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öôïc nghe Di chuùc cuûa Chuû tòch Hoà
Chí Minh, vaø nhöõng lôøi tuyeân theà
cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân ta do ñoàng
chí Leâ Duaån, Bí thö thöù nhaát Ban Chaáp haønh
Trung öông Ñaûng ñoïc taïi Leã truy ñieäu Baùc Hoà
ngaøy 09/9/1969 taïi Ba Ñình, Haø Noäi, taát caû moïi
ngöôøi ñaõ khoâng ai caàm ñöôïc nöôùc maét, ñuùng laø
“ñôøi tuoân nöôùc maét, trôøi tuoân möa” ñöa tieãn
ngöôøi vaøo coõi baát töû. Trôøi möa taàm taõ coäng vôùi
nöôùc maét haøng trieäu ngöôøi khoùc vò laõnh tuï kính
yeâu cuûa daân toäc ñaõ laøm cho caû khoâng gian öôùt
laïnh, ñau buoàn. Taát caû thaåm thaáu saâu saéc vaøo traùi
tim, taám loøng cuûa moïi ngöôøi.
Traûi qua bao gian khoå hy sinh, Baùc Hoà kính
yeâu cuûa chuùng ta ñaõ ñöa söï nghieäp Caùch maïng
nöôùc ta vöôït qua bao nhieâu phong ba baõo taùp ñeå
ñöa con thuyeàn caùch maïng Vieät Nam ñi töø thaéng
lôïi naày ñeán thaéng lôïi khaùc vaø caäp beán vinh
quang nhö ngaøy hoâm nay. Hình aûnh cuûa Baùc laø
ngöôøi cha, ngöôøi anh laø moät hình aûnh tinh hoa
töôi maùt cuûa caû daân toäc anh huøng ñöôïc khaéc saâu
vaøo maõnh ñaát queâ höông Vieät Nam vaø moãi traùi
tim cuûa con ngöôøi Vieät Nam laø traùi tim choùi ngôøi
caû nhaân loaïi.“Ngöôøi laø cha, laø Baùc laø anh/Quaû
tim lôùn loïc traêm doøng maùu ñoû”(Toá Höõu). Do ñoù,
hình töôïng Baùc Hoà laø nieàm caûm höùng vaø ñoái
töôïng thaåm myõ ñeå bao nhaø thô taïo neân nhöõng
aùng thô hay.
Töø mieàn Nam xa xoâi, khi nghe tin Baùc maát
Thu Boàn ñaõ ra bôø suoái laëng leõ khoùc moät mình.
Anh ñau ñôùn baùo tin cho meï anh, trong laëng im, ôû
phía ñoàng baèng ñang quaèn quaïi trong voøng giaëc
kieåm soaùt: “Coù ngöôøi thôï döïng thaønh ñoàng?/Ñaõ
yeân nghæ taän soâng Hoàng, meï ôi/Con ñi döôùi moät
voøm trôøi/Ñau thöông nhöng vaãn saùng ngôøi nieàm
tin” (Göûi loøng con ñeán cuøng Cha). Hình aûnh
cuûa Baùc haèn ghi trong taâm khaûm cuûa haøng traêm,
haøng nghìn ngöôøi con mieàn Nam trung duõng
kieân cöôøng, nhö moät nguoàn ñoäng vieân cao caû, laø
nieàm tin vöõng chaéc vaøo thaéng lôïi cuoái cuøng cuûa
söï nghieäp caùch maïng, tieáp löûa cho hoï treân chaëng
ñöôøng caùch maïng cam go, ñaày thöû thaùch: “Con
ñeám ñöôïc töøng nhòp tim Baùc ñaäp/Duø hai mieàn coøn

Nhớ lời di chúc
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020)
và 51 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969 - 2020)

XIN NGYỆN CÙNG NGƯỜI

“lên những tầng cao”
Nguyễn Văn Thanh

Baùc Hoà vieát baûn Di chuùc - AÛnh tö lieäu
cuûa Cuïc Vaên thö vaø Löu tröõ Nhaø nöôùc

(Xem tiếp trang 9)
Xuân Canh Tý 2020

3

Mùa Xuân Canh Tý 2020, toàn Đảng, toàn quân và toàn
dân ta vô cùng tự hào, phấn khởi kỷ niệm tròn 90 năm
ngày thành lập Đảng ta (03/02/1930 - 03/02/2020). Từ
mùa xuân 1930, “ý Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí
“bách chiến bách thắng”, sẵn sàng chiến đấu hy sinh
vì lý tưởng sáng ngời “không có gì quý hơn độc lập
tự do”, đem lại Mùa xuân bất tận cho dân tộc.

90 năm Đảng ươm mùa Xuân

Cho dân tộc
Thanh Thanh

S

au khi ñi nhieàu nöôùc, nghieân cöùu nhieàu
phong traøo caùch maïng, ñoàng chí Nguyeãn
AÙi Quoác ñaõ tìm ra nhöõng nhaân toá môùi ñeå
ñöa caùch maïng ñeán thaønh coâng maø caùc phong
traøo yeâu nöôùc khaùc khoâng coù. Trong ñoù ñaùng
chuù yù nhaát ñeán moät nhaân toá cöïc kyø quan troïng laø
phaûi coù Ñaûng Caùch maïng laõnh ñaïo ñeå taäp hôïp
quaàn chuùng, ñònh ra ñöôøng loái chuû tröông, dìu
daét quaàn chuùng ñaáu tranh. Trong cuoán “Ñöôøng
caùch meänh” Ngöôøi vieát: “Tröôùc heát phaûi coù
Ñaûng caùch meänh, ñeå trong thì vaän ñoäng vaø toå
chöùc quaàn chuùng, ngoaøi thì lieân laïc vôùi daân toäc
bò aùp böùc vaø voâ saûn giai caáp moïi nôi” (Hoà Chí
Minh: Toaøn taäp, NXB CTQG, HN, 2011 t.2,
trang 289).
ÔÛ Vieät Nam, vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng
saûn Vieät Nam 90 naêm qua caøng chöùng minh
quan ñieåm saùng suoát ñoù. Muøa xuaân 1930, Ñaûng
coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi ñaõ laõnh ñaïo nhaân daân
vöôït qua muoân vaøn khoù khaên, thöû thaùch, ñaáu
tranh anh duõng ñaùnh thaéng caùc keû thuø xaâm löôïc,
thoáng nhaát ñaát nöôùc, laøm neân muøa Xuaân aám no,
töï do, haïnh phuùc. Ñoàng haønh cuøng nhöõng muøa
Xuaân daân toäc, Ñaûng ta khoâng ngöøng lôùn maïnh
vaø tröôûng thaønh, xöùng ñaùng vôùi vai troø söù meänh
cuûa mình, khôûi xöôùng vaø thöïc hieän thaéng lôïi
ñöôøng loái ñoåi môùi.
Baèng trí thoâng minh, tinh thaàn caùch maïng
trieät ñeå, ngheä thuaät laõnh ñaïo vaø phöông phaùp
4
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caùch maïng khoa hoïc, ngay töø khi môùi ra ñôøi,
Ñaûng ta ñaõ ñeà ra ñöôøng loái caùch maïng ñuùng ñaén,
ñoàng thôøi toå chöùc laõnh ñaïo thöïc hieän thaéng lôïi
ñöôøng loái ñoù, trong töøng thôøi kyø vaø giai ñoaïn
caùch maïng. Môû ñaàu laø cao traøo caùch maïng 1930
- 1931, tieán tôùi cao traøo caùch maïng vaän ñoäng daân
chuû (1936 - 1939) vaø keát thuùc laø cao traøo giaûi
phoùng daân toäc (1939 - 1945). Caùch maïng Thaùng
Taùm thaønh coâng laäp neân nöôùc Vieät Nam daân chuû
Coäng hoøa. Cuoäc khaùng chieán laàn thöù nhaát ñaùnh
thaéng chieán tranh xaâm löôïc cuûa thöïc daân Phaùp
vôùi chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû 1954 chaán ñoäng
ñòa caàu, giaûi phoùng mieàn Baéc, môû ñaàu söï suïp ñoå
cuûa chuû nghóa thöïc daân treân toaøn theá giôùi. Tieáp
ñoù ñaùnh thaéng cuoäc chieán tranh xaâm löôïc cuûa ñeá
quoác Myõ, ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1975, mieàn Nam
ñöôïc hoaøn toaøn giaûi phoùng, ñaát nöôùc thoáng nhaát,
caû nöôùc böôùc vaøo kyû nguyeân ñoäc laäp daân toäc gaén
lieàn vôùi chuû nghóa xaõ hoäi, nhaát laø coâng cuoäc ñoåi
môùi ñaõ laøm bieán ñoåi saâu saéc boä maët ñaát nöôùc.
Theá kyû XX ñaõ ñi vaøo lòch söû daân toäc vôùi nhöõng
trang söû veû vang choùi loïi, khaúng ñònh baûn lónh vaø
trí tueä cuûa Ñaûng Coäng saûn quang vinh.
Traûi qua gaàn 35 naêm thöïc hieän ñöôøng loái ñoåi
môùi vaø xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi, keå töø Ñaïi hoäi
VI (naêm 1986), 30 naêm thöïc hieän Cöông lónh,
nhaát laø 10 naêm gaàn ñaây, ñaát nöôùc ta ñaõ ñaït ñöôïc
nhöõng thaønh töïu to lôùn, coù yù nghóa lòch söû. Vò theá
vaø uy tín quoác teá cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc vaø ñaát

nöôùc ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Ñaëc bieät, trong
nhieäm kyø khoaù XII, maëc duø phaûi ñoái phoù vôùi
nhieàu khoù khaên, thaùch thöùc, toaøn Ñaûng, toaøn
daân, toaøn quaân ta ñaõ noã löïc phaán ñaáu, thöïc hieän
thaéng lôïi caùc muïc tieâu, nhieäm vuï troïng taâm, ñaït
ñöôïc nhieàu thaønh töïu raát quan troïng. Ñaát nöôùc
tieáp tuïc phaùt trieån nhanh vaø khaù toaøn dieän treân
haàu heát caùc lónh vöïc, taïo nhieàu daáu aán noåi baät:
Kinh teá taêng tröôûng lieân tuïc vaø cao hôn nhieäm
kyø tröôùc, trôû thaønh moät trong nhöõng neàn kinh teá
taêng tröôûng nhanh; kinh teá vó moâ oån ñònh vaø töøng
böôùc ñöôïc taêng cöôøng; söùc caïnh tranh, tieàm löïc
vaø quy moâ cuûa neàn kinh teá ñöôïc naâng cao. (GDP
naêm 2017 ñaõ ñaït 6,81%, 2018 taêng 7,08%, naêm
2019 ñaït 7%).
Coâng taùc xaây döïng, chænh ñoán Ñaûng, xaây
döïng heä thoáng chính trò, ñaëc bieät laø coâng taùc ñaáu
tranh phoøng, choáng tham nhuõng, tieâu cöïc
chuyeån bieán maïnh meõ, quyeát lieät, coù böôùc ñoät
phaù vaø ñaït nhieàu keát quaû roõ reät, ñöôïc nhaân daân
hoan ngheânh, ñoàng tình, tin töôûng vaø uûng hoä. Söï
ñoaøn keát, thoáng nhaát, phoái hôïp ñoàng boä, nhòp
nhaøng giöõa Ñaûng, Nhaø nöôùc, Maët traän vaø caùc toå
chöùc chính trò - xaõ hoäi ñöôïc taêng cöôøng. Chính
trò, xaõ hoäi oån ñònh; quoác phoøng, an ninh khoâng
ngöøng ñöôïc cuûng coá, kieân quyeát, kieân trì giöõ
vöõng ñoäc laäp, chuû quyeàn vaø toaøn veïn laõnh thoå
cuûa Toå quoác; quan heä ñoái ngoaïi vaø hoäi nhaäp
quoác teá ngaøy caøng saâu roäng vaø hieäu quaû, goùp
phaàn naâng cao uy tín vaø vò theá cuûa Vieät Nam
treân tröôøng quoác teá.
Trong nhieäm kyø ñaïi hoäi Ñaûng 2015 - 2020, yù
thöùc vì daân, toân troïng nhaân daân cuûa caùc caáp uûy
ñaûng, chính quyeàn, ñoaøn theå coù chuyeån bieán roõ
neùt. Nhieàu ngöôøi ñöùng ñaàu caùc tænh, thaønh phoá,
quaän, huyeän tröïc tieáp gaëp gôõ, ñoái thoaïi vôùi daân,
thaùo gôõ nhieàu vöôùng maéc. Caùc ñòa phöông ñoàng
loaït vaøo cuoäc vôùi tinh thaàn caûi caùch maïnh meõ.
Ñaûng luoân coi söï gaén keát vôùi nhaân daân laø nguoàn
soáng cuûa mình, hoøa mình vôùi nhaân daân, cuøng nhaân
daân chieán ñaáu vaø giaønh thaéng lôïi. Moái tình vó ñaïi
“tình daân, nghóa Ñaûng” voán ñaõ cao ñeïp caøng cao
ñeïp hôn, ñôøi soáng beàn vöõng, maõi maõi xanh töôi, ra
hoa, keát traùi nhö hoa traùi muøa xuaân vaäy!

Tuy nhieân, hieän nay Ñaûng ta ñang phaûi ñoái
maët vôùi nhöõng nguy cô, thaùch thöùc khoâng theå
xem nheï, ñaëc bieät tình traïng suy thoaùi veà tö
töôûng chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng trong moät boä
phaän caùn boä, ñaûng vieân ñaõ aûnh höôûng raát lôùn tôùi
uy tín vaø thanh danh cuûa Ñaûng. Ñeå ñaùp öùng yeâu
caàu cuûa thôøi kyø ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, hieän
ñaïi hoùa ñaát nöôùc, Ñaûng phaûi khoâng ngöøng cuûng
coá, chænh ñoán, ñeå ngaøy caøng vöõng maïnh veà moïi
maët. Kieân trì muïc tieâu baát di baát dòch cuûa caùch
maïng nöôùc ta laø ñoäc laäp daân toäc gaén lieàn vôùi chuû
nghóa xaõ hoäi. Naém vöõng “linh hoàn soáng” chuû
nghóa Maùc - Leânin, tö töôûng Hoà Chí Minh. Tieáp
tuïc kieân trì, quyeát lieät thöïc hieän Nghò quyeát
Trung öông 4 khoùa XII veà xaây döïng Ñaûng, ngaên
chaën vaø ñaåy luøi tình traïng suy thoaùi veà tö töôûng
chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng trong Ñaûng vaø trong
xaõ hoäi; giöõ vöõng, kieân ñònh baûn chaát caùch maïng
vaø vai troø tieân phong, göông maãu cuûa Ñaûng, cuûa
ñoäi nguõ caùn boä, ñaûng vieân; thöïc hieän nghieâm caùc
nguyeân taéc toå chöùc xaây döïng Ñaûng; taêng cöôøng
moái quan heä maùu thòt giöõa Ñaûng vôùi nhaân daân,
cuûng coá nieàm tin cuûa nhaân daân ñoái vôùi Ñaûng vaø
Nhaø nöôùc.
Muøa Xuaân 2020, laø muøa xuaân thöù 90 cuûa
Ñaûng ta vaø laø muøa Xuaân thöù 75 cuûa nöôùc Nhaø
nöôùc Vieät Nam ñoäc laäp, 45 naêm Baéc - Nam sum
hoïp moät nhaø, 130 naêm Ngaøy sinh Chuû tòch Hoà
Chí Minh, laø naêm Ñaïi hoäi Ñaûng caùc caáp chuaån bò
tieán tôùi Ñaïi hoäi XIII cuûa Ñaûng. Moãi Ñaûng vieân
cuûa Ñaûng, moãi ngöôøi daân cuûa nöôùc Vieät Nam
anh huøng nguyeän laøm vieäc, lao ñoäng, hoïc taäp heát
söùc mình ñeå xaây döïng Toå quoác giaøu maïnh, saùnh
vai vôùi caùc cöôøng quoác naêm chaâu nhö mong öôùc
cuûa Baùc Hoà.
Ñaûng laø vaàng döông luoân toûa saùng, Ñaûng laø
muøa Xuaân - traøn ñaày söùc soáng maõnh lieät: “Söùc
Phuø Ñoång khoâng vöøa taàm duõng só/Phaûi phaù nuùi
thôøi naøy nung laáy theùp cho ta/Ta nghó chuyeän
nghìn naêm chöa kòp nghó/Vaø ñoâi maét thaàn cuûa
Ñaûng chieáu taàm xa” (Nghó veà Ñaûng - Cheá Lan
Vieân toaøn taäp, NXB Vaên hoïc, 2002).
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Tư tưởng - Tinh thần yêu nước
CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG TÁC PHẨM “NHẬT KÝ TRONG TÙ”
Thiên Thiên - Thanh Tuyền
những “tài sản” vô cùng quý giá. Trong đó, rất
nhiều tác phẩm văn học rất nổi tiếng, như tập thơ
“Nhật ký trong tù” mà Hồ Chí Minh sáng tác khi
bị bắt và nhốt trong nhà tù Tưởng Giới Thạch
(năm 1942 - 1943). Tác phẩm mang đậm hình ảnh
người chiến sĩ cách mạng vượt lên mọi hoàn cảnh
khó khăn, khắc nghiệt, xót xa nhớ nước, thương
dân, chan chứa tình nhân ái,…, là tác phẩm thực
ồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, vị cha

hiện chức năng văn học một cách đầy đủ và toàn

già kính yêu của dân tộc. Người đã

diện qua những bài học về thế giới quan, nhân sinh

dành cả cuộc đời mình để cống hiến, hy sinh hết

quan tiến bộ. Đó còn là cội nguồn sức mạnh truyền

mình cho Tổ quốc. Xuất thân trong một gia đình

vào cuộc sống của mỗi người về tình yêu đất nước

nho giáo yêu nước, dưới sự dạy bảo của người cha

và chăm lo cho nhân dân. Dễ thấy nhất, lời đề từ

là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Hồ Chí Minh đã

của tập thơ trước hết đã thể hiện ý chí quyết tâm

mang trong mình lòng yêu nước nồng nàn. Sống

của Người:

H

trong thời đại mà người chứng kiến nhân dân lao

“Thân thể ở trong lao

động bị áp bức, bóc lột bởi thực dân Pháp và triều

Tinh thần ở ngoài lao,

đình phong kiến suy thoái, lòng yêu nước ấy đã

Muốn nên sự nghiệp lớn

hun đúc nên ý chí quyết tâm cứu dân tộc, thôi thúc

Tinh thần càng phải cao”

Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (ngày
05/6/1911 tại bến Nhà Rồng, Sài Gòn, Người xin
làm phụ bếp trên con tàu buôn của Pháp - tàu
Latusơ Tơveren). Trải qua 30 năm bôn ba xứ
người, Hồ Chí Minh không quản gian nan, khó
khăn, vừa học tập, vừa làm việc, vừa nghiên cứu lý
luận và thực tiễn nhằm tìm ra con đường đúng đắn
với mục tiêu thực hiện giải phóng dân tộc.

Bài thơ thể hiện tư tưởng và lối sống lạc
quan của người chiến sĩ cách mạng dù đang bị
nhốt trong nhà tù, sống trong đọa đày đen tối, cơ
cực, lâm vào hoàn cảnh mất tự do, nhưng nhà tù
không khuất phục được ý chí đấu tranh của người
cách mạng. Luôn nêu cao tinh thần cách mạng,
tinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Người bộc lộ sâu
sắc sự đau xót tận đáy lòng trước những con người

Hồ Chí Minh - nhà Chính trị lỗi lạc, Danh
nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho dân tộc
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có hoàn cảnh cùng cực trong ngục tù cũng như ước
muốn được “Tự do”:

“…Trên đời nghìn vạn điều cay đắng

độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta

Cay đắng chi bằng mất tự do….”

ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng học hành”.

Trích bài thơ: “Cảnh binh khiêng lợn đi

Việc gì Bác cũng nghĩ đến dân, vì lợi ích của nhân
dân. Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên,

cùng”
Năm 1946, trong lời kêu gọi toàn quốc
kháng chiến, Hồ Chí Minh viết “Chúng ta thà hy
sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước,
nhất định không chịu làm nô lệ”. Lòng yêu nước
của Người được gắn với lòng khát khao mang lại
tự do, hòa bình cho nhân dân. Thấu hiểu sự thống
khổ của nhân dân, Người khẳng định: “Không có
gì quý hơn độc lập, tự do”.
Tấm lòng Ngöôøi sâu nặng với non sông, đất
nước, với nhân dân, Người luôn có mong ước, tin
tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn. Nhiều đêm không
ngủ, tâm tư trĩu nặng, nỗi nhớ nước trong ngàn
trùng xa cách luôn len lỏi trong tâm trí của Người.
“Một canh… hai canh… lại ba canh

công chức và nhân viên trong công quyền phải là
“đầy tớ trung thành, công bộc tận tụy của dân. Qua
đó, tập thơ "Nhật ký trong tù" thể hiện giá trị về
nội dung tư tưởng đã ảnh hưởng sâu sắc đến việc
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh.
Ngày nay, khi đất nước hòa bình và phát
triển, tinh thần yêu nước còn là sự thể hiện về việc
ra sức thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng
văn hóa tiến bộ,… vì một Nhà nước dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Hiểu rõ điều đó, cấp ủy Chi bộ 4 trực thuộc Đảng
ủy Sở Khoa học và Công nghệ luôn tuyên truyền,
vận động đảng viên, viên chức và người lao động
làm việc tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng

Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành;

KHCN Hậu Giang luôn rèn luyện, học tập và làm

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh”

thông qua các mẫu chuyện kể trong buổi sinh hoạt

Trích Bài thơ: “Không ngủ được”
Trong tù, Người đối mặt với những gian truân,
thử thách, thiếu ăn, thiếu mặc và bệnh tật,…
nhưng lúc nào Người cũng canh cánh trong lòng
nỗi lo lắng về tình cảnh đất nước, cuộc sống của
nhân dân, đó là tâm hồn cao cả, đẹp đẽ, tâm hồn đó
còn ánh lên ngọn lửa thương dân sâu sắc, với tin
tưởng và mơ về tương lai, mơ về “Sao vàng năm
cánh mộng hồn quanh”. Sinh thời, Bác có một tâm
nguyện “Cả đời tôi chỉ có một ham muốn, ham
muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn

chi bộ hoặc sinh hoạt chuyên đề, nhất là thực hiện
nghiêm túc chuyên đề học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm
2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát
huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng
cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn đảng viên có
biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo
Nghị quyết TW4 Khóa XII. Nhận thức được tầm
quan trọng của học tập, làm theo tư tưởng, đạo
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Các kỹ thuật viên trung tâm hướng dẫn nông dân phối trộn nguyên liệu

đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn thể viên chức,

người cán bộ tốt, là người “đầy tớ” trung thành của

người lao động Trung tâm nói chung, đảng viên

nhân dân như lời Bác dạy.

nói riêng không ngại đường sá xa xôi, lầy lội đến

Hồ Chí Minh có tư tưởng, phẩm chất đạo

các vùng nông thôn chuyển giao khoa học kỹ thuật

đức cao quý và phong cách độc đáo. Tinh thần yêu

tận tình hướng dẫn nông dân xây dựng các mô

nước, thương dân của Người là vấn đề không xa lạ

hình mới mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô

với nhân dân Việt Nam, là một trong những khía

hình trồng Khóm ở xã Hỏa Tiến (quy mô 1 hecta);

cạnh quan trọng của Tư tưởng Hồ Chí Minh về

Mô hình trồng Cam mật không hạt ở huyện Phụng

“Tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo

Hiệp (quy mô 2 hecta); Mô hình trồng Mãng cầu

đời sống Nhân dân”, xứng đáng để nhân dân ta học

Xiêm tự thụ ở Long Mỹ và Phụng Hiệp (quy mô 1

tập và noi theo trong công việc, trong đời sống,

hecta),… với tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp

nhất là cán bộ, đảng viên nhằm tạo động lực to lớn

thu ý kiến của nông dân, giải đáp vướng mắc giúp

cho công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng và Nhà

cho nông dân làm ăn có hiệu quả, tăng thu nhập và

nước trong giai đoạn hiện nay./.

nâng cao đời sống cho nông dân, để xứng đáng là
8
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(Tieáp theo trang 3)

Nhớ lời di chúc, xin nguyện cùng Người (tt)
giôùi tuyeán ngaên ñoâi/Trong xaø - lim tröôùc löôõi leâ
maùy cheùm/Haøng vaïn chuùng con ñaõ thaáy Baùc beân
mình” (Con vieát baøi thô daâng Baùc - Giang
Nam).
Duø Baùc maát, caây buùt treû Sôn Nam vaãn thaáy
Baùc vaãn coøn ñoù hieån hieän trong hình aûnh cuûa
ngöôøi Tö leänh Quaân khu V: “Tö leänh ñeán thaêm
caàm tay chieán só/Hoûi aên, hoûi nguû, chuyeän thaân
quen/Hoa raâm maùi toùc hoàng da deû/Deùp loáp, quaàn
ñuøi, aùo coäc ñen/Roõ daùng ngöôøi Cha ñeå laïi
ñaây/Ngöôøi thaêm chieán só giöõa ngaøn caây/Baùc ñi
Baùc hoùa muoân nghìn ñoù/Vaãn ñeán thaêm ta ngaøy
moãi ngaøy” (Baùc vaãn thaêm ta - Sôn Nam). Trong
baøi thô “Di chuùc cuûa Ngöôøi”, nhaø thô Cheá Lan
Vieân vieát: “Di Chuùc Ngöôøi vieát cho ta, ñaâu phaûi
vì Ngöôøi/Baùc sôï khi Baùc ñi roài, ta seõ laïnh/Sôï ta
ñau, sôï ta roài lô ñeãnh, sôï ta queân /Ngöôøi göûi laïi
moät nieàm tin/... Maét röng leä, ta ñoïc Di chuùc
Ngöôøi töøng caâu, töøng chöõ/Ngôõ nhö tröôùc maét,
treân cao ñaâu ñoù, Baùc nhìn!”. Trong thô Cheá Lan
Vieân, Baùc nhö boâng hoa sen thôm ngaùt, nhö caây
xanh toûa boùng maùt cho ñôøi. Ngöôøi ra ñi, nhöng
tình caûm, tö töôûng cuûa Ngöôøi vaãn coøn maõi: “Baùc
vónh cöûu muoân ñôøi khoâng theå maát/Ngöôøi ôû trong
laêng vaø ngöôøi ôû ngoaøi laêng” (Trong laêng vaø ôû
beân ngoaøi).
Tình yeâu thöông cuûa Baùc coøn bao truøm caû
vaïn vaät trong thieân nhieân. Toá Höõu ñaõ so saùnh söï
hy sinh queân mình vì daân vì nöôùc cuûa Baùc “Nhö
doøng soâng chaûy, naëng phuø sa”: “Baùc vaãn ñi kia...
giöõa caùnh ñoàng/ Thaêm töøng ruoäng luùa, hoûi töøng
boâng/ Gheù töøng hôïp taùc, qua thoân xoùm/ Xem maáy
tröôøng töôi, maáy gieáng trong...”. Hình aûnh Baùc
maõi luoân ñoàng haønh vôùi ngöôøi noâng daân, coâng
nhaân, boä ñoäi: “Baùc vaãn veà kia... Nhöõng sôùm tröa/
Hoûi loø than, xöôûng maùy, giaøn tô/ Hoûi anh hoûi chò
coâng nhaân aáy/ Vaøng ngoïc thi ñua ñöôïc maáy
giôø?”... (Theo chaân Baùc)
Baùc Hoà - moät con ngöôøi vó ñaïi, nhöng heát söùc
bình dò vaø raát ñoåi thaân thöông. Trong nhöõng
ngaøy naøy, moãi ngöôøi daân Vieät Nam ñeàu nhôù veà
hình aûnh cuûa Ngöôøi: “Baùc ñeå tình thöông cho

chuùng con/Moät ñôøi thanh baïch, chaúng vaøng
son/Mong manh aùo vaûi hoàn muoân tröôïng/Hôn
töôïng ñoàng phôi nhöõng loái moøn”…” (Baùc ôi!-Toá
Höõu). ÔÛ Ngöôøi, tö töôûng ñeán caùch haønh xöû luoân
toaùt leân tinh thaàn nhaân vaên saâu saéc. Ñieàu ñoù ñaõ
ñöôïc theå hieän trong suoát cuoäc ñôøi hoaït ñoäng vaø
caû trong Di chuùc maø Ngöôøi ñeå laïi cho toaøn
Ñaûng, toaøn quaân vaø toaøn nhaân daân ta tröôùc luùc ñi
xa. Baùc “Nhö caùnh chim khoâng moûi, bay khaép
mieàn queâ höông. Nhö caùnh chim khoâng moûi, bay
khaép trôøi Vieät Nam” (Baùc Hoà - moät tình yeâu
bao la, Thuaän Yeán). Chuùng ta thaáy ôû Ngöôøi
luoân theå hieän yù chí, nieàm tin, tinh thaàn laïc quan
caùch maïng moät caùch saâu saéc. Caû cuoäc ñôøi “Taän
tuïy vì nöôùc, vì daân, vì con ngöôøi ñaõ laø ñeïp. Maø taän
tuïy suoát ñôøi thì ñeïp voâ cuøng. Coøn nhö suoát ñôøi taän
tuïy vì nöôùc, vì daân, vì con ngöôøi, vì lyù töôûng cao
caû maø laïi daùm hy sinh, queân mình, thì duy chæ coù
moät soá ít thaùnh nhaân môùi ñaït ñöôïc” (Traàn Vaên
Giaøu (1997), Söï hình thaønh veà cô baûn tö töôûng
Hoà Chí Minh, NXB, CTQG, HN, trang 67).
Nhaân 100 ngaøy Baùc maát, Haûi Nhö tieáp tuïc
vieát baøi thô “Moät con ngöôøi chuû nghóa Maùc sinh
ra/Ñeïp theá ñoù, oâi linh hoàn cuûa Ñaûng...” Traùi tim
nhaø thô daøo daït nieàm öôùc muoán: “Xin Baùc cöù taäp
baøi quyeàn buoåi saùng/Nhö moïi ngaøy trôøi môùi raïng
vaàng ñoâng” (Moät con ngöôøi chuû nghóa Maùc
sinh ra). Vaâng, chuû nghóa Maùc - Leâ nin, tö töôûng
Hoà Chí Minh maõi maõi töôi xanh, laø neàn taûng tö
töôûng, kim chæ nam cho haønh ñoäng cuûa Ñaûng vaø
cuûa caùch maïng Vieät Nam.
Kyû nieäm 130 naêm Ngaøy sinh Chuû tòch Hoà Chí
Minh vaø 51 naêm thöïc hieän Di chuùc cuûa Baùc Hoà
(1969 - 2020), ñoïc laïi nhöõng vaàn thô vieát veà
Ngöôøi, chuùng ta nguyeän hoïc taäp vaø laøm theo taám
göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh, phaán ñaáu, xaây
döïng moät nöôùc Vieät Nam hoaø bình, thoáng nhaát,
ñoäc laäp, daân chuû vaø giaøu maïnh, vaø goùp phaàn
xöùng ñaùng vaøo söï nghieäp caùch maïng theá giôùi.
Nhôù lôøi Di chuùc, theo chaân Baùc
Leân nhöõng taàng cao, thaúng caùnh bay! (Theo
Chaân Baùc - Thô Toá Höõu)
Xuân Canh Tý 2020
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Đại hội Đảng bộ các cấp năm 2020, và 90 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tự do

TRONG THẢO LUẬN VÀ PHÊ BÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG
Nguyễn Thanh

Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam do Chuû tòch Hoà Chí
Minh saùng laäp vaø reøn luyeän, laø khoái lieân minh töï
nguyeän cuûa nhöõng ngöôøi coäng saûn coù cuøng muïc
ñích vaø lyù töôûng. Suoát cuoäc ñôøi hoaït ñoäng caùch
maïng cuûa mình, Chuû tòch Hoà Chí Minh thöôøng
xuyeân quan taâm ñeán coâng taùc xaây döïng vaø chænh
ñoán Ñaûng, laøm cho Ñaûng maõi maõi laø moät Ñaûng
ñaïo ñöùc vaø vaên minh. Trong ñoù, Ngöôøi ñaëc bieät
coi troïng vaán ñeà töï do trong thaûo luaän vaø töï do
trong pheâ bình trong sinh hoaït Ñaûng vaø ñaïi hoäi
Ñaûng.
Thaûo luaän töï do trong toå chöùc Ñaûng laø quyeàn
khoâng ai ñöôïc ngaên caám. Song töï do trong thaûo
luaän, tranh luaän phaûi treân tinh thaàn xaây döïng
Ñaûng, vì lôïi ích cuûa coâng vieäc, lôïi ích cuûa Ñaûng,
cuûa nhaân daân, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc lôïi duïng
quyeàn töï do ñeå tuyeân truyeàn nhöõng tö töôûng
choáng laïi Ñaûng, choáng laïi chuû nghóa Maùc Leânin, tö töôûng Hoà Chí Minh, gaây chia reõ beø
phaùi trong Ñaûng. Vieäc thaûo luaän töï do trong
Ñaûng khoâng theå voâ giôùi haïn; giôùi haïn noù ñöôïc
quy ñònh trong Cöông lónh vaø Ñieàu leä Ñaûng, xuaát
phaùt töø söï caàn thieát phaûi haønh ñoäng, ñaáu tranh,
thöïc hieän nhöõng gì maø sau khi thaûo luaän taäp theå,
ñöôïc nhöõng ngöôøi tham gia thaûo luaän ñaõ nhaát trí
trôû thaønh nghò quyeát chung, cöông lónh vaø haønh
ñoäng chung.
Thaùng 9/1960, Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn
thöù III ñöôïc trieäu taäp taïi Thuû ñoâ Haø Noäi. Trong
baøi "Moät caùch thaûo luaän ñaõ thaûo Ñieàu leä Ñaûng",
Baùc vieát: "Ñaïi hoäi Ñaûng raát quan heä ñeán töông
lai caùch maïng cuûa Ñaûng ta vaø nhaân daân ta. Ñaïi
hoäi seõ laøm cho Ñaûng ta ñaõ ñoaøn keát, caøng ñoaøn
keát hôn nöõa, tö töôûng vaø haønh ñoäng ñaõ nhaát trí,
caøng nhaát trí hôn nöõa, cho neân toaøn theå ñoàng chí
ta phaûi thaûo luaän kyõ caøng caùc ñeà aùn vaø ñoùng goùp
yù kieán doài daøo, ñeå baûo ñaûm ñaïi hoäi thaønh coâng

toát ñeïp. Ñaïi hoäi Ñaûng laø moät dòp reøn luyeän chính
trò raát quan troïng vaø roäng khaép cho toaøn Ñaûng,
cho neân taát caû ñaûng vieân caàn phaûi haêng haùi tham
gia thaûo luaän" (1). Trong coâng taùc laõnh ñaïo,
Ngöôøi chæ roõ: “Ñeå caùc chi boä thaûo luaän toát, thì
caáp treân phaûi laõnh ñaïo giuùp ñôõ theo doõi, ruùt kinh
nghieäm. Coù khi caùc chi boä neâu caùc caâu hoûi khoù,
neân chöa chaéc chaén thì neân hoûi Trung öông,
khoâng neân giaûi thích hoaëc traû lôøi moät caùch mieãn
cöôõng. Phaûi thaät söï môû roäng daân chuû ñeå taát caû
caùc ñaûng vieân baøy toû heát yù kieán cuûa mình, phaûi
gom heát yù kieán cuûa ñaûng vieân ñeå giuùp ñôõ Trung
öông chuaån bò ñaïi hoäi Ñaûng cho thaät toát. Trong
dòp chuaån bò ñaïi hoäi Ñaûng caùc ñaûng vieân vaø chi
boä caàn phaûi keát hôïp chaët cheõ vôùi coâng taùc cuûa
mình" (2).
Töï do trong thaûo luaän phaûi gaén vôùi vieäc pheâ
bình. Quyeàn pheâ bình ñaõ trôû thaønh moät tieâu
chuaån cuûa ñaûng vieân ñöôïc ghi trong Ñieàu leä
Ñaûng. Quyeàn ñoù vöøa ñöôïc xem nhö quyeàn haïn,
vöøa ñöôïc xem laø nghóa vuï cuûa ñaûng vieân. Töï pheâ
bình vaø pheâ bình ñoù laø vuõ khí ñeå reøn luyeän ñaûng
vieân giaûi quyeát nhöõng maâu thuaãn trong noäi boä
Ñaûng, laøm cho moãi caùn boä, ñaûng vieân, moãi toå
chöùc Ñaûng ngaøy caøng tieán boä hôn, bieát phaùt huy
öu ñieåm, khaéc phuïc khuyeát ñieåm, töø ñoù taêng
cöôøng ñoaøn keát noäi boä.
Töï pheâ bình vaø pheâ bình laø nhu caàu noäi taïi
cuûa toå chöùc Ñaûng vaø ñaûng vieân. Song söû duïng noù
phaûi ñuùng muïc ñích thì môùi coù taùc duïng, hieäu
quaû cao. Neáu söû duïng khoâng ñuùng muïc ñích thì
duø ñoù laø vuõ khí saéc beùn cuõng khoâng tieâu dieät
ñöôïc keû thuø, laø "thaàn döôïc" cuõng khoâng trò ñöôïc
beänh. Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ noùi: “Khi thaûo
luaän ôû moãi chi boä thì moãi ñoàng chí phaûi lieân heä
ñuùng ñaén Ñieàu leä Ñaûng vôùi coâng taùc cuûa chi boä
vaø cuûa mình ñeå goùp yù ñaày ñuû yù kieán, phaûi thaønh

(1,2) - Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXBCTQG, 2002, t.10, tr. 117 đến 119.
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khaån töï pheâ bình tö töôûng vaø coâng taùc cuûa mình,
söûa chöõa nhöõng khuyeát ñieåm ñeå cuûng coá toát chi
boä vaø ñeå reøn luyeän mình thaønh ngöôøi ñaûng vieân
toát. Ví duï: Phaàn cöông lónh noùi chung veà tính
chaát Ñaûng thì phaûi lieân heä mình ñaõ ñöùng thaät
vöõng treân laäp tröôøng giai caáp coâng nhaân chöa?
Mình ñaõ thaät söï göông maãu trong moïi vieäc
chöa? Phaàn nhieäm vuï cuûa chi boä thì phaûi lieân heä
chi boä ñaõ thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï aáy nhö theá
naøo? Coù thieáu soùt gì vaø caàn söûa chöõa nhö theá
naøo? Trong nhöõng hoaït ñoäng chính trò cuûa mình
tröôùc kia vaø hieän nay, vieäc ñuùng vaø vieäc sai
mình ñaõ thaät thaø noùi heát vôùi Ñaûng chöa hay coøn
giaáu gieám phaàn naøo" (3).
Cuoái cuøng Baùc toång keát: "Noùi toùm laïi, phaûi
laáy 10 nhieäm vuï cuûa ñaûng vieân maø ñoái chieáu
moät caùch thaät thaø vôùi tö töôûng vaø haønh ñoäng cuûa
mình" (4). Trong Di chuùc ñeå laïi cho toaøn Ñaûng,
toaøn daân vaø toaøn quaân ta tröôùc luùc ñi xa, Chuû tòch
Hoà Chí Minh ñaõ caên daën: “Trong Ñaûng thöïc
haønh daân chuû roäng raõi, thöôøng xuyeân vaø nghieâm
chænh töï pheâ bình vaø pheâ bình laø caùch toát nhaát ñeå
cuûng coá vaø phaùt trieån söï ñoaøn keát thoáng nhaát cuûa
Ñaûng” (5).
Nhöõng chæ daãn cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh veà
töï do trong thaûo luaän vaø trong pheâ bình laø nhöõng
nguyeân taéc cô baûn vaø neà neáp trong xaây döïng
Ñaûng. Ñoàng thôøi, coù yù nghóa voâ cuøng quan troïng
khi chuùng ta ñang thöïc hieän Ñaïi hoäi Ñaûng boä caùc
caáp, tieán tôùi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù
XIII cuûa Ñaûng theo tinh thaàn Chæ thò soá 35CT/TW, ngaøy 30/5/2019 cuûa Boä Chính trò veà ñaïi
hoäi ñaûng boä caùc caáp tieán tôùi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu
toaøn quoác laàn thöù XIII cuûa Ñaûng. Moãi caáp uûy
Ñaûng, moãi caùn boä, ñaûng vieân caàn phaùt huy cao
ñoä tinh thaàn traùch nhieäm, tích cöïc ñoùng goùp yù
kieán, tham gia xaây döïng caùc vaên kieän, goùp phaàn
toå chöùc thaønh coâng Ñaïi hoäi Ñaûng boä caùc caáp vaø
Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù XIII cuûa
Ñaûng.

Đón
Xuân
Mừng
Đảng
Thu Hằng
ĐÓN xuân Canh Tý mới sang
XUÂN về non nước, xóm làng thêm thân
MỪNG vui, phấn khởi muôn phần
ĐẢNG là trí tuệ lương tâm, cuộc đời
NHỚ thương da diết một thời
BÁC đi để lại đất trời Tự do
QUYẾT phấn đấu, nhủ lòng ta
TÂM thành chí nguyện, phong ba chẳng sờn
XÂY nền đắp móng chắc hơn
DỰNG lầu lợp mái, tô son dát vàng
ĐẤT nước yêu quý muôn vàn
NƯỚC mình, biển bạc rừng vàng bao la
GIÀU lòng vì nước non nhà
ĐẸP tươi nghĩa cả, chan hòa tình riêng.

(3,4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXBCTQG, 2002, t.10, tr.
117 đến 119.
(5) Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB
Trẻ, năm 2007 tr. 58.
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Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang

năm 2019

Băng Tâm

T

rong năm 2019, kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố
khó lường. Kinh tế trong nước nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng cũng gặp nhiều khó
khăn, thách thức, cùng với đó là những tồn tại của nền kinh tế như năng suất lao động
thấp, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao; thời tiết diễn biến bất thường,
phức tạp, dịch bệnh trong chăn nuôi diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu tác động không nhỏ đến
hoạt động sản xuất kinh doanh; UBND tỉnh tiếp tục chủ động trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết
những vấn đề cấp bách, tháo gỡ khó khăn và được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị,
doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

1. Taùi cô caáu kinh teá vaø phaùt trieån caùc
thaønh phaàn kinh teá
Taùi cô caáu kinh teá tieáp tuïc ñöôïc quan taâm chæ
ñaïo theo chieàu saâu, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá
öôùc ñaït 6,5%, trong ñoù lónh vöïc noâng - laâm - ngö
nghieäp taêng 2,77%, lónh vöïc coâng nghieäp - xaây
döïng taêng 10,19%, lónh vöïc dòch vuï taêng 6,51%.
Quy moâ kinh teá toaøn tænh ñaõ ñaït treân 33.000 tyû
ñoàng (töông ñöông 1,42 trieäu USD), thu nhaäp
bình quaâ n ñaà u ngöôø i ñaï t 45 trieä u ñoà n g/ngöôøi/naêm, taêng 6,09 trieäu ñoàng so vôùi cuøng kyø
vaø ñaït 106,38% KH.
Cô caáu kinh teá chuyeån dòch khaù tích cöïc, so
vôùi cuøng kyø tyû troïng khu vöïc I giaûm 0,98%, khu
vöïc II taêng 1,18%. Cô caáu kinh teá naøy cho thaáy,
taùi cô caáu kinh teá theo chieàu saâu ñaõ coù taùc ñoäng
tích cöïc, coâng nghieäp ñang vöôn leân, noâng
nghieäp ñang phuïc hoài.
2. Noâng nghieäp phaùt trieån theo höôùng naâng
cao giaù trò gia taêng, lieân keát theo chuoãi giaù trò
thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu
Giaù trò saûn xuaát noâng, laâm nghieäp vaø thuûy saûn
theo giaù so saùnh 2010 taêng 3% so cuøng kyø; giaù trò
gia taêng ñaït 2,77% (KH: 2,5%, cuøng kyø 2,87%).
Naêng suaát, saûn löôïng caùc loaïi caây troàng chuû löïc
ñeàu taêng töø 2 - 3% so cuøng kyø.
Ñeà aùn Chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng, vaät nuoâi
treân ñòa baøn tænh tieáp tuïc ñöôïc trieån khai ñeán nay
ñaõ thöïc hieän ñaït 25% toång voán cuûa ñeà aùn. Ñeà aùn
gioáng caây troàng, vaät nuoâi vaø thuûy saûn chaát löôïng
cao ñaõ thöïc hieän ñaït 45% toång voán cuûa ñeà aùn.
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Ñeà aùn phaùt trieån traïm bôm ñieän ñaõ ñaàu tö thi
coâng hoaøn thaønh 69 traïm bôm ñieän, ñaït 38%
muïc tieâu ñeà aùn. Döï aùn chuyeån ñoåi noâng nghieäp
beàn vöõng (VnSAT) ñaõ thöïc hieän ñaït 25% toång
voán cuûa döï aùn.
Veà xaây döïng noâng thoân môùi, ñaõ coâng nhaän
theâm 03 xaõ noâng thoân môùi, naâng toång soá xaõ ñaït
chuaån noâng thoân môùi ñeán cuoái naêm 2019 laø
29/53 xaõ, ñaït 54,72%, soá tieâu chí bình quaân toaøn
tænh ñaït 15,6 tieâu chí/xaõ, ñaït vaø vöôït KH. Ñeán
nay ñaõ coù 01 xaõ ñaït noâng thoân môùi naâng cao, 03
huyeän, thò xaõ ñaït chuaån noâng thoân môùi.
Chieán dòch giao thoâng noâng thoân - thuûy lôïi vaø
troàng caây ñöôïc caùc ñòa phöông thöïc hieän vöôït
cao so vôùi KH. Nhìn chung, heä thoáng giao thoâng
noâng thoân cuûa tænh tieáp tuïc chuù troïng xaây döïng
vaø phaùt trieån khoâng chæ veà soá löôïng maø coøn naâng
caáp veà chaát löôïng, laøm thay ñoåi boä maët noâng
thoân, goùp phaàn thöïc hieän chöông trình muïc tieâu
quoác gia veà xaây döïng noâng thoân môùi.
Tình hình xaâm nhaäp maën dieãn bieán nhieàu hôn
naêm 2018, vôùi noàng ñoä maën thaáp, ñoä maën cao
nhaát laø 12‰ (naêm 2018 laø 8,8‰). Tình hình saït
lôû bôø soâng, möa, doâng loác dieãn ra khaù nghieâm
troïng, coù 46 ñieåm saït lôû, taêng 26 ñieåm so cuøng
kyø, toång chieàu daøi 1.112m, toång thieät haïi 2,3 tyû
ñoàng, taêng 747 trieäu ñoàng so cuøng kyø. Nhaø saäp
38 caên, toác maùi 203 caên, öôùc thieät haïi 2,7 tyû
ñoàng. Ngoaøi ra, coøn bò thieät haïi cho saûn xuaát do
aûnh höôûng cuûa trieàu cöôøng gaây ra taïi huyeän
Phuïng Hieäp vaø Vò Thuûy.

3. Phaùt trieån coâng nghieäp - ñaàu tö xaây döïng
vaø quaûn lyù ñoâ thò
Hieän nay treân ñòa baøn tænh coù treân 176 doanh
nghieäp vaø hôn 4.644 cô sôû caù theå hoaït ñoäng saûn
xuaát coâng nghieäp, nhöõng ngaønh chieám tyû troïng
lôùn vaø coù toác ñoä taêng cao so vôùi möùc taêng chung
cuûa tænh laø saûn xuaát cheá bieán thöïc phaåm, saûn
xuaát ñoà uoáng, saûn xuaát giaøy.

toång möùc baùn leû haøng hoùa, doanh thu dòch vuï
tieâu duøng vaø doanh thu hoaït ñoäng dòch vuï löu truù,
aên uoáng, du lòch löõ haønh ñaït gaàn 38.000 tyû ñoàng,
bình quaân möùc tieâu duøng cuûa moät ngöôøi daân ñaït
4,3 trieäu ñoàng/thaùng, taêng 9% so cuøng kyø.
Hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi ñaõ coù chuyeån
bieán tích cöïc. Tænh ñaõ chuû ñoäng tham gia vaø toå
chöùc caùc söï kieän xuùc tieán ñaàu tö trong nöôùc vaø
khu vöïc. Toå chöùc 31 hoäi chôï, tham gia keát noái
cung caàu saûn phaåm vôùi caùc tænh, thaønh phoá. Coâng
taùc phaùt trieån haï taàng thöông maïi coù phaùt trieån,
toång soá chôï treân ñòa baøn tænh laø 72 chôï, 06 sieâu thò
haïng 2 vaø 01 trung taâm thöông maïi haïng 3.

Coâng taùc phaùt trieån ñoâ thò ñöôïc chuù troïng, Ñeà
aùn thaønh laäp thaønh phoá Ngaõ Baûy thuoäc tænh Haäu
Giang trình Chính phuû xem xeùt, trình UÛy ban
Thöôøng vuï Quoác hoäi, Ñeà aùn coâng nhaän thaønh
phoá Vò Thanh môû roäng ñaït tieâu chí ñoâ thò loaïi II,
thoâng qua Hoäi thaåm ñònh Ñeà aùn naâng caáp ñoâ thò
cuûa thaønh phoá Vò Thanh, Boä Xaây döïng, Ñeà aùn
coâng nhaän thò xaõ Long Myõ laø ñoâ thò loaïi III trình
HÑND tænh. Caùc ñoâ thò caáp xaõ, thò traán cuõng
ñöôïc naâng caáp, ñaõ coâng nhaän ñoâ thò Xaø Phieân,
huyeän Long Myõ laø ñoâ thò loaïi V, xaõ Vónh Vieãn,
huyeän Long Myõ naâng leân thò traán; ñang trieån
khai coâng nhaän ñoâ thò loaïi V cho ñoâ thò Taân
Long, huyeän Phuïng Hieäp, ñoâ thò Vónh Thuaän
Taây, huyeän Vò Thuûy vaø ñoâ thò Löông Nghóa,
huyeän Long Myõ.

Vieäc khai thaùc nguoàn thu ñöôïc thöïc hieän toát;
quaûn lyù thu, chi chaët cheõ, tieát kieäm vaø hieäu quaû.
Öôùc toång thu ngaân saùch nhaø nöôùc naêm 2019 laø
9.564 tyû ñoàng, baèng 96,31% so cuøng kyø, ñaït
104,07% KH, trong ñoù: thu noäi ñòa laø 3.500 tyû
ñoàng, taêng 4,54% so cuøng kyø, ñaït 102,55% KH.
Öôùc toång chi ngaân saùch ñòa phöông laø 8.667 tyû
ñoàng, taêng 21,19% so cuøng kyø, ñaït 104,44% KH,
trong ñoù: chi ñaàu tö phaùt trieån laø 4.005 tyû ñoàng,
taêng 35,35% so cuøng kyø, ñaït 112,44% KH.

UBND tænh ñaõ pheâ duyeät Chöông trình phaùt
trieån ñoâ thò thò xaõ Long Myõ ñeán naêm 2020, taàm
nhìn ñeán naêm 2030; Chöông trình phaùt trieån ñoâ
thò Vò Thanh, tænh Haäu Giang ñeán naêm 2040;
ñieàu chænh Chöông trình phaùt trieån ñoâ thò thò xaõ
Ngaõ Baûy ñeán naêm 2015 vaø taàm nhìn ñeán naêm
2020 vaø Keá hoaïch trieån khai thöïc hieän Ñeà aùn
phaùt trieån ñoâ thò thoâng minh beàn vöõng vaø phaùt
trieån ñoâ thò taêng tröôûng xanh tænh Haäu Giang.
Caùc chöông trình veà nhaø ôû cuõng ñang ñöôïc tieáp
tuïc trieån khai, dieän tích nhaø ôû bình quaân treân ñòa
2
2
baøn tænh ñaït 23,7m /ngöôøi, taêng 0,96m so vôùi
naêm 2018.

Ngaønh ngaân haøng ñaõ trieån khai ñoàng boä
nhieàu giaûi phaùp hoã trôï doanh nghieäp, hoä kinh
doanh vaø noâng daân trong tænh tieáp caän nguoàn voán
tín duïng vôùi laõi suaát vaø thôøi haïn hôïp lyù, hoã trôï
thöïc hieän hieäu quaû caùc chöông trình, ñeà aùn troïng
ñieåm cuûa Chính phuû vaø ñòa phöông. Öôùc toång
nguoàn voán huy ñoäng cuûa caùc toå chöùc tín duïng
treân ñòa baøn treân 14.880 tyû ñoàng, taêng 23% so
cuøng kyø. Öôùc toång dö nôï cho vay treân ñòa baøn
treân 23.470 tyû ñoàng, taêng 7,1% so cuøng kyø.
Trong thôøi gian qua, caùc toå chöùc tín duïng treân ñòa
baøn ñaõ thöïc hieän toát coâng taùc kieåm soaùt nôï xaáu,
duy trì nôï xaáu ôû möùc an toaøn theo muïc tieâu ñeà ra.

4. Khu vöïc dòch vuï phaùt trieån oån ñònh
Khu vöïc dòch vuï taêng tröôûng 6,51% so cuøng
kyø, giaù trò saûn xuaát theo giaù so saùnh 2010 taêng
8,7% so cuøng kyø. Chaát löôïng caùc dòch vuï töøng
böôùc ñöôïc caûi thieän; öôùc thöïc hieän naêm 2019

5. Hoaït ñoäng taøi chính, ngaân haøng

6. Moâi tröôøng ñaàu tö kinh doanh tieáp tuïc
caûi thieän

Moâi tröôøng kinh doanh, naêng löïc caïnh
tranh vaø phaùt trieån doanh nghieäp tieáp tuïc
ñöôïc caûi thieän. Chæ soá naêng löïc caïnh tranh
(Xem tiếp trang 37)
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Hoäi ñoàng Khoa hoïc vaø Coâng ngheä

ÑAÙNH GIAÙ, NGHIEÄM THU KETÁ QUAÛ THÖÏC HIEÄN NHIEÄM VUÏ KH&CN 2019
Hồng Xuyến

Trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm
thu cho 09 đề tài, dự án cấp tỉnh. Kết quả, 09/09 đề tài, dự án xếp loại Đạt.
1. Döï aùn "Naâng cao naêng suaát, chaát löôïng
chöùng nhaän tieâu chuaån VietGAP taïi HTX saûn
xuaát cam Xoaøn Phöông Phuù vaø quyùt Ñöôøng
Long Trò tænh Haäu Giang”.
Cô quan chuû trì: Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô
Chuû nhieäm döï aùn: GS. TS. Traàn Vaên Haâu
Thôøi gian baét ñaàu thöïc hieän: 2015
Hoäi ñoàng xeáp loaïi “Ñaït”
2. Döï aùn “ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin
trong coâng taùc quaûn lyù vaø baûo veä röøng taïi khu
baûo toàn thieân nhieân Lung Ngoïc Hoaøng”
Cô quan chuû trì: Chi cuïc Kieåm laâm tænh Haäu
Giang
Chuû nhieäm döï aùn: KS. Ñoaøn Ngoïc Thaân
Thôøi gian baét ñaàu thöïc hieän: 2015
Hoäi ñoàng xeáp loaïi “Ñaït”
3. Ñeà taøi “Nghieân cöùu xaây döïng heä thoáng
giaùm saùt vaø caûnh baùo sôùm ruûi ro dòch beänh phuïc
vuï quaûn lyù noâng nghieäp vaø phoøng choáng thieân
tai tænh Haäu Giang”
Cô quan chuû trì: Phaân vieän Khoa hoïc khí
töôïng thuûy vaên vaø bieán ñoåi khí haäu
Chuû nhieäm ñeà taøi: TS. Nguyeãn Vaên Hoàng
Thôøi gian baét ñaàu thöïc hieän: 2017
Hoäi ñoàng xeáp loaïi “Ñaït”
4. Döï aùn “Xaây döïng, quaûn lyù vaø phaùt trieån
nhaõn hieäu taäp theå “Maõng caàu Haäu Giang”
duøng cho saûn phaåm maõng caàu gai cuûa tænh Haäu
Giang”.
Cô quan chuû trì: Coâng ty TNHH Phaùt trieån taøi
saûn trí tueä Vieät
Chuû nhieäm döï aùn: KS. Nguyeãn Maïnh Tuaán
Thôøi gian baét ñaàu thöïc hieän: 2018
Hoäi ñoàng xeáp loaïi “Ñaït”
5. Ñeà taøi "Giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân
löïc khoa hoïc vaø coâng ngheä tænh Haäu Giang ñeán
naêm 2020, taàm nhìn ñeán naêm 2030”
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Cô quan chuû trì: Lieân hieäp Khoa hoïc Kinh teá Ñoâ thò Nam boä.
Chuû nhieäm ñeà taøi: PGS. TS. Ñinh Ngoïc
Thaïch
Thôøi gian baét ñaàu thöïc hieän: 2016
Hoäi ñoàng xeáp loaïi “Ñaït”
6. Döï aùn “Chaên nuoâi heo, gaø taäp trung treân
neàn ñeäm loùt sinh hoïc vaø xaây döïng coâng trình khí
sinh hoïc ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng”.
Cô quan chuû trì: Sôû Noâng nghieäp vaø PTNT
tænh Haäu Giang
Chuû nhieäm döï aùn: KS. Nguyeãn Hoaøng
Chieán
Thôøi gian baét ñaàu thöïc hieän: 2014
Hoäi ñoàng xeáp loaïi “Ñaït”
7. Döï aùn “Ñaùnh giaù thöïc traïng vaø xaây döïng
caùc moâ hình caûi thieän sinh keá noâng hoä vuøng aûnh
höôûng xaâm nhaäp maën vaø bieán ñoåi khí haäu tænh
Haäu Giang”.
Cô quan chuû trì: Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô
Chuû nhieäm döï aùn: PGS. TS. Buøi Thò Nga
Thôøi gian baét ñaàu thöïc hieän: 2017
Hoäi ñoàng xeáp loaïi “Ñaït”
8. Ñeà taøi “Nghieân cöùu ñeà xuaát chieán löôïc quy
hoaïch vaø kieán truùc öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu
tænh Haäu Giang”
Cô quan chuû trì: Trung taâm kieán truùc mieàn
Nam - Vieän kieán truùc Quoác gia, Boä Xaây döïng
Chuû nhieäm ñeà taøi: ThS. Leâ Thò Lan Phöông
Thôøi gian baét ñaàu thöïc hieän: 2017
Hoäi ñoàng xeáp loaïi “Ñaït”
9. Ñeà taøi “Nghieân cöùu chuoãi giaù trò saûn
phaåm ngaønh mía ñöôøng tænh Haäu Giang”
Cô quan chuû trì: Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô
Chuû nhieäm ñeà taøi: ThS. Voõ Hoàng Tuù
Thôøi gian baét ñaàu thöïc hieän: 2017
Hoäi ñoàng xeáp loaïi “Ñaït”./.

TƯ VẤN TUYỂN CHỌN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2019
Hoàng Nhan
Thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang tiến hành thành lập Hội đồng Khoa học và
Công nghệ tư vấn tuyển chọn hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện cho 12 đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh, cụ thể như sau:
Ñeà taøi “Nghieân cöùu thieát keá, cheá taïo maùy
caét baêm caây khoùm lieân hôïp vôùi maùy keùo phuïc vuï
vuøng troàng khoùm Caàu Ñuùc tænh Haäu Giang”
Cô quan chuû trì: Vieän luùa ÑBSCL
Chuû nhieäm ñeà taøi: ThS. Traàn Taán Haäu
2 Ñeà taøi “Naâng cao hieäu quaû coâng taùc phoøng,
choáng toäi phaïm xaâm phaïm tính maïng, söùc
khoûe, nhaân phaåm, danh döï con ngöôøi cuûa löïc
löôïng coâng an tænh Haäu Giang”
Cô quan chuû trì: Coâng an tænh Haäu Giang
Chuû nhieäm ñeà taøi: ThS. Laâm Phöôùc Nguyeân
3 Ñeà taøi “Tình hình toäi phaïm ma tuùy treân ñòa
baøn tænh Haäu Giang - Thöïc traïng vaø giaûi phaùp”
Cô quan chuû trì: Coâng an tænh Haäu Giang
Chuû nhieäm ñeà taøi: ThS. Nguyeãn Thò Kim Dieäu
4 Ñeà taøi “Nghieân cöùu choïn taïo gioáng luùa môùi
coù naêng suaát, chaát löôïng cao, choáng chòu ñöôïc
pheøn, maën, khaùng saâu beänh vaø thích nghi toát vôùi
ñieàu kieän canh taùc taïi tænh Haäu Giang”
Cô quan chuû trì: Trung taâm Gioáng Noâng
nghieäp tænh Haäu Giang
Chuû nhieäm ñeà taøi: ThS. Phan Quoác Thöù
5 Ñeà taøi “Xaùc ñònh taùc nhaân vaø nghieân cöùu
giaûi phaùp phoøng tröø beänh ñoû (khoâ) cuoáng vaø
ruïng traùi cam Xoaøn treân ñòa baøn tænh Haäu
Giang”
Cô quan chuû trì: Vieän Di truyeàn Noâng nghieäp
thuoäc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân
Chuû nhieäm ñeà taøi: CN. Nguyeãn Theá Quyeát
6 Ñeà taøi “Xaây döïng bieän phaùp toång hôïp ñeå
chaån ñoaùn, quaûn lyù döôõng chaát vaø beänh haïi coù
nguoàn goác töø ñaát baèng phöông phaùp sinh hoïc
cho caây khoùm Haäu Giang”
Cô quan chuû trì: Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô
Chuû nhieäm ñeà taøi: TS. Nguyeãn Quoác Khöông
7
Ñeà taøi “Tieàm naêng naêng löôïng maët trôøi
tænh Haäu Giang”
Cô quan chuû trì: Ban quaûn lyù caùc Khu Coâng
nghieäp tænh Haäu Giang
1

Chuû nhieäm ñeà taøi: TS. Nguyeãn Vaên Taán
8 Döï aùn “Xaây döïng moâ hình naâng cao naêng
suaát, chaát löôïng traùi böôûi da xanh treân ñòa baøn
tænh Haäu Giang”
Cô quan chuû trì: Trung taâm Thoâng tin vaø ÖÙng
duïng KHCN tænh Haäu Giang
Chuû nhieäm döï aùn: TS. Nguyeãn Thò Kieàu
9 Döï aùn “Saûn xuaát thöû nghieäm nhaân taïo
gioáng vaø nuoâi thöông phaåm caù Chaïch soâng
(Macrognathus siamensis) treân ñòa baøn tænh
Haäu Giang”
Cô quan chuû trì: Chi cuïc Thuûy saûn tænh Haäu
Giang
Chuû nhieäm döï aùn: ThS. Nguyeãn Thò Thuøy
Lam
10 Döï aùn “Quaûn lyù vaø phaùt trieån nhaõn hieäu
taäp theå “Chanh khoâng haït Haäu Giang” duøng
cho saûn phaåm chanh khoâng haït cuûa tænh Haäu
Giang”
Cô quan chuû trì: Trung taâm Thoâng tin vaø ÖÙng
duïng KHCN tænh Haäu Giang
Chuû nhieäm döï aùn: ThS. Huyønh Taán Vuï
11 Döï aùn “Quaûn lyù vaø phaùt trieån nhaõn hieäu
taäp theå “Xoaøi caùt Haäu Giang” duøng cho saûn
phaåm Xoaøi caùt cuûa tænh Haäu Giang”
Cô quan chuû trì: Trung taâm Khuyeán coâng vaø
Tö vaán phaùt trieån coâng nghieäp tænh Haäu Giang
Chuû nhieäm döï aùn: CN. Phaïm Quoác AÂn
12 Ñeà taøi “Phaùt trieån phaàn meàm heä thoáng
giaùm saùt vaø caûnh baùo sôùm heä thoáng ruûi ro dòch
beänh phuïc vuï ngaønh noâng nghieäp ôû tænh Haäu
Giang”
Cô quan chuû trì: Phaân Vieän Khoa hoïc Khí
töôïng Thuûy vaên vaø Bieán ñoåi khí haäu thuoäc Vieän
Khoa hoïc Khí töôïng Thuûy vaên vaø Bieán ñoåi khí
haäu - Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng
Chuû nhieäm ñeà taøi: TS. Phaïm Thanh Long./.
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Hậu Giang tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp
quốc gia trong Khu vực ĐBSCL đã đạt Giải Nhì, chỉ sau Thành phố Cần
Thơ. Đây là kết quả khá cao, đánh giá sự tiến bộ vượt bậc của các em học
sinh trong thi đua lao động sáng tạo.

Cuộc thi

Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp quốc gia
trong Khu vực ĐBSCL, Hậu Giang đứng thứ Nhì
Thiên Dương

Cuoäc thi Saùng taïo Thanh, thieáu nieân, nhi
ñoàng laø saân chôi boå ích nhaèm khôi daäy tieàm
naêng saùng taïo khoa hoïc kyõ thuaät trong ñôøi soáng,
hoïc taäp vaø phaùt huy tö duy saùng taïo cuûa thanh,
thieáu nieân, nhi ñoàng treân ñòa baøn tænh; ñoàng thôøi
giuùp caùc em trau doài kieán thöùc, reøn luyeän saùng
taïo, xaây döïng öôùc mô trôû thaønh caùc nhaø saùng cheá
trong töông lai. Cuoäc thi Saùng taïo Thanh, thieáu
nieân, nhi ñoàng (goïi taét laø Cuoäc thi) laø moät hoaït
ñoäng giuùp caùc em hoïc sinh tích cöïc tham gia thi
ñua lao ñoäng saùng taïo nhaèm naâng cao naêng löïc
hoïc taäp goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaùo duïc
toaøn dieän hoïc sinh. Beân caïnh ñoù, öùng duïng coù
hieäu quaû caùc saûn phaåm saùng taïo vaøo saûn xuaát vaø
ñôøi soáng goùp phaàn phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi,
phuïc vuï söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi
hoùa tænh nhaø.
Cuoäc thi "Saùng taïo thanh thieáu nieân, nhi ñoàng
tænh Haäu Giang" naêm 2019 ñaõ thu huùt ñöôïc ñoâng
ñaûo caùc hoïc sinh, sinh vieân, thanh, thieáu nieân,
nhi ñoàng tham gia.
Toaøn tænh ñaõ coù treân 640 moâ hình, saûn phaåm
tham gia döï thi ñeán töø caùc ñòa phöông. Ban Toå
chöùc cuoäc thi caáp huyeän ñaõ toå chöùc chaám sô loaïi
vaø löïa choïn ñöôïc 78 moâ hình tieâu bieåu cuûa
thanh, thieáu nieân, nhi ñoàng göûi tham gia Cuoäc thi
caáp tænh.
Ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc Sôû, ban, ngaønh,
ñoaøn theå lieân quan taïo ñieàu kieän giôùi thieäu caùc
Giaùm khaûo coù chuyeân moân cao ñeå chaám giaûi
Cuoäc thi. Ban Giaùm khaûo laøm vieäc tích cöïc, taäp
16

Xuân Canh Tý 2020

Đ/c Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh Hậu Giang trao Bằng khen cho
các cá nhân, tập thể đạt giải Nhất trong Cuộc thi

Đ/c Nguyễn Văn Ngẫu Phó Trưởng Ban Thường trực
Cuộc thi trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể
đạt giải Nhì

trung, ñaùnh giaù ñuùng, khaùch quan vaø coâng baèng
ñaày ñuû caùc saûn phaåm tham gia döï thi. Vieäc ñaùnh
giaù saûn phaåm hay giaûi phaùp döï thi chuû yeáu döïa
vaøo 5 tieâu chí chính: tính môùi, tính saùng taïo, khaû

Đ/c Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh Hậu Giang Phát biểu
tại Lễ Tổng kết Cuộc thi

Quang cảnh Lễ Tổng kết Cuộc thi năm 2019

naêng aùp duïng thöïc tieãn, tö duy vaø khaû naêng trình
baøy. Treân cô sôû caùc moâ hình döï thi cuûa caùc thí
sinh, Ban Toå chöùc, Ban Giaùm khaûo, Ban Thö kyù
Cuoäc thi caáp tænh ñaõ chaám, löïa choïn 34 moâ hình
xuaát saéc ñeå trao giaûi caáp tænh vaø göûi 21 saûn
phaåm, moâ hình ñaït giaûi cao nhaát tham gia Cuoäc
thi caáp toaøn quoác.
Keát quaû: ôû caáp tænh Ban Toå chöùc trao 03 giaûi
Nhaát, 06 giaûi Nhì, 10 giaûi Ba vaø 15 giaûi khuyeán
khích cho caùc taùc giaû coù moâ hình xuaát saéc nhaát.
Phaân theo lónh vöïc döï thi (xeáp theo thöù töï soá
löôïng giaûi thöôûng töø cao ñeán thaáp):
- Caùc giaûi phaùp nhaèm öùng phoù vôùi bieán ñoåi
khí haäu, baûo veä moâi tröôøng vaø phaùt trieån kinh teá:
12 giaûi thöôûng (01 giaûi nhaát, 02 giaûi nhì, 04 giaûi
ba vaø 05 giaûi khuyeán khích) taêng 03 giaûi so vôùi
naêm 2018.
- Caùc duïng cuï sinh hoaït gia ñình vaø ñoà chôi
treû em: 08 giaûi thöôûng (01 giaûi nhaát, 01 giaûi nhì,
04 giaûi ba, 02 giaûi khuyeán khích) giaûm 01 giaûi so
vôùi naêm 2018.
- Phaàn meàm tin hoïc: 05 giaûi thöôûng (02 giaûi
nhì, 01 giaûi ba, 02 giaûi khuyeán khích) giaûm 01
giaûi so vôùi naêm 2018.
- Caùc saûn phaåm thaân thieän vôùi moâi tröôøng: 05
giaûi thöôûng (01 giaûi ba vaø 4 giaûi khuyeán khích)
giaûm 01 giaûi so vôùi naêm 2018.
- Ñoà duøng daønh cho hoïc taäp: 04 giaûi thöôûng
(01 giaûi nhaát, 01 giaûi nhì vaø 02 giaûi khuyeán
khích) giaûm 01 giaûi so vôùi naêm 2018.

Trong 21 saûn phaåm göûi döï thi caáp toaøn quoác
coù 02 saûn phaåm ñaït 02 giaûi khuyeán khích (giaûm
01 giaûi ba so vôùi naêm 2018), cuï theå:
- Em: Nguyeãn Baûo Ngoïc, Tröôøng Phoå thoâng
Daân Toäc Noäi Truù Him Lam, huyeän Chaâu Thaønh
A. Saûn phaåm: Boä giaù quang hoïc öùng duïng
phöông phaùp ño khoaûng caùch (giaûi nhaát tænh).
- Em Traàn Buøi Ngoïc Thô, Tröôøng Trung hoïc
Cô sôû Thuaän An, thò xaõ Long Myõ. Saûn phaåm: Heä
thoáng loïc nöôùc taïo ra nöôùc saïch söû duïng trong
sinh hoaït gia ñình (giaûi ba tænh).
Nhìn chung, caùc saûn phaåm döï thi cuûa thí sinh
naêm nay khaù phong phuù, ñaûm baûo soá löôïng laãn
chaát löôïng, ñoäc ñaùo maø gaàn guõi. Maëc duø soá giaûi
coù giaûm 01 giaûi so vôùi Cuoäc thi naêm 2018 (35
giaûi). Tuy nhieân, ñöôïc söï quan taâm cuûa laõnh ñaïo
caùc caáp, Cuoäc thi dieãn ra thaønh coâng toát ñeïp,
giuùp tænh Haäu Giang laø moät trong nhöõng tænh xeáp
haïng cao nhaát Cuoäc thi caáp quoác gia trong Khu
vöïc ÑBSCL (naêm 2019, ñöùng thöù Nhì chæ xeáp
sau TP. Caàn Thô).
Taïi buoåi Leã, oâng Ñoàng Vaên Thanh - Phoù Chuû
tòch Thöôøng tröïc UBND tænh Haäu Giang ñaõ
chính thöùc phaùt ñoäng Cuoäc thi Saùng taïo Thanh,
thieáu nieân, nhi ñoàng tænh Haäu Giang laàn thöù VII
naêm 2020 vaø keâu goïi ñoaøn vieân, thanh, thieáu
nieân, nhi ñoàng trong tænh tích cöïc tham gia
höôûng öùng cuoäc thi. Döï kieán thôøi gian nhaän saûn
phaåm döï thi caáp tænh laàn VII töø nay cho ñeán ngaøy
30/6/2020.
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HOẠT ĐỘNG KH&CN CẤP HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ 2019
2018
Đức Thiện
Hoạt động KHCN cấp huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019 có các hoạt
động nổi bật: Phối hợp cùng Đài Truyền thanh thực hiện Chuyên mục Khoa học và Công nghệ trên
sóng phát thanh hàng tuần, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” cấp
huyện năm 2019 và tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh, cấp quốc gia; tổ chức Cuộc thi Sáng tạo
Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, nhi đồng năm 2019; triển khai phổ biến chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn quản lý, tổ
chức nhiều cuộc tập huấn, tọa đàm, hội thảo, tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân
cũng như tổ chức nhiều đợt tham quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình sản xuất kinh doanh có
hiệu quả trong và ngoài tỉnh…; đã tiếp nhận hơn 80 đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ, qua đó địa phương đã tuyển chọn và cho thực hiện trên 20 nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
trong đó số nhiệm vụ đăng ký mới hơn 10 nhiệm vụ, nghiệm thu trong năm 2019 là 09 nhiệm vụ,
số còn lại tiếp tục thực hiện năm 2020. Hoạt động cụ thể của từng đơn vị như sau:

THAØNH PHOÁ VÒ THANH
Trong naêm, Phoøng Kinh teá thaønh phoá Vò
Thanh ñaõ phoái hôïp cuøng Phoøng Giaùo duïc vaø Ñaøo
taïo toå chöùc Hoäi thi Tin hoïc treû caáp thaønh phoá vaø
choïn ñoäi tuyeån tham döï Hoäi thi caáp tænh keát quaû
ñaït: 01 giaûi nhaát, 01 giaûi ba, 01 giaûi khuyeán
khích; Cuoäc thi Saùng taïo Thanh, Thieáu nieân, nhi
ñoàng caáp tænh; thaønh phoá Vò Thanh ñaït 01 giaûi
khuyeán khích. Trong naêm 2019, Phoøng ñaõ keát
hôïp vôùi caùc ñôn vò lieân quan ñaõ toå chöùc hôn 15
cuoäc taäp huaán, chuyeån giao khoa hoïc kyõ thuaät
taïi ñòa phöông cuõng nhö tham quan hoïc hoûi kinh
nghieäm caùc moâ hình saûn xuaát, kinh doanh coù
hieäu quaû trong vaø ngoaøi tænh.
Trong naêm 2019, ñaõ thöïc hieän 04 döï aùn: trong
ñoù Döï aùn “ÖÙng duïng coâng ngheä thoâng tin thieát
keá heä thoáng töôùi töï ñoäng cho vöôøn caây aên traùi”
ñaõ nghieäm thu ñaùnh giaù keát quaû, Döï aùn “Xaây
döïng moâ hình aùp duïng tieâu chuaån GlobalGAP ñeå
phaùt trieån vuøng chuyeân canh Khoùm Queen Caàu
ñuùc ôû Haäu Giang”, döï aùn “ÖÙng duïng vi sinh noäi
sinh trong caûi thieän chaát ñaát vaø naêng suaát khoùm
taïi Vò Thanh” vaø döï aùn “Xaây döïng moâ hình saûn
xuaát khoå qua röøng vaø coû ngoït öùng duïng quy trình
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VietGAP cung caáp saûn phaåm döôïc lieäu chaát
löôïng cao” ñang toå chöùc trieån khai thöïc hieän ñeán
2020.
THÒ XAÕ NGAÕ BAÛY
Trong naêm, Phoøng Kinh teá thò xaõ Ngaõ Baûy
phoái hôïp toå chöùc Hoäi thi Tin hoïc treû caáp thò xaõ vaø
tham gia thi caáp tænh; Cuoäc thi Saùng taïo Thanh,
Thieáu nieân, nhi ñoàng vaø Hoäi thi Saùng taïo Kyõ
thuaät caáp tænh ñôn vò ñaõ ñaït 01 giaûi ba vaø 01 giaûi
khuyeán khích. Naêm 2019 toå chöùc 34 cuoäc taäp
huaán veà sinh vaät haïi gaây beänh treân caây aên traùi,
luùa, mía rau maøu, kyõ thuaät canh taùc choâm choâm
coù 645 ngöôøi tham döï. Ngoaøi ra coøn tö vaán tröïc
tieáp cho 402 noâng daân veà kyõ thuaät canh taùc vaø
phoøng tröø sinh vaät haïi treân caùc loaïi caây troàng,
ñoàng thôøi toå chöùc 02 cuoäc tham quan cho 24
noâng daân tham quan moâ hình Böôûi taïi xaõ Xaø
Phieân huyeän Long Myõ, toå chöùc cho chuû nhieäm
döï aùn, UBND xaõ Hieäp Lôïi, traïm Khuyeán noâng
vaø 07 hoä noâng daân naèm trong döï aùn tham quan
moâ hình troàng meø taïi quaän Thoát Noát, thaønh phoá
Caàn Thô.
Trong naêm 2019 treân ñòa baøn Ngaõ Baûy ñaõ
thöïc hieän 05 nhieäm vuï khoa hoïc vaø coâng ngheä

trong ñoù: 03 nhieäm vuï ñaõ nghieäm thu ñaùnh giaù
keát quaû: döï aùn: “ÖÙng duïng quy trình troàng rau
theo höôùng an toaøn thöïc phaåm” treân ñòa baøn
phöôøng Ngaõ Baûy, “Troàng meø treân ñaát luùa”,
“Nuoâi caù Chaïch laáu thöông phaåm treân ñòa baøn
thò xaõ Ngaõ Baûy”; 02 nhieäm vuï thöïc hieän ñeán
2020: Döï aùn “Chuyeån ñoåi dieän tích luùa keùm
hieäu quaû sang troàng Böôûi Naêm Roi treân ñòa baøn
xaõ Hieäp Lôïi” vaø döï aùn “Xaây döïng moâ hình
chuyeån ñoåi dieän tích troàng Cam saønh nhieãm
beänh sang troàng Nhaõn treân ñòa baøn xaõ Ñaïi
Thaønh” hieän nay caây Böôûi ñang phaùt trieån toát.
Ngoaøi ra trong naêm, Phoøng ñaõ thöïc hieän raát
nhieàu moâ hình öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät trong
saûn xuaát maø ñieån hình laø “Xaây döïng moâ hình
chuyeån ñoåi caây troàng keùm hieäu quaû sang troàng
chanh khoâng haït treân ñòa baøn phöôøng Laùi Hieáu,
phöôøng Hieäp Thaønh” ñeán nay ñaõ caáp 1.910 caây
chanh, xaây döïng môùi “Moâ hình troàng naám baøo
ngö treân ñòa baøn xaõ Ñaïi Thaønh” dieän tích
2
50m /01 hoä vaø hoã trôï noâng daân chuyeån ñoåi caây
troàng keùm hieäu quaû sang böôûi naêm roi treân ñòa
baøn phöôøng Hieäp Thaønh dieän tích 4,2 ha/13 hoä.
THÒ XAÕ LONG MYÕ
Trong naêm, Phoøng Kinh teá thò xaõ Long Myõ
phoái hôïp toå chöùc Cuoäc thi Saùng taïo Thanh,
Thieáu nieân, nhi ñoàng caáp tænh, toå chöùc Hoäi thi
Tin hoïc treû caáp thò xaõ naêm 2019, qua ñoù ñaõ choïn
ñoäi tuyeån döï thi caáp tænh. Trong naêm, Phoøng ñaõ
phoái hôïp toå chöùc taäp huaán, hoäi thaûo ñaàu bôø, tham
quan moâ hình trong vaø ngoaøi tænh; phoái hôïp vôùi
caùc ñôn vò lieân quan tieán haønh nhieàu cuoäc thanh
tra, kieåm tra lieân quan ñeán lónh vöïc nhö: phaân
boùn, thöùc aên thuyû saûn, gia suùc, noùn baûo hieåm,
ñieän töû, ñoà chôi treû em, phöông tieän ño nhoùm 2,
kieåm tra cô sôû kinh doanh vaøng, xaêng daàu,
gas….; Phoái hôïp vôùi ngaønh chuyeân moân thanh,
kieåm tra veà an toaøn veä sinh thöïc phaåm; Thöôøng
xuyeân cöû caùn boä kieåm tra caùc traïm caân ñoái
chöùng treân ñòa baøn cho 07 chôï, phoái hôïp Chi cuïc
Tieâu chuaån, Ño löôøng, Chaát löôïng Kieåm tra

phöông tieän ño nhoùm 2 vaø cô sôû kinh doanh haøng
ñoùng goùi saün taïi caùc chôï.
Trong naêm, ñaõ thöïc hieän 01 nhieäm vuï khoa
hoïc vaø coâng ngheä, döï aùn “Giaûm thieåu thieät haïi
cuûa beänh vaøng laù, thoái reã vaø caûi thieän söùc khoûe
cuûa ñaát baèng bieän phaùp toång hôïp cho caây Quyùt
ñöôøng taïi xaõ Long Trò, thò xaõ Long Myõ, tænh Haäu
Giang” .
HUYEÄN LONG MYÕ
Naêm 2019, Phoøng Kinh teá vaø Haï taàng huyeän
Long Myõ ñaõ phoái hôïp toå chöùc Hoäi thi Saùng taïo
Thanh, Thieáu nieân, nhi ñoàng caáp huyeän naêm
2019 ñaït keát quaû toát, qua ñoù ñaõ choïn ñoäi tuyeån
döï thi caáp tænh keát quaû ñaït 1 giaûi ba vaø 1 giaûi
khuyeán khích. Song song ñoù trong naêm Phoøng
ñaõ keát hôïp vôùi sôû, ngaønh vaø caùc ñôn vò lieân quan
toå chöùc taäp huaán hôn 32 cuoäc taïi ñòa phöông; keát
Xuyến
(Sở
KH&CN
hôïp vôùi Hồng
caùc ñôn
vò lieâ
n quan
tieán Hậu
haønhGiang)
nhieàu
cuoäc thanh tra, kieåm tra lieân quan ñeán lónh vöïc
nhö: phaân boùn, thöùc aên thuyû saûn, gia suùc, noùn
baûo hieåm, ñieän töû, ñoà chôi treû em, phöông tieän
ño nhoùm 2, kieåm tra cô sôû kinh doanh vaøng,
xaêng daàu, gas…. treân ñòa baøn qua ñoù ñaõ tieán haønh
nhaéc nhôû vaø cam keát thöïc hieän ñuùng quy ñònh.
Trong naêm, ñaõ thöïc hieän 01 döï aùn “Xaây döïng
moâ hình öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät phaùt trieån
vuøng chuyeân canh böôûi da xanh (Citrus maxima)
ñaït tieâu chuaån VietGAP taïi huyeän Long Myõ” do
Trung taâm Thoâng tin vaø ÖÙng duïng Khoa hoïc
coâng ngheä tænh Haäu Giang chuû trì thöïc hieän.
HUYEÄN VÒ THUÛY
Naêm 2019, Phoøng Kinh teá vaø Haï taàng huyeän
Vò Thuûy phoái hôïp toå chöùc Cuoäc thi Saùng taïo
Thanh, Thieáu nieân, nhi ñoàng naêm 2019. Keát quaû
taïi cuoäc thi caáp tænh ñaït 01 giaûi nhì, 01 giaûi ba, 01
giaûi khuyeán khích; tham döï Hoäi thi Saùng taïo Kyõ
thuaät caáp tænh, ñaït 2 giaûi ba, 1 giaûi khuyeán khích.
Trong naêm ñôn vò ñaõ thöïc hieän 01 nhieäm vuï
khoa hoïc vaø coâng ngheä, döï aùn “ÖÙng duïng quy
trình saûn xuaát eách gioáng vaø nuoâi eách thöông
(Xem tiếp trang 22)
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từng bước thực hiện Đề án Nông nghiệp Xanh
Đại Thắng
Khi cây mía không
còn mang lại hiệu quả cho người nông dân, cũng là lúc
huyện Phụng Hiệp phát động mạnh phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật
nuôi. Theo thống kê trong 5 năm qua, toàn huyện đã có hơn 3.000 ha mía, vườn tạp được
chuyển đổi sang các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao gắn với việc liên kết với các công ty
doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu. Cách làm này không chỉ cải thiện đời sống cho
nông dân trong huyện mà còn góp phần thực hiện Đề án Nông nghiệp Xanh
mà Hậu Giang đang triển khai thực hiện.
Ñeå coâng taùc chuyeån ñoåi caây troàng ñöôïc thöïc
hieän hieäu quaû, huyeän Phuïng Hieäp ñaõ toå chöùc
nhieàu hoäi nghò veà tieâu thuï noâng saûn. ÔÛ ñoù ngöôøi
noâng daân coù dòp gaëp gôõ caùc doanh nghieäp ñeå
thaûo luaän tìm phöông thöùc hôïp taùc trong vaán ñeà
bao tieâu, ñeå hình thaønh chuoãi noâng saûn.
Cuõng chính nhôø nhöõng cuoäc gaëp gôõ ñoù maø giôø
ñaây haøng chuïc noâng hoä saûn xuaát khoùm MD2 ôû
xaõ Phöông Bình, huyeän Phuïng Hieäp ñaõ an taâm
trong saûn xuaát, khoâng coøn caûnh lo sôï veà giaù baùn
khi ñeán vuï thu hoaïch. Vöøa thu hoaïch xong 6
coâng khoùm MD2, naêng suaát 9 taán/coâng ñöôïc
doanh nghieäp bao tieâu troïn goùi töø vieäc cung öùng
gioáng, phaân boùn vaø thu mua giaù coá ñònh 5.700
ñoàng/kg khoùm, sau khi tröø heát caùc khoaûn chi phí,
oâng Nguyeãn Vaên Só, xaõ Phöông Bình, huyeän
Phuïng Hieäp thu veà lôïi nhuaän hôn 20 trieäu
ñoàng/coâng. Thaáy hieäu quaû hieän nay oâng Só vaän
ñoäng gia ñình vaø caùc hoä trong xoùm tieáp tuïc
chuyeån mía sang troàng khoùm MD2 ñeå lieân keát
vôùi doanh nghieäp. “Caây khoùm MD2 ñöôïc coâng ty
bao tieâu vôùi giaù coá ñònh 5.700 ñoàng/kg neân mình
raát an taâm, giôø chæ lo saûn xuaát ñeå khoùm ñaït naêng
suaát cao chöù khoâng coøn lo ñaàu ra nöõa.” OÂng Só
phaán khôûi cho bieát.
Theo ghi nhaän hieän taïi xaõ Phöông Bình,
huyeän Phuïng Hieäp coù khoaûng 22ha khoùm MD2
trong ñoù ñaõ coù 5ha ñaõ ñöôïc thu hoaïch. Thu nhaäp
cuûa caây khoùm mang laïi raát khaû quan, cao hôn
caây mía raát nhieàu, ñaëc bieät hieän nay nhu caàu cuûa
coâng ty West Food veà noâng saûn khoùm coøn raát
lôùn. Trong khi khu vöïc Phöông Bình laø vuøng ñaát
pheøn nheï raát thích hôïp cho vieäc troàng caây khoùm
MD2, chính vì theá maø hieän nay huyeän Phuïng
Hieäp ñang tieáp tuïc quy hoaïch môû roäng theâm
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Năm 2019 đánh dấu cây khóm MD2 xuất hiện và
mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nông hộ
trên địa bàn huyện Phụng Hiệp

Mãng cầu xiêm Hòa Mỹ dần khẳng định vị thế
trên thị trường thông qua các hợp đồng bao tiêu
năm sau luôn cao hơn năm trước

dieän tích khoùm MD2 leân khoaûng 100 ha baèng
caùch vaän ñoäng ngöôøi daân chuyeån ñoåi mía keùm
hieäu quaû sang troàng caây khoùm MD2. OÂng Ñinh
Vaên Phöông, xaõ Phöông Bình, huyeän Phuïng
Hieäp cho bieát: “Thaáy caây khoùm baø con troàng
trong aáp coù hieäu quaû neân gia ñình quyeát ñònh
chuyeån hôn 01 ha mía sang troàng khoùm MD2, vôùi
hy voïng caây khoùm seõ mang laïi thu nhaäp. Bôûi ai

Nụ Cười Ngày Xuân
Hồ Hằng

CHUỘT THỜI VI TÍNH

KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC
Đầu năm, một người đi xem bói. Thầy bói
phán rằng:
- Năm nay là năm Tý, anh lại tuổi Chuột, là
năm tuổi đấy! Hãy cẩn thận với người tuổi
Mèo. Nó đang rình rập, vồ anh đấy!
- Ồ, không thể tránh được đâu!
- Ủa! Tại sao vậy?
- Vì tôi đã… cưới nó rồi!
- ???
cuõng muoán laøm giaøu treân maõnh ñaát cuûa mình, khi
caây mía khoâng ñem laïi hieäu quaû thì phaûi choïn
moät loaïi caây troàng khaùc ñeå thay theá.”
Ngoaøi caây khoùm MD2 hieän nay ôû huyeän
Phuïng Hieäp coøn coù 5 loaïi noâng saûn khaùc ñöôïc
bao tieâu lieân keát, cuï theå laø: Caây mía hôn 6.000
ha, caây luùa 1.776 ha, caây maõng caàu xieâm 78 ha,
chanh khoâng haït 22 ha (ñang môû roäng theâm
200ha), döa löôùi hôn 01 ha.
Ñieån hình nhö maõng caàu xieâm, moät loaïi noâng
saûn chuû löïc cuûa huyeän ñang daàn coù choã ñöùng
vöõng chaéc treân thò tröôøng thoâng qua vieäc kyù caùc
hôïp ñoàng bao tieâu vuï sau luoân cao hôn vuï tröôùc.
Neáu naêm 2018 HTX chæ kyù hôïp ñoàng bao tieâu
vôùi Coâng ty Cheá bieán Noâng saûn Tieán Thònh 250
taán maõng caàu, thì sang naêm 2019 HTX ñaõ cung
öùng cho coâng ty gaàn 600 taán vaø theo döï kieán naêm
2020 tôùi ñaây saûn löôïng seõ tieáp tuïc taêng. OÂng Voõ
Vaên Phaûi, Giaùm ñoác HTX Maõng Caàu Xieâm Hoøa
Myõ cho bieát: “Luùc tröôùc maõng caàu xieâm chöa coù
thöông hieäu thì coâng ty mua coøn khaù deø daët.
Nhöng töø khi mình xaây döïng ñöôïc thöông hieäu roài
thì quaù trình hôïp taùc mua baùn coù nhieàu thuaän lôïi.
Maõng caàu cuûa HTX hieän nay coâng ty ñaõ xuaát sang
caùc nöôùc Chaâu AÂu neân saûn löôïng kyù keát naêm naøo
cuõng taêng.”
Vôùi nhöõng hieäu quaû böôùc ñaàu cuûa vieäc saûn
xuaát theo chuoãi lieân keát, trong naêm 2019 naøy

Một nhóm trẻ ngồi vòng quanh cô giáo
trong giờ kể chuyện.
Cô lần lượt hỏi mỗi em một câu:
- Tèo, con mèo kêu như thế nào?
- Dạ, nó kêu “meo.. meo… meo” ạ!
- Tý, con chuột kêu như thế nào?
- Dạ, nó kêu “click… click” ạ!
- ???
huyeän Phuïng Hieäp ñaõ chuyeån ñoåi theâm gaàn
1000 ha mía keùm hieäu quaû sang caùc loaïi caây ñaõ
ñöôïc lieân keát ñaàu ra, töøng böôùc hình thaønh
nhöõng vuøng chuyeân canh caùc loaïi noâng saûn naøy.
Qua ñoù cuõng töøng böôùc thöïc hieän Ñeà aùn Noâng
nghieäp Xanh do tænh phaùt ñoäng.
OÂng Nguyeãn Vaên Laãy, Bí thö huyeän uûy
Phuïng Hieäp cho bieát: “Hieän nay, huyeän ñang taäp
trung ñaåy maïnh vieäc chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng
vaät nuoâi, taäp trung phaùt trieån kinh teá noâng nghieäp
ñi vaøo chieàu saâu thöïc hieän ñöôïc chuoãi giaù trò ñeå
naâng cao ñöôïc thu nhaäp cho ngöôøi noâng daân,
töøng böôùc xaây döïng neàn noâng nghieäp höõu cô, neàn
noâng nghieäp xanh. Tröôùc maét tuyeân truyeàn vaän
ñoäng ngöôøi daân chuyeån ñoåi 5 loaïi caây troàng chuû
löïc nhö: chanh khoâng haït, maõng caàu, caây haïnh,
xoaøi caùt chu, khoùm,.. vì nhöõng loaïi caây troàng naøy
ñaõ lieân keát ñöôïc ñaàu ra”.
Chuyeån ñoåi töø moät loaïi caây troàng khoâng
mang laïi hieäu quaû sang moät loaïi caây troàng khaùc
vöøa cho giaù trò kinh teá cao hôn vöøa ñaûm baûo ñöôïc
ñaàu ra ñang laø höôùng ñi cuûa huyeän Phuïng Hieäp
trong vieäc quy hoaïch laïi vuøng saûn xuaát. Qua ñoù
vöøa goùp phaàn vöïc daäy theá maïnh noâng nghieäp
cuûa ñòa phöông vöøa thöïc hieän Ñeà aùn Noâng
nghieäp xanh do tænh phaùt ñoäng maø huyeän Phuïng
Hieäp laø ñòa phöông thí ñieåm ñaàu tieân./.
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(Tieáp theo trang 19)

HOẠT ĐỘNG KH&CN CẤP HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ (TT)
phaåm trong ao keát hôïp vôùi nuoâi caù. Ñòa ñieåm
thöïc hieän xaõ Vónh Töôøng, xaõ Vónh Thuaän Taây,
huyeän Vò Thuûy, tænh Haäu Giang.
HUYEÄN PHUÏNG HIEÄP
Trong naêm, Phoøng Kinh teá vaø Haï taàng huyeän
Phuïng Hieäp ñaõ phoái hôïp toå chöùc Hoäi thi Tin hoïc
treû huyeän vaø choïn ñoäi tuyeån tham döï Hoäi thi caáp
tænh ñaït 01 giaûi nhaát, 01 giaûi nhì, 02 giaûi ba, 02
giaûi khuyeán khích, phoái hôïp toå chöùc Cuoäc thi
Saùng taïo Thanh, Thieáu nieân, nhi ñoàng caáp
huyeän vaø tham döï Hoäi thi caáp tænh Phuïng Hieäp
ñaït 01 giaûi nhì, 03 giaûi khuyeán khích vaø göûi 02
saûn phaåm döï thi caáp quoác gia; phoái hôïp toå chöùc
Hoäi thi Saùng taïo Kyõ thuaät caáp huyeän vaø choïn ra
saûn phaåm tham gia Hoäi thi Saùng taïo Kyõ thuaät
caáp tænh coù 01 giaûi phaùp ñaït giaûi ba, 01 giaûi phaùp
ñaït giaûi khuyeán khích.
Trong naêm, coù 06 nhieäm vuï khoa hoïc vaø coâng
ngheä ñöôïc thöïc hieän treân ñòa baøn huyeän trong
ñoù: Döï aùn “Troàng thöû nghieäm Keo lai (Acacia
hybrids) treân ñaát lieáp khu vöïc Lung Baøu Saáu, xaõ
Hoøa Myõ, huyeän Phuïng Hieäp”, döï aùn “Xaây döïng
moâ hình troàng cam maät khoâng haït theo höôùng
höõu cô treân ñòa baøn huyeän Phuïng Hieäp” ñaõ
nghieäm thu ñaùnh giaù keát quaû; 04 nhieäm vuï thöïc
hieän tieáp 2020: döï aùn “Xaây döïng moâ hình öùng
duïng khoa hoïc kyõ thuaät troàng vaø cheá bieán sau
thu hoaïch rau ñaéng ñaát Polygonum aviculare L.
taïi huyeän Phuïng Hieäp”; döï aùn “Xaây döïng moâ
hình hoã trôï chuyeån giao khoa hoïc kyõ thuaät troàng
döa löôùi ñaït tieâu chuaån GlobalGAP taïi huyeän
Phuïng Hieäp”; döï aùn “Xaây döïng moâ hình öùng
duïng khoa hoïc kyõ thuaät thöïc haønh chuoãi giaù trò
maõng caàu xieâm ñaït chöùng nhaän GlobalGAP taïi
huyeän Phuïng Hieäp, tænh Haäu Giang”; moâ hình
thöû nghieäm “Nuoâi löôn thöông phaåm trong beå
baït baèng con gioáng nhaân taïo vôùi vieäc aùp duïng
caùc tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaø keát noái ñöôïc
nôi tieâu thuï oån ñònh” treân ñòa baøn huyeän.
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HUYEÄN CHAÂU THAØNH
Trong naêm, Phoøng Kinh teá vaø Haï taàng huyeän
Chaâu Thaønh phoái hôïp tuyeân truyeàn ñaêng kyù
tham gia Hoäi thi Saùng taïo Kyõ thuaät, Hoäi thi Tin
hoïc treû vaø Cuoäc thi Saùng taïo Thanh, Thieáu nieân,
nhi ñoàng.
Tham möu Hoäi ñoàng tö vaán tuyeån choïn toå
chöùc vaø caù nhaân chuû trì thöïc hieän döï aùn hoïp xeùt
tuyeån choïn 02 döï aùn laø “Taän duïng pheá phaåm
noâng nghieäp ñeå troàng naám rôm trong nhaø” vaø
“Maùy thuï phaán maõng caàu”. Tuy nhieân, chuû
nhieäm nhieäm vuï chöa neâu ra ñöôïc tính khaû thi ñeå
thöïc hieän döï aùn, neân Hoäi ñoàng khoâng thoáng nhaát
thöïc hieän.
HUYEÄN CHAÂU THAØNH A
Phoøng Kinh teá vaø Haï taàng huyeän Chaâu
Thaønh A phoái hôïp toå chöùc Cuoäc thi Saùng taïo
Thanh, Thieáu nieân, nhi ñoàng caáp huyeän, tuyeån
choïn saûn phaåm ñeå tham gia Hoäi thi caáp tænh ñaït
02 giaûi nhaát, 01 giaûi nhì, 01 giaûi ba vaø 06 giaûi
khuyeán khích. Trong ñoù coù 01 saûn phaåm ñaït giaûi
khuyeán khích caáp Quoác gia; phoái hôïp toå chöùc
Hoäi thi Saùng taïo Kyõ thuaät huyeän choïn 15 saûn
phaåm döï thi caáp tænh. Keát quaû coù 01 giaûi nhaát, 01
giaûi ba, 01 giaûi khuyeán khích.
Trong naêm 2019, Chaâu Thaønh A thöïc hieän 03
nhieäm vuï khoa hoïc vaø coâng ngheä Döï aùn: “Xaây
döïng moâ hình hoã trôï chuyeån giao khoa hoïc kyõ
thuaät troàng rau maøu öùng duïng coâng ngheä cao ñaït
tieâu chuaån GlobolGAP phuïc vuï phaùt trieån neàn
noâng nghieäp thoâng minh taïi huyeän Chaâu Thaønh
A, tænh Haäu Giang” vaø döï aùn: “Xaây döïng moâ
hình nuoâi cua ñoàng vaø caù chaïch laáu quy moâ noâng
hoä taïi huyeän Chaâu Thaønh A, tænh Haäu Giang” vaø
ñeà taøi “Nuoâi caù loùc treân beå ñaát loùt baït söû duïng
nöôùc thaûi ñeå nuoâi caù saëc raèn trong möông vöôøn
taïi huyeän Chaâu Thaønh A, tænh Haäu Giang” caû 03
nhieäm vuï ñöôïc nghieäm thu ñaùnh giaù keát quaû
naêm 2019./.

N

ăm 2019 khép lại với nhiều thành tích mà ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang đã
giúp nông dân, doanh nghiệp tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Nhiều đề tài dự án được triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực.

hoa học và công nghệ Hậu Giang

01 năm
Ñieàu deã nhaän thaáy nhaát laø hieäu öùng lan toûa töø
keát quaû nghieân cöùu cuûa döï aùn “Xaây döïng, quaûn
lyù vaø phaùt trieån nhaõn hieäu taäp theå “Maõng caàu
Haäu Giang” duøng cho saûn phaåm maõng caàu trong
tænh Haäu Giang” ñöôïc ngaønh khoa hoïc trieån
khai. Giuùp cho ngöôøi daân troàng maõng caàu Haäu
Giang phaùt trieån kinh teá, quy moâ saûn xuaát. Baø
Phaïm Thò Löôïng, Hôïp taùc xaõ Noâng nghieäp vaø
thöông maïi dòch vuï maõng caàu Thuaän Hoøa, xaõ
Thuaän Hoøa, huyeän Long Myõ, thoâng tin: “Töø khi
maõng caàu Haäu Giang ñöôïc Sôû Khoa hoïc vaø
Coâng ngheä tænh ñaêng kyù nhaõn hieäu haøng hoùa, keát
naïp HTX laø thaønh vieân söû duïng nhaõn hieäu thì
ngöôøi tieâu duøng trong vaø ngoaøi tænh ngaøy caøng
tin töôûng, tieâu duøng traø nhieàu hôn. Moãi thaùng,
HTX ñaõ cung öùng ra thò tröôøng khoaûng 50kg traø
maõng caàu. Caùc thaønh vieân HTX raát phaán khôûi vì
ñöôïc tænh tin töôûng choïn laø ñaïi dieän quaûng baù
maët haøng noâng saûn chuû löïc mang thöông hieäu
Haäu Giang.
Beân caïnh hoã trôï HTX quaûng baù cho saûn
phaåm, khoa hoïc coâng ngheä coøn saùt caùnh vôùi
doanh nghieäp, toå chöùc treân ñöôøng laäp nghieäp,
xaây döïng teân tuoåi. Chæ trong naêm qua, phoøng
chuyeân moân cuûa Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä tænh
ñaõ höôùng daãn cho 16/76 toå chöùc ñaêng kyù sôû höõu
coâng nghieäp, naâng toång soá vaên baèng ñöôïc Cuïc
Sôû höõu trí tueä caáp laø 217 saûn phaåm. Phaán khôûi vì
trong quaù trình laäp nghieäp ñöôïc ngaønh chöùc
naêng höôùng daãn taän tình, oâng Phan Vaên Taëng, ôû
huyeän Long Myõ, baøy toû: “Cô sôû toâi chuyeân saûn
xuaát caùc saûn phaåm thuû coâng myõ ngheä nhöng chæ
laøm theo hình thöùc cha truyeàn con noái. Nay ñöôïc

nhìn lại

Trúc Linh

Ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng đại diện
Cục Sở hữu Trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh trao Giấy
chứng nhận nhãn hiệu “Mãng cầu Hậu Giang” cho
đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Mô hình trồng chuyên canh bưởi da xanh đạt
tiêu chuẩn VietGAP
Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä höôùng daãn, ñònh
höôùng neân toâi ñaõ xaây döïng teân tuoåi cho cô sôû vaø
ñöôïc chính thöùc baûo hoä vôùi nhaõn hieäu BURI. Toâi
tin töôûng raèng cô sôû cuûa mình seõ vöõng tieán hôn vì
chính thöùc ñöôïc coâng nhaän ñoäc quyeàn”.
Caùc ñôn vò nhaø nöôùc nhö Khu baûo toàn thieân
nhieân Lung Ngoïc Hoaøng thì ñöôïc hoã trôï quaûng
(Xem tiếp trang 37)
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Ảnh hưởng
CỦA BIỆN PHÁP TƯỚI NƯỚC
VÀ BÓN PHÂN PHÙ HỢP
CHO CÂY ĐẬU BẮP
LUÂN CANH Ở VÙNG
NHIỄM MẶN Ở HẬU GIANG
Trịnh Quang Khương1, Lê Ngọc Phương1, Trần Văn Hiến1,
Trịnh Thanh Thảo1, Huỳnh Trường Vĩnh2

I. VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP
NGHIEÂN CÖÙU
1.1. Vaät lieäu nghieân cöùu
- Ñaëc ñieåm gioáng ñaäu baép: Ñaây laø moät loaïi
caây troàng raát thích hôïp vôùi vuøng ñaát ôû ñòa
phöông, thích öùng vôùi nhieàu muøa vuï do tính naêng
cuûa noù chòu ñöôïc pheøn maën, cho naêng suaát cao,
thôøi gian sinh tröôûng töø 95 - 130 ngaøy, sau khi
gieo haït ñeán 45 ngaøy laø baét ñaàu thu hoaïch.
- Ñaëc ñieåm gioáng luùa: (1) OM 344 coù thôøi
gian sinh tröôûng 90 - 95 ngaøy, naêng suaát Ñoâng
Xuaân 7 - 9 taán/ha; Heø Thu 4 - 6 taán/ha, khaû naêng
chòu pheøn, maën 3 - 4‰, khaû naêng thích nghi
roäng, canh taùc ñöôïc caùc vuï trong naêm (2) OM
9577, coù thôøi gian sinh tröôûng 95 - 105 ngaøy,
naêng suaát vuï Ñoâng Xuaân 7,0 - 8,0 taán/ha; vuï Heø
Thu: 4,0 - 6,0 taán/ha, chòu pheøn, maën vôùi noàng
ñoä muoái 4 - 6‰, khaû naêng thích nghi roäng.
1.2. Phöông phaùp nghieân cöùu
1.2.1. Phaân tích ñaùnh giaù hieäu quaû kinh teá
Chi phí vaø lôïi nhuaän cuûa moâ hình so vôùi canh
taùc truyeàn thoáng cuûa noâng daân.
1
2

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Hậu Giang
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TÓM TẮT
Chuyển đổi vụ lúa Xuân Hè trên đất lúa kém hiệu quả sang
trồng cây màu trong vụ Xuân Hè, trong đó có cây đậu bắp
nhằm đa dạng hóa cây trồng, giảm áp lực sâu bệnh trên ruộng
lúa, tiết kiệm nước tưới trong mùa khô, nâng cao thu nhập cho
người nông dân. Để thực hiện chính sách này, cần thiết ứng
dụng những biện pháp kỹ thuật mới, xây dựng mô hình canh
tác tiên tiến dựa trên quản lý dinh dưỡng và biện pháp tưới
nước tiết kiệm cho cây đậu bắp ở xã Lương Tâm, huyện Long
Mỹ, tỉnh Hậu Giang trong năm 2019. Khi so sánh nông dân
trồng đậu bắp với trồng lúa trong vụ Xuân Hè, 2019 đã gia
tăng được 17,614 triệu đồng/ha, tương đương 168,0%. Khi ứng
dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến lợi nhuận của mô hình trồng
đậu bắp đã gia tăng được 22,933 triệu đồng/ha, tương đương
218,7%, so với trồng lúa. Ở mô hình canh tác tiên tiến, với diện
tích 2 ha đậu bắp lợi nhuận đã gia tăng được 5,319 triệu
đồng/ha, tương đương 18,9% so với kỹ thuật canh tác của
nông dân.
Từ khóa: Quản lý dinh dưỡng, sản xuất đậu bắp, đất lúa
kém hiệu quả.
1.2.2. Phöông phaùp xaây döïng moâ hình
Moâ hình ñöôïc boá trí theo kieåu thöû nghieäm
treân ruoäng noâng daân (On-farm trial) taïi xaõ
Löông Taâm, huyeän Long Myõ, tænh Haäu Giang
treân dieän tích 2 ha.
- Ruoäng noâng daân (ND): Bieän phaùp canh taùc
nhö: phaân boùn, töôùi nöôùc, bieän phaùp baûo veä thöïc
vaät hoaøn toaøn theo taäp quaùn cuûa noâng daân.
- Ruoäng moâ hình (MH): ÖÙng duïng caùc bieän
phaùp kyõ thuaät canh taùc toång hôïp nhö: boùn phaân
ñaïm; laân vaø kali theo khuyeán caùo (löôïng ñaïm
trung bình laø 200 kg N/ha; löôïng laân trung bình
laø 160 kg P205/ha; löôïng kali trung bình laø 120 kg
K2O/ha, vaø bieän phaùp quaûn lyù nöôùc, phoøng tröø
saâu beänh toång hôïp (IPM). Duøng maøng phuû che
phuû ñaát, boùn phaân höõu cô 1.000 kg/ha.
1.2.3. Phöông phaùp thu thaäp vaø xöû lyù soá lieäu
- Naêng suaát luùa, ñaäu baép ñöôïc thu thaäp vaø xöû
lyù theo quy trình cuûa IRRI (1994).
- Soá lieäu ñöôïc xöû lyù thoáng keâ theo chöông
trình SPSS 10.05. Söû duïng pheùp thöû T.
1.3. Thôøi gian vaø ñòa ñieåm nghieân cöùu
Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän töø thaùng 2 ñeán
thaùng 6 naêm 2019 taïi xaõ Löông Taâm, huyeän
Long Myõ, tænh Haäu Giang.

Mô hình trồng đậu bắp Xuân Hè 2019 tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ

2.2. So saùnh hieäu quaû kinh teá cuûa caây ñaäu
baép vaø caây luùa cuûa caùc hoä noâng daân töï troàng
trong vuï Xuaân Heø 2019 ôû Löông Taâm, Long
Myõ, Haäu Giang
Qua keát quaû thöïc hieän moâ hình thu ñöôïc ôû
baûng 2 cho thaáy chi phí troàng ñaäu baép trong vuï
XH töø coâng lao ñoäng phuïc vuï ñeán coâng xöû lyù
thaân caây ñaäu baép sau thu hoaïch cao hôn so vôùi
troàng luùa XH laø 11,553 trieäu ñoàng/ha. Troàng ñaäu
baép chi phí töø haït gioáng, phaân boùn, thuoác tröø saâu
beänh, coû daïi ñeàu cao hôn troàng luùa 2,185 trieäu
ñoàng/ha ñeán 11,406 trieäu ñoàng/ha. Toång chi phí
troàng ñaäu baép XH laø gaàn 51,187 trieäu ñoàng/ha
vaø toång chi phí troàng luùa XH laø 17,387 trieäu
ñoàng/ha. Töø ñoù cho thaáy toång cheânh leäch troàng
ñaäu baép XH cao hôn troàng luùa laø 33,8 trieäu
ñoàng/ha, troàng ñaäu baép taêng chi phí gaàn gaáp 3
laàn so vôùi troàng luùa. Toång thu cuûa caây luùa vuï XH
laø 27,874 trieäu ñoàng, coøn toång thu cuûa caây ñaäu
baép laø 79,288 trieäu ñoàng, cao gaàn 2,85 laàn toång
thu cuûa caây luùa. Lôïi nhuaän cuûa caây ñaäu baép laø
28,101 trieäu ñoàng/ha, lôïi nhuaän caây luùa chæ
10,487 trieäu ñoàng/ha.
Bảng 1. Lượng phân bón trung bình 6 hộ ở trong ruộng mô hình và 6 ruộng nông dân trong vụ đậu
bắp Xuân Hè 2019 ở Lương Tâm, Long Mỹ, Hậu Giang

II. KEÁT QUAÛ VAØ THAÛO LUAÄN
2.1. So saùnh löôïng phaân boùn cuûa moâ hình vaø
noâng daân trong vuï ñaäu baép vuï Xuaân Heø 2019,
ôû xaõ Löông Taâm, huyeän Long Myõ, Haäu Giang
Löôïng phaân boùn cho moâ hình canh taùc ñaäu
baép xaõ Löông Taâm, huyeän Long Myõ, Haäu
Giang, trung bình theo coâng thöùc phaân boùn: N,
P2O5, K2O laø 200 - 160 - 120, ngoaøi ra coøn boùn
1.000 kg phaân höõu cô/ha, phun 6 kg KNO3 vaø 50
g Comcat. Thu thaäp thoâng tin cuûa 6 hoä noâng daân
ôû, huyeän Long Myõ, Haäu Giang cho thaáy giöõa caùc
hoä boùn phaân khaùc nhau raát nhieàu. Löôïng phaân
ñaïm noâng daân boùn thaáp nhaát 198 kg N/ha vaø cao
nhaát laø 325 kg N/ha, trung bình laø 281 kg N/ha.
Löôïng phaân laân noâng daân boùn dao ñoäng töø 258 393 kg P2O5/ha, trung bình laø 275 kg P2O5/ha. Vaø
löôïng phaân kali noâng daân boùn dao ñoäng töø 31 59 kg K2O/ ha, trung bình laø 48 kg K2O/ha vaø boùn
trung bình 100 kg Humic/ha. Nhö vaäy, noâng daân
boùn phaân N cao hôn moâ hình 40,5%, löôïng phaân
laân cao hôn moâ hình 71,9% P2O5 vaø K2O thaáp
hôn moâ hình laø 60,0%.

(Xem tiếp trang 28)
Xuân Canh Tý 2020
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Tranh Đông Hồ là dòng tranh nổi tiếng trong các dòng tranh dân
gian của Việt Nam với những giá trị nội dung và nghệ thuật độc đáo.
Trong lịch sử phát triển gần năm trăm năm, tranh dân gian Đông Hồ đã
trở thành một sản phẩm nghệ thuật và văn hóa tinh thần đối với nhiều
thế hệ người dân Việt Nam. Xuân Canh Tý 2020, chắc ai cũng muốn
thưởng thức tranh vì cũng muốn có cơ may giàu như chuột sa hũ gạo.

TẾT CANH TÝ 2020

thưởng tranh

ĐÁM CƯỚI CHUỘT
Tranh Ñoâng Hoà - teân ñaày ñuû laø tranh khaéc goã
daân gian Ñoâng Hoà, laø moät doøng tranh daân gian
Vieät Nam vôùi xuaát xöù töø laøng tranh Ñoâng Hoà tænh Baéc Ninh. Coù raát nhieàu böùc tranh daân gian
coå veà troø chôi con treû. OÂng cha ta taøi hoa ñaõ ñeå
laïi moät taøi saûn vaên hoùa thaät thanh taân.
Böùc tranh vôùi boá cuïc chaët cheõ, chia laøm hai
maûng hình, maûng treân goàm 4 con chuoät ñang
tieán ñeán tröôùc maët con meøo ñaïi; con chuoät giaø ñi
ñaàu, hai “tay” ñöa chim boà caâu ra daâng leã nhöng
sôï ruït caû coå, quaëp caû ñuoâi, co ruùm ngöôøi laïi. Con
chuoät giaø thöù hai tuy ñaàu coù ngaång cao hôn
nhöng vaãn khom cong löng, hai “tay” run run,
moùng vuoát loùng ngoùng, laøm tuoät caû leã vaät caù
cheùp laø nhöõng thöù maø meøo ta raát thích. Con
chuoät thöù ba cuõng laø chuoät giaø, thoåi keøn, maét vaãn
lieác xem thaùi ñoä cuûa meøo giaø. Con thöù tö laø
chuoät non cuõng thoåi loaïi keøn saâu, coøng löng,
khuùm nuùm. Boán con chuoät ôû haøng treân coù hình
daùng, ñöôøng neùt vaø caùc maûng maøu saéc khaùc
nhau ñaõ taïo neân moät söï ña daïng cho ngöôøi xem.
Nhöõng haøng chöõ Haùn ñöôïc theâu ôû phía treân,
töø traùi sang phaûi: Thuû thaân (giöõ thaân), Laõo thöû
(chuoät giaø), Taùc laïc (thoåi keøn); giöõa con chuoät ñi
ñaàu vaø meøo coù chöõ Coáng leã (ñem ñoà bieáu) phía
goùc phaûi laø chöõ Mieâu (meøo) ñaõ giuùp cho ngöôøi
xem tranh bieát roõ theâm laø hoï nhaø chuoät ñem ñoà
coáng leã ñeán bieáu meøo giaø. Goùc phaûi laø hình moät
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Ảnh minh họa

con meøo giaø, thaät lôùn, ngoài choãm moät phía, ñöôïc
phoùng to 1eân vöôït caû con ngöïa ôû goùc phaûi phía
döôùi. Con meøo giaø ñöôïc taïo bôûi nhöõng ñöôøng
cong vaën veïo, laét nhaét, giô moät ''tay'' tröôùc nhö
ñeå giao tieáp, nhöõng neùt, veû daùng maët, chaân vaø
vuoát ñöôïc khueách ñaïi laøm noåi baät baûn chaát taâm
ñòa ñoäc aùc vôùi boä ñieäu giaû daïng nhaân töø hieàn
laønh.
Maûng hình beân döôùi goàm taùm chuù chuoät, ''chuù
reå'' cöôõi ngöïa naâu ñi ñaàu, ñaàu ñoäi muõ, ngoaùi coå
laïi nhìn veà phía sau, moõm ngheånh leân nhö ñaày
thaáp thoûm. Ngöôøi veõ coøn chuù thích theâm chöõ
“Giai teá” (chuù reå) vaø trong caùi bieån do chuoät thöù
ba vaùc coù hai chöõ ''Ngheânh hoân'' (röôùc daâu) giuùp
ngöôøi xem khaúng ñònh roõ ñaây laø moät ñaùm cöôùi
cuûa hoï nhaø chuoät. Chuoät thöù hai ñöùng thaúng caàm
loïng che cho chuù reå, chaêm chuù nhìn veà phía
tröôùc, khoâng khuùm nuùm nhö ôû haøng treân. Chuoät

''coâ daâu'' ngoài kieäu do boán chuoät khieâng, hai
chuoät khieâng ñi tröôùc maét thaúng. Hai chuoät
khieâng sau cuøng vôùi chuoät vaùc bieån ñeàu
quay ñaàu nhìn laïi phía sau, neùt maët ñeàu lo sôï
khoâng an taâm vì khoâng bieát meøo giaø coù ñoàng
yù nhaän leã cho ñaùm cöôùi chuoät khoâng. Ngay
chuoät coâ daâu ngoài trong kieäu vaán khaên che
maát hai tai nhö con maét cuõng theå hieän neùt
boàn choàn phaáp phoûng. Phía sau chieác kieäu
cuûa coâ daâu chuoät, ngheä nhaân daân gian coøn
ñieåm 5 chaám nhoû töôïng tröng cho Nguõ haønh
(kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå).
Phía treân cuûa böùc tranh coù hai chuù chuoät
mang leã vaät thì chuù chuoät ñi ñaàu ñöôïc veõ
maøu naâu ñoû (= döông) oâm con chim (chim
bay treân trôøi, döông), chuoät ñi sau thaân mình
ñen (= aâm) xaùch caù (caù bôi döôùi nöôùc, aâm).
Nhöõng chi tieát naøy theå hieän nguyeân lyù aâm
döông hoøa hôïp.
Ngöôøi ngheä só ñaõ duøng hình töôïng chuoät meøo ñeå aùm chæ, ñaû kích. Vò quan Meøo Tam
Theå ñaïi dieän cho phuù quyù, quyeàn löïc soáng
döïa vaøo boùc loät, tính neát löôøi bieáng, luoân ñoøi
hoûi höôûng thuï. Keá ñeán hoï haøng nhaø chuoät ñuû
caùc thaønh phaàn laø bieåu töôïng beø phaùi, troäm
caép phaù hoaïi kinh teá bò nhaân daân caêm gheùt
leân aùn.
Böùc tranh laø ñænh cao cuûa loaïi tranh chaâm
bieám, haøi höôùc, giaûn dò maø xuùc tích, hoùm
hónh maø töôi vui nhaèm boùc traàn thoùi tham
lam, taøn baïo cuûa giai caáp thoáng trò ngaøy xöa.
Caùm ôn ngöôøi ngheä só taøi hoa ñaõ ñoùng goùp
theâm cho tieáng cöôøi ngaøy Xuaân theâm saûng
khoaùi, ñaùnh thöùc tinh thaàn caûnh giaùc cuûa
nhaân daân.
Teát Canh Tyù 2020 ñeán, Xuaân veà nhaø nhaø,
cô quan ñôn vò treo tranh "Ñaùm cöôùi
chuoät”, nhö moät lôøi caûnh baùo, nhaéc nhôû vaø
caên daïy nhöõng ngöôøi coù chöùc coù quyeàn neân
soáng sao cho phaûi ñaïo, noù cuõng laø lôøi nhaéc
nhôû, ñoäng vieân ñaày tính nhaân vaên, hieän thöïc
vaø giaøu tính chieán ñaáu, noù cuõng laø lôøi daïy
cho caùc theá heä treû trong gia ñình bieát ñoái
nhaân xöû theá.

Trăm
hoa
đua
nở,
mừng
Đảng
tiến
hành
Đại
hội
các
cấp,

Muôn
vẻ
đổi
thay,
vui
Xuân
đất
nước
rợp
cờ
rồng.
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(Tieáp theo trang 25)

ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP TƯỚI NƯỚC VÀ BÓN PHÂN (tt)
Bảng 2. So sánh hiệu quả kinh tế trung bình 6 hộ nông dân đậu bắp và 6 hộ nông dân trồng lúa
trong vụ Xuân Hè 2019 ở Lương Tâm, Long Mỹ, Hậu Giang

Ghi chú: * Giá đậu bắp có 3 loại là: loại 1: 8.500; loại 2: 2.500 và bán xô: 4.500 đồng/kg (Công ty thu mua phân
loại và định giá). Giá lúa là 5.350 đồng/kg ở giai đoạn tháng 5 năm 2019.

2.3. So saùnh naêng suaát vaø hieäu quaû kinh teá
ñaäu baép cuûa ruoäng moâ hình vaø ruoäng noâng
daân trong vuï Xuaân Heø 2019 ôû Löông Taâm,
Long Myõ, Haäu Giang
Keát quaû thu ñöôïc ôû baûng 3 cho thaáy khi öùng
duïng kyõ thuaät tieân tieán vaøo saûn xuaát ñaäu baép
nhö: Ñieàu chænh löôïng phaân boùn phuø hôïp ôû caùc
giai ñoaïn sinh tröôûng, boùn phaân caân ñoái giöõa caùc
döôõng chaát N, P, K, boùn taêng löôïng phaân höõu cô,
boùn theâm chaát caûi taïo ñaát giuùp gia taêng naêng
suaát ñaäu baép so vôùi ruoäng saûn xuaát cuûa noâng
daân. Trung bình 6 hoä cuûa ruoäng troàng ñaäu baép
theo moâ hình naêng suaát laø 11,584 taán/ ha, ruoäng
troàng ñaäu baép theo noâng daân naêng suaát laø 11,139
taán/ ha, taêng 0,445 taán/ha, töông ñöông 4,0%.
Tuy nhieân, khi öùng duïng kyõ thuaät môùi vaøo saûn
xuaát ñaäu baép giuùp gia taêng (loaïi 1 leân hôn 2,4%,
loaïi 2 laø 5,0% vaø loaïi xoâ laø 10,6%) so vôùi kyõ
thuaät canh taùc cuûa noâng daân. Toång thu cuûa ruoäng
troàng theo moâ hình laø 81,92 trieäu ñoàng/ha, cao
hôn ruoäng noâng daân 2,633 trieäu ñoàng/ha (ruoäng
cuûa noâng daân toång thu laø 79,288 trieäu ñoàng/ha),
töông ñöông hôn 3,3%. Trong ruoäng moâ hình do
thöôøng xuyeân coù caùn boä kyõ thuaät, caùn boä khuyeán
noâng cuøng baø con noâng daân thaêm ñoàng neân ñaõ
coù nhöõng phaùt hieän saâu, beänh kòp thôøi vaø coù bieän
phaùp phoøng tröø saâu, beänh haïi thích hôïp giaûm chi
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phí thuoác tröø saâu, beänh ñöôïc 0,7 trieäu ñoàng/ha
vaø coâng lao ñoäng ruoäng noâng daân taêng gaàn 0,2
trieäu ñoàng/ha (do taêng soá laàn phun thuoác). Chi
phí phaân boùn caùc loaïi ôû ruoäng moâ hình troàng ñaäu
baép laø 13,799 trieäu ñoàng, thaáp hôn ruoäng noâng
daân laø 1,787 trieäu ñoàng/ha (ruoäng noâng daân chi
phí phaân boùn caùc loaïi laø 15,585 trieäu ñoàng/ha).
Toång chi phí cuûa moâ hình laø 48,5 trieäu ñoàng/ha,
ruoäng cuûa noâng daân laø 51,187 trieäu ñoàng/ha,
thaáp hôn ruoäng noâng daân 2,687 trieäu ñoàng töông
ñöông 5,3%. Töø ñoù cho thaáy lôïi nhuaän ôû ruoäng
trong baép öùng duïng kyõ thuaät canh taùc tieân tieán
lôïi nhuaän laø 33,42 trieäu ñoàng/ha, ruoäng noâng
daân lôïi nhuaän 28,101 trieäu ñoàng/ha, cao hôn
5,319 trieäu ñoàng/ha, töông ñöông hôn 18,9%.
2.4. So saùnh naêng suaát vaø hieäu quaû kinh teá
ñaäu baép cuûa ruoäng moâ hình vaø ruoäng noâng
daân trong vuï Xuaân Heø 2019 ôû Löông Taâm,
Long Myõ, Haäu Giang
Keát quaû thu ñöôïc ôû baûng 4 cho thaáy chi phí
troàng ñaäu baép trong vuï XH töø chi phí haït gioáng,
coâng lao ñoäng vaø coâng xöû lyù thaân caây ñaäu baép
ñeàu cao hôn so vôùi chi phí troàng luùa XH laø
31,113 trieäu ñoàng/ ha, (toång chi phí troàng ñaäu
baép laø 48,5 trieäu ñoàng/ha, chi phí troàng luùa XH
laø 17,387 trieäu ñoàng/ha) trong ñoù chí phí phaân
boùn cao hôn troàng luùa laø 9,767 trieäu ñoàng/ha vaø

Bảng 3. So sánh hiệu quả kinh tế trồng đậu bắp trung bình 6 hộ mô hình và 6 hộ nông dân trong vụ
Xuân Hè 2019 ở Lương Tâm, Long Mỹ, Hậu Giang
STT
1

2
3
4
5
6
7
8

Ruộng MH
Đậu bắp
Xuân Hè (1)
Năng Suất (t ha-1)
11,584
+ Đậu bắp loại 1 (t ha-1)
8.196
+ Đậu bắp loại 2 (t ha-1)
1.496
+ Đậu bắp bán xô (t ha-1)
1.892
Tổng thu (1.000 đ ha-1)
81.920
Chi phí hạt giống (1.000 đ ha-1)
3.420
Chi phí phân bón (1.000 đ ha-1)
13.799
Chi phí thuốc cỏ, BVTV (1.000đ ha-1)
7.169
Chi phí công lao động (1.000đ ha-1)
20.692
Tổng chi phí (1.000 đ ha-1)
48.500
Lợi nhuận* (1.000 đ ha-1)
33.420
Chỉ số

Ruộng ND
Đậu bắp
Xuân Hè (2)
11,139
8.003
1.425
1.711
79.288
3.420
15.585
7.869
20.892
51.187
28.101

Khác nhau giữa
MH và ND
(1) - (2)
0,445
0,193
0,071
0,181
2.632
0
- 1.787
700
200
- 2.687
5.319

Ghi chú: * Giá đậu bắp có 3 loại là: loại 1: 8.500; loại 2: 2.500 và bán xô: 4.500 đồng/kg (Công ty thu mua phân
loại và định giá). Giá lúa là 5.350 đồng/kg ở giai đoạn tháng 5 năm 2019.

chi phí coâng lao ñoäng laø taêng cao nhaát 11,206 ñaäu baép XH cao hôn luùa laø 22,933 trieäu ñoàng/ha,
trieäu ñoàng/ha. Toång thu cuûa caây ñaäu baép laø töông ñöông 218,7%. Lôïi nhuaän trong ñaäu baép
81,92 trieäu ñoàng/ha, coøn caây luùa XH laø 27,874 cao hôn 2 laàn so vôùi troàng luùa, nhöng chi phí
trieäu ñoàng/ha, cao hôn 54,046 trieäu ñoàng/ha, coâng lao ñoäng cuõng cao hôn 2 laàn so vôùi troàng
töông ñöông 193,9%. Troàng ñaäu baép XH lôïi luùa. Trong khi ñoù coâng lao ñoäng ôû noâng thoân
nhuaän thu ñöôïc 33,42 trieäu ñoàng/ha, troàng luùa ñang chuyeån dòch veà caùc khu coâng nghieäp, neân
XH thu ñöôïc 10,487 trieäu ñoàng/ha. Lôïi nhuaän coù nhöõng luùc thieáu coâng lao ñoäng.
Bảng 4. So sánh hiệu quả kinh tế trung bình 6 hộ trồng đậu bắp theo mô hình và 6 hộ nông dân trồng lúa
trong vụ Xuân Hè 2019 ở Lương Tâm, Long Mỹ, Hậu Giang
STT
1

2
3
4
5
6
7
8

Chỉ số
Năng suất (t ha-1)
+ Đậu bắp loại 1 (t ha-1)
+ Đậu bắp loại 2 (t ha-1)
+ Đậu bắp bán xô (t ha-1)
Tổng thu (1.000 đ ha-1)
Chi phí hạt giống (1.000 đ ha-1)
Chi phí phân bón (1.000 đ ha-1)
Chi phí thuốc cỏ, BVTV (1.000đ ha-1)
Chi phí công lao động (1.000đ ha-1)
Tổng chi phí (1.000 đ ha-1)
Lợi nhuận* (1.000 đ ha-1)

Ruộng MH
Đậu bắp
Xuân Hè (1)
11,584
8.196
1.496
1.892
81.920
3.420
13.799
7.169
20.692
48.500
33.420

Ruộng ND
Lúa
Xuân Hè (2)
5,214
27.874
1.235
4.032
2.634
9.486
17.387
10.487

Khác nhau giữa
MH và ND
(1) - (2)
54.046
2.185
9.767
4535
11.206
31.113
22.933

Ghi chú: * Giá đậu bắp có 3 loại là: loại 1: 8.500; loại 2: 2.500 và bán xô: 4.500 đồng/kg (Công ty thu mua phân
loại và định giá). Giá lúa là 5.350 đồng/kg ở giai đoạn tháng 5 năm 2019.

III. KEÁT LUAÄN
- Noâng daân troàng ñaäu baép XH 2019, lôïi nhuaän
laø 28,101 trieäu ñoàng/ha, lôïi nhuaän caây luùa chæ
10,487 trieäu ñoàng/ha. Nhö vaäy, troàng ñaäu baép
XH 2019 lôïi nhuaän thu ñöôïc cao hôn troàng luùa laø
17,614 trieäu ñoàng/ha, töông ñöông 168,0%.
- Lôïi nhuaän ôû ruoäng trong baép öùng duïng kyõ
thuaät canh taùc tieân tieán lôïi nhuaän laø 33,42 trieäu

ñoàng/ha, ruoäng cuûa noâng daân lôïi nhuaän 28,101
trieäu ñoàng/ha, cao hôn ruoäng noâng daân laø 5,319
trieäu ñoàng/ha, töông ñöông hôn 18,9%.
- Troàng ñaäu baép XH 2019 öùng duïng kyõ thuaät
canh taùc tieân tieán, lôïi nhuaän thu ñöôïc 33,42 trieäu
ñoà n g/ha, troà n g luù a thu ñöôï c 10,487 trieä u
ñoàng/ha. Lôïi nhuaän ñaäu baép XH 2019 cao hôn
luùa laø 22,933 trieäu ñoàng/ha, töông ñöông
218,7%./.
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hằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ
năm 2020. Ngày 27/12/2019, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội
nghị Tổng kết Nghị quyết năm 2019, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020.
Đồng chí Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết 2019
Ngọc Triều, Ảnh Thiên Dương
Khoái caùc cô quan tænh, söï phoái hôïp, hoã trôï cuûa
caùc sôû, ban, ngaønh ñoaøn theå caáp tænh, söï ñoaøn
keát, quyeát taâm cuûa taäp theå laõnh ñaïo vaø toaøn theå
caùn boä, ñaûng vieân ñaõ thöïc hieän hoaøn thaønh toát
nhieäm vuï. Taát caû caùc chæ tieâu Nghò quyeát Ñaûng
boä Sôû ñeà ra thöïc hieän ñeàu ñaït vaø vöôït chæ tieâu ñeà
ra.

Đ/c Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Huỳnh Trường Vĩnh - TUV, Bí thư Đảng bộ trao
Giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ năm 2019

Ñaûng boä Sôû KH&CN hieän coù 38 ñaûng vieân
(taêng 01 so naêm 2018), trong ñoù coù 16 ñaûng vieân
nöõ, 04 döï bò, 01 ñaûng vieân chuyeån sinh hoaït taïm
thôøi.
Naêm 2019, ñöôïc söï quan taâm laõnh, chæ ñaïo
cuûa Tænh uûy, UBND tænh, tröïc tieáp laø Ñaûng uûy
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Trong naêm, Ñaûng uûy ñaõ trieån khai caùc vaên
baûn coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa Ñaûng,
Chính quyeàn ñeán caùc ñaûng vieân trong caùc Chi boä
ñeå naém roõ vaø thöïc hieän; Trieån khai ñaày ñuû noäi
dung Hoäi nghò Baùo caùo vieân, thoâng tin trong
quyeån Thoâng baùo noäi boä haøng thaùng, tuyeân
truyeàn gaén vôùi caùc ngaøy leã lôùn… ñeán toaøn theå
ñaûng vieân; Duy trì chaøo côø, haùt Quoác ca vaø sinh
hoaït tö töôûng vaøo 07 giôø saùng thöù 2 tuaàn ñaàu tieân
cuûa thaùng.
Ñaûng uûy ñaõ thöïc hieän keát naïp 04 ñaûng vieân,
ñaït 133,3% chæ tieâu Nghò quyeát ñeà ra. Cöû 02
ñoàng chí hoïc lôùp boài döôõng lyù luaän chính trò cho
ñaûng vieân môùi; 05 quaàn chuùng hoïc lôùp boài
döôõng lyù luaän chính trò cho ñoái töôïng keát naïp
Ñaûng; thöïc hieän thuû tuïc ñeà nghò coâng nhaän ñaûng
vieân chính thöùc cho 05 ñoàng chí. Trong naêm,
38/38 ñaûng vieân giöõ moái lieân heä nôi cö truù theo
ñuùng Quy ñònh soá 76 cuûa Boä Chính trò vaø ñöôïc
Chi uûy nôi cö truù nhaän xeùt ñaõ thöïc hieän toát caùc
nhieäm vuï cuûa ñaûng vieân taïi ñòa phöông.
Taïi Hoäi nghò naøy, nhaèm bieåu döông, khen
thöôûng caù nhaân coù thaønh tích xuaát saéc nhieäm vuï,
Bí thö Ñaûng boä ñaõ trao Giaáy khen cho caù nhaân
hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï naêm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Trong naêm 2020, Ñaûng boä Sôû ñaõ thoâng qua
caùc chæ tieâu chuû yeáu cuûa Nghò quyeát vaø ñöôïc
100% ñaûng vieân thoáng nhaát, cuï theå 100% ñaûng
vieân hoïc taäp, quaùn trieät caùc chuû tröông, nghò
quyeát, chæ thò, chính saùch, phaùp luaät cuûa Ñaûng vaø
Nhaø nöôùc, 95% coâng chöùc, vieân chöùc ngoaøi
Ñaûng hoïc taäp, quaùn trieät; naâng cao chaát löôïng
sinh hoaït caáp uûy, chi boä, sinh hoaït chuyeân ñeà
theo Höôù n g daã n soá 05-HD/BTCTU ngaø y
09/11/2018 cuûa Ban Toå chöùc Tænh uûy veà “Moät
soá vaán ñeà veà sinh hoaït chi boä ñònh kyø vaø sinh
hoaït chuyeân ñeà trong caùc loaïi hình chi boä”; phaán
ñaáu Ñaûng boä ñaït trong saïch, vöõng maïnh; 100%
ñaûng vieân hoaøn thaønh vaø hoaøn thaønh toát nhieäm
vuï; keát naïp 04 ñaûng vieân.
Naêm 2020 laø naêm cuoái thöïc hieän Nghò quyeát
Ñaïi hoäi Ñaûng caùc caáp, Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi
bieåu Ñaûng boä tænh laàn thöù XIII, Nghò quyeát ñaïi
hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä Khoái caùc cô quan tænh laàn
thöù VII, Nghò quyeát Ban Chaáp haønh Ñaûng boä Sôû
Khoa hoïc vaø Coâng ngheä, nhieäm kyø 2015 - 2020.
Ñeå tieáp tuïc phaùt huy nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc
vaø thöïc hieän toát nhieäm vuï coâng taùc naêm 2020

cuûa Ñaûng boä Sôû, Ñoàng chí Huyønh Tröôøng Vónh TUV, Bí thö Ñaûng boä ñeà nghò caùn boä, ñaûng vieân,
quyeát taâm thöïc hieän nghieâm chuû tröông, ñöôøng
loái, chính saùch, phaùp luaät cuûa Ñaûng vaø Nhaø
nöôùc; xaây döïng vaø trieån khai thöïc hieän Nghò
quyeát nhieäm vuï coâng taùc naêm 2020 cuûa Ñaûng boä
Sôû; toå chöùc Ñaïi hoäi Ñaûng boä Sôû KH&CN laàn thöù
IV, nhieäm kyø 2020 - 2025 theo ñuùng quy ñònh;
thöïc hieän saép xeáp toå chöùc boä maùy, nhaân söï theo
Ñeà aùn thöïc hieän NQ 18-NQ/TW, NQ 19NQ/TW ñaõ ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät;
ñaåy maïnh CCHC; thöïc hieän toát QCDC ôû cô sôû vaø
vaên hoùa coâng sôû; thöïc haønh tieát kieäm, phoøng
choáng tham nhuõng, laõng phí; baûo ñaûm ANTT,
PCCC taïi cô quan, ñôn vò; Caùc Chi boä thöïc hieän
sinh hoaït leä haøng thaùng vaø sinh hoaït chuyeân ñeà
theo ñuùng Höôùng daãn soá 05-HD/BTCÑUK; tieáp
tuïc cöû ñaûng vieân, CBCCVC tham gia caùc lôùp
ñaøo taïo, boài döôõng lyù luaän chính trò, chuyeân moân
nghieäp vuï; ñoàng thôøi yeâu caàu caùn boä, ñaûng vieân
toaøn Ñaûng boä chuû ñoäng, ñoaøn keát thöïc hieän hoaøn
thaønh toát nhieäm vuï chính trò naêm 2020./.
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Trước thay đổi khó
lường của thời tiết và biến đổi khí hậu, thời gian gần đây,
tỉnh Hậu Giang luôn phải đối mặt với tình trạng khô hạn và mặn xâm nhập, ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Ngay từ rất sớm, tỉnh Hậu Giang đã đề ra kế
hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, không chỉ thường xuyên tuyên truyền đến mọi người dân, mà còn
tăng cường các giải pháp ứng phó xâm nhập mặn, chống khô hạn bằng nhiều công trình được đầu tư
khép kín. Sở Khoa học và Công nghệ đã xét duyệt và đưa vào triển khai thực hiện đề tài “Đánh giá
thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế nông hộ vùng ảnh hưởng xâm nhập
mặn và biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang”, kết quả nhiều mô hình mang lại
hiệu quả kinh tế khá cao.

iệu quả

KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC MÔ HÌNH CẢI THIỆN
SINH KẾ NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
PGS.TS Bùi Thị Nga

1. Hieäu quaû kinh teá
1.1 Keát quaû xaây döïng moâ hình boàn boàn - keát

hôïp nuoâi caù ñoàng

tyû suaát lôïi nhuaän bieân cuûa moâ hình luùa - döa haáu
- luùa laø 2,7; moâ hình ñaäu xanh - luùa - döa haáu laø
2,6; luùa - nuoâi caù laø 1,8; baép neáp - luùa - baép neáp
laø 1,6.
1.2 Keát quaû xaây döïng moâ hình biogas - caù saëc

raèn
Keát quaû phaân tích cho thaáy hieäu quaû kinh teá
cuûa moâ hình biogas - caù cao hôn so vôùi moâ hình
ñoái chöùng - laø moâ hình biogas khoâng söû duïng
nöôùc thaûi vôùi tyû suaát lôïi nhuaän bieân dao ñoäng töø
1,37 - 2,17. Moâ hình biogas - caù saëc raèn ñöôïc aùp
duïng cho hoä chaên nuoâi heo vôùi quy moâ nhoû hôn
50 con, coù ao hoaëc möông vöôøn vôùi dieän tích maët
nöôùc dao ñoäng töø 100 - 300 m2 vaø ao phaûi coù bôø
bao chaéc chaén ñeå traùnh ngaäp vaøo muøa möa.
1.3 Keát quaû xaây döïng moâ hình biogas - beøo -

oác - caù saëc raèn

Moâ hình boàn boàn keát hôïp nuoâi caù loùc vaø caù treâ
ñoàng ñaõ ñöôïc trieån khai thaønh coâng treân ñòa baøn
huyeän Long Myõ, ñaây laø moâ hình thaân thieän moâi
tröôøng vaø coù tieàm naêng trong vieäc chuyeån ñoåi
saûn xuaát cho caùc vuøng bò xaâm nhaäp maën; tyû suaát
lôïi nhuaän bieân cuûa moâ hình boàn boàn - caù ñoàng
cao hôn 3,08 laàn so vôùi moâ hình luùa - luùa, so vôùi
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Keát quaû trình baøy baûng 1 cho thaáy tyû suaát lôïi
nhuaän bieân cuûa moâ hình thöïc nghieäm cao hôn
moâ hình ñoái chöùng; vôùi tyû suaát naøy thì ngöôøi daân
coù theå chaáp nhaän aùp duïng ñeå thöïc hieän moâ hình
môùi. Moâ hình biogas - beøo - oác - caù saëc raèn ñöôïc
aùp duïng cho hoä chaên nuoâi heo vôùi quy moâ nhoû
hôn 10 con, coù ao hoaëc möông vöôøn vôùi dieän tích
2
maët nöôùc dao ñoäng töø 100 - 300 m .

Baûng 1: Tyû suaát lôïi nhuaän bieân moâ hình thöû nghieäm so vôùi moâ hình ñoái chöùng

Hạng mục

Tổng chi phí
Tổng thu nhập
Tỷ suất lợi nhuận
biên (MBCR)

Mô hình đối chứng
Mô hình biogas
tại 3 xã
788.333
940.000
-

1.4 Moâ hình biogas - khoå qua

Hộ thực nghiệm
Hộ 1

Hộ 2

Hộ 3

3.050.000
5.893.619
2,19

1.900.000
2.996.506
1,85

2.245.000
3.654.988
1,86

huyeän Long Myõ, ñaây laø moâ hình thaân thieän moâi
tröôøng vaø coù tieàm naêng trong vieäc chuyeån ñoåi
saûn xuaát cho caùc vuøng canh taùc luùa naêng suaát
thaáp, bò xaâm nhaäp maën, ñaát bò pheøn vaø truõng
thaáp. Moâ hình deã thöïc hieän, chi phí phaân hoùa hoïc
vaø thuoác baûo veä thöïc vaät thaáp; ñaây laø moät trong
nhöõng öu ñieåm cuûa moâ hình, vöøa tieát kieäm chi
phí cho phaân boùn vaø thuoác baûo veä thöïc vaät vöøa
baûo veä moâi tröôøng; ngoaøi ra haïn cheá söû duïng
phaân boùn hoùa hoïc goùp phaàn laøm giaûm phaùt thaûi
khí nhaø kính, ñaëc bieät khí N2O.

Hieäu quaû kinh teá cuûa moâ hình ñöôïc trình baøy
chi tieát trong baûng 2; trong ñoù toång chi phí ôû
nghieäm thöùc boùn phaân hoùa hoïc cao hôn töôùi
nöôùc thaûi biogas khoaûng 2.700 ñoàng/m2 laø do chi
phí phaân boùn; maëc duø chi phí ôû caùc hoä töôùi nöôùc
thaûi biogas laø gioáng nhau 16.000 ñoàng/m2 nhöng
hieäu quaû ñoàng voán ôû caùc hoä tham gia moâ hình
dao ñoäng laø 0,15; 0,57 vaø 0,81 cao hôn so vôùi
troàng khoå qua töôùi phaân hoùa hoïc laø 0,05; 0,06 vaø
0,36; hieäu quaû ñoàng voán ôû 3 hoä tham gia cuõng
Moâ hình biogas - caù saëc raèn vaø moâ hình
dao ñoäng khaù cao töø 0,15 - 0,81 laø do naêng suaát
biogas - beøo - oác - caù saëc raèn ñaït ñöôïc hieäu quaû
thu hoaïch ôû 3 hoä troàng khaùc nhau.
Baûng 2: Hieäu quaû kinh teá moâ hình trong 1 vuï troàng (ñoàng/m2)

Ghi chú:
- Số liệu tưới nước thải biogas chỉ thu thập ở nghiệm thức 75%.
- Số liệu trung bình của 3 mô hình của các lần lặp lại trong mỗi nghiệm thức.
- Giá bán khổ qua là 10.000 đồng/kg.

2. Hieäu quaû moâi tröôøng cuûa caùc moâ hình
Moâ hình boàn boàn keát hôïp nuoâi caù loùc vaø caù treâ
ñoàng ñaõ ñöôïc trieån khai thaønh coâng treân ñòa baøn

moâi tröôøng laø nöôùc thaûi cuûa heä thoáng biogas
tröôùc khi qua heä thoáng ao nuoâi khoâng ñaït quy
(Xem tiếp trang 36)
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ới việc đầu tư nhiều công trình và thiết bị hiện đại trong phòng, chống
xâm nhập mặn đã góp phần bảo vệ tốt diện tích sản xuất nông nghiệp và
đời sống người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh; đặc biệt là vào dịp Tết
đến Xuân về thì giúp bà con ăn Tết được thoải mái hơn.

Thiết thực những công trình ứng phó mặn
Tuấn Phát
Do aûnh höôûng cuûa bieán ñoåi khí haäu neân vaøo
muøa khoâ (thöôøng baét ñaàu cuoái thaùng 11 naêm naøy
keùo daøi ñeán cuoái thaùng 5 naêm sau) trong nhöõng
naêm gaàn ñaây, nöôùc maën töø Bieån Taây vôùi noàng
ñoä khaù cao ñaõ xaâm nhaäp ñeán nhieàu ñòa phöông
trong tænh, nhaát laø treân ñòa baøn huyeän Long Myõ
vaø thaønh phoá Vò Thanh. Trong ñoù, ñoä maën cao
nhaát coù naêm ñaït ñeán 19‰, coøn bình quaân luùc
cao ñieåm dao ñoäng töø 6 - 8‰. Ñeå öùng phoù vôùi
tình hình xaâm nhaäp maën gay gaét vaø baûo veä muøa
maøng, cuõng nhö haïn cheá aûnh höôûng ñeán ñôøi
soáng ngöôøi daân; thôøi gian qua, tranh thuû moïi
nguoàn löïc hoã trôï, ngaønh chöùc naêng cuûa tænh vaø
ñòa phöông ñaõ trieån khai khoâng ít giaûi phaùp, ñaëc
bieät laø nhieàu coâng trình döï aùn ñöôïc xaây döïng vaø
ñöa vaøo söû duïng ñaõ mang laïi nhöõng hieäu quaû
tích cöïc trong coâng taùc ngaên maën. Noåi baät laø tænh
ñaõ ñaàu tö 03 coáng ngaên maën coù öùng duïng trong
vieäc vaän haønh baèng pít toâng thuûy löïc. Ñoù laø coáng
Hoùc Hoûa ôû thaønh phoá Vò Thanh; coáng Naêm Caên
ôû huyeän Long Myõ vaø coáng Haäu Giang 3 ôû huyeän
Phuïng Hieäp.
Chia seû veà tính hieäu quaû cuûa 03 coâng trình
treân, oâng Traàn Thanh Toaøn, Chi cuïc tröôûng Chi
cuïc Thuûy lôïi tænh, cho bieát: Qua chuyeán khaûo saùt
thöïc teá taïi 03 döï aùn coáng ngaên maën treân, laõnh
ñaïo Tænh uûy vaø UBND tænh ñeàu ñaùnh giaù cao veà
tính khaû thi maø caùc coâng trình mang laïi. Tröôùc
heát laø vieäc vaän haønh raát toát, bôûi thôøi gian ñoùng
vaø môû coáng raát nhanh (thöôøng maát khoaûng 10
phuùt), trong khi vaän haønh baèng heä thoáng thoâng
thöôøng phaûi maát thôøi gian hôn gaáp ñoâi. Töø vieäc
vaän haønh nhanh seõ ñaûm baûo cho tình huoáng
ngaên maën caáp baùch.
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Cống Năm căn tại huyện Long Mỹ

Trong khoâng khí se laïnh cuûa trôøi laäp ñoâng
chuaån bò ñoùn möøng naêm môùi Canh Tyù 2020, raûo
quanh thaêm hôn 01 ha luùa Ñoâng xuaân 2019 2020 xanh toát cuûa gia ñình saép troå boâng, oâng Mai
Vaên Dieân, ôû xaõ Xaø Phieân, huyeän Long Myõ, cho
bieát: “Luùc chöa coù coáng Haäu Giang 3 thì moãi khi
muøa khoâ ñeán nhö luùc naøy laø toâi thöôøng lo laéng
nöôùc maën vaøo seõ khoâng trôû tay kòp. Nhöng töø khi
coù coáng vaø heä thoáng ngaên maën kieân coá neân ñaõ
hai muøa xaâm nhaäp maën qua, gia ñình toâi phaàn
naøo an taâm vì nöôùc maën ñöôïc khoáng cheá ôû ñaàu
ngoaøi keânh ngay khi xuaát hieän. Nhôø vaäy maø
nöôùc maën khoâng laøm aûnh höôûng ñeán caây luùa.
Ngoaøi ra, moät soá con keânh ñöôïc naïo veùt thoâng
thoaùng ñaõ giuùp cho vieäc döï tröõ nöôùc ngoït ñeå
phuïc vuï töôùi tieâu, daãn nöôùc raát thuaän lôïi. Coù theå
noùi, nhôø coâng trình coáng ngaên maën Haäu Giang 3
ñi vaøo hoaït ñoäng hieäu quaû khoâng chæ baûo veä
thaønh quaû saûn xuaát maø coøn giuùp baø con an taâm
aên teát”.
Ngoaøi 03 coâng trình noåi baät treân, thôøi gian
qua, Haäu Giang coøn thöïc hieän nhieàu coâng trình

Công trình cống ngăn mặn Năm Căn ứng dụng vận hành bằng pít tông thủy lực
đã phát huy tốt chức năng của mình

ngaên maën khaùc töø nguoàn voán hoã trôï cuûa Trung
öông, tænh. Qua ñaây nhaèm giuùp caùc ñòa phöông
ñöôïc thöøa höôûng ngaên maën ñöôïc kòp thôøi vaø
hieäu quaû. Ñieån hình taïi thaønh phoá Vò Thanh,
hieän heä thoáng coâng trình thuûy lôïi ngaên maën goàm
4 tuyeán ñeâ bao chính, vôùi toång soá 105 coáng;
trong ñoù coù 31 coáng hôû vaø 10 coáng ngaàm do tænh
quaûn lyù vaø thaønh phoá Vò Thanh quaûn lyù 23 coáng
hôû, 41 coáng ngaàm; ñoàng thôøi thöïc hieän theâm 6
ñaäp ngaên maën. Ngoaøi ra, ñòa baøn thaønh phoá coøn
ñöôïc bao boïc bôûi nhieàu döï aùn, nhö: Heä thoáng ñeâ
bao choáng luõ phía Baéc Xaø No, heä thoáng ñeâ bao
ngaên maën Nam Xaø No; heä thoáng ñeâ bao ngaên
maën Long Myõ - Vò Thanh; heä thoáng ñeâ bao soâng
Caùi Lôùn töø Hoùc Hoûa ñeán keânh Naêm; heä thoáng
coáng noäi ñoàng xaõ Hoûa Tieán, xaõ Taân Tieán vaø xaõ
Vò Taân…
OÂng Voõ Vaên Haø, ôû aáp Thaïnh An, xaõ Hoûa
Tieán, thaønh phoá Vò Thanh, cho hay: “Coáng
Keânh Naêm ñöôïc xaây döïng vaø ñöa vaøo söû duïng
hôn hai naêm nay roài, heã maën thì ñoùng laïi, heát
maën thì thaùo ra ñeå ghe löu thoâng vaøo trong keânh,
raïch. Nhôø coáng ngaên maën naøy maø 5 coâng vöôøn

caây aên traùi cuûa toâi vaø nhieàu dieän tích khoùm, luùa
cuûa baø con trong xoùm haïn cheá thieät haïi trong caùc
ñôït xaâm nhaäp maën gaàn ñaây”.
Cuøng vôùi caùc coâng trình ngaên maën luoân trong
tö theá saün saøng vaän haønh, thì ngaønh chöùc naêng
cuûa tænh coøn aùp duïng maïnh meõ vaø hieäu quaû coâng
ngheä thoâng tin vaøo quan traéc ñeå ño möïc nöôùc vaø
noàng ñoä maën moïi thôøi ñieåm trong ngaøy. Theo
ñoù, trong naêm 2019, ngaønh chöùc naêng tænh ñaõ laép
ñaët ñöôïc 3 traïm quan traéc ño möïc nöôùc vaø ñoä
maën töï ñoäng ñaàu tieân treân ñòa baøn thaønh phoá Vò
Thanh vaø huyeän Long Myõ. Töø caùch laøm naøy
khoâng chæ giuùp hai ñòa phöông treân giaûm löïc veà
caùn boä ñi ño maën maø coøn kòp thôøi phaùt hieän ñoä
maën coù noàng ñoä cao xuaát hieän ñoät ngoät, töø ñoù
thoâng baùo cho ngöôøi daân bieát ñeå chuû ñoäng hôn
trong kieåm soaùt, öùng phoù; ñoàng thôøi thöïc hieän
ñoùng, môû caùc coâng trình ngaên maën ñöôïc kòp thôøi
vaø hieäu quaû. Vôùi nhöõng tieän ích töø heä thoáng quan
traéc töï ñoäng, UBND tænh tieáp tuïc coù chuû tröông
laép ñaët theâm 05 ñieåm môùi tieáp theo ñeå coâng taùc
öùng phoù vôùi tình hình xaâm nhaäp maën ñaït hieäu
quaû cao nhaát./.
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(Tieáp theo trang 33)

HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC MÔ HÌNH (TT)
Baûng 3: Keát quaû phaân tích moät soá chæ tieâu chaát löôïng nöôùc trong moâ hình

Chỉ tiêu

Đơn vị

Nước thải

Nước ao

Nước sông

pH
7,25 ± 0,03a
7,25 ± 0,19a
7,12 ± 0,06a
EC
μS/cm
3756,67 ± 205,99a
423,25 ± 122,38b
297,35 ± 3,65b
a
b
COD
mg/L
1967,23 ± 132,99
35,37 ± 7,23
25,84 ± 1,48b
TKN
mg/L
576,42 ± 10,61a
11,5 ± 2,27 b
1,81 ± 0,04b
N-NH4+
mg/L
127,28 ± 4,82a
1,87 ± 0,58b
0,74 ± 0,07b
TP
mg/L
423,87 ± 49,34a
1,64 ± 0,49b
1,05 ± 0,25b
chuaån xaû thaûi, tuy nhieân sau khi qua heä thoáng ao Caù c giaù trò naø y ñeà u ñaï t QCVN 62-MT:
+
nuoâi chæ tieâu pH, EC, COD, N-NH4 phuø hôïp cho 2016/BTNMT neân ñöôïc pheùp thaûi ra thuûy vöïc
söï phaùt trieån cuûa thuûy sinh vaät vaø caù nuoâi trong tieáp nhaän.
ao. Taát caû caùc giaù trò naøy ñeàu ñaït QCVN 62 Heä thoáng biogas ñaõ hoaït ñoäng toát, löôïng gas
MT:2016/BTNMT, ñöôïc pheùp cho ra moâi ñuû vaø dö cho noâng hoä söû duïng, chöa gaëp söï coá
tröôøng (baûng 3).
nhö trieàu cöôøng hay xaâm nhaäp maën aûnh höôûng
Moâ hình biogas khoå qua khoâng söû duïng phaân
hoùa hoïc vaø thuoác BVTV; neân ñaây laø moâ hình saûn
xuaát giaûm phaùt thaûi thaân thieän vôùi moâi tröôøng
phuø hôïp vôùi xu theá saûn xuaát saïch vaø an toaøn, vôùi
öu ñieåm cuûa moâ hình laø tieát kieäm chi phí; ngoaøi
ra coøn ñoùng goùp giaûm phaùt thaûi khí nhaø kính vaø
thích öùng vôùi bieán ñoåi khí haäu.
3. Keát luaän
Caùc moâ hình ñaõ ñöôïc thöïc hieän treân ñòa baøn
caùc xaõ bò thieät haïi xaâm nhaäp maën, vaø thu nhaäp
noâng hoä coøn thaáp, caùc moâ hình trieån khai laø moâ
hình saûn xuaát ít phaùt thaûi, thaân thieän moâi tröôøng
vaø saûn phaåm moâ hình laø saûn phaåm an toaøn ngöôøi
söû duïng.
Tyû suaát lôïi nhuaän vaø tyû suaát lôïi nhuaän bieân
cuûa moâ hình cao hôn moâ hình ñoái chöùng; caùc moâ
hình khoâng söû duïng phaân hoùa hoïc vaø thuoác
BVTV, khoâng söû duïng thöùc aên coâng nghieäp neân
giaûm ñöôïc khí nhaø kính thích öùng bieán ñoåi khí
haäu.
Nöôùc thaûi cuûa tuùi uû biogas tröôùc khi qua heä
thoáng ao nuoâi khoâng ñaït chuaån xaû thaûi theo
QCVN 62-MT: 2016/BTNMT, nhöng sau khi
qua heä thoáng ao nuoâi caù cuûa moâ hình biogas - caù
saëc raèn vaø biogas beøo - oác - caù saëc raèn thì giaù trò
+
cuûa caùc chæ tieâu pH, EC, COD, N-NH 4 giaûm phuø
hôïp cho söï phaùt trieån cuûa thuûy sinh vaät trong ao.
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ñeán sinh khí. Ñieàu naøy goùp phaàn taêng thu nhaäp
hoä vaø giaûm phaùt thaûi do khoâng söû duïng cuûi hoaëc
gas coâng nghieäp
4. Kieán nghò
Trong xu theá hoäi nhaäp, saûn phaåm saïch cuûa
Vieät Nam coøn haïn cheá, caùc saûn phaåm cuûa saûn
xuaát saïch vaø saûn xuaát ít phaùt thaûi raát caàn ñöôïc
khuyeán caùo vaø nhaø nöôùc caàn ñaûm baûo giaù trò saûn
phaåm saïch.
Naâng cao naêng löïc coäng ñoàng trong thôøi kyø
hoäi nhaäp vaø öùng phoù bieán ñoåi khí haäu, cho vay
öu ñaõi caùc hoä coù nhu caàu aùp duïng moâ hình, tieáp
tuïc hoã trôï ngöôøi daân trong vieäc tieáp caän caùc moâ
hình caûi thieän sinh keá .
Trong ñieàu kieän tænh Haäu Giang, moâ hình boàn
boàn neân aùp duïng ôû vuøng bò truõng, pheøn bò nhieãm
maën vaø canh taùc luùa naêng suaát thaáp; moâ hình
biogas - beøo - oác - caù neân aùp duïng ôû caùc xaõ ít aûnh
höôûng bôûi xaâm nhaäp maën vôùi quy moâ chaên nuoâi
nhoû hôn 10 con heo; moâ hình biogas - caù phuø hôïp
vôùi quy moâ chaên nuoâi nhoû hôn 50 con vôùi dieän
tích ao nuoâi töø 100-300m2, aùp duïng ñöôïc taïi
nhöõng vuøng bò nhieãm pheøn maën nheï; moâ hình
biogas - khoå qua caàn ñöôïc trieån khai neáu nhö hoä
coù ñaát canh taùc gaàn nhaø, coù lao ñoäng nhaøn roãi
trong ñoä tuoåi lao ñoäng ñeå quaûn lyù vaø chaêm soùc
moâ hình ñöôïc hieäu quaû./.

(Tieáp theo trang 13)

(Tieáp theo trang 23)

Tình hình kinh tế - xã hội
tỉnh Hậu Giang (tt)

Khoa học và công nghệ Hậu Giang
01 năm nhìn lại (tt)

(PCI) cuûa tænh töøng böôùc ñöôïc naâng leân, naêm
2018 ñöùng vò trí thöù 44/63 tænh, thaønh phoá treân
caû nöôùc, taêng 06 baäc so vôùi naêm 2017, ñöùng vò
trí thöù 10/13 cuûa khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu
Long. Tænh thöôøng kyø toå chöùc ñoái thoaïi vôùi
doanh nghieäp haøng quyù, toå chöùc thaêm vaø thaùo
gôõ khoù khaên vöôùng maéc cho moät soá doanh
nghieäp.

baù, phaùt trieån saûn phaåm trong ñònh höôùng phaùt
trieån du lòch. Trong naêm 2019, nhaõn hieäu Maät ong
Lung Ngoïc Hoaøng cuõng ñaõ ñöôïc coâng nhaän, baûo
hoä. Ñaây laø ñoäng löïc, laø ñoøn baåy giuùp Lung Ngoïc
Hoaøng thu huùt du khaùch ñeán tham quan, mua saém
mang quaø taëng veà cho baïn beø, ngöôøi thaân.

Thöïc hieän Nghò quyeát soá 02/NQ-CP cuûa
Chính phuû böôùc ñaàu ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu keát quaû
phaán khôûi cho doanh nghieäp. Öôùc caû naêm,
toaøn tænh coù 600 doanh nghieäp thaønh laäp môùi,
vôùi soá voán ñaêng kyù laø 2.900 tyû ñoàng, taêng 3,5%
veà soá voán ñaêng kyù so cuøng kyø. Luõy keá, töø tröôùc
ñeán nay, ñaõ caáp 4.647 doanh nghieäp, toång voán
treân 48.300 tyû ñoàng.
7. Giaùo duïc vaø ñaøo taïo, öùng duïng, chuyeån
giao khoa hoïc - coâng ngheä
Naêm hoïc 2018 - 2019, toaøn tænh huy ñoäng
ñöôïc 155.099 hoïc sinh ñeán tröôøng, vöôït KH ñeà
ra. Kyø thi trung hoïc phoå thoâng (THPT) quoác
gia naêm 2019 toå chöùc taïi tænh do Sôû Giaùo duïc
vaø Ñaøo taïo chuû trì phoái hôïp vôùi Tröôøng Ñaïi
hoïc An Giang. Coâng taùc thi, thanh tra thi, chaám
thi, coâng boá keát quaû thi thöïc hieän ñuùng theo
höôùng daãn cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. Tænh
coù 5.478 thí sinh ñaêng kyù döï kyø thi THPT quoác
gia naêm 2019. Tyû leä toát nghieäp ñaït 94,69%.
Coâng taùc xaây döïng tröôøng ñaït chuaån quoác
gia ñöôïc quan taâm chæ ñaïo, ñeán nay ñaõ coù
220/332 tröôøng ñaït chuaån quoác gia, ñaït tyû leä
66,26% toång soá tröôøng, taêng 15 tröôøng so cuøng
kyø.
Caùc nhieäm vuï khoa hoïc vaø coâng ngheä ñöôïc
trieån khai thöïc hieän theo ñuùng tieán ñoä. Naêm
2019, coù 12 ñeà taøi, döï aùn ñöôïc xeùt duyeät,
nghieäm thu 09 ñeà taøi, döï aùn./.

Khoa hoïc coâng ngheä tænh cuõng ñaõ ñem laïi
nhieàu hieäu öùng tích cöïc cho ngöôøi daân caùc ñòa
phöông thoâng qua vieäc öùng duïng moâ hình tieán boä.
Nhö döï aùn “Xaây döïng moâ hình öùng duïng khoa hoïc
kyõ thuaät phaùt trieån vuøng chuyeân canh böôûi da
xanh (Citrus maxima) ñaït tieâu chuaån VietGAP taïi
huyeän Long Myõ, tænh Haäu Giang” ñaõ giuùp ngöôøi
daân ñòa phöông taêng hieäu quaû kinh teá vöôøn treân
vuøng ñaát khoù. OÂng Traàn Vaên Toân, ôû xaõ Vónh
Vieãn, huyeän Long Myõ, ñaõ vaø ñang thaønh coâng vôùi
moâ hình troàng böôûi VietGAP nhôø tham gia döï aùn.
OÂng Toân chia seû: “Vuøng ñaát pheøn ôû ñaây tröôùc giôø
troàng luùa thaát, mía thì khoâng baùn ñöôïc. Sau khi döï
aùn ñöôïc caùc kyõ sö ñeán trieån khai ñaõ caûi hoùa ñöôïc
ñaát pheøn neân naêm nay toâi ñaõ coù böôûi thu hoaïch.
Gaàn ñaây, baø con cuõng coù böôûi da xanh baùn vôùi giaù
cao töø 50.000 ñoàng/kg. Böôûi ñaõ ñöôïc ngaønh khoa
hoïc vaø coâng ngheä tænh xaây döïng nhaõn hieäu taäp theå
neân giaù caû seõ oån ñònh, taêng cao hôn so vôùi nhöõng
naêm tröôùc”.
Naêm 2019 ñi qua, khoa hoïc vaø coâng ngheä Haäu
Giang ñaõ coù nhieàu chuyeån bieán trong caùch thöùc
thöïc hieän, chuyeån giao, phoái hôïp vôùi ñòa phöông,
Nhaân daân. “Böôùc qua naêm môùi, ngaønh khoa hoïc
tieáp tuïc giöõ vöõng thaønh coâng, gaùnh treân mình söù
meänh ñoåi môùi, tieáp tuïc ñöa coâng taùc nghieân cöùu,
öùng duïng ñeán toaøn daân, taïo neàn taûng môùi, thích
öùng vôùi ñaø phaùt trieån cuûa cuoäc caùch maïng 4.0”,
oâng Leâ Xuaân Tyù, Phoù Giaùm ñoác Sôû Khoa hoïc vaø
Coâng ngheä tænh, thoâng tin./.
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Hiệu quả mô hình

tại
Hậu
Giang

CANH TÁC DƯA LƯỚI THEO HƯỚNG CÔNG NGHỆ CAO

Trong những năm
gần đây mô hình canh tác nông nghiệp theo hướng
công nghệ cao đang là xu hướng phát triển của nền nông nghiệp hiện đại, áp dụng
các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp góp
phần hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm công lao động và nguồn tài
nguyên nước là một bước tiến lớn của nền nông nghiệp trên thế giới.

TS. Nguyễn Thị Kiều
Hieän nay, cuoäc soáng con ngöôøi ngaøy moät
ñöôïc naâng cao neân nhu caàu söû duïng thöïc phaåm
saïch ngaøy caøng taêng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa
con ngöôøi, haïn cheá laïm luïng thuoác BVTV gaây oâ
nhieãm moâi tröôøng thì vieäc höôùng tôùi neàn noâng
nghieäp hieän ñaïi “noâng nghieäp 4.0” laø giaûi phaùp
thoâng minh cho noâng nghieäp. Ñaëc bieät laø Haäu
Giang noâng nghieäp thoâng minh thöôøng ñöôïc öùng
duïng trong caùc moâ hình nhaø maøng troàng rau maøu
nhö rau aên laù, caø chua, döa löôùi… Trong ñoù, ñaùng
chuù nhaát laø moâ hình troàng döa löôùi trong nhaø
maøng coù öùng duïng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät nhö
heä thoáng töôùi phun töï ñoäng, öùng duïng coâng ngheä
thoâng tin ñeå truy xuaát nguoàn goác noâng saûn.
Döa löôùi coù teân khoa hoïc laø Cucumis melo L.,
laø moät trong nhöõng loaïi thöïc phaåm coù giaù trò dinh
döôõng cao giaøu vitamin A, B, C vaø caùc khoaùng
chaát raát coù lôïi cho söùc khoûe cuûa con ngöôøi. Töø
nhöõng lôïi ích maø döa löôùi mang laïi cho ngöôøi
tieâu duøng daãn ñeán löôïng döa löôùi saûn xuaát ra
khoâng ñuû ñaùp öùng nhu caàu thò hieáu cuûa thò
tröôøng. Troàng döa löôùi ngoaøi ñoàng theo kieåu
truyeàn thoáng gaëp nhieàu ruûi ro, aûnh höôûng cuûa
bieán ñoåi khí haäu (khoâ haïn, luõ luït,…). Ngoaøi ra,
thaâm canh, canh taùc lieân vuï taïo ñieàu kieän cho
saâu beänh haïi coù cô hoäi löu toàn vaø phaùt trieån
thaønh dòch daãn ñeán saûn löôïng keùm cho noâng saûn,
ñeå khaéc phuïc nhöõng ruûi ro mang laïi caàn öùng
duïng coâng ngheä cao (nhaø maøng, giaù theå, nöôùc
töôùi vaø dinh döôõng nhoû gioït) vaøo saûn xuaát.
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(1) Kiểm tra độ ẩm và EC giá thể; (2) Thụ phấn dưa
lưới;(3) Nông dân và cán bộ nông nghiệp địa
phương tham quan mô hình

Haäu Giang laø tænh coù thôøi tieát vaø thoå nhöôõng
khaù thích hôïp cho troàng döa löôùi trong nhaø
maøng. Hieän taïi tænh coù caùc ñieåm troàng döa löôùi
nhö: xaõ Löông Taâm (huyeän Long Myõ), Coâng ty
2
2
Haûi AÂu (1.000 m ), hoä noâng daân Taâm (900 m )
(Xaõ Ñoâng Thaïnh, huyeän Chaâu Thaønh, hoä oâng
Voõ Vaên Tröng (2 ha) - aáp Taân Long B - Xaõ Bình
Thaønh - huyeän Phuïng Hieäp tænh Haäu Giang,…

Tuy nhieân, caùc ñôn vò troàng döa löôùi naøy vaãn
chöa öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaø coâng
ngheä cao vaøo trong quy trình saûn xuaát döa löôùi
vaø ñôn thuaàn chæ saûn xuaát canh taùc döa löôùi trong
nhaø maøng vaø coù töôùi heä thoáng töôùi nhoû gioït,
chöa kieåm soaùt nhieät ñoä, aåm ñoä khoâng khí, pH
vaø EC trong baàu giaù theå.
Naêm 2019, Trung taâm Thoâng tin vaø ÖÙng
duïng KHCN Haäu Giang ñaõ ñaàu tö caûi taïo nhaø
2
löôùi vôùi quy moâ 600 m ñaõ öùng duïng nhöõng coâng
ngheä môùi vaøo saûn xuaát töø coâng ngheä sinh hoïc
ñeán coâng ngheä thoâng tin, coâng ngheä vaät lieäu
môùi, cô giôùi hoùa… sao cho saûn xuaát döa löôùi coù
naêng suaát, chaát löôïng cao, ñaàu tö lao ñoäng thaáp,
haïn cheá toái ña vieäc söû duïng thuoác baûo veä thöïc
vaät khoâng nhöõng ñaït hieäu quaû lôùn hôn veà maët
kinh teá maø coøn haøi hoøa vaø thoáng nhaát veà lôïi ích
xaõ hoäi vaø sinh thaùi moâi tröôøng. Moâ hình troàng
rau maøu (döa löôùi, caø chua vaø döa leo) theo coâng
ngheä cao laø vieäc gia taêng haøm löôïng khoa hoïc,
kyõ thuaät trong saûn phaåm töø vieäc taïo, choïn vaø söû
duïng caùc gioáng caây coù naêng suaát, chaát löôïng,
khaùng hoaëc choáng chòu toát vôùi caùc loaïi dòch haïi
(coù theå laø nhöõng gioáng caây lai ôû theá heä F1). ÖÙng
duïng caùc tieán boä kyõ thuaät tieân tieán trong canh taùc
töø gieo troàng, boùn phaân, töôùi nöôùc, phoøng tröø
dòch haïi, thu hoaïch, sô cheá, baûo quaûn vaø tieâu thuï.
Moâ hình ñöôïc thöïc hieän trong nhaø löôùi coù noùc
ny-loâng (nhaäp veà töø Israel). Döa löôùi ñöôïc troàng
trong tuùi baàu vôùi giaù theå xô döøa, caùt vaø tro traáu
(6:2:2) neân haïn cheá ñöôïc coû daïi vaø beänh heùo ruõ.
Vôùi heä thoáng töôùi nhoû gioït vaø heä thoáng chaâm
phaân caûm bieán töï ñoäng ñöa vaøo thöû nghieäm,
böôùc ñaàu heä thoáng khaù oån ñònh vaø hoaøn thieän
neân cuõng aûnh höôûng ñeán sinh tröôûng vaø naêng
suaát cuûa caây.
Moâ hình canh taùc coù öùng duïng heä thoáng töôùi
thoâng minh, quaûn lyù phaân boùn thoâng minh qua
caûm bieán aåm ñoä ñaát theo höôùng coâng ngheä cao.
Ñöôïc laép ñaët heä thoáng caûm bieán nhieät ñoä, aåm ñoä
khoâng khí (töï ñieàu chænh aåm ñoä baèng heä thoáng töï
ñoäng phun söông). Boä caûm bieán ñöôïc söû duïng

kieåm tra caùc ñieàu kieän moâi tröôøng aûnh höôûng tôùi
muøa vuï rau maøu nhö nhieät ñoä, aåm ñoä, tình traïng
nöôùc töôùi... Kòp thôøi phaùt hieän söï baát lôïi cuûa moâi
tröôøng ñeå haïn cheá gaây toån thaát tôùi muøa vuï rau
maøu. Ñaëc bieät, ñoái vôùi döa löôùi thì nhieät ñoä laø 1
trong nhöõng yeáu toá quan troïng aûnh höôûng tröïc
tieáp ñeán toác ñoä taêng tröôûng cuûa caây, aûnh höôûng
ñeán söï boác thoaùt hôi nöôùc, söï haáp thu dinh döôõng
töø ñaát, söï ñoàng hoùa hoâ haáp, tích luõy caùc chaát döï
tröõ vaø nhieàu quaù trình sinh lyù khaùc cuûa thöïc vaät.
0
Nhieät ñoä döôùi 18 C seõ baát lôïi cho söï nôû hoa, treân
0
35 C traùi deã bò dò hình vaø phaåm chaát keùm
(Nguyeãn Vaên Thaéng, 1999). Döa löôùi chòu ñöôïc
0
nhieät ñoä löôùi ñeán 35 C, nhieät ñoä thích hôïp ñeå caây
0
ra hoa, taïo traùi laø 20 - 27 C. Nhieät ñoä thaáp haït seõ
khoâng naûy maàm, caây con keùm phaùt trieån vaø coù
theå laøm cheát heùo caây con. Ñoái vôùi aåm ñoä thích
hôïp cho söï sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa döa löôùi
laø 75 - 80% (Mai Thò Phöông Anh vaø ctv., 1996).
Döa löôùi chòu haïn toát hôn chòu uùng, nhöng bò khoâ
laâu seõ daãn ñeán ruïng traùi, traùi keùm phaùt trieån, xô
nhieàu vaø caây choùng taøn. Trong quaù trình sinh
tröôûng khi maø aåm ñoä trong ñaát vaø khoâng khí cao
seõ laøm öùc cheá quaù trình quang hôïp cuûa caây, taïo
ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc maàm beänh xaâm
nhaäp. Trong quaù trình sinh tröôûng vaø phaùt trieån
cuûa döa löôùi aùnh saùng ñoùng vai troø raát quan
troïng trong quaù trình quang hôïp. Theo Traàn Thò
Ba vaø Voõ Thò Bích Thuûy (2015) thì caây döa coù
yeâu caàu aùnh saùng ngaøy ngaén 8 - 12 giôø chieáu
saùng trong ngaøy. Döa löôùi phaùt trieån toát nhaát
treân ñaát thoaùt nöôùc toát nhö ñaát thòt pha caùt coù ñoä
pH töø 6 - 6,5. Caùc loaïi ñaát coù pH< 6 thì caây bò
vaøng laù vaø ít hoa caùi.
Moâ hình öùng duïng heä thoáng töôùi thoâng minh,
quaûn lyù phaân boùn thoâng minh qua caûm bieán aåm
ñoä ñaát theo höôùng coâng ngheä cao, quaûn lyù dòch
haïi toång hôïp baèng coâng ngheä sinh hoïc, tính toaùn
hieäu quaû kinh teá (öôùc tính cho moâ hình 1.000
m2/vuï), vôùi 1.000m2 troàng döa löôùi (chu kyø: 70
ngaøy) seõ thu lôïi nhuaän khoaûng 46 trieäu ñoàng sau
khi ñaõ tröø caùc chi phí ñaàu vaøo vaø khaáu hao nhaø
löôùi./.
Xuân Canh Tý 2020
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