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Viện Nghiên cứu và Phổ biến kiến thức bách khoa là một lổ chức khoa
học tự nguyện cùa một sô' trí thức cao tuổi ở Thủ đỡ Hà Nội, thành lãp theo
Nghị định 35/HĐBT ngày 28.1.1992. Giấy phép hoạt động khoa học số 70/ĐK
- KHCNMT do Sở Khoa liọc Công nghiệp và Mỏi trường cấp ngày 17.7.1996.

Mục đích: Hoạt động nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng khoa học nham
mục dích phục vụ nâng cao dàn trí và mạc đích nhân đạo.
Lĩnh vực hoạt dộng khoa hục rà công nghệ:
1. Nghiên cứu các vấn đề văn hoá khoa học.
2. Biên soạn sách phỏ biến khoa học cống nghệ.
3. Biên soạn các loại từ điển.
Nhiệm vụ cạ thể: Trong những năm tới (từ 2001 đến 2005): phát huy tiềm
năng sẩn có (hiện có hơn 200 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ... cộng tác
viên), Viện tổ chức nghiên cíai tuột s ố vấn đế khoa học; biên soan từ iliển;
biên soạn sách p hổ biến kiến thức bách khoa dưới dạng SÁCH HỎNG (sách

mòng và chuyên luận) phục vụ dộc giả rộng rãi theo các chủ để như nông
nghiệp và nông thôn; phòng bệììh vá chữa bệnh, thanh ¡hiếu nhi và học sinh;
phụ nữ và người cao tuổi, VV
Phương hướng hoạt động của Viên là dựa vào nhiệt tình say mé khoa học,
tinh thẩn tự nguyện cùa mỗi ỉhành viên, liên kết với các viện nghiên cứu, các
nhà xuất bản.
Hoạt động khoa học của Viện ¡heo hướng “Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã
hội hoá” (Nghị quyết Đại hội IX).
Vtín hoạt động của Viên là vốn tự có và liên doanh liên kết. Víộn sẩn sàng
hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước hoặc nhận đơn đật
hàng nghiên cứu các vấn đề nêu trên.
Rất mong được cấc nhà từ thiện, các doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể
và Nhà nưóc động viên, giúp đỡ.

Viện Nghiên cứu & Phổ biến kiến thóc bách khoa
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LỜI NÓI ĐẦU

Trong tình hình giao lựu quốc t ế rộng rãi hiện nay, không có quốc
gia nào có th ể lự mình sống biệt ìập, lách khỏi ảnh hưởng qua lại của
cúc nước khác; sự phút trien của nước này ảnh hướng tức thời đến các
nước khác. Sự p h á t trien ổn định, chưa nói đến sự ph á t triển bền vững
ịP TB V ) cỏn là m ột vấn đ ề khó khăn đối với không ít cức nước có nến
kinh t ế phát triển hùng m ạnh; sự khó khăn còíĩ gấp bội đôi với các nước
đang p hát triển■Đ ôi với các nước này tất lì hi én chưa có một m ó hình
mầu hoàn thiện đ ể học mà lâm theo.
Với những diều kiện lịch sử chủ quan riêng, đặc biệt cùa mình, cộng
với các điêu kiện khách quan từ bên ngoài, Việt N am hiện đang đứng
trước m ột nghịch lí: dân tộc Việt N am ¡à m ột trong cúc dân tộc anh
hùng, một trong cúc dân tộc tốĩ trên th ế giới, đất nước có tiềm năng
tiền rừiìg, bạc biển, trong khi Việt N am vồn còn ở trong câu lạc bộ các
nước nghèo nhất trên th ế giới. Làm sao Việt N am có th ể phát triển
nhanh, tránh được m ột sớ vấp váp không dáng có, d ê có th ể p h ú ỉ triển
ôn định, tiến đến PTBV ¡à một bài toán còn nhìéu ẩn số, đang tìm các
lời giải đáp cụ th ể thích hợp và khả thi.
Đ ối với miền núi của V iệt N am , tìm m ột con đường đi tắt, đón đầu
sự tiến bộ, cho phép nhanh chóng hòa nhập vào trong đại gia đình các
dàn tộc Việt Nam , p h á t triển nhanh, ổn định, tiến đến bền vững lại
càng khó khăn gấp bột. Tuy nhiên, đáy là m ột yêu cầu cấp thiết mà tất
cá các dân tộc anh em trong nước Việt N am thống nhất phải cùng nhau
hợp lực, đoàn kết nhau lại, vượt m ọi cản trỏ đ ể củng nhau giải quyết,
dưới sự lãnh đạo của Đ ảng Cộng sản Việt N am do Chủ tịch H ổ C hí
M inh sáng lập và lúc đương thời đ ã từng dày công vun đắp.
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T ác giã tài liệu này là m ột cán bộ trong ngành Y tế, nhận thức tà
m uôn PTBV thì p hái có sức khỏe, cho nên trong nội dung tài liệu có
phần ngấn c ố gắng nói lên m ối liên h ệ qua lại giữa PTBV và công tác
chăm sóc sức khỏe cito (oàn dàn m iên núi. Người cán bộ _y t ế m uốn
p hái triển được công rác }’ t ế phái có m ột sô'khái niệm cơ bản v ề PTBV ;
và lĩgược lại muôn x ã hội PTBV không th ể không chú ý đến công tác
chăm sóc sức khỏe vù giáo dục cho toàn dân.
T ái liệu này đ ề xuất m ột vài suy ng h ĩ có th ể không có gì là m ới, hầu
hết d ã (lược nói đến nhiêu ở các H ội nghị quốc t ế và quốc gia từ trước
đến nay. Xin coi đáy là những ý kiến chân thành của m ột công dàn,
không phải là m ột nhà kinh t ể học, m ội nhà x ã hội học chuyên ngành,
ìại càng không p h ả i là m ột '‘chính trị gia lỗi lạc
của tài

H i vọng là nội dung

Ịiệtí không làm m ất quá nhiều thì g iờ quỷ báu của các bạn độc

già kính mến.
Xin rất hoan nghênh và chân thành biết ơn các góp ý phàn hồi cùa
các độc già.

Hà Nội, tháng 5.2003
Tác giả
GS Hoàng Đình Cầu
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT
AEDS: acquired immuno.deficiency syndrome
Hội chúng SMM: hội chúng (bệnh) suy giảm miễn địch mắc phải.
HIV: human imrmino-deficiency virus
Virus SMN : virut suy giảm miễn dịch người
CNH

công nghiệp hóa

HĐH

hiện đại hóa

CSSK

chăm sóc sức khỏe

CSSKBD

: chăm sóc sức khỏe ban đầu

LĐTBXH

: lao động - thương binh - xã hội

NLXK

người làm công tác xuất khẩu

PHCN

phục hồi chức năng

PTBV

phát triển bền vững
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PHẦN ỉ

PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG ở MIỂN NÚI
I. ĐẠI CUONG VỀ MIỀN NÚI VIỆT NAM
Miền núi là một bô phân hữu cơ từ lâu đời của nước Việt Nam
thống nhất, kéo dài từ vùng đông-bắc Bắc Bộ, vòng lên phía bắc,
kéo dài suốt dọc phía tày đến tận miền đông Nam Bộ; về phía
đồng kéo dài ra đến các đảo và quần đảo ở biển Đông và Thái
Bình Dương, V.V.. Miển núi Việt Nam cũng như một bộ phận còn
lại cửa đất nước vẫn chưa thoát ra khỏi vòng kim có của sự kém
p h á t triể n {xem s ơ d ồ s ố ỉ , 2).

Nền sản xuất nông nghiệp ở miển núi vẫn còn ở ưong phương
thức sản xuất tự nhiên truyền thống, du canh du cư, kĩ thuật canh
tác lạc hậu, tất nhiên là chưa đáp ứng dược nhu cầu ngày càng
tăng về số lượng lương thực, thực phẩm (chưa nói nhiều đến chất
lượng) của dân số' phát triển với nhịp độ cao. Tỉ lộ suy dinh dưỡng
cao, không chỉ ở trẻ em, mà còn ở các thành phần khác trong
nhân dân, đáng chú ý là phụ nữ và người cao tuổi.
Sản xuất công nghiệp chưa có gì đáng kể, trừ một sớ doanh
nghiệp nhà nước (phần lớn thuộc trung ương), hoạt động còn
nhiều khó khăn, chưa có đóng góp đáng kể vào ổn định đời sống
người dân địa phương. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp dừng lại ở
mức tự cung tự cấp tại chỗ, chưa đưa ra được các mạt hàng có
giá trị kinh tếcao; nguy cơ mai một cùa các sản phẩm này rất lớn.
Hoạt động thương mại được đẩy mạnh ở các địa phương biên
giỏi, chủ yếu là trao đổi mậu dịch tiểu ngạch, phần khống nhỏ là
buôn lậu, trốn thuế.
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Hậu quả cửa tình hình sản xuất và hoạt động kinh tế như trên,
tất nhiên là thủ nhập của người dân thấp, đời sống của một bộ
phận nhânPđân miền Mi còn đói nghèo; các hoạt động văn hóa,
khóíặ họdiđtìĩtótt, v.v..'chừa phát triển lên được theo nhu cầu cần
thiết: É)ì ^àá'ihộtỉ0'đỊỉi phùơng miền núi trong cả nước, du khách
1vtó^ỐỊ^ữiấỊÌ ứioáng nhận 'thấy những nhà tranh vách đất hay
vẩch nâtì thưá;'vào trong nhà thì trống trải, quá đơn sơ.
S ơ đồ I . V òng khép kín của sự nghèo k h ổ
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1. Kinh tế kém phát triển: nông nghiệp năng suất thấp,
chất lượng kém, không đủ lương thực thực phẩm đ ể nuôi dân;
công nghiệp có tổng sản lượng thấp, sản xuất đình đốn; tiểu,
thủ công nghệ không p h á t triển, suy thoái dần; các dịch vụ
phát triển hỗn độn, m anh mún; nợ nước ngoài nặng nề...
2. Đời sông thấp kém: tỉ lệ người m ù chữ cao; trinh độ tri
thức của người dân thấp, đời sống vật chất, tinh thần, văn
hóa thiếu thốn; không đủ việc làm; thu nhập thấp; môi trường
ô nhiễm nặng nề...
3. Phá hoại môi trường - tài nguyên thiên nhiên khánh
kiệt do khai thác bừa bãi; các hiện tượng xã hội tiêu cực có
khuynh hướng phát triển; xã hội không Ổn định, giảm trật tự,
an ninh...
Phản ứng dây chuyền của tình hình trên là dân sô tăng nhanh,
bùng nổ ở một số nơi (mặc dầu tỉ lệ chết của trẻ em cao, năm
2000 trên 30%o thậm chí trên 40%o). Người thanh niên khó tìm
được công ăn việc làm, bảo đảm được cuộc sống tôi thiểu hàng
ngày. Đời sống vật chất thấp kém, đời sống tinh thần, trí tuệ hạn
chế, sức khỏe yếu chỉ có thể cung cấp cho thị trưòng các nguồn
lao động giản đơn, ốm yếu, nãng suất thấp, khó có chỗ đứng
ữong một nền kinh tế thị trường sôi động hiện tại. Cũng cần lưu
ý là số lao động dư thừa mặc nhiên sẽ được sử dụng vào các hoạt
động phá hoại rừng và đa dạng sinh học, khai thác kiểu triệt tiêu
các nguồn tài nguyên khác, chuyên chở hàng lậu thuế trong đó
có các chất ma tuý, và các tiêu cực khác kèm theo (mại dâm,
nghiện ma tuý nhiễm HIV, bệnh AIDS = bệnh suy giảm miễn
dịch mắc phải = SMM), gây rối loạn an ninh xã hội, V.V.. Bức
tranh ảm đạm của sự kém phát triển ở miền núi sẽ còn có thể
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được tô đậm nét nhanh chóng với những chủ trương bỏ hàng rào
thuế quan; tự do thương mại toàn cầu của Tổ chức Thương mại
thế giới (WTO - wớrtđ ưade organisation), xuất phát từ các nước
phát trân hùng mánh.
''ihĩn
Sơ đồ 2. Vòng khép kín của sự đói nghèo ở nhiều vàng miền núi
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Cần thống nhất nhận định là bức tranh ảm đạm nêu trẽn không
phải là của toàn bộ miền núi. Bên cạnh nó, trái lại bước dầu có
một bức tranh tươi sáng hơn của một bộ phận nhỏ mién núi giàu
có hơn; đây là một hiện tượng tít nhiên trong nền kinh tế thị
trường hiểu theo nghĩa thông thường và thực dụng, thương mại
hóa mọi giá trị xã hội.
Miền núi Vièt Nam là địa chỉ dặc thù của sự kém phát triển,
của sự nghèo khó; đại diện rõ ràng cho các nước đang phát triển
trong đó có Việt Nam. Giải quyết dược sự kém phát triển cho
miền núi ở Việt Nam có thể là một gợi ý bổ ích về cách tháo gỡ
vòng khép kín của sự nghèo khó ở một số vùng miền xuôi trong
cả nước.
Hội nghị về môi trường toàn cầu tại Rio de Janeiro (Braxin,
tháng 6 nãm 1992) và Hội nghị thượng đỉnh thế giới về PTBV tại
Johannesburg (Kam Phi, tháng 8-9 năm 2002) có thể cho nhiều
kinh nghiệm quý báu về sự phát triển. Một nhận thức rút ra được
là bằng sụ phát triển khoa học- công nghệ, sự tích luỹ kiến thức
(tri thức) đến mức độ như hiện nay có thể cho phép sản xuất ra
đủ của cải (vật chất và phi vật thể) để nuôi sống tất cả 6 tỉ người
(hay hơn) đang sống trên hành tinh, tạo cho tất cả nhân Loại một
cuộc sống không còn đói rét, cơ cực nữa. Đáng tiếc là những sự
kiện đã liên tiếp xảy ra trên thế giới từ 1940 đến nay, mới nhất là
trong 10 năm cuối của thế kỉ XX và 2 nãm mở đầu thế kỉ XXI,
đã tạo nên một sự không ổn định trên toàn thế giới nói chung hay
ở trong mỗi nước nói riêng. Một trong muôn vàn nguyên nhân
của tình trạng trên là người ta nói quá nhiều đến sự phát triển
kinh tế, nói quá nhiều đến các chỉ số kinh tế - tài chính coi như
là các tiêu chuẩn hầu như tuyệt đối để đánh giá sự phát triển ở
12

mối nước. Cũng dó đấy mà người ta xem quá nhẹ yếu tô' con
người; dành chò con ìigười một vị trí quá thấp trong bậc thang các
giá trị xa hôij’Vi’èh tinfc tế chưa làm được nhiều và một cách cụ
thể, dÿh lê ừ t ^ òho cbn ĩígười. Cách tiếp cận này khó có thể tạo
tiẻn đẻ c ío sir pílát triển ổn định chứ chua nói đến sự PTBV.
ftäün ¿002 là năm quốc tế phát triển miền núi; cuộc hội nghị
quốc tế họp ở Hà Nội tháng 11 năm 2002 mới nêu sự cấp thiết
của vấn đề này để các nước chú ý tìm các phương thức giải quyết.
II. ĐỊNH NGHĨA PHÁT TRIỂN BỀN v ũ n g

m iề n n ú i

TTieo ‘nghĩa thông thường có thể hiểu phát triển là xây dựng,
làm biến đổi toàn điện tình hình một nước hoặc một vùng lãnh
thổ lớn hay nhỏ, về tất cả mọi lĩnh vục hoạt động vật chất và phi
vật thể (hoặc một số lĩnh vực...)
Mội đặc điểm của xã hội loài người, từ khoảng năm 1940 đến
nay, la sự pháỉ triển nhanh chóng và ỉiên tục của khoa học công
nghể, giai phóng từng bước con người khỏi sư nặng nhọc, vất vả
cùa lao động cơ bắp (chân tay) thủ công; ỉàm thay đổi tình hình
cùa tất cả mọi ĩũih vực hoạt dộng của xã hội. Các tiến bộ khoa
học côdg nghệ tậo nên một sự xáo động hay khổng ổn định trong
dời sống của;xầ hội, đặc biệt quan trọng ỏ các nước kém (hay
đang) phát triển. Các nhà xã hội học, cấc chính khách không
ngừng nêu lên vấn đề làm sao tạo ra được một sự ổn định xã hội
dựa trên cơ sở một sự tăng trưởng ổn định, và lí tưởng nhất là sự
phát triển bềh vững (PTBV).
Một kình nghiệm lớn nhất đã rút ra được từ hơn 20 nãm qua,
nhất là từ Hội nghị quốc tế ờ Alma Ata nãm 1978 về chăm sóc
sức khỏe ban đầu là: muốn một xã hội PTBV thì phải loại trừ
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chiến tranh, xóa bỏ tình trạng nước này tìm mọi cách nõ dịch
nước khác; không còn người nghèo đói; không còn tình trạng
hàng nhiều tràm triệu người vẫn phải sống với mức dưới 1 đô la
Mĩ/ngày, trong khi 20% số người giàu lại chiếm 80% của cải toàn
thế giới. Lời giải cho bài toán này đang còn ở phía trước.
Có nhiều định nghĩa đã được đưa ra nhưng không thống nhất
về PTBV Iheo từng thòi điểm và theo quan điểm của mỗi tác giả.
Phần lớn các định nghĩa đều dựa trên các chỉ sô' phát triển kinh
tế như GDP (tổng sản phẩm quốc nội), GNP (tổng sản phẩm quốc
dân), NDP (sàn phẩm thực trong nước); thu nhập quốc dân thuộc
hệ thống tài khoản quốc gia của Liên hợp quốc (SNA), thu nhập
bình quân đầu người, V.V., các chỉ số ô nhiễm mỏi trường do các
khí thải (S02, C 0 2.-), V.V.. Các nãm sau này, các chỉ số phát triển
con người được đưa thêm vào như: dân số, mật độ dân số, chỉ sô
phát triển giáo dục; tỉ lệ sinh, tỉ ỉệ tử vong chung, tỉ lệ tử vong trẻ
em dưới một tuổi, dưới 5 tuổi, tuổi thọ trung bình ước mong, v.v..;
nhung cũng chưa được chú ý đến nhiều bằng các chỉ sô' phát triển
kinh tế. Các chỉ số về phát triển con người vẫn còn thứ yếu so với
các chỉ số phát triển kinh tế.
Với các tiến bộ của khoa học cống nghệ hiện đại, của máy
tính, mạng thống tin quốc tế, thương mại điện tử, tự do thương
mại toàn cầu, V.V.. nhiều nhận định mới khác về PTBV có thể còn
được đưa ra bàn luận. Mới đây, Hội nghị thượng đỉnh thế giới họp
ở Johannesburg (nãm 2002) cũng chưa đưa được một định nghĩa
thật thỏa đáng được mọi người đồng tình vể PTBV.
Theo dõi tình hình phát triển của nhiều nưóc, tổng hợp nội
dung các đinh nghĩa về PTBV đã được nêu lên, thì sự PTBVcó
thể được hiểu như là một đạng phát triển toàn diện, không được
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tác hại xấu đến môi trường; tạo các điều kiộn sinh sống ổn dinh,
ngày mộỊ tốt hờtí chớ toàrí xã hôi (chờ toàn dân một nước, một
ISnti ỉhỔ); ắ Á lềẮ Ịttâ ẻằ t itién bộ khoa học công nghệ đương đại,
I m M & im iafi pIpítÁ láò dộng, nhũng người nghèo, những
tfu¿íthồi nìiất trong xã hội; tác dụng tích
ĩâu điỉ, ít Ì)Ị ảnh hưởng nhiều của các biến
ở nưởc ngủầi (các chu kì suy thoái kinh tế, cấc
sl/wÏ6ïig^àn định1xã hội, V.V..). Nói một cách ngắn gọn thì “
*PhTBVÌằ một sự phát triển toàn diện, hài hòa cùa một nước (một
vừng lãnh thổ); trong một môi trường (thiên nhiên, xã hội) lành
mạnh; tạo các điều kiện hoạt động ổn định lâu dài, ngày một tốt
hơn cho toàn xã hội, ưu tiÊn cho những người lao động nghèo,
cho thanh niên, phụ nữ; ít bị nguy cơ xảy ra các biến động về
chính trị, kinh tế, xã hội, v.v..”.
FTBV liên quan đến nhiểu mặt hoạt động của một xã hội, có
thế sắp xếp theo 6 lĩnh vực chính (xem sơ đồ s ố 3):
- Môi tĩùờng
-Con người
- Khoa học công nghệ

^

- Sản xuất (nũng nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp)
- Hoạt dộng kinh tế-tài chính và dịch vụ
- Quản lí.
Các hoạt động ở trong Ịpột lĩnh vực sẽ tác động đến các Lĩnh
vục khác theo một phàn úng d&y chuyền. Tuỳ theo hoàn cảnh cụ
ihể của mỗi nước mà một hay nhỉẻu ĩĩnh vục cố thể phát triển
nhanh hơn các Iũih vực khác và tặo tiển đề cho các lĩnh vực còn
yếu hơn tiến lèn. Trong 6 Iũnh vực, 2 lĩnh vục có vai trò quyết
định là lĩnh vục con người và lĩnh vực quản lí của Nhà nước và
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của Đảng nắm chính quyền. Các vùng lãnh thổ trong một nước
(miền đồng bằng, miền núi, miền biển) cũng phát triển theo mô
hình tổng quát chung của cả nước, nhưng vói các khác biệt của
các lĩnh vực; ờ miền núi môi trường rừng và đa dạng sinh học
(xem sơ dồ 4) khác với môi trường đồng bằng hay miền biển và
do đó sự phát triển của ba miền vẫn có những khác biệt với nhau;
công tấc quản lí tốt sẽ điều hòa sự khác biệt để các miền bổ sung
cho nhau, tạo nên một sự PTBV tổng thể của cả nưóe. Sự điều
khiển này dựa vào các chỉ tiêu tổng quát chung cho cả nước, cho
mỗi miền và các chỉ tiêu cùa các chuyên ngành.
Sơ đồ sô 3. Phát triển miền núi
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Từ một nước vốn nghèo nàn lạc hậu di Lên, đường lối chung
của Việt Nam là làm cho dân giàu, nước mạnh; phát triển kinh té'
thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hôi chủ nghĩa;
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng một xã hội công bằng,
dân chủ, vãn minh... Việt Nam phải cố gắng tìm ra một con
đường đi tắt để PTBV; tất nhiên là phải hội tụ cho được các điều
kiện của sự PTBV (vốn, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại
công nghệ cao và sạch; nhân lực có chất lượng cao, trình độ quản
lí...) trong đó nhân tố cơ bản nhất là con người lao động kiểu mới
thích hợp; con người phải là động lực cùa sự PTBV và cũng là
mục tiêu cùa sự PTBV. Nói một cách khác, nhân tố tiên quyết để
PTBV là xây dựng chiến lược con người (xem sơ đồ số 4) nhằm
mục tiêu “tạo cho mỗi công dân, ở mọi lứa tuổi, một cuộc sống
thoải mái, có hạnh phúc (xem phụ lục số ]); những điều kiện tối
ưu thích hợp để hoạt dộng, lao động, phát triển có hiộu quả các
khả năng bản thân sẵn có; góp phần xứng đáng làm cho dân giàu,
nuớc mạnh, xã hội cồng bằng, dân chủ, văn minh và cải tạo giống
nòi”. Để thực hiện được chiền lược con người tất nhiên là phải
giải quyết được sự PTBV vối 6 khu vực nêu trong sơ đồ số 3.
PTBV là nền tảng của chiến lược con người.
Phân tích các sơ đồ sổ 3, 4 thì thấy các yếu tổ cần thiết của
PTBV cũng là các yếu tố của chiến lược con người; nội dung của
PTBV cũng là nội dung của chiến lược con ngưòỉ. Điểm khác là
cách dặt vấn đề trọng, tăm và cách điều hành thực hiện. Thông
thuờng trong PTBV, sự pháỉ triển kinh tế, phát triển sản xuất được
đột ten hàng đầu và đựợc sự quan tám chỉ đạo của các nhà quản
lí; các chỉ tiêu ,vậ con người được xếp vào hàng thú yếu, ít được
chú ý đỂD nhất là ờ các nước dang phát triển và ở miền núi.

Trong chiến lược con người được coi là chiến lược nền tảng
cùa một số quốc gia, các chỉ tiêu phát triển kinh tế sản xuất, vẩn
được quan tâm đầy đủ; những nhà quản lí đất nước dành nhiều
hơn sự chú ý đến con người, đến khoa học công nghệ, nhất là
nguồn lao động, tạo điều kiện cho họ phát triển, tránh được các
xáo động xã hội.
Ngay từ đầu, xây dựng chiến lược con người đúng đắn ở miền
núi có lẽ ỉà biện pháp hữu hiệu để miền núi có cơ may đi tắt, tránh
được con đường vòng vo của các thuyết phát triển đương đại.
Sơ đồ sô'4. Chiến ỉược con người
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Phụ lục sỏ' ]

HẠNH PHÚC ĐỐI VỚI MỘT CON NGƯỜI
1. Sức khỏe
Công ãn việc làm thích hợp cho mỗi người; tổ chức tốt đời
sống cho mỗi cá nbân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng; thể dục thể
thao; dưỡng sinh; rèn luyện cơ thể; thở không khí trời, chạy tập
thể dục = quyền tự do dân chủ tuyệt đối, không có giàu nghèo.
2. Giàu có

Xóa dói giảm nghèo; lao động hết mình; tiết kiệm trong mọi
khu vực hoạt động xã hội.
3. Trí tuệ

Học tập: quyền tự do tuyệt đối của con người, không ai có
quyền hạn chế việc học tập; đọc báo chí thông tin - công tác
thông tin, giáo dục.
4. Con người sống có lương tâm, có trách nhiệm, có tâm, có
lòng nhân
5. An ninh, trật tự xã hội - tự do - kỉ luật theo iuậỉ pháp:
không có bạo lực, chiến tranh; không nước nào can thiệp vào
công việc nội bộ của nước khấc.
6. Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín

III. MÔI TRUỒNG MIỀN NÚI
Đối với môi trường miển núi, trong 10 nãm tới, cần dề cập đến
một số vấn để cấp bách có liên quan trực tiếp đến đời sống hàng
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ngày của nhân dân miền núi và ngay cả ở miền xuôi là rừng và
đa dạng sinh học.
Cho đến nhũng nãm gần đây, nói đến miền núi, người dân Việt
Nam bình thường nghĩ ngay đến rừng cây cối râm rạp, um tùm
trùng điệp bạt ngàn từ lâu đời được coi là nơi “ma thiêng nước
độc”. Thực tế của Việt Nam đã từng chứng minh là rừng nguyên
thuỷ nhiệt đới che phủ khoảng 50% diện tích cả nước, đã đóng
vai trò quan trọng trong bảo vệ bờ cõi chống lại các đội quân xâm
lược nước ngoài hùng mạnh từ trước đến nay. Trong nửa sau của
thế kỉ XX, từ 1961 - 1971 quân đội Hoa Kì đã sử dụng một khối
lượng lớn (72 triệu lít theo số liệu công bố, chắc còn thấp hơn sự
thật) các chất hóa học cực mạnh và bom cháy để huỷ diệt các khu
rừng trên một diện trải rộng từ nam vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau,
từ dãy Trường Sơn (đòng và tây) đến các rừng ngập mặn ở thêm
lục địa, trên một diện tích chiếm khoảng hơn 20% toàn bộ diện
tích tự nhiên Miền Nam Việí Nam. Mục đích là phá huỷ nơi ẩn
náu và hoạt động của các lực lượng giải phóng và đè bẹp cuộc
kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam. Cuộc huỷ
diệt mỏi trường rộng lớn không thành công, nhưng đã để iại
nhiều hậu quả nặng nề cho nhân dân Việt Nam.
Thực tế lịch sử đã ghi nhận rằng rừng là cái nôi của cách mạng
Việt Nam qua các thời đại; mói đây nhất cãn cứ chính của Cách
mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp íà
rừng núi âm u Việt Bắc.
Từ hàng ngàn năm xa xưa nhân dân Việt Nam cũng còn một
nhận thức thứ hai về miền núi. Dã sử vẻ bà Âu Cơ đẻ ra một bọc
100 trứng, nở ra một trăm con, chia ra 50 con theo cha lên núi, 50
con theo mẹ xuống biển, nhắc nhở muôn đời sau rằng rừng và
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biển là hai vùng sinh tón lâu dài và phồn vinh của các dân tộc Việt
Nam. Ý thức này được tóm lại trong câu nói “tiền rùng, bạc biển”.
- Từ bao đời nay, rừng gắn liền với đời sống hàng ngày của
riguờỉ dân miền núi: sông cạnh sát rừng hay trong lòng rừng, bén
BRymột con suối lượn quanh co, có nước quanh năm và nhiều thuỷ
àản; nhà làm bằng gỗ, tre, nứa rừng; củi đun và sưởi ấm mùa rét
bằng cây rừng; ăn mãng, cây rừng và thịt thú rừng, động vật rừng;
vài năm lại đốn cây, đốt một khoảnh rừng làm nương rẫy trồng
cây lương thực; mùa giáp hạt vác thuổng vào rímg dào củ mài và
các củ rừng để chống đói, v.v. Hầu như toàn bộ cuộc sống bình
Ợiản thưòng ngày của con người gắn bó mật thiết với rừng (rừng
ụội địa hay rìmg ngập mặn cũng vậy). Miền núi và rừng còn là
vùng đất hứa đối với nhân dân vùng đổng bằng bị nạn nhân mãn
đông người), gặp quá khó khăn trong cuộc sống, lên để khai
lfbẩn và lập nghiệp. Rừng còn cung cấp các nguyên Liệu, chủ yếu
lỵện nay là gỗ, song, mây, một phần các khoáng sản (nước, than,
^pạtịt, crôm...) cho sự phát triển công nghiệp của miền núi và cho
cặ nước, cho xuất khẩu (ở giai đoạn đầu phát triển cỏng nghiệp).
Với công nghiệp hóa, nhu cầu về nguyên liệu ngày càng lớn, sẽ
dẫn đến nạn phá rừng bừa bãi nếu không có quy hoạch năng động
và sáng tạo từ đầu. Cây rừng rậm rạp đóng vai trò giữ đất không
hrxói mòn, bạc màu, làm cho đất phì nhiêu; cũng là nguồn
cung cấp lương thực cho các động vật rừng sinh sống và phát
ttĩổn. Không có cây rừng các động vật hoặc di cư đi nơi khác,
ẳtíậc sẽ về làng mạc tìm thức ăn, phá hoại nhà cửa, hoa màu;
i tìmg có thể trở thành voi dữ, chúng quật, dẫm chết người
đã từng xảy ra ở khu rừng Tánh Linh (Bình Thuận) năm
, hay ở một số nơi khác.
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Rễ cây rừng rậm rạp có tác dụng giữ nước không cho nước
mưa chảy tuột đi ngay thành các dòng thác lũ gây nên lũ quét, lổì
cuốn trên đường chảy tất cả mọi của cải vật chất. Cây rừng giữ
nước thiên nhiên, diều hòa dòng chảy của các suối, sông quanh
năm và cũng điều hòa cả khí hậu; tránh không để xảy ra các thảm
họa môi trường. Do mất rừng đầu nguồn, mấy năm gần dầy, dòng
nước sông Hương (Huế) đã vẩn đục và bắt đầu mất màu xanh thơ
mộng vốn có từ ngàn xưa.
Chắc ai cũng rõ cây rìmg còn điều hòa quanh năm khối lượng
nước cho các nhà máy thủy điện, bảo vệ chống các thay đổi đột
ngột mực nước ở hồ chứa.
Nói tóm lại, ở miền núi, rừng là một thành phần chính của môi
trường, tác động trực tiếp và sâu sắc đến đời sống của nhân dân
tại chỗ, nhãn đán ở hạ lưu, là của vùng đổng bằng cả nước. Một
công tác môi trường quan trọng bậc nhất ở miẻn núi (cũng như
của cả nước) là bảo vộ diện tích rừng còn lại, đang che phủ
khoảng 30% diện tích đất nước và trồng lại vùng đất lâm nghiệp
đã bị phá hoại và phần lớn hiện còn bị bỏ hoang hóa.
1. Nạn phá rùmg
Sau nám 1975, với nhiều hậu quả chổng chất của những cuộc
chiến tranh k^p dài nhiều năm, rừng bị phá hoại lièn tục trên diện
tích cả nước, mặc dầu nhà nước đã có những cô' gắng để ngàn
chặn, và đã có nhiều chương trình trổng lại rừng. Trong số nhiều
nguyên nhân gây nên nạn chặt phá rừng có một nguyên nhân sâu
xa là đời sống của một bộ phận nhân dân miền núi còn nhiều khó
khăn thiếu thốn, thu nhập của gia đình quá thấp không đủ để bảo
đảm mức sống tối thiểu hàng ngày, đặc biệt là vào thòi kì giáp hạt
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có nguy cơ bị đói; dời sống của các người dân nghèo di cư đến
miền núi vốn đã quá khó khăn ở nơi nguyên quán, thì cũng tiếp
tục còn nhiểu khó khăn trong thời kì đầu mới lập nghiệp, nên
họ phải tích cực khai phá rừng để có nơi canh tác và cải thiện
đời sống.
Theo thống kê của Cục Kiểm lâm, trong 9 tháng đầu năm
2002, cả nước đã xảy ra 1.054 vụ cháy rừng vói 15.369ha rừng
bị cháy. Trung bình mỗi ngày xảy ra 3 vụ đốt rừng với khoảng
57ha rừng.
Cùng với cây rừng, cần lưu ý đặc biệt đến các dộng vật rùng
(thú, chim...). Cho đến nay vẫn còn diễn ra các cuộc sãn bắt các
dộng vật rùng (ở đất liền và rừng ngập mặn), không từ bỏ loại
nào, nhất là các loài quý hiếm, các loài được ghi tên trong Sách
Đỏ Việt Nam lại càng bị lùng dữ dội. Thỉnh thoảng, lực lượng
cảnh sát, hải quan phát hiện được và bắt giữ hàng chục loài động
vật rừng bị chở lậu về phía biên giới để bán kiếm tiền. Cũng như
đối với cây rừng, trong số nhiều nguyên nhân của tình hình trên,
cần kể đến: sự túng thiếu của người dân địa phương; sự hám tiển
dễ kiếm của bọn gian tham; sự thờ ơ của nhân dân địa phương;
sự thiếu trách nhiệm, cả sự đồng lõa của một bộ phận cán bộ
quản lí nhà nước và các ngành hữu quan đối với rừng và đa dạng
sinh học.
Nói tóm lại, nạn chặt phá rừng là vấn đề nhức nhối trong xã
hội miền núi nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung. Cần phải
có nhiều giải pháp sáng tạo, vô tư, cải thiện nhanh chóng và có
hiệu quả đời sống cho nhân dân bản địa và những người di cư ồ
ạt lên miển núi để lập nghiệp. Đây là một yêu cầu vô cùng khó
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khăn đối với Việt Nam cũng nhu thế giới vì nó là một vấn để tổng
hợp văn hóa - kinh tê - xã hội rộng lớn. Muốn giải quyết được vấn
đề phức tạp này, cần chú ý đến mấy điểm:
Các cấp chính quyền địa phương phải có một nhận thức đầy
đủ về tầm quan trọng của ròng (nội địa cũng như rừng ngập
mặn); thực hiện nghiêm chỉnh mọi chính sách, chế độ đã ban
hành về bảo vệ và trồng rừng; thực sự chăm sóc tốt hơn đến đời
sống người dân trong địa phương.
Người dân bản địa nếu nhận thức được rõ các quyền lợi chính
đáng và vai trò làm chủ của họ thì sẽ !à người bảo vệ và trồng
rừng tốt nhất.
Điều đầu tièn người chủ đất rừng phải làm là người bảo vê cây
rừng, không cho bất cứ ai chặt phá, đốt rừng một cách phi pháp
và đem cây rừng đi ra khỏi rừng (kể cả ở các lâm trường nhà
nước). Có thể nói rằng, người dân lao động ở nông thôn là một
nhân viên lâm nghiệp bảo vệ rừng có hiệu quả nhất. Thái độ thờ ơ,
bàng quan của người dân (kể cả trẻ em) là một trong nhiều
nguyên nhân của nạn chặt phá rừng bừa bãi,
Ở Việt Nam, việc bảo vệ rừng, trồng rừng phải kết hợp với việc
phá hủy bom, mìn... còn chưa nổ và các hậu quả của chiến tranh
hóa học trong cuộc chiến tranh Đồng Dương lần thứ hai. Cuộc
chiến tranh hóa học đã phá huỷ hơn 2 ưiệu ha rừng (rừng nội địa
và rùng ngập mặn) và ảnh hường nặng nề đến sức khỏe con người.
Để giảm bớt các khó khãn về đầu tư, có thể đề xuất một chương
trình trồng lại diện tích 2 triệu ha rừng nói trên kết hợp với chương
k

ìritth trổng 5 triệu ha rừng của kế hoạch 2000-2010.
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2. Phục hổi rừng
Chương trinh tổng hợp vế rùmg gồm có mấy điểm cơ bản
sau đây:
2.1. Nghiên cứu k ĩ thực chất tình hình hoạt động của các
làm trường quốc doanh thuộc trung ương hay địa phương,
xem có làm đúng chức năng được giao phó. Ở một số lâm trường
đã từng xảy ra triền miên những hiện tượng tiêu cực, không hiếm
hiện tượng, hành dộng phi pháp, phạm pháp (chặt phá cây cối,
bán đất rừng, V.V..) trong khi nhân dân địa phương cần có đất.
Đối với lâm trường này nếu không nhanh chóng chấn chỉnh lại
thì nên giải thể nếu cần thiết, chia lại đất rừng cho nhân dân bản
địa và các hộ ở các lâm trường còn có khả năng lao động sản
xuất lâm nghiệp.
2.2. ơ những cánh đồng rộng lớn có nhiều tiềm nàng về
canh tác nông nghiệp thì phát triển việc sản xuất lương thực
(lúa, ngô, đậu tương, kê...) để bảo đảm một phần lương thực tại
chỗ; trên đất thổ cư, phát triển kinh tế VAC vối các cây truyền
thống sẵn có ở địa phương, với các cây ãn quả được chọn và cải
tạo giống.
2.3. Nhà nước giữ lại đ ể quẩn lí trực tiếp một diện tích rừng,
Xây dựng thành các rừng quốc gia, các rừng đặc dụng hay dự kiến
các công trình phúc lợi công cộng lón. Các vụ xâm phạm các khu
rừng này cần được coi là tội phạm hình sự.
2.4. Phần đất rừng còn lại nên sớm giao cho dân theo luật đất
đai và các văn bản mà nhà nước đã ban hành như:
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Nghị định số 02/CP ngày 15/1/1999; Chỉ thị số 286/TTg và
287/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/5/1997; Nghị định sô'
183/1999/NĐ-CP ngày 16/1/1999.
Người dân nói ở đây chủ yếu là người dân lao động nông
nghiệp bản địa, người di cư đã bước đầu ổn định cuộc sống, các
nhà dầu tư có khả năng lập các trang ưại, V.V.. Phần đất chia có
thể đã có cây rừng, các diện tích có các cây tạp hoặc còn hoang
hóa. Cần làm hợp đồng giao đất theo đúng quy định của Luật
đâ't đai và các luật hiên hành có ỉiên quan trong thòi hạn 50 năm
hay lâu hơn nữa.
Diện tích giao tuỳ nguyện vọng và khả nãng lao động thực sự
cùa hộ được giao; ở độ cao 50 đến 100 mét từ nhà ở trở lên cho
tiện việc đi lại chăm sóc cây trồng đễ dàng; đỡ vất vả; cũng có
thể trên 100m theo nguyện vọng chính đáng.
a) Bảo vệ rừng
Ở phần đất đã có cây, đương sự không được chặt cây đốt cây
làm nương rẫy, bán cây, cho người khác chặt cây... mà phải bảo
vộ, chãm sóc tốt cây ưồng cho đến thời kì khai thác. Cần giải
thích kĩ cho các hộ dân là cần chấm dứt tập quán lỗi thời là Làm
nương rẫy để sản xuất ỉương thực; sản lượng lương thực thu
hoạch được thấp hơn quá xa giá các cây bị chặt, bị đốt cháy, chua
kể đến các tác hại khác về ô nhiễm mối trưòng và các thảm họa
môi trường khốn lường mà bản thán họ sẽ phải gánh chịu.
Người dân không làm công thuê để chặt hạ cây rímg'cho bất
cứ ai và với bất cứ giá nào. Người dân cũng khống săn bắt bừa
bãi các động vật rừng, các loài thú quý hiếm, các chim rừng, các
lo à i b ò sá t, V.V.. đ ể b á n c h o c á c th ư ơ n g n h â n , m ặ c d ầ u h ọ c ó th ể
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trả với giá rất cao. Hành động này có nhiều tác hại, phá vỡ da
dạng sinh học, làm mất nguồn tài nguyên quý của đất nước, V.V..
Người dân cũng nên bỏ tập quán đốt cây làm than, chạt bán cây
làm chất đốt, v.v„ mà khối lượng gỗ ước lượng có thể lên đến
hàng triộu m3/năm.
Các thôn, bản, xã có đường đi qua để vào hay ra rừng đều có
các trạm gác và cây chắn ngang đường, kiểm ừa gắt gao các
chuyến xe chở gỗ và lâm sản ra khỏi rừng một cách bất hợp pháp.
Xử lí thích dáng, không nhân nhượng các hành động chống đối
dưới mọi hình thức.
Ở dưới tán cây rừng có thể trổng cỏ chăn nuôi, các loại cây
ngắn hạn có giá trị kinh tế, nhưng không làm phương hại đến và
làm chết các cây hiện có. Đương sự được hưởng các hoa lợi thu
dược để tàng thu nhập gia đình.
b) Trồng rừng
Một số không nhỏ các dịa phương tỏ ra lúng túng lúc xây
dựng quy hoạch trồng rừng; chọn cây có giá trị kinh tế cao, có
tiêu chuẩn xuất khẩu, V.V.. Họ bàn bạc mất nhiều năm, bàn đi, bàn
lại không ngã ngũ, trong khi đất bị bỏ trống hay trổng đi tỊồng lại
hết cây này sang cây khác, tốn kém rất nhiều. Nhân dán bị khó
khán trong dời sống sẽ tự mình bươn chải để tồn tại một cách vô
vọng. Cần có một thái độ thực tế hơn là trước khi lên được một
kế hoạch trồng rừng lí tưởng, có thể trổng các cây dễ mọc, phát
triển ở trên các loại đất khô cằn, khí hâu khắc nghiệt, V.V.. để che
phủ kín đất, chống xói mòn và cải tạo đất (cây keo lá tràm, cây
keo tai tượng, v.v..). Giữa các hàng cây, trồng các cây ngắn ngày
cho thu hoạch sớm và cải tạo đất (ngô, đậu, lạc...). Đến lúc cây
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khép tán có thể tỉa bớt và trồng các cây dài ngày, có giống ờ địa
phương hoặc ngoài địa phương có giá trị kinh tế. Thực ra, các cày
trồng được thành rừng ở Việt Nam không đến nỗi thiếu.
Các cây trồng ở rìtng có thể là:
Các cây đặc sản của địa phương: bương, tre, lổ ô, nứa,
thõng, xoan...
Các cây lấy gỗ sử dụng cho công nghiệp (bột giấy, gỗ chống
lò khai thác than, gỗ xẻ ván, V.V..)
Các cảy có hiệu quả kinh tế cao (quế, hồi, V.V..)
Các cây ãn quả gốc tại địa phuơng được cài tạo giống để nâng
cao chất lượng sản phẩm.
Các cây dược liệu. Cần lưu ý đến các ưu thế Việt Nam là khí
hậu nhiệt đới, độ ẩm cao, thổ nhưỡng đa dạng, rất thích hợp với
các loài dược liệu, thường mọc nhanh và phát triển nhanh (xem
Bảng số ỉ ).
Trong hợp đồng giao khoán trồng cây cho dân cần chú ý đến
mấy điểm sau đây:
Trước khi kí hợp đồng cần tổ chức bàn bạc kĩ với dân và được
dân đồng tình với chủ trương, đường lối của trung ưang và chính
phủ về viộc bảo vệ và trồng rừng; nhiệm vụ và trách nhiệm của
hai bèn đối tác, kì hạn có giá trị của hợp đổng, kí ỉại hợp đông
sau khi hết hiệu lực; cam kết phải thực hiện đúng các điều khoản
cùa hợp đồng, V.V.. Mọi sự cố tình vi phạm hợp đồng ở bất cứ bên
nào đều do tòa án phân xử theo ỉuật định.
Giá khoán bảo vệ và trồng rừng theo đúng giá hiện hành do
ohính phủ quy định. Tuỳ theo tình hình cụ thể cho phép ở mỗi địa

phương có thể nới giá khoán trồng rừng, cố gắng đạt yêu cầu thu
nhập của người bảo vệ và trồng rừng đù để mua lương thực cho
bản thân và gia đình, dành thì giờ chuyên tâm chăm sóc chu đáo
cây rừng, chống mọi mưu đồ phá hoại của các bọn lâm tặc. Một
điều quan trọng đối với người dân là họ nhân được đúng thời hạn số
tiển giao khoán ghi trong hợp đồng đã thỏa thuận một cách vô tư.
Trong thời gian cây trổng chưa khép tán, đương sự có thể
Ưồng xen canh các loại cây ngắn ngày thích hợp và hưởng phần
hoa lợi thu hoạch được. Đến thời gian đủ tuổi thu hoạch, khai
thác cây rừng, đương sự được hưởng một tỉ lệ phần trăm (theo
hợp đồng) tổng giá trị thu hoạch.
c.
Ngoài diện tích đất rừng giao khoán dể bảo vệ và trồng
rừng, mổi hộ được cấp đất để sinh sống theo luật đất đai, đất làm
nhà cho gia đình và đất vườn để họ canh tác thêm, theo IĨ1Ô hình
sinh thái VACR.
Xây dựng vườn sinh thái của gia đình nhằm hai mục tiêu:
Mục tiẽu cơ bản nhất là tạo nên một nguồn thực phẩm tối
thiểu cần thiết để cải thiện bữa ãn gia đình, nâng cao sức khỏe
của các thành viên trong gia đình, trước tiên là của các trẻ em (vì
tỉ lệ suy dinh dưỡng ở miền núi rất cao, khoảng 40% do thiếu ăn)
và những người cao tuổi (cũng có nhiều biểu hiện thiếu dinh
dưỡng). Ngoài nội dung các bữa ăn gia đình thông thường, vuờn
sinh thái có thể bảo đảm cho trẻ em, ngưòi cao tuổi, các thai phụ,
sản phụ thêm được một ngày một quả trúng, một trái cây...
Mục tiêu thứ hai: xây dựng từng bước kinh tế gia đình để trang
trải một phấn các nhu cầu sinh hoạt khác của gia đình, hỗ trợ cho
phần thu nhập do trồng rừng, bào vệ rừng có hợp đồng với Nhà
nước hoặc các cơ sở sản xuất, thương mại, hợp tác xã mua bán.
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Thực hiện mục tiêu này sẽ tạo thêm việc làm cho các thành viên
gia đình không có đủ sức lao động bảo vộ rừng, trổng rừng quy
mô lớn, cho một sô' gia đinh neo dơn.
B á n g sô 1. K hí hậu m ột sô'vùng trổng cây dược liệu ở Việt N am
Hạng mục

TT

A Lưới

Sapa

Tam Đảo

Lạng Sơn

Plảyku

690m

Ỉ500m

879m

250m

772m

15.3

18

21.2

21.6

Nhiệt độ tning bình

21.5

2

T ’ cao tuyệt đối

37.5

30

33.1

39.8

36

3

T® thấp tuyệt dối

7.5

-2.2

0.2

-2.1

5.8

4

Biên dộ trung
bình/ngày

7

6.5

5.2

8

10.9

5

Lượng mưa trang

3170

2769

2483

1400

2448

6

Sô' ngùy mưa trung

188

199

187

133

233

611(11)

472 (8)

595 (8)

266 (7)

623 (8)

1

bình/năm (mm)
bình/năm
7

Lượng mưa tháng
cao nhâì

8

Luợng mưa tháng
ihấp nhất

59 (3)

48 (7)

21 (7)

21(1)

8(1)

9

Lượng mưa nãm

4385 1

3479

5488

2029

2750

10

Lượng mua năm

2192

2062

1595

756

1895

lớn nhãì
Ihăp nhất
11

Độ ẩm tntng binh

87 %

87%

88%

81%

82%

12

Sổ giờ năng trong
năm

1731

1398

1310

1583

1979

13

Số ngàynắng cao

196

195

161

188

229

nhất

ở khu vực vườn, sẽ ưồng:
Các loại rau (kể cả rau mùi, rau húng...); các cây án quả ngắn
ngày cho thu nhập nhanh và có ở địa phương (chuối, đu đủ gấc
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v.v..); các cây ăn quả lưu niên (cam, chanh, quýt, bưởi, táo, hổng
xiêm, na...); các cây dược liệu; các cây lấy gỗ đễ mọc, mọc nhanh
(cây xoan, keo lá tràm, keo tai tượng, cây mỡ...).
Ngoài các táy ữổhg, nếu phát triển chăn nuôi gia đình, đào ao
thả cá, xây dụng một bể khí sinh học gia đình (biogaz) thì mô
hình VACR hóàn chỉnh này sẽ bảo đảm cho người nổng dân
chuyên về lao động nông nghiệp có thu nhập thêm làm cho cuộc
sống thoải mái hơn trên quê hương họ, gấn bó với rừng.
Việc bảo vộ rừng, trồng rừng, xây dựng hệ sinh thái VAC và
bể khí sinh học cần lổng ghép vái các chương trình quđcxgia
khác: xóa đói giảm nghèo, tạo công ãn việc làm, cho người nghèo
vay vốn, bài trừ các tệ nạn xã hội ở miền núi (trước tiên là các tê
nạn nghiện thuốc phiện, ma tuý...) để tạo cho người Lao động lâm
nghiệp có một thu nhập đủ để mua lương thực và một phần các
nhu yếu phẩm khác, vĩnh viẽn xóa nạn đói, kể cà nguy cơ đói ở
thời kì giáp hạt. Ngoài ra, các ngành chức nãng khác ở trung ương
và địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa sự giúp đỡ miền núi có hiệu
quà hon về mặt kĩ thuật nuôi, trồng, thu hái, chế biến,

V.V..

Ngành Nông nghiệp có kế hoạch cụ thể cung cấp các giống
cây trổng tốt, chuyển giao đầy đủ kĩ thuật cải tạo giống cây trổng
và chân nuôi, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch...
Ngành Thương mại có chủ trương và kế hoạch tổ chức chuyển
gạo ỉừ các tỉnh đồng bằng lên bán cho những người lao động lâm
nghiệp và mua lại các sản phẩm của họ làm ra, nghĩa là tạo ra một
sự giao lưu thương mại hai chiều giữa đổng bằng và miền núi.
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d. Ở các vùng đất ở độ cao từ 50 đến lOOm trở lên so với độ
cao cùa khu dân cư, địa hình dốc dứng, các biện pháp truyền
thống sử dụng sức người và thủ công để trổng lại rùng, đã tỏ ra ít
hiệu quả trong nhiều nãm qua. Thông thường rừng được bỏ cho
tự tái sinh. Cho đến năm 2000, còn khoảng hơn 30% điện tích đất
tự nhiên chưa được sử dụng. Trong các trường hợp này, nên dùng
kĩ thuât phun các hạt giống được chuẩn bị tốt bằng các phương
tiện cơ khí thông thường (bơm phun tay). Tốt nhất là dùng máy
bay lên thẳng (hay các loại tương tự) để phun các hạt giống được
chuẩn bị, trên một điện tích rộng trước mùa mưa ở mỗi vùng địa
lí (nửa tháng hay một tháng trước khi bắt đầu mùa mưa). Cần
chọn các loại hạt giống nảy mầm nhanh, các cây mọc mạnh. Để
khắc phục tình trạng có khả năng xảy ra ở một số địa phương nào
đấy, các hạt giống bị các lá cây bụi, hay cỏ giữ lại, không tiếp xúc
được với đất, cần phải gieo hạt lại lần thứ hai vào nãm sau, thậm
chí hai nãm liên tiếp. Phí tổn cho việc gieo lại thực ra không đáng
kể so với kết quả cuối cùng đạt được sau này,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có dự án “Thử
nghiệm trồng rừng gieo hạt thẳng bằng máy bay” giai đoạn 19951998. Đã tiến hành gieo hạt trên diện tích 25 nghìn ha vào hai vụ
xuân 1996 và 1997 tại Lạng Sơn và Bắc Giang. Qua đánh giá
thống kê thì thấy khả năng hạt khi gieo rơi xuống đất và tiếp đất
tốt; độ nảy mầm cao, tốc độ cây phát triển nhanh, v.v... Đây là một
trong nhiều kinh nghiệm tốt, cần tiếp tục nghiên cứu thêm cải tiến
phương pháp gieo, để mở rộng ra cho các tỉnh của Tây - Bắc, dọc
các triển núi Trường Sơn và miền Đông Nam Bộ. Biên pháp này
cồ thể góp phần tích cực vào /loàn thành k ế hoạch trồng 5 triệu ha
rìtag (năm 2000 —2010) và kế hoạch tiếp theo sau 2010.

Có thể r ó tc tt kinh nghiệm tróng rừng nội địa (trẽn cạn) cho
viộc trồng rừng ngập mặn trên các diện tích bị phá hoại trong
jỊÓa,học và mò rộng ra các vùng bờ biển khác dọc
Ịbg, vịnh Thái Lan, V.V..

^ 2.S. Một số địa bàn đặc biệt
Ở một số địa phương có một diện tích rộng lớn đất lự nhiên
(đồi nũi) trọc, khô cằn, coi như bị hoang hóa, hầu như không còn
rùng cây (ví dụ Hà Giang), thiếu nước trầm trọng, đồng thời thiếu
lương thục cho người, cho gia súc, gìa cầm. Các địa phương này
đặt ra những bài toán vô cùng phức tạp, khó khăn. Người dân ở
nhũng vùng này phải vật lộn suốt năm, tháng với sự thiếu iương
thực- thợc phẩm, thiếu nước sạch, V.V.. với một cuộc sống quá
khắc khổ. Cần sớm có một chương trình tổng hợp 10 năm làm
xanh toàn bộ diện tích núi đá trơ trọc, cằn cỗi; lồng ghép với
chương trình môi trường miền núi và các chương trình quốc gia
IÓĨ1 khác có Hên quan. Nhà nước đầu tư thêm để hỗ trợ cho phần
riêng biột của vùng đồi núi khô cằn mà ở đó đời sống nhân dân
quá khó khản. Có hai phương thức để thực hiện chương trình đạc
biệt này:
Phương thửc thứ nhất:
a. Bắt đầu làm thí điểm ở một huyện. Tổ chức toàn dân thảo
luận thống nhất và bổ sung cho hợp lí hơn.
b. Giao đất (ở những điểm còn rừng) cho nhân dân địa phương
để định canh, định cư, làm sinh thái VACR.
Vận động lập nhóm 3-5 người ở gần nhau để giúp đỡ lẫn nhau
trong sinh sống; có một nhóm trưởng; cho vay vốn dể làm ãn,
khoảng 3-5 triệu đồng Việt Nam.
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Hướng dẫn sử dụng vốn, kĩ thuật nuôi trồng, làm VAC ở vùng
đất khô cẳn.
c. Ngoài ra giao cho mỗi hộ một diện tích bảo vệ, trồng rùng,
diện tích theo nguyện vọng; làm hợp đồng khoán bảo vệ và khoán
trồng rừng; hướng dẫn kĩ thuật bảo vệ, trồng rừng; cung cấp
giống cây trồng, v.v.
Các ngành chức năng có liên quan có kế hoạch cùng cố ngành
và phối hợp với chương trình.
Ngành Thương mại có chương trình và kế hoạch bán lương
thực, thực phẩm cho các lao dộng lâm nghiệp và các người khác
có nhu cầu.
d. Sau năm (hứ nhất và mỗi nãm sau, đánh giá tình hình thực
hiện và phổ biến cho các huyện khác thực hiện.
Phương thức thứ hai:
Ngoài các điểm (b), (c), (d) nêu ở trên,'ở các diện tích đồi, núi
trọc, có độ dốc cao nên dùng kĩ thuật phun hạt giống đã được
chuẩn bị, bằng máy bay trước mùa mưa hàng năm hoặc vào
dịp đầu năm âm lịch (tuỳ theo địa phương); tuỳ kết quả cây
mọc, phải phun liền 2, 3 năm hay hơn.
IV. Ồ NHIỄM MÔI TRUỜNG VÀ RÁC THẢI
SINH SINH HOẠT Ở MlỀN n ú i
Ở miền núi, rác thải sinh hoạt gồm các loại chính sau đây:
a. Các chất thải hữu cơ.
b. Các túi gói hàng bằng nilon và các loại chất dẻo khác.
c. Các đồ dùng bằng thuỷ tinh, sành sứ.
d. Các chất thải kim loại.
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k

e. Các đồ đùng bằng cao su.
g. Các đồ dùng bằng gỗ, tre, nứa...
h. Các rác thải diện tử (hiện chưa đặt thành vấn đề lớn).
Quan trọng về khôi lượng và về mặt ô nhiễm môi trường là
loại a, b, c, d.
ỉ. Các chất thải hĩfu cơ có khối lượng lớn nhất và gây ỗ nhiễm
nhiều nhất do mùi hởi íhoi, do nhiễm vi khuẩn, mặc dầu chúng
có thời gian phân hủy ngắn nhất. Chúng b a o gồm:
Phân ngưòi và gia súc, các chất thải lỏng chủ yếu là nước tiểu
và nước thải sinh hoạt.
Các thực phẩm tươi (rau, vỏ hoa quả, da, thịt, V.V..) chưa chế
biến, vứt ra khi giết mổ súc vật, khi chuẩn bị nấu nướng; các thức
ăn thừa sau bữa ăn; các xác động vật chết, V.V..
Các lá cây, các loại

c ỏ , V.V..

Các chất thải này chiếm một tỉ trọng lớn nhất. Ở các thành
phô', ví dụ ở Hà Nội chiếm khoảng 50% tổng ỉượng rác thải mà
Công ti vệ sinh đô thị phải thu gom và chuyên chở ra khỏi thành
phố hàng ngày. Năm 2000, tổng lượng rác ở các đô thị Việt Nam
ước khoảng 25.049 tấn ngày; lượng thu gom được khoảng 70%,
thu gom lẫn lộn, đổ xả tùy tiện ở các bãi chôn lấp của đô thị hay
ra ngoài thiên nhiên.
Ở các đô thị lớn, thỉnh thoảng lại xảy ra việc rắc rối: nhân dân
ở các xã xung quanh bãi rác của thành phố chặn đường không
cho các xe chở rác vào bãi đổ rác do tình hình gây ô nhiễm nặng
nề, các bãi rác quá tải, nhất là vào các mùa mưa bão làm tràn rỉ
nước thải ra xung quanh.
35

Nhiều đường trong thành phố bị '‘ngập chìm” trong rác thải
sinh hoạt. Ở các thành phố một số nuớc đã phát triển cũng có
hiện tượng các túi nilon chứa rác thải sinh hoạt chất đống trên các
hè phố do công nhân đình công. Không xử lí tốt rác thải có thể
là nguồn gốc của các mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân.
Giải quyết các chất thải hữu cơ có nghĩa là bắt đầu giải quyết
một yếu tố gây ô nhiễm môi trường quan trọng. Ở miển núi, dựa
theo nguyên lí bảo tồn vật chất, trong thiên nhiên không có gì tự
sinh ra, không có gì tự mất đi (xem Sơ đồ 5).
Để khắc phục ô nhiễm môi trường ở miền núi có thể xây các
bể (hẩm).
Sơ đồ 5. vỏng khép kín sinh học
Không có gì tự sình ra

Bể thầm) khí sinh học có nhiểu tác dụng:
Bảo vệ môi Irường chòng ô nhiễm; thu gom các rác thải sinh
hoạt hữu cơ cho vào bể tiêu hóa để tiêu huỷ các chất hữu cơ, các
vi khuẩn gây bệnh. Chất lóng hữu cơ thoát ra khỏi bể khí sinh học
(BKSH) hay nước chạc khòng còn chứa các vi khuẩn gây bệnh;
nếu còn thì tỉ trọng dưới mức cho phép.
- Nếu xây dựng theo đúng mẫu thiết kế và kín thì có thể Ihu
được khí mê-tan làm chất đốt, thắp sáng. Mê-tan là một nguồn
năng lượng mới, không gây ô nhiễm mồi trường, không mất tiền
mua, không phải dầu tư quá lớn như đối với các nguồn năng
lượng khác (gió, nắng mặt trời, thủy điện, năng lượng nguyên tử)
tỏ ra chưa thích hợp với miền núi.
- Ỏ miền núi rừng, nó giảm bớt nhu cầu chặt cày rừng làm củi
đốt. Với một bể khí sinh học gia đình mỗi năm có thể tiết kiệm
được 23m3 củi nghĩa là có thể không phải chặl ít nhất là I20m'2
rừng cày về làm củi. Bể khí sinh học là một phương tiện bảo vộ
rừng quý giá.
- Nước chạc có thể chảy vào ao hồ nuôi cá, cùng với chất cặn
từ bể tiêu hóa dùng làm phân bón cho sản xuất nông thôn.
Nếu lập được những tổ chức xây dựng bể khí sinh học gia đình
cho các cộng đồng (có kĩ thuật viên được đào tạo tốt), với các
nguyên liệu sẵn có trong nước, giá thành một bể khí sinh học
hoàn chỉnh không quá 1-2 triệu đổng.
Bể khí sinh học tạo cho người dân nghèo ở miền núi, cũng như
ở các nưóe đang phát triển, một cuộc sông vãn minh, có vãn hóa
hơn (xem Sơ đồ số ố). Miền núi với 1 triệu hộ gia đình cần
khoảng 1 - 2 nghìn tỉ đồng Việt Nam; rpổt nước với 80 triệu dân,
với 20 triệu hộ gia đình chi phí cho xây dựng các bể khí sinh học
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gia đình không quá 20-40 nghìn tỉ đồng. Phải chăng các hố xí tự
hoại ở các đô thị dã bỏ phí một nguồn nhiên liệu khống nhỏ,
trong khi các chất thải sinh hoạt hữu cơ còn là một nhức nhối ờ
các đô thị. Liệu có nên hay không nên đặt vấn đề xây dựng các
bể khí sinh học gia đình (và một số các bể khí sinh học công cộng
quy mô lớn) cho các đố thị và nông thôn.
2. Đối với các chất íhải khác, cách giải quyết có thể như sau:
2.1. Xây dựng một tập quán tốt mới là mỗi công dân có vãn hóa
không thuãn tay ở đâu thi vứt rác (vỏ kẹo, bánh, vỏ - hột trái cày,
mẩu thuốc lá, V.V..) ra đấy, bất kể ở địa điểm nào (vưòn, hè phố,
đường phố...) miễn là ở ngoài khu vực nhà mình là được.
2.2. Xây dựng tập quán vãn minh là thu gom rác từ đầu nguồn
và theo chủng loại. Ở miền núi cũng như ở miền xuôi, ở nông
thôn cũng như ở các đô thị, mỗi gia đình nên có một sỏ' phương
tiện chứa rác (sọt, bổ, thúng) để ở góc bếp, góc nhà hay nơi thuận
tiện, mỗi phương tiện dành riêng cho một chủng loại rác (chai lọ,
đổ thuỷ tinh, đồ sành sứ, đồ gốm; các thứ kim loại: đồ hộp, các
lon nước, dao, kéo, mảnh kim loại vụn; các túi nilon đựng hàng
hóa hiện nay rất thông dụng và tiện lợi trưóc mắt, các loại đồ
nhựa, bằng chất dẻo khác; các hộp giấy, các giấy loại, các báo cũ,
sách cũ...) (xem Sơ đồ 6).
Các thứ rác thải này có thể được tái chế thành nguyên liêu và
sử dụng lại trong sản xuất. Nếu tổ chức được các lực lượng đi thu
mua thường xuyên hay định kì; các hợp tác xã mua, thu gom các
chất thải vô cơ và bán cho các cơ sở tái chế thành nguyên liệu nội
địa thì sẽ đd phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài; tiết kiệm được
nhiều 'tài nguyên thiên nhiên; giải quyết được công ăn viêc làm

cho không ít người ở độ tuổi ỉao động; tránh được các bãi rác thải
xuất hiện ở quanh các khu dân cư.
Sơ đồ 6

So đổ phương thúc bố cục một hộ gia dĩnh nông thôn
(tuỳ theo gia dinh có thề thay đổi trong chi tiết cho hợp /í vò theo sở thích
của mỗi hộ)

Đường dản chất thải hữu cơ vào bể khí sinh học
Đường dẫn khí mêtan vào nơi sử dụng

Một tồn tại có thể có của phương thức xử lí rác vô cơ này là
giá thành của nguyên líệư tái chế còn cao, có nguy cơ những cơ
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sờ tái chế bị lỗ vốn. Gặp trường hợp này các cơ quan quản lí Nhà
nước phải có một phương thức hạch toán kinh tế tổng hợp với
nhiều yếu tố khác, để đánh giá sự chênh lệch giữa đầu vào (giá
thu mua các phế phẩm để tái chế) và đầu ra (giá thành của
nguyên liệu tái chế) của xí nghiệp chế biến. Cần tính toán thêm
các chi phí để giải quyết ô nhiẽm môi trường, các chi phí để làm
sạch môi trường, tiền nhập khẩu nguyên liệu từ ngoài. Nhà nước
nên có khoản bảo trợ cho các xí nghiệp tái chế đến mức là giá
nguyên liệu tái chế thấp hơn giá nguyên liệu tương tự nhập khẩu.
Đây cũng là phương thức làm hạ giá thành của các hàng hoá sản
xuất trong nước để có khả năng cạnh tranh trong thòi kì hội nhập
khu vực và tự do thương mại toàn cầu sắp đến.
V. NUỚC SẠCH Ỏ MIỀN NÚI
Theo các tài liệu của Liên hợp quốc hiện nay trên thế giới có
khoảng 800 triệu người không được dùng nước sạch, trong số đó
có các người dân miền núi.
Từ xa xưa người ta đều biết ỉà các cây trên rừng giữ nước, tạo
nên các suối đầu nguồn điều hòa dòng chảy quanh nãm. Người
du khách đi ở miền núi luôn luôn nghe róc rách tiếng nước suối
chảy dọc đường đi; gặp thời tiết nóng bức có thể nghỉ ngơi bên
cạnh dòng suối trong, thậm chí tắm mát một cách thoải mái;
người dân địa phương có thể dẫn nước về tận nhà (nước lần) và có
nước dùng quanh năm.
Hiện nay, đi từ thành phố Đà Nẵng về thành phố Huế vào mùa
hè hay mùa đông, có thể nhận thấy một hiện tượng trái ngược:
người dân Đà Nầng khổ sở vì thiếu nước sạch, nhất là về mùa hè
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nóng bức, thì ở trên dèo Hải Vân nước trong mát chảy tràn trề từ
các dòng suối dọc đường đi.
Cho nên có thể nói là có rừng là có nước sạch cho miền núi,
có nước cho vùng hạ lưu, có nước điều hoà dòng chảy cho cả
những vùng rộng lớn của một nưóc. Chặt phá rừng làm cho đồi
núi trơ trọc là một sự “đả kích thô bạo” vào thiên nhiên và sẽ chịu
các thảm hoạ môi trường không lường hết được, trong dó có nạn
khô cạn nguồn nước sạch cho sinh sống của -người và các động
vật khác.
1.
Ở các địa phương miền núi còn rừng che phủ và có suối
nước đầu nguồn quanh năm, việc giải quyết nước sạch có nhiều
Ihuận lợi và không phức tạp. Phương thức giải quyết như sau:
1.1. Bảo vệ nghiêm ngặt rừng đầu nguồn. Giao khoán bảo vệ
rừng cho nhân dân địa phương với một mức khoán nới rộng, tạo
ra một nguồn thu nhập đủ mức kích thích nhiệt tình, sự phấn khởi
của người dân, đổng thời để phòng họ không chặt phá rừng hoặc
làm công thuê chặt phá rừng hay vận chuyển thuê các cây rừng
đã bị bọn lâm tặc chặt hạ, làm kế sinh nhai nhất thời. Với vị thế
cùa người làm chủ thực sự, họ sẽ bảo vệ rừng có hiệu quả.
1.2. Bảo vệ không cho trâu bò đến các suối đầu nguồn tìm cỏ
ăn và làm ồ nhiễm các suối này.
1.3. Dùng một hệ thống ống nhựa có đường kính to thích hợp
dẫn nước về các bể chứa lớn, xây kiên cố ở mỗi khu dân cư, có
2-3 vòi vặn mở hay đóng, được quản lí chặt chẽ, bảo đảm bể
không bị nhiễm bẩn. Các hộ hay nhóm hộ có nhu cầu riêng, có
thể đ ó n g tiề n đ ể đ ẫ n ô n g n ư ớ c c ó v ò i nư ớ c vể nhà riêng để tiệ n
sử dụng.
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nơi k h á c c ó th ể tận d ụ n g c á c n g u ồ n
và dùng các biên pháp xử lí thủ công sau đây;
2. Ở các

nư ớ c c ó th ể c ó

Mỗi nhà có một bể hứng nước mưa từ mái nhà và từ ngoài
trời, có sức chứa khoảng 4m3, tạm đủ nước sạch cho nhu cầu ăn
uống là chính. Bể có vòi nước vặn, có nắp đậy kín, tránh nhiễm
bẩn và muỗi phát triển.
Lấy nước ở các suối, sông, ao hồ gẩn nhà vào một bể chứa; để
khoảng 2 giờ cho nước lắng trong, bớt các chất cặn. Sau đó đổ
vào một thùng lọc có vòi ở gần đáy thùng; trong thùng có xếp các
lớp đá, đá sỏi, cát hay xỉ than. Nước được hứng vào một thùng
chứa; cho vào nước 1 hay 2 viên cloramin, hoặc làm trong vối
phèn chua. Nước đó được dùng làm nước rửa mặt, tắm giặt và các
hoạt động sinh hoạt khác. Có thể đun sôi nước để uống hay nấu
cơm và các thức ăn, v.v. Nếu ở địa phương có ao hồ thì có thể thả
cây lục bình (bèo tây, bèo Nhật Bản) có đặc tính hút được các
chất kim loại và các chất hữu cơ.
Đào giếng nếu thăm dò có nguồn nuớc mạch. Mặc dầu có
giếng nhưng vẫn cần có một bể nước mưa để có thêm nước
dự trữ.
Khoan giếng có bơm hút nước cho mỗi gia đình hay một cụm
gia đình ở gần nhau. Cố thể bơm nước giếng khoan vào một bể
chúa; có đường ống đẫn nước riêng về các gia đình, ở các cụm
dân cư nhỏ sống tập trung.
3. Ở các đô thị đang hình thành nhanh chóng ở miền núi thì
xây dụng nhà máy nước tập trung; nước dược xừ lí đầy đù và
cung cấp nước sạch cho mỗi gia đình, với khối lượng trung bình
80 lít/ngày/người.

Đôi với các nhu cầu khác như nước tưới cây, tưới đường, xây
dựng cơ bản, v.v. có thể dùng một nguồn nước sạch tự nhiên
khác, không cần phải xử lí đầy đủ như nước dùng cho sinh hoạt
của người.
4.
Đối với toàn bộ miền núi cũng như trong cả nưóc, ráo riết
vận động, giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm nước hàng ngày của
mọi ngưòi, nó là một nếp sống văn hóa, vãn minh, cũng như nếp
sống sạch sẽ, ngãn nắp, cũng như thói quen không khạc nhổ và
vứt rác lung tung ra ngoấi thiên nhiên.
VI. ĐUỜNG GIAO THÔNG MlỂN

núi

Bất cứ người nào cũng đều hiểu ý nghĩa của các dường giao
thông trong phát triển của một đất nước, như là các phương tiện
đi lại, hoạt động của người bản địa; phương tiện giao lưu với các
địa phương lân cận, ngỏài khu vực, với cả nước (giao lưu thương
mại, phát triển kinh tế, vãn hóa, khoa học kĩ thuật, v.v..). Đường
giao thông thô sơ là một biểu hiện của sự kém phát triển, đời sống
nghèo nàn của người dân bản địa. Người ta thường nói là đường
giao thông phát triển đến đâu thì đem vãn minh đến đấy, đời sống
người dân được cải ỉhiện nhanh chóng. Yêu cầu cấp bách đối với
miền núi là có một hệ thống giao thông an toàn, thồng thoáng
trong mọi thời tiết đến tận vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh nhất. Một
nguyên lí cần nắm vững là các đưòng giao thỏng chính phải được
hình thành hoàn chỉnh trước khi xây đựng một khu dân cư, các
cơ sở sản xuất... Một nhà máy xây đựng xong hoàn chỉnh mà
chưa có các đường bảo đảm lưu thông tốt thì nhà máy hoạt động
rất khó khăn, sản xuất sẽ bị đình trệ, khồng phát huy được tác
dụng mong muốn. Làm một con đường ở miền núi phải vượt qua
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rất nhiều khó khăn: có một bản thiết kế hợp lí và hoàn chỉnh; có
rãnh thoát nước nhanh chóng không cho dòng nước từ trên cao
tràn qua mặt đường; có kè, vách đá ở sườn núi vững chắc không
cho đẩt, đá sụt lở từng mảng làm lấp đường về mùa mưa; có các
biển báo rõ ràng, đầy đủ ở các quãng dường nguy hiểm, quanh
co, V.V., Các cầu bắc qua khe, suối có hai bờ đốc cũng tạo nên
nhiều thách thức cho kĩ thuật ngành cầu đường. Ở miền núi yêu
cầu là đường xá phải được làm với kĩ thuật cao do lực lượng lao
động có trình độ bảo đảm; được kiểm tra chất lượng tỉ mỉ trong
q u á trình thí c ô n g ; đ ạt th ờ i g ia n sử d ụ n g k h ổ n g phải c h ỉ m ộ t h ay

hai năm. Một điểm cần được chú ý là làm đoạn đường nào thì
phải làm xong dứt điểm trước mùa mưa; mọi công việc chuẩn bị
(vật tư, phương tiện thi công, nhân lực, ngân sách...) phải dược
làm đầy đủ trong mùa mưa, để lúc bắt đầu mùa khô là có thể liến
hành thi công ngay. Đây là một trở ngại mà miền núi chưa giải
quyết được tốt từ trước đến nay.
Đường ở các đô thị miền núi bắt buộc phải có các cống thoát
nước nhanh, đổng thời là đường ngầm của hệ thống các dây điện,
điện thoại, ống dẫn nưóc sinh hoạt, V.V.. Có như vậy mới tránh
được cảnh đào đường xảy ra triền miên như ở nhiều đô thị Việt
Nam lừ tiước tới nay; tránh được các hiện tượng ngập úng nước
lúc có một trận mưa to và đường xuống cấp nhanh chóng, dễ gây
ra ùn. tắc và tai nạn giao thông. Đường ở các đố thị nên có 2 hè
phố rộng và trồng mỗi bên một hàng cây xanh cho bóng mát.
Một số vấh đề lớn, khó khăn sẽ đến với miền núi Việĩ Nam
đang trong quá trình xây dựng là quy hoạch giao thông toàn mién,
qua các kinh nghiệm của các nước trên thế giới và của bản thần
Việt Nam: ùn tắc giao thông ở các đô thị, tai nạn giao thông, ỏ
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nhiễm môi trường do khí thải từ các phương tiện giao thông truyền
thống. Miền núi nên có nhiều suy nghĩ để đi tắt, đón đường trong
vấn đề giao thông vận lải. Cách giải quyết nên như sau:
Phát triển và tận dụng giao thông cho người, vận tải hàng hóa
bằng xe lửa điện, tạm thời trước mắt bằng điêzen; chạy đường dài
và các đường liên tỉnh.
Không khuyến khích phát triển ô tô chở người; ôtô tải hàng
trước tiên là ôtô trọng tải quá lớn chạy đường dài; xe máy 2, 3
bánh chạy bằng xăng, dầu, nhất là trong các đô thị.
Khuyến khích phương tiện giao thông công cộng, đì xe đạp và
xe đạp điện, nhất là ở các dô thị miền núi.
Miền núi nên đặc biệt chú ý đến phát triển màng lưới giao
thông nông thôn.
Ở các thôn, bản, xã đường đi nên có chiều rộng: lòng đường
khoảng 4m, có cống thoát nưde ở mỗi bên đường, có hè rộng
khoảng 2m mỗi bên. Các cống nưổc thải thông vào một bể chứa
chung; nước thải được xử lí trưổe khi cho thoát ra sồng, suối.
Các đường được lát gạch, xi mãng hay bê tông hóa.
Các dường liên thôn, liên bản, liên xã cũng được lát gạch, xi
măng hay bê tồng hóa.
Trong xây dựng hệ thống giao thông cũng như trong nhiều
khu vực phát triển khác, thông lệ là dành mọi sự ưu tiên cho phát
triển xây dựng các đô thị. Ở miền núi có thể nên thu xếp các khả
năng còn có hạn của mỗi địa phương dành một phần thỏa đáng
cho xây dụng ở các bản làng, để tạo cơ sờ chữ sự phát triển bền
vững miền núi.
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Một điểm cần đặc biệt chú ý là giáo’dục sử dụng, đi lại trên
đưòng giao thông, theo đúng luật lệ giao thông đối với người đi
bộ, hay sử dụng các phương tiộn giao thông cơ giới.
VII. NHÀ Ở MIỀN NÚI
Ngoài vai trò là một phương tiện vật chất tạo cho người sử
dụng một cuộc sống thoải mái, có hạnh phúc, nhà ở còn chi phối
cảnh quan môi trường của một vùng, biểu hiện trình độ khoa học
- công nghệ ở một giai đoạn phát triển, là một nét văn hóa của
một dàn tộc hay một cộng đồng đân cư.
Giải quyết nhà ở miền núi trong giai đoạn hiện nay, cần chú ý
đến mấy. vấn đề sau đây:
• Các liến bộ khoa học - công nghệ của các ngành kiến trúc,
x â y d ự n g ờ trên t h ế g iớ i, s ự ra đời củ a c á c vật liệ u x â y d ự n g m ớ i.

• Tình hình phát triển hiện nay của miền núi và triển vọng
tương lai đi lên công nghiệp hóa (CNH) và hiện đại hóa (HĐH),
sự hội nhập với khu vực và thế giới.
• Truyền thống văn hóa dân tộc gắn liề n vcd nhà ở đặc biệt là
kiểu nhà sàn và nhà rông ờ Tây Nguyên. Cho đến thế kỉ XX, nhà
sàn là một sáng tạo có trình độ văn hóa và khoa học cao của nhân
dân miền núi trong giai đoạn lịch sử vừa qua. Nó có tác dụng
chống ẩm thấp ở vùng rừng núi nhất là về mùa mưa và mùa đông;
bảo vệ chống các loại thú rừng, các loại bò sát, côn trùng có thể
dẽ đột nhập ban đêm vào nhà; giảm sự tiếp xúc với các gia súc,
gia cầm nuôi ở dưới sàn nhà; có chỗ cất giữ các nông cụ, V.V..
Viộc xây dựng nhà có một số khác biệt giữa các đô thị, nồng
thôn miền núi, và các tộc người.

1. Ở các đô thị
Các đô thị miền núi sẽ được xây dựng theo mô hình chung của
các đô thị Việt Nam tiến lên công nghiệp hoá và hiện đại hoá.
Nhà làm theo kiểu nhà cao tầng từ 2 đến 4-5 tầng; các tầng hai
trở lên có cầu thang đi lên riêng không đi qua tầng một. Trước
mắt dùng tầng một làm chỗ ở, tốt nhất ỉà

cử a

hàng buôn bán, cơ

sở dịch vụ hay sản xuất tiểu thủ công theo công nghệ sạch, V.V..
Một thay dổi mà các kiến trúc sư và các kĩ sư xây dựng cần
nghiên cứu là cải tiến hố vệ sinh kiểu xi phông sang thành bê khí
sinh học với một bể tiêu hóa có dung tích 4-6m3 ở tầng một để
thu thập c á c ch ấ l th ả i hữu c ơ đ ặ c và lỏ n g c ủ a c á c g ia đ ìn h à trong

nhà. Bể khí sinh học sẽ góp phấn đáng kể giải quyết vấn đề rác
thải hữu cơ ở các đò thị, vấn đề chất đốt và cải thiện đời sống của
cư dân các đố thị miền núi.
Ớ các cao ốc, các nhà cao tầng, cần có nhiều lối thoát hiểm,
phòng khi xảy ra cháy, các thảm họa môi trường. Cần đặc biệt
chú ý đến các tiện nghi sinh hoạt thuận tiện, đường đi lối lại dễ
dàng ở các nhà cao tầng, các công trình phúc lợi cồng cộng, các
đường giao thống, cho những người tàn tật, những người bị
khiếm thị, điếc, những người khuyết tât vận động,

V.V..

2. Ở nông thồn miền núi
Nhà là kiểu nhà sàn (hay nhà rông ỏ Tây Nguyên) nhưng có
một số' cải tiến áp dụng các tiến bộ mới nhất của khoa học cóng nghệ xây dựng và sử dụng một số vật liệu xây dựng mới
thích hợp.
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2.1. Cải tạo tầng dưới sàn nhà theo hướng có:
Một buồng kho nhỏ chứa các nông cụ, phân bón vi sinh, các
hóa chất bảo v ệ thực v ậ t, V.V..
Một bể khí sinh học gia đình, có 2 bệ ngồi riêng cho nam và
nữ. Chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng sát ngoài nhà
và có máng dẫn phân vào bể tiêu hóa. Có chỗ nạp các chất thải
hữu cơ khác vào bể tiêu hóa.
Một nhà tắm cạnh hố xí, nhưng dẫn nước thải riêng không
cho chảy vào bể tiêu hóa.
Một diện tích để phơi, bảo quản và sơ bộ chế biến nông sản
vào mùa gặt hái.
2.2. Cải tạo tầng nhà ở
Sàn nhà làm bằng gỗ; hoặc đổ bê tông, lát gạch để khỏi gây
tiếng ồn lúc đi lại trẽn sàn bằng tre, nứa kiểu nhà cũ hồi xưa.
Ngãn c á c

p h ò n g th e o s ở th ích c ủ a c h ủ nhà.

Cải tiến các cửa sổ, của ra vào, để có nhiều ánh sáng; đỡ bị
gió lùa vào mùa rét; các cửa có thể lắp kính.
Nhà có trần bằng vật liệu nhẹ chống nóng về mùa hè và rét
về mùa đông.
Có thể chuyển phần dưới mái thành một gác xép làm buồng
kho, buồng ở...
2.3. Cải tiến cầu thang đi lên nhà, bảo đảm an toàn lúc lên,
xuống và bảo đảm vệ sinh, sạch sẽ về mùa mưa (chú ý đến những
người tàn tật nếu có trong gia đình).

48

L

2.4.
Vật liệu xây dựng nhà ở nông thôn có thể là gỗ, bương,
tre, nứa và một phần các vật liệu xây dựng mới, tùy theo khả nâng
của chủ nhà.
3. Ở miền núi hiện nay có các cộng đổng người Kinh di
chuyển lên làm ăn, lập nghiệp, góp sức đáng kể vào xây dựng
miền núi, vốn đất rộng người thưa, thiếu nhân lực. Trong xây
dựng nhà cần chú ý bảo tồn các nét tinh hoa của nhà cổ của tộc
người Việt, sử dụng cằc tiến bộ mới của khoa học kiến trúc - xây
dựng hiện đại, và vật liệu xây dựng mới cần thiết. Nhà người
Kinh vẫn giữ dáng dấp kiểu nhà Việt Nam ở vùng nhiệt đới,
không thêm vào các chi tiết bên ngoài của nhà nước ngoài; có
hành lang rộng ở ngoài để chống nóng, đi lại, ngổi chơi; có hệ
thống cửa sổ để đưa ánh sáng vào nhà, V.V..

4. Ngành kiến trúc, xây dựng cần thống nhất để thiết kế 2 mẫu
nhà cho các dó thị, 2 mẫu nhà cho nông thôn, dành cho 2 đối
lượng có nhiều khả năng và có ít khả năng, các mầu thiết kế dùng
để hướng dẫn cho việc xây dạng được tốt hơn. Ngoài tác dụng cải
thiện đời sống cho các cư dân, các nhà cải tiến này vẫn giữ được
bản sắc của các dân tộc miền núi và có thể đóng góp phần nào
cho ngành du lịch sinh thái.
VIII. GIÁO DỤC Ở MIỀN NÚI
Quyết định cho sự thành công của PTBV là chất lượng của
người lao động; đối với một quốc gia là chất lượng của mỗi công
dân hay đại bộ phận công dân; nói một cách khác cùa những
người lao động thực sự của nước đó. Kinh nghiệm thường ngày
đến nay cho biết là chất lượng kém của người lao động (cán bộ,
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nhân viên, V.V..) là lực c ả n lớn nhất của sự p h á t triển. Bản chất
người công dân của một nước được hình thành trong quá trình lâu
dài phát triển của nước đó. Nghiên cứu một cách khách quan theo
quan điểm duy vật biộn chứng và duy vật lịch sử, tình hình hiện
nay của các nước trên thế giới cho thấy rất rõ vấn đề này. Tính
chất của người công dân một quốc gia có lịch sử phát triển từ
hàng nghìn năm không giống tính chất của người công dân ở một
quốc gia trẻ hơn, mới hình thành và phát triển vài trăm năm trở
lại đáy.
Ngành giáo dục ở miền núi (cũng như ở cả nước) được giao
trách nhiệm đào tạo và đặc biệt là rút ngắn một cách thích hợp
khoảng cách lịch sử để có thể đào tạo nhanh chóng hơn những
người công dân (người lao động) kiểu mới, trên cơ sở nền văn hóa
truyền thống được hình thành qua quá trình lâu dài xây dựng và
tồn tại của các dân tộc miền núi, kết hợp với các tinh hoa của nền
văn hóa của các nước khác, các tiến bộ mới nhất của khoa học công nghệ (theo nghĩa rộng) hiện đại. Nhiệm vụ này quả thật là
nặng nề và đầy khó khăn nhưng rất vinh quang, đòi hỏi một tư
duy mới và những phương thức giải quyết không hoàn toàn giống
như những gì đã làm từ trước đến nay, mặc dầu các thành quả đã
đạt được là rực rỡ và rất đáng trân trọng. Việc cho đi học, tu
nghiệp ở nước ngoài là rất cần thiết (nhất thiết phải mở rộng)
nhưng vẫn khó có thể thay thế cho việc đào tạo trong nước.
Viộc giáo dục, đào tạo ở miền núi không thể dập khuôn một
cách cứng nhắc theo khuôn mảu chung cho cả nước, mà phải có
những “linh hoạt sáng tạo” thích hợp để vượt qua các khó khăn
rất lớn ỏ miền núi.

1. Các đôi tượng của giáo dục
Để lên được một chương trình hành động đỡ bớt khó khăn có
thể chia nhàn dân miền núi ra làm 4 đối tượng chính:
a. Những người mới, nghĩa là những công dân từ lúc mói lọt
lòng mẹ đến lúc học hết các cấp phổ thông và các trường chuyên
nghiệp, các lóp dạy nghề.
b. Những người ỉao động đã được đào tạo, hiện đang làm công
ăn lương trong và ngoài bộ máy (ngân sách) Nhà nước.
c. Những người lao động tự do đã được dào tạo qua các trưòng, lớp.
d. Những người lao động tự đo không qua đào tạo.
Cũng còn nhiều cách sắp xếp khác xin không bàn ở đây. Trên
thực tế giáo dục, đào tạo ở miền núi, nếu muốn thành công, đòi
hỏi sự nhất trí về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm của toàn
xã hội, đặc biệt của các cán bộ quản lí các cấp.
2. Nhiệm vụ của ngành giáo dục ở miền núi
a.
Đào tạo những công dân mới, những người lao động mới có
chất lượng, đạt các tiêu chuẩn quy định:
Có văn hóa, có các hiểu biết về tình hình của miền núi (hết
tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học...)
Có sức khỏe bảo đảm mỗi ngày 8 giờ lao động có hiệu quả.
Có kiến thức nghề nghiệp, lao động có kĩ thuật, có tinh thần
trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, tạo ra các sản phẩm có
chất lượng tốt theo tiêli chuẩn quy định.
Có ý chí vươn lên, biết phương pháp học tập, biết thu xếp
dành mồi
VỐỸửùểu \
để Yiọc tẠp, ũép ửtti
VÃếtvxVvúc

mới (văn hóa, ngoại ngữ, chuyên môn, công nghệ...) để làm công
viộc hàng ngày tốt hơn, chuyển đổi công nghệ tạo ra những sản
phẩm mới có giá trị cao...
Người thanh niên bước vào đời biết tlrn và nhận một công
việc thích hợp với khả năng thực sự của mình và với nhu cầu của
xã hội micn núi và từ đấy vươn lên các lĩnh vực mới.
Theo phân cóng, ngành giáo dục chịu trách nhiệm về chất
lượng đào tạo; ngành giáo dục phải có biện pháp động viên sự
tham gia hợp tác hợp lí và thỏa đáng của gia đinh các học viên,
của các tổ chức xã hội có liên quan.
Tổ chức và CÍ1Ỉ dạo việc học tập cho toàn dân miền núi,
nghĩa là chữ đối tượng chính nêu ở trên (điểm 1), không kể các
người không có hay hết khả năng lao động, nhằm làm cho miền
núi từng bước, nhưng khẩn trương hoà nhập vào nền kinh tế
(thương mại) điện tử, xã hội điện tử.
, b.

Để thực hiện nhiệm vụ Ihứ hai này, ngành Giáo dục cần rút
kinh nghiệm của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trên thế
giới, và đặc biệt kinh nghiệm của các ngành chức năng, nghiệp
vụ của Việt Nam đã lừng manh nha làm trong nhiều thập kỉ qua.
3.
Một số biện pháp cần được nghiên cứu bổ sung trong
giáo dục của miền núi
Trong sô' các ưu điểm và tồn tại đã được nêu lên từ trước đến
nay về nền giáo dục Việt Nam cần chú ý đến mấy điểm sau đây:
Thanh niên Viêt Nam ờ miền núi cũng như miền xuôi đều
thông minh, chăm chỉ học tập, có thể làm được tất cả mọi công
việc mà họ hiểu rõ và đổng ý thực hiện.
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Lực lượng lao động không dồng bô, thiếu trầm trọng các kĩ
thuật viên, công nhân lành nghề, có trình độ công nghệ thích hợp
cho nền sản xuất công nghệ cao. Do còn có nhiều nguyên nhân
phức tạp khác, giá thành các sản phẩm làm ra cao, kém khả nãng
cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Lực lượng lao động phần lớn là lao đỏng giản đơn, không qua
đào tạo cẩn thận nên dễ bị loại ra khỏi các dây chuyền sản xuất
sau một thời gian làm việc ngắn do không thích hợp với sự thay
đổi còng nghệ, tỉ lệ không có việc làm của thanh niên miền núi
còn là vấn đề cần dược quan tâm đặc biệt, trong khi đó x.ây dựng
miền núi đòi hỏi một lực lượng lao động lớn được đào tạo tốt, có
tay nghể cao trong mọi lĩnh vực:
• Công tác môi trường
Bảo vệ rừng và đa dạng sinh học chống các hành dộng phá
hoại xảy ra thường xuyên; trồng rừng; chống ỏ nhiễm mồi trường
và làm sạch môi trường.
• Phát triển sản xuất nông nghiệp
Thay đổi cơ cấu cây trồng, kĩ thuật canh tác, thu hái, bảo
quản...; phát triển chăn nuôi; đẩy mạnh cống tác bảo quản,
chế biến.
Từ các nhận định trên, ngành giáo đục miền núi có kế hoạch
nghiên cứu bổ sung một số biện pháp cải tiến công tác giáo dục
ở miền núi.
3.1.
Chuyển hướng quan niệm và nhận thức về cổng tác giáo
dục là đào tạo những ngưòi lao động thực sự có chất lượng, có
khả năng đáp ứng các nhu cầu về mọi mặt của xã hội. Giải quyết
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tốt công táò hướng nghiệp cho thanh niên, mà con đường tiến
thân không phải chỉ có vào đại học hay du học nước ngoài, vào
biên chế nhà nước. Khẩu khí của thanh niên là khai phá các
‘Vùng đất mới xa lạ để lập nghiệp” mặc dầu nhiều khó khăn tạm
thời ban đầu.
3.2. Giải quyết tốt đời sống vật chất, linh thần cho đội ngũ
giáo viên để hâm nóng lại bầu nhiệt huyết của họ. Thực hiện tốt
nội dung chương trình các cấp; xóa việc dạy thêm, học thêm tràn
lan ngoài các giờ học “chiếu lệ” ở nhà trưdng theo khuynh hướng
thương mại hóa giáo dục (thịnh hành ở các đô thị).
3.3. Trong khu vực đào tạo chính quy cho đối tượng (a) ở miền
núi cũng như irong cả nước, chú ý bảo đảm chất luợng đào tạo,
cán cứ Iheo nội dung của chương trình dã ban hành. Qua các kì
thi hạc sinh giỏi hàng năm, các học sinh có khả năng dược
chuyển về học ở các trường chất lượng cao. Các học sinh học hết
cấp, nếu không được chuyển học ở cấp trên, thì sẽ được theo học
ở các trường, lớp dạy nghề để có thể có ngay việc làm theo một
nghề thích hợp. Các em ở các vùng sâu, vùng xa có nhiều khó
khăn để đi học thì được gửi về các trường nội trú của khu vực, và
sau các cấp phổ thông sẽ gửi đi học các trường chuyên nghiệp
thích hợp với tình hình của mỗi em. Sau khi rời ghế nhà trường
các em có một nghề làm ăn để tự lập.
Sau tốt nghiệp phổ thông trung học việc thi tuyển vào đại học
cũng sẽ đơn giản hơn. Các em có thể có 2 nguyện vọng theo các
khối A, B, c , D như quy định hiện nay.
Bộ Đại học sẽ ra để thi cho tímg khối A, B, c , D và sẽ giao
đề bài cho các truờng chiều ngày trước hôm thi. Các trường tổ
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chức thi và chấm. Chấm xong chủ tịch thẩm tra lại các bài chấm,
cho lập bảng điểm. Kết quả thí, xếp theo tổng số điểm từ số điểm
cao nhất trở xuống. Họp lại hội đồng chấm thi, báo cáo kết quả,
danh sách các thí sinh đại kết quả từ điểm cao nhất đến điểm
sàn. Nên quy định thống nhất là 15/30, 20/40, V .V .. Các thí sinh
trúng tuyển phải ở trong số chỉ tiêu dự định tuyển mà điểm phải
từ 15, 20 trở lèn.
Phương pháp giảng dạy và học tập (trong giai đoạn công nghệ
điện tử, tin học) vản là sự kết hợp chặt chẽ giữa giảng lí thuyết
làm ở các giảng đường với thực hành ở các cơ sở nghiệp vụ, các
cơ sở sản xuất, V .V ..
Trường đào tạo cần kết hợp chặt chẽ với cơ sở thực tập hay các
cơ sở thực hành, hình thành một trung lâm khoa học công nghệ
cùa địa phương sở tại.
Để giải quyết nhu cầu vé công tác hiện tại và tương lai Irong
khi không có biên chế chính thức, để tránh các hụt hẫng trong kế
thừa giữa các thế hệ cán bộ, các cơ quan nhà nước nên chủ dộng
liên hẻ vói các trường đào tạo, nêu nhu cầu về nhân lực, nghiên
cứu chọn trước số học viên có khả năng đáp ứng nhu cầu của
mình và nhận làm việc theo hợp đổng; cũng có thể mở kì thi
tuyển làm hợp đồng có thời hạn ngắn hoặc dài. Các nhân viên
hợp đồng vẫn được hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
3.4. Khu vực toàn dân học tập hay học tập suốt đời
Mục tiêu là nâng cao kiến thức của số người lao động trong,
ngoài các cơ quan nhà nưóe, cập nhật kiến thức của họ cho kịp
VỚI các tiến b ộ rất nhanh của khoa học- công nghệ hiện đại. Ở
miền núi nói riêng, ở các nước đang phát triển như Việt Nam nói
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chung, cần cố gắng tố chức cho toàn dân học tập, tạo một điêu
kiện rất cơ bản cho PTBV, cho sự hội nhập vào khu vực, toàn cầu,
tiến đến một xã hội điện tử trong một tương lai gần. Đây là một
công việc, phức tạp, nhưng miền núi Việt Nam vẫn có những tiền
đề để thực hiện.
a. Điểm đầu tiên là nhận thức tư tưởng về tầm quan trọng và
nội dung học tập thường xuyên suốt đời trong giai đoạn phát triển
hiện nay của nhàn loại, của Việt Nam và của miền núi Việt Nam
Phương tiện dể đi tắt, đón đầu các tiến bộ khoa học- công
nghệ đối với một cộng đồng kém phát triển, là toàn dân (hầu hết
mọi người) học tập, cố gắng thu xếp mỗi ngày tối thiểu một giờ
để học tập thực sự (có phương pháp), ngoài 8 giờ lao động thường
lệ. Học có phương pháp là biện pháp hữu hiệu nhất để nhanh
chóng thoát khỏi sự đói nghèo, tình trạng thất nghiệp; nâng cao
nhân phẩm con người; bảo đảm dộc lập, tự đo, dân chù chân
chính. Cho đến nay, một nước muốn thống trị một nước khác
thường dùng 3 loại vũ khí: mù chữ (vũ khí lỗi thời); du nhập văn
hóa đồi trụy, các sản phẩm rẻ tiên thuộc xã hội đen dễ hấp dẫn
một số đối tượng; cái gậy và củ cà rốt.
Cộng đồng nào cũng có thể thu xếp lại tổ chức, không cần
tảng biên chế (hay tăng rất ít) để tổ chức học tập cho các thành
viên; tiền cũng không phải là vấn đề nan giải. Trở ngại nhất hiện
nay là sự ngại học tập kèm theo chủ nghĩa thực dụng; nội dung
và phương pháp học chưa đúng; thiếu quyết tâm bền bỉ; tư tưởng
cầu an, ỉ lại...
b. Bộ giáo dục cố gắng phác thảo một kế hoạch toàn dân học;
bàn bạc với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội
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- nghề nghiệp... phân công phụ trách thực hiộn. Trong nhiều năm
qua, một số tổ chức dã làm, nhưng còn riêng rẽ, tuy nhiên cũng
đã bước đầu rút ra được các kinh nghiệm có ích.
c. Các bộ, ngành, tổ chức có phạm vi hoạt động trong cả nước,
các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp có người lao động làm
công ăn lương, có thể tổ chức học cho mỗi chức danh công tác;
xây dựng ở mỗi trụ sở làm việc một thư viện, một tủ sách thích
hợp; cung cấp cho .mỗi lao động, mỗi quý một tài liệu học tập về
một vấn đề nghiệp vụ; tổ chức các khóa đào tạo tạichức có
chuyển cấp cho các cán bộ có nguyện vọng, V.V..
d. Ở nông thôn miền núi, vào mỗi kì nông nhàn, Hội Nông
dân, Hội Khuyến học có thể phối hợp với trường phổ thông, tổ
chức một đợt bổ túc vãn hóa; mỗi tháng hoặc ba tháng tổ chức
một đợt sinh hoạt câu lạc bộ giới thiệu một chuyên đề về sản
xuất nông nghiệp của địa phương (trồng ngô lai, đậu, lạc, kê,
mía, nuòi lợn thịt nạc, nuôi lợn sinh sản, nuôi bò thịt, bò sữa,
nuôi trâu), đời sống vãn hoá ở khu dân cư nông thôn, một số
cách sinh hoạt có khoa học: vệ sinh ãn uống, ãn chúi, uống nước
sôi, không nghiện rượu, thuốc lá, thuốc phiện
đ. Ở các đô thị miền núi: mỗi quý tổ chức cho mỗi đối tượng
một sinh hoạt câu lạc bộ theo một chuyên đề về sản xuất công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ,
thuế, đời sống văn hóa ở khu dân cư đõ thị, một số nếp sinh hoạt
có văn hóa như cách ứng xử nhã nhặn, có lễ độ, không nói tục,
vứt r á c , vỏ trái cây, giấy bọc kẹo, V.V.. bừa bãi, tiện tay vứt ra hè
phố, ngoài đường, V.V.. buổi sinh hoạt có thể một tháng, ba tháng
một kì cho mỗi đối tượng.

e.
Ở miền núi, một đối tượng đã bắt đầu được chú ý là người
tàn tât, mà đa số hiện nay là các nạn nhân chất da cam trong
cuộc chiến tranh hóa học vừa qua, một vân đề nhức nhối của xã
hội Việt Nam. Các ngành cần bàn để nhanh chóng giải quyết vấn
đề này: đòi sống vật chất (tiền trợ cấp tôi thiểu tạm thời cho mỗi
em theo quy định cùa Bộ LĐTBXH, phục hổi chức năng, học
vãn hóa và học nghề... Các tổ chức cần bàn bạc với nhau và phân
công giải quyết là: ngành LĐTBXH, Y tế, Giáo dục đào tạo, Hội
Chữ thập dỏ, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân
Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp chính quyền
địa phương...
g. Để ổn định cuộc sống hiện tại và tương lai cho những người
lao động cũng như cho toàn dân, giới thiệu với nhân dân và vận
động đóng góp (có bảo đảm của nhà nước) bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, gửi quỹ tiết kiêm... Đây cũng là một biện pháp để phát
huy nội lực và PTBV. Cấc vấn để nêu trên còn mới mẻ vói xã hội
miền núi nói riêng, Việt Nam nói chung, nên phải tổ chức giới
thiệu kĩ càng, thông qua học tập, cho toàn dân, thì mứi có thể đưa
vào cuộc sống được nhanh chóng.
IX. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN

núi

Từ bao đời nay, người dân miền núi vẳn canh tác theo kiểu
một nền nông nghiệp tự cung tự cấp, dựa vào làm nương rẫy, nên
không đủ nuôi sống con người. Ngoại lệ ờ những vùng lòng chảo,
có những cánh đồng rộng lớn có thể phát triển trổng lúa nước nếu
có khả năng xây dựng được một hệ thống thuỷ lợi thích hợp, hay
các mảnh ruộng nhỏ ở cạnh suối có nước quanh năm, có thể
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guồng dưa nước vào ruộng. Đày là kinh nghiệm ngàn xưa của
người nông dân Việt Nam đã tổng kết ngắn gọn kinh nghiệm của
nền nông nghiệp lúa nước: nhất nước, nhì phân, ba cần, bốn
giống. Cuộc họp mới nhất (tháng 10 nãm 2Ọ02) của Liên hiệp
quốc (Tổ chức FAO: tổ chức luơng thực - nông nghiệp hay nông
- lương) nhân ngày quốc tế về nước và an toàn lương thực, cũng
nêu rõ vai trò hàng đẩu của nước trong nông nghiệp ở các nước
nhiệt đới.
Ở miền núi, chương trình phát triển nông nghiệp đã được các
địa phương bàn bạc từ nhiều năm nay; đã đạt được nhiều tiến bộ
rất khích lệ nhưng kết quả còn hạn chế chưa được như mong
muốn. Người dân vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn tập quán chặt cây đốt
rừng làm nương rẵy, du canh du cư; người dân vẫn chưa có đủ
lương thực để ăn (cụ thể là gạo); tình trạng thiếu dinh dưỡng
(không những ở trẻ em) cao hơn ở các vùng khác trong cả nước;
sự phát triển về tầm vóc và thể lực thấp hơn ở nông thôn miền
xuôi. Trong tình hình mới của đất nước có nhiều biến đổi to lớn
từ khi thống nhất đất nước, việc xây dựng nhanh chóng một
chương trinh phát triển nông nghiệp cho miền núi đòi hỏi nhiều
suy nghĩ sâu sắc, ra ngoài khuôn khổ suy nghĩ cổ điển bình
thường, đập khuôn theo miền xuôi, khó thích hợp với tình hình
thực tế cùa xã hội miền núi, cũng như toàn xã hội Việt Nam.
Một số việc nên hết sức tránh,

không

nên làm:

- Tư tưởng tự cung tự cấp manh mún cùa thòi gian chiến tranh
dã qua. Khai hoang dể tự giải quyết lấy lương thực, theo nghĩa
là chặt cây rừng (các cây lâu năm) để trồng sắn, trồng ngồ, lúa...
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- Tập quán cũ chặt cây to làm củi đun bếp, sưởi ấm mùa rét,
củi cháy âm ỉ suốt ngày đêm, từ tháng này qua tháng khác.
- Trồng lúa nước theo kiểu quảng canh, kể cả ở những địa
phương thiếu nước, năng suất rất thấp, không đáng kể. Lúa nước
đòi hỏi một lao động nặng nhọc, vất vả ở Việt Nam do các đặc
điểm của khí hậu: mùa hè nắng, nóng, mùa đông giá rét, người lao
động phải làm việc ngoài ười, ngâm minh dưới nước trong hầu hết
mọi thời tiết, nãng suất còn thấp. Giá thành của lúa, gạo Việt Nam
còn cao, khả năng cạnh tranh thấp trên thị trường thế giới.
- Phát triển nông nghiệp ở miền núi cần đạt được các yêu cầu
sau đây:
- Giải quyết được nhu cầu về lương thực và nạn suy dinh
dưỡng (ở trẻ em khoảng 40%; ở người lớn cũng khoảng trên 20%;
của người cao tuổi không dưổi 30%), ảnh hưởng đến sự phát triển
thể lực lâu dài của các dân tộc miền núi.
- Nâng cao đòi sống vật chất và tinh thần của người dân miền
núi, nhanh chóng thoát ra khỏi cảnh nghèo khổ cố hữu.
- Giải quyết tình trạng nông nhàn, không có đủ việc làm dễ
dẫn đến các hiện tượng tiêu cực có nguy cơ lan tràn ở miền núi,
cản trở PTBV của miền núi.
Muốn phát triển đi lên> miền núi phải căn cứ vào các của cải
sẩn có tiềm tàng trong tay (đất, rừng, tài nguyên dưới đất, trên
mặt đất, khí hậu; sự cần cù, thông min.\ sáng tạo, dũng cảm. của
con người), tự sức mình, cần kiệm vươn lên.
Trong tình hình mới ở Việt Nam, phát triển nông nghiệp ở
miền núi cần vạch ra được và thống nhất một số phương hướng
thích hợp:

1. Không khuyên khích mở rông thêm diện tích canh tác lương
thực hiện có mà tích cực đi vào thầm canh, tảng năng suất, sử dụng
phân bón vi sinh, hữu cơ, thay đổi cơ cấu cây trồng thích hợp.
2. Trông các cây lương thực quen thuộc ở miền núi như sắn,
ngô, khoai... (nhưng cần đổi giống mới cho năng suất cao hơn).
Các cây này dành cho người và chủ yếu cho các động vật nuôi.
Miền núi nên nghiên cứu trổng cây kè vì kê ít cần nước hơn
cây lúa, có giá trị dinh đuỡng cao khôrig kém cây lúa (xem bảng
số 2); các cây họ Đậu (đậu tương, đậu xanh), cây lạc đều có giá
trị kinh tế và giá trị dinh dưỡng cao ựem bảng s ố 3).
Ở một vài vùng đặc biệt (huyện Trùng Khánh - Cao Bằng) có
thể phát triển cây đại mạch (lúa mì), trổng đỡ vất vả hơn cây lúa.
3. Mờ rộng diện tích trồng cỏ để có những cánh đồng cỏ rông
lớn cho chăn nuôi. Có thể mở rộng trồng cỏ dưới tán rừng.
4. Trong mấy chục năm qua, trong các điều kiện lịch sử đặc
biệt của Việt Nam, rừng bị khai thác quá mức, có thể nói là bị
phá hoại nghiêm trọng. Nhiều khu rừng nhiệt đới um tùm xưa
kia, nay đã trở thành những núi trơ, đồi trọc, hoang tàn. Nhiệm
vụ quan trọng là bảo vệ các diện tích rừng còn lại, các rừng đầu
nguồn; trồng lại khoảng 15 triệu ha rừng và đất chưa sử dụng.
Từ rừng, cây trồng và đa dạng sinh học, miền núi và cả nước đi
lên công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Gỗ ỉà nguyên liệu của cả một
hệ thống công nghiệp chế biến: xây đựng, công nghiệp nội thất;
khai thác mỏ, bột giấy và công nghiệp giấy, in, giao thông vận tải,
xuất khẩu, V.V..
Cùng với rừng, ở miền núi, cần chú ý đến vườn gia đình, cải
tạo vườn tạp theo mô hình sinh thái VAC hay VACR. Nếu bổ
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sung thêm bể khí sinh học gia đình, thì hệ sinh thái VAC trở
thành một công cụ có tác dụng cải tạo môi trường miền núi, đem
lại lợi ích kinh tế không nhỏ cho các gia đình miển núi; trở thành
nển móng của kinh tế trang trại Việt Nam.
Nói tóm lại, rừng (cùng với VAC và bể khí sinh học) là một
mũi nhọn quan trọng trong PTBV miền núi ở Việt Nam.
5.

Một mũi nhọn thứ hai tạo nên thế mạnh của miền núi, chưa

được nói đến đúng mức là chăn nuõi. Đồng cỏ và lương thực cho
các động vật không có nhiều khó khãn như ờ miền xuôi.
Nội dung của chãn nuôi bao gồm các gia cầm quen thuộc (gả,
vịt, ngan, chim cút, v.v..); các tiểu gia súc (lợn, dê, cừu, thỏ...),
các đại gia súc (trâu, bò, ngựa, hươu, nai, voi ở vài địa phương
Tây Nguyên...). Ở miền núi Việt Nam, từ trước đến nay chưa chú
ý đến một số động vật đã nêu ờ trên như: chim cút, dê, cừu, thỏ,
hươu, nai... dễ nuôi, không đòi hỏi đầu tư quá lớn; chưa chú ý đến
sữa dê, sữa bò., có giá trị đinh duftig cao (xem bảng sô'4).
Chăn nuôi ở miền núi có hai mục tiêu tiêu chính:
Gải thiộn đinh dưỡng, giải quyết tình trạng thiếu dinh dưỡng
để nâng cao thể lực, thể hình, từng bước cải tạo giống nòi.
Phát triển kinh tế: các sản phẩm cùa chăn nuôi có thể là
nguyên liệu cho một số ngành công nghệ mới, như đa, thịt, sữa,
một số phủ tạng...
Để phát triển chăn nũôi, miền nứi cũng phải xây dựng dần
ngành chế biến lương thực, cung cấp đầy đù thức ăn cho các động
vật nuôi, để tảng sản lượng, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
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Bảng số 2
Bảng phân chất các thành phẩn một số ngũ cốc
(ỉheo tư liệu của Viện Dinh Dưỡng)
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Bảng s ố 3
Bảng phân chất các thành phẩn các lương thực (hạt và giá)
(Theo tư liệu của Viện Dinh dưỡng)
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Bảng sô' 4
Bảng phán chất cúc ỉhảnh phẩn một sô' thịt, sữa.
(Theo tư liệu cùa Viện Dinh dưỡng)
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Để xây dựng nông nghiệp, công nghiệp chế biến kèm theo, đi
lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá, miền núi cấn phải giải quyết
được các khó khàn, trở ngại nhu: miền núi chưa hấp dẫn đối với
thanh niên sẵn sàng rời bỏ các đô thị để đi lập nghiệp ở những
vùng đất mới; thiếu vốn và cách sử dụng có hiệu quả số vốn còn
ít ỏi trong tay; thiếu cơ sở vật chất và các trang thiết bị thích hợp,
thiếu đội ngũ lao động có kĩ thuật; thiếu khả năng quản lí cụ thể
và có hiệu quả, V.V.. Trong muôn vàn khó khãn thường được nêu
lẽn hàng ngày, có 3 điểm đáng chú ý nhất:
a. Một bộ phận không nhỏ cán bộ quản lí các cấp ở miền núi
tỏ ra lúng túng, chưa có diều kiện để biến các đường lối, chủ
trucrng đúng đắn, kịp thời và sáng tạo của trung ương đảng, chính
phủ thành các kế hoạch thực hiện cụ thể thích họp với tình hình
của địa phương; nhiều cồng việc để ra tiến triển chậm chạp, hiệu
quả đạt được thấp...
b. Không ít người trong nhân dân không hiểu cần phải làm gì
cho đúng để giải quyết tốt các yêu cầu trong cuộc sống nên đành
“tự biên, tự diễn” hiểu sao làm vậy.
Một số cá nhân hãng hái, nhiệt tình, miệt mài nghiên cứu dể
giải quyết một số yêu cầu của nhân dân trong vùng (ví dụ ở đổng
bằng sông Cửu Long việc di dời nguyên vẹn các ngôi nhà cần phá
bỏ để giải phóng mặt bằng; viộc nghiên cứu tự làm cầu thay các
cầu khỉ bắc qua kênh, rạch chằng chịt ở vùng đồng bằng sông
Cửu Long, việc tự nghiên cứu cải tiến máy cắt cỏ thành máy gặt
lúa; việc nuôi nai và phát triển nuôi nai ở vài địa phương miền
Trung, v.v..). Không phải các sáng tạo tự phát của nhân dân lúc nào
cũng nhân ngay được sự giúp đỡ của các ngành có liên quan để
nâng cao giá trị khoa học và đẩy mạnh sản xuất lên. Ở miền núi,
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để phát triển bền vững có lẽ một việc bức bách hàng đầu phải làm
là đẩy mạnh chủ trương toàn xã hôi học, nâng cao tri thức của
toàn dân miền núi, để mỗi người dân hiểu rõ quyền lợi và trách
nhiệm của mình phải làm gì cụ thể, góp phần vào sự phát triển
bền vững của miền núi.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên có chủ trương và
kế hoạch in hàng nhiều chục vạn, có thể hàng triệu quyển sách các
loại nhỏ bán rất rẻ cho mỗi hộ nông đân miền núi, mỗi quyển đề
cập đến một hay nhiều chuyên đề về cách làm ãn cụ thể mà người
nông dân cần biết để làm (nuôi lợn nạc, nuôi lợn giống; nuôi gà
hướng thịt, nuôi gà hướng trứng; nuôi bò sữa, nuôi bò thịt; nuôi
chim cút; trồng lúa cao sản, trồng lúa kinh tế, lúa hương; trổng
bưởi, cam, quýt giống không hạt; các loại phân bón hữu cơ, vi
sinh; các thuốc bảo vệ thực vật; cách bảo quản, chế biến mỗi loại
nông sản thành hàng hóa, v.v..). Nếu viết được một cách ngắn
gọn, dễ hiểu, có kèm theo hình vẽ cụ thể, đọc kĩ xong (hì có thể
làm được có hiệu quả, thì các sách này sẽ giúp ích rất nhiều cho
người nông dân miền núi, phát triển vững chắc sản xuất nông
nghiệp miền núi. Một việc đĩ nhiên phải làm là Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tổ chức một hệ thống dịch vụ bán giống
cây, con, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, V.V.. có bảo đảm chất
lượng; phối hợp với Bộ Thương mại, Hội Nông dân Việt Nam vận
động thành lập các hợp tác xã thu mua kịp thời các nông sản (thó
hay đã chế biến) tại chỗ để ổn định giá cả thị truòng...
c.
PTBV nông nghiệp miền núi đòi hỏi nhiều kiến thức khoa
học - công nghệ tiên tiến, hiện đại và một số điều kiên khác;
nhưng thực ra các đòi hòi này không phải quá cao, quá tầm tay,
tầm hiểu biết của khoa học nông nghiệp Việt Nam. Đây cũng lằ
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hoàn cảnh tương tự của các ngành chức năng, nghiệp vụ khác ở
miền núi, vì đều chi phối nhiều hay ít sự phát triển nống nghiệp
và công nghiệp chế biến kèm theo sản xuất nông nghiệp. Giải
quyết điểm (3) này là trách nhiệm chính của các cấp quản lí ở
trung ương và địa phuơng cùng các tổ chức chính trị - xã hội như
Hội Nóng dân Việt Nam; xã hội nghề nghiệp, các tổ chức khoa
học như Liên hiệp các Hội khoa học - kĩ thuật Việt Nam, Hội làm
vườn. Hội nuôi ong...
X. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở MIỀN NÚI
Trong thế giới hiện đại, công nghiệp là một trong nhiều yếu tố
hàng đầu để phát triển bển vững, dựa vào các tiến bộ khoa họccỏng nghệ tiên tiến, đặc biệt vào công nghệ điện tử, các vật liệu
xây dựng mới, V.V.. Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các nước
với nhau, cần thiết phải có một nền khoa học - cóng nghệ phát

Iriển; nhiều vốn dể đổi mới nhanh công nghệ và các trang thiết bị;
nguồn nhân lực có kĩ thuật cao; sụ lích luỹ quyền lực dựa vào thế
mạnh tài chính; năng lực quản lí kinh tếcao; V .V .. Nói tóm lại, các
điều kiện mà các nước đang phát triển đều ở vào thế yếu.
1. Đại cương
Muốn đi vào công nghiệp hóa, các nước đang phát triển phải
vay nợ, phải nhập công nghệ mới và các trang thiết bị thường rất
đắt tiền, thậm chí nhập nguyên liệu phù hợp với công nghệ mói,
V.V.. Một số các nước này phải đẩy mạnh việc khai thác các tài
nguyên thiên nhiên vốn có sẵn (lâm sản, khoáng sản...) để có hàng
trao đổi dưới dạng nguyên liệu thô hoặc sơ bộ chế biến theo công
nghệ thấp, nên giá trị thương mại hạn chế. Tinh trạng thường xảy
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ra là không quản lí dứợe sự khai thác quá mức các tài nguyên một
cách phung phí, sẽ làm cạn kiệt nhanh chóng các tài nguyên thiên
nhiên và cuối cùng dễ đẫn đến các thảm họa môi trường.
Một nước dang phát triển trên con đường công nghiệp hóa cần
chú ý đến hai hướng phát triển của công nghiệp hiện đại: một
hướng tự de cạnh tranh theo khả nãng tối đa và một hướng phát
triển lành mạnh có điều chỉnh nhiều chương trình đa đạt hiệu quả
tối ưu.
Hướng thứ nhất là đặc điểm chính của nền kinh tế thị trường
tự do từ trước đến nay, trong nền kinh tế thị trường này xảy ra hai
hiện tượng: hiện tượng cạnh tranh vể nguyên liệu, năng lượng cãn
thiết cho sản xuất; hiện tượng xới mòn văn hóa truyền thống. Hại
hiện tượng này dẫn đến sự phát triển khổng bền vững (xem Sơ dồ
số 7).
Hướng thứ hai phát triển công nghiệp có sự điểu chỉnh hài hòa
hơn giữa lợi ích kinh tế đơn thuần với các chương trình phúc lợi
công công phục vụ cho chiến lược con người, trong đó có chương
trinh bảo vệ môi trường hướng này có khả nãng dản đến sự
PTBV (xem Sơ đồ số 7).
2. Nội dung phát triển công nghiệp miền núi
2.1.
Công nghệ chế biến ở miển núi phát ưiển từ các nguồn
nguyên liệu phong phú có tại chỗ:
Muốn phát triển được bền vững, hay ít nhất cũng đỡ bớt chông
gai,' miền núi phải nghiên cứu một cách sáng tạo các đường lôi
chỉ đạo, chủ trương chung đúng đắn của Trung ương Đảng, Quốc
hội và Chính phủ; ỉên dược một chương trình, công nghiệp hóa
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Sơ đổ số 7
B. C ông nghiệp hoá, hiện dại hoá
kinh té tri thức, diện tử

S à n xuất cõng
nghiệp, nông
nghiệp cao.
lành mạnh

Khai thác hợp lỷ
các nguồn lái
nguyên thiên
nhi&n và nhàn
lố i sóng, lâp quan
sống lành manh, có
tcỷ cưong, bảo lổn các
Unh hoa của nén vân
hóa trưyền thống trẻn
con dường hiện đại
hóa

tạo, bảo tổn, tái
s " V bảo đảm
nhu cầu phát
friển

Phân phối hợp lý
C3C nguổn tài

nguyên Tránti
đ tạc 6 nhiễm
và các thảm họa
môi Intàng

ổn định, cài ttiiậi
cuộc sỗíig của
các tầng lớp nhân
dân

sự p h âllriể n bềnvữhg
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A. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Kinh tế tri thức, diện tử

Sản xuất công
nghiệp, nông nghiệp
cao với nâng suất
ngày càng cao, theo
khả năng tói da

Cạnh tranh dữ
dội về nguyên
liệu sản xuất
tròng nội bộ mỗi
nước, trẽn thị
trường quốc té.
tác động đến
nguỂn lài nguyên
IhiỀn nhiên

Lói sóng, lặp quán
sổng khóng lãnh
mạnh, sỏi mòn các
rnat tốt cùa nền văn
hóa truyền thóng

Gạn kiện nguổn
lài nguyên thiên
nW6n - và các
nguồn tái nguyên
khác

Xói mùn- ttioái
hóa mối trtiởng
thiên nhiên, xã
hội. vòi các thảm
họa mối tníông
Cuộc sáng của
con ngưu luón
luôn biển động

Sự phát triển khống bến vững

(một bộ phận của chương trình tổng thể PTBV miền núi) phù hợp
với thực lực của miền núi, với tình hình của cả nước và với sự hội
nhập đến kề với khu vực và thế giới. Chương trình này gồm có
hai phần có quan hệ mật thiết với nhau và tác động lần nhau:
phần công nghiệp chế biến thừa kế khoa học công nghệ của thế
kỉ XX và phần khoa học - còng nghệ cao trong đó cõng nghệ tin
học giữ vị trí quan trọng hàng đầu.
a. Lâm sản, nống sản:
Gỗ chế biến thành gỗ ván, bột giấy.
Tre, bương, nứa, song, máy: làm đổ đa dụng, làm bột giấy.
Cây ăn quả.
Ngỏ, sắn, dậu tương, bột cá chê'biến làm thức ăn cho động vật
nuôi, các gia súc, gia cầm, hố trợ cho đồng cỏ.
b.

Các sản phẩm

từ

chăn

n u ô i ( d a , t h ịt ,

sữa,

V.V..) đ ể x â y

dựng

các cơ sở công nghiệp đa, sữa, thịt, V.V..

c. Các khoáng sản được phát hiện tại miền núi và địa phương
có thể tổ chức khai thác được, chế biến và sử dụng chủ yếu tại địa
phương:
- Than, apatit, sa khoáng: vàng.
- Cát ở các bờ sông. Để tránh việc khai thác bừa bãi cát dọc
các bờ sông làm xói lờ các bờ sông, làm thay đổi dòng sóng, cẩn
chú ý hai điểm: từng bước xây kè hai bò sông, bắt đầu từ các
khúc sông chảy qua sát các đô thị; không cho phép ca nô cao tốc
chạy ở các khúc sông mà hai bên bờ không có kè cứng vì sẽ làm
sụt lở hai bờ, dễ gây nhiều tai nạn giao thông đường thuỷ.
- Các suối nước khoáng nóng: các nguồn nguyên liêu dồi dào
không mất tiền mua, có tác dụng phòng bệnh, chữa bệnh tốt, có
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thể xây dựng thành các trung tâm điều dương và du lịch sinh
t h á i , V.V..

Trong sử đụng suối khoáng cần thực hiện nghiêm túc các
nguyên tắc cơ bản tránh ố nhiễm: suối khoáng có một chu vi
được bảo vệ nghiêm ngặt, bán kính tối thiểu là 50 mét được lát xi
măng và có hàng rào bao quanh; nước khoáng được sử dụng tại
chỗ sát ngoài vành đai bảo vệ, đưa vào nhà tấm, làm vòi nước
uống và vào cơ sở đóng chai; không được chở đi xa để đóng chai;
nước thải từ nhà tắm và cơ sở đóng chai được dẫn vào bể xử lí ở
cách xa suối tối thiểu 500 mét và dược xử lí đầy đủ trước khi cho
thoát ra ngoài môi trường thiên nhiên.
d.
Một công nghiệp chế biến mà miền núi cần nghiên cứu giải
quyết khẩn trương là xử lí các chất thải sinh hoạt hàng ngày gây
ô nhiễm môi trường. Phương hướng giải quyết ở miền núi là dùng
các bể khí sinh học đối với các chất thải hữu cơ; thu gom các chất
thải vô cơ và tái chế thành nguyên liệu mới, góp phần giảm nhập
nguyên liệu nước ngoài.
2.2.
Khu vực cồng nghệ cao: miền núi cẩn khẩn trương chuẩn
bị khu vực công nghệ thông tin theo hai hướng:
a. Xày dựng màng lưới điện thoại cố định rộng rãi, máy điện
thoại di động, máy tính.
b, Chọn một số học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học chính
quy và một số sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp,
thực sự có các tiêu chuẩn quy định, để đào tạo thành các chuyên
viên, chuyên gia giỏi công nghệ tin học cho các ngành, các cơ sở
kinh doanh, sản xuất, các cơ quan nhà nước, V.V.. Cần có tác
phong mới là chủ động liên hệ với các trường đại học để nhắm

truớc các học sinh xuất sắc; liên hệ đỡ đầu, bảo trợ trong quá
trình học tập và thu nhận làm việc sau dào tạo.
3. Các điều kiện cần để phát triển công nghiệp
Muốn PTBV cẩn sớm giải quyết một số điều kiện sau-đây:
3.1. Xác định sách lược phất triển công nghiệp, nông nghiệp
Kinh tế miền núi là phục vụ cho chiến lược con người, đem lại
lợi ích đời sống cho người dân miền núi, thỏa mãn các đòi hỏi
của thị trường miền núi và có thể ưong cả nước; tạo ra các sản
phẩm có chất lượng cao và giá rẻ, thỏa mãn các nhu cầu của thị
trường nội địa. Cho nên cần phải có nghiên cứu rất kĩ các dặc
điểm của thị trường miền núi, có nhiều dân tộc; cần nghiên cứu
kĩ tâm lí của các đối tượng trong mỗi dân tộc, thị hiếu của mỗi
đối tượng; các hướng và khả năng mở rộng thị trường. Từ các kết
quả nghiên cứu trên xác định một số sản phẩm đặc thù, cung cấp
cho các đối tượng chính lâu dài (thanh niên, phụ nữ...), ở một thị
trường chính (nông thôn, đô thị miền núi), cho các đối tượng có
thu nhập trung bình và ít tiền, để rồi từ đó làm căn cứ mở rộng ra
các thị trường khác và các đối tượng khác.
Đồng thời phải nghiên cứu các thị trường các nước ngoài, các
nước láng giềng, các nước trong khu vực Đông Nam Á, các thị
trường truyền ihỏng, các thị trường mới khác (không bỏ qua các
nước đang phát triển ở nam bán cầu). Đối vói Việt Nam, cũng
như đối vói miền núi Việt Nam, xuất khẩu là vồ cùng quan trọng
để có tiền mua các trang thiết bị các công nghệ hiện đại, các
nguyên liệu và các mặt hàng tối cần thiết mà trưóc mắt trong
nước chưa có khả năng sản xuất được.
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Tuy nhiên, giữa thị ưường trong nước và thị trường nước
ngoài, cũng cần xác định cho rõ ràng thị trường nội địa là cơ bản,
cái gốc, được xếp ưu tiên số 1; nhưng thị trường nước ngoài là
quan trọng cần được giữ vững và ngày càng phát triển.
Cần chú ý là với sự hội nhập vào khu vực và thế giới, với sự tự
do thương mại toàn cầu, các hàng hóa nước ngoài sẽ vào tràn
ngập thị trường nội địa với giá rẻ. Nhiệm vụ đặt ra cho các ngành
sản xuất là phải có nhiều nỗ lực dể không bị đánh ngã trên thị
trường nội địa.
Thị trường thế giới có nhiều biến động đột ngột, xảy ra hàng
năm, có thể hàng 3 tháng hay hàng tháng trong một năm. Một
mặt phải theo dõi rất sát hàng ngày các biến động giá cả ở thị
(rường nội địa cũng như ở thị trường nước ngoài; mặt khác phải
chấp nhận là, cùng một chủng loại sản phẩm tương tự như nhau,
giá sản phẩm ở thị trường nội địa phải thấp hơn ở thị trường nước
ngoài; hoặc giá của sản phẩm Việt Nam ở thị truòng nội địa phải
thấp hơn hay cùng lắm là bằng giá của sản phẩm nước ngoài bán
ở thị trường Việt Nam, nhưng chất lượng trong mọi trường hợp
phải tốt hơn và giữ vững 'chất lượng. Đây là một bài toán kinh tế
khó khăn và phức tạp, cần phải có sớm lời giải thỏa đáng, không
ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước, nhưng cũng cần có tác động
đến một mức độ nhất định của Nhà nước, và cụ thể là của ngành
thương mại với sự đổng tình của nhân dần.
3.2. Vốn
Cần thiết cho cõng tác chuẩn bị (đánh giá nhu cầu của dự án
đối vód sự phát triển của địa phương; vùng nguyên liệu - địa điểm
của cơ sở sản xuất; giao thồng vận tải; nhu cầu của thị trường và
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khả năng tiêu thụ tại các thị trường...); để án xây dựng cơ bản
(phác thảo đồ án, đổ án chi tiết đầy đủ, tránh hết sức các thay đổi
trong quá trình thi công và các sự phát sinh; chú ý đến chi phí cho
các chuyên gia tham vấn có trách nhiệm và có năng lực); vốn dự
kiến cho xây dựng cơ bản trước khi đấu thầu và các bất trắc bất
khả kháng trong quá trình xây dựng; vốn mua sắm trang thiết bị
sản xuất, chú ý bao gồm cả chi phí cho các chuyên gia mua sắm,
láp đặt và vận hành...; chi phí chuẩn bị vùng nguyên liệu, nhân
lực tương lai bao gổm cả cơ sở cư xá, các chi phí chung khác, V.V..
Vốn là một khâu khó khăn, dễ bị động nhất là ở các khâu dự
irù, giải ngân và quyết toán, nên cần xây dựng từ đầu bộ phận quy
hoạch, tài chính - kế toán thích hợp, giúp cho việc sử dụng nguồn
vốn có hiệu quả tốt nhất.
3.3. Nhân lực
Ai cũng rõ, nhân lực là yếu tố quan trọng, quyết định cho hoạt
động thành công của nhà máy tương lai. Nó cũng lả một vấn đề
khó khăn của miền núi do khả năng cung chưa đáp ứng dược với
cầu. Thủ trưởng phải chú ý đặc biệt đến vấn đề này và bàn bạc với
các cộng tác viên thống nhất đưòng lối xây dựng một nhân lực
thích hợp để thực hiện được nhiệm vụ cụ thể được giao cho nhà
máy như: nhân lực ở văn phòng (hành chính, quản trị, tổ chức, tiếp
thị...), hoạt động theo pháp luật, đường lối chính sách và các văn
bản củatrung ương đảng, chính phủ và ngành, địa phương; nhân
lực ở bộ phận hậu cần (nguyên liệu, trang thiết bị kĩ thuật và thông
dụng, sinh hoạt đôi sống, v.v..); đội ngũ cán bộ kĩ thuật, các kĩ
thuật viên, cống nhân lành nghề, tay nghề cao, V.V.. Doanh nghiệp
cần có một kế hoạch đào tạo liên tục từ dầu các chức danh nhân
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lực để từng bước nâng cao chất lượng nghiệp vụ, có nhiệt tình,
lương tâm và tinh thần trách nhiệm tốt, có tinh thần học tập liên
tục để theo kịp với các yêu cầu của công nghệ sản xuất không
ngừng đổi mới. Khi nhận một người vào làm việc, doanh nghiệp
đặt ngay yêu cầu là mỗi người cam kết phấn đấu mỗi ngày dành
lối thiếu một giờ để học (ngoài 8 giờ lao động theo quy định).
3.4. Nhà máy sản xuất
Ngay từ đầu phải có một luận cứ khoa học đầy đủ về xây dựng
nhà máy, sự phát triển ổn định lâu dài, không gây ô nhiễm mòi
trường cho các cộng đồng dân cu xung quanh, khả năng mở rộng
sản xuất, khu nhà ở cho cán bộ, công nhân, nhân viên, ưu tiên cho
các người ở ngoài địa phượng sở tại và ở xa doanh nghiệp.
Địa điểm của nhà máy gắn liền với vùng cung cấp nguyên
liệu lâu dài; nguyên liệu (chất lượng, giá thành...) là một trong
các yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định giá thành cùa sản
phẩm và sự phát triển tương lai của nhà máy. Đưòmg vận chuyển
nguyên liệu đến nhà máy (phí vận chuyển) ngắn và nhanh chóng,
kịp thời cũng là một yếu tố cấu tạo nên giá thành.
Nhà máy phải bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, môi trường
lao động trong lành, thoải mái và sức khỏe của lực lượng lao
động; không gây ồ nhiễm mỏi trưòng chung quanh gần và xa nhà
máy, phải có hệ thống dẫn nước và phương thức xử lí các chất
t h ả i đẩy đủ.
Nói tóm lại, việc xây dựng nhà máy phải tuân theo đúng các
quy định của các vãn bản pháp luật của Nhà nước đã ban hành.
Ban xây dựng (và bộ phận kiểm định chất lượng xây. dựng)
phải liên hộ, bàn bạc thường xuyên với nhà thầu, theo dõi chất
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lượng xây dựng, phái hiện ngay các việc làm dối, làm ẩu; chất
lượng vật liệu; các thất thoát vật liệu, V.V.. Giám đốc khổng thể
phó mặc ban xây dựng mà phải năng lui tới công trường xây dựng
V.V.. Một vấn đề hết sức tránh là không làm đúng theo thiết kế,
luôn nêu lên các vấn đề phát sinh cần phải giải quyết, ảnh hưởng
đến chất lượng công trinh, làm cho vốn quyết toán cao hơn nhiêu
so vói dự toán.
3.5. Trang thiết bị
Mặc đầu một số định kiến sai trái ở ngoài xã hội, một nhà máy
ở miền núi cẩn có các' trang thiết bị công nghộ cao, phù họp với
các mặt hàng sản xuất, các tiêu chuẩn yêu cầu đối với các mặt
hàng không có gì khác so vói tất cả các mặt hàng cùng chủng loại
lưu hành trên thị trường.
Về Ưang thiết bị cho một nhà máy ở miền núi cần Lưu ý đến
các điểm sau đây:
- Nên có một tổ chuyên gia 2-3 người quyết đinh nên mua các
loại máy gì thích hợp với nhà máy và thẩm tra máy móc nhập về
xem có đủ chất lượng yêu cầu. Không bao giờ nhẹ dạ, cả tin mua
ngay trang thiết bị đã qua sử đụng, các loại công nghệ bẩn lỗi
thòi với giá rẻ.
- Có một tổ chuyên viên kĩ thuật thường kì bảo dưỡng toàn bộ
máy móc và sửa chữa các hư hỏng.
- Tận đụng hết công suất của trang thiết bị, có thể mỗi ngày
làm 2 ca để nhanh chóng khấu hao, sớm thay dổi mẫu mã, công
nghệ sản xuất, V.V..
- Giới thiệu các mặt hàng mới chất lượng cao hơn.
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3.6. Nguyên liệu
ở miền núi, tiềm nãng nguyên liệu không thiếu, nhưng cần
làm sao nông dân chịu làm ra nguyên liệu, thực hiện đúng hợp
đồng, nghĩa là đồng ý giao đủ khối lượng, đúng chuán chất lượng
và đúng thời gian. Muốn như vậy thì giá nguyên liệu trong nước
phải đáp ứng dược các yêu cầu: ổn định đời sống cho nông dân
làm ra nguyên liệu, tiến đến cải thiện đời sống cho họ về lâu dài,
làm cho họ yên tâm, phấn khởi cung cấp nguyên liệu cổ chất
lượng tốt cho nhà máy; ổn định nguồn cung cấp nguyên liệu đầy
đủ mặc dầu các biến động giâ cả ở thị trường nước ngoài và trong
nước; không để xảy ra sự tranh giành nguyên liệu ở thị trường
trong nước lúc nguyẽn liệu có vẻ khan hiếm, hoặc lúc nguyên
liệu nhiều thi hạ gíá mua ỉàm nông dân lỗ vốn, phó mặc họ tự
xoay sở.
Muốn giải quyết dứt điểm các khó khăn về nguyên liệu phải
chú ý đến mấy điểm sau dây:
a. Kí hợp dồng có hiệu lực thi hành 3 đến 5 nám với nông dân
sản xuất, thông qua làm việc với trưởng bản, thôn, già làng, Hội
Nông dân Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ưỷ
ban nhân dân địa phương (xã). Cần phải bàn bạc thật kĩ trên tinh
thần lợi ích đời sống của nhân dân địa phương trước mắt và lâu
dài, quyền lợi của nhà máy và sự phát triển chung cùa miền núi.
Hai bên, người sản xuất ra nguyên liệu và doanh nghiệp tiêu thụ
nguyên liệu để làm ra hàng hóa, đều có trách nhiệm với nhau,
cùng chia sẻ lợi ích và cùng nhau giải quyết các rủi ro nếu chẳng
may xảy ra.
b. Cơ sở để bàn về giá nguyên liệu mua của nông dân vào thời
điểm kí hợp đồng là các loại giá sau đây:

- Giá nguyên liệu ở tại địa phương (Việt Nam) trong ba năm qua
và ở các nước ngoài có mua hàng (thành phẩm) của Việt Nam.
- Giá thành phẩm xuất xưởng của nhà máy sản xuất bán cho
tổ chức xuất khẩu; giá bán của thành phẩm ở thị trường nội địa.
• Giá của sản phẩm tương đương bán ở thị trường nước ngoài.
Thông tin thị trường cho biết là khả năng cạnh tranh hàng hóa
cùa Việt Nam thấp trên thị trường quốc tế do giá cao hơn và chất
lượng thấp hơn của hàng hóa các nước khác. Đối chiếu các giá
nêu trên và tính toán thì giá nguyên liệu của Việt Nam bán cho
các nhà máy sản xuất của Việt Nam chỉ bằng khoảng 20 đến 30%
giá hàng hóa bán ở thị trường quốc tế.
Đối chiếu các giá của nguyên liệu Việt Nam với giá bán
nguyên liệu Việt Nam theo giá thị trường quốc tế để tìm một giá
có lợi nhất cho người Việt Nam, bàn bạc trên cái giá ước tính này
để kí hợp đồng gốc đầu tiên.
c. Để sau này việc giao nguyên liệu được suôn sẻ nên có các
điều kiện bổ sung cần thiết:
Nếu có các biến động giá của mặt hàng trên thị trường quốc tế
vào thời điểm giao nguyên liệu thì tìm một giải pháp có lợi nhất
cho nông dân; ví dụ nếu giá mặt hàng ở thị trường nước ngoài giảm
dưới 20% theo giá quy định trong hợp đồng thì vẫn giữ nguyên giá
trong hợp đồng; nếu giảm trên 20% thì mỗi đợt giảm 5% thì sẽ
giảm 1% vào giá hợp đồng; nếu giá mặt hàng trên thị trường tăng
mỗi đợt 3% thì giá nguyên liộu ghi trong hợp đồng tẫng 1%.
Đúng vào thời điểm giao nguyên liệu, nếu nhà máy không
hoạt dộng thì giám đốc nhà máy vẫn phải mua nguyên liệu theo
hợp đồng, hoặc phải bồi thường một khoản tiền cho các nhà sản
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xuất nguyên liệu khoảng 10-20% tổng giá trị của đợt giao
nguyên liệu (nhà máy chưa xây dựng xong, có sự cố kĩ thuật...).
Ngược lại, nếu nông dân không có nguyên liệu giao cho nhà máy
thì nỏng dân cũng phải chịu trách nhiệm tương tự. Cho nên, trong
thời gian ít nhất 6 tháng trước thời điểm thực hiện hợp đồng hàng
nãm, hai bên kí hợp dồng đã phải có liên hệ mật thiết với nhau
để giúp nhau cùng thực hiện tốt hợp đồng.
Việc làm hợp dồng, Ịhực hiện hợp đồng đỡ bớt khó khăn nên
nhà máy phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam và chính quyền địa
phương xây dựng được các hợp tác xã thu mua kiểu mới, thu gom
nguyên liệu của các hộ gia đình và giao nguyên liệu tại nhà máy.
Nhà máy phối hợp với các hợp tác xã giúp đỡ nông dân giải
quyết các khó khăn trong kĩ thuật canh tác, thâm canh, phân bón
vi sinh, bảo vệ cày trổng, cải tạo giống, tăng năng suất và chất
lượng nguyên liệu; tảng vụ cây trồng, mở rộng sản xuất nguyên
liệu cung cấp cho nhà máy; trồng thêm các nguyên liệu mới mà
nhà máy có nhu cẩu, V.V..
3.
7. Vận hành nhà máy bảo đảm sản xuất ổn định, mở
rộng sản xuất, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, phát
triền bền vững.
Trong phông cách làm việc có sự phối hợp chặt chẽ, bàn bạc
công khai các chủ trương; thống nhất, đoàn kết nội bộ giữa lãnh
đạo nhà máy, đảng bộ, công đoàn, ban thanh tra.
Nhà máy cần thực hiện các yêu cầu cần, kiệm, chống lãng phí
và các tiêu cực khác, công khai tài chính, mở rộng dân chủ bàn
bạc, kiểm toán định kì đầy đủ...
Nhà máy đặc biệt chú ý đến việc bảo hộ, an toàn lao động; an
ninh cùa nhà máy; bảo đảm môi trường sản xuất trong sạch,
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không gây ô nhiễm môi trường cộng đồng trong và ngoài nhà
máy; bảo đảm đời sốrìg vật chất, tinh thần của lực lượng sản xuất,
)ní kết và thực hiện các loại hợp đồng lao động theo đúng Luật
lao động; bảo đảm các loại bảo hiểm xã hội, y tế, tai nạn lao
động, V.V..
Nhà máy cẩn xây dựng nhanh chóng và đãng kí các tiêu chuẩn
chất lượng nguyên liệu, các mặt hàng sản xuất; đăng kí nhãn mỗi
loại hàng hóa, các nhãn thương hiệu trong nước và quốc tế; có
các biện pháp thích hợp chống hàng giả, hàng nhái.
Nhà máy có một bộ phận kĩ thuật kiểm tra chất lượng các sản
phẩm; xây dựng mẫu mã các mặt hàng mới; sản xuất các sản
phẩm phụ từ các phế liệu của các sản phẩm chính được tái chế
thành nguyên liệu mới; giảm nhập nguyên liệu từ nước ngoài...
Nhà máy mở rộng vốn sản xuất bằng các biện pháp đẩy
mạnh tích lũy hàng năm; cổ phần hóa trong nội bộ các lực
lượng sản xuất của nhà máy, từng bước ngoài xã hội; liên doanh
với các địa phương khác trong và ngoài miền núi, mở rộng dần
thị trường.
Nhà máy nghiên cứu thực hiện dần chế độ làm việc hai ca mỗi
ngày và liên tục trong cả nám, đồng thời với việc xây dựng nguồn
cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho sản xuất.
Nhà máy có một kho đự trữ nguyên liệu và các mặt hàng sản
xuất để đối phó kịp thời với các diễn biến của thị trường trong
nước và ngoài nước.
Nếu dự kiến ỉà dự trữ khồng còn cần thiết thì nên sớm có kế
hoạch hạ giá bán sản phẩm, thu hồi vốn cho đợt sản xuất sắp đến.
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Kết luân

Phát triển công nghiệp bền vững là một sự nghiệp mới và khó
khăn đối với các nước đang phát triển, đối với miền núi thì lại
càng khó khăn gấp bội. Miền núi có nhiều tiềm năng, mà phần
lóm các tiềm năng đang ở dạng “ngủ” và đang có nguy cơ bị đe
dọa do nhiều nguyên nhân. Cần thiết là phải đánh thức ra khỏi
giấc ngù đó bẳng nhiều biện pháp cổ điển và nhất là các biện
pháp sáng tạo, trong số đó đáng chú ý nhất là:
1. Nghiên cứu các phương hướng, đường lối, chính sách của
Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ dể xây dựng một chính
sách đúng đắn cho miền núi và có tính khả thi. Nó đòi hỏi ở các
cán bộ quản lí cái tâm, ý chí kiên quyết, vô tu và khẩn trương thực
hiện, thực sự vì lợi ích bức xúc của người dân nghèo miền núi.
2. Thực hiện nghị quyết của Trung ương về cải cách giáo dục
trong cả nước nói chung và cho miền núi nói riêng. Hai khâu
quan trọng là: tạp trung đào tạo nhanh chóng một đội ngũ cán bộ,
công nhân kĩ thuậl trẻ tuổi, tay nghề cao cho ngành tin học và các
ngành công nghiệp xuất phát từ rừng và chán nuôi; tổ chức thực
hiện chủ trương toàn xã hội miền núi học thudng xuyên để nâng
cao tri thức trong lao động sản xuất hàng ngày và cải thiện nhanh
chóng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân miền núi, ưu
tiên là người nghèo còn chiếm tỉ lộ cao trong nhân dân miền núi.
Trong nội dung học tâp thường xuyên kết hợp việc nâng cao các
kiến thức khoa học - công nghệ thường thức để xây dựng một
cuộc sống văn minh, có khoa học hơn, trên nền tảng nền vãn hóa
dân tộc truyền thống của miền núi.
3. Động viên được mọi tiểm nàng của đội ngũ cán bộ khoa học
- công nghệ có mặt tại địa phương, ở các trường đại học và các
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trường chuyên nghiệp để giải quyết các yêu cầu bức xúc trong
sản xuất và đời sống của nhân dân, bằng các chính sách thích
hợp, tạo điều kiện cho họ phát huy được hết khả năng của mỗi
ngưòi. Một trong các chính sách là hợp đồng giữa nhà máy và
nhà khoa học thỏa thuận phân chia phần trăm lợi nhuận của sản
phẩm làm ra được lưu hành ưên thị trường trong một năm hay
nhiều năm.
4.
Công tác quản lí sản xuất có vai trò quyết định, thực hiện
được sản xuất thực sự có lờỉ và tái sản xuất mở rộng. Đây là một
khâu đang có nhiều khó khăn hiện nay ở Việt Nam. Một lực
lượng sản xuất cần cố gắng phát huy cho dược là các hội khoa
học kĩ thuật (xã hội nghề nghiệp), các trường đại học và chuyên
nghiệp, bằng một chính sách cởi mở, thông thoáng.
XI. CÔNG TÁC XUẤT KHẨU Ở MIÊN NÚI
Công tác xuất khẩu tiến hành qua con đường tiểu ngạch giữa
các tỉnh biên giới của Việt Nam với các tỉnh biên giới của các nưức
bạn, đi qua các cửa khẩu chính thức hay không qua các cửa khẩu.
Trong tiểu mục xin chỉ bàn đến việc xuất khẩu qua con đường
chính thức, hợp pháp.
Nội dung xuất khẩu của miền núi chủ yếu là các nông - lâm
sản, với các mặt hàng sần có như:gỗ, mây song, tre; cà phê, cao
su, hạt tiêu, hạt điều, chè, được liệu (cây, con thuốc), trái cây, hoa
cây cảnh, gia súc, gia cầm...; một số khoáng sản, V.V..
Một số 1KV,& - lâm sản được xuất khẩu dưới dạng thồ hay chỉ
qua chế biến sơ bộ nên giá trên thị trường thấp hơn (bằng khoảng
75 - 80%) giá các mặt hàng tương tự của nước khác, tạo nên tình
hình là sô' lượng bán thì lón nhưng tổng giá trị lại thấp. Phương
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thức xuất khẩu này đem lại lợi ích trước mắt thì ít mà tác hại lâu
đài thì nhiều do nạn khai thác bừa bãi làm cạn kiệt tài nguyên
thiên nhiên, phá hoại môi trường, đa dạng sinh học; gây nên một
nếp làm ăn xấu, cạnh tranh nâng giá để có cho được nguyên liệu
lúc xuất khẩu thuận lợi, ép giá nông dân lóc có khó khăn ở thị
trường nước ngoài, gáy biến loạn thị trường giá cả, làm cho người
nông dân mất định hướng sản xuất ổn định lâu dài, có thể bị phá
sản, đời sống bấp bênh; công tác xuất khẩu khó khán dẫn đến mất
khách hàng ở thị trường quốc lế.
Các tổ chức kinh doanh xuất khẩu bắt buộc phải thực hiện
nghiêm chỉnh nguyên tắc là chỉ được xuất khẩu các mặt hàng có
thương hiệu cóng khai, bảo đảm quy định quốc tế về chất lượng,
sản xuất ở các xí nghiệp bảo đảm an toàn lao động. Hải quan
cũng cần trá lại các mặt hàng xuất khẩu không đạt các tiêu chuẩn
nêu trèn.
Các mặt hàng đứng vững được trên thị trường quốc tế cũng
như trên thị Irường nội địa của một quốc gia, đểu đòi hỏi các tiêu
chuẩn như sau:
Chất lượng tốt, dùng có hiệu quả; chất lượng được giữ vững,
không ihay đổi di xuổng nhất là về màu sắc.
Mẫu mã đẹp, hấp dẫn, bao bì lịch sự, đáp ứng thị hiếu, tâm lí
của khách hàng, làm cho họ hãnh diện về sản phẩm và có thể tự
mình vui miệng giới thiêu cho bạn bè, V.V..
Giá rẻ có thể chấp nhận được dễ dàng, không có khác biệt
đáng kể với các mặt hàng tương tự của các nước khác lưu hành
irên thị trường.
Dùng thuận tiện, luôn có sẵn, lúc nào cần là có ngay, nhất là
vào các dịp tuần lễ Tết, đi nghỉ, du lịch hàng năm, v.v,.
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Các tiêu chuẩn về chất ỉượng nêu trên là những yêu cầu cao
đôi với các cơ sở sản xuất, đặc biệt là ở miền núi. Cần nghiên cứu
kĩ mỗi khâu trong quy trình sản xuất đi từ nguyên liệu đến sản
phẩm cuối cùng, để nhận thức được một số vấn đề cần phải giải
quyết (xem sơ đồ 8, 9 ) cho có hiệu quả.
Sơ đồ 8. Quy trình ìưu chuyển hânq hóa
Thị trường
trong nước,
nguủí tiêu dùng

Nguyên
liệu
nông
sán

Co sỏ công
. nghiệp chế .
biến thành
hàng hóa

Cơ sỏ
- thiíũngmại

Xuất
khẩu

Cữ sở
hương mại
nuớc ngoài

Thị truòng
nước ngoài:
người tiêu
dùng
nuớc ngoài

Đối với thị trường Hoa Kì, muốn được chấp nhận, các doanh
nghiệp phải áp dụng hộ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn
SA 8000: đáp ứng được các yêu cầu về ánh sáng trong nhà xưởng,
lối thoát hiểm, nhà vệ sinh, bảng lương, việc thực hiện các chính
sách về lương, thời gian tãng ca, nghĩa là thực hiện đúng cấc
chính sách mà luật pháp quy định (theo ông Nguyễn Chi Phương
- Tổng giám đốc Công ti cổ phần may Hoà Bình, Báo Sài Gòn
Giải phóng ngày 21-9-2002).
Ngoài ra cũng cần đặc biệt chú ý đến các nhãn sản phẩm, nêu
rõ công thức, phương thức chế biến, V.V..
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Người làm công tác xuất khẩu (NLXK) có quan hệ hợp tác
mât thiết với các cơ sở sản xuất, các nhà máy, để cùng với họ ổn
định và phát triển sản xuất của nhà máy; giúp nông dãn các'điều
kiện đé phát teịển ổn định nguyên ỉiệu, mặc dầu các biến động
của thị trường thế giới.
Sơ đỗ 9. Vòng khép kín kinh tế

Cảo loại
Cữ sỏ
thương mại
trong nuóc
thuộc các
thành phắn
kinh tế

Sơ bộ
Chế bién thành

bén sẩn phẩm

C h ế biến
còng nghiệp
ihành
sản phẩm
hàng hóa có
chất hƯỢng
cao

\

C ơ sở
xuất khẩu
nước ngoài

NLXK phải giúp các cơ sở thương mại trong nước đẩy mạnh
kinh doanh, đủ sức cạnh tranh với các hàng ngoại ngay trên thị
trường nội địa. NLXK cần nhận thúc được sâu sắc là thị trường
nội dịa có ảnh hưởng lớn đến thị trường nước ngoài: là cái kho dự
trữ tung các mặt hàng ra thị trường quốc tế lúc có nhu cầu tảng;
rút bdt mặt hàng về tiêu thụ ở thị trường nội địa lúc nhu cầu giảm
ở thị trường quốc tế. Nói một cách khác, thị trường nội địa là “cái
van an toàn” cho các mặt hàng xuất khẩu, nhất ỉà đối với miền
núi cũng như cả nước.
NLXK hiện đại luôn nắm được mạch của thị trường quốc tế và
có thông tin dầy đủ, kịp thời cho các nhà sản xuất nguyên liệu,
các nhà máy chế biến, các cửa hàng thương mại trong nước và
cùng với họ chia sẻ ngọt bùi, cay đắng. Người làm xuất khẩu hiện
đại không giữ tác phong làm ãn của người tiểu thương cũ, lúc thời
cơ thuận lợi ở thị trường nước ngoài thì tranh giành lấy được (vơ
vét.) bằng mọi cách để có hàng xuất khẩu; lúc khó khán thì lảng
tránh, “ai chết mặc ai”. Hợp tác, có tri thức, chia sẻ trách nhiệm,
lòng tin lẫn nhau là những bí quyết thành cỏng của NLXK hiện
đại ở miền núi, cũng như bất cứ ở đâu.
XII. VỐN CHO NGUỜI NGHÈO VAY
Những người nghèo là những người có khả năng và ý chí ỉao
động, thường là loại lao động phổ thông giản đơn, khỏng tìm
được một công việc làm thường xuyên, có thể đem lại một thu
nhập hàng ngày, đủ sinh sống theo một mức tối thiểu cho bản
thân họ và gia đình. Với một sô tiền nhỏ làm vốn ban đầu để mua
phương tiện lao động cộng vói kiến thức để làm ãn có khoa học
hơn, họ có thể cải thiện từng bước đời sổng, dành dụm tiết kiệm,
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trả được vốn vay sau một vài năm, có cơ may thoát khỏi nghèo
và đi lên. Người có khả năng cho họ vay tiền là ngân hàng, ỏ Việt
Nam ngân hàng cho người nghèo với mục tiêu phục vụ cho người
nghèo, cho họ vay vòn và giúp cho họ thoát khỏi nghèo. Ngân
hàng cho người nghèo dã thu được một số kết quả ban đầu đáng
kể sau một thời gian hoạt động còn ngắn. Nhưng vẫn tổn tại một
sỏ' trăn Irở là vốn có hạn, đối tượng phục vụ đông, ỉàm sao thu lạỉ
được vốn và ngày một phát trien tốt hơn. Trên thế giới vấn đề này
được nói đến nhiều, nhưng vẫn chưa có lời giải tối ưu, nên sự tiến
triển vẫn chậm chạp. Muốn dạt kết quả lốt, cần làm sao tạo được
sự đồng cảm với nhau giữa người cho vay và người vay, sự cố
gắng của mỗi bên làm dầy đủ và sáng tạo phần việc của mình, sự
thiện chí và vô tư của mỗi bên giúp đối tác hoạt động đạt kết quả
tốt, ngoài các điều lệ quy định thòng lệ theo luật pháp. Một rào
cản đáu tifn là thếchấp tài sản; người nghèo thì làm gì có tài sản
dáng giá để thế chấp, may ra là thửa ruộng (lược cấp và có thẻ
đỏ sở hữu. Rào cản thứ hai là người vay không biết dùng vốn dể
làm ăn, loay hoay mất vốn không trả được và nghèo thì vẫn hoàn
nghèo. Ngoài ra còn do thiên tai, thảm họa môi trưòng ở trong
vùng; bất hạnh trong đời riêng của mỗi người, V.V..
Ngân hàng phôi hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên
hiệp phụ nữ Việt Nam... Hội Nỏng dân Việt Nam hay Hội Liên
hiệp phụ nữ Việt Nam ở mỗi xã giới thiệu với cấp ngân hàng
người nghèo bản địa danh sách những người nghèo trong xã cần
được vay tiền (số tiền là bao nhiêu, với mục đích sản xuất gì
1.
Ngân hàng cử một cán bộ ngân hàng phụ trách xã này (tất
nhiên còn nhiều xã khác trong huyện), chia số người đáng kí
thành nhóm 3-5 người, ở gần nhau, có thể có mục đích vay tiền
gần giống nhau (nếu có nguyện vọng có thể vay thêm 2 triêu làm
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một bể khí sinh học gia đình với bể tiêu hóa 3m3). Các thành viên
trong nhóm ờ gần gũi nhau, có thể giúp đỡ nhau về các kinh
nghiệm làm ãn tốt hơn. Nhóm cử một nhóm trướng làm đầu mối
liên lạc giữa cán bộ ngân hàng và các thành viên trong nhóm, thu
góp tiền trả hàng năm của các thành viên và nộp cho ngân hàng,
V.V.. Nhóm trưởng được nhận một thù lao nhỏ của ngân hàng (ví
dụ: miẻn trả tiền lời của vốn vay, V.V..)

2.
Hội Nông dàn, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với
cán bộ ngân hàng tổ chức một lớp học cho các nhóm vay tiền
trong xã với nội dung là bồi dưỡng các kiến thức về tổ chức sản
xuất (cách làm chuồng trại), chọn các giống nuôi tốt, cho năng
suất cao; cách cho ăn, các thức ăn tốt theo hướng trứng, hướng
thịt nạc; tiêm chủng cho các vật nuôi; cải tạo vườn tạp theo sinh
thái VAC có bổ sung bể khí sinh học gia đình; giống cây trổng
dược cải tạo cho thu hoạch ngắn ngày, năng suất caot chất lượng
tốt; phương thức bón phân; không dùng hay dùng ít hóa chất bảo
vệ thực vật; các địa chỉ bán con giống, cây giống tốt, phân bón
tốt, v.v..; đến mùa thu hái cách thu hái, bảo quản sản phẩm, cách
tổ chức thu mua sản phẩm... Một điểm đáng lưu ý là khuyên mỗi
gia đình dành một phần sản phẩm cải tiến bữa ãn gia đình, chống
tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ em, những người cao tuổi, V.V..
Lớp học cũng hướng dẫn cách sử dụng vốn cho có hiệu quả:
sô vốn vay 3 triệu hoàn toàn dành cho việc thực hiện sản xuất,
không dùng vào việc khác như mua lương thực, mua sắm phương
tiện sinh hoạt, V.V.. thời hạn vay 6 nãm; hai năm đầu không phải
trả lãi. Tối đa hai tháng sau khi nhận được đủ tiền, triển khai hết
toàn bộ vốn được vay cho sản xuất theo kế hoạch. Gần cuối nám
thứ ba, mỗi đương sự bắt đầu trả nợ theo thể thức:
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Năm thứ ba:

400.000đ với lãi suất 1% của số tién 400.000đ.

Năm thứ tin

600.000đ với lãi suất 1%.

Năm thứ năm: 800.000đ với lãi suất 1%.
Năm thứ sáu: 1.200.000đ với lãi suất 1%.
Để giảm bớt khó khăn ưả nợ, từ ngày bắt đầu vay nợ, mỗi hộ
gìa đình nên dành ra mỗi tháng 20.000đ hay 30.000đ gửi tiết
kiệm theo kì hạn 6 tháng một, trong suốt 6 nãm liền.
3. Sau lớp học, mỗi học viên làm bản kế hoạch sản xuất theo
mẫu của ngân hàng, làm thành 4 bản: một cho Hội Nông dân hay
Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam; một cho ngân hàng; một cho nhóm
trưởng; mội đương sự giữ. Bản kế hoạch này có giá trị như bản
hợp đồng giữa đương sự và ngân hàng, có giá trị pháp lí (có mang
chữ kí của các bên).
4. Thường kì nhóm trưởng và các nhóm viên có hội ý với nhau,
giúp đỡ nhau ý kiến làm ăn, tháo gỡ các khó khăn, bất trắc.
5. Phương thức cho người nghèo vay vốn như gợi ý ở trên
không yêu cầu phải thế chấp tài sản, cho vay dài hạn với lãi suất
thấp, vói mục đích phục vụ cho người nghèo một cách vô tư,
múôn đạt được kết quả tốt, đòi hỏi hai điều kiện:
Có sự tham gia nhiệt tâm, vô tư của các tổ chức phí chính phủ
(Hội Nông dân Viột Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các
đoàn thể khác).
Sự đồng tình thực hiện nghiêm túc và vói thái độ xây dựng của
nguời nông dân nghèo, trước tiên là vì lợi ích của bản thân họ và
gia đình họ. Đây cũng là sự đống góp tích cực, cụ thể và đáng
trân trọng của người nông dân nghèo miền núi vào sự nghiệp phát
triển bền vững miền núi.
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mỗi người dân nghèo nhất ở miền núi tối thiểu là 300 nghìn dổng
Việt Nam/tháng (theo thời giá năm 2002) còn là một vấn đé
tương lai, trong quá trình PTBV miền núi và thực hiện chủ trương
toàn dân học ở miền núi.
XIII. DU LỊCH MIỀN NÚI
Đa số người dân ở các nước phát triển từ làu đã thấy chán ngấy
với sự đòng đúc, Ồ11 ào ở ngoài đường phô' và các nơi công cộng,
cảnh tắc nghẽn xe, không khí ô nhiễm; tính đơn điệu của các nhà
cao ốc, đồ sộ, đè bẹp con người quá nhỏ bé; cảnh sống lạnh lẽo,
cô đơn ờ các nhà cao tầng, V .V ..
Hàng năm có dịp thuận lợi là họ đi du lịch, đến các vùng bờ
biển ấm áp, chân trời mênh mông, các miền đất xa lạ, còn giữ
được ít nhiều vẻ hoang vu, các vùng rừng núi rậm rạp, xanh tươi,
có các động vật (các loại chim, thú, sâu, bưóm, V.V..) ít gặp ở nước
họ; được tiếp xúc với những con người có những tập quán sống
khác, mến khách, lịch sự, vui vẻ, hồn nhiên; tiếp xúc với một lịch
sù, một nền vãn hóa truyền thống, lâu đời, cổ kính, với các nét
độc đáo, hấp dản...
Mién núi có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển du lịch sinh
thái: lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh xây dụng, bảo vệ đất nước;
các đi tích đánh dấu từng thời đại phát triển lịch sử; các rừng
nhiệt đới vẫn còn giữ được cảnh quan mặc dầu bị nhiều tàn phá,
kiến trúc nhà ở của các dân tộc... Chỉ cần trầm tĩnh nghiên cứu
lại lịch sử, sưu tầm lại các cổ vãn, các cổ vật còn được lưu giữ
trong nhân dân, nhất là trong các gia tộc, mặc dầu nhiều biến
thìẽn của lịch sử; phục hồi lại các
n

nét

đặc trung của các

nhà sàn ,

nhà rông, nhà trệt của các dân tộc, nhưng có tân trang lại một số
bộ phận xét thấy cần thiết và thích hợp với cuộc sống hiện đại,
V.V.. Các trùng tu sẽ nâng cao giá-trị của lịch sử, không quá tốn
kém, làm tôn vẻ đẹp của cảnh quan, tạo nên một sự hài hòa giữa
cuộc sống của con ngứời hiộn đại và môi trường thiên nhiên. Các
điểm cần làm là: hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhất là các phương tiện
giao thông; chọn và xây dựng một số điểm có ưu thế du ỉịch sinh
thái (Bản Đôn có voi, A.So một chứng tích về chiến tranh hoá
học, Pắc Bó, đền Hùng, đường mòn Hồ Chí Minh nay là 1A và
một số bản làng dọc con đường này xây dựng thành các làng dư
lịch sinh thái có các khách sạn du ỉịch nhỏ xây dựng theo kiến
trúc nhà địa phương, V .V .. Các điểm du lịch sinh thái này sẽ do
mỗi dịa phương phụ trách có sự chỉ đạo chuyên môn kĩ thuật của
Tổng cục du lịch.
Ở mỗi điểm du lịch sinh thái, phục hồi lại các làng nghề cũ,
làm các mặt hàng mĩ nghệ, tiểu thủ công truyền thống đặc thù,
V.V.. thành c á c vật lưu n iệ m , c ó b a o bì đ ẹ p , h ấ p d ẫn . C ác đ ồ lưu

niệm này được bầy bán ở các quầy hàng đẹp đẽ của các gia đình,
không được bán rong dọc đường và lôi kéo khách.
Xây dựng một đội ngũ cán bộ hướng dần du lịch và thuyết
minh thành thạo ở mỗi địa điểm sinh thái. Nên có kế hoạch ghi
vào dĩa mềm máy tính tên, lịch sử, các truyền thuyết dân gian,
V.V.. của các điểm du lịch của mỗi tỉnh. Có thể in các sách nhỏ,
mỏng, có hình ảnh kèm theo của mỗi điểm đu lịch.
Có kế hoạch giáo dục nhân dân ở các địa điểm du lịch, nhất
là các quầy bán hàng lưu niệm, khồng có các cử chỉ thiếu văn hoá
(chèo kéo khách, lôi kéo khách, xin tiển khách nước ngoài, V.V..)93

Một vấn để cần nghiên cứu và cho phát triển là các cơ sở du
lịch tư nhân (khách sạn, nhà lưu trú cho khách du lịch trong nước,
nước ngoài; đủ tiêu chuẩn, v.v..).
Một điểm nhỏ nhưng rất quan trọng cần lưu ý là: có các nhà
vộ sinh hiện đại, kín đáo, sạch sẽ, thoải mái cho khách du lịch;
giao cho tư nhân đầu tư xây dựng và quản lí, có lực lượng dân
phòng bảo vệ, không cho xảy ra các hành động tiêu cực, V.V..
XIV. CÔNG TÁC QUẢN LÍ Ở MIỀN

núi

ỉ. Đại cương
Thông thường người ta hay chia ra công tác lãnh đạo và công
tác quản lí.
Công tác lãnh đạo có trách nhiệm vạch ra phương hướng,
đường lối phát triển (và các chính sách kèm theo) của xã hội, của
một cộng đồng về lâu dài theo nội dung chiến lược con người và
từng giai đoạn thời gian. Công tác lãnh đạo thường dành cho các
Đảng chính trị nắm chính quyền và chịu trách nhiệm đưa đất
nước tiến lên.
Công tác quản lí có trách nhiệm xảy dựng tổ chức thực hiện
phương hướng, đường lối chính trị, thông qua Quốc hội, Hiến
pháp, các dạo ìuật và pháp lệnh của quốc hội; điều khiển các hoạt
động của xã hội và đánh giá kết quả thực hiện, cuối cùng tác
động ra sao đến chiến lược con người, đến đời sống của các tầng
lớp nhăn dân.
Từ quan niệm trên, cán bộ cũng chia ra hai loại, cán bộ lãnh
đạo và cán bộ quản lí. Tuỳ theo thực tế cùa mỗi xã hội, mỗi cộng
đồng sự phân chia này không tách bạch lắm. Một bộ phận cán bộ

lãnh đạo kèm luôn cả cán bộ quản lí. Nhung đầu sao thì cả hai
đều là những cán bộ khoa học kĩ thuật, có tri thức, có kinh
nghiệm hoạt dông chính trị, xã hội thực tiễn, những người có tư
cách đạo đức, được coi là ưu tú nhất trong cộng dồng đuợc chọn
ra để điều khiển bộ máy nhà nước và tác động vào tiền đồ vận
mệnh của một quốc gia, của một cộng đồng dân cư. Việc lựa
chọn và đề cử là do con người; tất nhiên không phải lúc nào cũng
được mĩ mãn và không thể cầu toàn ngay một lúc được.
Công tác quản lí ở miền núi rất khó khăn; nó phải đi từ một
môi trưòng xã hội còn mang nặng tính chất một nền kinh tế tự
nhiên, nhanh chóng di lên mặt bằng của cả nước, để cùng cả nước
tiến kịp tình hình phát triển của khu vực Đông Nam Á, châu lục
và Ihế giới, hội nhập có kết quả vào khu vực và thế giới. Mặc dầu
được sự chú ý đầy đủ, ưu ái của Trung ương, của Chính phủ và cả
nước, nhiều điều kiện hoạt động ở miền núi không đuợe thuận ỉợi
như ở nhiẻu vùng khác của đất nước; các khả nãng thực sự có
được trong tay không nhiều, phần lớn ở dạng tiềm năng (như con
người, đất đai và tài nguyên...) đòi hỏi phải đầu tư suy nghĩ, nhiều
công sức và thời gian, thì mới thành hiện thực được.
Miền núi đòi hỏi rất nhiều ò những người lãnh đạo, ở những
người cán bộ quản lí, đòi hỏi phải biết phương pháp luận, suy
nghĩ theo phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử; làm
việc không quan liêu, bàn giấy, hòi hợt; làm việc lổng ghép; làm
đúng như nói, theo đúng hiến pháp, pháp luật và phù hợp lòng
dân; biết cách xử thế theo đúng ý nghĩa sâu sắc của kính nghiệm
xa xưa của Việt Nam là “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”; nỗ lục, kiên trì
học tập không ngừng... Các vấn đề đặt ra cho miẻn núi hiện này
đều là những vấn đề lón của thòi đại, có thẻ là nhiỉng “VỐI đê lớn

đã được đề cập đến từ nhiều thế kỉ trước, từ lúc ra đời của chủ
nghĩa tư bản, mà hiện nay vẫn còn là thời sự nóng hổi ở nhiểu
nước trên thế giới như: nông dân rời bỏ nông thòn ổ ạt kéo về các
dô thị mà đời sống có vẻ hấp dẫn hơn, đặc biệt là thủ đô và các
thành phố lớn, tạo ra các thành phô' khổng lồ mà dân số có thể
chiếm đến một phần tư, phần ba dân số cả nước; sự phân hóa giữa
tầng lớp giàu và tầng lớp nghèo ngày càng sâu sắc; tệ nạn tham
nhũng, g ia n lậ n , trốn th u ế c ủ a m ộ t s ố n g u y ê n thủ h ay g ia đ ìn h
của một sô' cán bộ có quyền lực; gian lận, trốn thuế của các tâp
đoàn kinh doanh lớn ở nhiều nước phát triển; các bàng buôn lậu
qua biên giới; sự suy thoái, biến chất, tha hóa của một bộ phân
trong bộ máy nhà nước các cấp ở không ít nước trên thế giới, V.V..
2. Một sô ycu cầu trong công tác quản lí
2.1. M ột đức tính tốt của các cán bộ quản lí ở miền núi là tự
nghiên cứu các văn kiện, các nghị quyết, các quyết định của các
hội nghị Trung ương Đảng, của Chính phủ ngay sau khi ban hành
(khỏng phải chờ các vãn bản hướng dẫn mới tổ chức nghiên cứu);
đối chiếu với tình hình của địa phương, bàn bạc trong tập thể
chấn chỉnh bước đầu các việc làm sai trái, các lệch lạc, V.V.. Các
vãn bản hướng dẫn sẽ giúp cho nghiên cứu sâu sắc thêm để thực
hiện cho đúng đắn, đầy đủ hơn mà thôi. Chiến lược con người,
các chương trình quốc gia phải là các kim chỉ nam cho mọi hoạt
động ở địa phương.
2.2. Ở miền núi, công cạ làm việc và giúp đỡ chi đạo, quản
u nhà nước ià văn phòng các cấp. Một câu ngạn ngữ ở phương
Tây đã từng nêu lên: các bộ trưởng thoáng đi qua, văn phòng ở
lại. Vàn phòng là tổ chức giúp các thủ trưởng chỉ đạo - quản lí
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theo đúng hiến pháp và luật pháp. Việc cải cách hành chính, tinh
giàn và nâng cao hiệu lực bộ máy nhà nước, V.V.. phải bắt đầu từ
vãn phòng của các cấp lãnh đạo, quản lí cao nhất thì mới có thể
làm có kết quà tốt đến tận cơ sở. Cho nên, người cán bộ quản lí
tốt phải dày cóng xây dựng văn phòng trong suốt cả một quá trình
dài: tổ chức cho mỗi cán bộ, nhân viên học tập, dìu dắt họ cụ thể
trong cõng tác hàng ngày, V .V .. Một điểm quan trọng hàng đầu [à
thống nhất trong bộ phận lãnh đạo về chủ trương, về cách xừ lí
công việc hàng ngày một cách vô tư và nhất quán giữa các thành
v iên , V.V..

Nếu thủ trưởng thu xếp được thị giờ thỉnh thoảng hay thường
kì gặp lừng bộ phận công tác, các cán bộ trực tiếp phụ trách từng
phần hành công việc, các chuyên gia, chuyên viên thì có lẽ công
việc sẽ trôi chảy hơn nhiều, đỡ mất nhiều thì giò dân phải chờ
đợi, giảm bới được nhiều cuộc họp và các lãng phí kèm theo.
2.3.
Công việc ở miền núi. Miền núi là địa bàn còn đất rộng,
người thưa, rất bế bộn và đòi hỏi các biện pháp cụ thể, thiết thực,
dễ thực hiện, có hiệu quả. Để công tác quản lí bớt khó khăn, phải
biết sắp xếp công việc theo ưu tiên ở mỗi giai đoạn; trong công
việc chọn các điểm chính cần phải làm, tổ chức để toàn dân bàn
và làm, phân cồng trách nhiệm phụ trách và theo dõi, V .V ..
Trong tình hình chung hiện nay trên thế giới và ưong nước,
công việc hàng đầu là bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội, giảm thiểu các tệ nạn xã hội đã lan đến miền núi, V.V.. Để
kết hợp với nhiều mặt công tác khác vấn đề có thể đặt ra là: đẩy
mạnh hoạt động của lực lượng dân phòng, công an xã; bàn với
các già làng, trưởng bàn xây dựng phong trào: ‘Toàn dân đoàn
kết xầy dựng cuộc sống văn hóa ở khu dân cư” do Mặt trận Tổ
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quốc Việt Nam phát động, đổng thời xây dựng bản quy ước cộng
đồng (hương ước CÖ) và thực hiện. Nội dung bản quy ước cộng
đồng có các vấn đề: công tác tư tưởng, lòng yêu nước, quê hương,
gắn bó miền núi, xây dựng què hương miển núi đi lên; các biện
pháp giúp đỡ nhau làm ăn; đẩy mạnh sản xuất, phòng chống các
tệ nạn xã hộí, vấn đề sức khỏe, xây dựng mỏi trường xanh, sạch,
dẹp, trong lành... làm cho cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc;
V.V.. tuỳ theo tình hình của mỗi địa phương.
2.4.
Hội Nông dân cùng Mặt trận T ổ quốc phối họp với
trường ph ổ thông tổ chức câu lạc bộ vàn hóa xã, làm thành cơ sở
khuyến học, tổ chóc sự nghiệp toàn dân học: thanh toán mù chữ,
phổ cập tiểu học, phổ thông cữ sở; hai tuẩn hay một tháng một
lần tổ chức một đạt tập huấn ngắn ngày theo một chuyên đề về
sản xuất thiết thực, vể đời sống, vẻ sức khỏe, vãn hóa, xã hội, v,v..
Các hướng dẫn viên là các giáo viên ở trường phổ thông, các cán
bộ khoa học kĩ thuật có mặt ở địa phương hay ngoài địa phương.
Để giải quyết dứt điểm một vấn đề cụ thể về sản xuất, về phát
triển kinh tế (cải tạo giống và phát triển một cây trồng, một vật
nuôi, thu hái, bảo quản, chế biến, tiêu thụ một sản phẩm...) xã,
hợp tác xã có thổ hợp đồng với một tổ chức khoa học, một chuyên
gia có trình độ, có trách nhiệm, có nhiệt tàm, hợp đồng theo
phương thức chia phần tràm theo giá trị thu hoạch sản phẩm cuối
cùng một năm hay nhiều năm. Vận động mỗi người dân, mỗi
ngày dành trung bình một giờ để học, theo nhu cầu công việc
hoặc theo một khóa học dài hạn; và ngay bản thân mỗi người
cán bộ quản lí cũng phải làm như mọi người là dành mỗi ngày
m ộ t g i ờ ch o h ọc tập và tận dụng tiềm năng của bưu đ iện vãn
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Các nhà quản lí địa phương năng lui tới cơ sở khuyến học ở
địa phương, hết sức giúp đỡ để ngày một phát triển. Cơ sớ khuyến
học khiêm tốn này có thể là một nền tảng của kinh tế tin học,
thương mại điện tử tương lai.
Ở miền núi đã bắt đầu xuất hiện hoặc đã phát triển tràn lan
các hoạt động phi pháp như buôn lậu qua biên giới, ma tuý và các
băng nhóm buôn bán ma tuý, mại đâm trá hình dưới mọi hình
thức, khai man để trốn thuế hay rút tiẻn nhà nước, băng nhạc đồi
trụy, hàng giả, hàng nhái, lấn chiếm phi pháp đất công... để kinh
doanh, trục lợi, V .V .. Đây là những vấn để xã hội phức tạp, khó
khăn. Các cán bộ quản lí phải đầu tư nhiều thì giờ nghiên cứu,
tìm hiểu, tìm ra cấc nguyên nhân sâu xa, tiềm ẩn, tìm các biện

pháp tổng hợp để giải quyết: cải thiện đòi sống cho nhân dân,
phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm lâu dài, giáo dục tư tưởng,
nâng cao kiến thức cho cán bộ, nhân dân, tận dụng sức mạnh của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, cùa
công an, hải quan, các lực lượng vũ trang, V.V..
2.5.
Thiếu dân chủ ở cơ sở, quan liêu, xa rời quần chúng, cửa
quyền, tham nhũng chiếm của công, lãng phí không chỉ có ở
miền núi, mà có ở cả nước, ở trên thế giới. Ở tại cơ sở xã cũng
như ò tất cả các cấp ở miền núi có thể làm những việc đơn giản
như sau:
Hai tuần hoặc một tháng một lần, chủ tịch Ưỷ ban nhân dân
xã cô' tổ chức hội ý với Chù tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, thông báo
vể tình hình các công việc đã làm và giải quyết xong, các việc
còn gặp nhiều khó khãn, các chương trình dự định làm trong thời
hạn tới, đặc biệt các công trình xây dựng cơ bản, các vấn để có
liên quan đ ế n c h i tiêu n g â n sá ch , V.V..

Một công trình xây dựng cơ bản như: trụ sở của u ỷ ban nhân
dân , trường h ọ c , trạm y tế x ã , c h ợ c ủ a x ã , V.V.. đ ều p h ải làm đ ầ y

đủ các thủ tục quy định (dự án, luận chứng, bản thiết kế, dự toán
ngân sách, chủ dự án, cơ quan thầu, v.v..); dự án này được niêm
yết công khai ở trụ sở u ỷ ban nhân dân để trưng cầu ý kiến của
mỗi người dân. Công trình làm xong cũng có báo cáo cho nhân
dân rõ kết quả cuối cùng và quyết toán ngân sách.
2.6.
Công tác kê toán, tài chính thường gặp nhiều khó khăn
mặc dầu có cơ quan kiểm toán và nhiều quy định khác của Bộ Tài
chính. Một việc đơn giản có thể làm là: kế toán viên và thủ quỹ
có mỗi người một quyển sổ cái cập nhật hàng ngày các khoản thu
vào và chi ra, được ghi với đầy đủ các chi tiết theo quy định;
người thục hiện một khoản chi phải nộp biên lai hợp lệ chậm nhất
là 24 giờ sau khi hoàn thành chi. Các sổ cái được cập nhật vào
cuối tuần, trình thủ trưởng (nếu đi công tác vắng thì người thay
mặl) biết và kí duyệt thông qua. Trong nhân dân thường truyền
tụng với nhau rằng các công trình xây đựng cơ bản, khu vực kinh
doanh, tài chính... là những mâm, đĩa, chiếc bánh ngọt, mà những
kẻ vô lương tâm đều rắp tâm chia sẻ một phần cho mình; thường
xảy ra nhiều phát sinh làm đội giá thành cuối cùng của công trình
mà chất lượng thường ít được bảo đảm.
Lãng phí công quỹ (và có thể một số hiện tượng tiêu cực kèm
theo) thường xảy ra nhân các dịp nhận các danh hiệu, các huân
chương, các khen thưởng, các dịp báo công, tổng kết, V.V.. Nhân
.các dịp vui này, tổ chức các cuộc họp, các buổi gặp mật trong cơ
quan, trang trọng, đơn giản, ấm cúng, đầy tình cảm chân thành có
lẽ sẽ làm cho mọi người vui vẻ, phấn khởi và đoàn kết với nhau
hơn là các hội nghị linh đình, xa hoa, tốn kém nhung ít ý nghĩa.
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2.7. Học tập các vị minh quân thời xưa thường vi hành đến
với các “lê dân", các cán bộ quản lí ở miển núi hiện nay có thể
kín đáo đi bộ đạo quanh các khu dân cư sầm uất, các xóm nghèo
ở rìa các đô thị, đi đến các xã, thôn, bản, làng ở c á c nơi xa xôi
hẻo lánh, tiếp xúc trực tiếp với người dân lành để thấy rõ hơn, cụ
thể hơn đời sống còn quá vất vả của các công dân ở tầng đáy của
xã hội, hiểu tám tư, suy nghĩ thực sự của họ, và có các biện pháp
hữu hiệu hơn cải thiện đòi sống vật chất, tinh thần cho họ, giảm
bớt cho họ các nghiệt ngã của nẻn kinh tế thị trường thả nổi, thiếu
sự quản lí chặt chẽ cần thiết.
2.8. Ở miền núi, có nhiều công trinh phúc lọi công cộng tầm
quốc gia và quốc tế được xây dựng. Tốc độ xây dựng các công
trình thường chậm trễ, khó khãn đo giải phóng mặt bằng- Nguyên
nhân thường nêu lên là do tại người dân khòng đổng tình và chính
quyền địa phương được giao giải phóng mặt bằng tỏ ra bất Lực.
Ngưòi cán bộ quản lí cần có các biện pháp hữu hiệu để tìm cho
ra các nguyên nhãn sâu xa của hiện tượng này xuất phát không
phải chỉ có từ người dân. Cách làm có lẽ nên như sau: mỗi chủ
hộ kê khai diện tích hợp pháp đang ở trong diện giải phóng mặt
bằng và diện tích lấn chiếm; giá đền bù chính thức nhà nước ban
hành được còng bố công khai và người dân dược hưởng tổng sô'
tiền đền bù theo quy định. Doanh nghiệp thầu công trình bàn bạc
với địa phương định dời dần đến chuẩn bị cho một diện tích bằng
diện tích phải giải phóng mặt bằng, giao cho mỗi chủ hộ một diện
tích theo yêu cầu và chủ hộ sẽ trả tiền sử dụng đất ở địa phuơng
mói. Chủ hộ phải giải phóng mặt bằng có thể tự tìm một địa điểm
khác nếu tự xét thấy thích hợp hơn cho cuộc sống sắp tới cùa
mình. Đến hạn giải phóng mặt bằng, chủ hộ chây ì sẽ bị cưỡng
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f
chế, bất luận là ai. Trong nền kinh tế tíìị trường, chắc mọi người
đều biết rằng tốc độ giải quyết công việc có hiệu quà là một yêu
cầu quan trọng nhất, vì thời gian là tiền, thời gian tạo ra tiền và
thời gian ỉao động có ích tạo ra sự giàu có.
2.9.
M ột vấn đề lớn mà miền núi cần có k ế hoạch giải quyết
ngay từ đầu là quy hoạch Xáy dựng các đô thị. Địa điểm các
tỉnh lị và các huyện lị đã có tên từ mấy chục năm nay trên các
bản đồ hành chính. Quy mô của các đô thị miẻn núi không nên
quá lớn, trung bình với khoảng 30 vạn dân, tối đa không vượt quá
1 triệu dân vì sẽ có khó khăn nhiều mặt về quản lí và đời sống
các thị dân. Các quốc lộ, các đường cao tốc đi ngoài thành phố;
các xe tải quá 5 tấn không dược vào th àn h phố, ban ngày cũng
như ban đêm. Các nhà quy hoạch phải dự kiến địa giới của thành
phố; vé hệ thống đường và lòng dường ít nhất 2 0 mét; có hệ thống
cống thoát nước đổng thời là đường ngầm của hệ thống ống nước,
các dây cáp điện ánh sáng, điện thoại...; hai hè rộng hai bên với
chiều rộng tối thiểu 4 mét, có trổng cây; có chỉ giới xây dựng nhà
không được xây lấn ra vỉa hè. Có mấy khu vực cần đặc biệt chú
ý trong xây dựng là: bưu điện, các trường học, các cồng viên, các
cung thể dục thể thao, bể bơi, các bệnh viện, các chợ nơi đổ hàng
từ nông thỏn vào thành phố, trụ sở công an; khu công nghiệp ở
cuối luồng gió chủ đạo thổi qua thành phố. Để giữ gìn vệ sinh
chung các đố thị cần chú ý xây dựng ưu tiên các nhà vệ sinh cồng
cộng sạch, dẹp, có đẩy dù tiện nghi, thoải mái, có người quản ỉí
thu tiền. Có thể giao cho các tư nhân xây dựng và quản lí, thu tiền
theo giá quy đinh. Vẫn giữ nguyên vị trí của các di tích văn hóa,
lịch sử, các cơ sở tôn giáo, được trùng tu lại như cũ, không có
thay đổi cấu trúc một cách tùy tiện. Nếu có ở địa phương các khu
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phố cổ được giữ nguyên kiến ưúc, không cho làm chen các nhà
cao tầng kiểu kiến trúc mới; các nhà cổ được trùng tu, gia cố, có
thể thay đổi một phần cách bố cục, các tiện nghi sinh hoạt bên
trong nhà cho thích hợp vói đời sống hiện đại và dùng một phần
các vật liệu xây dựng mới. Các nhà cao tầng, cao ốc dược xây
đựng ở khu quy hoạch mới và dành cho các cơ quan mới xây
dựng và các cư dân mới. Các cửa hàng tạp hóa, nhà giải khát,
hàng ãn, tổ sửa chữa cơ khí nhỏ đều đem vào trong nhà, không
bầy ra ngoài vỉa hè. Phát triển giao thông bằng xe buýt cõ nhò 20
- 25 chỗ ngồi, xe đạp, xe đạp diện, giao thông đường thuỷ, đường
sất; không khuyến khích phát triển xe môtô, xe máy và xe ôtô
riêng chạy bằng xăng, dầu.
2.10.
Đ ể giảm sức ép dồn về các đô thị miên núi của luồng
người từ nông thôn (miền núi, miền xuôi) cần nhanh chóng phát
triển nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân ở nông thôn.
Việc chấm dứt đu canh du cư, tập quán làm nương rẫy, có thể
định cư một bộ phận đồng bào thiểu số sống tản mát khắp núi
rừng cao, hẻo ỉánh về các khu định cư mới, tổ chức lại sàn xuất,
xây dựng các chợ miền núi có cải tiến và nâng cao dần đời sống
cho bà con. Ở thế kỉ XXI, với các phương tiện thông tin liên lạc
hiện dại, các tiện nghi sinh hoạt mới nhiều và không quá đắt, các
nguồn năng lượng mới, có thể giảm sự khác biệt trong sinh hoạt
vật chất và tinh thần giũa các đô thị và nông thôn; nông thôn
cũng từng bước đô thị hóa với một phương thức gần với thiên
nhiên hơn. Các đô thị có thể dần dần ít hấp dẫn hơn với người dân
nông thôn. Đây có thể là một chuyển hóa về tâm lí, về thị hiếu
của người dân Ưong tương lai ở miền núi (kết quả của quá trinh
phát triển kinh tế lành mạnh, nâng cao đời sống, nâng cao kiến
thức, V.V.. cho người nông dân).
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Kết luận

Các nét chấm phá nêu trong mục này nói lên vai trò, vị trí
quan trọng của cõng tác quản lí ở miền núi; sự cần thiết phải xây
đựng nhanh chóng một đội ngũ cán bộ quản lí mới thực sự có tri
thức, có phương pháp luận, có tâm huyết, có trách nhiệm cao đối
với miền núi; cần, kiệm, vô tu, trong sạch theo lời dạy của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, biến các tiềm năng còn “nằm ngủ” của miền
núi thành của cải hiện thực, làm cho dân giàu, miền núi mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chắc hiếm có vị giáo sư nào
dạy người cán bộ quản lí Việt Nam giỏi bằng Chủ tịch Hồ Chí
Minh, với các kiến thức uyên bác của mình so với thòi đại; với
tẩm nhìn chiến lược kết hợp với giải quyết nhanh chóng các công
việc cụ thể hàng ngày; với cái tâm vô tư trong sáng và lòng
thương thực sự vô hạn dối với người nghèo khổ, cũng như nhữn§
tầng lớp lao động khác của đất nước.
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PHẦN ỉ ĩ

CHĂM SÓC SỨC KHOÉ ở MIỀN NÚI
I. CÔNG TÁC CHÀM SÓC

súc KHOẺ Ở MIỀN n ú i

Chiến lược chãm sóc sức khoẻ chung cho cả nước của ngành
Y tế Việt Nam (bao gồm cả khu vực y học, dược học và trang
thiết bị, xây dựng cơ bản) phục vụ cho chiến lược con người là
“chăm sóc sức khoẻ cho toàn dân và từng bước góp phần cải tạo
giống nòi” theo bốn phương hướng: dự phòng hiện đại, kết hợp y
học hiện đại vói y học cổ truyền, chăm sóc sức khoẻ ban đầu với
công nghệ thích hợp, từng bước cập nhật với y học hiện đại. Việc
thực hiện chiến lược này đã đạt một số kết quả bước đầu đáng
trân trọng. Nhưng cũng dã và đang phải đương đầu với không ít
khó khăn trước các biến động đầy kịch tính của khu vực Đông
Nam Á và thế giới trong nửa thế kỉ qua. Miền núi tất nhiên lại
càng gặp nhiều khó khăn hơn miền xuôi, nhất là từ ngày bỏ chế
độ bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường theo đinh hướng
xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hộ với tất cẫ các nước, hội nhập
vào khu vực Đông Nam Á và ra ngoài khu vực.
Để ra khỏi con đường mòn quen thuộc từ lâu đời của y học,
ngành y tế cổ kính và mang nhiều tính chất hàn lâm, ngành chăm
sóc sức khoẻ ở miền núi phải giải quyết dược thống nhất 3 vấn
dé sau đây:
1.
Quan niệm về nền y học hiện đại làm cơ sở cho ngành y tế
miền núi. Nội dung của y học hiện đại là vấn đề chăm sóc sức
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khoẻ nhằm mục đích chăm sóc sức khoẻ cho toàn dân theo định
nghĩa của Tổ chức Y tế (Sức khoẻ) thế giới: “Sức khoẻ là một
trạng thái thoải mái hoàn chỉnh về mặt thể chất và tám thần, chứ
không chỉ khu trú ở trạng thái không có bộnh hay thương tật”. Nói
một cách khác, y học hiện đại không chỉ dừng lại nghiên cứu về
bệnh tật giới hạn trong khu vực y sinh học. Hiện nay các phương
hướng đật cho ngành y tế miền núi phải là (xem sơ đồ 10).
1.1. Theo tư tưởng đự phòng hiện đại trong toàn bộ các hoạt
động dự phòng (phòng bệnh), chữa bệnh và các khu vực khác
(đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lí...).
1.2. Riêng trong khu vực chữa bệnh hướng chính là y học lâm
sàng có sự hổ trợ của các kĩ thuật cận ỉâm sàng hiện dại thích
hợp; kết hợp với các kinh nghiệm và thành tựu tốt của y học cổ
truyền (của phương Đông, thuốc nam...)1.3. Muốn phát triển đi lên y học miền núi phải lồng ghép mật
thiết với nhiều phạm trù khoa học mà trưóc kia các mối iiên hệ
còn lỏng lẻo:
a. Các khoa học cơ sở như: sinh lí bệnh, giải phẫu, giải phẫu
bệnh - mô học, tế bào học, nhiễm sắc thể, gen; hướng về tìm
nguyên nhân và cơ chế phát sinh bệnh.
b. Các khoa học cơ bản như: hoá, lí, sinh học hiện đại, toán,
máy tính.
c. Môi trường tác động mạnh m ề lên mọi hoạt động của con
người, đén tình hình sức khoẻ, đến sự tổn tại của con người và
mọi sinh vật khác. Môi trường bao gồm môi trường thiên nhiên,
Ị0 ối trường sinh hoạt hàng ngày, môi trường cộng đồng, xã hội,
mội trường hoạt độrig sản xuất.

d.
Các khoa học xã hội vốn từ xưa đến nay dược coi là ít có
quan hệ với y học cổ điển. Hiện nay mọi người đã bắt đầu nhận
thức được Tằng các khoa học xã hội chỉ phổi sâu sẳc hoạt động
sức khoẻ và công lác y tế hàng ngày trong nền kinh tế thị trường
nhất là ở miền núi.
Sơ đồ 10 .Sự phát triển của Y học hiện đại
Lịch
sử
\

Luảt
học

\

Thiên nhiên

Hgtn
/

\

ngữ học
Chinh

/
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h'
xã hộf

Y học lâm sàng
Y học dân tộc
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Tòn giáo
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Khoa học
cữ bản

GiỀi phẫu
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Vật H

'S in h học
phân tử
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quan hệ giữa sức khoẻ và phát ưiển (xem Sơ đổ ỉ ỉ và
ềấtig số 5).
-^'Chủ trương của Đảng và Nhà nước là đưa nước Việt Nam
(trong đó có miền núi) đi lèn công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo
ỈỊch trình phát triển chung của nhân loại, làm cho dân giàu, nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Một ưong các điều kiện tiên quyết là phải nhanh chóng xây
dụng cho được một đội ngũ đông đảo và đa dạng những người lao
động kiểu mới, được đào tạo kĩ càng đạt các tiêu chuẩn sau dây:
có văn hoá; có tri thức (các kiến thức khoa học, nắm vững kĩ
thuật thực hành, thạo tay nghề); biết phương pháp học tập, làm
việc; hãng say nghề nghiệp, có kỉ luật và có lương tâm, trách
nhiệm với cỏng việc của mình; tích cực học tập; có sức khoẻ là
một đòi hỏi gay gắt trong lao động còng nghiệp với kĩ thuật cao;
có khả năng thực hiện việc chuyển đổi nhanh chóng cõng nghệ
mới để sản xuất các mặt hàng mới, có chất lượng ngày càng cao.
Các tiêu chuẩn để đánh giá lao động có hiệu quả là: có năng suất
cao; có chất lượng tốt đạt các tiêu chuẩn quy định làm hài lòng
người tiêu dùng, làm cho họ thấy hãnh diện về mặt hàng, sẵn
sàng giới thiệu sản phẩm với người khác...
Của cải có nghĩa là hàng hoá vật chất, các sản phẩm của trí
ìuệ, ván hoá, nghệ thuật phi vật thể, tất cả đều rất cần thiết trong
xã hội phát triển. Số lượng của cải làm ra nhiều, với giá rẻ và
ngày càng rẻ, đáp ứng yêu cầu cho tất cả các đối tượng trong xã
hội, đặc biệt là các ngưòi lao dộng làm công ăn lương nghèo, các
người có thu nhập thấp, đảm bảo công bằng xã hội; tạo điều kiện
tái sản xuất mở rộng, cho phép tích luỹ và xây dựng dự trữ để
phòng các đột biến ngoài dự kiến thường xảy ra trong nền kinh
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tế thị trường mở rộng; cho phép thanh toán đúng thời hạn các
món nợ quốc tế.
Sản xuất có phát triển thì mới cung cấp dầy đủ cho mọi nhu
cầu của các lực lương vũ trang, bán vũ trang, xây dựng quốc
phòng mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội trong tất cả
mọi tình huống.
Sơ đồ 11 nói lên ba điểu cơ bản:
a. Yêu cầu chất lượng đào tạo nhân lực cao ở tất cả các khâu
(trung học kĩ thuật, đại học, sau đại học, w .;); không để xảy ra
tình trạng thừa thầy thiếu thợ, dở thầy dở thợ. Sự có mặt của một
số người “thừa” không đủ tiêu chuẩn trong sản xuất, các hoạt
động nhà nước, một số loại “kí sinh trùng” ngân sách sẽ cản trở
và ỉàm nhiễu loạn sự phát triển của đất nước.
Đây là vai trò to lớn (chủ lực là các trường đại học, của các
trường, lớp, các tổ chức đào tạo nhân lực, thuộc hay ngoài ngân
sách nhà nước, tư thục, các hình thức liên doanh...) quyết định
lâu dài đến tương lai phát triển bền vững (PTBV) của một đất
nước thuộc bất kì chế độ xã hội nào.
b. Một nền kinh tế tri thức, sản xuất công nghiệp hiện đại
đòi hỏi ở mỗi người lao động phải có sút khoẻ tốt. Một nhân lực
ốm yếu, thiếu sức khoẻ (theo nghĩa toàn diện) chỉ có thể làm ra
các sản phẩm giá trị thấp, không có khả năng cạnh tranh trên thị
trương khu vực, thế giới, thậm chí nội địa.
c. Người cán bộ quản lí trong ngành y miền núi nói chung,
cũng như trong khu vực sản xuất, nghiệp vụ ưong ngành y miền
núi nói riêng cần đặc biệt chú ý nhanh chóng xây dựng và củng
cố chất lượng của nhân ỉực trong ngành để đưa miền núi phát
triển nhanh, và đón đầu các yêu cầu mới của thời đại.

S ơ d ồ I I . Sức kìioẻ và sự phái triển

1.

Dân giàu: mỗi gia đình có một cuộc sống phong lưu bằng

sức lao động chân chính, có nhà ở và các tiện nghi sinh hoạt, cơm
ăn, áo mặc, được học hành, có nghề làm, được chăm sóc sức
khoẻ, sống hạnh phúc.
2.

Còn người lao động mới: có ván hoá, có tri thức khoa học

- công nghộ, tay nghề giỏi, có^sức khoẻ, có lương tâm, trách
nhiệm với nghể nghiệp.

uo

3. Lao động hiệu quả: nãng suất cao, sản phẩm có chất
lượng tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và nhu cẩu của xã hội,
giá thành thấp, có khả năng cạnh tranh.
4. Tích luỹ: để mở rộng sản xuất, nâng cao khả nãng công
nghệ, để đối phó kịp thời với các biến động bất thường của thị
trường trong nước và ngoài nước.
Bàng sô 5. Tuổi thọ hi vọng vổ tỉ lệ tử vong theo từng loại nước
phát triển (ỉ 995 - 2000)

Lom ntữk phái tri/n

Tỉ ụ chết
trtíác ỉ tuổi
trên 1600
ỉầtt sinh ra
sổng

Tì ụ chếí
dướiStuẩì
trénỉOOO
lần sinh ra
sống

51

100

159

Dân số
nám
1999
(triệu
nguờì)

Thu nhập
bình
quánínám
(USD)

Tuổi thọ

643

2%

hi vọng
lấc mối
sinl1 ra

Các nước châm phát
triển nhít
Các nước thu nháp
Ihấp
Cac nước thu nhập
trung bình (ờ lớp giữa)
Cắc nước Ihu nhập
trung bình ờ lớp irên
Cic nước có thu nhập
cao

1,777

538

59

80

120

2,094

1200

70

35

39

573

4900

71

26

35

*91

25,730

78

6

6

Các nước Châu Phi
cận Saằara (số liệu
tham kháo)

642

500

51

92

151

Tư liệu: báo cáo về phát Iriến con người nãm 2001 theo các chỉ số phát
triển của Ngân hàne Thế giới.
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ị ị. ¿3. Hai ván đề trên là phương hướng của một nền y học hiện
đại, vấn đề xây dựng nhân lực, nếu được nghiên cứu kĩ, có thể rút
ra được mấy nhận dính sau dây:
a. Toàn bộ vấn đề của ngành y tê miền núi xoay quanh vấn đề
chăm sóc sức khoẻ ban đầu thích hợp, có thể chuyển hướng sang
xây dựng chế độ người thầy thuốc gia đình, đặc biệt ở tuyến cơ
sở thực hành (trạm y tế, bệnh viện huyện) sát gần với nhân dân
miền núi, kể cả ở vùng sầu vùng xa. Mô hình người thầy thuốc
gia đình ở miền núi là người thầy thuốc đa khoa kiểu mới, có các
kiến thức nghiệp vụ sau đây:
Y học lâm sàng hiện đại kết hợp với y học cổ ưuyền (thuốc
. nam, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt...)*
Khoa học môi trường: làm tư vấn cho gia đình giải quyết các
. vấn dề nước sinh hoạt, vấn đề vệ sinh, sạch sẽ cá nhân, gia dinh;
vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt mà mũi nhọn là
vận động, hướng dẫn nhân dân xây dựng bể khí sinh học gia đình
trong sinh thái VACR.
Các khoa học xã hội chủ yếu là tầm lí học, luật học, kinh tế
học, y đức, y đạo, cách ứng xử trong cộng dồng, quản lí, Các
khoa học xã hội rất cần thiết ưong công tác tư vấn sức khoẻ trong
dó có tư vấn về bệnh tật, về sức khoẻ sinh sản, về nhiễm HIV và
AIDS ở cộng đồng.
Phương pháp làm việc, nghiên cứu giải quyết bước đầu các
vấn đề bức xúc của miền núi và cộng đồng.
b. Bưóe đầu mạnh dạn sử dụng mấy tính, ứng dụng tin học với
các phương tiện có trong ngành và ở tại cơ sở.

c. Các trường đại học miền núi (ở Thái Nguyên, ở Buôn Ma
Thuật) được phân công chuyên đào tạo cán bộ cho miền núi, có
thể chuyển biến dần nội dung đào tạo theo các điểm nêu trên đây
đối với các đối tượng mới đào tạo chính quy tập trung hay tại
chức; mở các khoá bồi dưỡng, bổ túc nghiệp vụ liên tục cho các
cán bộ đang công tác trong các cơ sở y tế miền núi. Người thầy
thuốc đa khoa thực hành được đào tạo 6 năm (chính quy tập trung
hay bổ túc tập trung) theo hướng người thầy thuốc gia đình, sau
khi nhận công tác ở các cơ sở thích hợp với hoàn cảnh của mình
có thể tiếp tục tự học theo các hướng: hưóng chuyên khoa thành
người thầy thuốc chuyên khoa I, chuyên khoa II; hướng cao học
và tiến sĩ y học công tác ở các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa
học; hướng cán bộ quản lí. Có thể học theo các khoá tập trung
hoậc theo chế độ tại chức. Có thể chuyén cấp hay không chuyển
cấp theo các quy định hiện hành.
d. Chế độ ngưòi thầy thuốc gia dinh (cán bộ y tế ở trạm y tế xã,
các hội viên hội chữ thập đỏ hoặc các nhân viên y tế cộng đồng tình
nguyện ở các thôn bản) thích hợp trước mắt và lâu dài với người dân
ở nông thôn miền núi, ở các vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh; phù hợp
với tám lí người dân miền núi ngại đến các bệnh viện noi mà họ
thường gặp nhiều khó khăn khi bất đắc đĩ phải sử dụng.
Trạm y tế xã có các bác sĩ đa khoa kiểu mới hoạt động theo
nội dung chãm sóc sức khoẻ ban đầu và theo chế độ thầy thuốc
gia đình là một tổ chức có thể nói là lí tưởng để giải quyết việc
chăm sóc sức khoẻ, chữa bệnh cho người dân nghèo ở xa các đô
thị; chăm sóc tại cộng đồng các nạn nhân của chất độc hoá học,
các bệnh nhân nhiễm HIV.
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, Việc xây đựng và vận hành các trạm y tế xã không qúa tốn
kém như đối với các bệnh viện nguy nga đồ sộ, nên rất thích hợp
với y tế miền núi. Ngoài ra các trạm y tế xã đổi mới cũng là một
giải pháp cho phép y tế miền núi đi tắt và đón đầu một tổ chức y
tế hiện đại của thế kỉ XXI đang cố gắng tiến đến mục tiêu chế độ
chăm sóc tại gia đình cho mọi đối tượng nhân dân (ở nông thôn
và cả ở các đô thị).
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II. CHĂM SÓC SÚC KHOẺ BAN ĐẦư
TUYỀN NGÔN ALMA ATA NÊU LÊN 8 ĐỉẾM

c h ín h

1. Giáo dục sức khoẻ.
2. Cải thiện các điều kiện dinh dưỡng - ăn uống.
3.

Cung cấp nước sạch, thanh khiết môi trường.

4.

Bảo vệ bà mẹ trẻ em - kế hoạch hoá gia đình.

5. Tiêm chủng mở rộng.
6

. Khống chế các bênh dịch lưu hành tại địa phương.

7. Khám chữa các bệnh thông thường và các thương tật.
8.

Cung cấp thuốc men thiết yếu.

Đối chiếu với thực tế ở Việt Nam, ngành y tế Việt Nam nêu
thêm 2 điểm:
9. Từng bước lập hổ sơ sức khoẻ và theo dõi sức khoẻ định
kì cho các đối tượng xếp theo ưu tiên.
10. Xây dựng tuyến y tế cơ sở (trung tâm y tế xã phiíờng và
bệnh viện huyện) để làm chàm sóc sức khoẻ ban đầu (xem Sơ đ ỏ
số 12).
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S ơ đ ồ l2 . C hâm sóc sức khoe’ ban đầu ở Việt N am

ì. Klìám bệnh, chữa bệnh ĩụì các cu sờ ỵ tể
chảm sóc xức khiiè tại giti dinh
2. Cốp cứu cúc chuyén khixi
3. Cúc bệnh cấp tinh íáy truyền ịc.t. chống
nhiễm khuẩnị
4. Các bệnh cấp tính khỏniỉ lây iruyén
5. S(5f rét (C.1.sổi rềlị
6. Lao (c.l. ctán? lao), các bệnh phối
7. Phong, cùi (c.t chống phongị
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8. Cúc bệnh láy truyén q m ditùnq tình dục (HỈVAỈDSị
9. Mắt hịit, mù Itứ (các C.I. lĩiắl hộì. mù loà)
¡0 Các bệnh làm Ihân, ma luỷ và các loại nghiện
khác tó hại cho sức khnè.
ìì. Bưm cố(c.i chống buínt cổ)
12. Ung ihư(c.í. ung thư)
ì 3. Các bệnh mạn lính. Báo vệ xúc khttè người cao
tuồi.
14. Các ihutn15 tật. Người khuyết lật.
15. Phục hói chức năng, p.h. h o động

NỘI DUNG CỦA MỖI ĐIEM t r o n g c h à m s ó c s ú t
KHOẺ BAN ĐẦU
Điểm I. Giáo dục sức khoẻ
Có nhiểu tên gọi khác nhau từ trước đến nay như: tuyên truyền
vệ sinh - phòng bệnh, tuyên truyển giữ gln sức khoẻ, truyền
thông đại chúng, V .V . ., nhưng cụm từ giáo dục sức klioẻ nói dược
nhiều ý nghĩa nhất. Các yêu cầu chính của điểm này là: một cách
kiên trì, bền bỉ, bằng nhiều biện pháp thông tin đại chúng có thể
thực hiện được (nói chuyện, dối thoại, sách, báo, tờ rơi, tranh
ảnh, áp phích, dài truyền thanh, vô tuyến íruyền hình, Ihỗng tin
qua mạng, v.v..), làm cho mọi người, ở mọi lúa tuổi, hiểu rõ lợi
ích của việc giữ gin, nâng cao sức khoe, rèn luyện cơ thể; biết các
biện pháp tốt mà mình có thể thực hiện được hàng ngày; các nếp
sinh hoạt tốt có lợi cho sức khoẻ; các tập quán sinh hoạt khỏng
tốt có hại cho sức khoẻ (nghiện rượu, hút thuốc, ma tuý...) biết
cách dự phòng và xử lí cấp thời các bênh thường gặp và dễ mắc
(cao huyết áp, các bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường hay đái tháo
đường...); các tai nạn trong sinh hoạt, các tai nạn giao thông; các
đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nưóc, ngành Y tế về bảo vệ
sức khoẻ, các chương trình y tế lớn, V .V ..
Nói tóm lại giáo dục sức khoẻ đem lại cho mọi người dân các
hiểu biết về nội đung chăm sóc sức khoẻ nêu trong tuyên ngôn
Alma Ata, để họ tự thực hiện, nói lại cho các người thân thuộc
biết, vận động họ cùng làm. Một yêu cầu của giáo dục sức khoẻ
là phải kiên trì nói đi, nói lại nhiều lần, một cách nhẹ nhàng,
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r thoai mái để có thể chấp nhận được và tự giác thực hiện. Đối với
một ván đề súc khoẻ, chỉ phổ biến một lần hay một cách vội vàng
thì ít hiệu quả như “nước đổ đầu vịt hay giọt sương trên tầu lá
chuối”. Một trong nhiều cách có hiệu quả nhất là sách chuyên đề
cỡ phổ thông, mỏng, tập hợp một số vấn đề có liên quan với nhau,
trình bày một cách ngắn, gọn, dề hiểu, có thể đọc hay tra cứu lúc
nhàn rỗi hay lúc có nhu cầu. Để đóng góp vào thực hiện chủ
trương xã hội miền núi học, ngành Y tế dự phòng nên dành một
phần ngân sách in các tài liệu phổ biến, bán giá rẻ hoặc phát
không cho các vùng sâũ, vùng xa, cung cấp cho các trường phổ
thống, chuyên nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề
nghiệp, v.v...
Ở miền núi người dân ít nhận được các thông tin về tình hình
của đất RƯỚC nói chung, về bảo vệ, chăm sóc sức khoè nói rièng;
người dân thường có một nếp sống tự nhiên theo tập quán truyển
thống, trong một mỏi trường không hợp vệ sinh mà không hay
biết gì. Giáo dục sírc khoẻ là một biện pháp có hiệu quả, tiết kiệm
nhất, góp phần quan trọng đcm lại cho người lao động các tri
thức, các hiểu biết để từng bước thay đổi các nếp sống cũ lỗi thrri
và xây đựng một cuộc sống lành mạnh, có vãn hoá, có khoa học,
thích hợp với điều kiện của mỗi người. Muốn đạt được hiệu quả
tốt, cần tìm được những biện pháp tiếp cận thích hợp với tâm lí
người dân miền núi, của mỗi dân tộc khác nhau bàng cách đáp
ứng yêu cầu, nhu cầu; nói dễ hiểu, nói gọn, nói ngắn, nói chậm
nhưng hấp dẫn để họ kịp nghe và hiểu rõ nội dung, có minh hoạ
cụ thể bằng hình ảnh, bằng hiện vật, biết gợi cho họ phát biểu ý
kiến, làm cho họ tin là họ có thể làm được; nếu làm thì sẽ có lợi
cho họ và gia đình họ. Một cách làm tốt ở miền núi là nói có kèm

theo biểu diễn cho xem luôn cụ thể, ví dụ nói về ván đề nên uống
nuớt sạch và đun sôi, thì lấy nước ở ao hồ soi vào kính hiển vi cho
họ xem có gì trong đó và đối chiếu vói nước đã đun sôi để nguội; nói
về con ruồi, con muỗi thì cho họ xem qua kính lúp; nói về sốt rét thì
cho họ xem con kí sinh trùng sốt rét trong phiến kính máu người bị
sốt rét, đối chiếu vói máu người khoẻ, không bị sốt rét, V.V..

Một cách làm giáo dục sức khoẻ tốt là bản thân người cán bộ
y tế và gia đình họ cố gắng làm đúng như đã nói với người dân;
một ví dụ như tuyên truyền về không hút thuốc vl có hại cho sức
khoẻ thì bản thân ngưòi cán bộ y tế không hút thuốc lá.
Điểm 2. Cải thiện các điều kiện dinh dưỡng
Hiện nay ở miền núi, vể mô hinh bệnh tật nổi lên hàng dầu là
các bệnh về tiêu hoá, rối loạn tiêu hoá do vi khuẩn: bệnh ỉa chảy
(tiêu chảy), suy dinh dưỡng ...
Trong giáo dục sức khoẻ cần phổ biến cho dân biết cách ăn
uống hợp lí dựa vào các tài liệu của Viện dinh dưỡng thuộc Bộ Y
tế (xem phụ ỉục sô' 2, 3,4).
Vấn đề ăn uống liên quan tới tri thức, vãn hoá, phát triển kinh
tế, nhiều tập quán sinh sống, các tập tục, khẩu vị ỉưu truyền trong
cộng đồng dân cu.
Do khí hậu nhiệt đới, do các yêu cầu vân hoá, kinh tế, xã hội,
tâm lí, V . V . . lương thực, thực phẩm của Việt Nam rất đa dạng,
nhưng có mấy đặc điểm: dinh dưỡng thuộc loại gây gầy, ít chất
béo, ít gây béo phì, trừ một số trưòng hợp riêng biột béo phì nhất
là ở trẻ em xuất hiện mới khoảng 1 0 nãm nay; các thành phần
dinh dưỡng chủ yếu là các thuỷ sản, hải sản (thực phẩm động vật
có chất béo hạn chế), nhiểu rau và hoa quả thường có tác dụng
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kép vừa là rau quả ăn vừa là cáv thuốc như các cây gia vị, rau diếp
cá, tòi, gấc, vải, nhãn, mơ, V.V .; các lương thực, thực phẩm đuợc sử
dụng tươi, một thời gian ngắn sau thu hoạch, ít qua chế biến, V .V ..
Trong ăn uống ở miển núi để giảm bớt cãng thẳng về lương
thực thực phẩm có thể giới thiệu một số loại từ trước đến nay
chưa được để ý nhưng có giá trị dinh đường cao, không đòi hỏi
cao vé mặt kĩ thuật canh tác, nhiểu vốn như cây kê, sữa trâu, sữa
dê, sữa đậu nành; thịt thỏ nhà, giá dậu tương, giá đậu xanh; muối
vừng trộn với lạc hạt giã nhỏ, V .V .. Các loại lương thực thực phẩm
này sẽ làm cho bữa ân ở miền núi đa dạng hom.
Cũng cần hướng dẫn để nâng cao giá trị bữa ăn bằng cách chú
ý bảo quản lương thực (hực phẩm chống ẩm, mốc; cách bảo quản
rau quả không dùng các hoá chất trừ sâu hay thuốc bảo vệ thực
vật; không dùng Ihịt cá ồỉ, thiu; cách rửa sạch rau, hoa quả, các
thực phẩm tươi không dể đất, bụi bám vào; cùng một khối lượng
lương thực thực phẩm trong ngày cách chia các bữa ăn đúng cũng
làm tăng giá trị hấp thu lẽn như ân sáng nhiéu hơn (40%); ăn trưa
ít hơn (25%); ăn chiều (35%); ăn nhai kĩ; ãn tốc độ chậm, trong
bầu không khí thoải mái cũng làm tăng sự hấp thu dinh dưỡng;
nhà có tủ lưới để bảo quản thức ãn, khồng cho ruồi, muổi, kiến,
gián, chuột tiếp xúc; thức ãn chín không để chung với thực phẩm
tươi chưa chế biến; nước chè xanh, chè đặc sản của địa phương,
nước đun Sòi để nguội là những loại nước uống tốt, V .V ..
Suy dinh dưỡng cao ở trẻ em, ở người cao tuổi, ở phụ nữ và
một bộ phận khác trong nhân dân còn là một vấn đề nặng nể ở
miền núi và là một nội dung trong chương trình sức khoẻ quốc
gia; ngoài các bữa ãn binh thường theo khả năng của mỗi gia
đình, nếu cải tạo vườn tạp theo kiểu mô hình VAC để có thể cung
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cấp cho các dối tượng suy dinh dưỡng thêm mỗi ngày một quà
trứng và một trái cây, mỗi tuần một hai bát xôi gấc, V . V . . (đều ỉà
sản phẩm từ VAC) thì có khả năng khống chế nhanh chóng tỉ íệ
suy dinh dưỡng ở nhân dân miền núi. Cũng cần phải luôn đề cập
đến vệ sinh, sạch sẽ bát, đĩa, đũa, thìa, rửa sạch tay trước khi ăn,
xúc miệng, xỉa răng và cọ các kẽ răng không để dính các thức ăn
ở chân răng hay gây nên hôi miệng.
Nhà nước đã lập Cục quản lí chất lượng vệ sinh an toàn thực
phẩm ở Bộ Y tế. Sự kiện này đã nói lên vệ sinh an toàn thực phẩm
là một vấn đề lớn và có nhiều khó khăn, không dề gì giải quyết
được nhanh chóng. Tuy nhiên có một vấn đề mặc dù khó khăn,
nhưng cần cố gắng giải quyết: các tiểu thương buôn bán các thịt,
cá, rau, hoa quả, dọn vào nhà hay vào các chợ để bán, không ngồi
lê la dọc vỉa hè phố, bờ đường, bày hàng ra ngoài trời náng gắt
mùa hè, giá rét mùa đông, không có che đậy, hứng đầy bụi và các
tác nhân gây ô nhiễm không khí. Bán hàng không che đậy là một
hoạt động mưu sinh cho người lao đông nhưng thực ra đẩu độc,
sói mòn sức khoẻ của người tiêu dùng, tạo ra một quang cảnh
không mấy vãn hoá, văn minh. Một bài toán của thời kì dổi mới,
còn đợi lời giải cùa trung tâm dự phòng các tỉnh thành, của các
nhà quản lí địa phương. Nếu giải quyết được vấn đề cụ thể này,
ta sẽ có cơ may giải quyết đổng thời nhiều vấn đề khác cũng
chướng mắt ngang lai không kém.

Phụ lục số 2

1

M ạc tiêu của k ế hoạch hành động dinh dưỡng Quốc gia.
(trích Quyết định sô' 576ÍỈTG ban hành ngày ỉ 610911995
của Thủ tưởng Chính phủ)

1. Thanh toán tình trạng thiếu ăn
• Đưa mức bình quân đầu người từ 1932 kcal hiện nay lên trên
2 1 0 0 kcal và đưa tỉ lê các gia đình có năng lượng bình quân đầu
người dưới 1800 kcal từ 22,5% nay xuống dưới 10%.
2. Giảm tỉ ỉệ suy dinh dưỡng
• Đối với người lớn, giảm tỉ lệ thiếu năng lượng trường diễn,
đặc biệt ở phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ (15 - 49 tuổi) từ trên 40% hiện
nay xuống dưới 30%.
• Đối với trẻ em, giảm tỉ lệ suy. dính dưỡng thiếu prôtêin
năng lượng ở trẻ dưới 5 tuổi (theo chỉ số cân/tuổi) từ 45%
xuống dưới 30%.
3. Giảm tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng.
• Cơ bản thanh toán các biểu hiện lâm sàng thiếu vitamin A và
các hậu quả của nó, kể cả mù loà.
• Cơ bản thanh toán các rối loạn do thiếu iôt.
• Giảm tì lộ thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ có thai từ 50%
đến 60% hiện nay xuống dưới 40% ở những địa phương có triển
khai chương trình phòng chống thiếu máu.
Tư liệu cùa Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế

122

Phụ ỉục 3
Tháp dinh dưỡng cân đối

hạn chế

Ẫn ít

/

Diiđi 300 gani muối

» Ị - !^ A 4'
J"
...... M
/ qI
Dưứi500ganiđilđng
600 gam dầu m d,
vừng lạ t
l,5 k g th ịt,2 k g
Ihùy sản, 2 kg
đậu phụ

Q u à ch ín íhco
khù n ăn g

Trung bỉnh cho một người một tháng
(1995-2000)
An đủ: trung bình 12kg lương thực
Tài liệu của Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế
123

Phụ tục 4
Mười lời khuyên ăn uống hợp lí
1. Ản theo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Theo dõi mức cân
nên có tính bằng cách lấy chiểu cao (theo centimet) trừ đi 1 0 0 ,
rồi đem số còn lại chia 10 nhân với 9. Một người cao 160 cm thì:
Mức cân nên có = (160 - 100) X 90% = 54 kg
2. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất và phù hợp nhát với trẻ sơ sinh,
ãn no, uống đủ, ngủ tốt để có sữa nuôi con hoàn toàn bằng sữa
mẹ trong 4 tháng đầu và tiếp tục cho con bú tới 18 đến 24 tháng.
Cho con ãn sam có chất lượng từ tháng thứ 5 (tô màu đĩa bột thêm dầu ăn - ăn nhiều bữa).
3. Không nên ăn mặn. Hạn chế ăn muối, dưới 300
gam/tháng/người.
4. Ản 1Ì đường. Không cho trẻ em và cả người lớn ãn bánh,
kẹo, uống nước ngọt trước bữa ãn. Mỗi tháng bình quân 500 gam
đường/người.
5. Ản chất béo có mức độ. Chú ý ãn thêm dầu. Mỗi tháng 600
gam/người. Mỗi nhà có một lọ muối vừng, lạc nhạt.
Àn thức ăn giàu đạm ở mức độ vừa phải. Có tỉ lệ nhất định
chất đạm nguồn động vật (thịt, trứng, sữa). Mỗi tuần tối thiểu 3
bữa cá. 'lăng cường ãn các sản phẩm chế biến từ đậu tương
(tương, đậu phụ, sữa đậu nành)
6.

7. Ãn nhiều rau, củ, quả có nhiểu vitamin, chất khoáng, vừa
có nhiều chất sơ quét nhanh ra khỏi ống tiêu hoá chất độc và
cholesterol thừa.
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8.

Đảm bảo vệ sinh thực phẩm để thúc ãn không là nguồn gây
bệnh. Rửa tay sạch tnrớc khi ăn. Uống đủ nuớc sạch. Hạn chế
uống rượu, bia và nước ngọt.
9. Tổ chức bữa ăn gia đình. Phát triển ô dinh dưỡng trong hệ
sinh thái VAC gia đình để có nhiều loại thực phẩm đa dạng tươi
và sạch đảm bảo bữa ăn gia đình đủ dinh dưỡng, ngon lành, tình
cảm, tiết kiệm, bình thường gổm các món: cơm, canh, rau, món
giàu đạm béo, món tráng miệng và nuớc uống. Món ăn cần đa
dạng, thay đổi, phối hợp nhiều loại thực phẩm.
10. Muốn ãn ngon, tiêu hoá tốt, cần duy trì nếp sống năng
động, lành mạnh, hoạt động thể dục thể thao đều đặn và phù hợp.
Trung bình ăn ngày 3 bữa. Buổi tối không nên ăn quá no.
Tư liệu của Viện Dinh dưỡng Bộ Y tể
Điểm 3. Cung cấp nước trong lành, thanh khiết môi trường
Đôi với miền núi nước sạch cũng như thanh khiết mỗi trường
là những vấn đề nóng bỏng, có tính chất thời sự hiện nay và tróríg
tương lai. Trong hội nghị thượng đỉnh về môi trường thế giới họp
tháng 9 năm 2002 tại Nam Phi đã có cảnh báo là đến năm 2020
có thể có khoảng 800 triệu người trên thế giói sống trong tình
trạng thiếu nước sạch và ô nhiễm mỏi trường.
Ở miền núi trong khoảng
quyết các vấn đề sau đây:

10

năm sắp đến nên tập trung giải

1.
Nước sạch (xem Nước sạch ỏ miền núi) dùng cho ăn uống
và sinh hoạt gia đình vód các tiêu chuẩn tối thiểu là trong, không
bị vẩn đục, không có mùi, vị tanh, v.v... Tại miền núi, điéu kiện
cơ bản để có nước là phải có rừng; không có cây rùng thì khó có
125

thể có nước sạch cho miền núi (kể cả miền xuỏi), không kế đến
thảm hoạ mối trường khác như lũ quét, lũ lụt, khô hạn, v.v...
Một nguồn nước là suối, sòng có sẩn nước để dùng quanh nãm
trong sinh hoạt cho người dân ở dọc hai bẽn bờ. Chỉ cần cho nước
qua bình lọc, thùng lọc đơn giản (có nhiều lớp đá cuội, sỏi, cát,
sỉ than) hoặc bẳng phèn chua, viên Cloramin. Nếu suối ở xa thì
có thể dùng máng dản hoặc đường ống dẫn về một bể chứa có các
vòi vặn dùng chung cho cộng đổng. Cần giữ gìn vệ sinh, sạch sẽ
nguồn nước khống để cho bị ô nhiễm do nhiều nguyên nhân cụ
thể ở các điểm dân cư ở gần nguồn nước (trâu bò, rác...).
Đào giếng là biện pháp thường dùng ở nhiều vùng thấp; có thể
dùng giếng khoan.
Nước màng lưới thuỷ nông chỉ nên dùng cho các sinh hoạt
thông thường do có khả năng bị nhiễm hoá chất, nếu bất đắc dĩ
phải dùng để án uống thì phải lọc qua bể lọc và đun sói Irước khi
dùng. Ở vùng khô cằn, có thể tìm, khám phá các hổ nước trong các
hang động tự nhiên; nếu có thì có thể dẫn nước về các thôn bản.
Để giải quyết tình trạng khan hiếm nước, mỗi gia đình ncn xây
một bể hứng nước mưa, kích thước khoảng 2 X 1,5 X 2m, trữ nước
mưa dùng để ăn quanh năm. Bể có một cửa hứng nước mưa và
dùng để thau bể định kì hàng năm trước khi hứng nước mùa mưa
sắp đến; cửa có nắp đóng kín để bảo vệ nước khỏi bị ổ nhiễm; bể
có 1,2 vòi để lấy nước ra dùng. Mọi người phải có ý thức tiết
kiệm nước tiêu dùng hàng ngày.
Đối với nước thải trong sinh hoạt (nước rửa mạt, nhà tắm,
nước rửa bát đĩa, d ụ n g cụ n ấu nư ớng, V.V..) k h ô n g liên đ ổ trà n lan

ra ngoài; nên thu gom qua một rãnh dẫn nước vào một bê chứa
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dể xử lí trước khi cho ra ngoài thiên nhiên. Nếu biết cách xử u, nước
thải có thể dùng trở lại cho sinh hoạt thông thường, tưới cày, v.v...
2. Nhà ở (xem Nhá ở mién núi). Vẫn nẽn giữ kiến trúc nhà
sàn truyền thống ở nông thôn, có một sô cải tiến giúp cho cuộc
sống được thoải mái hơn (cửa, cửa sổ rộng hơn để nhà thoáng và
sáng hơn; cửa sổ lắp kính để đỡ lộng gió, đỡ rét về mùa đông;
sàn nhà lát gỗ, gạch lát men, hoặc ưáng ximãng cho đỡ gây ồn
lúc đi lại nếu sàn bằng tre, nứa, v.v... Điểm quan trọng là vận
động nhân dân ỉàm bể khí sinh học là một phương tiện có hiệu
quả nhất để giải quyết các loại rác, các chất thải hữu cơ và ô
nhiễm môi trường.
3. Thanh khiết môi trường
Muốn môi trường miền núi xanh và đẹp thì phải tích cực trồng
cày dọc hai bên đường đi, trên tất cả các mảnh đất trống, đồi núi
trọc; từng bước cạp bờ sông, suối. Muốn môi trường sạch một
mặt phải giải quyết các rác, chất thải hữu cơ (chôn Lấp, đốt, và
tiến bộ hơn là bể khí sình học), thu gom và tái chế các chất rác
vô cơ, các chất dẻo, bao nilon. Ngoài ra vận động nhân dân bỏ
tâp quán xả rác ra môi trường ngoài nhà ở, thuận tay đâu thì vứt
mọi thứ rác ra dấy. Tại các điểm dân cu, dọc đường đi có các nhà
vệ sinh còng cộng sạch, đẹp, thoải mái, giao người quản tí có
trách nhiệm cao.
Trong quá trình bắt đầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành
y tế có trách nhiệm giúp các nhà quản lí để ra yêu cầu gắt gao chỉ
cho phép vận hành các doanh nghiệp công nghệ sạch thuộc bất
cứ thành phần kinh tê nào. Một nhà máy sử dụng công nghệ bẩn
không đem lại lợi ích gì cho xã hội hiện đại ở thế kỉ XXI; ngược
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4 ụ c h ỉ đem lại hiểm hoạ khống lường, hết cho cộng d ồ n g và nền
kinh tếquốc dân. Đối với tiểu thủ công, các làng nghề cán hết sức
giúp đỡ cải tiến còng nghệ và giải quyết õ nhiễm, đấu độc trước
mắt và lâu dài cuộc sống của cộng đồng.
Từ ngày được thành lập, ngành y tế đã cố gắng làm công tác
môi trường một cách thích hợp với mỗi giai đoạn lịch sử (trước
khi thành lập Bộ Khoa học Công nghệ' Môi trường), vì dã nhận
thấy được rằng sức khoẻ phụ thuôc vào môi trường, bệnh tật phần
lớn bắt nguồn từ môi trường bị ô nhiễm, và cuối cùng các cơ sở
y tế phải gánh chịu tất cả các hậu quả của Ö nhiễm môi trường.

' Điểm 4. Bảo vệ bà mẹ, trẻ em, kê hoạch hoá gia đình, sức
khoẻ sinh sản và Điểm 5. Tiêm chủng mở rộng
Hai điểm này được tóm tắt trong cống thức ngắn gọn bằng
mấy chữ cái liếng Anh (GOBIFF) với nghĩa:
G: Theo dõi trên phiếu ghi sự tâng trưởng của sơ sinh và trẻ
em để nuôi con cho tốt.
0 : Cho trẻ uống dung dịch điện giải nếu bị ỉa chảy (tiêu chảy).
B: Cho con bú sữa mẹ là cách nuôi con tốt nhất trong 12 đến

18 tháng; từ tháng thứ 4 hay thứ 6 cho con ãn sam.
I: Tiêm chủng mở rộng cho sơ sinh, trẻ em và tiêm chủng cho
mẹ theo lịch của ngành Y tế.
F: Kế hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản, tư vấn sức khoẻ
sinh sản và giới tính.

F: Giới tính, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội;
bình đẳng giới tính (nam, nữ).

Côrìg thức Irên có thế diễn tả bàng tiêng Viềt theo công Ihức
TOBTKB (T=G, 0 = 0 . B=B, T-I, K=F; B=F). Trong cõng thức
trên, ở giai đoạn kinh tế thị trường, cổng nghiệp hoá, hiện dai
hoá, hội nhập, cẩn [ưu ý đến vận động bú sữa mẹ, gia đình hai
con, chống tảo hôn, bạo lực và lạm dụng giới (đổi với nữ). Đế
giảm bớt các bức xức trong xã hội liên quan đến buòng lỏng quản
lí, cần chú ý đến hoạt động không lành mạnh của một số cơ sớ
xoa nắn (mát xa), thẩm mĩ viện, quán bia, tửu lầu, karaoke, trò
chơi điện tử, cơ sở bán băng nhạc, v.v... Các khoa phụ sản, các
bệnh viện phụ sản nên sớm thành lập trung tám hay các phòng tư
vấn sức khoẻ sinh sản để góp ý kiến và giúp đỡ các sản phụ và
các phụ nữ có các nhu cầu đạc biệt trong sinh sản (vổ sinh, có
thai ngoài ý muôn, một số bệnh phụ khoa hav các vấn để sức
khoẻ; tình trạng phôi và thai trong tử cưng khoẻ, bình thường, hay
có nguy cơ bị các dị tật ở các gia đình có khả năng bị nhiễm chất
da cam (điôxin), v.v... Tổ chức tư vấn này rất cần thiết trong xã
hội hiện đại rất sôi động.
Trong Ihế kỉ XXI, miền núi cần cố gắng thực hiện một chủ
trương để ra đã hơn ba thập kỉ qua là khám thai cho thai phụ tối
thiểu 3 lán trước khi sinh, khắc phục được nãm tai biến sản khoa
là vỡ tử cung, sản giật, bãng huyết, nhiễm trùng sản khoa, uốn
ván rốn sơ sinh.

Điểm 6. Không chế các bệnh dịch lưu hành tại địa phương
Ngoài các bệnh nhiễm khuẩn là đối tượng của tiêm chủng mơ
rộng, các bệnh dịch lưu hành ở các địa phươns miền núi (sốt rét,
sốt xuất huyết, phong, sán máng, dịch hạch. V.V..) đã được nhà
nước dăc biệt chú ý đến - Bộ Y tế đã lập các chương trình quốc
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gia cho mồi loại bệnh, các viện nghiên cứu tương ứng, đã ráo riết
và kịp thời chỉ đạo việc thực hiện, đã dạt được nhiều kết quả khá
quan (bệnh sốt rét, phong, dịch hạch, sốt xuất huyếl, bại liệt, v.v..).
Các bệnh dịch lưu hành thường xuất phát lừ môi trường bị ô
nhiễm vi khuẩn, kí sinh trùng, từ các vật trung gian truyền bệnh
(ruồi, muỗi, chuột, cua, ốc...). Việc thanh khiết môi trường
chống ô nhiễm do vi khuẩn, việc khống chế phát sinh các vật
trung gian truyền bệnh; tiêm chủng mở rộng, đã có một vai trò
quan trọng dự phòng các bệnh. Trong nhiều biện pháp đã được sử
dụng cần lưu ý nhiều hơn đến bể khí sinh học gia đình, dùng
hương có tẩm pinamin đốt trong các buổi cúng lễ ở gia đình, và
ở các cơ sở tôn giáo; giảm việc lạm dụng các phân hoá học và các
thuốc bảo vệ thực vật, v.v... Các bệnh lưu hành nêu trên đều có
các thuốc chữa có hiệu quá, nếu y tế cơ sở phát hiện bệnh sớm
chữa kịp thời ứ cơ sở. Các bệnh lây truyền qua các quan hộ tình
dục bừa bãi (Irong đó có nhiẽm HIV vĩrut gây suy giảm miền
dịch ờ ngirời và bệnh AIDS là bệnh suy giảm miỗn dịch mắc phải:
SMM) có liồn quan tới tộ nạn nghiện chích ma tuý và mại dâm.
Đ ược cảnh báo rằiig nhiễm HIV và bệnh AIDS là một đại dịch ở
cuổi thể ki XX và của thế kỉ XXi, (lặc biệt nặng nề ở Châu Phi,
các nước Nam Á và Đỏng Nam Á. Nghiện ma tuý, mại dâm.
nhiễm HIV, bệnh AIDS có nhiều nguyên nhân phức tạp mà phần
lớn xuấl phái từ các xã hội nghèo khổ, dời sống khó khăn, các xã
hội thiếu an ninh chính trị, trật tự xã hội, bị khủng hoảng tâm lí,
lòng tin ữ một số bộ phận nhân dân hoặc bị ảnh huởng của các
sản phẩm vàn hoá xã hội đen. v.v... Việc chống lại các tệ nạn nói
trên tất nhiên đòi hỏi nhịểu cố gắng to lớn, kiên trì của các xã hội,
đặc biệt là của các gia đình. Một mặt cắc cơ quan chức nảng,
được sự giúp đỡ cùa nhân dân, phải nhanh chóng phá tan các
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băng nhóm buôn lậu các loại ma tuý, các văn hoá phẩm thiêu
lành manh, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở, các đường dây nguỵ
trang buôn bán ma tuý, mại dâm, v.v... Đồng thời có nhiều biện
pháp chữa thích hợp tại cộng dồng và gia đình cho các nạn nhân
bị lôi kéo vào các tệ nạn kể trên và giúp cho họ xây dựng một
tương lai tốt hơn.

Mặt khác cần đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, phát triển và
củng cố chất lượng giáo dục quốc dân, tạo công ăn việc làm thích
hợp cho các tầng lớp thanh niên để bước vào đời, đẩy mạnh thực
hiện chủ trương xã hội học tập, mỗi người đán dành mỗi ngàv
một giờ học để nâng cao khả năng nghề nghiệp, đáp ứng các yêu
cấu của kinh tế thị trường và sự phát triển của xã hội hiện đại.
Điểm 7. Chữa bệnh và các thương tật thông thường
Nhờ những cố gắng chăm sóc sức khoẻ từ nhiều thập kỉ qua,
tình hình bệnh tật của Việt Nam là một nước nghèo, đang phát
triển, bị nhiều cuộc chiến tranh kéo dài (đặc biệt là cuộc chiến
tranh hoá học tàn khốc) đã có nhiều biến dổi. Các bệnh nhiễm
khuẩn và kí sinh trùng gây nên các vụ dịch lớn, nhiều người mắc
đã giảm nhiều (sốt rét, sốt xuất huyết, dịch hạch, dịch tả, phong,
bại liệt...)
Ở loàn thc nước Việt Nam nói chung, ở miền núi nói rièng, nổi
lên một số bệnh sau đây: các bệnh tiêu hoá (các rối ỉoạn ticu hoá,
các vụ ngộ độc thức ăn ở các nhà ăn tập thé, các bệnh ía chảy hay
c ò n g ọ i là t i ê u c h ả y , V.V..) d o c h ư a Chực h iệ n t ố t v ệ s in h a n to à n

thực phấm, lạm đụng các hoá chất bảo vệ thưc vật, phân bón,
thuốc trừ sâu, v.v..; thiếu dinh dưỡng trẻ em, người cao tuổi, các
vùng sâu, vùng xa.
13 ]

L

Cạc nhiểm khuẩn cấp các đường hò hấp, nhiêu nhất ớ tré em.
bệnh lao.
Tệ nạn ma tuý, mại dám, nhiễm HfV và AIDS ngày càng tăng.
Các bệnh thần kinh, các biểu hiện rối loạn hành vi tâm thần
mà một nguyên nhân là do điõxin .

Các bệnh gắn với sự lão hoá, bệnh tim mạch, bệnh cao huyêì
áp và các tai biến mạch máu não, bệnh đái tháo đường (tiểu
đường), bộnh ung thư, các biểu hiện bệnh lí ngoài da có thể có
liên quan đến suy giảm miễn dịch.
Các tai nạn lao động, các bệnh nghề nghiệp do vệ sinh, bảo
hộ lao động chưa được chú ý đẩy đủ.

Các lai nạn giao thông có nguy cơ ngày càng tăng cao do
n h iều n g u y ê n n h â n thu ộc VC q u ả n lí.

Sự xuái hiện các thay đổi mô hình bệnh tật đòi hỏi phải có một
sô' biện pháp dự phòng và một quy hoạch tổ chức công tác chăm
sóc sức khoẻ ử miền núi cho thích hợp (công tác giáo dục sức
k h o ẻ, ch ữ a b ện h h à n g ngày, cô n g tác cấ p cứ u , ở cá c trạ m y tế c ơ

sở và các bệnh viện thuộc ngân sách nhà nước).

Điểm 8. Cung cấp thuốc men thiết yếu
Bảng Ihuổc thiết yếu mà Bộ Y tế ban hành đã giúp ích rất
nhiều cho các trạm y lế cơ sớ. Trong công tác thực tế hàng ngày,
c á c b ác s ì ở c á c tổ c h ứ c y tế c ơ

sở

v ẫ n c ó t h ể s ử d ụ n g m ộ t v à i lo ạ i

thuốc ngoài bảng thuốc thiết yêu nếu sau khi cân nhắc kĩ thấy có
nhu cầu thực sự và có lợi ích cho bệnh nhân. Trong nhiéu thập kí
qua, công nghiệp hoá học, dược học và y học hiện đại đã lạo ra
được nhiều hoá dược, nhiéu hơp chất (hiên nhiên tổng hợp có
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giúp c h o t h a n h t o á n v à đ ẩ y
lùi được nhiều bệnh hiểm nghèo (phong, lao, dịch tả, dịch hạch,
sốt rét...); sỏ Jượng các hoá dược ngày càng nhiều. Một số mặt
trái đã xuất hiện: giá thuốc ngày càng dắt (nhất là ở các nước
đang phát triển), hiện tượng kháng thuốc tãng; nhu cầu về thuốc
chưa được đáp úng đối với một số chủng loại bệnh mới, đáng chú
ý là các bệnh mạn tính, các bệnh của người cao tuổi, v.v...
h iệ u q u ả p h ò n g b ện h , c h ữ a b ệ n h c a o ,

Một khuynh hướng của y học thế giới là hướng về nghiên cứu
nền y học cổ truyền phương Đông, về các thuốc thảo mộc và các
dược liệu thiên nhiên, các biện pháp không (ít) cần đến thuốc như
duỡng sinh, châm cứu, các kinh nghiệm dân gian dự phòng, chữa
bệnh tốt, v.v... Khuynh hướng này rất thích hợp vói y tế miền núi
nói riêng và Việt Nam nói chung.
Trong việc dùng thuốc cho các bệnh nhân và nhấn dân ở tuyến
cơ sở cần đặc biệt chú ý đến các điểm sau đây:
Giải thích cho mọi người đồng ý là không nhẹ dạ tin ngay
những lời tuyên truyền quảng cáo, khuếch đại vé những loại
thuốc kì diệu trên mọi phương tiện truyền thông, mua thuốc về
để tự chữa bệnh vì sẽ bị tiền mất tật mang, trừ một vài loại thuốc
thông thường như dẩu, cao xoa sổ mũi, nhức đầu; các hương liệu
dùng để xoa bóp trong dưỡng sinh, v.v... Nếu tự cảm thấy có các
hiện tượng bất thườnìg về sức khoẻ thì nên đến trạm y tế khám
bệnh sóm.
Các thầy thuốc, cán bộ y tế ở y tế cơ sở phải đón tiếp một cách
trãn trọng, niềm nở, tận tình các người đến hỏi bệnh, khám bệnh.

Hỏi cặn kẽ, tỉ mỉ về tinh hình bệnh, tiền sử cá nhân, tinh hình
gia đình, về tình hình nghề nghiệp, v.v... Khám lâm sàng rất kĩ
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nãng giúp ích thực sự cho việc chẩn đoán bệnh. Lập cho mỗi
bệnh nhân một hồ sơ bênh án đầy dù có kèm llieo các kết quả xét

nghiệm đã làm. Ghi tên các thuốc cho bệnh nhân dùng.
Kê cho bệnh nhân một dơn thuốc với các thuốc thật cần thiết,
có hiệu quả, tốt nhất là tác thuốc sản xuất trong nước. Ghi rõ ràng
(chữ viết dễ đọc), cách đùng mối loại thuốc (liều dùng mỗi lần,
mỗi nỵày mấy ỉần, vào các giờ nào, trước hay sau các bữa ăn, v.v..);

chế đô ăn uốníi, nghỉ ngơi, tập thể dục, v.v...
Dặn kĩ ngày, giờ đến khám lại.
Ghi (èn thầy thuốc và kí dưới đơn ihuốc.
Mộl dicm cán đặc biệl lưu V là không để cho bênh nhân cam
nhận (mặc dù chủ quan) có sự khác biệt đối xù giữa imười có hay
khốne có thẻ bảo hiểm, ẹiữa người giàu và người nohco. v.v...
Các thấy Ihuốc ghi đơn thuốc cũng cần lưu V là các (huốc nhất
là thuốc ngoại rất đắt tiển; các thuốc rẻ tien một phán ]à thuốc
nhảp lậu, chất lượng thấp, hiệu quả kém hoặc là thuốc nhái
(thuốc dởm, thuốc giả).

Điểm 9. Lập cho mỗi ngưoi dàn mội hố sơ sức khoe’
Mội yêu cầu có nhiều khó khăn ớ miền núi. ứ rnột nước đang
phái ưicn, vì-vậy chỉ có thể thưc hiên dần từng bước, tuỳ Ihco tình
hình cán bộ ở mỗi cơ sở. Ở đa sô các tổ chức y ỉế c« sở có hác SÎ
y khoa có thể làm theo phương íhức sau dây:
]. Ở cơ sở y tê cần bàn bạc ìhống nhát irong toàn ihế cán bộ
V tế là phái lập c h o m ỗi c ô n g d ân có tiếp xúc với cơ sớ (k h á m
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bệnh, chữa benh....) mốt hồ sư sứt khoẻ (bệnh án lãm sàng) dáy
đú có mang một mã số cố dinh; được sử dụng cho các đợt khám

bệnh liếp Iheo các năm sau và cho suốt đời (xem Cunqcẩp tỉmoc
men lìuếì yếu). Sau dợt chữa bệnh nếu tình hình sức khỏe tốt,
hẹn bệnh niiân đến kiểm tra lại sức khoẻ sau 6 tháng. Nếu sức
khỏe lối tiiì có Ihế 2 năm khám kiểm tra lại một lần.
2. Các íhai phụ cũng đựơc lập hó sơ đầy đủ lúc đến khám thai
lần đầu tiên, có đo huyết áp và thử prôtêin niêu. Cố gắng khám
thai tòi thiểu 3 lần cho mỗi thai phụ. Sau khi sinh, tiếp tục lập
h ồ SƯ h o à n c h ỉn h c h o m ẹ v à lậ p h ồ s ơ c h o SƯ s i n h , t h e o d õ i b iể u

đổ phát triển chiều ẹao và cân nặng của sơ sinh, v.v...
3. Nliữnq người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, cứ 3 tháng môt lần
và cũng nhãn ngày Quốc tế người cao tuổi - ngàv 1 tháng 10
h à n g n ă m , k iể m tra c â n n ạ n s , h u y ế t á p , n ư ớ c t i c u . c h ế đ ộ s in h
h o ạ t v à ă n u ố n g ...

4. Lập hổ sơ sức khoé và theo dõi sức khoè dinh kì cho các
cháu ư các nhũ trẻ và trường mầm non 6 iháng ttiội ỉấn và nhân
ngày Quốc tế trổ em - ngày ] tháng 6 hàng nãm. Cũng như đối
với sơ .sinh, cẩn theo dõi cân nặng và chiểu cao và phát hiện sớm
các dấu hiệu suy dinh dưỡng, thiếu Vitamin A, còi xương, V.V.. và

có các điều chình cần thiết kịp (hời.
5. Nhâ[i dịp khai giảng nảm học hàng năm, tổ chức khám sức
khoẻ và lập hổ sơ sức khoẻ cho các em học sính mới vào học

nàm hoc đầu cùa mỗi cấp học (tiếu hoc. phổ ihông cơ sở, phổ
t h ô n g tr u n g h ọ c ) , i h e o d õ i t h ư ờ n g k ì lìn h h ìn h r à n g m i ệ n g , c ộ t

só n g , m ấl. càn n â n g và c h iểu cao ... và có k ế h o ạc h giải q u y ế t cá c

biến đổi không bình thường. Cẩn iién hê mật thiết với các Ihầy
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giáo, cô giáo lưu ý đến tư thế ngồi của các em học sinh ớ lớp
(đọc, viết...).
. Với các đối tượng còn lại trong nhân dân có kế hoạch từng
bước lập hồ sơ sức khoẻ và định kì theo dõi, tuỳ theo khả năng
của nhân lực.
6

7. Để thực hiện được điểm (9), đối với các đối tượng từ thứ (3)
đến thứ (6 ) cần dộng viên đựơc sự cộng tác, tổ chức đựơc sự tham
gia tự nguyện của các cán bộ y tế thôn, bản; các hội viên hội chữ
thập đỏ, các cộng tác viên của các chương trình quốc gia khác và
các người tình nguyện của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hôi
nghề nghiệp, tôn giáo (dưới sự chủ ưì của mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, nếu có điều kiện thích hợp).

Điểm 10. Xây dựng tuyến y tế cơ sở (xã - phường - bệnh viện
huyện - quận)
Chủ trương đổi mới, kinh tế thị trường nhiều thành phần định
hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa giao lưu rộng rãi với tất cả các
nước, đã dần dẩn làm cho mọi người và các cán bộ y tế nhận thức
được ngàv càng rõ hơn tầm quan trọng của tổ chức y tế cơ sở
trong màng lưới y tế quốc gia nói chung và ở miền núi nói riêng.
Trong khoảng hơn 10 năm nay, các chính sách, chế độ mới dã
được ban hành: xoá các xã trắng không có các trạm y tế xã, thiếu
cán bộ y tế; trả lương cho cán bộ y tế ở các trạm y tế cơ sở; đưa
bác sĩ vé công tác ở các trạm y tế cơ sở; (hu phí một số dịch vụ;
mua thẻ bảo hiểm cho người nghèo; quỹ chữa bệnh cho người
nghèo; cấp ngân sách chi cho các trạm y tế cơ sở; dự án hỗ trợ y
tế quốc gia (1996 - 2003)... đã có tác dụng nâng cấp tổ chức y tế
cơ sở và triển vọng đẩy mạnh được việc chăm sóc sức khoẻ cho
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nhân dân, đặc biệt ở miến núi, các vùng sáu, vùng xa, hẻo lánh.
Vấn để đặt ra hiện nay là thực sự phát huy được tác dụng tích cực
của các chính sách, chế độ nêu ưên, làm cho người dân nghèo
được hưởng các phúc lợi mà họ có quyển được hưởng một cách
trọn vẹn. Các cấp chính quyền địa phương cần cố gắng cung cấp
ngân sách tối thiểu theo quy định cho các tổ chức y tế cơ sở; [ập
quỹ chữa bệnh cho người nghèo; ban hành các quy định thực hiện
chặt chẽ nhưng không gây phiẽn hà cho người nghèo do các thủ
tục quá rườm rà; cung cấp ngân sách theo khả nãng để xây dựng

cơ sở vật chất, trang thiết bị thích hợp cho các tổ chúc y tế cơ sở
(trạm y tế, các bệnh viện huyện, quận), v.v... Ngành y tế miền núi
cũng nghiên cứu kĩ các văn bản mà nhà nước đã ban hành để
hoàn chỉnh tổ chức, phương thức hoạt động của các cơ sở y tế, để
phục vụ tốt nhất cho các bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân nghèo,
v.v... Y tế cơ sở miến núì chuyển hưứng hoạt động theo phương
thức chữa bệnh ngoại trú, tại nhà (thầy thuốc gia đình), phù hợp
với các điều kiện kinh tế, xã hội, tập quán, tâm lí của nhân dân
miền núi và cũng phù hợp với chuyển hướng chữa bệnh từ các
bệnh viện lớn về chăm sóc tại gia đinh. Xây dựng tuyến y tế cơ
sở miền núi (cũng như trong cả nước) là một vấn đề rất lớn, đòi
hỏi phải đổi mới ngành y tế, đổi mới bảo hiểm y tế trong các nãm
sắp đến, đc có the đón đấu các tiến bộ khoa học - còng nghệ y
học hiện đại và hôi nhập với nền y học của khu vực và thế giới.
Kết luân
Ö miển núi, chăm sóc sức khoẻ ban đầu thực hiện ở tuyến y tế
cở sở theo phương thức chăm sóc ngoại trú, tại gia đinh là chủ
yếu: cùng với việc cải cách giáo dục quốc dân thích hợp, và chủ
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trương toàn xã hội miền núi học; là hai dộng ỉực mạnh mẽ có khả
năng tạo nên một nhân lực mới cho mién núi, làm cơ sớ cho sự
phát triển bền vững ở mién núi. Mién núi có nhiéu iriển vọng phát
triển nhanh chóng, hoà nhịp với sự phát triển chung cùa đất nước.

III. CÔNG TÁC CHỪA BỆNH Ở MlỂN n ú i
Chữa bệnh là một yêu cẩu cụ thể của nhân dân miền núi, tỉ lộ
mắc bệnh ờ mién núi cao hơn ờ miền đồng bằng; bẽn cạnh các
b ện h n h iẽ m k h u ẩ n , các b ện h tiêu h ó a , các b ện h viêm cấ p đ ă hắt

đầu xuất hiện một sô biểu hiện bệnh lí mới do nhiễm các chất dộc
hóa'học chiẽn tranh, trong đó có chất da cam (điôxin); nhiễm
H1V: virut suy giảm miễn dịch người (SMN) và bệnh AIDS: suy
giảm miễn dịch mắc phải (SMM), v.v... Mô hlnh bệnh tật của
miền núi dã bắt đầu trở ncn phức tạp hơn trước. Nhiểu vãn bản,
chì thị của Trung ương Đảng, Chính phủ đã kịp thời hướng dẫn
các c á c h g iải q u y ết: n â n g cấp x â y d ự n g cơ sớ vậi c h ấ t tu y ến y tế
cơ sở, n â n g ca o ch ấ t lư ựng n h â n lực, x â y dự ng q u ỹ ch ữ a b ện h c h o

người nghèo, mua thẻ bảo hiổm cho người nghèo, v.v... Ngành y
tếcần phối hợp với các ngành chức năng khác, bàn bạc cụ thể với
các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và
xã hội nghề nghiệp thực hiện một cách sáng lạo các chính sách,
chế độ dã ban hành nêư ở trên để đem lại các phúc lợi thực sự cho
nhân dân miổn núi.
Ở tuyến tỉnh miền núi, công iÁc chữa bệnh dược tiến hành ở

các bệnh viện đa khoa ủnh, có trung bình khoảng 200-300
g iư ờ n g bệnh. N h ữ n g người sử d ụ n g b ệ n h viện tính tà n h â n d â n ờ

tỉnh lị, các huyện ờ trong phạm vi đường bán kính khoảng 20km,
một sỏ ớ đường bán kính dài hơn, lư động vươt tuvến. Ớ mộl số
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Ii
ỉ
ít tỉnh còn có thê có các bệnh viện chuyên khoa, như bệnh viện
phụ-sản, bệnh viện nhi, bệnh viện tâm thần...
Ở tuyến huyện, có khu lâm sàng hay bệnh viện trong trung tâm
y tế huyện, khoáng 50-100 giường. Do kinh phí cấp theo đầu
giường thấp nên hoại động của các bệnh viện này còn hạn chế.
Hiện tượng thường gặp là một số bệnh nhân tự động vượt tuyến
lẽn thẩng bệnh viện tỉnh, tạo nên mộl sự quá tải ở các bênh viện
này. Tương tự cũng thường xảy ra hiện tượng bệnh nhân ở một số
tỉnh tự động vượt tuyến lên các bệnh viện Trung ương, nhất là các
bệnh thuộc các chuyên khoa cao hay các bệnh viện lớn, có công
nghệ cao.
ơ tuyến xã. Việc chữa bệnh dược thực hiện ở Trạm y tế xã,
theo phương thức chữa ngoại trú và chữa tại nhà; một số ít bệnh
nhân cấp tính cần được theo dõi, chỉ lưu lại ở trạm một hay hai
ngày; sau đấy hoặc vc nhà tiếp tục chữa tại nhà hoặQ được chuyển
về các bệnh viện tuyến sau.
Bệnh viện huyện, trạm y tế xã là hai thành phần của tuyến y
tế cơ sở, sát gần dán nhất, thuận tiện trong chữa bệnh ngoại trú,
lại nhà ở miền núi: có vai trò quan trọng trong chữa bệnh cho
ngươi nghèo. Sự đầu lư tốl hơn cho tuyến y tế cơ sở là cách đem
lại phúc lợi xã hội thiết thực cho người n^hèo ở nông thôn và các
vùng ngoại ô nghco cửa các đô thị. Tuyến y tế cơ sở cũng là nền
táng của chẽ độ thầy thuốc gia đình cũa ngành chãm sóc sức khỏe

trong thê' kỉ XXL
Ớ Việt Nam, khoảng 20 nãm nay đã hình thành hệ thống Y-

dươc tư nhân, đáp ứng yêu cầu của các dối tượng có khả nãng trả
liền các dịch vụ (heo nguyện vọng. Các cơ sớ thuộc màng lưới y
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r
tế nhà nước vẫn phải xử lí các trường hợp bệnh nặng, các loại cấp
cứu và phụ trách chăm sóc cho những người nghèo.
Để giải quyết các yêu cầu chăm sóc sức khoẻ (chữa bệnh)
ưong xã hội (miền núi) hiện đại, còn nhiếu bênh hoạn, ngành y
tế miền núi cần một mặt xây dựng chế độ y tế (thầy thuốc) gia
đình, y học từ xa qua mạng tin điện tử V học, chế độ cấp cứu

nhanh cho các vùng sàu, vùng xa, hẻo lánh; chế độ cấp cứu hàng
loạt, trong các thảm họa môi trường, các biến động xã hội, v.v..;
một mặt giải quyết các hậu quả của các cuộc chiến Ưanh hiện đại
với các vũ khí gây thương vong hàng loạt (hạt nhân, sinh học, hóa
học...), các tệ nạn xã hội (ma tuý, mại dâm, lạm dụng tình dục,
nhièm HIV: virut suy giảm miễn dịch người, AIDS: hội chứng
suy giảm miễn dịch mắc phải...); niặt khác nâng cao chất lượng
chữa bệnh (chữa bệnh toàn diện bao gồm cả dinh dưỡng, công tác
hộ lí, tâm lí chữa bệnh, phục hồi chức năng, lí liệu pháp, âm nhạc
chữa bệnh...
Chìa khóa để giải quyết các yêu cầu bức xúc nêu trên là đào
tạo nhanh chóng và có chất lượng một nhân lực kiểu mới theo nội
dung của y học hiện đại (kết hợp với y học cổ truyền); đồng thời
chuyên hóa đội ngũ cán bộ hiện có đang hoạt động bằng con
đường đào tạo liên tục, vừa học vừa làm.

IV. TỔ CHÚC y TẾ MIỀN NÚI
Trong xây dựng tổ chức ỵ tế miền núi cần lưu ý đến các đặc
điểm của miền núi là: đất rộng người thưa, tình hình phát triển
chung còn nhiều hạn chế, diện dân nghèo và dưới nghèo còn lớn,
tình hình sức khỏe kém, tỉ lệ suy dinh dưỡng còn cao, bệnh tật
nhiều; tình hình nhân lực hạn chế; ngân sách có hạn mặc dầu có
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nhiều ưu tiên trong phân bổ ngân sách. Sau nãm 1986, mở đầu
thời kì đổi mới, xã hội Việt Nam đã có nhiểu đổi thay theo hướng
đi lên, cũng đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho ngành y tế miến
núi đạt được nhiều tiến bộ. Nguợc lại, nhiều nhu cầu mới gay gát
về chăm sóc sức khỏe được đặt ra cho ngành y tế: tiếp tục giữ
vừng các thành quả đã đạt được trong khống chế các bệnh lây
truyền (sốt rét, sốt xuất huyết, dịch hạch, phong, v.v..); các bệnh
dường tiêu hóa; chãm sóc các nạn nhân của hai cuộc chiến tranh:
chiến tranh nóng và đặc biệt cuộc chiến tranh hóa học mà các hậu
quả nặng nể còn kéo dài (dự kiến có thể đến khoảng năm 2050),
chãm sóc sức khỏe, chữa bệrjh cho người nghèo và dưới nghèo;
các thiên tai và các thảm họa môi trường; các hậu quả của các tệ
nạn xã hội có khuynh hướng gia tăng (nghiện thuốc phiện, các
chất ma tuý, nhiêm HIV: vìrut suy giảm miễn dịch người, bệnh
A1DS: suv giảm miên dịch mắc phải), íập quán hút thuốc lào,
thuốc lá còn chiếm một tỉ lệ cao trong nhân dân; các tai nạn giao
thông; các bệnh không lây Iruyền nhiều người mắc (bệnh tim
mạch, ung thư, thần kinh, tâm thần...). Mô hình bệnh tật mới biến
đổi nêu trên đòi hỏi một tổ chức y tế được cải tiến một cách thích
hợp và kịp thời.
1. Phương hướng tổ chức y tế miền núi
Một điểm có thể khẳng định là chiến lược sức khỏe đã nêu lên
cho đến nay không có gì thay đổi. Các chủ trương, đường lối,
chính sách của Trung ương Đảng, Chính phủ đều đúng đắn, kịp
thời, phù hợp với các đòi hỏi của tình hình mới: xã hội hóa công
tác châm sóc sức khỏe, pháp lệnh hành nghề y-dược ngoài công
lập, bảo hiểm sức khỏe, lập quỹ chữa bệnh cho người nghèo, V .V ..
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Ngành Y tế miền núi cần phát huy nỗ lực và sáng tạo đưa được
vào cuộc sống nội dung các văn kiện của Trung ương Đáng. Quốc
hội, các nghị định và quyết định cùa Chính phủ, của Bộ Y tế dể

đẩy nhanh tốc độ phát triển và chất lượng của việc chăm sóc sức
khỏe cho nhân dân miền núi.
Khỏng đi vào các chi tiết cụ thể thay đổi tuỳ theo tình hình của
mỗi địa phương, các phương hướng tổ chức chính của miền núi

có thể như sau:
a)

Tổ chức gọn nhẹ, có hiệu quả, không bỏ sót công tác mà

thực tế đời sống hàng ngày đề ra; việc nào cũng có bộ phận hay
cá nhân chịu trách nhiệm thực hiên. Tinh thần chỉ đạo là lồng
ghép nhiều loại công tác mà ở Trung ương có các viện nghiên cứu
phụ trách, lồng ghép thành một tổ chức tổng hợp đa ngành.

TỔ chức y tế luyến tỉnh gồm cộ: các bệnh viện tỉnh,'trung tâm
y tế dự phòng, trung tâm bảo vệ bà mẹ-trẻ em (kế hoạch hóa gia
đình, sức khỏe sinh sản...x v.v... Vãn phòng sở gồm có: phòng
nghiệp vụ y (chữa bệnh, y học cổ truyền và kết hợp y học hiện
đại với y học cổ truyền, khoa học công nghệ - dào tạo; Phòng tổ
chức-cán bộ (phụ trách theo dõi các tổ chức xã hội - nghể nghiệp,
chính trị - xã hội,...), phòng k.ế hoạch - tài chính - đầu tư; phòng
dược và quản lí kinh doanh dược..., phòng hành chính- quản trịxây dựng cơ bản...
Tổ chức dược ở tuyến tỉnh gồm có các công li dược và các đại

lí làm nhiệm vụ phân phối thuốc, xí nghiệp sản xuất dược.
tổ chức chính là trung tâm y tế huyện
lồng ghép 4 lĩnh vực của thập kỉ 70 của thế kỉ XX về trước là
phòng y tế, bệnh viện huyện, phòng vệ sinh- phòng dịch, cổng tác
Ở tu y ế n h u y ệ n , q u ậ n
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dược. Trung tâm y tè huyện, quận đã đuợc tổ chức thống nhấl
ưong cả nước, dã góp phần quan trọng đẩy mạnh công tác châm
sóc sức khỏe ở tuyến huyện. Tuy nhiên, một số địa phuơng còn
lúng túng trong phẩn công tác quản lí nhà nước liên quan đến Uỷ
ban nhân dân huyện, quản lí các tổ chức hành nghề y dược ngoài
công ỉập, công tác dược.
Để giảm bớt lúng túng, cách giải quyết có lẽ cần có sự phân
công lại trong ban giám đốc trung tâm y tế huyện: một phó giám
đốc chuyên trách quản lí phần bệnh viện huyện và bộ phận y học
dự phòng; giám đốc (nếu không có phó giám đốc khác) phụ trách
phần quản lí các bộ phận còn lại và liên hệ với bộ phận văn-xã
của uỷ ban nhân dân huyện, quận. Ở tuyến xã: cơ quan chủ yếu
là trạm y tế xã (xem ở mục sau).
Trong tổ chức y tế ớ miền núi phần tồn tại hiện nay là quan hệ
với Hội chữ thập đỏ Việt Nam và một số ngành khác chưa được
thật mật thiết trên 3 lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu; chăm
sóc cho các nạn nhân chiến tranh hóa học; một số vấn đề nhân
đạo, từ thiện.
b)
Ở miền núi, trạm y tế xã hoạt dộng chủ yếu theo phương
thức ngoại trú, chăm sóc tại nhà, trong khi vẫn phải đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất của trạm và vận hành trạm. Ngân sách nhà
nước đẩu tư phải khoảng 5000đ/đầu người/nãm cho hoạt động
thường xuyên của trạm. Đầu tư ngân sách cho bệnh viện huyện
và bệnh viện tỉnh cũng phải cao hơn ngân sách hiện nay, do số
người nghèo ở miền núi còn cao nên tỉ lệ người được miễn phí
các dịch vụ lớn hơn rất nhiều ở vùng dồng bằng. Mặc dầu vậy,
cũng cần phải chuyển dán y tế miền núi sang thành một ngành
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địch vụ phúc lợi công cộng đặc biệt, hạch toán kinh tế, lấy thu bù
một phần vào chi. Nhà nước hỗ trợ, bổ sung phần ngân sách thiếu
hụt do chăm s ó c sức khỏe miễn mọi phí (chữa bệnh, V.V..) cho
người nghèo; đào tạo cán bộ các chức danh (đặc biệt tại chức vừa
làm vừa học), phát triển khoa học cõng nghệ cao, nghiên cứu
khoa học trong khu vực y học cổ truyền, thuốc nam, khoa học cơ
bản, v.v...
c) Bước vào thế kỉ XXI với các tiến bộ khoa học, công nghệ
của thời đại, cần phải nhanh chóng phát triển công tác chăm sóc
sức khỏe ờ miền núi, tạo liền đề cho sự phát triển bền vững của
miền núi. Bên cạnh việc xây dựng và phát triển kinh tế theo
hướng một ngành dịch vụ phúc lợi công cộng đặc biệt, ngành y
tế cần cố gắng tập trung mọi khả năng xây dựng nhân lực kiểu
mới thích hợp; cải cách đào tạo cán bộ theo hướng đào tạo thầy
thuốc và cán bộ y tế gia đình các trình độ đại học, cao đẳng và
trung học; phát triển tin học, màng lưới y tếđiện tử; thực hiện chủ
trương toàn ngành học Ihường xuyên; đẩy mạnh nghiên cứu kết
hợp y dược học hiện đại và y dược học cổ truyền (thuốc nam); cải
thiện hệ thống cấp cứu, hồi sức - chống độc ưu tiên cho các vùng
sâu, vùng xa, giao thông khó khăn.
d) Để đáp ứng được sự phát triển kinh tế chung của đất nước,
các đòi hỏi của một ngành y tế đang trong quá trình đổi mới,
ngành dược cũng cần khẳng định phương hướng phát triển thích
hợp hơn ở thế kỉ XXI.
Nội dang hoạt động của ngành dược là các thuỏc phòng-chừa
bệnh, các m ĩ phẩm, các chất chẩn đoán.
Nhiệm vụ đặt ra cho ncành dược là:

Sản xuất công
khí, sinh hóa học
sinh học (cấy mó
(thuốc nam) từ
khoáng...

nghệ bào chế với các nguyên liệu từ ngành dầu
tổng hợp các hợp chất thiên nhiên, công nghệ
thực vật, động vật), các dược liệu thiên nhiên
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nước

Kiểm nghiệm thuốc, các dục chất, thực phẩm, mĩ phàm.
Hóa sinh ở các phòng xét nghiệm của ngành y.
Xâv dựng màng lưới phân phối, bào chế thuốc men, mĩ phẩm,
trang thiết bị y tế, dụng cụ song song với màng lưới y và dược lâm
sàng (tư vấn cho các thầy thuốc, những người tiêu thụ...).
Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, một nguồn nhân lực
kiểu mới cần thiết trong nền kinh tế thị trường theo định hướng
xã hôi chủ nghĩa. Cống tác nghicn cứu khoa học và đào tạo cán
bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ sở nghiệp vụ sản xuất của ngành
dược và các cơ sở nghiệp vụ của ngành y.

2. Trạm y tê cơ sơ (xã - phường)
Từ trước đến pay, các trạm y tế cơ sở gặp khó khăn trong hoạt
động hàng ngày là do các nhận thức về vị ư í của trạm y tế cơ sỏ
chưa được thống nhất trong nội bộ ngành y lế cũng như ở ngoài
ngành y tế. Tinh hình đặc biệt của miền núi lại càng đòi hỏi một
sự thông nhất tư tưởng cao thì mới có thể có được các quyết định
không theo con đường mòn nguyên tắc hành chính thông lệ.

a) Tám quan trọng của trạm y tè cơ sở trong ngành y té
Việt Nam
Ngay sau khi thành lập. nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
đã chủ irương và bắt đầu xây dựng mạng lưới y tê nông thôn từ
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không đến có, để giải quyết các nhu cầu bức bách của người dân
nông thôn. Ở Bộ Y tế đã thành lập Nha y tế nông thôn, nhưng chí
* hoạt động được một thời gian ngắn và phải giải thể do tình hình
chiến tranh và nhiều nguvên nhân khác. Mạng lưới y tế nông thôn
được xây dựng theo các phương hướng:

a.I. Nhà nước đào tạo cán bộ, tuyển từ các thanh niên người
bản địa, có trình độ văn hoá thích hợp, các bà mụ đào tạo thành
y tá, nữ hộ sinh, thời gian đào tạo nâng dần từ một tháng lên ba
tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng... Khả năng công tác là chủng
chống đậu mùa, chăm sóc sơ bộ các vết thương chiến tranh và do
sinh hơạt, chữa các bệnh thông thường bằng thuốc tây y, thuốc
nam, dỡ đẻ thông thường, chuyển các bệnh nhân khó, và nặng về
tuvến sau và đi kèm châm sóc bệnh nhân dọc đưòng, hàn giao
bệnh nhân xong mới về, v.v...
Từ nãm 1960, Bộ Y tế tuyển các y tá, nữ hộ sinh làm việc tại
xã, có thâm niên công tác 3 năm, tập trung bổ túc vãn hóa một
năm dạt mức tương đương hết lớp 7, đào tạo theo chương trình
y sĩ (đa khoa hay phụ sản) 2 nẫm. Sau khi tốt nghiệp, các y sì lại
vé công lác ở trạm y tế xả bản địa. Từ năm 1969, Bộ Y tế triệu
tập các y sĩ đã có thâm niên công tác tốt từ 3 năm đến 5 năm,
lập trung học bổ túc văn hóa hết lớp 10 phổ thông; sau 3 năm
học chuyên môn ở haí phân hiệu Đại học Thái Nguyên và Thái
Binh theo chương trình Bác sĩ Y khoa (đa khoa, phụ sản, y học
dân tộc). Từ năm 1975 tạm dừng chủ trương đào tạo theo phương
thức này.

Ngoài việc đào tạo, Nhà nước cung cấp các trang thiết bị
chuvên môn thích hợp cho trạm y tế. Nhà nước chỉ dạo nội dung
v à th e o d õ i đ á n h g iá k ết q u ả h o ạ t đ ộ n g c h â m s ó c sứ c k h ó e ban
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đầu (10 điểm) và các chương trình y tếquốc gia (tiêm chủng mớ
rộng, phòng, chông phong, phòng chống sốt rét, v.v..).
a.2. Uỷ han n h à n dân xã vận động nhân dân và các hợp tác xã
nông nghiệp đóng góp theo khả năng xây dựng nhà trạm, các
dụng cụ trang bị thông thường và trả thù iao cho cán bộ y tế bản

địa được nhà nước đào tạo và về công tác tại trạm.

Theo hai phương huớng nêu trên, nhà nước và nhân dân cùng
làm, đã xây dựng được một màng lưới y tế nông thôn rộng lớn,
bao trùm lẽn toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Tinh hình cụ thể và khả
năng của mỗi xã, sự chỉ đạo của các sở và các trung tâm Y tế
huyện, nhấi là ở miền núi, chi phới việc xây dựng-các trạm y tế
xã; hoat động và kết quả không đồng đéu nhau. Các khó khăn lớn
nhất gặp phải là ngân sách thấp, đời sống vật chất và tinh thần
của cán bộ y tế còn chưa được bảo đảm đầy đủ, nhận thức về Vị
trí và vai trò của Trạm y tế cơ sở chưa được sâu sắc trong toàn
ngành y tế rrnén núi và ở các cấp chính quyền địa phương.
Sau nâm 1986, nhà nước đã có nhiều cố gắng giải quyết từng
bước các khó khãn trên, đã bước đầu nâng cấp các trạm y tế và
đẩy mạnh được hoạt động của các trạm y tê cơ sở là những tế bào
của màng lưới y tế Việt Nam, là nơi nhân dân tiếp cận trực tiếp
đầu ticn với ngành y tế. Trạm y tế là nơi phát hiện sớm các biến
đ ộ n g b ấ t t h ư ờ n g v ề tìn h h ìn h s ứ c k h o ẻ c ủ a n h â n d â n , p h á t h iệ n

đầu tiên các vụ dịch mới xuất hiên (sốt rét, sốt xuất huyết...), các
vụ ngộ độc thức ăn, các nhiễm độc hóa chất trong sản xuất nông
nghiệp, V.V.. nơi thực hiện tổng hơp hầu hết nội dung công tác
chăm sóc sức khoẻ. nội dung các chương trình sức khỏe (tiêm
chủng mớ rộng, phòng chống sốt rét, phòng chống phong, V.V..)
nơi chữa có hiệu quả, với ít tốn kém nhất, các bệnh và biểu hiện
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bệnh cho nhãn dân ở nông thôn, ớ vùng sâu, vùng xa. Đối với
người dân ở nông thôn, lúc ôm đau, đi điều irị ờ các bệnh viện
ngoài nơi mình cư trú sẽ gặp nhiều khó khăn. Nãm 2002, Bộ Y tế
c h o c ỏ n g b ố k ế t q u ả m ộ t c u ộ c đ iề u tra tạ i 28 x ã n ô n g t h õ n c á c
tỉnh trong cả nước vẻ tình hình sử dụng và cung cấp các dịch vụ
y tế như sau:
36% nông dân phải vay nợ khi đi điều trị ở bệnh viộn.
Trong nhóm những người nghèo thì 26,4% người phải ngừng
điều trị khi còn bệnh; 20,7% phải bán đồ đạc để trả các phí dịch vụ.
Trong số tiền phải chi, riêng chi cho đi lại, ãn, ở, V.V.. chiếm
22% số tiền phải chi; chi phí khám chữa bệnh hết 78%.
(Báo S ài Gòn giải phóng s ố ra ngày 28-9-2002)

Một ca sốt rél xảy ra ở đẩu vụ, một ca dịch hạch, một ca ỉa
chảy nghi là bệnh tả có thể được báo ngay cho trung tâm y tế
huyện bằng máy điện thoại cố định, rồi báo về tỉnh và Bộ Y tế và
sẽ đuợc dập ngay không có gì quá khó khãn. Có thể nói rằng,
trạm y tế xã là mộí cái vòi thông tin của màng lưới thông tin y tế
cắm vào tất cả các điểm dân cư trong cả nước,
b) Nhiệm vụ của trạm y tếctí sở (xã, phường)
Quan niệm dễ thống nhất về mật lí luận, nhưng trên hành động
cụ thể hàng ngày thì không phải thuận buồm xuôi gió.
b .l. Châm sóc sức khỏe ban đầu cho toàn dân trong xã, theo

nội dung 10 điểm (8 điểm nêu trong tuyên ngôn Alma Ata và 2
điểm thêm của Y tế Việt Nam), dồng thời lồng ghép giải quyết
các hậu quả của hai cuộc chiến tranh: chiến tranh nóng và đặc
biệt là chiến iranh hóa học mà quân đội Hoa KI đã tiến hành
trong chiến tranh Đông Dương lần thứ hai ớ Việt Nam.

J4Ồ

Đối với các nạn nhân chiến tranh hóa học, các việc tối thiếu
mà các trạm y tế phải làm là: chữa bệnh cho các bệnh nhân người
lớn và trẻ em đo chất độc hóa học, chủ yếu là do chất điôxin có
mặt trong chất da cam; phục hồi chức năng dựa vào cộng đổng
(gia đình) cho các trẻ em tàn tật là con hay cháu của các nạn nhân
của chất da cam.
b.2. Góp phần cùng các ngành khác vào việc cải tạo giống nòi
theo các chỉ tiêu: sức khỏe tăng, bệnh tạt giảm, tuổi thọ cao,
giống nòi tốt. Nói một cách tổng quát thì phải làm cho tầm vóc
của ngư ờ i dân miền núi (đất rộng, người thưa) bằng hay hom dân
miển đống bằng (đất hẹp, người đông, môi trường có nhiều nguy
cơ ô nhiễm nặng nề).
b.3. Chủ động tham gia vào việc xây dựng một môi trường
sống lành mạnh có lợi cho sức khỏe, tập trung vào mấy vấn đề
chủ yếu: bảo vệ và trổng rừng theo mô hình sinh thái VACR; phát
triển chăn nuôi quy mô nhỏ (gia đình) và quy mô lớn (trang trại
theo nhiều quy mô); giải quyết ô nhiễm môi trường do các chất
thải lừ nhiều nguồn gốc (sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp; công nghiệp); trước tiên là các chất thải hữu cơ
(bầng bể khí sinh học: biôgaz); các chất thải kim loại, các chất
dẻo (bao túi nilon, cao su...) theo phương thức tái chế.
b.4. Tham gia xây dựng Hội Chữ thập đỏ, lồng ghép với việc
xây dựng đội ngũ cán bộ y tế thôn bản, các nhân viên y tế cộng
đồng, các cộng tác viên các chương trình quốc gia khác, những
người tình nguyện thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội
Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, v.v... Một dối
tượng có tác dụng lâu dài là các giáo viên, các học sinh các
trường phổ thông ở địa phương.
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'P- 'Bốn nhiệm vụ nêu trên của trạm Ytế cơ sở liên quan đến nhiểu
khu vực hoạt động của ngành y tế: khu vực dự phòng và môi
trường; khu vực chữa bệnh (bằng y học hiện đại, y học cổ truyền,
cấp cứu, chữa bệnh ngoại trú, chữa bệnh tại nhà, tiếp tục điều trị
cho bệnh nhân sau thời gian điều trị cơ bản ở bệnh viện nhưng
chưa khỏi; phục hồi chức năng;...làm các xét nghiệm cơ bản tối
thiểu hỗ trợ cho hoạt động lâm sàng (prôtêin niệu, phiến kính sốt
rét, lao, đo tốc độ lắng máu, nhóm máu, v.v..); công tác phụ-sản,
bảo vệ sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ em, vị thành niên.công tác
dược: nhà thuốc (phát thuốc không mất tiền cho các đối tượng
chính sách, những người nghèo; bán thuốc theo đơn cho các đối
tượng có/không bảo hiểm y tế; mua, bán thuốc nam tại xã, vườn
thuốc nam mẫu ở trạm....); quản lí hành nghề y-dược ngoài công
lập trên địa bàn xã.
Trạm y tế cơ sở (xã, phường) là một trung tâm sức khỏe tổng
hợp ở một cộng đồng dân cư nòng thôn, miền núi. Để trạm y tế
cơ sở có thể tiến lên hoạt động tốt Trong thời kì đổi mới hiện nay,
phải khắc phục khó khăn nêu ở trên (điểm la.2), đổi mới tổ chức
của trạm y tế cơ sớ (xã) khác với nhận thức chưa đúng đắn về vị
ưí của trạm y tế cơ sở.
c) Một sô biện pháp đổi mới ở trạm y tế cơ sở (xã-phường)
c.ỉ. Xây dipìg nhà trạm

Xây dựng vĩnh cửu các bộ phận: khám bệnh và lim theo dõi,
cấp cứu; phụ-sản, bảo vệ bà mẹ-trẻ em, tiêm chủng mở rộng; bảo
vệ-chữa ràng miệng; làm các thủ thuật thông thường (tiêm thuốc,
bãng vết thương, châm cứu, xoa bóp...) phòng triển lãm, truyền

t h ô n g , h ộ i tr ư ờ n g ; b u ồ n g k h o , lư u trữ h ồ s ơ ; b u ồ n g v ệ S ỉn h ớ

trong nhà theo kiểu bể khí sinh học; buồng bếp nhỏ; cửa hàng
thuốc, buồng trực. Tuỳ theo khả năng ngãn sách cho phép, xấy
dựng bộ phận nào thì xây dựng dứt điểm cho lâu dài, ví dụ bộ
phận khám bệnh, lưu theo dõi, cấp cứu; bộ phận phụ sản, bảo vệ
bà mẹ trẻ em; phòng triển lãm, truyền thông, hội trường, cửa
hàng thuốc; buồng trực.
Nếu có thèm ngân sách thì làm tiếp, nối theo phần đã làm
trước, không phải đập phá để làm lại.
Mỗi tỉnh có một mẫu thống nhất cho toàn tỉnh.
Ở mién núi, các vùng sâu, vùng xa, vốn xây dựng cơ bản do
ngân sách trung ương hay tỉnh cấp theo kế hoạch hàng năm.

Chú ý là trạm nào cũng có một diện tích trồng thuốc nam, có
giếng nước, bể hứng nước mưa, bể chứa nước sạch có ống dẫn
nước và vòi nước về các phòng nghiệp vụ.
Song song với nhà trạm, cần có một kế hoạch trang bị phương
tiện chuyên môn kĩ Ihuật: trước mắt là các dụng cụ chỏng thường:
dụng cụ khám bênh, chữa bệnh da khoa, dụng cụ hộ sinh, chữa
phụ khoa và kếhoạch hoá gia đình, tiêm chủng mở rộng; phương
tiện khử trùng; ghế chữa răng nhỏ, với các khả nãng nhổ răng đã
lung lay, chữa sâu răng, trám răng, nước ozon; từng bước có máy
diện tim, tiến đến có máy siêu âm chẩn đoán.
C.2. Nhân lực cho trạm y tế xã

Bước vào đầu thế kỉ XXI làm việc ở trạm y tế cơ sở miển núi
là các thầy thuốc có trình độ đại học (bác sĩ - đào tạo 6 nám), các
nữ hộ sinh, các y tá có trình độ trung học chuyên nghiệp, thậm
chí cao đắng, làm việc theo phương thức y tế gia đình. Ngành y
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tế của nưóe Việt Nam dân chủ cộng hòa đã bắt đầu cổng tác
chuẩn bị từ nãm 1968-1969 và đã thực hiện từ năm 1970. Tinh
hình lịch sử đặc biệt của Việt Nam trong 30 nãm qua đã làm cho
chủ trương này không được thục hiện một cách liên tục.
Với màng lưới các trường Đại học Y, dược, các trường cao
đẳng kĩ thuật và các trường Trung học Y tế hiện nay, việc cung
cấp các cán bộ có trình độ đại học và trung học cho các trạm y tế
ở miển núi, trung du phía Bắc hay phía Nam (cũng như cho đồng
bàng sòng Hồng hay sông Cửu Long) có thể thực hiện dược một
cách nhanh chóng. Nhưng thực tế diễn ra hiện nay thì ngược lại,
phần lớn các học viên sau khi tốt nghiệp (kể cả người bản địa)
đều không sẩn sàng về công tác ở nông thôn do nhiều nguyên
nhân, trong đó một nguyên nhân chính là: trong nền kinh tế thị
trườn^các thành phô' đông đúc, nhộn nhịp, hoa lộ có sức thu hút
rất lớn đồi với thanh niên và người dân nông thôn đổ xó vể các
thành phố với bất cứ giá nào, hi vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp
hơn cho bản thân và gia đinh. Một nguyên nhân nữa cần dề cập
đến là miền núi chưa quyết tâm xây dựng một chiến luợc con
người thích hợp, hay nói một cách khác, một chiến lược phát triển
kính tế - xã hội, cải tạo nhanh chóng môi trường miền núi và
nông thôn miền nứi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cùa
nhân dân miền núi nói chung và cán bộ y tê miền núi nói riêng,
đủ sức giữ thanh niên ở lại miền núi xây dựng quê hương tiến lên,
đủ sức hút được các cán bộ khoa học kĩ thuật tốt nghiệp các
trường y tế về công tác ờ miền núi và ở các trạm y tế cơ sở. Đây
là một vấn đế vỏ cùng khó khán không phải chỉ có ở Việt Nam
mà thỏi, đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh dạn, khác với các
quy định thông thường hiện nay:
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Các cơ sớ cần có cán bộ cho tương lai, nên đến quan hệ với
các cơ sở đào tạo, gặp gỡ các học viên người địa phương đang học
ở trường, giúp đỡ họ giải quyết các khó khàn trong học tập, kể cả
cấp học bổng cho học sinh giỏi người địa phương, thậm chí là có
hợp đồng trước là sẽ nhận vé công tác, sau khi hết khóa học, đạt
kết quả tốt, với chế độ lương bổng thích hợp, v.v...
Có hợp đồng làm việc ngắn hạn ] năm, 2 năm hay hơn với
chế độ lương, phụ cấp thỏa thuận giữa hai bên, điều kiện sinh
hoạt, yêu cầu công tác, v.v...
Chế độ lương cao hơn trong thang lương hiện nay của Nhà
nước (có thể tăng 50%, 100%) cộng thèm phụ cấp vùng, xa nhà,
bảo hiểm xã hội, “bảo hiểm y tể”, trợ cấp đi học bổ túc, chế độ
khen thưởng. Tổng số thu nhập có thể gấp đôi, gấp ba lương trong
thang lương của Nhà nước hiện hành. Các năm làm hợp đồng vẫn
được tính vào thâm niên công tác, nếu đương sự được tuyển vào
biên chế nhà nước.
Để sớm ổn định hoạt động của các tổ chức y tế cơ sở miền
núi, cũng như trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ nên có quyết
đ ịn h là : c á c c á n b ộ y t ế c á c c h ứ c d a n h , s a u k h i t ố t n g h iệ p c á c

trường chuyên nghiệp, phải về công tác ở các tổ chức y tế cơ sở,
miền núi hay đổng bằng, hải đảo một nhiệm kì là 2 nám (nữ) và
3 đến 5 năm (nam). Sau khi làm việc hết nhiệm kì, đương sự có
quyền tự đo chọn một địa điểm công tác khác tùy theo sở thích
và nếu có các điều kiện thích hợp.
Một điểm quan trọng trong chính sách cán bộ của ngành y tế
là nghĩa vụ của tất cả các chức danh cán bộ tham gia học tại
chức để nâng cao trình độ nghiệp vụ (kể cả các cán bộ thuộc
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màng lưới hành nghề y-dược ngoài công lập). Thường kì 1
tháng hoặc 3 tháng mỗi cán bộ nhận đirợc một tài liều học tập
về một vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, vể khoa học cơ bản, tổ
chức quản lí, v.v... Tài liệu được lưu giữ để tham khảo trong quá
trình công tác và cũng có thể dùng để học chuyển cấp theo
nguyện vọng và khả năng.
Các tổ chức xã hội-nghề nghiệp có thể phối hợp với các bộ
phận đào tạo của ngành y tế tham gia thực hiện chủ trương này.
Ở các trạm y tế cơ sở dương sự không phải là người bản địa
được cấp nhà công vụ để ở trong thời gian làm việc theo hợp đồng
và chỉ phải trả một số tiền thuê nhà thích hợp; diện tích nhà tính
theo tiêu chuẩn gia đình 4 người, có các tiện nghi sinh hoạt đầy
đủ, có diện tích đất ỉàm vườn. Hết hợp đổng nếu không tiếp tục
hợp đồng mới thì trả lại địa phương; sau 10 năm công tác thì căn
hộ được cấp cho cá nhán quyền sử dụng lâu đài.
Đương sự được hưởng quyền lợi học tập theo chế độ học Liên tục
tại chức hiện nay (học chuyển cấp, học nâng cao nghiệp vụ, v.v..).
C.3. Phương pháp ỉàm việc ở trạm y tể cơ sỏ

Một phương pháp làm việc tốt sẽ làm tãng hiệu quả công tác
của mỗi người và của cả Trạm y tế.
a)
Phân công tác cho mỗi Ihành viên: dựd theo nội dung của
chãm sóc sức khoẻ ban đầu, tình hình cụ thể của mỗi xã, vào số
người trong biển chế, chức danh công tác, hoàn cảnh của mổi người.
Giờ làm việc của trạm hàng ngày: căn cứ vào thời vụ sản
xuất nông nghiệp và các mặt hoạt động khác của nhân dân
địa phương.

Ẩ54

Trực trạm: có người trực trạm để.bất cứ lúc nào cũng có người
giải quyết công việc cần của dân.
Ngoài công việc hàng ngày ở trạm, mỗi người được phân
công phụ trách một hay hai thôn bản (xem sơ đồ số 13), chịu
trách nhiệm về tình hình sức khỏe của các đối tượng nhân dân
trong khu vực; có quan hệ công tác mật thiết với các cộng tác
viên tinh nguyện các chương trình, nhất là các cán bộ y tế thôn,
bản, các hội viên Hội Chữ thập đỏ; cố gắng cập nhật được tình
hình các tệ nạn xã hội và các đối tượng có liên quan để cùng
các tổ chức khác có thẩm quyền ở xã quản lí và giúp đỡ họ
hoàn lương.
ở trạm y tế có một bản đồ của xã, các thôn bản với các chi tiết
cần thiết về địa hình, địa lí, cư dân, để theo dõi về mặt sức khỏe.
Trong cuộc họp hàng tháng, mỗi người báo cáo về tình hình
cống việc mình phụ trách, tình hình các thôn, bản, v.v...
Trạm có bộ phận lưu trữ các báo cáo hàng tháng, nàm và bất
thường theo mẩu do Bộ Y tế quy định chung cho cả nước.
b) Phương pháp làm việc thông thường của Trạm y tế xã là:
Khám bệnh tại trạm và chãm sóc ngoại trú tại trạm hàng ngày
hoặc theo hẹn.
Chăm sóc tại trạm: lưu vài ngày đối với sản phụ; lưu một thời
gian ngắn đối với các cấp cứu chưa xác định chẩn đoán, hoặc để
sơ cứu trong khi chuẩn bị phương tiện để chuyển về tuyến sau.
Chăm sóc tại gia đình đối với một số đối tượng không có hoàn
cảnh đến được trạm (những người cao tuổi, những gia đình neo
đon, những người di chuyển khó khăn, v.v..). Kết hợp luỏn thể với
việc quản lí mồi trường gia đình, môi trường chung quanh, quản
lí sức khòe các thành phần khác trong gia đình, v.v...
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Sơ đồ 13. Phán công phụ trách các thôn bản, Trạm y (ế

Làm việc lồng ghép theo mô hình (xem sơ đồ 14): trong một
đơn vị thời gian, làm một công việc hoàn chỉnh thuộc một điểm
ưong các điểm của chãm sóc sức khoẻ ban đầu, nhưng kết hợp
làm thêm một hay vài điểm khác, ví dụ: được gọi về một gia đình
chữa cho một em bé bị ỉa chảy; như thường lệ, thầy thuốc sẽ hỏi
về lịch sử bệnh bắt đầu, diễn biến ra sao, v.v..; khám bệnh; lập
bệnh án; kê đơn thuốc có ghi cách sử dụng mỗí loại thuốc; cách
ãn uống; trong khi đợi người nhà đi mua thuốc về, hỏi thâm hoàn
cảnh gia đình, tình hình mỗi thành viên trong gia đình, tình hình
làm ăn sình hoạt; có thể kết hợp thám tình hình nhà cửa, nhà bếp,
chuồng nuối gia cầm, gia súc, nhà vệ sinh, nguồn nước, v.v... Nếu
có mặt cán bộ y tế thôn, bản thì thông báo cho họ biết tình hình
bệnh nhân, cách chänj sóc dể họ cùng theo dõi; hỏi họ thêm về
tình hình gia dinh để lập hồ sơ của gia đình; có thể lập kế hoạch
với cán bộ y tế bản mòi gia đình vẻ trạm khám sức khỏe và lập
hồ sơ cho mỗi thành viên của gia đình. Trong các ngày sau, đến
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thăm bệnh nhân, sẽ hoàn chỉnh bổ sung các điểm còn thiếu vể các
hồ sơ sức khỏe của gia đình.
S ơ đổ Ị 4. Phương pháp ỉàm việc của cán bộ y t ế cơ sở

Được gọi về một gia đình chữa cho một bệnh nhân nam người
lớn bị sốt; sau khi hỏi kĩ lịch sử bệnh, khám lâm sàng, lập hồ sơ,
làm một phiến kính (lam) máu Vd soi tìm thấy có kí sinh trung
sốt rét - chẩn đoán là sốt rét.
Chữa cơn sốt rét một cách triệt để, khỏi dứt đợt sốt. Trong khi
chữa điều tra ngay tình hình các thành viên trong gia đình, tình
hình vùng chung quanh gia đình, kiểm tra xem có ai bị sốt nữa
không. Có thể làm phiến kính máu cho tất cả thành viên trong gia
đình mặc dầu không bị cơn sốt. Bắt muỗi trong gia đình và gửi đi
thử xem có mang mẫu kí sinh trùng sốt rét không, coi như làm
một cuộc điều tra dịch tễ học gia đình bệnh nhân, tương tự như
một ổ dịch sốt rét.
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r _____
•Kết hợp trong thòri gian chữa bệnh cho bệnh nhản, nói ro cho
gia đình hiểu các điều cần biết về sốt rét (nguyên nhân bệnh, kí
sinh trùng sốt rét, cho xem cả trong lam máu kí sinh trùng, vai
ưò con muỗi, cách xử trí muỗi, bọ gậy. ngủ nằm màn có tấm permethrin, phát quang chung quanh nhà, vệ sinh trong nhà, ngoài

vườn, v.v..).
Thông báo khẩn cho trung tâm y tê huyện và trung tâm dự
phòng tỉnh biết như một báo dịch. Sau cơn sốt, tiếp tục duy trì chữa
củng cố, dự phòng tái phát và theo dõi lâu dài bệnh nhân. Nhân dịp
có bệnh nhân này mở đợt phát động nhân dân toàn xã hiểu biết về
bệnh sốt rét và các biện pháp dự phòng dịch sốt rét có thể xảy ra.
Vận động nhân dân tích cực diệt muỗi, dự phòng luôn bệnh sốt
xuất huyếi, hai bệnh đều có trung gian truyền bệnh là muỗi.
Với phương pháp làm việc như trên, có thể tránh được vụ dịch
sốt rét cho xã. Ở miền núi, nếu Trạm y tế các xã đều làm như trên
thì có nhiều khả năng khống chế dược bệnh sốt rét một cách tiết
kiêm, có hiệu quả nhất, khống chế được một tai họa đã có từ xa
xưa ở Việt Nam. Có thể khẳng định là các trạm y tế xã có một vai
trò quan trọng, không thể thiếu được trong sự nghiệp phòng và
chống sốt rét, sốt xuất huyết ờ Việt Nam.
Nói tóm lại, lồng ghép là một phương pháp làm việc tốt, có
hiệu quả trong ngành y tế miền núi, cũng như trong cả nước,
trong tất cả mọi lĩnh vạc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nó
cũng có thể áp dụng trong nhiều khu vực hoạt động ngoài ngành
y tế, ở các nước đang phát triển.
c)
Một tập quán làm việc tốt của các trạm y tế là báo cáo với
cấp có thẩm quyền các công việc hàng ngày, các việc bất thường
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xảy ra, các đề nghị giải quyết và xin ý kiến giái quyết; trong khi
chờ đợi vẫn có biện pháp tạm thời giải quyết công việc; nhận
được chỉ thị của trẽn thì nghiên cứu kĩ và bổ sung các điểm chưa
làm và điều chỉnh lại các điểm chưa làm đúng.
Để xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ trạm, trong các
buổi sinh hoạt thường, báo cáo công khai tất cả mọi công việc để
các thành viên tham gia ý kiến, đặc biệt là tài chính, ngân sách, xây
đựng cơ bản, mua bán các dụng cụ, trang thiết bị, vật liộu, v.v...
d)
Một đối tượng khám - chữa bệnh mà các trạm y tế xã thường
gặp nịúều nhất và phải chăm sóc tốt là người nghèo. Đối tượng
này cũng luôn được Đảng và Nhà nước chú ý đặc biệt. Trên thực
tế, các cơ sở y tế và các trạm y tế gặp nhiều khó khán lúng túng
về mặt ngân sách. Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh
- Xã hội tại quyết định 1143/2000/QĐ ngày 01 tháng 11 năm
2000 thì chuẩn cùa người nghèo như sau: một tháng từ 150 nghìn
đổng trở xuống đối với thành thị; 100 nghìn đồng trở xuống đối
với vùng nông thôn; từ 80 nghìn đổng trở xuống đối vói nông dân
vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
Ớ các tỉnh, thành có mức sống khá hơn thì tiêu chí về người
nghèo có thể khác. Ví dụ: ở nội thành Hà Nội thu nhập có thể từ
170 nghìn đồng trở xuống, ngoại thành từ 130 nghìn đồng trở
xuống. Trên thực tế, nếu kể cả số thành viên trong gia đình không
có sức lao động, không có thu nhập vẫn phải nuôi dưỡng thì thu
nhập của bản thân người nghèo sẽ còn thấp hơn chuẩn quy định.
Ngày 15 tháng 10 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ra quyết
định số 139/2002/QĐ-TTg vể việc ?hành lập quỹ khám, chữa
bệnh cho người nghèo và mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo
Ị 59

‘Với mệnh giá 50 nghìn đồng/người/nàm (hoặc thực thanh thực
'chi cho dịch vụ khám chữa bệnh tại tuyến xã và viện phí ớ các
bộnh viện).
Để chuẩn bị thực hiện đầy đủ và bớt vướng mắc các quyết
định, các Trạm y tế xã nên có báo cáo với đảng uỷ, uỷ ban nhân
dân xã để phối hợp với uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
nghiên cứu, thông qua kết quả bình nghị ở các cụm dân cư, một
cách dân chủ và rộng rãi căn cứ vào các chuẩn của Bộ Lao động
- Thương bình - Xã hội, lập một danh sách các người nghèo được
khám - chữa bệnh không mất tiẻn ở trạm y tế xã và các cơ sở y
tế tuyến huyện và tỉnh; niêm yết công khai danh sách đế trưng
cầu thèm ý kiến của nhân dân; sau đó cấp cho mỗi người nghèo
mội thẻ người nghèo theo tiêu chuẩn quy định, thẻ có dán ảnh
đóng dấu nổi, có chữ kí của chủ tịch uỷ ban nhân dân xã và chủ
tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; thẻ có hiệu lực 2 năm; sau 2
năm hct hạn sẽ có bình nghị lại: nếu chưa thoát được nghèo thì
được cấp một thẻ mới. Thẻ cũng được cấp cho các con cái, cha
mẹ già của đương sự phải trực tiếp nuôi dưỡng. Thẻ người nghèo
này sẽ tránh nhiều phiền hà cho người nghèo đi khám - chữa
bệnh, các uỷ ban nhân dân sở tại và các cơ sở y tế thực hiện nội
dung của các quyết định của Chính phủ nêu trên.
C.4. Ngán sách của trạm V tế xã

Đây là một trong các khó khăn lổm nhất trong quá trình xây
dựng và vận hành trạm y tế cơ sở.
Nguyên nhân đầu tiên được nêu là địa phương không có ngân
sách do kinh tế miền núi kém phát triển, không có nguổn thu
ngân sách. Nguyên nhân thứ hai đáng quan tâm hơn là nhận thức
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về chiến lược con người chưa được bàn đến nhiều trong xã hội;
vị trí quan trọng của Trạm y tế cơ sở chưa được nhân thức sâu sắc
trong toàn ngành y tế và nhiều ngành chức năng khác, dần đến
nhân thức của các cấp chính quyền về trách nhiệm xây dựng
Trạm y tế còn rất hạn chế; việc xây dựng ngân sách cho trạm y tế
xã chưa được chú ý đầy đủ, nên nhiều khi việc giải quyết chắp vá
và tùy tiện.
ở miền núi, nhà nước đầu tư cho ngân sách Trạm y tế xã mỗi
nãm tối thiểu 2000-5000đ/đầu người, cho c á c chi tiêu nghiệp vụ
thường xuyên ở Trạm (ngoài phần chi cho lương, các phúc lợi
như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền phụ cấp trực...).
Ở miền núi, mặc dầu vẫn duy trì chế độ bao cấp, chãm sóc sức
khỏe cho một bộ phân lớn nhân dân nghèo khổng mất tiền, trạm
y tế xã cũng như các cơ sở y tế khác, cũng phải chuyển dần sang
chế độ dịch vụ còng cộng đạc biệt vì phúc lợi cùa nhân dân, hạch
toán kinh tế lấy thu bù chi, nhưng không kinh doanh vì lợi nhuận,
có trợ cấp một phần ngân sách, không phải đóng thuế; chếđộ này
áp dụng cho những người không phải trong diện nghèo theo quy
định. Chế độ mới này sẽ giúp cho ngành y tế các điều kiện để tiến
lên, khỏi các sự ràng buộc của chế độ xin-cho; ngược lại ngành
y tế phải nhanh chóng xây dựng một đề án dổi mới tổ chức và
phương thức hoạt động phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong các điều kiện của một

nước đang phát triển như Việt Nam. Tất nhiên ỉà trong sự đổi mới
này phải thực hiện viộc cải cách hành chính, quy chế công chức,
cải thiện hợp lí 'đời sống người lao động trong ngành y tế, tham
gia xây dựng một xã hội học liên tục. Đây là một yêu cầu mới,
vô cùng khó khăn đối với y tế miển núi, cũng như y tế cả nước,
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nhưng rất cấp bách, chuẩn bị cho sự hội nhập của Viêt Nam vào
tự do thương mại khu vực và toàn cầu.
C.5. Báo cáo của trạm y tế xã

Để giúp ổn định hoạt động của các trạm y tế, nâng cao chất
lượng còng tác, giúp cho sự quản lí bớt khó khãn, nên có một
mẫu báo cáo Ihống nhất và ổn định làu dài cho tất cả các trạm y
tế xã, phường trong cả nước (miền núi, đổng bàng...)- Các trạm
y tế phải định kì báo cáo 6 tháng một lần vào cuối Iháng 6 và
cuối tháng 12 hàng năm duơng lịch, 1 bản gửi cho trung tám y
tế huyện, 1 bản gửi cho sở y tế và 1 bản cho Bộ Y tế (nếu bộ có
yêu cầu).
Nếu xảy ra dịch bệnh hoặc các sự kiện bất thường, trạm y tế
có báo cáo đặc biệt cho trung tâm y tế huyện.
Do nhu cầu đặc biệt của công tác nghiên cứu khoa học của các
Viện hay các chương trình y tế quốc gia, các viện trưởng và chú
nhiệm chương Irình có thể yêu cầu thêm một số ít chỉ tiêu bổ
sung, nhưng khòng yêu cầu các mẫu báo cáo riêng có quá nhiều
chi tiết, gây khó khăn cho cơ sở.
Kèm theo một đự thảo mẫu báo cáo để tham khảo và xây dựng
một mầu báo cáo thống nhất cho các trạm y tế cơ sờ trong cả nước.

BÁO CÁO CỦA TRẠM Y TẾ c ơ SỞ
(m ẫu gốc)
Phần I. Tình hình chung của xã
ỉ .Tên của xã
Huyện:
Tỉnh, thành phố:
Tính chất: rẻo cao, miền núi-trung du-đổng bằng' miền biên
Tổng diện tích:
Chiều dài nhất:
Chiều ngắn nhất:
Sô thôn, xóm, ấp, bản:
Rải chất độc hóa học trong thời gian chiến tranh (1961-1971)
Số lần bị rải
Diện tích bị rải
Diện tích rừng còn bị bỏ hoang hóa
2. Đất đai
Đất nông nghiệp: tổng điện tích
Đất đã canh lác
Diện tích đổng cỏ
Diện tích ao, hổ
Đất chưa sử dụng
Đất lâm nghiệp'. Tổng diên tích
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Rừng rậm
Rừng đầu nguồn
Rừng bị phá hoại đang tái sinh
Rừng đang bị bỏ hoang hóa
Đất chuyên dùng: tổng diện tích
Đấl chua sử dụng
Đất khu dân cư: tổng diện tích
Đất chưa sử dụng
3. Đường giao thông

Đường đất, không rải đá
Đường rải đá
Đường rải nhụa
Tình hình đường sông
Đường xe lửa
4. Dân sỏ'

Tổng dàn số theo tổng điều tra năm
Nam
Nữ
Có bao nhiêu dân tộc:
Tên các dân tộc và số người của mỗi dân tộc
Tập quán sinh sông của mỗi dân tộc
Du canh du cư

không

có

Tập quán ăn uống
Ản gỏi sống
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không I___ J có

Uống rượu

không

có

Tập quán ãn kiêng khem dối với:
Thai phụ trước khi đẻ không Ị____ I có
Sản phụ sau đẻ

không I

I có

Thời gian cho con bú (khoảng bao nhiêu tháng)
Cấu tạo đàn số: tuổi
0- 4 tuổi.

số nam:

Số nữ:

5- 14 tuổi.

số nam:

số nữ:

15-59 tuổi.

số nam:

sô' nữ:

60- 74 tuổi

số nam:

sô' nữ:

75- 99 tuổi

số nam:

sô' nữ:

] 00 tuổi trở lên

số nam:

số nữ:

Nam: số người

Nữ: số người

Người thọ nhất

nam:

nữ:

Tổng số các hộ:
Tổng số nóc nhà:
Sô' nhà tranh và các tiện nghi sinh hoạt:
Nhà vệ sinh
Bể khí sinh học
Nguồn nước sạch
Nhà tắm
Số nhà xây và các tiện nghi sinh hoạt
Nhằ vộ sinh
Bể khí sinh học
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Nguồn nước sạch
Nhà tắm
Phát triển dân số (nãm)
Tỉ suất sinh thô
Tỉ suất tử vong thô
Tỉ suất phát triển dân số tự nhiên
Chất lượng dân số
Sô' bà mẹ Việt Nam anh hùng
Sô' thương binh
Số bệnh binh
Số bệnh binh nghi do chất da cam
Số người tàn tật
Từ 18 tuổi trở lên
Dưới 16 tuổi
Do bệnh
Do tai nạn (sinh hoạt)
Do chiến tranh (vết thương)
Do chấl da cam
Khổng rõ nguyên nhân
Sự chăm sóc cho các người tàn tât
Sò' được hưởng chê độ chính sách
Số được phục hồi chức nãng
Số được chăm sóc chữa bệnh
Suy dinh dưỡng ớ trẻ em
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Độ I

: số mắc

Độ II

: số mắc

Độ III

: số mắc

Số trẻ em bị thiếu

V itam in

A

Số trẻ em bị còi xương
5. Ván hóa giáo dục

Nhà ưẻ: số
Truông mẫu giáo: sô'
Trưởng tiểu học:
Trường phổ thông cấp 1:
Trường phổ thông cấp 2:
Trường phổ thông trung học:
Số người lớn không biết chữ:
Nam:
Nữ:
Sô' trẻ em dưới 14 tuổi không đi học
Hội khuyến học

không

có Ị

I

Hình thức hoạt động:
Cấp học bổng cho học sinh nghèo không Ị

~~Ị có

Khen thưởng học sinh giỏi

khỏng Ị

~~Ị có

Tổ chức học cho toàn dân

khôngỊ

~~Ị có

Thư viện của xã

khống Ị

—Ị có

Số người ở địa phương tốt nghiệp

r
Trường - lớp dạy nghề:
Trung học chuyên nghiệp
Cao đẳng
Đại học
Nhà văn hóa, hội truờng xã

không Ị

có

Màng lưới phát thanh của xã không I

có

Số gia đình có máy thu thanh
Sô' gia đình có máy thu hình
Các loại sinh hoạt vãn hóa:
Địa phương, lễ hội truyền thống không I

I có

Các hoạt động thể dục thể thao không I------ Ị có

(bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn...)
Các sinh hoạt câu ỉạc bộ

không Ị

I có

6. Tôn giáo, t í n ngưỡng

Đạo Thiên chúa
Đạo Tin lành
Phật giáo
Cao đài
Các tôn giáo khác
7. Hoại động kình tế

Sản xuất nông nghiệp
Diện tích canh tác nông nghiệp
Tổng sản lượng các loại cây lương thực
Lúa
168

Ngô
Kê
Khoai
Sắn
Đậu tương
Lạc
Vừng
Sản lượng các loại rau đậc sản của địa phương
Bắp cải
Cải xanh
Su hào
Cà rốt
Sản lượng các loại cây ăn quả (ưái) đặc sản của địa
phương-.
Dừa, xoài, bưởi,

V .V ..

Sản lượng các loại hoa, cây kiểng
Sản lượng các cây thuốc (dược liệu)
Các loại phân bón:
Hóa học và số lượng
Vi sinh và số lượng
Sản xuất rau sạch (IPM)

không I

I có Ị

I

Số lượng các nông trường:
Các trang trại:
Các vườn theo sinh thái VAC
Chăn nuôi
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Các loại gia súc: số lượng mỗi loại
Các loại gia cầm: số lượng mổi loại
Các động vật làm thuốc: số luọng mỗi loại (hươu, nai.xắn, khỉ...)
Sản xuất thủy sản: sản lượng mỗi loại
Các ngành nghề tiểu thủ công, làng nghể truyền Ihống, quy
mô mỗi loại ngành nghề chính
Sản xuất lâm trường
Các lâm trường
Các loại danh nghiệp
Các xí nghiệp đóng trên địa bàn xã
Chợ nông thôn và phạm vi hoạt động
Các loại hợp tác xã kiểu mới
Năng lượng
Điện lưới quốc gia

không 1

1 có

Mạng lưới địa phương

không ị

1 có

Máy nổ

không 1

Thu ỷ điện nhỏ

không ị~~

Nguồn chất đốt
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~]

CÓ

Ị có

r

Củi

1
không — — có

Rơm rạ

không *— —' có

Than

không 1— -----1

CÓ

Các nguồn khác

không

CÓ

-

8. Nguồn thu nhập của mỗi hộ từ
Sản xuất nông nghiệp
Kinh tê vườn
Sinh thái VAC
Chăn nuôi
Trang trại
Thủy sản
Các nguồn khác
Quy ra thu nhập bình quần người/tháng/tiền đổng Việt Nam
Phần ỈI. Tổ chức của trạm y tế xã
ỉ . Lịch sử xây dựng
Nãm xây dựng ■
Hiện nay:

Tạm thcri
Kiên cố

Nguồn ngân sách xây dựng
Viện trợ (theo chương trình nào ?)
Nhà nước
Ngân sách của xã
2. Tổ chức của trạm y tế
a. Khư vực y (khám- chữa bệnh. Tây y- Đông y)
Diện tích buồng khám
Tràng bị để khám bệnh tại chỗ (cân, thước đo,
dụng cụ khám, tranh châm cứu, điện châm, kim châm, tủ ô thuốc
nam, thuyền tán, kho thuốc nam...)
Ghế rãng:
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Bàn xét nghiệm: các xét nghiệm làm được
Các trang thiết bị khác
Buồng nằm lưu (giường lưu)
Trang bị để di chăm sóc tại gia đình (vali, túi
thuốc...)
b. Khu vực hộ sinb (phụ sản, sơ sinh)
Phần hộ sinh (khám thai và trang bị khám thai,
phòng chuẩn bị cho nữ hộ sinh, phòng đẻ và bàn
đẻ, trang thiết bị dụng cụ đỡ đẻ, cân sơ sinh, thước
do chiều dài thai nhi, tắm cho thai nhi, V.V..)

Phần phụ khoa (khám phụ khoa, dụng cụ chữa
phụ khoa, điều hòa kinh nguyệt, đặt dụng cụ trong
tử cung, tháo vòng, V.V..)

Phẩn tiêm chủng mở rông (TCMR)
c. Khu vực truyền thống và sinh hoạt
d. Khu vực dược (quầy thuốc, hiệu thuốc tự doanh)
Vốn đầu tư
Cửa hàng (quầy) thuốc
Vườn thuốc nam
e. Buồng kho
g. Khu vực vệ sinh
Buồng rửa mặt, tim
Buổng vệ sinh nam, nữ (kiểu thông thường, kiểu
bể khí sinh học
h. Buồng trực trạm, trực của nữ hộ sinh

3. Nhân lực của trạm y tể xã
Tổng sô biên chế (theo quy định của Nhà nước)
Bác sĩ
Y tá {trung học, sơ học...)
Nữ hộ sinh (trung học, sơ học)
Dược tá
Cán bộ Đông y
Nhân lực làm hợp đồng (tuỳ theo nhu cầu, thời vụ, ngắn
hạn, hưởng lương có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội...)
4. Ngân sách của trạm Y tế xã
Ngân sách nhà nước cấp
Thu tiền dịch vụ khám - chữa bệnh, đỡ đẻ...
Các nguồn khác
5. TỔ chức ngoài trạm y tể
Y tế thôn, bản, ấp
Bác sĩ, y sĩ, nữ hộ sinh, y tá (đã về hưu)
Nhân viên y tế cộng đồng tự nguyên
Màng lưới hành nghề y-dược ngoài công lập
Hội chữ thập đò
Phần III. Hoạt động của trạm y tế xã
6 tháng một lần: 01 tháng 1 đến 30 tháng 6
01 tháng 7 đến 31 tháng 12
ỉ . Giáo dục sức khỏe
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Các phương tiện truyền thông: tranh ảnh, panô...
Các tiếp xúc với dân
Qua màng lưới truyền thanh xã: sô lần
Các buổi nói chuyện tập trung: số' lần
Nói chuyện riêng với từng người trong công tác
hàng ngày
2. Dinh dưỡng
Các vụ ngộ độc thức an:
Số người mắc

Số người chết

Nguyên nhân:
Sô trẻ em từ 0-4 tuổi bị suy dinh dưỡng
Độ 1
Độ II
Độ III
Số trẻ em từ 0-4 tuổi bị khô giác mạc
Số trẻ em từ 0-4 tuổi bị còi xương
3. Môi trường , sinh thái

Số các tiộn nghi vệ sinh được làm thêm
Nhà tắm
Nguồn nước sạch.
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_

Cách xử lí rác thải sinh hoạt không [_

có

Cống rãnh nước thải

không

có

Chất thải làng nghề

không

có

4. Công tác báo vệ bà mẹ trẻ em
Sô người có chửa được đăng kí
Số người được khám thai trước sinh có thử nước tiểu và
do huyết áp
Một íần
Hai lần
Ba lần
Số thai phụ được tiêm chủng uốn ván
Sỏ người có prôtêin niệu
Số người bị sản giật
Số người được huấn luyện trước khi đẻ
Chuẩn bị để đón sơ sinh: tã, lót,

V .V ..

Cách thức để đẻ đỡ đa
Cách nuôi con
Vệ sinh sau dẻ
Kế hoạch hóa gia dinh
Số người đẻ theo lứa tuổi:
Dưối 18 tuổi
Từ 19 tuổi đến 24 tuổi
Từ 25 đến 34 tuổi
Từ 35 tuổi ưở lén
Số người đẻ bình thường
Lần thứ nhất
Lần thứ hai
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Lần thứ ba
Lần thứ tư trở iên
Số sinh con nặng dưới 2.500g
Số người đẻ sinh đôi
Số người sinh đẻ không bình thường
Các tai biến sinh sản
Sảy thai tự nhiên
Thai trứng
Sản giật
Vỡ tử cung
Băng huyết khi đẻ
Thai chết lưu
Thai non tháng chết ngay sau đẻ
Các thai nhi dị dạng bẩm sinh
Thai dôi dính
Thai nhi vô não
Thai bị sứt mõi
Thai bị sứt môi - hở hàm ếch
Thai cụt chi (một chi, hai chí...)
Thai không có hậu môn
Tổng số lần sinh
Số trẻ em sinh ra bình thường
Tổng số người chết trong xã
Tử vong của mẹ
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Số con sinh ra chết ngay khi sinh
Số sơ sinh chết trong 24 giờ đầu
Số trẻ em chết trong 28 giờ đầu
Số trẻ em chết dưới 1 năm
Số trẻ em chết từ 1 đến 4 tuổi
Số trẻ em chết từ 5 đến 14 tuổi
Số bà mẹ được lập sổ sức khỏe khi có chửa
5. Tiêm chủng mở rộng

Tổng số trẻ em trong diện tiêm chủng
Một tuổi
Hai tuổi
Ba tuổi
SỐ trẻ em được tiêm chủng theo đúng kế hoạch
Một tuổi
Haí tuổi
Ba tuổi
ó. Sô'nhiễm khuẩn iưu hành

Sốt rét

M

c

Số phiến kinh SR được thực hiện
Số có KST sốt rét
Loại KST tìm thấy
ỉa chảy (tiêu chảy) người lớn

M

c

ỉa chảy (tiêu chảy) írẻ em

M

c

Kiết lị amip

M

c
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Kiết lị trực khuấn

M

c

Thương hàn

M

c

Bạch hầu

M

c

Bại liệt

M

c

Ho gà
Lao

M
M

c
c

Sởi

M

c

Phong (cùi)

M

c

Bệnh hoa liễu

M

c

Nliicm HIV: nhiẽm virul SMM

M

AIDS: bộnh SMN

M

Bênh mãi hột
Chứng lông quậm cẩn mổ
Tổng số ngưừi bị mù lòa
Sô người bị mù một mắt
Số ngưừi bị mù hai mắt
Bướu qiáp
Tâm thần:
Phán liệt
Trầm cam
Bệnh sâu lảng
7. K h á m - C h ữ a b ện h

Sô người đến khám ở írạm y tế
Từ 0 -4 tuổi
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M

c

Từ 5-14 tuổi
Từ 15 -59 tuổi

Từ 60 -74 tuổi
Từ 75 luổi trờ lên
Sỏ người dược khám bênh tại gia đình
Từ 0 -4 tuổi
Từ 5-14 tuổi
Từ l í '59 tuổi
Từ 60 '74 tuổi

Từ 75 tuổi trở lên
Số người được chữa hệnh ngoại trú tại Trạm y tế
Từ 0 -4 tuổi
Từ 5 - 14 luổi

Từ 15 -59 tuổi
Từ 60 -74 tuổi
Từ 75 tuổi trỏ íên
Sỏ người được chữa bệnh tại gia đình
Từ 0 -4 tuổi
Từ 5 -14 tuổi
Từ 15 -59 tuổi
Từ 60 -74 tuổi
Từ 75 tuổi trở lẽn
Mười bộnh thường hay gập nhất tại địa phương
(k ê

khai

t h e o th ứ tự t ừ n h iề u đ ế n ít)
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F
Các bệnh nặng, cấp cứu gửi vể tuyến sau
Bệnh cấp tính
Bệnh viêm ruột thừa
Bỏng
Đẻ khó
Tổng số bệnh nhân được khám bệnh
Số chữa bằng thuốc nam
Số chữa bằng châm cứu
Số được chữa bằng phục hồi chức năng
Tổng sò người đã dược lập sổ sức khỏe
Các đối tượng đã được lập SSK - Số người
Các người từ 60 tuổi trở lên
Các thai phụ
Các trẻ em ở mầm non
Các trẻ em ở mẫu giáo
Các học sinh
V .V ..

Tổng số các loại xét nghiệm
Prôtêin niệu
Phân
Máu
Phiến kính máu SR, dờm
Nhóm máu
Tốc độ lắng máu 1 giờ
Tốc độ lắng máu 2 giờ
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Cõng thức máu
Tổng số bệnh nhân gửi vể
Tuyến huyộn
Tuyến tỉnh
Các phương tiện vận chuyển bệnh nhân
8. Ngân sách của trạm y tể
Tổng số thu
Các nguổn thu:
Ngân sách của huyện cấp
Ngân sách của xã cấp
Phí các dịch vụ
Các loại thu khác
Tổng số chi:
Lương cán bộ viên chức
Phí nghiệp vụ- văn phòng
Tổng số chi chữa bệnh cho người nghèo
Các loại chì khác
9. Quầy (nhà) thuốc của trạm y tế
Vốn đầu tư ban đầu
Nguồn thuốc được cung cấp
Hạch toán kinh tế hàng tháng
Sử đụng lợi nhuận thu được
Thuốc cấp không mất tiền cho các đối tượng chính sách
và người n gh èo

10. H oạt động của mạng lưới Y-Dược ngoài công lập
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Phần IV. Các báo cáo bát thường
Lúc gặp các trường họp bệnh có khả nàng gây thành dịch
(bệnh nhân thứ nhất, thứ hai...) như sốt rét, sốt xuất huyết, ỉa
chảy, V.V.. các v ụ n g ộ độc n h iề u người mắc (ngộ đ ộ c th ứ c ãn,
nhân dịp các lễ hội, V . V . . ) thì cần báo cáo theo đường khẩn cấp
cho uỷ ban nhân dân sở tại, cho trung tâm y tế.
B í chú:
Các báo của trạm y tế chia ra làm 3 loại:
1. Báo cáo gốc gồm có phần I và phần II
Có thể 5 năm làm lại một lần (theo tổng điểu tra dân số của cả
nước và do sự biến đổi tình hình).
2. Báo cáo hoạt động của trạm y tế ố tháng một

iần

Báo cáo nàv phải làm xong và gửi di, trước ngày 15/7 cùng
nãm và ngày 15/1 năm sau.
Để có Ihể bớt khó khãn cho báo cáo 6 tháng, các trạm vẫn phải
cập nhật số liệu hàng tháng và cộng dồn sau tháng thứ hai, thứ
ba... của thời kì 6 tháng.
Báo cáo 6 tháng rất cần thiết, cung cấp kịp thời tin cho mạng
lưới y tế của cả tỉnh và của cả nước. Tổng hợp số liệu của hai báo
cáo 6 tháng thì sẽ có báo cáo của cả năm hiện hành.
3. Báo cáo khẩn cấp bất thường.
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PHẦN ỊỊỊ

KẾT LUẬN
■

PTBV là một sự phát triển ở ưình độ cao, đòi hỏi một số điều
kiện: một khung cảnh xã hội hòa bình, có trật tự, an ninh; một
nền khoa học - công nghệ cao (theo nghĩa rộng bao gồm khoa
học cơ bản, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội- nhân vãn...); một
sự đầu tư có hiệu quả về tài chính; về trang thiết bị công nghệ cao
và cơ sở vật chất thỏa đáng; một nhân lực khoa học - cóng nghệ
chân chính có chất lượng cao, hoàn chỉnh về các chủng loại, có
tâm huyết, có lương trí, có ý chí vươn lên. Nền tảng của sự PTBV
là chiến lược con người đúng đắn, lấy con người làm trung tâm,
tạo hạnh phúc trong cuộc sống cho mọi người; ưu tiên thực sự
dành cho những người nghèo, những người thiếu rnay mắn.
PTBV chi có thể thành công với sự tham gia có hiệu quả của mọi
người dân còn có khả nãng lao động, một đội ngũ hàng chục triệu
người lao động có tri thức ngày càng cao, có sức khỏe tốt, và nhất
là có chữ tâm, biết đi lên từ các tiềm lực sẫn có tại chỗ, dưới sự
điều hành của một đội ngũ dồng đảo các cán bộ lãnh đạo, quản
lí, thực sự có nãng lực, trong sạch, vô tư, biết khơi dậy mọi tiềm
nãng dự trữ lớn trong thiên nhiên và cộng đồng, theo hình mảu
H6 Chí Minh - một lãnh lụ kiệt xuất đã xuất hiện trong bước
ngoặt cùa lịch sử Việt Nam ớ thế kỉ XX.
Từ nhiều thập kỉ nay, sự PTBV đã có mầm mỏng ớ nhiểu quốc
gia trcn thế giói; nhưng phần lớn bị thui chột trong tình hình hỗn
loạn, chiến tranh, bạo động; luật rừng còn tồn tại và thổng trị
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trong quan hệ giữa nước này với nưóc khác, giữa người với người.
Khoa học - công nghệ hiện đại không có lương tri, không có tình
người chỉ có thể dẫn đến sự hủy hoại của bản thân loài nguời.
PTBVvẫn là hĩ vọng của thế kỉ XXI, mặc dầu thế kỉ này đã mờ
màn bằng hai nãm đầy sóng gió, bi kịch và lo âu; nó là nguyện
vọng thiết tha của người lao động tù nhiều thế kỉ nay.
Tháng 12 năm 2002
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TỦ SÁCH HỒNG PHỔ BlẾN KIỀN thúc

bách kh o a

C H Ủ ĐỀ: PHÒNG B Ệ N H & CH Ữ A B Ệ N H
Đã xuất bản:
•

Bách khoa thư bệnh học, tập 1, 2, 3 (1991, 1994, 2000)

•

Từ điển bách khoa dược học (1999)

•

Phòng & chữa bệnh bằng cây thuốc nam

GS Trần Thúy
•

Sốt rét ác tính ở Việt Nam

GS Bùi Đại
•

Rối loạn cương

GS Ngô Gia Huy
•

Những đièu cần biết về sức khỏe phụ nữ

GS Lê Điềm
•

Thường thức bệnh nội tiết

PGS Đặng Trần Duệ

Sắp xuất bản
•

Bách khoa thư bệnh học, tập 4

•

Phòng và chữa bệnh tuyến tiền liệt

•

Thức ăn - vị thuốc (180 loại)

•

Học thuyết tạng tượng (y học cô truyền)

•

Phát triển bên vững và chăm sóc sóc khỏe ở miền núi
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