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BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẨY 
MẠNH XÂY DỰNG THÀNH 
PHỐ THÔNG MINH  

 Trong nhiều năm qua, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu đã đẩy mạnh đầu 
tư phát triển đô thị nhằm thực 
hiện chiến lược phát triển chung 
của quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh 
đã hình thành 10 đô thị, trong đó 
có 2 thành phố, 1 thị xã và 7 đô 
thị loại V. 

Theo Đề án phát triển đô thị 
thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu giai đoạn 2020 - 2022, định 
hướng đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng 
Tàu sẽ trở thành đô thị thông 
minh thông qua việc ứng dụng 
các thành tựu Công nghệ thông 
tin (CNTT) - truyền thông vào tất 
cả các lĩnh vực kinh tế xã hội và 
dựa trên 6 đặc trưng cơ bản: nền 
kinh tế thông minh, di chuyển 
thông minh, môi trường thông 
minh, công dân thông minh, cuộc 
sống thông minh. Tất cả sẽ mang 
lại rất nhiều lợi ích cho người 
dân, doanh nghiệp và chính 
quyền. 

 Thành phố Vũng Tàu sẽ là địa 
phương đầu tiên áp dụng xây 
dựng cơ sở pháp lý, hạ tầng kỹ 

thuật và cơ sở dữ liệu để xây 
dựng đô thị thông minh. Ông 
Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng 
phòng quản lý đô thị Vũng Tàu 
cho biết, trong giai đoạn 2020-
2022, thành phố sẽ triển khai 
phần mềm quản lý đất đai, đô thị, 
môi trường, giao thông, du lịch… 
vào áp dụng, người dân, du khách 
sẽ được tiếp cận các thông tin trên 
được dễ dàng, thuận tiện hơn: 

“Ít nhất là mình phải số hóa về 
dữ liệu đất đai, nhà ở. Đưa các 
tiện ích vào ứng dụng như: du 
lịch thông minh. Ví dụ như: du 
khách đến Vũng Tàu muốn được 
truy cập vào danh lam, thắng 
cảnh, nhà hàng thì công cụ tiện 
ích cung cấp cho khách. Cơ quan 
nhà nước thông qua đó cũng kiểm 
soát được lượng khách lưu trú ở 
các hệ thống khách sạn." 

 
Một góc Thành phố Vũng Tàu - Ảnh 
minh họa/ Tài nguyên & Môi trường. 

Theo ông Trần Đình Khoa, Bí 
thư Thành ủy Vũng Tàu, để thực 
hiện được mục tiêu này, sẽ có 
những bước đi đột phá trong việc 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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triển khai các ứng dụng CNTT 
vào quản lý, điều hành… Từ mô 
hình ứng dụng quản lý đô thị 
thông minh của thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Vũng 
Tàu sẽ chi hơn 70 tỷ đồng để triển 
khai một số ứng dụng được đưa 
vào thử nghiệm thời gian tới. 

 
Thành phố Vũng Tàu đang xây dựng các 

tuyến phố văn minh để hướng đến một 
Đô thị thông minh - Ảnh: VOV. 

Giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh 
BRVT sẽ xây dựng và triển khai 
các ứng dụng thông minh trong 
các lĩnh vực phục vụ nhân dân và 
doanh nghiệp. Giai đoạn sau 2025 
tiếp tục thực hiện hoàn thiện hệ 
thống, mở rộng ứng dụng trên 
phạm vi toàn tỉnh, các lĩnh vực 
còn lại. 

Nhiều chuyên gia quản lý 
Công nghệ thông tin cho rằng, để 
hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu còn nhiều việc 
phải làm. Trước mắt, với những 
lợi thế sẵn có về hạ tầng, tỉnh có 
thể sử dụng các phương tiện hỗ 
trợ công nghệ thông tin truyền 
thông (ICT) và các phương tiện 
khác để thúc đẩy sức cạnh tranh; 

đổi mới, tinh gọn quản lý của 
chính quyền đô thị. 

Ông Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Giám 
đốc Trung tâm tư vấn nghiệp vụ 
và đánh giá hiệu quả đầu tư công 
nghệ thông tin, Bộ Thông tin – 
Truyền thông cho rằng, Bà Rịa -
Vũng Tàu cần cải thiện và nâng 
cao chất lượng môi trường sống, 
kích thích tăng trưởng và phát 
triển kinh tế - xã hội; lấy người 
dân làm trung tâm, hướng tới mục 
tiêu mọi thành phần trong xã hội 
đều có thể được thụ hưởng lợi 
ích, từ đó tham gia đầu tư xây 
dựng và giám sát, quản lý đô thị 
thông minh: 

“Để thành công được thì cần 
có 2 yếu tố đó là thu hút đóng góp 
của người dân khi tham gia xây 
dựng đô thị thông minh. Ví dụ ở 
Vũng Tàu đang có lợi thế về cái 
gì thì mình triển khai ứng dụng 
thông minh về cái đó trước, và 
nhận đánh giá phản hồi của người 
dân để giúp chúng ta hoàn thiện 
cả đề án và trong từng dự án và 
nhiệm vụ  xây dựng đô thị thông 
minh”. 

Trên cơ sở những kinh nghiệm 
đã có, nền tảng công nghệ đang 
dần định hình, cùng với yếu tố 
con người và nguồn lực tài chính 
được đầu tư đúng mục đích, Bà 
Rịa - Vũng Tàu hoàn toàn có đủ 
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cơ sở để xây dựng đô thị thông 
minh với mục tiêu mang lại sự 
tiện ích, an toàn, thân thiện cho 
người dân và du khách. 

 (TH theo vovworld.vn) 
 
HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG 
NGHIỆP HIỆN ĐẠI, NÔNG 
DÂN CHUYÊN NGHIỆP 

Trụ cột liên kết doanh nghiệp - 
hợp tác xã và bà con nông dân sẽ 
là chìa khóa tạo ra một nền nông 
nghiệp hiện đại. 

Để tiếp tục duy trì và khẳng 
định là “bệ đỡ” của nền kinh tế, 
năm 2021 ngành nông nghiệp 
phải quyết tâm cao để vượt qua 
những khó khăn và thách thức của 
đại dịch Covid 19 toàn cầu, cũng 
như những tác động ngày càng 
tiêu cực của biến đổi khí hậu đến 
nền kinh tế nói chung, ngành 
nông nghiệp nói riêng. 

Ngành sẽ tiếp tục tập trung tái 
cơ cấu, song song với đổi mới 
công tác quản trị trên nền tảng 
của công nghệ số, công nghệ 4.0 
hướng đến nền nông nghiệp hiện 
đại, nông dân chuyên nghiệp. 
Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 
Nguyễn Xuân Cường:  Năm 2021 
ngành nông nghiệp xác định 2 
nhóm chương trình lớn vẫn phải 
tiếp tục, đó là tập trung tái cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp để tạo nên 

một nền nông nghiệp theo hướng 
hiện đại, tập trung, khép kín chuỗi 
giá trị từ phát triển nguyên liệu 
cho đến tập trung chế biến và tổ 
chức thương mại. 

 
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân 

Cường. 

Chuỗi giá trị này phải được 
hình thành trên cơ sở đồng bộ cả 
3 nhóm sản phẩm chủ lực. Đó là 
nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, 
bao gồm 10 mặt hàng có giá trị 
xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Cùng 
với đó là việc đồng bộ, tập trung 
các nhóm nông sản có lợi thế và 
thế mạnh của từng địa phương 
như nhãn lồng Hưng Yên, vải 
Thiều Bắc Giang. Cùng với đó là 
các sản phẩm đặc sản quy mô địa 
phương gọi là phong trào OCOP - 
mỗi xã 1 sản phẩm. 

Như vậy, để đồng hành cùng 
lúc 3 trục sản phẩm này, chúng ta 
đều phải tập trung chỉ đạo phát 
triển theo hướng hàng hóa hiệu 
quả, trên cơ sở ứng dụng khoa 
học tốt nhất công nghệ 4.0 vào 
từng quy mô, từng khu vực, từng 
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ngành hàng. 
Chương trình thứ hai là phải 

tập trung là không ngừng đổi mới 
công tác quản trị trên nền tảng 
của công nghệ số, công nghệ 4.0 
để làm sao có được những hình 
thức quản trị phù hợp nhất, đặc 
biệt là các hình thức tổ chức sản 
xuất dưới một nền nông nghiệp 
thông minh. Ngành nông nghiệp 
cũng phải hướng đến hội nhập 
bằng việc quan tâm đến chất 
lượng sản phẩm, do đó nhánh 
nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp 
sạch, nông nghiệp đặc sản cần 
chú ý hơn để làm sao từng bước 
trở thành phổ biến trong đời sống 
sản xuất. 

Một điểm nữa là cần tập trung 
nỗ lực các nhóm giải pháp để mời 
gọi được nhiều DN tham gia hơn 
nữa, trở thành nòng cốt hạt nhân 
trong chuỗi liên kết. Cùng với 
việc thành lập nhiều hợp tác xã 
kiểu mới sẽ hình thành được liên 
kết giữa người nông dân, hợp tác 
xã của mình và DN tạo ra 1 trục 
liên kết nhuần nhuyễn, hoàn thiện 
trong các quy mô sản xuất, cấp độ 
ngành hàng. Có như vậy mới có 
thể đảm bảo được mục tiêu tái cơ 
cấu nông nghiệp theo hướng hiện 
đại, hội nhập và chủ động hiệu 
quả.  

(Theo vov.vn) 

 
 

 
 
XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG 
MINH PHÙ HỢP THỰC TIỄN 
VÀ CÓ BẢN SẮC RIÊNG  

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
Phạm Hồng Hà: chủ trương phát 
triển đô thị thông minh đã được 
Việt Nam chính thức đưa vào 
Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 
của Bộ Chính trị về “Một số chủ 
trương, chính sách chủ động tham 
gia cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư”. 

Bộ Xây dựng được giao thực 
hiện nhiệm vụ là cơ quan thường 
trực của Đề án Phát triển đô thị 
thông minh bền vững Việt Nam 
giai đoạn 2018-2025 và định 
hướng đến năm 2030. 

 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà 
phát biểu tại Diễn đàn cấp cao về đô thị 
thông minh ASEAN 2020. (Ảnh: Thống 

Nhất/TTXVN). 
Trong những năm qua, thực 

hiện đường lối, chủ trương, chính 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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sách của Đảng, Nhà nước, quá 
trình đô thị hóa, quá trình phát 
triển đô thị Việt Nam đã đạt được 
những thành quả hết sức tích cực. 
Chúng ta đã có được hệ thống đô 
thị quốc gia, được phân bổ tương 
đối hợp lý, bộ mặt đô thị ngày 
càng khang trang hiện đại hơn, 
chất lượng hạ tầng - hạ tầng xã 
hội, dịch vụ và chất lượng sống 
của cư dân đô thị cũng được cải 
thiện rõ rệt. 

Các đô thị đã thể hiện được vai 
trò, động lực then chốt trong tăng 
trưởng và phát triển kinh tế của 
các địa phương, các vùng và của 
cả nước. 

Tuy nhiên, quá trình phát triển 
đô thị đã bộc lộ những hạn chế, 
những bất cập lớn như thiếu bền 
vững, chưa thực sự gắn kết với 
quá trình công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa đất nước, nhất là hiện đại 
hóa công nghiệp và phát triển 
nông thôn. 

Việc phát triển còn thiếu tính 
kết nối, thiếu bản sắc; tình trạng ô 
nhiễm môi trường, ngập úng, tắc 
nghẽn giao thông trong đô thị 
cũng diễn ra thường xuyên và 
phức tạp. Đây là những thách 
thức rất lớn cần được xử lý hiệu 
quả trong quá trình xây dựng, tổ 
chức thực hiện chiến lược phát 
triển đô thị quốc gia, cũng như 

quy hoạch tổng thể đô thị quốc 
gia trong thời gian tới. Sẽ có 
nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
thiết thực, khả thi; trong đó có 
nhiệm vụ phát triển đô thị thông 
minh. 

Phát triển đô thị thông minh ở 
Việt Nam sẽ theo 3 trụ cột chính 
là quy hoạch, xây dựng, quản lý 
đô thị thông minh và thực hiện 
các dịch vụ, các tiện ích đô thị 
một cách thông minh dựa trên nền 
tảng công nghệ thông tin-cơ sở dữ 
liệu lớn và xây dựng một xã hội 
đô thị phát triển hài hòa, phát huy 
bảo tồn và giữ gìn được truyền 
thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp 
của dân tộc. 

Thời gian tới, phát triển đô thị 
thông minh là một hướng đi tất 
yếu, phù hợp với xu hướng quốc 
tế, tận dụng được cơ hội, thành 
quả của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, cũng như phù 
hợp với thực tế phát triển của đất 
nước. 

Đề án Phát triển đô thị thông 
minh Việt Nam giai đoạn 2018-
2025 và tầm nhìn tới năm 2030 
tập trung vào một số vấn đề lớn: 
xây dựng nền tảng pháp lý cho 
phát triển đô thị thông minh; xây 
dựng công cụ quản lý, định chế 
như khung hướng dẫn, tiêu chí và 
đánh giá đô thị thông minh của 
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các đô thị; xây dựng các quy chế, 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể 
về quy hoạch, về xây dựng các 
công trình thông minh trong đô 
thị. 

Cơ chế phối hợp giữa các cấp, 
ngành, Trung ương và địa phương 
cần được xây dựng để đảm bảo 
điều phối, dẫn dắt, định hướng 
phát triển đô thị trong cả nước 
một cách đồng bộ, thống nhất, 
hiệu quả, từ đó tránh lãng phí, 
phân tán tài nguyên và các nguồn 
lực; góp phần thực hiện thắng lợi 
nghị quyết của Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ 13 cũng như Chiến 
lược phát triển kinh tế-xã hội của 
đất nước giai đoạn 10 năm (2021-
2030). 

Hiện nhiều địa phương, đô thị 
rất quan tâm và nhận thức rõ được 
vai trò, tầm quan trọng và tác 
dụng của phát triển đô thị thông 
minh trong chiến lược phát triển 
đô thị bền vững; thậm chí đã tham 
khảo, vận dụng những kinh 
nghiệm quốc tế để xây dựng Đề 
án Phát triển đô thị thông minh. 

Tuy nhiên, hiện vẫn còn có 
những cách hiểu chưa thực sự 
toàn diện, thống nhất về một số 
lĩnh vực như chỉ nặng về công 
nghệ thông tin, số hóa trong phát 
triển đô thị thông minh mà chưa 
nhận thức được đầy đủ, toàn diện 

những hợp phần cần có để phát 
triển đồng bộ. 

Từ nay tới năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030, Việt Nam hỗ trợ, 
tập trung những nguồn lực và 
hướng dẫn để xây dựng 6 đô thị 
thông minh đại diện cho 6 vùng 
kinh tế; sau đó nhân rộng để phát 
triển toàn diện đô thị thông minh 
tại Việt Nam. 

Cùng đó, hành lang pháp lý 
cũng đang tiếp tục hoàn thiện để 
đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả 
trong phát triển đô thị thông minh  

 (Theo moc.gov.vn) 
 

3 CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO 
HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y 
TẾ TỪ 2021 NGƯỜI LAO 
ĐỘNG CẦN BIẾt  

Dưới đây là những chính sách 
mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc, 
bảo hiểm y tế tác động lớn đến 
người lao động từ năm 2021. 

1. Tăng tuổi nghỉ hưu 
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 

2021, tuổi nghỉ hưu của người lao 
động sẽ được quy định như sau: 

- Đối với điều kiện lao động 
bình thường, kể từ năm 2021 tuổi 
nghỉ hưu của lao động nam là đủ 
60 tuổi 3 tháng và của lao động 
nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng (hiện 
hành tuổi nghỉ hưu của lao động 
nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi); 
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Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 
3 tháng đối với lao động nam và 4 
tháng đối với lao động nữ; đến 
năm 2028, lao động nam nghỉ hưu 
khi đủ 62 tuổi và đến năm 2035, 
lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 60 
tuổi. 

2. Thay đổi trong quy định 
tỷ lệ hưởng lương hưu 

- Đối với nam: 
+ Trường hợp bắt đầu nghỉ 

hưu trong năm 2021: Đóng đủ 19 
năm bảo hiểm xã hội thì được 
45% (hiện hành nghỉ hưu năm 
2020, đóng đủ 18 năm bảo hiểm 
xã hội thì được 45%); 

+ Trường hợp bắt đầu nghỉ 
hưu từ 1 tháng 1 năm 2022, đóng 
đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì 
được 45%. 

Sau đó cứ thêm mỗi năm, 
người lao động được tính thêm 
2%; Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu 
hằng tháng tối đa bằng 75%. 

- Đối với nữ: Đóng đủ 15 năm 
bảo hiểm xã hội thì được 45%; 
sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng 
BHXH, được tính thêm 2%; tỷ lệ 
(%) hưởng lương hưu hằng tháng 
tối đa bằng 75%. 

Căn cứ pháp lý: Điều 56 Luật 
Bảo hiểm xã hội 2014. 

3. Thay đổi về mức hưởng 
bảo hiểm y tế khi đi khám chữa 
bệnh 

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, 
trường hợp người có thẻ bảo hiểm 
y tế tự đi KCB không đúng tuyến 
được quỹ bảo hiểm y tế thanh 
toán theo mức hưởng quy định tại 
khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y 
tế mức hưởng khi đi khám đúng 
tuyến) theo tỷ lệ sau đây: 

- Tại bệnh viện tuyến trung 
ương là 40% chi phí điều trị nội 
trú 

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 
100% chi phí điều trị nội trú từ 
ngày 1 tháng 1 năm 2021 trong 
phạm vi cả nước (Hiện nay chỉ 
được thanh toán 60% chi phí điều 
trị nội trú theo mức hưởng của thẻ 
bảo hiểm y tế). 

- Tại bệnh viện tuyến huyện là 
100% chi phí khám chữa bệnh. 

 (Theo nld.com.vn) 
 
 
 
 

NĂM 2020 NGÀNH NÔNG 
NGHIỆP “VƯỢT BÃO” VỀ 
ĐÍCH  

Đại dịch Covid-19; lũ lụt, hạn 
hán, xâm nhập mặn xảy ra ở cả ba 
miền; thị trường tiêu thụ một số 
nông sản chịu tác động từ chiến 
tranh thương mại giữa các nền 
kinh tế lớn, các nước gia tăng áp 
dụng những biện pháp bảo hộ, 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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hàng rào kỹ thuật khiến ngành 
nông nghiệp Việt Nam năm 2020 
chịu nhiều tác động. 

“Vượt bão” năm 2020, ngành 
Nông nghiệp thực hiện “mục tiêu 
kép” vừa phát triển ngành, vừa 
phòng, chống tốt dịch bệnh... nhờ 
vậy đã đạt được những kết quả 
tích cực. Theo Bộ trưởng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
Nguyễn Xuân Cường: Năm 2020 
là năm thách thức rất lớn. Vượt 
qua khó khăn, thách thức đó, 
ngành Nông nghiệp đã đạt tốc độ 
tăng trưởng GDP khoảng 2,65%, 
đây là chỉ tiêu chung đánh giá sự 
phát triển rất tốt chung của toàn 
ngành. Đẩy mạnh sản xuất nhất là 
hai nhóm sản phẩm lớn là lương 
thực, thực phẩm, đáp ứng đủ nhu 
cầu sinh hoạt, tiêu dùng của nhân 
dân và đáp ứng yêu cầu xuất 
khẩu. 

Chỉ tiêu thứ hai đạt là xuất 
khẩu. Mặc dù chịu tác động của 
dịch Covid-19 rất lớn dẫn đến đứt 
gãy nguồn cung cũng như chuỗi 
cung ứng toàn cầu, tuy nhiên, kim 
ngạch xuất khẩu nông lâm thủy 
sản vẫn đạt 41,25 tỷ USD, cao 
nhất từ trước đến nay. 

Về mục tiêu xây dựng nông 
thôn mới, đến hết năm 2020, đã 
có 62% số xã về đích, vượt chỉ 
tiêu đề ra cho năm 2020 và vượt 

chỉ tiêu năm năm mà Quốc hội 
giao cho Chính phủ. 

Mặc dù thiên tai khắc nghiệt 
nhưng đã hạn chế được mức thấp 
tỷ lệ thiệt hại. Đời sống nhân dân 
tiếp tục được cải thiện, đến cuối 
năm 2020, thu nhập của người 
nông dân vào khoảng 43 triệu 
đồng/người/năm. 

Trong lộ trình hội nhập kinh tế 
toàn cầu, có một điểm rất tích 
cực là Việt Nam chủ động hội 
nhập. Việt Nam tham gia 16 FTA, 
trong đó có 13 FTA đã có hiệu 
lực. Đây là một cố gắng vượt bậc. 
Ngay trong năm 2020, Việt Nam 
cũng đã có được EVFTA, chính 
thức có hiệu lực từ tháng 8-2020, 
RCEP dự kiến cũng sẽ được ký 
kết sắp tới. 

Các FTA, đặc biệt các FTA 
thế hệ mới mở ra triển vọng cục 
diện nhìn chung rất tích cực trong 
đó có khu vực nông nghiệp. Thị 
trường được mở rộng, thuế quan 
được ưu đãi, do đó, ngành nông 
nghiệp có cơ hội rất tốt trong việc 
mở rộng thị trường, hiệu quả kinh 
tế sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, những 
dòng chảy đầu tư, tiếp thu công 
nghệ, trao đổi hợp tác, phát triển 
nguồn nhân lực cũng được nâng 
lên. Đây là những yếu tố rất tích 
cực. 

Tuy nhiên, phải khẳng định, 
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cái gì cũng có hai mặt. Ở mặt 
cạnh tranh, phải chấp nhận cuộc 
chơi rất quyết liệt mà xuất phát 
điểm chúng ta chưa có nhiều lợi 
thế. Nếu các hàng rào thuế quan 
bị dỡ bỏ, các hàng rào phi thuế 
quan, hàng rào kỹ thuật được tăng 
lên, thậm chí trên thế giới hiện 
nay đang có một số khu vực đang 
tiến tới con đường bảo hộ mậu 
dịch. 

Mặt khác, trình độ phát triển 
logistics, hoàn thiện các mặt quản 
trị khác của chúng ta cũng chưa 
được như những nền kinh tế phát 
triển. Đây là những thách thức rất 
lớn mà chúng ta phải đối mặt. 

Năm 2021, thế giới vẫn phải 
chấp nhận những rủi ro và thách 
thức vô cùng lớn, trong đó, nổi 
lên, bao trùm đó là dịch Covid-
19. Đặc biệt, chuỗi cung ứng, 
logistics chung ảnh hưởng đến 
nhiều ngành hàng trong đó có 
nhóm nông sản. Bên cạnh đó, tác 
động của biến đổi khí hậu vẫn 
tiếp tục rất cực đoan, khắc nghiệt 
và khó dự báo. 

 Trước tình hình đó, sẽ tập 
trung vào hai nhóm chương trình 
lớn. 

Một là, tập trung tái cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp. Theo đó, tập 
trung xây dựng nền nông nghiệp 
hiện đại, tập trung khép kín chuỗi 

giá trị, từ phát triển nguyên liệu, 
tập trung chế biến đến tổ chức 
thương mại.  

Bên cạnh đó, không ngừng đổi 
mới công tác quản trị trên nền 
tảng của công nghệ số, từ đó có 
được các hình thức quản trị thích 
hợp, phù hợp nhất, đặc biệt là các 
hình thức tổ chức sản xuất của 
một nền nông nghiệp thông minh. 

Hướng đến hội nhập, cần chăm 
lo chất lượng sản phẩm. Do đó, 
nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp 
sạch, nông nghiệp đặc sản cần 
phải chú ý hơn nhiều. Tập trung 
nỗ lực các nhóm giải pháp để mời 
gọi được nhiều doanh nghiệp vào 
và trở thành nòng cốt, hạt nhân 
trong chuỗi liên kết. Thành lập 
nhiều hợp tác xã kiểu mới, cùng 
với các hộ nông dân để hình 
thành các chuỗi liên kết. Làm sao 
để người nông dân, hợp tác xã, 
doanh nghiệp thành trục liên kết 
nhuần nhuyễn, hoàn thiện trong 
tất cả các quy mô sản xuất, cấp 
độ, ngành hàng. Như vậy, mới đạt 
được mục tiêu  

Do đó, cần tiếp tục các giải 
pháp tổng thể để khuyến khích 
nhiều hơn doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp nói riêng, khu 
vực nông thôn nói chung. Với vai 
trò quản lý, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn sẽ tham mưu 
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với Chính phủ tiếp tục hoàn thiện 
thể chế, cơ chế chính sách, đặc 
biệt là thủ tục hành chính. Đồng 
thời, phối hợp chặt chẽ các địa 
phương tạo điều kiện thông 
thoáng nhất, thuận lợi nhất cho 
các doanh nghiệp đầu tư. 

 (Theo nhandan.com.vn) 
 

VASEP: UKVFTA SẼ MỞ 
THÊM CƠ HỘI CHO THỦY 
SẢN VIỆT NAM  

Theo VASEP từ tháng 2, Anh 
chính thức ra khỏi EU và trở 
thành thị trường tiềm năng với 
thủy sản Việt Nam vì trong khi 
xuất khẩu sang các nước thành 
viên EU đều giảm mạnh do tác 
động của dịch COVID-19 thì xuất 
khẩu sang thị trường này tăng 
trưởng cao. 

Tính đến cuối tháng 9/2020, 
xuất khẩu thủy sản sang Anh tăng 
gần 23% đạt gần 258 triệu USD, 
trong đó tôm và cá tra là 2 mặt 
hàng chủ đạo đều tăng (tăng lần 
lượt 19% và 27%) so với cùng kỳ 
năm ngoái.  

Ngoài ra, xuất khẩu cá ngừ, 
các loại cá biển khác và cua ghẹ 
cũng tăng lần lượt 6%, 101% và 
55%. 

Xuất khẩu cá tra sang Anh có 
sự đột phá về cơ cấu sản phẩm, 
theo đó xuất khẩu cá tra chế biến 

tăng đột biến gấp hơn 15 lần cùng 
kỳ năm ngoái đạt 16 triệu USD, 
chiếm 33% tổng xuất khẩu cá tra, 
trong khi năm 2019 chỉ chiếm 
3%. 

 
Đại diện VASEP cho biết, xác định Anh 
là thị trường rất tiềm năng với thủy sản 

xuất khẩu và là cơ hội để giúp ngành bứt 

phá hơn sau COVID-19. 
Ngoài ra Anh cũng tăng mạnh 

nhập khẩu các sản phẩm chế biến 
và đông lạnh như tôm chân trắng 
chế biến (tăng 33%), tôm sú chế 
biến tăng 456%, cua ghẹ đóng 
hộp tăng 61%, cá biển phile đông 
lạnh tăng 127%… 

Năm 2020, Anh cũng nằm 
trong top 10 thị trường nhập khẩu 
thủy sản của Việt Nam với tỉ 
trọng trên 4%. Năm 2020 dù Anh 
đã ra khỏi EU, nhưng xuất khẩu 
các sản phẩm thủy sản sang thị 
trường này vẫn được hưởng thuế 
theo cơ chế của hiệp định EVFTA 
đến hết 31/12.  

Hiện nay, Anh đang có kế 
hoạch kí hiệp định thương mại tự 
do với các nước trong đó có Việt 
Nam. Nếu hai nước đạt được thỏa 
thuận thì hiệp định FTA với Anh 
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sẽ dựa trên cơ chế tiếp nối hiệp 
định EVFTA với các điều khoản 
tương tự như EVFTA. 

Các thỏa thuận thương mại 
đang được đàm phán có thể giảm 
thuế đánh vào các sản phẩm được 
giao dịch và tạo lợi thế cho các 
nhà xuất khẩu từ các nước có giao 
dịch thương mại. 

Trong tình huống EU và Anh 
không đến được sự thỏa thuận 
hợp lí, thương mại của Anh với 
nội khối EU sẽ khó khăn, đồng 
thời sản lượng khai thác của EU 
sẽ giảm mạnh. Khi đó, nhu cầu 
nhập khẩu thủy sản của EU với 
các nước ngoại khối sẽ tăng.  

VASEP cho rằng đây sẽ là cơ 
hội cho Việt Nam và các nước 
xuất khẩu thủy sản gia tăng thị 
phần tại EU. 

Đối với thị trường Anh, việc 
rút khỏi EU không ảnh hưởng đến 
thương mại với các nước ngoại 
khối EU vì chính sách thuế nhập 
khẩu của Anh không thay đổi so 
với mức thuế của khối EU. Nhu 
cầu thủy sản của Anh được dự 
báo sẽ vẫn ổn định và có thể gia 
tăng đối với các sản phẩm thủy 
sản nuôi.  

Đại diện VASEP cho rằng, 
Anh là thị trường rất tiềm năng 
với thủy sản xuất khẩu và là cơ 
hội để giúp ngành bứt phá hơn 

sau COVID-19. Do đó, Hiệp hội 
sẽ rà soát và gửi thông tin về 
những cơ hội, thuận lợi của Hiệp 
định này cho các doanh nghiệp 
trong ngành nắm bắt. Từ đó giúp 
doanh nghiệp có kế hoạch tiếp 
cận thị trường một cách hiệu quả.  

 (chatluongvacuocsong.vn) 
 

ÁP DỤNG KỸ THUẬT ÉP NA 
RA TRÁI NGHỊCH VỤ 

Na trái vụ đã trở thành cây 
trồng mang lại lợi ích kinh tế cao 
cho nhà vườn xã An Sinh (thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). 

 
Ông Phạm Văn Nhần bên vườn na trái 

vụ của gia đình. 

Nơi đây có lợi thế về điều kiện 
khí hậu, thổ nhưỡng, loại đất màu 
đỏ son, tơi xốp giúp cây na phát 
triển tốt. Ngoài ra, bà con áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật trong canh tác để 
nâng cao năng suất, chất lượng.  
Đặc biệt, với kỹ thuật cắt cành để 
ép cho na dai ra quả gối vụ từ 
thân cây, người dân xã An Sinh 
đã học hỏi, thử nghiệm, điều 
chỉnh sự sinh trưởng của cây để 
kéo dài thời gian cây cho quả. 
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Để na cho quả trái vụ, cần áp 
dụng các biện pháp như: Cắt tỉa 
cành để cây được trẻ hóa, thường 
xuyên đâm chồi mới, ra hoa; thụ 
phấn nhân tạo và đặc biệt là chủ 
động nguồn nước tưới, đảm bảo 
đất luôn ẩm. 

Ông Phạm Văn Nhần ở thôn 
Tam Hồng chia sẻ, ở vụ na chính 
vụ, sau khi ăn Tết Nguyên đán, 
nhà tôi bắt đầu cắt bỏ toàn bộ 
cành. Khoảng 2 tháng sau, cây na 
mới bắt đầu có nụ, ra hoa, kết trái. 
Na chính vụ cho thu hoạch từ 
tháng 7 - 9 âm lịch. Nhưng muốn 
thu hoạch na trái vụ vào cuối năm 
thì cần phải ép để ra quả gối vụ 
bằng cách cắt tỉa cành. Na bị cắt 
cành khiến dinh dưỡng bị ứ lại, 
dồn về thân sẽ cho chồi lộc, đơm 
hoa ngay trên thân cây. Khi đó, 
tùy thuộc vào sức khỏe của cây, 
chủ động thụ phấn, khống chế số 
lượng quả cho phù hợp. 

Theo ông Nhần, mùa na gối vụ 
sẽ cho thu hoạch vào tháng 9 – 11 
âm lịch, nhờ kỹ thuật này, thời 
gian thu hoạch na muộn hơn, 
năng suất, chất lượng cao hơn, 
bán được giá hơn. Sản phẩm na 
trái vụ của bà con thu hoạch đến 
đâu được thương lái thu mua hết. 

Thời gian thu hoạch na trái vụ 
kéo dài 2 - 3 tháng, có thể đến 
tháng 12 âm lịch. Do sản lượng ít 

nên tiêu thụ nhanh, giá bán cao 
gấp 1,5-2 lần so với na chính vụ. 

Theo ông Phạm Văn Nhần, 
hầu hết người dân xã An Sinh đều 
trồng na theo quy trình VietGAP. 
Na sạch, lại thu hoạch trái vụ nên 
giá bán khá cao, 30.000 - 35.000 
đồng/kg, na chính vụ chỉ bán 
được giá 20.000 đồng/kg. 

Với nhiều địa phương trên địa 
bàn thị xã Đông Triều, na dai đã 
và đang là cây trồng chủ lực, giúp 
người nông dân giảm nghèo, 
vươn lên làm giàu.  

(Theo hoinongdan.org.vn) 
 

HƯỚNG DẪN CÁCH TRỒNG 
LẠI ĐÀO SAU TẾT 

Những cây đào sau khi chơi 
Tết bạn đừng vội bỏ đi nhé. Chỉ 
cần một chút kỹ thuật và công 
chăm sóc, cây đào vẫn có thể ra 
hoa vào đúng Tết năm sau. 

Sau Tết, bạn sử dụng một số 
sản phẩm có công dụng kích thích 
ra rễ như A-H502, Orgamin, chất 
tăng trưởng vườn sinh thái... hòa 
vào nước theo hướng dẫn ghi trên 
bao bì để tưới cho cây. Chờ 
khoảng 10 - 15 ngày, khi cây có 
bộ rễ mới ta mới đem đào ra đất 
trồng để cây có khả năng sống và 
phát triển tốt hơn. 

Chuẩn bị đất trồng 
Đào không chịu được ngập 
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úng nên bạn phải chọn nơi cao 
ráo, thoát nước tốt để trồng. 

Đất trồng đào thích hợp nhất là 
đất thịt pha sét có độ pH 7-8, có 
thể trộn thêm phân hữu cơ vào đất 
theo tỷ lệ 3 - 4 phần đất + 1 phần 
phân để cây phát triển tốt. Khi 
trồng lấp đất vừa ngang cổ rễ, nén 
nhẹ đất từ xung quanh dồn vào 
bầu cho chặt rồi tưới đẫm nước. 

Cắt cành 
Ngay khi trồng xong có thể 

tiến hành cắt ngay cành lần đầu 
tiên. Lần này cần cắt thật đau để 
cành mới nảy nhiều hơn, năm tới 
cho nhiều nụ hoa hơn. 

Các lần cắt sau chỉ cần cắt nhẹ, 
mỗi tháng một lần cho tới tháng 6 
âm lịch thì dừng lại. 

 
Bón phân 
Sau mỗi lần cắt cành cần tưới 

phân hữu cơ cho cây. Tới tháng 8, 
9 cần tưới bón nhiều để thúc cho 
cây nảy nhiều hoa và to hơn. 

Trong thời kỳ bón phân phải 
đảm bảo cây đủ ẩm để cây sinh 
trưởng tốt. 

Để cây đào nở hoa đúng Tết 
Muốn có hoa đào nở đúng dịp 

Tết Nguyên Đán, cây cần phải 
được tuốt hết lá. Thời gian tuốt lá 
phụ thuộc vào từng loại đào 
nhưng thường trong khoảng từ 
mùng 5 đến 20/11 âm lịch và 
những cây to khỏe tuốt lá nhanh 
hơn những cây già yếu. 

Khi tuốt cần chú ý bứt từng lá 
để bảo vệ mắt hoa ở cuối nách lá. 

 
Dù đã thực hiện đúng kỹ thuật 

trồng hoa đào nhưng để hoa nở 
đúng Tết còn phụ thuộc vào điều 
kiện thời tiết.  

Đầu tháng 12 âm lịch, nếu nụ 
hoa chưa nhú một cách rõ ràng thì 
rất có thể hoa sẽ nở chậm cần 
phải bón thúc. Bới đất xung 
quanh gốc cây sâu khoảng 5cm, 
tưới phân, tưới nước ấm. 

Vào cuối tháng 11 âm lịch, 
nếu nụ hoa nhú to có thể hoa nở 
sớm cần phải hãm lại tránh cho 
hoa nở sớm. Không tưới nước, 
bón phân nữa, làm giàn che để 
hạn chế ánh nắng. 

Cần theo dõi kỹ tình hình thời 
tiết để có biện pháp thích hợp 
giúp hoa đào nở đúng Tết đón 
chào năm mới.  
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(Theo quantrimang.com) 
 

 
 

 
10 SỰ KIỆN Y TẾ VÀ 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIỆT 
NAM NĂM 2020  

Bộ Y tế công bố 10 sự kiện y 
tế và phòng chống dịch năm 2020 
vào chiều 30/12/2020 như sau: 

1. Việt Nam thành công 
trong phòng, chống COVID-19. 

Việt Nam được cộng đồng 
quốc tế đánh giá là quốc gia thành 
công nhất trong phòng, chống 
dịch COVID-19, huy động được 
toàn bộ hệ thống chính trị, toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân tham 
gia phòng chống COVID-19 với 
chi phí thấp nhất. 

Với chiến lược “ngăn chặn, 
phát hiện, cách ly, khoanh vùng, 
dập dịch và điều trị”, Việt Nam 
đã thực hiện được cách ly cho 
hơn 730.000 người; thực hiện xét 
nghiệm cho 1,7 triệu người; triển 
khai 1608 điểm chốt biên giới với 
gần 10.000 người bám biên từ Tết 
Canh Tý đến nay. 

Việt Nam là một trong bốn 
quốc gia đầu tiên phân lập được 
virus corona chủng mới. Chỉ 
trong một thời gian ngắn Việt 
Nam đã chủ động sản xuất được 

máy thở, sinh phẩm chẩn đoán và 
bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa 
COVID-19. 

Tới ngày 30/12/2020, Việt 
Nam có tổng cộng 1454 bệnh 
nhân mắc COVID-19, có tỷ lệ ca 
mắc COVID-19 trên 1 triệu dân 
thuộc loại thấp nhất thế giới. 
Ngoài COVID-19, các dịch bệnh 
khác xảy ra tại Việt Nam trong 
năm 2020 đã được kiểm soát hiệu 
quả. 

2. Triển khai Đề án “Khám 
chữa bệnh từ xa”, kết nối 1000 
điểm trong 45 ngày. 

Tính đến cuối năm 2020 hơn 
1.500 cơ sở y tế đã được kết nối. 
Đề án mở ra một giai đoạn mới 
trong chẩn đoán và điều trị, với 
hai mục tiêu là tất cả cơ sở y tế, 
nhất là tuyến huyện, được hỗ trợ 
chuyên môn liên tục; mọi người 
dân đều được hỗ trợ y tế thường 
xuyên và khi cần thiết. 

 
Đề án giúp người dân được 

tiếp cận dịch vụ y tế có chất 
lượng ngay tại tuyến cơ sở, nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh 
của y tế cơ sở, rút ngắn khoảng 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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cách giữa tuyến trên và tuyến 
dưới, giúp cứu sống nhiều bệnh 
nhân. 

3. Ngành y tế đạt được 
những thành tựu xuất sắc trong 
lĩnh vực ngoại khoa. 

Tiêu biểu là ca mổ tách cặp 
song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi 
tại Bệnh viện Nhi đồng Thành 
phố TP. Hồ Chí Minh; lần đầu 
tiên ghép ruột thành công tại 
Bệnh viện Quân y 103; ca ghép 
đa tạng đa trung tâm: Trung tâm 
Điều phối Quốc gia về ghép bộ 
phận cơ thể người phối hợp cùng 
Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 
Trung ương Huế, Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 thực 
hiện cùng lúc ca ghép đa tạng từ 
một người hiến ở Vũng Tàu cho 
các bệnh nhân tại Hà Nội, Huế, 
TP. Hồ Chí Minh; 

 
Bệnh viện Việt Đức trong 10 

ngày thực hiện liên tiếp 23 ca 
ghép tạng. Những thành tựu này 
khẳng định trình độ y học của 
Việt Nam. 

4. Bộ Y tế được đánh giá là 

điểm sáng trong thực hiện 
chuyển đổi số quốc gia. 

Là một trong hai bộ đưa 100% 
dịch vụ công cấp 4 lên môi trường 
mạng kết nối với cổng dịch vụ và 
cổng quốc gia; ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo sử dụng hình ảnh X-
quang phổi trong hỗ trợ chẩn 
đoán COVID-19; Việt Nam đi 
đầu trong ứng dụng công nghệ 
thông tin vào công tác phòng, 
chống dịch COVID-19, như tờ 
khai y tế điện tử, ứng dụng truy 
vết Bluezone, bản đồ an toàn 
COVID-19, chẩn đoán điều trị 
COVID-19 từ xa. 

Bộ Y tế đã khai trương Cổng 
Công khai Y tế với dữ liệu trong 
các lĩnh vực: 62.438 dược phẩm, 
28.000 trang thiết bị - vật tư y tế, 
93.253 kết quả đấu thầu và hơn 
1.400 cơ sở y tế công khai giá 
dịch vụ; Mạng Y tế Việt Nam 
(mạng nội bộ kết nối 100% cán 
bộ y tế toàn quốc). 

Mạng Y tế cơ sở - V20 (nền 
tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế 
cơ sở, dùng chung cho 10.600 
trạm y tế xã); 98 triệu hồ sơ sức 
khỏe được Bộ Y tế và Bảo hiểm 
Xã hội thành lập trong 5 tháng để 
chuẩn bị cho việc khám, chữa 
bệnh không dùng giấy. Năm 2020 
ngành y tế thực hiện những tiền 
đề quan trọng để vận hành nền y 
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tế thông minh. 
5. Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống 
HIV/AIDS đã được thông qua 
với hai dấu ấn: Là luật duy 
nhất được trình và thông qua 
trong một kỳ họp Quốc hội 
(khóa XIV) và là một trong ba 
luật được 100% đại biểu Quốc 
hội có mặt thông qua. 

Trong 15 năm qua, chương 
trình phòng, chống HIV/AIDS 
của Việt Nam đã giúp cho khoảng 
nửa triệu người tránh khỏi lây 
nhiễm HIV và hơn 150.000 người 
khỏi tử vong liên quan đến 
HIV/AIDS. Việt Nam là một 
trong bốn quốc gia có chất lượng 
điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế 
giới (ba nước còn lại là Anh, Đức 
và Thụy Sĩ). 

6. Hình ảnh đẹp về cộng 
đồng quan tâm và sẻ chia trong 
dịch bệnh. 

20 tỷ tin nhắn (SMS) với 
những khuyến cáo phòng, chống 
dịch, kêu gọi sẻ chia đã được Bộ 
Y tế, Bộ Thông tin Truyền thông 
và các doanh nghiệp viễn thông 
gửi tới người dân trong thời gian 
phòng, chống COVID-19. 

Trong cộng đồng lần đầu tiên 
xuất hiện những hình thức sẻ chia 
hiệu quả như ATM gạo, ATM 
khẩu trang... 

Tinh thần đùm bọc, tương thân 
tương ái tiếp tục được mở rộng 
trong đợt thiên tai tại Miền Trung. 

 
7. Ngày Quốc tế sẵn sàng 

phòng chống dịch bệnh 27/12 do 
Việt Nam đệ trình được Đại hội 
đồng Liên Hợp quốc thông qua. 
Đây là nghị quyết đầu tiên của 
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 
(ĐHĐ LHQ) trong lĩnh vực này, 
cũng là nghị quyết đầu tiên do 
Việt Nam chủ trì đề xuất, thương 
lượng và thúc đẩy thông qua 
thành công tại ĐHĐ LHQ. 

8. 90,8% người dân tham gia 
bảo hiểm y tế, 28 giường bệnh 
trên 10 nghìn người dân. 

Các chỉ số này cho thấy hai chỉ 
tiêu mà Quốc hội và Chính phủ 
giao đã đạt và vượt. Phương thức 
chi trả bảo hiểm y tế theo ca bệnh 
lần đầu được triển khai thí điểm 
thành công, sẽ được nhân rộng ra 
toàn quốc vào năm 2021. 

9. Thể lực người Việt có 
chuyển biến tích cực. 

Theo kết quả Tổng điều tra 
dinh dưỡng năm 2020 do Viện 
Dinh dưỡng và Tổng Cục Thống 
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kê thực hiện, chiều cao đạt được 
ở nam thanh niên là 168,1 cm và 
ở  nữ giới là 156,2 cm. 

Mức tăng chiều cao của thanh 
niên Việt Nam trong giai đoạn 
1990-2020 tương đương thời kỳ 
vàng của Nhật Bản về tăng chiều 
cao thanh niên trong giai đoạn 
1955-1995. 

Cũng theo kết quả của tổng 
điều tra này, tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng thấp còi dưới 5 tuổi của 
Việt Nam đạt 19,6%, lần đầu tiên 
xuống dưới 20%. Đây được coi là 
mức thấp theo phân loại của Tổ 
chức Y tế Thế giới năm 1997. 

10. Việt Nam liên tục duy trì 
bền vững mức sinh thay thế 
(bình quân mỗi phụ nữ trong 
độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con) trong 
suốt 14 năm qua. 

Đạt và duy trì bền vững mức 
sinh thay thế như hiện nay, dân số 
sẽ ổn định, góp phần làm giảm 
mất cân bằng giới tính khi sinh, 
kéo dài giai đoạn dân số vàng, 
làm chậm lại quá trình già hóa 
dân số và cải thiện chất lượng dân 
số, góp phần vào sự phát triển 
nhanh, bền vững của đất nước. 

  (Theo moh.gov.vn) 
 

NĂM 2021: TẤT CẢ NGƯỜI 
CAO TUỔI ĐỀU CÓ BẢO 
HIỂM Y TẾ 

Sáng 15/1, tại Trụ sở Chính 
phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia 
về Người cao tuổi Việt Nam chủ 
trì Hội nghị tổng kết công tác 
người cao tuổi năm 2020 và mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2021. 

Tại Hội nghị, các thành viên 
Ủy ban quốc gia về Người cao 
tuổi Việt Nam đánh giá cao vai 
trò của người cao tuổi trong công 
tác xây dựng Đảng, phòng chống 
tham nhũng, phòng chống tệ nạn 
xã hội, bảo vệ môi trường… 

Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối 
hợp với các bộ, ngành nghiên cứu 
cơ chế để người cao tuổi có thể 
tham gia vào một số công việc cụ 
thể phù hợp với người cao tuổi 
như tham gia quản lý trật tự xã 
hội trên địa bàn dân cư, gìn giữ vệ 
sinh môi trường… Đặc biệt, phát 
huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của 
người cao tuổi trong khuyến học, 
khuyến tài. Bên cạnh những kết 
quả đã đạt được, một số cấp ủy, 
chính quyền địa phương, cơ sở 
chưa nhận thức đầy đủ trách 
nhiệm trong thực hiện chính sách 
pháp luật đối với người cao tuổi; 
đời sống người cao tuổi còn gặp 
nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo 
cao so với tỉ lệ hộ nghèo cả nước; 
mức trợ cấp xã hội với người cao 
tuổi còn thấp; cơ sở vật chất tại 
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một số cơ sở còn thiếu thốn, chưa 
được quan tâm, đầu tư; công tác 
chăm sóc sức khỏe, khám chữa 
bệnh ban đầu cho người cao tuổi 
còn nhiều bất cập… 

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm 
Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu 
cho biết, triển khai thực hiện Nghị 
quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương về cải cách 
chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo 
hiểm Xã hội Việt Nam đã cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho gần 13 triệu 
người cao tuổi, từ 60 tuổi trở 
lên. Riêng năm 2019 - 2020, cả 
nước có thêm khoảng 1,1 triệu 
người dân tham gia bảo hiểm xã 
hội, trong đó, tỉ lệ người cao tuổi 
tham gia lớn, đặc biệt là người từ 
50 tuổi trở lên.  

 
Ảnh minh họa 

Các ý kiến cho rằng, Nghị 
quyết 28-NQ/TW là "cuộc cách 
mạng" đi sâu vào các vấn đề của 
bảo hiểm xã hội cũng như bảo 
hiểm y tế, tạo nền tảng an sinh xã 
hội, phúc lợi xã hội bền vững. 
Trước thực tế còn khoảng hơn 

500.000 người cao tuổi thuộc diện 
hộ nghèo chưa có bảo hiểm y tế, 
các ý kiến đề xuất, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền; xây dựng 
kế hoạch giao nhiệm vụ cho từng 
địa phương, nâng cao mức hỗ trợ, 
tập trung hỗ trợ theo nhóm đối 
tượng, đặc biệt quan tâm đến 
nhóm đối tượng người cao tuổi. 
Đề xuất xây dựng đề án và lộ 
trình cụ thể để thu hút người cao 
tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện, ông Trần Đình Liệu cho 
biết, trước mắt, Luật Bảo hiểm xã 
hội chưa được sửa đổi, có thể 
nâng mức hỗ trợ của ngân sách 
cho người tham gia bảo hiểm xã 
hội theo từng nhóm. Đối với 
nhóm người cao tuổi, số tiền hỗ 
trợ không lớn, dự kiến chưa đến 
200 tỷ đồng/năm. 

"Nếu có đề án, mục tiêu thực 
hiện theo lộ trình, Việt Nam có 
thể đạt và vượt kế hoạch về chính 
sách bảo hiểm cho người dân, đặc 
biệt người cao tuổi. Mục tiêu đến 
năm 2021, quyết tâm thực hiện 
bao phủ bảo hiểm y tế hết số 5% 
người cao tuổi thuộc diện hộ 
nghèo còn lại", Phó Tổng Giám 
đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
đề xuất. Tại cuộc họp, các thành 
viên Ủy ban quốc gia về Người 
cao tuổi Việt Nam thống nhất, 
trong thời gian tới, các bộ, ngành, 
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địa phương tập trung vào các 
chính sách liên quan đến người 
cao tuổi, gắn chặt với xóa nghèo 
đa chiều. Trước yêu cầu của Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong 
năm 2021, quyết tâm triển khai hỗ 
trợ bảo hiểm y tế cho 5% số 
người cao tuổi thuộc diện nghèo 
chưa có bảo hiểm y tế (trên 
500.000 người), Ủy ban quốc gia 
về Người cao tuổi Việt Nam 
thống nhất giao Bộ LĐ-TB&XH, 
Hội Người cao tuổi Việt Nam, 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y 
tế có văn bản chỉ đạo, đề nghị cấp 
ủy, chính quyền địa phương, Mặt 
trận Tổ quốc địa phương tập trung 
thực hiện nhiệm vụ trong năm 
2021.  

Trong thời gian tới, các bộ, 
ngành, địa phương cần tổng hợp 
các nguồn lực của Nhà nước dành 
cho đối tượng chính sách và bảo 
trợ xã hội, trong đó có người cao 
tuổi, trên tinh thần phân bổ nguồn 
lực hiệu quả, đúng đối tượng, 
giảm dần hỗ trợ trực tiếp mà 
chuyển sang hỗ trợ người cao tuổi 
có điều kiện phát triển sản xuất 
kinh doanh, phát triển kinh tế, 
đồng thời từng bước kết hợp giữa 
hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ thông 
qua bảo hiểm cho người cao tuổi 
có hoàn cảnh khó khăn. 

Các thành viên Ủy ban cho 

rằng, cần kết hợp sự hỗ trợ của 
Nhà nước, các đoàn thể chính trị 
xã hội và vận động nhân dân, nêu 
cao tinh thần "tương thân, tương 
ái" hỗ trợ người cao tuổi, nhất là 
những trường hợp đặc biệt khó 
khăn. Hội Người cao tuổi Việt 
Nam sẽ cùng với Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam rà soát, phân loại theo 
hướng tập trung hỗ trợ cho những 
đối tượng khó khăn nhất.  

  (Theo baodansinh.vn) 
 

PHÒNG NGỪA ĐỘT QUỴ 
NÃO KHI TRỜI LẠNH GIÁ 

Thời tiết bỗng đột ngột chuyển 
sang rét đậm, rét hại là lúc nguy 
cơ nhiều người bị quật ngã bởi 
bệnh tật. Trong đó, đột quỵ não là 
một căn bệnh nguy hiểm đe dọa 
tới sức khỏe và tính mạng nhiều 
người.  

Đột quỵ não hay còn gọi là tai 
biến mạch máu não xảy ra khi 
một phần não bộ bị tổn thương do 
tắc nghẽn mạch máu não đi nuôi 
não hoặc vỡ mạch máu não. Lúc 
này não bộ không được cung cấp 
đủ ôxy để có thể hoạt động bình 
thường dẫn đến việc một vùng 
não nào đó hay nhiều phần não bộ 
sẽ giảm hay ngừng hoạt động kéo 
theo việc mất chức năng điều 
khiển các cơ quan khác hoạt 
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động, tổn thương gây chết các tế 
bào não. Đột quỵ não có thể gây 
liệt nửa người, liệt tay chân, rối 
loạn ngôn ngữ, mất ý thức và có 
thể đi vào hôn mê, tử vong. 

Dưới thời tiết lạnh giá, mạch 
máu giảm tính đàn hồi, lòng mạch 
bị thu hẹp khiến lưu lượng máu 
đến não giảm so với bình thường. 
Mặt khác, các mạch máu dễ co lại 
làm tăng huyết áp, tăng áp lực 
trong lòng mạch. Với người đã có 
biến chứng xơ vữa động mạch 
hay huyết khối, mạch máu dễ bị 
tắc, thậm chí có thể vỡ mạch máu 
dẫn đến xuất huyết não, đột quỵ 
với nguy cơ tử vong và các biến 
chứng vô cùng nặng nề. 

 
Hình ảnh cục máu đông gây đột quỵ 

não. 

Để phòng ngừa đột quỵ những 
ngày lạnh, điều cần nhớ đầu tiên 
là mặc đủ ấm. Người cao tuổi nên 
mặc ấm, đội mũ, quàng khăn đầy 
đủ khi ra khỏi nhà. Vào ngày lạnh 
giá, nên tập thể dục trong nhà để 
đảm bảo sức khỏe. Nếu tập thể 
dục ngoài trời, tốt nhất là tránh 

tập vào buổi sáng sớm, chuyển 
sang tập vào buổi chiều. Hạn chế 
đi ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm 
hay tối muộn. Trong sinh hoạt 
hàng ngày, tránh bực bội, căng 
thẳng, stress. Không tắm và gội 
đầu cùng lúc. Khi tắm, gội  không 
nên chọn thời điểm khi đói quá, 
sau khi ăn hoặc sau 10h đêm. 
Tắm phải ở nơi kín gió, ấm áp. 

Ngoài ra, cần phải kiểm soát 
và ổn định huyết áp ở những 
người mắc bệnh tăng huyết áp vì 
đó là nguyên nhân chính gây vỡ 
mạch máu não. Đái tháo đường 
cũng là yếu tố gây xơ vữa động 
mạch não dẫn đến thiếu máu ở 
não. Bệnh nhân đái tháo đường có 
nguy cơ đột quỵ cao gấp 2,5-4 lần 
người bình thường. Do đó, ổn 
định đường huyết cũng là cách để 
phòng ngừa bệnh đột quỵ. Những 
người có bệnh lý về tim mạch như 
các bệnh van tim, thiếu máu cơ 
tim cục bộ, rối loạn nhịp tim, rung 
nhĩ phải điều trị ngay. 

Trong chế độ ăn, cần chú ý 
giảm chất béo có nguồn gốc từ 
động vật, ăn nhiều rau xanh, giảm 
muối, tránh xa các chất kích thích 
như thuốc lá, rượu, bia... Tập thể 
dục đều đặn với cường độ vừa 
phải để rèn luyện sức khỏe. 

Những dấu hiệu đột quỵ não 
và xử lý trước cấp cứu 
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Đột quỵ não thường khởi phát 
đột ngột. Người bệnh bỗng nhiên 
có các triệu chứng như: Nhức đầu 
nghiêm trọng kèm theo nôn mửa, 
chóng mặt; Cảm giác tê yếu một 
bên mặt, một bên cơ thể, không 
giữ được thăng bằng... Nặng hơn, 
bệnh nhân đột nhiên bị ngã hoặc 
bỗng nhiên mất phối hợp trong 
các động tác như đang ăn làm rơi 
đũa, rơi bát; Liệt nửa mặt, một 
bên mép xệ xuống, liệt nửa người; 
Khó nuốt; Khó nói, nói ngọng; 
Mắt đột nhiên nhìn mờ, nhìn thấy 
hình đôi hoặc đen... Tùy theo đột 
quỵ não do thiếu máu não hay do 
xuất huyết não, nhồi máu não mà 
các triệu chứng có thể biểu hiện 
từ mức độ nhẹ tăng dần hay ồ ạt, 
nặng ngay từ đầu. 

Đột quỵ não là một cấp cứu tối 
khẩn cấp, từng giờ từng phút đều 
ảnh hưởng tới nguy cơ tổn thương 
não và tử vong. Do vậy, khi thấy 
các dấu hiệu nghi đột quỵ, bệnh 
nhân cần được đưa đi cấp cứu 
ngay. Trong thời gian chờ đợi trợ 
giúp của y tế, cần đặt người bệnh 
lên mặt phẳng cứng, không nên 
để đầu trên gối mềm, đệm mềm. 
Ủ ấm cho bệnh nhân. Quay 
nghiêng mặt bệnh nhân sang 1 
bên để tránh nôn ói gây ngạt thở. 
Nếu có thể, kiểm tra nhịp tim, 
huyết áp của người bệnh. Kiểm 

tra xem người bệnh còn tỉnh hay 
hôn mê. Nếu thấy không còn thở 
có thể sơ cứu hô hấp nhân tạo 
miệng - miệng. Tuyệt đối không 
cho bệnh nhân ăn hay uống bất cứ 
loại thuốc gì cho đến khi được 
đưa tới bệnh viện. BSCKII. 
Nguyễn Thông Tuyết. 

  (Theo SK&ĐS) 
 
 
 
 
NHÌN LẠI "BỨC TRANH" 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 
NĂM 2020  

Nhìn lại năm 2020, có thể 
nhận diện những động thái nổi bật 
trên thị trường đầu tư tài chính 
của Việt Nam đã đạt được trong 
một năm khó khăn do ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19. 

Một năm tăng trưởng ngược 
dòng ấn tượng  

Thị trường chứng khoán Việt 
Nam vượt qua “Năm Covid-19” 
một cách ngoạn mục, với sự hồi 
phục mạnh mẽ, thành khoản tăng 
cao kỷ lục, cùng với đó là sự tham 
gia mạnh mẽ của lớp nhà đầu tư 
mới, khiến nhà quản lý, giới 
chuyên gia, các thành viên tham 
gia thị trường cảm thấy “bất ngờ”, 
vượt qua cả kỳ vọng. 

Về thị trường trái phiếu, có thể 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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thấy thị trường trái phiếu doanh 
nghiệp tiếp tục có thêm một năm 
“bùng nổ”, đặc biệt là trái phiếu 
phát hành riêng lẻ. Chỉ tính trong 
11 tháng, tổng lượng phát hành 
thành công trái phiếu doanh 
nghiệp đã tăng tới gần 25% so với 
cả năm năm 2019. 

Ước tính cả năm 2020, doanh 
thu phí toàn thị trường bảo hiểm 
tăng 17% so với năm trước, trong 
đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh 
vực nhân thọ tăng 21%; lĩnh vực 
bảo hiểm phi nhân thọ tăng 7%. 

Sự bùng nổ thị trường chứng 
khoán là kết quả cộng hưởng từ 
việc giảm lãi suất ngân hàng, tăng 
cho vay lãi suất thấp và các 
khó  khăn về cơ hội đầu tư và lợi 
nhuận trong các lĩnh vực khác, 
như kinh doanh dịch vụ, bất động 
sản, vàng và ngoại tệ… 

Tổng vốn đầu tư xã hội tăng, 
hiệu suất sử dụng vốn giảm 

Vốn đầu tư toàn xã hội thực 
hiện năm 2020 tăng 5,7% so với 
năm 2019, mức thấp nhất trong 
giai đoạn 2011-2020. 

Vốn đầu tư toàn xã hội thực 
hiện theo giá hiện hành năm 2020 
đạt 2.164,5 nghìn tỷ đồng và bằng 
34,4% GDP (quý 4-2020 đạt 
719,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so 
với cùng kỳ năm trước). Trong 
đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 

729 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,7% 
tổng vốn và tăng 14,5% so với 
năm trước; khu vực ngoài Nhà 
nước đạt 972,2 nghìn tỷ đồng, 
bằng 44,9% và tăng 3,1%; khu 
vực có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đạt 463,3 nghìn tỷ đồng, 
bằng 21,4% và giảm 1,3%. 

Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn 
đầu tư (Hệ số ICOR) năm 2020 
đạt 14,28; bình quân giai đoạn 
2016-2020 hệ số ICOR đạt 7,04. 

Dòng FDI vào giảm, dòng 
FDI ra tăng 

Tổng vốn đầu tư nước ngoài 
vào Việt Nam tính đến ngày 20-
12-2020 bao gồm vốn đăng ký 
cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh 
và giá trị góp vốn, mua cổ phần 
của nhà đầu tư nước ngoài đạt 
28,5 tỷ USD, giảm 25% so với 
năm 2019. 

Vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài thực hiện năm 2020 ước 
tính đạt gần 20 tỷ USD, giảm 2% 
so với năm trước. 

Đầu tư của Việt Nam ra nước 
ngoài trong năm 2020 có 119 dự 
án được cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư mới với tổng số 
vốn đăng ký của phía Việt Nam 
đạt 318 triệu USD; có 33 lượt dự 
án điều chỉnh vốn với số vốn tăng 
thêm 272 triệu USD. Tính chung 
tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra 
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nước ngoài (vốn cấp mới và tăng 
thêm) đạt 590 triệu USD, tăng 
16,1% so với năm 2019. 

Thu chi NSNN chậm tiến độ, 
vốn thực hiện đầu tư từ NSNN 
tăng tốc 

Tổng thu ngân sách Nhà nước 
từ đầu năm đến thời điểm 15-12-
2020 ước tính đạt 1.307,4 nghìn 
tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán 
năm. 

Tổng chi ngân sách Nhà nước 
ước đạt 1.432,5 nghìn tỷ đồng, 
bằng 82% dự toán năm. 

Tốc độ tăng vốn thực hiện từ 
nguồn ngân sách Nhà nước năm 
2020 đạt mức cao nhất trong giai 
đoạn 2011-2020, đây là kết quả 
đẩy mạnh thực hiện và giải ngân 
vốn đầu tư công nhằm duy trì đà 
tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh 
dịch Covid-19 được kiểm soát tốt 
tại Việt Nam. 

Bội chi ngân sách tăng lên 
khoảng 4,99-5,99% GDP. Tính 
chung cả giai đoạn 2016-2020, 
bội chi ngân sách khoảng 3,8-
3,9% GDP. 

Doanh nghiệp phá sản, tạm 
dừng hoạt động, đăng ký mới 
và quay lại hoạt động đều tăng 

Trong năm 2020, cả nước có 
134,9 nghìn doanh nghiệp đăng 
ký thành lập, giảm 2,3% so với 
năm trước, nhưng vốn đăng ký 

bình quân một doanh nghiệp đạt 
16,6 tỷ đồng, tăng 32,3%.   

Dự kiến, quý 1-2021 so với 
quý 4-2020, có 81% số doanh 
nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt 
hoặc ổn định. 

Lạm phát, tỷ giá và giá vàng 
đều tăng 

Tính chung quý 4-2020, CPI 
tăng 0,22% so với quý trước và 
tăng 1,38% so với quý 4-2019. 

Lạm phát cơ bản tháng 12-
2020 tăng 0,07% so với tháng 
trước và tăng 0,99% so với cùng 
kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản 
bình quân năm 2020 tăng 2,31% 
so với bình quân năm 2019. 

Giá vàng trong nước biến động 
theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá 
vàng tháng 12-2020 giảm 0,83% 
so với tháng trước; tăng 30,95% 
so với cùng kỳ năm 2019; bình 
quân năm 2020 tăng 28,05% so 
với năm 2019. 

Chỉ số giá USD tháng 12-2020 
giảm 0,23% so với tháng trước và 
giảm 0,09% so với cùng kỳ năm 
2019; bình quân năm 2020 giảm 
0,02% so với năm 2019. 

Ngân hàng lãi cao, dư nợ xấu 
tăng cao, lãi suất giảm mạnh 

Năm 2020 là năm vất vả và 
đầy trách nhiệm của hệ thống 
ngân hàng trong tạo điều kiện tiếp 
sức cho doanh nghiệp và cá nhân 
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khôi phục sản xuất kinh doanh 
trước ảnh hưởng dịch Covid-19. 

Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam đã điều chỉnh lãi suất điều 
hành và mặt bằng lãi suất cho vay 
VND có xu hướng giảm so với 
cuối năm 2019. Hiện lãi suất cho 
vay ngắn hạn tối đa bằng VND 
đối với một số ngành lĩnh vực ở 
mức 4,5%/năm; lãi suất cho vay 
USD phổ biến ở mức từ 3 - 
6%/năm. Việc tăng vốn cho các 
ngân hàng quốc doanh là việc 
khẩn thiết hơn bao giờ hết khi các 
ngân hàng này đang căng sức hỗ 
trợ doanh nghiệp và nền kinh tế 
vượt qua khó khăn do đại dịch 
Covid-19. Nếu không tăng vốn 
kịp thời, khối ngân hàng này sẽ bị 
bỏ xa so với khối ngân hàng cổ 
phần. Hiện tại, BIDV là ngân 
hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ 
thống với 40.220 tỷ đồng. Theo 
sau lần lượt là VietinBank 
(37.234 tỷ đồng), Vietcombank 
(37.088 tỷ đồng), Agribank 
(30.641 tỷ đồng).  

Cùng với kết quả dịch bệnh 
được kiểm soát, ngành ngân hàng 
được kỳ vọng sẽ có sự phục hồi 
khả quan vào nửa cuối năm 2021. 

   (Theo nhandan.com.vn) 
 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: 
QUYẾT KHÔNG ‘TIẾP TAY’ 

CHO HÀNG GIẢ, HÀNG 
NHÁI LỘNG HÀNH 

Cùng với xu thế phát triển 
công nghệ trên thế giới, thương 
mại điện tử (TMĐT) ở Việt Nam 
đang từng bước hình thành, tăng 
trưởng mạnh mẽ và giữ vai trò 
ngày càng quan trọng trong phân 
phối hàng hóa. Thời gian qua, 
Nhà nước đã có nhiều chính sách 
hỗ trợ lĩnh vực còn tương đối mới 
mẻ này, tuy nhiên, quá trình phát 
triển TMĐT ở Việt Nam trong 
thời kỳ Cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 vẫn còn nhiều vấn đề 
cần bàn thảo. 

 
Vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm như 
hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí 

tuệ trong TMĐT. Ảnh minh họa. 

Cụ thể, thực hiện quy định tại 
Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về 
TMĐT, từ năm 2013 Bộ Công 
Thương đã tiếp nhận hồ sơ đăng 
ký/thông báo website TMĐT qua 
Cổng thông tin quản lý hoạt động 
TMĐT (www.online.gov.vn). Số 
lượng doanh nghiệp và cá nhân 
thực hiện thủ tục thông báo/đăng 
ký tăng nhanh. Việc thực hiện 
thông báo, đăng ký website/ứng 
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dụng TMĐT của thương nhân, tổ 
chức, cá nhân đối với Bộ Công 
Thương là bước quan trọng trong 
việc minh bạch hóa thông tin, hỗ 
trợ công tác quản lý hoạt động 
TMĐT cũng như công tác bảo vệ 
người tiêu dùng trong giải quyết 
tranh chấp khi các giao dịch có 
các vấn đề xảy ra. 

Thông qua Cổng thông tin 
Quản lý hoạt động TMĐT, Bộ 
Công Thương đã tiếp nhận nhiều 
thông tin phản ánh của các tổ 
chức, cá nhân về các trường hợp 
vi phạm liên quan đến TMĐT, 
làm cơ sở để Bộ Công Thương 
tiến hành thanh tra, kiểm tra nhiều 
trường hợp vi phạm hành chính 
trong TMĐT, xử lý nhiều trường 
hợp vi phạm liên quan đến hàng 
giả hàng nhái trên môi trường 
mạng. 

Khẳng định Việt Nam là một 
trong những quốc gia có sự phát 
triển nhanh chóng về TMĐT, với 
tốc độ tăng trưởng TMĐT thuộc 
top 3 khu vực Đông Nam Á, ông 
Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp 
chế - Phòng Công nghiệp và 
Thương mại Việt Nam (VCCI) 
chỉ rõ, hoạt động giao dịch trên 
các sàn TMĐT diễn ra sôi động 
và tăng trưởng nhanh về khối 
lượng cũng như quy mô. “Đến 
nay, TMĐT đã lan tỏa rộng rãi 

đến mọi người, mọi nhà. Tuy 
nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần 
quan tâm như hàng giả, hàng 
nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ”, ông 
Tuấn chỉ ra. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu trong 
bối cảnh mới, nhu cầu phải sửa 
đổi, hoàn thiện Nghị định 
52/2013/NĐ-CP là tất yếu.  

Theo Bộ Công Thương, dự 
thảo Nghị định sửa đổi được xây 
dựng với mục tiêu khắc phục 
những vướng mắc, bất cập phát 
sinh trong quá trình thi hành Nghị 
định 52, đảm bảo môi trường lành 
mạnh, cạnh tranh bình đẳng cho 
hoạt động TMĐT, bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng trong TMĐT, 
không để môi trường TMĐT bị 
lợi dụng, trở thành phương thức 
thực hiện các hành vi mua bán, 
lưu thông hàng hóa vi phạm pháp 
luật. 

Theo bà Lại Việt Anh, Phó 
Cục trưởng Cục Thương mại điện 
tử và Kinh tế số (Bộ Công 
Thương), dự thảo Nghị định sửa 
đổi tập trung vào 4 nhóm chính 
sách đã được Chính phủ thông 
qua tại Nghị quyết 144/NQ-CP 
ngày 7/10/2020. “Dự thảo thu gọn 
đối tượng thực hiện thủ tục hành 
chính; minh bạch hóa thông tin 
hàng hóa và dịch vụ trong TMĐT 
và quản lý hoạt động TMĐT trên 
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mạng xã hội và quản lý hoạt động 
TMĐT có yếu tố nước ngoài”, bà 
Việt Anh chỉ rõ. 

Đồng thời, theo nhiều chuyên 
gia và đại diện các doanh nghiệp, 
các vướng mắc tồn tại trong quá 
trình thực hiện Nghị định 52 bao 
gồm vấn nạn hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng, hàng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ được 
bày bán tràn lan trên mạng; còn 
nhiều bất cập trong thực tiễn thi 
hành pháp luật về TMĐT thời 
gian vừa qua. 

Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, 
các nội dung được sửa đổi, bổ 
sung trong dự thảo Nghị định nên 
tập trung vào các vấn đề: Quy 
định đối với thông tin hàng hóa, 
dịch vụ bắt buộc phải công khai 
của người bán; trách nhiệm cung 
cấp công cụ tra cứu cho cơ quan 
quản lý nhà nước của chủ sàn 
giao dịch TMĐT; liên đới trách 
nhiệm về hàng hóa, dịch vụ bán 
trên sàn giao dịch TMĐT của chủ 
sàn giao dịch TMĐT; và quy định 
về điều kiện tiếp cận thị trường 
của các nhà đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực dịch vụ TMĐT…  

Đặc biệt, cộng đồng các nhà 
bán hàng nhỏ trên sàn giao dịch 
TMĐT mong muốn, cơ quan quản 
lý nhà nước cần nhanh chóng 
hoàn thiện pháp luật về TMĐT, 

để các cá nhân, doanh nghiệp có 
kế hoạch kinh doanh lâu dài, an 
toàn trên môi trường trực tuyến. 

  (Theo VietQ.vn) 
 

GẠO VIỆT NAM XUẤT 
KHẨU NĂM 2020: GIẢM VỀ 
SẢN LƯỢNG NHƯNG TĂNG 
GIÁ TRỊ 

Thống kê từ Bộ Công thương 
xuất khẩu gạo năm 2020 đạt 6,15 
triệu tấn, trị giá khoảng 3,07 tỷ 
USD. Mặc dù lượng gạo xuất 
khẩu giảm khoảng 3,5% so với 
năm 2019, chủ yếu vì mục tiêu 
bảo đảm an ninh lương thực quốc 
gia, nhưng trị giá xuất khẩu lại 
tăng tới 9,3%. Như vậy cả 2 mục 
tiêu vừa đảm bảo an ninh lương 
thực vừa tăng giá trị xuất khẩu 
gạo của nước ta trong thời điểm 
gặp khá nhiều khó khăn do tác 
động của dịch bệnh Covid-19 về 
cơ bản đã hoàn thành. 

Theo đó, ước tính giá xuất 
khẩu bình quân cả năm ước đạt 
499 USD/tấn, tăng 13,3% so với 
năm 2019. Đây là mức giá bình 
quân năm cao nhất trong những 
năm gần đây, mang lại lợi nhuận 
lớn cho người dân trồng lúa. 

Đặc biệt, cơ cấu gạo xuất khẩu 
của Việt Nam đang tiếp tục 
chuyển dịch sang các loại gạo 
thơm, gạo chất lượng cao với giá 
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bán và giá trị gia tăng cao hơn. 
Cùng với đó, người nông dân và 
các thương nhân xuất khẩu gạo 
cũng ngày càng quan tâm hơn tới 
việc nâng cao chất lượng, truy 
xuất nguồn gốc và hướng tới đáp 
ứng các tiêu chuẩn khắt khe của 
các thị trường khó tính như EU, 
Hàn Quốc, Mỹ... 

Bộ Công Thương kỳ vọng, 
xuất khẩu gạo năm 2021 sẽ tiếp 
tục đạt được những thành tích 
mới, với mục tiêu tối cao là vừa 
bảo đảm an ninh lương thực, vừa 
tiêu thụ hết thóc, gạo hàng hóa 
cho người nông dân với giá có lợi 
nhất. Để làm được điều này cần 
có sự đồng lòng giữa người nông 
dân và các cơ quan, tổ chức liên 
quan từ việc sản xuất, chất lượng 
cho đến việc đảm bảo đầu ra sản 
phẩm.  

  (Theo CL&CS) 
 
 
 

 
CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN 
HÓA, NGHỆ THUẬT XUÂN 
TÂN SỬU 2021 TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG 
TÀU 

Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-
UBND ngày 25/12/2020 của 
UBND tỉnh về việc tổ chức các 

hoạt động mừng Đảng, mừng 
Xuân Tân Sửu năm 2021; Sở Văn 
hóa và Thể thao ban hành kế 
hoạch 128 /KH-SVHTT ngày 31 
tháng 12 năm 2020 tổ chức hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể dục, 
thể thao mừng Đảng, mừng Xuân 
Tân Sửu năm 2021 nhằm thông 
qua các hoạt động để giáo dục, 
nâng cao nhận thức, niềm tự hào 
về truyền thống 91 năm đấu tranh 
cách mạng vẻ vang của Đảng 
cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu; đồng thời tạo 
không khí vui tươi, phấn khởi 
trong nhân dân chào mừng Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu lần thứ VII thành công, chào 
mừng 91 năm Ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam, đón 
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 
2021 cũng như phục vụ nhân dân 
trong tỉnh, thu hút du khách trong 
và ngoài nước đến vui chơi, giải 
trí. 

 
Các hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật được tổ chức nhằm tạo sân 
chơi cho nhân dân và du khách. 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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Theo đó các hoạt động diễn ra 
trên địa bàn Vũng Tàu như tuyên 
truyền kỷ niệm 91 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam, ôn lại truyền thống lịch sử 
vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, những thành tựu to lớn của 
cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh 
đạo của Đảng trong 91 năm qua, 
truyền thống vẻ vang của Đảng 
bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; chào 
mừng kỷ niệm 30 năm Ngày 
thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
(12/8/1991–12/8/2021); đẩy mạnh 
và nâng cao chất lượng thực hiện 
phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”, thực 
hiện nếp sống văn minh trong 
việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Thời gian thực hiện là từ ngày 
27/01/2021 đến ngày 26/02/2021 
(tức ngày 15/12 Canh Tý đến 
15/01 Tân Sửu); Tổ chức Hội vui 
Xuân Tân Sửu tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu năm 2021, chủ đề: “Bà Rịa-
Vũng Tàu khát vọng vươn xa”; 
Chương trình nghệ thuật tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu chào năm mới 
2021,  Chương trình nghệ thuật ca 
múa nhạc mừng Đảng, mừng 
Xuân với chủ đề “Giai điệu mùa 
Xuân”; Chương trình biểu diễn 
tuyên truyền lưu động của đội 
Tuyên truyền lưu động tỉnh; Hoạt 
động chiếu phim lưu động; Tổ 

chức các hoạt động đón xuân Tân 
Sửu 2021 với chủ đề: “Mừng 
Đảng, mừng Xuân, mừng đất 
nước, quê hương đổi mới”; Khai 
thác có hiệu quả di tích Bạch 
Dinh; Trận địa pháo cổ, Hầm 
Thủy Lôi - Núi Lớn; Nhà bảo 
tàng; Tổ chức giải Lân-Sư-Rồng 
ngày 15/02/2021 (mùng 4 Tết), 
tại Công viên Cột Cờ, Bãi Sau, 
thành phố Vũng Tàu; Giải thể dục 
Dưỡng sinh-Yoga, vào ngày 
17/02/2021 (mùng 6 Tết), tại 
Công viên Bãi Trước, thành phố 
Vũng Tàu. 

Các hoạt động được tổ chức 
đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù 
hợp với tình hình thực tế, giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa 
truyền thống của các địa phương; 
Quan tâm tổ chức các hoạt động 
phục vụ nhân dân tại các xã vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và nội dung các hoạt 
động đa dạng, phong phú, thu hút 
đông đảo quần chúng nhân dân 
hưởng ứng tham gia, tạo được 
không khí sôi nổi, vui tươi trong 
các tầng lớp nhân dân. 

( Theo vungtau.baria-
vungtau.gov.vn) 

 
NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA 
VIỆT NAM NGÀY TẾT 
NGUYÊN ĐÁN 
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Mỗi mùa Xuân mới, ai cũng 
háo hức mong chờ những điều tốt 
đẹp sẽ đến. Bởi thế, từ nhiều đời 
nay, Tết Nguyên đán mang trong 
mình nhiều phong tục hướng tới ý 
nghĩa đó. “Xông đất” đầu năm, 
Tục mừng tuổi hay còn gọi là lì xì 
đầu Năm Mới đã trở thành một 
nét đẹp văn hóa truyền thống 
không thể thiếu trong những ngày 
đầu Xuân. 

 
Ảnh minh họa 

 “Xông đất” còn gọi là “xông 
nhà” hay “đạp đất”, diễn ra sau 
khoảnh khắc giao thừa, khi đất 
trời vạn vật đã bước sang một 
năm mới. Trong thời khắc ấy, tất 
thảy người Việt đều tràn đầy 
nguyện ước và khát vọng về một 
năm may mắn, thịnh vượng, phúc 
lộc thọ toàn. 

Người Việt Nam quan niệm 
nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, may 
mắn trong ngày mùng Một Tết thì 
cả năm sẽ được tốt lành, thuận 
lợi. Người khách đến thăm nhà 
đầu tiên trong một năm cũng vì 
thế mà rất quan trọng. Theo đó, 

chủ nhà sẽ chọn một người làm 
“nghi lễ” bước vào nhà mình đầu 
tiên trong năm mới, vào đêm giao 
thừa hoặc sáng mùng 1 Tết. 
Người xông nhà thường là có tuổi 
hợp với chủ nhà và con vật đại 
diện của năm đó, đặc biệt tránh 
tuổi “tứ hành xung.” Đó cũng 
phải là người vui vẻ, xởi lởi, hạnh 
phúc thì gia chủ sẽ luôn may mắn, 
sung túc trong năm mới… 

Người xông đất xong còn 
mừng tiền (mừng tuổi), chủ yếu là 
cho trẻ con gia chủ. Sau khi hoan 
hỉ với nhiều lời chúc tụng tốt đẹp, 
khách và gia chủ cùng nhâm nhi 
một chút đồ ăn, thức uống để “lấy 
may.” Và người đi xông đất có 
niềm vui đã làm được việc phúc, 
chủ nhà thì mãn nguyện với niềm 
tin gia đạo mình sẽ may mắn 
trong suốt năm tới. 

Về phía gia chủ, việc đón tiếp 
người xông đất cũng được chuẩn 
bị chu đáo. Thông thường, gia 
chủ sẽ chúc lại vị khách xông 
nhà, chuẩn bị đồ ăn nhẹ và thức 
uống để đón tiếp, đó là các loại 
bánh mứt ngon, ấm trà nóng. Lúc 
này, mọi người sẽ cùng nhau 
thưởng thức hương vị đầu năm 
mới trong không khí đầm ấm, tràn 
đầy hy vọng. 

Còn có một cách xông đất 
khác, đó chính là người trong gia 
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đình tự xông đất. Gia đình sẽ 
chọn một người khỏe mạnh, vui 
vẻ trong nhà, người đó sẽ ra khỏi 
nhà trước thời khắc giao thừa và 
qua giao thừa trở về nhà, mang 
theo những cành lộc xuân đầu 
năm, tựa như mang sự tốt lành 
quanh năm về cho gia đình mình. 

Tục xông đất đầu năm là mỹ 
tục của người Việt, ở một khía 
cạnh nào đó nó mang ý nghĩa gắn 
chặt tình cảm và hướng thiện. 
Người đi xông đất có niềm vui đã 
làm được việc phúc, còn chủ nhà 
thì mãn nguyện với niềm tin gia 
đạo mình sẽ may mắn, an khang, 
thịnh vượng suốt năm. 

 
Mừng tuổi đầu Năm mới (Ảnh: TTXVN) 

* Ở Việt Nam, phong tục 
mừng tuổi đã trở thành thông lệ 
mỗi dịp đầu Năm mới với mong 
muốn những điều tốt đẹp sẽ đến. 

Theo tục lệ xưa, cứ vào sáng 
mùng một Tết Nguyên đán, tất cả 
con cháu trong nhà lần lượt nói 
lời chúc Tết, chúc thọ và tặng quà 
hoặc một số tiền cho ông bà, cha 
mẹ mình. 

Sau đó, con cháu được ông bà, 
cha mẹ mừng tuổi lại một phong 
bao màu đỏ, bên trong đựng một 
ít tiền gọi là lấy may và mang lại 
niềm vui trong ngày đầu năm 
mới. 

Con cháu nhận bao đỏ mừng 
tuổi như nhận tình yêu thương 
của ông bà, cha mẹ dành cho 
mình với lời chúc may mắn và 
hạnh phúc trong cả năm. 

Tương tự như vậy, khi khách 
đến thăm nhà vào những ngày Tết 
cũng không quên mừng tuổi cho 
con cháu của gia chủ, kèm theo 
lời chúc phúc đầu năm, đồng thời 
đón nhận lại những lời chúc sức 
khỏe, may mắn, phát đạt. 

Tục mừng tuổi đầu năm đã lưu 
truyền từ năm này qua năm khác 
và cho đến tận bây giờ vẫn được 
gìn giữ.  

( Theo TTXVN) 
 

 
 

 
PHỐI HỢP XÂY DỰNG 
CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, TÒA 
ÁN ĐIỆN TỬ    

Sáng 12/1 tại Hà Nội, Văn 
phòng Chính phủ và Tòa án nhân 
dân tối cao tổ chức lễ ký quy chế 
phối hợp trong công tác xây dựng 
Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải 
cách thủ tục hành chính. 

Quy chế phối hợp giữa hai đơn 
vị tập trung vào việc phối hợp 
trong công tác xây dựng Chính 
phủ điện tử, Tòa án điện tử phục 
vụ chỉ đạo, điều hành; thứ hai là 
phối hợp trong công tác cải cách 
thủ tục hành chính. Hai bên sẽ hỗ 
trợ, phối hợp chặt chẽ trong việc 
xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo 
môi trường pháp lý đầy đủ để 
triển khai Tòa án điện tử. 

 
PCP và Tòa án nhân dân Tối cao ký Quy 

chế phối hợp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc. 

Tham vấn chia sẻ kinh nghiệm 
trong quá trình xây dựng các đề 
án, dự án về ứng dụng công nghệ 
thông tin, xây dựng Chính phủ 
điện tử và Tòa án điện tử. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn 
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 
nhấn mạnh: "Tiếp tục mở rộng 
triển khai gửi, nhận văn bản điện 
tử liên thông văn bản quốc gia 
đến tất cả các cơ quan Tòa án 
nhân dân và giữa cơ quan Tòa án 
nhân dân với các cơ quan hành 
chính nhà nước, các cấp. Tăng 

cường việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác điều 
hành, quản lý hồ sơ, tài liệu, văn 
bản và xử lý công việc trên môi 
trường điện tử của hệ thống Tòa 
án nhân dân. Kết nối chia sẻ dữ 
liệu hệ thống thông tin cơ sở dữ 
liệu của Tòa án nhân dân trên 
Trục Liên thông quốc gia để tạo 
thuận lợi trong quá trình trao đổi 
dữ liệu nội bộ hệ thống Tòa án 
với các cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp. 

 (Theo vovworld.vn) 
 

MẠNG 5G CHÍNH THỨC 
PHỦ SÓNG TẠI TP HỒ CHÍ 
MINH 

Người dân TP Hồ Chí Minh có 
thể sử dụng mạng 5G tại phố đi 
bộ Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Lê 
Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, 
Hai Bà Trưng, Đồng Khởi… và 
nhiều tuyến phố trung tâm quận 1 
từ Tết Dương lịch 2021. 

Đây là thông tin được Tổng 
công ty viễn thông MobiFone cho 
biết trong buổi giới thiệu dịch vụ 
5G thương mại, diễn ra vào chiều 
ngày 28/12 tại TP Hồ Chí Minh. 

Ông Tô Mạnh Cường, Tổng 
Giám đốc MobiFone cho biết: 
“MobiFone đã hoàn tất các quy 
trình triển khai công nghệ 5G, 
phát sóng thử nghiệm thương mại 
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và đảm bảo vùng phủ 5G tại TP 
Hồ Chí Minh theo giấy phép của 
Bộ Thông tin và Truyền thông”.  

Theo đó, bắt đầu từ Tết Dương 
lịch 2021, người dân có thể trực 
tiếp trải nghiệm và cảm nhận chất 
lượng dịch vụ 5G thương mại của 
MobiFone với các dịch vụ 
internet tốc độ cao trên nền tảng 
5G như Video 8K, Game thực tế 
ảo AR/VR - AI learning, IoT 
service, Robotics...  

Dự kiến từ năm 2021, mạng 
5G Mobifone sẽ triển khai tại 21 
tỉnh, thành phố trọng điểm, bao 
gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, 
Quảng Ninh, Bình Định, Khánh 
Hoà, Thừa Thiên Huế, Quảng 
Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long 
An, Tiền Giang, An Giang, Bình 
Dương, Đồng Tháp, Hậu Giang, 
Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng 
Nai, Tây Ninh.  

Đến năm 2025, mạng 5G sẽ 
được phủ sóng toàn quốc.  

 (Theo baotintuc.vn) 
 
 

 
 

 
PHÂN BÓN NHẢ CHẬM: 
BÓN MỘT LẦN CHO CẢ VỤ 
CANH TÁC  

Phân bón nhả chậm thế hệ mới 
do các nhà khoa học của Viện 
Hóa học (Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam) nghiên cứu và sản xuất 
không chỉ giúp bà con nông dân 
tiết kiệm từ 20-40% lượng phân 
mà còn giúp tăng năng suất cây 
trồng từ 20-30%. 

Lâu nay, người nông dân đã 
quen với việc sử dụng phân bón 
để bổ sung chất dinh dưỡng cho 
cây trồng nhưng ít ai để ý đến một 
điều là thường sử dụng lượng 
phân bón vượt quá mức cần thiết, 
không chỉ lãng phí mà còn gây ra 
nguy cơ ô nhiễm môi trường. 

 Quan tâm đến tình trạng này, 
TS Nguyễn Trung Đức, một nhà 
nghiên cứu ở Viện Hóa học (Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam), 
luôn suy nghĩ đến một giải pháp 
hữu hiệu, có thể giúp người nông 
dân giảm chi phí đầu tư và giảm 
thiểu tác động đến môi trường. 
Anh nhận thấy, “một trong những 
hướng quan trọng nhất có nhiều 
triển vọng là nghiên cứu và phát 
triển kỹ thuật nhả chậm trong đó 
phân bón và các chất dinh dưỡng 
được bọc trong một lớp vỏ”. Theo 
cách này, phân bón và dinh dưỡng 
được nhả dần cho cây hấp thụ sẽ 
giúp tránh được hiện tượng rửa 
trôi, không gây lãng phí, giảm 
thiểu nguy cơ ô nhiễm môi 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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trường, tiết kiệm sức lao động 
cũng như chi phí sản xuất. 

 
Hình ảnh viên phân bón nhả chậm do 

Viện Hóa học nghiên cứu sản xuất. Ảnh: 
Trung Đức. 

Đây là cách làm đã được rất 
nhiều quốc gia có nền nông 
nghiệp tiên tiến trên thế giới 
chứng minh hiệu quả khi áp dụng 
trong thực tế. Tuy nhiên ở Việt 
Nam, nó mới được một số đơn vị 
nghiên cứu bắt đầu quan tâm 
nghiên cứu và bước đầu có sản 
phẩm như phân urê bọc lưu huỳnh 
của Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam và Viện Thổ nhưỡng – Nông 
hóa, phân bón nhả chậm dạng 
viên nén quả bàng cho cây lúa tại 
tỉnh Bắc Cạn, phân NPK nhả 
chậm trên nền tinh bột biến tính 
của Viện Khoa học Vật liệu ứng 
dụng, Phân con lười - tổ hợp phân 
viên nén nhả chậm bao gồm các 
nguyên tố đa lượng (NPK), …  

 Tuy nhiên, các sản phẩm phân 
bón nhả chậm của Việt Nam cũng 
như của quốc tế có mặt trên thị 
trường còn một số hạn chế như 
thời gian nhả chậm còn ngắn, 

chưa đáp ứng được với cây trồng 
dài ngày.   

 
Mô hình ứng dụng phân bón nhả chậm 

cho vườn trồng bí xanh. Ảnh: Trung 
Đức. 

 Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã 
đưa ra ý tưởng thay thế các loại 
vỏ bọc bằng polyuretan (PU) hai 
thành phần truyền thống bằng vỏ 
bọc PU một thành phần đóng rắn 
bằng hơi ẩm, có bổ sung chất 
mang để tăng hiệu quả giữ nước 
và chất dinh dưỡng khi phân được 
bón xuống đất. “Nguyên liệu 
được đưa vào phối trộn, tạo viên, 
phủ màng, đóng gói trước khi 
được đưa đến tay người nông dân, 
trong đó, nguyên liệu lõi gồm 
phân dễ tan (như ure, KCl, DAP, 
MAP...) và chất mang (thường là 
khoáng sét có tính dẻo, kết dính, 
dễ dàng cho quá trình tạo viên. 
Để tăng độ bám dính cho viên 
phân chúng tôi sử dụng thêm tinh 
bột – đây là một bí quyết nhỏ” – 
TS Nguyễn Trung Đức chia sẻ. 

 Bên cạnh đó, việc điều chỉnh 
chiều dày lớp vỏ bọc polyme có 
thể kiểm soát được thời gian nhả 
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chất dinh dưỡng theo chu trình 
phát triển của các cây trồng khác 
nhau. Khi đó, lớp vỏ của phân 
bón thẩm thấu nước từ ngoài vào 
trong, hòa tan chất dinh dưỡng rồi 
khuếch tán ra ngoài để cung cấp 
cho cây trồng. TS Nguyễn Trung 
Đức hồ hởi nói về vai trò của lớp 
vỏ bọc này: “Nhờ vậy, thay vì 
phải bón phân nhiều lần trong 
một vụ canh tác, người nông dân 
chỉ cần bón phân duy nhất một 
lần”. Do mỗi loại cây có chu kỳ 
sinh trưởng cũng như yêu cầu 
dinh dưỡng khác nhau nên nhóm 
nghiên cứu phải thực hiện khảo 
sát đất và cây trồng để thiết kế 
thành phần dinh dưỡng (lõi phân) 
và độ dày của vỏ cho phù hợp. 
Khảo sát về thời gian nhả của 
phân bón đối với phân bón NPK 
với các lớp vỏ 30 µm, 50 µm và 
70 µm thì thời gian nhả tương 
ứng là 3 tháng, 6 tháng và 9 
tháng. Như vậy tức là nếu sử 
dụng phân bón có lớp vỏ 30 µm 
thì phải 3 tháng người nông dân 
mới cần bón phân 1 lần. “Kết quả 
thử nghiệm trên 1 vụ canh tác cho 
thấy, người nông dân trồng chè 
tiết kiệm được từ 20-40% so với 
liều bón thông thường trong khi 
năng suất tăng lên từ 20-28%. Ở 
vườn bí xanh, kết quả cũng rất 
khả quan khi năng suất tăng tới 

30% mà phân bón tiết kiệm được 
40%. Trong khi đó, bà con Lào 
Cai rất hào hứng khi vườn cây 
actiso và đương quy cho năng 
suất cao hơn 20% mà lại tiết kiệm 
được 20% lượng phân bón” – TS 
Nguyễn Trung Đức nói.   

 Việc thử nghiệm trên nhiều 
loại cây với nhiều vùng khí hậu 
và thổ nhưỡng khác nhau đã đem 
lại cho các nhà nghiên cứu của 
Viện Hóa học những thông số 
quan trọng về thành phần nguyên 
liệu, độ dày vỏ…, cơ sở quan 
trọng để họ hoàn thiện quy trình 
sản xuất phân bón nhả chậm phù 
hợp với các loại cây trồng ở từng 
địa phương khác nhau. 

 Quy trình sản xuất này đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng 
độc quyền giải pháp hữu ích số 2-
0002410 được công bố vào ngày 
25/9/2020.  

(Theo noip.gov.vn) 
 

CHIẾT XUẤT CATECHIN TỪ 
LÁ CHÈ XANH   

Catechin là tên gọi chung của 
các hợp chất polyphenol được 
chiết xuất từ lá chè xanh, có khả 
năng làm giảm các gốc tự do và 
được dùng như một chất kháng 
oxi hóa có nguồn gốc tự nhiên, sử 
dụng hiệu quả và an toàn trong 
công nghệ thực phẩm, thay thế 
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các chất kháng oxi hóa tổng hợp 
dễ gây tác dụng phụ có hại. Ngoài 
ra, catechin có khả năng ức chế 
các enzyme có nguồn gốc từ vi 
khuẩn và tiêu diệt các loại vi 
khuẩn làm hư hỏng thực phẩm, 
loại bỏ các độc tố do chúng gây 
ra. Vì vậy, catechin là tác nhân 
kháng khuẩn được ứng dụng 
nhiều trong thực phẩm và là thành 
phần trong nhiều loại thực phẩm 
chức năng. Catechin còn có tác 
dụng kháng viêm, ngăn ngừa và 
điều trị một số bệnh ung thư, tim 
mạch, cao huyết áp, đường ruột, 
làm chậm quá trình lão hóa,...  

Theo quy trình của nhóm 
nghiên cứu, 100g bột trà xanh 
(khô) được hòa với 1.000ml nước, 
rồi tiến hành chiết nóng trong 1 
giờ ở nhiệt độ 80ºC để thu dịch 
chiết trà. Đem cô quay dịch này ở 
65ºC rồi bổ sung thêm chloroform 
để loại caffein, diệp lục tố, chất 
béo và các tạp chất khác. Tiếp tục 
hòa dung dịch này với ethyl 
acetate nhằm thu nhận catechin, 
cuối cùng bổ sung acid citric và 
đem cô quay ở nhiệt độ 40oC, thu 
được 230,98mg bột catechin có 
màu vàng, mịn, thơm. 

Đánh giá hoạt tính sinh học 
cho thấy, bột catechin tách chiết 
có khả năng kháng oxy hóa tốt, 
kháng viêm, làm lành nhanh vết 

thương ở tế bào, đối kháng với 
hai loại vi khuẩn là E. coli và S. 
aureu. Catechin tách chiết còn có 
khả năng ức chế tế bào ung thư 
trên ba dòng tế bào HepG2 (ung 
thư gan), A549 (ung thư phổi) và 
K562 (ung thư máu). 

 
Từ kết quả nghiên cứu nói 

trên, có thể ứng dụng bột catechin 
để phát triển một số sản phẩm 
như trà hòa tan, thực phẩm chức 
năng, chất kháng khuẩn, chống 
viêm, chống oxy hóa,... Hiện 
nhóm đang tiếp tục nghiên cứu, 
khảo sát thêm khả năng kháng 
khuẩn, ức chế tế bào ung thư trên 
nhiều dòng tế bào khác nhau, 
đánh giá hoạt tính kháng viêm 
trên chuột,... của bột catechin.   

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 
 
Hỏi: Xin cho hỏi Cách làm 

mứt tắc không cần vôi? 
Nguyên liệu có: 400g quất 

tươi, 100g đường trắng, 100g 
đường phèn và muối.  

Bước 1: Bỏ cuống quả tắc 

HỎI – ĐÁP  
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(quất) rồi rửa sạch với nước để 
loại bỏ những bụi bẩn và vết đen 
bám lên vỏ.  

Bước 2: Hòa tan 1 thìa muối 
hạt vào khoảng 1 cốc nước lạnh. 
Sau đó ngâm quất (tắc) trong 
dung dịch muối loãng khoảng 15 
phút để khử khuẩn ở quất. 15 phút 
trôi qua, bạn hãy vớt quất ra rổ 
cho ráo. 

Bước 3: Khía quả quất thành 6 
hoặc 8 cạnh (phần) đều nhau từ 
trên xuống dưới bằng dao nhọn. 
Sau đó, lấy hạt quất ra bằng cách 
ấn nhẹ quả quất. Hạt quất có vị 
đắng nên cần được loại bỏ, nếu 
không lỡ cắn phải khi ăn mứt sẽ 
khiến bạn cảm thấy cực kỳ khó 
chịu và mất ngon. 

Bước 4: Xếp quất từng lớp vào 
một chiếc hộp. Cứ một lớp quất 
lại rắc một lớp đường đều lên bề 
mặt. Để hộp quất trong 3-4 ngày 
để đường tan hết và quất ngấm 
đường. Đủ thời gian ngâm, bạn 
đổ quất ra một cái nồi rồi đặt lên 
bếp, sau đó thêm một bát đường 
phèn, đun sôi. 

Bước 5: Trong khi đun quất, 
dùng đũa đảo đều tay để mứt và 
đường và không dính đáy nồi. 
Đun đến khi nước đường tạo 
thành hỗn hợp sền sệt dính vào 
xung quanh quả quất. Khi nào 
mứt quất có màu vàng trông đẹp 

mắt thì cho ra dĩa lớn chờ nguội. 
(Theo phunuvagiadinh.vn) 

 
Mẹo vặt: Giữ trái cây tươi lâu 
Để hoa quả tươi lâu hơn trong 

nhiều ngày Tết, bạn làm như sau: 
• Cam, chanh, bưởi: Dùng 

vôi quét lên đầu cuống. 
• Táo, chuối, nấm, lê: Để 

không bị ngả màu nâu, hãy tưới 
lên một ít nước chanh. 

 
• Hồng: Ngâm nước muối 

chỉ trong 5 phút rồi rửa sạch, nhất 
là ở phần núm quả vì đây là nơi 
nấm mốc dễ xâm nhập và gây thối 
rữa. Sau đó bạn lau khô và bọc kỹ 
quả trong túi nilon, cho vào ngăn 
mát tủ lạnh. 

• Dưa hấu: Ngâm cả quả 
vào nước muối có nồng độ 15% 
trong nửa tiếng, sau đó lau khô vỏ 
dưa, bọc kín và cho vào tủ lạnh. 

• Dưa leo: Cắm phần cuống 
xuống dung dịch nước muối pha 
loãng, để ngập khoảng 1/3 trái, 
đặt nơi thoáng mát hoặc cho vào 
tủ lạnh. Mỗi ngày thay nước một 
lần, dưa của bạn sẽ tươi cả tuần. 

(Theo dienmayxanh.com) 


