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CHUYỂN ĐỔI SỐ HƯỚNG TỚI 
NÔNG THÔN MỚI THÔNG 
MINH 

Phó Thủ tướng Thường trực 
Phạm Bình Minh vừa ký Quyết 
định số 924/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình chuyển đổi số trong 
xây dựng nông thôn mới, hướng tới 
nông thôn mới thông minh giai 
đoạn 2021 – 2025. 

Chương trình trên được triển khai 
đến hết năm 2025 ở khu vực nông 
thôn của cả nước (bao gồm cả các 
xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi, các xã đặc 
biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 
biển và hải đảo, các huyện nghèo). 

Mục tiêu tổng quát nhằm đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ số trong 
xây dựng nông thôn mới nhằm 
tăng cường hiệu quả thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, góp phần 
thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng 
cao chất lượng đời sống người dân, 
thu hẹp dần khoảng cách về chất 
lượng dịch vụ giữa nông thôn và 
thành thị, từng bước hướng tới 
nông thôn mới thông minh. 

Phát triển chính quyền số trong 
xây dựng nông thôn mới 

Về phát triển chính quyền số 

trong xây dựng nông thôn mới, 
Chương trình phấn đấu đến năm 
2025, Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới được 
tổ chức đồng bộ, thống nhất trên 
nền tảng công nghệ số, ít nhất 90% 
hồ sơ công việc cấp trung ương, 
cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp 
huyện và 60% hồ sơ công việc cấp 
xã được xử lý trên môi trường 
mạng. 

Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ 
tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông 
tin và Truyền thông theo Bộ tiêu 
chí quốc gia về xã nông thôn mới; 
50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 
của Tiêu chí số 8 về Thông tin và 
Truyền thông, 50% số xã đạt chuẩn 
chỉ tiêu số 15.2 của Tiêu chí số 15 
về Hành chính công theo Bộ tiêu 
chí quốc gia về xã nông thôn mới 
nâng cao. 

Chương trình phấn đấu có ít nhất 
60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn 
chỉ tiêu 9.5 của Tiêu chí số 9 về An 
ninh trật tự - Hành chính công theo 
Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông 
thôn mới; 25% đơn vị cấp huyện 
đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của Tiêu chí 
số 6 về Kinh tế, 25% đạt chỉ tiêu 
9.2 của Tiêu chí số 9 về An ninh 
trật tự - Hành chính công theo Bộ 
tiêu chí quốc gia về huyện nông 
thôn mới nâng cao. 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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Phấn đấu 100% cán bộ quản lý 
các cấp tham gia thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới được tập huấn, 
nâng cao năng lực về chuyển đổi 
số. 

Chương trình phấn đấu phát triển 
kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh 
tế nông thôn. Cụ thể, ít nhất 70% 
xã có các hợp tác xã, 70% cấp 
huyện có các mô hình liên kết sản 
xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ 
lực và 50% các mô hình liên kết 
gắn với vùng nguyên liệu có ứng 
dụng công nghệ số. 

Xã hội số trong xây dựng nông 
thôn mới 

Chương trình phấn đấu có ít nhất 
40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung 
cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y 
tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, 
an ninh trật tự, môi trường, văn 
hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi 
về sự hài lòng của người dân/cộng 
đồng về kết quả xây dựng nông 
thôn mới thông qua ứng dụng trực 
tuyến. 

Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương có ít nhất 01 
mô hình thí điểm xã nông thôn mới 
thông minh theo lĩnh vực nổi trội 
nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, 
môi trường, văn hoá…), làm cơ sở 
để tổng kết và đề xuất Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới thông 
minh giai đoạn 2026 - 2030. 

(chinhphu.vn) 
 
HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH 
LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH 
HƠN: HƯỚNG ĐẾN NỀN 
KINH TẾ TUẦN HOÀN  

Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều lợi 
thế để xây dựng nền kinh tế tuần 
hoàn. Đây được xem là hướng phát 
triển bền vững, giúp duy trì tốc độ 
tăng trưởng cao và giảm thiểu 
những tác động tiêu cực về môi 
trường. 

Biến rác thành tài nguyên 
Tại TP Vũng Tàu, từ năm 2019 

đến nay, Công ty TNHH Hóa dầu 
Long Sơn (LSP) đã tham gia Hợp 
tác Công tư nhằm hướng tới một 
nền kinh tế tuần hoàn (KTTH) 
trong quản lý chất thải nhựa tại 
Việt Nam. Xã Long Sơn (TP Vũng 
Tàu) là địa phương đầu tiên tại Bà 
Rịa - Vũng Tàu được áp dụng mô 
hình này. Chương trình tập trung 
vào việc giáo dục và khuyến khích 
người tham gia phân loại chất thải 
thành 3 loại (rác hữu cơ, rác tái chế 
và các loại rác khác). 

Không riêng ở TP Vũng Tàu, hầu 
hết các huyện, thị xã, thành phố 
khác trong tỉnh đều đang triển khai 
các giải pháp hướng đến nền 
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KTTH. Là địa phương có thế mạnh 
về phát triển du lịch, huyện Xuyên 
Mộc ưu tiên phát triển du lịch xanh 
để xây dựng nền KTTH. 

 
Xe điện bảo vệ môi trường chở khách du 

lịch tham quan Côn Đảo 

Còn huyện Châu Đức, với thế 
mạnh về nông nghiệp, địa phương 
hướng đến mục tiêu chuyển đổi 
chất thải hữu cơ thành phân bón, 
biến rác thải thành tài nguyên; 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
theo hướng sử dụng hiệu quả tài 
nguyên, hạn chế tác động môi 
trường, gia tăng giá trị sản xuất... 

Riêng huyện Côn Đảo đã xây 
dựng đề án “Nghiên cứu và ứng 
dụng mô hình KTTH phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững giai 
đoạn 2022-2026’’. Theo đó, Côn 
Đảo đang xây dựng và ban hành 
các chính sách nghiêm ngặt về môi 
trường không rác thải nhựa dùng 
một lần trong tất cả các hoạt động 
du lịch và sinh hoạt của người dân 
trên đảo; kêu gọi nhà đầu tư sản 
xuất các sản phẩm tái chế thay thế 

các sản phẩm nhựa; ban hành các 
chính sách bảo vệ sự sống dưới 
nước, trên đất liền và chương trình 
hành động về môi trường. Đồng 
thời, đề xuất cho Côn Đảo một cơ 
chế đặc thù về việc thu phí và chi 
tiêu về môi trường từ hoạt động du 
lịch… 

Tạo đột phá 
Theo ông Nguyễn Công Danh, 

Giám đốc Sở KH&CN, việc phát 
triển tỉnh gắn với mô hình KTTH 
thông qua áp dụng các nguyên tắc 
KTTH không những bảo đảm lộ 
trình phát triển đô thị hiện đại mà 
còn giảm tác động môi trường, 
thúc đẩy kinh tế và tạo nhiều cơ 
hội việc làm, hướng đến một đô thị 
phát triển bền vững và thịnh vượng 
trong tương lai. KTTH sẽ tạo đột 
phá trong phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương; đây vừa là yêu cầu 
mang tính cấp thiết, vừa là giải 
pháp lâu dài nhằm bảo đảm chiến 
lược phát triển bền vững của tỉnh. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục 
thực hiện chủ trương thu hút đầu tư 
có chọn lọc, các dự án có công 
nghệ hiện đại, không xâm hại môi 
trường, tập trung vào các lĩnh vực 
công nghiệp, cảng biển, dịch vụ 
hậu cần cảng, du lịch chất lượng 
cao và nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao với mô hình KTTH. Từ 
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nay đến năm 2025, Bà Rịa - Vũng 
Tàu tập trung phát triển công 
nghiệp theo chiều sâu và phấn đấu 
trở thành tỉnh kiểu mẫu về phát 
triển công nghiệp gắn với bảo vệ 
môi trường. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
KỲ HỌP THỨ 9 CỦA HĐND 
TỈNH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 
2021-2026 

Chiều ngày 16/9, HĐND tỉnh 
khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã 
tổ chức kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp 
chuyên đề). 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu 
quyết thống nhất thông qua nội 
dung 15 dự thảo Nghị quyết thuộc 
lĩnh vực đầu tư công và Giáo dục 
và đào tạo để làm cơ sở cho các 
cấp, các ngành của tỉnh tổ chức, 
triển khai thực hiện trong thời gian 
tới. 

Theo đó, có 12 dự án được 
UBND tỉnh trình xin điều chỉnh 
chủ trương đầu tư và đã được 
HĐND tỉnh thông qua, bao gồm: 
(1) Dự án Cải tạo, mở rộng đường 
ven biển đoạn từ Cửa Lấp đến ngã 
ba Lò Vôi; (2) Dự án Nâng cấp, 
mở rộng đường 328 đoạn Phước 
Tân - Phước Bửu - Hồ Tràm; (3) 
Dự án Đường quy hoạch số 34A và 
đường quy hoạch số 21, thị trấn 

Phước Bửu; (4) Dự án Đường Mỹ 
Xuân - Ngãi Giao - Hoà Bình đoạn 
từ cầu suối Lúp đến đường 765; (5) 
Dự án Mở rộng, nâng cấp đường 
Bàu Bàng, xã Bình Châu, huyện 
Xuyên Mộc; (6) Dự án Cải tạo, 
nâng cấp 5 tuyến đường đô thị, thị 
trấn Phước Bửu; (7) Dự án Trường 
THPT Phước Tỉnh, huyện Long 
Điền; (8) Dự án Nâng cấp đường 
Tỉnh lộ 44B thuộc địa phận huyện 
Long Điền và Đất Đỏ; (9) Dự án 
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm 
Chẩn đoán Y khoa cũ thành Bệnh 
viện Mắt; (10) Dự án 20km đường 
nội thị thành phố Bà Rịa (giai đoạn 
1); (11) Dự án Đường Bình Ba - 
Bình Trung; (12) Dự án Hệ thống 
thu gom và xử lý nước thải khu 
trung tâm huyện Côn Đảo. 

3 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh 
vực Giáo dục và Đào tạo được 
HĐND tỉnh thông qua, đó là: (1) 
NQ quy định chính sách hỗ trợ tiền 
ăn cho học sinh Trường Phổ thông 
Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu; (2) NQ quy định 
chính sách hỗ trợ học phí năm học 
2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu 
giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh trung 
học phổ thông công lập và ngoài 
công lập, học viên học tại các cơ 
sở giáo dục thường xuyên theo 
chương trình giáo dục phổ thông 
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trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu; (3) NQ quy định các khoản 
thu, mức thu và cơ chế quản lý thu 
chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 
hoạt động giáo dục của các cơ sở 
giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Phát biểu kết luận Kỳ họp, ông 
Phạm Viết Thanh – Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị 
UBND tỉnh khẩn trương tổ chức 
triển khai thực hiện các Nghị quyết 
vừa được thông qua, bảo đảm hiệu 
quả, đúng quy định của pháp luật. 
Ông cho biết thêm, trước khi diễn 
ra Kỳ họp, Ban cán sự đảng UBND 
tỉnh đã phối hợp với các ban của 
HĐND tỉnh nghiên cứu, thẩm tra 
trình Thường trực, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy cho chủ trương và báo cáo 
Thường trực HĐND tỉnh thông qua 
Phương án điều chỉnh, bổ sung 
Bảng giá các loại đất định kỳ 05 
năm (01/01/2020 - 31/12/2024) 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu theo thẩm quyền quy định; 
việc này đã tháo gỡ kịp thời những 
vướng mắc, ách tắc về giá bồi 
thường giải phóng mặt bằng, bố trí 
tái định cư các dự án đầu tư trên 
địa bàn tỉnh thời gian qua. Nhằm 
hoàn thành thắng lợi toàn diện các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của 
năm 2022, đại diện HĐND tỉnh, 

ông Phạm Viết Thanh đề nghị các 
cấp, các ngành tiếp tục có những 
giải pháp quyết liệt hơn nữa để đẩy 
mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
Trong đó cần tập trung vào các 
nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát, 
triển khai đồng bộ các giải pháp 
đẩy nhanh tiến độ các dự án, công 
trình trọng điểm, quyết tâm giải 
ngân 100% vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản; chăm lo công tác an sinh, 
phúc lợi xã hội và triển khai các 
chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế 
- xã hội cho người nghèo, người 
dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu 
thế theo chương trình của Trung 
ương, của tỉnh; thực hiện tốt công 
tác bảo đảm an ninh chính trị, trật 
tự an toàn giao thông, phòng chống 
xâm hại phụ nữ, trẻ em; triển khai 
tốt chương trình giảm nghèo bền 
vững và xây dựng nông thôn mới; 
quán triệt, thực hiện quyết liệt, linh 
hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác 
phòng, chống dịch Covid-19; đặc 
biệt là đẩy nhanh tiến độ tiêm 
chủng vắc xin cho trẻ em từ 5 - 12 
tuổi, tiêm mũi nhắc lại đối với 
người từ 18 tuổi trở lên, nâng cao ý 
thức, trách nhiệm, khắc phục tình 
trạng chủ quan, lơ là trong công tác 
phòng chống dịch bệnh... 

(baria-vungtau.gov.vn) 
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SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
CÓ NHIỀU BỨT PHÁ 

Từ đầu năm 2022 đến nay, sản 
xuất công nghiệp trên địa tỉnh tiếp 
tục phục hồi và có sự tăng trưởng 
mạnh ở hầu hết các ngành, lĩnh 
vực. 

Đưa giá trị sản xuất công 
nghiệp tăng 9,82% 

Năm 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu phấn đấu đưa giá trị sản xuất 
công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 
9,82% so với năm 2021. Để thực 
hiện mục tiêu trên, tỉnh đã và đang 
triển khai tích cực đề án, kế hoạch 
cơ cấu lại các ngành công nghiệp; 
chú trọng phát triển công nghiệp có 
chiều sâu để từng bước tạo ra 
những sản phẩm có sức cạnh tranh 
trên thị trường khu vực, thế giới, 
giúp các DN tham gia sâu hơn 
trong chuỗi giá trị toàn cầu.  

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, 
Giám đốc Sở Công thương, giá trị 
tăng thêm của giá trị sản xuất công 
nghiệp chủ yếu nằm trong ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo. 
Năm 2022, các dự án như đầu tư 
mở rộng giai đoạn 3 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 
sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô 
và khí đốt ) của tỉnh. 

Để ngành công nghiệp hồi phục 
và phát triển, ông Nguyễn Văn 
Đồng khẳng định, ngành Công 
thương sẽ tiếp tục đồng hành với 
cộng đồng DN trong việc tháo gỡ 
những khó khăn về thị trường mới, 
xúc tiến thương mại, đồng thời tích 
cực triển khai các gói tài chính hỗ 
trợ, kích cầu dành cho DN từ ngân 
sách. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

THÚC ĐẨY NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP HỖ TRỢ PHÁT 
TRIỂN 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) có ý nghĩa quan trọng 
trong quá trình tham gia sâu hơn 
vào chuỗi giá trị toàn cầu; nâng 
cao giá trị gia tăng trong nước và 
sức cạnh tranh của ngành công 
nghiệp. 

Thời gian qua, Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã quan tâm thu hút đầu tư, 
phát triển ngành CNHT, thúc đẩy 
tăng cường liên kết, nâng cao sự 

CÔNG NGHIỆP  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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vững chắc trong chuỗi cung ứng 
cho những ngành sản xuất chủ lực 
của tỉnh. Tỷ lệ nội địa hóa của một 
số ngành công nghiệp đã được cải 
thiện, tạo ra được các sản phẩm có 
hàm lượng công nghệ, độ chính 
xác cao, thân thiện với môi trường. 

Ngoài ra, thời gian qua, tỉnh cũng 
thu hút nhiều DN đầu tư sản xuất 
các sản phẩm ngành CNHT, tham 
gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo 
thống kê của Sở Công thương, toàn 
tỉnh có gần 100 DN hoạt động 
trong lĩnh vực CNHT, với các 
ngành nghề cơ khí, hóa chất, linh 
kiện điện tử, linh kiện máy móc, 
đóng sửa tàu thuyền... 

Quan tâm phát triển CNHT 
Mặc dù có nhiều tín hiệu tích cực 

trong phát triển công nghiệp chất 
lượng cao và CNHT, nhưng trên 
thực tế, ngành CNHT vẫn chưa 
tương xứng so với tiềm năng, lợi 
thế sẵn có. Các sản phẩm CNHT 
của Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay 
chủ yếu do các nhà đầu tư nước 
ngoài sản xuất. Còn CNHT khu 
vực DN trong nước phát triển khá 
chậm, với số lượng còn ít, quy mô 
DN nhỏ, năng lực vốn, công nghệ, 
sản xuất còn rất hạn chế, chỉ có 
khả năng tham gia vào một số lĩnh 
vực CNHT không đòi hỏi cao về 
kỹ thuật công nghệ và kỹ năng sản 

xuất. Quy mô và năng lực cạnh 
tranh của DN còn yếu, nhiều DN 
chưa đủ lực để tham gia sâu vào 
chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu. 
Vì vậy, để ngành CNHT tham gia 
sâu hơn, nhiều hơn vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu, các DN cho rằng, 
trong thời gian tới cần thúc đẩy 
tăng cường liên kết, nâng cao sự 
vững chắc trong chuỗi cung ứng 
cho ngành sản xuất chủ lực của 
tỉnh. 

Theo Sở Công thương, 5 năm tới, 
Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung 
phát triển công nghiệp theo chiều 
sâu và trở thành tỉnh kiểu mẫu về 
phát triển công nghiệp gắn với bảo 
vệ môi trường. Trong đó, phát triển 
công nghiệp chất lượng cao và 
CNHT là nhiệm vụ trọng tâm để 
thúc đẩy ngành công nghiệp - một 
trong những trụ cột kinh tế của tỉnh 
phát triển bền vững. 

Để đạt mục tiêu này, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu xác định tiếp tục lựa 
chọn các dự án công nghiệp lớn, 
công nghệ hiện đại, không thâm 
dụng lao động, tiết kiệm đất, tiết 
kiệm năng lượng, thân thiện với 
môi trường và các dự án CNHT. 
Song song đó, tỉnh cũng chú trọng 
hỗ trợ các dự án công nghiệp lớn 
như: Tổ hợp Hóa dầu miền Nam, 
Nhà máy sản xuất PP và kho ngầm 
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chứa khí dầu mỏ hóa lỏng của 
Hyosung; quan tâm triển khai các 
dự án điện khí, dự án năng lượng 
tái tạo quy mô lớn. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

LUỒNG GIÓ MỚI VỀ CÔNG 
NGHỆ XANH 

Từ chiến lược phát triển, đến 
những việc làm cụ thể như: trồng 
cây xanh, phân loại rác thải, tham 
gia các hoạt động bảo vệ đại 
dương... Công ty TNHH Hóa dầu 
Long Sơn (LSP) đã mang đến một 
luồng gió mới cho lĩnh vực công 
nghiệp, vốn luôn chịu những thách 
thức về tác nhân ô nhiễm môi 
trường. 

Tập trung vào chiến lược ESG 
Công nghệ xanh là công nghệ 

thân thiện với môi trường, bao 
gồm việc áp dụng các giải pháp kỹ 
thuật mới, công nghệ hiện đại 
không gây ô nhiễm môi trường 
hoặc kiểm soát phát thải ở mức 
thấp nhất nhằm giảm thiểu tác 
động đến môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên. Ở các nước phát triển, 
công nghệ xanh hay sản xuất xanh 
là một trong những ưu tiên hàng 
đầu để phát triển một nền kinh tế 
xanh. Tại Việt Nam, công nghệ 
xanh đã được áp dụng trong nhiều 
lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, 

thương mại… 
Đối với LSP, một trong những 

mục tiêu chính là trở thành người 
dẫn đầu trong việc phát triển bền 
vững, tập trung vào chiến lược 
ESG (Environment - Social- 
Governance) nghĩa là Môi trường - 
Xã hội - Quản trị minh bạch. Luôn 
đặt môi trường làm ưu tiên hàng 
đầu. LSP đã áp dụng công nghệ 
hiện đại, thân thiện với môi trường 
trong tất cả các giai đoạn từ xây 
dựng đến vận hành Tổ hợp, để 
giảm thiểu phát thải các chất ô 
nhiễm. 

Phân loại rác thải và thúc đẩy 
tái chế các rác thải 

Kể từ giai đoạn xây dựng, LSP 
luôn thúc đẩy các hoạt động 3R 
(Reduce - Reuse - Recycle) là giảm 
thiểu, tái sử dụng và tái chế thúc 
đẩy phân loại rác thải tại nguồn 
nhằm hỗ trợ quá trình tái chế. LSP 
giám sát chặt chẽ để đảm bảo tất cả 
chất thải từ khu tổ hợp của LSP 
được chuyển giao và xử lý bởi các 
công ty có chức năng. 

LSP  cũng chú trọng phát triển 
các khu vực cây xanh và bảo tồn 
đa dạng sinh học trong khu tổ hợp.  
Đây cũng là nỗ lực của LSP nhằm 
giảm lượng khí thải carbon. LSP 
có dự án phát triển khu vực cây 
xanh bên trong khu tổ hợp, đặc biệt 
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là dọc theo hàng rào trong dự án để 
tạo ra vùng đệm (hay còn gọi là 
vùng giáp ranh) giữa tổ hợp và khu 
vực xung quanh. Hơn nữa, LSP đã 
bảo tồn 24,3ha rừng ngập mặn, có 
thể hấp thụ 418 tấn carbon dioxide 
mỗi năm. 

Ngoài các hoạt động môi trường 
bên trong khu tổ hợp, LSP còn 
đóng góp cho các dự án về bảo vệ 
môi trường tại xã Long Sơn và TP 
Vũng Tàu như trồng cây xanh dọc 
theo cung đường vào khu tổ hợp 
Hóa dầu Long Sơn tại xã Long 
Sơn, trồng rừng trên núi Lớn thuộc 
thành phố Vũng Tàu. 

Với những hành động thiết thực 
nêu trên, LSP tin rằng việc ứng 
dụng công nghệ xanh vào sản xuất 
và quản lý môi trường sẽ mang lại 
những giá trị tích cực, ý nghĩa 
trong việc bảo vệ môi trường và 
cho phép chúng ta có thể bảo vệ 
thế giới của mình cho thế hệ tiếp 
theo. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
   
 

 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG 
THÔN TRONG XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI 

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã tổ chức 
Hội nghị trực tuyến triển khai 
Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) và Chương trình 
Phát triển du lịch nông thôn trong 
xây dựng nông thôn mới (NTM) 
giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí 
Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT dự và chủ trì Hội nghị.  

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu có đại diện lãnh đạo 
Sở NN&PTNT cùng các sở, ngành 
liên quan. 

 
Báo cáo tại Hôi nghị, Văn phòng 

Điều phối NTM Trung ương cho 
biết, sau 4 năm triển khai, Chương 
trình OCOP đã có sự lan tỏa mạnh 
mẽ, rộng khắp và được tất cả các 
địa phương chủ động thực hiện 
một cách hiệu quả và quyết liệt. 
Đến ngày 31/8/2022, tất cả 63/63 
tỉnh, thành phố đã tổ chức đánh 
giá, phân hạng sản phẩm. Cả nước 
đã có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 
sao trở lên, trong đó 65,4% sản 
phẩm 3 sao, 33,4% sản phẩm 4 
sao; có hơn 4.351 chủ thể OCOP, 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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trong đó có 38,3% là hợp tác xã, 
26% là doanh nghiệp, 33,3% là cơ 
sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại 
là tổ hợp tác có sản phẩm OCOP 
đạt từ 3 sao trở lên. Đặc biệt, thông 
qua Chương trình OCOP, nhiều địa 
phương đã chủ động phát triển 
nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch 
nông thôn và điểm du lịch. Đến 
nay, có 65 sản phẩm OCOP được 
đánh giá và công nhận thuộc nhóm 
dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm 
du lịch. 

Chương trình OCOP giai đoạn 
2021-2025 sẽ tập trung triển khai 
một cách linh hoạt, phù hợp theo 
hướng phát triển chuỗi giá trị sản 
phẩm OCOP gắn với vùng nguyên 
liệu địa phương; phát triển các đặc 
sản, sản phẩm truyền thống, phát 
huy giá trị văn hóa, hình thành sản 
phẩm tích hợp đa giá trị gắn với lợi 
thế về điều kiện sản xuất, giá trị 
văn hóa địa phương, đặc biệt là sản 
phẩm các làng nghề, nghề truyền 
thống, dịch vụ du lịch nông thôn; 
đẩy mạnh phát triển sản phẩm chế 
biến, chế biến sâu gắn với vùng 
nguyên liệu địa phương, văn hóa 
và tri thức bản địa; đẩy mạnh hoạt 
động đào tạo, tập huấn, chú trọng 
các kỹ năng về tổ chức sản xuất; 
đổi mới, sáng tạo về sản phẩm; 
quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm; kỹ năng về thiết kế bao bì, 
ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm; sở 
hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc 
theo chuỗi giá trị;... 

Chương trình phát triển du lịch 
nông thôn trong xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025 
cũng được xác định là một trong 
những giải pháp, nhiệm vụ trọng 
tâm nhằm đẩy mạnh phát triển du 
lịch nông thôn gắn với phát huy 
tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, 
làng nghề, văn hóa và môi trường 
sinh thái của các địa phương; nâng 
cao chất lượng đời sống vật chất, 
tinh thần của người dân nông thôn, 
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông thôn theo hướng tích hợp 
đa giá trị, bao trùm và phát triển 
bền vững. Theo đó, Chương trình 
đã đề ra 5 nhiệm vụ chính là nâng 
cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch 
nông thôn gắn với việc thực hiện 
các tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới; phát triển sản phẩm du lịch 
nông thôn mang đặc trưng vùng, 
miền; phát triển nguồn nhân lực du 
lịch nông thôn có chất lượng; 
truyền thông, xúc tiến quảng bá du 
lịch nông thôn; xây dựng và triển 
khai các mô hình thí điểm về phát 
triển du lịch nông thôn theo hướng 
du lịch xanh, có trách nhiệm và 
bền vững. 
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Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ 
trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh 
Hoan đề nghị các cơ quan, đơn vị, 
địa phương tùy theo chức năng của 
mình xây dựng kế hoạch hành 
động tham gia Chương trình 
OCOP và Chương trình Phát triển 
du lịch nông thôn giai đoạn 2021 - 
2025 một cách cụ thể, sáng tạo; sắp 
xếp, tổ chức triển khai tinh gọn, 
hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với 
Chương trình Mục tiêu quốc gia 
xây dựng NTM; bố trí nguồn ngân 
sách địa phương lồng ghép các 
nguồn vốn về tổ chức triển khai 
thực hiện chương trình, hỗ trợ đầu 
tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, 
điểm du lịch nông thôn gắn với xây 
dựng NTM; nghiên cứu xây dựng 
cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ 
phát triển sản phẩm OCOP, du lịch 
nông nghiệp, nông thôn phù hợp 
với định hướng và điều kiện thực 
tế của địa phương... 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
NHIỀU THÁCH THỨC 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI 

Cùng với cả nước, Bà Rịa - Vũng 
Tàu đang bước vào xây dựng nông 
thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-
2025. Tuy nhiên trong quá trình 
triển khai gặp không ít khó khăn, 

thách thức do chưa có hướng dẫn 
cụ thể về tiêu chí, chỉ tiêu giai 
đoạn mới. 

Theo kế hoạch triển khai chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
NTM giai đoạn 2021-2025, mục 
tiêu của tỉnh phấn đấu đến năm 
2025 là tiếp tục duy trì nâng cao 
chất lượng các tiêu chí NTM cho 
47 xã và phấn đấu có 38 xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao, 14 xã đạt 
chuẩn NTM kiểu mẫu, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu được Thủ tướng Chính 
phủ công nhận hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng NTM. Để về đích 
đúng như kế hoạch đề ra, các địa 
phương đều phải đặt ra mục tiêu 
rất cao cho từng năm và chạy đua 
nước rút để hoàn thành kế hoạch 
đề ra cho từng năm và cả giai đoạn. 
Theo các bộ tiêu chí mới, một số 
chỉ tiêu, tiêu chí lại đòi hỏi sự phấn 
đấu rất cao. 

Ông Đỗ Chí Khởi, Trưởng Phòng 
Nông nghiệp huyện Châu Đức cho 
biết, trong giai đoạn 2021-2025, 
ngoài việc duy trì nâng cao chất 
lượng các tiêu chí của 14/14 xã đạt 
chuẩn NTM, địa phương phấn đấu 
sẽ có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng 
cao và 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu 
mẫu. Tuy nhiên, hiện nay huyện 
Châu Đức mới 4 xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao. Theo Bộ tiêu chí 
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mới ban hành, để công nhận xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao thì phải hoàn 
thành 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ 
tiêu, tăng 18 chỉ tiêu so với xã đạt 
chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 
và tăng 26 chỉ tiêu so với xã đạt 
chuẩn NTM giai đoạn trước. Điều 
này đang đặt ra không ít khó khăn, 
thách thức cho các địa phương. 
Ngoài ra, một số chỉ tiêu, tiêu chí 
đòi hỏi sự phấn đấu rất cao như: tỷ 
lệ hộ tham gia bảo hiểm y tế, thu 
nhập, tỷ lệ dân sử dụng nước sạch 
từ hệ thống nước tập trung; tiêu chí 
về trường học đối với huyện đạt 
chuẩn nâng cao; có ít nhất 1 mô 
hình thôn, xã thông minh dù hiện 
chưa có hướng dẫn hay quy định 
nào về mô hình mới này. 

Theo ông Vũ Ngọc Đăng, Phó 
chánh Văn phòng điều phối 
chương trình NTM tỉnh, rất nhiều 
thách thức để hoàn thành nhiệm vụ 
đặt ra về xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu cho từng năm và cả 
giai đoạn 2021-2025. Tuy Chính 
phủ đã ban hành các bộ tiêu chí 
NTM, NTM nâng cao và NTM 
kiểu mẫu các cấp giai đoạn 2021-
2025 nhưng thực tế vẫn còn 7 bộ, 
ngành chưa có văn bản hướng dẫn 
cụ thể về các tiêu chí mới. Một số 
bộ, ngành đã có văn bản hướng dẫn 
nhưng chưa đề ra tiêu chí cụ thể. 

Đây là nguyên nhân khiến các địa 
phương còn lúng túng, khó khăn 
trong triển khai chương trình trong 
giai đoạn mới. 

Chủ động gỡ khó 
Để tháo gỡ khó khăn và chủ động 

trong việc hoàn thành mục tiêu xây 
dựng NTM cho giai đoạn 2021-
2015, UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 347/QĐ-UBND về 
việc thành lập Ban chỉ đạo thực 
hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2021-2025. Đến nay, 8/8 huyện, thị 
xã, thành phố đã thành lập mới, 
kiện toàn Ban chỉ đạo các chương 
trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời 
các sở, ban, ngành phụ trách tiêu 
chí chủ động rà soát, đề xuất cụ thể 
hóa các chỉ tiêu, tiêu chí cấp 
huyện, cấp xã về các tiêu chí NTM 
nâng cao, kiểu mẫu phù hợp với 
tình hình thực tế, đảm bảo tính khả 
thi khi triển khai trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã 
ban hành Quyết định số 139/QĐ-
UBND ngày 01/8/2022 về Kế 
hoạch Tổ chức phong trào thi đua 
“Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả 
nước chung sức xây dựng NTM 
giai đoạn 2021 - 2025”; ban hành 
và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí 
NTM cấp xã, huyện; Kế hoạch và 
triển khai hướng dẫn các địa 
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phương thực hiện Chương trình 
Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 
2022-2025.   

 (baobariavungtau.com.vn) 
 

LỄ CÔNG BỐ LÀNG NGHỀ 
TRUYỀN THỐNG BÁNH 
TRÁNG AN NGÃI 

Sáng 10/9, tại Trung tâm văn 
hóa, thể thao – học tập công đồng 
xã An Ngãi, UBND huyện Long 
Điền đã tổ chức Lễ công bố Quyết 
định của UBND tỉnh công nhận 
Làng nghề truyền thống bánh 
tráng An Ngãi. Đây là Làng nghề 
truyền thống đầu tiên trên địa bàn 
tỉnh được UBND tỉnh ra quyết định 
công nhận. 

Nghề làm bánh tráng An Ngãi đã 
xuất hiện trên địa bàn xã từ những 
năm trước năm 1975, được duy trì 
và phát triển theo hình thức truyền 
nghề của các hộ gia đình. 

Hiện toàn xã có 128 hộ tham gia 
nghề bánh tráng, phân bổ rải rác 
trên địa bàn 5 ấp, gồm ấp An Hòa 
có 38 hộ; ấp An Bình có 18 hộ; ấp 
An Phước có 60 hộ; ấp An Lộc 11 
hộ và ấp An Thạnh 1 hộ. Nghề 
bánh tráng đã tạo công ăn việc làm 
cho  256 người, chiếm 3,5% lao 
động toàn xã. 

Năm 2013, nghề làm bánh tráng 
xã An Ngãi đã được UBND tỉnh 

công nhận là nghề truyền thống 
theo Quyết định 1215/QĐ-UBND. 
Từ đó tới này, nghề làm bánh tráng 
của xã An Ngãi đã từng bước nâng 
cao chất lượng và ổn định thị 
trường, đa dạng các sản phẩm như 
bánh tráng nem cỡ nhỏ, cỡ lớn, 
bánh tráng ớt… Thu nhập bình 
quân mỗi hộ từ 9-12 triệu 
đồng/tháng. 

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Vũ 
Ngọc Đăng, Phó Chánh văn phòng 
điều phối chương trình nông thôn 
mới tỉnh nhấn mạnh, việc được 
công nhận Làng nghề truyền thống 
bánh tráng An Ngãi là động lực để 
địa phương tiếp tục không ngừng 
học hỏi nâng cao trình độ lãnh đạo 
quản lý, phát triển kinh tế, kỹ 
thuật, tay nghề... 

Để ngành nghề truyền thống trên 
địa bàn huyện nói chung và làng 
nghề bánh tráng An Ngãi tiếp tục 
được giữ vững và phát triển, trong 
thời gian tới ông cũng đề nghị 
UBND huyện Long Điền và 
UBND xã An Ngãi cần thực hiện 
tốt một số các nội dung như tiếp 
tục phát huy thế mạnh của địa 
phương, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về vai 
trò, tầm quan trọng của việc bảo 
tồn và phát triển nghề truyền 
thống, làng nghề, làng nghề truyền 
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thống trong phát triển kinh tế - xã 
hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản 
lý, sử dụng và làm tốt công tác duy 
tu bảo dưỡng cơ sở vật chất hiện 
có, các phương tiện phục vụ cho 
quá trình sản xuất của làng nghề. 
Tập trung huy động lồng ghép các 
nguồn lực vào xây dựng cơ sở hạ 
tầng, cải thiện điều kiện sản xuất 
và bảo vệ môi trường làng nghề 
truyền thống. 

 (baobariavungtau.com.vn) 
 

NGƯỜI CHĂN NUÔI THẬN 
TRỌNG TÁI ĐÀN VỤ TẾT 

Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, 
trong khi giá sản phẩm lại bấp 
bênh khiến các  hộ  chăn nuôi trên 
địa bàn tỉnh  thận trọng, dè chừng 
khi tái đàn vụ Tết Nguyên đán 
2023. 

Đầu tháng 8 âm lịch, gia đình 
ông  Nguyễn Minh Lý (ấp 1, xã 
Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) nhập 2.000 
con gà giống Minh Dư - Bình Định 
để chuẩn bị cho vụ quan trọng nhất 
trong năm  Tết Nguyên đán 2023. 
So với vụ năm ngoái, ông Lý chủ 
động giảm đàn gần 1.000 con. 

Theo ông Lý, mặc dù hiện đầu ra 
sản phẩm khá tốt, song giá cám 
tăng quá cao, giá gà thương phẩm 
lại không tăng. Trong khi đó, gà 

của ông Lý được nuôi bằng thảo 
dược, thời gian nuôi kéo dài 
khoảng 5 tháng, chi phí tăng lên 
khá cao. Trung bình 1kg gà, hiện 
ông Lý  phải đầu tư khoảng 60 
ngàn đồng. Đây  là một hạn chế 
lớn khó lòng cạnh tranh với những 
trang trại chỉ nuôi thời gian từ hơn 
3 tháng. “Hiện giá gà tôi đang bán 
ở mức 80-90 ngàn đồng/kg. Để 
được giá này, tôi đã tới tận công ty 
và mua phụ phẩm về tự sản xuất 
cám và phối trộn theo công thức 
riêng. Nếu vào dịp cuối năm giá 
tăng lên thêm 5-10 ngàn đồng/kg 
thì may ra mới có lời”, ông Lý 
nhẩm  tính. 

Mặc dù đầu ra của đàn gà luôn ổn 
định nhưng vụ nuôi Tết năm nay, 
ông Lý Trung Vân (xã Đá Bạc, 
huyện Châu Đức) cũng không dám 
tăng đàn, chỉ nuôi 2.000 con, giảm 
1.000 con so với năm ngoài. Theo 
ông Vân, vụ cuối năm người chăn 
nuôi phải đối mặt với rủi ro cao do 
thời tiết bất lợi. Cùng với đó, giá 
cám đang tăng cao cũng là nguyên 
nhân khiến ông lo ngại việc tăng 
đàn. 

Không riêng gì các hộ chăn nuôi 
gà, các hộ chăn nuôi heo cũng dè 
dặt. Theo các hộ chăn nuôi heo, giá 
heo hơi hiện đang ở mức 64-69 
ngàn đồng/kg là người nuôi bắt 
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đầu có lãi nhưng do tâm lý lo sợ về 
giá cả bấp bênh và dịch bệnh, 
nhiều người vẫn chưa dám tăng 
đàn trở lại. 

Chủ động phòng, chống dịch 
bệnh 

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, 
hiện đang là thời điểm người chăn 
nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn 
tỉnh chuẩn bị con giống để chăn 
nuôi cho vụ Tết. Ngành đang rà 
soát lại số lượng đàn vật nuôi trên 
địa bàn, để có kế hoạch tái đàn, 
tăng đàn đối với các đối tượng vật 
nuôi phù hợp và có lợi thế để bảo 
đảm chủ động nguồn cung thực 
phẩm cho tiêu dùng, đáp ứng nhu 
cầu thị trường trong những tháng 
cuối năm 2022. 

Để bảo đảm tái đàn hiệu quả và 
giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, 
Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến 
cáo người chăn nuôi cần cập nhật 
thông tin về tình hình dịch bệnh, 
thị trường cũng như thực hiện 
nghiêm túc các quy định trong 
chăn nuôi. Ngoài nhập con giống 
rõ nguồn gốc, tiêm phòng đầy đủ 
các loại vắc xin, người chăn nuôi 
cần thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, 
khử trùng chuồng trại và bổ sung 
thêm các chất dinh dưỡng cần thiết 
vào khẩu phần ăn cho vật nuôi. 

Ngoài ra, ngành nông nghiệp 

cũng khuyến khích người chăn 
nuôi thực hiện chăn nuôi theo 
hướng an toàn sinh học, chú trọng 
bảo đảm chất lượng và phát triển 
chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ 
khâu chăn nuôi đến giết mổ, sơ 
chế, chế biến và tiêu thụ. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

GIÀU LÊN TỪ NUÔI NAI LẤY 
NHUNG 

Mô hình nuôi nai lấy nhung của 
hộ ông Lâm Quang Long (ấp Bình 
Tiến, xã Bình Châu, huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là 
một trong những mô hình chăn 
nuôi hiệu quả, sản phẩm từ chăn 
nuôi có giá trị kinh tế cao, đặc biệt 
là trong y học. Với 16 con nai đực 
cho nhung, giá bán nhung nai tươi 
ổn định 14 triệu đồng/kg. Mỗi năm 
gia đình ông có lợi nhuận khoảng 
350 triệu đồng.  

Trước đây, gia đình ông Lâm 
Quang Long đã nuôi qua nhiều đối 
tượng như bò, heo, lươn đồng, ba 
ba, cá trê... nhưng thu nhập vẫn 
không đủ trang trải cuộc sống. 
Theo dõi chương trình nhà nông 
làm giàu ông Long thấy mô hình 
nuôi nai lấy nhung phù hợp với 
những người nông dân như ông, 
rồi ông tìm hiểu thêm qua sách, 
báo, mạng internet về kỹ thuật 
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nuôi, tranh thủ thời gian đi đến các 
địa phương có nuôi nai như Nghệ 
An, Quảng Bình để học bí quyết 
nuôi nai lấy nhung. Khi biết nai 
nuôi nhốt thường ít xảy ra dịch 
bệnh ngay cả bệnh lở mồm long 
móng cũng không thấy xảy ra trên 
con nai. Sản phẩm nhung nai được 
thị trường ưa chuộng đặc biệt là sử 
dụng trong đông y. 

 
Ông Lâm Quang Long giới thiệu loài cỏ 

làm thức ăn nuôi nai lấy nhung 

Đầu năm 2010, ông đầu tư 200 
triệu đồng xây dựng chuồng trại và 
mua 5 con nai giống về nuôi. Với 
kiến thức và kinh nghiệm có được 
từ chăn nuôi, cũng như sự chịu khó 
học hỏi từ người đi trước nên khi 
chuyển qua nuôi nai ông thấy rất 
thuận lợi. Với 5 con nai ban đầu 
sau hơn mười năm gây dựng đến 
nay đàn nai của ông đã có 16 con 
đực cho lấy nhung định kỳ, 4 con 
cái tham gia sinh sản nai giống, 
ông Long cho biết. 

Ông Long cho biết thức ăn cho 

nai là các loại cỏ, lá cây dễ kiếm 
ngay tại vườn. Bình quân một con 
nai trưởng thành sử dụng khoảng 
10kg thức ăn thô/ngày. Vào giai 
đoạn trước khi cắt nhung cần cho 
nai ăn thêm tinh bột và các loài lá 
cây có nhựa như lá tùng, lá mít, lá 
đu đủ... để nai cho nhiều nhung và 
nhung có chất lượng cao hơn. Từ 
lúc nhung nai mọc đến lúc thu 
hoạch khoảng thời gian từ 40 đến 
45 ngày. Nếu thời gian thu hoạch 
nhung nai kéo dài thì nhung 
chuyển sang sừng cứng không còn 
giá trị y học. Mỗi năm một con nai 
đực cho khoảng 3kg nhung, cá biệt 
có con đạt 5kg nhung. Sau khi cắt 
nhung phải chăm sóc tốt để hậu bị 
qua năm sau nai lại tiếp tục cho 
những lứa nhung tốt. “Với 16 con 
nai đực cho khai thác nhung mỗi 
năm gia đình thu được khoảng 30 
kg nhung tươi. Giá bán nhung tươi 
ổn định trong năm là 14 triệu 
đồng/kg. Sau khi trừ chi phí gia 
đình thu lợi khoảng 350 triệu đồng. 
Đó là một khoản thu nhập không 
nhỏ đối với người lấy nghề nuôi 
nai làm kinh tế như gia đình tôi”, 
ông Long chia sẻ.  

Ông Trần Thanh Hải chủ tịch Hội 
nông dân xã Bình Châu đánh giá 
sau hơn 12 năm chăn nuôi và sản 
xuất, cơ sở của ông Long đã xây 
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dựng thương hiệu mang tên Trại 
nai Ba Long được nhiều người 
trong và ngoài tỉnh biết, đến tham 
quan học tập kinh nghiệm, đặt mua 
sản phẩm nhung nai về dùng. Đây 
là một mô hình chăn nuôi mới 
được áp dụng tại địa phương, chủ 
hộ đã đi nhiều nơi tìm tòi học hỏi, 
áp dụng vào sản xuất chăn nuôi 
làm kinh tế gia đình. Mô hình nuôi 
nai lấy nhung đã mang lại hiệu quả 
kinh tế cao so với các mô hình 
chăn nuôi khác tại địa phương. Sự 
thành công từ nuôi nai lấy nhung 
của hộ ông Long đã tạo ra một 
nghề chăn nuôi mới, có hiệu quả 
kinh tế cao, là hướng đi mới đầy 
triển vọng của xã nói riêng và toàn 
tỉnh nói chung. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI 
GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG 

Huyện Châu Đức là một trong 
những địa bàn có số lượng cơ sở 
chăn nuôi nhiều nhất tỉnh. Thời 
gian qua, địa phương này đã triển 
khai nhiều giải pháp nhằm kiểm 
soát ô nhiễm môi trường nhằm 
phát triển bền vững ngành chăn 
nuôi.    

Thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi 
trường 

Trang trại chăn nuôi gà của Công 
ty TNHH Đầu tư phát triển Đông 
Nam Toàn Cầu tại xã Suối Rao đã 
được cấp giấy phép chăn nuôi gà 
với quy mô 60.000 con/lứa. Trang 
trại này đã thực hiện đầy đủ thủ tục 
pháp lý, đầu tư hệ thống thu gom 
và xử lý nước vệ sinh chuồng trại, 
hệ thống khử mùi, thực hiện thu 
gom phân định kỳ cuối lứa… 

Ông Phạm Hồng Thanh, Giám 
đốc công ty cho biết, trước khi đầu 
tư trang trại, công ty đã tính toán 
các giải pháp bảo vệ môi trường 
(BVMT) và thực hiện nghiêm công 
tác BVMT đối với nước thải, khí 
thải trong hoạt động chăn nuôi như 
đầu tư hầm biogas, hệ thống 
chuồng lạnh, khép kín, hệ thống xử 
lý chống khuẩn, quan trắc nước 
thải 3 tháng/lần... “Nhờ làm tốt 
công tác BVMT nên hơn 2 năm 
hoạt động, công ty không nhận 
được phản ánh nào từ phía người 
dân. Từ đó, công ty yên tâm hoạt 
động”, ông Thanh nói.  

Trang trại chăn nuôi gà của Công 
ty TNHH Chăn nuôi Nguyễn Thái 
Anh (xã Suối Rao, huyện Châu 
Đức) đang nuôi gà với quy mô 
90.000 con/lứa. Bà Nguyễn Thị 
Hà, quản lý trang trại cho hay: “Cứ 
3-4 tháng, hết một lứa gà, xuất 
chuồng xong thì chúng tôi cho gom 
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phân 1 lần, bán cho đơn vị thu gom 
rồi xịt rửa chuồng trại”.  

Gia đình bà Đỗ Thị Hà (tổ 9, thôn 
Hiệp Cường, xã Cù Bị, huyện 
Châu Đức) chăn nuôi heo từ năm 
2012 đến nay. Với 80 con heo thịt 
thường xuyên duy trì trong 
chuồng, bà Hà đầu tư 2 hầm biogas 
để thu gom xử lý chất thải trong 
chăn nuôi. “Chất thải được thu 
gom triệt để vào hầm biogas, từ 
đây gia đình tôi tận dụng khí 
biogas để làm chất đốt nấu nướng 
phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng 
ngày”, bà Hà cho biết. 

Phát triển chăn nuôi bền vững 
Ông Phạm Quý Nhân, Phó 

Trưởng Phòng TN-MT huyện 
Châu Đức cho biết, trên địa bàn 
huyện có 61 cơ sở chăn nuôi quy 
mô trang trại, gồm 40 trang trại 
chăn nuôi heo và 21 trang trại chăn 
nuôi gà. Trong đó, 4 trang trại 
được UBND tỉnh phê duyệt đề án 
BVMT, báo cáo đánh giá tác động 
môi trường (ĐTM); 16 trang trại 
được UBND huyện phê duyệt, xác 
nhận kế hoạch BVMT. Hiện nay, 
35/61 trang trại thuộc diện di dời, 
chấm dứt hoạt động do nằm ngoài 
vùng quy hoạch chăn nuôi, 16 
trang trại thuộc thẩm quyền quản 
lý cấp tỉnh và 10 trang trại thuộc 
thẩm quyền quản lý cấp huyện 

đang hoạt động. 
Trong năm 2021, huyện đã kiểm 

tra theo định kỳ đối với 249/343 cơ 
sở sản xuất kinh doanh và các cơ 
sở chăn nuôi nằm ở thượng nguồn 
các hồ cấp nước. Qua kiểm tra, 
huyện đã kịp thời ngăn chặn, xử lý 
ngay từ đầu các cơ sở chăn nuôi tự 
phát, không phù hợp quy hoạch, 
không bảo đảm yêu cầu về bảo vệ 
môi trường. Các đoàn kiểm tra 
cũng hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở 
chăn nuôi trên địa bàn huyện thực 
hiện quy định quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về điều kiện chăn nuôi 
heo, trại chăn nuôi gia cầm an toàn 
sinh học theo Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia như: QCVN 01-
14:2010/BNNPTNT và QCVN 01-
15:2010/BNNPTNT. 

Đồng thời, huyện còn kiểm tra, 
giám sát thường xuyên hoạt động 
xả thải của 15 cơ sở chăn nuôi nằm 
dọc các con suối chảy về hồ Đá 
Đen và 12 hộ chăn nuôi, 1 trang 
trại ở thượng nguồn suối Tầm Bó 
chảy về hồ Sông Ray. Huyện cũng 
đã yêu cầu các hộ chăn nuôi ký 
cam kết bảo vệ môi trường với 
UBND cấp xã; bảo đảm nước thải 
chăn nuôi phải được thu gom, xử 
lý đúng quy định, không thải trực 
tiếp ra suối ở thượng nguồn các hồ 
cấp nước. 
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Ngoài ra, UBND huyện còn 
tuyên truyền, vận động các hộ chăn 
nuôi chuyển đổi phương thức chăn 
nuôi trên nền đệm lót sinh học 
hoặc chuyển đổi ngành nghề từ 
chăn nuôi sang trồng nấm để giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường. Đến nay 
đã có 1.760 hộ ký cam kết. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

MÔ HÌNH TRỒNG RAU THEO 
PHƯƠNG PHÁP HỮU CƠ 

Chiều 8/9, Trung tâm Dạy nghề 
& Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp 
với Hội Nông dân TP Bà Rịa và 
Công ty TNHH Sản xuất - Thương 
mại Đại Nam (phân bón Ong Biển) 
tổ chức hội thảo mô hình sản xuất 
rau theo phương pháp hữu cơ 
cho 20 hộ trồng rau trên địa bàn 
các phường Kim Dinh và Long 
Hương. 

Tại hội thảo, ông Lê Quốc Trung, 
đại diện Công ty Phân bón Ong 
Biển đã hướng dẫn nông dân quy 
trình trồng, chăm sóc, phòng trừ 
sâu bệnh cho các loại rau; cách sử 
dụng phân bón hữu cơ vi sinh OBI, 
đảm bảo an toàn thực phẩm và 
giảm bớt chi phí trong sản xuất. 

Mô hình sản xuất rau an toàn, kết 
hợp sử dụng phân hữu cơ vi sinh 
OBI đã được triển khai trên địa bàn 
TP. Bà Rịa và TX. Phú Mỹ từ đầu 

năm 2022, với hơn 30 hộ tham gia, 
quy mô sản xuất trên 20ha. 

Theo tính toán của nông dân, sử 
dụng phân bón OBI, sau khi trừ 
chí, mỗi tháng đạt lợi nhuận gần 15 
triệu đồng/1.000m² trồng rau cải, 
tăng gần 5 triệu đồng so với 
phương thức canh tác truyền thống. 

Theo Hội Nông dân tỉnh, mô hình 
trồng rau hữu cơ đang góp phần 
tích cực trong hình thành vùng 
chuyên canh sản xuất hàng hóa 
theo chuỗi, thực hiện đề án tái cơ 
cấu nông nghiệp, góp phần cải 
thiện đời sống nông dân. 

Thời gian tới, các cấp Hội Nông 
dân trong tỉnh tiếp tục mở rộng 
diện tích sản xuất nông nghiệp theo 
hướng hữu cơ; tăng cường liên kết 
với các doanh nghiệp, HTX, đảm 
bảo đầu ra cho sản phẩm. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

 
 

 
CẢNH BÁO GIA TĂNG TRẺ 
NHẬP VIỆN DO MẮC 
ADENOVIRUS THỜI ĐIỂM 
GIAO MÙA 

1. Adenovirus gây bệnh gì? 
Theo PGS. TS Lê Thị Hồng 

Hanh – Giám đốc Trung tâm Hô 
Hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương: 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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Adenovirus chia làm 7 nhóm từ A-
G trong đó có hơn 50 tuýp gây 
bệnh ở người và có thể gây bệnh ở 
nhiều cơ quan trong cơ thể. Các 
tổn thương thường gặp nhất do 
mắc Adenovirus là viêm đường hô 
hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, 
viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), 
các bệnh lý ở đường tiêu hoá (tiêu 
chảy, nôn, buồn nôn,…), viêm 
bàng quang, viêm não màng 
não,… Bệnh do Adenovirus gây ra 
xuất hiện quanh năm nhưng đặc 
biệt phát triển mạnh vào thời điểm 
giao mùa Xuân – Hè hoặc Thu – 
Đông. 

Hiện tại, ở Việt Nam chưa có 
vaccine phòng ngừa Adenovirus, 
do đó cách tốt nhất để kiểm soát 
bệnh lây lan là phát hiện sớm, cảnh 
giác với các yếu tố lâm sàng, yếu 
tố dịch tễ để không bỏ lỡ xét 
nghiệm; tuân thủ các biện pháp dự 
phòng thường quy đồng thời tuân 
thủ tiêm chủng các vaccine phòng 
bệnh đang sẵn có. 

2. Đường lây truyền 
Adenovirus 

Adenovirus lây truyền qua đường 
giọt bắn, đường hô hấp giữa người 
với người. Bệnh có thể lây qua 
niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn 
nước dùng trong sinh hoạt bị ô 
nhiễm, hoặc lây truyền khi người 

lành sử dụng chung những vật 
dụng cá nhân với người bệnh. Thời 
gian ủ bệnh khoảng từ 8-12 ngày. 

Adenovirus có thể gây bệnh ở 
mọi đối tượng và mọi lứa tuổi (trẻ 
em hay gặp ở độ tuổi từ 6 tháng – 
5 tuổi). Trong đó, các đối tượng 
như trẻ em, người lớn tuổi, người 
bị bệnh mạn tính… thường có 
nguy cơ cao nhiễm virus này do có 
sức đề kháng kém. 

3. Trẻ nhiễm Adenovirus có 
nguy hiểm không? 

Trẻ nhiễm Adenovirus thường có 
các biểu hiện như: Sốt cao, ho, khò 
khè, có thể kèm theo viêm kết mạc 
mắt và rối loạn tiêu hoá. Với trẻ có 
biểu hiện nặng thì xuất hiện tình 
trạng khó thở. 

“Virus Adeno có khả năng lây 
lan nhanh trong cộng đồng và gây 
ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu 
không được điều trị kịp thời như: 
suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, 
suy đa tạng. Bệnh còn có thể để lại 
các biến chứng lâu dài, gây ảnh 
hưởng đến sức khoẻ của trẻ như: 
hội chứng viêm tiểu phế quản bít 
tắc sau nhiễm trùng, giãn phế quản, 
xơ phổi” – PGS. TS Lê Thị Hồng 
Hanh cho hay. 

4. Chẩn đoán nhiễm 
Adenovirus 

Khi trẻ có biểu hiện nghi ngờ 
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mắc Adenovirus sẽ được làm các 
xét nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán 
như: xét nghiệm máu, chụp X-
Quang tim phổi, xét nghiệm xác 
định căn nguyên bằng kỹ thuật 
Realtime PCR. 

PGS.TS Phùng Thị Bích Thủy – 
Trưởng khoa Sinh học phân tử các 
bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi 
Trung ương cho biết, hiện nay tại 
Bệnh viện Nhi Trung ương đang áp 
dụng kỹ thuật Realtime PCR xét 
nghiệm các mẫu bệnh phẩm lấy từ 
dịch hô hấp của người bệnh để 
chẩn đoán xác định Adenovirus và 
tuýp virus Adeno gây bệnh. Thời 
gian xét nghiệm giao động từ 70 
phút đến 5 tiếng và độ chính xác 
lên tới 95-99%, với 3 loại xét 
nghiệm: 

Xét nghiệm Realtime PCR đơn 
mồi để xác định riêng Adenovirus, 
thời gian xét nghiệm từ 4-5 tiếng; 

Xét nghiệm Realtime PCR đa 
mồi để xác định cùng lúc 7 loại 
virus, trong đó có Adenovirus, thời 
gian xét nghiệm từ 4-5 tiếng;  

Xét nghiệm Realtime PCR nhanh 
trong vòng 70 phút để phát hiện 
cùng lúc 22 loại virus, trong đó có 
Adenovirus. 

5. Phương pháp điều trị 
Adenovirus 

Trẻ bị nhiễm Adenovirus khi 

nhập viện sẽ được cách ly tại các 
phòng bệnh riêng biệt. 

Hỗ trợ hô hấp (thở oxy hoặc thở 
máy) khi cần. 

Dùng kháng sinh trong trường 
hợp bị bội nhiễm viêm phổi. 

Điều trị các triệu chứng bằng 
cách: hạ sốt khi trẻ sốt cao, bù 
nước điện giải, bổ sung dinh 
dưỡng, sử dụng thuốc kháng virus 
đặc hiệu với những trường hợp 
nặng, suy giảm miễn dịch (thuốc 
kháng virus không được chỉ định 
thường quy cho tất cả bệnh nhân). 

6. Những lưu ý cha mẹ cần biết 
để phòng bệnh cho trẻ 

Giữ gìn môi trường sống của trẻ 
sạch sẽ, thoáng mát, không có 
khói, bụi, khói thuốc lá. Vệ sinh 
mũi họng cho trẻ thường xuyên: 
nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý 
(với trẻ nhỏ), trẻ lớn hơn cho súc 
miệng nước muối sinh lý. Vệ sinh 
thân thể, rửa tay thường xuyên, cho 
trẻ mặc quần áo phù hợp với nhiệt 
độ môi trường, tránh để trẻ bị 
nhiễm lạnh. Cần đeo khẩu trang 
khi trẻ ra ngoài, tránh tiếp xúc với 
trẻ em bị ốm, bệnh. Tiêm vaccine 
phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch theo 
chương trình tiêm chủng mở rộng 
quốc gia. “Nếu trẻ có biểu hiện bất 
thường về hô hấp, cha mẹ cần đưa 
trẻ đến ngay cơ sở y tế để được 
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khám, chẩn đoán và điều trị kịp 
thời, tránh các biến chứng nguy 
hiểm có thể xảy ra” – PGS.TS Lê 
Thị Hồng Hanh khuyến cáo. 

(benhviennhitrunguong.gov.vn) 
 
 
 
 
ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, ĐỘT 
PHÁ KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP 
TÁC XÃ 

 Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, 
đòi hỏi khách quan của sự phát 
triển và được xác định là yêu cầu 
bắt buộc. 

Tạo động lực thúc đẩy kinh tế 
tập thể 

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ 
trưởng Bộ KH-ĐT Trần Duy Đông 
cho biết: Những năm qua, Chính 
phủ tập trung hoàn thiện thể chế 
chính sách phát triển kinh tế hợp 
tác, HTX trong bối cảnh cách 
mạng công nghệ 4.0. Nhờ đó,  khu 
vực kinh tế tập thể, HTX có 
chuyển biến tích cực về chất và 
lượng. Thực hiện chuyển đổi số để 
thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, 
HTX phát triển, qua khảo sát của 
Liên minh HTX Việt Nam, 83,5% 
HTX đánh giá chuyển đổi số là cần 
thiết; 18,9% HTX đã có kế hoạch 
với lộ trình thực hiện cụ thể; 68% 

HTX có sử dụng ít nhất một trong 
các phương thức giới thiệu và bán 
sản phẩm trực tuyến... 

Tuy nhiên, hiện nay kinh tế tập 
thể phát triển chưa đạt mục tiêu đề 
ra. Tốc độ tăng trưởng khu vực 
kinh tế tập thể còn chậm; đóng góp 
của kinh tế tập thể vào GDP cả 
nước giảm từ 8,06% (năm 2001) 
xuống còn 3,62% (năm 2020). 
Nhiều HTX tổ chức và hoạt động 
chưa tuân thủ đầy đủ các quy định 
của Luật HTX, các quan hệ sở hữu, 
tổ chức quản lý, phân phối trong 
nhiều HTX còn biểu hiện xa rời 
bản chất và các giá trị của kinh tế 
tập thể. 

Chủ tịch Liên minh HTX Việt 
Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, 
vẫn còn nhiều thách thức trong 
chuyển đổi số do tỷ lệ và hiệu quả 
chuyển đổi số chưa cao, chưa bền 
vững. Cụ thể, trong 1.718 HTX 
ứng dụng công nghệ cao, chỉ có 
240 HTX sử dụng phần mềm quản 
lý và sản xuất thông minh, chiếm 
1,5%. Trong đó, các HTX này chỉ 
tập trung vào ứng dụng công nghệ 
tưới tiêu, hệ thống nhà lưới, dán 
tem truy xuất nguồn gốc. Còn ứng 
dụng chuyển đổi số vào khâu chế 
biến, quản lý HTX, kinh doanh sản 
phẩm chưa được quan tâm. Điều 
này khiến các HTX gặp khó khăn 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 



Phổ Biến Kiến Thức số 273 - 9.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 23 
 

trong quản lý hiệu quả các nguồn 
lực và hạn chế sự tương tác giữa 
các tác nhân liên quan trong hệ 
sinh thái. 

Ông Nguyễn Ngọc Bảo kiến 
nghị, Nhà nước có thể đầu tư, xây 
dựng một nền tảng hệ sinh thái số 
dùng chung cho các HTX để hỗ trợ 
chi phí đầu tư ban đầu, giúp HTX 
tận dụng, tiếp cận đúng hướng, 
nhanh và hiệu quả hơn với quá 
trình chuyển đổi số. Các bộ, ngành 
nghiên cứu, ban hành hướng dẫn 
về chuyển đổi số cho HTX theo 
chuyên ngành, lĩnh vực mà các bộ, 
ngành đang quản lý, điều hành. 

Cần đổi mới tư duy từ nhận 
thức đến hành động 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn 
mạnh, đây là chìa khoá giúp giải 
quyết hiệu quả mối quan hệ giữa 
Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao 
năng suất lao động, năng lực cạnh 
tranh, hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, giảm chi phí cho người dân, 
DN; đồng thời giúp các cấp, các 
ngành thay đổi phương thức và 
nâng cao năng lực quản lý điều 
hành. 

 Phân tích những khó khăn, hạn 
chế, Thủ tướng Chính phủ đề nghị 
thời gian tới, các bộ, ngành, địa 

phương tiếp tục coi chuyển đổi số 
trong kinh tế hợp tác, HTX là công 
việc thường xuyên, phải đẩy mạnh 
chuyển đổi số một cách nhanh 
chóng, hiệu quả và thực chất; phấn 
đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 có 
45.000 HTX với 8 triệu thành viên, 
trong đó có 5.000 HTX ứng dụng 
công nghệ cao như Nghị quyết số 
20-NQ/TW ngày 16/6/2022 đã đề 
ra. 

Theo đó, các bộ, ngành, địa 
phương cần khẩn trương, quyết liệt 
triển khai các nhiệm vụ chiến lược 
Quốc gia phát triển chuyển đổi số; 
tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành HTX liên thông với 
các chuyên ngành khác để chia sẻ, 
kết nối thông tin thị trường, xu thế 
phát triển; xây dựng và hoàn thiện 
thể chế, có tầm nhìn dài hạn để 
kinh tế tập thể phát triển nhanh, 
bền vững; đẩy mạnh truy xuất 
nguồn gốc bằng công nghệ số, kết 
nối cung cầu, bảo vệ sức khoẻ cho 
người tiêu dùng; đào tạo, tập huấn 
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán 
bộ HTX; đẩy mạnh truyền thông 
chính sách. Các địa phương phải 
vận dụng các nguồn lực để đầu tư 
cho kinh tế hợp tác, HTX; thúc đẩy 
chuyển đổi số trong thực hiện 
chương trình OCOP... 

 (baobariavungtau.com.vn) 
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NGƯỜI TIÊU DÙNG CẦN 
PHÁT HUY QUYỀN ĐƯỢC 
BIẾT NGUỒN GỐC XUẤT XỨ 
HÀNG HÓA 

Xã hội phát triển, đời sống người 
dân được nâng cao thì yêu cầu về 
chất lượng sản phẩm hàng hóa 
cũng ngày càng khắt khe. Theo đó, 
truy xuất nguồn gốc là một giải 
pháp hữu hiệu giúp người dùng 
truy xuất, tìm hiểu về thông tin 
nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm 
hàng hóa, truy ngược từ sản phẩm 
đang được bày bán trên kệ hàng về 
nơi sản xuất ban đầu, rà soát từng 
công đoạn trong chế biến và phân 
phối. 

Chị Thanh Mai (trú tại Cầu Giấy, 
Hà Nội) cho biết: “Khi sử dụng các 
sản phẩm nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng khiến tôi và gia đình yên tâm 
hơn về sức khỏe. Nếu mua các sản 
phẩm không đảm bảo chất lượng 
về sử dụng thì cái giá phải trả cho 
sức khỏe đôi khi còn đắt hơn”. 

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận 
rằng nhiều người tiêu dùng Việt 
Nam còn đang khá dễ dãi trong 
việc mua bán. Chia sẻ với báo chí, 
bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó 
Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long 
An cho rằng, người tiêu dùng cần 
phát huy quyền được biết xuất xứ 
thực phẩm mình sử dụng. Thế 

nhưng phần lớn người dùng đang 
có thói quen tiện là ghé mua, giá cả 
rẻ là được, chẳng quan tâm xuất 
xứ. Do đó, cần đầy mạnh tuyên 
truyền để người tiêu dùng thay đổi 
thói quen lựa chọn, tiêu thụ thực 
phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, từ đó buộc người sản xuất 
cũng phải phải thay đổi theo. 

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn 
Thuận, Trưởng phòng Quản lý chất 
lượng 2, Cục Quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản cũng cho 
rằng, yếu tố quan trọng nhất để tạo 
ra chuỗi thực phẩm an toàn là mối 
liên kết sản xuất với nhau thông 
qua các cam kết, hợp đồng về trách 
nhiệm để cùng nhau tạo ra các sản 
phẩm an toàn từ trang trại tới bàn 
ăn. Hiện nay, rất nhiều sản phẩm 
sản xuất trong nước lại có giá 
thành cao hơn so với các sản phẩm 
cùng loại nhập khẩu do thiếu liên 
kết chuỗi. Với việc áp dụng liên 
kết sản xuất, sẽ tạo được tiếng nói 
chung cho các công đoạn, từ đó 
đảm bảo việc giám sát an toàn thực 
phẩm thông qua trách nhiệm hợp 
đồng, phát triển nền sản xuất hàng 
hóa tập trung, từng bước giảm 
thiểu nền sản xuất manh mún, nhỏ 
lẻ. 

Quản lý an toàn thực phẩm theo 
chuỗi sẽ tạo ra lợi ích cho tất cả 



Phổ Biến Kiến Thức số 273 - 9.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 25 
 

các bên từ người tiêu dùng, người 
sản xuất kinh doanh tới cơ quan 
quản lý nhà nước. Trong đó, người 
tiêu dùng sẽ tiếp cận được các sản 
phẩm an toàn, phân biệt được sản 
phẩm đã được kiểm soát an toàn; 
người sản xuất kinh doanh sẽ tăng 
sản lượng và giá trị sản xuất kinh 
doanh nhờ niềm tin và sự trung 
thành của người tiêu dùng với sản 
phẩm an toàn thực phẩm; cơ quan 
Nhà nước sẽ kiểm soát được an 
toàn thực phẩm trong toàn bộ quá 
trình sản xuất; truy xuất được 
nguồn gốc và xử lý kịp thời các 
trường hợp vi phạm. 

 (vietq.vn) 
 

 
 
TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN 
PHÁP PHÒNG CHỐNG BẠO 
LỰC, XÂM HẠI TRẺ EM 

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu 
cầu sở, ngành, địa phương thực 
hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu 
quả các nhiệm vụ, giải pháp về 
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ 
em. 

Cụ thể, triển khai biện pháp bảo 
vệ trẻ em theo 3 cấp độ: phòng 
ngừa, hỗ trợ và can thiệp. Tham 
gia nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa 

bàn, kịp thời phát hiện các trường 
hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, 
xâm hại nhất là trẻ em sống trong 
gia đình có bố mẹ ly hôn, ly thân, 
đi làm ăn xa. Thực hiện kịp thời, 
hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý 
thông tin, thông báo tố giác nguy 
cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ 
em. Can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em 
khi bị bạo lực, xâm hại. 

UBND tỉnh đề nghị UBMTTQ 
Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, Hội LHPN tỉnh hướng 
dẫn gia đình, cơ sở giáo dục, nhà 
trường và trẻ em về kiến thức, kỹ 
năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống 
bạo lực, xâm hại trẻ em. Đặc biệt, 
phòng ngừa tình trạng cha mẹ, 
người thân, người chăm sóc trẻ em 
xâm hại tính mạng, sức khoẻ, tinh 
thần nhân phẩm của trẻ em. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
HÌNH THÀNH Ý THỨC BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG 
TRƯỜNG HỌC 

Việc giáo dục học sinh, sinh viên 
có ý thức bảo vệ môi trường 
(BVMT) đang được các trường học 
trên địa bàn quan tâm và thực hiện 
rộng rãi; giúp học sinh - sinh viên 
và người dân nâng cao ý thức, giữ 
gìn môi trường sống xanh, sạch. 

Tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
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tật tỉnh, từ lớp học tới sân trường 
luôn sạch sẽ, khuôn viên được 
trồng nhiều cây xanh, các bồn hoa 
cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ… 
Những hoạt động giữ gìn trường 
học xanh, sạch có sự tham gia tích 
cực của cả học sinh, giáo viên và 
cán bộ, nhân viên nhà trường. 

Thầy Mai Hữu Nghĩa, Phó Hiệu 
trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết 
tật tỉnh cho biết, nhà trường chú 
trọng giảng dạy cũng như lồng 
ghép vào các bộ môn để học sinh 
hiểu rõ tầm quan trọng của việc 
BVMT. Đặc biệt, với những hoạt 
động như yêu và bảo vệ cây xanh, 
bỏ rác đúng nơi quy định ở nơi 
công cộng, phân loại rác thải trong 
ngày hội tái chế nhân Ngày Quốc 
tế Thiếu nhi (1/6) vừa qua có ý 
nghĩa rất lớn; góp phần giáo dục 
học sinh biết tái sử dụng rác thải, 
tạo cảnh quan môi trường luôn 
sạch đẹp bằng những việc làm đơn 
giản mà thiết thực. Đây cũng là 
cách để nhà trường nâng cao kỹ 
năng sống cho học sinh. 

Tại Trường MN Xanh Tuệ Đức, 
việc giáo dục cho trẻ biết BVMT 
luôn được nhà trường đặt lên hàng 
đầu. Cô Nhã Uyên, giáo viên lớp 
Lá cho hay, thông qua hoạt động 
ngoài trời, cũng như các buổi dã 
ngoại khám phá khoa học, giáo 

viên giáo dục trẻ qua những câu 
hỏi ngắn gọn, bổ sung các câu trả 
lời đã tạo được sự hứng thú cho trẻ 
đối với BVMT, như: Con có yêu 
cây xanh không? Cây sống được là 
nhờ vào đâu? Muốn cây xanh trong 
sân trường tươi tốt các con cần 
phải làm gì?... Từ đó, dần hình 
thành cho trẻ có thái độ, ứng xử 
đúng đắn, tôn trọng và thân thiện 
với môi trường xung quanh. 

Với các trường ĐH, CĐ trên địa 
bàn, việc tổ chức các hoạt động thu 
gom rác thải, khắc phục sự cố ô 
nhiễm, phục hồi và cải thiện môi 
trường tại các điểm nóng… góp 
phần nâng cao trách nhiệm cho thế 
hệ trẻ về phòng ngừa, giảm thiểu 
tác động xấu đến môi trường sống, 
giữ gìn cảnh quan thiên nhiên xung 
quanh. 

Anh Nguyễn Ngọc Tài, Bí thư 
Đoàn Trường ĐH Bà Rịa - Vũng 
Tàu cho biết, trong tất cả các sự 
kiện dù lớn hay nhỏ như: Chiến 
dịch tình nguyện Mùa hè xanh, 
chương trình về nguồn, Ngày thứ 
Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật 
xanh, công trình thanh niên…, nhà 
trường đều gắn với các hoạt động 
BVMT như: dọn vệ sinh, làm sạch 
các điểm du lịch, di tích lịch sử. 
Không chỉ góp sức làm cho môi 
trường sạch hơn, mà thông qua các 
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hoạt động này, Đoàn trường tuyên 
truyền tới người dân ý thức bảo vệ 
và giữ gìn môi trường sống trong 
lành. 

Thông qua các hoạt động BVMT 
từ trường học, không chỉ hình 
thành ý thức giữ gìn môi trường 
xanh, sạch, đẹp trong học sinh, 
sinh viên mà còn tác động đến cả 
người thân trong gia đình. 

Chị Hoàng Thị Thúy, phụ huynh 
học sinh ở Trường Nuôi dạy trẻ 
khuyết tật cho biết: “Đi học về con 
không chỉ tự giác dọn dẹp phòng, 
góc học tập gọn gàng, mà còn nhắc 
mẹ và người thân trong gia đình 
cần đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy 
định, tắt điện, tiết kiệm nước... 
Thấy con ý thức như vậy, tôi rất 
mừng”. 

Việc nâng cao ý thức BVMT là 
việc làm vô cùng cần thiết, nhất là 
với giới trẻ để được học tập, vui 
chơi trong môi trường xanh, sạch, 
đẹp, an toàn. Đồng thời, trở thành 
những tuyên truyền viên tích cực 
tuyên truyền đến bạn bè, người 
thân, người dân có ý thức vì một 
môi trường xanh, sạch, đẹp. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
LAN TỎA ĐIỀU TỐT ĐẸP 
ĐẾN CỘNG ĐỒNG 

Để ghi nhận và tôn vinh những 

công dân có thành tích đặc biệt 
xuất sắc trong các lĩnh vực, năm 
2021, HĐND tỉnh đã ban hành 
Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND 
quy định về tặng thưởng danh hiệu 
“Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu”. Năm 2022 là năm thứ hai 
danh hiệu này sẽ được trao tặng 
cho những người xứng đáng. 

Sàng lọc kỹ lưỡng 
Năm nay có 43 cá nhân được các 

cơ quan, đơn vị, địa phương lựa 
chọn, gửi hồ sơ về Ban Thi đua - 
Khen thưởng tỉnh đề nghị tặng 
thưởng danh hiệu “Công dân ưu tú 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” năm 2022. 
Để bảo đảm sự khách quan, chính 
xác, Ban đã xác minh và lấy ý kiến 
nhận xét, đánh giá của 30 cơ quan 
chức năng về 43 cá nhân này. 
Đồng thời, thẩm định hồ sơ, sàng 
lọc, lựa chọn ra 10 người tiêu biểu, 
xuất sắc nhất. 

Để bảo đảm chính xác, Ban vừa 
tổ chức Đoàn khảo sát, xác minh 
lại thành tích và hướng dẫn các cá 
nhân chỉnh sửa, bổ sung thành tích 
(nếu có). Tiếp đó, lấy ý kiến nhân 
dân về 10 cá nhân tiêu biểu trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng. 

Ý nghĩa cộng đồng rộng rãi 
Khác với vinh danh cá nhân tiêu 

biểu trong một ngành, nghề, danh 
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hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu” mang ý nghĩa cộng 
đồng rộng rãi. Vì vậy, tiêu chuẩn 
xét tặng cũng có nhiều đặc trưng, 
khác biệt. Đó là những cá nhân có 
thành tích đặc biệt xuất sắc trong 
các lĩnh vực: lao động, sản xuất, 
kinh doanh; quản lý nhà nước, 
công tác Đảng, Mặt trận và đoàn 
thể; quốc phòng - an ninh; văn hóa 
- thể thao; nghiên cứu khoa học; 
GD-ĐT; y tế; dân tộc, tôn giáo; 
hoạt động xã hội. Họ là những 
người đi đầu, có đóng góp cụ thể 
và mang lại hiệu quả cao về vật 
chất, tinh thần cho xã hội, tạo được 
uy tín cao trong xã hội, cộng đồng. 

Ông Trà Thanh Tính, Phó 
Trưởng Ban Thi đua - Khen 
thưởng tỉnh cho biết, đến nay, Ban 
đã chọn ra danh sách 10 người nổi 
bật, tiêu biểu trên các lĩnh vực: y 
tế; văn hóa - thể thao; giáo dục; lao 
động, sản xuất, kinh doanh; hoạt 
động xã hội; tôn giáo để trình Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
xem xét. Ban đã hoàn tất các bước 
về hồ sơ, thủ tục của 10 cá nhân 
này và chuẩn bị trình Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, 
phê duyệt. UBND tỉnh sẽ tổ chức 
trao tặng danh hiệu “Công dân ưu 
tú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” trong 
năm 2022 để ghi nhận và tôn vinh 

những công lao, đóng góp của họ. 
“Đây là những tấm gương sáng, 

xứng đáng để mọi người dân noi 
theo”, ông Trà Thanh Tính nhận 
định. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
 

 
CÁC TRƯỜNG HỢP KHÓA, 
MỞ KHÓA TÀI KHOẢN ĐỊNH 
DANH ĐIỆN TỬ 

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP 
quy định các trường hợp khóa, mở 
khóa tài khoản định danh điện tử. 

Khóa tài khoản định danh điện 
tử của công dân 

Hệ thống định danh và xác thực 
điện tử tự động ghi nhận và khóa 
tài khoản định danh điện tử trong 
trường hợp chủ thể danh tính điện 
tử yêu cầu khóa tài khoản định 
danh điện tử của mình; chủ thể 
danh tính điện tử vi phạm điều 
khoản sử dụng ứng dụng VNelD; 
chủ thể danh tính điện tử bị thu hồi 
thẻ Căn cước công dân; chủ thể 
danh tính điện tử chết. Việc ghi 
nhận được thực hiện thông qua 
việc chủ thể danh tính điện tử khai 
báo trên ứng dụng VNelD hoặc 
việc cập nhật thông tin danh tính 
điện tử vào hệ thống định danh và 
xác thực điện tử. 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ 
quan chức năng có thẩm quyền 
hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu 
cầu khóa tài khoản định danh điện 
tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản 
tới cơ quan Công an để xem xét, 
giải quyết. (*) 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, 
thủ trưởng cơ quan Công an nơi 
tiếp nhận đề nghị khóa tài khoản 
định danh điện tử phê duyệt việc 
khóa tài khoản đối với trường hợp 
quy định tại (*) nêu trên và thông 
báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị 
khóa tài khoản và chủ thể danh 
tính điện tử. Trường hợp từ chối 
khóa tài khoản thì có văn bản trả 
lời nêu rõ lý do. 

Mở khóa tài khoản định danh 
điện tử 

 Hệ thống định danh và xác thực 
điện tử tự động mở khóa ngay tài 
khoản định danh điện tử khi các 
căn cứ khóa tự động tài khoản định 
danh điện tử đã hết. 

 Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ 
quan chức năng có thẩm quyền 
hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu 
cầu mở khóa tài khoản định danh 
điện tử thì gửi đề nghị mở khóa tài 
khoản tới cơ quan Công an để xem 
xét, giải quyết. (**) 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, 
thủ trưởng cơ quan Công an nơi 

tiếp nhận đề nghị mở khóa tài 
khoản định danh điện tử phê duyệt 
việc mở khóa tài khoản đối với 
trường hợp quy định tại (**) nêu 
trên và thông báo tới cơ quan, tổ 
chức đề nghị mở khóa tài khoản và 
chủ thể danh tính điện tử. Trường 
hợp từ chối mở khóa tài khoản thì 
có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Hình thức yêu cầu khóa, mở 
khóa tài khoản định danh điện 
tử: 

Chủ thể danh tính điện tử thực 
hiện theo các bước hướng dẫn trên 
ứng dụng VNelD để yêu cầu khóa 
tài khoản định danh điện tử. 

Chủ thể danh tính điện tử liên hệ 
với tổng đài tiếp nhận và giải quyết 
các yêu cầu về định danh và xác 
thực điện tử, cung cấp thông tin 
xác thực chủ tài khoản định danh 
điện tử để yêu cầu khóa, mở khóa 
tài khoản định danh điện tử. 

Chủ thể danh tính điện tử đến cơ 
quan quản lý định danh và xác thực 
điện tử, cung cấp thông tin xác 
thực chủ tài khoản định danh điện 
tử để yêu cầu khóa, mở khóa tài 
khoản định danh điện tử. 

Khóa, mở khóa tài khoản định 
danh điện tử khi có yêu cầu của cơ 
quan tiến hành tố tụng, cơ quan 
chức năng có thẩm quyền 

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ 
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quan chức năng có thẩm quyền có 
văn bản gửi cơ quan quản lý định 
danh và xác thực điện tử cùng cấp 
đề nghị khóa, mở khóa tài khoản 
định danh điện tử, trong đó nêu rõ 
lý do, thời hạn khóa. 

(xaydungchinhsach.chinhphu.vn) 
 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG 
KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH 
ĐIỆN TỬ VỚI CÔNG DÂN 
VIỆT NAM 

Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy 
định trình tự, thủ tục đăng ký tài 
khoản định danh điện tử đối với 
công dân Việt Nam. 

Đăng ký tài khoản định danh điện 
tử mức độ 1 qua ứng dụng VNelD 
đối với công dân đã có thẻ Căn 
cước công dân gắn chíp điện tử: 

+ Công dân sử dụng thiết bị di 
động tải và cài đặt ứng dụng 
VNelD. 

+ Công dân sử dụng ứng dụng 
VNelD để nhập thông tin về số 
định danh cá nhân và số điện thoại 
hoặc địa chỉ thư điện tử; cung cấp 
các thông tin theo hướng dẫn trên 
ứng dụng VNelD; thu nhận ảnh 
chân dung bằng thiết bị di động và 
gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản 
định danh điện tử tới cơ quan quản 
lý định danh và xác thực điện tử 
qua ứng dụng VNelD. 

+ Cơ quan quản lý định danh 
điện tử thông báo kết quả đăng ký 
tài khoản qua ứng dụng VNelD 
hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ 
thư điện tử. 

Đăng ký tài khoản định danh điện 
tử mức độ 2 

+ Đối với công dân đã được cấp 
thẻ Căn cước công dân gắn chíp 
điện tử: 

Công dân đến Công an xã, 
phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ 
tục cấp thẻ Căn cước công dân để 
làm thủ tục cấp tài khoản định 
danh điện tử. Công dân xuất trình 
thẻ Căn cước công dân gắn chíp 
điện tử, cung cấp thông tin về số 
điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử 
và đề nghị bổ sung thông tin được 
tích hợp vào tài khoản định danh 
điện tử. 

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin 
công dân cung cấp vào hệ thống 
định danh và xác thực điện tử; 
chụp ảnh chân dung, thu nhận vân 
tay của công dân đến làm thủ tục 
để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn 
cước công dân và khẳng định sự 
đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản 
định danh điện tử. 

Cơ quan quản lý định danh điện 
tử thông báo kết quả đăng ký tài 
khoản qua ứng dụng VNelD hoặc 
tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện 
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tử. 
+ Cơ quan Công an tiến hành cấp 

tài khoản định danh điện tử mức độ 
2 cùng với cấp thẻ Căn cước công 
dân với trường hợp công dân chưa 
được cấp Căn cước công dân gắn 
chíp điện tử. 

 (xaydungchinhsach.chinhphu.vn) 
 

 
 

 
 
LÃO NÔNG VÀ NHỮNG SÁNG 
CHẾ HỮU ÍCH  

Là một nông dân chân đất nên 
anh Phạm Văn Bình đã thấu hiểu 
được những khó khăn, vất vả của 
người nông dân trong công cuộc 
sản xuất nông nghiệp. Cùng với 
đam mê học hỏi, thích sáng tạo, 
năm 2013 anh Bình đã bắt tay vào 
nghiên cứu chế tạo ra chiếc máy 
phun thuốc đầu tiên gắn trên xe 
máy. 

Theo anh Bình, chiếc máy vận 
hành khá đơn giản. Máy được thiết 
kế có 2 bình chứa dung tích 60 lít 
treo hai bên xe gắn máy, công suất 
một giờ phun xong một ha. Thay vì 
mất 2-3 ngày công như trước, giờ 
chỉ mất 2 giờ, một người có thể 
phun thuốc xong cho cả rẫy khoai 
mì. 

"Mỗi khi phun thuốc diệt cỏ cho 
rẫy mì, nhiều nông dân khá vất vả, 
lưng đeo bình phun nặng. Từ đó, 
tôi nghiên cứu để tạo ra chiếc máy 
phun thuốc chạy bằng cơ gắn trên 
xe máy nhằm giải phóng sức lao 
động, qua đó giúp cho bà con giảm 
chi phí thuê nhân công và tăng 
hiệu quả kinh tế", anh Bình chia sẻ. 

 
 Cũng theo anh Bình, máy phun 

thuốc có kết cấu đơn giản nhưng 
hiệu quả mang lại rất lớn. Máy có 
thể phun tại chỗ hoặc vừa chạy xe 
vừa phun. Đồng thời, máy có thể 
lắp trên những chiếc máy cày để 
thuận tiện hơn khi sử dụng.   

Đặc biệt, máy còn có hệ thống 
nâng đẩy béc phun cao tự động, 
đảm bảo phun tới cả cây trồng có 
tán cao 1-5m. Người dùng chỉ cần 
cầm một đầu dây và kéo đến chỗ 
cần phun, cuộn dây này sẽ tự động 
thả ra, phun xong chỉ bật công tắc 
là dây tự động thu về. 

Thành công chế tạo máy phun 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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thuốc chạy bằng cơ, anh Bình tiếp 
tục nâng cấp sản phẩm của mình 
bằng việc sử dụng năng lượng mặt 
trời để bảo vệ môi trường. Với 
sáng chế này, anh đã đạt giải nhì 
tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Gia Lai lần thứ IX năm 2019. Tiếp 
nối thành công trên, anh Bình tiếp 
tục nghiên cứu và sáng chế ra máy 
phun thuốc điều khiển từ xa. Với 
chiếc máy này, bà con có thể đứng 
xa từ 300-500m để phun thuốc cho 
cây trồng. 

“Trung bình, một chiếc máy phun 
thuốc sử dụng năng lượng mặt trời 
có giá khoảng 3-5 triệu đồng. Giá 
cả rẻ hơn rất nhiều so với các loại 
máy móc trên thị trường nên được 
nhiều nông dân trong huyện tin 
dùng. Trong hơn 2 năm qua, tôi đã 
xuất bán hàng trăm chiếc máy 
phun thuốc cho nông dân vùng 
chảo lửa Krông Pa và các tỉnh như: 
Phú Yên, Đắk Lắk, Ninh Thuận...”, 
anh Bình cho biết. 

Đầu năm 2021, “vua sáng chế” 
Phạm Văn Bình tiếp tục sáng chế 
thành công chiếc máy cắt hom mì 
sử dụng năng lượng mặt trời. Khi 
chiếc máy hoàn thiện, ngay lập tức 
đã được đông đảo khách hàng đón 
nhận bởi đánh trúng vào nhu cầu 
của nông dân. 

Cây mì vốn là cây trồng chủ lực 

của huyện Krông Pa, trước khi vào 
vụ, bà con phải chặt hom mì bằng 
tay, mất rất nhiều thời gian và chi 
phí thuê nhân công. Tuy nhiên từ 
khi chiếc máy cắt hom mì được 
sáng chế, bà con vùng chảo lửa rất 
vui vì tiết kiệm được nhiều chi phí, 
công sức. “Máy có kết cấu gồm 1 
bộ khung sắt, tấm pin năng lượng 
mặt trời 50W, bình ắc quy 12V, 10 
lưỡi cưa lọng gỗ. Một bộ nắn dòng 
từ pin mặt trời thành điện 12V để 
nạp vào ắc quy. Chiếc máy này, 
tốc độ cắt nhanh gấp 10 đến 20 lần 
so với làm thủ công. Máy cắt hom 
mì không chỉ mang lại hiệu quả 
cao, tiết kiệm được thời gian và 
công sức mà còn giúp cho hom mì 
nguyên vẹn”. 

Anh Bình khẳng định sẽ chỉ sử 
dụng năng lượng xanh trong tất cả 
những sáng chế để bảo vệ môi 
trường. “Cha đẻ” của những sáng 
chế hữu dụng này cũng mong 
muốn nhận được sự hỗ trợ, góp ý 
thêm của các nhà khoa học, chuyên 
gia và sớm được hướng dẫn thủ 
tục, hồ sơ đăng ký bản quyền sáng 
tạo. 

Ông Nguyễn Đình Nhung - Chủ 
tịch Hội Nông dân huyện Krông Pa 
(tỉnh Gia Lai) đánh giá: “Các sáng 
chế của anh Bình đã được nhiều 
nông dân ứng dụng rộng rãi trong 
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sản xuất nông nghiệp, giải phóng 
sức lao động, tăng năng suất. Điều 
này càng có ý nghĩa khi giúp nông 
dân thay đổi phương thức sản xuất 
truyền thống sang cơ giới hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 
Hơn nữa, các loại máy sử dụng pin 
năng lượng mặt trời còn rất phù 
hợp với địa bàn huyện Krông Pa, 
vùng đất ít mưa nhiều nắng”. 

Tại huyện Krông Pa, anh Nguyễn 
Văn Quý cũng là một lão nông có 
tiếng với những sáng chế hữu ích. 
Anh ấp ủ mong ước sáng chế ra 
máy móc phục vụ sản xuất giúp 
giải phóng sức lao động, bảo vệ 
sức khỏe. Theo anh, quá trình 
chăm sóc cây trồng, người nông 
dân phải tiếp xúc rất nhiều với hóa 
chất, thuốc bảo vệ thực vật, ảnh 
hưởng đến sức khỏe. 

Từ trăn trở đó, sau khi tốt nghiệp 
THPT, anh đăng ký theo học 2 
năm chuyên ngành Cơ khí tại 
Trường Trung cấp Nghề Gia Lai 
(nay là Trường Cao đẳng Gia Lai). 
Năm 2013, sau khi tốt nghiệp, anh 
trở về nhà phụ cha mẹ làm nông và 
lập gia đình. Nhưng ước mơ làm 
cơ khí từ nhỏ luôn thôi thúc, năm 
2019, anh dồn vốn mở một xưởng 
cơ khí nhỏ sản xuất cửa sắt tại 
nhà... Đầu năm 2020, anh bắt tay 
vào sáng chế máy phun thuốc cỏ 

bán tự động.  
Sản phẩm này cấu tạo đơn giản 

như một chiếc máy cày mini , gồm 
một động cơ 5,5 sức ngựa, bộ 
chuyển động, vô lăng, cần số, phía 
sau là một phi chứa nước dung tích 
100 lít. Hai bên là 2 cánh tay phun 
thuốc, rộng mỗi bên 2,5m, tổng 
cộng gắn 20 béc phun. Hiện tại, 
máy vận hành trơn tru. Anh Quý 
đã cho chạy thử trong vườn điều 
của gia đình và đạt kết quả như 
mong muốn. 

Sau đó, anh Quý cải tiến, bổ sung 
thêm một số chi tiết giúp tăng công 
năng cho máy. Phía trước máy còn 
khoảng trống, anh liền lắp thêm 
một lưỡi dao và 2 lưỡi phay để tận 
dụng cắt cỏ. Phía sau máy, có thể 
tháo bỏ phần thùng phi chứa nước 
và 2 cánh tay để lắp lưỡi cày phục 
vụ cày và lấp đất khi trồng mì. 
Ngoài ra, cũng có thể lắp xe lôi 
vào để kéo, chở nông sản với khối 
lượng nhỏ. 

(sohuutritue.net.vn) 
 

HỌC SINH LỚP 8 CHẾ TẠO 
MÁY TÍCH HỢP 3 CHỨC 
NĂNG “PHƠI, GIÊ, THU 
GOM” NÔNG SẢN 

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu 
niên, nhi đồng tỉnh Bình Định lần 
thứ IX - năm 2022 vừa qua, em 



Phổ Biến Kiến Thức số 273 - 9.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 34 
 

Nguyễn Thế Phong (14 tuổi, học 
sinh lớp 8A1, Trường THCS Hoài 
Sơn) đạt giải nhất sản phẩm sáng 
tạo mô hình là "Máy phơi, giê và 
thu gom nông sản đa năng".  

Em Phong chia sẻ: "Là người 
Bình Định và thường xuyên nhìn 
thấy hình ảnh của nông dân. Chính 
điều này đã thúc đẩy em nảy ý 
tưởng làm nên chiếc máy tích hợp 
3 chức năng "phơi, giê, thu gom" 
nông sản, hỗ trợ nông dân sau mỗi 
vụ thu hoạch". 

Phong cho rằng người nông dân 
thường xuyên thu hoạch nông sản 
mất rất nhiều thời gian để phơi, 
giê, thu gom. Vì thế, để thuận lợi 
cho việc giúp người nông dân giảm 
bớt chi phí, làm nhanh và giảm bớt 
chi phí nhân công, Phong quyết 
định mày mò, tìm vật liệu... Hơn 3 
tháng sau, Phong cùng với sự giúp 
sức của thầy giáo Dương Đức 
Thắng (giáo viên dạy môn Vật lý, 
Trường THCS Hoài Sơn) đã chế 
tạo thành công chiếc máy tích hợp 
3 chức năng "phơi, giê, thu gom".  

Em Phong nói thêm: "Thời gian 
đầu chạy thử nghiệm, khâu thu 
gom chưa đạt như kỳ vọng, bởi hạt 
nông sản (ngô, lúa) bị nát, hư 
hỏng. Nguyên nhân do trục gắn 
chổi quét có kích cỡ chưa phù hợp 
nhưng sau khi trục xoắn được khắc 

phục, máy chạy êm. Các linh kiện 
dùng để chế tạo máy phơi, giê và 
thu gom nông sản đa năng chủ yếu 
tận dụng từ những thiết bị cũ như: 
máy Honda, trục xoắn máy gặt liên 
hợp, các puli… máy hoạt động dựa 
trên cơ chế khi kéo cần số liên hợp, 
dây curoa bám vào puli làm hai 
trục gắn hai chổi quay ngược chiều 
quét nông sản vào máng, đưa lên 
ống đứng trước khi đổ vào thùng 
chứa. Đồng thời, trước khi nông 
sản vào thùng chứa, quạt quay tạo 
gió thổi hạt lép và bụi bẩn ra ngoài 
cửa thải, đổ vào bao đã bố trí sẵn. 
Nhờ thanh thép đàn hồi, tạo độ 
rung để nông sản rải đều trên máng 
và xuống sân phơi". 

Chiếc máy Phong chế tạo theo 
quy trình hoạt động phải có người 
điều khiển. Sau khi nổ máy, người 
điều khiển đi cầm tay lái định 
hướng, tăng giảm tốc độ di chuyển 
và điều khiển cần số.  

 (sohuutritue.net.vn) 
 
MÁY SẤY CHÂN KHÔNG 
THANH LONG QUY MÔ 
CÔNG NGHIỆP  

Thiết bị do nhóm tác giả Trường 
Đại học Bách khoa TPHCM chế 
tạo, ứng dụng công nghệ sấy chân 
không, giúp giữ lại hương vị, màu 
sắc và chất lượng của sản phẩm, 
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có thể triển khai ở quy mô sản xuất 
công nghiệp. 

Hiện nay, có nhiều nghiên cứu 
liên quan đến lĩnh vực sấy nông 
sản đã được tiến hành trong nước. 
Nhưng việc nghiên cứu chuyên sâu 
và chế tạo thiết bị chuyên dùng để 
sản xuất thanh long sấy khô với 
quy mô công nghiệp còn rất hạn 
chế. Trước thực tế đó, nhóm tác 
giả ở Trường Đại học Bách khoa 
TPHCM đã triển khai đề tài 
"Nghiên cứu chế tạo máy sấy chân 
không thanh long, năng suất 
500kg/mẻ". 

Hệ thống do nhóm tác giả chế tạo 
gồm: buồng sấy chân không, cụm 
cấp nhiệt cho giàn sấy, hệ thống 
giàn sấy, cụm ngưng tụ tách nước 
từ hơi ẩm thoát ra khỏi buồng sấy, 
cụm bơm tạo áp suất chân không, 
thiết bị tháp làm mát và cụm hệ 
thống điều khiển. Máy có nhiệt độ 
sấy tối đa 70 độ C, áp suất chân 
không 720 mmHg, thời gian sấy 
trung bình 18 giờ/mẻ, và được ứng 
dụng công nghệ IoT trong giám sát 
nhiệt độ quá trình sấy. 

Sấy chân không là phương pháp 
sấy trong buồng sấy có áp suất nhỏ 
hơn áp suất của khí quyển (760 
mmHg). Vật sấy được đưa vào 
buồng kín, sử dụng máy bơm chân 
không để tạo môi trường chân 

không. Ở điều kiện áp suất nhỏ, 
nước sẽ sôi ở nhiệt độ rất thấp 
khoảng 50-60 độ C, và bốc hơi 
nhanh, làm cho vật sấy khô nhanh 
hơn so với sấy nhiệt thông thường. 

Theo nhóm tác giả, nhiệt độ sấy 
thấp giúp sản phẩm đầu ra giữ 
được màu sắc, hương vị tốt hơn. 
Ngoài ra, phương pháp sấy này còn 
giữ được cấu trúc vật lý của sản 
phẩm, cấu tạo thể xốp, giòn. 

Giải pháp hoàn thiện đã được đưa 
vào vận hành thử nghiệm ở quy mô 
sản xuất công nghiệp tại Công ty 
Cổ phần Thực phẩm HG, cho kết 
quả, chất lượng thành phẩm thanh 
long sau sấy đáp ứng các chỉ tiêu 
đặt ra về vệ sinh an toàn thực 
phẩm, các chỉ tiêu về dinh dưỡng, 
miếng thanh long giòn xốp, độ ẩm 
sau khi sấy của thanh long xắt lát 
là 1,8-3% WB, hàm lượng vitamin 
C giữ lại sau sấy đạt trên 92%, giữ 
được màu sắc tươi. (Các chỉ tiêu 
được phân tích tại công ty Intertek 
Vietnam Limited). 

PGS. TS Trần Anh Sơn, Chủ 
nhiệm đề tài, cho biết, từ nền tảng 
máy sấy chân không thanh long nói 
trên, có thể tiếp tục nghiên cứu ứng 
dụng sấy cho các nhóm sản phẩm 
khác như xoài, mít, chuối, thơm,… 

Đề tài "Nghiên cứu chế tạo máy 
sấy chân không thanh long, năng 
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suất 500kg/mẻ" đã được Sở 
KH&CN TPHCM nghiệm thu 
trong năm nay và hiện đã sẵn sàng 
để chuyển giao cho các đơn vị, sản 
xuất chế biến thanh long trên cả 
nước. Nhóm nghiên cứu cho biết, 
với diện tích khoảng 100m² là có 
thể lắp đặt hệ thống máy sấy nói 
trên. 

(khoahocphattrien.vn) 
 

 
 

Hỏi: Thúc đẩy phát triển kinh tế 
số trong phát triển kinh tế nông 
thôn như thế nào? 

Trả lời: Theo khoản 3, khoản 4 
Điều 21 Thông tư 05/2022/TT-
BNNPTNT quy định như sau: 

"Điều 21. Thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi số trong nông thôn 
mới, xây dựng nông thôn mới 
thông minh. 

3. Thúc đẩy kinh tế số trong phát 
triển kinh tế nông thôn 

a) Tăng cường ứng dụng công 
nghệ số trong phát triển kinh tế 
nông thôn theo hướng kinh tế tuần 
hoàn và kinh tế số; 

b) Đẩy mạnh quá trình số hóa, 
xây dựng bản đồ số nông nghiệp 
nông thôn, cơ sở dữ liệu đồng bộ, 
thực hiện quản lý mã số vùng 
nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc 

đối với các sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực, sản phẩm OCOP, sản 
phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch 
nông thôn; 

c) Tăng cường ứng dụng trực 
tuyến, công nghệ thực tế ảo, thực 
tế ảo tăng cường trong công tác 
quảng bá, xúc tiến thương mại, 
thương mại điện tử cho các sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực, sản 
phẩm OCOP và du lịch nông thôn; 

d) Khuyến khích khởi nghiệp 
sáng tạo, phát triển các dịch vụ giá 
trị gia tăng trên nền tảng số, đặc 
biệt là sản xuất nông nghiệp theo 
hướng hữu cơ, kinh tế tuần hòan và 
du lịch nông thôn. 

4. Tập trung phát triển xã hội số 
trong xây dựng nông thôn mới 

a) Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ số trong hoạt động lấy ý kiến 
sự hài lòng của người dân về kết 
quả xây dựng nông thôn mới; 

b) Hỗ trợ các tổ chức và doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ số đầu tư, 
phát triển và cung cấp dịch vụ trực 
tuyến về y tế, giáo dục, văn hóa, xã 
hội, môi trường nông thôn ở các 
địa phương; 

Như vậy, thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi số xây dựng nông thôn 
mới thông minh được triển khai 
thực hiện như trên. 

(TH) 

HỎI – ĐÁP  
 


