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HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG 
NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI  

Ngày 11-7-1987, lúc 6h35’ (giờ 
Anh), cậu bé người Nam Tư Matej 
Gašpar ra đời tại thành phố Zagreb 
(nay là thủ đô của Croatia) và đây 
cũng là công dân thứ 5 tỷ của Thế 
giới. 

Ảnh minh họa 

Đứng trước sự gia tăng dân số quá 
nhanh, vấn đề dân số làm ảnh hưởng 
lớn đến chất lượng dân số, môi 
trường sinh thái và tài nguyên thiên 
nhiên. Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc 
(UNFPA) với tầm nhìn chiến lược về 
dân số đã tổ chức Hội nghị Quốc tế 
về dân số ở thủ đô Hà Lan vào tháng 
11 năm 1989, tại diễn đàn Dân số thế 
giới này đã quyết định lấy ngày sinh 
của bé Matej Gašpar là ngày 11/7 
làm "Ngày Dân số thế giới" nhằm 
nhắc nhở các quốc gia và mỗi người 
sống trên trái đất về nguy cơ dân số 
tǎng quá nhanh, con người không đủ 
điều kiện sống với đầy đủ quyền 
chính đáng như: quyền học hành, có 
việc làm, đủ dinh dưỡng, nhà ở, bảo 

vệ sức khoẻ… Trên cơ sở đó, mỗi 
quốc gia, mỗi người tự liên hệ với 
dân số của địa phương mình để có 
suy nghĩ và hành động đúng trong 
hành vi dân số mà tìm mọi biện pháp 
tích cực, góp phần giảm sự gia tăng 
dân số, không ngừng nâng cao chất 
lượng cuộc sống, chất lượng dân trí 
và cải tạo môi trường sinh thái. 

Hằng năm, nhân Ngày Dân số Thế 
giới, Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc lựa 
chọn một chủ đề cấp thiết mang tính 
toàn cầu để kêu gọi sự quan tâm chú 
ý của toàn nhân loại. Nhiều năm 
trước, Hội nghị Quốc tế về Dân số và 
Phát triển (ICPD) cũng đã kêu gọi 
tiếp cận phổ cập tới sức khỏe sinh 
sản vào năm 2015 bao gồm: kế 
hoạch hóa gia đình tự nguyện, hỗ trợ 
sinh nở và dự phòng các nhiễm 
khuẩn qua đường tình dục, bao gồm 
cả HIV/AIDS. 

 Việt Nam hưởng ứng Ngày dân 
số thế giới 11-7 

Ở nước ta, nhân kỷ niệm Ngày Dân 
số Thế giới, nhằm nhắc nhở các cấp, 
các ngành, các đoàn thể và quần 
chúng nhân dân có những hoạt động 
thiết thực ra sức thực hiện các giải 
pháp và mục tiêu về dân số, không 
ngừng góp phần cùng Thế giới hạn 
chế sự gia tăng dân số góp phần làm 
cho gia đình hạnh phúc và dân giàu, 
nước mạnh. 

Năm nay, Hưởng ứng ngày dân số 
thế giới 11-7-2015, với mục tiêu 
chiến lược dân số và sức khỏe sinh 
sản Việt Nam đến giai đoạn 2011-
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2020, chiến lược phát triển gia đình 
Việt Nam đến năm 2020, nhiều tỉnh, 
thành của cả nước diễn ra các hoạt 
động hưởng ứng Ngày dân số thế 
giới với các thông điệp được đưa ra: 

- Nâng cao chất lượng dân số; 
- Cải thiện tình trạng sức khỏe bà 

mẹ và trẻ em; 
- Phát huy cơ cấu dân số vàng; 
- Chủ động điều chỉnh tốc độ gia 

tăng dân số; 
- Kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh. 

(Tổng hợp) 
 

THỰC TRẠNG DÂN SỐ VIỆT 
NAM VÀ NHỮNG THÁCH 
THỨC TỪ VẤN ĐỀ DÂN SỐ  

Nếu biết phát huy cơ cấu dân số 
“vàng” với hơn 62 triệu người trong 
độ tuổi lao động thì Việt Nam sẽ có 
bước phát triển vượt bậc về kinh tế-
xã hội. 

Dân số của Việt Nam đã vượt con 
số 90,4 triệu người, xếp thứ 13 trong 
các nước đông dân trên thế giới và 
xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam 
Á. Khi trở thành một trong những 
"cường quốc về dân số", nước ta có 
rất nhiều cơ hội để phát triển, đồng 
thời cũng phải đối mặt với nhiều 
thách thức. Làm thế nào để biến 
thách thức thành thời cơ, phát huy 
thế mạnh về dân số để phát triển đất 
nước bền vững hơn? Để giải quyết 
bài toán này, cần có sự nỗ lực từ 
nhiều phía để chung sức giải quyết. 

Trong vòng 5 năm qua, dân số Việt 
Nam đã tăng 4,6 triệu người. Đây là 

thời kỳ Việt Nam có tỷ lệ tăng dân số 
thấp nhất trong vòng 35 năm qua. 
Điều này cho thấy Việt Nam đã 
thành công trong việc kiểm soát 
được tốc độ tăng dân số, mức sinh 
đang tiếp tục giảm và ổn định. 

Hàng năm, Tổng Cục Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình đề ra chủ đề cho 
Tháng hành động Quốc gia về dân số 
và Ngày Dân số Việt Nam, những 
chủ đề này chính là sự cụ thể hóa 
Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh 
sản giai đoạn 2011-2020. Theo đó, 
nếu Việt Nam duy trì được mức sinh 
thấp hợp lý với tổng tỷ suất sinh của 
mỗi phụ nữ khoảng từ 1,8 đến 2 con, 
thì đến năm 2050, quy mô dân số 
nước ta sẽ ổn định ở mức từ 115 đến 
120 triệu người. Qui mô này sẽ giúp 
phát huy được các lợi thế của dân số 
Việt Nam, đó là: quy mô dân số ổn 
định ở mức thấp, cơ cấu tuổi của dân 
số sẽ cân bằng hơn, giảm dần sự mất 
cân bằng về mức sinh, tạo tiền đề 
vững chắc cho sự phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội của đất nước. 

Để thực hiện “Chiến lược Dân số 
và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-
2020”, phát huy hiệu quả nhất lợi thế 
về dân số, Việt Nam cần tập trung 
thực hiện một số giải pháp căn bản. 
Nước ta đang trong thời kỳ cơ cấu 
dân số “vàng” với hơn 62 triệu người 
trong độ tuổi lao động, chiếm 69% 
tổng dân số. Đây là cơ hội có một 
không hai trong lịch sử phát triển 
nhân khẩu học của bất cứ quốc gia 
nào trên thế giới. Chúng ta cần có 
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chiến lược đầu tư, sử dụng và phát 
huy nguồn nhân lực to lớn này để thu 
hút các nhà đầu tư nước ngoài; thúc 
đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước; biến thị trường 90 
triệu dân thành một thị trường tiềm 
năng và hấp dẫn các nhà đầu tư nước 
ngoài. 

Mặt khác, 90 triệu dân tạo nên sức 
ép rất lớn cho sự phát triển của đất 
nước trên tất cả các mặt kinh tế, xã 
hội và tài nguyên, môi trường. Vì 
thế, chúng ta cần chú trọng việc giải 
quyết đủ việc làm, nâng cao trình độ 
tay nghề, kỹ năng quản lý cho hàng 
chục triệu lao động; nâng cao chất 
lượng các dịch vụ y tế, giáo dục, giao 
thông; giải quyết những bất cập 
trong sản xuất, sinh hoạt của người 
dân và cải thiện môi trường sống. 

Việt Nam cũng phải nhanh chóng 
thích ứng với quá trình chuyển đổi 
sang cơ cấu dân số đang “già hóa". 
Hiện nay, số người 60 tuổi trở lên ở 
nước ta chiếm 10,5%. Theo các nhà 
nghiên cứu, quá trình từ cơ cấu dân 
số "vàng" sang cơ cấu dân số "già 
hóa" ở nước ta nhanh hơn gấp nhiều 
lần so với các nước phát triển. Vì 
thế, cần có các giải pháp đón đầu để 
kịp thời giải quyết những vấn đề nảy 
sinh về an sinh, xã hội khi số lượng 
những người cao tuổi ngày càng 
tăng. 

Bên cạnh đó, nước ta cần đẩy mạnh 
việc kiểm soát tình trạng mất cân 
bằng giới tính khi sinh. Hiện nay, tỷ 
số giới tính khi sinh đã lên tới 112,2 

bé trai/100 bé gái. Điều này cho 
thấy, áp lực buộc phải sinh con trai 
cùng với khả năng tiếp cận các dịch 
vụ chọn lọc giới tính hiện đại của 
phụ nữ những năm gần đây ngày 
càng tăng lên. Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu trong những năm gần đây tình 
trạng mất cân bằng giới tính khi sinh 
cũng đang có chiều hướng gia tăng. 
Theo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, tỷ 
số giới tính khi sinh cao từ năm 2005 
trở lại đây và ngày càng có hiện 
tượng gia tăng, khó kiểm soát. Mặc 
dù được các cấp uỷ Đảng, chính 
quyền quan tâm chỉ đạo và ngành 
chức năng đã có nhiều biện pháp 
tuyên truyền, vận động dưới nhiều 
hình thức khác nhau nhằm giảm 
thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, 
nhưng thực tế hiện nay vẫn chưa 
kiểm soát được. Đây cũng là một 
thách thức lớn đối với chương trình 
dân số của tỉnh trong giai đoạn hiện 
nay. 

Một trong những nguyên nhân dẫn 
tới tình trạng này là quan điểm về 
mô hình gia đình truyền thống, trong 
đó phải có con trai để nối dõi tông 
đường, thờ phụng tổ tiên, phụng 
dưỡng cha mẹ, hoặc người dân vùng 
biển thì gia đình phải có con trai để 
đi biển vv…Vì vậy, cần tăng cường 
các biện pháp tuyên truyền, vận động 
hiệu quả để tạo sự chuyển biến rõ rệt 
về việc không lựa chọn giới tính khi 
sinh. 

Việt Nam cũng cần chú trọng nâng 
cao chất lượng cuộc sống của mỗi 
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gia đình, nâng cao chất lượng dân số; 
tạo ra nhiều cơ hội về giáo dục đào 
tạo, lao động việc làm, thu nhập, góp 
phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao 
vị thế người phụ nữ trong gia đình và 
xã hội. Việc lồng ghép công tác dân 
số với xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của các địa 
phương, các cấp, các ngành cần chặt 
chẽ hơn. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp 
nêu trên, Việt Nam sẽ thực sự biến 
những thách thức về dân số thành cơ 
hội thúc đẩy sự phát triển bền vững 
của đất nước trong thời gian tới.  

(Tổng hợp) 
 
 
 
 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM 
GIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG 
GIỚI TÍNH KHI SINH   

Không một cộng đồng dân cư nào 
có thể tạo được sự cân bằng giới 
tuyệt đối trong cấu trúc dân số. 
Nhưng một sự cân bằng giới là cực 
kỳ cần thiết, không phải chỉ để bảo 
đảm sự hài hòa âm - dương theo 
quan niệm truyền thống của phương 
Đông, mà quan trọng hơn là để bảo 
đảm sự ổn định và phát triển bền 
vững. 

Thái Bình - thành công với mô 
hình “Giảm thiểu mất cân bằng 
giới tính khi sinh” 

Những năm gần đây, tại Thái Bình 
số trẻ sinh ra là nam luôn nhiều hơn 

so với số trẻ em sinh ra là nữ, dẫn tới 
tình trạng mất cân bằng giới tính khi 
sinh. Theo báo cáo của hệ thống dân 
số, năm 2012 tỷ số giới tính khi sinh 
ở Thái Bình là 111 nam/100 nữ. Năm 
2013, tỷ số này là 112 nam/100 nữ, 
cao hơn mức giới hạn cho phép (106 
- 108 nam/100 nữ), trong đó, cao 
nhất là huyện Hưng Hà 117 nam/100 
nữ, Vũ Thư 114 nam/100 nữ.  

Ðể ngăn ngừa và giảm thiểu tình 
trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, 
ngành dân số đã và đang nỗ lực thực 
hiện đồng bộ các giải pháp. Từ năm 
2011, Thái Bình triển khai mô hình 
“Giảm thiểu mất cân bằng giới tính 
khi sinh” tại 71 xã, đến nay đã nhân 
rộng triển khai tại 157 xã của 8 
huyện, thành phố. Hoạt động chính 
là tăng cường tuyên truyền, tư vấn 
trực tiếp và thông qua phương tiện 
thông tin đại chúng; cung cấp thông 
tin qua tổ chức hội thảo, nói chuyện 
chuyên đề, tư vấn cho nhân dân, 
chính quyền địa phương, các cơ sở y 
tế... trong việc thực hiện quy định 
nghiêm cấm lựa chọn giới tính. Tại 
các xã thực hiện mô hình, hầu hết đã 
thành lập và duy trì “Câu lạc bộ phụ 
nữ không sinh con thứ ba”, tổ chức 
được hàng trăm buổi truyền thông 
trực tiếp, buổi sinh hoạt câu lạc bộ 
phổ biến kiến thức về chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, 
giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi 
sinh. 

Bạc Liêu: Nhân rộng câu lạc bộ 
“Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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tế”, “Phụ nữ không sinh con thứ 
ba” 

Theo thống kê của ngành chức 
năng thì tính từ đầu năm đến nay, tỷ 
lệ mất cân bằng giới tính khi sinh 
của tỉnh Bạc Liêu có chiều hướng 
tăng lên: 108,64/100. Đặc biệt, tại 
huyện Hòa Bình, tỷ lệ mất cân bằng 
giới tính khi sinh lại khá cao (121,79 
bé trai/100 bé gái). Do đó, nhằm can 
thiệp thực trạng mất cân bằng giới 
tính khi sinh đang có chiều hướng 
khó kiểm soát cả nước nói chung và 
của địa phương nói riêng, Chi cục 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tiếp 
tục triển khai thực hiện Đề án Can 
thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới 
tính khi sinh giai đoạn 2012 - 2015 
với nhiều hoạt động thiết thực, mang 
lại hiệu quả cao. 

Đề án đã triển khai ở 64/64 xã, 
phường, thị trấn trong tỉnh. Các địa 
phương tăng cường cung cấp thông 
tin về giới và mất cân bằng giới tính 
khi sinh cho người dân, trước hết là 
các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh 
đẻ; những người cung cấp dịch vụ 
siêu âm và dịch vụ nạo phá thai; 
những người có uy tín trong cộng 
đồng nhằm hạn chế các hành vi 
không phù hợp với sinh đẻ theo quy 
luật tự nhiên.  

Đề án có mục đích hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về các nội dung liên 
quan đến giới tính khi sinh; khuyến 
khích, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái 
trong học tập, chăm sóc sức khỏe 
sinh sản. 

Để triển khai Đề án, hiện nay tất cả 
các xã, phường, thị trấn đều xây 
dựng và duy trì các câu lạc bộ “Phụ 
nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, 
“Phụ nữ không sinh con thứ ba”, 
“Các cặp vợ chồng sinh con một bề 
là gái”… Qua các đợt sinh hoạt, đã 
tổ chức tuyên truyền lồng ghép các 
nội dung về giới và giới tính khi 
sinh. Bên cạnh đó, Chi cục Dân số - 
Kế hoạch hóa gia đình cũng phối hợp 
với Thanh tra Sở Y tế và phòng y tế 
các huyện, thành phố tổ chức các đợt 
thanh tra các cơ sở y tế có dịch vụ 
siêu âm, nạo phá thai để tuyên truyền 
những văn bản, quy định về giới và 
mất cân bằng giới tính khi sinh. 

Sơn La: Đưa nội dung về mất 
cân bằng giới tính khi sinh vào 
chương trình học 

Để giảm thiểu và từng bước khống 
chế tình trạng mất cân bằng giới tính 
khi sinh, thời gian qua, Chi cục Dân 
số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sơn 
La đã tích cực triển khai các hoạt 
động can thiệp đồng bộ, hiệu quả. 
Chi cục đã phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể của tỉnh đẩy mạnh 
các hoạt động tuyên truyền về giới 
và giới tính khi sinh. Các biện pháp 
cụ thể được thực hiện: tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, tổ chức hội thảo, các buổi nói 
chuyện chuyên đề với lãnh đạo 
Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn 
thể, cán bộ dân số, cộng tác viên dân 
số, nhân viên y tế, hộ gia đình, phụ 
nữ, trẻ em gái và các đối tượng về 



PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 6 

quy định nghiêm cấm các hành vi lựa 
chọn giới tính thai nhi,… Biên soạn, 
nhân bản và cung cấp các ấn phẩm 
truyền thông; xây dựng mới các pa-
nô, khẩu hiệu tuyên truyền về giới 
tính khi sinh tại địa điểm trung tâm; 
xây dựng và duy trì hoạt động của 
các câu lạc bộ không sinh con thứ ba 
trở lên; đưa nội dung Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình, đặc biệt là các 
nội dung liên quan đến mất cân bằng 
giới tính khi sinh vào chương trình 
giảng dạy cho các học viên của 
Trường Chính trị tỉnh… 

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành 
trong tỉnh cũng thực hiện đồng bộ 
các chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội, khoa - học kỹ thuật, đào tạo 
ngành nghề, sử dụng lao động tương 
đối phù hợp với giới tính, độ tuổi, 
dân tộc, cơ cấu ngành nghề với sự 
phát triển kinh tế - xã hội ở từng 
vùng trong tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng 
có những chính sách, biện pháp giúp 
đỡ, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho 
đồng bào các dân tộc ở những vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn và đặc biệt khó khăn thông qua 
các chương trình, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; 
tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn và 
cung cấp các dịch vụ đáp ứng việc 
bảo vệ chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất 
lượng dân số. 

Thử nghiệm tổng đài tư vấn 
Những hệ lụy mà tình trạng mất 

cân bằng giới để lại vô cùng nặng nề 

vì thế Việt Nam cần có giải pháp 
mạnh để giảm sự mất cân đối một 
cách hiệu quả. Biện pháp hữu hiệu 
nhất nhưng mất thời gian nhất là 
truyền thông giáo dục, nâng cao 
nhận thức chuyển đổi hành vi. Thứ 
hai là cần có các chính sách hỗ trợ 
gia đình sinh con một bề là gái. Thứ 
ba là tăng cường chế tài pháp luật đối 
với hành vi chọn giới tính khi sinh. 

Với mục đích cung cấp người dân 
thông tin chuyên sâu về dân số, kế 
hoạch hóa gia đình, Tổng cục Dân số 
- Kế hoạch hóa gia đình triển khai 
thử nghiệm tổng đài tư vấn vệ tinh 
kết nối tổng đài tư vấn 1900545586 
qua mạng viễn thông, internet và tư 
vấn viên. 13 tổng đài tư vấn vệ tinh 
tại chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 
đình của 13 tỉnh, thành phố đã được 
lắp đặt. Người dân có thể gọi và gặp 
trực tiếp tư vấn viên của các tỉnh này 
với những nội dung như: hướng dẫn 
sử dụng viên tránh thai hằng ngày, 
các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh 
sản, thông tin về làm mẹ an toàn. 

 (Tổng hợp) 
 

KỸ NĂNG AN TOÀN KHI XẢY 
RA GIÔNG BÃO  

Khi trời tối sầm, có chớp hay gió 
mạnh, hãy ngừng các hoạt động. Nếu 
bạn đang ở ngoài, tránh khu vực đất 
cao, đồi trống, nước chảy hay vũng 
nước nhỏ, cây cao riêng lẻ và vật 
dẫn điện như hàng rào kim loại. 

Hàng năm có nhiều người chết 
hoặc bị thương do giông. Nguyên 
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nhân là giông thường xảy ra bất chợt, 
diễn tiến nhanh, một số trường hợp 
có cảnh báo nhưng ít người để tâm. 
Theo ông Lê Thanh Hải, Phó tổng 
giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy 
văn Quốc gia, tất cả cơn giông bão 
đều đến rất nhanh nên các nhà khoa 
học trên thế giới cũng chỉ đưa ra dự 
báo sớm nhất trước đó từ 30 phút 
đến 2 tiếng đồng hồ. 

 
Theo Các chuyên gia an toàn của 

Denvergov có những lời khuyên: 
1. Ngay khi nhận được thông báo 

giông sắp đến, phụ huynh phổ biến 
nhanh với trẻ về các kỹ năng an toàn 
trong giông bão. 

2. Chọn một nơi trong nhà để trú 
ẩn, nơi này phải thực sự an toàn, 
tránh xa cửa sổ, giếng trời, cửa kính 
hoặc những khu vực dễ bị gió mạnh 
hoặc mưa đá phá vỡ. 

3. Cắt bỏ các cành cây có thể gãy 
đổ, gia cố những cây cao. 

4. Chuẩn bị các vật dụng, thức ăn 
cần thiết: Nước, thực phẩm đóng 
hộp, mì gói, đèn pin, hộp sơ cứu, 
dụng cụ vệ sinh cá nhân, điện thoại, 
các giấy tờ cá nhân cần thiết, tiền, 
thông tin liên lạc khẩn cấp. 

Để đảm bảo an toàn khi giông 
bão ập đến: 

- Nếu đang ở ngoài, hãy chú ý đến 
những dấu hiệu như trời tối sầm, tia 
chớp hay gió mạnh. Khi đó, hãy 
ngừng ngay các hoạt động và tìm nơi 
trú ẩn trong nhà kiên cố hoặc phương 
tiện chắc chắn như xe hơi và đóng 
kín cửa. Nếu nghe thấy tiếng sấm, 
bạn chắc chắn đang ở rất gần khu 
vực sét đánh. Các nhà khí tượng 
khuyến cáo, phải ở nơi trú ẩn ít nhất 
sau 30 phút kể từ tiếng sấm cuối 
cùng. 

- Nếu đang ở ngoài và không thể 
tìm nơi trú ẩn trong nhà, hãy tránh 
các khu vực đất cao, đồi trống, rãnh  
nước chảy hay vũng nước nhỏ bởi nó 
có thể trở thành chiếc hồ lớn nhấn 
chìm khi có mưa to. Cũng tránh xa 
những cây cao đứng riêng lẻ và 
những vật dẫn điện như hàng rào kim 
loại, xe cộ hay dụng cụ cá nhân có 
thể dẫn điện. Đừng trốn trong nhà 
kho hoặc lều dã ngoại bởi đó không 
phải là những nơi an toàn. 

- Nếu đang đứng với một nhóm 
người, hãy đứng cách xa nhau 
khoảng 4,5 đến 5 mét. Cúi gập 
người, hạn chế tiếp xúc mặt đất, có 
thể đứng trên một vật cách điện, hai 
tay ôm sát vào tai để hạn chế thương 
vong khi có sét đánh. 

- Nếu đang lái xe, hãy ở yên trong 
xe và bật đèn chớp. Tránh chạm vào 
kim loại hoặc các bề mặt có thể dẫn 
điện trong và ngoài xe. Không lái xe 
vào vùng nước lũ, khu vực sông 
suối, cống rãnh bởi nước dâng cao 
khoảng 30 cm có thể làm xe nổi lên. 
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- Nếu đang ở trong nhà, không 
dùng các thiết bị điện và điện thoại, 
thay vào đó hãy dùng tivi hoặc radio 
chạy pin. Đóng tất cả cửa sổ, cửa 
chính. Không đứng gần cửa sổ, cửa 
kính và những khu vực ẩm ướt trong 
nhà như nhà vệ sinh, phòng tắm, nhà 
bếp. Không tắm hoặc sử dụng vòi 
nước. Ở yên nơi trú ẩn trong nhà cho 
đến khi cơn giông qua khỏi. Hãy gọi 
cứu hộ nếu khu vực của có người bị 
thương hoặc cần cứu trợ khẩn cấp. 

(Theo vnexpress.net) 
 

SỚM LẮP ĐẶT HỆ THỐNG 
GIÁM SÁT AN NINH CÁC 
NGUỒN PHÓNG XẠ DI ĐỘNG   

 
Ảnh minh họa. 

Sớm lắp đặt hệ thống giám sát an 
ninh các nguồn phóng xạ di động ở 
Việt Nam là một trong những đề xuất 
quan trọng được đưa ra tại Hội nghị 
Pháp quy hạt nhân lần thứ 2, diễn ra 
tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) từ 
19-21/5. 

Theo thống kê của Cục An toàn 
bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và 
Công nghệ), cả nước hiện có gần 
4.000 nguồn phóng xạ theo các 
nhóm nguồn với các mức độ tiềm 

tàng nguy hiểm khác nhau. Trong đó 
có 2.017 nguồn phóng xạ đang sử 
dụng với 1.337 nguồn sử dụng cố 
định và 680 nguồn di động. Các 
nguồn phóng xạ di động được sử 
dụng chủ yếu trong lĩnh vực công 
nghiệp như máy đo độ ẩm chặt, 
khoan thăm dò dầu khí, dò chất nổ 
trong kiểm tra an ninh, đo không phá 
huỷ… và hầu hết được các cơ sở tự 
lưu trữ, sử dụng. Hai năm gần đây, 
nhiều vụ việc thất lạc nguồn chứa 
phóng xạ di động ra ngoài liên tục 
xảy ra đã gây hoang mang, lo lắng 
cho người dân. 

Sau nhiều phiên thảo luận, các 
chuyên gia và đại biểu đã cùng bàn 
bạc, góp ý và đưa ra một số giải pháp 
khắc phục bất cập công tác quản lý 
thiết bị chứa nguồn phóng xạ (nhất là 
nguồn phóng xạ di động) tại Việt 
Nam. Trong đó, cần đặc biệt chú ý 
đến áp dụng các giải pháp kỹ thuật 
cao hỗ trợ cho công tác quản lý bao 
gồm lắp đặt các thiết bị giám sát an 
ninh cho tất cả các nguồn phóng xạ 
loại 1 và 2 được sử dụng cố định, lắp 
đặt thiết bị giám sát an ninh nguồn 
phóng xạ cho các thiết bị chụp ảnh 
phóng xạ công nghiệp (NDT) và yêu 
cầu cơ sở vận chuyển nguồn phóng 
xạ phải trang bị thiết bị giám sát an 
ninh nguồn phóng xạ cho phương 
tiện. Ngoài ra, các chuyên gia cũng 
kiến nghị giải pháp yêu cầu chủ cơ 
sở thu mua phế liệu sắt thép và các 
cơ sở sử dụng sắt thép phế liệu để 
luyện thép phải đặt thiết bị kiểm soát 
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nguồn phóng xạ, nhằm đảm bảo an 
toàn cũng như phòng ngừa rủi ro khi 
có thiết bị chứa nguồn phóng xạ thất 
lạc trôi nổi. 

 (Theo KHPT) 
 

 
 

 
CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 
NÂNG CAO TỈ LỆ SỐNG CỦA 
CÁ GIỐNG KHI VẬN CHUYỂN  

Vận chuyển cá giống là một khâu 
đóng vai trò quan trọng quyết định 
phần lớn đến hiệu quả kinh tế của 
nghề nuôi cá. Sau đây là những giải 
pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ sống 
của cá giống trong quá trình vận 
chuyển. 

1. Công việc chuẩn bị trước khi 
vận chuyển cá giống 

1.1 Tuyển chọn cá giống trước khi 
vận chuyển 

Để chọn được nguồn cá giống có 
chất lượng tốt, ngoài việc chọn mua 
cá giống ở những cơ sở sản xuất 
giống có uy tín thì khi mua cá giống 
vẫn phải chọn những con giống khỏe 
mạnh, có kích cỡ đồng đều, bơi lội 
nhanh nhẹn, cơ thể cá không bị xây 
sát, đảm bảo nguồn cá giống không 
bị nhiễm bệnh và không có biểu hiện 
nổi đầu. 

1.2 Chọn thời điểm thích hợp khi 
vận chuyển 

Thông thường cá giống được vận 
chuyển lúc thời tiết mát như buổi 
sáng, chiều mát hoặc ban đêm (đối 

với mùa hè). Trong điều kiện thời 
tiết vụ thu đông có thể vận chuyển cá 
giống cả ban ngày. Nếu có điều kiện 
vận chuyển cá giống bằng xe bảo ôn 
là tốt nhất.  

1.3 Giảm hàm lượng khí amoniac 
khi vận chuyển 

Khí amoniac sinh ra trong quá trình 
phân hủy các chất thải của cá và các 
chất hữu cơ có sẵn trong nước bởi 
các vi sinh vật yếm khí. Vì vậy, khi 
cá thải phân ra ngoài thì các vi sinh 
vật này sẽ sử dụng ôxy trong nước để 
phân hủy chất thải, dẫn đến làm giảm 
nhanh lượng ôxy hòa tan trong nước 
đồng thời làm tăng lượng khí 
amoniac, do đó làm ảnh hưởng trực 
tiếp đến tỷ lệ sống của cá khi vận 
chuyển. Vì vậy, cần phải tìm cách 
giảm hàm lượng khí amoniac bằng 
cách ức chế hoạt động của các vi 
sinh vật yếm khí trong quá trình vận 
chuyển cá giống. 

1.4 Giảm sự xây sát và mất nhớt 
của cá giống 

Tất cả các khâu từ lúc kéo lưới, 
cân, đếm, chuyển cá giữa các ao, 
phân loại cá phải thật nhẹ nhàng, 
nhanh chóng tránh làm xây sát cá. 
Các công việc này lên làm vào buổi 
sáng hoặc chiều mát. 

2.  Các công việc cần tiến hành 
trong quá trình vận chuyển cá 
giống 

Thông thường có 2 phương pháp 
vận chuyển cá giống, đó là vận 
chuyển kín và vận chuyển hở. Tùy 
theo từng loại cá, kích cỡ cá, phương 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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tiện vận chuyển mà ta chọn phương 
pháp vận chuyển cho phù hợp nhằm 
giảm tỷ lệ chết của cá. 

2.1 Phương pháp vận chuyển kín 
Đây là phương pháp vận chuyển 

mà cả cá và nước không tiếp xúc với 
môi trường bên ngoài. Phương pháp 
này được áp dụng cho hầu hết các 
loài cá giống, cá hương, cá bố mẹ. 
Phương tiện vận chuyển thường là xe 
máy hoặc ô tô... Dụng cụ vận chuyển 
là các túi ni-lông có bơm khí ôxy, 
mỗi túi có thể tích từ 40 - 45 lít. Nếu 
túi không có đáy thì cần buộc gập để 
tạo đáy túi, khi buộc cần kèm theo 
ống dẫn bằng nhựa mềm dài từ 15 - 
20 cm ở đáy túi để phòng khi lượng 
ôxy trong túi  giảm cần phải bơm 
thêm ôxy vào trong túi. Sau đó đổ 
nước sạch vào trong túi và cho cá 
giống vào.  

Lượng cá giống vận chuyển trong 
mỗi túi phụ thuộc vào kích cỡ và thời 
gian vận chuyển cá giống. Nếu kích 
cỡ cá giống từ 1 - 1,5 cm thì nên 
đóng từ 3 - 4 kg cá/túi, nếu kích cỡ 
cá từ 3 - 4 cm thì chỉ nên đóng 2 - 3 
kg cá/túi. Sau khi cho cá vào thì 
buộc chặt miệng túi không cho 
không khí thoát ra ngoài. Nếu 
khoảng cách vận chuyển đi xa thì 
cần bơm thêm không khí qua ống 
nhựa ở đáy túi. 

* Lưu ý: Đối với phương pháp vận 
chuyển trên thì thời gian vận chuyển 
không nên quá 7 giờ. Nếu vận 
chuyển quãng đường xa trên 10 giờ 
thì cần bảo quản bao chứa cá bằng 

thùng xốp đậy kín và duy trì nhiệt độ 
nước từ 22-25oC trong suốt quá trình 
vận chuyển hoặc có thể sử dụng xe 
bảo ôn để vận chuyển cá. 

2.2 Phương pháp vận chuyển hở 
Là phương pháp vận chuyển mà cả 

cá và nước tiếp xúc trực tiếp với môi 
trường không khí bên ngoài. Phương 
pháp này chỉ nên áp dụng cho quãng 
đường vận chuyển ngắn (dưới 20 
km) với lượng cá giống ít và chủ yếu 
để vận chuyển cá bố mẹ. Dụng cụ 
vận chuyển thường là xô, chậu, sọt 
có lót ni lon và có trang bị hệ thống 
sục khí. 

(Theo khoahocchonhanong) 
 

TRỒNG CÂY "CHÙM NGÂY" 
MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ 
LỚN  

Chùm ngây hay ba đậu dại là 
loài thực vật thân gỗ phổ biến nhất 
trong Chi Chùm ngây thuộc họ 
Chùm ngây, xuất xứ từ vùng Nam 
Á nhưng cũng mọc hoang và được 
trồng, khai thác, sử dụng nhiều nơi 
trên thế giới do có giá trị kinh tế cao. 

Các bộ phận của cây chùm ngây có 
chứa nhiều khoáng chất quan trọng, 
giàu chất đạm, vitamin, a-xít amin...  

 Các bộ phận của cây như lá, rễ, 
hạt, vỏ cây, quả và hoa có hoạt tính 
kích thích hoạt động của tim và hệ 
tuần hoàn, chống u bướu, hạ nhiệt, 
chống kinh phong, chống sưng viêm, 
lợi tiểu, hạ huyết áp, hạ cholesterol, 
trị tiểu đường, bảo vệ gan, chống 
nấm... 
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Sau đây là Kỹ thuật trồng và 
chăm sóc cây chùm ngây 

1. Kỹ thuật gieo ươm giống 
- Xử lý hạt giống: Hạt giống được 

ngâm trong nước nóng ấm 2 sôi + 3 
lạnh ngâm 12 giờ vớt ra cho vào túi 
vải, treo ráo nước sau 4 giờ thì rửa 
chua một lần. Khoảng 24 - 48 giờ 
sau thì hạt nứt nanh, đưa cấy vô túi 
bầu được chuẩn bị sẵn. 

- Túi bầu kích thước 9x12 cm được 
đục 4 lổ xung quanh túi bầu, cách 
đáy túi bầu khoảng 1,5 - 2cm. Thành 
phần ruột bầu gồm 60% đất pha cát, 
30% xơ dừa hoặc tro trấu, rơm mục, 
10% phân hữu cơ. 

- Che bóng bằng lưới chuyên dùng 
hoặc lá dừa. Giai đoạn đầu từ 50-
60% ánh nắng, không chịu được 
nhiệt độ cao cây sẽ bị héo lá. Tưới 
nước: Ngày tưới 2 lần vào buổi sáng 
8-9 giờ, buổi chiều 4-5 giờ, tưới vừa 
ướt túi bầu. Không tưới quá nhiều, 
cây sẽ bị thối rễ và chết. 

2. Chăm sóc cây con trong vườn 
- Thường xuyên làm cỏ phá váng 

cho cây và phân loại để có biện pháp 
chăm sóc cây tốt và phát triển đều. 
Cây được khoảng 1- 2 tháng tuổi thì 
tháo dàn che, từ từ đưa cây ra nắng 
để thích nghi và mau hoá gỗ cứng 
cây trước khi đưa đi trồng. Thời gian 
nuôi cây trong vườn ươm từ 4-6 
tháng mới đưa đi trồng. 

3. Kỹ thuật trồng cây Chùm ngây 
a.Trồng đề làm rau xanh 
- Nếu là mục đích trồng làm rau 

xanh cung cấp cho các cửa hàng siêu 

thị thì mật độ trồng 1m x 1,5m (cây 
cách cây 1m, hàng cách hàng 1,5m). 
Khi cây cao khoảng trên 1m thì cắt 
đọt, cây sẽ ra nhiều nhánh và tiếp tục 
cắt nhánh thì cây lại ra theo cấp số 
nhân. 

- Thời vụ trồng: Thông thường mùa 
xuân đến hết tháng 8. Không lên 
trồng muộn quá. Vì vào mùa đông 
cấy phát triển chậm 

- Xử lý thực bì: Phát dọn sạch thực 
bì để hạn chế sâu bệnh hại và thuận 
lợi cho đào hố. Hố trồng cây thì đào 
hố theo quy cách 30 x 30 x 30cm. 
Đào trước 30 ngày, cho phân vào hố 
trung bình 2-3 kg phân hữu cơ hoai 
và lấp hố. 

- Trồng cây: Dùng cuốc xới đều 
dưới hố, xé túi bầu đặt cây ngay 
trung tâm hố, cây phải thẳng đứng, 
lấp hố ém đất xung quanh. Lấp theo 
hình nón úp đề cây không bị úng 
nước về mùa mưa sẽ bị chết nhiều. 

b. Trồng để làm dược liệu 
- Nếu mục đích trồng làm dược 

liệu là chính thì nên trồng theo mật 
độ 3mx3m. Trồng theo nanh sấu, các 
nội dung khác thực hiện như trên. Hố 
trồng cây thì đào hố theo quy cách 
40 x 40 x 40cm đào trước 30 ngày, 
cho phân vào hố trung bình 3 - 4 kg 
phân hữu cơ hoai và lấp hố. 

4. Chăm sóc, bảo vệ 
- Giai đoạn đầu, không cho gia 

súc, gia cầm vào khu vực trồng cây 
vì cây đang non, mềm dễ bị gãy và 
dậm đạp hư cây.  

(Theo agriviet.com) 
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PHÒNG BỆNH CHO GIA SÚC 
TRONG THỜI TIẾT NẮNG 
NÓNG  

Mùa hè, thời tiết nắng nóng, oi 
bức, nhiệt độ cao khiến gia súc giảm 
sức đề kháng và dễ mắc một số bệnh 
như: E.coli, viêm vú, ký sinh trùng 
đường máu... Vì vậy, để phòng chống 
bệnh cho gia súc trong mùa nắng 
nóng, bà con nông dân cần thực hiện 
tốt các biện pháp sau: 

Tăng cường thức ăn xanh: Rau cỏ 
tươi, củ, quả và các loại vitamin; 
tăng cường chất đạm, giảm tinh bột, 
mỡ, đường trong khẩu phần ăn cho 
gia súc. Cùng với đó, cần đảm bảo 
cho gia súc ăn đủ thức ăn thô xanh 
(trâu, bò từ 15 – 35kg/con/ngày) và 
bổ sung thức ăn tinh (1 – 
2,5kg/con/ngày). Riêng đối với bò 
sữa, lượng thức ăn tinh bổ sung theo 
năng suất sữa. 

Vào những đợt nắng nóng kéo dài, 
bà con nên thực hiện chế độ chuyển 
bữa ăn của gia súc từ ban ngày sang 
ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. 
Đảm bảo thường xuyên có đủ nước 
cho gia súc uống, tốt nhất là nên lắp 
hệ thống nước uống tự động để luôn 
cung cấp đủ nước sạch cho gia súc. 
Bên cạnh đó, bà con nên tắm, chải 
cho gia súc 2 – 3 lần/ngày để làm 
giảm nhiệt cho cơ thể. Chú ý đối với 
bò sữa nên tắm trước hoặc sau khi 
vắt sữa 2 – 3 giờ. 

Thời gian chăn thả gia súc: Buổi 
sáng từ 6 – 9 giờ, buổi chiều từ 16 – 
18 giờ. Bà con cần chú ý không chăn 

thả gia súc ngoài trời nắng gắt trong 
thời gian dài, không để gia súc làm 
việc nặng hay làm việc quá lâu trong 
điều kiện thời tiết nắng nóng. Nếu 
nhiệt độ ngoài trời quá cao, nắng gắt, 
nên nhốt gia súc và cho ăn tại 
chuồng hoặc buộc ở những nơi có 
cây xanh bóng mát. 

(Theo khoahocchonhanong) 
 

QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ 
TỔNG HỢP BỆNH THỐI ĐEN 
QUẢ CA CAO (PHẦN 1) 

Ảnh minh họa (nguồn internet) 

Quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh 
thối đen quả ca cao được xây dựng 
từ kết quả nghiên cứu khoa học của 
Viện Bảo vệ thực vật trong quá trình 
thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ sinh học xác định 
tác nhân gây bệnh và biện pháp 
quản lý tổng hợp bệnh thối đen quả 
ca cao" tại tỉnh Đắk Lắk và Bình 
Phước. Quy trình đã được Bộ Nông 
nghiệp và PTNT công nhận là tiến 
bộ kỹ thuật, công nghệ mới.  

Bệnh thối đen quả ca cao chủ yếu 
gây hại trên quả ca cao, do đó quy 
trình tập trung phòng trừ tổng hợp 
bệnh trên quả. Tuy nhiên, để quản lý 
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bệnh hiệu quả và bền vững cần bắt 
đầu từ giai đoạn vườn ươm. 

1. Phòng trừ tổng hợp bệnh giai 
đoạn vườn ươm 

1.1. Chuẩn bị vườn ươm 
Vườn ươm phải xa vườn cây cao 

cao lâu năm để hạn chế sự lây truyền 
của bệnh.  

1.2. Chuẩn bị bầu ươm 
- Hỗn hợp của bầu ươm gồm: 3 

phần trấu hoặc xơ dừa + 2 phần đất + 
1 phần phân chuồng hoai trộn đều 
với 10 kg vôi + 5 kg supe lân + 1 kg 
phân NPK 16-16-8 (1-2 g/bầu đất) 
cho mỗi m3 hỗn hợp. Sử dụng chế 
phẩm sinh học có thành phần chứa 
nấm đối kháng Trichoderma 
asperellum, vi khuẩn đối kháng 
Bacillus amyloliquefaciens subsp. 
amyloliquefaciens và vi khuẩn đối 
kháng Bacillus methylotrophicus để 
hạn chế nguồn nấm Phytophthora 
palmivora trong hỗn hợp bầu ươm. 

- Bầu ươm có kích thước 15 x 20 
cm hoặc 20 x 30 cm để sử dụng cho 
cây giống có thời gian lưu trong 
vườn ươm 4 - 5 tháng. 

1.3. Xử lý và gieo hạt 
Hạt lấy từ quả vừa chín và được 

loại bỏ lớp cơm nhầy bằng cách chà 
và đem rửa sạch. Ngâm hạt khoảng 
10 phút trong dung dịch thuốc có 
hoạt chất Metalaxyl 0,3%, sau đó ủ 
hạt nơi khô và thoáng mát. Sau 1 - 2 
ngày hạt bắt đầu nảy mầm thì gieo 
ngay. Gieo thẳng đứng hạt vào bầu 
đất theo chiều đầu mầm rễ quay 
xuống.  

1.4. Chăm sóc cây con ở vườn ươm 
a. Bón phân 
Phun phân qua lá 2 tuàn/lần và bón 

gốc mỗi tháng một lần bằng các loại 
phân hỗn hợp NPK (16-16-8 + TE) 
với liều lượng 1 - 3 gam/bầu tương 
ứng với cây còn nhỏ hay đã lớn. 

b. Phòng trừ bệnh 
Bệnh chủ yếu trong vườn ươm là 

thối lá, héo thân do Phytophthora 
palmivora. Dùng các loại thuốc có 
hoạt chất Metalaxyl hoặc hoạt chất 
Fosetyl - Aluminum để phòng trừ. 

1.5 Giống và tiêu chuẩn cây giống 
đem trồng 

- Chọn giống có tên trong danh 
mục giống cây trồng do Bộ Nông 
nghiệp và PTNT ban hành, phù hợp 
với điều kiện cụ thể của từng vùng 
theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp 
và PTNT. 

- Cây khi xuất vườn có chiều cao 
35 – 40 cm, đường kính gốc trên 5 
mm, chồi ghép phải đạt chiều dài từ 
15 – 20 cm trở lên, sinh trưởng phát 
triển tốt. (Còn nữa). 

 (Theo khuyennong.gov.vn) 
 

 
 
 

BỆNH MERS VÀ CÁCH PHÒNG 
NGỪA  

MERS và MERS-CoV là gì? 
Hội chứng Hô hấp Trung Đông 

(Middle East Respiratory Syndrome, 
MERS) là một căn bệnh về hô hấp 
gây ra bởi một loại siêu vi 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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coronavirus mới phát hiện được gọi 
là “Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus” (MERS-
CoV). Siêu vi coronavirus là một 
nhóm siêu vi thông thường gây 
nhiễm trùng đường hô hấp phía trên. 
MERS đã được báo cáo lần đầu vào 
năm 2012 ở Saudi Arabia. 

 
Các đường lây truyền virus MERS-Cov. 

Ảnh: H.A. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh 
Long đánh giá, virus MERS-CoV là 
dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm, có tỷ lệ 
tử vong cao. Dịch bệnh đang lưu 
hành tại các quốc gia vùng Trung 
Đông và sẽ tiếp tục ghi nhận ca bệnh 
tại các quốc gia khác. Tuy nhiên, 
chùm ca bệnh chủ yếu tập trung 
trong cơ sở y tế; chưa ghi nhận sự 
lây lan trong cộng đồng. 

Chỉ trong vòng nửa tháng từ khi 
xuất hiện ca nhiễm virus MERS-
CoV đầu tiên, đến nay số người 
nhiễm virus này ở Hàn Quốc lên tới 
25 người, trong đó có 2 người đã tử 
vong. Mới đây virus này cũng đã 
xuất hiện ở Trung Quốc. Như vậy, 
đến nay, MERS-CoV đã xuất hiện ở 
26 quốc gia trên thế giới với 1.154 
trường hợp nhiễm và 434 trường hợp 

tử vong. tình hình dịch bệnh do virut 
MERS-CoV tại Hàn Quốc thời điểm 
này rất đáng lo ngại, vì khả năng lây 
lan sang Việt Nam hoàn toàn có thể. 
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn 
trương áp dụng ngay tờ khai y tế tại 
tất cả các cửa khẩu đối với hành 
khách đi và đến từ Hàn Quốc. Bộ 
trưởng Y tế cũng đề nghị các Bộ 
Công an, Bộ NN&PTNT, Tổng cục 
du lịch Việt Nam… cũng cần triển 
khai ngay các biện pháp cần thiết 
nhằm phòng chống dịch bệnh do 
virus MERS-CoV. 

Trước diễn biến phức tạp của bệnh 
MERS-CoV, ngành y tế Bà Rịa-
Vũng Tàu đã chủ động có những 
biện pháp đối phó nhằm ngăn chặn 
dịch xâm nhập vào địa bàn. Theo bác 
sĩ Trương Văn Kính, Giám đốc Sở Y 
tế thì hiện tại, y tế dự phòng đã triển 
khai việc đo thân nhiệt, yêu cầu làm 
tờ khai y tế tại tất cả các khu vực 
cảng biển trên địa bàn tỉnh. Nếu hành 
khách có biểu hiện sốt, cảm, viêm hô 
hấp thì tổ chức cách ly để giám sát 
dịch, đặc biệt là đối với các trường 
hợp bị viêm phổi. Vừa qua, có 4 tàu 
khách với 80 hành khách người Hàn 
Quốc cập cảng Phú Mỹ cũng đã 
được kiểm soát y tế, nhưng chưa 
phát hiện hành khách bị bệnh. 

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế dự 
phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm 
Kiểm dịch y tế quốc tế TP.Hồ Chí 
Minh nắm danh sách những hành 
khách ở vùng dịch đến Bà Rịa-Vũng 
Tàu bằng đường hàng không qua sân 
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bay Tân Sơn Nhất. Trường hợp hành 
khách nào được thông báo nghi ngờ 
nhiễm MERS-CoV sẽ tiếp tục theo 
dõi tại tỉnh. Ngành y tế cũng phối 
hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh thông 
tin tuyên truyền đến các khu du lịch, 
du khách, biết về tình hình dịch và tự 
theo dõi, nếu có biểu hiện bệnh phải 
lập tức đưa đến các cơ sở y tế gần 
nhất. Trạm y tế, trung tâm y tế 
huyện, thành phố giám sát, hướng 
dẫn giám sát dịch bệnh cho tất cả du 
khách vừa đến từ vùng dịch đang 
sinh hoạt, làm việc, trên địa bàn y tế 
mình phụ trách. Ngoài ra, ngành y tế 
tổ chức các buổi phát thanh, truyền 
hình về phòng chống dịch MERS-
CoV cho người dân.  

Sau đây là các triệu chứng, nguồn 
gốc, cách ngăn ngừa bệnh MERS: 

1. Các triệu chứng của MERS 
Những người bị nhiễm MERS-CoV 

phát triển thành căn bệnh về hô hấp 
cấp tính có các triệu chứng như sốt, 
ho và thở dốc. Các trường hợp này 
có thể nghiêm trọng, với khoảng 
30% trong tất cả các trường hợp bị 
MERS được xác nhận đã dẫn đến tử 
vong. Một số trường hợp đã được 
báo cáo là nhẹ. 

MERS-CoV đã được cho thấy là 
lan truyền giữa những người tiếp xúc 
gần gũi. Những người này gồm bất 
cứ ai chăm sóc cho người bệnh (gồm 
nhân viên y tế và thành viên trong 
gia đình) và bất cứ ai ở cùng chỗ với 
người đang bị bệnh. 

2. Nguồn gây ra MERS-CoV là gì? 

Vẫn chưa biết chắc MERS-CoV 
phát nguồn từ đầu, nhưng rất có thể 
là từ thú vật. MERS-CoV đã được 
phát hiện nơi lạc đà và một con dơi ở 
Bán đảo Ả Rập.  

3. Thuốc chủng ngừa 
Hiện nay chưa có thuốc chủng 

ngừa cho MERS. 
4. Điều trị như thế nào? 
Không có phương pháp điều trị cụ 

thể nào cho các căn bệnh do MERS-
CoV gây ra. Chăm sóc y tế là hỗ trợ 
và giúp làm giảm triệu chứng. 

5. Cách ngăn ngừa bệnh MERS-
CoV 

- Rửa tay thường xuyên bằng xà 
bông và nước trong 20 giây, và giúp 
cho các con/em nhỏ cũng làm như 
vậy. Nếu không có sẵn xà bông và 
nước, hãy dùng thuốc rửa tay có cồn. 

- Che mũi và miệng lại bằng khăn 
giấy khi ho hoặc hắt hơi và vứt khăn 
này vào sọt rác.  

 - Tránh tiếp xúc gần gũi với người 
bệnh. 

- Tránh chạm vào mắt, mũi và 
miệng của mình bằng tay chưa rửa 
sạch. 

- Chùi sạch và khử trùng thường 
xuyên các bề mặt chạm vào, như đồ 
chơi và tay nắm cửa ra vào. 

 (Tổng hợp) 
 
ĐỂ SINH CON ĐƯỢC KHỎE 
MẠNH  

Sinh con dị tật là nỗi ám ảnh của 
nhiều phụ nữ khi mang thai, nhiều 
người thậm chí phải bỏ con. Bác sĩ 
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sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, 
Trung tâm Y tế lao động Thái Hà 
(Hà Nội) đưa ra lời khuyên về những 
việc chị em nên làm trước khi có thai 
và trong lúc mang thai để giảm thiểu 
nguy cơ bị dị tật ở thai nhi: 

1. Trước khi có thai 
a) 3 tháng trước khi có thai 
- Chị em nên tiêm phòng các bệnh 

như cúm, rubella, viêm gan B. 
Thai phụ mang thai đặc biệt trong 3 

tháng đầu mà bị rubella thì gần như 
100% phải đình chỉ thai vì trẻ sinh ra 
dễ bị mù, điếc, dị tật tim, rối loạn 
thần kinh. Nhưng nếu giai đoạn mắc 
ngoài 15, 20 tuần nguy cơ thấp hơn 
nhiều. Tương tự khi mẹ bị viêm gan 
B thì có thể truyền bệnh cho con qua 
nhau thai, với tỷ 20%, thậm chí đến 
90% nếu cơ thể người mẹ xét nghiệm 
thấy có kháng nguyên HBcAg. Một 
khi trẻ đã bị viêm gan khi sinh thì 
90% là chuyển thành viêm gan mãn 
tính. 

- Nếu đang sử dụng thuốc tránh 
thai hoặc đang đặt vòng thì dừng 
uống thuốc, tháo vòng... 

b) 2 tháng trước khi có thai 
Nên tẩy giun giai đoạn này vì trong 

lúc có thai không nên làm việc đó.  
c) 1 tháng trước khi có thai: 
- Bắt đầu bổ sung viên sắt và axít 

folic. Sắt và acid folic giúp tạo ra 
hemoglobin và hồng cầu để vận 
chuyển oxy từ mẹ tới thai. Axít folic 
còn giúp chuyển hóa protein, glucid, 
lipit và đặc biệt tạo ra axit nucleic là 
nền tảng di truyền của nhân tế bào. 

Khi có thai nhu cầu sắt và axít folic 
tăng gấp khoảng 3 lần nên ăn uống 
bình thường không thể cung cấp đủ 
được. Hơn nữa thiếu axít folic trong 
3 tháng đầu của thai nghén thì thai có 
nguy cơ bị khuyết tật về ống thần 
kinh. 

- Nên làm một số xét nghiệm sau: 
điện tim đồ, xét nghiệm một số bệnh 
lây qua đường máu, khám phụ 
khoa... 

2. Trong khi có thai 
- Khám và siêu âm ít nhất 4 lần; 
- Xác nhận thai nằm trong buồng tử 

cung chưa; 
- Xác nhận có tim thai khi thai 

được 7 tuần; 
- Xét nghiệm vi sinh (tìm nấm, vi 

khuẩn lậu, giang mai...); 
- Xét nghiệm nhóm máu; 
- Xét nghiệm sàng lọc trước sinh 

(lấy máu) vào tuần thứ 16-18. Hiện 
hơn 30 tỉnh, thành trên cả nước đã 
thực hiện đề án sàng lọc trước sinh. 
Hai đơn vị đầu mối là Bệnh viện Phụ 
sản Trung ương và Bệnh viện Từ 
Dũ; 

- Siêu âm tìm dị tật của thai vào 
các tuần 12-22-32; 

- Tiêm phòng uốn ván vào tháng 
thứ 6 hoặc tháng thứ 7; 

Trước khi có thai, chị em nên đến 
gặp bác sĩ sản khoa để được tư vấn 
và làm các xét nghiệm cần thiết. 

(Theo VnExpress) 
 

PHÒNG BỆNH CHO TRẺ EM 
TRONG MÙA NẮNG NÓNG   
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Trong những ngày qua, thời tiết 
nắng nóng kéo dài có khi tới hơn 
400C làm cho cuộc sống của người 
dân đảo lộn nhất là người già, trẻ 
em. Vì thế, các bậc cha mẹ cần biết 
cách chăm sóc, quản lý trẻ để tránh 
cho trẻ bị ốm đau trong mùa hè. 

Viêm đường hô hấp. 
Viêm đường hô hấp thường có 

nguyên nhân do trẻ bị nhiễm lạnh. 
Khi trẻ nóng, mồ hôi ra nhiều làm 
ướt áo, nếu bật quạt gió mạnh trực 
tiếp vào người trẻ, mồ hôi sẽ bay hơi 
nhanh làm cho nhiệt độ giảm xuống, 
trẻ có thể nhiễm lạnh. Bên cạnh đó, 
việc bật nhiệt độ điều hòa nhiệt độ 
quá thấp trong phòng ngủ cũng gây 
cho trẻ bị nhiễm lạnh.  

Vì vậy, để tránh cho trẻ bị viêm 
đường hô hấp trong thời tiết nóng, 
không nên bật quạt quá mạnh trực 
tiếp vào người trẻ; nếu trẻ nhỏ ra mồ 
hôi nhiều thì dùng khăn bông lau khô 
cho trẻ, nhất là ở lưng; không để 
chênh lệch nhiệt độ quá cao giữa 
phòng điều hòa nhiệt độ và bên 
ngoài (không nên để nhiệt độ chênh 
lệch quá 5oC); hạn chế cho trẻ uống 
nước đá, ăn thức ăn trực tiếp từ tủ 
lạnh. Cho trẻ ăn đủ chất, bổ sung 
vitamin và chất khoáng để tăng 
cường sức đề kháng cho trẻ. 
Nếu trẻ sốt, cho trẻ uống nước oresol 
để bù nước và chất điện giải. Khi sốt 
trên 38,50C, cần cho trẻ uống thuốc 
giảm sốt. Cần cho trẻ tới khám ở các 
cơ sở y tế để điều trị kịp thời, tránh 
để bệnh nặng và các biến chứng. 

Say nóng  
Say nóng là biểu hiện của sự tăng 

nhiệt độ bên trong cơ thể gây ra do 
sự mất cân bằng nhiệt giữa quá trình 
sinh nhiệt và tỏa nhiệt. Người ta còn 
gọi say nóng là hội chứng “đột quỵ 
do nhiệt”. 

Cách xử trí: nếu bị say nóng nhẹ, 
cần nhanh chóng đưa nạn nhân vào 
chỗ thoáng mát, cho nằm nghỉ ngơi 
thì các triệu chứng sẽ mất dần. Nếu 
bị nặng cần nhanh chóng đưa nạn 
nhân vào chỗ mát, cởi bớt quần áo. 
Có thể chườm lạnh ở vùng trán và 
gáy bằng khăn ướt và theo dõi nhiệt 
độ cơ thể. Cho nạn nhân uống nước 
mát, tốt nhất là cho uống nước pha 
oresol đúng liều lượng. Cần thiết có 
thể tiêm thuốc trợ tim và truyền dịch 
để phục hồi. 

Say nắng 
Say nắng cũng thường hay gặp ở 

trẻ em, học sinh khi đi hay hoạt động 
một thời gian dài ở ngoài trời nắng 
mà không đội mũ nón để tia nắng 
mặt tròi chiếu vào đầu, gáy và các 
phần hở trên cơ thể. Tia tử ngoại 
trong ánh nắng có khả năng xuyên 
qua lớp sừng của da tới hạ bì gây 
cháy da (bỏng độ I) và say nắng.  

Nếu bị say nắng nhẹ thì các em sẽ 
cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, hoa 
mắt, ù tai. Đôi khi bị buồn nôn hoặc 
nôn. Nhiệt độ cơ thể có thể tăng cao 
hơn bình thường. Nếu bị say nắng 
nặng, nạn nhân có thể bị rối loạn 
phản xạ, đôi khi có thể bị co giật. Xử 
trí say nắng cần nhanh chóng đưa trẻ 
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vào chỗ mát và thoáng khí, đồng thời 
nới rộng quần áo, dùng khăn thấm 
nước mát đắp vào người trẻ. Cho trẻ 
uống nhiều nước, có thể cho uống 
thuốc hạ nhiệt nếu người tỉnh táo. 
Trường hợp trẻ không tỉnh thì nhanh 
chóng chuyển tới cơ sở y tế gần nhất. 

Ngoài ra, do nhiệt độ cao nên các 
loại vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng 
gây bệnh, côn trùng truyền bệnh 
cũng phát triển mạnh trong thực 
phẩm cũng như ngoài môi trường, 
làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm 
và mắc một bệnh dịch như sốt vi rút, 
tiêu chảy, sốt xuất huyết v.v… Vì 
vậy, cần dọn dẹp và bảo đảm vệ sinh 
nơi ở, ăn chín, uống sôi, sử dụng 
thực phẩm an toàn. 

Đây cũng là thời điểm dễ xảy ra 
đuối nước vì  thời tiết nắng nóng trẻ 
em hay rủ nhau ra sông, suối, hồ ao 
để tắm. Thực tế đuối nước thường 
xảy ra ở ngay gần nơi sinh sống của 
các em. Để phòng trách xảy ra đuối 
nước, các bậc cha mẹ cần luôn nhắc 
nhở con cái không được tắm sông, 
hồ, ao nước sâu. Nếu có điều kiện thì 
tiến hành dạy bơi cho các em. 

(Theo Sức khoẻ Đời sống) 
 
 
 
 
CHẬT VẬT VỚI ĐÀ GIẢM SÂU 
CỦA GIÁ CAO SU XUẤT KHẨU  

Theo Bộ NN-PTNT, từ đầu năm 
đến nay giá xuất khẩu cao su liên tục 
sụt giảm. Giá cao su xuất khẩu bình 

quân 4 tháng đầu năm chỉ đạt 1.428 
USD/tấn, giảm gần 28% so với cùng 
kỳ năm 2014. 

 
Công nhân nông trường Cù Bị (Công ty 
Cao su Bà Rịa) thu hoạch mủ cao su. 

Hộ cao su tiểu điền cầm cự 
Theo Bộ NN-PTNT, giá cao su 

trong nước hiện vẫn đang trên đà 
giảm. Trước tình hình giá cao su liên 
tiếp giảm trong vòng 4 năm trở lại 
đây, nhiều hộ trồng cao su tiểu điền 
đã phải chuyển hướng sang trồng xen 
canh các loại cây khác. Tại xã Hòa 
Hội (huyện Xuyên Mộc), nơi có 440 
ha cao su tiểu điền đã có 40 ha được 
tỉa cành để làm trụ sống cho cây tiêu. 
Theo thống kê, tại 2 xã Phước Thuận 
và Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc), gần 
100 ha của các hộ trồng cao su tiểu 
điền bị tỉa cành làm trụ sống cho cây 
tiêu, chờ khi giá cao su tăng trở lại 
mới khai thác. Còn tại huyện Châu 
Đức, một trong những địa phương có 
diện tích trồng cao su lớn nhất tỉnh 
với 10.204 ha, nhiều hộ trồng cao su 
tiểu điền đang có ý định chặt bỏ để 
trồng loại cây khác. 

Doanh nghiệp duy trì sản xuất 
Theo Sở Công thương, 5 tháng đầu 

năm do đơn giá giảm 21,47% nên 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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kim ngạch xuất khẩu cao su trên địa 
bàn tỉnh giảm 50,79%. Theo phân 
tích của các DN ngành cao su thì giá 
bán cao su liên tục sụt giảm, có nguy 
cơ bằng hoặc dưới giá thành là do thị 
trường thế giới cung đã vượt cầu. 
Diện tích cao su trong nước sau thời 
gian phát triển quá nóng đã đạt xấp 
xỉ 1 triệu ha - vượt mục tiêu 
800.000ha ban đầu. Sự phá vỡ quy 
hoạch, cộng với tình trạng xuất thô 
đã đẩy giá cao su xuống thấp. Để đối 
phó với tình trạng giá giảm, các công 
ty kinh doanh, sản xuất cao su đang 
xem xét các biện pháp điều chỉnh kế 
hoạch trên cơ sở duy trì sản xuất, đáp 
ứng đủ chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời 
hạn chế dần việc xuất thô mủ cao su 
sang Trung Quốc, mở rộng và tiếp 
cận các thị trường giàu tiềm năng 
như: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Đông Âu…; hoặc tăng cường vận 
động công nhân khai thác, chế biến 
vượt kế hoạch sản lượng, thực hành 
tiết kiệm chống lãng phí; hay duy trì 
sản xuất đủ đạt kế hoạch, đồng thời 
tăng cường bồi dưỡng, chăm sóc 
vườn mới, cây đang trưởng thành. 

Tại Công ty TNHH MTV Cao su 
Bà Rịa thời gian qua đã đẩy mạnh 
tiết kiệm chi phí trong sản xuất, cắt 
giảm chi phí đầu tư thâm canh để 
duy trì doanh thu và lợi nhuận, tăng 
sản lượng khai thác, tăng thời gian 
bảo dưỡng cho cây…  

Còn tại Công ty CP Cao su Hòa 
Bình (huyện Xuyên Mộc), kế hoạch 
lợi nhuận năm 2015 cũng đưa ra một 

cách thận trọng với chỉ tiêu tổng 
doanh thu 166,5 tỷ đồng, giảm 30% 
so với năm 2014; lợi nhuận đặt ra ở 
mức 25,7 tỷ đồng, giảm 54,3% so 
với kết quả năm 2014. Bên cạnh đó, 
công ty này cũng quyết định thanh lý 
50% vườn cao su già cỗi để bù vào 
doanh thu sụt giảm do giá cao su 
xuất khẩu xuống thấp. 

Trước tình hình giá cao su xuất 
khẩu giảm mạnh thời gian qua, Bộ 
NN-PTNT đã có kiến nghị Thủ 
tướng Chính phủ đưa ra các giải 
pháp đẩy mạnh xuất khẩu, tháo gỡ 
khó khăn cho ngành cao su. Cụ thể, 
giảm nguồn cung trong nước thông 
qua giảm chế độ khai thác mủ, tăng 
cường liên kết với các nước sản xuất 
cao su trong khu vực và thế giới để 
thống nhất điều tiết nguồn cung; 
Giảm giá thành cao su xuất khẩu 
thông qua chính sách không kê khai, 
nộp thuế giá trị gia tăng trong khâu 
kinh doanh, thương mại đối với mủ 
cao su sơ chế. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG MỚI 
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP, NÔNG THÔN  
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (thay 
thế Nghị định 41/2010/NĐ - CP) về 
chính sách tín dụng phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn vừa 
được Chính phủ ban hành ngày 9-6. 
Theo đó, nhiều nội dung mới được 
sửa đổi nhằm phù hợp hơn với yêu 
cầu của thực tiễn, đáp ứng nhu cầu 
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tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn.  

Nếu như trước đây theo quy định 
của Nghị định 41, những người dân 
ở thị trấn, các phường thuộc thị xã, 
thành phố nhưng vẫn sản xuất nông 
nghiệp là chính không được tiếp cận 
chính sách. Thì nay, với Nghị định 
55 đã bổ sung, đối tượng được vay 
vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn bao gồm cả các đối tượng 
là cá nhân, hộ gia đình sinh sống trên 
địa bàn thành phố, thị xã nhưng tham 
gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh 
vực nông nghiệp. 

Ngoài ra, Nghị định mới cũng nâng 
mức cho vay không có tài sản bảo 
đảm đối với các đối tượng là cá 
nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, chủ 
trang trại, hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã... lên gấp 1,5 đến 2 lần so với 
quy định. Quy định mức cho vay 
không có tài sản bảo đảm đối với 
một số lĩnh vực đặc thù có nhu cầu 
vốn lớn trong sản xuất nông nghiệp 
như: đầu tư cây công nghiệp, cây ăn 
quả lâu năm, nuôi trồng, khai thác 
thủy sản xa bờ,... cao hơn các lĩnh 
vực khác. 

Cụ thể, nâng mức cho vay không 
có tài sản bảo đảm tối đa lên 100 
triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia 
đình (trước đây là 50 triệu đồng); 
300 triệu đồng đối với hộ kinh doanh 
(trước đây là 200 triệu đồng); một tỷ 
đồng đối với hợp tác xã, chủ trang 
trại (trước đây là 500 triệu đồng)... 
Đặc biệt, Nghị định 55 còn quy định 

mức cho vay không có tài sản bảo 
đảm tối đa ba tỷ đồng đối với liên 
hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản 
hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung 
cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản 
xa bờ. 

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu 
rõ, lãi suất cho vay phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn do 
khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa 
thuận phù hợp với quy định của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
trong từng thời kỳ. Tổ chức tín dụng 
và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản 
xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi 
vốn của dự án, phương án sản xuất 
kinh doanh, khả năng trả nợ của 
khách hàng và nguồn vốn cho vay 
của tổ chức tín dụng để thỏa thuận 
thời hạn cho vay, thời hạn duy trì 
hạn mức tín dụng đối với khách 
hàng. Khuyến khích khách hàng vay 
vốn tham gia mua bảo hiểm trong 
nông nghiệp thông qua việc quy định 
tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho 
vay với mức tối thiểu 0,2%/năm so 
với lãi suất của các khoản cho vay 
cùng loại và có thời hạn tương ứng. 

Nghị định cũng quy định cá nhân, 
hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín 
dụng không phải nộp lệ phí chứng 
thực hợp đồng thế chấp tài sản tại cơ 
quan thực hiện chứng thực hợp đồng 
và lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm 
tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo 
đảm. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 
tháng 8. 

(Theo nhandan.com.vn) 
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BÀ RỊA VŨNG TÀU NỖ LỰC 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN 
SỐ  

Sau nhiều năm kiên trì, bền bỉ vận 
động người dân sinh đẻ có kế hoạch 
thành công, công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình của tỉnh đã và 
đang chuyển hướng đầu tư cho chất 
lượng. Nâng cao chất lượng dân số 
chính là mục tiêu hướng tới với các 
hoạt động sàng lọc trước và sau 
sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền 
hôn nhân và ngăn chặn tình trạng 
mất cân bằng giới tính. 

 
Nhằm giúp cho trẻ sinh ra phát 

triển bình thường hoặc tránh được 
những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm 
sinh gây ra, giảm thiểu số người tàn 
tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng 
đồng, góp phần nâng cao chất lượng 
dân số. Ngay từ năm 2007, BR-VT 
đã bắt đầu triển khai thực hiện hoạt 
động sàng lọc trước sinh và sơ sinh. 
Theo đó, ngành y tế tỉnh đã phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể thực 
hiện tích cực triển khai truyền thông 
chuyển đổi hành vi giúp cho người 
dân hiểu và nhận thức tầm quan 

trọng của việc thực hiện sàng lọc 
trước sinh để phát hiện những dị 
dạng, dị tật bẩm sinh cũng như thực 
hiện sàng lọc sơ sinh để phát hiện 
những bệnh về chuyển hóa để có 
hướng điều trị phù hợp, nhất là 
những thai phụ có nguy cơ cao. 
Trong hoạt động sàng lọc sơ sinh, để 
thực hiện được việc lấy mẫu máu gót 
chân sàng lọc tại Khoa sản các Bệnh 
viện, Trung tâm y tế huyện, Phòng 
khám Đa khoa khu vực, ngành y tế 
đã thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ 
năng tư vấn cộng đồng cho cộng tác 
viên Dân số- kế hoạch hóa gia đình 
(DS- KHHGĐ) về sàng lọc, chẩn 
đoán trước sinh và sơ sinh; hợp đồng 
với Bệnh viện Từ Dũ thực hiện xét 
nghiệm sàng lọc trẻ sơ sinh. Nhờ 
vậy, hàng năm đã có hàng ngàn trẻ 
được xét nghiệm, sàng lọc. Riêng từ 
năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã có 
gần 12.300 trẻ sơ sinh được xét 
nghiệm sàng lọc, qua đó đã phát hiện 
5 trẻ suy giáp bẩm sinh, 114 trẻ thiếu 
men G6PD, 1 trẻ bị tăng tuyến 
thượng thận bẩm sinh. Tất cả các 
trường hợp thiếu men G6PD đều 
được tư vấn cách phòng ngừa và cấp 
thẻ hướng dẫn. Đối với trẻ bị suy 
giáp và tăng sản tuyến thượng thận 
bẩm sinh, các cơ sở y tế đã hướng 
dẫn gia đình thực hiện chăm sóc và 
điều trị bệnh kịp thời cho con trẻ. 

Bác sĩ Lý Bạch Nga- Trưởng khoa 
Sản- Bệnh viện Lê Lợi, Tp. Vũng 
Tàu cho biết: “việc tầm soát sàng lọc 
sơ sinh sẽ giúp cho mỗi gia đình sinh 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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con khỏe mạnh. Tầm soát thai nhi và 
sàng lọc trẻ sơ sinh giúp phát hiện 
những bệnh lý mà qua thử máu mới 
phát hiện ra. Nếu phát hiện trẻ có 
bệnh, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách 
điều trị, cách dùng thuốc để giúp cho 
bé phát triển bình thường”. 

Thực hiện mô hình tư vấn khám 
sức khỏe tiền hôn nhân, hàng năm 
ngành y tế tỉnh phối hợp với Sở GD-
ĐT tỉnh mở các lớp tập huấn kiến 
thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản 
người chưa thành niên cho các giáo 
viên phụ trách bộ môn sinh học tại 
các trường trung học cơ sở trong 
toàn tỉnh; tổ chức các hội thi 
về “Chăm sóc sức khỏe sinh vị thành 
niên” cho học sinh của các trường 
THPT; thành lập và duy trì 25 
CLB “Tư vấn và khám sức khỏe tiền 
hôn nhân” tại các xã, phường, thị 
trấn...qua đó giúp người dân trang bị 
kiến thức về sức khỏe sinh sản một 
cách tốt nhất. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Lên- Giám đốc 
Trung tâm giáo dục truyền thông sức 
khỏe tỉnh BR-VT cho biết“ trong 
năm qua cũng như những năm trước 
đây, Trung tâm Giáo dục sức khỏe 
tỉnh đã phối hợp  với các đơn vị 
trong ngành, đặc biệt là Chi cục DS-
KHHGĐ tỉnh và huyện, Thành phố 
để phối hợp với các sở ban, ngành, 
trường học, đoàn thể đẩy mạnh tuyên 
truyền chương trình chăm sóc sức 
khỏe sinh sản cho vị thành niên, 
thanh niên. Đối với HS cấp 2, chúng 
tôi tập trung tuyên truyền cho các 

cháu biết được những thay đổi ở tuổi 
dậy thì về mặt thể chất, tâm lý, chủ 
động cung cấp các phương pháp 
tránh thai hiện đại, các phương pháp 
phòng ngừa các bệnh lây qua đường 
tình dục, phòng ngừa mang thai 
ngoài ý muốn. Đối với các sở, ban, 
ngành, chúng tôi phối hợp nói 
chuyện sức khỏe tại cộng đồng, khu 
phố thôn ấp, trong đó ưu tiên đến 
chương trình phòng chống dịch bệnh, 
chương trình nâng cao chất lượng 
dân số”. 

Nâng cao chất lượng dân số, BR-
VT còn tập trung giảm thiểu mất cân 
bằng giới tính, bởi mất cân bằng giới 
tính sẽ dấn đến những hệ lụy trong 
tương lai như: khó tìm kiếm bạn đời, 
gia tăng bất bình đẳng giới trong tiếp 
cận việc làm, gia tăng tình trạng mua 
bán tình dục, xâm hại tình dục 
..v..v... Do vậy, để ngăn chặn những 
hệ lụy này, thời gian qua, Chi cục 
DS-KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với 
Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, 
Thành phố tổ chức các lớp tuyên 
truyền về tình trạng mất cân bằng 
giới tính khi sinh cho cán bộ, hội 
viên Hội Nông dân và Hội phụ nữ; 
duy trì sinh hoạt định kỳ của 19 Câu 
lạc bộ Dân số-Gia đình-Trẻ em; cấp 
phát hàng chục ngàn tờ rơi, áp phích 
mất cân bằng giới tính khi sinh để 
tuyên truyền đến người dân; tổ chức 
kiểm tra, rà soát và loại bỏ các loại 
sách, ấn phẩm, tài liệu có nội dung 
tuyên truyền, phổ biến phương pháp 
lựa chọn giới tính thai nhi .. 
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Với sự quan tâm, vào cuộc quyết 
liệt của các cấp các ngành, nhất là 
của những người làm công tác dân số 
trong tỉnh, đến nay chất lượng dân số 
của BR-VT đã đạt được những kết 
quả nhất định: Toàn tỉnh đã phát hiện 
và hướng dẫn điều trị kịp thời cho 11 
trẻ bị suy giáp trạng bẩm sinh -một 
loại bệnh nếu không phát hiện sớm 
sẽ gây thiểu năng trí tuệ, tâm thần 
trầm trọng; phát hiện và hướng dẫn 
dự phòng huyết tán cho gần 400 trẻ 
bị thiếu men G6PD-một loại bệnh 
gây chứng thiểu năng trí tuệ ở trẻ. 
Hoạt động này cũng góp phần làm 
cho tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng giảm còn 8,5%; mức tăng của 
tỷ số giới tính khi sinh duy trì ở mức 
110 nam/100 nữ; tỷ lệ sinh con thứ 3 
còn 7,36%, giảm 2,54% so với năm 
2009; tuổi thọ bình quân của người 
dân ngày được nâng cao bình quân là 
74 tuổi; Chỉ số phát triển con người 
(HDI) của BR-VT là 0,86, là một 
trong 10 tỉnh thành có chỉ số HDI 
cao nhất nước. 

 (Theo vungtau.baria-vungtau) 
 

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ 
EM: “LẮNG NGHE TRẺ EM 
NÓI”  

Sáng ngày 30/5/2015, tại thành 
phố Hải Dương, Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội phối hợp với 
UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ 
phát động Tháng hành động vì trẻ 
em năm 2015 với chủ đề “Lắng nghe 
trẻ em nói”.  

Trong những năm qua, Đảng và 
Nhà nước luôn quan tâm và dành 
mọi nguồn lực cho trẻ em. Theo 
quan điểm “dành những gì tốt đẹp 
nhất cho trẻ em” đã có nhiều giải 
pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 
trẻ em nhằm hạn chế những tác động 
tiêu cực đến trẻ em đã được xây 
dựng và tiến hành. Việt Nam đã phê 
chuẩn công ước của Liên hợp quốc 
về Quyền trẻ em cách đây 25 năm, 
theo đó 4 nhóm quyền cơ bản gồm: 
Quyền được sống còn, Quyền phát 
triển, Quyền được bảo vệ, và Quyền 
tham gia của trẻ em đã và đang được 
quan tâm thực hiện.   

Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, 
nhận thức về quyền tham gia của trẻ 
em còn hạn chế so với các nhóm 
quyền khác. Việc thực hiện Quyền 
tham gia của trẻ em trong gia đình, 
trong nhà trường, trong xã hội chưa 
được quan tâm đúng mức. Trẻ em 
chưa thực sự được tham gia đầy đủ 
vào quá trình xây dựng pháp luật, 
chính sách, kế hoạch về bản thân 
mình.  

Tháng hành động vì trẻ em được 
lựa chọn với chủ đề “Lắng nghe trẻ 
em nói” nhằm phát động trong toàn 
xã hội, tạo điều kiện để trẻ em được 
nói lên tiếng nói của mình về các vấn 
đề có liên quan đến trẻ em, đặc biệt 
là tạo điều kiện để trẻ được tham gia 
đầy đủ vào quá trình hoạch định và 
thực thi chính sách dành cho các em; 
qua đó các cơ quan, tổ chức, nhà 
trường, gia đình cần lắng nghe, xem 



PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 24 

xét và phản hồi các ý kiến của trẻ em 
trên cơ sở tôn trọng tiếng nói của trẻ 
em, Bộ trưởng Phạm Thị Hải 
Chuyền cho biết. 

Tháng hành động vì trẻ em được tổ 
chức hàng năm là dịp để các cơ quan 
chức năng đánh giá, nhìn nhận lại 
nhiều chính sách, chương trình dành 
cho trẻ em đã và đang triển khai, trên 
cơ sở đó, cùng với việc lắng nghe 
tiếng nói của trẻ để có giải pháp tốt 
hơn trong hoạch định chính sách 
cũng như trong tổ chức thực hiện. 

Chia sẻ với những ước mơ giản dị 
nhất của con trẻ về cuộc sống thường 
nhật, về tương lai, Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam bày tỏ xúc động khi biết 
nhiều trẻ em có ước mơ cao đẹp như 
mong muốn thế giới và đất nước giàu 
mạnh, mong muốn trở thành giáo sư, 
nhà khoa học, nhà du hành sau này. 
Nhưng cũng có những em nhỏ chỉ 
ước mơ giản dị như mong có đôi dép 
mới, mong mua được quyển truyện, 
mong bố có tiền mua xe máy để chở 
khách hay sửa nhà… Thậm chí, 
nhiều tâm sự của trẻ nhỏ khiến người 
lớn phải suy nghĩ như mong bố đừng 
say rượu, đừng đánh chửi mẹ, hay 
ước mơ muốn bố/mẹ hãy trở về với 
mái ấm gia đình… 

 (Theo molisa.gov.vn) 
 

 
 
 
TỪ ĐIỂN ANH - VIỆT: TRA TỪ 
ĐIỂN ANH - VIỆT DI ĐỘNG 

 Ứng dụng sẽ giúp tra cứu, ôn 
luyện từ điển tiếng Anh dễ dàng, với 
bộ 800.000 từ Anh - Việt cùng 
400.000 từ Việt - Anh. 

Nhà phát triển: 5play.me. 
Tương thích: Android 4.0 trở lên. 
Phiên bản mới nhất: 1.4. 
Dung lượng: 25MB. 
Giao diện chính hiển thị mỗi ngày 

một từ điển, nhấn Chi tiết xem thêm 
thông tin về nghĩa, bên dưới là menu 
cho phép truy cập các mục như: bảng 
động từ bất qui tắc, 3000 từ tiếng 
Anh thông dụng, từ vựng IELTS, 
TOEIC, TOEFL cùng trò chơi điền 
từ. 

Để tra từ điển, bạn nhấn biểu tượng 
chiếc kính lúp, gõ từ cần tra vào ô 
trống, có thể nhập nhanh từ bằng 
phương pháp nhận dạng giọng nói 
(chạm biểu tượng micro) hay trích 
xuất từ vựng từ ảnh chụp (chạm biểu 
tượng camera). Trên hộp thoại hiển 
thị nghĩa, bạn nhấn biểu tượng chiếc 
loa để nghe phát âm, tra chéo nghĩa 
giữa các bộ từ điển bằng cách chạm 
từ bất kỳ. Với những từ cần học lại, 
bạn chạm hình ngôi sao đánh dấu 
yêu thích.  

Mặc định, ứng dụng dùng bộ từ 
điển Anh – Việt, để chuyển sang 
Việt – Anh, bạn chạm biểu tượng ba 
thanh ngang chọn Từ điển Việt – 
Anh. Nếu muốn hiện cửa sổ giúp tra 
từ nhanh trên mọi ứng dụng, bạn 
nhấn biểu tượng ba chấm ở góc trên 
bên phải giao diện > chọn Tra 
nhanh. 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Phần trò chơi giúp bạn ôn luyện từ 
vựng hiệu quả, ứng dụng sẽ đưa ra 
gợi ý là nghĩa hay phiên âm, nhiệm 
vụ của bạn là dựa vào những ký tự 
cho sẵn sắp xếp chúng thành từ vựng 
thích hợp. Để chọn bộ từ điển dùng 
trong trò chơi, bạn nhấn nút ba chấm 
> Cài đặt. Trên hộp thoại mở ra, bạn 
chạm mục Bộ từ trong trò chơi > 
chọn bộ từ điển muốn dùng. 

(Theo e-CHÍP Online) 
 
ĐỂ XÓA LỊCH SỬ DUYỆT TÌM 
KIẾM TRONG GOOGLE 
CHROME  

Tất cả những điều bạn tìm kiếm 
trên Google đều bị Google lưu lại và 
theo dõi. Những thông tin mà Google 
thu thập được từ tài khoản của bạn 
sẽ được lưu trữ trên trang Google 
History chứ không phải trên trình 
duyệt. 

Bắt đầu, hãy truy cập vào trang lịch 
sử Google trên trình duyệt từ liên kết 
này. Nếu chưa đăng nhập, hãy tiến 
hành đăng nhập vào tài khoản. 

Sau khi đăng nhập, trang Google 
History xuất hiện. Tại đây sẽ thấy 
danh sách các từ khóa và biểu đồ tìm 
kiếm của chính mình khi sử dụng 
Google. Để xóa tất cả lịch sử tìm 
kiếm, hãy đánh dấu và nhấn vào nút 
Remove items. 

- Nếu không muốn xóa tất cả mà 
chỉ xóa lịch sử tìm kiếm thời gian 
trước đó, hãy nhấn vào Older. 

Còn nếu muốn xóa lịch sử tìm 
kiếm theo khoảng thời gian cụ thể, 

hãy nhấn vào biểu tượng cài đặt và 
chọn Remove Items. 

Một hộp thoại xuất hiện, hãy lựa 
chọn mốc thời gian mình cần xóa và 
nhấn Remove để tiến hành. 

Nếu bạn không muốn Google tiếp 
tục lưu lại lịch sử tìm kiếm của mình, 
bạn có thể tắt nó hoàn toàn bằng 
cách truy cập vào Settings. 

Tại trang Account history, hãy 
nhấn vào nút Pause (Tạm dừng). 

Hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện, 
hãy đọc nội dung, nếu đồng ý, hãy 
nhấn Pause (Tạm dừng) lần nữa. 

 (Theo genk)  
 
 
 

 
SÁNG CHẾ THÀNH CÔNG MÁY 
CUỐN RƠM TỰ HÀNH  

 Sau 1 năm mày mò nghiên cứu, 
anh Nguyễn Ngọc Thuận, chủ Cơ sở 
cơ khí Mười Thuận (Đăng Phong, xã 
Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang) đã sáng chế thành công 
và đưa vào vận hành “máy cuốn rơm 
tự hành 2 trong 1” với tính năng 
vượt trội hơn so với một số máy cuốn 
rơm hiện có trên thị trường. 

 
Anh Nguyễn Ngọc Thuận đang vận hành 

thử “Máy cuốn rơm tự hành”. 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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Sau 1 năm mày mò nghiên cứu, thử 
đi, thử lại nhiều lần, đến tháng 4-
2015, anh đã sáng chế thành công 
“máy cuốn rơm tự hành 2 trong 1” và 
đưa vào vận hành thử tại một số 
ruộng lúa vụ đông xuân 2014 - 2015 
vừa mới thu hoạch ở xã Thanh Bình. 

Máy có 3 bộ phận chính, gồm: 
Động cơ và khung sườn; bộ phận 
cuốn rơm gồm trục cuốn và băng tải; 
bộ phận ép rơm thành cuộn, buộc 
dây và nhả rơm. Máy được gọi là tự 
hành do bộ phận cuốn rơm, ép rơm 
cùng nằm trên khung sườn nên vận 
hành rất tiện lợi. 

So với một số máy cuốn rơm hiện 
có trên thị trường, máy cuốn rơm do 
anh sáng chế có những điểm nổi trội 
như: Thứ nhất, do trục cuốn rơm 
được bố trí ở phía trước (các máy 
khác bố trí phía sau bánh thun) nên 
rơm được cuốn vào không bị rối, 
dính bùn đất; thứ hai, do máy được 
thiết kế chạy bằng bánh xích (thay vì 
bánh thun) nên có thể vận hành trong 
điều kiện đồng lầy, có thể thu gom 
rơm bị ẩm ướt sau vụ hè thu muộn, 
vừa tận dụng để làm nấm, ủ gốc cây, 
rau màu… vừa giúp vệ sinh đồng 
ruộng, chuẩn bị làm đất và gieo sạ vụ 
đông xuân. Đó là tính năng nổi trội 2 
trong 1 của chiếc máy này. 

Anh Thuận cho biết, việc vận hành 
thử chiếc máy trên cho kết quả rất 
khả quan. Máy có thể tạo ra những 
cuộn rơm được nén chặt trông đẹp 
mắt, trọng lượng từ 19 - 20 kg/cuộn 
(đường kính 60 cm, dài 70 cm). 

Trong thời gian từ 8 - 10 giờ, máy có 
thể cuốn rơm trên đồng ruộng diện 
tích đến 2 ha (đất khô).  

Theo tính toán của anh Thuận, sau 
khi hoàn chỉnh, chiếc máy trên sẽ 
được bán với giá 120 triệu đồng 
(chưa bằng 50% so với chiếc máy 
cùng loại do Nhật Bản sản xuất). 
Qua vận hành thử, một số nông dân 
trong xã đã ngỏ ý đặt hàng mua chiếc 
máy cuốn rơm do anh sáng chế. 

Thạc sĩ Huỳnh Văn Lộc, Khoa Kỹ 
thuật - Công nghệ, Trường Đại học 
Tiền Giang, là 1 trong 2 cộng sự đắc 
lực (cùng với Kỹ sư Đặng Ngọc 
Thái) của anh Thuận trong quá trình 
thực hiện sáng chế cho biết: “Chỉ cần 
hoàn thiện một số công đoạn cuối 
cùng như: Điều chỉnh bộ phận điều 
khiển công đoạn buộc và cắt chỉ 
buộc rơm; hoàn thiện máy bơm thủy 
lực để đóng, mở nắp của bộ phận 
cuốn rơm và tự động nhả rơm thành 
phẩm, “máy cuốn rơm tự hành 2 
trong 1” do anh Thuận sáng chế sẽ 
hoàn thiện và có thể xuất bán cho 
khách hàng có nhu cầu”. 

Được biết, anh Thuận đã gửi hồ sơ 
“máy cuốn rơm tự hành 2 trong 1” 
tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, năm 
2014 - 2015 do Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp 
các sở, ngành liên quan tổ chức. 

(Theo khoahocchonhanong) 
 

CÔNG NGHỆ BẢO VỆ BỜ 
SÔNG, HỒ VÀ ĐÊ BIỂN 



PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 27 

Mới đây, hai sản phẩm mới (cấu 
kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và 
đê biển; kênh mương bê tông cốt 
thép, bê tông cốt sợi thành mỏng đúc 
sẵn) của Công ty TNHH Thoát nước 
và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (BUSADCO) đã được 
Tổng cục Thủy lợi công nhận là tiến 
bộ kỹ thuật, công nghệ mới và cho 
phép áp dụng trên phạm vi cả nước. 

Hai sản phẩm này được sản xuất 
bằng vật liệu bê tông cốt thép thành 
mỏng và bê tông cốt sợi, thuận lợi 
trong vận chuyển, thi công, sửa chữa, 
có khả năng chống ăn mòn, chống 
xâm thực môi trường biển, giá thành 
giảm 20% so với giải pháp truyền 
thống; được áp dụng trong các công 
trình bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển 
như chống sạt lở, xói mòn, chắn 
sóng, giảm sóng thay thế chân kè và 
tường chắn đất, tạo bờ, quai đê lấn 
biển... 

Chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH 
Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Số 6 đường 3/2, 
phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu; Tel: 064.3853125; Fax: 
064.3511385. 

(Theo khoahoc&congnghevietnam) 
 

 
 

Hỏi- Đáp: 
Hỏi: Những người lao động thuộc 

đối tượng nào được hưởng chế độ 
thai sản? Mức hưởng và trợ cấp như 
thế nào? 

Đáp: Người lao động được hưởng 
chế độ thai sản khi thuộc đối tượng: 

- Lao động nữ mang thai; 
- Lao động nữ sinh con; 
- Người lao động nhận nuôi con 

dưới bốn tháng tuổi; 
- Người lao động đặt vòng tránh 

thai, thực hiện biện pháp triệt sản. 
 * Lưu ý: Lao động nữ mang thai 

và người lao động nhận nuôi con 
nuôi phải đóng BHXH từ đủ 06 
tháng trở lên trong thời gian 12 tháng 
trước khi sinh con hoặc nhận nuôi 
con nuôi. 

Mức hưởng: 
- Mức trợ cấp bằng 100% mức bình 

quân tiền lương, tiền công tháng 
đóng BHXH của 6 tháng liền kề 
trước khi nghỉ việc. 

- Nếu đóng BHXH chưa đủ 6 tháng 
thì mức hưởng khi khám thai, sảy 
thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu, 
thực hiện KHH dân số là mức bình 
quân tiền lương, tiền công của các 
tháng đã đóng BHXH. 

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ 
thai sản được tính là thời gian đóng 
BHXH,  thời gian này người lao 
động và người sử dụng lao động 
không phải đóng BHXH. 

Trợ cấp một lần:  Khi lao động nữ 
sinh con hoặc người lao động nhận 
nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi: 
Bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi 
con. 

 
Mẹo vặt: Cách trị rôm sảy hiệu quả 
cho bé trong mùa nắng nóng 

HỎI – ĐÁP  
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Các bài thuốc chữa bệnh rôm sảy 
Bài 1: Gừng tươi 70g (để cả vỏ) 

rửa sạch, giã nát, dùng bông thấm 
nước gừng, bôi thấm lên những chỗ 
da nổi rôm, ngứa ngáy. Ngày bôi 2-3 
lần. Bôi trong 5 ngày. Hoặc 50g 
gừng tươi giã nhỏ, sắc với khoảng 2 
lít nước. Đun sôi, để nước nguội thì 
tắm. Mỗi ngày tắm một lần vào buổi 
sáng. Tắm trong 3 ngày. 

Bài 2: Lá dâu tằm 200g, rửa sạch 
cho vào túi vải, nấu với khoảng 5 lít 
nước, đun sôi, chờ đến nước ấm thì 
tắm. Tắm xong lau khô, rồi bôi (hoặc 
rắc) bột đậu xanh vào những chỗ rôm 
mọc. Tắm liên tục 3-5 ngày. 

Bài 3: Lá bọ mẩy tươi 70-100g, bạc 
hà 15g. Sắc lá bọ mẩy lấy nước đặc, 
trước khi bắc ra thì cho bạc hà vào, 
đun sôi lại là được. Dùng nước bôi, 
rửa nơi có rôm, ngày 2-3 lần. Dùng 
trong khoảng 3-5 ngày. Hoặc lá bọ 
mẩy tươi 30g, rửa sạch đem sắc với 
500ml nước còn 200 ml, chia 2 lần 
uống sáng-chiều; uống 3-5 ngày. 

Bài 4: Dùng 20g lá sài đất, 30g lá 
ngải cứu, 50g lá nhài. Tất cả rửa 
sạch, sắc kỹ lấy nước uống ngày 1 
thang. Chia uống làm 2-3 lần trong 
ngày. Uống liên tục 3-5 ngày sẽ đỡ. 
Dùng 4-6g hoa kim ngân hoặc 10-
12g cành, lá kim ngân rửa sạch sắc 
uống ngày một thang. Không những 
trị được rôm sảy mà còn chữa được 
chứng lên đậu, lên sởi, mụn nhọt. 

Bài 5: Dùng 10g bột sắn dây, 30g 
rau má (tươi). Rau má rửa sạch, giã 
nát, thêm lượng nước sôi để nguội đủ 

dùng. Vắt lấy nước rau má, bỏ bã, 
hòa với bột sắn dây, cho đường vừa 
khẩu vị, uống từng ngày. 

Bài 6: Dùng một lượng rau sam 
tươi đủ dùng, giã nát, vắt lấy nước, 
pha vào nước tắm cho trẻ. Hoặc dùng 
lá kinh giới vò nát, pha vào nước tắm 
cho trẻ rất tốt. 

Bài 7: Dùng 60g rễ cây hẹ rửa 
sạch, sắc uống ngày 1 thang. Lấy 
một cây hành tươi rửa sạch, giã nát, 
trộn đều với chút giấm, sao lên rồi 
bôi vào nơi có rôm sảy rất tốt. 

Bài 8: Dùng lá kinh giới khô nấu 
sôi khoảng 10 phút rồi pha nước tắm 
cho trẻ. Hoặc dùng lá tươi vò nát, 
pha nước tắm. Hay dùng một hay hai 
trái khổ qua tươi giã nát hoặc nấu 
chín, cho vào túi vải sạch, lọc vắt lấy 
nước để tắm cho bé. 

Ngoài ra, các mẹ cũng nên vắt 
khoảng 1/2 trái chanh vào nước ấm 
và tắm cho trẻ. Với những trẻ da bị 
trầy xước không nên tắm nước chanh 
vì làm cho trẻ dễ bị xót, rất khó chịu. 
Các mẹ có thể cho con tắm bằng 
nước lá vòi voi, sài đất, trà xanh hoặc 
lá khế. Bên cạnh đó cần chú ý tăng 
cường bổ sung các loại hoa quả có 
nhiều vitamin C như cam, chanh... 
Nên uống nước giải khát thanh nhiệt 
như: rau má, nước chanh, nước 
chanh muối, mía lau, atisô… 

Để thanh nhiệt cần cho trẻ ăn xen 
kẽ các loại cháo hoặc chè nấu bằng 
các loại đậu như đậu xanh nguyên 
vỏ, đậu đỏ, đậu đen, bột sắn dây…  

(Theo vietnamnet.vn) 


