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Trong quá trình thực hiện ấn phẩm Chào Xuân Bà Rịa - 
Vũng Tàu 2022, Ban Biên tập có sử dụng một số hình ảnh, tư 
liệu của các tác giả khuyết danh. Xin trân trọng cám ơn.
Giấy phép xuất bản số: 04/GP-STTTT do Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh BR-VT, cấp ngày  24/1/2022.

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN SAO MAI

LÊ VĂN TUẤN
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

PHAN ĐỨC HIỀN
THẾ HƯNG
PHƯƠNG THẢO
LAM HƯƠNG
BÙI HƯƠNG

NAM AN
LÊ TRUNG
BÙI OANH

PHỐI HỢP THỰC HIỆN

BIÊN TẬP

TRÌNH BÀY

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Nhân vật ảnh bìa
Nguyễn Thu Hà - người dẫn chương trình tại “Lễ 
Kỷ niệm 30 năm thành lập TP. Vũng Tàu” được 
tổ chức vào ngày 30/12/2021 do SaoMai Media 
thực hiện. 
Không chỉ được biết đến với vai trò MC, BTV, Thu 
Hà còn là một diễn viên, từng ghi dấu ấn trong 
các bộ phim: Nhật ký Vàng Anh, Thái sư Trần 
Thủ Độ, Ngôi nhà cũ, Đoạn tuyệt, Mùa thu không 
cô đơn (đoạt giải Bông mai vàng cho vai diễn phụ 
xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần 
thứ 15). Ngoài ra, cô từng tham gia và lọt vào top 
10 Hoa hậu Việt Nam 2006. 
Với tình yêu đặc biệt dành cho Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Thu Hà luôn lựa chọn nơi đây là điểm đến trong 
những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cùng gia đình 
và bạn bè. Bởi với cô, Bà Rịa - Vũng Tàu luôn 
mang đến cảm giác yên bình, thú vị với nhiều 
cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ, con người thân thiện, 
hệ thống giao thông hiện đại, thông thoáng - một 
nơi đáng sống tại Việt Nam. 
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2022
Chúc mừng năm mới

Xuất bản năm 1936, “Cuốn theo chiều 
gió” của nữ tác giả Margaret M. Mitchell 
là một trong những cuốn tiểu thuyết bán 
chạy nhất mọi thời đại với hơn 28 triệu 
bản được phát hành trên toàn thế giới. 
Tác phẩm nhận được giải Pulitzer năm 
1937, dựng thành phim năm 1939 và trở 
thành bộ phim có doanh thu cao nhất 
trong lịch sử Hollywood với con số kỷ lục 
về số giải Oscar nhận được. Từ đó đến 
nay, cuốn tiểu thuyết về cuộc đời cô tiểu 
thư xinh đẹp và mạnh mẽ, kiên cường 
Scarlett O’Hara qua những tháng ngày 
đau thương nhất của lịch sử nước Mỹ vẫn 
chưa bao giờ thôi lấp lánh trong lòng độc 
giả của mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ.

Nhưng đó không phải là lý do mà mọi 
người yêu thích cuốn tiểu thuyết kinh 
điển này. “After all, tomorrow is another 
day” - Sau tất cả, mai là một ngày mới. 
Có lẽ chính là tinh thần này của Scarlett 
O’Hara đã giúp họ trụ vững và vượt qua 
những biến cố trong cuộc đời.

Chúng ta cũng vừa trải qua năm 2021 
với bao khó khăn, thử thách bởi đại dịch 
COVID-19. Nhưng sau tất cả, trước những 
gian nguy, khốn khó, những gì trong 
truyền thống tốt đẹp nhất của người Việt 
lại được đánh thức: sự đùm bọc, chia sẻ, 
thương người như thể thương thân. Chúng 
ta cũng luôn tri ân tới các bác sĩ, cán bộ 

y tế, chiến sĩ quân đội, công an, các tình 
nguyện viên ở ngay bên mình hay ở nơi 
nào đó trên khắp đất nước - những người 
luôn có mặt trên tuyến đầu khó khăn, vất 
vả, nguy hiểm để vượt qua dịch bệnh. Đã 
có bao nhiêu câu chuyện cảm động của 
người dân, của nhân viên ngành y khiến 
ta rơi nước mắt. Ở đó, còn là sự nỗ lực, 
bền bỉ của chị tiểu thương, bác nông dân 
gieo trồng niềm tin vào một tương lai tươi 
sáng hơn bởi “còn da lông mọc, còn chồi 
nảy cây”. 

BR-VT vừa kỷ niệm 30 năm thành lập 
tỉnh. Dự lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính có một nhận định khá ấn 
tượng: “Tương lai và tiền đồ phát triển 
của BR-VT rất tươi sáng”. Nhận định ấy 
không chỉ khẳng định tiềm năng và lợi 
thế mà còn đề cao tinh thần tự lực, tự 
cường, dám nghĩ, dám làm, biến không 
thành có, biến khó thành dễ, vươn lên 
mạnh mẽ để xây dựng một BR-VT đáng 
sống, đáng hạnh phúc. Tất cả chúng ta 
hãy cùng yêu thương và hy vọng hướng 
về một năm mới 2022 tốt đẹp và bình an, 
chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của cả 
đất nước, mỗi gia đình, mỗi người dân.

Mùa Xuân mới đang đến, năm mới 
sang trang với nhiều điều tốt lành, mới 
mẻ đang chờ đón chúng ta ở phía trước.

CHÀO XUÂN BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  ăm mới
bình an, hạnh phúc



Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,  
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc Tết 
các gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng nặng 
bởi dịch COVID-19 và công nhân lao động có hoàn cảnh 
khó khăn tại TX. Phú Mỹ.

Phó Thủ tướng Chính  phủ Vũ Đức Đam trao đổi 
với ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy;  
ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhân 
chuyến thăm và làm việc tại tỉnh, tháng 7/2021.
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ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, 
BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH:

Không để một người dân nào  
bị bỏ lại phía sau của sự phát triển
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã nhấn mạnh điều này trong cuộc trao 
đổi với Chào Xuân BR-VT về định hướng phát triển của BR-VT trong năm 
2022 và những năm tiếp theo.

 Phóng viên: Thưa ông, năm 2021 vừa kh p lại với 
muôn vàn khó khăn do đại dịch COVID-19, tuy nhiên kinh 
tế - xã hội BR-VT vẫn có nhiều tín hiệu lạc quan?

- Ông Phạm Viết Thanh: Năm 2021, cả hệ thống chính 
trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải căng mình 
chống chọi với “kẻ thù vô hình” mang tên virus SARS-
CoV-2 (COVID-19) với biến chủng Delta có tốc độ lây lan 
nhanh, nguy hiểm, khó lường, làm ngừng trệ mọi mặt của 
đời sống kinh tế - xã hội. Dù vậy, kinh tế - xã hội của 
tỉnh vẫn có nhiều điểm sáng, nhiều lĩnh vực phát triển  
tích cực. 

Có thể nói, xuyên suốt trong thời gian dịch bệnh bùng 
phát phức tạp, toàn hệ thống chính trị đã linh hoạt trong 
việc sử dụng các biện pháp phòng chống dịch, thích nghi 
với từng diễn biến cụ thể và thống nhất cao với chủ trương 
chung, phù hợp với diễn biến thực tế ở các tỉnh, thành phố 
lân cận. 

Khi xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên, tỉnh đã huy 
động sức mạnh của cả hệ thống chính trị quyết liệt trong 
truy vết, khoanh vùng, dập dịch và giành được nhiều kết 
quả tốt, khống chế thành công tốc độ lây nhiễm trong cộng 

đồng, đặc biệt ở những địa bàn nóng. Sau đó, tỉnh cũng đã 
nhanh chóng chuyển hướng chiến lược sang thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo 
chỉ đạo của Chính phủ. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội 
những tháng cuối năm của tỉnh đã có nhiều chuyển biến 
tích cực.

Đó là thành quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, 
kiên trì, là thành tích lớn lao của cả hệ thống chính trị, 
các lực lượng tuyến đầu và toàn thể người dân, cộng đồng 
doanh nghiệp, khẳng định sức mạnh của đoàn kết thống 
nhất, quyết tâm, quyết liệt để cùng nhau vượt qua những 
khó khăn, trở ngại của dịch bệnh COVID-19.   
 Đại dịch COVID-19 tác động rất lớn đến kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Đâu là 
điểm tựa để BR-VT bứt phá trong các năm tiếp theo? 

- Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7; là năm khởi đầu cho kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Những tác 
động nặng nề từ đại dịch COVID-19 đã đặt tỉnh BR-VT 
vào một điểm xuất phát rất bất lợi. Nhiều kế hoạch bị xáo 
trộn, một số công việc bị đình trệ, chậm lại rất nhiều so 
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với dự kiến. Tình hình đó ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - 
xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Đồng thời, đòi 
hỏi chúng ta phải nỗ lực gấp nhiều lần mức bình thường, 
vừa là để giữ sự an toàn trước dịch bệnh, vừa bù đắp cho 
những tổn thất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Năm vừa qua, với tinh thần thi đua hướng tới Kỷ niệm 
30 năm thành lập tỉnh, nhiều đơn vị, địa phương, nhà 
đầu tư, doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, triển khai 
và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, dự án quan 
trọng. Thêm vào đó, trong năm 2021, GRDP (trừ dầu khí) 
vẫn duy trì mức tăng trưởng dương. Một số ngành kinh 
tế duy trì tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra: Giá trị 
công nghiệp tăng 5,41%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 
3,51%, doanh thu dịch vụ cảng tăng 24,15%, doanh thu 
vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ tăng 8,22%, kim ngạch 
xuất nhập khẩu trừ dầu khí tăng 15,32%, vốn đầu tư đăng 
ký mới trong nước và đầu tư nước ngoài tăng cao hơn năm 
2020; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 114,05% dự toán. 
Hơn nữa, đại dịch dù ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt, 
nhưng vô hình chung đã thúc đẩy chuyển đổi số mau lẹ ở 
các đơn vị, doanh nghiệp. Rất nhiều những mô hình quản 
lý dựa trên nền tảng số đã được áp dụng, vận hành suôn sẻ 
và hiệu quả. Đây sẽ là những tiền đề tạo nền móng vững 
chắc để tỉnh tự tin, vững bước phát triển bền vững trong 
năm 2022 và những năm tiếp theo.
 Phát triển kinh tế là mục tiêu quan trọng, nhưng 

an sinh để an dân cũng là vấn đề cốt lõi mà tỉnh đặc 
biệt quan tâm. Điều này được thể hiện ở việc ban hành 
Nghị quyết chuyên đề về Nâng cao chất lượng cuộc sống 
và hạnh phúc của người dân đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Ông có thể nói rõ hơn 
về vấn đề này? 

- Năm 2021, dù cả hệ thống chính trị phải căng 
sức ứng phó với diễn biến bất lợi từ dịch bệnh nhưng  

Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất cao ban hành Nghị 
quyết chuyên đề Nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh 
phúc của người dân đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một trong 3 
khâu đột phá được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần  
thứ VII.

Mục tiêu của Nghị quyết được tỉnh BR-VT hướng tới 
đó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, đảm bảo GRDP 
bình quân đầu người trong nhóm đầu cả nước, nâng cao 
thu nhập khả dụng của người dân. Tạo nhiều việc làm 
có chất lượng, ổn định với thu nhập cao, giảm tỷ lệ thất 
nghiệp. Tăng cơ hội tiếp cận nhà ở và các dịch vụ cơ bản 
phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Nâng cao chất 
lượng chăm sóc y tế và cải thiện sức khỏe, tăng cơ hội tiếp 
cận giáo dục có chất lượng, nâng cao kỹ năng, phát huy 
vốn hiểu biết của nhân dân. Bảo vệ môi trường và thúc 
đẩy phát triển bền vững; Thực hiện chính sách an sinh 
và phúc lợi xã hội tốt cho nhân dân; Đảm bảo an ninh và 
an toàn cho người dân; Khuyến khích cân bằng, hài hòa 
công việc với nghỉ ngơi; Phát huy dân chủ và tăng cường 
sự tham gia của người dân;...

Nghị quyết thể hiện sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm 
cao của tập thể Đảng bộ tỉnh BR-VT trong việc chăm lo 
cho hạnh phúc của nhân dân, không để một người dân 
nào bị bỏ lại phía sau của sự phát triển. Đây cũng là mục 
tiêu cuối cùng mà Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống 
chính trị của tỉnh hướng đến.

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022, tôi xin gửi lời 
chúc bình an, hạnh phúc đến nhân dân trong tỉnh!
 Trân trọng cảm ơn ông đã dành cho Chào xuân BR-

VT cuộc trao đổi này!

NHẬT MINH (Thực hiện)

Đường Võ Nguyên Giáp, TP.Vũng Tàu.



Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh dự khai 
trương tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu tháng 1/2021. 
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Bà Rịa-Vũng Tàu 
kiên định mục tiêu phát triển bền vững
Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng lĩnh 
vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn có những điểm sáng. 
Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây 
cũng là tiền đề để tỉnh tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 
năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, ông Nguyễn 
Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Chào Xuân 
BR-VT cuộc trao đổi.
 Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về kết 

quả thực hiện mục tiêu k p “vừa chống dịch COVID-19, 
vừa phát triển kinh tế” của BR-VT trong năm 2021?

* Ông Nguyễn Văn Thọ: Năm 2021 có thể nói là năm 
có nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường chưa 
từng có khi đại dịch COVID-19 tái bùng phát ở nhiều 
tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có BR-VT. Nằm trong 
vùng tâm điểm của làn sóng dịch lần thứ 4, BR-VT đã 
tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch với 
mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân là 
trên hết, trước hết, đồng thời thực hiện “mục tiêu kép” 
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh. Kết quả, hầu hết các lĩnh 
vực kinh tế đều tăng trưởng dương so với năm 2020; 
tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (trừ dầu khí) tăng 
hơn 1,2%. Kinh tế của tỉnh phát triển theo đúng định 
hướng, không dựa vào khai thác dầu khí mà tập trung 
thúc đẩy phát triển công nghiệp, cảng biển, du lịch và 
nông nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh đã thu hút mới được 76 dự án trong và ngoài 
nước, điều chỉnh tăng vốn cho 38 dự án với tổng vốn 
đăng ký mới và tăng thêm khoảng 2,2 tỷ USD. Mặc dù 
áp dụng giãn cách xã hội trong thời gian dài nhưng các 
dự án công nghiệp trọng điểm vẫn được hỗ trợ, thúc 
đẩy triển khai. Đặc biệt, đối với lĩnh vực cảng biển, sản 
lượng hàng thông qua cảng bằng tàu biển đạt 79 triệu 
tấn, tăng 4%; trong đó hàng container bằng tàu biển đạt 
5,1 triệu TEU, tăng 16,8% - đây là mức tăng cao so với 
bình quân chung của cả nước.

Sản xuất nông nghiệp đã được chuyển dần qua ứng 
dụng công nghệ cao, được đầu tư phát triển cả về chiều 
rộng lẫn chiều sâu; xác định đây là 1 trong 4 trụ cột kinh 
tế của tỉnh. Đến nay, có 46/47 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, 19/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 
40,43%; thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông 
thôn đạt 61,7 triệu đồng/người/năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 
2021 là 87.696 tỷ đồng, đạt 133,1% so với dự toán và 
bằng 111,9% so với cùng kỳ. Tỉnh tập trung điều hành 
ngân sách địa phương một cách chủ động, kịp thời và 
bảo đảm đủ nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, 
đồng thời bảo đảm đủ nguồn ngân sách để thực hiện 
các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh năm 2021, đặc biệt là 
phòng, chống dịch COVID-19. 



Lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành dự án Hyosung, tháng 12/2021.
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 Có được kết quả ấn tượng trên, theo ông bài học 
kinh nghiệm ở đây là gì?

- Để có được kết quả nổi bật trên chính là nhờ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, HĐND, MTTQ Việt 
Nam, sự điều hành linh hoạt của chính quyền. Trong 
hoạt động chỉ đạo, điều hành, đã luôn bám sát chỉ đạo 
của Chính phủ, tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và 
thế giới để huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Đặc 
biệt, tỉnh đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên 
trên hết, trước hết; triển khai quyết liệt, hiệu quả, thành 
công chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19. 

Tỉnh đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
128 của Chính phủ “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch COVID-19”, tuyệt đối không lơ là, chủ 
quan, mất cảnh giác, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch 
và phục hồi kinh tế; quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe, 
bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

Tỉnh luôn nỗ lực kiến tạo, xây dựng một môi trường 
đầu tư tốt nhất, tích cực nhất; quyết tâm gỡ bỏ các yếu 
tố trì trệ, nâng cao trách nhiệm đội ngũ công chức; đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, xem đây là nhiệm 
vụ quan trọng để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Cùng với 
đó, tỉnh thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao; chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng 
đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ, kiên quyết xử 
lý, thay thế những cán bộ kém năng lực, trì trệ, không 
thúc đẩy sự phát triển, không thực hiện hết trách nhiệm 
được giao.
  Năm 2022 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, 

tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ông có thể nói rõ hơn 
về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh?

- Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền 
tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 
- 2025. Dự báo tình hình trong nước có những thuận 
lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó 
khăn, thách thức vẫn nhiều hơn. Dịch COVID-19 có thể 
xuất hiện phức tạp, nguy hiểm hơn, nhất là khi các nước 
trong khu vực đã xuất hiện biến chủng Omicron. Theo 
đó, tỉnh xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo chung 
của Chính phủ; triển khai đồng bộ các giải pháp phát 
triển kinh tế - xã hội, khai thác và sử dụng tiết kiệm, 
hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm sự phát triển đồng bộ 
trên cả 3 mặt: tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và 
nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; bảo đảm vững 
chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự 
an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị.

Một số chỉ tiêu chủ yếu tỉnh đặt ra trong năm 2022 
là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa 
bàn (GRDP) không tính dầu thô và khí đốt đạt 7 – 7,6%. 
Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (GRDP 
bình quân đầu người) không tính dầu thô và khí đốt 
khoảng 7.600 USD/người/năm. Tổng vốn đầu tư trên 
địa bàn khoảng 55.119 tỷ đồng, tăng 3,79%. Tổng thu 
ngân sách trên địa bàn khoảng 71.555,9 tỷ đồng; trong 
đó thu ngân sách nội địa khoảng 34.655,9 tỷ đồng. Tỷ 
lệ hộ nghèo còn lại theo chuẩn quốc gia 0,5%; tỷ lệ hộ 
nghèo còn lại theo chuẩn của Tỉnh 2,03%.
 Trân trọng cảm ơn ông!

BÍCH NGỌC (Thực hiện)
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Sản xuất hải sản xuất khẩu tại Baseafood.

TĂNG TRƯỞNG HẦU HẾT CÁC LĨNH VỰC
Những ngày đầu năm mới 2022, hình ảnh hàng 

ngàn phương tiện xếp hàng dài, nối đuôi nhau “đổ 
bộ” vào BR-VT tràn ngập trên các mặt báo, internet. 
Các bãi biển từ Xuyên Mộc, Đất Đỏ đến TP. Vũng Tàu 
đông đúc khách tắm biển, “check – in”. Quán cà phê, 
nhà hàng cũng sôi động trở lại, thậm chí phải đặt chỗ 
trước. Lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy một lượng khách 
đông đúc như thế tìm đến những điểm nghỉ dưỡng 
của BR-VT để tắm biển, vui chơi. Hình ảnh đó như 
một làn gió mới xua đi nỗi lo về dịch bệnh, báo hiệu 
sự hồi sinh của ngành du lịch, cũng như nhịp sống 
bình thường mới đã bắt đầu trở lại.

Cũng trong những ngày đầu năm 2022, khách 
sạn Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, Tổ hợp nghỉ 
dưỡng The Grand Ho Tram Strip với hơn 1.100 phòng 
đã khánh thành, đưa vào sử dụng, sẵn sàng cho đợt 
khách lớn nhất trong năm đến vui chơi, nghỉ dưỡng 
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Cùng 15 nhà hàng, 

Vượt qua khó khăn, thách thức, năm 2021 kinh tế 
BR-VT vẫn có những gam màu sáng với nhiều tín 
hiệu lạc quan. Điều này sẽ tạo cơ hội phục hồi và 

tăng tốc phát triển trong năm 2022.
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quán bar, khu ẩm thực, trung tâm mua sắm, casino, 
sân golf The Bluffs, công viên giải trí ngoài trời và hoạt 
động thể thao biển trải dài trên 2,2km đường bờ biển 
Hồ Tràm sẽ mang đến cho du khách kỳ nghỉ dưỡng tiện 
nghi, đẳng cấp, khép kín.

Điều đáng nói là trong bối cảnh hết sức khó khăn do 
dịch COVID-19 gây ra, tỉnh phải triển khai biện pháp 
giãn cách xã hội nhưng các chủ đầu tư vẫn nỗ lực thực 
hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch vừa duy trì 
sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch 
UBND tỉnh cho biết, năm 2021 tình hình dịch bệnh 
COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến các hoạt động 
kinh tế- xã hội chịu nhiều tác động tiêu cực. Đời sống 
người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN gặp 
nhiều khó khăn… Trong bối cảnh đó, Trung ương và 
tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương 
trình hành động và chỉ đạo các ngành, địa phương 
triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, vừa phòng, 
chống có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển 
kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Với sự nỗ lực chung 
của toàn tỉnh nền kinh tế của tỉnh vẫn có nhiều điểm 
sáng. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế vẫn tiếp tục tăng 
trưởng so với năm 2020. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 
trừ dầu khí đạt 3,57%; GRDP bình quân đầu người trừ 
dầu khí ước khoảng 6.940 USD/người/năm. Các dự án, 
công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo thực hiện 
theo lộ trình. Tổng sản lượng hàng thông qua cảng Cái 
Mép - Thị Vải tăng 4% (đạt 79 triệu tấn), trong đó hàng 
container bằng tàu biển tăng 16,8%. Tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu 14,2 tỷ USD tăng 17,2%. Trong năm, 
tỉnh cũng đã thu hút đầu tư mới 76 dự án, điều chỉnh 
tăng vốn cho 38 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 2,2 
tỷ USD. Với những kết quả khả quan đạt được, nguồn 

thu ngân sách của tỉnh cũng đạt 114% dự toán, qua đó 
đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi trên địa bàn tỉnh. 
Đây là tín hiệu tích cực để phục hồi sản xuất trong năm 
2022 và các năm tiếp theo.

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Năm 2022, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng 

sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí tăng 7-7,6%.  
Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, 
để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP trong điều 
kiện phải thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19 
là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhiều thách thức. Tuy 
nhiên UBND tỉnh cũng đã đề ra các giải pháp trọng tâm, 
nhất là đối với 4 trụ cột kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế năm 2022. Trong đó tiếp tục tạo môi trường đầu 
tư kinh doanh thuận lợi; đẩy mạnh công tác giải ngân 
vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN… 
Đối với từng lĩnh vực như công nghiệp- xây dựng; dịch 
vụ, thương mại tỉnh có từng nhóm giải pháp cụ thể. 
Trong đó xác định, lĩnh vực công nghiệp-xây dựng sẽ có 
đóng góp 57,24%, có vai trò hết sức quan trọng. 

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, để mở 
cửa hoàn toàn nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, cả hệ 
thống chính trị cần chủ động thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, làm tốt công 
tác dự báo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ 
chức thực hiện trên các lĩnh vực. “Để kinh tế bứt phá 
trong năm 2022, tỉnh cần tiếp tục cải cách hành chính, 
phân cấp phân quyền và chuyển đổi số để tạo nguồn 
lực, thu hút đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, 
phục vụ nhân dân. Tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò trách 
nhiệm người đứng đầu sở, ngành, địa phương trong 
việc chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tạo động 
lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành, địa 
phương nhanh chóng triển khai ngay nhiệm vụ năm 
2022, đặc biệt là các dự án đầu tư công”, ông Phạm Viết 
Thanh khẳng định.

HÀ ANH

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng (ứng dụng CNC) 
của ông Phạm Văn Hưởng (TX. Phú Mỹ).

Công nhân Công ty CP xây lắp Dầu khí miền Nam - 
Alpha ECC trong giờ làm việc.
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ĐÓN THÊM 7 TUYẾN TÀU MẸ
Từ tháng 11/2021 đến nay, sản 

lượng khai thác tại các cảng bắt đầu 
có dấu hiệu khởi sắc khi các ngành 
hàng xuất khẩu chính bắt đầu hồi 
phục. Ông Đỗ Công Khanh, Phó Tổng 
Giám đốc Công ty CP Gemadept (chủ 
đầu tư Cảng Gemalink) cho biết, cảng 
Gemalink các hãng tàu CMA, Maersk 
line cũng đã tăng số chuyến gần sát 
với mức sản lượng trước khi đợt dịch 
COVID-19 bùng phát lần thứ tư. Hiện 
hàng tuần có 5 tuyến tàu mẹ ghé 
Gemalink. Lượng hàng hóa xuất nhập 

có tốc độ tăng trưởng tốt. Hàng hóa 
trung chuyển chủ yếu là từ nguồn nội 
địa và từ nước bạn Campuchia thông 
qua các tàu feeder và các dịch vụ sà 
lan kết nối. Sản lượng thông qua của 
cảng đạt khoảng 700 ngàn TEU. 

Nhờ đầu tư mạnh mẽ để tăng 
năng lực khai thác, cảng TCIT cũng 
kết thúc năm 2021 với nhiều kết 
quả ấn tượng. Trong năm, TCIT tiếp 
nhận 350 tàu mẹ của 10 tuyến dịch 
vụ quốc tế kết nối vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam Việt Nam với các thị 
trường xuất khẩu chính như Mỹ, 

Năm 2021 tổng sản lượng hàng container qua cảng CM-
TV đạt 4,6 triệu TEU, tăng 9% so với cùng kỳ. Thành tích 
này đưa CM-TV trở thành cụm cảng có khối lượng hàng 
container tăng cao nhất nước cùng với các cảng tại Hải 
Phòng và TP.Hồ Chí Minh.

châu Âu và một số các nước châu Á. 
Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám 

đốc Kinh doanh cảng TCIT cho biết, 
TCIT đã biến khó khăn, thử thách của 
năm 2021 thành cơ hội để triển khai 
chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 
thông tin (e-Port, eDO, thanh toán 
không tiền mặt, hải quan điện tử), 
đem đến cho khách hàng sự thuận 
tiện, minh bạch, nhanh chóng và đơn 
giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian, 
chi phí và mang lại sự hài lòng về 
chất lượng dịch vụ. Năm 2021, TCIT 
đã ghi dấu bằng những sự kiện đi 
vào lịch sử của TCIT nói riêng và của 
ngành cảng biển Việt Nam nói chung 
khi thành công xếp dỡ 15.615 TEU 
trên tàu MONACO BRIDGE vào tháng 
6/2021 và thiết lập kỷ lục năng suất 
xếp dỡ lên đến 238.08 cont/giờ/tàu 

Cảng TCTT đón tàu Ren Jian 25 
vào làm hàng trong mùa dịch 

COVID-19 năm 2021

đón đầu cơ hội mới
CẢNG BIỂN
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cho tàu ONE COLUMBA vào tháng 12 vừa 
qua. Sản lượng giao nhận trực tiếp tăng 
20% so với cùng kỳ năm 2020.

Một thành tích khá ấn tượng là cũng 
trong năm 2021, có thêm 7 tuyến dịch vụ 
mới, nâng tổng số tuyến tàu mẹ vào CM-
TV lên 31 tuyến, giúp CM-TV trở thành 
khu vực có tần suất đi Mỹ cao nhất ở Đông 
Nam Á và mức cao ở châu Á. 

TĂNG NĂNG LỰC KHAI THÁC
Trước xu thế ngày càng có nhiều 

chuyến tàu mẹ kích cỡ lớn ghé CM-TV, 
trong năm qua nhiều DN cũng đã đầu tư 
để tăng năng lực khai thác để đón cơ hội 
mới. Đồng thời tối đa hóa hiệu suất bốc 
dỡ, đáp ứng nhu cầu sản lượng hàng hóa 
gia tăng thông qua khu vực cảng CM-TV 
và đạt mục tiêu khai thác hết công suất 
thiết kế 1,5 triệu TEU.

Theo đó, ngày 13/12/2021, CMIT đã 
tiếp nhận thêm cẩu bờ STS loại super 
post-panamax siêu lớn. Đây là cẩu bờ thứ 
6 của cảng có trọng lượng 1.500 tấn, sức 
nâng tối đa 100 tấn và tầm với có thể xếp 
dỡ đến 23 hàng container trên tàu, đủ 

“Việc đầu tư thêm 
cẩu bờ siêu lớn và các 
trang thiết bị khác là 
kết quả của nỗ lực 
không ngừng của CMIT 
và là bước đầu quan 
trọng trong chiến lược 
mở rộng kinh doanh 
khai thác cảng. Điều 
này giúp CMIT sẵn 
sàng các nguồn lực 
để đáp ứng tốt hơn 
tiềm năng tăng trưởng 
ngoại thương mạnh 
mẽ của Việt Nam trong 
thời gian sắp tới”, ông 
Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng 
Giám đốc cảng CMIT 
chia sẻ.

năng lực xếp dỡ các tàu loại siêu lớn 
trọng tải 214.000 DWT mà cảng đang 
tiếp nhận. Ngoài cẩu bờ STS thứ 6, vừa 
qua CMIT cũng đã đầu tư thêm 6 xe 
đầu kéo mới cùng một số thiết bị khác. 
Cẩu bờ STS thứ 6 này dự kiến hoàn 
thành lắp đặt, vận hành thử trong 
tháng 12/2021 và sẵn sàng đưa vào 
khai thác từ tháng 1/2022. Năng suất 
xếp dỡ của CMIT hiện ở mức rất cao, 
trung bình trên 32 container/giờ/cẩu 
được kỳ vọng sẽ tăng hơn nữa.

Trong khi đó, cảng Gemalink cũng 
vừa trang bị thêm 6 cần cẩu bánh lốp 
E-RTG (Rubber-Tired Gantry) hiện đại. 
Giàn cẩu E-RTG của Gemalink thuộc 
thế hệ hiện đại nhất thế giới, sở hữu 
những tính năng ưu việt: sức nâng 
dưới khung cẩu lên đến 41 tấn, chiều 
cao xếp 5+1 tầng container và chiều 
ngang 7+1 hàng container. Trước đó, 
vào tháng 3/2021, Gemalink cũng đã 
trang bị thêm 2 cẩu bờ STS (Ship-to-
shore) siêu trường siêu trọng để trang 
bị cho cảng. Theo kế hoạch, 2 cẩu bờ 
STS và giàn 6 cẩu RTG hiện đại sẽ 
được bàn giao cho Gemalink vào tháng 
3 và tháng 7/2022. Với việc đầu tư 
trang thiết bị tối tân, vận hành hiệu 
quả cao nhất, Gemalink kỳ vọng sẽ lấp 
đầy công suất ngay trong năm thứ 2 
hoạt động.

TRÀ NGÂN



MANG XUÂN  
ĐẾN GIÀN KHOAN

Đúng 7 giờ 50 phút ngày 18 
tháng Chạp, chiếc trực thăng 
mang số hiệu VN-8610 xuất phát 
từ cảng Hàng không Sân bay Vũng 
Tàu, đưa Đoàn lãnh đạo Đảng ủy 
Khối DN Trung ương, Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam và tỉnh BR-VT ra 
Giàn CNTT 3. Sau gần 30 phút bay 
trên vùng biển của Tổ quốc, trực 
thăng đã an toàn đáp xuống Giàn  
CNTT 3.

Đón Đoàn công tác có gần 80 
cán bộ, kỹ sư, người lao động 
đang trực tiếp làm việc trên giàn. 
Ánh mắt ai cũng vui mừng, phấn 
khởi. Ông Phạm Minh Tuấn, Giàn 
trưởng Giàn CNTT 3 chia sẻ, do 
ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 
nhiều anh em làm việc trên giàn 
đã lâu chưa được về đất liền. Các 
Đoàn ra thăm cũng rất ít, nên đợt 
này được lãnh đạo Đảng ủy Khối 
DN Trung ương, PVN cũng như 
tỉnh BR-VT quan tâm, trực tiếp 
ra gặp gỡ, động viên, mọi người 
ai cũng rất vui, nhất là khi Tết cổ 
truyền đang đến gần. “Đoàn công 
tác như mang hương sắc, không 
khí của Tết, của mùa Xuân “chạm 
ngõ” Giàn khoan CNTT 3”, ông 
Tuấn hân hoan.

Đoàn thăm, chúc Tết của 
lãnh đạo Đảng ủy Khối DN 
Trung ương, Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam và tỉnh BR-
VT như mang hương sắc 
của mùa Xuân mới ra với 
các cán bộ, kỹ sư, người lao 
động đang và sẽ làm việc 
xuyên Tết trên giàn công 
nghệ trung tâm (CNTT) 3 - 
thuộc Xí nghiệp Khai thác 
dầu khí, Liên doanh Việt - 
Nga Vietsovpetro.

ở giàn khoan

Trao đổi với các kỹ sư, công nhân đang làm việc tại Giàn CNTT 3, Bí thư 
Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh thông tin, năm 2021, dịch COVID-19 trên địa bàn 
tỉnh BR-VT diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội nói chung và ngành dầu khí nói riêng. Tuy nhiên, chính quyền 
tỉnh đã phối hợp tốt với ngành dầu khí, trong đó có Vietsovpetro vừa phòng, 
chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, 
thông suốt. Không những vậy, ngành dầu khí, Vietsovpetro đã luôn ủng hộ 
tỉnh trong công tác phòng, chống dịch về cả nguồn lực lẫn nhân sự.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh BR-VT và Đoàn Công tác thăm hỏi ân cần các thành viên khu vực 
bếp ăn của Giàn CNTT 3 - nơi các đầu bếp đang gói bánh chưng chuẩn bị cho 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch  
Hội đồng thành viên PVN (thứ 3 từ trái 
qua) tặng quà và cành đào chúc mừng 

năm mới đại diện Giàn CNTT 3.
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Thông tin về kết quả đạt được của PVN trong năm 
2021, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Hoàng Quốc 
Vượng khẳng định có đóng góp rất lớn của lực lượng 
“thượng nguồn”, đang trực tiếp làm công tác tìm kiếm, 
thăm dò, khai thác dầu khí, trong đó có Vietsovpetro.

TẾT RỰC RỠ MAI VÀNG, ĐÀO THẮM
Trong chuyến thăm, chúc Tết, lãnh đạo Đảng ủy Khối 

cơ quan và DN Trung ương, PVN và tỉnh BR-VT đã trao 
các phần quà đến với cán bộ, kỹ sư, công nhân Giàn CNTT 
3. Trong đó, có 2 phần quà đặc biệt, đó là cây mai vàng 
do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng và cành đào thắm 
do ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
PVN mang từ TP. Hà Nội ra. Các cán bộ, kỹ sư, người lao 
động trên Giàn CNTT 3 đều vui mừng, hào hứng bởi có đủ 
mai vàng, đào thắm để đón Tết tại giàn khoan, qua đó, có 
thêm hương sắc rực rỡ của năm mới để vơi đi nỗi buồn xa 
người thân, gia đình.  

Kỹ sư Nguyễn Hoàng Tùng (26 tuổi) là một trong 
những người trẻ nhất đang làm việc trên Giàn CNTT 3. 
Đây là năm thứ 2 anh đón Tết trên giàn khoan. Anh Tùng 
chia sẻ: “Tết mà phải xa nhà đúng là rất buồn. Tuy nhiên, 
được lãnh đạo Vietsovpetro cũng như Giàn CNTT 3 luôn 
quan tâm hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, cùng với việc 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh và các thành viên Đoàn công tác  
trò chuyện với kỹ sư, công nhân Giàn CNTT 3 - Vietsovpetro.

có các anh, các chú đồng nghiệp để hàn huyên, tâm 
sự nên nỗi nhớ nhà cũng được vơi đi. Với vai trò là 
Bí thư Đoàn của giàn, tôi cùng với anh em xây dựng 
các chương trình, hoạt động để trên giàn cũng đón 
Tết, vui Xuân như đất liền”.

Còn ông Phạm Văn Tự (58 tuổi), Đốc công nhà 
ăn trên Giàn CNTT 3 đã có kinh nghiệm gần 30 năm 
“bám biển, bám giàn”. Trong đó, quá nửa số năm 
ông ăn Tết trên giàn khoan. Vừa khéo léo gói những 
chiếc bánh chưng vuông vức, đẹp mắt, ông Tự chia 
sẻ, mình cũng đã quen dần với những lần ăn Tết xa 
nhà. Nhưng một số anh em vẫn “tâm trạng” khi phải 
xa gia đình vào đầu năm mới. Do đó, cứ đến những 
ngày này, các đầu bếp của giàn lại tự tay làm những 
chiếc bánh chưng để mọi người trên giàn ăn Tết. 
“Khi làm, chúng tôi cố gắng đặt tình cảm của mình 
vào từng chiếc bánh, với hy vọng hương vị của bánh 
chưng, của những món ăn đặc trưng của Tết sẽ giúp 
anh em vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân”, ông Tự 
cho biết thêm.

Bài, ảnh: PHÚ XUÂN
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40 năm “truyền lửa” 
241 triệu tấn dầu thô là con số mà những người lao động 
Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) đã khai 
thác được trong 40 năm qua. Nhìn lại thành quả đạt được 
này, người lao động Vietsovpetro không khỏi tự hào. 

Ngày 19/6/1981, Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro (Vietsovpetro) thành 
lập. Ra đời trong hoàn cảnh khi đất 

nước còn nhiều khó khăn, thế nhưng, với sự 
quyết tâm phấn đấu của thể người lao động, 
chỉ 3 năm sau ngày thành lập, Vietsovpetro 
đã phát hiện vỉa dầu công nghiệp tại mỏ Bạch 
Hổ (tháng 5/1984) và 2 năm sau đó, đã đưa 
mỏ này vào khai thác.

Năm 1987, Vietsovpetro đã phát hiện ra 
tầng dầu sản lượng cao từ đá móng granit nứt 
nẻ tại giếng khoan BH-6. Việc phát hiện dầu 
trong móng granit với sản lượng lớn tại mỏ 
Bạch Hổ đã tạo bước ngoặt lịch sử cho ngành 
dầu khí Việt Nam, làm thay đổi quan điểm 
truyền thống về đối tượng tìm kiếm, thăm dò 
dầu khí, mở ra hướng mới vô cùng quan trọng 
trong công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác 
dầu khí ở bể Cửu Long nói riêng và ở thềm lục 
địa Việt Nam nói chung.



Việc phát hiện dầu trong móng granit với sản lượng 
lớn tại mỏ Bạch Hổ đã tạo bước ngoặt lịch sử cho 
ngành dầu khí Việt Nam 19

Theo đánh giá của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 
Việt Nam (PVN), Vietsovpetro là đơn vị có hoạt động 
sáng kiến - sáng chế mạnh nhất Tập đoàn. Trong 
40 năm hoạt động Vietsovpetro có 2.115 sáng kiến 
được công nhận, việc áp dụng các sáng kiến sáng 
chế này mang lại hiệu quả kinh tế gần 103 triệu 
USD. Kết quả được chứng minh khi mà hàng năm, 
trong những buổi lễ vinh danh “Người thợ trẻ giỏi” 
toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tổ chức, rất nhiều gương mặt trẻ của Vietsovpetro 
được xướng tên.

Kỹ sư trẻ Đỗ Phi Long (SN 1990) làm việc tại Xí 
nghiệp địa Vật lý Giếng khoan (Vietsovpetro), người 
được vinh danh “ Người thợ trẻ giỏi” năm 2020 chia 
sẻ: Trong quá trình làm việc Long và cộng sự luôn 
trăn trở, nghiên cứu  các sáng kiến áp dụng vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh; góp phần mang lại hiệu 
quả cao cho đơn vị trong việc tiết giảm chi phí, thời 
gian và sức lao động.  Chẳng hạn như sáng kiến 
“Thiết kế và chế tạo hệ thống máy đo khuyết tật ống 
chống giếng khoan bằng hệ đa cảm biến LVDT đo 
bán kính từ phía trong theo 40 và 60 sector”. Long 
cho biết, trong quá trình sử dụng, tại mỏ Bạch Hổ và 

Ông Nguyễn Quỳnh Lâm,  
Tổng Giám đốc Liên doanh Việt Nga - 

Vietsovpetro cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, 
Vietsovpetro đã khai thác được 241 triệu tấn dầu thô, doanh 

thu bán dầu khí đạt gần 84 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước và 
lợi nhuận phía Việt Nam gần 53 tỷ USD, lợi nhuận 2 phía là 23 tỷ 

USD. Bên cạnh đó, Vietsovpetro đã thu gom và vận chuyển về bờ hơn 
36 tỷ m3 khí đồng hành, thúc đẩy phát triển công nghiệp khí, điện, 

đạm cũng như tác động tích cực và trực tiếp làm thay đổi sâu 
sắc đời sống kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, cũng như 

sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ  
của tỉnh BR-VT.

mỏ Rồng, nhiều giếng khoan có các lớp ống chống đã sử 
dụng hơn 30 năm, dẫn đến tình trạng các ống chống bị rỉ 
sét, mòn, thậm chí bị khuyết tật nghiêm trọng. Thực trạng 
này đã hình thành nên nhu cầu lớn về dịch vụ đo khảo sát 
khuyết tật các ống chống, hay còn gọi là đo kiểm tra trạng 
thái kỹ thuật ống chống  nhằm phục vụ cho quá trình bảo 
dưỡng giếng khoan và cách ly các vỉa trong giai đoạn khai 
thác tận thu các vỉa sản phẩm ở các tầng trên như hiện nay. 
Trong khi đó, giá thành của các máy giếng và máy trạm 
trong ngành đặc thù này rất đắt. Trước khó khăn này, Long 
và cộng sự đã trăn trở, nghiên cứu tìm cách khắc phục. 
Long đã tận dụng các phần cơ khí còn lại của các máy đo 
độ dày ống chống bằng cách đo đường kính trong của ống 
chống để xây dựng một hệ thống gồm 3 máy giếng và 2 
trạm bề mặt nâng cấp thêm chức năng mới. Sáng kiến này 
lập tức đã khắc phục được những hạn chế trước đó, đồng 
thời làm lợi cho xí nghiệp  hơn 600.000 USD.

Bên cạnh đó còn có nhiều sáng kiến tuy không lượng 
hóa được giá trị song đã góp phần tháo gỡ những khó khăn 
trong quá trình hoạt động, cải thiện điều kiện sản xuất, 
đảm bảo an toàn cho người lao động và các công trình cả 
ở biển và trên bờ. Một số công trình tiêu biểu đã đoạt giải 
thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải cao 
tại cuộc thi Sáng tạo khoa học - công nghệ toàn quốc và của 
tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới...

Bài, ảnh: PHAN HÀ
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HOÀN THÀNH NHIỀU TUYẾN 
ĐƯỜNG TRỌNG ĐIỂM

Sau thời gian nỗ lực thi công, 
ngày 16/12/2021, công trình 
Quốc lộ 56 - Tuyến tránh TP. Bà 
Rịa đã khánh thành đúng dịp chào 
mừng kỷ niệm 30 năm thành lập 
tỉnh. Công trình có tổng mức đầu 
tư hơn 1.000 tỷ đồng, chiều dài 
12,18km, 4 làn xe cơ giới. Đây là 
công trình giao thông trọng điểm, 
góp phần giảm thiểu lưu lượng 
hành khách và hàng hóa đi qua 
nội ô TP. Bà Rịa, rút ngắn khoảng 
cách vận chuyển hàng hóa từ các 
KCN và hệ thống cảng biển Cái 
Mép - Thị Vải ra tuyến cao tốc 
Biên Hòa - Vũng Tàu và Quốc lộ 

1 đến các khu vực vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam, khu vực 
Nam Bộ và Tây Nguyên.

Trước đó, tuyến đường Phước 
Hòa - Cái Mép (TX. Phú Mỹ) dài 
hơn 4,4 km, với 4 làn xe, tổng 
mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng 
cũng đã hoàn thành và thông xe. 
Tuyến đường này nối Quốc lộ 51 
với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải 
và các KCN trên địa bàn. Đường 
Phước Hòa - Cái Mép là một 
trong 6 dự án giao thông nhằm 
hoàn thiện hạ tầng, tạo sự kết nối 
thông suốt, thuận lợi giữa đường 
liên cảng với Quốc lộ 51, phục vụ 
khai thác hệ thống cảng Cái Mép 
- Thị Vải và các KCN.

Các tuyến giao thông quan trọng kết nối đã đang và tiếp tục 
được triển khai đầu tư, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế - xã hội BR-VT trong những năm tới.

Theo 
báo cáo của Sở 

KH-ĐT, giai đoạn 
2016-2020, tổng vốn 

ngân sách huy động cho 
đầu tư công gần 35 ngàn 
tỷ đồng. Trong giai đoạn 

2021-2025, tổng nhu cầu vốn 
đầu tư công của tỉnh khoảng 

hơn 112 ngàn tỷ đồng, tăng 
gấp 3 lần so với giai đoạn 

2016-2020. Nguồn vốn đầu 
tư công ưu tiên phân bổ cho 

các dự án trọng điểm, dự 
án mang tính chất kết 

nối vùng.
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KHỞI ĐỘNG NHIỀU DỰ ÁN LỚN
Đến nay, hệ thống giao thông 

trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hình 
thành bộ khung gồm các trục dọc 
và trục ngang, với 3 tuyến quốc lộ 
chính: 51, 55 và 56, cơ bản đáp ứng 
yêu cầu giao thông kết nối đối ngoại. 
Tuy nhiên, một số tuyến đã xuất 
hiện những điểm nghẽn, điển hình 
là Quốc lộ 51 và tuyến đường liên 
cảng Cái Mép - Thị Vải.

Do vậy, tỉnh đang khẩn trương 
xúc tiến thủ tục đầu tư xây dựng cầu 
Phước An, nối BR-VT với tỉnh Đồng 
Nai nhằm tạo trục liên cảng song 
song với Quốc lộ 51 để kết nối với 
cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao 
tốc Dầu Dây - Long Thành về TP. Hồ 
Chí Minh và các địa phương khác. 
Ngoài ra, tuyến đường bộ cao tốc 
Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
chủ trương đầu tư. Cùng với tuyến 

Tuyến tránh Quốc lộ 56  TP. Bà Rịa.

đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu 
khi được triển khai xây dựng, 
hệ thống vận tải đa phương 
thức gồm đường sắt, đường 
bộ, đường hàng không, đường 
thủy kết nối với BR-VT sẽ hoàn 
chỉnh.

3 dự án cao tốc Biên Hòa 
- Vũng Tàu, cầu Phước An, 
Đường Vành đai 4 đều được 
bố trí vốn thực hiện giai đoạn 
2021-2025. Dự án cao tốc Biên 
Hòa - Vũng Tàu do Bộ GT-VT 
có thẩm quyền thực hiện. Dự 
kiến, việc lựa chọn nhà đầu tư, 
giải phóng mặt bằng, tái định 
cư, thi công xây dựng công 
trình giai đoạn 2022-2026... 

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, 
cầu Phước An, đường Vành đai 
4 là các dự án trọng điểm, có 
tính bứt phá để kết nối giao 
thông liên vùng. Song song đó, 
tỉnh cũng đầu tư tuyến đường 
liên cảng Cái Mép - Thị Vải kết 
nối tất cả các cảng, KCN vào hệ 
thống giao thông chung; các 
tuyến đường đô thị, liên huyện 
cũng được đẩy nhanh tiến độ 
đầu tư, xây dựng đồng bộ với 

các dự án giao thông liên vùng.
BR-VT đã từng bước xây dựng, 

hoàn thiện hệ thống kết cấu giao 
thông vận tải đường bộ nội tỉnh, 
liên vùng, tăng cường vận tải đa 
phương thức kết nối liên thông các 
cảng biển, cảng thủy nội địa với các 
vùng, miền, địa phương trong nước 
và quốc tế. Tỉnh cũng quy hoạch, 
xây dựng, tổ chức khai thác đồng 
bộ, có hiệu quả các cảng biển tổng 
hợp, cảng trung chuyển quốc tế, 
cảng chuyên dùng gắn với các dịch 
vụ hỗ trợ; hoàn thiện nâng cấp, đầu 
tư mới hệ thống cảng hàng không, 
sân bay…

“Để tạo nguồn vốn đầu tư cho 
các công trình, cần có giải pháp 
tìm kiếm, huy động nguồn vốn xã 
hội trong việc đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông. Tỉnh đang 
nghiên cứu áp dụng phương thức 
đầu tư PPP, kết hợp nguồn vốn ngân 
sách nhà nước cho công tác giải 
phóng mặt bằng và kêu gọi nguồn 
vốn xã hội”, ông Trần Thượng Chí, 
Giám đốc Sở GT-VT cho biết mục 
tiêu phát triển của tỉnh trong giai 
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến  
năm 2050.

THÀNH HUY
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ĐÓN DÒNG VỐN  
CHẤT LƯỢNG CAO

Cuối tháng 9/2021, Công ty 
TNHH Nội thất Wanek Việt Nam 
đã được thông báo chấp thuận 
chủ trương đầu tư dự án tại KCN 
chuyên sâu Phú Mỹ 3. Dự án có 
diện tích 16ha, tổng mức đầu tư 
130 triệu USD, chuyên sản xuất đồ 
nội thất. Ông Yamada Kuniharu, 
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nội 
thất Wanek Việt Nam cho biết, DN 
đã hoàn tất hồ sơ xin giấy phép 
xây dựng. Ngay khi có giấy phép, 
DN sẽ tiến hành xây dựng, trong 
khoảng 13 tháng, để quý I/2023 
nhà máy đi vào hoạt động.

Năm 2021, KCN chuyên sâu Phú 
Mỹ 3 đã thu hút 5 dự án với tổng 
vốn đầu tư hơn 8.800 tỷ đồng. Trong 
đó có 4 dự án FDI, do các tập đoàn 
đa quốc gia, nổi tiếng trên thế giới 
đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan 
(Trung Quốc) đầu tư.

Tại các KCN khác, nhiều dự án 
FDI đã được cấp giấy chứng nhận 
đầu tư và đang triển khai xây dựng 
như: KCN Phú Mỹ 1 có 4 dự án, KCN 
Đất Đỏ 1 có 5 dự án.

Trong khuôn khổ chuyến công 
du Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc vào tháng 9/2021, Tập 
đoàn Quantum (Mỹ) đã cam kết đầu 
tư vào Việt Nam các dự án có tổng 

giá trị từ 20 - 30 tỷ USD. Trong đó, 
nhiều dự án được đề xuất ở BR-VT. 
Cụ thể, Quantum đặt trọng tâm đầu 
tư vào những lĩnh vực quan trọng 
như nhà máy điện Long Sơn (trị giá 
khoảng 5 tỷ USD), các dự án hạ tầng 
cảng Long Sơn; mảng logistics tại 
Vũng Tàu và xây dựng tuyến đường 
sắt từ Vũng Tàu kết nối Đồng Nai, 
Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.

PHÁT HUY THẾ MẠNH  
HẠ TẦNG

Hiện nay, tỉnh BR-VT có 15 
KCN được quy hoạch với tổng diện 
tích đất hơn 8.500ha. Trong đó, 
Phú Mỹ đang là địa bàn phát triển 

Bất chấp làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 đã tác động rất 
lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh, nhưng dòng vốn đầu tư vào 
tỉnh vẫn tiếp tục tăng mạnh.
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Hạ tầng KCN đồng bộ hấp dẫn nhà đầu tư. Trong ảnh: Một góc KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3.

nhiều KCN nhất, với tổng diện tích 
4985,39ha, chiếm hơn 48% tổng 
diện tích KCN toàn tỉnh. Tiếp theo 
đó là huyện Châu Đức, có 3.082ha 
KCN, chiếm gần 30% tổng diện tích 
KCN toàn tỉnh.

Ngoài ra, các KCN tại TX Phú 
Mỹ và huyện Châu Đức nằm sát bên 
cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, là cảng 
nước sâu có sức chứa những con 
tàu siêu trường siêu trọng, hiện là 
một trong 19 cảng lớn nhất thế giới. 

Đây là cơ hội rất lớn để phát triển 
hạ tầng, hàng loạt tuyến đường lớn 
đang được khơi thông để hàng hóa 
từ các tỉnh Vùng kinh tế trong điểm 
phía Nam và các tỉnh miền Tây Nam 
Bộ đổ về. Chính phủ, tỉnh BRVT 
cùng Đồng Nai đã triển khai các dự 
án gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, 
cầu Phước An, Đường Vành đai 4. 
Các dự án nhằm giảm tải cho quốc 
lộ 51, kết nối với cao tốc Bến Lức - 
Long Thành; Dầu Giây - Long Thành 
về TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh.

Theo ông Nguyễn Anh Triết, 
Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh, 
kết quả thu hút đầu tư vừa qua là 
kết quả của những nỗ lực cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, điều 
chỉnh những quy định không còn 
phù hợp để tạo điều kiện cho nhà 
đầu tư, doanh nghiệp. Chủ đầu tư 
các KCN trong tỉnh đang nỗ lực hoàn 
thiện hạ tầng, thu hút thêm nhiều 
dự án sản xuất, hỗ trợ nhà đầu tư thứ 
cấp phát triển sản xuất, kinh doanh.

TRÀ NGÂN

Toàn tỉnh có 429 dự án đầu 
tư nước ngoài với tổng vốn 
đăng ký 29,7 tỷ USD từ 30 
quốc gia, vùng lãnh thổ. Về 
thu hút đầu tư trong nước, 
có 605 dự án với tổng vốn 
đăng ký hơn 307 ngàn tỷ 
đồng. Các dự án có quy 
mô lớn chủ yếu tập trung ở 
lĩnh vực công nghiệp, cảng 
biển (chiếm 59%), du lịch 
(chiếm khoảng 35%). Các 
dự án còn lại có quy mô 
vốn nhỏ thuộc lĩnh vực dịch 
vụ, nuôi trồng chế biến hải 
sản, giáo dục đào tạo, y tế, 

hạ tầng CCN (6%).

Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam,  
vốn đầu tư 5,4 tỷ USD đang được  

đẩy nhanh tiến độ.



Trung tâm điều khiển hoạt động Hyosung.
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Dự án nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và kho ngầm 
chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại KCN Cái Mép được 
Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) đầu tư với tổng vốn đầu tư 
1,3 tỷ USD. 

CÔNG TRÌNH KỲ VĨ
Kỹ sư Phạm Thị Minh Hồng dẫn 

chúng tôi đi tham quan là một cô gái 
rất trẻ. Sinh năm 1997, quê ở Thái 
Bình, tốt nghiệp ngành hóa dầu của 
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội giữa 
năm 2019. Cuối năm 2019, Hồng 
được tuyển vào Hyosung làm việc 
và phụ trách vận hành kho ngầm. 
Trong bộ đồ bảo hộ lao động như 
“nuốt chửng” cả thân hình cô bé nhỏ 
xinh, trắng trẻo như học sinh THPT, 
Hồng hào hứng giới thiệu: “Công 
trình này được xây dựng dưới độ sâu 
từ hơn 100m đến gần 200m so với 

mực nước biển, sức chứa 240 ngàn 
tấn. Với khối lượng này, đây là kho 
ngầm chứa khí LPG lớn nhất Đông 
Nam Á”.

Theo bản thiết kế mà Hồng giới 
thiệu, kho ngầm chứa LPG gồm hai 
hầm khí đều có vòm mái và hình 
dáng như quả trứng. Tổng chiều dài 
gần 5km. Trong đó, điểm sâu nhất 
của kho ngầm chứa khí propnane 
nằm ở độ sâu từ 150m - 172m, đáy 
sâu nhất của kho là 192m. Trong khi 
đó, kho chứa khí butane nằm ở độ sâu 
từ 110m - 132m, với điểm sâu nhất là 
152m, có sức chứa 70 ngàn tấn.

Bồn chứa khí LNG tại Hyosung.
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Một góc Hyosung.

Ông Wie Chol Ryang, Giám đốc 
điều hành kho ngầm cho hay, mỗi 
năm Việt Nam cần 2 triệu tấn LPG, 
trong đó 1,2 triệu tấn phải nhập 
khẩu. Việc xây kho ngầm là bước 
đi chiến lược của Hyosung nhằm 
tranh thủ thời điểm giá LPG trên 
thị trường thế giới thấp, nhập khẩu 
dự trữ để kịp thời cung ứng cho thị 
trường trong nước khi cần. “Chúng 
tôi còn có 10 bồn chứa khí khổng 
lồ phía trên công trường, mỗi bồn 
có sức chứa 4.000 tấn. Đây cũng 
là bồn chứa khí lớn nhất thế giới vì 
đến nay các bồn cùng loại chỉ chứa 
được khoảng 1.000-2.000 tấn. Để 
tạo ra các sản phẩm từ khí, chúng 
tôi đã nhập về Việt Nam và lắp đặt 
tại nhà máy một tháp tách khí cao 
gần 120m, đường kính 10m. Đây 
cũng là tháp tách khí cao, lớn nhất 
thế giới”, ông Wi Chol Ryang giới 
thiệu thêm những cái “nhất” của dự 
án  Hyosung.

VẬN HÀNH ĐÚNG TIẾN ĐỘ
Hyosung không chỉ có kho 

ngầm lớn nhất, đây cũng là dự án 

khổng lồ được triển khai với tốc độ 
nhanh theo như cam kết khi được 
cấp giấy chứng nhận đầu tư vào 
năm 2018 và hoàn thành vào tháng 
3/2020. Đây là dự án phức hợp bao 
gồm nhà máy sản xuất propane 
dehydrogenation (PDH) và hạt nhựa 
PP (Polypropylene), kho ngầm chứa 
khí hóa lỏng LPG và sản phẩm hóa 
dầu, tạo ra sức lan tỏa lớn cho sự 
phát triển ngành công nghiệp hóa 
dầu, các ngành công nghiệp hạ 
nguồn như ô tô, y tế, các loại sản 
phẩm nhựa và các ngành dịch vụ 
khác của tỉnh và vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam. Hơn 50% sản phẩm 
của dự án sẽ được xuất khẩu và hoạt 
động xuất nhập khẩu của kho ngầm 
chứa khí dầu mỏ hóa lỏng đầu tiên 
trong khu vực Đông Nam Á, góp 
phần tạo chân hàng, nâng cao năng 
lực hoạt động cho cụm cảng Cái Mép 
- Thị Vải.

Đưa tay chỉ về phía cảng 
Hyosung Vina Chemicals, ông Choi 
Young Gyo cho biết thêm, đây là 

cảng chuyên dụng để nhập khẩu và 
xuất khẩu các loại khí dầu mỏ hóa 
lỏng làm nguyên liệu sản xuất cho 
các nhà máy cũng như làm hàng hóa 
cho hoạt động phân phối của Công 
ty. Cảng rộng 10ha, có khả năng tiếp 
nhận tàu 60 ngàn DWT. 

Chúng tôi rời công trường khổng 
lồ với diện tích gần 61ha khi trời 
còn nắng gắt. Ông Choi Young Gyo 
cho biết thêm, dự án khổng lồ này 
có tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ USD. Sản 
phẩm của nhà máy sẽ được sử dụng 
làm nguyên liệu để tạo ra các sản 
phẩm ứng dụng đa dạng vào các lĩnh 
vực như dệt may, film, dụng cụ y tế 
và vật liệu đóng gói bao bì... “Khi dự 
án đi vào vận hành 100% công suất 
sẽ đóng góp ngân sách hàng năm 
khoảng 80 triệu USD; thu hút, đào 
tạo, sử dụng hơn 600 lao động có kỹ 
thuật cao và tạo việc làm cho hàng 
ngàn lao động địa phương”, trước 
khi chia tay, ông Choi Young Gyo 
nói thêm.

NAM TRẦN



Công nhân công ty Hyosung, KCN Cái M p đóng gói sản phẩm polypropylene 
xuất khẩu sang châu Âu.
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tỉnh trong hoạt động xuất khẩu. Qua 
đó không chỉ giúp DN tạo được lòng 
tin nơi bạn hàng quốc tế mà còn 
đóng góp vào sự tăng trưởng xuất 
khẩu của tỉnh trong 30 năm qua.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch 
HĐQT, Tổng Giám đốc Baseafood 
cho biết, từ những thị trường xuất 
khẩu đầu tiên với các sản phẩm xuất 
khẩu thô, đến nay Baseafood đã có 
quan hệ làm ăn với hơn 40 nước và 
vùng lãnh thổ; sản phẩm xuất khẩu 
cũng chuyển dần từ thô sang tinh 
chế, chế biến sâu. Kim ngạch xuất 
khẩu hiện đã tăng gấp 8 lần so với 
thời điểm những năm 1992 (khoảng 
40 triệu USD/năm). Công ty cũng 

đã đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, 
mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao 
tay nghề cho công nhân để đáp ứng 
nhu cầu của đối tác.

Nhờ chú trọng đẩy mạnh xuất 
khẩu theo lợi thế so sánh của tỉnh và 
theo hướng công nghiệp hóa, giảm 
dần tỷ trọng xuất khẩu hàng thô và 
sơ chế, nâng dần tỷ trọng của các 
mặt hàng đã qua chế biến nên chất 
lượng hàng xuất khẩu được nâng 
lên và một số mặt hàng đã có sức 
cạnh tranh trên thị trường thế giới 
như: hải sản, may mặc, giày da... 
Chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất 
khẩu đa dạng hóa bạn hàng; tiếp tục 
giữ và củng cố các thị trường truyền 

Đến nay, Việt Nam đã ký 
kết và đang tham gia đàm 
phán 17 Hiệp định thương 
mại tự do. Nhờ đó, DN xuất 
khẩu đã mạnh dạn, tự tin 
“vươn ra biển lớn”, tham gia 
vào chuỗi giá trị toàn cầu.

vươn ra biển lớn

THỊ TRƯỜNG RỘNG MỞ
Là một trong những DN đầu tiên 

của tỉnh có sản phẩm xuất khẩu, 
Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu 
thủy sản tỉnh BR-VT (Baseafood) đã 
mở rộng thị trường, nâng cao sản 
lượng và kim ngạch xuất khẩu trở 
thành đơn vị nằm trong top đầu của 
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Công nhân Công ty TNHH TM DV SX ca cao Thành Đạt (huyện Châu Đức) 
sản xuất chocolate xuất khẩu.

Chế biến hải sản xuất khẩu tại  
Công ty TNHH Tứ Hải, TP. Vũng Tàu.

thống, tích cực mở rộng thêm thị 
trường mới; chú trọng phát triển 
các thị trường có dung lượng lớn, 
đặc biệt coi trọng thị trường Trung 
Quốc, Nga, Hoa Kỳ…

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ
Trong bối cảnh nước ta tham gia 

nhiều hiệp định thương mại tự do, 

đến nay, các ngành hàng xuất khẩu 
chủ lực của tỉnh khá đa dạng. Hàng 
hóa xuất khẩu của tỉnh đã vươn tới 
hầu hết các thị trường trên thế giới, 
nhiều sản phẩm đã dần có chỗ đứng 
và khả năng cạnh tranh trên nhiều 
thị trường có yêu cầu cao về chất 
lượng như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ, 
Hàn Quốc... giảm dần việc xuất khẩu 
qua thị trường trung gian, củng 
cố và mở rộng thị trường lớn như 
Mỹ và EU... Ông Trịnh Văn Thành, 
Giám đốc Công ty TNHH TM DV SX 
ca cao Thành Đạt (huyện Châu Đức) 
cho biết, công ty đã xây dựng nhà 
máy chế biến với dây chuyền sản 
xuất, lên men đạt chuẩn ISO 9001-

2000 tại xã Xà Bang để sản xuất 
các sản phẩm như: bột ca cao, bơ 
ca cao, rượu ca cao, chocolate. Hiện 
nay, mỗi năm Công ty xuất khẩu 
sang Hà Lan, Mỹ 200 tấn sản phẩm 
các loại; 29 tấn hạt ca cao rang, thổi 
vỏ (cocoa nibs) và ca cao nhão (coca 
mass) mỗi tháng sang Hàn Quốc và 
Nhật Bản.

Đặc biệt, vài năm trở lại đây, các 
DN đã tận dụng tốt cơ hội, ưu đãi 
của các hiệp định thương mại tự 
do đã có hiệu lực mà Việt Nam là 
thành viên để đẩy mạnh xuất khẩu 
sang những thị trường có nhiều 
tiềm năng.

Bà Vũ Bích Hảo, Phó Giám đốc 
Sở Công thương cho biết, trong giai 
đoạn tiếp theo (2021-2030), phát 
triển xuất nhập khẩu hàng hóa 
trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển 
cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng. 
Vì vậy tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống cơ sở hạ tầng giao thông kết 
nối liên vùng, cơ sở hạ tầng tại các 
cảng biển, hệ thống kho bãi dịch vụ 
hậu cần cảng; tiếp tục đẩy mạnh 
xúc tiến thu hút đầu tư phát triển 
các KCN trong tỉnh để phát triển 
nguồn hàng hóa xuất khẩu...

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, cập 
nhật thông tin thị trường, các chính 
sách chế độ mới liên quan đến xuất 
khẩu nhằm giúp, các hiệp định 
thương mại tự do giúp DN tiếp cận 
thị trường, ngành hàng xuất khẩu; 
tuyên truyền, tập huấn nâng cao 
kiến thức về phòng vệ thương mại, 
hàng rào kỹ thuật, các quy định của 
pháp luật về cạnh tranh, chống phá 
giá, chống trợ cấp và tự vệ cho DN 
trên địa bàn tỉnh, nhằm ứng phó 
hiệu quả và bảo vệ lợi ích của DN 
để duy trì và mở rộng thị trường 
xuất khẩu.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU

Năm 2021, tổng giá trị xuất 
khẩu trên địa bàn gần 8,2 tỷ 
USD, trong đó giá trị xuất khẩu 
trừ dầu thô đạt hơn 5,8 tỷ USD, 
tăng 15,32% so với năm 2020, 
đạt 103,22% kế hoạch năm.
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Theo ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch 
Hiệp hội Du lịch, thương hiệu du lịch 
biển BR-VT đã in đậm dấu ấn với du 
khách Đông và Tây Nam Bộ. Hiện nay, 
hạ tầng kết nối liên vùng, liên tỉnh đã 
thông suốt. Xu hướng du lịch hậu dịch 
là những chuyến đi gần, ngắn ngày, 
theo nhóm nhỏ, về nơi khí hậu trong 
lành, nên chắc chắn BR-VT vẫn là lựa 
chọn hàng đầu của thị trường miền 
Nam. “Chúng tôi đã thống nhất phối 
hợp với Sở Du lịch đẩy mạnh quảng bá, 
kích cầu trực tuyến, bên cạnh kết nối 
liên tỉnh, liên vùng bằng những chuyến 
xúc tiến du lịch đến tận nơi vào thời 
điểm phù hợp. Bên cạnh đó, một nhiệm 
vụ nữa Hiệp hội Du lịch cũng đặt trong 
tâm trong năm 2022 là đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ, văn hóa ứng xử, kỹ 
năng bán hàng… để nâng tính chuyên 
nghiệp cho nguồn nhân lực”, ông Hải 
nói.

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cuối tháng 10/2021, Sở Du lịch đã 

ra mắt sàn thương mại điện tử về du lịch 
tại địa chỉ: www.dulichbariavungtau.
com và www.dulich.baria-vungtau.gov.
vn. Đến nay, sàn đã thu hút được 300 
DN với 600 sản phẩm, dịch vụ bày bán 
trực tiếp tại sàn. Với phương thức DN 

Từ tháng 12/2021, du lịch BR-VT đã mở cửa “thích 
ứng an toàn, linh hoạt với COVID-19”. Dù lượng 
khách chưa nhiều nhưng gam màu tươi sáng đã hiển 
hiện tại các trung tâm du lịch của tỉnh với hình ảnh 
quen thuộc: khách thư thái tản bộ, tắm biển hay 
check-in “sống ảo” tại các điểm đến.

ĐẨY  MẠNH QUẢNG BÁ
Với ưu tiên hàng đầu là đảm 

bảo an toàn điểm đến, công tác 
phòng chống dịch COVID-19 
được ngành du lịch đặc biệt chú 
trọng. Ông Hoàng Vũ Thảnh, 
Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu 
cho biết, năm 2022, thành phố 
sẽ tạo thêm những điểm check-
in đẹp đáp ứng nhu cầu tham 
quan, thưởng lãm, “sống ảo” 
của du khách; tổ chức các sân 
chơi thư giãn cuối tuần như âm 
nhạc đường phố, leo núi, thể thao 
biển; phối hợp tổ chức Cuộc thi 

Miss World (dự kiến tháng 3, 
4); khuyến khích DN xây dựng 
chương trình du lịch trọn gói, 
tham quan khép kín theo từng 
phân khúc thị trường khách du 
lịch và đầu tư sản phẩm du lịch 
mới theo định hướng du lịch 
xanh, an toàn, hấp dẫn.

Giới kinh doanh du lịch nhận 
định, dù dịch COVID-19 với biến 
chủng mới vẫn là mối lo cho 
ngành du lịch, song độ bao phủ 
vắc xin trong nước đã rất cao, 
chắc chắn du lịch nội địa sẽ “bật 
lò xo” trong năm 2022.
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“Lò xo đã n n cứng 
trong 2 năm qua, chắc 
chắn sẽ bật mạnh và du 
lịch BR-VT sẽ phục hồi 
nhanh. Điều chúng tôi lưu ý 
các DN du lịch là phải tuyệt 
đối chú ý an toàn, thực hiện 
nghiêm các quy định về phòng 
dịch theo hướng dẫn, chuẩn 
bị sẵn tâm thế đón những 
đợt khách lớn, liên tục trong 
năm 2022”, ông Phạm 
Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp 

hội Du lịch.

(nhà bán) phát hành phiếu bán hàng giảm giá ưu đãi hấp dẫn với thời hạn 
sử dụng tương đối dài. Khách hàng (người mua) tận dụng được chương 

trình này để mua các gói dịch vụ du lịch với giá tốt và để dành sử 
dụng khi dịch đã qua. Người bán thì có doanh thu và chủ 

động được kế hoạch kinh doanh.
Đây là sàn trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam 
dành riêng cho lĩnh vực du lịch của một tỉnh. 

Sàn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng 
đồng thương mại điện tử toàn quốc, đặc 

biệt là cam kết hỗ trợ từ Hiệp hội Thương 
mại Điện tử Việt Nam (VECOM).

Ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch 

VECOM đánh giá cao ý tưởng 
sáng tạo của BR-VT. Ông cho 
biết đây sẽ là tiên phong cho xu 
hướng thị trường giai đoạn tới. 
VECOM cùng các thành viên của 
mình như Liên minh chuyển đổi 
số DTS sẽ tích cực hỗ trợ BR-VT 
trong quá trình phát triển sàn với 
mong muốn đưa dự án phát triển 
xa hơn, tiếp cận ra thị trường 
quốc tế.

Ngày 23/12/2021, UBND tỉnh 
đã khai mạc Hội chợ Du lịch trực 
tuyến “Cất cánh du lịch  BR-VT 
2021” tại giao diện sàn thương 
mại điện tử trên. Ngay trong 
ngày khai mạc, nhiều gói dịch 
vụ theo hình thức mua trước - 
sử dụng sau với mức ưu đãi lên 
đến 100% được chào bán. Tham 
dự và chia sẻ tại lễ khai mạc, 
ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Du lịch tin 
tưởng với việc tiên phong đón 
đầu xu thế chuyển đổi số, BR-VT 
sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, 
thế mạnh, khai thác hiệu quả các 
nguồn tài nguyên, triển khai tốt 
các giải pháp phục hồi du lịch 
theo tinh thần thích ứng an toàn  
linh hoạt. ĐĂNG KHOA

Du khách chơi teambuilding tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu.

Các KDL được đầu tư sang trọng,  
hiện đại. Trong ảnh: Khu nghỉ dưỡng 
Melia Hồ Tràm Beach Resort



CHUYỆN XƯA
Chuyện kể rằng, xưa có đôi vợ chồng trẻ sống 

thật hạnh phúc bên nhau trên mảnh đất La Gi (Bình 
Thuận), khi ấy nơi đây vẫn vắng dấu chân người. Họ 
sống trong một cái động có tên là động Bà Sang, ngày 
ngày người chồng đi săn, người vợ ở nhà bên bếp lửa, 
chờ chồng mang thức ăn về. Một hôm người chồng 
nghe có tiếng con chim lạ hót. Thế rồi chàng xách 
ná, đeo tên đi theo tiếng chim về hướng núi xa. Đến 
một vùng đất lạ, chim chóc, thú rừng chẳng thấy đâu 
nhưng ở quanh chàng hiện ra khung cảnh của ngàn 
hoa và những hình bóng mỹ nữ diễm kiều. Khung 
cảnh tuyệt đẹp khiến chàng quên cả lối về, quên cả 
người vợ đang ngóng đợi chàng ở nhà.

Ở nhà, người vợ nóng lòng bên chảo nước réo sôi, 
lửa lại sắp tàn, mòn mỏi ngóng chờ chồng mang thịt 
thú rừng về. Ngày tiếp ngày, nàng vẫn kiên trì giữ 
hồng bếp lửa để chảo nước luôn sôi. Rồi một đêm, 

Bí ẩn về con suối kỳ lạ này còn gắn liền với một truyền 
thuyết tình yêu nam nữ, được người dân nơi đây 
truyền tụng qua nhiều thế hệ.
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nàng được thần báo mộng rằng chàng đã 
phụ bạc nàng, đã quay lưng với tình yêu 
nồng ấm ngày nào. Phẫn uất, nàng hất 
đổ chảo nước đang sôi như một lời thề 
đoạn tuyệt. Chảo nước sôi ấy đổ ra, tạo 
thành suối nước nóng ngày nay.

Truyền thuyết là vậy, nhưng trên thực 
tế nguồn nước khoáng nóng Bình Châu 
được hình thành bằng nước các vùng hồ 
trên núi trong rừng nguyên sinh. Nước 
từ rừng chảy theo các vết nứt, thấm sâu 
xuống lòng đất ở độ sâu hơn 3000m và 
được đốt nóng. Dưới áp suất mạnh của 
vùng đất nơi đây, nước nóng được đẩy 
lên mặt đất và tạo thành một dòng suối 
nóng. Vào năm 1928, một bác sĩ người 
Pháp tên là Sallet trong một chuyến khảo 
sát vùng Đông Nam Bộ, đã phát hiện ra 
khu suối khoáng này với 70 điểm phun 
nước lộ thiên hình thành hệ thống suối, 
các hồ lớn nhỏ luôn tỏa nhiệt độ bốc hơi 
từ 37 độ C đến 82 độ C theo từng khu vực 
và đã giới thiệu dòng suối này trên bản 
tin Nghiên cứu Đông Dương. Bảy năm 
sau, nhà địa chất Saurin cũng công bố 
kết quả phân tích đầu tiên khẳng định 
trong nước suối này có sulfure hydro. 
Suối nước nóng Bình Châu cũng đã được 
Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) bình 
chọn là 1 trong 65 khu du lịch sinh thái 
bền vững của 47 quốc gia trên toàn cầu…

Tại 
Việt Nam cũng 

có một số điểm có 
nước khoáng như nước 

khoáng nóng Bình Châu 
như suối nước nóng Kim Bôi 

(Hòa Bình), suối khoáng nóng 
Bang (Quảng Bình), suối nước 

nóng Kênh Gà (Ninh Bình) 
nhưng đặc biệt ở Bình Châu 

còn có lượng bùn khoáng 
nóng trầm tích và hệ sinh 
thái của rừng và biển còn 

hoang sơ, phong phú và 
đa dạng.

HỆ SINH THÁI ĐA DẠNG
Bao bọc xung quanh suối nước nóng Bình Châu là 

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Đây là 
khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương 
đối nguyên vẹn của Việt Nam. Nơi đây có tiềm năng 
du lịch rất lớn với nhiều dạng địa hình gồm cả đồi, núi, 
suối, hồ, biển và rừng. Khu bảo tồn thiên nhiên Bình 
Châu - Phước Bửu phần lớn là rừng cây họ dầu ven biển. 
Với diện tích 11.293ha, rừng Bình Châu - Phước Bửu có 
thảm thực vật nguyên sinh vô cùng phong phú, gồm: 
113 họ, 408 chi, 661 loài, trong đó có nhiều loài rất quý 
hiếm như: Cẩm lai Bà Rịa, gõ đỏ, gõ mật, kơ nia, giáng 
hương, bình linh nghệ, sơn đào...

Động vật cũng rất đa dạng, có 70 họ, 29 bộ, 178 loài, 
trong đó 106 loài chim, 43 loài bò sát, 12 loài lưỡng cư, 
51 loài thú… Kết quả khảo sát, điều tra về tài nguyên 
động vật rừng đã xác định có 325 loài có xương sống 
thuộc các lớp ếch nhái, bò sát, chim và thú (chiếm 91% 
các loài động vật trong toàn tỉnh BR-VT). Hiện nay, có 
nhiều loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới 
như: Gà lôi vằn, bồ câu nâu, cú lợn rừng, yến núi... Khu 
bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu được ví như “lá phổi 
xanh” của vùng Đông Nam Bộ, hội tụ các lợi thế đa dạng 
sinh thái hiếm nơi nào có được. Vì thế, 
nơi đây là địa chỉ thích hợp cho 
các hoạt động nghiên cứu 
khoa học, giáo dục môi 
trường, tham quan 
du lịch.

LÊ TUẤN
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo

37



Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo

43



Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Truyền thông - Quảng cáo
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Người trồng dưa tại xã Long Tân, huyện Đất đỏ chăm sóc dưa vụ Tết.
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MÁY MÓC THAY THẾ  
CON NGƯỜI

Dự án sản xuất nấm sạch ứng 
dụng công nghệ cao (UDCNC) của 
Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sinh 
học xanh (GTC) được chính thức 
được khởi công tại xã Sông Xoài, TX. 
Phú Mỹ có tổng mức đầu tư khoảng 
2.000 tỷ đồng, trên diện tích 21ha. 
Hầu hết các công đoạn sản xuất nấm 
đều được tự động hóa tối đa nhằm 
đạt được năng suất cao nhất, giảm 
thiểu lao động thủ công. Ông Trần 
Văn Cảnh, Chủ tịch HĐQT Công ty 
GTC cho biết, mô hình được đầu tư 
xây dựng hệ thống chuỗi khép kín 
từ khâu tập trung nguyên liệu, lưu 
trữ phôi giống, nuôi trồng, chế biến 
và đóng gói sản phẩm. Do đó khi đưa 
ra thị trường sản phẩm sẽ đảm bảo 

Máy bay không người lái phun 
thuốc BVTV tại đồng lúa xã An 
Nhứt, huyện Long Điền.

  NÔNG DÂN 
không còn

Áp dụng chuyển đổi số, nông dân 
BR-VT sẽ không phải “trông trời, 
trông đất, trông mây” để sản xuất như 
truyền thống mà có thể trông vào dữ 
liệu để có kế hoạch sản xuất phù hợp.
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Kiểm tra độ ẩm tại mô hình trồng 
rau công nghệ cao 4K Farm.

tiêu chuẩn 5 không: không thuốc 
bảo vệ thực vật, không chất kích 
thích tăng trưởng, không vi khuẩn 
gây hại, không chất phụ gia thực vật 
và không chất bảo quản. 

Nấm sẽ được trồng trong nhà 
lạnh thay vì trồng trong túi nilong 
theo mô hình truyền thống. Hệ 
thống lọc không khí trong nhà máy 
phát huy tác dụng nhằm loại bỏ các 
yếu tố gây ô nhiễm. Tất cả các vật 
tư, thiết bị, máy móc, kỹ thuật viên 
tham gia vào quy trình sản xuất đều 
được khử trùng, đảm bảo độ vô trùng 
cao trong quy trình sản xuất. Ngoài 
ra, nước đã được khử trùng ozon và 
làm mềm trước khi tạo thành sương 
phun tưới cho nấm. Dự án sẽ có công 
suất 14.000 tấn nấm ăn/năm (tương 
đương 38 tấn/ngày). 

Nhiều hộ trồng rau thời gian qua 
đã chuyển đổi từ mô hình trồng rau 
truyền thống sang trồng rau sạch 
UDCNC sản xuất trong nhà màng, 
đồng thời thực hiện liên kết, tiêu thụ 
sản phẩm với Công ty TNHH MTV 
4K Farm (TP. Vũng Tàu). Quá trình 
triển khai, các hộ trồng được Công 
ty 4K Farm hỗ trợ xây dựng nhà 
màng trồng rau xanh theo hướng 
công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn 4 
không (không sử dụng chất kích 

thích, chất bảo quản, thuốc BVTV, 
không sử dụng giống biến đổi gen). 
Sản phẩm được xây dựng hệ thống 
truy xuất nguồn gốc, mã vạch với 
các thông số cụ thể về quy trình sản 
xuất, loại giống cây, thời gian gieo 
giống và thu hoạch, địa điểm, người 
trồng…

Theo các nông dân, khi áp dụng 
trồng rau theo công nghệ cao sẽ 
được ký kết hợp đồng và phải tuyệt 
đối tuân thủ sản xuất theo đúng quy 
trình mà phía công ty đưa ra, đó 
là sản phẩm không thuốc trừ sâu, 
không chất kích thích tăng trưởng, 
không chất bảo quản và không giống 
biến đổi gen. 

NÂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN
Sau 4 năm đưa đề án số 04-ĐA/

TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2025 và xây dựng 
chương trình nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 
vào thực hiện, đến nay trên địa bàn 
tỉnh BR-VT đã xuất hiện nhiều mô 
hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao mang lại nhiều lợi ích 
cho người dân và doanh nghiệp khi 
triển khai mô hình. Nhiều DN, HTX, 

trang trại, hộ gia đình… đã ứng dụng 
mạnh mẽ công nghệ thông tin trong 
quản lý và sản xuất, kinh doanh; 
phân tích dữ liệu về đất đai, thổ 
nhưỡng, điều kiện tự nhiên, thời tiết, 
truy xuất nguồn gốc theo nhu cầu 
thị trường. Nhờ đó, sản xuất nông 
nghiệp không còn bị lệ thuộc nhiều 
vào thời tiết, khí hậu và gia tăng giá 
trị trên cùng một diện tích. 

Ông Trần Văn Cường, Giám đốc 
Sở NN&PTNT cho biết, để phát huy 
hiệu quả Đề án 04-ĐA/TU, Sở sẽ phối 
hợp, tham mưu cho UBND tỉnh sớm 
ban hành chính sách cụ thể khuyến 
khích DN đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn như: chính sách hỗ trợ 
miễn giảm tiền sử dụng đất; chính 
sách hỗ trợ nghiên cứu, chuyển 
giao, ứng dụng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, hỗ trợ đầu tư 
cơ sở bảo quản, chế biến nông sản; 
khuyến khích phát triển hợp tác, liên 
kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị 
và chính sách hỗ trợ tín dụng phục 
vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ 
cao; tạo điều kiện thực hiện nhanh 
các thủ tục giao đất để các DN sớm 
triển khai các dự án đầu tư nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

HỒNG PHÚC



Đây là những vấn đề đặt ra tại hội thảo xúc tiến đầu tư 
trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa 
bàn tỉnh, diễn ra giữa tháng 1/2022 do Sở NN-PTNT 

tổ chức. 

NHIỀU MÔ HÌNH NNCNC
Xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

(NNUDCNC) là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực hiện 
đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh đã xây dựng Đề án 
04-ĐA/TU về phát triển NNUDCNC đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2025. Sau 4 năm thực hiện, đề án đã tạo được sự lan 
tỏa phát triển các mô hình DN, HTX và hộ cá thể NNUDCNC 
trên quy mô toàn tỉnh. Hầu hết các lĩnh vực sản xuất của 
ngành nông nghiệp đều có áp dụng công nghệ cao vào quá 
trình sản xuất.

Là một trong những DN đầu tư NNUDCNC trong lĩnh vực 
trồng rau ăn lá trên địa bàn tỉnh trong 2 năm qua, Công ty 
CP 4K Farm đã phát triển mạnh mẽ về cả số lượng lẫn chất 
lượng đầu tư. Ông Cao Nhật Anh Tú, Giám đốc công ty cho 
biết, hiện đơn vị đang có số lượng nhà màng sản xuất rau 
sạch với 220 nhà màng đang hoạt động, mỗi nhà có diện tích 
1.000m2 cùng các hệ thống kho bãi, cung ứng logistics tương 
ứng. Tổng sản lượng trong năm 2021 ước đạt 4.000 tấn rau 
các loại. Mô hình đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 
500 lao động địa phương, nông dân, công nhân thu hoạch, 
đóng gói.

ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao 
(NNUDCNC) được xem là 
một trong những giải pháp 
then chốt, giúp người dân 
chủ động trong sản xuất, 
khắc phục được tính mùa 
vụ, giảm sự lệ thuộc vào 
thời tiết, khí hậu, đáp ứng 
nhu cầu thị trường về chất 
lượng nông sản...

Sơ chế chuối già Nam Mỹ xuất khẩu tại Công ty 
TNHH MTV Kazuna, huyện Châu Đức,  
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Hồ Thúc Tiên, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT 
tỉnh (bên trái) và ông Nguyễn Tiến Bảy,  
Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn 
chủ trì Hội thảo.
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Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 
7 vùng NNUDCNC, đồng thời thu 
hút được nhiều DN, nhà đầu tư, tổ 
chức, cá nhân tham gia đầu tư vào 
lĩnh vực NNUDCNC. Đến nay, đã có 
65 DN với 66 dự án đăng ký xin chủ 
trương đầu tư các dự án NNCNC 
vào tỉnh với tổng diện tích đất các 
nhà đầu tư đề nghị 2.956,49ha. Giá 
trị sản phẩm thu được trên 1ha đất 
nông nghiệp bình quân đạt gần 110 
triệu đồng/ha, tăng 13,86  triệu 
đồng so năm 2015.

Đặc biệt, các sản phẩm rau 
của 4K Farm được sản xuất theo 
tiêu chuẩn 4K (không thuốc trừ 
sâu, không chất kích thích tăng 
trưởng, không chất bảo quản và 
không biến đổi gen). Sản phẩm 
được truy xuất nguồn gốc từ trang 
trại đến bàn ăn, đạt tiêu chuẩn 
chất lượng hữu cơ, globalGAP, 
VietGAP và chứng nhận VSATTP. 
Hiện các sản phẩm của 4K Farm 
đã và đang được phân phối đến 
các khách hàng lớn như Bách hóa 
xanh, Winmart, CK và Tiki...

THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN NNUDCNC

Theo ông Trịnh Văn Thành, 
Giám đốc Công ty TNHH SX Ca 
cao Thành Đạt (huyện Châu Đức), 
việc thiếu quỹ đất tập trung là một 
trong những hạn chế lớn để phát 
triển tỉnh đẩy mạnh NNUDCNC. 
Bởi thời gian để các DN thuê đất 
ngắn, trong khi vốn đầu tư lại khá 
lớn, tỷ lệ rủi ro trong quá trình 
sản xuất lại không hề nhỏ, khiến 
nhiều DN không muốn mạo hiểm 
đầu tư hoặc mở rộng quy mô  
sản xuất.

Còn theo đại diện Tập đoàn 
Lộc Trời, đầu tư vào lĩnh vực này 
đòi hỏi vốn ban đầu rất lớn, trong 
khi đó, mức hỗ trợ cho DN đầu tư 
còn thấp, chưa đủ sức hấp dẫn. 

Các thủ tục hành chính vẫn còn khá rườm rà khiến DN và người dân 
khó tiếp cận nguồn vốn vay.

Trong giai đoạn 2021-2025, BR-VT đặt mục tiêu đưa tỷ trọng giá 
trị sản xuất NNUDCNC chiếm trên 50% tổng giá trị sản xuất nông 
nghiệp. Công nhận tối thiểu 10 vùng và 5 doanh nghiệp NNUDNC. 
100% diện tích đất quy hoạch phát triển NNUDCNC được thu hồi để 
triển khai thực hiện các dự án sản xuất NNUDCNC. Đồng thời hình 
thành khu NNUDNC của tỉnh từ nguồn vốn xã hội hóa.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ưu tiên đầu 
tư cơ sở hạ tầng khu, vùng quy hoạch phát triển NNUDCNC (khảo 
sát, đầu tư nâng cấp các tuyến đường, các tuyến đường vành đai và 
các tuyến điện,…); đào tạo nguồn nhân lực phát triển trang trại, công 
nghệ cao trong nông nghiệp, xúc tiến thương mại nông nghiệp, tổ 
chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng được Sở NN-PTNT chú trọng…

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

Hội thảo do Sao Mai Media thực hiện theo hình thức trực tuyến, kết nối với 
8 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Cao Nhật Anh Tú - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 4Kfarm tham luận 
tại Hội thảo về “Kỹ thuật - Công nghệ sản xuất rau 4Kfarm và hệ thống liên 
kết tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh BR-VT”. 
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Lễ thượng cờ Tổ quốc tàu Hải đội 
dân quân tự vệ thường trực
Ngay trong ngày đầu năm 
mới 2022, tại TP Vũng 
Tàu, một sự kiện hết sức 
ý nghĩa đã được Bộ Tư 
lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy 
- UBND tỉnh BR-VT cùng 
các ngành chức năng 
long trọng tổ chức. Đó 
là lễ thượng cờ Tổ quốc 
trên 5 tàu của Hải đội dân 
quân tự vệ thường trực. 
Đây cũng là hải đội dân 
quân tự vệ đầu tiên của 
Quân khu 7 đi vào hoạt 
động chính thức.

Chiến sĩ hải đội dân quân tự vệ trên biển 
chào cờ Tổ quốc và cờ của lực lượng mình.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự 
tỉnh đã trang trọng trao Quốc kỳ và cờ dân quân tự vệ cho 
5 thuyền trưởng đại diện cho hơn 130 chiến sĩ dân quân tự 

vệ. 5 tàu thuộc Hải đội dân quân tự vệ thường trực đều có chữ đứng 
đầu là “BV” và có công suất từ 1.000 đến 1.800 mã lực với đầy đủ 
trang thiết bị hiện đại.

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7 khẳng 
định, từ bao đời nay, các thế hệ người Việt Nam đã đổ công sức, 
xương máu để khai phá, xác lập và thực thi quyền chủ quyền đối 
với các vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Việc ra đời 
Hải đội dân quân tự vệ thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển 
đảo chính là góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, 
chiến tranh nhân dân và an ninh nhân dân trên biển.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hải đội 
được thành lập thuộc biên chế của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là bước 
phát triển mới, đột phá về sức mạnh tổng hợp cả về con người, tổ 
chức, lực lượng và vũ khí trang bị, nằm trong lộ trình xây dựng lực 
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ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; tham gia phòng thủ dân 
sự, cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển và các nhiệm vụ khác theo 
quy định của pháp luật và quyết định của cấp trên.

Sắp tới đây, Hải đội dân quân tự vệ thường trực tỉnh BR-VT sẽ nhận 
4 con tàu vào biên chế với mỗi con tàu có công suất 4.000 mã lực. Hải 
đội này hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Thiếu 
tướng Du Trường Giang cũng khẳng định, nhiệm vụ chủ yếu của dân 
quân tự vệ trên biển là khẳng định chủ quyền biển đảo kết hợp với khai 
thác thủy, hải sản. Đồng thời sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu 
cũng như phòng chống tội phạm, bảo vệ ngư dân và tham gia cứu nạn, 
cứu hộ, tiếp tế trên biển. Ngoài ra còn có nhiệm vụ truyên truyền cho 
ngư dân không khai thác hải sản trái phép...

Bài, ảnh: ĐÔNG HÀ

lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh 
nhuệ và từng bước hiện đại. Đây là 
nhiệm vụ mới, rất nặng nề nên mỗi 
cán bộ, chiến sỹ Hải đội phải thấm 
nhuần sâu sắc giá trị thiêng liêng 
của biển, đảo Tổ quốc, ý nghĩa lớn 
lao của hòa bình, ổn định đối với 
sự nghiệp xây dựng và phát triển 
đất nước; phải làm hết sức mình 
để góp phần bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo, thềm lục địa của 
Tổ quốc trong mọi tình huống, giữ 
vững môi trường hòa bình, ổn định 
trong khu vực và để phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước và  
địa phương.

Hải đội dân quân thường trực 
tỉnh BR-VT được thành lập tháng 
4/2021 với 131 dân quân thường 
trực trên địa bàn tỉnh, có nhiệm 
vụ vừa trực tiếp khai thác hải sản 
phát triển kinh tế vừa nắm chắc 
tình hình trên biển, đấu tranh giữ 

vững môi trường hòa 
bình, phòng chống 

tội phạm, bảo vệ 

Thành lập Hải đội 
dân quân thường 
trực thuộc Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh là bước 
phát triển mới, đột 
phá về sức mạnh tổng 
hợp, nằm trong lộ trình 
xây dựng lực lượng 
vũ trang tỉnh BR-VT 
chính quy, tinh 
nhuệ.

5 con tàu thuộc biên chế Hải đội dân quân tự vệ 
thường trực tỉnh BR-VT.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng trao cờ Tổ quốc và cờ dân quân tự vệ cho các 
thuyền trưởng của hải đội.
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Thực hiện thắng lợi 

Xác định là ngành có sự 
phát triển nhanh và đóng 
góp cao vào tăng trưởng 
kinh tế, ổn định xã hội, Sở 
TT&TT tăng cường công tác 
quản lý nhà nước, nỗ lực, 
hoàn thành xuất sắc các 
nhiệm vụ đã đề ra trong 
năm 2021, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, 
kế hoạch 5 năm (2021-
2025) theo Nghị quyết Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ VII.

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 
Giám đốc Sở TT-TT Lê Văn 

Tuấn cho biết, năm 2021 được 
xem là một năm có nhiều đột phá 
nhất trong hành trình chuyển 
đổi số của tỉnh. Theo đó, 100% 
thủ tục hành chính đủ điều kiện 
được cung cấp dịch vụ công mức 
độ 3, 4; là tỉnh thứ 8 và là tỉnh 
đầu tiên khai trương mạng 5G 
sau khi đợt dịch lần 4 được cơ 
bản kiểm soát. Trong lĩnh vực 
nông nghiệp, đã hỗ trợ tạo lập 
gần 10.000 tài khoản cho hộ 

sản xuất nông nghiệp trên sàn 
thương mại điện tử. BR-VT cũng 
là tỉnh thứ 8 và là tỉnh đầu tiên 
khai trương mạng 5G sau khi 
đợt dịch lần 4 được cơ bản kiểm 
soát; là tỉnh đầu tiên trên toàn 
quốc triển khai kết nối thành 
công chữ ký số công cộng với 
Cổng dịch vụ công của tỉnh. BR-
VT cũng hoàn thành kết nối hệ 
thống Hội nghị truyền hình đến 
100% cấp xã theo yêu cầu của 
Chính phủ. Lần đầu tiên đưa hệ 
thống hội nghị truyền hình trực 

Lãnh đạo tỉnh, Sở TT-TT và Viettel BR-VT cắt băng tại Lễ công bố tổng đài giải đáp dịch vụ công tự động.

NGÀNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG BÀ RỊA-VŨNG TÀU

nhiệm vụ năm 2021
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Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT-TT (bìa phải) và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa 
trái) trao Quyết định phân công giữ chức vụ Giám đốc Sở TT-TT cho ông Lê Văn Tuấn.

tuyến phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội, 
HĐND tiếp xúc cử tri. Là một trong những 
tỉnh đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành 
việc hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học 
sinh trên địa bàn tỉnh (15/10)... Đồng thời 
đưa vào hoạt động sàn thương mại du lịch, 
bước đầu thu hút hơn 250 khách sạn, cơ 
sở lưu trú tham gia sàn;Tiến hành thử 
nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành 
Đô thị thông minh (IOC) của tỉnh; thử 
nghiệm tổng đài giải đáp dịch vụ công tự 
động dựa trên công nghệ AI. 

Thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên 
truyền công tác phòng chống dịch trên 
trang mạng xã hội trên kênh zalo, Sở TT-
TT đã thực hiện 271 thông báo nhanh và 
14 thông báo khẩn và 9 thông báo của 
Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh. 
Trên kênh Zalo OA của BCĐ tỉnh đạt hơn 
22 triệu lượt tương tác. Trong đó, hơn 20 

triệu lượt xem bài viết, khoảng 2 triệu lượt 
gửi tin nhắn, khoảng 500 nghìn lượt chia 
sẻ bài viết, khoảng 100 nghìn lượt đánh 
giá bài viết đáng xem.

BR-VT cũng là một trong 3 tỉnh, thành 
phố sử dụng âm báo thoại và là tỉnh duy 
nhất áp dụng nhắn tin khi thuê bao di 
động đi vào tỉnh để tuyên truyền về phòng, 
chống dịch COVID-19, là một trong 3 tỉnh 
đầu tiên đưa ứng dụng zalo connect vào 
hỗ trợ, kết nối người dân trong mùa dịch; 
vận hành Tổng đài AI (sử dụng nền tảng 
trí tuệ nhân tạo) để tư vấn, hỗ trợ chăm 
sóc F0 tại nhà theo đầu số 0254.7300730; 
khai trương Tổng đài hành chính công 
tự động tỉnh BR-VT (CallBot) tại đầu số 
0254.1022…

Ngành TT-TT cũng triển khai hiện quả 
Đề án “Truyền thông hình ảnh tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu” năm 2021 về những thành 
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tựu nổi bật sau 30 năm thành lập 
tỉnh với nhiều nội dung phong phú, 
đa dạng về hình thức tuyên truyền. 

Bên cạnh đó, 5 lĩnh vực thuộc 
quản lý của Sở TT-TT gồm: Bưu 
chính, viễn thông, CNTT, an toàn 
- an ninh mạng và báo chí - truyền 
thông cũng đạt được những thành 
tựu nổi bật, góp phần phát triển 
kinh tế của địa phương, đẩy nhanh 
các ứng dụng CNTT, chuyển đổi số 
vào cuộc sống, góp phần quan trọng 
trong công tác phòng, chống dịch.

TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG 
TRUYỀN THÔNG, QUẢNG BÁ

Năm 2022 sẽ là năm thúc đẩy 
mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành 
và toàn diện, ngành TT-TT xác định: 
Đối với Chính quyền số phải gắn 
liền với cải cách hành chính và sử 

Lãnh đạo tỉnh trải nghiệm dịch vụ 5G của Viettel - một trong những hoạt động viễn thông quan trọng mà Sở TT-TT 
phối hợp với Viettel BR-VT triển khai sớm tại BR-VT.

Doanh nghiệp trải nghiệm dịch vụ ký số tích hợp với dịch vụ công tỉnh. 
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Tập thể Sở Thông tin và Truyền thông tại Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2021.

dụng dữ liệu, phân tích dữ liệu nhiều hơn 
trong việc ra quyết định. BR-VT quyết tâm 
đặt nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến lên 50% 
trong năm 2022 từ mức 17,5% hiện nay. 
Tiên phong xây dựng và đưa vào ứng dụng 
Trợ lý ảo kết nối với kho dữ liệu để giúp đội 
ngũ lãnh đạo, công chức dễ dàng tiếp cận, 
tra cứu số liệu của bất cứ lĩnh vực nào, vào 
bất cứ thời điểm nào. 

Về kinh tế số: Trong lĩnh vực nông 
nghiệp, đẩy mạnh, hỗ trợ đưa sản phẩm 
nông nghiệp với mục tiêu 30% hộ sản xuất 
nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương 
mại điện tử; hướng dẫn hộ sản xuất nông 
nghiệp cài đặt, sử dụng Sổ tay theo dõi 
tình hình sản xuất trồng trọt để theo dõi 
toàn bộ quá trình trồng trọt, chất lượng 
sản phẩm nông nghiệp.  

Trong lĩnh vực du lịch, ứng dụng nền 
tảng lưu trú trực tuyến để thống kê theo 
thời gian thực số lượng phòng khách sạn 
còn trống đưa lên sàn thương mại điện tử 
du lịch; từng bước tiến tới thông báo giá 
phòng theo thời gian thực thay vì theo mức 
trong tuần và cuối tuần như truyền thống. 
Trong lĩnh vực cảng biển, thúc đẩy triển 
khai nền tảng cảng biển thông minh phục 
vụ lưu thông liên cảng, tối ưu hóa việc luân 
chuyển container và vận chuyển hàng hóa. 
Hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi số với 
mục tiêu 50% DN nhỏ và vừa có website 
với tên miền .vn.  

Đối với xã hội số sẽ tập trung vào xây 
dựng công dân số, trong đó trang bị cho 
người dân kiến thức, kỹ năng và công cụ 
sẵn sàng cho một xã hội số với một số chỉ 
tiêu như 95% người dân có thiết bị thông 
minh, 90% hộ gia đình có cáp quang ngay 
trong năm 2022, cao hơn chỉ tiêu đề ra cho 
toàn quốc (80%, 70%); phổ biến chữ ký số 
trên nền tảng di động và triển khai trên 
diện rộng mạng di động 5G. Ngành TT-
TT cũng quyết tâm đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt tăng tỷ lệ người dân 
có tài khoản thanh toán điện tử với mục 
tiêu 90% người dân trưởng thành có tài 
khoản thanh toán điện tử như dự thảo kế 
hoạch của BCĐ Quốc gia đề ra. Các lĩnh 
vực mà tỉnh yêu cầu phải phải đẩy mạnh 
thanh toán không tiền mặt là y tế, giáo 
dục, điện, nước, viễn thông, các siêu thị,... 
và khuyến khích việc nộp thuế, thanh toán 
dịch vụ công, trả lương không tiền mặt; tổ 
chức cho học sinh cấp 3 tiếp cận và có tài 
khoản thanh toán điện tử.

Về thực hiện Đề án truyền thông, ngành 
sẽ tập trung truyền thông về lợi thế công 
nghiệp, cảng biển, thu hút đầu tư, du lịch, 
nông nghiệp công nghệ cao… Đặc biệt, 
truyền thông về hình ảnh chính quyền: 
Phục vụ - kiến tạo - hành động; hình ảnh 
con người BR-VT văn minh - thân thiện; là 
một nơi đáng đến, có môi trường sống an 
toàn, thân thiện…

HƯƠNG LAMDoanh nghiệp trải nghiệm dịch vụ ký số tích hợp với dịch vụ công tỉnh. 

67



68

IOC tỉnh được coi là “bộ não số” trong các hoạt 
động của mô hình Chính quyền số và ĐTTM

Sau hơn 3 năm ký kết 
hợp tác thúc đẩy quá 
trình xây dựng chính 
quyền điện tử giữa 
UBND tỉnh BR-VT và Tập 
đoàn VNPT, đầu năm 
2022, Trung tâm giám 
sát, điều hành đô thị 
thông minh (IOC) tỉnh 
BR-VT đã được đưa vào 
vận hành thử nghiệm.

CỦA CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Ngay khi ký thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh BR-VT 

và Tập đoàn VNPT (tháng 7/2018), Tập đoàn VNPT 
đã đầu tư, nghiên cứu, đồng hành cùng tỉnh chủ động 

ứng dụng các công nghệ 4.0 để xây dựng IOC tỉnh BR-VT đáp 
ứng các tiêu chuẩn về đô thị thông minh (ĐTTM) trong nước 
và quốc tế. Theo đó, IOC tỉnh được đặt tại Trung tâm Hành 
chính – Chính trị tỉnh. IOC tỉnh được triển khai với nhiều 
chức năng trên mọi lĩnh vực điều hành quản lý bao gồm 10 
phân hệ chức năng: Giám sát, điều hành các chỉ tiêu kinh 
tế xã hội; Giám sát, điều hành lĩnh vực y tế; Giám sát, điều 
hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Giám sát, điều hành lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường; Giám sát, điều hành lĩnh vực 
du lịch; Hệ thống giao tiếp công dân (phản ánh hiện trường); 
Giám sát, điều hành lĩnh vực hành chính công; Giám sát, 
điều hành tình hình an ninh trật tự; Giám sát, điều hành 
thông tin mạng xã hội và trợ lý ảo.  

Đây là hệ thống cung cấp cho lãnh đạo chính quyền tỉnh 
cách nhìn toàn diện, tập trung về các hoạt động đang diễn ra, 
thực hiện giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ một cách 
tổng thể. Đồng thời cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra 
quyết định, xây dựng phương án tổ chức, cơ chế, chính sách 



IOC tỉnh được ví như “bộ não số” trong các hoạt động chính quyền điện tử, đô thị thông minh.
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điều hành với các tình huống cụ thể. Do đó, IOC tỉnh được coi là “bộ não số” 
trong các hoạt động của mô hình Chính quyền số và ĐTTM. Theo ông Hồ 
Minh Tâm, Quyền Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT VinaPhone BR-VT, 
IOC tỉnh BR-VT là nơi tập hợp các dữ liệu các ngành để phân tích theo yêu 
cầu điều hành cấp tỉnh nói riêng và các cấp trung ương. Vì vậy để IOC tỉnh 
hoạt động hiệu quả và có nhiều thông tin nhanh nhất thì các sở, ngành, địa 
phương phải xem đây là bước ngoặt để thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ. 
Việc chuyển đổi số tại các sở, ngành, địa phương bắt đầu từ chuyển đổi cơ 
sở dữ liệu ngành. 

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT cho biết, dự án “Xây dựng Trung 
tâm giám sát, điều hành ĐTTM tỉnh BR-VT” là 1 trong 12 nhiệm vụ thuộc Đề 
án phát triển ĐTTM tỉnh được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 112/
NQ-HĐND ngày 13/12/2019 và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển 
khai tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 22/3/2021. Dự án “Xây dựng 
Trung tâm giám sát, điều hành ĐTTM tỉnh BR-VT” bao gồm các hạng mục: 
Cải tạo, xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành vật lý; Đầu tư trang thiết 
bị công nghệ thông tin; Đầu tư hệ thống nền tảng hạ tầng dữ liệu; Đầu tư hệ 
thống ứng dụng điều hành thông minh; Đầu tư hệ thống Trung tâm giám sát 
an toàn thông tin (SOC); Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vận hành và chuyển giao 
công nghệ.

Bài, ảnh: QUANG VŨ
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Đô thị
 thông minh

Vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP. Vũng Tàu.

Với quyết tâm không để thủ tục hành chính cản trở sự 
phát triển, BR-VT đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ 
tiện ích cho người dân, DN, hướng tới xây dựng đô thị 
thông minh.

NGƯỜI DÂN LÀ TRUNG TÂM
Trung tâm điều hành đô thị 

thông minh (ĐTTM) tại số 45 Bacu, 
phường 1, TP. Vũng Tàu hàng ngày 
tiếp nhận hàng chục ngàn hình ảnh 
từ hơn 1.100 camera an ninh trên 
các tuyến đường, ngõ ngách của 
thành phố. Nhiều phương tiện vi 
phạm Luật Giao thông hay cả người 

xả rác không đúng nơi quy định đã 
bị camera ghi lại. Tình hình an ninh 
trật tự trên địa bàn thành phố cũng 
được giám sát chặt chẽ hơn thông 
qua những “mắt thần” này.

Về phía người dân, họ có thể 
dùng điện thoại thông minh chụp 
hình, quay phim những vấn đề bất 
cập gặp phải trong cuộc sống như: 

thái độ phục vụ của cán bộ, công 
chức; hồ sơ chậm trễ… rồi gửi vào 
hệ thống “Phản ánh hiện trường” 
để chính quyền tiếp nhận và xử 
lý. Ý kiến phản ánh sẽ được Trung 
tâm điều hành ĐTTM TP. Vũng Tàu 
(IOC) xác minh và chuyển đến cơ 
quan chuyên môn có thẩm quyền 
xử lý tức thời. Kết quả xử lý sẽ được 
công bố trên trang thông tin điện tử 
Phản ánh hiện trường và ứng dụng 
VungtauIOC.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch 
UBND TP. Vũng Tàu cho hay, trung 
tâm điều hành ĐTTM được đưa vào 
hoạt động tháng 12/2020. Sau hơn 1 
năm vận hành Trung tâm điều hành 
ĐTTM, lãnh đạo TP. Vũng Tàu cho 
rằng, việc xây dựng ĐTTM đã mang 
lại 3 giá trị lớn: Người dân làm trung 
tâm của đối tượng thụ hưởng, chất 
lượng đời sống của người dân ngày 
càng được nâng cao; chính quyền 
điều hành và quản trị xã hội thông 
minh hơn, hiệu quả hơn; nâng cao 
hiệu quả năng lực quản lý Nhà nước, 
cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư và kinh doanh.

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
THÔNG MINH

BR-VT hướng đến mục tiêu nằm 
trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn 
đầu cả nước về mức độ chuyển đổi 
số, phát triển ĐTTM gắn với cải cách 
hành chính. Do đó, các nhiệm vụ, 
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đến năm 2030” là xây dựng tỉnh BR-
VT trở thành ĐTTM với trọng tâm 
là xây dựng Trung tâm điều hành 
ĐTTM tập trung của tỉnh.

Mô hình này lấy chính quyền 
điện tử làm nòng cốt để nâng cao 
hiệu quả, năng lực quản lý nhà nước, 
cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng 
cao chất lượng cuộc sống người dân. 
Đồng thời, tạo ra kênh thông tin kết 
nối chặt chẽ giữa các cơ quan trong 
hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước; 
giữa chính quyền với người dân, DN 
và tổ chức. Qua đó, nhằm phục vụ, 
lắng nghe phản hồi của nhân dân để 
xử lý, điều chỉnh kịp thời, đáp ứng 
nhu cầu của nhân dân, xã hội…

Mục tiêu đến năm 2030, BR-VT 
tiệm cận được với các ĐTTM trong 
khu vực và trên thế giới dựa trên 
6 lĩnh vực chủ yếu: Nền kinh tế 

thông minh; Quản trị thông minh; 
Môi trường thông minh; Giao thông 

thông minh; Cư dân thông minh; 
Cuộc sống văn minh và một số lĩnh 
vực khác.

Kinh phí thực hiện Đề án phát 
triển ĐTTM khoảng 3.574 tỷ đồng. 
Theo đó, BR-VT sẽ xây dựng, phát 
triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật công 
nghệ thông tin và truyền thông sẵn 
sàng, đủ điều kiện tối thiểu cho phát 
triển các dịch vụ ĐTTM; cũng như 
xây dựng trung tâm giám sát, điều 
hành ĐTTM tỉnh. Ngoài ra, BR-VT 
cũng xác định việc xây dựng và phát 
triển ĐTTM không chỉ là ứng dụng 
những công nghệ tiên tiến, hiện đại 
nhất mà là sử dụng công nghệ một 
cách thông minh nhằm cải thiện và 
nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân. Việc trang bị cho nguồn 
nhân lực những kỹ năng cần thiết là 
rất quan trọng, không chỉ là những 
kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, mà 
còn phải là kỹ năng nghiên cứu, đổi 
mới và sáng tạo không ngừng.

Bài, ảnh: QUANG VŨ

VNPT BR-VT kiểm tra hệ thống điều hành trạm thu phát sóng gốc.

Theo 
Kế hoạch số 
85/KH-UBND triển 
khai thử nghiệm Trung 
tâm giám sát, điều hành 
ĐTTM (IOC) tỉnh BR-VT, 
IOC tỉnh được triển khai thử 
nghiệm gồm 10 phân hệ chức 
năng chính như: hệ thống giám 
sát du lịch; hệ thống y tế; hệ 
thống giáo dục; hệ thống giám 
sát môi trường; hệ thống giao 
tiếp công dân (phản ánh hiện 
trường); hệ thống giám sát, 
điều hành tình hình an ninh 
trật tự; hệ thống giám sát, 
điều hành thông tin 
mạng xã hội.

giải pháp được tỉnh xác định rõ ràng 
trong Nghị quyết về chuyển đổi số 
gắn với cải cách hành chính, phát 
triển ĐTTM.

Theo ông Trần Văn Tuấn, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, mục tiêu của 
đề án “Phát triển ĐTTM tỉnh giai 
đoạn 2020-2022, định hướng đến 

năm 2025, tầm nhìn 
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Những ngày đầu năm mới 
Nhâm Dần 2022, dịch 
bệnh COVID-19 cơ bản 

được kiểm soát, màu xanh đã trở 
lại với TP. Vũng Tàu. Cùng nhìn 
lại chặng đường chung tay phòng 
chống dịch bệnh, càng nhận thấy 
những hy sinh thầm lặng của đội 
ngũ y bác sĩ, lực lượng chiến sĩ bộ 
đội, công an…  Dù đối mặt trước 
nguy cơ lây nhiễm nhưng họ đều 
đồng lòng, bình tĩnh và tài tình 
vượt qua, đem lại kết quả thật tốt 
đẹp trong công tác phòng chống, 
kiểm soát dịch bệnh tại TP. Vũng 
Tàu nói riêng, tỉnh BR-VT nói 
chung.

Nhằm ghi nhận, biểu dương 
và tri ân những cố gắng, nỗ lực, 
đóng góp, sự hy sinh ấy, chiều 
17/1, Thành ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQ VN TP. Vũng Tàu tổ 
chức Lễ tuyên dương lực lượng 
tuyến đầu, tổ chức, tôn giáo, 
doanh nhân và nhân dân trong 
phòng chống dịch COVID- 19  
TP. Vũng Tàu.

Các đại biểu tham dự buổi lễ đã dành 1 phút để tưởng niệm  
đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19.

Các y bác sĩ Bệnh viện 
Vũng Tàu luôn sát 
cánh cùng bệnh nhân 
COVID-19 trong thời 
điểm khó khăn nhất.

Các y, bác sĩ thành phố Vũng Tàu test nhanh 
SARS-CoV-2 cho người lao động trong đợt cao 

điểm của dịch COVID-19.
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Ngày 6/7, TP. Vũng Tàu xuất hiện ca nhiễm COVID-19 cộng đồng. 
Tại thời điểm này, thành phố đã chính thức bước vào cuộc chiến 
chống đại dịch COVID-19 đầy gian khó và thử thách. Những đợt xét 
nghiệm trên diện rộng trên toàn thành phố với số lượng hàng ngàn 
người hay mỗi lần thành phố có thêm khu phong tỏa thì áp lực dồn 
lên vai lực lượng y tế rất lớn với tần suất lấy mẫu xét nghiệm, truy 
vết F0, F1 dày đặc…

Tổ khúc “Giữ mãi màu xanh” do SaoMai Media 
và Đoàn ca múa nhạc tỉnh dàn dựng công phu, 
giàu cảm xúc.

Bác sĩ Phạm Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu  
đã chia sẻ trong buổi giao lưu tại Lễ Tuyên dương.

Chúng tôi đã nỗ lực 
với 200% sức lực!” 

Câu chuyện về “những chiến sĩ áo trắng, áo 
xanh” được các khách mời chia sẻ đầy xúc 

động tại buổi lễ.

“Chặng đường cùng chung 
tay phòng chống dịch bệnh, 
càng nhận thấy những hy 
sinh thầm lặng của đội ngũ y 
bác sĩ, lực lượng chiến sĩ bộ 
đội, công an, DN và mọi tầng 
lớp nhân dân. Dù đối mặt 
nguy cơ lây nhiễm nhưng họ 
đều đồng lòng, bình tĩnh và 
vượt qua, đem lại kết quả thật 
tốt đẹp trong công tác phòng 
chống, kiểm soát dịch bệnh 
trên địa bàn thành phố”.

(Ông Hoàng Vũ Thảnh,  
Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu)
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Khiêm tốn ẩn mình giữa tán cây 
xanh mướt, đầu tháng 5, những 
chùm hoa chuyển sắc nâu, được 
nắng hong khô trước khi thả mình 
xoay tít trong gió. Giữa cái nắng oi ả, 
lòng người như dịu lại trước khung 
cảnh thơ mộng của những cánh dầu 
bay xoay tít như chong chóng trong 
gió hè. Sau đó, quả chò đáp xuống, 
phủ nâu mặt đường ngập nắng, tạo 

thành một thảm hoa đẹp mắt. Chưa 
bao giờ lỗi hẹn, tháng 5 về, chò nâu 
lại lặng lẽ nở hoa, làm cho những 
con đường Lê Lợi, Thống Nhất, 3 
tháng 2, Nguyễn Du… trở nên đẹp lạ 
kỳ và nên thơ hơn.

2. Trong sách Gia Định thành 
thông chí (1820) của Trịnh Hoài 
Đức, địa danh Vũng Tàu được chép 
là Thuyền Úc: “Tục gọi Vũng Tàu, ở 

đáng sốngVũng Tàu êm đềm và hiền hòa 
để mỗi người lắng nghe  
chính mình trong mỗi bước phiếm du.

1. Vũng Tàu mùa nào cũng 
đẹp. Nhưng có lẽ rực rỡ nhất vẫn 
là mùa hè. Mùa của muôn loài 
hoa đua nhau khoe sắc. Đây cũng 
được mệnh danh là mùa đẹp 
nhất trong năm của thành phố 
biển Vũng Tàu. Con đường Thùy 
Vân - Bãi Sau, Lê Hồng Phong, 
Trần Hưng Đạo… và thậm chí, 
bất chợt lạc bước chân vào con 
ngõ nhỏ của đường Lê Lợi cũng 
ngạc nhiên, thích thú bởi muôn 
hoa đang khoe sắc. Rồi  đi qua 
mỗi con đường để nhận ra rằng, 
sau những quán cà phê nhạc xập 
xình, sau những quán xá, những 
công trình xây dựng vẫn còn 
những góc vườn xinh xắn, khiêm 
tốn nép mình nhưng vẫn rực rỡ 
muôn sắc hương. Sắc đỏ của hoa 
phượng, vàng tươi của huỳnh 
liên hay hoàng hậu, tim tím của 
bằng lăng, hồng phai của giáng 
hương, nâu của những cánh chò 
xoay xoay trong gió sớm…

Tôi thích nhất ngắm Vũng 
Tàu vào mùa hoa chò nâu. 
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còn cho biết chỉ sau nghị định này 
5 năm, tức là đầu thế kỷ XX, dân số 
Vũng Tàu đã tăng lên gấp 14 lần. 
Không những hội tụ nhiều cư dân 
các nơi khác đến sinh sống mà còn 
hình thành quần thể kiến trúc đô 
thị cho người Âu sống ở Sài Gòn đến  
nghỉ dưỡng.

Điều chỉnh quy hoạch chung 
TP. Vũng Tàu đến năm 2035 cũng 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tháng 5/2019. Nơi đây sẽ là 
trung tâm du lịch, thương mại-tài 
chính-ngân hàng, dịch vụ hậu cần 
thủy sản, dịch vụ hàng hải, phát 
triển cảng biển, dịch vụ khai thác và 
chế biến dầu khí của cả nước. Như 
vậy - quy hoạch mới được duyệt, 
hàng loạt các công trình hạ tầng 
được triển khai sẽ tạo ra động lực 
tiềm tàng, hỗ trợ mạnh mẽ Vũng 
Tàu thay đổi vóc dáng, chỉ trong vài 
năm tới…

3. TP. Vũng Tàu đã trở nên 
khang trang, hiện đại hơn sau 30 
năm thành lập khi nơi đây đã và 

đang hình thành nhiều khu đô thị 
mới, những tòa nhà cao tầng, 

trung tâm mua sắm; khách 
sạn tiêu chuẩn quốc tế 4-5 
sao... Những con đường 

rộng thênh thang bao quanh thành 
phố đã từng được vinh danh là 
con đường đẹp nhất Việt Nam. TP. 
Vũng Tàu cũng đã được Hiệp hội 
Đô thị Việt Nam công nhận là một 
trong những đô thị “xanh-sạch-đẹp”; 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
trao cúp “Thành phố du lịch sạch 
ASEAN”. 

TP. Vũng Tàu cũng đang từng 
bước trở thành một đô thị thông 
minh. Từ năm 2020, thành phố đã 
đưa vào vận hành Trung tâm điều 
hành đô thị thông minh - IOC. Với mô 
hình này, TP. Vũng Tàu xác định vị 
trí “người dân là trung tâm”. Trung 
tâm điều hành  đô thị thông minh - 
IOC cũng tạo ra kênh thông tin kết 
nối chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà 
nước, giữa chính quyền và người 
dân, DN và tổ chức nhằm phục vụ, 
lắng nghe phản hồi của người dân 
để xử lý. 

Trong tương lai gần, TP. Vũng 
Tàu có thể làm nhiều hơn thế để 
trở thành đô thị thông minh, xanh - 
sạch - đẹp, nơi thật sự đáng sống và 
đáng tự hào, đáp ứng được kỳ vọng 
của người dân tin yêu mảnh đất này 
khi chọn làm nơi gắn bó.

NGÔ GIA

 
Ngay trong những 
ngày đầu năm 2022, 
TP. Vũng Tàu được nhận giải 
thưởng “Thành phố du lịch sạch 
ASEAN 2021”. Đây là năm thứ 2 liên 
tiếp TP. Vũng Tàu đạt giải thưởng cao 
quý này.

Để được công nhận “Thành phố du lịch 
sạch ASEAN”, TP. Vũng Tàu phải bảo đảm 7 
tiêu chí. Trong đó, quản lý môi trường chung, 
đường phố sạch sẽ, vệ sinh; chính quyền và 
cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường và 
giữ gìn vệ sinh đường phố là 2 tiêu chí quan 
trọng. Giữ vững danh hiệu “Thành phố du 
lịch sạch ASEAN”, TP. Vũng Tàu tiếp tục 
quản lý, khai thác tốt tài nguyên thiên 
nhiên như bãi biển, rừng, rừng ngập 
mặn, hệ thống sông ngòi. Thành phố 
cũng chú trọng công tác bảo vệ môi 
trường, phát triển Vũng Tàu theo 
hướng bền vững và là thành 
phố đáng sống.

về phía Đông cách trấn 234 dặm 
rưỡi. Lưỡi đất phòi ra ngoài biển, 
càng ra xa càng lớn. Phía Bắc bao 
lấy cửa Tắc Ký, phía Nam dựa vào 
Thát Sơn (núi Ghành Rái), che 
khuất cửa biển Cần Giờ. Thế đất 
trông rất sung mãn, mặt vũng 
hướng về Tây, lòng vũng to rộng 
là nơi thu kết các dòng nhỏ của 
các sông đầm và các ngòi rạch 
chảy về biển, làm nơi ghe thuyền 
đến đậu rất yên ổn”.

Ngược dòng thời gian với bánh 
xe lịch sử để thấy rằng, ngay từ 
xưa kia Vũng Tàu đã là một đô thị 
du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng bậc 
nhất khi Toàn quyền Đông Dương  
ký Nghị định ngày 1/5/1895 
chuyển tỉnh Cap Saint Jacques 
thành thành phố Cap Saint 
Jacques (TP. Vũng Tàu ngày nay). 

Những tài liệu 
lưu trữ 
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VỮNG VÀNG TỪNG BƯỚC ĐI
Là “lính mới” tại AIMO, đấu trường tầm cỡ quốc 

tế về Toán học, nhưng ngay lần đầu tham dự, Bảo 
Hân và Đặng Văn Cường đã trở thành 2 trong số 
146 học sinh ưu tú nhất đại diện cho Việt Nam 
tham dự Vòng chung kết Quốc tế với sự tham gia 
tranh tài của gần 3.000 thí sinh đến từ 16 quốc gia 
và vùng lãnh thổ.

Vòng chung kết Quốc gia, Bảo Hân tham gia cuộc 
thi với tâm lý lo lắng và hồi hộp. Thời gian này, ba 
mẹ em đều phải đi cách ly tập trung theo quy định 
phòng, chống COVID-19 do vừa trở về từ vùng dịch. 
Nhưng cô gái nhỏ Bảo Hân vẫn vững vàng vượt qua 
thử thách và giành Huy chương Vàng. Góp mặt tại 
Vòng chung kết Quốc tế, một lần nữa, Bảo Hân xuất 
sắc giành Huy chương Bạc. “Chiến lược” của Hân 
là làm bài thật cẩn thận và ghi điểm chắc chắn ở 

những câu hỏi dễ. “Em tập trung làm những câu hỏi 
ở phần đầu của bài thi vì phần này khá dễ lấy điểm. 
Em không dành quá nhiều thời gian cho 1 câu, mà 
ưu tiên những câu em biết cách làm trước. Sau đó 
mới quay lại suy nghĩ những câu khó”, Hân nói.

Ngoài niềm đam mê Toán học, Bảo Hân còn rất 
thích chơi đàn, đọc sách và xem phim. Và bạn bè 
cũng từng biết đến Bảo Hân khi em đạt giải Nhì 
cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc cấp tỉnh, giải Ba cuộc 
thi “Viết về quyển sách tôi yêu” lần thứ III.

Câu chuyện học Toán của Đặng Văn Cường 
cũng khá thú vị. Bà Phạm Thị Thu Hường, mẹ của 
Cường cho hay, từ lúc còn đi mẫu giáo, Cường đã 
rất thích những con số và có trí nhớ đặc biệt về 
chúng. Em luôn cảm thấy thích thú khi được vui 
chơi với những con số qua những trò chơi đơn giản 
như đếm các con vật hoặc đếm xe ô tô trên đường. 

Cuối tháng 8/2021, Trương Nguyễn Bảo Hân và Đặng Văn Cường, HS lớp 8 
Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) đã lần lượt giành Huy chương 
Bạc và Huy chương Đồng tại Vòng chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học 
châu Á AIMO (Asia International Mathematical Olympiad). Bằng niềm đam mê 
và sự nỗ lực không ngừng, Hân và Cường đã có mùa “quả ngọt”.

 không ngừngEm Đặng Văn Cường đã giành Huy chương Đồng tại  
Vòng chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á AIMO.
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Cường biết tính toán nhanh các con số ngay từ khi 
mới 4 tuổi. Những con số luôn mang lại cho Cường 
sự thích thú và hào hứng.

Cường thổ lộ: “Niềm đam mê của em được nuôi 
dưỡng và ngày càng lớn lên khi em được học tập 
với những thầy cô giáo tận tình, tâm huyết của 
trường THCS Nguyễn An Ninh”.

KHÔNG NGẠI THỬ SỨC
Say mê môn Toán và không ngại thử sức với 

các cuộc thi, từ bậc Tiểu học đến nay, Đặng Văn 
Cường đã có trong tay một “gia tài” giải thưởng cấp 
quốc gia và quốc tế như: giải Bạc Kỳ thi Olympic 
Toán học Quốc tế TIMO (Thailand International 
Mathematical Olympiad), Kỳ thi Olympic Toán 
học trực tuyến Quốc tế IMEC...  Ngoài sở thích 
học Toán, Cường còn thích chơi cờ vua, đá bóng 
để giải trí, rèn luyện thân thể và giao lưu học hỏi 
kỹ năng cùng các bạn. Ngoài ra, Cường còn thích 
đọc những truyện trinh thám như Conan vào lúc 
rảnh rỗi. Ước mơ của Cường là trở thành chiến sĩ 
công an như bố.

Tính tự lập cũng là một ưu điểm của Bảo Hân. 
Ba mẹ Hân đều là giảng viên Trường ĐH Kinh tế 
TP. Hồ Chí Minh. Do công việc bận rộn nên từ khi 
Hân còn nhỏ, ba mẹ đã định hướng cho em cách tự 
học và tự lập trong cuộc sống. Hân luôn hào hứng 
trước những bài toán mang tính thử thách, say sưa 
với những kiến thức nâng cao, chủ động trao đổi, 
tranh luận với bạn bè, thầy cô để mở rộng vốn hiểu 
biết của mình.

Chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình, Bảo 
Hân cho hay, ở trường, em luôn tập trung lắng 
nghe cô giáo giảng bài để nắm rõ những kiến thức 
cơ bản, từ đó vận dụng để làm những bài khó hơn. 
Ở nhà, sau khi làm xong bài tập, Hân thường thử 
sức với các bài toán khó hơn và nhờ bố mẹ hay 
cô giáo giúp đỡ khi cần thiết. Mỗi khi “phát hiện” 
được những kiến thức thú vị, Hân luôn ghi chép 
lại để đọc lại vào lúc rảnh rỗi. Nói về ước mơ của 
mình, Bảo Hân cho hay, em mong muốn có cơ hội 
du học và trở thành một bác sĩ giỏi.

Bài, ảnh: HOÀNG DƯƠNG

Em Trương Nguyễn Bảo Hân và cô giáo Nguyễn Thị Thảo Nguyên.
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Hình ảnh đẹp như “bước ra” 
từ thơ ca đó là điểm nhấn 
đặc biệt của TP. Vũng Tàu 

với công trình “Đường tranh bích 
họa” do Hội LHPN thành phố thực 
hiện tại bờ tường Khu tập thể 5 
tầng của Liên doanh Việt - Nga 
Vietsovpetro (đường Nguyễn Thái 
Học, đoạn giao đường Lê Hồng 
Phong tới Pasteurs).

Bà Vũ Phương Hảo, Chủ tịch 
Hội LHPN TP. Vũng Tàu cho biết, 
sau thời gian gián đoạn do ảnh 
hưởng của dịch COVID-19, đến 
khi tỉnh nới lỏng giãn cách xã 

hội, Hội LHPN TP. Vũng Tàu đã 
hoàn thiện đường tranh bích họa. 
Đến nay, đây là công trình đường 
tranh bích họa quy mô lớn nhất 
tại thành phố biển với chiều dài 
300m.

Điểm nhấn nổi bật là những 
bức bích họa mang thông điệp 
ý nghĩa về tình hữu nghị Việt - 
Nga. Đó là hình ảnh biểu tượng 
của nước Nga như Quảng trường 
Đỏ, búp bê Nga, hình ảnh Tượng 
đài dầu khí, giàn khoan, sân bay 
Vũng Tàu. Ngoài ra, còn có hình 
ảnh về những điểm du lịch nổi 

Chiều tà, mặt trời 
hắt những ánh nắng 
cuối thu vàng như 
rót mật qua góc phố. 
Đi ngang qua đường 
Nguyễn Thái Học 
(TP. Vũng Tàu), bắt 
gặp hình ảnh cụ già 
thảnh thơi ngồi trên 
chiếc ghế đá ven vỉa 
hè rợp bóng cây điệp 
vàng, bên cạnh là bờ 
tường được trang trí 
đủ loại hình ảnh ngộ 
nghĩnh, sinh động, 
tôi thấy con phố này 
thật đẹp, lãng mạn 
và đáng yêu làm sao!

Người dân chụp hình lưu niệm bên những bức bích họa về nước Nga 
tại đường tranh.
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Một bạn trẻ "Check in" tại đường 
tranh bích họa.

Đường tranh bích hoạ tại hẻm số 6, Trần Phú mở đầu với bức tranh thư giãn bên biển thay lời chào đón du khách 
đến TP.Vũng Tàu.

tiếng của TP. Vũng Tàu và những 
điểm đến được khách du lịch thường 
xuyên “check-in”, chia sẻ nhiều 
trên mạng xã hội như: Di tích lịch 
sử Bạch Dinh, ngọn Hải Đăng, Bãi 
Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Hòn Bà, 
đường Hạ Long.

Đường tranh còn dành một 
khoảng rộng vẽ những bức tranh 
ngộ nghĩnh, phù hợp sở thích “sống 
ảo” của giới trẻ như: chiếc xe đạp, 
đôi dép, bóng bay, hình gương mặt 
cô gái với mái tóc bồng bềnh, kiêu 
sa… Và có cả bức tranh về những 
con đường, góc phố cổ được phác 

họa theo kiểu 3D rất sinh động, chân 
thực.

Công trình này hiện đang thu hút 
đông giới trẻ, người dân đến tham 
quan, chụp hình lưu niệm. Trên các 
trang mạng xã hội như Facebook, 
Zalo, nhiều người cũng chia sẻ 
những góc chụp tuyệt đẹp ở đường 
tranh gây “sốt” này. Con đường 
Nguyễn Thái Học có vỉa hè rộng rãi, 
thoáng mát, có nhiều cây xanh nên 
thường ngày có rất đông người dân 
đi bộ thể dục. Nay có thêm đường 
tranh bích họa, đoạn đường này trở 
nên đông vui, nhộn nhịp hơn.

Ngắm nghía những bức tranh, 
chị Huỳnh Thị Tuyết Vân (86/14 
Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) 
bày tỏ: “Khen ai mà có ý tưởng 
hay quá vậy nè. Nhà tôi ở gần đây, 
chiều nào tôi cũng đi bộ thể dục 
qua đường tranh này, ngắm mãi 
không chán”.

“Đường tranh bích họa là điểm 
nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt 
động của Hội LHPN Thành phố 
năm 2021 chào mừng kỷ niệm 
30 năm thành lập TP. Vũng Tàu 
(1991-2021) và Đại hội Đại biểu 
phụ nữ TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 
2021-2026. Công trình nhằm 
tạo cảnh quan tươi mới, sinh 
động, đẹp, lạ mắt để người dân, 
du khách tham quan, chụp hình 
lưu niệm và sẽ nhớ nhiều hơn về 
thành phố này sau những chuyến 
du lịch. Đồng thời, chúng tôi 
muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ 
môi trường, giữ gìn cảnh quan đô 
thị sạch, đẹp đến mỗi người dân”, 
bà Vũ Phương Hảo nói.

Bài, ảnh: THI PHONG
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KIẾN TRÚC THÀNH HÀO 
Di tích Vòng thành Đá Trắng 

được phát hiện trong đợt điều tra 
khảo cổ học năm 2002, nằm trên 
gò đất có diện tích rộng 1km2, cao 
12m so với mực nước biển. Theo 
những người cao niên ở đây, trước 
năm 1980 khu vực này vẫn còn 
rừng rậm, vòng thành còn lộ trên 
mặt đất, cao khoảng 0,4 - 0,5m.

Việc phát hiện ra di tích Vòng 
thành Đá Trắng có ý nghĩa quan 
trọng, bởi đây là lần đầu tiên trên 
vùng đất Nam Bộ nói chung và BR-
VT nói riêng phát hiện được di tích 
kiến trúc thành hào (thành có hào 
bao bọc).

Đây là di tích thành cổ còn 
nguyên dạng nhất có thể nhận biết 
bằng mắt thường so với các di tích 

đã biết trên vùng đất Nam Bộ như: 
Lũy Phước Tứ (BR-VT), thành Biên 
Hòa, Tuy Hạ (Đồng Nai), thành Gia 
Định (Thành phố Hồ Chí Minh)… 
Hầu hết các di tích thành lũy này 
đã bị phá hủy hoặc vùi sâu trong 
lòng đất, chưa một thành nào có 
thể quan sát được một cách rõ ràng, 
cụ thể như di tích Vòng Thành Đá 
Trắng. Vết tích tường thành xây 
bằng đá ong được xác định ở trung 
tâm di tích là kiến trúc đầu tiên 
xây bằng đá ong được phát hiện ở 
vùng Nam Bộ. 

Theo Viện Khoa học xã hội vùng 
Nam Bộ, tại các hố đào thám sát 
thăm dò đã tìm thấy trong vòng 
thành một bộ sưu tập đồ gốm rất 
đa dạng thuộc loại hình đồ gốm 
Champa và đồ gốm thời nhà Minh 

(Trung Hoa). Cho đến nay, Vòng 
thành Đá Trắng là di tích khảo cổ 
duy nhất ở vùng Nam Bộ phát hiện 
được gốm Gò Sành thuộc văn hóa 
Champa. Qua đó, góp phần nghiên 
cứu, làm sáng tỏ các vấn đề văn hóa 
- tộc người trên vùng đất BR-VT nói 
riêng và Đông Nam Bộ nói chung.

Di tích đã được điều tra, khảo 
sát nhiều lần vào các năm 2002, 
2007, 2012. Tuy nhiên, theo các 
nhà khảo cổ, di tích đang dần bị 
hủy hoại theo năm tháng bởi việc 
canh tác của người dân nơi đây.  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Chí Hoàng, 
Phó Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt 
Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn 
hóa quốc gia cho biết: Tư liệu thu 
được ở Vòng thành Đá Trắng sơ bộ 
có thể đoán định là di tích khảo cổ 

Di tích Vòng thành Đá Trắng nằm ở ấp Gò Cát, xã Phước Thuận được xem là di 
tích quan trọng, tiêu biểu bởi tính quy mô và những nét đặc trưng riêng về loại 
hình di tích di vật.



97

Khai quật Vòng thành Đá Trắng.

thuộc văn hóa Champa hoặc của 
một tộc người nào đó sống trên 
vùng đất Đông Nam Bộ chịu ảnh 
hưởng văn hóa Champa có quan hệ 
với các quốc gia khác ở bên ngoài. 
Niên đại di tích là vào khoảng thế 
kỷ XV đến XVII.    

TIẾN HÀNH KHAI QUẬT    
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Chí 

Hoàng cho rằng, việc tiếp tục điều 
tra, khai quật khảo cổ di tích Vòng 
Thành Đá Trắng là rất cần thiết, 
góp phần giải quyết nhiều vấn đề 
quan trọng trong nghiên cứu, bảo 
tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân 
tộc. “Sau khi tiến hành khai quật 
di tích này chúng ta sẽ có cái nhìn 
tổng thể, từ đó có phương án bảo 
tồn và phát huy giá trị di tích. Dự 
án sẽ làm tiền đề để xây dựng hồ 
sơ khoa học đề nghị xếp hạng di 
tích quốc gia, góp phần bảo vệ di 
sản văn hóa dân tộc”, Phó Giáo sư, 
Tiến sĩ Bùi Chí Hoàng nói.

Việc khai quật bắt đầu thực hiện 
từ tháng 12/2021, với mục tiêu là 
thăm dò, đánh giá hiện trạng di 
tích; kiểm tra địa tầng để có cơ sở 
công bố di tích và thực hiện bước 
tiếp theo là khai quật trên diện 
rộng. TS. Nguyễn Quốc Mạnh, Phó 
Giám đốc Trung tâm Khảo cổ học, 
Viện Khoa học Xã hội vùng Nam 
bộ cho biết, khi tiến hành đào các 
hố thám sát trên diện tích khoảng 
500m2 nằm trong khuôn khổ vòng 
thành đã được phát hiện từ trước 
(rộng 4km2), bước đầu, đoàn đã 
phát hiện thêm một số đoạn tường 
thành làm từ đá ong và một số 
mảnh gốm, sứ Chăm pa và thời 
nhà Minh, có niên đại ước tính từ 
thế kỷ thứ XV-XVII. Đây là những 
dữ liệu, căn cứ quan trọng để tiếp 
tục khai quật, nghiên cứu về Vòng 
thành Đá Trắng trong thời gian tới. 
Quá trình khai quật sẽ diễn ra đến 
hết tháng 3/2022.

HUYỀN TRANG



Bông lan trứng muối Vũng Tàu thật đặc biệt khi được 
bắt nguồn từ Pháp và Trung Hoa, hai quốc gia sở hữu nền 
ẩm thực độc đáo và những nét tinh tế. Cùng với đó là sự 
khéo léo của những người thợ làm bánh, họ đã tạo nên 
hương vị rất riêng cho nó - đặc điểm mà bạn không thể 
nhầm lẫn với bất kỳ loại bánh nào khác.

Ở Vũng Tàu, tiệm bánh bông lan trứng muối lâu đời 
nhất phải kể đến tiệm bánh “Gốc cột điện”. Bà Nguyễn 
Thị Xứ - chủ tiệm bánh bông lan “Gốc cột điện” khởi 
nghiệp từ năm 1968. Sở dĩ quán có tên “kỳ cục” như 
vậy vì địa điểm bán bánh bông lan ngay gốc cột điện, 
tại khúc chợ Bến Đình 50 năm trước. Người ta quen giới 
thiệu cho nhau về tiệm bánh thơm ngon ngay ở gốc cột 
điện. Rồi lâu dần, nó trở thành điều gì đó, chưa phải là 
thương hiệu, nhưng ý nghĩa nhiều hơn một cái tên của 
quán. Hiện nay, con trai bà Nguyễn Thị Xứ - anh Huỳnh 
Ngọc Duy là người tiếp nối cơ nghiệp mẹ để lại.

Nguyên liệu làm bông lan trứng muối bao gồm: bột 
mì, đường, muối, bơ thực vật, trứng gà, sữa tươi và thêm 
chút nước cam. Theo anh Duy, bánh bông lan muốn ngon 
thì khâu trộn bột phải đều, đạt độ tơi, mềm. Nhưng bí 
quyết làm nên một chiếc bánh tuyệt hảo lại nằm ở khâu 
nướng bánh. Bánh bông lan của tiệm được nướng bằng 
củi gáo dừa (vỏ dừa khô), có độ nóng cao, không độc 
hại. Khi nướng, nhiệt độ cao làm tan chảy lòng đỏ trứng 
muối, như dòng nham thạch ngấm vào bột bánh. Vì vậy, 
khi thưởng thức, mọi người sẽ cảm nhận được một thứ 
hương vị ngọt ngào, béo ngậy quyện lẫn và tan chảy. 

Điều đặc biệt khi đến với tiệm bánh bông lan Gốc cột 
điện là khách hàng có thể tham quan, trải nghiệm khu 
vực nướng bánh. Vì sự thú vị đó, cho nên tiệm luôn đông 
khách. Vào dịp cuối tuần, khách du lịch, người dân địa 
phương phải xếp hàng chờ đến lượt. Dàn bếp nướng gần 
20 lò đỏ lửa hừng hực từ sáng sớm đến tối mịt, người 
làm không ngơi tay.

Nếu ở Sài Gòn có bánh tiêu sầu riêng, bánh tiêu cadé 
thì những chiếc bánh tiêu đậu xanh ở Vũng Tàu đã tạo 
ra một “hiện tượng ẩm thực” được săn đón nhiệt tình.

Nếu là dân sành ăn, hẳn bạn đã từng nghe danh 
hàng bánh tiêu Đồ Chiểu ở Vũng Tàu. Tuy chỉ là một xe 
đẩy nhỏ nhưng lúc nào nơi đây cũng có rất đông khách 
đứng đợi mua bánh. Điều thú vị là khi đến tiệm, khách 
hàng có thể chứng kiến quá trình làm bánh, đây cũng 
là trải nghiệm thú vị dành cho những người yêu ẩm 
thực. Nguyên liệu làm bánh thì cũng rất đơn giản, dễ 
mua, gồm: bột mì, đường, mè... nhưng điểm nhấn chính 
là nhân bánh. Nếu như ở Sài Gòn, bánh tiêu được biến 
tấu nhiều nhân như: sầu riêng, khoai môn, đậu đỏ… thì 
bánh tiêu Đồ Chiểu có nhân đậu xanh và trứng.

Vỏ bánh được bà Bích Hà - chủ tiệm chế biến từ bột 
mì cùng một số nguyên liệu khác. Trộn các nguyên liệu 
theo tỷ lệ phù hợp để tạo ra khối bột dai, mềm nhưng 
không dính tay, từ đó vắt thành từng khối nhỏ vừa đủ, 
chấm thêm tý vừng đen. Nhân bánh được bao bọc bởi 

Lê la bún bánh
Nhắc đến món ngon phố biển Vũng Tàu, hẳn 
nhiều người sẽ kể đến bánh khọt, hải sản. 
Nhưng Vũng Tàu cũng có rất nhiều món ăn gây 
thương nhớ khác, khiến du khách nếu chưa 
thưởng thức thì ắt hẳn “chưa đến Vũng Tàu”.

BÁNH BÔNG LAN 
TRỨNG MUỐI

BÁNH TIÊU “NHẤT PHẨM”
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lớp vỏ bánh, sau khi được cán mỏng bằng chày gỗ. Bánh 
được chiên ở lửa vừa, đảo liên tục tới khi bánh phồng 
tròn, xốp, vàng đều thì vớt ra.

Hàng bánh tiêu bình dân này có tuổi đời đã được 30 
năm do cô chủ là người gốc Hoa đứng bán. Tiệm chỉ bán 
hai loại là bánh nhân đậu xanh và nhân trứng. Nghe có 
vẻ bình thường nhưng đấy lại là những cái tên khiến 
nhiều người không quản nhọc công để thưởng thức cho 
bằng được.

Có lẽ vì thế mà mỗi khách phải đợi tầm 10 - 15 phút 
mới có bánh, thậm chí có lúc phải chờ từ 1-2 tiếng. Tuy 
nhiên khi thưởng thức ngay những chiếc bánh nóng hổi 
mới vừa ráo dầu, bạn sẽ thấy thật chẳng bõ công chờ đợi. 
Phần đậu còn hơi nóng, ẩm mềm và dính đều hai bên 
thành bánh mỏng căn phồng chứ không hề vón cục. Vừa 
cắn chạm vào, cái bùi béo đã vội chực trào khắp khoang 
miệng. Lớp vỏ bột giòn thơm lừng mùi mè càng nhai 
càng thấy ngất ngây.

Nếu như nhắc đến Huế người ta nghĩ ngay tới món 
bún bò, Hội An có mì Quảng, Hà Nội có phở thì ở Vũng 
Tàu, tận dụng ưu thế hải sản tươi rói, các đầu bếp đã 
biến tấu để tạo ra món bún riêu tôm đặc trưng, đậm đà 
hương vị biển.

Để thưởng thức bún riêu tôm ngon, đậm vị biển 
không thể không nhắc đến quán Thuận Phúc. Theo anh 
Trần Nguyên Hoạt, chủ quán Thuận Phúc, miếng riêu 
tôm được lựa chọn kỹ lưỡng, tôm phải cực kỳ tươi và 
ngon thì mới có thể làm ra được mẻ riêu mà khi thực 
khách ăn vào miệng, sẽ phải ngỡ ngàng vì độ mịn, độ 
thơm và đặc biệt hơn là mùi vị của biển từ tôm biển 
trong miếng riêu này. Tôm sau khi rửa sạch đem xay 
nhuyễn lọc lấy nước, nấu chung với tương cà chua, thêm 
chút mỡ, chút giấm cùng gia vị mắm muối, đun sôi lên 
thả gạch tôm vào sẽ thấy “riêu” nổi lên thành mảng vô 
cùng hấp dẫn. Vớt riêu nhẹ nhàng để tránh làm nát và 
tan trong nước. 

Nước dùng được cho thêm tôm khô nên có vị ngọt 
thanh, ít béo, có màu đỏ au và một chút vị chua của cà. 
Chả cá và chả mực dai sần sật. Còn chả ốc giác lạ miệng, 
ít nơi nào có. Bún ăn kèm với giá và rau muống bào, 
tương tự các món bún riêu miền Nam. Khách tự pha 

nước chấm, gồm nhiều loại như nước mắm, nước tương, 
ớt ngâm, sa tế nhà làm, rất thích hợp để chấm với hải 
sản. Khi ăn, bạn nêm một chút mắm tôm, thêm ớt vị the 
the, đủ để “gây thương nhớ” khi rời phố biển Vũng Tàu.

Nghe tên bún quậy, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến 
Phú Quốc. Nhưng ở Vũng Tàu, thực khách cũng có thể 
thưởng thức tô bún quậy với hương vị ngọt ngào ở địa 
chỉ 63A, Trần Đồng, phường 3. 

Một tô bún quậy được xem là ngon và hấp dẫn sẽ 
không thể thiếu tôm biển, tôm tít, sau đó về hấp ngay để 
giữ độ ngọt thơm của biển. Còn chả cá thác lác được quết 
dẻo, nêm nếm gia vị cho vừa ăn, hành ngò xắt nhỏ… Đặc 
biệt, thực khách được chứng kiến quy trình làm nên tô 
bún ngọt ngào từ khâu nhào bột, trộn đều sệt lại và đưa 
vào máy ép bún bên dưới nước sôi sùng sục. Khoảng 1,5 
phút, bún chín nổi lên được “quậy” kiểm tra và vớt ra 
“rửa nhựa” qua nước sạch, lạnh để sợi bún không bị bết 
dính vào nhau. Các món ăn kèm gồm: mực, tôm, chả cá 
đã chuẩn bị sẵn, trong đó, mực và tôm được hấp cách 
thuỷ, riêng chả cá giữ sống rồi quết một lớp mỏng vào 
góc tô và làm chín bằng cách chụm nước lèo “quậy” nhẹ 
cho chín.

Tô bún nóng hổi bên trên có mực, tôm được chẻ đôi 
rất khéo cùng lát chả cá. Đổ chút nước chấm pha chế 
sẵn vào tô “quậy” đều gắp thêm mấy cọng rau mùi. Màu 
xanh của rau thơm, màu đỏ của tôm, màu tím của mực, 
màu hồng nhạt của lát chả cá lẫn vào màu nước bún đục 
ngà... Khi nghe mùi thơm nồng nàn dậy lên kích thích 
sống mũi bạn sẽ không thể kìm lòng được mà muốn 
thưởng thức ngay lập tức. Bún quậy kết hợp cùng với các 
loại rau sống thì sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều khiến ai mới 
ăn lần đầu sẽ không thể quên được.

Khẽ đảo đều các thành phần trong tô đến khi phần 
chả tôm, chả cá săn lại và nổi lên, cảm nhận từng miếng 
ngọt ngào, đậm đà khiến thực khách phải xuýt xoa và 
thích thú. Chính sức hấp dẫn đặc trưng đó đã níu chân 
không biết bao du khách khi đến với mảnh đất này, để 
lần sau nếu quay lại vẫn không quên thưởng thức một 
tô bún quậy cho thỏa nỗi nhớ.                    NHẬT LINH

BÚN RIÊU TÔM

BÚN QUẬY NHƯNG KHÔNG “QUẬY”
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ĐEN – MANG TIỀN VỀ CHO MẸ
Cuối năm 2021, Rapper Đen Vâu trở lại với MV Mang tiền về cho mẹ, ra mắt 

ngày 29/12/2021. Nhạc phẩm đứng đầu danh sách ca khúc thịnh hành của 
YouTube, đưa Đen Vâu trở thành nghệ sĩ Việt có nhiều MV đứng đầu bảng xếp 
hạng này nhất. MV hạ cánh Top Trending Music sau hơn 1 tiếng phát hành, 
tiến vào Top 9 sau 2 tiếng và giành 1 triệu view cũng như Top 3 Trending 
Music sau 3 tiếng. Và chỉ sau 6 tiếng ra mắt, MV đã giữ vị trí Top 1 Trending 
Music của YouTube Việt Nam. 

Giống như các sáng tác trước đây, “Mang tiền về cho mẹ” đậm chất Đen Vâu 
với phần giai điệu bắt tai được thể hiện bởi một giọng nữ du dương, đến lời rap 
chân thật qua lối chơi chữ vần điệu.  Nghệ sĩ cho biết mất hơn bốn năm ấp ủ ca 
khúc về đề tài gia đình. “Tôi kể câu chuyện của riêng bản thân, gửi gắm nhiều 
kỷ niệm. Chẳng hạn như câu Mang tiền về cho mẹ. Khi nhận những đồng 
lương đầu tiên con gửi về gia đình, mẹ tôi vui lắm, không phải vì cầm tiền của 

Một cảnh trong MV Mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu.

Đen Vâu trở lại với 
sản phẩm âm nhạc 
“Mang tiền về cho mẹ” 
vào cuối năm 2021 
và Hoàng Thùy Linh 
với “Gieo quẻ” đã gây 
bão cộng đồng mạng. 
Thậm chí MV còn đạt 
triệu view và lọt top 1 
trending YouTube. 
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con, mà vì bà biết đứa trẻ đó đã khôn lớn, tự nuôi sống 
bản thân. Tôi nhớ như in lần đầu mua được máy giặt cho 
mẹ đỡ vất vả, lần sơn lại nhà cho đỡ cũ, mua được bộ bàn 
ghế mới cho tươm tất. Cảm giác được đóng góp vào tổ ấm 
gia đình khiến tôi hạnh phúc”, Đen Vâu tâm sự.

Trước khi đi hát, Đen Vâu – tên thật là Nguyễn Đức 
Cường – SN 1989 từng làm nhân viên thu gom rác thải 
suốt bảy năm. Rapper mở đầu sự nghiệp với các sáng 
tác: Đưa nhau đi trốn, Đi theo bóng mặt trời, Trời ơi 
con chưa muốn chết, Cô gái bàn bên, Ta và nàng... Tại 
chương trình Bài hát Việt năm 2011, Đen đoạt giải “Bài 
hát được khán giả yêu thích nhất” với ca khúc Cây bàng. 
Năm 2019, Đen làm liveshow kỷ niệm 10 năm vào nghề, 
thu hút hơn 5.000 khán giả. Đen là nghệ sĩ có nhiều MV 
đứng đầu top thịnh hành Youtube nhất với 12 ca khúc, 
như Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Bài này chill phết 
(hát với Min), Hai triệu năm, Lối nhỏ, Một triệu like, Trời 
hôm nay nhiều mây cực, Đi về nhà (hát với JustaTee), 
Trốn tìm, Mang tiền về cho mẹ...

HOÀNG THÙY LINH & GIEO QUẺ
Với Gieo quẻ, Hoàng Thùy Linh tái xuất làng nhạc 

Việt sau gần 2 năm “ở ẩn” vì tác động của dịch COVID-19. 
Trước đó, nữ ca sĩ phát hành MV Kẻ cắp gặp bà già vào 
ngày 4/4/2020, đến nay hút hơn 55 triệu lượt xem.

Gieo quẻ là ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Khắc 
Hưng thuộc thể loại EDM, có sự kết hợp chất liệu âm 
nhạc dân gian truyền thống lẫn hiện đại mang chất riêng 
của Linh. Như mọi lần, sản phẩm của Linh được chăm 
chút tỉ mỉ về mặt hình ảnh. mang nhiều nét văn hóa 
dân tộc. Trong đó, Linh hóa thân thành một “bà bói” với 
tạo hình kỳ công. MV do Nhu Đặng đạo diễn, lồng ghép 

nhiều chi tiết hài hước, ẩn ý về quãng thời gian 2 năm 
“tắc đường” vì đại dịch. Đặc biệt, kết hợp  Linh trong sản 
phẩm này là Đen Vâu. Nam rapper đang «gây bão» với 
sản phẩm mới Mang tiền về cho mẹ. Trong MV này, Đen 
Vâu đảm nhận một đoạn rap. Anh cũng hóa thân thành 
một anh bán rau 0 đồng - tái hiện một hình ảnh đẹp 
trong mùa dịch.Ngay khi ra mắt, MV nhanh chóng thu 
hút sự quan tâm. Chưa đầy 12 giờ ra mắt, Gieo quẻ đã lọt 
top 27 thịnh hành và lượt xem ngày càng tăng.

Nội dung Gieo quẻ kể câu chuyện đi bấm quẻ đầu 
năm. Gieo quẻ truyền năng lượng tích cực qua các câu 
rap: “Nhìn các cô chú đang chống dịch mòn cả người/
Bớt than bớt thở, mình khổ một họ khổ mười/Đi tìm điều 
tích cực để vui lên mà sống/Thì hướng nào cũng tốt, 
đường nào cũng thông”.

Giọng hát Hoàng Thùy Linh vẫn vậy, ít kỹ thuật và 
xử lý không đa dạng, nhưng phù hợp cho màu nhạc pha 
dân gian đương đại. Tất cả nhuần nhuyễn tạo thành một 
tổng thể: từ giọng hát ngày càng gần một cô đồng của 
Hoàng Thùy Linh đến cú drop chuyển tiếp giữa phần 
nhạc dân tộc và phần nhạc điện tử, đến cả ca từ khiến 
ta phì cười về trạng thái sống hậu dịch bệnh của mình. 
Gieo quẻ mà không bị lạc quẻ chính là như vậy.

Hoàng Thùy Linh (sinh ngày 11 tháng 8 năm 1988 
tại Hà Nội) là một nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh và 
người dẫn chương trình người Việt Nam. Cô từng giành 
4 giải Cống hiến trong tổng số 6 đề cử.

HOÀNG LINH

Hoàng Thùy Linh trong tác phẩm gieo quẻ.
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1. Quán cà phê nhỏ ngay góc hẻm trong Trung tâm Đô 
thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu của 
chị Thy vừa mở cửa lại hơn tuần nay đã bắt đầu đông khách. 
Những ngày cuối năm, có được khoản tiền trợ cấp do bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19, chị dồn hết vào sửa sang lại quán, 
trang trí thêm đèn nháy, đèn lồng, hoa mai … “cho có không 
khí Tết” – như lời chị Thy nói. 

Năm 2021 là một năm buồn, nhiều kế hoạch kinh doanh 
gần như đổ sông đổ bể. Với chị Thy cũng vậy, như hàng trăm 
ngàn hộ kinh doanh nhỏ bị ảnh hưởng bởi làn sống dịch 
COVID -19 lần thứ 4. Hơn nửa năm 2021, quán cà phê đóng 
cửa. Chồng chị Thy là công nhân của một nhà máy cơ khí 
cũng thất nghiệp khi công ty dừng 3 tại chỗ. Cả gia đình 4 
người sống bằng tiền tiết kiệm và “Túi an sinh” của phường, 
mạnh thường quân, các tổ chức đoàn thể… Khó khăn dần 
qua đi khi chị được nhận tiền trợ cấp và cuộc sống trở lại 
trạng thái bình thường mới. "Cuộc sống là phải hy vọng" - đó 
là cách chị Thy nói về mình, nhưng tôi nghĩ đó cũng là thông 
điệp cho nhiều người. "Dịch bệnh rồi qua đi, quán cà phê sẽ 
lại đông khách như xưa. Năm mới rồi cuộc sống sẽ đổi mới, 
kinh tế sẽ lại phát triển", chị Thy hào hứng nói.

2. Những ngày giáp Tết, rất dễ bắt gặp hình ảnh hàng 
trăm người nghèo phấn khởi xách túi quà to đùng với 
nhiều màu sắc. Màu đỏ của bánh mứt, màu vàng của chai 
dầu ăn, màu xanh của hộp sữa… Chương trình “Xuân yêu 
thương”, “Xuân tình nguyện” của các tổ chức đoàn thể, DN, 
địa phương… đang lan tỏa, mang Tết đến gần hơn với mọi 
người, đặc biệt là hộ nghèo để “ai ai cũng có Tết”.  Chị Trần 
Thị Lan, ấp Bà Rịa, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc - một 
trong những gia đình khó khăn được hỗ trợ bởi chương trình 
“Xuân tình nguyện” của Xã Đoàn Phước Tân đã rưng rưng 
nước mắt xúc động khi nhận một con bò trị giá 15 triệu 
đồng. Chồng mất sớm, bản thân chị bị ung thư nhưng vẫn cố 
gắng làm thuê nuôi con học lớp 6. “Mừng lắm, tôi sẽ chăm bò 
béo tốt, nhanh có bê con để mẹ con tôi ổn định kinh tế, cuộc 
sống sẽ khấm khá hơn”, chị Lan chia sẻ.

“Có giỏ quà này thích thật, Tết nay nhà tôi đỡ phải lo 
lắng. Vâng! Sẽ có 1.500 phần quà như thế được BWACO trao 

tận tay cho bà con nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hay 
người bị bệnh nặng đang phải điều trị tại bệnh viện, trong 
chương trình BWACO - Tết cho người nghèo 2022 này”. Dòng 
trạng thái kèm hình ảnh tặng quà được đăng trên fanpage 
của Công ty CP Cấp nước BR-VT (BWACO) đã lan tỏa thêm 
tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những hoàn cảnh 
khó khăn. Đã có hơn 4 tỷ đồng, trong đó có hơn 1,2 tỷ đồng 
do cán bộ, người lao động công ty tự nguyện đóng góp được 
BWACO dành cho chương trình an sinh xã hội cũng như 
chung tay phòng chống COVID-19 với tỉnh. “Nhìn ánh mắt lộ 
rõ niềm vui của bà con khi nhận giỏ quà Tết mà mình cũng 
vui lây” – niềm vui, sự hạnh phúc ấy đã nhân đôi khi một 
nhân viên của BWACO chia sẻ.

3.  Sáng ngồi ở cà phê vỉa hè nơi góc phố đường Trần 
Hưng Đạo, bất chợt gặp hình ảnh chiếc xe máy chở cành đào 
phai nở sớm về nhà. Chợt nhận ra Tết đã cận kề. Từ chiếc 
máy hát  cũ kỹ chủ quán sưu tầm đang phát ra bài hát Mùa 
xuân đầu tiên của nhạc sĩ tài hoa Văn Cao, bỗng dưng trào 
dâng một cảm xúc thật lạ. Ký ức Tết lại tràn về, phảng phất 
làn khói cùng tiếng gà gáy trưa bên sông ấy. Tôi chợt nghĩ 
về những câu chuyện thật đẹp đã lan tỏa đi những thông 
điệp lạc quan, tích cực trong năm qua. Những con người 
bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa cho cộng đồng. 
Đó là y, bác sĩ, những người lính áo xanh, các chiến sỹ công 
an, các nhà hảo tâm, những người dân, những bạn trẻ bình 
dị... đang tạo ra sự hồi sinh từ mệnh lệnh của chính trái tim 
mình. Hành trình của họ, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người 
đồng hành mới. Hẳn nhiên, khi còn lòng tin vào những gì 
tốt đẹp trong cõi đời này, trái tim còn ngập tràn yêu thương 
ta có thể có giấc mơ ấy “mùa vui nay đã về”. Như Mùa xuân 
đầu tiên ở lại lâu hơn trong lòng khán giả, đi xa hơn niềm 
vui tức thì bởi “Từ đây người biết thương người/Từ đây người 
biết yêu người…”.

THẢO LINH

Tất cả chúng ta có thể tự hào về sự kiên cường của mình trong năm qua. 
Hãy để tình yêu thương sống trong mỗi trái tim và thúc đẩy chúng ta đạt 

được những mục tiêu đã đề ra trong năm mới 2022 này. 

Mùa vui nay đã về…
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So với năm ngoái, số vụ TNGT tại 
BR-VT giảm 216 vụ, số người 
chết giảm 24 người, số người 

bị thương giảm 284 người. Bên cạnh 
nguyên nhân do người dân có ý thức 
hơn trong tham gia giao thông còn có 
nguyên nhân khách quan là tình hình 
dịch COVID-19 trong năm diễn biến 
phức tạp, từ tháng 7/2021, BR-VT phải 
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 
16 của Thủ tướng Chính phủ về các 
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
COVID-19. Do đó người dân hạn chế 
lưu thông trên đường, mật độ phương 
tiện trên tất cả các tuyến giao thông 
giảm rõ rệt, đường thông thoáng, 
không xảy ra ùn tắc giao thông.

Qua phân tích nhiều vụ TNGT xảy 
ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho 
thấy, nguyên nhân chủ yếu do người 
điều khiển phương tiện không chú ý 
quan sát, không giữ khoảng cách an 
toàn, vi phạm làn đường, phần đường, 
chuyển hướng không chú ý, vượt xe 
sai quy định, vi phạm tốc độ xe chạy… 
Ban ATGT tỉnh đánh giá, tình hình vi 
phạm trật tự ATGT, đặc biệt là đường 
bộ diễn ra khá phổ biến. Một bộ phận 
người dân còn thiếu ý thức, kỹ năng 
về trật tự an toàn giao thông, không ít 
người cố tình vi phạm. Do đó, công tác 
tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT 

để nâng cao ý thức tự giác của người 
tham gia giao thông được đẩy mạnh. 
Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, 
vận động thực hiện chủ đề “Đã uống 
rượu, bia không lái xe”, không phóng 
nhanh, vượt ẩu, không vượt đèn đỏ đi 
đúng phần đường, làn đường và đội 
mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. 
Đặc biệt là hướng dẫn người dân tham 
gia giao thông an toàn trong điều kiện 
thực hiện nghiêm quy định về phòng, 
chống dịch COVID-19.

Trong năm, lực lượng công an thực 
hiện hiệu quả công tác tuần tra kiểm 
soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT 
gắn với phòng, chống dịch. Ngoài ra, 
địa phương đã có chỉ đạo kịp thời, phù 
hợp tình hình và cấp độ phòng, chống 
dịch. Lực lượng công an và các lực 
lượng chức năng khác có sự phối hợp 
hiệu quả giữa tuần tra kiểm soát, xử 
lý vi phạm về trật tự ATGT với kiểm 
soát phòng, chống dịch COVID-19.

Để bảo đảm ATGT, trong thời gian 
tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng 
cường tuần tra, xử lý nghiêm các lỗi vi 
phạm nghiêm trọng như chạy quá tốc 
độ quy định, đua xe, đi ngược chiều, 
đi sai làn đường, sử dụng rượu bia khi 
điều khiển giao thông, chở hàng cồng 
kềnh, quá tải… Đặc biệt, tình trạng 
buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, 

sự mở rộng các chợ tự phát cũng có 
thể diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, 
chính quyền địa phương cũng quản lý 
chặt địa bàn của mình, kiên quyết xử 
lý vi phạm.

Trung Tá Phạm Văn Khánh, Đội 
trưởng Đội tuyên truyền và xử lý 
TNGT, Phòng CSGT-Công an tỉnh 
cho biết, thời gian qua, lực lượng 
CSGT các địa phương tăng cường, 
tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch 
COVID-19 kết hợp bảo đảm tình hình 
trật tự ATGT trong và sau thời gian 
thực hiện giãn cách. Đặc biệt, việc tổ 
chức hệ thống chốt kiểm dịch với sự 
tham gia của lực lượng CSGT từ cấp 
tỉnh đến cấp huyện trên những tuyến 
giao thông huyết mạch góp phần nâng 
cao hiệu lực tuần tra kiểm soát, xử lý 
vi phạm. “Từ nay đến Tết nguyên đán 
Nhâm Dần 2022, tình hình TTATGT 
sẽ diễn biến phức tạp, nên lực lượng 
chức năng các ngành, địa phương 
tăng cường kiểm tra xử lý hành vi vi 
phạm về ATGT theo tình hình thực 
tế. Trong đó, lực lượng công an tiếp 
tục thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm 
soát vào ban đêm, đặc biệt tập trung 
tuần tra kiểm soát trên những tuyến 
đường, địa bàn thường xảy ra TNGT” - 
Trung tá Phạm Văn Khánh nói.

VĂN ANH

Bảo đảm 
an toàn giao thông

Năm 2021, tai nạn giao thông 
(TNGT) đã giảm sâu cả ba tiêu chí: 
số vụ, số người chết và bị thương. 
Có được kết quả này chính là nhờ  
sự vào cuộc nghiêm túc của Đảng 
bộ, chính quyền, ban, ngành, đoàn 
thể các cấp của tỉnh BR-VT trong 
công tác triển khai, thực hiện 
những  giải pháp bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông (ATGT).

CSGT kiểm tra giấy đi đường của một tài xế xe tải  
khi qua chốt kiểm soát trên Tỉnh lộ 44A (đoạn giáp ranh 

giữa TP. Bà Rịa và huyện Long Điền).
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Hổ là động vật ăn thịt, đứng đầu của sự bảng hung 
hãn, dũng mãnh, can trường, hiên ngang. Từ 
những đặc hữu ấy mà hổ trở thành biểu tượng 

của sự hùng cường, có sức mạnh vô song.
Trong quan niệm dân gian Việt Nam, hổ là tượng 

trưng cho một sức mạnh thiêng liêng diệt trừ được ma 
quỷ, là biểu tượng quyền uy của kẻ anh hùng. Có hình 
hổ trấn giữ ở ngưỡng cửa là tà ma không dám xâm nhập. 
Hình tượng hổ được vẽ thành tranh để thờ cúng ở các 
đình, đền, coi như “thần tướng gác đền”, được khách đi 
lễ thắp hương, khấn vái. Dù là con vật hoang dại nhưng 
hổ đã có sự gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của người 
dân, trong đời sống thường nhật và trong tín ngưỡng, 
tôn giáo.

Hổ còn là con vật thượng thủ ở trên cạn, đối nghịch 
lại với rồng chiếm vị trí tối cao ở thủy giới. Theo triết lý 
âm - dương, hổ đối lập với rồng góp phần kiềm chế rồng, 
sự tranh đấu giữa rồng và hổ biểu thị cho lời cầu mong 
âm dương giao hòa, điềm cát tường: mưa thuận gió hòa, 
mọi việc phát triển.

  Trong quan niệm của người phương Đông, hổ là 
một con vật linh thiêng, thuộc sứ giả của nhà trời xuống 
hạ giới ban phúc cho người lành, giáng họa cho kẻ ác, 

hướng con người đi đến chân, thiện, mỹ. Trong Phật 
giáo, hổ tượng trưng cho sức mạnh đức tin, của nỗ lực 
tinh thần, vượt qua rừng rậm tội lỗi để hướng thiện. Hổ 
cùng với khỉ và hươu là ba linh vật tượng trưng cho sức 
mạnh của niềm tin, sự chiến thắng mọi trở ngại trên con 
đường tu chứng, diệt trừ được tham, sân, si và ác nghiệp, 
tu thành quả Phật của con người.

 Ở Việt Nam còn có những câu chuyện về con hổ có 
tình nghĩa, giúp đỡ con người và khi chết được lập miếu 
thờ, hổ trả ơn khi người giúp đỡ hoặc tha mạng cho hổ, 
hổ nuôi con người, hổ cứu giúp con người khỏi ác thú, hổ 
là thầy dạy võ cho con người …

Trong khi đó, tại Trung Quốc, tập tục sùng bái và 
thờ cúng hổ cũng bắt nguồn từ khu vực hổ thường hoạt 
động. Một số dân tộc thiểu số vùng Hắc Long Giang, đều 
có tín ngưỡng thờ thần hổ. Không chỉ có thế, trong văn 
hóa dân gian Trung Quốc, hổ đã trở thành một linh vật 
mang đến may mắn, hưng thịnh, trừ diệt thiên tai, điều 
ác và hổ thường mang đến cho người dân một niềm tin 
là dũng cảm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. Ví như 
triều nhà Hán, bạch hổ được coi là một trong bốn thần 
thú. Nhiều người ở nông thôn tại vị trí nổi bật trên tường 
hay cửa ra vào, người ta cho treo bức tranh hổ với niềm 
tin hổ sẽ trừ tà ma và bảo vệ cho gia đình mình.

Hổ, con vật to lớn, có sức mạnh siêu phàm trong 12 
con giáp cũng được người dân Triều Tiên sùng bái tôn 
thờ. Dân cư ở xứ sở nhân sâm này cũng coi hổ là con 
vật linh thiêng, oai phong, có sức mạnh to lớn, vì vậy họ 
cũng thờ cúng hổ để cầu mong sự phù hộ và bảo trợ cho 
cả gia đình trong công việc làm ăn và sức khỏe.

Tại Ấn Độ, hổ cũng là một con vật được tượng trưng 
cho sức mạnh, có thể trấn áp được ma tà quỷ quái, vì 
vậy, để biểu tượng cho quyền lực, các vị lãnh chúa 
thường trang trí một tấm da hổ trong phòng hoặc ngồi 
trên một tấm da hổ khi tiếp khách. Trẻ em con nhà giàu 
có thường hay đeo một chiếc răng hổ như một loại bùa 
phép để lấy khước tránh ma tà và tăng thêm sức mạnh. 
Đàn ông đeo thêm răng hổ trên cổ như sự biểu tượng của 
nam tính, sức khỏe và lòng dũng cảm.

KIỀU TRANG

Tản mạn về 
“chúa tể sơn  lâm”

Con hổ được tôn thờ và kính trọng vì sức mạnh và những 
phẩm chất tự nhiên của mình. Hổ được mệnh danh là 
chúa sơn lâm, là vua của các loài vật. 
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