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HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG 
NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ VIỆT NAM 18/5 

 Ngày Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Việt Nam là ngày hội tôn 
vinh đội ngũ cán bộ KH&CN Việt 
Nam, đồng thời tuyên truyền phổ 
biến rộng rãi các thành tựu KH&CN 
đối với sự phát triển đất nước, nâng 
cao nhận thức của xã hội về vai trò 
của KH&CN, động viên thế hệ trẻ, 
đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê 
nghiên cứu khoa học, góp phần xây 
dựng và phát triển đất nước. Chủ đề 
chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 
năm 2015 là “Khoa học và công 
nghệ- động lực phát triển nhanh và 
và bền vững”.  

 
Từ ngày 20/4 đến ngày 31/5/2015, 

các Sở Khoa học & Công nghệ trong 
cả nước sẽ tổ chức nhiều chương 
trình giới thiệu các kết quả nghiên 
cứu, các công nghệ ứng dụng vào 
thực tiễn sản xuất và đời sống, phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Cùng với đó là các hoạt 
động giới thiệu hoạt động kết nối 
cung cầu, chuyển giao công nghệ, 
kết quả đề tài nghiên cứu khoa học 

phục vụ nhu cầu quản lý chuyên 
ngành, sản xuất kinh doanh, giảng 
dạy, đào tạo, công tác thương mại 
hóa… Cụ thể, một số hoạt động lớn 
sẽ diễn ra như: 

Tại Hà Nội: Hội thảo về đánh giá 
kết quả thực hiện Chương trình nông 
thôn miền núi và nâng cao hiệu quả 
thực hiện các dự án hỗ trợ ứng dụng 
và chuyển giao tiến bộ KH&CN trên 
địa bàn nông thôn miền núi; trao 
Giải thưởng Tạ Quang Bửu; tọa 
đàm-gặp mặt đại biểu là quần chúng 
có sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật, 50 sáng chế của “nhà khoa học 
không chuyên” sẽ được vinh danh. 

Tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có sự kiện 
“KH&CN chào mừng 40 năm giải 
phóng miền Nam”, Triển lãm giới 
thiệu “Thành tựu KH&CN tại TP Hồ 
Chí Minh năm 2015”, các hội thi 
“Kiến thức và sáng tạo nhà nông”, 
“Ngược dòng lịch sử”, “Tuổi trẻ với 
GIS”… 

Tại Hải Phòng, Nha Trang sẽ tổ 
chức Hội nghị giao ban KH&CN các 
tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và 
Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh 
vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 
cùng các hội thảo chuyên đề: 
KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương… 

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng 
ngày Hội lớn 

Riêng với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
với sự chỉ đạo của Bộ KH&CN, 
UBND tỉnh, Sở KH&CN cũng đã lên 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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kế hoạch tổ chức Chào mừng Ngày 
KH&CN năm 2015 trong thời gian 
từ đầu tháng 4 đến hết tháng 5 năm 
2015 thông qua nội dung chính như:  

 
- Trong thời gian tháng 4 đến hết 

tháng 5, tổ chức tuyên truyền về các 
thành tựu KH&CN của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, báo đài, đồng thời phát 
hành số tạp chí số 2 chào mừng 
Ngày KH&CN Việt Nam năm 2015.  

- Từ ngày 11 đến ngày 19/5, tổ 
chức trưng bày, triễn lãm các thành 
tựu KH&CN của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu kết hợp triễn lãm sáng tạo 
KH&CN của học sinh, sinh viên, 
nhóm nghiên cứu thuộc các trường, 
doanh nghiệp, tổ chức KH&CN trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Tổ chức Hội thảo KH&CN; 
- Trong tháng 4 và hết tháng 5, tổ 

chức phong trào cải tiến, năng suất, 
chất lượng tại các doanh nghiệp trên 
địa bàn; ; tổ chức tọa đàm sáng chế: 
cơ chế sở hữu và bảo hộ ý tưởng 
công nghệ; 

- Tổ chức 1 ngày họp mặt, tôn 
vinh, khen thưởng các bộ KH&CN, 
các nhà khoa học, tổ chức KH&CN, 
doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc; 

- Vào giữa tháng 5, tổ chức một lớp 
tập huấn, triển khai các văn bản pháp 
luật về KH&CN. 

  Việc tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm Ngày KH&CN Việt Nam năm 
2015 tại tỉnh đã hòa chung không khí 
với cả nước hoạt động chào mừng 
ngày tôn vinh cá nhân, tổ chức hoạt 
động trong lĩnh vực KH&CN trong 
cả nước. Thông qua đó tiếp tục phổ 
biến sâu rộng những thành tựu 
KH&CN đối với sự nghiệp phát triển 
đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu nói riêng.  

 (Tổng hợp) 
 
HOẠT ĐỘNG TRÌNH DIỄN VÀ 
KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG 
NGHỆ NĂM 2015 KHU VỰC 
NAM BỘ SẼ TỔ CHỨC TẠI 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  

Chương trình Hội nghị nhằm triễn 
khai hoạt động Trình diễn và kết nối 
cung cầu công nghệ năm 2015 khu 
vực Nam Bộ dự kiến sẽ diễn ra ngày 
15/5/2015, tại Khách sạn Công 
Đoàn, Tp Vũng Tàu. Chủ trì hội nghị 
sẽ có lãnh đạo Bộ KH&CN và 
UBND tỉnh và hơn 60 khách mời là 
đại diện của Cục Ứng dụng & Phát 
triển Công nghệ, Cục phát triển thị 
trường & doanh nghiệp KH&CN, Vụ 
phát triển KH&CN địa phương, Cục 
công tác phía Nam, 19 Sở KH&CN 
thuộc khu vực phía Nam.  

Hoạt động “kết nối cung - cầu công 
nghệ” đóng vai trò hết sức quan 
trọng và mang tính đột phá trong 



PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 3 

việc nhận dạng nhu cầu, xác định 
nguồn cung; kết nối, chuyển giao 
công nghệ; tạo cầu nối liên kết, hợp 
tác giữa các tổ chức, cá nhân và 
doanh nghiệp trong và ngoài nước; 
khai thác và góp phần đưa nhanh kết 
quả nghiên cứu, công nghệ mới, 
công nghệ tiên tiến, những thành tựu, 
ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật vào sản xuất và đời sống phục 
vụ cho phát triển dân sinh, kinh tế, 
xã hội ở địa phương.  

Trình diễn và kết nối cung cầu 
công nghệ là sự kiện thường niên 
được tổ chức từ năm 2008, Sau hơn 
6 năm thực hiện sự kiện Trình diễn 
và kết nối cung - cầu công nghệ tại 
các khu vực Đông Nam Bộ, Bắc 
Trung Bộ, Đồng bằng Sông Hồng, 
Đồng bằng Sông Cửu Long, .. chuỗi 
hoạt động này đã thu hút được số 
đông đại biểu đến tham dự thuộc 
khối các cơ quan quản lý nhà nước 
về KH&CN; các viện, trường, tổ 
chức KH&CN và doanh nghiệp trong 
và ngoài nước và các cơ quan thông 
tấn báo chí ở trung ương và địa 
phương. Đã lựa chọn được hơn 400 
loại công nghệ, thiết bị, kết quả và 
sản phẩm KH&CN mới của hơn 200 
tổ chức, trong và ngoài nước đưa vào 
trình diễn. Đặc biệt, đã hỗ trợ kết nối 
thành công được nhiều hợp đồng hợp 
tác và chuyển giao công nghệ, biên 
bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa 
các tổ chức trong và ngoài nước. 

Tiếp theo những thành công của sự 
kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu 

công nghệ đã diễn ra, trong năm 
2015, theo Ban tổ chức, sau khi họp 
Hội nghị nhằm triển khai các nội 
dung liên quan đến Trình diễn và kết 
nối cung cầu công nghệ năm 2015 
khu vực Nam Bộ, thì dự kiến sẽ tổ 
chức sự kiện chính trong 2 ngày là 
ngày 19 và 20 tháng 11 năm 2015, 
tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu.  

(Tổng hợp) 
 
TÔN VINH CÁC NHÀ SÁNG 
CHẾ KHÔNG CHUYÊN 

Lần đầu tiên Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) tổ chức buổi gặp 
mặt “các nhà sáng chế không 
chuyên”. Sự kiện nằm trong chuỗi 
các hoạt động hướng tới kỷ niệm 
Ngày KH&CN Việt Nam lần thứ 2. 

Năm 2015, lần đầu tiên Bộ 
KH&CN tổ chức buổi gặp mặt “các 
nhà sáng chế không chuyên” với 
mục đích khẳng định và đề cao vai 
trò, vị thế của các nhà sáng chế 
không chuyên trong quá trình xây 
dựng và phát triển đất nước. Đồng 
thời, phát hiện và tôn vinh những nhà 
sáng chế không chuyên và sản phẩm 
độc đáo, hiện thực hóa và kết nối các 
phát minh trong cuộc sống nhằm 
khuyến khích sự sáng tạo, những 
phát kiến xuất sắc của người Việt 
Nam, đóng góp tích cực cho đời sống 
xã hội và sự phát triển kinh tế. Sự 
kiện trên nằm trong chuỗi các hoạt 
động hướng tới kỷ niệm Ngày 
KH&CN Việt Nam lần thứ 2. 
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50 nhà khoa học được tôn vinh lần 
này là những nhà khoa học không 
chuyên xuất sắc từ mọi miền của Tổ 
quốc. Họ là những nhà sáng chế 
không chuyên nhưng đều có ý tưởng 
sáng tạo, dám mơ những giấc mơ lớn 
và lao động cật lực để biến những 
giấc mơ trở thành hiện thực. 

Các sáng chế sáng tạo được tôn 
vinh lần này thuộc các lĩnh 
vực: Công nghệ thông tin; điện tử 
viễn thông; Cơ khí chế tạo tự động 
hóa, xây dựng, giao thông vận tải; 
Vật liệu, hóa chất, năng lượng; 
Nông, lâm, diêm, ngư nghiệp, tài 
nguyên và môi trường; Y dược. 

Trong thời gian qua, phong trào 
sáng tạo trong quần chúng nhân dân 
được phát triển rất mạnh mẽ tại các 
địa phương. Họ là những người nông 
dân, người thợ, người lao động bình 
thường chưa từng qua các trường lớp 
đào tạo chuyên môn kỹ thuật nào. 
Nhưng với ý tưởng sáng tạo và mong 
muốn cải thiện đời sống, phương tiện 
làm việc, họ đã có những sáng kiến, 
giải pháp cải tiến kỹ thuật được ứng 
dụng vào thực tiễn đời sống, giúp ích 
rất lớn cho việc cơ giới hóa sản xuất, 
nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. Tiêu biểu như sáng 
tạo lò sấy lúa hai chiều của ông 
Quách Văn Hán (Sóc Trăng), máy 
gặt lúa rải hàng cải tiến của ông 
Nguyễn Kim Chính (Bình Định), … 

Buổi gặp gỡ tiếp thu và tôn vinh 
đúng mức của Bộ KH&CN đối với 
những sáng chế “chân đất” không chỉ 

là sự ghi nhận, đáp ứng niềm mong 
mỏi lâu nay, mà lớn hơn là sự trân 
trọng, động viên kịp thời; khích lệ 
niềm đam mê sáng tạo của họ và 
những người đang có khát vọng đầu 
tư "chất xám" đổi thay cuộc sống. 

Tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, tiêu 
biểu cho những quần chúng nhân dân 
có sáng chế, sáng kiến hữu ích, đã 
được ứng dụng có hiệu quả vào thực 
tiễn đời sống là ông Nguyễn Văn 
Gia, (1/9A ấp An Thanh, xã An 
Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh BR-
VT), ông Gia đã đạt giải nhì Hội thi 
STKT năm  2012-2013 với sản phẩm 
là xe lu nền ruộng muối. Xe lu nền 
ruộng muối đã áp dụng rộng rãi 
trong sản xuất muối ở địa phương. 
Xe lu không những lu các mặt ruộng 
phẳng mà còn lu được trên các mặt 
ruộng khó gồ ghề, phức tạp và có độ 
dốc cao. Các mặt nền do máy lu làm 
sẽ chặt, phẳng hơn, ít tổn chi phí và 
thời gian.  

Bộ KH&CN mong muốn sẽ trở 
thành cầu nối thúc đẩy hơn nữa việc 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong 
sản xuất phục vụ cộng đồng, đồng 
thời Bộ KH&CN sẽ luôn hỗ trợ hết 
mình và đồng hành với ước mơ, khát 
khao thay đổi cuộc sống của con 
người Việt Nam. 

(Tổng hợp) 
 
 
 
 

CẦN KHAI THÁC NGUỒN ĐIỆN 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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GIÓ CHO CÁC LÀNG BÈ NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN 

Với điều kiện đặc thù của nghề 
nuôi thủy sản lồng bè trên các vùng 
sông nước, vùng cửa biển thì việc có 
điện phục vụ nuôi trồng và sinh hoạt 
thường ngày là cả một vấn đề nan 
giải… Việc một ngư dân nuôi cá 
lồng bè trên sông Chà Và, xã Long 
Sơn, thành phố Vũng Tàu mạnh dạn 
bỏ số tiền khá lớn đầu tư hệ thống 
điện gió và bước đầu mang lại hiệu 
quả rõ rệt đã làm rất nhiều người 
không khỏi ngạc nhiên và thú vị. 

Bè cá của anh Trịnh Kỳ Hòa, một 
ngư dân nuôi thủy sản lồng bè kỳ 
cựu trên sông Chà Và, xã Long Sơn, 
anh đã  trang bị giàn “điện gió”, theo 
cách gọi của người dân nơi đây về hệ 
thống điện sử dụng năng lượng gió, 
với giá khoảng 38 triệu đồng. Hệ 
thống điện gió được thiết kế và lắp 
ráp khá đơn giản, trên nóc nhà bè là 
giàn cánh quạt với 3 sải cánh dài 
khoảng 70 cm bắc nối trực tiếp vào 
trục của tuốc bin quay liên tục tạo ra 
dòng điện, điện được hệ thống dây 
dẫn đến cục diod nắn dòng, sau đó 
được nạp vào 2 bình ắc quy loại lớn, 
điện được nạp liên tục, và thường là 
luôn đầy bình. Để sử dụng các loại 
đồ điện gia dụng trên bè như ti vi, 
quạt, đèn thắp sáng thì cần phải 
chuyển đổi từ điện 1 chiều sang dòng 
điện 2 chiều 220 volt. 

Được biết, hệ thống điện gió của 
gia đình do cơ sở điện của anh  
Nguyễn Văn Sơn, ở đường Bình Giả, 

 thành phố Vũng Tàu lắp ráp.  
Việc thí điểm ứng dụng và khai 

thác nguồn điện gió tại làng bè trên 
sông Chà Và bước đầu đã chứng 
minh hiệu quả về kinh tế, qua đó góp 
phần cải thiện cuộc sống sinh hoạt 
hàng ngày của bà con sống lênh đênh 
sông nước. Sau ngày lao động mệt 
nhọc, bà con được giao lưu học hỏi 
về nuôi trồng, phòng chống bệnh 
dịch, gìn giữ môi trường cho vùng 
nuôi của gia đình mình. Để việc khai 
thác nguồn năng lượng gió, rất cần 
sự đầu tư nghiên cứu của các nhà 
khoa học, các nhà chuyên môn nhằm 
hỗ trợ cho người dân trong việc sản 
xuất đại trà, giảm chi phí giá thành 
cũng như khắc phục các hạn chế 
rung lắc, để từ đó khai thác hiệu quả 
nguồn năng lượng gió ở Việt Nam, 
một quốc gia ven biển không bao giờ 
thiếu gió. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT 
CHẤT GIẢM TAI BIẾN TIM 
MẠCH TỪ CÙI BƯỞI 

Nhóm nghiên cứu Nguyễn Cẩm 
Vân, Nguyễn Minh Chính, Đào Văn 
Đôn, Nguyễn Tuấn Quang, Nguyễn 
Quỳnh Ngọc, Học viện quân y; 
Nguyễn Văn Thuận, Bệnh viện quân 
y 7 đã nghiên cứu chiết xuất 
naringin bằng dung môi ethanol từ 
cùi bưởi (Citrus maxima). 

Naringin - một hợp chất thuộc 
nhóm flavonoid có trong vỏ các loài 
citrus nói chung, trong cùi bưởi nói 
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riêng đã được nghiên cứu và công bố 
một số tác dụng như chống lão hóa, 
làm giảm cholesterol, ngăn ngừa cao 
huyết áp, giảm tai biến tim mạch, 
làm lành vết loét dạ dày, phòng 
chống ung thư và có tác dụng làm 
đẹp da. Đã có nhiều công trình 
nghiên cứu, chiết xuất naringin bằng 
một số phương pháp khác nhau, 
nhưng các phương pháp này hoặc 
phải dùng thiết bị phức tạp, hoặc 
phải dùng dung môi độc hại, gây ô 
nhiễm môi trường, không an toàn 
cho sức khỏe. Do đó, cần có nghiên 
cứu chiết xuất hoạt chất này bằng 
dung môi an toàn, rẻ tiền để đạt hiệu 
quả cao, chính vì vậy dung môi 
ethanol được lựa chọn cho nghiên 
cứu này. 

Kết quả nghiên cứu đã xây dựng 
được quy trình chiết xuất naringin từ 
cùi bưởi tối ưu bằng dung môi 
ethanol gồm: phương pháp chiết siêu 
âm, dung môi ethanol 70%, tỷ lệ 
dung môi/dược liệu (10/1), nhiệt độ 
chiết 550C, chiết 3 lần, mỗi lần chiết 
1 giờ. Hiệu suất chiết naringin của 
quy trình là 85,6% và độ tinh khiết 
của naringin đạt 94,1%.  

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

CÁCH NHẬN BIẾT PHÂN BÓN 
KÉM CHẤT LƯỢNG 

Gần đây, một số bà con nông dân 
đã mua phải phân bón kém chất 
lượng, nhất là phân Kali và các loại 
phân hỗn hợp NPK. Để giúp cho 
nông dân tự bảo vệ mình, có khả 

năng tự mình mua được những loại 
phân đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, 
sau đây là một số lời khuyên từ các 
chuyên gia trong lĩnh vực phân bón: 

Phân Ka-li clo-rua (KCl) chứa 
60% K2O  

Màu sắc đặc trưng: đỏ hồng, hồng 
nhạt, đỏ tím và màu trắng. Đây là 
loại phân chứa Ka-li phổ biến nhất, 
và cũng là loại phân bị lợi dụng làm 
giả, làm nhái nhiều nhất, gây tổn thất 
nặng nề nhất cho người nông dân do 
chênh lệch giá giữa hàng thật-hàng 
giả rất lớn, lại dễ làm giả. 

Nông dân dễ bị mua phải phân Ka-
li giả do trên thị trường có các loại 
phân NKS, KNS, NPK… được một 
số nhà sản xuất cố tình làm rất giống 
phân Clo-rua Ka-li về mặt hình thức, 
nhất là màu đỏ đặc trưng của Kali, 
nhưng thực chất chỉ có từ 10 - 30 % 
là Ô-xit Ka-li, còn lại là phân SA, 
muối ăn, phẩm màu, bột sét đỏ. Đây 
là loại phân phải nhập khẩu 100%, 
do đó khi mua hàng, người nông dân 
cần cần chú ý hàm lượng K2O ≥ 
60%, trên bao bì không ghi hàm 
lượng K2O chiếm 60% thì đều là 
hàng giả, hàng nhái. 

Khi mua hàng nên mang theo một 
chiếc cốc thủy tinh nhỏ trong suốt 
cùng một ít nước sạch trong cốc. Thả 
một nhúm chừng 3 - 5 gam sản phẩm 
vào trong cốc nước có dung tích 50 - 
100 ml để làm thực nghiệm. 

- Phân Kali clorua thật: Cốc nước 
chưa có màu hồng đỏ, 1 phần chìm 
xuống nước, một phần vẫn nổi trên 
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mặt cốc nước. Sau khi khoắng mạnh, 
dung dịch chuyển sang màu hồng 
nhạt, không vẩn đục, có váng đỏ bám 
quanh thành cốc.  

- Phân Kali clorua kém chất lượng: 
Cốc nước lập tức có màu hồng đỏ, 

toàn bộ phân chìm xuống và tan rất 
nhanh. Sau khi khoắng mạnh, dung 
dịch có màu hồng đỏ, vẩn đục, 
không có váng đỏ bám quanh thành 
cốc. Có thể để lại cặn không tan hết. 

Phân Ka-li sunfat (K2SO4) chứa 
50% K2O  

Màu trắng, ở dạng hạt nhỏ hoặc 
bột, cũng là loại phân phải nhập 
khẩu, số lượng dùng không phổ biến, 
dễ bị làm giả khi trộn lẫn với bột đá 
vôi hoặc bột vôi sống, bột đất sét 
trắng. Cách phân biệt: Cho 7 - 10 
gam phân vào cốc nước trong. Phân 
Ka-li sunfat thật: Tan hết trong nước, 
dung dịch có màu trong suốt. Phân 
giả: Có thể không tan hết, để lại cặn 
lắng hoặc dung dịch vẩn đục do 
huyền phù của vôi hoặc sét trắng. 

Phân U-rê: Có hai loại chính là loại 
hạt trong và hạt đục, cả hai loại đều 
có công thức hóa học và hàm lượng 
ni-tơ như nhau, tối thiểu là 46%. 

Phân U-rê hạt trong: là loại phổ 
biến nhất, phân rất dễ tan, có màu 
trắng trong, dạng hạt tròn. Đây là 
loại phân rất khó làm giả, tuy nhiên 
đã xuất hiện loại kém chất lượng 
bằng cách trộn phân SA vào phân U-
rê theo một tỷ lệ nhất định do phân 
SA rẻ hơn phân U-rê. 

Đặc điểm để nhận biết là phân U-rê 

thật chỉ có dạng hạt tròn, còn nếu có 
lẫn phân SA thì các hạt phân SA có 
dạng tinh thể, nhiều góc cạnh. Hiện 
nay nước ta chỉ có 2 nhà máy sản 
xuất được U-rê hạt trong là Đạm Hà 
Bắc và Đạm Phú Mỹ, còn lại là U-rê 
nhập khẩu. Vì vậy, bà con nông dân 
nên chọn mua 2 loại U-rê Hà Bắc và 
Phú Mỹ, hoặc U-rê trên bao bì có ghi 
rõ ràng nguồn gốc nhập khẩu. 

Phân U-rê hạt đục: đây là loại phân 
rất tốt, phân có dạng hạt to, đường 
kính hạt 2 - 4 mm, cứng, màu trắng 
đục như sữa. Đây là loại phân phải 
nhập khẩu 100%, rất khó làm giả 
hoặc việc làm giả không đem lại lợi 
ích đáng kể. Bà con nông dân có thể 
an tâm khi mua loại phân này. 

Đối với các loại phân hỗn hợp 
NPK nói chung rất khó phân biệt 
được thật - giả và xác định được mức 
chất lượng bằng cảm quan thông 
thường mà phải dựa trên kết quả 
phân tích của các trung tâm phân 
tích. Kinh nghiệm để mua được đúng 
chủng loại và chất lượng các loại 
phân NPK là chọn mua sản phẩm 
của các công ty lớn, có uy tín trên thị 
trường, mua tại các đại lý bán hàng 
chính thức của các công ty đó. 

 (Theo vietlinh.vn) 
 
NHẬN BIẾT VÀ CÁCH XỬ LÝ 
KHI GẶP NGUỒN PHÓNG XẠ 

Theo thống kê của Cục An toàn 
Bức xạ và Hạt nhân, Việt Nam có 
hơn 6.000 nguồn phóng xạ các loại 
đã được cấp phép sử dụng tại Việt  
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  Nam. 
Ngoài ra còn 1.867 nguồn không 

còn sử dụng đang được lưu giữ tại cơ 
sở hoặc được chuyển đến cơ sở làm 
dịch vụ để lưu giữ lâu dài. Có thể 
phân biệt các nguồn phóng xạ theo 
nhiều tiêu chí khác nhau như loại 
bức xạ cường độ nguồn phóng xạ. 

Mức độ nguy hại hay rủi ro cho 
con người do nguồn phóng xạ gây ra 
rất khác nhau tùy thuộc vào loại hạt 
nhân phóng xạ, dạng vật lý, hóa học 
và hoạt độ của nguồn phóng xạ. Với 
các nguồn phóng xạ dạng khí, dạng 
lỏng và dạng bột nếu không được 
quản lý tốt về mặt an toàn và an ninh 
sẽ có nguy cơ làm cho con người bị 
hít phải, ăn phải, uống phải sẽ dẫn 
đến bị chiếu xạ bên trong cơ thể con 
người rất nguy hiểm. 

Người bị nhiễm xạ với nguồn có 
hoạt độ phóng xạ cao trong thời gian 
dài là có thể chịu các hiệu ứng do tổn 
thương da, tủy xương, hệ tiêu hóa, 
thần kinh,… trong giai đoạn đầu, 
người bị nhiễm xạ có thể phát ban 
đỏ, viêm loét, hoặc bỏng da. Bên 
cạnh cũng có thể thiếu máu, xuất 
huyết, tiêu chảy, giảm sức đề kháng. 

Dấu hiệu nhận biết phóng xạ 
Mặc dù có nhiều nguồn phóng xạ 

khác nhau nhưng tất cả các nguồn 
phóng xạ đều có biểu trưng cảnh báo 
là ba cánh quạt màu đen trên nền 
vàng bên trong hình tam giác (Hình 
1). Đây là dấu hiệu nhận dạng riêng 
của nguồn phóng xạ Cơ quan Năng 
lượng Nguyên tử quốc tế quy định. 

 
Hình 1: Biểu trưng cảnh báo nhận dạng 

nguồn phóng xạ do cơ quan IAEA quy định 

Cơ quan Năng lượng nguyên tử 
quốc tế (IAEA) và Tổ chức Tiêu 
chuẩn quốc tế (ISO) đã triển khai dự 
án chung về việc xây dựng biểu 
trưng cảnh báo mới cho nguồn phóng 
xạ nhằm cảnh báo cho mọi người ở 
bất cứ đâu về các nguy hiểm có thể 
khi ở gần với nguồn phóng xạ lớn. 
Biểu trưng mới sẽ giúp để giảm thiểu 
các nguy cơ chết người và các tổn 
thương nguy hiểm không cần thiết do 
việc chiếu xạ ngẫu nhiên của các 
nguồn phóng xạ lớn. Nó không thay 
thế, mà chỉ là cảnh báo bổ sung cho 
Biểu trưng cảnh báo với 3 cánh quạt 
màu đen trên nền vàng nêu trên. Biểu 
trưng mới của cảnh báo phóng xạ  
(Hình 2). 

 
Hình 2: Biểu trưng cảnh báo bổ sung nhận 

dạng nguồn phóng xạ do cơ quan IAEA quy 
định 
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Biểu trưng mới này sẽ áp dụng đối 
với các nguồn phóng xạ loại I, loại II 
và loại III trong Bảng phân loại nêu 
trên của IAEA. Đây là các nguồn 
phóng xạ nguy hiểm có khả năng gây 
chết người hay các tổn thương 
nghiêm trọng, bao gồm các nguồn 
phóng xạ trong các thiết bị chiếu xạ 
công nghiệp, các nguồn phóng xạ 
trong các thiết bị xạ trị và các nguồn 
phóng xạ trong các thiết bị chụp ảnh 
công nghiệp. Biểu trưng này sẽ được 
gắn trên các thiết bị chứa nguồn 
phóng xạ như một cảnh báo không 
được tháo dỡ thiết bị này hoặc là 
không được đến gần nó. 

Việt Nam đã có tiêu chuẩn An toàn 
bức xạ 7468:2005 ISO 361:1975 – 
Dấu hiệu cơ bản về bức xạ ion hóa, 
xuất bản năm 2005. Tiêu chuẩn này 
quy định dấu hiệu dùng để báo hiệu 
sự tồn tại thực sự hoặc tiềm ẩn của 
bức xạ ion hóa và nhận biết đối 
tượng, thiết bị, vật liệu hoặc tổ hợp 
các vật liệu phát ra bức xạ ion hóa. 
Trong tiêu chuẩn này, bức xạ ion hóa 
bao gồm các tia gamma, tia X, các 
hạt anpha, beta, electron tốc độ cao, 
các hạt nơtron, proton và các hạt cơ 
bản khác, nhưng không bao gồm các 
sóng âm, sóng radio, ánh sáng vùng 
nhìn thấy, hồng ngoại, tử ngoại 
không được coi là bức xa ion hóa. 
Tiêu chuẩn này không quy định mức 
bức xạ cho dấu hiệu được sử dụng. 

Dấu hiệu cơ bản báo hiệu bức xạ 
ion hóa hoặc vật liệu phóng xạ được 
thiết kế theo tỷ lệ mô tả như hình 3: 

 
 Hình 3. Dấu hiệu cơ bản về bức xạ ion 

hóa, TCVN 7468:2005 ISO 361:1975  
Phần lớn các nguồn phóng xạ có 

thiết bị bảo vệ bên ngoài. Người dân 
khi nhìn thấy thiết bị có dấu hiệu 
cảnh báo là nguồn phóng xạ không 
được rút lõi bên trong ra khỏi thiết bị 
bảo vệ bên ngoài. Để nguồn phóng 
xạ càng xa người càng tốt, có thể 
chôn xuống đất đồng thời báo cho cơ 
quan chức năng.   

(Tổng hợp) 
 
 
 

 
 
ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA 
NƯỚC ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ 
NƯỚC HỖ TRỢ  

Theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP về 
quản lý, sử dụng đất trồng lúa vừa 
được Chính phủ ban hành, ngân 
sách nhà nước sẽ hỗ trợ địa phương 
sản xuất lúa 1 triệu đồng/ha/năm đối 
với đất chuyên trồng lúa nước. Cụ 
thể, căn cứ vào diện tích đất trồng 
lúa, ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ 
trợ sản xuất lúa cho các địa phương 
(gồm chi đầu tư và chi thường 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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xuyên) thông qua định mức phân bổ 
ngân sách nhà nước được cấp có 
thẩm quyền quyết định theo quy định 
của Luật ngân sách nhà nước.  

Ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 
theo quy định hiện hành, địa phương 
sản xuất lúa còn được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm đối 
với đất chuyên trồng lúa nước; hỗ trợ 
500.000 đồng/ha/năm đối với đất 
trồng lúa khác, trừ đất lúa nương 
được mở rộng tự phát không theo 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
trồng lúa. 

Diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ, 
được xác định theo số liệu thống kê 
đất đai của các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương do Bộ tài nguyên 
và môi trường công bố của năm liền 
kề trước năm phân bổ ngân sách. 

Về hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất 
trồng lúa, ngân sách nhà nước hỗ trợ 
địa phương sản xuất lúa 10 triệu 
đồng/ha đất trồng lúa, trừ đất trồng 
lúa nương được khai hoang từ đất 
chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị 
bỏ hóa. Trường hợp có nhiều quy 
định khác nhau, thì áp dụng nguyên 
tắc mỗi mảnh đất chỉ được hỗ trợ 1 
lần, mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định. Hỗ trợ 5 triệu 
đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước 
được cải tạo từ đất trồng lúa nước 
một vụ hoặc đất trồng cây khác theo 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
trồng lúa. 

Nghị định cũng quy định cụ thể 3 
điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa 

sang trồng cây hàng năm hoặc trồng 
lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản: 
không làm mất đi các điều kiện phù 
hợp để trồng lúa trở lại: không làm 
biến dạng mặt bằng, không gây ô 
nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; 
không làm hư hỏng công trình giao 
thông, công trình thủy lợi phục vụ 
trồng lúa; phù hợp với kế hoạch 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng 
lúa sang trồng cây hàng năm hoặc 
trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 
trên đất trồng lúa của cấp xã.Trường 
hợp trồng lúa đồng thời kết hợp với 
nuôi trồng thủy sản, cho phép sử 
dụng tối đa 20% diện tích đất trồng 
lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi 
trồng thủy sản, nhưng phục hồi lại 
được mặt bằng khi chuyển trở lại để 
trồng lúa. Người sử dụng đất đăng ký 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 
trồng lúa với UBND cấp xã. UBND 
cấp xã xem xét sự phù hợp với các 
điều kiện quy định khi tiếp nhận bản 
đăng ký và thống kê theo dõi việc sử 
dụng đất trồng lúa. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 
1/7/2015. 

(Theo sonnptnt.baria-vungtau) 
 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ 
ĐẠO XÓA BỎ CÂY CÓ CHỨA 
CHẤT MA TÚY 

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, năm 2010, cả 
nước phát hiện và phá nhổ 38,28 ha 
trồng cây có chứa chất ma túy, đến 
năm 2014 giảm còn 19,62 ha. Tuy 
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nhiên, tình hình trồng cây có chứa 
chất ma túy ngày càng diễn biến 
phức tạp và tinh vi cả về đối tượng 
trồng, phương pháp trồng, địa bàn 
trồng. Để tiếp tục quản lý chặt chẽ, 
kịp thời phát hiện, từng bước xóa bỏ 
việc trồng, tái trồng cây có chứa 
chất ma túy trong năm 2015 và các 
năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn vừa có văn bản 
số 1935/BNN-KTHT đề nghị các địa 
phương trong cả nước tăng cường 
công tác chỉ đạo xóa bỏ cây có chứa 
chất ma túy.  

Theo đó, Bộ Nông nghiệp & PTNT 
đề nghị UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương tăng cường chỉ 
đạo thực hiện một số nhiệm vụ: 

1. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động 
nâng cao nhận thức của người dân về 
phòng, chống ma túy, đặc biệt tại các 
thôn, bản để tự giác thực hiện và hỗ 
trợ cơ quan chức năng phát hiện, xóa 
bỏ diện tích tái trồng cây có chứa 
chất ma túy.  

2. Chỉ đạo Cơ quan thường trực và 
các Sở, ban ngành tại địa phương 
xây dựng và phân bổ kế hoạch kinh 
phí thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia phòng, chống ma túy hàng 
năm, quan tâm giao kinh phí cho 
ngành nông nghiệp thực hiện hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 

3. Chỉ đạo ngành nông nghiệp chủ 
động huy động, lồng ghép nguồn lực 
từ các chương trình, dự án thuộc lĩnh 
vực của ngành quản lý trên địa bàn; 

tập trung vốn đầu tư, hỗ trợ cho các 
xã, vùng trọng điểm có nguy cơ tái 
trồng cây có chứa chất ma túy; 
hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng vật nuôi giúp người dân xóa 
đói giảm nghèo, nâng cao đời sống 
và sản xuất.   

4. Thực hiện tốt công tác thi đua, 
khen thưởng để động viên kịp thời 
những đơn vị, cá nhân chấp hành tốt, 
đồng thời kiên quyết xử phạt nghiêm 
những hộ, cá nhân cố tình tái trồng 
cây có chứa chất ma túy. 

Triển khai thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia phòng, chống ma 
túy năm 2015 được UBND tỉnh phân 
giao cho Ngành Nông nghiệp và theo 
chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & 
PTNT, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã phê duyệt kinh phí thực 
hiện trong năm 2015 cho Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là 
30.000.000 đồng để triển khai công 
tác: tuyên truyền, giáo dục pháp luật 
về phòng, chống ma túy và kiểm tra, 
rà soát, ngăn chặn việc trồng cây có 
chứa chất ma túy; bên cạnh đó, tham 
mưu đề xuất Sở thực hiện theo chỉ 
đạo của Bộ tại công văn số 
1935/BNN-KTHT; đồng thời, thực 
hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê 
về xóa bỏ, thay thế cây có chứa chất 
ma túy. 

(Theo sonnptnt.baria-vungtau) 
 
BR-VT: HIỆU QUẢ KINH TẾ 
CAO TỪ MÔ HÌNH NUÔI CÁ 
CHÉP V1 LÀM CHÍNH 
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Gia đình anh Trần Văn Dương với 
4.000 m2 diện tích ao nuôi cá chép 
V1 làm chính, qua 4 tháng nuôi, cá 
lớn nhanh, trọng lượng trung bình 
đạt khoảng 400 gam/con, với giá thị 
trường hiện nay là 35.000 đồng/kg, 
gia đình có thể thu lợi nhuận khoảng 
27 triệu đồng”. 

 Anh Trần Văn Dương có kinh 
nghiệm nuôi cá lâu năm. Mô hình tại 
gia đình anh được thực hiện từ ngày 
24/6/2014 trên 4.000 m2 ao của gia 
đình anh Dương do Trung tâm 
khuyến nông khuyến ngư (KNKN) 
Bà Rịa- Vũng Tàu thực hiện từ 
nguồn vốn của tỉnh. Kích cỡ con 
giống khi thả là 5-8 cm/con và tổng 
số con giống được thả là 120.000 
con. Tham gia mô hình, hộ anh Trần 
Văn Dương được hỗ trợ 100% con 
giống, 30% vật tư (thức ăn, vôi, 
thuốc, chế phẩm sinh học) và được 
tham gia tập huấn kỹ thuật. 

Người dân có thể ghép cùng nhiều 
loại cá khác mà không ảnh hưởng 
đến quá trình sinh trưởng phát triển 
của loại cá chính. Việc nuôi ghép 
nhằm tận dụng đặc điểm phân bố 
theo tầng nước từ tầng mặt xuống 
tầng đáy để tận dụng triệt để thức ăn 
tự nhiên ở các tầng nước và tận dụng 
mối quan hệ dinh dưỡng giữa các 
loài. Nếu các loài cùng nuôi lớn 
nhanh hơn các hộ có thể đánh tỉa bán 
dần để tránh ảnh hưởng đến con 
chính. 

Theo anh Hoàng Văn Trọng – Cán 
bộ kỹ thuật Trung tâm KNKN Bà 

Rịa Vũng Tàu: Cá chép V1 có ưu 
điểm là ít bị bệnh, tốc độ tăng trưởng 
vượt trội so với giống cá chép truyền 
thống, chống chịu bệnh tốt, lớn 
nhanh và có khả năng thích nghi với 
điều kiện khắc nghiệt. Cá có tốc độ 
sinh trưởng nhanh, dễ nuôi, chất 
lượng thịt thơm ngon, giá thành cá 
chép cao hơn giá các loại cá. Ngoài 
ra, các hộ còn tận dụng mặt nước 
nuôi ghép một số giống cá khác (rô 
phi đơn tính, cá trắm cỏ,…) để cải 
thiện, tận dụng thức ăn, tăng hiệu 
quả sử dụng diện tích mặt nước và 
tăng thêm thu nhập. Nếu so sánh 
hiệu quả mô hình từ nuôi cá chép V1 
làm chính với các mô hình nuôi 
trồng thủy sản khác thì hiệu quả kinh 
tế cao mà không yêu cầu quá khắt 
khe về mặt kỹ thuật. 

(Theo TT KNKN BR-VT) 
 
CẦN CHỦ ĐỘNG ĐỐI PHÓ VỚI 
CÚM GIA CẦM 

Thông thường, từ trước và sau tết 
Nguyên đán, các tỉnh trong vùng 
ĐBSCL  xuất hiện các ổ dịch nhỏ 
cúm A H5N1 trên gia cầm và việc 
phòng chống cúm luôn tiếp diễn với 
nhiều vấn đề khó khăn đặt ra.  

Điều rất đáng lo ngại là việc chăn 
nuôi gia cầm vẫn còn mang tính nhỏ 
lẻ, phân tán trên địa bàn quá rộng ở 
các nông hộ, do chưa thực hiện 
nghiêm việc tổ chức nuôi theo vùng 
quy hoạch với cơ sở hạ tầng tạm bợ, 
trình độ kỹ thuật kém và nhận thức 
của một bộ phận người nuôi, người 
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tiêu dùng về tác hại của dịch bệnh 
còn rất hạn chế… Những biện pháp, 
phương tiện phòng chống dịch cũng 
quá đơn sơ nên khó có thể khoanh 
vùng dập dịch nhanh và triệt để như 
mong muốn được. 

Trong khi đó, mạng lưới quản lý 
giám sát phòng chống dịch của một 
số địa phương, dù đã qua nhiều năm 
có cúm vẫn chưa có gì thay đổi, chưa 
thật sự sẵn sàng hơn trong tình hình 
mới. Trình độ của một bộ phận cán 
bộ thú y cơ sở còn hạn chế, nhận 
thức và ý thức hướng dẫn tiêm phòng 
các loại vaccin trên gia cầm cho 
người dân chưa thật cao, thiếu kiên 
quyết. Rồi việc bảo quản, sử dụng 
vaccin nhiêu khê nên nhiều người 
dân cũng ngại khó khăn. Khi có dịch 
xảy ra, việc xử lý xác gia cầm chết, 
hay nhiễm bệnh chưa có những 
hướng dẫn cải tiến gì cho an toàn 
hơn các cách xử lý chôn lấp như vừa 
qua. Ngành thú y nhiều địa phương 
vẫn còn thiếu người, thiếu trang bị 
kỹ thuật. Có nhiều nơi, địa bàn quá 
rộng, thiếu sự quan tâm nên ngành 
thú y không có đủ cán bộ để phủ 
khắp các chốt cần thiết nhằm ngăn 
chặn sự xâm nhập, rò rỉ nguồn bệnh 
từ các vùng nuôi khác và sẽ không 
đủ nhân lực thực hiện nhiều công 
đoạn quan trọng trong chống dịch. 

Đã đến lúc cần phải có cơ chế phù 
hợp để tăng cường nhân lực cho 
công tác kiểm dịch, quản lý, giám sát 
chặt chẽ việc xuất nhập, giết mổ gia 
súc gia cầm, việc sản xuất và cung 

ứng nguồn giống sạch bệnh. Tiếp tục 
đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống 
dịch và tăng cường củng cố mọi mặt 
cho mạng lưới thú y các cấp, nhất là 
đối với tuyến cơ sở, thì cần khẩn 
trương cập nhật kiến thức, nâng cao 
trình độ chuyên môn, nhận thức cho 
người dân để đối phó với tình hình 
diễn biến phức tạp của cúm A H5N1 
và nhiều loại bệnh khác, nhằm đáp 
ứng được nhu cầu phục vụ cho nền 
chăn nuôi công nghiệp hóa trong quá 
trình hội nhập. 

Người chăn nuôi cần sớm tổ chức 
lại sản xuất theo các mô hình liên 
kết, nuôi có mùa vụ  để “né bệnh” và 
trang thiết bị chuồng trại an toàn và 
theo vùng quy hoạch. Khi tổ chức 
các vụ nuôi phải thực hiện tiêm 
chủng đầy đủ, tuân thủ các quy định 
về quản lý dịch bệnh, báo dịch 
nhanh, kịp thời, đúng quy định thú y, 
và không mua giống gia cầm trôi nổi 
không rõ nguồn gốc hay chưa tiêm 
chủng các loại vaccin theo quy định. 
Người dân tuyệt đối không mua và 
ăn gia cầm bệnh hay chết, không vứt 
xác gia cầm chết bừa bãi. Người mua 
bán gia súc gia cầm cần được tuyên 
truyền nhận thức về ý thức phòng 
chống các loại dịch bệnh nói chung 
và cúm A H5N1 nói riêng.  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO HEO 
RỪNG TỪ VỎ TRÁI CA CAO 

Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp 
quốc gia học sinh trung học năm học 
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2014 - 2015, khu vực phía Nam, do 
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, học 
sinh Đỗ Hoàng Huy, lớp 12T1, 
Trường THPT Trương Vĩnh Ký, 
huyện Chợ Lách đạt giải Ba với Dự 
án “Chế biến thức ăn chăn nuôi heo 
rừng từ vỏ trái ca cao phế thải bằng 
phương pháp sinh học”. 

Theo em Huy, để gia tăng hiệu quả 
của quá trình chế biến thức ăn cho 
heo rừng, việc lựa chọn nguyên liệu 
là vô cùng quan trọng, nên chọn các 
vỏ còn tươi, không bị dập nát, 
thường sử dụng vỏ trái trong thời 
gian khoảng 12 giờ sau khi chặt trái 
để lấy hạt. Sau đó, cắt nhỏ vỏ trái 
thành nhiều mảnh, làm sạch và để 
ráo nước; lên men theo công thức: 
4% muối, 20% cám gạo, 76% vỏ ca 
cao hòa chung với lượng nước vừa 
phải, nén trong túi ni-lon và buộc 
chặt đầu túi. 12 ngày sau, dùng hỗn 
hợp này làm thức ăn bổ sung cho heo 
rừng. Kết quả nghiên cứu thực tế tại 
một hộ dân chăn nuôi heo rừng ở xã 
Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày 
Nam cho thấy, thức ăn sau khi chế 
biến có giá trị dinh dưỡng cao hơn 
vỏ trái ca cao tươi, đáp ứng được tiêu 
chuẩn về thức ăn chăn nuôi của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; thức ăn có vị chua, giảm vị 
đắng, chát, kích thích lợn rừng ăn 
được nhiều và liên tục. Vì loại thức 
ăn trên có ảnh hưởng tốt đến sự tiêu 
hóa và hấp thụ dưỡng chất của vật 
nuôi. Với mức tăng trọng này, người 
nuôi có thể thu lợi nhuận cao hơn. 

Dự án này đã góp phần hạn chế ô 
nhiễm môi trường do tận dụng được 
lượng lớn rác thải trong chế biến 
nông sản, tiết kiệm chi phí, tăng lợi 
nhuận trong chăn nuôi heo rừng, tạo 
ra sự gắn kết giữa trồng trọt, chăn 
nuôi và chế biến nông sản; góp phần 
xây dựng nền nông nghiệp xanh, 
phát triển bền vững 

(Theo khoahocchonhanong.com.) 
 

 
 
 

CỰC KỲ NGUY HIỂM KHI CHẾ 
BIẾN CUA ĐỒNG SAI CÁCH 

Dù là món bổ dưỡng ngày hè, 
nhưng nếu chế biến cua đồng không 
đúng cách sẽ gây tác dụng phụ 
không tốt cho sức khỏe. 

Trong sách Cây thuốc và động vật 
làm thuốc ở Việt Nam do viện Dược 
liệu (bộ Y tế) cho biết, trong 100 g 
thịt cua đồng chứa 12,3% protid; 
3,3% lipid; 5.040 mg% Ca; 430 
mg% P; 4,7 mg% Fe; 0,01 mg% 
vitamin B1; 0,51mg% vitamin B2; 
2,1 mg% vitamin PP; 0,12 mg% 
vitamin B6; 125 mg% cholesterol; 
0,25mg% melatonin... 

Hiện nay, rất nhiều nơi tiến hành 
nuôi cua đồng và cho thu nhập cao.  
Tuy nhiên, các chuyên gia dinh 
dưỡng cho biết, cua nuôi giá trị dinh 
dưỡng không bằng được cua đồng và 
ăn không đúng cách sẽ gặp rủi ro: 

- Thứ nhất: Nếu cua sống ở khu 
vực nước bị ảnh hưởng bởi hoạt 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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động canh tác nông nghiệp thường 
tích tụ thuốc trừ sâu trong nó. Trong 
thịt cua ở những khu vực nước bị ô 
nhiễm, các nhà khoa học thấy nhiều 
nhất là 2 loại độc tố Dioxin và PCBs 
gây phát ban ở da, suy giảm hệ miễn 
dịch, rối loạn thần kinh, làm tổn 
thương gan…thậm chí ảnh hưởng 
đến sự phát triển của trẻ nhỏ. 

- Thứ hai: Theo khuyến cáo của cơ 
quan y tế California (Hoa Kỳ), ăn 
cua đồng sống hay nấu chưa chín có 
thể bị bệnh sán lá phổi do ký sinh 
trùng Paragonimus. Ký sinh trùng 
này sống bám trên cua đồng khi vào 
ruột gây ra các triệu chứng đau bụng, 
tiêu chảy... Nếu sang phổi sẽ gây ho, 
đau tức ngực, khó thở, nóng sốt, nổi 
mề đay. Nếu sán ở não thường gây 
cơn động kinh, ở gan tạo ápxe gan. 

- Thứ ba: Ăn phải cua chết vô cùng 
nguy hiểm. Trong cua có rất nhiều 
loại dinh dưỡng, trong đó có axit 
amin histidine. Khi cua chết, hoạt 
chất này sẽ biến đổi thành chất độc 
histamine khiến người ăn dễ bị ngộ 
độc, đau bụng, đau đầu, choáng 
váng, nôn mửa. Cua càng chết lâu thì 
càng độc. 

- Thứ tư: Trong và sau khi ăn cua 
khoảng một giờ không nên uống trà 
vì nước trà có thể làm loãng acid 
trong dạ dày. Khi vào cơ thể trà sẽ 
làm cho một số thành phần của cua 
bị đóng đặc lại, không có lợi cho tiêu 
hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng 
khác, đau bụng đi ngoài. 

- Thứ 5: Không nên ăn cua cùng 

quả hồng vì chất tannin có thể làm 
cho protein trong thịt cua rắn lại tích 
tụ trong ruột có thể gây buồn nôn, 
đau bụng, đi ngoài. Nặng hơn, những 
chất rắn đó còn có thể kết thành sỏi 
rất nguy hiểm cho sức khỏe. 

- Thứ 6: Theo quan niệm của Đông 
y, cua đồng có vị mặn, tính hàn, hơi 
độc… nên một số người cần kiêng ăn 
cua như phụ nữ mang thai những 
tháng đầu không nên ăn vì dễ bị sảy 
thai hoặc sinh non. Người bị cảm 
lạnh, tiêu chảy, bệnh gout, người mới 
ốm dậy, người bị dị ứng không nên 
dùng cua đồng. Ngoài ra, người có 
tiền sử cao huyết áp và tim mạch 
càng không nên ăn vì hàm lượng 
chất béo trong cua càng cao, ăn 
nhiều sẽ khiến cholesterol trong máu 
tăng cao. 

Để đảm bảo sức khỏe, theo TS 
Phan Thanh Tâm (Đại học Bách 
khoa Hà Nội), khi mua về nấu ăn nên 
chọn cua tươi sống và làm đúng 
phương pháp. Khi chế biến cần làm 
sạch, thấy có vật ký sinh thì nên loại 
bỏ. Không chỉ có vắt, sán, rất có thể 
trong thịt hoặc thân cua còn có trứng 
giun sán, ấu trùng bám vào. 

(Theo SK&ĐS) 
 
PHÒNG TRÁNH BỎNG CHO 
TRẺ EM  

Mùa nghỉ hè nắng nóng, trẻ 
em được ở nhà để nghỉ ngơi. Do đó, 
trẻ có nguy cơ tiếp xúc với các tác 
nhân gây bỏng nhiều hơn. 

Bỏng ở trẻ em dù diện tích nhỏ 
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nhưng cũng có thể gây mất muối, 
nước, huyết tương... dẫn đến tình 
trạng sốc, nhiễm khuẩn, nhiễm độc, 
gầy mòn và tử vong. Thương tích do 
bỏng gây đau đớn, làm trẻ em dễ 
hoảng sợ và có thể bị sốc. Triệu 
chứng đau sẽ làm trẻ rối loạn tính 
tình, suy mòn, suy giảm khả năng đề 
kháng. Đặc biệt về tâm sinh lý, đau 
gây cho trẻ nỗi sợ hãi, rối loạn tình 
cảm, tạo nên tâm lý không tiếp xúc. 

Ngoài ra, trẻ cũng có thể bị bỏng 
điện với tình trạng nguy hiểm. Điện 
giật có thể gây nên tử vong ngay do 
bị ngừng thở, ngừng tim hoặc bị 
bỏng sâu dẫn tới tàn phế nặng.  

Việc phòng tránh có hiệu quả phải 
tiến hành trước khi xảy ra tai nạn, 
giảm thiểu mức độ nặng của bỏng 
khi tai nạn bỏng đã xảy ra. 

Biện pháp phòng ngừa bỏng đối 
với trẻ em là phải chú ý bố trí bếp 
nấu ăn hợp lý, đặt bếp lò ở chỗ cao 
ngoài tầm tay với đến của trẻ, có 
vách ngăn không cho trẻ tới gần. 
Không cho trẻ chơi, nô đùa nơi đang 
nấu ăn. Không để dụng cụ đựng 
nước nóng, đồ vật nóng trong tầm 
tay với đến của trẻ hoặc trên đường 
đi lại của trẻ. Khi bưng bê xoong, 
nồi, chảo, ấm nước vừa mới sôi, 
tránh xa trẻ để không bị va đụng. 
Không để trẻ tự tắm với vòi nước 
nóng lạnh. Phải sử dụng phích nước 
sôi an toàn, vỏ phích đựng nước sôi 
được làm bằng nhựa, có nắp xoáy. 

Đối với trẻ lớn hàng ngày phải giúp 
đỡ bố mẹ nấu ăn, cần phải hướng dẫn 

trẻ thao tác nấu ăn an toàn như: quay 
cán soong, nồi, chảo vào phía bên 
trong; bê soong, nồi đang nấu ăn 
bằng tấm lót tay;  

Đồng thời cũng cần phòng ngừa 
tình trạng bỏng nhiệt khô cho trẻ 
bằng cách không để trẻ nhỏ tiếp xúc 
với lửa, diêm quẹt, bật lửa, nến; các 
vật dễ cháy, nổ như: xăng, ga, cồn... 
Nên cất kín các bao diêm quẹt, bật 
lửa, cắt bỏ các nguồn điện không an 
toàn; xếp các chai dầu, xăng vào tủ 
kín, có khóa. Không để các trẻ nhỏ 
để đèn dầu ở trong màn ngủ. Khi 
dựng xe máy, phải quay ống bô xả 
của xe máy đang còn nóng vào sát 
tường. Một vấn đề cũng cần lưu ý là 
phải thường xuyên trông nom tới trẻ, 
đặc biệt là trẻ nhỏ, không chủ quan 
vì tai nạn bỏng có thể đến bất ngờ. 

Ngoài ra, việc phòng ngừa bỏng do 
điện cũng cần chú ý bằng cách lắp 
các thiết bị điện đúng quy tắc an 
toàn, sử dụng các ổ cắm điện có nắp 
đậy, có rơ le tự ngắt điện khi có sự 
cố chập điện; phải lắp đặt các ổ điện 
ở trên cao ngoài tầm tay với đến của 
trẻ. Cơ quan điện lực phải tôn trọng 
nội quy các cột điện, trạm biến thế 
của các đường dây điện cao thế. 
Người lớn không nên vi phạm hành 
lang an toàn lưới điện và dạy bảo trẻ 
em cần tránh xa nơi dây điện bị đứt. 
Nghiêm cấm không cho trẻ chơi gần 
đường dây dẫn điện và không cho trẻ 
trèo lên các cột điện; người lớn 
không phơi quần áo lên dây dẫn điện 
để tránh nguy hiểm cho trẻ. Thường 
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xuyên kiểm tra đường dây dẫn điện, 
đồ dùng bằng điện như: nồi cơm 
điện, bàn là điện, quát máy... để phát 
hiện những chỗ rò rỉ điện.  

(Theo SK&ĐS) 
 
THẬN KHỎE MẠNH VỚI 5 
THÓI QUEN ĐƠN GIẢN 

1. Ăn nhiều hoa quả, rau xanh  
Hoa quả và rau chứa nhiều chất 

chống ô-xy hóa, chất xơ, vitamin và 
khoáng chất. Những chất này là yếu 
tố giúp cơ thể hoạt động đúng chức 
năng, trong đó có thận.  

2. Nói không với đồ chiên, rán và 
tích cực ăn chất béo, dầu có lợi cho 
sức khỏe 

Đồ ăn nhanh và chế biến sẵn chứa 
nhiều muối, chất béo đã chuyển hóa - 
chúng đều không tốt cho sức khỏe 
của thận. Ngoài ra, cần bổ sung dầu 
cá, dầu ôliu, hoa quả khô và bơ để 
tăng cường chất béo có lợi. 

3. Ăn thành nhiều bữa 
Bạn nên chia nhỏ các bữa ăn trong 

ngày và ăn chậm. Khi lượng lớn thức 
ăn bổ dưỡng được tiêu thụ cùng lúc, 
tần suất hoạt động của thận sẽ tăng 
lên. Hơn nữa, thói quen ấy dễ gây 
béo phì, kéo theo bệnh tiểu đường.  

4. Tập thể dục đều đặn 
Đi bộ là cách hữu hiệu và tự nhiên 

nhất để giúp cơ thể vận động hợp lý. 
Vận động ngăn ngừa quá trình lão 
hóa, giúp các cơ quan nội tạng hoạt 
động hiệu quả, trong đó có thận.  

5. Uống đủ nước 
Mang theo một bình nước dù bạn 

đi bất kỳ đâu để đảm bảo uống đủ 
nước, 2 lít/ngày. Ngoài ra, cần hạn 
chế tối đa đồ uống có đường.  

(Theo Tiền phong Online) 
 
 

 
 
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP: 
THÁCH THỨC TỪ NỘI TẠI 

Năm 2015, nhiều hiệp định thương 
mại đa phương, song phương giữa 
Việt Nam và các nước, khu vực sẽ 
được ký kết, mở ra nhiều cơ hội cho 
xuất khẩu hàng hóa, nhất là hàng 
nông sản nhưng cũng tạo ra những 
thách thức không nhỏ khi hàng rào 
thuế quan không còn. Đã đến lúc các 
địa phương, doanh nghiệp và người 
dân phải thay đổi cách nghĩ, cách 
làm, tổ chức sản xuất theo chuỗi để 
nâng cao sức cạnh tranh. 

 
Theo ông Trần Kim Long, Vụ 

trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông 
nghiệp và PTNT), sự kiện Việt Nam 
gia nhập Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO) năm 2007 đã đánh dấu 
sự khởi đầu của một quá trình tham 
gia vào nền kinh tế toàn cầu bình 
đẳng với tất cả các thành viên khác 
của tổ chức thương mại lớn nhất 
hành tinh. “Việc thực hiện các cam 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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kết thương mại song phương và khu 
vực sẽ góp phần tăng trưởng XK và 
đa dạng hóa thị trường, sản phẩm 
XK, tạo điều kiện phát triển sản xuất 
trong nước, tạo việc làm, tăng thu 
nhập cho nông dân; đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học công nghệ, nâng cao 
năng suất chất lượng, khả năng cạnh 
tranh nông, lâm, thủy sản và tăng 
cường hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, 
an toàn vệ sinh thực phẩm; tạo cơ hội 
để thay đổi cơ cấu sản xuất và phát 
huy cao hơn lợi thế của các ngành, 
hàng”, ông Long nói. 

Trên thực tế, từ khi nước ta hội 
nhập sâu rộng với thế giới, XK nông 
sản đã giành được nhiều thành tích 
đáng kể. Tỷ trọng XK nông sản trong 
XK hàng hóa của nước ta ổn định ở 
mức cao, đạt 26 - 27%. Nông nghiệp 
là ngành duy nhất xuất siêu ra thị 
trường thế giới với mức 8,5 tỷ USD 
năm 2013 và 9,5 tỷ USD năm 2014. 
Hiện, ta đã có 10 sản phẩm XK với 
kim ngạch trên 1 tỷ USD. Kể từ khi 
tham gia hội nhập, Việt Nam đã có 
quan hệ thương mại ổn định với hơn 
160 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và PTNT Cao Đức Phát, khi hội 
nhập, thuế suất thuế nhập khẩu phải 
giảm xuống mức thấp nhất, hàng rào 
thuế quan để bảo vệ hàng hóa sản 
xuất không còn thì những hàng rào 
phi thuế quan sẽ được dựng lên. Xu 
hướng đàm phán của ta với các đối 
tác là thực hiện các hàng rào phi thuế 
quan theo thông lệ, quy định của 

quốc tế chứ không phải do mỗi nước 
tự đặt ra. Vì vậy, cơ hội XK nông 
sản là rất nhiều, nhất là khi chủ 
trương của Chính phủ trong quá trình 
đàm phán các FTA là mở cửa thị 
trường XK nông sản và coi đây là lợi 
ích cốt lõi. 

Thay đổi từ bản thân mình 
Trong Hội nghị trực tuyến về hội 

nhập kinh tế quốc tế ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, nhiều 
ý kiến đều thống nhất cho rằng, việc 
cần làm trước mắt để chuẩn bị cho 
quá trình hội nhập là đẩy mạnh công 
tác thông tin tuyên truyền để đội ngũ 
cán bộ, doanh nghiệp và người dân 
hiểu rõ hơn về quá trình này, đồng 
thời tổ chức lại sản xuất theo chuỗi 
để nâng cao sức cạnh tranh của sản 
phẩm chứ không thể để nông dân tự 
bơi như hiện nay. 

Ngoài ra, Nhà nước cũng phải thể 
hiện vai trò của mình trong quá trình 
hội nhập là làm lành mạnh hóa thị 
trường, triệt tiêu lợi ích nhóm để sản 
xuất, tiêu thụ được thông suốt.  

Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, mạnh 
ai nấy làm cũng là một rào cản trong 
quá trình hội nhập. Vì vậy, xây dựng 
mối liên kết nông dân - doanh nghiệp 
trong quá trình sản xuất, tiêu thụ và 
nâng cao chất lượng sản phẩm là đòi 
hỏi bức thiết. 

Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn 
mạnh, “hội nhập kinh tế quốc tế là 
phù hợp với lợi ích lâu dài của đất 
nước, không thể xây dựng nền kinh 
tế vững mạnh nếu không có mở cửa 
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hội nhập và đây là quá trình không 
thể đảo ngược. Để thực hiện được 
mục tiêu đề ra cần làm tốt tái cơ cấu 
ngành theo hướng nâng cao giá trị 
gia tăng và phát triển bền vững, nắm 
vững yêu cầu hội nhập, cụ thể hóa 
trong các chương trình kế hoạch, trên 
cơ sở đó lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên 
thực hiện”. 

(Theo kinhtenongthon.com.vn) 
 
CHÚ TRỌNG CÔNG NGHỆ CHẾ 
BIẾN ĐỂ NÂNG CAO GIÁ TRỊ 
THỦY SẢN 

Chủ tịch Hiệp hội cá tra VN 
Nguyễn Việt Thắng: "Nâng cao chất 
lượng, giá trị của sản phẩm thông 
qua việc đầu tư phát triển công nghệ 
là xu hướng và cũng là yêu cầu bức 
thiết của ngành hàng cá tra nói 
riêng, thủy sản VN nói chung." 

Tại Hội thảo “Thực phẩm công 
nghiệp và sự cần thiết của công nghệ 
chế biến cho ngành thủy sản Việt 
Nam” do Hiệp hội cá tra Việt Nam 
phối hợp cùng Chi nhánh Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam tại Cần Thơ tổ chức ngày 8/4, 
ông Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh, 
Việt Nam đang lãng phí nguồn lực 
trong lĩnh vực nuôi và khai thác cá 
tra. Cá xuất khẩu chủ yếu dưới dạng 
philê thô chứ chưa được gia tăng giá 
trị bằng cách chế biến, các phần khác 
của cá như đầu, da, mỡ, xương... hầu 
như chưa khai thác được, chỉ dừng 
lại ở dùng làm thức ăn gia súc. 

Tại hội thảo, ông Rosenberger, Phó  

Tổng Giám đốc điều hành Công ty 
chế biến thực phẩm Nienstedt (Đức) 
cho biết, nếu cá tra xuất khẩu ở dạng 
phi lê thô, giá bán chỉ khoảng 0,5 
USD/100gr. Trong khi đó, cá tra qua 
chế biến, tạo hình dáng bắt mắt bằng 
công nghệ chế biến hiện đại có thể 
bán được với giá 4 USD/100gr. 

Do nhịp sống công nghiệp bận rộn 
cộng với thói quen ăn uống, người 
Đức có xu hướng sử dụng thực phẩm 
chế biến ăn liền. Đặc biệt, người Đức 
thích ăn cá vì tốt cho sức khỏe hơn 
so với ăn thịt, nhưng lại không thích 
ăn cá nguyên con, không thích mùi 
tanh của cá. Vì thế, cá chế biến là ưu 
tiên sử dụng hàng đầu. 

Các công ty chế biến còn đang 
chạy đua trong lĩnh vực sản xuất sản 
phẩm sinh học hữu cơ, cá tra ngoài 
việc được nêm gia vị, tạo hình đa 
dạng, còn được trộn với rau củ và 
tinh bột với tỷ lệ 60% cá, 40% rau, 
tinh bột để đảm bảo cung cấp đầy đủ 
4 nhóm chất dinh dưỡng cơ bản 
trong một sản phẩm. 

Bên cạnh việc chú trọng ứng dụng 
công nghệ tiên tiến trong chế biến cá 
tra, các doanh nghiệp Việt Nam cần 
lưu ý đảm bảo đúng tỷ lệ dư lượng 
chất kháng sinh và cá sau cấp đông 
chỉ được tăng trọng lượng lên 
khoảng 10%, vượt quá tỷ lệ này sẽ 
khó được thị trường Đức chấp nhận. 

Cũng theo ông Rosenberger, năm 
2014, giá trị cá tra xuất khẩu của 
Việt Nam đạt 1,7 tỷ USD, trong đó 
thị trường Đức chiếm 12% và ngày 
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càng tăng nhanh. Đức có 3 nguồn 
nhập khẩu cá tra chính là Mỹ, Trung 
Quốc và Việt Nam. 

 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

 
 

NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 
Ngày 1/5 là Ngày Quốc tế Lao 

Động, còn gọi là “Ngày Tháng 
Năm”. Đây là ngày lễ tại nhiều quốc 
gia trên thế giới, dành để tôn vinh 
lao động và gây dựng đoàn kết lao 
động trên thế giới; là ngày hội của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp 
công nhân và các dân tộc bị áp bức 
trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ 
xã hội. Ngày 1/5 cũng là ngày lễ 
chính thức hàng năm của Việt Nam. 

Trong cuộc đấu tranh giữa tư bản 
và lao động, vấn đề thời gian lao 
động có ý nghĩa quan trọng. Ngay 
sau khi thành lập Quốc tế I năm 
1864, Mác coi việc rút ngắn thời 
gian lao động là nhiệm vụ đấu tranh 
của giai cấp vô sản. Tại Đại hội I, 
Quốc tế I họp tại Giơ-ne-vơ tháng 
9/1866, vấn đề đấu tranh cho ngày 
làm việc 8 giờ được coi là nhiệm vụ 
trước mắt. Khẩu hiệu ngày làm 8 giờ 
sớm xuất hiện trong một số nơi của 
nước Anh – nước có nền công 
nghiệp phát triển sớm nhất. Yêu sách 
này dần lan sang các nước khác. 

Phong trào đòi làm việc 8 giờ phát 
triển mạnh ở nước Mỹ từ năm 1827 

đi đôi với sự nảy nở và phát triển 
phong trào Công đoàn. Năm 1868, 
giới cầm quyền Mỹ buộc phải thông 
qua đạo luật ấn định ngày làm 8 giờ 
trong các cơ quan, xí nghiệp thuộc 
Chính phủ. Nhưng xí nghiệp tư nhân 
vẫn giữ ngày làm việc từ 11- 12 giờ. 

Tháng 4/1884 tại thành phố Chi-ca-
go, Đại hội Liên đoàn lao động Mỹ 
thông qua Nghị quyết nêu rõ: từ ngày 
1/5/1886, thời gian lao động trong 
một ngày làm việc của tất cả công 
nhân sẽ là 8 giờ. Vào ngày này, hợp 
đồng mới giữa thợ và chủ sẽ được 
ký, giới chủ tư bản có thể biết trước 
quyết định của công nhân mà không 
chối từ. Ngày 1/5/1886, công nhân 
toàn thành phố Chi-ca-go tiến hành 
bãi công, 40 nghìn người không đến 
nhà máy. Họ tổ chức mít tinh, biểu 
tình trên thành phố với biểu ngữ “Từ 
hôm nay không người thợ nào làm 
việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực 
hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 
8 giờ học tập”. Cuộc đấu tranh lôi 
cuốn ngày càng đông người tham 
gia. Cùng ngày đó, các trung tâm 
công nghiệp ở nước Mỹ đã nổ ra 
5.000 cuộc bãi công với 340 nghìn 
công nhân tham gia. 

 
Đấu tranh đòi ngày làm 8 giờ tại quảng 

trường  Haymarket, Mỹ 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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Vì thế tại Đại hội thành lập Quốc tế 
II do Ph.Ăng-ghen lãnh đạo họp 
ngày 14/7/1889, đại biểu của giai cấp 
công nhân thông qua Nghị quyết lấy 
ngày 1-5 hàng năm làm ngày đoàn 
kết đấu tranh của giai cấp vô sản 
toàn thế giới. Thực hiện Nghị quyết 
trên, năm 1890 lần đầu tiên ngày 
Quốc tế lao động 1/5 được tổ chức 
trên quy mô thế giới. 

Năm 1920, dưới sự phê chuẩn của 
V.I.Lê Nin, Liên Xô (cũ) là nước đầu 
tiên cho phép người dân được nghỉ 
làm vào ngày Quốc tế Lao động 1/5. 
Sáng kiến này dần dần được nhiều 
nước khác trên thế giới tán thành. 

Ở Việt Nam, sau khi Đảng cộng 
sản Đông Dương ra đời (1930), giai 
cấp công nhân Việt Nam cũng lấy 
ngày 1/5 là ngày đoàn kết đấu tranh 
của mình, và cũng là lần đầu tiên giai 
cấp công nhân và nhân dân Việt 
Nam kỷ niệm ngày Quốc tế Lao 
động. Cuộc đấu tranh ngày 1/5/1930 
là một bước ngoặt của cao trào cách 
mạng 1930 – 1931, từ thành thị đến 
nông thôn, từ Bắc đến Nam nhiều 
nơi treo cờ Đảng, tổ chức mit tinh, 
tuần hành thị uy. Lần đầu tiên dưới 
sự lãnh đạo của Đảng và hướng dẫn 
vận động của Công hội, công nhân ta 
biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao 
động 1-5 đấu tranh đòi quyền lợi, tỏ 
tình đoàn kết với công nhân lao động 
thế giới. Lịch sử còn ghi lại diễn biến 
ngày kỷ niệm Quốc tế Lao động đầu 
tiên ở nước ta như sau: các thành phố 
và các tỉnh như Sài Gòn, Hà Nội, 

Huế, Vinh, .. đã tung bay lá cờ đỏ 
búa liềm, truyền đơn cách mạng 
trong làn sóng biểu tình, mittinh.  

Sau Cách mạng tháng Tám năm 
1945, nước nhà độc lập, ngày 
2/9/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
ký sắc lệnh quy định công nhân, lao 
động được hưởng lương trong ngày 
nghỉ Quốc tế Lao động 1/5 hàng 
năm. Cũng từ đó, ngày 1/5 được coi 
là một trong những ngày lễ chính 
thức hàng năm của Nhà nước ta. 

 (Tổng hợp) 
 

VĂN HOÁ ĐỌC VÀ NGÀY HỘI 
SÁCH THẾ GIỚI 23/4 

Trong đời sống tinh thần của con 
người, sách đóng vai trò rất quan 
trọng: là chiếc chìa khóa vạn năng 
mở  cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn 
con người; là người thầy siêu việt 
thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô 
biên, dạy chúng ta biết sống và biết 
hy sinh.  

Trong dòng chảy của lịch sử văn 
minh nhân loại từ bao thế kỷ nay, ở 
nhiều nước đã xuất hiện thư viện và 
việc tổ chức đọc sách báo cho các 
tầng lớp nhân dân. Lịch sử của 
“Ngày hội đọc sách” được ra đời từ 
hơn 80 năm trước ở Tây Ban Nha, 
vào ngày lễ Thánh Giooc-giơ 23/4, 
người ta yêu mến tặng nhau những 
cuốn sách kèm theo những đóa hoa 
hồng và bất cứ ai mua sách sẽ được 
tặng kèm theo một bông hồng đẹp. 
Từ đó hằng năm, truyền thống tốt 
đẹp này được người Tây Ban Nha 
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phát triển thành “Ngày hội đọc sách” 
trên các đường phố. Sau đó hoạt 
động văn hóa có ý nghĩa này lan 
rộng ra nhiều nước ở Châu Âu, Châu 
Mỹ, Châu Á, Châu Phi dưới nhiều 
hình thức như: Tuần lễ đọc sách, 
Ngày Sách, Tuần lễ thư viện. Từ 
năm 1995, tổ chức UNESCO đã 
chính thức chọn ngày 23 tháng 4 
hằng năm là Ngày Sách và Bản 
quyền thế giới (có một sự trùng lặp 
đáng nhớ, bởi đó cũng là ngày mất 
của hai đại văn hào nổi tiếng: W. 
Shakespeare và M. Cervantes).  

Ở Việt Nam, gần 10 năm nay, 
hưởng ứng Ngày sách và bản quyền 
thế giới (23/4), Vụ Thư viện, Bộ 
VHTTDL đã phối hợp với Hội Thư 
viện VN, Thư viện Quốc gia VN tổ 
chức, phát động Ngày Sách & Văn 
hóa đọc có quy mô quốc tế này. Từ 
đó đến nay, Ngày hội sách & văn 
hóa đọc ở nước ta đã dần trở thành 
nề nếp, đi vào chiều sâu, có sức lan 
toả rộng rãi từ TW tới các địa 
phương, 63 tỉnh, thành trong cả 
nước. Với mục đích cao cả: không 
chỉ tôn vinh sách, giá trị của tri thức 
và văn hoá đọc, khẳng định vị thế xã 
hội và tầm quan trọng của Sách & 
việc đọc sách- một nét đẹp trong đời 
sống văn hoá tinh thần, truyền thống 
văn hiến của dân tộc Việt Nam - 
Ngày hội sách & văn hóa đọc ở Việt 
Nam còn mang một ý nghĩa nhân 
văn, đó là: Bên cạnh việc tổ chức các 
hoạt động như triển lãm, trưng bày 
sách báo, triển lãm thư pháp, giao 

lưu giữa nhà văn với bạn đọc, toạ 
đàm, nói chuyện chuyên văn học, 
tuyên truyền giới thiệu sách, vẽ tranh 
theo sách....., Ngày Ngày hội sách & 
văn hóa đọc đã huy động được sự 
đóng góp, hỗ trợ, tài trợ cả vật chất 
và tinh thần cho các thư viện - nơi 
nuôi dưỡng văn hoá đọc. Công tác xã 
hội hóa thư viện có ý nghĩa này đã, 
đang thu được nhiều kết quả to lớn. 
Chỉ tính riêng ở Thư viện Quốc gia 
VN từ năm 2005 đến nay, Ngày hội 
đọc sách đã nhận được sự tài trợ của 
các tổ chức, cá nhân trong, ngoài 
nước với hàng chục nghìn cuốn sách, 
trang thiết bị (có trị giá vài tỷ VNĐ). 
Ở Thư viện KHTH TP. Hồ Chí 
Minh, hưởng ứng Ngày hội đọc sách, 
nhiều năm qua, cũng đã thu hút được 
sự quan tâm chú ý của hàng ngàn, 
hàng vạn độc độc giả. Đặc biệt 5 
năm trở lại đây, hàng năm cứ vào dịp 
Tết Dương lịch, để tổ chức đón 
mừng Xuân mới, UBND TP. Hồ Chí 
minh đã có sáng kiến tổ chức 
“Đường hoa-Đường sách” trên 
đường Nguyễn Huệ dài gần 1km, có 
hàng trăm đơn vị, tổ chức tham gia 
trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trong 
đó có quảng bá, giới thiệu & kinh 
doanh sách, đọc sách báo với nhiều 
chủ đề khác nhau, rất đẹp, nhân văn 
và lung linh màu sắc tri thức. Mỗi 
năm có hàng chục vạn, hàng triệu 
người dân tới tham quan và chứng 
kiến  Lễ hội độc đáo và có ý nghĩa 
văn hóa này. Sách báo, quyên góp 
được thông qua những Ngày hội đọc 
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sách ở các tỉnh, thành & các thư viện 
trong cả nước đã được đưa tới các 
điểm đọc, tủ sách, thư viện ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, nơi đang thiếu sách báo, 
khát khao tri thức. Đây có thể coi là 
một kết quả thiết thực, có ý nghĩa xã 
hội & nhân văn sâu sắc của ngành 
thư viện với những nỗ lực to lớn để 
góp phần nâng cao dân trí, nâng cao 
văn hóa đọc cho nhân dân.  

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính 
phủ đó ký ban hành Quyết định số 
284/QĐ-TTg lấy ngày 21 tháng 4 
hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. 
Ngày Sách Việt Nam được tổ chức 
hàng năm nhằm khuyến khích, phát 
triển phong trào đọc sách trong cộng 
đồng, nâng cao nhận thức của nhân 
dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan 
trọng của việc đọc sách đối với việc 
nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát 
triển tư duy, giáo dục và rèn luyện 
nhân cách con người. Đồng thời, tôn 
vinh giá trị của sách, khẳng định vai 
trũ, vị trí, tầm quan trọng của sách 
trong đời sống xã hội; tôn vinh người 
đọc và những người tham gia sưu 
tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát 
hành, lưu giữ, quảng bá sách. Bên 
cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của 
các cấp, các ngành, các cơ quan chức 
năng và các tổ chức xã hội đối với 
việc xây dựng và phát triển văn hoá 
đọc Việt Nam.  

(Theo cinet.gov.vn) 
 

BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH 

Từ đầu năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Bảo hiểm 
y tế (BHYT) (trong Luật BHYT sửa 
đổi) có giá trị thi hành. Theo đó, 
BHYT được chuyển đổi từ tự nguyện 
sang hình thức BHYT hộ gia đình. 
Ngày 01/01/2015, Luật BHYT sửa 
đổi chính thức có hiệu lực. 

Luật BHYT vừa được Quốc hội 
thông qua với một trong những mục 
tiêu lớn là tiến tới BHYT toàn dân. 
Mục tiêu đó nhằm giúp người dân 
tiếp cận với các dịch vụ y tế chất 
lượng cao, giảm mức chi trả từ tiền 
túi của người dân, chia sẻ rủi ro, bảo 
đảm an sinh xã hội… 

Từ trước đến nay, đa số người dân 
đều đến lúc ốm hoặc ốm nặng mới đi 
mua BHYT. Sở dĩ phải "luật hóa" 
việc tham gia BHYT theo hộ gia 
đình là để khắc phục tình trạng nhiều 
gia đình chỉ chọn mua BHYT cho 
những người ốm, người bị bệnh mạn 
tính, chưa có ý thức mua cho toàn bộ 
thành viên trong gia đình để phòng 
khi ốm đau và chia sẻ rủi ro cho 
người khác. Điều này dẫn đến việc 
quỹ BHYT cho đối tượng tự nguyện 
luôn bội chi; mục đích chia sẻ rủi ro 
của bảo hiểm chưa đạt được. 

Gia đình là tế bào của xã hội và 
bản chất của BHXH không phải quỹ 
tương trợ, mà đó là cơ chế tài chính 
để chia sẻ rủi ro giữa cộng đồng 
những người tham gia. Vậy thì ngay 
bản thân trong hộ gia đình các thành 
viên phải có trách nhiệm đối với 
nhau, sau đó có trách nhiệm với cộng 
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đồng, rồi từ đó cộng đồng mới có 
trách nhiệm với cá nhân.  

Bởi vậy, quy định mới của BHYT 
nhằm mục đích khuyến khích tất cả 
người dân tham gia BHYT để cùng 
chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm cho cá 
nhân và xã hội. Số tiền người thứ hai 
trong hộ gia đình mua BHYT tự 
nguyện chỉ bằng 70% số tiền người 
thứ nhất đóng, còn người thứ ba, thứ 
tư lần lượt có mức đóng là 60% và 
50% so với mức đóng của người thứ 
nhất, số tiền đóng giảm dần.  

Nhà nước đã có các phương án để 
hỗ trợ gia đình nghèo, khó khăn, chia 
thành nhiều nhóm đối tượng để hỗ 
trợ tiền mua thẻ BHYT. Hiện có tới 
13 nhóm đối tượng được cấp thẻ 
miễn phí như: Trẻ em dưới 6 tuổi, 
người nghèo, thân nhân người có 
công, cán bộ xã, phường nghỉ hưu… 
Ngoài ra còn có 3 nhóm đối tượng 
được hỗ trợ một phần như người cận 
nghèo được hỗ trợ 70% tiền mua thẻ, 
thậm chí, nhiều tỉnh còn chi thêm 
ngân sách để hỗ trợ thêm 10-30% 
còn lại; hỗ trợ 50% cho đối tượng 
học sinh, sinh viên; ... 

(Tổng hợp) 
 
TUẦN TRA KIỂM SOÁT VÀ XỬ 
LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA 
PHÁP LUẬT VỀ ĐỘI MŨ BẢO 
HIỂM CHO TRẺ EM 

Vào đầu tháng 4/2015, Uỷ ban An 
toàn giao thông Quốc gia công bố kế 
hoạch hành động “Thực hiện quy 
định của pháp luật về đội mũ bảo 

hiểm cho trẻ em trên phạm vi toàn 
quốc”. Đây là chương trình quan 
trọng góp phần thực hiện "Thập kỷ 
hành động vì an toàn đường bộ" do 
Liên Hợp Quốc phát động. 

Theo kế hoạch, ngày 6 đến 9/4, lực 
lượng chức năng đã tiến hành tuyên 
truyền nhắc nhở tại các trường học, 
phê bình giáo viên, cán bộ, phụ 
huynh học sinh vi phạm quy định về 
đội mũ bảo hiểm. 

Sau thời gian dài tuyên truyền và 
nhắc nhở, từ thời điểm này, các lực 
lượng chức năng sẽ tuần tra, kiểm 
soát, xử lý vi phạm quy định bắt 
buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, 
tập trung vào khu vực xung quanh 
trường học, sau đó duy trì theo kế 
hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi 
phạm, trật tự an toàn giao thông. 

Theo quy định, nếu người điều 
khiển xe gắn máy không đội mũ bảo 
hiểm có cài quai đúng quy cách cho 
trẻ em ngồi trên xe từ 6 tuổi trở lên 
sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 
đồng. Ngoại trừ trường hợp chở trẻ 
em dưới 6 tuổi; chở người bệnh đi 
cấp cứu; áp giải người phạm tội. 

Đối với người từ 16-18 tuổi được 
phép điều khiển xe gắn máy, xe máy 
điện và xe đạp điện nếu vi phạm, 
cảnh sát giao thông sẽ phạt tiền đối 
với những người này khi vi phạm 
luật giao thông. Tuy nhiên, mức phạt 
không quá 1/2 mức tiền áp dụng với 
người thành niên.  

Học sinh đủ từ 14-16 tuổi ngồi trên 
xe máy, xe đạp điện, xe máy điện 
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không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ 
bảo hiểm không cài quai đúng quy 
cách sẽ bị phạt bằng hình thức cảnh 
cáo (không phạt tiền). Tuy nhiên, lực 
lượng cảnh sát sẽ lập biên bản vi 
phạm và tạm giữ phương tiện. 

Đối với các học sinh chưa thành 
niên điều khiển xe đạp điện vi phạm 
luật giao thông, cảnh sát sẽ tạm giữ 
phương tiện và yêu cầu phụ huynh 
tới nộp phạt. Học sinh này sẽ được 
cảnh sát giao thông đưa tới trường 
học đúng giờ. Ngoài ra, hàng tuần, 
cảnh sát sẽ tổng kết gửi thông báo 
các vi phạm về Sở Giáo dục. Đơn vị 
này sẽ có trách nhiệm thông báo về 
từng trường học và có biện pháp xử 
lý, giáo dục. 

(Theo kinhdoanhnet.vn) 
 

 
 

CẮT NHANH MỘT ĐOẠN 
TRONG VIDEO CLIP 

Chỉ với 3 bước đơn giản và nhanh 
chóng, bạn đã có thể cắt và lưu một 
phần trong video clip tải về, hoặc 
trích xuất một bài nhạc hoặc đoạn 
tấu hài hay trên đĩa VCD/DVD để dễ 
dàng xem lại khi cần. Không chỉ có 
vậy, phần mềm miễn phí này còn cho 
phép bạn tách bỏ phần hình để lưu 
phần tiếng, hoặc ngược lại. 

MP4 Cutter sẽ là  một công cụ 
miễn phí dành riêng cho bạn. Phần 
mềm này sẽ giúp bạn dễ dàng cắt 
một hoặc vài đoạn ngắn trong video 
clip MP4 bằng 3 bước. 

MP4 Cutter của SPG Soft tương 
thích với hầu hết các phiên bản của 
hệ điều hành Windows, có dung 
lượng 7,28 MB và hiện được cung 
cấp miễn phí tại địa chỉ rút gọn là 
http://goo.gl/aWh7Cm. 

Sau khi download, cài đặt và chạy 
MP4 Cutter, bạn sẽ thấy giao diện 
của MP4 Cutter.Từ giao diện của 
MP4 Cutter, để nạp một file MP4 
vào chương trình, bạn bấm Open, 
chọn file cần thực hiện rồi bấm nút 
Open trong cửa sổ hiện ra. 

Trước khi cắt file, bạn hãy dùng 
trình phát đa phương tiện tích hợp 
của MP4 Cutter để xem lại nội dung 
của video clip này. Bạn có thể di 
chuyển thanh trượt đến khung hình 
mà bạn muốn đánh dấu vị trí đầu tiên 
của đoạn cần được cắt lấy, bấm nút 
Select Start, di chuyển thanh trượt 
đến khung hình mà bạn muốn đánh 
dấu vị trí cuối cùng của đoạn cần 
được cắt, bấm nút Select End, rồi 
bấm nút Play Selected nếu muốn 
xem lại lần cuối đoạn video sắp cắt. 
Cuối cùng, bấm nút Save để chính 
thức cắt lấy đoạn video đã chọn. 

Đối với những nhu cầu cắt xén 
phức tạp hơn, bạn có thể tham khảo 
thêm các thông số và tính năng 
chuyên sâu, chẳng hạn như thay đổi 
tỷ lệ màn hình (nút Change Ratio), 
tăng/giảm âm lượng hoặc ngắt âm 
(nút có biểu tượng hình chiếc loa)... 

Khi cửa sổ Save As hiện ra, bạn đặt 
tên file cho đoạn video đã cắt, chọn 
nơi lưu file rồi bấm nút Save. Tiến 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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trình cắt video sẽ diễn ra với tốc độ 
nhanh hay chậm là tùy thuộc vào bộ 
nhớ RAM của máy tính và thời 
lượng phát của chính đoạn cắt này. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
THỦ THUẬT CHỐNG "TREO 
TAB" TRONG TRÌNH DUYỆT 
CHROME 

Chrome là một trong những trình 
duyệt phổ biến nhất hiện nay và nó 
đang ngày càng hoàn thiện hơn.. Tuy 
nhiên, không có gì là hoàn hảo, và 
trong một số trường hợp Chrome có 
thể gặp sự cố khi mở các trang web 
và các tab không phản hồi cũng như 
không thể đóng lại được. 

Thực tế cho thấy lỗi này 
của Chrome rất hiếm khi xảy ra 
trong quá trình sử dụng, nhưng khi 
sự cố xảy ra, sẽ mất khá nhiều thời 
gian khi phải đợi Chrome phân tích 
lỗi và giải quyết lỗi, hoặc sẽ phải 
thoát hoàn toàn Chrome và mở lại. 
Và để "chữa cháy" cho những lúc 
như vậy, Chrome đã được tích hợp 
một tính năng “Task manager” cho 
riêng mình. Có thể kích hoạt hộp 
thoại Task manager của Chrome tại 
thanh menu trên cùng bên phải 
(More tools > Task manager), hoặc 
ấn tổ hợp phím “Shift + Esc”. 

Có thể dễ dàng nhận ra giao diện 
này khá giống trình Windows Task 
Manager với các tab được liệt kê 
riêng biệt. Bạn hãy chọn những tab 
bị treo hoặc không phản hồi rồi ấn 
vào “End process” để thoát những 

tab đó. Lưu ý là những tab tắt theo 
kiểu này sẽ không đóng lại mà chỉ 
dừng việc tải trang và bạn có thể 
đóng chúng dễ dàng. 

(Theo genk.vn)  
 
 
 

 
 
SÁNG CHẾ NHIỀU LOẠI MÁY 
PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP 

Anh Võ Văn Phước  ở ấp K8, xã 
Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh 
Đồng Tháp chỉ là nông dân bình 
thường, chưa từng học nghề cơ khí 
nhưng đã rút kinh nghiệm từ thực tế, 
tìm tòi học hỏi và đã sáng chế, cải 
tiến kỹ thuật thành công một số loại 
máy phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

Hơn 2 năm trước, anh Phước đã 
sáng chế ra một chiếc máy đào đất 
chuyên dụng để nạo vét mương rãnh, 
đường nước nội đồng… phục vụ 
trong việc bơm tưới, tiêu nước cho 
lúa và hoa màu. Với kích thước đào 
đất ngang 2,5 tấc, sâu 2,5 tấc; bình 
quân mỗi giờ, máy sẽ đào mới được 
một đoạn đường nước dài 1.000 m, 
còn nạo vét lại đường nước cũ thì 
máy sẽ đào tới 1.300 m, tiêu hao 
khoảng 10 lít dầu.  

Năm 2015, anh Phước tiếp tục cải 
tiến thành công và đưa vào sử dụng 
chiếc máy phun thuốc bảo vệ thực 
vật, phòng trừ sâu bệnh hại lúa. 
Chiếc máy này có dung tích tới 240 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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lít, phun rất nhanh so với phun bằng 
tay truyền thống và hạn chế cây lúa 
bị đổ ngã do giẫm đạp, ít ảnh hưởng 
đến sức khỏe, giảm giá thuê nhân 
công xịt rất nhiều.  

Hiện nay, anh Võ Văn Phước đang 
tiếp tục nghiên cứu, cải tiến từ chiếc 
máy phun thuốc bảo vệ thực vật này 
để có thêm các công năng nữa là 
gieo sạ lúa giống theo hàng và sạ 
phân… Tuy nhiên, do thiếu vốn đầu 
tư nên anh Phước gặp không ít khó 
khăn trong việc sản xuất. Anh mong 
Nhà nước quan tâm hỗ trợ vốn  để 
anh có thể thực hiện tâm huyết. 

Ông Đoàn Văn Ân - chủ tịch Hội 
nông dân xã An Long cho biết:  
“Chúng tôi hết sức hoan nghênh tinh 
thần  tìm tòi sáng tạo của anh Phước. 
Sắp tới, hội sẽ có đề án hỗ trợ, giúp 
cho anh Phước nhân rộng ra mô hình 
này, giúp cho dân áp dụng mô hình 
này để thực hiện trong sản xuất tốt 
hơn. Ngoài ra, hội cùng Đảng ủy, 
chính quyền địa phương cũng xét đề 
nghị công nhận anh Phước là nông 
dân sản xuất giỏi cấp tỉnh”. 

(Theo khoahocphothong) 
 
MÁY CUỐN RƠM 

Từ khi sử dụng máy gặt đập liên 
hợp để thu hoạch lúa, rơm được thải 
trực tiếp ra đồng ruộng sau khi đã bị 
băm nhỏ mà hầu như không được thu 
gom. Nông dân thường đốt đồng để 
tạo ra một lượng tro bổ sung vào 
đồng ruộng. Cách làm này đã tiêu 
diệt một số vi khuẩn có lợi trong đất 

và gây ô nhiễm môi trường, góp 
phần tăng nhiệt độ trái đất, biến đổi 
khí hậu theo hướng bất lợi. 

Máy cuốn rơm được đưa vào sử 
dụng là một trong những giải pháp 
hữu hiệu để hạn chế tình trạng đốt 
đồng, gây ô nhiễm môi trường, nông 
dân có thể tận dụng rơm rạ phục vụ 
cho nhiều việc có ích khác. Máy 
cuốn rơm được nhập từ nước ngoài 
hay sản xuất từ những cơ sở trong 
nước ngày càng được hoàn thiện và 
phù hợp với đồng ruộng và điều kiện 
canh tác lúa ở vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. Bà con nông dân quan 
tâm có thể liên hệ với một trong 
những cơ sở sản xuất và cung cấp 
máy cuốn rơm sau đây: 

- Công ty TNHH MTV Thông tin 
điện tử Z755 (Bộ Quốc Phòng) - 2A, 
Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò 
Vấp, Tp. Hồ Chí Minh; ĐT: 
08.38945882; anh Hiếu: 
0974202999. 

- Công ty Phước Lễ Trading Co., 
LTD - 200/13 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường 21, Quận Bình Thạnh, Tp. 
Hồ Chí Minh; ĐT: Lê Minh Phước- 
098156234. 

- Công ty YAMAHA Thủy Tiên + 
167 ấp Long Thuận A, xã Long 
Phước, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 
Long; ĐT: 073.948999- 073.948444. 

- Công ty TNHH MTV Cơ khí NN 
Phan Tấn - Mỹ Đông, Tháp Mười, 
Đồng Tháp; ĐT 0918.365669 – 
0673.956768. 

- Hoặc liên hệ với trung tâm 
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khuyến nông các tỉnh Sóc Trăng, 
Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp. 

(Theo khoahocchonhanong) 
 
 
 
Hỏi: Xin cho hỏi cách phân biệt 

cua đồng và cua nuôi? 
Đáp: Cua đồng thường có màu nâu 

đất, rất bóng, hai càng cua thường 
không cân đối, một bên to hơn bên 
còn lại rất nhiều lần. Hơn nữa, kích 
thước cua đồng không đều nhau, con 
to con nhỏ chứ không như cua nuôi. 

Cua nuôi đều nhau chằn chặn, hai 
càng cũng rất cân đối. Đặc biệt, cua 
nuôi có màu rất lạ như xanh, trắng 
đục, xám. Một điều nữa có thể nhận 
ra là cua nuôi không được khỏe như 
cua đồng. Cua đồng khi bắt lên bờ có 
thể để từ hai tới bốn ngày là bình 
thường, nhưng cua nuôi ngắn hơn. 

(Theo SK&ĐS) 
 
Mẹo vặt: Làm sạch ghế sofa 
1. Làm sạch sofa bằng giấm ăn 
Bạn có thể giữ độ sáng bóng cho 

ghế sofa da bằng cách nhúng một 
miếng vải vào trong giấm trắng và 
lau toàn bộ bề mặt ghế. Bạn không 
cần lau lại nhưng phải cẩn thận khi 
dùng giấm, nó có thể làm đổi màu da 
nếu sử dụng quá nhiều. Để tránh việc 
lạm dụng giấm, vắt khô miếng vải 
nhúng vào giấm trước khi lau ghế 
sofa, lúc đó miếng vải ẩm sẽ không 
chứa nhiều giấm. 

2. Làm sạch sofa bằng rượu 

Nếu ghế sofa da nhà bạn bị nấm 
mốc, hãy thử dùng rượu. Chất cồn là 
một cách an toàn để làm sạch ghế 
sofa bằng da do nó có thể loại bỏ 
những tế bào nấm mốc, theo một 
nghiên cứu của trường đại học 
Missouri Extension. Trộn hai phần 
nước ấm và rượu bằng nhau, dùng 
miếng vải mềm lau sạch trên bề mặt 
da của ghế với hỗn hợp này. Nhớ 
luôn pha loãng rượu với nước, chỉ sử 
dụng trong những trường hợp khẩn 
cấp do nấm mốc vì chất cồn có thể 
làm mất màu vải da. Sau khi lau 
bằng cồn, nếu muốn làm khô ghế da, 
nên dùng máy sấy ở chế độ mát. 

 (Theo tchdkh.org.vn) 
 

Các mẹo khử mùi trong nhà  
Khử mùi trong nhà bếp 
Để khử mùi thức ăn, mùi dầu mỡ, 

mùi gas, khói… bạn hãy cho một ít 
giấm ăn vào nồi rồi đun cho hơi 
nước bốc lên, mùi hôi trong nhà bếp 
sẽ mất. Ngoài ra, khi nấu ăn, bạn nên 
để vài vỏ quả quýt tươi bên cạnh 
bếp, sức nóng của bếp sẽ làm vỏ quýt 
khô, đồng thời có tác dụng khử mùi. 

Khử mùi mốc trong tủ quần áo 
Tủ quần áo lâu ngày tích tụ hơi ẩm 

sẽ có có mùi mốc nên hay để một 
cục xà phòng ở một góc trống nào đó 
của tủ, mùi mốc cũng sẽ bị mất. 

Khử mùi sơn phòng mới 
Để khắc phục mùi sơn mới, hãy đặt 

hai tô nước có pha muối dưới sàn, 
mùi sơn sẽ biến mất trong hai ngày.  

(Theo hanhphucgiadinh.vn) 

HỎI – ĐÁP  


