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LỜI DẶN DÒ TRONG DI CHÚC 
CỦA BÁC HỒ ĐỐI VỚI NHỮNG 
CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI CỦA 
ĐẤT NƯỚC  

Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã để 
lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một 
bản Di chúc vô cùng quý báu. Trải 
qua 46 năm, bản Di chúc đã trở 
thành nguồn cổ vũ to lớn đối với 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
tiến lên giành thắng lợi trong sự 
nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống 
nhất đất nước và đưa nước nhà vững 
bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

 
Trong bản Di chúc của mình, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn kĩ càng 
mọi việc đối với Đảng với nhân dân 
trong đó Bác vẫn dành một phần nói 
về thanh niên và vai trò của thanh 
niên, điều này đã thể hiện tư tưởng, 
tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của 
Bác Hồ đối với những chủ nhân 
tương lai của đất nước. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
thành công, Bác đã chỉ rõ: Nước nhà 
thịnh hay suy, yếu hay mạnh một 
phần là do thanh niên, thanh niên là 

chủ tương lai của đất nước. Nhân dịp 
mừng xuân độc lập đầu tiên, tháng 1-
1946, Bác đã gửi thư cho nhi đồng 
toàn quốc, trong thư Bác đã viết: 
“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. 
Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ 
là mùa xuân của xã hội”. 

Tuổi trẻ của Bác đã chứng kiến các 
phong trào yêu nước những năm đầu 
thế kỷ XX phát triển mạnh mẽ như: 
phong trào Đông Du, phong trào 
Đông Kinh nghĩa thục, Duy Tân, 
phong trào chống thuế ở Trung kỳ… 
qua những phong trào đó, Bác đã 
nhận thấy rõ sức mạnh to lớn về mọi 
mặt của thế hệ thanh niên trong quá 
trình đấu tranh giành độc lập. Đặc 
biệt, vào những năm 1920 trên diễn 
đàn Hội nghị Tua (Pháp), Bác đã lên 
tiếng phản đối chế độ thực dân gây 
ra những tội ác tày trời đối với nhân 
dân và thanh niên ta thông qua bức 
thư Gửi Thanh niên Việt Nam 
(1925), các tác phẩm Bản án chế độ 
thực dân Pháp (1925) hay Đường 
cách mệnh (1927)…, Bác căm phẫn 
lên án chế độ thực dân đầu độc, nô 
dịch, bóc lột dân bản xứ trong đó có 
thanh niên. Người khẳng định, muốn 
thức tỉnh dân tộc phải thức tỉnh thanh 
niên, vì thanh niên là một bộ phận 
quan trọng của dân tộc. 

Nhận định thanh niên là một trong 
những lực lượng nòng cốt, nên ngay 
từ những năm đầu về nước hoạt 
động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí 
mật thành lập Hội Việt Nam cách 
mạng Thanh niên (tháng 6/1925), 
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chuẩn bị những hạt giống đỏ, ươm 
mầm cho sự trưởng thành, lớn mạnh 
của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 
Trong cuộc 2 cuộc kháng chiến Bác 
luôn luôn theo dõi chặt chẽ và chỉ 
dẫn thanh niên tham gia phong trào 
kháng chiến. Đặt niềm tin vào sức 
mạnh của thanh niên, Bác coi thanh 
niên là người thân trong gia đình 
mình, sự mất mát của thanh niên cho 
cuộc kháng chiến giành độc lập dân 
tộc là nỗi đau trong cơ thể Bác. 
Tháng 1 năm 1947, khi nhận được 
tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng 
(Giám đốc y tế Bắc Bộ) đã anh dũng 
hy sinh trong chiến đấu, Bác đã gửi 
thư chia buồn, trong thư Bác viết: 
“Ngài biết rằng tôi không có gia 
đình, cũng không có con cái. Nước 
Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả 
thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. 
Mất một thanh niên thì hình như tôi 
mất một đoạn ruột… Họ chết cho Tổ 
quốc sống mãi; vật chất họ mất 
nhưng tinh thần họ vẫn luôn sống với 
non sông Việt Nam”. 

Coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là 
thành công của Đảng, là thắng lợi 
của sự nghiệp cách mạng, là sự 
trường tồn phát triển của xã hội. Bác 
luôn dày công chăm lo giáo dục 
thanh niên trở thành những con 
người mới của xã hội, chuẩn bị 
những tiền đề vững vàng để thanh 
niên sẵn sàng đón nhận sứ mệnh làm 
chủ nước nhà. Ngày 13-9-1958, nói 
chuyện tại lớp chính trị do Bộ Giáo 
dục tổ chức Người đã nhấn mạnh: 

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng 
cây, vì lợi ích trăm năm thì phải 
trồng người”. 

Việc chăm sóc, giáo dục và rèn 
luyện thanh niên là công việc mà 
suốt cuộc đời mình Bác đã làm mà 
không biết mệt mỏi. Nhân dịp kỷ 
niệm 20 năm Cách mạng Tháng 
Tám, Bác đã gửi thư cho thanh niên. 
Trong thư Bác đã viết: “Phải luôn 
luôn nâng cao chí khí cách mạng, 
trung với nước, hiếu với dân, nhiệm 
vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 
đánh thắng. Không sợ gian khổ, hy 
sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản 
xuất và anh dũng chiến đấu, xung 
phong đi đầu trong sự nghiệp chống 
Mỹ cứu nước”. Và trước khi ra đi về 
với thế giới người hiền Bác đã căn 
dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói 
chung là tốt, mọi việc đều hăng hái 
xung phong, không ngại khó khăn, 
có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm 
lo giáo dục đạo đức cách mạng cho 
họ, đào tạo họ thành những người 
thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội 
vừa “hồng”, vừa “chuyên”…”. 
Những nhìn nhận và đánh giá của 
Người như nhắn gửi ở lớp lớp thế hệ 
thanh niên về niềm tin, trí tuệ và sự 
sáng tạo cho xã hội mới của dân tộc. 

Với tinh thần đó, để Đoàn thanh 
niên hoàn thành sứ mệnh cách mạng 
cao cả, Bác đã đề cao trách nhiệm cụ 
thể của từng đoàn viên “đoàn viên 
phải gương mẫu trong công tác, 
trong sản xuất, trong học tập” và 
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trách nhiệm chung “Các chi đoàn 
thanh niên phải xung phong làm đầu 
tàu trong cuộc thi đua.” Vì thi đua là 
điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn 
phát triển mạnh mẽ, vững chắc và 
thu hút sự quan tâm của thanh niên. 
Phải thực hiện khẩu hiệu: Đâu cần 
thanh niên có, đâu khó có thanh niên. 
Thanh niên được xác định cánh tay 
đắc lực, đội hậu bị của Đảng nên Bác 
nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo 
giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, 
đào tạo họ thành những người thừa 
kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa 
“hồng”, vừa “chuyên”…”. Tư tưởng 
ấy chính là tinh thần xuyên suốt 
trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về thanh niên và công tác 
thanh niên của Đảng.  

Thực hiện lời căn dặn của Người, 
46 năm qua, các lớp thế hệ thanh 
niên luôn là lực xung kích trên tất cả 
các mặt trận quân sự, kinh tế, chính 
trị, văn hoá… cùng với các phong 
trào thanh niên như: Ba sẵn sàng, Ba 
đảm đang, Năm xung phong … trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước thì nay trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vai 
trò của thanh niên lại được thể hiện ở 
các hoạt động như: Phong trào thanh 
niên lập thân, lập nghiệp, phong trào 
tình nguyện, hiến máu nhân đạo, đền 
ơn đáp nghĩa … 

 (Theo tienphong.vn) 
 
TỈNH BR-VT NHIỀU HOẠT 
ĐỘNG THIẾT THỰC CHÀO 

MỪNG NGÀY THÀNH LẬP 
ĐOÀN 26/3  

Hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931- 26/3/2015), trong những 
ngày này, tuổi trẻ trong toàn tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đang tích 
cực triển khai các chương trình, sự 
kiện có ý nghĩa thu hút đông đảo lực 
lượng đoàn viên thanh niên tham gia 
sôi nổi. 

Sáng ngày 7/3, Tỉnh đoàn đã phát 
động lễ ra quân hưởng ứng tháng 
thanh niên tại tại các huyện, thành 
phố trên địa bàn tỉnh, đây là hoạt 
động rộng khắp trong toàn tỉnh 
hưởng ứng tháng thanh niên.  

Trong ngày 7/3/2015, Ban Thường 
vụ Tỉnh Đoàn Tỉnh BR-VT triển khai 
thực hiện kế hoạch 277-KH/TĐTN-
TNCN với các nội dung là tổ chức 
Hành trình “Thanh niên tình 
nguyện”; diễn đàn “Đẩy mạnh phát 
triển kinh tế cho thanh niên” và 
Tuyên dương Festival “Sáng tạo trẻ”, 
“phát động phong trào thi đua yêu 
nước năm 2015”. Với sự tham gia 
của Đại diện lãnh đạo tỉnh BR-VT, 
đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, 
đoàn thể trong tỉnh, … và hơn 50 
đơn vị thanh niên trong toàn tỉnh đến 
từ các huyện, thành phố, và đoàn 
khối doanh nghiệp cơ quan trong 
tỉnh. Chương trình là dịp để đánh giá 
những thuận lợi, khó khăn trong hoạt 
động phong trào Đoàn; từ đó đưa ra 
những đề xuất, giải pháp, đóng góp ý 
kiến với Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban - 
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ngành trong việc hoạch định, xây 
dựng chủ trương, chính sách tạo môi 
trường và điều kiện thuận lợi cho 
hoạt động Đoàn đạt hiệu quả, góp 
phần xây dựng và phát triển quê 
hương, đất nước. Đồng thời còn là 
dịp để tôn vinh, biểu dương những cá 
nhân, tập thể có nhiều giải pháp, 
sáng kiến, ý tưởng, mô hình phát 
triển kinh tế và tham gia tích cực có 
nhiều đóng góp cho công tác Đoàn 
và phong trào Thanh thiếu nhi trên 
địa bàn tỉnh. 

Chiều ngày 7/3, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh Đoàn phối hợp với các Ban 
chuyên môn Tỉnh Đoàn tổ chức diễn 
đàn giao lưu “Lý tưởng thanh niên – 
Làm giàu chính đáng” tại hội trường 
Trung tâm VHTT-TT thành phố Bà 
Rịa. Với sự tham gia của đông đảo 
đoàn viên, thanh niên các tổ chức 
Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn. 

Ngày 14/3/2015, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo 
viên cấp tỉnh tại Cảng vụ Lữ Đoàn 
171 (thành phố Vũng Tàu) với sự 
tham gia của đội ngũ báo cáo viên 
cấp tỉnh, huyện, thành phố trong toàn 
tỉnh. 

Ngày 15/3, tại Nhà văn hóa Thanh 
niên (thành phố Vũng Tàu) tổ chức 
chạy bộ đồng hành với sự tham gia 
của toàn toàn thanh niên trong tỉnh. 

Ngày 20/3/2015, Tỉnh đoàn tổ 
chức “Mừng Ngày hội ngộ” tại 
Thành phố Vũng Tàu. Nội dung của 
ngày hội ngộ là trao đổi tìm ra giải 
pháp “Nâng cao chất lượng tổ chức 

cơ sở Đoàn, thực hiện hiệu quả 
Chương trình rèn luyện Đoàn viên, 
Đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú” và 
Họp mặt, giao lưu cán bộ Đoàn qua 
các thời kỳ.  

Ngày 27/3, Ban tuyên giáo Tỉnh 
Ủy  Tổ chức chương trình hành trình 
“Ấm tình thân ái” tại Hà Giang.  Nội 
dung chính là tổ chức các hoạt động 
tình nguyện như: áo trắng tặng bạn, 
con giống, tủ sách, học bổng, khám 
cấp hát thuộc, ... 

Ngày 28/3, Ban Thanh niên Nông 
thôn, Công nhân, Viên chức và Đô 
thị Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức “Giờ 
trái đất” tại thành phố Vũng Tàu,... 

Trong tháng 3, tỉnh đoàn còn phát 
động trong đoàn viên, thanh niên 
tham gia hưởng ứng cuộc thi sáng 
tác ca khúc, thi ảnh, video clip với 
chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.  

Đồng thời trong các hoạt động 
tham gia xây dựng nếp sống văn 
minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn 
cảnh quan đô thị, Tỉnh đoàn đã phối 
hợp với các đơn vị tổ chức “Ngày 
thứ bảy tình nguyện”, trọng tâm là: 
hoạt động tư vấn sức khỏe, khám 
bệnh, phát thuốc cho người nghèo, 
hiến máu tình nguyện; hoạt động 
tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông, phòng chống tội phạm và tệ 
nạn xã hội ..; Tổ chức “Ngày chủ 
nhật xanh”, trọng tâm là: hoạt động 
vệ sinh môi trường, tham gia xóa các 
điểm đen về môi trường; trồng cây 
xanh; tham gia tạo cảnh quan, môi 
trường sáng- xanh- sạch- đẹp... 



Số 182- tháng 2/2015 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 5 

 Cùng với những hoạt động chính 
của Tỉnh đoàn phát động, tại các chi 
đoàn cơ sở, đơn vị cũng tổ chức 
nhiều hoạt động trong tháng thanh 
niên như “đều ơn đáp nghĩa”, “về 
nguồn”, thi thể thao, ...   

Với tất cả các hoạt động thiết thực 
và có ý nghĩa đã giáo dục lòng yêu 
nước, tự hào dân tộc, truyền thống vẻ 
vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 
thế hệ trẻ, phát huy vai trò xung kích, 
tình nguyện của tuổi trẻ hành động vì 
cộng đồng chào mừng Đại hội Đảng 
các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XII. Tiếp tục khẳng định sự 
quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, 
chính quyền, các ngành, các cấp và 
toàn xã hội đối với công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ của 
địa phương. 

(Tổng hợp tỉnh đoàn)  
 
TRÁCH NHIỆM CỦA THANH 
NIÊN TRONG THỜI KỲ MỚI  

Bác Hồ từng khẳng định thanh 
niên là “rường cột nước nhà” là lực 
lượng tiên phong trong sự phát triển 
của xã hội. Năng động, sáng tạo họ 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, 
củng cố quốc phòng an ninh và trật 
tự an toàn xã hội. Sâu đây là một số 
chia sẻ của một số đoàn viên, thanh 
niên về: “Vai trò và trách nhiệm của 
đoàn viên thanh niên thời kỳ mới”. 

1. Phải nổ lực trong học tập 
Trong giai đoạn hiện nay, đoàn 

viên thanh niên phải có trách nhiệm 

và phải đi đầu trong học tập, để đóng 
góp trí tuệ của mình vào công cuộc 
xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngoài 
việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học 
tập, phải tham gia xây dựng môi 
trường văn hoá học đường, trung 
thực và đấu tranh chống các hành vi 
tiêu cực trong học tập, chấp hành và 
tuyên truyền, vận động người khác 
thực hiện tốt chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

2. Xung kích tình nguyện trên mọi 
lĩnh vực 

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, 
vai trò và trách nhiệm của đoàn viên 
thanh niên trong việc xây dựng vào 
bảo vệ Tổ quốc càng nặng nề hơn. 
Các đoàn viên, thanh niên phải tích 
cực học tập và rèn luyện, nâng cao 
tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ Tổ 
quốc, tham gia xung kích, đi đầu 
trong mọi lĩnh vực. 

3. Sống có lý tưởng 
Là đoàn viên thanh niên trong thời 

đại Hồ Chí Minh, phải biết tự hào về 
truyền thống hào hùng của dân tộc, 
truyền thống đấu tranh bất khuất kiên 
cường của các thế hệ cha anh. Do đó, 
trách nhiệm của đoàn viên thanh niên 
hiện nay là lý tưởng, có văn hóa trau 
dồi đạo đức, làm tròn bổn phận của 
người công dân tốt và xung kích tình 
nguyện vì cộng đồng. Bên cạnh đó, 
đoàn viên thanh niên trong thời kỳ 
mới phải biết “đề kháng”, “miễn 
dịch” trước sự xâm nhập của lối sống 
thiếu văn hoá, không lành mạnh.  

4. Luôn năng động và sáng tạo 
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Đoàn viên thanh niên trong thời kỳ 
mới phải tích cực, năng động, sáng 
tạo trong công việc. Thường xuyên 
trau dồi thêm kiến thức, học hỏi kinh 
nghiệm, cải tiến phương thức để đạt 
hiệu quả làm việc cao hơn. Thực 
hành tốt kỷ luật trong cơ quan cũng 
như chấp hành nghiêm chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Tích cực 
phòng chống tệ nạn xã hội. 

5. "Làm theo lời Bác" bằng những 
việc làm thiết thực 

Thực hiện làm theo lời Bác trong 
công việc và cuộc sống hằng ngày từ 
những việc đơn giản nhất đến những 
công việc lớn, như tiết kiệm, chống 
lãng phí, ….  

6. Đoàn viên, thanh niên cần phải 
định hướng đúng để sống đúng 

Khi nhắc đến đoàn viên thanh 
niên, ai cũng biết rằng đây là lực 
lượng xung kích, năng động, sáng 
tạo. Thanh niên, đoàn viên được thừa 
hưởng nhiều giá trị tốt đẹp của các 
thế hệ cha anh đi trước, đó là truyền 
thống yêu nước nồng nàn, cần cù, 
anh hùng, sáng tạo, lạc quan, thương 
người, vì nghĩa, …Chính vì lẽ đó, 
bản thân thanh niên cần ý thức rõ 
hơn ai hết vai trò và trách nhiệm của 
mình trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ tổ quốc. Thanh niên phải là 
những người trẻ dám nghĩ, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm.  

Tóm lại, là một đoàn viên thanh 
niên thời kỳ mới, mỗi đoàn viên hãy 
nhận thức rằng ngoài việc không 
ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện 

để trở thành con người mới xã hội 
chủ nghĩa, còn phải thực hiện các nội 
dung chương trình rèn luyện đoàn 
viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí 
rèn luyện và 10 tiêu chí hành động. 

Về 5 tiêu chí rèn luyện: Giàu lòng 
yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ 
nghĩa; Đoàn kết, thân ái, vì cộng 
đồng; Sống văn hóa, tuân thủ pháp 
luật; Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ 
năng; Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập. 

Về 10 tiêu chí hành động: Sẵn sàng 
giới thiệu về lịch sử, truyền thống 
của quê hương, đất nước Việt Nam 
với bạn bè trong và ngoài nước; Sẵn 
sàng đảm nhận những việc khó, việc 
mới; Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ 
em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn; Xung kích tham gia các hoạt 
động tình nguyện; Xung kích xây 
dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, 
phòng chống tệ nạn xã hội; Xung 
kích bảo vệ môi trường sinh thái; 
Thường xuyên chấp hành pháp luật; 
Thường xuyên học tập, nâng cao 
hiểu biết, trình độ chuyên môn; 
Thường xuyên vận động thanh thiếu 
nhi tham gia các hoạt động Đoàn, 
Hội, Đội.  

 (Tổng hợp từ tgu.edu.vn)  
 

 
 
 
NHÂN RỘNG NHỮNG GIẢI 
PHÁP SÁNG TẠO CỦA THANH 
NIÊN THAM GIA XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI  

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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Nhiều mô hình hay, cách làm sáng 
tạo của đoàn viên thanh niên tham 
gia Cuộc thi viết về “Giải pháp sáng 
tạo của Đoàn tham gia xây dựng 
nông thôn mới” lần thứ I - năm 2014 
đã và đang khẳng định tính hiệu quả, 
được cấp ủy, chính quyền địa 
phương, nhân dân ghi nhận, đánh 
giá cao, góp phần khẳng định vai trò 
của tổ chức Đoàn trong việc tham 
gia phát triển kinh tế - xã hội, xây 
dựng nông thôn mới. 

Với tính thiết thực, lại vừa không 
tốn kém về thời gian, tiền bạc, công 
sức, Bảng tin Khoa học kỹ thuật 
thanh niên của Đoàn Thanh niên tỉnh 
Tuyên Quang vừa giành giải nhất 
Cuộc thi viết về “Giải pháp sáng tạo 
của Đoàn tham gia xây dựng nông 
thôn mới” năm 2014. Từ khi Bảng 
tin Khoa học kỹ thuật thanh niên của 
Đoàn Thanh niên tỉnh Tuyên Quang 
đi vào hoạt động, bà con nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh thấy thuận tiện 
hơn rất nhiều trong việc nắm bắt các 
thông tin khoa học.  

Cũng là một trong hai giải nhất của 
Cuộc thi, mô hình “Thắp sáng lộ 
giao thông nông thôn đèn đường 3 
trong 1” mang ý nghĩa về nhiều mặt. 
Theo tác giả Mai Hòa Phúc, Bí thư 
Huyện đoàn Châu Thành (An Giang) 
giải thích, “3 trong 1” nghĩa là đường 
giao thông nông thôn vừa có pano 
tuyên truyền về nông thôn mới, vừa 
có đèn đường và Quốc kỳ. Không chỉ 
thắp sáng các vùng quê, công trình 
còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự, 

giảm thiểu tai nạn giao thông làm 
thay đổi bộ mặt nông thôn, qua đó 
nâng cao nhận thức, ý thức chấp 
hành pháp luật, xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư của người dân.  

 
Đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng 

đường giao thông nông thôn. 
Tác giả giành giải nhì của Cuộc thi 

Nguyễn Thị Dạ Thảo, Chi đoàn Sở 
Tư pháp Cao Bằng đã đưa ra giải 
pháp phát triển mô hình du lịch 
homestay tại Cao Bằng. Với cách 
thức đưa khách tới sinh hoạt, ăn ở tại 
nhà dân, người dân tham gia vào 
dịch vụ homestay có thêm thu nhập, 
hiểu thêm về lịch sử văn hóa của địa 
phương. Còn các vị khách du lịch lại 
có cơ hội trải nghiệm, hiểu thêm về 
cộng đồng các dân tộc thiểu số với 
những nét văn hóa dân tộc.  

Cùng với những mô hình, giải 
pháp kể trên, một số mô hình, giải 
pháp khác tham gia Cuộc thi cũng 
được đánh giá cao, chạm tới cuộc 
sống hằng ngày của người dân nông 
thôn. Đó là mô hình làm chuồng trại 
nuôi nhốt gia súc tập trung tại thôn 
Mào Sao Phìn, xã Sín Chéng của 
Huyện đoàn Si Ma Cai (Lào Cai). 
Với việc các hộ gia đình gần nhau 
làm chung chuồng trại nuôi nhốt vật 
nuôi đảm bảo chuồng trại có tường 
cứng, nền cứng, mái cứng mô hình 
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vừa huy động được nguồn lực khi 
người góp đất, người góp tiền, góp 
sức, vừa cải thiện môi trường sống 
của người dân, phòng ngừa dịch 
bệnh. Là mô hình trồng cây cọ dừa 
thay thế cho một số cây như cây cao 
su đã bị thoái hóa tạo điều kiện để 
phát triển các nông lâm trường của 
tác giả Lê Huỳnh Thảo Nguyên, Chi 
đoàn Viện Quy hoạch phát triển đô 
thị Bình Dương …  

Tại Tỉnh BR-VT, triển khai xây 
dựng nông thôn mới tại các xã chỉ 
đạo điểm xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2013 - 2015. 

Thực hiện Đề án số 02 ĐA/ĐTN 
ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ 
Tỉnh Đoàn xây dựng về việc Đoàn 
viên Thanh niên chung tay xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2013-2020; 
Tỉnh đoàn phân công các cơ sở Đoàn 
trực thuộc ký giao ước kết nghĩa hỗ 
trợ xã nông thôn hoàn thành các tiêu 
chí chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt 
chỉ đạo Đoàn Công an tỉnh, Đoàn 
OSC, Đoàn cơ sở Đài Phát thanh 
truyền hình tỉnh trực thuộc Đoàn 
khối Cơ Quan hỗ trợ xã Long Tân - 
huyện Đất Đỏ. Song song đó, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện 
chương trình hành động trong thanh 
niên về an sinh xã hội ở nông thôn 
với các hoạt động tiêu biểu như: ra 
quân phát quang, dọn dẹp vệ sinh 
15,6 km đường giao thông, đứng 
chốt giao thông chính, ra quân tuyên 
truyền 4 đề án giảm, phối hợp khám 

bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 
người nghèo, tổ chức ký kết giao ước 
kết nghĩa xây dựng nông thôn mới, 
đóng góp xây mới 02 căn “Nhà nhân 
ái” cho đoàn viên khó khăn...  

Tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh trong cuộc vận 
động chung tay xây dựng nông thôn 
mới, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn ra 
quyết định chọn xã Bình Ba – huyện 
Châu Đức là xã điểm xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2014 – 2015. 

 (Tổng hợp ĐCSVN+Tỉnh Đoàn) 
 

THÀNH TỰU VÀ NHỮNG BẤT 
CẬP CỦA KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG 
NGHIỆP VN  

Trong chương trình Dân hỏi – Bộ 
trưởng trả lời ngày 14/12, Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn 
Quân (KH&CN) đã trả lời những 
thắc mắc của người dân về số tiền 
1.000 tỷ đồng chi cho nghiên cứu và 
chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật cho nông nghiệp; việc áp dụng 
công nghệ biến đổi gen vào sản 
phẩm nông nghiệp của người nông 
dân, đặc biệt là việc đánh giá tác 
động của biến đổi gen đến sức khỏe 
và môi trường... 

Nông nghiệp Việt Nam đã có 
nhiều thay đổi 

Theo báo cáo của Bộ Khoa học 
Công nghệ thì Việt Nam hiện có 
khoảng 10.895 cán bộ khoa học công 
nghệ đang trực tiếp nghiên cứu công 
nghệ nông nghiệp. Tiền đầu tư chiếm 
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hơn 1/3 kinh phí sự nghiệp khoa học 
công nghệ; còn kinh phí đầu tư thông 
qua Bộ NN&PTNT 5 năm qua trung 
bình 1 năm ngân sách nhà nước chi 
hơn 1.000 tỷ đồng cho nghiên cứu và 
chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật nông nghiệp. Theo Bộ trưởng 
Nguyễn Quân thì số liệu hơn 10.000 
người làm khoa học công nghệ đó là 
đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ 
của Bộ NN&PTNT. Và kinh phí 
dành cho hoạt động nghiên cứu 
không phải là hàng nghìn tỷ vì còn 
gồm cả cho chi thường xuyên và chi 
cho nghiên cứu phát triển. Nếu tính 
trên 10.000 cán bộ nghiên cứu hay 
trên 100 Viện, Trung tâm nghiên cứu 
của Bộ NN&PTNT thì số tiền chia ra 
rất nhỏ. Đứng ở góc độ của người 
nông dân thì là số tiền lớn, nhưng 
nhìn ở góc độ quốc gia thì con số đó 
vẫn khiêm tốn, so với các nước cạnh 
chúng ta chỉ bằng 1/10 của họ. 

Năm 2013, Bộ Khoa học Công 
nghệ đã tiếp cận công nghệ Cash của 
Nhật Bản và công nghệ Juran của 
Israel bảo quản rau quả và đã thí 
nghiệm thành công trên cá ngừ, tôm 
sú và quả vải thiều, theo Bộ trưởng 
Nguyễn Quân việc bảo quản chế biến 
sau thu hoạch là quan trọng để nâng 
cao giá trị nông sản, thủy sản của 
Việt Nam. Thời gian 1 năm đúng là 
dài, nhưng để làm chủ 1 công nghệ 
và đưa vào ứng dụng sản xuất công 
nghiệp thì thời gian cũng không phải 
dài.. Tuy nhiên, để đầu tư thì Việt 
Nam phải xây dựng thị trường, vấn 

đề là làm thế nào Nhật Bản chấp 
nhận nhập khẩu vải vào thị trường 
mới là vấn đề quan trọng. Việc này 
thì Chính phủ đã giao cho Bộ Công 
Thương làm việc với các đối tác 
Nhật Bản, ... Thông qua đó chúng ta 
đã làm chủ được thiết bị câu cá ngừ, 
thứ hai là công nghệ bảo quản cá ngừ 
công nghệ Cash. 

Về cây trồng biến đổi gen 
Việc cho phép sản xuất các loại 

lương thực, ngũ cốc biến đổi gen là 
điều lợi bất cập hại, bởi vì tuy giúp 
chúng bớt phụ thuộc vào nhập khẩu 
nhưng thay vào đó sẽ là phụ thuộc về 
giống, trong khi tác động của loại 
cây trồng này đến sức khỏe và môi 
trường vẫn chưa được kiểm định đầy 
đủ. Trả lời vấn đề này, theo Bộ 
trưởng Nguyễn Quân thì cây trồng 
biến đổi gen có ưu điểm là có năng 
suất cao chống chịu được yếu tố sâu 
bệnh, khí hậu và năng suất ổn định. 
Tuy nhiên, Việt Nam sẽ bị phục 
thuộc về giống bởi Việt Nam chưa 
làm chủ công nghệ về giống với cây 
trồng biến đổi gen, vì thế lực lượng 
khoa học của Việt Nam phải nhanh 
chóng làm chủ được các khoa học 
công nghệ để tự túc được giống. 

Trên thực tế Viện Nghiên cứu ngô 
của Việt Nam cũng tạo ra các sản 
phẩm biến đổi gen nhưng chưa triển 
khai đại trà và quy mô lớn. Vì thế 
sau một thời gian khảo nghiệm thấy 
rằng cây ngô và đậu tương biến đổi 
gen được mở rộng diện tích, đồng 
thời Bộ Tài nguyên Môi trường cũng 
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đã cấp phép an toàn sinh học đối với 
hai loại cây này. 

Theo Bộ trưởng thì trước mắt, 
ngoài việc Việt Nam mở rộng diện 
tích khảo nghiệm, trong tương lai các 
Viện nghiên cứu của Việt Nam phải 
nhanh chóng làm chủ được công 
nghệ tạo giống và vẫn nghiên cứu tác 
hại nếu có lâu dài của cây trồng biến 
đổi gen đối với sức khỏe con người. 

(Theo vov.vn) 
 

 
 

 
 
NỀN NÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ  

Nền nông nghiệp điện tử, nông 
nghiệp xanh được các nước như Hàn 
Quốc, Nhật Bản, I-xra-en phát triển 
từ nhiều năm nay nhằm nâng cao giá 
trị của sản phẩm nông nghiệp. Ở 
nước ta, để đạt được mục tiêu xây 
dựng nông thôn mới cùng với tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp, phát triển 
nông nghiệp bền vững cần thiết phải 
xây dựng một nền nông nghiệp điện 
tử, ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) và những tiến bộ của khoa 
học-công nghệ (KHCN). 

Không thể phủ nhận vai trò của 
CNTT trong đời sống xã hội cũng 
như các ngành kinh tế. Các nước trên 
thế giới hiện đang ứng dụng mạnh 
mẽ CNTT vào nền nông nghiệp 
xanh. CNTT đã đi vào mọi ngõ 
ngách xã hội và tất cả các ngành kinh 
tế.  

 
Với ngành nông nghiệp nói riêng, 

các chuyên gia nhận định, khi CNTT 
kết hợp với điện tử, viễn thông, tự 
động hóa sẽ tạo ra các hệ thống tự 
động tính toán nhu cầu nước, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật và các vật 
tư khác một cách chính xác, điều 
hành cung cấp các loại vật tư vừa đủ 
cho cây trồng, vật nuôi bằng các thiết 
bị tự động để nâng cao hiệu quả nuôi 
trồng, giảm dư lượng các chất độc 
hại. Đồng thời CNTT còn giúp kết 
nối 4 nhà (nhà nông, nhà doanh 
nghiệp, nhà khoa học và nhà quản 
lý). Nhờ vào CNTT, người nông dân 
được tiếp cận các tiến bộ KHCN có 
thể lựa chọn để áp dụng, nâng cao 
năng suất, hiệu quả lao động.  

Hiện nay, các nước trên thế giới và 
ở Việt Nam đang ứng dụng nhiều 
đến công nghệ viễn thám trong nông 
nghiệp. CNTT kết hợp với công 
nghệ viễn thám tạo thành các hệ 
thống thông tin cho phép theo dõi 
tiến độ mùa vụ, xác định giai đoạn 
sinh sản của cây trồng để tính đúng, 
đủ nhu cầu nước, phân bón các loại, 
đánh giá mức độ nhạy cảm của cây 
trồng với loại sâu, bệnh khác nhau.  

Tuy nhiên, theo nhận định của 
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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Chủ nhiệm Chương trình KHCN 
phục vụ xây dựng nông thôn mới, 
quan điểm, nhận thức về CNTT ở 
nước ta chưa đạt được sự nhất quán 
từ Trung ương đến địa phương. Việc 
ứng dụng CNTT trong sản xuất nông 
nghiệp còn hạn chế và manh mún, 
chỗ nào mạnh thì triển khai, chỗ nào 
yếu thì không áp dụng. Bên cạnh đó, 
tỷ trọng đầu tư cho CNTT trong 
nông nghiệp còn thấp hơn nhiều so 
với những công nghệ khác. 

 (Theo qdnd.vn) 
 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU 
PHÒNG TRỪ LÚA CỎ 

Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật cho biết, tình trạng 
ruộng lúa bị nhiễm lúa cỏ hiện nay 
rất phổ biến, đây là nguyên nhân làm 
cho ruộng lúa không bằng phẳng, có 
nhiều tầng và năng suất giảm đáng 
kể so với ruộng không bị nhiễm. Các 
địa phương có diện tích sản xuất lúa 
bị nhiễm lúa cỏ phổ biến nhất là: 
Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Tp. Bà Rịa.  

 
Kết quả đánh giá của Viện Lúa 

Đồng Bằng sông Cửu Long thì lúa cỏ 
có đặc điểm khác biệt so với lúa 
trồng: cây thường cao hơn, trỗ bông 
sớm hơn, hạt thường có râu dài và rất 
dễ rụng, đây là nguyên nhân chính 

gây thiệt hại về năng suất. Mức độ 
gây hại của lúa cỏ rất lớn, mức <10 
hạt/1m2 lúa cỏ chưa gây hại đến năng 
suất lúa, mức ≥ 100 hạt/1m2 làm 
giảm năng suất lúa đến 20 %, ruộng 
bị nhiễm mức 1000 cây lúa cỏ/1m2 
năng suất lúa bị giảm đến 90 %. 

Thực tế sản xuất cho thấy, hiện 
nay công tác quản lý lúa cỏ đối với 
người dân đang gặp rất nhiều khó 
khăn, vì lúa cỏ giống với lúa trồng, 
các loại thuốc cỏ không có khả năng 
diệt lúa cỏ. Chi cục TT&BVTV 
khuyến cáo người nông dân cần thực 
hiện tốt một số biện pháp sau để hạn 
chế lúa cỏ:  

Thứ nhất, sử dụng giống xác nhận, 
giống không nhiễm hạt lúa cỏ để 
gieo sạ; 

Thứ hai, diệt lúa cỏ trước khi 
xuống giống; chủ động đưa nước vào 
ruộng, cày, trục, sau đó tháo cạn 
nước, để từ 7-10 ngày khi lúa cỏ và 
các loại cỏ dại mọc, dùng thuốc trừ 
cỏ không chọn lọc phun tiêu hủy. 
Làm đất kỹ và gieo sạ, sau 1-3 ngày 
dùng thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm phun 
diệt cỏ dại, trong trường hợp ruộng 
lúa còn nhiều cỏ dại có thể sử dụng 
thuốc trừ cỏ hậu nẩy nầm để sử lý. 

Thứ ba, đặt phên hoặc lưới che lọc 
nguồn nước tưới, ngăn chặn hạt lúa 
cỏ nhiễm vào ruộng; có thể thay đổi 
phương pháp sạ lan sang sạ hàng 
hoặc cấy để hạn chế lúa cỏ. Trong 
điều kiện nền ruộng bị nhiễm lúa cỏ 
quá nặng, nên chuyển đổi trồng cây 
màu (rau, dưa hấu, thuốc lá…) trong 
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vụ Đông Xuân để cắt nguồn lây 
nhiễm trong vụ Hè Thu và Mùa; 

Thứ tư, cắt bông lúa cỏ trước khi 
rụng hạt; cắt lần 1, khi lúa cỏ trỗ đều 
dùng liềm cắt và đem ra khỏi ruộng 
tiêu hủy, sau 10 ngày tiếp tục khử lúa 
cỏ lần 2, đây là biện pháp đem lại 
hiệu quả cao trong phòng trừ lúa cỏ. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP 
PHÒNG TRỊ BỆNH Ở TÔM 
HÙM NUÔI LỒNG BÈ  

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu hiện nay, phong trào nuôi tôm 
hùm lồng bè đang phát triển mạnh, 
nhất là ở khu vực cửa Vịnh Gành 
Rái, sông Chà Và và sông Dinh 
thuộc địa bàn thành phố Vũng Tàu. 
Để giúp cho người nuôi tôm chủ 
động trong công tác phòng chống 
bệnh dịch bệnh trên tôm nuôi, sau 
đây là một số phương pháp phát hiện 
và phòng trị bệnh thường gặp ở tôm 
hùm mà các địa phương đã triển 
khai và áp dụng thành công. 

1. Bệnh đen mang: Hiện tượng 
mang tôm có những điểm đen, các tơ 
mang chuyển màu đen, mang thối 
rữa toàn bộ. Nếu quan sát bằng mắt 
thường, sẽ thấy những búi sán lá đơn 
chủ trắng nhỏ như sợi tóc, các búi 
sán lá này sẽ đục thủng mang gây 
hoại tử tế bào, thân tôm cũng xuất 
hiện những đốm đen, mắt tôm cũng 
có thể chuyển sang màu đen. 

Nguyên nhân gây bệnh đen mang: 
Mang tôm bị đen là do sắc tố 

Melanin phát triển tại các mô của 
mang bị phá hủy.  

Cách phòng trị bệnh: Tắm cho tôm 
bằng Formol với nồng độ từ 15 - 
25ml/m3 nước trong 10 - 15 phút, có 
sục khí. Thời gian chữa trị từ 5 - 7 
ngày; Tắm cho tôm bằng Sulfat 
đồng, nồng độ 0,5gr/m3 nước trong 5 
- 7 phút, có sục khí. Thời gian chữa 
trị từ 5 - 7 ngày, cũng nên treo thêm 
những túi vải có chứa vôi ở giữa 
lồng tôm hoặc đặt ở những vùng đáy 
lồng nuôi bị ô nhiễm, vôi có tác dụng 
diệt ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn. 

2. Bệnh đốm trắng trên vỏ: Hiện 
tượng trên vỏ và dưới giáp đầu ngực 
tôm hùm nuôi xuất hiện những đốm 
trắng. Nguyên nhân: Nguyên nhân là 
do hàm lượng Canci, Manhê trong 
nước cao. Đây không phải là hiện 
tượng bệnh, tôm lột xác các đốm 
trắng sẽ mất đi. Ngược lại, trường 
hợp tôm nhiễm nấm, vi khuẩn đặc 
biệt nhiều ở vùng đáy, vùng nước bị 
ô nhiễm sẽ gây ra bệnh đốm trắng 
trên vỏ.  

Cách phòng trị bệnh trắng vỏ: Tắm 
cho tôm nuôi bằng Sulfat đồng với 
nồng độ 0,5gr/m3, sục khí trong vòng 
từ 5 - 7 phút. Thời gian chữa trị từ 5 
- 7 ngày, cũng nên treo túi vải đựng 
vôi ở giữa lồng nuôi để phòng và trị 
bệnh. 

3. Bệnh đỏ thân: Hiện tượng mang 
tôm và thân tôm đều chuyển sang 
màu hồng. Bệnh xuất hiện ở tôm con 
và tôm trưởng thành. Nguyên nhân 
do nước và đáy khu vực lồng, bè 
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nuôi bị ô nhiễm nặng, thức ăn thừa 
quá nhiều, công tác vệ sinh kém; 
nhiễm vi khuẩn Vibrio.  

Cách phòng trị bệnh đỏ thân: Vệ 
sinh lồng, bè nuôi sạch sẽ, tạo môi 
trường nước thông thoáng, giảm 
lượng khí độc. Tắm cho tôm trong 
dung dịch Oxytetracyline với nồng 
độ từ 0,5 - 2gr/m3 nước, thời gian 
tắm khoảng 15 phút, thời gian chữa 
trị từ 5 - 7 ngày. Trộn thuốc kháng 
sinh Oxytetracyline cộng với dầu 
thực vật vào thức ăn với trọng lượng 
50 mgr/kg thức ăn. Cho tôm ăn liên 
tục 5 - 7 ngày. Ngoài ra, có thể sử 
dụng kháng sinh mới có độ nhạy cao 
như Norfloxacin, Nalidixic acid, 
Ciprofloxacin với lượng 30 - 
50mgr/kg thức ăn liên tục 5 - 7 ngày. 

4. Bệnh trắng râu: Hiện tượng râu 
1 chuyển từ màu nâu sang màu vàng, 
hồng rồi sang trắng. Bệnh này xuất 
hiện phổ biến ở giai đoạn tôm con. 

Cách phòng trị bệnh trắng râu: 
Treo túi vôi giữa các lồng nuôi, vì 
vôi có tác dụng diệt nấm tốt. Ngoài 
ra nên tắm cho tôm bằng dung dịch 
Formol với nồng độ từ 15 - 25ml/m3 

nước, sục khí trong 15 phút. Thời 
gian điều trị từ 5 - 7 ngày. 

5. Bệnh long đầu: Hiện tượng phần 
giáp đầu ngực và phần thân long ra, 
trong lớp biểu bì tiết dịch nhầy hôi 
thối. Nguyên nhân: Tôm nhiễm vi 
khuẩn Vibro sp, Aeromonas.  

Cách phòng trị bệnh long đầu: 
Tắm cho tôm trong dung dịch 
Oxytetracylin với nồng độ 0,5 - 

2gr/m3, thời gian tắm 15 phút, thời 
gian chữa trị từ 5 - 7 ngày. Trộn 
thuốc kháng sinh Oxytetracylin và 
dầu ăn với lượng từ 40 - 50mgr/kg 
thức ăn, cho ăn liên tục 5 - 7 ngày. 

 (sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 
MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP 
TRÊN CÁ CHẼM NUÔI THÂM 
CANH 

Cá chẽm là loài cá biển rất được 
ưa thích ở các nước Châu Âu. Nuôi 
cá chẽm thâm canh đã phát triển ở 
một số nước (Australia, Thái Lan, 
…) từ rất lâu, nhưng ở Việt Nam chỉ 
phát triển khoảng 5 năm trở lại đây. 
Sau đây là một số bệnh thường gặp 
và cách phòng, trị. 

I. Bệnh do ký sinh trùng 
1.1 Sán lá mang 
- Tác nhân gây bệnh: Do sán lá 

mang ký sinh trên mang cá gây nên. 
- Cách điều trị: Thường xuyên theo 

dõi, kiểm tra sức khỏe cá để có biện 
pháp điều trị hợp lý tránh lây nhiễm 
sang cá khác. Dùng BKC, 
Praziquantel xử lý nước khi cá nhiễm 
bệnh hoặc định kỳ 10 – 15 ngày tạt 
để phòng bệnh. 

1.2 Rận cá 
- Tác nhân gây bệnh: Rận cá ký 

sinh trên mang cá, làm cá hô hấp khó 
khăn và chết rải rác, tạo điều kiện 
cho vi khuẩn tấn công. 

- Cách điều trị: Dùng phèn xanh 
(CuSO4), BK, FIBA hoặc 
Praziquantel phòng trị bệnh cá. 

1.3 Trùng mỏ neo 
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- Tác nhân gây bệnh: Ký sinh trên 
mang cá, cá hô hấp khó khăn nên tập 
trung nhiều ở cống cấp và quạt nước. 

- Cách điều trị: Dùng FIBA, 
Praziquantel. 

1.4 Trùng bánh xe, trùng quả dưa 
– Tác nhân gây bệnh: Ký sinh trên 

thân cá, cạo một lớp nhớt trên cá 
xem dưới kính hiển vi là thấy. Bệnh 
này ít gây nguy hiểm tới cá nhưng 
làm cá ngứa nên tập trung nhiều ở 
quạt, tạo đều kiện vi vuẩn tấn công. 

- Cách điều trị: Dùng BKC, 
CuSO4. 

1.5 Đĩa cá 
- Tác nhân gây bệnh: Do đĩa cá 

gây chết cá nhiều và thường bệnh do 
vi khuẩn đi kèm do đĩa cá gây ra vết 
thương rất lớn. Đĩa cá kí sinh trên 
khắp cơ thể cá: mang, miệng, thân, .. 

- Cách điều trị: Dùng 
Formaldehide, Praziquantel. 

II. Bệnh do vi khuẩn 
2.1 Bệnh do Steptococcus sp. 
– Tác nhân gây bệnh: Do vi khuẩn 

Steptococcus sp. gây nên. Đây là 
bệnh rất nguy hiểm với cá chẽm, gây 
chết từ 60 – 100% đàn cá.  

- Cách điều trị: Phòng bệnh bằng 
cách cho cá ăn kháng sinh phòng 
bệnh định kỳ 1 tháng/lần, Oxytetra 
5g/kg thức ăn. 

2.2 Bệnh suy giảm chức năng gan 
- Tác nhân gây bệnh: Bên ngoài cá 

bệnh không có dấu hiệu gì đặc biệt. 
Tuy nhiên khi mổ cá quan sát nội 
tạng bên trong: gan trắng và xuất 
hiện một vài đốm trắng. 

- Cách điều trị: Định kỳ 10 – 15 
ngày sát khuẩn ao/bè/lồng nuôi. 
Phòng trị bênh bằng cách sử dụng 
Flophenicol. 

2.3 Bệnh xuất huyết 
- Tác nhân gây bệnh: Bệnh xuất 

huyết này thường không nguy hiểm 
nhiều đến cá nuôi nhưng làm cho cá 
giảm ăn hoặc bỏ ăn, nếu kéo dài thì 
cá chậm lớn và tăng FCR.  

- Cách điều trị: Định kỳ 10 – 15 
ngày sát khuẩn ao/bè/lồng nuôi. 
Phòng trị bênh bằng cách sử dụng 
Flophenicol. 

Theo tomvang.com 
 

 
 

 
 
SỨC KHỎE TRONG MÙA THI  

Não con người chỉ hoạt động có 
hiệu quả liên tục trong vòng 45-60 
phút. Sau thời gian đó, cần nghỉ ngơi 
hoặc chuyển sang làm việc chân tay 
15-20 phút rồi mới nên hoạt động trí 
não trở lại. 

Để có sức khỏe và trí nhớ tốt trong 
thời gian ôn thi, cần lưu ý trước tiên 
đến chế độ, phương pháp ôn tập, làm 
sao để vừa học tập được tốt, vừa có 
thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, tránh 
mỏi mệt. 

Học thi là quá trình lao động trí óc 
căng thẳng và mệt mỏi, đòi hỏi ở các 
bạn học sinh một chế độ ăn uống đầy 
đủ, cân bằng các chất dinh dưỡng. 
Các chất protid, lipid, glucid, vitamin 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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và muối khoáng đều rất cần thiết 
trong chế độ ăn uống của lao động trí 
óc. Đặc biệt, cần chú ý có đủ protid, 
nhất là protid động vật vì nó có nhiều 
acid amin cần thiết cho hoạt động trí 
óc là tryptophan, lysin và methionin. 
Sữa, trứng, cá, thịt nạc... là những 
thức ăn giàu protid. 

Cần chú ý cung cấp đầy đủ vitamin 
và chất khoáng trong thời gian ôn 
thi. Về lipid, nên chú ý dùng các loại 
dầu thực vật như dầu vừng, dầu lạc, 
dầu đậu nành. Các loại thực phẩm 
trên có nhiều chất dinh dưỡng cần 
thiết cho hoạt động trí não, hỗ trợ 
cho trí nhớ. 

Mùa hè nóng bức, làm việc, học 
tập nhiều, cơ thể cần được cung cấp 
đủ nước uống. Trong các loại nước 
giải khát, nên tăng cường sử dụng 
nước quả như cam, chanh, dâu, mơ, 
xoài, nhãn... vì chúng lành, ngon. 

Cần có thời gian biểu cho từng 
việc để trong giờ ăn, không phải lo 
lắng, suy nghĩ về bài vở thi cử nữa. 
Bữa ăn sẽ hoàn toàn thoải mái, thức 
ăn được tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. 

Trong thời gian ôn thi căng thẳng, 
để chống mệt mỏi, buồn ngủ, tăng 
cường trí nhớ, một số bạn đã tìm đến 
sự viện trợ của những cốc cà phê, 
chè đặc và cả thuốc nữa. Đây là việc 
làm rất có hại, nên tránh.  

Một số bạn khác khuyên dùng các 
loại thuốc giúp cơ thể tỉnh táo, có thể 
thức suốt đêm không buồn ngủ. 
Đúng là có loại thuốc như vậy, 
nhưng đó là những thuốc gây nghiện 

đã bị liệt vào loại ma túy tổng hợp, 
rất nguy hiểm, và không nên dùng 
trong mùa thi. 

 (Theo TTO) 
 
THỰC PHẨM NÊN VÀ KHÔNG 
NÊN ĂN KHI BỊ BỆNH  

Lúc con ngưới ốm, mệt mỏi thì việc 
ăn một cái gì đó sẽ có tác dụng tốt 
hoặc ngược lại làm tình trạng bệnh 
tồi tệ hơn. Dưới đây là một số bệnh 
thường gặp và những thực phẩm nên 
ăn và không nên ăn khi bị bệnh. 

Tiêu chảy 
Theo tiến sĩ James Lee, Bệnh viện 

St. Joseph ở California (Mỹ) khuyên: 
- Thực phẩm tốt nhất: Chế độ ăn 

uống Brat gồm chuối, gạo, sốt táo và 
bánh mì nướng. Ngoài ra bột yến 
mạch, khoai tây luộc, bánh mặn, thịt 
gà nướng hoặc gà tây không da. 

- Thực phẩm tệ nhất: Kẹo không 
đường và kẹo cao su thường có chứa 
sorbitol không tốt cho tiêu hóa. 

Táo bón 
- Thực phẩm tốt nhất: Các loại ngũ 

cốc nguyên hạt giàu chất xơ, các loại 
hạt, đậu, mận khô, bột yến mạch, hạt 
lanh, súp lơ xanh, lê và táo. Uống 6-
8 ly nước mỗi ngày. 

- Thực phẩm tệ nhất: Chocolate, 
các sản phẩm từ sữa, viên sắt, thuốc 
giảm đau, thuốc chống trầm cảm có 
thể làm trầm trọng thêm tình trạng. 

Buồn nôn 
- Thực phẩm tốt nhất: Bánh mặn, 

bánh quy cũng như vài mẩu bánh mì 
khô hoặc ngũ cốc. Gừng, trà chanh, 
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vài lát chanh tươi, bạc hà sẽ có ích 
khi bị buồn nôn. 

- Thực phẩm tệ nhất: Thức ăn cay, 
nhiều dầu mỡ, cà phê, rượu, đồ uống 
có ga sẽ làm buồn nôn hơn. 

Đau họng 
- Thực phẩm tốt nhất: Kết hợp trà 

bạc hà ấm với mật ong sẽ có tác 
dụng giảm đau, chữa lành vết 
thương. Đồ ăn mềm, loãng như súp 
kem, khoai tây nghiền, sữa chua, .. 

- Thực phẩm tệ nhất: Tránh các 
chất lỏng nóng và đồ ăn cứng, khoai 
tây chiên, các loại hạt.  

Đau nhức cơ thể 
Theo tiến sĩ Kristine Arthur, bác sĩ 

nội khoa ở Orange Coast Memorial 
Medical Center (California, Mỹ), đối 
với đau nhức cơ bắp nói chung, ăn 
các thực phẩm chứa nhiều magie và 
canxi có thể giảm đau nhức. 

- Thực phẩm tốt nhất: Các thực 
phẩm chứa nhiều magie bao gồm các 
loại hạt, chuối, đậu, rau lá xanh và 
bơ. Thực phẩm giàu canxi gồm cá 
hồi, sữa chua, rau màu xanh lá cây 
đậm và nước cam có thể bổ sung 
canxi làm giảm co thắt cơ và đau. 

- Thực phẩm tệ nhất: Bất cứ thực 
phẩm gì làm bạn bị mất nước, đặc 
biệt là rượu và coffee sẽ làm tăng 
hơn các cơn đau nhức. 

Đau đầu 
- Thực phẩm tốt nhất: Nước và các 

chất lỏng khác.  
- Thực phẩm tệ nhất: Thực phẩm 

kích thích đau đầu hơn bao gồm các 
chất làm ngọt nhân tạo, bột ngọt, pho 

mát để lâu, chocalete, rượu vang đỏ, 
xúc xích, thịt nguội và trái cây khô. 

Đau tai 
- Thực phẩm tốt nhất: Ăn đồ lỏng 

và súp gà để giảm bớt chất nhầy 
trong mũi, tai. Omega-3 trong cá hồi 
và các loại hạt giảm viêm và vitamin 
C trong rau lá xanh đậm, hoa quả có 
múi giúp tăng cường hệ miễn dịch. 

- Thực phẩm tồi tệ nhất: Sữa (trừ 
sữa chua) có thể làm trầm trọng thêm 
tình trạng tắc nghẽn đờm.  

Phát ban 
- Thực phẩm tốt nhất: Omega-3 

trong cá hồi, cá mòi và quả óc chó, 
dầu hạt lanh cũng như các thực phẩm 
giàu protein.  

- Thực phẩm tồi tệ nhất: Thực 
phẩm phổ biến gây ngứa là các loại 
hạt, chocolate, cá, cà chua, trứng, 
hoa quả, đậu nành, lúa mì, sữa. 

Cảm lạnh 
- Thực phẩm tốt nhất: Hãy thử trà 

gừng vì trong gừng chứa chất chống 
oxy hóa và chống viêm. 

- Thực phẩm tệ nhất: Thực phẩm 
cay, có thể gây ra một sổ mũi, sau đó 
còn biến thành nghẹt mũi. 

Nghẹt mũi 
- Thực phẩm tốt nhất: Bột nghệ 

vàng sẽ có tác dụng chống viêm.  
- Thực phẩm tệ nhất: Không ăn 

sữa, thức ăn cay và đường.  
(Theo Health) 

 
ROTAVIRUS: BỆNH TIÊU 
CHẢY GÂY TỬ VONG HÀNG 
ĐẦU Ở TRẺ  
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Nhiễm rotavirus gây tử vong gần 
nửa triệu trẻ dưới 5 tuổi trên thế 
giới. Lý do khiến trẻ dễ chết khi bị 
tiêu chảy là mất nước, điện giải và 
suy dinh dưỡng. 

 
Rotavirus là nguyên nhân hàng đầu 

gây tiêu chảy nặng, nhập viện thậm 
chí tử vong ở trẻ nhỏ trên toàn cầu 
cũng như ở Việt Nam. Trẻ bị tiêu 
chảy cấp do Rotavirus có tỷ lệ nhập 
viện cao gấp ba lần so với tiêu chảy 
do nguyên nhân khác. Tại Việt Nam, 
55% trường hợp tiêu chảy cấp nhập 
viện ở trẻ nhỏ là do Rotavirus. 

Nguyên nhân chính gây tử vong 
khi trẻ bị tiêu chảy là mất nước và 
điện giải, tiếp theo là suy dinh 
dưỡng. Suy dinh dưỡng và tiêu chảy 
tạo thành một vòng xoắn bệnh lý: 
tiêu chảy dẫn đến suy dinh dưỡng và 
khi trẻ bị suy dinh dưỡng lại có nguy 
cơ bị tiêu chảy cao, gây ảnh hưởng 
lớn đến sự tăng trưởng của trẻ và là 
gánh nặng kinh tế đối với gia đình. 

- Nguồn bệnh: Người và một số 
động vật như bò, cừu, khỉ, chó... có 
thể là ổ chứa virus. Virus rota có thể 
gây bệnh trên động vật như khỉ, trâu, 
bò, cừu, ngựa, chuột, chó, mèo, thỏ... 
chưa trưởng thành và có thể từ đó lây 
bệnh cho người.  

- Lứa tuổi hay mắc bệnh: Nhóm trẻ 
từ 6 tháng đến 36 tháng. Nhiễm rota 
virus có thể gặp ở trẻ sơ sinh và 
người lớn. 

- Đường lây truyền: Virus rota chủ 
yếu lây truyền qua đường phân - 
miệng, ngoài ra virus có thể lây qua 
đường hô hấp. Virus rota có thể lây 
ngoài cộng đồng hoặc lây chéo trong 
bệnh viện. 

- Miễn dịch của cơ thể với 
Rotavirus: Trẻ dưới 3 tháng ít bị 
bệnh vì có sẵn kháng thể của mẹ 
truyền cho.  

Các yếu tố nguy cơ: 
- Trẻ bú bình không đảm bảo vệ 

sinh, nguy cơ tiêu chảy cao gấp 
nhiều lần so với trẻ bú mẹ hoàn toàn 
hoặc không bú bình. 

- Ăn bổ sung không đúng cách: 
Cho trẻ ăn thức ăn nấu để lâu ở nhiệt 
độ phòng, thức ăn bị ô nhiễm trước 
và sau khi chế biến. 

- Nước uống không sạch (không 
đun sôi hoặc để lâu) hoặc nguồn 
nước sinh hoạt bị ô nhiễm .... 

Triệu chứng lâm sàng: 
Rotavirus gây viêm dạ dày ruột rất 

đặc trưng bởi sự xuất hiện đột ngột 
của các triệu chứng tiêu chảy phân 
nước, sốt và nôn. Triệu chứng 
thường xuất hiện sau giai đoạn ủ 
bệnh 2-3 ngày và kéo dài khoảng 5-7 
ngày. Mức độ nghiêm trọng của bệnh 
có thể từ không triệu chứng đến tiêu 
chảy mất nước nặng, thậm chí dẫn 
đến tử vong. Nôn và đi ngoài phân 
tóe nước là 2 đặc điểm lâm sàng 
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thường gặp trong viêm dạ dày ruột 
cấp do rotavirus mà ít thấy trong các 
căn nguyên khác. Thông thường trẻ 
khởi phát bệnh với triệu chứng nôn 
và sốt sau đó là tiêu chảy tóe nước 
nhiều lần trong ngày, có thể kéo dài 
đến 10 ngày. Phân thường không có 
nhày máu. Hầu hết trẻ phải nhập viện 
vì tiêu chảy do rotavirus có cả 3 triệu 
chứng tiêu chảy, nôn,  sốt. 

Khi mắc tiêu chảy có thể gây ảnh 
hưởng đến tình trạng toàn thân của 
trẻ như suy dinh dưỡng và các biểu 
hiện khác. Vì vậy trẻ cần được đánh 
giá các biểu hiện bệnh để có các biện 
pháp cứu chữa phù hợp.  

 (Tiến sĩ, bác sĩ Ng. Thị Việt Hà, 
Bệnh viện Nhi trung ương) 

 
 

 
 
THÊM VẢI, XOÀI, VÚ SỮA 
ĐƯỢC XUẤT KHẨU VÀO MỸ 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, trong 
năm 2015 sẽ có thêm trái vải, xoài 
và vú sữa được xuất khẩu vào thị 
trường Mỹ. 

 
Ngoài ra, sẽ có thêm nhiều loại trái 

cây tươi của VN được xuất khẩu vào 

các thị trường khác. Trong năm 2014 
VN đã xuất khẩu trái cây tươi sang 
các thị trường khó tính đạt trên 3.662 
tấn, tăng 40% so với năm 2013. 

TS Nguyễn Hữu Đạt, giám đốc 
Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau 
nhập khẩu 2 (Cục BVTV), cho biết 
xuất khẩu trái cây sang các thị 
trường khó tính đều đang có xu 
hướng tăng. 

Tất cả lô hàng xuất khẩu từ đầu 
năm đến nay đều đạt chất lượng và 
không gặp vấn đề gì về dịch hại. 

(Theo tuoitre.vn) 
 

NHỮNG MẶT HÀNG TRUNG 
QUỐC GẮN MÁC “MADE IN 
VIỆT NAM”  

Những lô hàng giả xuất xứ Việt 
Nam không dừng lại ở việc các đầu 
nậu, chủ kinh doanh tự ý chuyển đổi 
xuất xứ mà hàng hóa giả này còn 
được sản xuất, in ấn, đóng gói trực 
tiếp từ Trung Quốc, sau đó tuồn sang 
VN tiêu thụ. 

Cụ thể, mới đây Chi cục Quản lý 
thị trường (QLTT) TP.HCM phát 
hiện lô hàng hơn 3.000 sản phẩm 
gồm các loại quần áo, giày, ví da, 
thiết bị di động... mang các thương 
hiệu ngoại như Nike, Gucci, Versace 
đựng trong các bao lớn. 

Tương tự, một lô hàng lớn gồm 4 
xe tải bị Ban chỉ đạo phòng chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) 
kiểm tra khi đang chuyển hàng từ 
biên giới phía Bắc vào tiêu thụ. Hàng 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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hóa trên xe ước tính khoảng 100 tấn 
gồm nhiều chủng loại như: quần áo, 
phụ tùng xe máy, xe đạp điện, hàng 
điện gia dụng… Toàn bộ hàng hóa 
có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng 
nhiều sản phẩm gắn mác sản xuất tại 
VN. 

Thậm chí các sản phẩm gia dụng 
còn ghi rõ sản xuất tại Hà Đông, Hà 
Nội với hạn bảo hành 1 năm, có 
chứng nhận hợp quy chuẩn, hàng VN 
chất lượng cao. 

Theo đại diện Ban chỉ đạo 389 
quốc gia, khi sản phẩm đưa vào thị 
trường trót lọt sẽ dễ dàng qua mắt 
người tiêu dùng bởi bao bì sản phẩm 
được trang trí rất bắt mắt, in ấn sắc 
nét. Trong khi đó thủ thuật đánh tráo 
nhãn mác, xuất xứ đối với các mặt 
hàng giày dép, quần áo trở nên khá 
dễ dàng. 

Theo đại diện Chi cục QLTT 
TP.HCM, việc xử lý người làm giả 
xuất xứ đòi hỏi bắt quả tang vụ việc. 
Riêng các mặt hàng giả mạo xuất xứ 
VN từ nước ngoài chủ yếu được 
nhập lậu vào trong nước. Các chủ 
hàng chấp nhận bỏ hàng hóa vi 
phạm. Tất cả sản phẩm vi phạm loại 
này đều bị tịch thu tiêu hủy.  

(Theo tuổi trẻ) 
 

TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP – 
NÔNG THÔN: GỠ VƯỚNG ĐỂ 
TĂNG NGUỒN VỐN CHO VAY  

Đầu tư vốn cho sản xuất nông 
nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội nông thôn là lĩnh vực 

ưu tiên trong hoạt động ngân hàng 
theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân 
hàng Nhà nước. Để nguồn vốn chảy 
mạnh hơn về nông thôn, thúc đẩy 
phát triển sản xuất nông nghiệp, xây 
dựng nông thôn mới, cần thực hiện 
nhiều giải pháp đồng bộ. 

 
Nông dân Nguyễn Văn Lừng vay vốn tín 

dụng ngân hàng đầu tư chăn nuôi heo rừng 
lai ở khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo. 

Đến đầu năm 2015, dư nợ cho vay 
nông nghiệp - nông thôn (NNNT) 
của các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt 
5.080 tỷ đồng, chiếm 14,2% tổng dư 
nợ toàn hệ thống ngân hàng trên địa 
bàn tỉnh, tăng 2,7% so với đầu năm 
2014. Trong đó, cho vay theo Nghị 
định số 41/2010/NĐ-CP của Chính 
phủ về chính sách tín dụng phát triển 
NNNT không có bảo đảm bằng tài 
sản chiếm 25,11%; dư nợ cho vay 
theo chương trình xây dựng nông 
thôn mới là 2.475 tỷ đồng. 

Thực tế cho thấy, nguồn vốn tín 
dụng đầu tư cho NNNT đã và đang 
tiếp tục giúp các địa phương trong 
tỉnh thay đổi về cơ cấu kinh tế, phát 
triển kết cấu hạ tầng nông thôn, giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập cho 
nông dân, hộ gia đình, chủ trang trại. 
Sản xuất nông nghiệp có bước 
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chuyển biến về cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi; đẩy mạnh cơ giới hóa trong các 
khâu sản xuất làm gia tăng sản 
lượng, chất lượng nông sản hàng 
hóa; hình thành các vùng chuyên 
canh cây công nghiệp như cao su, cà 
phê, điều, bông vải; phát triển chăn 
nuôi gia súc, gia cầm; khai thác, nuôi 
trồng thủy sản… tạo ra nguồn 
nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. 

Theo các chuyên gia kinh tế nông 
nghiệp và tài chính - ngân hàng, 
nhằm bảo đảm tăng trưởng nguồn 
vốn phục vụ cho phát triển NNNT, 
đồng thời kiểm soát, hạn chế được 
rủi ro trong đầu tư vốn vào lĩnh vực 
này, các TCTD cho vay phải bám sát 
định hướng tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp của địa phương; sửa đổi, ban 
hành kịp thời cơ chế, chính sách ưu 
đãi tín dụng phù hợp với từng thời 
kỳ, từng lĩnh vực; nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng 
giao dịch cho cán bộ, nhân viên ngân 
hàng; ... 

(Theo baobariavungtau) 
 

 
 
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
CHO LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 
CỦA THANH NIÊN NÔNG 
THÔN  

Vấn đề lao động và việc làm nói 
chung, việc làm của thanh niên nói 
riêng, nhất là thanh niên nông thôn 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước.  

Vấn đề lao động - việc làm của 
thanh niên nông thôn hiện nay 

Những năm qua, công tác giải 
quyết việc làm và phát triển thị 
trường lao động nông thôn đã đạt 
được kết quả bước đầu rất quan 
trọng. Cơ chế, chính sách về lao 
động, việc làm được chú trọng, phù 
hợp với cơ chế thị trường và từng 
bước hội nhập với thị trường lao 
động quốc tế. Hệ thống văn bản quản 
lý nhà nước về lao động, việc làm 
được bổ sung ngày càng hoàn thiện. 
Nhiều luật mới ra đời và đi vào thực 
tiễn đời sống như Bộ luật Lao động, 
Luật Dạy nghề, Luật Bảo hiểm xã 
hội, Luật người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài,… và nhiều 
văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo ra 
hành lang pháp lý về giải quyết việc 
làm cho thanh niên nông thôn. 

Cùng với cơ chế, chính sách và hệ 
thống văn bản pháp luật là các 
chương trình mục tiêu.  

Thực hiện Chương trình về việc 
làm, Nhà nước thông qua các chính 
sách, nguồn lực hỗ trợ có sự lồng 
ghép với các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội khác như Chương 
trình 134, Chương trình 135, phát 
triển kết cấu hạ tầng về đường giao 
thông, thủy lợi, điện, nước sạch, trạm 
xá, trường học, công trình văn 
hóa,… phục vụ cho phát triển nông 
nghiệp xây dựng nông thôn mới và 
cải thiện đời sống cho nông dân. 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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Ngoài ra, Nhà nước còn thực hiện 
các dự án về tín dụng việc làm với 
lãi suất ưu đãi từ Quỹ quốc gia về 
việc làm, góp phần thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, lao động, gắn 
dạy nghề với tạo việc làm và tự tạo 
việc làm cho thanh niên.  

Hiện nay, thanh niên lao động ở 
khu vực kinh tế ngoài nhà nước 
chiếm tỷ lệ 87,7%; khu vực kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài là 4% 
(tăng 4 lần so với năm 2000). Trình 
độ chuyên môn, kỹ thuật của thanh 
niên tham gia hoạt động kinh tế ngày 
càng tăng. Cụ thể, lực lượng lao 
động thanh niên có trình độ trung 
cấp chuyên nghiệp năm 2008 là 
4,1%, năm 2009 là 6,2%, năm 2012 
là 7,5%; tương tự qua các năm, trình 
độ cao đẳng, đại học là 5,5%, 7,8% 
và 8,7%.  

Bên cạnh một số kết quả đạt được, 
vấn đề lao động và việc làm của 
thanh niên nông thôn vẫn trong tình 
trạng thiếu ổn định, thất nghiệp có 
chiều hướng gia tăng.  

Một số giải pháp khắc phục 
Một là, tiếp tục quán triệt quan 

điểm của Đảng. 
Hai là, các địa phương ở khu vực 

nông thôn cần xây dựng chương 
trình việc làm trên cơ sở phát triển 
sản xuất, các chương trình kinh tế - 
xã hội trên địa bàn.  

Ba là, Nhà nước cần tiếp tục hoàn 
thiện chính sách và tập trung đào tạo 
nghề cho thanh niên nông thôn, giúp 
họ nâng cao kiến thức khoa học - kỹ 

thuật, kỹ năng quản lý, kiến thức thị 
trường để lựa chọn nghề phù hợp. 

Bốn là, chú trọng giáo dục ý thức 
tổ chức, kỷ luật, kỹ năng lao động, 
tay nghề, ngoại ngữ cho thanh niên ở 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư của 
nước ngoài và thanh niên đi lao động 
theo hợp đồng có thời hạn ở ngoài 
nước; đồng thời, có biện pháp quản 
lý, giáo dục, giúp đỡ cho thanh niên 
nông thôn. 

Năm là, huy động từ nhiều nguồn 
lực để tăng vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ 
việc làm cho thanh niên nông thôn; 
đầu tư ngân sách thỏa đáng để mở 
rộng mạng lưới dạy nghề, phổ cập 
nghề cho thanh niên, hỗ trợ vốn cho 
doanh nhân trẻ nông thôn.  

Sáu là, xây dựng chiến lược truyền 
thông quốc gia về định hướng nghề 
nghiệp và việc làm cho thanh niên 
nông thôn, trong đó chú trọng những 
thông tin về thị trường lao động cho 
thanh niên ... 

Bảy là, đào tạo, nâng cao kiến thức 
và năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở 
theo định hướng chuẩn hóa đội ngũ.  

Tám là, hoàn thiện hệ thống an 
sinh xã hội từ cơ sở. 

Chín là, phát huy sự nỗ lực của cá 
nhân thanh niên nông thôn trong học 
tập, lao động và việc làm.  

Mười là, tổ chức Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở nông 
thôn cần chủ động thực hiện các 
chương trình thanh niên, đề án thanh 
niên tham gia phát triển kinh tế;  

(Theo Tạp chí công sản) 
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NGÀY LỄ TÔN VINH NHỮNG 
NGƯỜI PHỤ NỮ  

Cứ đến ngày 8/3 hàng năm, phụ nữ 
trên toàn thế giới lại được cả nhân 
loại tôn vinh. Hãy cùng ôn lại lịch sử 
của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 để hiểu 
thêm về ngày này. 

Lịch sử ngày 8-3 bắt đầu từ phong 
trào của nữ công nhân ngành dệt 
nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX. Ngày 
8/3/1857, các công nhân ngành dệt 
đứng dậy chống lại những điều kiện 
làm việc khó khăn và tồi tàn của họ 
tại thành phố New York. Hai năm 
sau, cũng trong tháng 3, các nữ công 
nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt thành 
lập công đoàn đầu tiên đã được bảo 
vệ và giành được một số quyền lợi. 

Khoảng 50 năm sau, ngày 
8/3/1908, 15.000 phụ nữ diễu hành 
trên các đường phố New York đòi 
tăng lương, giảm giờ làm việc và hủy 
bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Sau đó, 
Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố Ngày 
Quốc tế Phụ nữ là ngày 28/2/1909. 

Tuy nhiên, đến ngày 8/3/1910, tại 
Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 
(Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức, 
100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước 
đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ 
tịch Hội nghị là bà Clara Zetkin, phụ 
nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày 
quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những phụ 
nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. 
Hội nghị đã quyết định chọn ngày 
8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 
đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với 
những khẩu hiệu: “Ngày làm việc 8 

giờ”, “Việc làm ngang nhau”, “Bảo 
vệ bà mẹ và trẻ em”. 

Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở 
thành ngày đấu tranh chung của phụ 
nữ lao động trên toàn thế giới, là 
biểu dương ý chí đấu tranh của phụ 
nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì 
độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và 
tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh 
phúc của phụ nữ và nhi đồng. 

Ở nước ta, vào ngày 8/3 còn là dịp 
kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên 
của dân tộc đã có công đánh đuổi 
giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, 
giang sơn đất Việt. 

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng 
đã phất cờ khởi nghĩa và nhận được 
sự hưởng ứng nhiệt liệt của các Lạc 
hầu, Lạc tướng, của những người yêu 
nước ở khắp các thị quận và đông 
đảo lực lượng là phụ nữ tham gia. 

Được sự ủng hộ đông đảo của các 
lực lượng, cuộc Cuộc khởi nghĩa của 
Hai Bà Trưng đã lan rộng khắp nơi. 
Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà 
Trưng, cuộc khởi nghĩa đã giành 
thắng lợi, đập tan chính quyền đô hộ, 
buộc tướng Tô Định phải cải trang, 
cắt tóc, cạo râu trốn về nước. 

Sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Bà 
Trưng Trắc được các tướng lĩnh và 
nhân dân suy tôn làm vua. Bà lên 
ngôi và lấy niên hiệu là Trưng Nữ 
Vương; đóng đô ở Mê Linh (huyện 
Mê Linh – tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay). 

Năm 42, nhà Hán lại kéo quân 
sang xâm lược nước ta. Hai Bà lại 
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một lần nữa ra quân, phất cờ khởi 
nghĩa, bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, 
do chênh lệch thế lực với địch quá 
lớn nên cuộc khởi nghĩa chỉ kéo dài 
2 năm. Hai Bà đã hy sinh anh dũng 
để bảo vệ dân tộc. Thắng lợi cuộc 
khởi nghĩa của Hai Bà trưng được 
đánh giá là một bản anh hùng ca bất 
diệt, thể hiện ý chí độc lập và niềm 
tự hào dân tộc. Đồng thời, cuộc khởi 
nghĩa cũng là một minh chứng cho 
sức mạnh của phụ nữ Việt Nam 
trong lịch sử nhân loại trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong 365 ngày của một năm, phụ 
nữ có riêng một ngày để được xã hội 
quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, 
vất vả trong cuộc sống. Họ luôn âm 
thầm hy sinh và chịu đựng để xây 
dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, họ 
xứng đáng nhận được sự tôn trọng và 
quan tâm hơn nữa và chia sẻ với họ 
những khó khăn trong công việc và 
gia đình. 

 (Theo Đời sống & Pháp luật) 
 
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA QUY CHẾ 
KỲ THI THPT QUỐC GIA 

Thi tại trường, cụm liên trường 
nếu không xét tuyển ĐH, CĐ là một 
trong những điểm đáng lưu ý trong 
quy chế kỳ thi THPT quốc gia năm 
2015. Dưới đây là 10 điểm nổi bật 
của quy chế Kỳ thi THPT quốc gia 
năm nay: 

1. Thi tối đa 8 môn 
Kỳ thi THPT quốc gia sẽ tổ chức 

thi tám môn: toán, ngữ văn, lịch sử, 

địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, 
ngoại ngữ. 

Thí sinh có quyền đăng ký thi cả 
tám môn để có thêm nhiều cơ hội xét 
tuyển ĐH, CĐ. Nhưng để xét công 
nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải 
thi bốn môn (tối thiểu), gồm ba môn 
thi bắt buộc (toán, ngữ văn và ngoại 
ngữ) và một môn do thí sinh tự chọn 
trong số các môn thi còn lại. 

2. Miễn thi và thay thế môn ngoại 
ngữ 

Riêng đối với môn ngoại ngữ, thí 
sinh là thành viên đội tuyển quốc gia 
dự thi Olympic quốc tế môn ngoại 
ngữ theo quyết định của bộ trưởng 
Bộ GD-ĐT, thí sinh có các chứng chỉ 
quốc tế có uy tín theo quy định tại 
công văn số 6031/BGDĐT-
KTKĐCLGD ngày 23-10-2014 sẽ 
được miễn thi môn ngoại ngữ để xét 
công nhận tốt nghiệp THPT. 

3. Miễn thi tất cả các môn 
Quy chế quy định miễn thi tất cả 

các môn của kỳ thi THPT quốc gia 
đối với người đã tham gia kỳ thi 
chọn đội tuyển quốc gia dự thi 
Olympic quốc tế hoặc Olympic khu 
vực các môn văn hóa nếu đáp ứng 
các điều kiện sau: được triệu tập vào 
học kỳ 2 lớp 12; xếp loại cả năm lớp 
12: hạnh kiểm loại tốt, học lực từ 
loại khá trở lên; có tên trong danh 
sách miễn thi của Bộ GD-ĐT. 

4. Hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi 
trước ngày 30-4 

Học sinh lớp 12 nộp phiếu đăng ký 
dự thi tại nơi đang học là các trường 
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THPT hoặc trung tâm giáo dục 
thường xuyên trước ngày 30-4. Thí 
sinh tự do có thể gửi hồ sơ đăng ký 
dự thi tại điểm sở GD-ĐT quy định. 

5. Đăng ký thi theo cụm 
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT 

quốc gia sẽ đăng ký thi theo cụm. 
Cụm thi cho các thí sinh dự thi lấy 
kết quả để xét công nhận tốt nghiệp 
THPT, xét tuyển ĐH, CĐ sẽ có thí 
sinh của ít nhất hai tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương. Cụm thi này 
do trường ĐH chủ trì. 

6. Đề thi tăng câu hỏi mở 
Đề thi trong kỳ thi THPT quốc gia 

năm 2015 sẽ được xây dựng căn cứ 
vào chương trình THPT hiện hành, 
chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm 
bảo phân loại được trình độ của thí 
sinh, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản (để 
tốt nghiệp THPT) và yêu cầu nâng 
cao (để tuyển sinh ĐH, CĐ); đảm 
bảo tính chính xác, khoa học và tính 
sư phạm. 

7. Thang điểm 10 
Sau khi trưng cầu ý kiến về việc 

nên xây dựng thang điểm 20 hay giữ 
thang điểm 10 truyền thống để đảm 
bảo thích nghi với yêu cầu của kỳ thi 
sử dụng kết quả cho hai mục đích, 
Bộ GD-ĐT quyết định giữ thang 
điểm 10 trong quy chế thi THPT 
quốc gia để tránh xáo trộn, ảnh 
hưởng đến tâm lý của thí sinh. 

8. Điểm liệt trong xét tốt nghiệp 
THPT là 1,0 

Theo quy chế tổ chức kỳ thi THPT 
quốc gia, thí sinh đạt 1,0 điểm/bài thi 

trở xuống, thí sinh bị kỷ luật hủy bài 
thi đối với một trong số các môn thi 
tối thiểu đã đăng ký sẽ không đủ điều 
kiện xét tốt nghiệp THPT. Như vậy, 
mức điểm liệt của kỳ thi THPT quốc 
gia là 1,0. 

9. Thí sinh có quyền phúc khảo bài 
thi 

Mọi thí sinh đều có quyền xin 
phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí 
phúc khảo theo quy định. Theo đó, 
sở GD-ĐT nhận đơn xin phúc khảo 
của thí sinh trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày công bố điểm thi và 
chuyển dữ liệu bài thi của thí sinh 
xin phúc khảo bài thi đến hội đồng 
thi. 

10. Xét tốt nghiệp THPT: 50% 
điểm xét học bạ 

Theo quy chế thi THPT quốc gia, 
các sở GD-ĐT có nhiệm vụ xét công 
nhận tốt nghiệp THPT cho các thí 
sinh dự thi. Việc xét tốt nghiệp dựa 
trên kết quả bốn môn thi tối thiểu và 
điểm trung bình cả năm lớp 12. Như 
vậy, điểm tốt nghiệp của mỗi thí sinh 
sẽ được tính: 

Điểm xét tốt nghiệp = {(Tổng 
điểm bốn môn thi + điểm khuyến 
khích (nếu có) : 4) + điểm trung bình 
các môn lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu 
có)} : 2. 

Thí sinh đủ điều kiện dự thi, không 
có bài thi nào từ 1,0 điểm trở xuống 
được xét công nhận tốt nghiệp và 
được cấp chung một loại bằng tốt 
nghiệp THPT. 

(Theo Vietnamnet) 
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HAI TRƯỜNG HỢP CHUYỂN 
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
KHÔNG CẦN XIN PHÉP 

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới 
ban hành Thông tư quy định chi tiết 
một số điều của Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP của Chính phủ về 
một số điều của Luật Đất đai. 

Thông tư nêu rõ 2 trường hợp 
được phép chuyển mục đích sử dụng 
đất (SDĐ)  mà không cần xin phép 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuy 
nhiên vẫn phải đăng ký biến động. 

Trường hợp chuyển từ đất trồng 
cây hàng năm sang xây dựng chuồng 
trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm và 
các loại động vật khác đã được pháp 
luật cho phép; Trường hợp chuyển 
từ đất ở sang đất phi nông nghiệp 
không phải là đất ở. 

Đồng thời, người SDĐ khi có nhu 
cầu chuyển mục đích SDĐ phải nộp 
1 bộ hồ sơ, trong đó gồm: Đơn đăng 
ký biến động đất đai, tài sản gắn liền 
với đất theo mẫu có sẵn; Giấy chứng 
nhận quyền SDĐ; Giấy chứng nhận 
quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất; Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 
quyền SDĐ ở. 

Thông tư cũng yêu cầu các Văn 
phòng đăng ký đất đai phải có trách 
nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực 
địa đối với những trường hợp cần 
thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác 
nhận mục đích SDĐ vào Giấy chứng 
nhận; chỉnh lý và cập nhật biến động 

vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất 
đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận 
cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban 
nhân dân cấp xã để trao đổi với 
những trường hợp nộp hồ sơ tại cấp 
xã. Thông tư trên sẽ có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 13/3/2015. 

(Theo vov.vn) 
 
 

 
MẸO NHỎ KHẮC PHỤC MẠNG 
INTERNET KẾT NỐI CHẬM 

Mạng Internet với kết nối chậm 
không những làm ảnh hưởng tới thói 
quen sử dụng mà còn là công việc 
hàng ngày, thế nhưng chỉ với vài 
thao tác tùy chỉnh bạn có thể giải 
quyết phần nào tình trạng đó.  

1. Chặn những ứng dụng, tiện ích 
tiêu tốn nhiều tài nguyên mạng 

Bạn có thể cài đặt những tiện ích 
chặn quảng cáo, ngăn không cho 
flash chạy trong trình duyệt cũng 
như kiểm soát các ứng dụng 
download để quá trình sử dụng được 
liền mạch nhất. 

2. Thử một địa chỉ DNS khác 
Hiện tại, hai địa chỉ DNS phổ biến 

nhất được nhắc tới là OpenDNS và 
Google Public DNS. Thế nhưng, bạn 
có thể không thay đổi gì để sử dụng 
DNS mặc định do hãng viễn thông 
cung cấp. 

3. Tùy biến trình duyệt để thích 
ứng với kết nối chậm 

Với những đường truyền chậm, 
bạn có thể ưu tiên một số nội dung 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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cần quan tâm hơn từ đó tùy chỉnh lại 
trình duyệt cho hợp lý.  

4. Làm việc có kế hoạch hơn 
Nếu như bạn cần lướt web vào thời 

điểm kết nối mạng chậm, hãy lên kế 
hoạch truy cập của mình.  

5. Tận dụng khoảng thời gian chờ 
đợi 

Bạn ngồi chờ máy tính tải trang 
Web thành công, thì bạn nên sử dụng 
khoảng thời gian này để làm những 
việc khác. 

(Theo kenh14.vn) 
 
THỦ THUẬT NÂNG CAO ĐỂ 
TÌM KIẾM CHÍNH XÁC HƠN 
TRÊN GOOGLE 

Việc tìm kiếm thông tin thông qua 
máy tìm kiếm Google đã không còn 
xa lạ với bất kỳ người dùng internet 
nào. Ngoài một số thủ thuật như sử 
dụng “” để tìm tuyệt đối, dấu “-” để 
loại trừ, toán tử and, .. sau đây sẽ 
hướng dẫn một số thuật toán nâng 
cao để thuật tiện cho việc tìm kiếm 
thông tin. 

1. Tìm kiếm kết quả từ 1 website 
hoặc tên miền nào đó: 

Sau khi nhập từ khóa tìm kiếm nếu 
bạn muốn chỉ hiển thị kết quả từ một 
website hoặc tên miền nào đó, bạn 
chỉ cần thêm cú pháp sau vào ô tìm 
kiếm: Từ khóa site:tên miền hoặc từ 
khóa site:website. 

2. Tìm kiếm theo tiêu đề hoặc 
link (url) 

Thêm tùy chọn intitle: hoặc inurl: 
bạn sẽ tìm kiếm được những thông 

tin có chứa trên tiêu đề hoặc url của 
các website. Chẳng hạn muốn tìm 
các trang có tiêu đề là “trung tâm 
ngoại ngữ abc” thì bạn tìm với cú 
pháp: intitle:”trung tâm ngoại ngữ 
abc” 

3. Tìm kiếm giữa khoảng nào đó. 
Chẳng hạn bạn cần tìm thông tin 

về các tour du lịch từ năm 2010 đến 
2013 ở Đà Lạt bạn chỉ cần dùng cú 
pháp sau: 

tour du lịch đà lạt 2010..2013 
4. Tìm kiếm kết quả tương tự – 

liên quan: 
Hãy sử dụng related cho các kết 

quả từ các website tương tự hoặc liên 
quan. ví dụ tìm các kết quả có liên 
quan đến Amazone.com related: 
amazone.com 

5. Làm toán với Google: 
Đơn giản chỉ cần nhập phép toán 

vào ô tìm kiếm, google sẽ tính toán 
và đưa ra kết quả. 

 (Theo khothuthuat.com) 
 

 
 

 
 
VN CHỦ ĐỘNG TẠO NGUỒN 
NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO CHO 
SẢN XUẤT VĂCXIN  

Sau 16 năm nghiên cứu thử 
nghiệm, các nhà khoa học Việt Nam 
đã sản xuất thành công văcxin ngừa 
tiêu chảy do rotavirus. Đây là văcxin 
đầu tiên được sản xuất từ chủng 
virus có nguồn gốc từ Việt Nam. Hai 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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năm trở lại đây, đã có thêm nhiều trẻ 
được dùng loại văcxin ngừa 
rotavirus gây bệnh tiêu chảy do Việt 
Nam sản xuất, do giá thành đã giảm 
tới 70% so với văcxin nhập ngoại. 

Thành tựu này là của nhóm nghiên 
cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu sản 
xuất văcxin và sinh phẩm y tế (Bộ Y 
tế), đứng đầu là PGS-TS Lê Thị 
Luân - Phó Giám đốc Trung tâm. 
Đây là lần đầu tiên có một văcxin do 
Việt Nam nghiên cứu sản xuất thành 
công từ khâu chọn chủng virút, tiêu 
chuẩn hóa chủng, .... 

PGS.TS. Lê Thị Luân, chủ nhiệm 
đề tài nghiên cứu văcxin Rotavin M1 
cho biết: Nguồn nguyên liệu đầu vào 
là vấn đề quan trọng nhất cho sản 
xuất văcxin. Mối quan tâm đầu tiên 
của những nhà sản xuất văcxin là 
làm sao chủ động được nguồn 
nguyên liệu. Tất cả các văcxin khác 
khi chúng ta sản xuất nguồn nguyên 
liệu đầu vào phải nhập ngoại với 
lượng kinh phí lớn. Kèm theo nhập 
ngoại nguyên liệu phải nhập ngoại cả 
dây chuyền sản xuất. Như vậy thời 
gian cho chuyển giao công nghệ là 
rất dài, ít nhất trong vòng 10-15 năm 
mới có thể có dây chuyền. Do vậy, 
chủ động nguồn nguyên liệu mang 
tính chất quyết định cho toàn bộ sản 
xuất văcxin tại Việt Nam.Việc sản 
xuất các loại văcxin đều khó. Khi có 
một loại bệnh, cộng đồng bị bệnh, tất 
cả các nhà sản xuất văcxin đều đưa 
ra phương án nghiên cứu văcxin. 
Tuy nhiên không phải phòng nghiên 

cứu thí nghiệm nào của các nước 
cũng thành công. 

Được biết, đến nay đã có 100 
nghìn trẻ tại 60 tỉnh, thành được 
uống; giá thành chỉ bằng 1/3 so với 
loại nhập ngoại. Văcxin an toàn, đáp 
ứng miễn dịch rất tốt, tương đương 
với văcxin của Bỉ đang được lưu 
hành ở Việt Nam. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

SẢN PHẨM LÒ SẤY LÚA ĐƯỢC 
TRAO GIẢI NHẤT CUỘC THI 
NHÀ SÁNG CHẾ 2014  

Lọt vào Gala có 5 sản phẩm được 
chọn trong chương trình Gala Nhà 
sáng chế 2014, gồm: "dụng cụ đọc 
chỉ số công tơ điện", "máy cày cho 
ruộng bậc thang", "máy gọt củ quả 
dạng dài", "ổ cắm điện lò so" và "lò 
sấy lúa", và giải nhất thuộc về sản 
phẩm lò sấy lúa của tác giả Dương 
Xuân Quả (Phú Tân, An Giang). 

Ban giám khảo nhận định, so sánh 
với các sản phẩm khác thì lò sấy lúa 
có nhiều điểm nổi bật. Sản phẩm 
được đánh giá cao bởi công nghệ xử 
lí sau thu hoạch đang là vấn đề rất 
cấp thiết hiện nay đối với nhà nông. 
Tác giả đã cải tiến lò sấy kiểu cũ, 
giúp người nông dân sấy lúa rất 
nhanh, đảm bảo với số lượng lớn, lại 
sấy được nhiều nông sản khác nữa. 
Gần chục năm nay, "ông vua" này đã 
lắp đặt gần 1700 lò sấy cho bà con 
khắp trong vùng và cả ở nước bạn 
Campuchia. Hiện ông Quả là chủ Cơ 
sở sản xuất Năm Nhã, ấp Hưng 
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Thạnh, xã Phú Hưng, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang. 

Với phương châm chất lượng uy 
tín là mục tiêu hàng đầu, lò sấy lúa 
Năm Nhã chẳng những tiết kiệm 
được nhiên liệu, giúp lúa đạt độ ẩm 
cần thiết, không lên tro đen, không 
gãy gạo, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, 
tính năng tiện lợi này ngoài việc 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà 
còn làm tăng giá trị sản xuất nông 
sản của bà con nông dân. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 
 

Hỏi: Các công việc không được 
dùng lao động nữ? 

Đáp: Theo Thông tư 26/2013/TT-
BLĐTBXH của Bộ Lao động 
Thương Binh Xã hội ban hành ngày 
18/10/2013 về danh mục công việc 
không được sử dụng lao động nữ.  

Danh mục này bao gồm 2 phần: 
các công việc cấm sử dụng lao động 
nữ (38 công việc) và các công việc 
cấm sử dụng lao động nữ có thai 
hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi (77 
công việc). Một số công việc đáng 
lưu ý trong danh mục: Khoan thăm 
dò giếng dầu, khí; khai thác tổ yến, 
phân dơi; vận hành nồi hơi; lái xe 
lửa; mổ tử thi, liệm, mai táng người 
chết; thợ lặn … 

Mẹo vặt: 6 cách diệt bọ chét trong 
nhà. 

Việc sử dụng các loại chất hóa học 
để diệt bọ chét dù trực tiếp hay gián 

tiếp đều ít nhiều ảnh hưởng đến sức 
khỏe của các thành viên trong gia 
đình. Dưới đây là một số cách diệt 
bọ chét tại nhà đơn giản, không tốn 
kém mà thân thiện với môi trường. 

1. Máy hút bụi 
Máy hút bụi là thứ vũ khí hữu hiệu 

đầu tiên loại bỏ tất cả các loại bọ 
chét. Đặc biệt, những chiếc máy hút 
bụi sử dụng bộ lọc tiêu chuẩn hoặc 
bộ lọc HEPA có khả năng loại bỏ 
đến 99.96% bọ ve và nấm mốc.  

2. Muối 
Bằng cách rắc nhiều muối lên 

thảm rồi để ít nhất 1 ngày, sau đó 
dùng máy hút bụi để làm sạch thảm.  

3. Bột hàn the 
Có thể sử dụng bột hàn the để trực 

tiếp loại bỏ côn trùng trên thảm.  
4. Giấm táo 
Pha nước và giấm táo với tỷ lệ 1:2. 

Cho lượng nước vừa pha vào một 
bình xịt sau đó xịt lên thảm. 

5. Nước chanh 
Cắt chanh thành lát mỏng rồi đun 

sôi với một lượng nước nhất định. 
Để qua một đêm sau đó lọc lại vào 
buổi sáng. Cho lượng nước đã lọc 
vào bình xịt trước khi xịt lên thảm. 
Để sau vài giờ rồi rửa lại thảm để 
loại bỏ các vết bẩn và côn trùng. 

6. Lá cây hương thảo 
Rửa sạch lá hương thảo rồi đun sôi 

với nước trong khoảng nửa tiếng. 
Lọc lại và rưới lên thảm. Không cần 
rửa lại, chỉ cần để khô trong không 
khí cũng có thể diệt bọ chét. 

Sưu tầm 

HỎI – ĐÁP  


