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NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 
NĂM 2015 TẠI VIỆT NAM: 
“CÙNG NHAU TIÊU DÙNG CÓ 
TRÁCH NHIỆM - VÌ MỘT TRÁI 
ĐẤT BỀN VỮNG” 

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 
năm 2015 là “Cùng nhau tiêu dùng 
có trách nhiệm - Vì một trái đất bền 
vững” (Seven Billion Dreams. One 
Planet. Consume with Care) nhằm 
kêu gọi con người hãy bảo vệ trái 
đất ngay từ bây giờ bằng những 
hành động thiết thực trong tiêu dùng 
vì đó là cách tốt nhất đảm bảo cho 
tương lai của chúng ta và các thế hệ 
mai sau. 

Chương trình Môi trường Liên Hợp 
quốc cho biết, sự phồn thịnh của 
nhân loại, vấn đề môi trường và sự 
vận hành của nền kinh tế thời gian 
qua và hiện nay phụ thuộc vào việc 
quản lý các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên trên Trái đất. Bằng chứng cho 
thấy rằng con người đang khai thác 
và sử dụng tài nguyên thiên nhiên 
nhiều hơn mức mà Trái đất có thể 
cung cấp. 

Theo đó, nhiều kinh tế và biến đối 
khí hậu. Dự kiến đến năm 2050 với 
các mô hình sản xuất và tiêu dùng 
tiêu tốn nhiều nguồn tài nguyên thiên 
nhiên như hiện nay cộng với đó là sự 
gia tăng dân số thế giới dự kiến chạm 
tới ngưỡng 9,6 tỷ người, chúng ta sẽ 
phải cần tới 3 Trái đất mới có thể 

đáp ứng được thói quen tiêu dùng 
truyền thống và mức tiêu dùng hiện 
nay. 

Vì vậy, trong Thông điệp Ngày 
môi trường thế giới năm 2015 đã 
hướng đến nội dung thiết thực với 
chính mỗi con người, với mỗi quốc 
gia, vùng lãnh thổ là sản xuất và tiêu 
dùng theo hướng bền vững. 

Thay vì việc nghĩ đến việc tìm 
kiếm một hành tinh khác để sinh 
sống, Chương trình Môi trường Liên 
Hợp quốc mong muốn và kêu gọi 
hãy cùng nhau bảo vệ Trái đất này từ 
bây giờ. Vì đó là cách tốt nhất đảm 
bảo cho tương lai bền vững của loài 
người. Sự phát triển của con người 
không nhất thiết phải bị trả giá bằng 
Trái đất. Sống bền vững, thân thiện 
vì môi trường là làm nhiều hơn, tốt 
hơn nhưng với sự tốn kém ít nhất. 
Điều đó là phát triển kinh tế không 
thể khiến tài nguyên thiên nhiên bị 
suy giảm một cách nhanh chóng và 
môi trường không bị hủy hoại. 

 
Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phối hợp với Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam, Trung 
ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ 
chức các hoạt động cấp Quốc gia 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 
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tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc, từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 
6 năm 2015 với các hoạt động chính 
là Lễ mít tinh quốc gia; Gala trao 
Giải thưởng Môi trường Việt Nam; 
Hội chợ, triển lãm các thành tựu về 
bảo vệ môi trường; Hội thảo: Tăng 
cường vai trò của Hội Nông dân Việt 
Nam trong bảo vệ môi trường và xây 
dựng nông thông mới và các hoạt 
động truyền thông khác. 

Để tổ chức thành công sự kiện trên 
tại các địa phương khác trên cả nước, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban 
hành Công văn số 1508/BTNMT-
TCMT đề nghị các Bộ, ban, ngành, 
đoàn thể Trung ương; UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 
năm 2015 và giới thiệu tới các tổ 
chức, cá nhân Tài liệu hướng dẫn tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới 05/6/2015. 

Được biết những năm qua, Vĩnh 
Phúc là tỉnh thành thực hiện đảm bảo 
công tác quản lý nhà nước về lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường; có tốc 
độ tăng trưởng kinh tế cao với nhiều 
hoạt động phát triển kinh tế trọng 
điểm và đầu tàu cả nước, có chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 
2014) đứng thứ hạng cao của cả 
nước; đã phát động nhiều phong trào, 
mô hình cộng đồng và hoạt động 
thiết thực hướng đến bảo vệ môi 
trường và có nhiều kinh nghiệm tổ 

chức các hoạt động, sự kiện quan 
trọng về tài nguyên và môi trường 
trong khu vực. 

Ngày Môi trường thế giới 5/6 hằng 
năm là hoạt động thường niên quan 
trọng để truyền tải nhiều thông điệp 
có ý nghĩa của quốc tế đối với cộng 
đồng nhân loại trên khắp hành tinh 
về hoạt động vì môi trường. Việt 
Nam hưởng ứng Ngày Môi trường 
thế giới từ năm 1982. Hoạt động 
thiết thực này đã góp phần nâng cao 
nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững. 

(Tổng hợp) 
 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 
NÔNG THÔN: NHỮNG VẤN ĐỀ 
CẦN QUAN TÂM   

Những năm gần đây, vấn nạn ô 
nhiễm môi trường đang là mối quan 
tâm của toàn xã hội, đặc biệt là tình 
trạng ô nhiễm môi trường ở các vùng 
nông thôn từ chất thải, rác thải trong 
sinh hoạt, chăn nuôi, cho đến sự lạm 
dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản 
xuất nông nghiệp.  

 
Theo báo cáo của Tổng cục Môi 

trường (Bộ TN&MT), hiện 70% dân 
số sống ở vùng nông thôn. Ở nhiều 
khu vực nông thôn, ô nhiễm môi 
trường đã và đang trở thành vấn đề 
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nổi cộm. Đó là vấn đề ô nhiễm môi 
trường nước, không khí, đất, ô nhiễm 
chất thải rắn do nguồn thải từ hoạt 
động chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất 
quy mô nhỏ, các làng nghề và từ hoạt 
động dân sinh. 

Từ năm 2010, Thủ tướng Chính 
phủ đã phê duyệt Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu hết 
các địa phương đều đang gặp khó 
khăn trong việc triển khai và đáp ứng 
Tiêu chí 17 về Môi trường trong Bộ 
tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 
Công tác quản lý môi trường nông 
thôn hiện nay đang còn nhiều bất 
cập. Thiếu các văn bản pháp quy đặc 
thù và hệ thống quan trắc, giám sát 
chuyên biệt phục vụ công tác bảo vệ 
môi trường nông thôn. Đội ngũ cán 
bộ chuyên trách ở các địa phương 
còn hạn chế; trong khi đó, việc quản 
lý và giải quyết các vấn đề về môi 
trường nông thôn ở các bộ, ban 
ngành trung ương còn chưa được 
quan tâm đúng mức với trách nhiệm 
cũng chưa rõ ràng. 

Bên cạnh đó, trong những năm qua, 
vấn đề môi trường nông thôn hầu 
như chưa được xem xét, đánh giá 
một cách đầy đủ và toàn diện. Chính 
vì vậy, việc xây dựng Báo cáo môi 
trường quốc gia năm 2014 sẽ cung 
cấp thông tin, cái nhìn tổng quát về 
hiện trạng môi trường nông thôn 
trong những năm qua, từ đó giúp các 
nhà quản lý có những định hướng 
trong việc điều chỉnh và bổ sung các 

chính sách, kế hoạch và giải pháp 
bảo vệ môi trường nông thôn. 

Các nguyên nhân gây nên hiện 
tượng ô nhiễm môi trường 

Lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật 
Hiện nay, việc quá lạm dụng thuốc 

bảo vệ thực vật, thuốc kích thích 
tăng trưởng, các loại phân bón hóa 
học, cộng với việc trình độ khoa học 
kỹ thuật trong canh tác, chăn nuôi 
còn thấp, vấn đề xử lý nguồn thải 
còn mang tính giản đơn…đang là 
những nguyên nhân gây nên hiện 
tượng ô nhiễm môi trường ở mức độ 
ngày càng trầm trọng. Gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe của người lao 
động vùng nông thôn, phát sinh 
nhiều bệnh dịch nguy hiểm. Vì thế 
rất cần những giải pháp thiết thực cụ 
thể xử lý ô nhiễm môi trường. 

Theo Bộ NN và PTNT, hàng năm 
nước ta sử dụng trung bình 15.000 - 
25.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật. 
Tuy nhiên, sử dụng không hợp lý, 
không tuân thủ theo đúng những quy 
định nghiêm ngặt về quy trình sử 
dụng nên thuốc bảo vệ thực vật gây 
nhiều tác hại cho chính người sử 
dụng và người tiêu dùng nông sản, 
thực phẩm có chứa dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật, đồng thời ảnh hưởng 
đến môi trường sống... 

Chất thải chăn nuôi là một trong 
những nguồn gây ô nhiễm lớn nhất 
trong sản xuất nông nghiệp, theo đó 
tổng khối lượng chất thải chăn nuôi 
khoảng 73 triệu tấn/năm. Trong khi 
đó, phương thức chăn nuôi nông hộ 
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vẫn chiếm tỷ lệ lớn, vì vậy việc xử lý 
và quản lý chất thải chăn nuôi ngày 
càng khó khăn.  

Trong lĩnh vực trồng trọt, có tới 
80% khối lượng rơm rạ, thân các loài 
cây lương thực bị đốt hoặc vứt bỏ 
ngoài đồng ruộng. Bên cạnh chất thải 
hữu cơ, nguồn chất thải rắn phát sinh 
từ hoạt động sản xuất cũng khá lớn 
và ngày càng đáng báo động. Chỉ 
tính riêng thuốc bảo vệ thực vật 
(BVTV), mỗi năm nước ta nhập 
khẩu 130.000 - 150.000 tấn. 

Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tình 
trạng ô nhiễm môi trường cũng rất 
đáng lo ngại. Vấn đề nổi cộm trong 
môi trường nuôi trồng thủy sản hiện 
nay chính là ở các vùng nuôi tôm và 
cá da trơn tập trung. Chất thải trong 
nuôi trồng thủy sản là bùn thải chứa 
phân của các loài thủy sản, nguồn 
thức ăn dư thừa thối rữa bị phân hủy, 
các chất tồn dư của vật tư sử dụng 
như hóa chất, vôi, khoáng chất, lưu 
huỳnh lắng đọng… 

Riêng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, tình trạng ô nhiễm môi 
trường nông thôn cũng báo động 

Theo báo cáo của UBND xã Châu 
Pha (huyện Tân Thành), hiện nay xã 

còn 85 hộ dân sống xung quanh suối 
Giao Kèo bị ô nhiễm nguồn nước từ 
bãi rác tạm Tóc Tiên.  

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, 
hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 134 
trang trại chăn nuôi gia súc với số 
lượng 140.000 con và 82 trang trại 
chăn nuôi gia cầm với số lượng hơn 
1,5 triệu con. Trong đó, số hộ chăn 
nuôi nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình có 
khoảng 16.300 hộ, chiếm tỷ lệ 11%, 
chủ yếu tập trung nhiều nhất tại các 
huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức và 
Tân Thành. Đặc biệt là tình trạng hộ 
chăn nuôi không hợp vệ sinh, xả 
thẳng chất thải chăn nuôi ra môi 
trường còn chiếm tỷ lệ lớn 32%. 
Thanh tra Sở TN-MT cho biết, hiện 
tượng chuồng gia súc, gia cầm nằm 
ngay cạnh khuôn viên nhà ở, chen 
chúc trong khu dân cư khá phổ biến 
ở khu vực vùng nông thôn trong tỉnh. 
Việc xả thẳng chất thải ra môi trường 
từ các hộ chăn nuôi chính là nguyên 
nhân trực tiếp gây ô nhiễm môi 
trường. Chỉ cần một gia đình nuôi 5 - 
10 con heo không vệ sinh chuồng 
trại, xử lý phân không hợp lý thì tất 
cả các hộ xung quanh phải cùng chịu 
hậu quả, vì nguồn nước, không khí bị 
ô nhiễm và nguy hiểm hơn là việc 
lây lan dịch bệnh rất nhanh. 

Thời gian qua, người dân sử dụng 
không đúng cách thuốc bảo vệ thực 
vật (BVTV), chai, lọ đựng thuốc 
BVTV vứt bừa bãi… cũng đã để lại 
gánh nặng cho môi trường ở nông 
thôn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 
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nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe 
cộng đồng. Theo Trung tâm Bảo vệ 
thực vật phía Nam, từ năm 1992, 
ngành BVTV đã triển khai các 
chương trình giảm sử dụng thuốc 
BVTV để hạn chế ô nhiễm trong 
hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy 
nhiên, mức độ ô nhiễm từ hoạt động 
BVTV hiện nay vẫn chưa giảm.  

Vì vậy, thực trạng ô nhiễm môi 
trường trong sản xuất nông nghiệp ở 
nước ta, nhiều chuyên gia cho rằng, 
tình trạng ô nhiễm này đang ở mức 
báo động đỏ. Và nếu chúng ta không 
có những giải pháp kịp thời thì hậu 
quả sẽ rất khó lường. 

Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường 

Vấn đề mâu thuẫn giữa phát triển 
kinh tế và bảo vệ môi trường ngày 
càng lớn. Tình trạng tự phát trong 
sản xuất thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực 
hoạt động của ngành, đặc biệt là vấn 
đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng thiếu 
quy hoạch, chuyển đổi đất giữa trồng 
lúa và nuôi tôm, phá rừng ngập mặn 
để nuôi tôm, khai thác hải sản quá 
mức… dẫn đến dịch bệnh lây lan và 
phát tán nhanh, hiệu quả kinh tế 
giảm. Công tác quy hoạch khó cân 
đối việc sử dụng đất đai, tài nguyên 
thiên nhiên, thường ưu tiên cho khai 
thác tài nguyên và canh tác cao độ, ít 
cân nhắc đến bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững. Do vậy, các 
nguồn tài nguyên bị chia cắt cục bộ, 
phá vỡ tính thống nhất của hệ sinh 
thái, dễ phát sinh sự cố môi trường. 

Quá trình phát triển kinh tế không 
hợp lý sẽ dẫn đến môi trường ngày 
càng bị ô nhiễm, làm thu hẹp dần các 
vùng sản xuất. Tuy nhiên, những tồn 
tại này có thể được hạn chế và giải 
quyết nếu có một hệ thống phối hợp 
đồng bộ về tổ chức quản lý, xử lý 
các vấn đề môi trường để đưa ra 
những giải pháp tổng thể giải quyết 
vấn đề môi trường ở tầm quốc gia. 
Môi trường nông nghiệp, nông thôn 
đang tồn tại nhiều vấn đề nan giải, 
trong khi đó những việc đã làm được 
của ngành nông nghiệp mới dừng lại 
ở những chương trình, dự án quốc 
gia để phục hồi hệ sinh thái, môi 
trường nông nghiệp, triển khai các 
mô hình xử lý chất thải công nghiệp 
cụ thể, nhỏ lẻ. Chương trình mục tiêu 
quốc gia nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn cũng chỉ tập trung 
chủ yếu vào lĩnh vực cấp nước sạch 
nông thôn, hỗ trợ xây dựng nhà vệ 
sinh và giải quyết một phần cho các 
vấn đề môi trường nông thôn như thu 
gom rác thải... Những chương trình, 
dự án này là rất cần thiết, tuy nhiên 
cũng cần có những giải pháp để giải 
quyết những vấn đề trọng tâm trước 
thực trạng ô nhiễm đang ngày một đe 
dọa môi trường sản xuất và môi 
trường sống của bà con nông dân. 

Giải quyết vấn đề xử lý ô nhiễm 
môi trường trong nông nghiệp bao 
hàm nhiều vấn đề bảo vệ môi trường 
mà ngành nông nghiệp phải đảm 
trách: khắc phục ô nhiễm, suy thoái, 
phục hồi cải thiện môi trường, khai 
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thác, sử dụng hợp lý các tài nguyên 
thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh 
học... Ngoài ra, việc xây dựng bộ 
tiêu chuẩn về môi trường ngành nông 
nghiệp để có thể quản lý được các 
vấn đề nảy sinh, tồn tại trong thực tế, 
phát triển các công nghệ xử lý chất 
thải nông nghiệp cũng cần được quan 
tâm. Bên cạnh đó, cũng rất cần sự 
phối hợp đồng bộ với các bộ, ngành 
liên quan như Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Các địa phương cũng cần 
chủ động nguồn ngân sách cho công 
tác này, đồng thời có cơ chế chính 
sách để toàn xã hội có thể tham gia 
giải quyết vấn đề môi trường. Bên 
cạnh đó, việc quy định cụ thể trách 
nhiệm, trong đó có trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại, trách nhiệm phục 
hồi môi trường trong trường hợp các 
cơ sở sản xuất trong lĩnh vực nông 
nghiệp gây ô nhiễm, làm thiệt hại tới 
môi trường cũng rất quan trọng. Nếu 
thực hiện được đồng bộ các nhóm 
giải pháp này thì môi trường nông 
nghiệp nông thôn mới sớm được cải 
thiện, nền nông nghiệp mới có thể 
phát triển bền vững. 

 (Tổng hợp) 
 
 
 
 
NHIỀU GIẢI PHÁP GIẢM Ô 
NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG 
KHÍ  

Nhiều giải pháp để giảm thiểu ô 
nhiễm không khí đã được Bộ 

TN&MT và các ngành chức năng đặt 
ra, để đem lại bầu không khí trong 
lành, đồng thời bảo vệ sức khỏe 
người dân. 

Ô nhiễm nặng… môi trường 
không khí 

Kết quả đo lường, phân tích cho 
thấy các thành phố lớn với mật độ 
dân cư đông là những nơi có môi 
trường không khí ô nhiễm nặng. 
Điển hình là ở Hà Nội, Thành phố 
HCM, Hải Phòng… Tại hầu hết 
những thành phố này, nồng độ bụi và 
bụi mịn vượt quá tiêu chuẩn từ 1,5 
đến 2,5 lần. Thậm chí thành phố môi 
trường Đà Nẵng, được mệnh danh là 
thành phố đáng sống nhất Việt Nam 
thì những năm gần đây ô nhiễm 
không khí cũng đang có chiều hướng 
tăng cao. Số liệu cho thấy, số ngày ô 
nhiễm không khí vượt ngưỡng cho 
phép từ 40 ngày (năm 2011) đã lên 
tới 128 ngày (năm 2013). 

Nguyên nhân dẫn đến nồng độ bụi 
cao chủ yếu là từ các nguồn như hoạt 
động giao thông, công nghiệp, xây 
dựng, dân sinh và ô nhiễm xuyên 
biên giới. Trong đó, hoạt động giao 
thông đường bộ là nguyên nhân 
chính gây ô nhiễm bụi, nhất là các 
thành phố có mật độ phương tiện 
giao thông cao. Việc đào lấp, sửa 
chữa hệ thống đường giao thông còn 
diễn ra thường xuyên mà không thực 
hiện các biện pháp bảo vệ môi 
trường cũng là tác nhân gây ô nhiễm 
không khí. Các khu, cụm công 
nghiệp cũng là nơi có hàm lượng bụi 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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cao vượt mức cho phép. Vì các cơ sở 
sản xuất vẫn sử dụng công nghệ lạc 
hậu, chưa đầu tư, vận hành hệ thống 
xử lý dẫn đến lượng khí thải công 
nghiệp đưa ra môi trường khá lớn. 

Ngay cả khu vực nông thôn thì tình 
trạng ô nhiễm không khí ở một số 
vùng cũng ở mức đáng báo động, với 
nồng độ bụi vượt xa so với tiêu 
chuẩn cho phép.  

Nhiều giải pháp thiết thực 
Vấn đề ô nhiễm không khí, quản lý 

chất lượng không khí đã được quy 
định cụ thể trong Luật Bảo vệ môi 
trường 2014. Vấn đề hiện nay là cần 
sớm ban hành chính sách và kế 
hoạch hành động trên cơ sở các quy 
định của Luật. 

Để kiểm soát và từng bước giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường không khí, 
Bộ TN&MT và nhiều thành phố lớn 
hiện đã và đang thiết lập các hệ 
thống quan trắc và phân tích môi 
trường để thu thập các thông tin môi 
trường nước, không khí, đất và chất 
thải rắn. Đồng thời tập trung vào 
công tác quản lý, giám sát các nguồn 
thải và trách nhiệm của các chủ đầu 
tư; xây dựng cơ chế trao đổi hạn 
ngạch phát thải giữa các doanh 
nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động 
quan trắc, kiểm kê khí thải, kiểm 
soát môi trường không khí tại các đô 
thị và khu công nghiệp. 

Đi đầu trong cả nước, Sở TN&MT 
Hà Nội đã triển khai "Quy hoạch 
mạng lưới quan trắc không khí cố 
định trên địa bàn" đến năm 2020. 

Nhằm bổ sung, hoàn thiện mạng lưới 
quan trắc không khí cố định để đánh 
giá sự thay đổi chất lượng không khí 
và các yếu tố khí tượng, phục vụ 
công tác quản lý nhà nước về môi 
trường nói chung và môi trường 
không khí nói riêng. Sở sẽ xây dựng 
và đưa vào vận hành ít nhất 3 trạm 
quan trắc tự động liên tục, cùng với 
các trạm đã có và các điểm quan trắc 
định kỳ theo hệ thống mạng lưới quy 
hoạch mới, trọng tâm là những khu 
vực, những yếu tố quan trắc có nhu 
cầu cấp bách phục vụ công tác giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường không khí, 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng… 

Ngoài ra, cần tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức của doanh nghiệp và 
cộng đồng. Từ đó thay đổi hành vi, 
góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm 
môi trường không khí hiện nay. 

(Theo Bộ Tài nguyên&Môi trường) 
 

SỔ TAY TIÊU DÙNG XANH  
Hiện nay, thông qua những phương 

tiện truyền thông các thông điệp về 
khuyến khích sử dụng các loại bóng 
đèn thế hệ mới như đèn compact; 
đèn LED; đèn T5 ... thường hay được 
nhắc đến. Thế nhưng để việc dùng 
các loại bóng đèn thế hệ mới thật sự 
hiệu quả cho mục đích tiết kiệm năng 
lượng; thân thiện với môi trường; 
chúng ta cần phải hiểu đúng, sử 
dụng đúng các loại đèn tiết kiệm 
năng lượng này. KS Phạm Huy 
Phong, Trung tâm tiết kiệm năng 
lượng TP.HCM đã cho biết như sau:  
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Bóng đèn compact 
Đèn compact thực chất là một biến 

thể của đèn huỳnh quang ống dài. 
Hai loại này hoạt động như nhau, 
nhưng công dụng lại khác nhau. Đèn 
compact thực chất là loại đèn huỳnh 
quang công suất nhỏ có ống thuỷ 
tinh bé uốn gấp hình chữ U, 2U, 3U 
hoặc ống xoắn thu gọn kích thước 
gần bằng với bóng sợi đốt thông 
thường. Do kích thước nhỏ gọn nên 
trong tiếng Anh gọi là compact và 
hiện tại chưa có tên tiếng Việt nên 
vẫn tạm dùng bằng tên tiếng Anh 
hoặc phiên âm (com - pắc). 

Lợi ích của đèn compact? 
Đèn compact kích thước nhỏ như 

đèn sợi đốt nhưng có hiệu suất lớn 
hơn nhiều và tuổi thọ cao hơn từ 6 -7 
lần, giúp tiết kiệm đến 80%. Vì thế, 
đèn compact được khuyến khích 
dùng thay đèn sợi đốt. 
Ngoài ưu thế tiết kiệm điện năng, 
bóng đèn compact còn giảm thiểu sự 
nhấp nháy ánh sáng do được trang bị 
chấn lưu điện tử so với đền huỳnh 
quang ống thẳng thường dùng chấn 
lưu điện từ. Bóng đèn compact khi 
thay cho bóng đèn sợi đốt sử dụng lại 
chui đèn cũ. Do đó, người tiêu dùng 
chỉ mua bóng đèn mới để lắp đặt một 
cách đơn giản, không đòi hỏi thay 
đổi đáng kể nào về kỹ thuật. 

Đèn compact có nhiều loại có kích 
thước và công suất khác nhau như 
5W, 8W, 15W, 18W… 

Đèn compact không thay thế cho 
đèn tuýp, vì hai loại đèn này có công 
dụng khác nhau. Đèn tuýp có dải 
sáng rộng, nên thích hợp để lắp cho 
các không gian lớn như phòng 
khách, phòng ngủ hoặc văn phòng 
làm việc; còn đèn compact tiện dụng 
để thắp sáng các vị trí có không gian 
hạn chế, như các góc nhà, phòng 
tắm, hốc tường trang trí, showroom... 

Những lưu ý nào khi sử dụng đèn 
compact 

Rào cản lớn nhất là giá thành của 
đèn compact đắt hơn nhiều so với 
đèn sợi đốt và dễ hỏng trong điều 
kiện điện áp không ổn định. Thực tế, 
đèn compact có tuổi thọ thấp hơn 
đèn sợi tóc. Do vậy, trong quá trình 
sử dụng, nên hạn chế số lần bật tắt sẽ 
giúp kéo dài tuổi thọ của bóng đèn. 

Trong trường hợp đèn compact bị 
vỡ hoặc nứt, chúng ta nên mở ngay 
cửa sổ và tắt máy điều hòa để không 
khí được lưu thông, nhất là khi gia 
đình có trẻ nhỏ. Cần gom các mảnh 
vỡ vào túi nilon rồi buộc chặt, bỏ vào 
thùng rác, tuyệt đối không được đốt 
các mảnh vỡ bởi khói thải bốc lên rất 
độc. Sau khi chạm vào những mảnh 
vỡ đèn compact, nên rửa tay sạch. 

Đèn LED 
Những ưu điểm của đèn LED so 

với các loại đèn khác là gì? 
Đèn LED được ưa chuộng nhờ các 

ưu điểm sau: Hiệu suất phát sáng 
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cao; Tiết kiệm điện năng; Khả năng 
phát màu và thay đổi màu sắc ánh 
sáng linh hoạt góp phần làm cho kiến 
trúc công trình thêm độc đáo; Kích 
thước của bóng LED rất nhỏ, có thể 
bố trí dễ dàng; Thời gian bật tắt 
nhanh; Tuổi thọ cao, lớn hơn nhiều 
lần so với bóng huỳnh quang và sợi 
đốt; Độ bền cao: LED được làm từ 
vật liệu bán dẫn, nên rất khó bị phá 
huỷ bởi sự va đập...; An toàn: LED 
không gây độc hại, thân thiện với 
môi trường. Đèn LED khi hoạt động 
không sinh ra các tia hồng ngoại hay 
tia cực tím. 

Tóm lại, có 3 lý do mà người tiêu 
dùng có thể lựa chọn dùng đèn LED 
để thắp sáng là đèn LED tiết kiệm 
đến 70% điện năng so với bóng đèn 
thông thường; đèn LED có tuổi thọ 
sử dụng trên 50.000 giờ, gấp 20 lần 
so với bóng đèn dây tóc và 5 lần so 
với đèn huỳnh quang; và sử dụng 
đèn LED là rất thân thiện với môi 
trường chúng ta đang sống vì đèn 
LED không thải CO2 làm ô nhiễm 
môi trường. 

Khuyết điểm của đèn LED là gì? 
Đèn LED có 2 khuyết điểm lớn 

nhất là ánh sáng của đèn LED gây 
chói mắt và giá thành cao. 

Lưu ý nào khi sử dụng đèn LED 
Đèn LED có tuổi thọ cao, tuy nhiên 

tuổi thọ của bộ đèn LED phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố, trong đó phần lớn 
phụ thuộc vào bo mạch điện tử đi 
kèm. Thực tế khi sản phẩm LED bị 
hỏng thì đa phần là do sự hư hỏng 

của bo mạch điện tử. Với các loại 
bóng đèn khác, tuổi thọ đèn là 
khoảng thời gian từ khi bắt đầu sử 
dụng đến khi bóng cháy, còn đối với 
đèn LED, tuổi thọ tính từ khi bắt đầu 
sử dụng cho đến khi đèn LED chỉ 
còn 70% độ sáng ban đầu. 

Ngoài ra, người tiêu dùng cần lưu ý 
thêm một số vấn đề sau: Sử dụng đèn 
nơi kín gió có thể làm giảm tuổi thọ 
đèn; Không đặt đèn trực tiếp dưới 
ánh sáng mặt trời hoặc những nơi có 
nhiệt độ cao; Không sử dụng đèn ở 
điều kiện không khí ẩm hoặc những 
nơi ẩm ướt; Dùng vải sạch, khô hoặc 
bình xịt khí khi vệ sinh đèn; Không 
dùng hóa chất vệ sinh đèn; Không 
đặt đèn gần chất dễ gây cháy nổ. 

Những lưu ý khi mua đèn LED 
Sẽ như thế nào nếu chúng ta bỏ ra 

một số tiền khá lớn nhưng lại nhận 
về một sản phẩm không tốt? Để hạn 
chế những trường hợp mua nhầm 
những sản phẩm đèn LED trôi nổi, 
kém chất lượng, người mua nên chú 
ý những đặc điểm sau đây: Phải mua 
sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ sản 
phẩm rõ ràng; Nơi bán có đội ngũ tư 
vấn thiết kế chuyên nghiệp; Chế độ 
bảo hành bảo dưỡng rõ ràng; Sản 
phẩm khi thắp sáng sau 4-5 phút vẫn 
không bị nóng; Ánh sáng không bị 
ngả xanh (chứng tỏ chip LED sử 
dụng không đạt chất lượng). 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
KHẮC PHỤC SỰ CỐ DẦU 
LOANG BẰNG LƯỚI LỌC DẦU 
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Các nhà khoa học đã nghiên cứu 
thành công một lưới thép không gỉ 
cho phép tách nước khỏi dầu dễ 
dàng và nhanh gọn. 

Kể từ sau sự cố nổ giàn khoan 
Deepwater Horizon gây tràn dầu 
được đánh giá là sự cố rò rỉ dầu ra 
biển lớn nhất trong lịch sử từ trước 
tới nay, nhiều công tác khắc phục 
hậu quả gây nguy cơ ô nhiễm môi 
trường nước đã được thực hiện. 
Trong một báo cáo về nghiên cứu 
gần đây được công bố trên tạp chí 
Nature Scientific Reports, các nhà 
nghiên cứu tại Đại học bang Ohio, 
Hoa Kỳ cho biết họ đã phát triển 
thành công một lưới thép không gỉ 
cho phép tách nước khỏi dầu dễ dàng 
và nhanh gọn. 

Các chuyên gia cho biết thiết kế 
của chiếc lưới đặc biệt này được lấy 
cảm hứng từ những chiếc lá sen. Bề 
mặt lá sen được phủ bởi một lớp lông 
mịn, nước rơi trên bề mặt lá sen sẽ 
lăn đi lăn lại như những giọt hình 
cầu, cuốn đi bụi bẩn và vi trùng. Tuy 
nhiên, khác với nước, dầu lại không 
bị ảnh hưởng theo cách thức tương 
tự. Ở thiết kế mới, cấu trúc micro của 
lưới đã được biến đổi, cho phép nước 
dễ dàng xuyên qua và dầu thì lưu giữ 
lại, từ đó có thể tách nước khỏi dầu 
dễ dàng. 

Nhóm nghiên cứu bắt đầu thử 
nghiệm bằng cách phun một lớp các 
hạt nano silica lên bề mặt lưới thép 
mịn để tạo ra những va chạm mạnh 
trên bề mặt lưới. Sau đó, họ lại phủ 

một lớp polymer có chứa các phân tử 
của chất có hoạt tính bề mặt dầu 
chống thấm. Toàn bộ lớp phủ hỗn 
hợp có độ dày chỉ khoảng vài trăm 
nanomet. 

Trong các thử nghiệm phòng lab, 
khi chuyên gia cho nước nhiễm dầu 
chảy qua bề mặt lưới, họ nhận thấy 
nước chảy qua trong khi lớp váng 
dầu thì đọng lại trên lưới. Họ tin rằng 
với nguyên lý hoạt động trên thì một 
chiếc lưới có kích thước lớn hoàn 
toàn có thể trở thành một giải pháp 
lọc hiệu quả các hạt dầu thô nhỏ li ti 
lẫn trong dòng nước biển. 

Chi phí cho nguyên vật liệu để làm 
một chiếc lưới hoàn thiện ít tốn kém, 
với chưa đến 1 USD cho mỗi mét 
vuông lưới. Đặc biệt, lưới có thể 
được tái sử dụng sau khi tách dầu ra 
khỏi lưới. 

(Theo Chinhphu.vn) 
 
 
 

 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
THÀNH “XƯƠNG SỐNG” CỦA 
NÔNG NGHIỆP  

Thủ tướng Chính phủ vừa ban 
hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 
97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ 
Chính trị về một số chủ trương, giải 
pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 7 Khóa X về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Theo đó, để tập trung triển khai 
thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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nông nghiệp theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững theo Quyết định phê duyệt của 
Thủ tướng Chính phủ số 899/QĐ-
TTg ngày 10/6/2013, trong đó cần 
tập trung thực hiện các giải pháp về 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công 
nghệ, nhất là công nghệ cao và tổ 
chức lại sản xuất; xây dựng đề án 
tổng thể, đề án chuyên đề, cụ thể hóa 
chủ trương, giải pháp thực hiện tái 
cơ cấu trong từng lĩnh vực, ở từng 
địa phương; xây dựng và chỉ đạo 
thực hiện các kế hoạch hành động. 

Bên cạnh đó, xây dựng và ban hành 
các chính sách khuyến khích, hỗ trợ 
nông dân và các doanh nghiệp tham 
gia thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; 
điều chỉnh cơ cấu chi tiêu công; tăng 
cường bộ máy chỉ đạo triển khai thực 
hiện tái cơ cấu; thường xuyên kiểm 
tra đôn đốc thực hiện. 

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công 
nghiệp, ngành nghề và dịch vụ ở 
nông thôn để tạo việc làm, tăng thu 
nhập cho nông dân đồng thời hỗ trợ 
phát triển nông nghiệp. Tập trung 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp đầu tư phát triển sản xuất 
kinh doanh ở nông thôn, nhất là các 
doanh nghiệp bảo quản, chế biến 
nông lâm thủy sản, doanh nghiệp sản 
xuất giống, vật tư nông nghiệp, 
doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 
động tại chỗ; đẩy mạnh cơ giới hóa 
nông nghiệp, điện khí hóa nông thôn, 
nâng cao năng suất lao động, hạ giá 

thành sản phẩm; tạo điều kiện phát 
triển các lĩnh vực sản xuất với khả 
năng cạnh tranh được nâng cao. 

Bên cạnh đó, kế hoạch nêu rõ, rà 
soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời 
chính sách đủ mạnh để khuyến khích 
việc ứng dụng khoa học - công nghệ, 
huy động nguồn lực, thu hút doanh 
nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, 
dịch vụ nông nghiệp, nông thôn nhất 
là những vùng khó khăn, miền núi, 
hải đảo. Mở rộng các hình thức hợp 
tác công tư trong phát triển sản xuất 
và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. 
Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, 
tăng nguồn vốn tín dụng và tạo điều 
kiện thuận lợi để người dân, hợp tác 
xã và doanh nghiệp, .… 

Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển 
nông nghiệp công nghệ cao 

Phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao, với kỳ vọng "nâng cao giá trị gia 
tăng trong nông nghiệp, hình thành 
một số khu nông nghiệp công nghệ 
cao", là mục tiêu Nghị quyết Ðại hội 
Ðảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần 
thứ V đề ra.  Tính đến thời điểm hiện 
nay, tổng diện tích sản xuất cây hằng 
năm của Bà Rịa - Vũng Tàu là hơn 
58 nghìn ha, với các loại cây trồng 
chủ yếu là lúa, khoai mì, rau đậu các 
loại. Diện tích cây lâu năm khoảng 
57 nghìn ha, chủ yếu là cà-phê, cao-
su, hồ tiêu, điều và cây ăn quả. 
Ngành nông nghiệp tỉnh đã xây dựng 
quy hoạch tổng thể phát triển chăn 
nuôi, phát triển vùng sản xuất hồ 
tiêu, điều, nhãn xuồng cơm vàng, 
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mãng cầu ta, rau, hoa, cây cảnh. Tỉnh 
cũng có chính sách khuyến khích 
nông dân áp dụng công nghệ cao 
trong chăn nuôi, sản xuất cây công 
nghiệp, cây ăn trái và trong khâu thu 
hoạch, bảo quản sản phẩm. 
Kết quả bước đầu, trong lĩnh vực 
chăn nuôi đã có 14 trong số 134 
trang trại chăn nuôi lợn ứng dụng 
công nghệ chuồng lạnh cho khoảng 
58 nghìn con, trong đó có năm trang 
trại nuôi bán tự động; 18 trang trại 
chăn nuôi gà, với tổng đàn gần hai 
triệu con, có sử dụng tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật vào sản xuất. Trong 
lĩnh vực trồng trọt, mô hình tưới 
nước tiết kiệm đối với cây hồ tiêu, 
cây thanh long, cây mãng cầu ta 
được triển khai rộng rãi. Mô hình san 
mặt ruộng bằng tia la-de cũng đã 
được nông dân áp dụng, bước đầu đã 
mang lại hiệu quả... 

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ðỗ 
Minh Tuấn, riêng trong lĩnh vực 
trồng trọt, để "áp dụng công nghệ 
cao" đòi hỏi phải kiểm soát được cả 
ba khâu của quy trình sản xuất, từ 
cây con giống, phương thức canh tác 
đến bảo quản sau thu hoạch. Song 
không dễ để có thể làm tốt cùng lúc 
cả ba khâu này. Chủ nhiệm HTX 
Dịch vụ nông nghiệp Hưng Thịnh 
(huyện Xuyên Mộc) Trần Quang Hải 
cho biết: Hiện nay HTX chỉ có thể tư 
vấn cho bà con xã viên một số kỹ 
thuật trồng và chăm sóc thanh long, 
các loại phân bón thích hợp. HTX 

chưa thể bảo đảm về chất lượng cây 
giống, cũng như kỹ thuật bảo quản 
sau thu hoạch. Ðể làm tốt các khâu 
này, bà con xã viên vẫn phải tự 
nghiên cứu, tìm tòi. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu Lê Tuấn Quốc khẳng định: Ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất 
nông nghiệp là một trong những mục 
tiêu quan trọng của địa phương vừa 
nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 
vừa giúp nông dân nâng cao thu 
nhập, cải thiện đời sống. Từ năm 
2012, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 
Quyết định phê duyệt Ðề án phát 
triển cơ điện sơ chế, bảo quản nông 
sản sau thu hoạch của tỉnh giai đoạn 
2012-2017. Trên cơ sở đó, thời gian 
qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã xây 
dựng thành công một số mô hình sơ 
chế rau, củ quả, đóng gói trái cây, 
sấy lúa. Ðầu tư xây dựng mô hình 
sản xuất trong nhà lưới, nhà màng; 
xây dựng phòng nuôi cấy mô tại trại 
hoa lan Minh Ngân, xã Long Mỹ 
(huyện Ðất Ðỏ)... Tuy nhiên, công 
việc phía trước vẫn còn nặng nề và 
phụ thuộc lớn vào nguồn lực của địa 
phương cũng như chất lượng lao 
động ở khu vực nông thôn. 

(Tổng hợp) 
 
QUẢN LÝ ĐỘ PH LÚC GIAO 
MÙA TRONG AO NUÔI THỦY 
SẢN  

Đối với những người nuôi thủy sản 
thì giai đoạn này được xem là 
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khoảng thời gian khó khăn vì chất 
lượng nước trong ao nuôi diễn biến 
phức tạp và khó kiểm soát. 

Một trong những nhân tố môi 
trường quan trọng ảnh hưởng trực 
tiếp đến đời sống động vật thủy sản 
như sinh trưởng, tỷ lệ sống, sinh sản, 
dinh dưỡng… chính là pH. 

Độ pH thích hợp cho động vật thủy 
sản là từ 6,5 - 9, tuy nhiên đối với ao 
nuôi tôm, cá bà con cần duy trì ở 
mức từ 7 - 8,5 là tốt nhất cho sự sinh 
trưởng và phát triển. Tác động chủ 
yếu của pH là làm thay đổi độ thẩm 
thấu của màng tế bào dẫn đến làm rối 
loạn quá trình trao đổi muối - nước 
giữa cơ thể và môi trường ngoài. 

Nguyên nhân của việc pH trong ao 
bị giảm có thể do nhiều yếu tố như 
phân hủy chất hữu cơ, hô hấp của 
thủy sinh vật… Tuy nhiên vấn đề pH 
giảm nhanh đến dưới 4,5 chủ yếu là 
do đất phèn tiềm tàng bị oxy hóa. 

Đối với các ao đang nuôi thì lượng 
đất phèn trên bờ ao (phần không 
ngập nước) sẽ tiếp xúc trực tiếp với 
không khí, xảy ra phản ứng oxy hóa 
tạo ra acid, nếu không có mưa thì pH 
trong ao vẫn ở mức ổn định. 

Tuy nhiên, sau khi xuất hiện các 
cơn mưa đầu tiên, lượng acid này bị 
rửa trôi xuống ao, làm pH trong nước 
ao giảm đột ngột. Để đề phòng vấn 
đề này, người nuôi cần lưu ý: 

- Thường xuyên kiểm tra pH trong 
ao nuôi bằng bộ kit nhanh chuyên 
dụng. Nên kiểm tra 2 lần/ngày vào 
lúc 8 - 9 giờ sáng, khi mặt trời đã lên 

cao, lần thứ 2 vào lúc 16 - 17h chiều. 
Khi kiểm tra nên lưu ý lấy mẫu nước 
ở giữa ao và cách mặt nước khoảng 
0,5 m. Cần tuân thủ các bước lấy 
mẫu và so màu theo như hướng dẫn 
đi kèm, sau khi cho dung dịch thuốc 
thử vào mẫu phải lắc đều và so màu 
ngay, nếu để quá lâu sẽ cho kết quả 
không chính xác. 

- Sử dụng vôi để giảm pH là 
phương pháp rẻ tiền và hiệu quả 
nhất. Có nhiều loại vôi, nhưng người 
nuôi nên sử dụng loại vôi nông 
nghiệp, có thể là vôi đá (CaCO3) 
hoặc vôi đen CaMg(CO3)2. Số lượng 
vôi cần sử dụng tùy thuộc vào độ pH 
trong ao. Tuy nhiên, đối với ao đã 
nuôi nhiều năm, liều lượng sử dụng 
là 10 - 15 kg/1.000 m2, tạt đều xuống 
ao, rải trên bờ ao, trên cả lối đi. 

Ngoài việc chú trọng quản lý pH 
trong ao, người nuôi thủy sản cần 
quan tâm bổ sung thêm các loại 
vitamin, khoáng chất, đặc biệt là 
vitamin C vào khẩu phần ăn hằng 
ngày, nhằm làm tăng sức đề kháng 
của đối tượng nuôi.  

(Theo nông nghiệp VN) 
 
NGHIÊN CỨU THÀNH CÔNG 
PHƯƠNG PHÁP DIỆT TRỪ 
HIỆU QUẢ CÂY MAI DƯƠNG  

Mai dương sinh trưởng nhanh, 
phát triển mạnh, khi sinh sôi mạnh 
có thể nhanh chóng tạo thành những 
thảm, rừng cây bụi lớn, lấn át làm 
các loài cây khác không phát triển 
được. 
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Khoa Sinh học, ĐH Khoa học Tự 

nhiên (ĐHQG TP.HCM) đã nghiên 
cứu thành công biện pháp phun dung 
dịch muối ăn làm rụng lá cây mai 
dương để bổ sung vào quy trình tổng 
hợp diệt trừ loài thực vật ngoại lai 
nguy hiểm. Cây mai dương còn có 
một số tên gọi khác như trinh nữ 
than gỗ, trinh nữ đầm lầy, trinh nữ 
nhọn, mắt mèo, trinh nữ nâu, mắc cỡ 
Mỹ… với tên khoa học là Mimosa 
pigra thuộc họ Mimosaceae, có 
nguồn gốc từ Trung Mỹ, được nhập 
vào miền Nam nước ta từ Indonesia 
trong những năm 70 của thế kỷ 
trước. Cây cao tới 6 m, phân nhiều 
nhánh, than và cành có nhiều gai 
nhọn. Từ lúc hạt nảy mầm đến khi 
cây ra hoa, đậu quả, kết hạt và quả 
chín mất khoảng 8 - 10 tháng. Trái 
dạng trái đậu, màu nâu, chứa từ 14 - 
26 hạt. Trung bình mỗi cây cho 
khoảng 10.000 hạt/năm. Hạt có sức 
sống cao, dễ nẩy mầm khi gặp đất có 
độ ẩm, phát tán rộng bằng nhiều con 
đường như gió, nguồn nước, côn 
trùng, chim và động vật.  

Theo quy trình phòng trừ tổng hợp 
cây trinh nữ thân gỗ Mimosa pigra L. 
ở Việt Nam, có 3 biện pháp cơ bản 
để diệt cây mai dương là thủ công, 

hóa học và sinh học được áp dụng 
cho các vườn quốc gia, vùng lòng hồ 
chứa nước hay các vùng đất ven 
sông và tại các vùng đất canh tác.  

Tuy nhiên, theo đánh giá của các 
nhà khoa học thì giải pháp hữu hiệu 
nhất là tiêu diệt chúng ngay từ nhỏ 
bằng cách nhổ bỏ cả cây con. Biện 
pháp mới mà Khoa Sinh học, ĐH 
Khoa học Tự nhiên TP.HCM đề nghị 
bổ sung vào quy trình phòng trừ tổng 
hợp cây mai dương là phun dung 
dịch nước muối NaCl pha nồng độ từ 
10 - 60 gr/l rồi phun lên cây trưởng 
thành sẽ gây ra sự mất diệp lục tố và 
carotenoid, dẫn đến sự mất màu lục 
và hóa nâu của lục mô ở tử diệp mai 
dương. Dưới tác động của ánh nắng 
mặt trời, chỉ sau 2 giờ phun dung 
dịch muối ăn, cây mai dương bị tổn 
thương lá, cành, 2 tuần sau sẽ rụng 
hết lá, thuận lợi cho các biện pháp 
thủ công tiếp theo là chặt, đào bỏ rễ 
để đem đốt.  

Theo đánh giá của các nhà khoa 
học, đây là biện pháp cho hiệu quả 
kinh tế cao hơn nhiều so với các biện 
pháp phun thuốc hóa học vì chi phí 
giá thành rẻ hơn nhiều lần, có tính 
khả thi và dễ áp dụng rộng rãi...  

(Theo nongnghiep.vn) 
 
BỔ SUNG SẮT VÀ VITAMIN 
CHO LỢN SỮA 

Sắt và vitamin là hai loại dinh 
dưỡng rất cần thiết cho lợn con nhất 
là lợn sữa. Thiếu sắt và vitamin lợn 
con còi cọc, chậm lớn, giảm khả 
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năng đề kháng của cơ thể với vi sinh 
vật gây bệnh, hay bị bệnh tiêu chảy 
phân trắng…  

Để bổ sung sắt và vitamin cho lợn 
con hiệu quả, an toàn cần chú ý một 
số kỹ thuật sau. Sắt bổ sung cho lợn 
con chủ yếu dưới dạng dung dịch 
tiêm như Fedextran, Fedextrin hoặc 
Gleptoferon..., liều tiêm trung bình 
300mg/con/2 lần. Ngoài sắt, vitamin 
cũng có vai trò quan trọng trong việc 
kích thích quá trình trao đổi chất, 
giúp bộ máy tiêu hoá của lợn hấp thu 
tốt chất dinh dưỡng từ sữa mẹ và 
thức ăn… Nguồn vitamin cung cấp 
cho lợn sơ sinh chủ yếu từ sữa mẹ, 
nhu cầu vitamin tăng nhanh theo 
ngày tuổi và sữa mẹ thường cung cấp 
không đủ. Bổ sung vitamin cho lợn 
con qua đường tiêm trực tiếp hay 
thức ăn bổ sung là rất cần thiết, giúp 
cho cơ thể khoẻ mạnh, tăng trọng 
nhanh. Bạn nên mua dung dịch sắt và 
vitamin ở các cửa hàng bán thuốc thú 
y lớn, có uy tín nhiều năm ở địa 
phương, có tem nhãn rõ ràng, còn 
thời hạn sử dụng. Tốt nhất chọn dung 
dịch sắt có phối hợp với các loại 
vitamin của các hãng thú y lớn có tên 
tuổi, địa chỉ rõ ràng. Có thể nhận biết 
dung dịch sắt hoặc hỗn hợp sắt 
vitamin còn sử dụng được hay không 
bằng cách dùng tay lắc nhẹ sản 
phẩm, thấy dung dịch tan đồng nhất, 
không phân tầng, không lắng cặn sau 
1- 2 phút là được. Nếu phân tầng, 
lắng cặn sau 5-10 phút lắc, không 
được dùng vì khi đó sắt đã kết tủa, 

tiêm vào thường gây ngộ độc, có thể 
dẫn đến chết lợn, ngay cả khi còn 
hạn sử dụng, do quá trình bảo quản 
của người bán hàng không tốt. Tiêm 
sắt cho lợn con, chú ý luộc sôi xilanh 
từ 3- 5 phút để khử trùng, trước khi 
hút dung dịch sắt vào xilanh phải lắc 
đều. Sau khi hút dung dịch sắt vào 
xilanh, hướng xilanh theo phương 
thẳng đứng, bơm nhẹ cho một vài 
giọt dung dịch sắt đẩy hết không khí 
trong xilanh theo kim ra ngoài. Tiêm 
lợn 3 ngày tuổi, vị trí tiêm vào mông 
hay đùi sau, liều lượng 1 ml dung 
dịch sắt/lần loại dung dịch sắt có 
nồng độ 100mg/ml. Tiêm lần 2 khi 
lợn 10 ngày tuổi, liều lượng 2ml/lần; 
vị trí tiêm ở gáy sau gốc tai; úp vành 
tai sát vào thân, tiêm ở vị trí vành tai, 
tiêm bắp. Trước khi rút mũi tiêm ra 
cần phải dùng ngón tay ấn chặt vào 
vị trí tiêm trong 30 giây để dung dịch 
sắt không thoát ra theo khi rút mũi 
kim.... 

(Theo nongnghiep.vn) 
 

 
 
 

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ: 
NGUYÊN NHÂN HÀNG ĐẦU 
GÂY UNG THƯ  

Các chuyên gia ung thư của Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo 
tình trạng ô nhiễm không khí là 
nguyên nhân hàng đầu gây ung thư, 
cùng với đó là các nguyên nhân khác 
như di truyền, khí radon, … 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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1. Khí radon 
Theo Health Grades, radon là khí 

phóng xạ tự nhiên không màu, không 
mùi và là nguyên nhân thứ hai gây ra 
ung thư phổi, sau thuốc lá. Loại khí 
này có thể thấm vào nhà từ mặt đất, 
các vết nứt trên tường hoặc lỗ thông 
hơi. Khi chúng ta hít phải khí radon, 
các loại hạt phóng xạ sẽ tích tụ trong 
phổi, lâu dài sẽ gây ra ung thư. 

2. Di truyền 
Theo khảo sát, những người có 

thân nhân mắc bệnh ung thư phổi sẽ 
phải đối mặt với nguy cơ mắc căn 
bệnh này cao gấp đôi so với bình 
thường. Nếu cha mẹ mang gen đột 
biến gây ung thư thì con cái có thể sẽ 
được di truyền gen này. 

3. Khói thuốc lá 
Đây cũng là nguyên nhân gây ung 

thư phổi cho những người không hút 
thuốc. Nếu trong gia đình có người 
thân hoặc nơi làm việc có người hút 
thuốc lá, bạn sẽ có nguy cơ cao mắc 
bệnh ung thư phổi. 

4. Ô nhiễm không khí 
Năm 2013, các chuyên gia ung thư 

của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã 
chính thức tuyên bố tình trạng ô 
nhiễm không khí là nguyên nhân 
hàng đầu gây ung thư. Điều đó có thể 
làm suy yếu hệ hô hấp, gây ra các 
bệnh phổi mãn tính như viêm phổi, 
viêm phế quản, nghiêm trọng hơn có 
thể phát triển thành ung thư. 

5. Xạ trị 
Trong một số trường hợp, xạ trị 

cũng có thể gây ra các loại ung thư 

khác, đặc biệt là ung thư phổi. Nếu 
bạn đang mắc bệnh, hãy tham khảo ý 
kiến bác sĩ về lợi ích và rủi ro khi lựa 
chọn xạ trị để điều trị.  

6. Nước nhiễm asen 
Theo khảo sát, tại khu vực Đông 

Nam Á và Nam Mỹ, lượng asen cao 
trong nước giếng lại là yếu tố gây 
ung thư phổi cho người dân. 

(Theo moitruong.com.vn) 
 

NGUY CƠ NHIỄM KHUẨN KHI 
ĂN HẢI SẢN SỐNG   

Việc ăn hải sản sống hiện nay diễn 
ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, hàu, 
sò, ốc... là những món ăn ưa thích 
của rất nhiều người. Tuy nhiên việc 
ăn hải sản sống chưa nấu chín có thể 
gây nguy hiểm đến tính mạng sức 
khỏe, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn 
Vibrio. 

Vibrio vulnificus là một loại vi 
khuẩn hình dài có thể sống ở nước 
mặn, là một sinh vật sống tự nhiên 
trong nước biển, đặc biệt ở những 
vùng có độ mặn thấp. Trung Tâm 
kiểm soát và phòng ngừa dịch bênh 
Mỹ cho biết, mỗi năm có khoảng 90 
trường hợp bị nhiễm vi 
khuẩn Vibrio vulnificus và 35.000 
trường hợp mắc V. 
parahaemolyticus  ở Hoa Kỳ. Vi 
khuẩn thật sự chỉ gây bệnh nặng với 
những người có hệ thống miễn dịch 
yếu hoặc người có tình trạng sức 
khỏe không được tốt hay đang có 
bệnh làm cho vi khuẩn có khả năng 
dễ gây nhiễm độc và lan truyền 



PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 17 

nhanh khắp cơ thể, thậm chí gây 
bệnh nhiễm trùng máu. Tổng số tỷ lệ 
tử vong vì bệnh nhiễm vi khuẩn 
Vibrio vulnificus là 40%. 

 
(Nguy cơ nhiễm khuẩn khi ăn hải sản sống. 

Ảnh: Food Safety News) 
Loại vi khuẩn này thường được tìm 

thấy trong các loại động vật thân 
mềm có vỏ: nghêu, sò, hàu... hoặc 
thậm chí xâm nhập qua các vết 
thương khi đi tắm biển, uống nước 
biển. Sau khi ăn sò, hàu,.. chưa được 
nấu chín, nhiễm khuẩn người bệnh sẽ 
có những biểu hiện: sốt lạnh; chóng 
mặt; nôn mửa; tiêu chảy; huyết áp 
thấp đột ngột; những vết đau ở trên 
da chỉ bị đỏ lúc ban đầu, sau đó 
phồng lên thành những bong bóng 
nước và đôi khi có máu, rồi trở thành 
ung nhọt lở loét, nhiễm trùng máu, bị 
sốc, chết. Những triệu chứng vết 
thương bị nhiễm trùng: bị sưng, đỏ, 
và đau xung quanh vết thương, 
những vết phồng đầy nước nổi lên 
rồi trở thành ung lở, nhiễm trùng 
máu dẫn đến tử vong. 

V. parahaemolyticus thường gây 
tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng, sốt, 
lạnh. Đa số các trường hợp bệnh ủ 
bệnh 48 tiếng nếu phát hiện và chữa 
trị kịp thời người bênh sẽ bình phục 

sau 3 ngày. Còn đối với V. vulnificus 
thời gian ủ bệnh rất lâu, từ 1 - 7 
ngày, là một sinh vật hiếm gặp và rất 
nguy hiểm. Nếu người bệnh không 
được chữa trị kịp thời bệnh nặng hơn 
đe dọa tính mạng người bệnh, nguy 
cơ mắc các bệnh về gan, tiểu đường, 
ung thư rất cao. 

Cơ quan chức năng khuyến cáo 
người tiêu dùng nên hạn chế việc ăn 
hải sản sống, sử dụng hải sản đã 
được nấu chín để đảm bảo sức khỏe. 

(Theo NTD) 
 

NHỮNG DẤU HIỆU CỦA BỆNH 
U XƠ TỬ CUNG 

U xơ tử cung là căn bệnh có tỷ lệ 
mắc lên tới 30% ở những phụ nữ từ 
30-50 tuổi, bệnh hay gặp ở phụ nữ 
thuộc nhiều độ tuổi khác nhau và 
thường là người đã quan hệ tình dục. 

Đây không phải là căn bệnh nguy 
hiểm bởi đa phần các u xơ tử cung 
lành tính nhưng gây cho người bệnh 
những triệu chứng làm ảnh hưởng 
đến chất lượng cuộc sống, có một số 
ít các trường hợp là u ác tính có thể 
dẫn tới ung thư. Để phòng ngừa và 
phát hiện sớm căn bệnh u xơ tử cung 
phụ nữ cần trang bị cho mình những 
hiểu biết căn bản về căn bệnh có tỷ 
lệ mắc rất cao này. 

U xơ tử cung là gì? 
U xơ tử cung là những khối tăng 

trưởng của mô cơ tử cung, u xơ tử 
cung có thể dao động về số lượng và 
kích thước, nó có thể là một hoặc 
nhiều u. 
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Các triệu chứng của u xơ tử cung 
Những dấu hiệu đặc trưng ở phụ nữ 

có thể nghĩ ngay đến bệnh u xơ tử 
cung do khối u làm tăng áp lực lên 
thành tử cung gây ra khó chịu như: 

- Tăng áp lực lên bàng quang hoặc 
trực tràng; 

- Mắc tiểu thường xuyên; 
- Táo bón, đau bụng (trực tràng); 
- Đau lưng hoặc đau bụng; 
Nếu u xơ tử cung to, nó có thể chèn 

lên dạ dày, làm bụng bệnh nhân to ra 
trông như người đang mang thai. 
Cần đi khám bác sĩ ngay nếu xuất 
hiện các triệu chứng của bệnh. 

Triệu chứng của u xơ thay đổi 
theo thời kỳ 

U xơ tử cung cũng có thể gây ra 
những thay đổi trong chu kỳ của một 
người phụ nữ, bao gồm: Nếu nhẹ chỉ 
bị chuột rút, nặng hơn có thể bị 
thường xuyên và đau bụng. Khị bị 
hành kinh, chảy máu nhiều hơn, xuất 
hiện các cục máu đông bất thường. 
Hoặc vào giữa chu kỳ, người phụ nữ 
bị xuất huyết ít hoặc nhiều không rõ 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân gây u xơ tử cung? 
Hiện khoa học chưa tìm được 

nguyên nhân chính xác gây ra bệnh u 
xơ tử cung. Tuy nhiên có một số 
nghiên cứu chứng minh sự tăng 
trưởng của bệnh có liên quan đến các 
kích thích tố nữ estrogen và 
progesterone. Nghiên cứu cho thấy 
những phụ nữ bị kinh nguyệt ở độ 
tuổi càng trẻ có nhiều nguy cơ phát 
triển u xơ tử cung hơn những phụ nữ 

bị hành kinh muộn. Việc sử dụng nội 
tiết tố nữ có liên quan đến u xơ tử 
cung, nhưng việc sử dụng thuốc 
tránh thai được cho là không phải 
nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. 

Có bao nhiêu loại u xơ tử cung 
Có nhiều loại u xơ tử cung như u 

xơ nằm ở mặt ngoài tử cung, khi phát 
triển lớn hơn, chúng có thể gây đau 
do kích thước hoặc nó áp sát với các 
cơ quan lân cận trong cơ thể; u xơ 
trong cơ tử cung là loại phổ biến nhất 
và rất dễ phát triển lớn; u xơ dưới 
niêm mạc tử cung- loại này dễ dẫn 
đến chảy máu nặng và các biến 
chứng khác; khối u xơ có thể nằm ở 
đáy, thân, eo hay cổ tử cung. 

Ai dễ bị u xơ tử cung? 
Nguyên nhân gây ra bệnh u xơ tử 

cung chưa rõ ràng, tuy nhiên người 
ta cũng đưa ra những thống kê cho 
thấy, nhóm phụ nữ 30-40 tuổi 
thường xuất hiện u xơ tử cung nhất, 
phụ nữ da đen có tỷ lệ mắc bệnh cao 
hơn người da trắng. Đặc biệt những 
phụ nữ da đen trẻ tuổi có nguy cơ 
cao hơn. Những người có tiền sử gia 
đình có người thân mắc bệnh, người 
thừa cân, béo phì hay phụ nữ bị bệnh 
tăng huyết áp đều là những nhóm 
người có nguy cơ mắc bệnh. 

Biến chứng của u xơ tử cung 
Một số phụ nữ có u xơ tử cung 

thường bị xuất huyết nặng bất 
thường trong thời gian dài dễ bị thiếu 
máu. Ngoài ra còn nhiều biến chứng 
của u xơ tử cung là dễ bị sảy thai, 
sinh non, băng kinh,…. 



PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 19 

U xơ tử cung và việc mang thai 
U xơ tử cung thường không gây trở 

ngại cho khả năng sinh sản và mang 
thai. Tuy nhiên, một số phụ nữ có u 
xơ thường chịu những rủi ro trong 
thai kỳ và khi sinh. U xơ tử cung có 
thể gây ra đau vùng chậu và ra máu 
nhiều sau khi sinh, thậm chí cần phải 
phẫu thuật. Trong một số trường 
hợp, u xơ tử cung có thể chặn ống 
dẫn trứng gây khó khăn cho quá trình 
thụ thai hay u xơ phát triển bên trong 
tử cung làm cho thai nhi khó phát 
triển bình thường... 

Các bước chẩn đoán phát hiện 
bệnh u xơ tử cung 

Kiểm tra bằng siêu âm có thể biết 
được kích thước và vị trí của u xơ tử 
cung. Đối với phụ nữ đang muốn có 
thai nhưng có u xơ tử cung cần kiểm 
tra các ống dẫn trứng và tử cung có 
thông không hoặc để phát hiện bất 
thường. Ngoài ra nếu mắc bệnh cần 
tuyệt đối tuân theo chỉ định điều trị 
của bác sĩ để chữa trị triệt để, tránh 
để xảy ra tình trạng biến chứng mất 
máu sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể 

(Theo Báo Sức Khỏe Đời Sống) 
 

GIỮ GÌN ĐÔI MẮT “SĨ TỬ” 
TRONG MÙA THI 

Để mùa thi không trở thành nỗi ám 
ảnh của các em, các bậc phụ huynh 
nên quan tâm hơn nhiều hơn tới sức 
khỏe của con cái. Tránh không để trẻ 
học quá nhiều, cân bằng giữa thời 
gian học và giải lao để mắt có thời 
gian nghỉ ngơi. 

 
Tật cận thị giả gia tăng trong 

mùa thi 
Bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện 

Mắt trung ương, cho biết giả cận thị 
không phải là bệnh lý cố hữu mà là 
những rối loạn thoáng qua ở mắt. 
Hiện tượng này thường rơi vào đối 
tượng học sinh. Nhất là vào các đợt 
thi, lịch học và ôn thi dày đặc, mắt 
phải làm việc liên tục không được 
nghỉ ngơi nên rất dễ dẫn đến hiện 
tượng cận giả. Triệu chứng chủ yếu 
của giả cận cũng giống như biểu hiện 
của bệnh cận thị. Ngoài ra, nếu mắt 
phải làm việc trong 7 tiếng nhìn gần 
liên tục cũng là một yếu tố dễ gây ra 
cận thị giả. Một thực nghiệm cũng 
cho kết quả, khi nhìn gần liên tục 
trong 7 tiếng, khoảng 60% đối tượng 
tham gia bị cận thị ít nhất là -0,5 D. 

Điều đáng nói, do nhận thức chưa 
đầy đủ về hiện tượng cận thị giả, 
nhiều bậc phụ huynh đã biến “cận 
giả thành thật”. Việc đeo kính cận 
lâu ngày trong khi mắt không bị cận 
đã làm nhiều trẻ phải “đeo kính oan”. 

Lời khuyên dành cho sĩ tử  
Để mùa thi không trở thành nỗi ám 

ảnh của các em, các bậc phụ huynh 
nên quan tâm hơn nhiều hơn tới sức 
khỏe của con cái. Tránh không để trẻ 
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học quá nhiều, cân bằng giữa thời 
gian học và giải lao để mắt có thời 
gian nghỉ ngơi. Để phòng ngừa và 
ngăn ngừa cận thị, giảm cận thị tiến 
triển, tăng cường thị lực cho mắt, cải 
thiện các dấu hiệu mỏi mắt, đỏ mắt, 
nhức mắt và làm chậm tiến trình lão 
hóa ở mắt… nên bổ sung: 

- Lutein và Zeaxanthin có tác dụng 
giữ vững cấu trúc điểm vàng, bảo vệ 
mắt giúp phòng và ngăn ngừa cận 
thị, giảm cận thị tiến triển, hỗ trợ 
điều trị cận thị ở lứa tuổi cấp 1 và 2. 

- Vaccinium myrtillus tăng cường 
dinh dưỡng cho mắt, giúp mắt không 
bị mệt mỏi, cải thiện các dấu hiệu 
đau, nhức, mỏi mắt. 

- Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E 
vàSelen – Bộ hợp chất chống oxy 
hóa tốt nhất – giúp ngăn chặn các tác 
động có hại từ bên ngoài, làm chậm 
tiến trình lão hóa mắt, bảo vệ giác 
mạc và duy trì độ trong suốt của thủy 
tinh thể. 

- Kẽm, Selen, Vitamin A, Vitamin 
B2 những chất rất cần thiết cho hoạt 
động của mắt. 

(Theo diendantretho.com) 
 
 
 
 
TIÊU THỤ NÔNG SẢN: CẦN 
LIÊN KẾT SẢN XUẤT VỚI THỊ 
TRƯỜNG  

Tại tọa đàm “Tiêu thụ nông sản: 
Liên kết từ sản xuất đến thị trường” 
vừa diễn ra, ông Nguyễn Trọng 

Thừa, cục trưởng Cục chế biến nông 
lâm thủy sản và nghề muối cho rằng, 
công tác quy hoạch nông nghiệp đã 
làm rất tốt nhưng khi thực hiện, đặc 
biệt khâu tiêu thụ lại không theo quy 
hoạch.  

 
(Ảnh theo Vietbao) 

Từng giữ cương vị giám đốc Trung 
tâm quy hoạch và thiết kế nông 
nghiệp (Bộ NN & PTNT) nhiều năm, 
TS. Hoàng Quốc Tuấn cho biết, đơn 
vị này đã từng thực hiện rất nhiều 
quy hoạch về phát triển cây ăn trái, 
rau hoa xuất khẩu cấp vùng, cấp tỉnh 
và cấp huyện. Mỗi quy hoạch đều đã 
xác định điều kiện thuận lợi nhất về 
điều kiện tự nhiên. Người sản xuất 
với kinh nghiệm truyền đời nghề làm 
vườn có thể phát huy trong sự hỗ trợ 
của nhà khoa học, quản lý. Quy 
hoạch xác định rõ diện tích gieo 
trồng hiện tại và mở rộng thành tiểu 
vùng tiềm năng thay thế một số loại 
cây trồng khác bởi hiệu quả cao hơn, 
diện tích thu hoạch, sản lượng từng 
loại cây, giống tiềm năng (cho xuất 
khẩu nội địa) từng giai đoạn. Về thị 
trường, đã trù tính đáp ứng thị hiếu, 
năng lực phát triển các chuỗi cung 
ứng, tiêu thụ xuất khẩu và nội địa. 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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Ông Tuấn cho rằng, các bản quy 
hoạch đã nhận được sự thống nhất 
của nhà nước địa phương, nhà chính 
sách, nhà khoa học, ngân hàng và 
nhà vườn, trở thành cẩm nang cho 
các kỳ họp của hội đồng nhân dân, 
các đại hội Đảng, đoàn các cấp... 
Tuy nhiên, việc quy hoạch để mỗi 
tỉnh tập trung trồng 2 - 3 cây ăn trái 
chủ lực tạo ra hàng hóa thì cực khó. 
Tỉnh nào cũng thấy cần phát triển 
hàng chục, thậm chí đến 15 loại cây 
ăn trái. Chỉ đạo của bộ, mỗi tỉnh tập 
trung phát triển 1 - 3 loại cây ăn trái 
chủ lực chỉ được một số tỉnh ghi 
nhận vài ba năm gần đây và chỉ tồn 
tại trên văn bản, dưới địa bàn vẫn 
vậy. Quy hoạch về thị trường đã gắn 
với quy hoạch sản xuất, chỉ ra tiềm 
năng quốc gia/vùng miền/loại hàng 
hóa mang tính cạnh tranh. Tuy nhiên, 
khi thị trường chưa được mở rộng, 
nông dân tự trồng cây dự đoán 
“trồng cây này bán được giá cao, 
trồng cây kia sẽ chắc ăn”; một nông 
hộ manh mún trồng hai ba loại cây 
“mất cây này còn cây kia”... và tất cả 
chưa biết ai sẽ tiêu thụ. 

Về lĩnh vực xuất khẩu, Bộ NN & 
PTNT đã và đang xúc tiến việc mở 
cửa thị trường xuất khẩu cho một số 
loại trái cây. Để có thị trường tốt, 
đáp ứng theo yêu cầu quy hoạch, 
theo ông Huỳnh Quang Đấu, phó chủ 
tịch Hiệp hội rau quả Việt Nam 
(Vinafruit), trong thời gian qua, có 
hiện tượng cạnh tranh tiêu cực giữa 
các doanh nghiệp Việt Nam gây tổn 

thất chung cho doanh nghiệp xuất 
khẩu nông sản. Do vậy, gắn kết giữa 
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp xuất khẩu với nhà vườn thông 
qua đầu tư xây dựng vùng nguyên 
liệu tiêu chuẩn, nhà xử lý, đóng gói 
tiêu chuẩn, chia sẻ lợi ích giữa các 
thành viên trong chuỗi cung ứng sẽ 
là cách liên kết vững chắc nhất. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA VỀ ĐIỀU KIỆN NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn vừa ban hành Thông tư 
16/2015/TT-BNNPTNT quy định quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện 
nuôi thủy sản, có hiệu lực thi hành từ 
10/10/2015. 

Quy chuẩn này quy định những 
điều kiện để đảm bảo an toàn thực 
phẩm và bảo vệ môi trường đối với 
cơ sở nuôi cá lồng, bè nước ngọt. 

Theo đó, vị trí đặt lồng, bè phải 
nằm trong vùng quy hoạch để phát 
triển nuôi trồng thủy sản hoặc phải 
được sự cho phép của cơ quan có 
thẩm quyền, không bị ảnh hưởng của 
các nguồn gây ô nhiễm. 

Lồng, bè nuôi phải được vệ sinh, 
khử trùng trước và sau khi nuôi theo 
quy trình kỹ thuật với từng đối tượng 
thủy sản. 

Quy định về cá giống, Thông tư 
nêu rõ, cá giống có nguồn gốc rõ 
ràng, phải được mua từ các cơ sở có 
kiểm soát chất lượng cá bố mẹ, cá 
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giống và quá trình sản xuất giống. Cá 
giống phải khỏe mạnh, được cơ quan 
có thẩm quyền kiểm dịch. 

Đối với thức ăn để nuôi cá, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định, phải sử dụng thức ăn công 
nghiệp được phép lưu hành tại Việt 
Nam. Thức ăn tự chế biến phải có đủ 
thành phần dinh dưỡng, không chứa 
kháng sinh, hóa chất cấm sử dụng 
trong nuôi trồng thủy sản. 

Việc thu hoạch cá phải tuân thủ 
quy định của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn hoặc theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất về thời 
gian ngừng sử dụng thuốc, hóa chất 
trước khi thu hoạch cá. 

Cơ sở phải chấp hành thông báo 
dừng thu hoạch của cơ quan kiểm tra 
chất lượng an toàn thực phẩm trong 
trường hợp các chỉ tiêu vi sinh, hóa 
học trong sản phẩm nuôi vượt quá 
giới hạn cho phép. 

 (Theo Chinhphu.vn) 
 

 
 
CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG 
PHẠM VI HÀNH LANG BẢO VỆ 
NGUỒN NƯỚC 

Ngày 06 tháng 5 năm 2015, Chính 
phủ ban hành Nghị định quy định 
lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn 
nước. Nghị định này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 
2015. Theo Nghị định này các hành 
vi bị cấm trong phạm vi hành lang 
bảo vệ nguồn nước: 

1. Các hành vi gây đe dọa, làm suy 
giảm chức năng của hành lang bảo 
vệ nguồn nước; gây sạt, lở bờ sông, 
suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp 
đến sự ổn định, an toàn của sông, 
suối, kênh rạch, hồ chứa. 

2. Lấn chiếm, sử dụng trái phép đất 
thuộc phạm vi hành lang bảo vệ 
nguồn nước; sử dụng đất không đúng 
mục đích đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt. 

3. Xây dựng mới hoặc mở rộng quy 
mô bệnh viện, cơ sở y tế điều trị 
bệnh truyền nhiễm, nghĩa trang, bãi 
chôn lấp chất thải, cơ sở sản xuất hóa 
chất độc hại, cơ sở sản xuất, chế biến 
có nước thải nguy hại. 

Và phạm vi hành lang được quy 
định cụ thể:  

- Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 
nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy 
lợi; 

- Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 
nước đối với sông, suối, kênh, rạch; 

- Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn 
nước đối với hồ tự nhiên, hồ nhân 
tạo ở đô thị, khu dân cư tập trung và 
các nguồn nước khác. 

(Theo Sở NN&PT NT BR-VT) 
 
HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH 
VIỆT NAM 28/6  

Ngày gia đình Việt Nam là mốc 
thời gian quan trọng để cho những 
con người đất Việt hướng về cội 
nguồn, về người thân, qua đó nuôi 
dưỡng những tình cảm đẹp, những 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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giá trị văn hoá cao quý của dân tộc. 

 
Ngày 28/6/2001 được chọn là ngày 

gia đình Việt Nam đầu tiên theo chỉ 
thị số 55/BCT của Bộ Chính trị và 
quyết định 72/2001/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ký ngày 
4/5/2001. Mục đích của việc chọn 
ngày 28/6 hàng năm là ngày gia đình 
Việt Nam là nhằm đề cao trách 
nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, 
các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng 
toàn thể các gia đình thường xuyên 
quan tâm xây dựng gia đình no ấm, 
bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đẩy 
mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc giáo 
dục trẻ em, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng 
thời, vận động nhân dân tích cực 
tham gia phong trào “Xây dựng gia 
đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và 
hạnh phúc”. 

Theo đó năm nay, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã ban hành Kế 
hoạch tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

Chủ đề của chương trình là “Bữa 
cơm gia đình ấm áp yêu thương” với 
ý nghĩa nhằm trân trọng những giây 
phút sum họp của mọi gia đình Việt 
Nam bên bữa cơm gia đình hạnh 
phúc, đầm ấm và nêu cao những giá 
trị vô giá của gia đình, đó là tình cảm 

của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ 
chồng, anh em, tôn kính bậc sinh 
thành, yêu thương chăm sóc con trẻ. 
“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu 
thương” gắn với chủ đề truyền thông 
về công tác Gia đình năm 2015 là 
“Xây dựng nhân cách người Việt 
Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống 
trong gia đình”. 

Các hoạt động sẽ gửi đến các thông 
điệp truyền thông: Hưởng ứng Ngày 
Gia đình Việt Nam 28/6; Bữa cơm 
gia đình ấm áp yêu thương; Gia đình 
là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn 
hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng 
nhân cách người Việt Nam từ giáo 
dục đạo đức, lối sống trong gia đình; 
Gia đình là tế bào của xã hội, thành 
trì của Tổ quốc; Xây dựng môi 
trường văn hóa gia đình – cộng đồng 
– xã hội lành mạnh. Thời gian tuyên 
truyền, vận động các gia đình tổ 
chức thực hiện bữa cơm trên toàn 
quốc vào ngày chủ nhật 28/6/2015. 

 (Tổng hợp) 
 

 
 

 
KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG CHO 
PHÉP GHI DỮ LIỆU VÀO USB 
TRÊN WINDOW 

Thiết bị USB thường được sử dụng 
để nhanh chóng di chuyển dữ liệu từ 
máy tính này sang máy tính khác. 
Bên cạnh đó bạn còn có thể sử dụng 
USB để cài đặt và khởi chạy hệ điều 
hành, .. 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Khi gặp thông báo lỗi “The disk is 
write-protected. Remove the write-
protection or use another disk” khi 
cố gắng chép dữ liệu vào USB từ 
Windows. Đây chỉ là một thông báo 
lỗi của USB để tránh việc dữ liệu bị 
thay đổi không mong muốn và có thể 
khắc phục bằng các cách sau đây. 

Cách 1: Sử dụng Registry Editor 
Nhấn tổ hợp phím WIN+R để gọi 

hộp thoại Run và nhập vào từ khóa 
“Regedit.exe”, sau đó nhấn ENTER 
để gọi Registry Editor. 

Trong cửa sổ Registry Editor, tìm 
đến đường dẫn sau: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Control. 

Bây giờ hãy nhấn chuột vào 
Control để chọn, sau đó nhấn phải 
chuột và chọn New > Key và đặt tên 
cho nó là StorageDevicePolicies. 

Sau khi tạo xong, hãy nhấn chọn 
vào StorageDevicePolicies, sau đó di 
chuyển qua khung trống bên phải, 
nhấn phải chuột và chọn New > 
DWORD (32-bit) Value, đặt tên cho 
nó là WriteProtect, Đặt giá trị là “0”. 

Cách 2: Sử dụng dòng lệnh trong 
Command Prompt 

Kết nối USB vào máy tính và khởi 
chạy Command Prompt ở chế độ 
quản trị cao nhất. 

Trong cửa sổ Command Prompt, 
bạn tiến hành nhập vào lần lượt 2 
lệnh là “Diskpart” và “List Disk”, 
ENTER sau mỗi lệnh để thực thi. 

Khi danh sách các ổ đĩa kết nối 
được liệt kê, hãy quan sát và chú ý 

đến thứ tự USB của mình. Sau đó 
nhập tiếp lệnh “Select Disk X” và 
nhấn ENTER với X là số thứ tự của 
thiết bị USB đang xuất hiện lỗi và 
được liệt kê ở trên. 

Sau đó nhập tiếp lệnh “Attributes 
Disk Clear Readonly” và nhấn 
ENTER để thực thi. Bây giờ chỉ việc 
ngắt và kết nối lại USB với máy tính 
để kiểm tra kết quả. 

Cách 3: Định dạng lại USB 
Trong một số trường hợp, khi USB 

không cho phép bạn ghi dữ liệu vào 
nữa mà xuất hiện thông báo định 
dạng (Format), bạn buộc phải thực 
hiện việc format thiết bị USB. 

Cách làm này tuy sẽ xóa hết dữ liệu 
bên trong USB nhưng nếu không còn 
cách nào khác thì nó vẫn là cứu cánh 
cuối cùng mà bạn nên nghỉ đến. 

(Theo genk.vn) 
 
CÁCH CANH LỀ (CĂN LỀ) 
TRONG WORD 2003, 2007, 2010 

Căn (canh) lề trong Word một 
trong những thao tác cần tiến hành 
trước khi bắt đầu việc soạn thảo Văn 
bản. 

Bạn nên tạo thói căn lề cho văn bản 
ngay từ đầu, tránh tình trạng sau khi 
soạn thảo, chỉnh sửa văn bản xong 
mới căn lề. Căn lề trong Word cũng 
là một trong những tiêu chí trong 
soạn thảo văn bản, tùy theo quy định 
về quy chuẩn căn lề mà các bạn căn 
lề khác nhau cho những văn bản 
khác nhau. 

1. Cách căn lề trong Word 2003 
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Thông thường đơn vị thiết lập mặc 
định trong Word thường để ở đơn 
vị Inch , để thiết lập căn lề với đơn vị 
là cm, chọn Tool –> Options –> 
General. Tại thẻ General chọn 
Measurement units –> Centimeters  
–> OK. 

Sau khi chỉnh được về đơn vị cm, 
để căn lề cho văn bản Word 2003, 
chọn: File -> Page setup và thay đổi 
giá trị căn lề theo ý muốn. 

Cần chú ý các thông số: 
- Top: Căn lề trên, khoảng cách từ 

mép trên khổ giấy tới dòng đầu tiên 
của khổ giấy; 

- Bottom: Căn lề dưới, khoảng cách 
từ mép dưới khổ giấy tới dòng cuối 
cùng của khổ; 

- Left: Căn lề trái, khoảng cách từ 
mép trái khổ giấy đến ký tự, chữ đầu 
tiên bên trái; 

- Right: Căn lề phải, khoảng cách 
từ mép phải giấy đến chữ, ký tự cuối 
cùng bên phải. 

2. Cách căn lề trong Word 2007, 
2010 

Đơn vị đo mặc định trong Word 
2007 là Inch, việc đầu tiên trước khi 
tiến hành căn chỉnh lề cho văn bản 
Word 2007 là cần phải chuyển về 
đơn vị cm rồi mới tiến hành căn lề 
cho Văn bản. 

Để thay đổi đơn vị đo trong Word 
2007, chọn Office Button –> Word 
Options. 

Chọn Advanced –> Display –> 
Show measurements in units of –
>Centimeters –> OK. 

Sau khi thiết lập xong đơn vị đo về 
cm, tiến hành căn lề cho văn bản 
Word như sau: 

Chọn thẻ Page Layout –> Margin 
Trong căn lề Word 2010 cũng vậy, 

sau khi cửa sổ Page Setup hiện ra, 
trên tab Margins bạn cũng tiến hành 
thiết lập các giá trị căn lề Top (trên), 
Bottom (dưới), Left (Trái), Right 
(phải) tương tự như trong Word 2003 
sau đó chọn OK. 

3. Thiết lập căn lề mặc định 
trong Word 

Trong trường hợp chỉ muốn thiết 
lập căn lề một lần duy nhất, và các 
văn bản Word sau có kiểu căn lề 
giống như văn bản ban đầu, chỉ viết 
thiết lập mặc định cho kiểu căn lề. 

Sau khi chọn xong các giá trị cho 
lề, nhấn nút Default. Sẽ có 1 hộp 
thoại hiện ra, chọn Yes để thiết lập 
chế độ căn lề mặc định cho văn bản 

 
Sau khi đã thiết lập xong chế độ 

căn lề mặc định, những văn bản mà 
bạn tạo mới về sau này sẽ áp dụng 
đúng như giá trị căn lề mà bạn đã 
thiết lập mặc định trước đó. 

(Theo topthuthuat.com)  
 
 
 

 
 
GẠCH KHÔNG NUNG TỪ GIẤY 
PHẾ LIỆU  

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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Sinh viên Nguyễn Cao Hoàng Sang 
(ngành xây dựng ĐH Kiến trúc 
TP.HCM) đã chế tạo thành công 
gạch không nung làm từ giấy phế 
thải sau 7 tháng nghiên cứu. 

Công trình nghiên cứu khoa học 
được các chuyên gia đánh giá cao về 
khả năng ứng dụng vào thực tế. Đề 
tài cũng đoạt giải nhất Giải thưởng 
sinh viên nghiên cứu khoa học 
Euréka 2014 do Thành đoàn 
TP.HCM phối hợp với ĐH Quốc gia 
TP.HCM tổ chức. 

Sang đi gom giấy phế liệu từ khắp 
mọi nguồn có thể từ lớp học, tiệm 
photocopy, nhà sách... đem về xay 
nhỏ và trộn với cát, ximăng để tạo 
thành hỗn hợp bêtông đúc gạch. Hai 
thành phần chính tạo thành gạch 
không nung này là chất kết dính và 
cốt liệu. 

Trong đó chất kết dính gồm 
ximăng và nước. Còn cốt liệu là bột 
giấy và cát. Tùy vào mục đích sử 
dụng mà thay đổi tỉ lệ cấp phối để 
tạo ra sản phẩm gạch không nung 
như mong muốn. 

Sang cho biết bạn đã tạo ra hai loại 
gạch gồm: gạch chịu được 35kg lực 
để xây vách ngăn trong nhà, thay thế 
cho gạch nung đất sét truyền thống 
bốn lỗ và gạch chịu được 75kg lực 
dùng để xây dựng bao che bên ngoài, 
thay thế cho loại gạch thẻ hai lỗ, làm 
từ đất sét nung, đang sử dụng phổ 
biến trong ngành xây dựng công 
trình cao tầng hiện nay. 

Có khả năng cạnh tranh 

Gạch không nung làm từ giấy phế 
liệu có quy trình sản xuất đơn giản, 
có thể ứng dụng cho các xưởng sản 
xuất gạch nhỏ, vốn đầu tư ban đầu 
thấp. Loại gạch này thân thiện với 
môi trường, đảm bảo khả năng chịu 
lực, cách âm, cách nhiệt rất tốt. 

Khi đưa vào sản xuất đại trà, gạch 
từ giấy phế liệu còn tận dụng được 
mùn thải ở các nhà máy giấy, giảm 
được nguy cơ ô nhiễm môi trường. 

Thời gian sắp tới, chàng kỹ sư xây 
dựng này sẽ nghiên cứu chế tạo một 
loại phụ gia trong xây dựng nhằm kết 
dính loại gạch không nung từ giấy 
phế liệu để nâng cao hiệu quả áp 
dụng vào thực tế. 

(Theo khoahoc&doisong) 
 
NÔNG DÂN LÀM MÁY PHÁT 
ĐIỆN BẰNG KHÍ BIOGAS 

Tận dụng khí biogas ở trại chăn nuôi 
lợn để chạy máy phát điện, mỗi năm, 
ông Nguyễn Văn Dục ở thôn Đoàn 
Kết, xã Giang Điền thuộc huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã sản 
xuất và tiêu thụ được hàng chục máy 
phát điện bán cho các trang trại 
chăn nuôi. 

Sau một thời gian dài lần mò cải 
tiến Ông Dục đã thiết kế thành công 
chiếc máy phát điện chạy bằng khí 
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biogas có công suất 10 KVA. Từ 
hầm khí biogas loại 100m3 của gia 
đình với nguồn phân của 200 con lợn 
thải ra có thể cung cấp khí cho chiếc 
máy phát điện chạy được từ 15-18 
giờ mỗi ngày đủ điện dùng trong 
sinh hoạt và sản xuất. 

Do đó, đến nay gia đình ông chỉ 
phải trả từ 500.000 đồng đến một 
triệu đồng/tháng tiền điện và chỉ sử 
dụng trong khoảng một năm đã thu 
hồi vốn. Thuận lợi nhất là vào mùa 
khô, gia đình luôn có nguồn điện ổn 
định dùng cho trang trại và không 
phải lo bị cúp điện, nhờ đó trang trại 
nuôi lợn của gia đình có lúc lên đến 
800 con. 

Sau khi nghiên cứu, đưa vào sử 
dụng thành công, gia đình ông Dục 
đã mở cơ sở sản xuất máy phát điện. 
Nhiều trang trại lớn trong và ngoài 
tỉnh đã đến đặt hàng, trung bình mỗi 
năm sản xuất khoảng 20 máy có 
công suất từ 5-30 KVA, và có giá từ 
20-40 triệu đồng/máy, tùy thuộc vào 
công suất máy từ 5-30 KVA theo 
đơn đặt hàng. 

(Theo khuyennongtphcm.com) 
 

 
 
Hỏi: Ăn mướp đắng cần lưu ý gì? 
Đáp: Sau đây là một số lưu ý khi ăn 
mướp đắng: 

- Phụ nữ mang thai và đang cho 
con bú không được ăn mướp đắng, 
bởi nó có thể gây co thắt tử cung, 
xuất huyết và làm hư thai. Ngoài ra 

mướp đắng còn gây kích thích tử 
cung và có thể dẫn đến sinh non.   

- Người bị bệnh huyết áp thấp cũng 
nên kiêng ăn mướp đắng.   

Mướp đắng là thực phẩm có tác 
dụng giảm huyết áp chính vì thế 
không nên ăn quá nhiều sẽ dẫn đến 
huyết áp thấp gây đau đầu, chóng 
mặt đặc biệt đối với những bệnh 
nhân có huyết áp thấp. 

- Hạt mướp đắng chứa một chất tên 
vicine, là một độc tố có khả năng gây 
ngộ độc tầm đậu (favism), một hội 
chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau 
thắt bụng và hôn mê.    

- Không chỉ gây khó tiêu, phần ruột 
và hạt bên trong trái mướp đắng còn 
chứa nhiều thành phần độc tố gây hại 
cho sức khỏe của trẻ em.  

- Ngay cả khi cây mướp đắng trồng 
ở những vùng thổ nhưỡng khác nhau 
thì thành phần trong quả cũng có tỷ 
lệ và sự có mặt các vi chất khác 
nhau. Do đó nếu cây trồng trên vùng 
đất có nhiễm kim loại nặng rất có thể 
trong quả mướp đắng trồng tại vùng 
này bị nhiễm kim loại nặng mà gây 
độc cho cơ thể khi ăn nó.      

- Khi dùng mướp đắng (ở mọi dạng 
chế biến), không được dùng huyền 
sâm hoặc các chế phẩm huyền sâm.    

- Mướp đắng tính mát, không nên 
dùng cho người tỳ vị hư hàn (rối loạn 
chức năng tiêu hóa do lạnh).  

(Theo laodong) 
 
Mẹo vặt: Tăng tuổi thọ cho máy 

điều hòa 

HỎI – ĐÁP  
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Muốn sản phẩm bền lâu, cần lưu 
ý một vài điều sau: 

1 – Thời gian vệ sinh máy: 
Máy lạnh sử dụng trong gia đình, 

định kỳ làm vệ sinh máy phụ thuộc 
vào môi trường xung quanh. Ở 
những nơi ít bụi bẩn, ít ô nhiễm thì 
có thể khoảng 3 tháng mới làm vệ 
sinh định kỳ 1 lần, ngược lại khoảng 
2 tháng bạn nên làm sạch máy lạnh. 

2- Những bộ phận cần được làm 
sạch: 

Đó chính là mặt nạ, lưới lọc ở dàn 
lạnh bên trong nhà. Bạn có thể làm 
sạch bằng cách lật mặt nạ máy, gỡ 
tấm lưới ra chùi rửa bằng bàn chải, 
nước và sau đó ráp lại trùng khớp là 
được. Nếu không muốn lau chùi, có 
thể dùng máy hút bụi để hút bụi bẩn 
bám vào mặt trong của máy, các 
cánh đảo gió. Riêng những bộ phận 
của dàn nóng thì cần thợ chuyên môn 
vì phải dùng thiết bị, hóa chất 
chuyên dùng để hút bụi bẩn, tẩy các 
chất dơ bám vào dàn nóng. 

3 –Máy bị kêu: 
Trong trường hợp dàn nóng bị kêu 

khi máy hoạt động, nhiều khả năng 
là do những chân đế bằng cao su 
hoặc đã bị chai hoặc ốc bắt đế bị 
lỏng nên khả năng giảm chấn động 
không còn tốt, máy bị rung tạo ra 
tiếng kêu. Cũng có thể do vật lạ nào 
đó rơi vào. Tiếng kêu cũng có thể 
xuất hiện từ cục lạnh với các lý do 
khác. Có thể do quá lâu không làm 
vệ sinh máy nên bụi bặm, chất bẩn 
đóng vào màng lưới lọc hay các bộ 

phận khác khiến máy chạy nặng tạo 
ra tiếng kêu.  

Lưu ý tối thiểu cần biết: Nên sử 
dụng và thao tác máy lạnh theo đúng 
chỉ dẫn của nhà sản xuất và tài liệu 
hướng dẫn kèm theo máy. Tránh ánh 
nắng trực tiếp chiếu vào máy. Nên sử 
dụng các chức năng hẹn giờ và đặt 
chế độ ngủ ban đêm. 

Theo lamsao.com 

7 cách khử thuốc trừ sâu ở rau quả 
1. Phơi nắng rau củ quả 
Ánh nắng mặt trời làm cho lượng 

thuốc trừ sâu trên rau củ bị phá vỡ, 
phân giải. Để rau dưới ánh nắng mặt 
trời 5 phút, lượng thuốc trừ sâu tàn 
lưu trên rau như thủy ngân hữu cơ, 
clo hữu cơ sẽ giảm khoảng 60%. 

2. Luôn rửa rau quả trước khi ăn. 
3. Không được rửa trái cây và rau 

bằng xà phòng hay nước ngâm rửa, 
nước súc miệng. 

4. Lau khô trước khi tiêu thụ. 
Chỉ rửa thôi là không đủ nếu bạn 

muốn giảm thuốc trừ sâu. Dùng khăn 
giấy một lần sẽ loại bỏ được dư 
lượng thuốc trừ sâu còn lại bám mặt 
ngoài thực phẩm. 

5. Gọt vỏ. 
6. Làm nóng ở nhiệt độ cao. 
7. Mua những sản phẩm rau củ 

hữu cơ. 
Rất dễ dàng để chọn lựa những cửa 

hàng hữu cơ trong siêu thị, cửa hàng 
rau trên toàn quốc. Tuy nhiên, cũng 
phải rửa thật sạch trước khi chế biến. 

(Theo amthuc365.vn) 


