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KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
THÀNH CÔNG (19/8/1945 – 
19/8/2022) VÀ NGÀY QUỐC 
KHÁNH NƯỚC CHXHCN 
VIỆT NAM (2/9/1945 – 2/9/2022) 

Cách đây 77 năm, vào tháng 
8/1945, Đảng ta đã lãnh đạo toàn 
dân vùng lên đập tan xiềng xích 
của chế độ thực dân phong kiến và 
giành lại nền độc lập cho dân tộc. 
Từ cuộc cách mạng vĩ đại đó, ngày 
2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa ra đời đã đem lại cuộc 
đời mới tươi sáng cho nhân dân 
Việt Nam. 

 
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình 

(Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ 

nguyên mới cho lịch sử dân tộc. 
Ảnh: Tư liệu 

Khi nói về mục đích của Cách 
mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chỉ rõ: “Mục đích Cách 
mạng Tháng Tám là gì? Là giành 

lại hòa bình, thống nhất, độc lập và 
dân chủ cho Tổ quốc ta, cho nhân 
dân ta. Cách mạng Tháng Tám 
thành công, ngày 2 tháng 9 nước ta 
tuyên bố độc lập. Nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa ra đời. Tổng 
tuyển cử tự do được tổ chức, nhân 
dân toàn quốc ta đã bầu ra Quốc 
hội. Quốc hội thông qua Hiến pháp 
và bầu ra Chính phủ Trung ương. 
Chính quyền địa phương từ xã đến 
tỉnh đều do nhân dân cử ra. Thế là 
lúc đó chúng ta đã bắt đầu thực 
hiện thống nhất, độc lập và dân 
chủ”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã 
nói rõ về ý nghĩa vĩ đại của Cách 
mạng Tháng Tám: “Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 thành công. 
Đó là thắng lợi đầu tiên của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc 
địa nửa phong kiến”. Người nhận 
định: “Thắng lợi ấy đã đưa dân tộc 
Việt Nam bước vào kỷ nguyên 
mới, kỷ nguyên độc lập tự do và 
chủ nghĩa xã hội”. Do đó, Người 
khẳng định: “Đó là một cuộc thay 
đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của 
nước ta”. 

Trong cuốn “Thế giới bàn về Việt 
Nam”, học giả nước Anh Thomas 
Hodgkin đánh giá, Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam 
là một sự kiện “quan trọng nhất 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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trong lịch sử thế giới từ sau Cách 
mạng Tháng Mười Nga”. Thomas 
Hodgkin đã viết rằng: “Đó là một 
cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản 
lãnh đạo, một Đảng chỉ mới ra đời 
được 15 năm. Đó là cuộc cách 
mạng đầu tiên thành công trong 
việc lật đổ chính quyền của chế độ 
thuộc địa… Như vậy, cuộc Cách 
mạng Tháng Tám đã đánh dấu sự 
bắt đầu của một thời kỳ mới, nó 
vạch đường ranh giới của thời đại 
thực dân bắt đầu nhường chỗ cho 
thời đại phi thực dân hóa”. 

Bên cạnh đó, Tuyên ngôn Độc 
lập (2/9/1945) với tuyên bố “tất cả 
các dân tộc trên thế giới đều sinh 
ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có 
quyền sống, quyền sung sướng và 
quyền tự do” cũng báo hiệu sự sụp 
đổ của chủ nghĩa thực dân trên 
toàn thế giới. Giáo sư người Nhật 
Bản Singo Sibata đã nhấn mạnh, 
Bản Tuyên ngôn Độc lập đã “phát 
triển quyền lợi của con người 
thành quyền lợi của dân tộc”. 

 (TH) 
 

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 – 
2025 

Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký 
Quyết định số 923/QĐ-TTg phê 
duyệt Chương trình khoa học và 
công nghệ phục vụ xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

Chương trình nhằm cung cấp kịp 
thời những luận cứ khoa học, thực 
tiễn và giải pháp thúc đẩy thực 
hiện hiệu quả Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025 và định 
hướng đến năm 2030 thông qua tập 
hợp nguồn lực khoa học và công 
nghệ đa ngành; góp phần phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, môi 
trường nông thôn; nâng cao chất 
lượng đời sống của người dân;… 

 
Chương trình đặt mục tiêu xây 

dựng và nhân rộng được các mô 
hình phát triển kinh tế nông 
nghiệp, phát triển kinh tế nông 
thôn phù hợp với điều kiện đặc thù, 
phát huy được thế mạnh của từng 
địa phương, vùng, miền (đặc biệt là 
tại các vùng khó khăn, vùng biên 
giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven 
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biển và hải đảo chưa đạt chuẩn 
nông thôn mới) trên cơ sở ứng 
dụng thành tựu khoa học, công 
nghệ, thúc đẩy liên kết sản xuất và 
phát triển thị trường theo chuỗi giá 
trị nhóm sản phẩm chủ lực quốc 
gia, sản phẩm cấp tỉnh và sản phẩm 
đặc thù địa phương. 

Chương trình cũng đề ra một số 
chỉ tiêu và sản phẩm: Các giải 
pháp khoa học, ứng dụng công 
nghệ đảm bảo tăng hiệu quả kinh 
tế tối thiểu 15%, đồng thời thích 
ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ 
môi trường; ít nhất 70% mô hình 
triển khai trong Chương trình được 
các địa phương tiếp tục triển khai, 
nhân rộng. 

Tối thiểu 80% mô hình phát triển 
kinh tế nông nghiệp và nông thôn 
được triển khai trong Chương trình 
có sự liên kết đa ngành, liên kết 
theo chuỗi giá trị và hợp tác công 
tư. Tối thiểu 25% mô hình triển 
khai trong Chương trình được thực 
hiện ở các xã đặc biệt khó khăn, 
huyện nghèo, các địa phương chưa 
đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần 
đẩy nhanh tiến độ đạt được các chỉ 
tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí 
quốc gia về nông thôn mới, thu hẹp 
khoảng cách giữa các vùng miền. 

Chuyển đổi tư duy của cán bộ 
và người dân về xây dựng nông 

thôn mới 
Một trong các nội dung của 

Chương trình là nghiên cứu hoàn 
thiện và đổi mới cơ chế, chính 
sách, giải pháp nâng cao hiệu quả 
thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Cụ thể, nghiên cứu cơ sở lý luận và 
thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, 
chính sách xây dựng nông thôn 
mới bền vững gắn với quá trình đô 
thị hóa, hội nhập quốc tế và thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững, xây dựng Bộ tiêu chí quốc 
gia về nông thôn mới cho các giai 
đoạn tiếp theo; nghiên cứu đổi mới 
cơ chế giám sát, đánh giá kết quả 
thực hiện chương trình. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu hoàn 
thiện cơ chế chính sách hỗ trợ xây 
dựng nông thôn mới theo hướng 
tích hợp các chương trình, dự án 
trên địa bàn nông thôn với Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới nhằm thống nhất cơ 
chế, chính sách hỗ trợ địa phương 
triển khai hiệu quả các nội dung 
của Chương trình, góp phần nâng 
cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo 
không trùng lắp, chồng chéo, lãng 
phí nguồn lực. 

Đồng thời, nghiên cứu giải pháp 
xã hội hóa, hợp tác công tư trong 
đầu tư, phát triển, quản lý và khai 
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thác công trình bảo vệ môi trường, 
hạ tầng nông thôn, hạ tầng thương 
mại phục vụ sản xuất nông nghiệp 
và phát triển nông thôn bền vững. 

Nghiên cứu giải pháp phát huy 
vai trò của chính quyền, nâng cao 
năng lực đội ngũ cán bộ các cấp 
(đặc biệt là cấp cơ sở) trong việc 
thực hiện Chương trình nông thôn 
mới; giải pháp phát huy vai trò chủ 
thể của người dân và cộng đồng; 
giải pháp nâng cao nhận thức, 
chuyển đổi tư duy của cán bộ và 
người dân về xây dựng nông thôn 
mới; giải pháp phát triển và thúc 
đẩy vai trò của các tổ chức xã hội 
trong xây dựng nông thôn mới, 
phát huy bản sắc văn hóa và bảo vệ 
môi trường hướng đến các mục 
tiêu phát triển bền vững kết hợp 
tăng trưởng xanh. 

Ngoài nội dung trên, còn có các 
nội dung như: Nghiên cứu các giải 
pháp phát triển kinh tế nông thôn, 
xây dựng nông thôn bền vững; xây 
dựng các mô hình nông thôn mới 
trên cơ sở ứng dụng các giải pháp 
khoa học và công nghệ để phát 
triển kinh tế, xã hội; thực hiện các 
hoạt động truyền thông nâng cao 
nhận thức xã hội và quảng bá thành 
tựu khoa học công nghệ phục vụ 
xây dựng nông thôn mới. 

(chinhphu.vn) 

 
 
 
BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐỊNH 
HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030, TẦM 
NHÌN 2045 

Trong những năm qua, cơ cấu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn 
giữ vai trò quan trọng trong phát 
triển kinh tế của tỉnh (năm 2020, 
cơ cấu công nghiệp và dịch vụ 
chiếm 88,44%). Tổng thu ngân 
sách vượt chỉ tiêu và đứng thứ 3 cả 
nước, GRDP trừ dầu khí bình quân 
đầu người đạt 6.903 USD, thuộc 
địa phương cao nhất cả nước. Các 
ngành  kinh tế được xác định là 
mũi nhọn như công nghiệp, cảng 
biển, du lịch và nông nghiệp công 
nghệ cao đều phát triển nhanh và 
đóng góp đáng kể cho phát triển 
kinh tế cả nước.  

 
Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-
2025 đã khẳng định “tiếp tục phát 

CÔNG NGHIỆP  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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triển Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh 
mạnh về công nghiệp, cảng biển, 
du lịch và nông nghiệp công nghệ 
cao. Phấn đấu đến năm 2025 tiếp 
tục là tỉnh đứng trong tốp đầu cả 
nước về GRDP bình quân đầu 
người”. 

Để đạt được mục tiêu Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII 
đã đề ra, ngày 26/11/2021, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 
Chương trình hành động số 11-
CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 
số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
định hướng xây dựng chính sách 
phát triển công nghiệp quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn 2045, theo 
đó Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
Kế hoạch số 36-KH/UBND, ngày 
07/03/2022 thực hiện Chương trình 
hành động 11-CTr/TU. Mục tiêu 
phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu trở 
thành tỉnh mạnh về công nghiệp, 
công nghiệp là một trong bốn trụ 
cột kinh tế quan trọng của tỉnh năm 
2030; đến năm 2045 cơ bản trở 
thành tỉnh công nghiệp phát triển 
hiện đại và là một trong những mô 
hình phát triển công nghiệp thân 
thiện với môi trường. Phấn đấu đến 
năm 2030, tỷ trọng công nghiệp 
(trừ dầu) trong GRDP đạt 60%, 
trong đó tỷ trọng công nghiệp chế 
biến, chế tạo đạt 65% trong tổng 

giá trị sản xuất công nghiệp; tỷ 
trọng giá trị sản phẩm công nghiệp 
sử dụng công nghệ cao trong các 
ngành chế biến, chế tạo đạt 70%; 
tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 
công nghiệp đạt bình quân từ 
10%/năm trở lên, trong đó công 
nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình 
quân trên 12%/năm; tỷ lệ lao động 
trong lĩnh vực công nghiệp và dịch 
vụ đạt trên 70%. 

Với sự quyết tâm cao của cả hệ 
thống chính trị triển khai thực hiện 
đồng bộ nhiều giải pháp, Bà Rịa – 
Vũng Tàu sẽ sớm đạt được mục 
tiêu trở thành thành tỉnh mạnh về 
công nghiệp, cảng biển, du lịch và 
nông nghiệp công nghệ cao. 

(baria-vungtau.dcs.vn) 
 

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH 
TỈNH KIỂU MẪU VỀ PHÁT 
TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẤT 
LƯỢNG CAO 

Vừa qua, Đoàn công tác của Ban 
Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề 
án “Chủ trương, chính sách công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045” do đồng chí Trần Tuấn Anh, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban 
Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban 
Chỉ đạo, đã có buổi làm việc với 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - 
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Vũng Tàu về những nội dung quan 
trọng của đề án. 

Báo cáo với đoàn công tác, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu Trần Văn Tuấn 
cho biết, thời gian qua, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu đã ban hành nhiều 
Nghị quyết, kế hoạch, tập trung thu 
hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các 
dự án sử dụng công nghệ cao, tiêu 
tốn ít năng lượng, thân thiện môi 
trường, không thâm dụng lao động, 
có sức cạnh tranh, lan tỏa...; phát 
triển công nghiệp theo chiều sâu, 
phấn đấu 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 công nghiệp hỗ trợ là nhiệm vụ 
trọng tâm. Tỉnh phấn đấu cơ bản 
hoàn thành mục tiêu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trước năm 2030 
và đến năm 2045 cơ bản trở thành 
tỉnh công nghiệp phát triển hiện 
đại. 

Sau khi nghe các đại biểu phân 
tích, đánh giá những kết quả đạt 
được cũng như hạn chế của tỉnh 
trong thực hiện các chủ trương, 
chính sách công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa thời gian qua trên địa bàn, 
đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng 
định, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
không chỉ là một cực tăng trưởng 

của Vùng kinh tế trọng điểm phía 
nam mà còn là một cực tăng 
trưởng của cả nước; là một trong 
những địa phương đi đầu trong 
việc hình thành các mô hình công 
nghiệp mũi nhọn của đất nước; 
tiềm năng phát triển của tỉnh còn 
rất lớn. Trong bối cảnh hiện nay, 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đang đứng trước những yêu 
cầu mới. Cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ và chuyển đổi số, 
các vấn đề về địa chính trị đã dẫn 
đến việc cấu trúc lại chuỗi cung 
ứng, dòng chảy thương mại, đầu 
tư, công nghệ trên thế giới. Những 
điều này đang định hình và tạo ra 
xu hướng mới trong công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền 
công nghiệp. Do đó, tỉnh cần tiếp 
tục nghiên cứu, đề xuất các giải 
pháp, hướng đến mục tiêu xây 
dựng các sản phẩm công nghiệp 
đặc thù, như: công nghiệp hóa dầu, 
cảng biển… vốn là thế mạnh của 
địa phương, đóng góp hiệu quả 
hơn nữa vào công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

(nhandan.vn) 
 
   
 

 
PHẤN ĐẤU ĐƯA VIỆT NAM 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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THÀNH TRUNG TÂM CHẾ 
BIẾN NÔNG SẢN TOP 10 THẾ 
GIỚI NĂM 2030 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn 
Thành vừa ký Quyết định số 
858/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược 
phát triển cơ giới hóa nông nghiệp 
và chế biến nông lâm thủy sản đến 
năm 2030 với mục tiêu phát triển 
chế biến nông sản hiện đại, hiệu 
quả và bền vững, đáp ứng được 
nhu cầu, quy định của thị trường 
tiêu thụ; phấn đấu đưa Việt Nam 
trở thành trung tâm chế biến nông 
sản đứng trong top 10 nước hàng 
đầu thế giới vào năm 2030. 

Mục tiêu cụ thể về cơ giới hóa 
nông nghiệp đối với từng lĩnh vực 
sản xuất: Sản xuất cây trồng chủ 
lực đạt trên 90% năm 2025, cơ giới 
hóa đồng bộ đạt trên 70% năm 
2030; sản xuất chăn nuôi gia súc, 
gia cầm đạt trên 80% năm 2025, cơ 
giới hóa đồng bộ đạt trên 60% năm 
2030; cơ giới hóa sản xuất nuôi 
trồng thủy sản đạt trên 70% năm 
2025, đạt trên 90% năm 2030; 
đánh bắt, bảo quản trên tàu cá đạt 
85% năm 2025 đạt trên 95% năm 
2030. 

Về phát triển chế biến, bảo quản 
nông sản, tốc độ tăng giá trị gia 
tăng công nghiệp chế biến nông 
sản đạt trên 8,0%/năm vào năm 

2025 và 10,0%/năm vào năm 2030; 
trên 70% số cơ sở chế biến, bảo 
quản nông sản chủ lực đạt trình độ 
và năng lực công nghệ trung bình 
tiên tiến trở lên; tổn thất sau thu 
hoạch các nông sản chủ lực giảm 
từ 0,5% đến 1,0%/năm; tỷ trọng 
giá trị xuất khẩu nông sản chủ lực 
đạt 60% là sản phẩm chế biến. 

Hình thành một số tập đoàn, 
doanh nghiệp chế biến nông sản 
hiện đại, có tiềm lực kinh tế và 
trình độ quản lý ngang tầm thế 
giới; các cụm công nghiệp chế biến 
nông sản gắn với phát triển các 
vùng sản xuất nguyên liệu tập 
trung được cơ giới hóa đồng bộ và 
kết nối tiêu thụ nông sản. 

Khuyến khích và tạo điều kiện 
tích tụ đất đai 

Giải pháp thực hiện Chiến lược là 
hoàn thiện về thể chế, chính sách, 
trong đó, hoàn thiện chính sách, 
pháp luật về đất đai theo hướng 
khuyến khích và tạo điều kiện tích 
tụ đất đai và cơ chế phối hợp giữa 
các ngành, địa phương trong công 
tác tổ chức sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa lớn được cơ giới hóa 
đồng bộ và kết nối với cụm ngành 
chế biến, thị trường tiêu thụ, phù 
hợp với điều kiện từng vùng, 
ngành hàng. 

Nghiên cứu xây dựng chính sách 
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thúc đẩy xã hội hóa nghiên cứu và 
chuyển giao, áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào cơ giới hóa nông 
nghiệp và chế biến nông sản; các 
chính sách hỗ trợ nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực lao động và 
quản lý phục vụ cơ giới hóa nông 
nghiệp và chế biến nông sản. 

Đẩy mạnh triển khai các chính 
sách tín dụng phục vụ phát triển 
nông nghiệp, nông thôn và các 
chính sách tín dụng hỗ trợ để phát 
triển cơ giới hóa nông nghiệp và 
chế biến nông sản, phát triển các 
mô hình trung tâm, cụm liên kết 
sản xuất - chế biến, bảo quản - tiêu 
thụ nông sản gắn với các vùng 
nguyên liệu tập trung. Rà soát, đề 
xuất sửa đổi chính sách ưu đãi về 
thuế đối với lĩnh vực chế biến nông 
sản và máy móc, thiết bị, công 
nghệ phục vụ nông nghiệp khi sửa 
đổi các Luật về thuế. 

Phát triển 3 nhóm sản phẩm 
được cơ giới hóa đồng bộ, phù 
hợp với lợi thế của từng vùng 

Giải pháp khác của Chiến lược là 
phát triển kết cấu hạ tầng nông 
nghiệp, nông thôn; tổ chức sản 
xuất nông nghiệp. Cụ thể, tổ chức 
lại các vùng sản xuất nông nghiệp 
tập trung theo định hướng phát 
triển 3 nhóm sản phẩm (sản phẩm 
chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực 

cấp tỉnh và sản phẩm là đặc sản 
của địa phương) được cơ giới hóa 
đồng bộ, phù hợp với lợi thế của 
từng vùng, đảm bảo cung cấp đủ 
nguồn nguyên liệu và kết nối với 
khu chế biến nông sản và dịch vụ 
thương mại nông nghiệp. 

Đổi mới, phát triển các hình thức 
tổ chức sản xuất phù hợp theo 
hướng nâng cao năng lực và vai trò 
của các tổ chức hợp tác của nông 
dân, đẩy mạnh tập trung đất đai, 
tăng quy mô tạo điều kiện thuận lợi 
áp dụng cơ giới hóa và phát triển 
chế biến nông sản; phát triển các tổ 
chức hợp tác, trung tâm nghiên 
cứu, chuyển giao khoa học, công 
nghệ và kinh doanh dịch vụ cơ giới 
nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, 
liên kết trong sản xuất, chế biến 
tiêu thụ nông sản, trong đó doanh 
nghiệp giữ vai trò là “trụ cột” của 
chuỗi giá trị. 

Phát triển các cụm liên kết sản 
xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản 
được cơ giới hóa đồng bộ tại các 
vùng sản xuất nông nghiệp tập 
trung; chú trọng phát triển các 
doanh nghiệp chế biến, bảo quản 
có đủ năng lực về vốn, công nghệ 
và thị trường tiêu thụ để dẫn dắt 
chuỗi giá trị nông sản, vận hành 
một cách thông suốt, hiệu quả; 
khuyến khích phát triển các cụm 
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liên kết làm động lực của các vùng. 
(chinhphu.vn) 

 
NHỮNG HƯỚNG DẪN CỤ 
THỂ CHO LỘ TRÌNH 
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã 
ban hành Thông tư 05/2022/TT-
BTTTT về việc ban hành các quy 
định, hướng dẫn một số nội dung 
về thông tin và truyền thông của 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025. 

 
Nội dung Thông tư 05/2022/TT-

BTTTT nêu rõ việc thực hiện phát 
triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ 
tầng số, chuyển đổi số trong nông 
nghiệp, nông thôn là đòi hỏi thực 
tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu về hiện 
đại hóa công nghệ thông tin - 
truyền thông, thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi 
số khu vực nông thôn, đưa hoạt 
động của người dân lên môi trường 

mạng, bảo đảm an toàn, đồng bộ, 
kết nối liên ngành và liên vùng; 
phát triển các nền tảng số để phục 
vụ người dân khu vực nông thôn 
và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội. 

Nội dung thực hiện phát triển, 
hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng 
số, chuyển đổi số trong nông 
nghiệp, nông thôn gồm: 

a- Phát triển hệ thống cơ sở hạ 
tầng số trong phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, bao gồm phát 
triển hạ tầng viễn thông băng rộng 
(hạ tầng cáp quang, hạ tầng mạng 
di động thế hệ mới), hạ tầng kết 
nối Internet vạn vật (IoT). 

- Phát triển hạ tầng viễn thông 
băng rộng: Phát triển hạ tầng cáp 
quang để kết nối tới tất cả các hộ 
nông dân; phủ sóng điện thoại di 
động thế hệ mới (4G, 5G) tới tất cả 
khu vực nông thôn. 

- Phát triển hạ tầng kết nối 
Internet vạn vật (IoT). 

Phát triển hạ tầng Internet vạn vật 
(IoT) trong xây dựng nông thôn 
mới gắn với phát triển nông thôn 
thông minh; ưu tiên hình thức thuê 
dịch vụ chuyên nghiệp, bảo đảm 
triển khai hiệu quả, tránh chồng 
chéo, tận dụng tối đa hạ tầng của 
các tổ chức, cá nhân đã đầu tư. 

b- Phát triển các nền tảng số để 
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phục vụ người dân khu vực nông 
thôn. Phát triển các nền tảng số 
phục vụ nhu cầu thiết yếu của 
người dân (thuộc các lĩnh vực liên 
lạc, mua sắm, giải trí, sức khỏe, 
học tập, du lịch, đi lại, ăn uống) và 
các nền tảng số phục vụ thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội (thuộc 
các lĩnh vực thương mại điện tử, 
vận tải, thanh toán điện tử, hợp 
đồng điện tử...). 

c- Các nội dung chuyển đổi số 
trong nông nghiệp, nông thôn thực 
hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Bộ Thông tin và Truyền thông 
chỉ đạo các doanh nghiệp viễn 
thông, công nghệ thông tin chủ 
động nghiên cứu, phát triển, làm 
chủ các công nghệ để thực hiện 
chuyển đổi số nông nghiệp, nông 
thôn; đôn đốc, kiểm tra việc phát 
triển hạ tầng tại các địa phương 
theo định hướng, quy hoạch, kế 
hoạch của quốc gia. 

UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương phát triển, hoàn 
thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số 
trong phát triển nông nghiệp, nông 
thôn trên địa bàn. Trong đó, bố trí 
kinh phí, nguồn nhân lực để duy 
trì, vận hành các hệ thống sau khi 
được đầu tư; tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp viễn thông, công 

nghệ thông tin phát triển hạ tầng 
số. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
từ ngày 14/8/2022. 

(tmdt.mic.gov.vn) 
 
NĂM 2025 SẼ CÓ TRÊN 20% 
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
CAO 

Bộ NN&PTNT cho biết, thực hiện 
Chương trình phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
giai đoạn 2022-2030, ngành sẽ đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ cao, 
công nghệ tiên tiến để sản xuất một 
số sản phẩm nông nghiệp có giá trị 
gia tăng cao. Từ đó, góp phần đưa 
tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao đến năm 
2025 đạt trên 20%, đến năm 2030 
đạt 30%. Qua đó, góp phần thúc 
đẩy tốc độ tăng năng suất lao động 
nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 
bình quân từ 7% - 8%/năm. 

Việc ứng dụng công nghệ cao đã 
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 
sản xuất nông nghiệp như với cây 
rau cho doanh thu đạt từ 2,5 - 9 tỷ 
đồng/ha, lợi nhuận đạt từ 1,6 tỷ 
đồng 4,9 tỷ đồng/ha. Đối với cây 
hoa cho doanh thu đạt từ 500 triệu 
đồng đến  9,9 tỷ đồng/ha, lợi nhuận 
đạt từ 0,3 - 5,4 tỷ đồng/ha; nâng 
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cao năng suất chất lượng tôm thẻ 
chân trắng gấp 40 lần so với sản 
xuất đại trà, chi phí sản xuất giảm 
30-35%. 

Hướng đến mục tiêu đề ra, ngành 
nông nghiệp sẽ phát triển và làm 
chủ được một số công nghệ cao 
thuộc danh mục công nghệ cao 
được ưu tiên đầu tư phát triển 
trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng 
dụng có hiệu quả vào hoạt động 
sản xuất sản phẩm nông nghiệp 
công nghệ cao quy mô hàng hóa.  

Đồng thời, tạo ra và đưa vào sản 
xuất được ít nhất từ 8 - 10 giống 
cây trồng vật nuôi chủ lực có năng 
suất cao, chất lượng tốt, khả năng 
chống chịu vượt trội; từ 8 - 10 quy 
trình công nghệ tiên tiến; từ 8 - 10 
chế phẩm sinh học, vật tư, máy 
móc, thiết bị mới phục vụ sản xuất 
nông nghiệp. Danh mục công nghệ 
cao được ưu tiên đầu tư phát triển 
là chọn tạo, nhân giống cây trồng, 
vật nuôi chủ lực; chẩn đoán, giám 
định, dự tính dự báo, phòng trừ 
sinh vật hại cây trồng, vật nuôi và 
thuỷ sản. 

Việc nghiên cứu, làm chủ và phát 
triển quy trình công nghệ sản xuất 
sản phẩm nông nghiệp sẽ theo 
chuỗi khép kín trên cơ sở ứng dụng 
công nghệ thông tin, công nghệ tự 
động hoá. Những nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ cao trong: sản xuất 
các chất phụ gia, chất hỗ trợ chế 
biến, bảo quản; sơ chế, chế biến, 
bảo quản sản phẩm nông lâm thủy 
sản có giá trị gia tăng cao ở qui mô 
công nghiệp. 

Ngành nông nghiệp cũng ưu tiên 
nghiên cứu, tạo ra các loại vật tư 
phục vụ sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao như phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật sinh học, chất điều hòa 
sinh trưởng, chế phẩm bảo quản 
nông lâm sản, xử lý phế phụ phẩm, 
giá thể…; kít chẩn đoán bệnh, 
vaccine, thức ăn chăn nuôi, thức ăn 
thủy sản, chế phẩm phòng trị bệnh, 
xử lý môi trường… phục vụ chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
NGHỀ NUÔI THỦY SẢN 
LỒNG BÈ  

Việc di dời, giải tỏa, sắp xếp lại 
vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè 
không những hướng tới phát triển 
bền vững theo định hướng của tỉnh 
mà còn giúp các hộ nuôi ổn định 
sản xuất. 

Sắp xếp quy hoạch vùng nuôi 
Di dời về tiểu khu 8 sông Chà 

Và, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, 
cơ sở nuôi thủy sản lồng bè của gia 
đình ông Nguyễn Ngọc Thảo đã ổn 
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định hơn khu vực nuôi cũ rất 
nhiều. Theo chia sẻ của ông Thảo, 
trước đây ông nuôi thủy sản lồng 
bè tại khu vực sông Rạch Tranh 
thuộc địa phận TX. Phú Mỹ. Tuy 
nhiên, khu vực này không thuộc 
vùng quy hoạch vùng nuôi thủy 
sản. Do đó, dù việc nuôi thủy sản 
lồng bè rất tiềm năng nhưng ông 
không dám đầu tư nhiều, chỉ 
khoảng 2 lồng nuôi. 

Sau khi di dời về sông Chà Và, 
định kỳ ông Thảo nhận được tin 
nhắn từ cơ quan chức năng nếu 
môi trường nước có sự thay đổi, 
được hướng dẫn thủ tục, giấy tờ và 
đo đạc vùng nuôi để đăng ký cấp 
mã vùng nuôi thủy sản theo quy 
định của tỉnh. 

Được sự quan tâm của chính 
quyền, việc nuôi trồng thủy sản 
dần ổn định, ông Thảo quyết định 
mở rộng quy mô với 28 lồng nuôi 
các loại cá có giá trị kinh tế cao 
như: cá chim trắng, cá tai bồ, cá 
mú, cá chẽm; 46 lồng nuôi hàu 
Thái Bình Dương. Mỗi năm, sản 
lượng khoảng 13 tấn cá và 38 tấn 
hàu, sau khi trừ chi phí gia đình 
ông thu lãi hơn 300 triệu đồng. 

“Từ ngày về nuôi thủy sản tại 
khu vực này, cuộc sống của gia 
đình tôi ổn định hơn. Việc nuôi 
trồng thủy sản cũng được chính 

quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ 
nên kinh tế gia đình tôi đã khấm 
khá hơn trước đây”, ông Thảo nói. 

Gia đình ông Trần Văn Dũng, 
chuyên nuôi hàu tại tiểu khu 2, 
sông Chà Và, xã Long Sơn cũng 
mới di dời về khu vực này được 
khoảng 4 tháng theo sự hướng dẫn 
và hỗ trợ của chính quyền địa 
phương. 

Trước đây, ông Dũng nuôi hàu 
tại khu vực Bến Đá, TP. Vũng Tàu 
nhưng do đây là khu vực ngoài 
vùng quy hoạch nuôi nên sau khi 
được chính quyền địa phương 
tuyên truyền, vận động, ông đã tiên 
phong tự di dời cơ sở để vào vùng 
quy hoạch. Khi đến đây, gia đình 
ông Dũng được UBND xã Long 
Sơn bố trí cho vị trí nuôi tại tiểu 
khu 2, với quy mô nuôi khoảng 
7.000 rổ hàu Thái Bình Dương. 

Vùng nuôi mới ổn định, ít ô 
nhiễm môi trường nên hàu lớn rất 
nhanh. Đến nay, hàu đã cho thu 
hoạch khoảng 10 tấn/vụ (1 năm 2 
vụ), sau khi trừ chi phí gia đình thu 
về  hơn 100 triệu đồng/vụ. 

Hướng đến phát triển bền vững 
Theo Sở NN-PTNT, việc di dời, 

giải tỏa các cơ sở nuôi trồng thủy 
sản trái phép, nằm ngoài vùng quy 
hoạch đã giúp các tàu, thuyền 
thuận tiện trong lưu thông vào các 
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bến cảng, KCN trên địa bàn tỉnh. 
Bên cạnh đó, việc quy hoạch, sắp 
xếp lại lồng bè trên địa bàn tỉnh 
nhằm phát triển nuôi trồng thủy 
sản bền vững, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường sinh thái, đảm bảo chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, 
thuận lợi cho công tác quản lý nhà 
nước cũng như kiểm soát và phòng 
chống dịch bệnh. 

Ông Nguyễn Hữu Thi, Phó Chi 
cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở 
NN-PTNT) cho biết, nhiều năm 
qua việc nuôi trồng thủy sản lồng 
bè đã đem lại hiệu quả kinh tế cao 
cho người dân. Tuy nhiên, vì lợi 
nhuận cao nên việc ồ ạt phát triển 
các cơ sở lồng bè gây cản trở giao 
thông đường thủy, gây ô nhiễm 
môi trường cục bộ… Việc sắp xếp 
lại cơ sở nuôi trồng thủy sản nhằm 
phát triển thủy sản của tỉnh theo 
chất lượng, có giá trị kinh tế với 
các vùng nuôi tập trung có cấp mã 
số. 

“Mặc dù các địa phương đã giải 
tỏa hết các hộ nuôi trồng thủy sản 
lấn chiếm mặt nước trên địa bàn 
các phường, xã theo kế hoạch, 
nhưng khả năng tái lấn chiếm mặt 
nước để tiếp tục nuôi trồng thủy 
vẫn cao. Sở NN-PTNT cũng đã 
yêu cầu các địa phương cần quản 
lý chặt chẽ vùng nuôi, tiếp tục vận 

động, hướng dẫn người dân không 
nuôi trồng thủy sản trái phép”, ông 
Thi cho biết thêm. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

NĂM 2030, CHẤM DỨT SỬ 
DỤNG HÓA CHẤT ĐỘC HẠI 
TRONG NUÔI TRỒNG THỦY 
SẢN 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành 
vừa ký Quyết định số 911/QĐ-TTg 
phê duyệt đề án bảo vệ môi trường 
trong hoạt động thủy sản giai đoạn 
2021-2030. 

Theo đó, đề án đặt mục tiêu phấn 
đấu đến năm 2030 sẽ chấm dứt 
việc sử dụng các loại hóa chất độc 
hại trong nuôi trồng thủy sản gây ô 
nhiễm nguồn nước và làm suy 
giảm đa dạng sinh học. Nguồn ô 
nhiễm, chất thải từ các hoạt động 
thủy sản được điều tra, đánh giá, 
quản lý và kiểm soát. 

Mạng lưới, hoạt động quan trắc 
môi trường phục vụ quản lý ngành 
thủy sản (quan trắc: đất, nước, trầm 
tích) được triển khai hiệu quả. 
Hoạt động bảo tồn, bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ 
môi trường sống các loài thủy sinh, 
phục hồi hệ sinh thái quan trọng 
đối với nguồn lợi thủy sản (rừng 
ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san 
hô...) được triển khai hiệu quả, góp 
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phần ngăn chặn suy giảm đa dạng 
sinh học. 

Ngoài ra, đề án cũng đặt mục tiêu 
xây dựng và ban hành ít nhất 2 kế 
hoạch hành động bảo tồn, bảo vệ 
và tái tạo một số loài thủy sản ưu 
tiên bảo vệ; góp phần nâng cao 
năng lực thích ứng với biến đổi khí 
hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính. Đồng thời, duy 
trì mức tăng hàng năm 8% diện 
tích nuôi trồng thủy sản áp dụng 
quy trình thực hành nuôi trồng 
thủy sản tốt và bền vững... 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

LIÊN KẾT SẢN XUẤT GIÚP 
NÔNG DÂN XUYÊN MỘC 
TĂNG THU NHẬP  

Thời gian qua, huyện Xuyên Mộc 
đã tạo điều kiện thuận lợi để thu 
hút DN, HTX thực hiện liên kết sản 
xuất, bao tiêu sản phẩm nông 
nghiệp. Từ đó, từng bước chuyển 
dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản 
xuất tập trung, ứng dụng khoa học 
- kỹ thuật, nâng cao năng suất và 
thu nhập cho nông dân. 

HTX Nhân Tâm (xã Hòa Hiệp, 
huyện Xuyên Mộc) là đơn vị tiên 
phong chuyển đổi trồng nhãn 
xuồng cơm vàng theo quy trình 
VietGAP, từng bước xây dựng 
thương hiệu cho trái nhãn xuồng 

“Made in Bà Rịa - Vũng Tàu”. 
Ông Phạm Thế Hoành, Giám đốc 
HTX cho biết, HTX có 19 hộ trồng 
nhãn trên diện tích 16,8ha. Trước 
đây, người dân trong xã chỉ trồng 
với diện tích nhỏ lẻ, đầu ra còn phụ 
thuộc vào thị trường, phần lớn 
chưa phát huy được tiềm năng của 
loại sản phẩm này. Trước khó khăn 
đó, HTX đã tổ chức các lớp tập 
huấn kỹ thuật, chăm sóc nhãn theo 
tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay 
HTX có 13,9ha trồng nhãn theo 
tiêu chuẩn VietGAP, sản lượng đạt 
khoảng 45 tấn/năm. Sản phẩm 
nhãn của HTX đã có chỗ đứng ổn 
định trong các hệ thống siêu thị cả 
nước như Saigon Coop Mart, 
MM.Mega Market... Thu nhập 
bình quân khoảng 250 
triệu/ha/năm, doanh thu HXT thu 
về bình quân khoảng 1,3 - 1,6 tỷ 
đồng/năm. “HTX hiện nay vẫn 
không ngừng hoàn thiện mẫu mã, 
bao bì và chất lượng sản phẩm để 
hướng tới những thị trường khó 
tính hơn”, ông Hoành chia sẻ. 

Trong khi đó, đối với cây hồ tiêu, 
trên địa bàn huyện Xuyên Mộc có 
Công ty TNHH Gia vị XNK 
VinaHarris liên kết với 2 xã Hòa 
Hiệp và Hòa Hội theo dự án phát 
triển hồ tiêu bền vững (SAN) với 
diện tích 488ha/485 hộ. Trong giai 
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đoạn tới, DN sẽ tiếp tục triển khai 
chứng nhận thêm diện tích đạt tiêu 
chuẩn để kết nối tiêu thụ với người 
dân trên địa bàn xã Hòa Bình, Bàu 
Lâm, Tân Lâm, Hòa Hưng với diện 
tích khoảng 500ha. 

Khi tham gia dự án, người dân 
được DN chuyển giao kỹ thuật 
trồng tiêu theo chuẩn Global GAP, 
SAN, hỗ trợ trả chậm tiền phân 
bón và cam kết bao tiêu sản phẩm 
đúng giá thị trường. Đổi lại, các hộ 
nông dân tham gia vào dự án phải 
cam kết sản xuất đúng theo quy 
trình kỹ thuật mà công ty hướng 
dẫn và cam kết bán sản phẩm cho 
công ty. 

Ông Lê Văn Tuấn (xã Hòa Hiệp, 
huyện Xuyên Mộc) một trong 
những hộ dân tham gia mô hình 
này cho biết, trước đây, với 1ha 
trồng tiêu, nếu canh tác theo kiểu 
truyền thống thì chi phí đầu tư cho 
phân bón, thuốc BVTV hết 150 
triệu đồng/ha/năm, tuy nhiên 
phương thức mới chi phí giảm còn 
110-120 triệu đồng/ha. Năng suất, 
chất lượng hồ tiêu cũng tăng từ 20-
30% so với trước. “Tham gia dự án 
này, điều chúng tôi yên tâm nhất là 
được DN bao tiêu sản phẩm theo 
giá thị trường. Hơn nữa, sức khỏe 
cũng được bảo đảm khi người 
nông dân không phải tiếp xúc 

nhiều với thuốc trừ sâu, BVTV, 
môi trường sống không bị ô 
nhiễm”, ông Tuấn nói thêm. 

Hỗ trợ phát triển sản xuất 
Xác định việc liên kết sản xuất, 

bao tiêu sản phẩm giữa DN, HTX 
và người dân là giải pháp để phát 
triển nông nghiệp theo hướng bền 
vững, huyện Xuyên Mộc đã tập 
trung huy động các nguồn lực hỗ 
trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. 
Cụ thể là đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy 
mạnh chuyển giao, ứng dụng các 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản 
xuất như công nghệ tưới phun 
mưa, tưới nhỏ giọt có hệ thống 
điều khiển bán tự động, sản xuất 
theo quy trình VietGAP; sử dụng 
các giống cây trồng mới có năng 
suất, chất lượng cao, có khả năng 
kháng bệnh và thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Huyện cũng tích cực 
vận động, hướng dẫn người dân ở 
các địa phương thực hiện tập trung 
đất đai; hướng tới hình thành các 
vùng sản xuất tập trung, quy mô 
lớn; liên kết sản xuất, bao tiêu các 
sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh 
tranh của huyện, như tiêu Bầu 
Mây, nhãn xuồng cơm vàng, rau 
các loại, lúa gạo, thanh long... 

Ông Dương Tấn Linh, Chủ tịch 
Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc 
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cho biết, địa phương hiện có 12/12 
xã đều có mô hình liên kết sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp. Trong đó, lĩnh vực trồng 
trọt đã có 1.181ha thực hiện liên 
kết trên một số loại cây như lúa, 
bắp, cây ăn quả, nhàu, hồ tiêu... 
Trong lĩnh vực thủy sản có DN tư 
nhân Ngọc Hạnh đang thực hiện 
chuỗi liên kết với các hộ nuôi tôm 
với diện tích khoảng 7ha, thực hiện 
theo dự án mô hình chuỗi an toàn 
thực phẩm đối với tôm nuôi. 

 (baobariavungtau.com.vn) 
 
HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH 
NUÔI DÊ NHỐT CHUỒNG 

Với đặc tính khá dễ nuôi, sức đề 
kháng tốt, chi phí đầu tư thấp do 
nguồn thức ăn dễ tìm kiếm, nhiều 
hộ nông dân đã tự tìm hướng đi 
riêng cho mình bằng cách chuyển 
đổi vật nuôi từ: heo, bò, gà sang 
nuôi dê nhốt chuồng. Mô hình 
mang lại nguồn thu nhập ổn định 
cho người chăn nuôi. 

Gắn bó với nghề nuôi heo hơn 10 
năm, thế nhưng 3 năm trở lại đây 
giá heo bấp bênh, dịch bệnh hoành 
hành khiến thu nhập của gia đình 
bà Nguyễn Thị Nga (ấp Nhân 
Thuận, xã Xuyên Mộc, huyện 
Xuyên Mộc) giảm mạnh. Không 
đành lòng bỏ nghề chăn nuôi, bà 

Nga đã tìm tòi, học hỏi các mô 
hình phù hợp và đã thành công với 
mô hình nuôi dê nhốt chuồng. 

Năm 2019, bà Nga mạnh dạn đầu 
tư làm chuồng trại và nuôi dê sinh 
sản. Được địa phương hỗ trợ đưa 
đi học tập mô hình, tập huấn các 
lớp chăm sóc dê và cho vay vốn, 
đồng thời bà Nga cũng chủ động 
tìm tòi, học hỏi kỹ thuật chăm sóc, 
nuôi dê qua sách, mạng internet. 
Nhờ đó, chỉ sau 3 năm, từ 10 con 
dê ban đầu, đến nay tổng đàn dê 
của gia đình bà đã lên đến gần 200 
con. 

Theo bà Nga, so với các loại vật 
nuôi khác như heo hay bò, nuôi dê 
nhốt chuồng mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, bởi chi phí đầu tư thấp, 
ít tốn công chăm sóc và diện tích 
chuồng nuôi không lớn. Bình quân 
mỗi năm dê đẻ 2 lứa, mỗi lứa 2 
con, đặc biệt có những lứa lên đến 
3-4 con. Dê nuôi khoảng 6 tháng 
có thể đạt trọng lượng từ 25-30kg, 
được các nhà hàng trong và ngoài 
địa bàn tiêu thụ hết với giá bán dao 
động từ 120.000-135.000 đồng/ 
kg... Không chỉ bán dê thịt, bà Nga 
còn bán con giống. Sau khi trừ chi 
phí, gia đình bà có thu nhập hơn 
200 triệu đồng/năm. 

Giá cả và đầu ra ổn định nên 5 
năm trở lại đây, nhiều hộ nông dân 



Phổ Biến Kiến Thức số 272 - 8.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 17 
 

tại xã Long Phước (TP. Bà Rịa) 
cũng mạnh dạn đầu tư, mở rộng 
quy mô chăn nuôi dê. Theo các hộ 
chăn nuôi, lợi thế lớn nhất khi nuôi 
dê là tận dụng được thức ăn có sẵn 
trong vườn nhà. Vì dê là loài ăn tạp 
nên không tốn nhiều chi phí để 
mua thức ăn mà chỉ tốn công cắt cỏ 
và các loại rau, lá. 

Ông Vũ Viết Thụ, một trong 
những nông dân có nhiều năm kinh 
nghiệm nuôi dê nhốt chuồng tại xã 
Long Phước (TP Bà Rịa) cho biết, 
mô hình nuôi dê khá thích hợp tại 
địa phương, bởi không tốn nhiều 
diện tích. Đặc biệt, không cần 
nhiều công làm, phù hợp với 
những người lớn tuổi. Với giá bán 
luôn ổn định ở mức 120-135 ngàn 
đồng/kg, bình quân 1 con dê xuất 
chuồng nông dân thu lợi nhuận 
trên 1 triệu đồng, cao gấp đôi so 
với nuôi heo. 

Để giúp các hộ nuôi dê ổn định 
và gắn bó với nghề, năm 2018, Hội 
Nông dân xã Long Phước đã thành 
lập tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi 
dê với 30 hộ nuôi, tổng đàn hơn 
1.000 con. Định kỳ hàng năm, Hội 
Nông dân xã phối hợp với ngành 
nông nghiệp tổ chức các lớp tập 
huấn chăn nuôi dê, giúp bà con 
nông dân cập nhật kiến thức về kỹ 
thuật chăm sóc dê cũng như tình 

hình thị trường, giá cả… 
Theo ngành nông nghiệp, toàn 

tỉnh hiện có hơn 92 ngàn con dê, 
cừu. Mô hình nuôi dê nhốt chuồng 
khá nhàn rỗi nên người nuôi vẫn có 
thời gian làm việc khác. Dê sinh 
trưởng nhanh, thời gian thu hồi 
vốn ngắn. Ngoài ra, việc nuôi dê 
còn giúp nông dân tận dụng được 
nguồn phân để bán, tăng thêm thu 
nhập. 

Để nuôi dê đạt hiệu quả cao và 
bền vững, ngành nông nghiệp 
khuyến cáo người chăn nuôi cần 
nắm được các đặc tính của loài dê 
để phòng ngừa dịch bệnh, chuồng 
nuôi phải thông thoáng, sạch sẽ, 
tránh ánh nắng, sàn chuồng làm 
bằng gỗ cách mặt đất khoảng 1m 
vì loài dê không ưa độ ẩm cao. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
NHỮNG LƯU Ý VỀ KỸ 
THUẬT THỤ TINH NHÂN 
TẠO CHO LỢN NÁI  

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
ngày càng tăng về thịt lợn trong 
nước và hướng tới xuất khẩu, tăng 
tính cạnh tranh của sản phẩm, việc 
triển khai tổng thể từ công tác 
giống, chọn lọc lợn đực giống tốt 
và áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân 
tạo (TTNT) để tăng năng suất lợn 
thịt là hướng đi đúng đắn và hiệu 
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quả. 
Để tiến hành TTNT cho lợn 

thành công, cần lưu ý những kỹ 
thuật sau: 

- Xác định chính xác thời điểm 
dẫn tinh cho lợn nái. 

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ dẫn 
tinh, bao gồm bông, pank, xi lanh, 
ống dẫn tinh, găng tay, khăn hoặc 
giấy mềm, dầu bôi trơn… Bông và 
pank cần được hấp khử trùng. 

- Tinh dịch phải được đặt trong 
bình bảo ôn ở nhiệt độ 30 – 35 độ 
C (đối với tinh dịch chưa bảo 
quản) và nhiệt độ 27 độ C đối với 
tinh dịch đã bảo quản. 

- Vệ sinh sạch sẽ ô phối giống. Ô 
phối giống cần có thanh chắn, 
không cho lợn lùi lại cửa chuồng, 
để không gây bẩn cho lợn và thuận 
tiện cho người thao tác. 

- Chuẩn bị lợn nái: cắt lông đuôi 
nếu quá dài, vệ sinh sạch sẽ lợn 
nái; rửa vùng mông, âm hộ bằng 
nước sạch, lau khô bằng giấy mềm. 

- Để lợn đực đứng phía trước lợn 
nái để kích thích lợn nái (3-5 nái/1 
đực giống). 

- Kích thích cho lợn nái từ 3-5 
phút theo kiểu “tỏ tình” của lợn 
đực giống bằng cách ấn lên mông, 
trà sát vào bụng, kích thích âm hộ. 

- Đặt bao cát hoặc kẹp đai lên 
lưng để tạo cảm giác như có con 

đực cưỡi lên lưng. 
- Nên áp dụng phương thức phối 

lặp (dẫn tinh hai lần cho lợn nái 
trong một lần động dục, cách nhau 
từ 10-12 giờ). Nếu chỉ phối giống 
1 lần/chu kỳ động dục, tỷ lệ thụ 
thai và số con đẻ/lứa sẽ thấp. 

- Nên dẫn tinh vào lúc sáng (8-9 
giờ) hoặc chiều mát (16-17 giờ). 

 
Vệ sinh sạch sẽ khu phối giống 

Các thao tác dẫn tinh cho lợn 
nái gồm: 

- Bôi trơn ống dẫn tinh bằng dầu 
bôi trơn. 

- Vạch âm hộ, đưa ống dẫn tinh 
vào đường sinh dục con cái chếch 
từ 30 – 45 độ so với mặt phẳng 
lưng và xoay nhẹ ống dẫn ngược 
chiều kim đồng hồ. 

- Nhẹ nhàng vừa kéo ra, vừa đẩy 
vào để đưa ống dẫn tinh vào đến cổ 
tử cung (khoảng 25-27cm). Chú ý 
cảm nhận đường đi của ống dẫn 
tinh để điều chỉnh tránh gây xước, 
sát tử cung là nguyên nhân gây 
viêm sau này. 

- Tiếp tục kích thích lợn nái để 
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đưa ống dẫn tinh khớp vào cổ tử 
cung (sẽ có cảm giác nặng tay khi 
ống dẫn tinh vào cổ tử cung). 

- Lắp lọ tinh đã được làm ấm vào 
ống dẫn tinh. 

- Tiếp tục kích thích lợn nái và để 
tinh dịch chảy từ từ vào tử cung 
(chú ý để lọ tinh cao hơn mông lợn 
cái). Thời gian khoảng 5 - 10 phút. 

- Sau khi tinh dịch chảy vào hết, 
nhẹ nhàng rút dẫn tinh quản ra 
khỏi đường sinh dục lợn nái theo 
chiều kim đồng hồ rồi vỗ mạnh 
vào mông lợn. 

- Vệ sinh dụng cụ: rửa sạch sẽ tất 
cả dụng cụ đã sử dụng. 

- Ghi chép đầy đủ các thông tin 
vào sổ theo dõi. 

Những tình huống xảy ra khi 
dẫn tinh cho lợn nái: 

- Khi dẫn tinh cho lợn nái thường 
gặp một số tình huống như tinh 
dịch không chảy vào hoặc chảy ra 
ngoài, lợn nái đi tiểu khi đang dẫn 
tinh… 

- Cách xử lý: 
+ Tinh dịch không chảy vào: 

dừng thao tác và xoay cho trống lỗ 
thông ở đầu dẫn tinh quản 

+ Tinh dịch chảy ra ngoài: dừng 
thao tác và kiểm tra đưa dẫn tinh 
quản khớp vào cổ tử cung. 

+ Lợn nái đi tiểu khi đang dẫn 
tinh: dừng thao tác, rút dẫn tinh 

quản ra, đợi lợn tiểu xong thực 
hiện thao tác dẫn tinh lại. 

(khuyennongvn.gov.vn) 
 

 
 

 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU: TRIỂN 
KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP 
HƯỚNG TỚI CHẤM DỨT 
DỊCH BỆNH AIDS  

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong 
những tỉnh trọng điểm về 
HIV/AIDS, hiện đang tích cực triển 
khai các hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS, hướng tới chấm dứt 
dịch bệnh AIDS vào năm 2030. 

1. Người nhiễm HIV có mặt ở 
100% các huyện, thành, thị của 
tỉnh 

Theo số liệu thống kê từ Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, tính đến 30/6, lũy tích 
số người nhiễm HIV của tỉnh là 
5.285 trường hợp, trong đó số 
nhiễm HIV còn sống tiếp cận được 
là 3.171, số người nhiễm HIV tử 
vong là 2.114 trường hợp. Trong 6 
tháng đầu năm toàn tỉnh phát hiện 
mới 102 trường hợp nhiễm HIV, 
không có ca tử vong. 

Nhìn chung từ đầu vụ dịch, tỷ lệ 
người nhiễm HIV là nam giới 
(66,5%) cao hơn nữ giới (33,5%). 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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Lây qua đường máu chiếm tỉ lệ 
42%, lây truyền qua đường tình 
dục chiếm 55%, mẹ truyền sang 
con là 3%. 

Trong những năm gần đây, tỉ lệ 
lây nhiễm qua đường tình dục đã 
tăng rõ rệt (17,27% năm 2000; 
52,89% năm 2010 và 66% năm 
2019). Tỉ lệ nhiễm HIV có chiều 
hướng tăng mạnh trong nhóm nam 
quan hệ tình dục đồng giới (MSM) 
từ 2,2% (năm 2012) lên 15,3% 
(năm 2016), 18,7% (năm 2017), 
16,5% (năm 2018) và 41,85% 
(năm 2020). 

Tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm 
người nghiện chích ma túy tại cộng 
đồng có xu hướng giảm dần từ 
15,4% (năm 2007) xuống 10% 
(năm 2013), từ năm 2013 - 2018 
xu hướng dịch ít biến động, giao 
động trong khoảng 8,5-10%, tuy 
nhiên năm 2020 lại tăng trở lại 
14,13%. Nhóm phụ nữ bán dâm có 
xu hướng tăng nhẹ từ 3,5% (năm 
2017) và 3,8% (năm 2020). 

100% các huyện, thành, thị phát 
hiện người nhiễm HIV, trong đó 
thành phố Vũng Tàu là địa phương 
có số người nhiễm HIV còn sống 
cao nhất 1.162 (40,24%), tiếp đến 
là thị xã Phú Mỹ 576 (19,95%), 
TP. Bà Rịa 366 (12,36%)... 

BS. Nguyễn Duy Minh, Phụ trách 

Khoa Phòng, chống HIV/AIDS, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
cho biết, những năm gần đây, 
đường lây truyền HIV đang có sự 
thay đổi mạnh. Trong đó, lây 
nhiễm qua đường tình dục tăng 
nhanh, trở thành phương thức lây 
truyền HIV chủ yếu. Vì vậy, việc 
duy trì, tuân thủ điều trị đối với 
bệnh nhân HIV/AIDS vô cùng 
quan trọng, bảo đảm cho nồng độ 
virus trong máu của bệnh nhân đạt 
dưới ngưỡng phát hiện (200 bản 
sao/ml máu), thì sẽ không có nguy 
cơ lây qua đường tình dục. 

BS Nguyễn Văn Lên - Phó Giám 
đốc phụ trách CDC tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, trực tiếp phụ trách lĩnh 
vực HIV/AIDS cho biết, tỉnh đã 
ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 
6198/KH-UBND ngày 14/07/2022) 
thực hiện Kế hoạch số 87/KH-
UBND ngày 19/5/2022 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 
thực hiện chỉ thị số 07-CT/TW, 
ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về tăng cường 
lãnh đạo công tác phòng, chống 
HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch 
bệnh AIDS tại Việt Nam trước 
2030. 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch 
là nâng cao nhận thức về vai trò, 
trách nhiệm của cấp ủy, chính 
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quyền, đoàn thể các cấp về những 
nguy cơ tiềm ẩn đại dịch 
HIV/AIDS và thách thức, yêu cầu 
công tác phòng chống HIV/AIDS 
trong tình hình mới, góp phần 
hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch 
bệnh AIDS tại Việt Nam trước 
năm 2030. 

Mục tiêu: Tăng cường công tác 
lãnh đạo trong hoạt động phòng, 
chống HIV/AIDS trên địa bàn 
thành phố để giảm số người nhiễm 
mới HIV và tử vong liên quan 
AIDS, chấm dứt dịch AIDS vào 
năm 2030, giảm tối đa tác động 
của dịch HIV/AIDS đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội. 

 (suckhoedoisong.vn) 
 
PHÒNG TRÁNH ĐỘT QUỴ 
MÙA NẮNG NÓNG 

Nhiệt độ nắng nóng của môi 
trường khi vượt quá ngưỡng cơ thể 
chịu đựng có thể dẫn đến nhiều 
biến cố nguy hiểm, thậm chí là đột 
quỵ tử vong. 

Những đối tượng có nguy cơ 
cao bị đột quỵ do nắng nóng 

Trường hợp dễ bị đột quỵ, bao 
gồm: Trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 4 
tuổi, người cao tuổi từ 65 tuổi trở 
lên, người đang mắc bệnh mãn tính 
như: bệnh tim, phổi, thận, tăng 
huyết áp, đái tháo đường, rối loạn 

mỡ máu, rối loạn chuyển hóa, bệnh 
tâm thần, những người có lối sống 
không lành mạnh như hút thuốc lá, 
uống quá nhiều rượu bia, người 
không uống đủ nước,... 

Người già và trẻ em dễ gặp phải 
biến cố đột quỵ do nắng nóng vì 
nhóm đối tượng này thích nghi với 
sự tăng nhiệt chậm hơn so với 
những người khác. 

Ngoài ra, người sống trong khu 
vực đô thị thường có nguy cơ bị 
đột quỵ cao hơn những người cư 
trú ở vùng nông thôn. Nguyên 
nhân là vì ban ngày trời nóng, 
những người ở thành phố chịu hiệu 
ứng đô thị, dẫn đến nhiệt độ môi 
trường đô thị thường tăng cao hơn 
mức nhiệt thời tiết. Trong khi đó, 
vào ban đêm lại xảy ra hiện tượng 
“đảo nhiệt”, tức là nhiệt độ từ 
đường nhựa, bê tông phả ra ngoài, 
khiến cho nhiệt độ buổi tối giảm 
chậm hơn so với ở vùng nông thôn. 

Với thời tiết nắng nóng, nguy cơ 
bị đột quỵ thường xảy ra khi nhiệt 
độ ngoài trời dao động từ 32°C trở 
lên. Theo như mức nhiệt độ này, 
các bác sĩ đã có khuyến cáo không 
nên hoạt động mạnh ở ngoài trời, 
hay đang ngồi điều hoà trong nhà 
đột ngột ra ngoài đường vì dễ dẫn 
đến sốc nhiệt và đột quỵ tử vong. 

Các triệu chứng của đột quỵ do 
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nắng nóng 
Triệu chứng điển hình nhất là 

nhiệt độ cơ thể tăng cao, có khi lên 
đến 40°C, kèm theo ngất xỉu. 
Ngoài ra còn có một số biểu hiện 
khác, bao gồm: 

- Đau nhức đầu 
- Choáng váng, hoa mắt 
- Không đổ mồ hôi, mặc dù cơ 

thể đang rất nóng 
- Da đỏ, khô, nóng hừng 
- Chuột rút, tê người 
- Buồn nôn và nôn 
- Tim đập nhanh 
- Thở nông 
- Những thay đổi về hành vi, như 

rối loạn tâm thần, mất phương 
hướng 

- Phát cơn co giật, động kinh 
- Ngất xỉu, bất tỉnh. 
Cách sơ cứu khi bị đột quỵ do 

nắng nóng 
- Đắp mát cho bệnh nhân nắng 

nóng bị đột quỵ 
- Nếu nghi ngờ người thân hoặc 

ai đó đang lên cơn đột quỵ do nắng 
nóng, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức 
hoặc chuyển nạn nhân đến bệnh 
viện càng sớm càng tốt. 

- Trong khi chờ cấp cứu, nên đưa 
nạn nhân vào nơi có bóng râm 
thoáng mát, cởi bỏ bớt quần áo. 
Nếu nhận thấy thân nhiệt nạn nhân 
quá nóng, hãy dùng mọi cách để 

làm mát cho họ như: 
- Dùng quạt để làm mát, áp khăn 

thấm ướt lên người nạn nhân. 
- Chườm nước đá vào các vùng 

bẹn, nách, vì đây là những vị trí có 
nhiều mạch máu gần với da, khi 
được làm mát có thể nhanh chóng 
làm giảm thân nhiệt. 

- Cho nạn nhân vào bồn tắm, xả 
nước mát vào. 

(vinmec.com) 
 
 
 
 
THỊ TRƯỜNG BÁNH TRUNG 
THU 2022 ĐƯỢC KỲ VỌNG 
'PHỤC HỒI' MẠNH MẼ 

Sau hai năm gần như đóng băng 
vì dịch bệnh, năm nay, thị trường 
bánh trung thu tái bùng nổ nhờ sự 
xuất hiện của các sản phẩm đột 
phá. 

Là loại bánh truyền thống mỗi 
dịp Tết Đoàn viên, bánh trung thu 
dường như là sản phẩm không thể 
thiếu trong mâm cỗ người Việt. 
Tuy nhiên, trong khoảng 5 năm 
gần đây, thị trường bánh này đã 
thiếu đi tính đột phá, ít sáng tạo. 
Đặc biệt, tác động của 2 năm đại 
dịch đã khiến toàn thị trường đóng 
băng khi lễ hội không còn được tổ 
chức, người dân thắt chặt hầu bao. 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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Năm 2022, tình hình dịch bệnh 
đã tạm lắng, nền kinh tế dần khôi 
phục trở lại. Doanh nghiệp nhờ thế 
phấn khởi hoạt động, mở rộng giao 
thương. Chi tiêu tiêu dùng cũng 
khởi sắc, với tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và dịch vụ 6 tháng đầu năm 
tăng 11,7%, cao hơn so với cùng 
kỳ trong vòng 5 năm trở lại đây; và 
tăng 14,4% so với 6 tháng đầu năm 
2019, thời kỳ trước dịch. 

Trong xu thế này thị trường bánh 
trung thu phục vụ biếu tặng lẫn 
thưởng thức cũng được kỳ vọng sẽ 
sớm sôi động như trước. Dù vậy, 
có một thực tế không thể phủ nhận, 
trong khi xu hướng sản xuất, kinh 
doanh các mặt hàng này bị chững 
lại những năm gần đây, thì nhu cầu 
thưởng thức của người tiêu dùng 
đã biến đổi với khẩu vị cao hơn 
xưa. 

Nguyên nhân là cùng với sự phát 
triển của xã hội, người tiêu dùng 
quan tâm nhiều hơn đến hương vị 
của bánh - tức sự kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa truyền thống và cả 
hiện đại. Sự tươi ngon, đa dạng, an 
toàn… trở thành những chuẩn mực 
quan trọng. 

Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám 
đốc Tập đoàn KIDO cho biết, dự 
kiến 300 tấn bánh trung thu sẽ 
được tung ra thị trường trong mùa 

trung thu năm nay. Sự tái xuất của 
KIDO được nhìn nhận sẽ mang lại 
luồng gió tươi mới cho thị trường 
bánh trung thu. 

Chia sẻ về thêm về nhận định khi 
trở lại thị trường bánh trung thu 
năm 2022, ông Trần Lệ Nguyên - 
Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 
Tập đoàn KIDO phát biểu: “Trong 
khoảng 5 năm trở lại đây, thị 
trường bánh trung thu chủ yếu 
chạy theo mô hình kinh doanh 
truyền thống và thiếu đi sự đột phá. 
Bên cạnh đó, 2 năm gần đây, đại 
dịch Covid-19 khiến thị trường 
bánh trung thu gần như bị đóng 
băng bởi giãn cách xã hội. Mùa lễ 
hội trung thu không được chú 
trọng trong cách thức tổ chức như 
trước đây, khiến cho Trung thu dần 
mất đi ý nghĩa vốn có. 

Trở lại với năm 2022, sau khi 
tiếp nhận những lời gợi ý từ cổ 
đông, nhà đầu tư, đối tác và những 
khách hàng yêu mến hương vị 
bánh Trung thu của KIDO, chúng 
tôi chính thức trở lại ngành bánh 
trung thu với một màu sắc hoàn 
toàn mới cùng hy vọng mang đến 
những khởi sắc mới cho ngành 
bánh trung thu tại Việt Nam”. 

(thanhnien.vn) 
 

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ GIÁ CẢ, 
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ĐẢM BẢO THỊ TRƯỜNG 
NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM  

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

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

tế còn hạn chế... 
Trước tình hình đó, Chính phủ 

yêu cầu các cấp, các ngành, các địa 
phương tuyệt đối không được chủ 
quan, lơ là, theo dõi chặt chẽ tình 
hình, sẵn sàng phương án điều 
hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo 
ứng phó kịp thời với diễn biến thế 
giới, trong nước; tiếp tục triển khai 
quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các 
nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, các 
Nghị quyết, Kết luận của Trung 
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ; kiên định mục tiêu ưu tiên và 
nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất 
hiện nay là kiểm soát lạm phát, ổn 
định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các 
cân đối lớn của nền kinh tế; nỗ lực 
phấn đấu đạt kết quả cao nhất các 
mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội đã đề ra cho năm 2022. 

1- Thực hiện chính sách tiền tệ 
linh hoạt, an toàn, thận trọng, góp 
phần kiểm soát lạm phát, ổn định 
kinh tế vĩ mô. 

2- Thực hiện chính sách tài khóa 
mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả; 
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 
công. 

3- Quản lý chặt chẽ giá cả, thị 
trường, tăng cường phòng, chống 
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buôn lậu, gian lận thương mại; 
thúc đẩy phát triển thị trường trong 
nước, mở rộng thị trường xuất 
khẩu. 

4- Bảo đảm vững chắc nguồn 
cung năng lượng, an ninh lương 
thực quốc gia trong mọi tình 
huống. 

5- Thúc đẩy thực hiện Chương 
trình phục hồi và phát triển KTXH, 
các Chương trình mục tiêu quốc 
gia. 

6- Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh 
tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng; tập trung xử lý các vấn đề 
tồn đọng, kéo dài. 

7- Tiếp tục thực hiện nghiêm các 
quy định về phòng, chống dịch 
COVID-19, bảo đảm công tác bảo 
vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

8- Chú trọng phát triển các lĩnh 
vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an 
sinh xã hội và đời sống nhân dân. 

9- Tăng cường quản lý, nâng cao 
hiệu quả sử dụng đất đai, tài 
nguyên; bảo vệ môi trường; chủ 
động phòng, chống và khắc phục 
hậu quả thiên tai. 

10- Tập trung xây dựng, hoàn 
thiện thể chế; tháo gỡ khó khăn 
cho sản xuất, kinh doanh; hoàn 
thiện tổ chức, bộ máy và sắp xếp 
đơn vị hành chính các cấp, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan 

hành chính nhà nước. 
11- Tăng cường công tác xây 

dựng Đảng trong hệ thống hành 
chính nhà nước; đẩy mạnh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực; thực 
hiện tốt công tác tiếp công dân, 
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo. 

12- Bảo đảm quốc phòng, an 
ninh; giữ vững trật tự, an toàn xã 
hội; chủ động, tích cực đẩy mạnh 
công tác đối ngoại, hội nhập quốc 
tế. 

13- Tăng cường công tác thông 
tin, truyền thông, tạo đồng thuận 
xã hội. 

(vietq.vn) 
 

 
 
LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯA VÀO SỬ 
DỤNG BỘ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ 
AN TOÀN GIAO THÔNG 
TRONG NHÀ TRƯỜNG 

Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã phối 
hợp với, Ủy ban An toàn Giao 
thông Quốc gia, Quỹ Phòng chống 
thương vong châu Á, tổ chức tập 
huấn cho giáo viên tiểu học toàn 
quốc về Tài liệu điện tử an toàn 
giao thông dành cho học sinh tiểu 
học. Đây là lần đầu tiên bộ tài liệu 
điện tử an toàn giao thông ở Việt 
Nam được xây dựng và sử dụng 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
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trong giảng dạy an toàn giao thông 
cho học sinh. 

Đây là bộ tài liệu điện tử an toàn 
giao thông đầu tiên tại Việt Nam 
dành cho học sinh tiểu học, cung 
cấp một công cụ giáo dục hiệu quả 
và sáng tạo lấy học sinh làm trung 
tâm nhằm giúp học sinh tiểu học 
được trang bị các kỹ năng an toàn 
giao thông cần thiết từ khi còn nhỏ. 

 
Nội dung một bài học trong Tài 

liệu điện tử 
Tài liệu điện tử an toàn giao 

thông gồm 10 chủ đề mô tả sự đa 
dạng các phương thức di chuyển 
của học sinh đến trường tại Việt 
Nam với bảy phương thức giao 
thông chính bao gồm đi bộ, xe đạp, 
xe máy, xe ô tô, xe buýt, tàu hỏa, 
thuyền/phà cũng như các kiến thức 
và kỹ năng liên quan như đường 
đến trường, biển báo giao thông 
đường bộ, hậu quả và cách phòng 
tránh tai nạn giao thông đường bộ. 
Bộ tài liệu được xây dựng sinh 
động, công phu, giúp cho học sinh 

dễ học, dễ nhớ và tiếp cận phương 
pháp, công cụ mới trong học tập an 
toàn giao thông. 

Thông qua tài liệu, kiến thức và 
kỹ năng tham gia giao thông an 
toàn dễ dàng được tiếp cận thông 
qua các lớp học trên lớp với giáo 
viên - như một phần của kiến thức 
nền tảng do nhà trường cung cấp. 
Ngoài ra, cha mẹ học sinh cũng có 
thể tải phần mềm Tài liệu điện tử 
để giúp các em tự mình khám phá 
các kiến thức về an toàn giao 
thông. Tài liệu điện tử còn tích hợp 
các video, trò chơi và hoạt động 
tương tác để trang bị cho học sinh 
các kỹ năng tự bảo vệ mình khi 
tham gia lưu thông trên đường. Tài 
liệu này được sử dụng như một 
công cụ để bảo vệ mọi trẻ em ở 
Việt Nam trên đường đến trường 
và về nhà. 

Các thầy cô giáo, cha mẹ học 
sinh có thể tải bộ Tài liệu điện tử 
an toàn giao Thông và bài giảng 
mẫu để hướng dẫn học sinh và con 
em mình tại địa chỉ: 

https://cutt.ly/TAILIEUDIENTU-
ATGT. 

(baovanhoa.vn) 
 
CẦN LOẠI BỎ XÚC ĐỘNG 
THEO MẪU, TƯỞNG TƯỢNG 
THEO KHUÔN VÀ TÌNH CẢM 
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THEO QUY ĐỊNH 
“Giáo dục Lịch sử là dạy cho học 

sinh những trải nghiệm, chứ không 
chỉ riêng tri thức; còn đối với môn 
Ngữ văn, cần loại bỏ xúc động 
theo mẫu, tưởng tượng theo khuôn 
và tình cảm theo quy định”, là 
khẳng định của đại diện Bộ 
GD&ĐT tại hội thảo Đổi mới 
phương pháp dạy học và kiểm tra, 
đánh giá môn Ngữ văn, môn Lịch 
sử ở trường phổ thông được tổ 
chức mới đây. 

Có một thực tế là Lịch sử và môn 
Ngữ văn - những môn học cần rất 
nhiều cảm xúc, nhưng lâu nay lại 
được dạy và học theo kiểu thuộc 
lòng, tràng giang đại hải, ôm đồm 
kiến thức khiến người học mệt 
mỏi, chán nản, thậm chí coi như 
“cực hình”, dẫn đến kết quả là có 
những kỳ thi, tỷ lệ học sinh đạt 
điểm dưới trung bình môn Lịch sử 
rất cao. Riêng đối với môn Ngữ 
văn, vốn giàu trí tưởng tượng và tư 
duy hình tượng, nhưng lại bị 
“nhét” vào khuôn mẫu sáo rỗng, 
cùn mòn. Có bài kiểm tra Ngữ văn 
cả lớp làm y như nhau, đến từng 
dấu ngắt câu, vì tất cả cùng sao 
chép trong văn mẫu của thầy cô. 
Văn mẫu trở thành vũ khí đắc lực 
để thí sinh sử dụng triệt để nhằm 
vượt qua các kỳ thi một cách an 

toàn. Ngay cả giáo viên cũng 
không muốn mở ra những “chân 
trời mới” cho trí tưởng tượng của 
học sinh, vì sợ khi đi thi, bài làm 
của các em không khớp với barem 
thì sẽ không đạt điểm tốt. 

Về môn Lịch sử, tại Hội thảo, các 
đề xuất tập trung vào việc đổi mới 
phương pháp và hình thức tổ chức 
dạy môn học này cần gắn chặt mục 
tiêu “dạy chữ”, “dạy người” và 
định hướng nghề nghiệp ở trường 
phổ thông; những biện pháp đổi 
mới phương pháp dạy học và kiểm 
tra, đánh giá môn Lịch sử đảm bảo 
hiệu quả việc thay đổi từ chương 
trình tập trung vào nội dung sang 
chương trình hướng đến hình thành 
và phát triển năng lực của học sinh. 
Bên cạnh đó, cần đổi mới việc ra 
câu hỏi kiểm tra đánh giá nhằm 
khai thác các nguồn sử liệu, tranh 
ảnh, lược đồ, câu hỏi mở tạo điều 
kiện cho học sinh tự biểu đạt chính 
kiến của mình về các vấn đề Lịch 
sử, từng bước đánh giá phẩm chất 
và năng lực học sinh, khắc phục 
tình trạng ghi nhớ sự kiện một cách 
máy móc, thuộc lòng… 

TS Nguyễn Đức Cương (Trường 
ĐHSP Huế) nhận định, cốt lõi của 
vấn đề là đổi mới về nhận thức, tư 
tưởng dạy học Lịch sử như thế nào, 
nó là cơ sở để đổi mới phương 
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pháp và kiểm tra đánh giá. “Nếu ta 
không nhìn nhận đúng thì tất cả 
các bước thực hiện trong quá trình 
từ xác định mục tiêu dạy học tới 
thực hiện các bước dạy học sẽ 
không đạt mục tiêu”, ông Cương 
nhấn mạnh. 

Một sáng kiến được nhiều học 
sinh trường THPT Yên Khánh A, 
huyện Yên Khánh (Ninh Bình) 
khen ngợi, đó là “Một số giải pháp 
mới trong dạy - học Ngữ văn bằng 
hình thức trải nghiệm sáng tạo, gắn 
với lịch sử, văn hóa địa phương” 
của thầy Phan Sỹ Quý, giáo viên 
dạy Ngữ văn của trường. Thầy 
Quý đã khéo léo lồng ghép các 
hoạt động trải nghiệm thực tế vào 
bài học lý thuyết để hình thành các 
chủ đề như: Tập làm hướng dẫn 
viên du lịch (dựa theo các bài học 
về Văn thuyết minh ở chương trình 
Ngữ văn lớp 10) và Em tập làm 
phóng viên (dựa theo các bài học 
về Phong cách ngôn ngữ báo chí ở 
chương trình Ngữ văn 11). Bằng 
cách chọn các hoạt động trải 
nghiệm lịch sử, văn hóa tại chính 
địa bàn huyện Yên Khánh - nơi 
học trò sinh ra và lớn lên, thầy Quý 
đã giúp các em hiểu sâu về phong 
tục, truyền thống văn hóa, từ đó 
bồi đắp tình yêu, ý thức giữ gìn và 
phát huy các giá trị văn hóa của 

quê hương. Đây chính là cách đổi 
mới từ người thầy, từ phương pháp 
dạy học để kiến thức được truyền 
cho học sinh một cách tự nhiên và 
được các em tiếp thu một cách chủ 
động, hiệu quả. 

Việc đổi mới dạy và học môn 
Lịch sử, Ngữ văn được xác định là 
phải từ người thầy. Đại diện Bộ 
GD&ĐT khẳng định, giáo viên 
phải là người đổi mới trước - 1,6 
triệu người có đổi mới thì mới 
thuyết phục được mấy chục triệu 
người đổi mới theo.  

(baovanhoa.vn) 
 
 

 
PHÊ DUYỆT KIẾN TRÚC 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 
TRUYỀN THÔNG PHÁT 
TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH 
TỈNH  

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết 
định số 2121/QĐ-UBND về việc 
phê duyệt kiến trúc công nghệ 
thông tin – truyền thông (ICT) phát 
triển đô thị thông minh tỉnh 
(ĐTTM). 

Theo đó, kiến trúc ICT gồm 10 
thành phần: Nền tảng ĐTTM tỉnh 
(SCP); nền tảng tích hợp chia sẻ 
cấp tỉnh (LGSP) thực hiện kết nối, 
liên thông dữ liệu giữa nền tảng 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 



Phổ Biến Kiến Thức số 272 - 8.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 29 
 

chính quyền điện tử với nền tảng 
ĐTTM và các nền tảng của địa 
phương với địa phương; người 
dân, DN, cán bộ, công chức là đối 
tượng tham gia sử dụng các ứng 
dụng, dịch vụ thông minh, chính 
quyền điện tử; kênh giao tiếp; ứng 
dụng, dịch vụ ĐTTM; hạ tầng kỹ 
thuật công nghệ; trung tâm giám 
sát, điều hành ĐTTM; nguồn dữ 
liệu; chính quyền điện tử tỉnh và 
nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu 
quốc gia. 

Quyết định này nhằm xác định 
các nguyên tắc, hướng dẫn để tạo 
lập, giải thích, phân tích và trình 
bày kiến trúc, giải pháp ICT cho đô 
thị thông minh; bảo đảm tính kết 
nối liên thông giữa các hệ thống 
thông tin đã và sẽ được xây dựng 
trong tỉnh, tránh trùng lặp, lãng 
phí; bảo đảm đầy đủ, thống nhất, 
dễ sử dụng, hướng đến mục tiêu 
xây dựng đô thị thông minh. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
HỘI THẢO KHOA HỌC GÓP 
Ý DỰ THẢO “ĐỀ ÁN XÁC 
ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH CỦA CÁC BỘ, 
CƠ QUAN NGANG BỘ, UBND 
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 
TRỰC THUỘC TRUNG 
ƯƠNG” GIAI ĐOẠN 2022 – 

2030  
Vừa qua, tại TP Vũng Tàu, 

UBND tỉnh BR-VT phối hợp với Bộ 
Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học 
góp ý xây dựng “Đề án xác định 
Chỉ số CCHC của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương” giai 
đoạn 2022-2030. 

 
Hội thảo đã được nghe ý kiến 

đóng góp của lãnh đạo Sở Nội vụ 
10 tỉnh, thành phố thuộc Trung 
ương (Cần Thơ, Tây Ninh, Tiền 
Giang, Bình Phước, Kiên Giang, 
Cà Mau, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Đồng Tháp và Hà Tĩnh). Hầu 
hết ý kiến đều đồng tình với chủ 
trương ban hành Đề án, đánh giá 
cao công tác soạn thảo của cơ quan 
chủ trì, đồng thời chia sẻ kết quả 
thực hiện chỉ số CCHC của 
tỉnh/thành mình, sự quan tâm của 
lãnh đạo Tỉnh/Thành ủy, HĐND, 
UBND tỉnh/thành trong việc lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện công tác 
CCHC nói chung, Bộ chỉ số theo 
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dõi, đánh giá CCHC (PAR Index) 
nói riêng. Bên cạnh đó, nhiều đại 
biểu bày tỏ sự băn khoăn vì Chỉ số 
CCHC theo Đề án lần này vẫn còn 
rất nhiều tiêu chí, tiêu chí thành 
phần, bổ sung lĩnh vực xây dựng 
và phát triển Chính phủ điện tử, 
Chính phủ số (Chính quyền điện 
tử) với rất nhiều nhiều tiêu chí, tiêu 
chí thành phần sẽ tăng thêm nhiều 
khó khăn trong việc đánh giá, xếp 
hạng; một số tiêu chí thành phần 
mới có thể chưa phù hợp với thực 
tiễn với từng địa phương; có ý kiến 
đề nghị xem xét bỏ cách xếp hạng 
theo thứ tự mà điều chỉnh xếp hạng 
theo các nhóm, có ý kiến đồng tình 
với việc bãi bỏ tiêu chí áp dụng 
HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001,… 

Thay mặt chủ tọa Hội thảo, ông 
Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng 
Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban chỉ 
đạo CCHC của Chính phủ đã phát 
biểu cảm ơn sự tham gia đầy đủ, có 
trách nhiệm và có những ý kiến 
góp ý, chia sẻ của lãnh đạo các Sở 
Nội vụ địa phương. Thay mặt cơ 
quan chủ trì, ông Nguyễn Trọng 
Thừa kết luận sẽ tiếp thu toàn bộ 
những ý kiến tại Hội thảo, chỉ đạo 
các cơ quan có liên quan thuộc Bộ 
Nội vụ, và giao Vụ CCHC tiếp thu 
ý kiến chỉnh sửa, lấy ý kiến các Bộ 

ngành Trung ương, các địa phương 
để hoàn thiện dự thảo Đề án, nhất 
là các tiêu chí chỉ số CCHC cấp 
tỉnh tạo sự thống nhất để sớm ban 
hành, triển khai thực hiện Đề án, vì 
đây là công cụ có tầm quan trọng, 
tác động lớn đến công tác CCHC. 
Đồng thời nhấn mạnh Sở Nội vụ 
phải là cơ quan đầu mối chủ chốt 
tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh/thành 
phố về công tác CCHC, đây là 
nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước, hướng đến nền hành 
chính phục vụ người dân, doanh 
nghiệp, có ý nghĩa quan trọng 
trong việc góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng và an ninh, bảo đảm an 
sinh xã hội trong thời gian tới. 

(Sở KH&CN) 
 
 
 

 
 
VIỆT NAM SÁNG CHẾ 
THÀNH CÔNG ROBOT PHỤC 
VỤ SẢN XUẤT PHÂN BÓN VI 
SINH  

Mới đây, nhóm các nhà khoa học 
do TS. Đỗ Trần Thắng thuộc Viện 
Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam, đã phát 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 



Phổ Biến Kiến Thức số 272 - 8.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 31 
 

triển thành công công nghệ Robot 
ứng dụng trong dây chuyền sản 
xuất phân bón vi sinh phục vụ 
nông nghiệp. 

Theo công bố trước đó nhóm 
nghiên cứu đã phát triển thành 
công một mẫu cánh tay máy 6 bậc 
tự do có tên là SM6 định hướng 
ứng dụng trong sản xuất công 
nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Hệ 
thống Robot SM6 là một sản phẩm 
chính của dự án: “Hoàn thiện, làm 
chủ công nghệ thiết kế, chế tạo 
Robot công nghiệp 6 bậc tự do và 
ứng dụng sản phẩm vào dây 
chuyền sản xuất công nghiệp” do 
Viện Cơ học chủ trì, thuộc Chương 
trình “Phát triển một số ngành 
công nghiệp công nghệ cao” được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 
22/02/2013 giao Bộ Công Thương 
quản lý. 

Dự án đã được Bộ Công Thương 
nghiệm thu ngày 23/8/2018.  

Kế thừa kết quả nghiên cứu đó, 
từ năm 2019-2021 nhóm các nhà 
khoa học Viện Cơ học đã tiếp tục 
thực hiện đề tài nghiên cứu về phát 
triển công nghệ Robot ứng dụng 
trong dây chuyền sản xuất phân 
bón vi sinh phục vụ nông nghiệp. 
Trong quá trình nghiên cứu, nhóm 
các nhà khoa học đã thực hiện 

nhiều nội dung công việc để phát 
triển công cụ tính toán, mô phỏng 
nhằm tối ưu hóa robot SM6 trước 
đó cả về quy trình, phần cứng và 
phần mềm. 

Trên cơ sở phân tích quy trình 
sản xuất chế phẩm vi sinh nhằm tự 
động hóa quá trình bằng giải pháp 
dây chuyền tự động, bán tự động; 
và với định hướng sản phẩm của đề 
tài là nhằm phục vụ sản xuất nhỏ, 
bán tự động hoặc tự động hóa hoàn 
toàn, thích ứng với khả năng gia 
công tại Việt Nam, phù hợp với giá 
thành và tăng khả năng lựa chọn 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Đề tài đã tập trung vào xây dựng, 
thiết kế các công đoạn chiết/rót chế 
phẩm dạng lỏng vào chai, đóng 
nắp, dán nhãn và đặt vào hộp để 
đóng gói, chuyển ra công đoạn tiếp 
theo. Các công đoạn này được thực 
hiện bởi cánh tay robot và là những 
giải pháp có thể được tích hợp lại 
từng phần hoặc toàn bộ trong dây 
chuyền tùy biến vào lựa chọn của 
đơn vị sản xuất. 

Sau 3 năm thực hiện đề tài, nhóm 
nghiên cứu đã thành công  phát 
triển thuật toán phần mềm, thiết kế 
cơ khí tối ưu cho một mẫu cánh tay 
robot SM6 giúp phát triển ứng 
dụng cho robot trong dây chuyền 
sản xuất phân bón vi sinh. 
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Robot SM6 là một sản phẩm mẫu 
làm tiền đề để nghiên cứu tính khả 
thi cho việc nhân rộng (sản xuất 
hàng loạt) phục vụ nhu cầu sử 
dụng cánh tay robot trong sản xuất 
tại Việt Nam. 

Theo các nhà khoa học, hiện 
nhóm nghiên cứu cũng đã thành 
công làm chủ công nghệ quá trình 
thiết kế và chế tạo tay máy cho các 
ứng dụng trong công nghiệp phụ 
trợ phù hợp với điều kiện Việt 
Nam, dựa trên nhu cầu thực tế của 
thị trường.  

Bên cạnh đó, các kết quả được 
tạo ra từ quá trình nghiên cứu cũng 
được đưa vào sử dụng để phục vụ 
đào tạo đội ngũ nghiên cứu khoa 
học và công nghệ về ngành Cơ 
điện tử, đặc biệt trong lĩnh vực 
robot.  

Với sản phẩm cụ thể là SM6 
robot và các kiến thức có được 
trong thời gian thực hiện đề tài, 
nhóm nghiên cứu hoàn toàn có thể: 
Thiết kế và chế tạo các loại robot 
phù hợp với yêu cầu cụ thể của 
khách hàng, đơn vị sử dụng, doanh 
nghiệp.  

Ngoài ra, phần mềm SM6 robot 
cũng được đưa thành sản phẩm có 
tính chất thương phẩm để ứng 
dụng vào việc điều khiển các robot 
khác được thiết kế và chế tạo tại 

Việt Nam. 
(sohuutritue.net.vn) 

 
MÁY LOẠI BỎ TẠP CHẤT 
NÔNG SẢN  

Quế, hạt tiêu, trà, nghệ… là 
những nông sản xuất khẩu giá trị 
cao của Việt Nam nhưng gặp khó 
khăn khi vào thị trường khó tính do 
chưa xử lý sạch tạp chất. 

Anh Phạm Trương Ngọc An đã 
nghiên cứu và phát triển thành 
công máy phân tách các loại đá, 
sạn, sỏi, thủy tinh, kim loại có kích 
thước nhỏ nhất là 1mm ra khỏi sản 
phẩm như vỏ quế vụn, sả băm, đậu 
xanh, đậu nành, hạt vừng, trà khô, 
nghệ và gừng thái lát… 

 
Anh Phạm Trương Ngọc An (trái) giới 
thiệu về máy lọc sạn đá cho nông sản  

Giải bài toán sơ chế của ngành 
gia vị 

Theo thống kê của Hiệp hội Gia 
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vị thế giới, Việt Nam đứng thứ ba 
thế giới về sản lượng quế với 
doanh thu khoảng 400 triệu 
USD/năm. Còn theo Cục Xuất 
nhập khẩu (Bộ Công thương), năm 
2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt 
Nam ước đạt 261 nghìn tấn, trị giá 
938 triệu USD và dự kiến sẽ tiếp 
tục tăng trong năm 2022. Điều đó 
cho thấy, các nông sản gia vị đã và 
đang đóng góp lớn vào tỷ trọng 
xuất khẩu của Việt Nam. 

 
Dây chuyền chế biến quế xuất khẩu 

Tuy nhiên, điều những người sản 
xuất và chế biến gia vị xuất khẩu 
trăn trở nhiều năm qua là việc có 
thể giảm xuất khẩu nông sản thô, 
thay vào đó là các chủng loại đã 
qua sơ chế và chế biến chuyên sâu 
để tăng giá trị của những sản phẩm 
này đi vào thị trường khó tính. 
Bước sơ chế đầu tiên là làm sạch, 
loại bỏ 100% tạp chất. 

Từ năm 2000, khi tìm hiểu thị 
trường nông sản, anh Phạm 
Trương Ngọc An ngụ TP HCM dù 

không có chuyên môn về cơ khí 
nhưng đã dành nhiều thời gian, tâm 
huyết để tìm hiểu cách loại bỏ 
được sạn trong gạo. Phương pháp 
thủ công là không khả thi. Sau hơn 
một năm nghiên cứu, chiếc máy 
đầu tiên đã ra đời với toàn bộ thân 
máy và nhiều linh kiện được làm 
từ gỗ. Thậm chí cánh quạt cũng 
được làm từ gỗ để thổi các tạp chất 
còn sót lại. Theo anh An, công suất 
của chiếc máy đầu tiên là 30-
40kg/giờ và lọc được 95-97% tạp 
chất. Tuy chưa cao nhưng vẫn ‘cơ 
khí hóa’ hơn phương án làm thủ 
công. Sau khi ra đời, chiếc máy lọc 
sạn cho gạo được sử dụng để phục 
vụ bà con ở xung quanh nhà anh 
An ở. 

Nhưng càng tiếp xúc sâu vào 
ngành nông sản, anh nhận thấy 
rằng, lĩnh vực sản xuất trà, quế, hạt 
tiêu cũng có nhiều bài toán cần xử 
lý. Đơn cử như với hạt tiêu, nông 
dân thường phơi theo phương pháp 
truyền thống (trên sân bãi) rồi đóng 
bao bán cho thương lái. Muốn xuất 
khẩu đến thị trường khó tính phải 
sơ chế loại bỏ bụi bẩn, tạp chất, 
sỏi, cành/cuống khô. Trong khi đó, 
45% sản lượng quế là quế vụn, 
kích thước không đồng đều. Lớp 
vỏ quế sống cũng có nhiều rong 
rêu, mốc, vi khuẩn bám vào vỏ 
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ngoài. Trước đây, không có cách 
nào xử lý quế vụn ngoài việc 
nghiền tất cả thành bột. 

Anh An cho biết: "Nếu không 
tách và làm sạch thì đừng nghĩ đến 
chuyện xuất khẩu quế bột. Các hộ 
trồng quế cứ nghĩ xay mịn rồi 
không ai phát hiện. Nhưng các nhà 
nhập khẩu thế giới có phương pháp 
kiểm tra quế có sạch không. Vì thế 
có giai đoạn Việt Nam chỉ bán 
được quế thô mà không bán được ít 
bột mịn nào cả". 

Câu chuyện được anh An kể lại 
như một điểm khởi đầu cho việc 
bền bỉ tiếp tục nghiên cứu và hoàn 
thiện chiếc máy đa năng ở thời 
điểm này. Nhìn thấy rõ tiềm năng 
của chiếc máy này nên anh càng 
quyết tâm nghiên cứu, cải tiến. 

Xuất hiện tại buổi giới thiệu giải 
pháp công nghệ của Trung tâm 
Thông tin và Thống kê Khoa học 
và Công nghệ TP.HCM (CESTI), 
anh Phạm Trương Ngọc An với tư 
cách là Giám đốc Công ty TNHH 
Spimachi Solution trình diễn một 
chiếc máy hoàn chỉnh có thể loại 
bỏ tạp chất ở hầu hết các nông sản 
với công suất 1 tấn quế/giờ, 2 tấn 
hạt điều/giờ, 1,5 tấn gừng cắt lát 
/giờ, 4 tấn hạt tiêu/giờ, 2 tấn nhân 
hạt điều /giờ, 0,5 tấn trà khô/giờ. 

Máy hoạt động dựa trên nguyên 

lý tỷ trọng - một kỹ thuật được anh 
An cho là không mới, nhưng 
không được đánh giá cao nên 
không ai đi sâu vào nghiên cứu 
phát triển thêm các ứng dụng. 

Anh An giải thích: “Nguyên lý tỷ 
trọng giúp phân tách những hạt có 
tỷ trọng nặng hơn sản phẩm ra khỏi 
hệ thống. Ví dụ đá cuội, đá xanh, 
thủy tinh, kim loại luôn có tỷ trọng 
nặng hơn so với các nông sản khác. 
Đơn cử, tỷ trọng của quế là 400-
450 gram/lít, của hạt tiêu là 450-
590 gram/lít, hạt tiêu sọ có tỷ trọng 
nặng hơn là trên 600-670 gram/lít. 
Với nguyên lý này chúng ta có thể 
tách được tất cả các tạp chất có 
kích thước nhỏ hơn 1,2mm ra khỏi 
sản phẩm”. 

Xử lý được mọi nông sản 
Khi chia sẻ về chiếc máy ‘nghe 

rất kỳ diệu’ này, anh An không 
quên nhấn mạnh, thiết kế rất đơn 
giản, bao gồm thân máy, trục máy, 
trục quạt gió bằng sắt sơn chống rỉ 
sét, máng cấp liệu, cửa xả nguyên 
liệu, lưới sàng và động cơ 2*2HP 
380v. 

“Bí quyết nằm ở việc sử dụng hai 
động cơ và quạt gió thế nào” - anh 
nhấn nhá. Thực vậy, tùy theo từng 
loại nông sản như chè, hạt tiêu, 
quế, cà phê… mà lại cần một cơ 
chế hoạt động tương ứng. Với chè, 
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hạt tiêu, cà phê… nguyên liệu 
được đưa vào phễu và chạy qua 
lưới sàng lọc. Tại đây, hai động cơ 
được bố trí song song với nhiệm 
vụ tương hỗ. Động cơ đầu tiên ở 
bên dưới phễu chứa nguyên liệu sẽ 
kéo khung sàng chạy ngược lại, 
trong khi động cơ còn lại chạy quạt 
với tốc độ gió đủ lớn để nâng toàn 
bộ vật chất có trọng lượng nhỏ hơn 
lên trên bề mặt sàng. Sỏi, thủy tinh, 
đất đá có trọng lượng lớn hơn sẽ 
nằm lại bề mặt sàng và được kéo 
ngược đổ dồn ra cửa xả tạp chất. 
Nông sản có tỷ trọng nhẹ hơn đi 
qua mặt sàng sẽ đổ dồn về cửa xả 
nguyên liệu ở vùng thấp để thu lại. 
Lúc này nguyên liệu đã sạch 
100%. Mặt sàng cũng có loại bỏ 
những tạp chất có kích thước rất 
nhỏ như cát, bụi xuống bên dưới. 

“Cơ chế tỷ trọng tức là, cái nào 
nhẹ hơn thì được quạt thổi nâng 
lên rồi dồn về cửa xả bên dưới, cái 
nặng thì nằm dưới mặt sàn rồi dồn 
về cửa xả trên cao. Bí mật nằm ở 
sự tính toán tỷ trọng để có lực gió 
vừa đủ. Ví dụ sản phẩm có tỷ trọng 
300 gram/lít mà chạy với công suất 
600 gram/lít thì nguyên liệu bay 
mất hao hụt hết rồi” – anh An giải 
thích. 

Với quế, anh An lại có quy trình 
khác phức tạp hơn, do đầu vào của 

quế là nhiều mảnh vụn không đồng 
đều. Vỏ quế cũng có nhiều tạp chất 
như rong rêu, vi khuẩn kết mảng 
bám vào vỏ. Vì thế, trước khi đưa 
đi sàng lọc, quế được đưa vào máy 
phá vỡ hình ống, xoắn thành mảnh 
nhỏ. Sau đó, máy được đưa qua hệ 
thống ống có ma sát liên tục để làm 
sạch toàn bộ bụi bẩn, rong rêu, vi 
khuẩn bám trên vỏ quế. Để ra được 
quy trình hiện tại, chạy 16m trong 
45-50 phút, anh An đã nghiên cứu 
thử nghiệm ở nhiều độ dài, thời 
gian và tốc độ ma sát khác nhau. 

Thực tế, phiên bản thử nghiệm 
đầu tiên có thời gian 30 phút với 
độ dài 7m. Kết quả cho ra không 
sạch như tiêu chuẩn nên anh An 
phải thử thêm nhiều phương án để 
có được giải pháp tiêu chuẩn. Cái 
hay là máy có thể tùy chỉnh theo 
yêu cầu của khách hàng. Đơn cử, 
có khách yêu cầu chạy đường ống 
ngắn hơn trong thời gian dài hơn. 
Sau khi được làm sạch, quế mới 
được đưa vào quá trình sàng lọc 
trước khi nghiền thành bột. 

Nhờ vậy hai năm qua, đã có 
7000-8000 tấn quế đi qua hệ thống 
máy móc của anh An nghiên cứu 
để trở thành bột quế đạt tiêu chuẩn 
xuất khẩu. “Trước đây, các doanh 
nghiệp khi làm quế vụn thì hao hụt 
cỡ 5-7%, còn chiếc máy này giúp 
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thu hồi 98% và hao hụt 2% trong 
quá trình làm sạch không bao gồm 
đất đá và độ ẩm” - anh An nói 
thêm. 

Hiện, chiếc máy này được anh 
An bán với giá rẻ hơn rất nhiều so 
với các máy tương tự nhập khẩu từ 
nước ngoài. Đơn cử máy lọc đá 
sạn, có giá 175 triệu đồng. Quan 
trọng hơn, máy có thể tùy chỉnh 
theo yêu cầu của khách hàng để 
phù hợp với thực tế của từng loại 
nông sản. Sau khi sơ chế, giá nông 
sản có thể tăng từ 2-3%. 

 (khoahocphattrien.vn) 
 

 
 

Hỏi: Căn cước công dân sẽ thay 
thế sổ hộ khẩu hiện nay? 

Trả lời: Trả lời các chất vấn của 
đại biểu Huỳnh Thị Phúc và các 
đại biểu về vấn đề:  trong những 
ngày gần đây, nhân dân rất quan 
tâm và lo lắng đối với thông tin về 
việc đến ngày 31/12/2022 xóa bỏ 
hộ khẩu bằng giấy, bởi sổ hộ khẩu 
có liên quan đến nhiều lĩnh vực 
trong cuộc sống. Tại Phiên họp thứ 
14, ngày 10/8, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội tổ chức chất vấn và trả 
lời chất vấn. Phiên làm việc được 
kết nối trực tuyến tới 62 Đoàn 
ĐBQH các tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương. Bộ trưởng Tô 
Lâm cho biết, đây là quy định của 
Luật cư trú. Hiện nay vướng mắc 
lớn nhất là có rất nhiều quy định 
khác buộc người dân phải sử dụng 
hộ khẩu bằng giấy để nhập học, 
nộp hồ sơ xin việc… 

 
Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn 

ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ trưởng Bộ Công 
an Tô Lâm xung quanh việc bỏ hộ khẩu 

giấy 

Bộ Công an đã có phương án 
khẩn trương cấp sớm, đầy đủ 
CCCD - là căn cứ pháp lý để người 
dân giao dịch, giải quyết các việc 
mà không cần hộ khẩu, không cần 
đi công chứng hoặc xác nhận hộ 
khẩu. Đây là cách quản trị, phục vụ 
nhân dân bằng công nghệ. 

“Từ nay đến 31/12/2022, Bộ 
Công an phối hợp với các ngành, 
cơ quan thay đổi các quy định 
không yêu cầu người dân sử dụng 
hộ khẩu bằng giấy trong giao dịch, 
sinh hoạt…”, Bộ trưởng Tô Lâm 
nhấn mạnh. 

 (baobariavungtau.com.vn) 

HỎI – ĐÁP  
 


