
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 1 

  
 
 

ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA TẠO 
ĐỘNG LỰC TÁI CƠ CẤU 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

 
Trong những năm qua cơ giới hóa 

nông nghiệp phát triển nhanh cả về 
số lượng, chủng loại, góp phần giải 
quyết khâu lao động nặng nhọc, bảo 
đảm tính thời vụ, tăng năng suất lao 
động và giảm tổn thất sau thu hoạch. 
Tuy nhiên, cơ giới hóa vẫn chưa đáp 
ứng nhu cầu phát triển của nền nông 
nghiệp sản xuất hàng hóa trong thời 
buổi hội nhập và vẫn còn thấp so với 
nhiều nước trong khu vực.  

Cơ giới hóa nông nghiệp chưa 
đáp ứng được yêu cầu sản xuất 

Theo thông tin trên được đưa ra tại 
hội nghị “Đẩy mạnh cơ giới hóa tạo 
động lực tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp” do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn tổ chức ngày 12/6, 
tại Hà Nội. Ngành cơ khí chế tạo 
máy kéo, máy nông nghiệp trong 
nước mới chỉ đáp ứng được 32,6% 
thị trường song chất lượng các máy 
còn thiếu ổn định và hầu hết là máy 
có công suất nhỏ. 

Theo Cục Chế biến Nông lâm thủy 
sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, mặc dù nhiều khâu có tỷ 
lệ cơ giới hóa cao, song trình độ 
trang bị còn rất lạc hậu, thể hiện hầu 
hết các máy làm đất công suất nhỏ, 
chi phí thích hợp với quy mô hộ và 
đất manh mún, cơ giới hóa mới tập 
trung chủ yếu cấy lúa. 

Mức độ trang bị động lực cho nông 
nghiệp của Việt Nam thấp hơn nhiều 
so với các nước trong khu vực và 
châu Á, hiện công suất mới đạt bình 
quân 1,6 HP/ha canh tác, trong khi 
các nước trong khu vực như Thái 
Lan 4 HP/ha, Trung Quốc 8 HP/ha, 
Hàn Quốc 10 HP/ha. 

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu 
khoa học công nghệ và cơ khí nông 
nghiệp được các đại biểu chỉ ra là 
còn nhiều bất cập, chậm chuyển giao 
vào sản xuất. Năng lực nghiên cứu 
ứng dụng các máy phục vụ sản xuất 
nông nghiệp còn nhiều yếu kém, bất 
cập. Nhiều đề tài nghiên cứu thuộc 
Chương trình khoa học công nghệ 
trọng điểm cấp nhà nước và cấp Bộ 
thuộc lĩnh vực cơ điện nông nghiệp 
được triển khai, song không ít đề tài 
chưa gắn với nhu cầu của thực tế, 
thiếu tính sáng tạo, chưa phù hợp nên 
không được sản xuất chấp nhận. 
Cục Chế biến Nông lâm thủy sản 
cũng cho biết cơ chế nghiên cứu và 
chuyển giao kết quả các đề tài khoa 
học công nghệ còn nhiều bất cập, 
quá trình từ nghiệm thu đề tài chuyển 
sang dự án sản xuất thử nghiệm 
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thường kéo dài nên không đáp ứng 
kịp thời yêu cầu của sản xuất, điển 
hình như các mẫu máy gặt đập liên 
hợp lúa, máy thu hoạch muối và 
không ít đề tài khác. Trên thực tế, rất 
ít sản phẩm hàng hóa, có thương hiệu 
xuất xứ từ kết quả nghiên cứu, 
chuyển giao khoa học công nghệ 
trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp. 
Theo ông Đoàn Xuân Hòa, Phó Chủ 
tịch Hội Cơ khí nông nghiệp Việt 
Nam, cả nước hiện có khoảng 100 cơ 
sở chế tạo, song phần lớn là quy mô 
nhỏ, sản xuất chất lượng thấp, quy 
trình sản xuất khép kín, thiếu chuyên 
môn hóa, thiếu hợp tác liên kết trong 
tổ chức sản xuất. 

Giải pháp 
Kinh nghiệm của các nước có nền 

nông nghiệp hiện đại cho thấy việc 
thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp 
vừa mang tính tuần tự, trước tiên 
thay thế lao động thủ công, vừa có 
tính chất “đón đầu” ứng dụng máy 
móc tiên tiến, hiện đại vào các khâu 
của chuỗi sản xuất sản phẩm nông 
nghiệp. 

“Mức độ cơ giới hóa nông nghiệp 
là một trong những thước đo thể hiện 
năng lực hiện đại hóa sản xuất, hình 
thành sức cạnh tranh trong nền nông 
nghiệp hàng hóa,” ông Đoàn Xuân 
Hòa nhấn mạnh. 

Về tác động của chính sách hỗ trợ 
thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp, 
ông Đoàn Xuân Hòa cho rằng, tuy hệ 
thống chính sách để phát triển ngành 
cơ khí đã tương đối đẩy đủ nhưng 

thực tế chỉ có một số cơ chế, chính 
sách được triển khai. Còn nhiều 
vướng mắc về cơ chế nên người dân 
và doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận 
được với nguồn vốn hỗ trợ. 

Đồng tình với quan điểm trên, Đại 
diện Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam, GS.TS Trần Đức Viên cũng 
cho rằng để chính sách về cơ giới 
hóa nông nghiệp đi vào thực tiễn, 
cần có các cơ chế cụ thể; đặc biệt 
cho ba vị trí quan trọng gồm: doanh 
nghiệp, nông dân, nhà nghiên cứu.  

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám 
cũng thừa nhận vẫn còn tồn tại một 
số bất cập trong triển khai Quyết 
định 68/2013/QĐ-TTg về chính sách 
hỗ trợ giảm tổn thất trong nông 
nghiệp. Để đẩy mạnh áp dụng cơ 
giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, 
đạt 3,2 HP/canh tác và giải quyết 
những bất cập trong chính sách, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
sẽ tiếp tục cho rà soát lại mức độ cơ 
giới hóa trên từng loại đối tượng cây 
trồng, có đề án cơ giới hóa cho từng 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc 
biệt là sản phẩm xuất khẩu có tính 
cạnh tranh cao. Đồng thời, khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu tư máy 
móc, thiết bị vào sản xuất và triển 
khai có hiệu quả các chính sách kích 
cầu đối với cơ giới hóa nông nghiệp. 

Đối với địa phương, Bộ yêu cầu 
các tỉnh rà soát lại quy hoạch, chỉ 
đạo sản xuất theo hướng tập trung 
chuyên canh, hình thành cánh đồng 
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lớn, nhằm tạo điều kiện cho nông 
dân, doanh nghiệp, các tổ chức sản 
xuất nông nghiệp áp dụng nhanh cơ 
giới hóa vào các khâu từ sản xuất, 
bảo quản, chế biến, vận chuyển và 
tiêu thụ sản phẩm. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn giao cho các cơ quan liên quan 
thành lập tổ rà soát, bổ sung, hoàn 
thiện cơ chế, tham mưu Chính phủ 
và những bất cập trong chính sách để 
đề xuất trình Chính phủ trong thời 
gian sớm nhất. Bộ cũng sẽ nghiên 
cứu bổ sung thêm vào danh mục các 
thiết bị, máy nông nghiệp được hỗ 
trợ vay vốn ưu đãi theo Quyết định 
số 68/2013/QĐ-TTg, ngày 
14/11/2013 của Chính phủ về chính 
sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông 
nghiệp ...  

(Tổng hợp) 
 
CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY MẠNH 
CƠ GIỚI HÓA TRONG NÔNG 
NGHIỆP 

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng 
sâu rộng hiện nay, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn 
được coi là yêu cầu cần thiết, nhất là 
khi Việt Nam đang nỗ lực tập trung 
triển khai xây dựng nông thôn mới. 
Trong quá trình đó, không thể không 
nhắc đến cơ giới hóa nông nghiệp. 

Từ khi Việt Nam trở thành thành 
viên của Tổ chức Thương mại thế 
giới, xuất khẩu nông – lâm – thủy 
sản đã trở thành một thế mạnh, chỉ 
tính riêng năm 2013 giá trị sản xuất 

nhóm hàng này theo giá so sánh năm 
2010 ước tính đạt 801,2 nghìn tỷ 
đồng, tăng 2,95% so với năm 2012. 
Một số mặt hàng như lúa gạo, hồ 
tiêu, cà phê, hạt điều nhân, chè, cao 
su, thủy sản, dệt may, da giày và đồ 
gỗ… đã chiếm giữ vị trí xuất khẩu 
hàng đầu. Nói cách khác, Việt Nam 
đã là “nước lớn” về xuất khẩu những 
mặt hàng kể trên nhờ khai thác thế 
mạnh của mình. Hơn thế, đây chính 
là những ngành giúp giải quyết việc 
làm và nâng cao đời sống cho phần 
lớn người dân Việt Nam. 

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng 

nêu rõ: “Nông nghiệp là nền tảng, là 
trục phát triển, một trụ đỡ của nền 
kinh tế. Trong nhiều năm qua, nông 
nghiệp liên tục tăng trưởng, đây là 
thành tựu quan trọng, qua đó góp 
phần vào thúc đẩy tăng trưởng, xuất 
khẩu, giảm nghèo, nâng cao mức 
sống của người dân”. Tuy có được 
kết quả đáng tự hào như thế, nhưng 
có một thực tế đáng buồn là trong sự 
phát triển ấy, người ta ít thấy “bóng 
dáng” hỗ trợ của công nghiệp. 

Việt Nam có 8 vùng nông nghiệp 
gồm: Đồng bằng sông Hồng, Đông 
Bắc bộ, Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, 
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Duyên hải Nam Trung bộ, Tây 
Nguyên, Đông Nam bộ và ĐBSCL. 
Mỗi vùng đều có đặc trưng cây trồng 
rất đa dạng. Trong đó, ĐBSCL chủ 
yếu là lúa; Tây Nguyên là cà phê, 
rau, hoa, trà; miền Đông Nam bộ là 
cao su, mía, bắp, điều… Tương ứng 
với sự đa dạng đó, mức độ cơ giới 
hóa giữa các loại cây trồng vì thế 
cũng rất khác nhau. 

Chia sẻ về tình hình này, các 
chuyên gia ngành nông lâm cho biết, 
với cây lúa nước thì cơ bản đã cơ 
giới hóa được nhiều khâu. Tuy 
nhiên, với cây trồng cạn thì trái 
ngược lại gần như là chưa có gì, 
ngoài khâu làm đất, ngoài máy cày, 
máy kéo làm đất. Cũng có nhiều đề 
tài khoa học về cơ giới hóa cây này 
cây nọ, cũng có nghiên cứu sản xuất 
thử, nhưng tới nay áp dụng cho bền 
vững và đại trà thì vẫn chưa khẳng 
định được. 

Đáng ngại hơn là tình trạng nhân 
lực phục vụ cho cơ giới hóa nông 
nghiệp hiện nay cũng đang ở mức 
báo động. Đã từ lâu rồi, hệ thống đào 
tạo kỹ sư cơ khí nông nghiệp được 
thiết lập và vận hành trong một số 
trường đại học và đến nay đã có hơn 
10.000 người tốt nghiệp. Thế nhưng, 
do không có việc đích thực cần đến 
họ, trong khi họ lại có khả năng cơ 
khí nên họ đã “đầu quân” cho mọi 
lĩnh vực cơ khí công nghiệp nhẹ 
hoặc nặng như: giao thông, dệt may, 
dầu khí… dẫn tới sự lãng phí vô 
cùng lớn. 

Thực tiễn đã chứng minh hiệu quả 
của cơ giới hóa nông nghiệp nhưng 
đến nay việc ứng dụng máy móc 
trong sản xuất nông nghiệp trên cả 
nước nói chung vẫn còn hạn chế. 
Ngay cả ở cây trồng thế mạnh như 
cây lúa của vùng ĐBSCL thì dù diện 
tích làm đất bằng máy đạt 100%, 
bơm tưới hơn 90%, nhưng thu hoạch 
bằng máy có nơi hiện cũng mới đạt 
khoảng 40% diện tích. Còn sản 
lượng lúa được sấy và bảo quản đúng 
kỹ thuật thì rất thấp. 

Chính thực trạng này hàng năm đã 
gây ra những tổn thất không nhỏ cho 
ngành hàng sản xuất kinh doanh lúa 
gạo Việt Nam. Theo thống kê của Bộ 
NN&PTNT, hiện tại thất thoát lúa 
trong công đoạn thu hoạch và sau thu 
hoạch là gần 3,2 triệu tấn lúa/năm, 
tương đương 760 triệu USD. Riêng 
tổn thất ở khâu sấy mất khoảng 
970.000 tấn, tương đương 233 triệu 
USD. 

Những bất cập trên xuất phát từ 
nhiều nguyên nhân, nhưng có thể 
thấy cơ giới hóa cây trồng gì ở nước 
ta hiện nay cũng vấp phải 2 vấn đề, 
ruộng đất manh mún và nông dân 
còn nghèo. Do vậy, liên kết nông dân 
nhỏ trên cánh đồng lớn là hướng đi 
bắt buộc cho yêu cầu đẩy nhanh cơ 
giới hóa nông nghiệp ở Việt Nam. 

Để đẩy mạnh cơ giới hóa trong 
nông nghiệp, nhiều chuyên gia nông 
nghiệp cho rằng, chính người nông 
dân phải liên kết lại với nhau, khi đó 
mới đủ khả năng để mua máy sấy, 
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mới đủ khả năng làm nhà kho tồn trữ 
và như thế mới làm chủ được hạt lúa 
khô, mà khi đã làm chủ được hạt lúa 
khô thì việc bán ra vào thời điểm nào 
và với giá nào hoàn toàn nằm quyền 
chủ động ở người nông dân, không 
bị tình trạng thương lái, trung gian 
làm khó. Thực tế cho thấy, giải bài 
toán cơ giới hóa cho nông nghiệp 
không phải là việc làm trong “một 
sớm một chiều” mà đòi hỏi phải có 
thời gian.  

 (Theo kinh tế) 
 
BR-VT: CƠ GIỚI HÓA TRONG 
NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC "BAO 
PHỦ" RỘNG 

Để giúp nông dân giảm chi phí sản 
xuất, tăng giá trị hàng nông sản, 
ngành nông nghiệp tỉnh đang từng 
bước cơ giới hóa sản xuất nông 
nghiệp. Hiện nay, việc cơ giới hóa 
đã được ứng dụng rộng rãi và đây là 
một trong những tiêu chí hướng tới 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

Theo Sở NN-PTNT tỉnh, trong 
những năm qua, ngành nông nghiệp 
đã nỗ lực đưa máy móc vào sản xuất 
nhằm giảm sức lao động và tăng 
năng suất cho người nông dân trên 
địa bàn tỉnh. Việc làm này cũng góp 
phần quan trọng trong việc thay đổi 
phương thức sản xuất, giảm bớt sự 
phụ thuộc vào tự nhiên. Theo đó, 
trong lĩnh vực trồng trọt, việc cơ giới 
hóa sản xuất đã áp dụng rộng rãi từ 
khâu làm đất đến thu hoạch và chế 

biến; có những khâu có mức độ cơ 
giới hóa 100% như vận chuyển nông 
sản, làm đất, thu hoạch, phòng trừ 
sâu bệnh. Công nghệ tưới phun gốc, 
nhỏ giọt kết hợp với cung cấp phân 
bón và thuốc bảo vệ thực vật được áp 
dụng rộng rãi trong tưới cây tiêu, 
thanh long và mãng cầu với tổng 
diện tích 263 ha. 

Nói về cơ giới hóa trong ngành 
nông nghiệp, ông Vũ Ngọc Đăng, 
Chi cục phó Chi cục Phát triển nông 
thôn cho biết, trong sản xuất lúa, 
ngành nông nghiệp tỉnh là địa 
phương thứ hai trong cả nước sử 
dụng máy san phẳng đồng ruộng 
trước khi gieo trồng bằng tia laser. 
Máy san phẳng đồng ruộng bằng tia 
laser là công nghệ được áp dụng trên 
đồng ruộng đầu tiên tại khu vực 
Đông Nam bộ và hiện cả nước mới 
chỉ có 20 máy đưa vào hoạt động do 
Trung tâm Năng lượng và máy nông 
nghiệp thực hiện. Hệ thống máy san 
phẳng bằng tia laser gọn nhẹ, gồm 
cụm gàu san, bộ phận phát tia laser, 
so với phương pháp thủ công máy có 
độ chính xác cao, giúp mặt đất bằng 
phẳng nên thuận tiện cho gieo sạ lúa 
bằng máy. Mặt khác, sử dụng máy 
san phẳng đồng ruộng này sẽ giảm 
chi phí sản xuất so với phương pháp 
truyền thống, hạn chế sâu bệnh và 
chủ động quản lý đồng ruộng trong 
quá trình canh tác … Các loại máy 
móc không chỉ giải phóng sức lao 
động mà còn tiết kiệm chi phí rất 
lớn. Cụ thể, trong khâu làm đất nếu 
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làm theo truyền thống mỗi ha đất tốn 
4 triệu đồng, nhưng làm bằng máy 
chỉ tốn khoảng 1-1,5 triệu đồng/ha. 

Để nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa và áp 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
Chi cục Phát triển nông thôn đang 
triển khai nhiều mô hình ở công đoạn 
bảo quản như máy sấy đa năng, mô 
hình sơ chế và bảo quản các loại rau 
an toàn, trái cây để nông dân học hỏi 
và trao đổi kinh nghiệm. Xây dựng 
nhiều mô hình cơ giới hóa công đoạn 
tưới và bón phân cho cây tiêu giúp 
tiết kiệm nước tưới, phân bón, công 
lao động, kiểm soát tốt tình hình 
bệnh hại, tăng năng suất cây trồng. 

Theo ông Lê Tuấn Quốc, Giám đốc 
Sở NN-PTNT, những năm qua, cùng 
với sự tăng trưởng của sản xuất nông 
nghiệp, nhiều loại máy móc thiết bị 
cũng đã được đưa vào sử dụng để 
thay thế lao động thủ công, giải 
quyết khâu lao động nặng nhọc, tính 
thời vụ, giảm tổn thất trong nông 
nghiệp. Bên cạnh đó, việc áp dụng 
cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp 
còn giảm chi phí đầu vào, tăng chất 
lượng sản phẩm, góp phần tăng lợi 
nhuận khoảng 30% so với không áp 
dụng cơ giới hóa... Để hỗ trợ nông 
dân nâng cao tỷ lệ áp dụng cơ giới 
hóa cũng như các tiến bộ kỹ thuật 
vào các khâu sản xuất, ngành nông 
nghiệp đang tạo điều kiện để người 
nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay 
ưu đãi của nhà nước để đầu tư mua 
sắm máy móc. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 

 
 

 
 
SẤY VI SÓNG GIÚP BẢO QUẢN 
NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH 

“Xây dựng hệ thống tự động hóa 
toàn diện và nâng cao chất lượng 
cho hệ thống sấy vi sóng bằng 
NImyRIO” - dự án của nhóm sinh 
viên Viện Công nghệ Sinh học & 
Công nghệ Thực phẩm, ĐH Bách 
khoa Hà Nội đã giành ngôi vô địch 
cuộc thi Thiết kế Sáng tạo dành cho 
Doanh nhân trẻ Việt Nam 2014.  

Ý tưởng của dự án xuất phát từ 
thực tế là nhu cầu bảo quản sau thu 
hoạch của nông sản Việt Nam hằng 
năm rất lớn, nếu không có biện pháp 
bảo quản kịp thời sẽ ảnh hưởng đến 
chất lượng, thậm chí bị hư hỏng, dẫn 
đến giảm giá thành nông sản trên thị 
trường. Vì vậy nhóm sinh viên Lưu 
Hoàng Hải, Phạm Văn Dũng, Hoàng 
Văn Tùng (KTVL1-K56, ĐH Bách 
khoa Hà Nội đã nghĩ đến giải pháp 
sấy nông sản để bảo toàn chất lượng 
sản phẩm. Với phương pháp sấy 
thông thường, tác nhân sấy kiêm 
luôn vai trò tác động nhiệt lên vật 
sấy nên nhiệt độ bề mặt vật sấy cao 
hơn nhiệt độ tâm, dẫn đến việc 
chuyển dịch độ ẩm từ tâm ra bề mặt 
rất khó thực hiện. Vì vậy, việc sấy 
kiệt sẽ đòi hỏi nhiệt độ cao, mất 
nhiều thời gian khiến chất lượng sản 
phẩm giảm sút mà lại tốn năng 
lượng. 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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Vì vậy, nhóm đã áp dụng phương 
pháp sấy vi sóng. Theo đó, vi sóng 
trong bức xạ nhiệt phục vụ sấy vi 
sóng được phát ra từ nguồn 
magnetron, dẫn theo ống dẫn sóng 
vào khoang sấy, khi sóng vào 
khoang sấy thì va đập liên hồi vào 
sản phẩm và tường của khoang sấy. 
Sóng sẽ đâm xuyên vào tâm vật liệu 
sấy một cách nhanh chóng (tốc độ 
ánh sáng), đảm bảo gia nhiệt đồng 
đều từ trong ra ngoài bề mặt của vật 
liệu cần sấy. 

Với phương pháp này, thiết bị sấy 
vi sóng cũng nhỏ gọn hơn các thiết 
bị sấy thông thường, tốc độ sấy đạt 
được rất cao, năng lượng tiêu hao ít, 
vật liệu sấy không bị cháy (chiều 
truyền nhiệt truyền ẩm cùng chiều: 
từ trong ra ngoài).  

Tuy nhiên, công suất vi sóng cần 
phải được điều chỉnh trong suốt quá 
trình sấy nhằm đáp ứng các yêu cầu 
về mặt công suất (công suất vi sóng 
phải giảm khi lượng nước bay hơi 
được giảm). 

Nhóm sinh viên dưới sự hướng dẫn 
của TS. Nguyễn Đức Trung đã đưa 
ra phương án điều chỉnh vô cấp công 
suất phát vi sóng theo nguyên tắc 
điều áp xoay chiều xuất phát từ đặc 
tính V-A của đầu phát vi sóng. Đồng 
thời nhóm vận dụng NI myRIO, nền 
tảng nhúng tích hợp phần cứng/phần 
mềm cho phép người dùng thiết kế 
và chế tạo hệ thống thực nhanh 
chóng. Tích hợp chứa bộ xử lý ARM 
lõi kép và chip nhúng FPGA của 

Xilinx trên một hệ thống chip 
(System on a Chip), NI myRIO bao 
gồm những đầu ra (I/Os), tích hợp từ 
WiFi và một lớp vỏ rắn chắc), thay 
thế được PLC - thiết bị điều khiển tự 
lập trình (Programmable Logic 
Controller). Phần mềm điều khiển và 
điều khiển giám sát được tích hợp 
trên một phần mềm LabVIEW giúp 
quá trình vận hành dễ dàng, giúp xử 
lý nhanh, chính xác đến từng micro 
giây cho phép điều khiển được các 
tín hiệu dòng điện, moomen, tốc độ 
động cơ, điều khiển các mạch từ... 

NI myRIO thể hiện được những ưu 
thế vượt trội khi so sánh với việc 
dụng module CPU, module nguồn 
kết hợp thêm các module mở rộng 
phục vụ việc xuất nhập tín hiệu 
tương tự, các tín hiệu PWM … ngoài 
ra việc ghép nối giữa PLC với PC 
cần có thêm một module giao tiếp 
riêng. 

 (Theo tiasang.com.vn) 
 
NHÀ GIÀN DK1 CÓ MÁY BIẾN 
NƯỚC BIỂN THÀNH NƯỚC 
NGỌT 

Mười bốn (14) chiếc máy lọc nước 
do trường Đại học Bà Rịa – Vũng 
Tàu sản xuất được đưa ra các nhà 
giàn, với nhiệm vụ biến nước biển 
thành nước ngọt. 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Chim Lang, 
Hiệu trưởng trường Đại học Bà - Rịa 
Vũng Tàu, cho biết, hai giảng viên 
khoa cơ khí của trường vừa lên tàu 
đưa 14 bộ máy lọc nước biển thành 
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nước ngọt lắp đặt tại các nhà giàn 
DK1 phục vụ cho chiến sĩ. 

 
Máy lọc nước biển thành nước ngọt ra nhà 

giàn DK1. Ảnh: Xuân Mai. 

Máy lọc nước SDViCo sử dụng 
nguồn năng lượng mặt trời, được 
thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt linh hoạt, 
không làm ảnh hưởng đến không 
gian của nhà giàn. Với công suất 
trung bình 100 lít mỗi giờ (tương 
đương hai mét khối mỗi ngày), máy 
lọc nước này giúp các chiến sĩ chủ 
động được nguồn nước ngọt để sử 
dụng.  

"Ưu điểm của máy lọc nước này là 
lắp đặt đơn giản, dễ dàng vận hành 
và bảo trì thiết bị", giảng viên Trần 
Thái Sơn, Khoa cơ khí của trường, 
cho biết. 

Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Chim 
Lang, gần một năm trước, nhà 
trường đã tặng một máy trị giá 100 
triệu đồng cho nhà giàn DK1. Nhận 
thấy sử dụng hiệu quả, ỦBND tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định 
cấp kinh phí lắp đặt 14 máy khác để 
trang bị cho các nhà giàn. 

Theo thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, 
Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 (Bộ 

Tư lệnh Vùng 2 Hải quân), hiện trên 
vùng biển từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đến Cà Mau có 15 nhà giàn. Trong 
thời gian qua, các chiến sĩ nhà giàn 
đều sử dụng nguồn nước mưa là 
chính, song chỉ đủ đáp ứng vào mùa 
mưa,  với máy lọc nước này giúp các 
chiến sĩ chủ động được nguồn nước 
ngọt trong sinh hoạt của mình, cải 
thiện cuộc sống của các chiến sĩ. 

(Theo vnexpress.net) 
 

 
 

 
 
TRỒNG NẤM LIM XANH 

Với hiệu quả kinh tế mang lại, nghề 
trồng nấm đã giúp người dân vùng 
cao Sơn Động đẩy lùi đói nghèo, 
chung tay bảo vệ tài nguyên rừng. 

 
Mô hình trồng nấm lim xanh ở Sơn Động 

cho hiệu quả kinh tế cao 

Nhằm tận dụng tiềm năng về khí 
hậu, thổ nhưỡng miền núi, huyện 
Sơn Động (Bắc Giang) đã liên kết 
với Viện Di truyền nông nghiệp triển 
khai mô hình trồng nấm lim xanh 
(linh chi) đem lại hiệu quả kinh tế 
cao. 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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Tháng 2/2015, mô hình trồng nấm 
lim xanh được triển khai ở 10 hộ 
thuộc HTX sản xuất tiêu thụ nấm ăn, 
nấm dược liệu huyện Sơn Động, quy 
mô mỗi hộ SX 1.000 bịch. 

Theo các hộ tham gia thì trồng nấm 
lim xanh đòi hỏi kỹ thuật khá khắt 
khe, tưới nước sạch, theo dõi nhiệt 
độ thường xuyên và điều chỉnh độ 
ẩm phù hợp...  Sau 3 tháng chăm sóc, 
nấm lim xanh đã cho thu hoạch, giá 
bán khá cao, hơn 1 triệu đồng/kg. Có 
hộ ước đạt thu nhập khoảng 80 triệu 
đồng/vụ. 

Với hiệu quả thiết thực từ trồng 
nấm, nhiều nông dân trong tỉnh và 
tỉnh bạn đã đến Sơn Động học hỏi 
kinh nghiệm. Một số xã viên của 
HTX trồng nấm Sơn Động đã vay 
vốn ngân hàng, đầu tư mở rộng lán 
trại trồng nấm. Vì vậy diện tích và 
sản lượng nấm thương phẩm ngày 
càng tăng. Ngoài ra, để giúp các hộ 
dân thuận lợi trong việc tiếp cận kỹ 
thuật trồng nấm và bao tiêu sản 
phẩm, huyện đã thành lập HTX sản 
xuất, tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu. 

Với các loại nấm sò, nấm mỡ… sau 
mỗi vụ thu hoạch, người trồng lại 
phải chuẩn bị nguyên vật liệu cho vụ 
mới nhưng với nấm lim xanh được 
cấy trên thân gỗ keo, thì 1 bịch nấm 
có thể cho khai thác trong vòng 1,5 - 
2 năm. Đây cũng là ưu điểm nổi bật 
của SX nấm dược liệu. Bên cạnh đó, 
đầu ra của sản phẩm này khá thuận 
lợi, đến vụ thu hoạch, thương nhân ở 
Thái Nguyên, Nam Định, Hải Phòng, 

Hà Nội… tìm đến tận nơi để thu 
mua. 

Ông Hoàng Văn Thông, Trưởng 
phòng NN-PTNT huyện Sơn Động 
cho biết: “Kết quả ban đầu cho thấy 
nấm lim xanh phù hợp với thổ 
nhưỡng, khí hậu ở địa phương. Vì 
vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ tham 
mưu với UBND huyện có chính sách 
hỗ trợ phôi giống, bịch nấm cho các 
xã viên. Đồng thời, phối hợp với các 
đơn vị liên quan chuyển giao kỹ 
thuật và nhân rộng mô hình trồng 
nấm dược liệu hàng hóa”. 

 (Theo Nông nghiệp VN) 
 
TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐEN 
THÂN Ở CÁ RÔ ĐỒNG NUÔI 
THÂM CANH 

Cá rô đồng là loài cá nước ngọt, 
phân bố rộng ở nhiều nước như Việt 
Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, 
Myanmar, Trung Quốc, Ấn Độ, 
Philippines... 

 
Tại Việt nam, do nuôi thâm canh 

với mật độ cao và cho cá ăn bằng 
thức ăn chế biến công nghiệp nên tuy 
cá rô đồng có thể sống được trong 
những điều kiện môi trường không 
thuận lợi nhưng vẫn không tránh 
khỏi việc xuất hiện một số bệnh ở cá 
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nuôi, như bệnh xuất huyết, lở loét, 
nấm nhớt, sình bụng ... và nhất là 
bệnh đen thân, gây tổn thất về kinh 
tế cho người nuôi. 

Bệnh đen thân ở cá rô đồng được 
coi là một bệnh nguy hiểm vì bệnh 
có thể gây chết khối lượng lớn cá 
nuôi trong ao. Bệnh thường xảy ra ở 
giai đoạn đầu của chu kỳ nuôi, trong 
thời kỳ vào khoảng 20 - 30 ngày tuổi 
đến 55 - 60 ngày tuổi sau khi thả cá 
giống, khi chiều dài cá đạt khoảng 
3,5cm. Cá nuôi mắc bệnh đen thân 
có các dấu hiệu bệnh lý đặc trưng 
như màu sắc toàn thân cá chuyển 
sang màu đen, đôi khi có hiện tượng 
tuột vây, đứt đuôi. Cá bệnh thường 
nổi lên mặt nước, sau đó 1 - 2 ngày 
sẽ bị chết. Giải phẫu cá bệnh thấy 
gan cá có biểu hiện sưng, xuất huyết 
hoặc chuyển màu nhợt nhạt, ruột cá 
không có hoặc có rất ít thức ăn. 

Sau một thời gian phối hợp nghiên 
cứu giữa Viện nghiên cứu Nuôi trồng 
thủy sản I với Phân viện nghiên cứu 
Thủy sản Minh Hải thuộc Viện 
nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, 
năm 2013, câu trả lời về tác nhân gây 
bệnh đen thân ở cá rô đồng nuôi 
thâm canh đã được đưa ra. 

Bằng cách sử dụng phương pháp 
bao vây để xác định tác nhân gây 
bệnh ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn và 
phương pháp phân tích siêu cấu trúc 
để xác định sự có mặt của virus trong 
các mẫu cá rô đồng có biểu hiện mắc 
bệnh đen thân và cá rô đồng không 
có dấu hiệu bất thường (cá khỏe 

mạnh dùng làm đối chứng), nhóm tác 
giả đã bước đầu làm sáng tỏ tác nhân 
gây bệnh đen thân ở cá rô đồng nuôi 
thâm canh như sau: 

Về tác nhân gây bệnh là ký sinh 
trùng, kết quả nghiên cứu cho thấy: 
Có bắt gặp một số ngoại ký sinh 
trùng như trùng bánh xe, trùng loa 
kèn, bào tử sợi và sán lá đơn chủ trên 
mang và da cá bị bệnh đen thân 
nhưng không bắt gặp ký sinh trùng 
Trypanosoma sp. trong máu cá. Tuy 
nhiên, các ký sinh trùng này được bắt 
gặp với tỷ lệ nhiễm thấp và đồng thời 
cũng gặp ở cả cá khỏe mạnh nên 
không thể coi ký sinh trùng là 
nguyên nhân gây ra hiện tượng đen 
thân ở cá rô đồng. 

Về tác nhân gây bệnh là nấm: Kết 
quả nuôi cấy và phân lập nấm từ 
mang của các mẫu cá bệnh và cá 
khỏe mạnh đã phát hiện một số 
giống, loài nấm như Fusariumsp., 
Saprolegnia sp., Rhyzopus sp., 
Exophiala sp. và Aspergillus sp. với 
tần suất thấp và không đồng nhất ở 
các mẫu, do vậy nấm cũng không 
phải là nguyên nhân gây ra hiện 
tượng đen thân ở cá rô đồng. 

Về tác nhân gây bệnh là vi khuẩn: 
Sau khi nuôi cấy và phân lập vi 
khuẩn từ gan, thận, não của cá bệnh 
và cá khỏe mạnh, đã thấy xuất hiện 
một số loài vi khuẩn thuộc các giống 
Aeromonas, Edwardsiella, 
Streptococcus, Flavobacterium, 
Staphylococcus với tỷ lệ nhiễm ở cá 
bệnh cao hơn ở cá khỏe mạnh. Đây 
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là các nhóm vi khuẩn thường gặp ở 
cá nước ngọt và chúng có khả năng 
gây một số bệnh cho cá nuôi.  

Về tác nhân gây bệnh là virus: Kết 
quả phân tích siêu cấu trúc các lát cắt 
siêu mỏng của các mẫu gan, thận, 
não của cá bệnh cho thấy hầu hết các 
tổ chức gan và thận đều có hiện 
tượng thoái hóa hoặc hoại tử, đồng 
thời quan sát thấy sự có mặt của các 
hạt virus bám quanh khoang thoái 
hóa. Các hạt virus này có dạng hình 
cầu đối xứng, đường kính khoảng 
150 - 160 nm với lớp vỏ capsid bao 
ngoài. Riêng ở tổ chức não của cá có 
biểu hiện của bệnh đen thân, không 
thấy có sự biến đổi khác thường so 
với cá khỏe mạnh và không quan sát 
thấy có các hạt virus trong các tế bào 
mô não. 

Để đánh giá vai trò của virus đối 
với bệnh đen thân ở cá rô đồng nuôi 
thâm canh, đã tiến hành tiêm dịch 
nghiền thô (không lọc) hoặc dịch 
nghiền lọc gan, thận thu được từ cá 
bệnh cho cá khỏe mạnh. Kết quả 
thực nghiệm gây nhiễm cho thấy các 
dấu hiệu đen thân đặc trưng tương tự 
ngoài tự nhiên đã xuất hiện ở cá khỏe 
mạnh trong tất cả các nghiệm thức 
thí nghiệm. Điều này đã giúp khẳng 
định virus phát hiện được trong gan, 
thận của cá bệnh là tác nhân gây 
bệnh đen thân ở cá rô đồng nuôi 
thâm canh. 

Kết quả xác định được tác nhân 
gây bệnh đen thân ở cá rô đồng nuôi 
thâm canh sẽ tạo thuận lợi cho việc 

xây dựng và ban hành các quy trình, 
biện pháp hữu hiệu để phòng trị căn 
bệnh này, giúp phát triển nghề nuôi 
cá rô đồng thâm canh trong các vùng 
nước ngọt, nâng cao hiệu quả sử 
dụng mặt nước và tăng thu nhập kinh 
tế cho người nuôi cá. 

(Theo Vietlinh) 
 

TỰ SẢN XUẤT PHÂN TRÙN 
QUẾ  

Hơn 10 năm nuôi trùn quế, nông 
dân Bùi Nguyễn Phúc ở ấp Bình 
Cang 1, Bình Thạnh (Thủ Thừa, 
Long An) đã nghiên cứu thành 
công các chế phẩm sinh học bón cho 
cây trồng. 

 
Mô hình nuôi trùn quế kết hợp SX chế 

phẩm sinh học, phân bón hữu cơ của anh 
Phúc 

Anh Phúc cho biết, trong các loại 
phân hữu cơ thì phân trùn quế được 
nông dân ưa chuộng nhất, bởi giàu 
dinh dưỡng, kích thích sự tăng 
trưởng của cây trồng. Đặc biệt, 
không giống như phân chuồng, phân 
trùn quế được hấp thu ngay một cách 
dễ dàng và tăng khả năng giữ nước 
trong đất, ngăn ngừa các bệnh về rễ.  

Phân trùn quế bổ sung các chủng vi 
sinh vật cố định đạm, phân giải lân, 
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phân giải cellulose và chủng vi sinh 
vật kháng bệnh. Chính vì vậy, phân 
trùn quế có tác dụng cải tạo đất, 
giảm sử dụng phân hóa học, kích 
thích hạt nảy mầm nhanh, đều và phù 
hợp với mọi loại cây trồng. 

Như chia sẻ của một số nông dân 
thì phân trùn quế giàu những chất 
dinh dưỡng hòa tan trong nước và 
chứa đựng hơn 50% chất mùn được 
tìm thấy trong lớp đất mặt. Không 
như phân động vật, phân trùn có thể 
được cây trồng sử dụng ngay. Chất 
mùn trong phân loại trừ được những 
độc tố, nấm hại và vi khuẩn có hại 
trong đất, nên nó có thể đẩy lùi 
những bệnh của cây trồng. Để cải tạo 
đất người nông dân nên bón trung 
bình 2 kg phân/m2.  

 Ngoài phân hữu cơ, dịch trùn quế 
là dạng phân bón lỏng mới phù hợp 
với lúa, các loại cây ăn quả, cây 
cảnh. Theo các nhà nghiên cứu, dịch 
trùn quế chứa 16 axit amin và các vi 
sinh vật giúp tăng khả năng hấp thụ 
chất dinh dưỡng và trao đổi chất của 
cây trồng. Dung dịch trùn quế giúp 
cây hấp thụ Nitơ nhanh từ 1 - 2 tiếng 
so với dùng các loại phân khác.  

Anh Trần Văn Mẹo (xã Bình 
Thạnh, Thủ Thừa) cho biết nhà anh 
có 1 ha lúa, vụ đông xuân vừa qua 
anh dành 1/2 diện tích để sản 
xuất lúa theo quy trình sử dụng phân 
hữu cơ vi sinh trùn quế và dung dịch 
trùn quế.  

Trên diện tích 0,5 ha thử nghiệm, 
ngoài việc sử dụng các loại phân bón 

truyền thống như trước đây, anh Mẹo 
bón thêm 80 kg phân vi sinh và kết 
hợp phun dịch 1 lần duy nhất lúc lúa 
trổ đòng. 

 Dịch trùn quế giúp cây trồng 
tăng năng suất  

Sau 4 tháng diện tích lúa áp dụng 
phân vi sinh và dịch trùn cho năng 
suất cao hơn hẳn so với cách trồng 
truyền thống. Lúa phát triển tốt, cứng 
cây, không đổ ngã, hạn chế được 
nhiều sâu bệnh, hạt sáng và nặng 
bông. Năng suất thu được hơn 5 
tấn/0,5 ha.  

Không chỉ tăng năng suất, dịch trùn 
quế còn cung cấp chất dinh dưỡng để 
cây ra hoa, đậu trái. Anh Nguyễn 
Hữu Châu ở Thủ Thừa cho biết, nhà 
anh có 2 công lúa nhưng do gieo sạ 
với mật độ dày khiến lúa trổ bông 
không đều, một số diện tích không 
trổ. Được bà con giới thiệu sản phẩm 
dịch trùn quế, anh mua về dùng thử. 
Kết quả chỉ sau 1 tuần ruộng lúa 
đồng loạt trổ bông. 

(Theo NongNghiep.vn) 
 

 
 
 

BỆNH LIÊN CẦU LỢN 
Bệnh liên cầu lợn ở người là bệnh 

nhiễm khuẩn cấp tính lây truyền từ 
động vật sang người, chủ yếu từ lợn. 
Người bị bệnh có biểu hiện đa dạng 
nhưng hay gặp nhất là hai thể viêm 
màng não và sốc nhiễm khuẩn. Bệnh 
thường để lại biến chứng nặng và có 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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thể tiến triển nhanh thành suy đa phủ 
tạng dẫn đến tử vong.  

Bệnh nhân bị bệnh liên cầu khuẩn 
lợn thể viêm màng não mủ phải nằm 
viện điều trị ít nhất là 3 tuần, có 
những bệnh nhân nhiễn khuẩn huyết 
phải điều trị đến 2 tháng, với chi phí 
hàng trăm triệu, tùy thuộc di chứng 
có trầm trọng hay không trầm trọng. 
Có những bệnh nhân vì quá nặng mà 
không thể qua khỏi. 

 
Liên cầu lợn có thể lây qua tiếp xúc 

(khi giết mổ...) nhưng lây truyền cơ 
bản nhất vẫn là ăn thực phẩm từ lợn 
chưa được nấu chín. Trong đó, 70% 
bệnh nhân xác định có ăn món tiết 
canh lợn. 

Để chủ động phòng bệnh, Bộ Y tế 
khuyến cáo người dân đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Không ăn 
tiết canh, nội tạng lợn, và các sản 
phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín 
(lòng, tim, gan, thận chần tái, thịt tái, 
nem chua, nem chạo…); Không sử 
dụng thịt lợn có màu đỏ khác 
thường, xuất huyết hoặc phù nề; 
Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, sử 
dụng găng tay và các dụng cụ bảo hộ 
cần thiết khác khi tiếp xúc với lợn, 
chế biến thịt lợn, thường xuyên rửa 
tay với xà phòng. 

Không mua bán, vận chuyển, giết 
mổ lợn bệnh, lợn chết. Tiêu huỷ lợn 
bệnh, lợn chết theo đúng quy định; 
Khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc 
bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền 
sử chăn nuôi, giết mổ lợn ốm, chết 
hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo 
vệ sinh cần đến ngay cơ sở y tế để 
được khám và điều trị kịp thời.  

(Theo Dân trí) 
 
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH HIỆU 
NGHIỆM TỪ QUẢ SẤU 

Sấu không chỉ là món ngon thường 
có trong bữa cơm gia đình Việt trong 
những ngày hè mà còn là dược liệu 
rất trong chữa bệnh. Sau đây là một 
số bài thuốc chữa bệnh từ quả sấu: 

Chứng nhiệt miệng khô khát, 
ngứa cổ, đau họng 

Lấy từ 4-6 g cùi quả sấu khô đem 
sắc với 2 bát nước còn nửa bát, uống 
sau bữa ăn sáng. Hoặc 8 g cùi quả 
sấu hãm với nước sôi uống trong 
ngày. Dùng trong một tuần. Hoặc có 
thể lấy quả sấu chín đem dầm với 
muối hay đường ăn trong ngày. 

Chữa ho 
Cùi quả sấu tươi 15 g, ngâm với ít 

muối, ngày ngậm 3-5 lần, tốt nhất 
nên ngậm vào buổi sáng và tối trước 
khi đi ngủ. Hoặc cùi sấu 25 g sắc với 
250 ml nước còn 100 ml, chia làm 2 
lần uống, khi uống cho thêm đường. 
Uống trong 3 ngày. Với trẻ em, có 
thể lấy hoa sấu hấp cùng mật ong 
cho trẻ uống ngày vài lần sẽ hiệu 
nghiệm. 
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Trị bỏng 
Vỏ thân cây sấu sử dụng làm thuốc 

trị bỏng và tử cung xuất huyết…. Ở 
Vân Nam, Trung Quốc người ta còn 
sử dụng quả sấu giã ra trị ngứa lở, ăn 
uống không tiêu, còn vỏ rễ cây được 
làm thuốc trị sưng vú ở phụ nữ. 

Tăng cường hệ tiêu hóa 
Nhờ có vị chua thanh nên sấu có 

tác dụng thanh nhiệt giải khát và 
kích thích làm tăng tiêu hóa. Lấy sấu 
hấp với đường làm nước giải khát 
uống trong ngày. Hoặc sử dụng quả 
sấu tươi nấu canh chua ăn. 

Cách bảo quản sấu 
Sấu xanh: Sấu xanh cắt cuống cho 

mủ chảy hết ra ngoài, rửa sạch, để 
ráo nước. Xếp vào hũ giữ trong ngăn 
đá. Với cách bảo quản này bạn sẽ cất 
giữ được sấu dùng cho cả năm, mà 
chất lượng vẫn đảm bảo. 

Sấu chín: Sấu chín sẽ không còn 
mủ, nên chẳng cần cắt cuống, bạn 
chỉ việc rửa sạch để ráo nước. Bảo 
quản giống sấu xanh. 

(Theo SK&ĐS) 
 

CHỮA TRỊ BỆNH HÔI MIỆNG 
Hôi miệng không nguy hại đến sức 

khỏe nhưng làm bạn mất tự tin trong 
giao tiếp. Có nhiều nguyên nhân 
khiến bạn bị bệnh hôi miệng như do 
vệ sinh răng miệng kém, sâu răng, 
viêm nướu răng, vôi răng, mắc bệnh 
nha chu... Sử dụng những thực phẩm 
dưới đây sẽ giúp bạn đẩy lùi chứng 
hôi miệng và giữ cho hơi thở được 
thơm mát. 

Trà xanh 
Nhiều nghiên cứu cho thấy uống 

trà xanh có khả năng ngăn ngừa hơi 
thở hôi. Trà xanh rất giàu chất chống 
ô xy hóa polyphenol, giúp ngăn chặn 
sự phát triển của vi khuẩn gây hôi 
miệng. 

Hạt thì là 
Hạt cây thì là có tính kháng khuẩn, 

giúp loại bỏ mùi hôi khó chịu trong 
miệng. Nhai hạt thì là có tác dụng 
làm tăng tiết nước bọt và tiêu diệt vi 
khuẩn gây hôi miệng. 

Nước 
Theo Fox News, uống nhiều nước 

có tác dụng chữa bệnh hôi miệng 
hiệu quả và làm cho hơi thở luôn 
thơm tho. Uống nước sẽ kích thích 
việc sản xuất nước bọt, giúp tiêu diệt 
các vi khuẩn có hại gây hôi miệng. 

Táo 
Ăn táo có tác dụng tăng cường độ 

ma sát với răng trong quá trình nhai, 
giúp giảm mảng bám, làm tăng sự 
hoạt động của tuyến nước bọt. Với 
đặc tính kháng khuẩn, nước bọt có 
khả năng loại trừ vi khuẩn gây hôi 
miệng. 

Chanh 
Chanh chứa nhiều axit citric, giúp 

loại bỏ mùi hôi trong miệng. Do vậy, 
bạn có thể lấy một quả chanh tươi, 
vắt vào ly nước, khấy đều rồi dùng 
nước này để súc miệng. 

Sữa chua 
Sữa chua rất giàu lợi khuẩn 

probiotic, có tác dụng loại trừ các vi 
khuẩn sản sinh ra hydrogen sulfide 
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gây hôi miệng. Ăn sữa chua cũng bổ 
sung vitamin D, giúp giảm các vi 
khuẩn có hại và mảng bám tích tụ. 

(Theo TNO) 
 
PHÂN BIỆT SAM VÀ SO BIỂN 
ĐỂ PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC 

Hiện nay, vẫn có khá nhiều trường 
hợp người dân ăn con so biển (sam 
lông, sam nhỏ) dẫn đến ngộ độc. 
Nguyên nhân gây ngộ độc là do so 
biển có chứa chất Tetrodotoxins, có 
độc tính cao (như độc tính cá nóc). 

Sam biển, so biển là động vật giáp 
xác thân mềm, sống ở biển. Trên thế 
giới họ Sam (Xiphosuridae) có 4 
loài, còn ở Việt Nam chỉ có 2 loài là 
sam biển (Tachypleus tridentatus) và 
So biển. (Carcinoscorpius 
rotundicauda).    

 
Ảnh minh họa 

Phân biệt con so và con sam 
Sam biển (sam lớn): sống ở các 

vùng ven biển, quanh các dải cát 
sạch tại khu vực có thủy triều cao. 
Đuôi sam biển có gờ mặt lưng, hình 
tam giác. Sam biển sống từng cặp, 
mỗi cặp làm tổ để sinh sống cùng 
nhau. Sam đẻ nhiều trứng, trứng phát 
triển thành ấu trùng, sam con và 
thành sam trưởng thành. Sam trưởng 
thành nặng từ 1,5 -2kg. Sam biển 

được khai thác, buôn bán và sử dụng 
làm thực phẩm. Sam biển không gây 
ngộ độc. 

So biển: sống ở ven biển, nơi các 
lạch nước ngọt. Có hình hài rất giống 
sam biển, nhưng kích thước nhỏ hơn 
và không đi theo thành từng cặp. 
Đuôi không có gờ mặt lưng, tiết diện 
cắt ngang của đuôi có dạng hình 
trứng hay tròn. Kích thước tối đa của 
so là 25 cm, trọng lượng dưới 1kg. 
So biển có độc tố Tetrodotoxin giống 
như cá nóc.  

Độc tố của so biển là Tetrodotoxin 
(như độc tính của độc tố ở cá nóc), 
tan trong nước, không bị nhiệt phá 
huỷ (nấu chín hay phơi khô, sấy, độc 
chất vẫn tồn tại). Chất độc có thể bị 
phân huỷ trong môi trường kiềm hay 
acid mạnh.Tetrodotoxin cho vào 
dung dịch HCl (axit Clohydric) 0,2 
đến 0,3% sau 8 giờ mới bị phân huỷ; 
hoặc đun sôi (100oC) thì sau 6 giờ 
mới giảm được một nửa độc tính; chỉ 
phá hủy hoàn toàn độc tính phải đun 
sôi ở 200oC trong 10 phút. 

Tetrodotoxin (TTX) C11 H17 O8 
N3 là chất độc thần kinh, rất độc, gây 
tử vong cao, chất này cũng được 
phân lập từ một số loại vi khuẩn như 
Epiphytic bacterium, Vibrio species, 
Pseudomonas species (Yasumoto 
1987), ở da và nội tạng con sa giông, 
kỳ nhông, bạch tuộc vòng xanh, cóc, 
cá nóc… 

Độc tố tetrodotoxins, là một độc tố 
thần kinh mạnh, có khả năng gây liệt 
cơ hô hấp, ngưng thở, gây tử vong 
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nhanh với liều độc rất thấp (LD50 
theo đường miệng đối với chuột nhắt 
là 334 μg/kg). Hiện nay chưa có 
thuốc giải độc. 

Triệu chứng bị ngộ độc do độc tố 
của so biển: 

 - Xuất hiện triệu chứng sau khi ăn 
từ 30 phút đến 60 phút. 

- Triệu chứng chung của các trường 
hợp ngộ độc là biểu hiện các dấu 
hiệu về thần kinh như: cảm giác tê 
môi, miệng, tay, chân và quanh vùng 
môi miệng; trạng thái thần kinh li bì, 
lơ mơ; toàn thân biểu hiện mệt; khó 
thở, huyết áp hạ... 

Xử trí khi ngộ độc: 
- Phát hiện có dấu hiệu sớm (còn 

tỉnh táo): cần gây nôn chủ động; 
chuyển bệnh nhân nhanh chóng đến 
cơ sở có điều kiện về hồi sức cấp cứu 
(bệnh viện). 

- Chống rối loạn tim mạch, hô hấp, 
thần kinh và tiết niệu bằng dịch 
truyền, thuốc điều trị triệu chứng, thở 
ô xy, thở máy nếu suy hô hấp, máy 
tạo nhịp, lợi tiểu, lọc thận tùy theo 
biểu hiện của bệnh. 

Phòng chống ngộ độc so biển 
Mọi người cần biết cách phân biệt 

chắc chắn giữa sam biển và so biển 
(sam lông, sam nhỏ) để không bị 
nhầm lẫn, gây hậu quả đáng tiếc.  

Tuyệt đối không được dùng so biển 
làm nguyên liệu thực phẩm dưới bất 
kỳ hình thức nào. Các ngư dân cần 
loại bỏ ngay so biển khi đánh bắt 
được và mọi người tuyệt đối không 
kinh doanh so biển.  

Các cơ quan chức năng cần tăng 
cường giám sát, kiểm soát an toàn 
thực phẩm trong đánh bắt, kinh 
doanh và tiêu dùng thủy sản; tăng 
cường kiểm soát tại các tàu cá, bến 
cung cấp cá, cơ sở bán cá biển để 
bảo đảm không có so biển được lưu 
thông trên thị trường. 

Để tránh bị ngộ độc, tuyệt đối 
không nên ăn các loại hải sản lạ, 
không ăn những loại hải sản có sẵn 
độc tố đã được cảnh báo.  

Khi ăn hải sản mà có các biểu hiện 
buồn nôn, tê đầu lưỡi... phải khẩn 
trương đến cơ sở y tế để được khám, 
cấp cứu kịp thời, tránh trường hợp 
đáng tiếc xảy ra.  

Tập huấn, đào tạo nhân viên y tế ở 
các tuyến để nâng cao năng lực hệ 
thống y tế trong việc chẩn đoán, cấp 
cứu và điều trị ngộ độc thực phẩm do 
độc tố so biển. 

(Theo vnmedia.vn) 
 
 
 
 
TÌM ĐẦU RA CHO NÔNG SẢN: 
LÚNG TÚNG THỪA LƯỢNG, 
THIẾU CHẤT  

Theo Bộ NN-PTNT, xuất khẩu thủy 
sản 6 tháng đầu năm vẫn đang ì ạch; 
các quy chuẩn về cá tra (Nghị định 
36) đến thời điểm này vẫn chưa đâu 
vào đâu. Đến cuối tháng 6-2015, kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 2,97 tỷ 
USD, giảm 16% so với năm 2014. 
Giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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Nam trong tháng 6 năm 2015 đạt 
mức thấp kỷ trong 3 tháng qua.  

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam (VASEP) cho 
rằng, năm nay sản lượng tôm của các 
nước như Thái Lan, Ấn Độ… tăng 
mạnh, dẫn đến tính cạnh tranh cao và 
giá giảm, cá tra gặp khó do thị 
trường châu Âu giảm nhập khẩu, 
đồng EUR mất giá…  

Theo các số liệu thống kê vừa được 
công bố, tỷ trọng GDP của khu vực 
nông, lâm, thủy sản 6 tháng vừa qua 
giảm xuống chỉ còn 16,73%, thay vì 
18,12% như năm 2014. Trong đó, tỷ 
trọng của riêng ngành nông nghiệp 
giảm từ 13,63% xuống chỉ còn 
12,84%. Từ nhiều năm nay, tình 
trạng hàng hóa nông sản luôn dư 
thừa, giá bán thấp, đã khiến đời sống 
nông dân gặp nhiều khó khăn.  

Giá thấp 
Có thể nói, thành tựu nổi bật nhất 

về kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi 
mới là phát triển nông nghiệp, đặc 
biệt là sản xuất lương thực đã đáp 
ứng được nhu cầu tiêu dùng trong 
nước đảm bảo dự trữ quốc gia và 
xuất khẩu gạo nhiều năm liền đứng 
vào hàng thứ hai trên thế giới. Không 
chỉ thế, Việt Nam còn xuất khẩu một 
số mặt hàng nông sản quan trọng 
khác như cà phê, điều, cao su, rau 
quả, thủy sản… Tuy nhiên, sản xuất 
nông nghiệp nói chung, xuất khẩu 
nông sản nói riêng ở nước ta hiện 
nay vẫn còn nhiều bất cập. Việt Nam 
đạt ngôi vị thứ nhất nhì thế giới về 

xuất khẩu gạo, cà phê, khối lượng 
đáng kể về thủy sản, cao su, rau 
quả… nhưng giá bán thì rẻ, đứng từ 
thứ 7 - 10 thế giới. Hàm lượng chất 
xám trong sản phẩm quá thấp, chưa 
có thương hiệu. Điều đặc biệt là lợi 
tức của nông dân thấp so với các 
thành phần khác. Nông dân, nông 
thôn tiếp tục nghèo.  

6 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo 
tiếp tục giảm mạnh. Xuất khẩu gạo 
của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 
2015 đạt 2,713 triệu tấn, trị giá FOB 
1,132 tỷ USD, giảm 10% so với 
3,015 triệu tấn cùng kỳ năm 2014, 
theo số liệu của Hiệp hội Lương thực 
Việt Nam (VFA). Bên cạnh đó, từ 
đầu năm 2015 đến nay, hàng loạt hộ 
nuôi tôm, cá tra ở ĐBSCL kêu than 
vì giá cả giảm mạnh.  

 
Bưởi da xanh bày bán trong siêu thị 

Vừa qua, trong phiên họp thứ 38, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), 
Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang 
Vinh đã nêu những con số thật đáng 
suy ngẫm. Theo Bộ trưởng, những 
năm qua, xuất khẩu gạo cao nhất có 
khi đạt khẩu 7,7 triệu tấn/năm vậy 
mà năm nay quý 1 rất thấp. Có 3 
điểm phải đối mặt mà Bộ trưởng Bùi 
Quang Vinh đã chỉ ra, đó là Việt 
Nam trồng nhiều về số lượng nhưng 
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kém về chất lượng, không đủ sức 
cạnh tranh. Trong khi đó, một số 
nước bắt đầu dùng chính sách bảo hộ 
nông nghiệp như Indonesia, trước 
nhập rất nhiều, nay hạn chế nhập 
khẩu, tự cung tự cấp trong nước. 

(Theo sggp.org.vn) 
 

9 NHÓM THỦY SẢN SỐNG 
ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU LÀM 
THỰC PHẨM 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn vừa công bố 9 nhóm thủy sản 
sống được phép nhập khẩu làm thực 
phẩm vào Việt Nam. 

Cụ thể, với các loại nuôi nước mặn, 
nước lợ có nhóm thứ nhất là các loại 
cá. Nhóm này gồm một số loài như 
cá bống bớp, cá bơn vỉ, cá cam, 
chẻm, chim trắng, cá hồng, cá mú, cá 
ngựa... Thứ hai là các loài giáp xác, 
như cua biển, cua xanh, ghẹ xanh, 
tôm he, tôm hùm, các loài giáp xác 
làm thức ăn cho thủy sản... Các loài 
nhuyễn thể được nhập khẩu làm thực 
phẩm gồm: Bào ngư, điệp, hàu, 
ngán, nghêu, ốc hương, trai ngọc, tu 
hài, vẹm xanh... Các loài động vật 
thuộc các ngành da gai, giun đốt như 
cầu gai, hải sâm, sá sùng... Rong, tảo 
biển cũng thuộc nhóm được nhập 
khẩu làm thực phẩm, gồm: Rong câu 
Bành mai, rong câu chỉ vàng, rong 
mơ, rong sụn, các loài tảo làm thức 
ăn cho ấu trùng cá, nhuyễn thể, giáp 
xác... 

Trong khi đó, với đối tượng nuôi 
nước ngọt có các nhóm gồm: Các 

loài cá nuôi nước ngọt (anh vũ, ba sa, 
bông lau, bống kèo, chạch, chày, 
mùi, sặc, tra, trắm, trê...); các loài 
giáp xác (cua đồng, tôm càng sông 
và tôm càng xanh); các loài nhuyễn 
thể (ốc nhồi, trai cánh mỏng, trai 
cánh xanh, trai cóc, trai sông); các 
loài bò sát lưỡng cư (baba gai, baba 
hoa, baba Nam bộ); các loài lưỡng 
cư (ếch đồng, ếch Thái Lan). 

(Theo cpv.org.vn) 
 

 
 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2015/NĐ-CP: 
TĂNG SỨC ĐẦU TƯ CHO 
NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín 
dụng phục vụ phát triển nông nghiệp 
- nông thôn. Đây là cơ sở pháp lý để 
các tổ chức tín dụng, cá nhân, hộ gia 
đình, doanh nghiệp tăng sức đầu tư 
vốn cho các hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản và xây dựng nông thôn mới.  

Mức cho vay cũ không còn phù 
hợp 

Chính sách tín dụng phục vụ phát 
triển nông nghiệp - nông thôn 
(NNNT) được triển khai từ cuối năm 
2010 theo Nghị định số 41/2010/NĐ-
CP của Chính phủ (NĐ 41) với 
những ưu đãi về điều kiện vay vốn 
cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia 
đình, DN có tài sản bảo đảm tiền 
vay, hoặc không có tài sản thế chấp 
vay vốn (tín chấp). Sau gần 5 năm 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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thực hiện nghị định này, trên địa bàn 
BR-VT, các chi nhánh tổ chức tín 
dụng (TCTD) đã thực hiện cho vay 
với dư nợ đến nay 5.200 tỷ đồng, 
chiếm 13,7% tổng dư nợ toàn địa 
bàn. Trong đó, cá nhân, hộ gia đình 
chiếm tỷ trọng dư nợ cao nhất hơn 
50%, hộ kinh doanh chiếm 20% và 
DN chiếm gần 30%. 

Nguồn vốn tín dụng đầu tư cho 
NNNT theo NĐ 41 đã giúp các địa 
phương trong tỉnh thay đổi về cơ cấu 
kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng 
nông thôn, giải quyết việc làm, tăng 
thu nhập cho nông dân, hộ gia đình, 
chủ trang trại. Sản xuất nông nghiệp 
có bước chuyển biến về cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi; đẩy mạnh cơ giới 
hóa trong các khâu sản xuất làm gia 
tăng sản lượng, chất lượng nông sản; 
hình thành các vùng chuyên canh cây 
công nghiệp như cao su, tiêu, cà phê, 
điều, bông vải; phát triển chăn nuôi 
gia súc, gia cầm; khai thác, nuôi 
trồng thủy sản.. 

Tuy nhiên, tình trạng “được mùa 
mất giá, được giá mất mùa” thường 
xuyên xảy trong ngành nông nghiệp. 
Một số sản phẩm nông nghiệp sản 
lượng không ngừng tăng, nhưng giá 
trị lại không tăng hoặc giảm đi, đã 
ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống 
của người nông dân. Mặt khác, do 
tác động của tốc độ đô thị hóa, nên 
người dân ở thị trấn, phường thuộc 
thị xã, thành phố có nguồn thu nhập 
chính từ sản xuất nông nghiệp lại 
không được tiếp cận chính sách của 

Chính phủ theo NĐ 41. Bên cạnh đó, 
các quy định về mức cho vay không 
có tài sản bảo đảm là 50 triệu đồng, 
200 triệu đồng, 500 triệu đồng đối 
với cá nhân, hộ kinh doanh, HTX, 
chủ trang trại của NĐ 41 được thực 
hiện từ năm 2010 không còn phù hợp 
với quy mô và chi phí cho sản xuất 
nông nghiệp hiện nay. 

Sức tài trợ tín dụng tăng lên 1,5-
2 lần 

Từ ngày 1-8-2015 là thời điểm 
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ (NĐ 55) có hiệu lực thi 
hành và thay thế NĐ 41. Theo quy 
định mới, TCTD được xem xét cho 
khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, 
tổ hợp tác, hộ kinh doanh, HTX, liên 
hiệp HTX và chủ trang trại vay vốn 
không có tài sản thế chấp bảo đảm 
tiền vay (tín chấp). Tùy theo trường 
hợp, đối tượng vay vốn là cá nhân, 
hộ gia đình được vay từ 50 đến 200 
triệu đồng; tổ hợp tác và hộ kinh 
doanh được vay tối đa 300 triệu 
đồng; hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai 
thác hải sản xa bờ có ký hợp đồng 
tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế 
biến và xuất khẩu trực tiếp được vay 
tối đa 500 triệu đồng; HTX, chủ 
trang trại hoạt động trong lĩnh vực 
nông nghiệp được vay tối đa 1 tỷ 
đồng, hoạt động trong lĩnh vực hải 
sản được vay tới 2 tỷ đồng; liên hiệp 
HTX nuôi trồng thủy sản hoặc khai 
thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ 
phục vụ khai thác hải sản xa bờ được 
vay tối đa 3 tỷ đồng. 
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Các mức cho vay theo quy định 
mới nêu trên so với NĐ 41 đã được 
nâng lên từ 1,5-2 lần tùy theo đối 
tượng vay vốn. Mặt khác, NĐ 55 bổ 
sung đối tượng được vay vốn bao 
gồm các 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; đồng 
thời, thúc đẩy tổ chức sản xuất nông 
nghiệp theo mô hình liên kết, mô 
hình ứng dụng công nghệ cao thông 
qua việc quy định các tổ chức đầu 
mối (DN, HTX, liên hiệp HTX) tham 
gia mô hình liên kết, ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, 
được TCTD cho vay không có tài 
sản bảo đảm lên đến 70% - 80% tổng 
mức đầu tư dự án, phương án sản 
xuất kinh doanh. 

Theo các chuyên gia tài chính - 
ngân hàng, NĐ 55 ra đời sẽ tạo “cú 
hích” đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, gia tăng sức 
cạnh tranh góp phần phát triển bền 
vững ngành nông nghiệp Việt Nam, 
cải thiện và nâng cao điều kiện sống 
của cư dân vùng nông thôn, góp 
phần thực hiện thắng lợi chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới.  

Theo Ông Lê Đình Liệu, giám đốc 
ngân hàng Nhà nước chi nhánh BR-
VT: Theo quy định tại NĐ 41 hiện 
hành và tới đây là NĐ 55, lãi suất 
cho vay phục vụ phát triển NNNT do 
khách hàng và TCTD thỏa thuận phù 
hợp với quy định của NHNN trong 

từng thời kỳ. TCTD 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 TCTD để 
thỏa thuận thời hạn cho vay, thời 
hạn duy trì hạn mức tín dụng đối với 
khách hàng. Hiện khu vực NNNT 
nằm trong nhóm lĩnh vực, ngành 
nghề ưu tiên và ưu đãi trong cấp tín 
dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và 
NHNN. Theo đó, NHNN quy định 
trần lãi suất cho vay tối đa của 
TCTD đối với NNNT hiện nay là 
7%/năm. 

Nhằm bảo đảm tăng trưởng nguồn 
vốn phục vụ cho phát triển NNNT, 
đồng thời kiểm soát, hạn chế được 
rủi ro trong đầu tư vốn vào lĩnh vực 
này, các TCTD cho vay phải bám sát 
định hướng tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp của địa phương; nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 
năng giao dịch cho cán bộ, nhân viên 
ngân hàng; chủ động tháo gỡ khó 
khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều 
kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn 
vốn thuận lợi nhất; phối hợp tốt với 
chính quyền địa phương để xử lý kịp 
thời những vướng mắc phát sinh 
trong quá trình cho vay, thu hồi nợ. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 
VINH DANH DOANH NGHIỆP, 
DOANH NHÂN TIÊU BIỂU 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI 
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Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 
Trung ương Chương trình mục tiêu 
quốc gia (MTQG) xây dựng Nông 
thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 
2020 đã tổ chức Lễ tôn vinh doanh 
nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có 
những đóng góp thiết thực trong 
Chương trình. Phó Thủ tướng Vũ 
Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo 
Trung ương Chương trình MTQG 
xây dựng NTM đã tới dự. 

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng 
Vũ Văn Ninh khẳng định, sau 5 năm 
triển khai và thực hiện, chương trình 
xây dựng NTM đã trở thành phong 
trào mạnh mẽ trong cả nước, được 
đông đảo người dân tham gia, nhiệt 
tình hưởng ứng. Công cuộc xây dựng 
NTM đã đạt được nhiều kết quả đáng 
trân trọng, nhất là cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp chuyển dịch tích cực, tỷ 
lệ hộ nghèo giảm, thu nhập của 
người dân tại khu vực nông thôn 
không ngừng được nâng lên, đặc 
biệt, xuất hiện nhiều mô hình, liên 
kết sản xuất hiệu quả. Trong bối 
cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, 
cùng với sự vào cuộc của hệ thống 
chính trị thì việc tham gia của các 
doanh nhân, doanh nghiệp là những 
đóng góp quý báu giúp nhiều địa 
phương sớm đạt chuẩn NTM. Thời 
gian tới, các bộ, ngành Trung ương 
và địa phương cần đánh giá kết quả 
thực hiện chương trình NTM 5 năm 
qua, từ đó kiến nghị Chính phủ 
những chính sách, giải pháp cụ thể 
nhằm thu hút doanh nghiệp, doanh 

nhân đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào 
khu vực nông nghiệp, nông thôn. 

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Bộ 
NN&PTNT và Ban Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương, Thủ tướng 
Chính phủ đã quyết định tặng Bằng 
khen cho 65 tập thể và 31 cá nhân đã 
có đóng góp tích cực trong phong 
trào xây dựng NTM từ năm 2010 đến 
nay. Trong đó, có sự góp mặt của 
những doanh nghiệp thủy sản lớn 
như: Công ty TNHH Kinh doanh 
Chế biến thủy sản XNK Quốc Việt, 
Công ty CP Thủy sản và XNK Côn 
Đảo… 

(Theo thuysanvietnam.com.vn) 
 
NHỮNG ĐIỂM MỚI QUAN 
TRỌNG TRONG XÉT TUYỂN 
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2015 

Từ ngày 1/8, các trường Đại học, 
Cao đẳng (ĐH,CĐ) nhận hồ sơ xét 
tuyển sinh. Năm nay là năm đầu tiên 
thực hiện theo phương thức tuyển 
sinh mới nên thí sinh cần hết sức lưu 
ý thông tin xét tuyển của các trường 
và quy định nộp nguyện vọng để 
tránh thiệt thòi. 

Bộ GD-ĐT quy định, trước ngày 
20/7, các cụm thi phải hoàn thành 
công tác chấm thi và công bố điểm 
cho thí sinh. Ngày 1/8, các trường 
bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 
ĐH,CĐ. Theo đó, điểm xét tuyển của 
các trường không được thấp hơn 
ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 
do Bộ GDĐT quy định và đảm bảo 
yêu cầu: điểm xét tuyển đợt xét 
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tuyển sau không được thấp hơn điểm 
trúng tuyển đợt xét tuyển trước. 

Xét tuyển nguyện vọng I: Thí sinh 
được điều chỉnh nguyện vọng. 

Thí sinh chỉ được sử dụng Giấy 
chứng nhận kết quả thi dùng để xét 
tuyển đợt I để đăng kí vào 01 trường 
(ĐH, CĐ), mỗi trường thí sinh được 
đăng kí tối đa 4 nguyện vọng xếp 
theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. 

Trong thời gian 20 ngày xét tuyển 
nguyện vọng I, nếu cần thí sinh có 
thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng 
kí ở trường đó hoặc rút hồ sơ để 
đăng kí sang trường khác. 

Thí sinh đã trúng tuyển nguyện 
vọng I, không được đăng kí ở các đợt 
xét tuyển nguyện vọng bổ sung. 

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung: 
Thí sinh không được rút hồ sơ. 

Thí sinh có thể dùng đồng thời 3 
giấy chứng nhận kết quả thi dùng 
cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung 
để đăng kí tối đa vào 3 trường và 
mỗi trường được đăng kí tối đa 4 
nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên 
từ 1 đến 4. 

Trong thời gian của từng đợt xét 
tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh 
không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt 
xét tuyển, nếu không trúng tuyển thí 
sinh được rút hồ sơ để đăng kí xét 
tuyển trong đợt xét tuyển nguyện 
vọng bổ sung tiếp theo. 

Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, 
không được tham gia xét tuyển ở đợt 
xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp 
theo. 

Hồ sơ ĐKXT bao gồm: 
- Phiếu đăng kí xét tuyển có ghi rõ 

đợt xét tuyển, được đăng kí 4 ngành 
của một trường cho mỗi đợt xét 
tuyển, các nguyện vọng được xếp 
thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi 
nguyện vọng cần chỉ rõ ngành đăng 
kí xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng 
để xét tuyển. 

- Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả 
thi ghi rõ đợt xét tuyển và điểm của 
tất cả các môn thi mà thí sinh đã 
đăng kí dự thi có đóng dấu đỏ của 
trường chủ trì cụm thi. 

- 01 phong bì đã dán sẵn tem, có 
ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại 
liên lạc của thí sinh.  

3 cách nộp hồ sơ và lệ phí ĐKXT 
Trong thời hạn quy định của mỗi 

đợt xét tuyển, thí sinh nộp hồ sơ 
ĐKXT và lệ phí ĐKXT qua đường 
bưu điện theo hình thức chuyển phát 
nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp 
trực tiếp tại trường. 

Hồ sơ và lệ phí ĐKXT của thí sinh 
dù nộp qua đường bưu điện theo 
hình thức chuyển phát nhanh, dịch 
vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực 
tiếp tại các trường trong thời hạn quy 
định của mỗi đợt xét tuyển, đều hợp 
lệ và có giá trị xét tuyển như nhau. 

Để tạo điều kiện cho người tham 
gia ĐKXT, Bộ GD-ĐT khuyến khích 
các trường ĐH, CĐ nhận và trả hồ sơ 
ĐKXT theo hình thức trực tuyến. 
Tuy nhiên, các trường cần có quy 
định cụ thể và công bố công khai để 
thí sinh thực hiện đúng quy định.  
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Thí sinh chỉ được chọn 1 nguyện 
vọng trúng tuyển 

Bộ GD-ĐT quy định, các trường 
căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã xác 
định, sau khi trừ số thí sinh được 
tuyển thẳng (kể cả số học sinh dự bị 
của trường và học sinh các trường 
Dự bị đại học được phân về trường); 
căn cứ vào thống kê điểm do máy 
tính cung cấp đối với các đối tượng 
và khu vực dự thi; căn cứ vào quy 
định về khung điểm ưu tiên và vùng 
tuyển; căn cứ điểm xét tuyển của 
từng đợt xét tuyển do trường quy 
định, Ban thư ký trình HĐTS trường 
xem xét quyết định phương án điểm 
trúng tuyển. 

Khi thí sinh đăng kí vào trường 
nhiều hơn 1 nguyện vọng, các 
nguyện vọng của thí sinh đều được 
xét tuyển một cách bình đẳng. Nếu 
thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở 
nhiều nguyện vọng đã đăng kí, thí 
sinh sẽ chỉ trúng tuyển ở nguyện 
vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong 
danh sách đăng kí của thí sinh.  

(Theo Dân trí) 
 

 
 

 
CHUYỂN ĐỔI ĐỊNH DẠNG PDF 
SANG OFFICE MÀ KHÔNG 
DÙNG PHẦN MỀM  

Để chuyển đổi một tập tin PDF 
sang Word, Excel hay PowerPoint 
một cách miễn phí với chất lượng 
chuyển đổi hợp lí nhất? 

 
Có một cách khá gọn nhẹ đó là sử 

dụng Comedocs PDF Converter, một 
tiện ích mở rộng dành cho Google 
Chrome có chức năng bổ sung vào 
Google Drive khả năng chuyển đổi 
định dạng PDF sang các định dạng 
Office một cách nhanh chóng và dễ 
dàng, sẽ không cần phải cài đặt phần 
mềm nào trên Windows cả. 

- Để sử dụng, trước hết hãy truy 
cập vào liên kết tải Comedocs PDF 
Converter trên Google Web Store và 
cài đặt cho Google Chrome. 

Sau khi cài đặt xong, bạn hãy truy 
cập vào tài khoản Google Drive và 
tải lên tập tin PDF cần chuyển đổi. 

Khi quá trình tải lên kết thúc, bạn 
hãy tìm đến tập tin cần chuyển đổi và 
nhấn phải chuột, chọn lệnh Open 
With (Mở bằng) > Cometdocs PDF 
Converter. 

- Cửa sổ yêu cầu cấp phép cho việc 
liên kết tài khoản sẽ xuất hiện, bạn 
hãy xác nhận để tiếp tục. 

- Sau đó đến việc xác nhận tài 
khoản bên Cometdocs. 

- Ở cửa sổ Select conversion type 
tiếp theo, hãy đánh dấu vào định 
dạng mà mình cần chuyển đổi sang, 
sau đó nhấn Confirm. 

Khi đã chọn xong, quá trình 
chuyển đổi sẽ diễn ra. 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Kết thúc quá trình, một liên kết từ 
Google Docs sẽ mở ra với nội dung 
là tập tin mà bạn đã chuyển đổi sang 
định dạng mong muốn. 

Cuối cùng là nhấn vào biểu tượng 
tải về. 

(Theo congnghe24.com) 
 
TĂNG TỐC ĐỘ MẠNG WI-FI 

Mạng wifi của bạn quá yếu và hay 
chập chờn? Hãy thử một vài cách 
đơn giản sau đây để khắc phục hoàn 
toàn. 

Tốc độ chậm do lỗi của nhà 
mạng hay lỗi của bộ định tuyến? 

Đầu tiên bạn cần xem liệu kết nối 
mạng của mình bị chậm là do đường 
truyền kém hay do bộ định tuyến. 
Cách làm rất đơn giản: tháo dây nối 
từ modem sang bộ định tuyến và kết 
nối thẳng máy vi tính của bạn với 
modem. 

Nếu sau khi thực hiện hành động 
này mà tốc độ vào mạng của bạn vẫn 
chậm, bạn cần liên hệ với nhà cung 
cấp dịch vụ mạng để điều chỉnh lại 
kết nối cho bạn. Ngược lại, nếu tốc 
độ mạng trở về mức "bình thường", 
hãy chuẩn bị điều chỉnh lại mạng 
Wi-Fi của mình. 

Nâng cấp Firmware cho bộ định 
tuyến và modem 

Hãy chắc chắn rằng bộ định tuyến 
(router) và modem của bạn đang 
được chạy firmware mới nhất. Điều 
này là đặc biệt quan trọng, bởi các 
bản cập nhật firmware mới có thể đã 
sửa sẵn các lỗi mà bạn cần sửa. 

Ngoài ra, các bản firmware mới cũng 
sẽ vá các lỗ hổng bảo mật trước đó 
của modem và router. 

Thay đổi vị trí đặt bộ định tuyến 
Vị trí đặt bộ định tuyến cũng là rất 

quan trọng. Khi sóng Wi-Fi đạt "5 
vạch", bạn có thể chắc chắn rằng các 
thiết bị của mình đang được truy cập 
Internet với tốc độ tối đa. 

Nhìn chung, yếu tố quan trọng nhất 
khi đặt router phát sóng là tránh xa 
các bức tường quá dày, đặc biệt là 
các bức tường có lõi thép. 

Nên đặt bộ định tuyến tại vị trí 
trung tâm của ngôi nhà, và nên đặt 
router ở vị trí không bị che chắn quá 
nhiều mặt để sóng Wi-Fi có thể phát 
ra theo nhiều hướng. 

Ngoài ra, cũng nên tránh đặt router 
ở gần các thiết bị có thể gây sóng 
điện từ làm nhiễu sóng Wi-Fi của 
bạn. Ví dụ, bạn không nên đặt router 
ở gần lò vi sóng. Tránh đặt Wi-Fi ở 
quá gần cửa sổ hoặc các bề mặt phản 
chiếu khác để tránh nhiễu sóng. 

Đổi kênh Wi-Fi 
Nếu sống trong các khu vực có quá 

người sử dụng sóng Wi-Fi của riêng 
mình, khả năng các kết nối Wi-Fi 
gây nhiễu cho nhau là hoàn toàn có 
thể xảy ra. Nhằm khắc phục tình 
trạng này, nên đổi kênh Wi-Fi cho bộ 
định tuyến của mình. 

Thông thường, sóng Wi-Fi được 
phát trên 11 kênh tần số. Kênh tần số 
mặc định là kênh 6, và mỗi kênh sẽ 
cách nhau 5MHz. Tuy vậy, sóng Wi-
Fi của bạn sẽ phát trong phạm vi 
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20MHz, do đó sóng Wi-Fi trên kênh 
6 sẽ có mặt trên cả kênh 5, 6, 7 và 
một nửa kênh 4 và 8. 

Càng nhiều kết nối Wi-Fi được 
phát trên một kênh thì tín hiệu càng 
bị nhiễu và kết nối của bạn càng bị 
chậm. Do đó, bạn nên sử dụng các 
phần mềm dò tìm kênh Wi-Fi ít bị sử 
dụng nhất nhằm tối ưu tốc độ kết nối 
mạng cho mình: WiFi 
Analyzer (Android), inSSIDer (Wind
ows). 

Sử dụng các cài đặt có mức 
tương thích cao hơn 

Nếu bạn lo ngại rằng bộ định tuyến 
đang sử dụng có thể không tương 
thích với tất cả thiết bị di động và PC 
thì bạn nên chuyển thiết bị sang các 
tần số và chế độ dễ tương thích hơn. 

Thay ăng-ten cho bộ định tuyến 
Nếu bộ định tuyến của bạn có ăng-

ten có thể tháo rời, bạn hãy thử thay 
thế ăng-ten này bằng một ăng-ten lớn 
hơn cho tín hiệu mạnh hơn. 

Ngoài ra, một trong những mẹo để 
"tăng" sóng Wi-Fi là chế ra một bộ 
"tăng tín hiệu" rất dễ sử dụng. 

Dò các ứng dụng ẩn đang chiếm 
nhiều băng thông 

Ứng dụng Task Manager và 
Resource Manager (được kích hoạt 
từ Task Manager) sẽ giúp bạn tìm 
xem ứng dụng nào đang sử dụng 
nhiều băng thông nhất. 

Giới hạn địa chỉ MAC 
Cuối cùng, bạn có thể tìm xem liệu 

hàng xóm có đang sử dụng kết nối 
Wi-Fi của mình hay không. Trước 

hết, hãy cài đặt mật khẩu cho mạng 
Wi-Fi của mình. Mật khẩu quá yếu 
cũng có thể bị bẻ khóa dễ dàng. 

Chú ý: Nếu sau khi thực hiện các 
bước trên, tốc độ kết nối của bạn vẫn 
quá chậm, hãy thử kiểm tra xem các 
thiết bị và bộ định tuyến của bạn có 
bị lỗi hay không. 

(Theo Make Use Of) 
 

 
 
 

 
SỬ DỤNG RƠM VÀ LỤC BÌNH 
TRONG TÚI Ủ BIOGAS 

Nhóm nghiên cứu thuộc Trường 
đại học Cần Thơ và Trường đại học 
Aarhus (Ðan Mạch) đã thực hiện đề 
tài khoa học: Đánh giá khả năng sử 
dụng rơm và lục bình trong ủ yếm 
khí bán liên tục - ứng dụng trên túi ủ 
biogas polyethylen với quy mô nông 
hộ. Nghiên cứu cho thấy có thể sử 
dụng nguồn nguyên liệu rơm hoặc 
lục bình để nạp vào các túi ủ ở mức 
thay thế 50% (theo VS) trong giai 
đoạn thiếu nguồn chất thải. 

  Trong những năm gần đây, hiệu 
quả của hầm, túi ủ biogas ngày càng 
được khẳng định không chỉ trong 
việc xử lý an toàn chất thải chăn 
nuôi, mà còn tạo ra được nguồn năng 
lượng thay thế năng lượng hóa thạch, 
cung cấp chất đốt phục vụ cho nhu 
cầu đun nấu, thắp sáng... Tuy nhiên, 
nông dân chăn nuôi ở đồng bằng 
sông Cửu Long vẫn còn trong tình 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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trạng tự phát, thường nuôi không liên 
tục và có thể ngừng nuôi khi không 
có lợi nhuận, điều đó đã gây bất lợi 
đến mô hình biogas đang hoạt động. 
Ðối với những hộ chăn nuôi với quy 
mô nhỏ thì mô hình túi ủ biogas 
được áp dụng khá phổ biến do giá 
thành thấp, vận hành và bảo trì đơn 
giản. Những nghiên cứu gần đây cho 
thấy, rơm và lục bình có thể được sử 
dụng làm nguồn nguyên liệu bổ sung 
cho quá trình sản xuất khí sinh học. 
Mặc dù vậy, đa số những nghiên cứu 
được thực hiện theo phương pháp ủ 
theo mẻ trong điều kiện phòng thí 
nghiệm. Nghiên cứu này đánh giá 
khả năng sinh khí của rơm, lục bình 
và phân heo trong ủ yếm khí bán liên 
tục trên túi ủ polyethylen (PE) được 
thực hiện nhằm ứng dụng việc bổ 
sung rơm, lục bình để sản xuất khí 
sinh học trong điều kiện thực tế. 

Kết quả cho thấy, có thể sử dụng 
rơm và lục bình làm nguyên liệu nạp 
thay thế cho túi ủ biogas loại PE với 
tỷ lệ 50% (tính theo VS) ở quy mô 
nông hộ mà không ảnh hưởng đáng 
kể đến khả năng sinh khí, hiệu suất 
của túi so với túi ủ truyền thống nạp 
hoàn toàn bằng phân heo. Tỷ lệ nạp 
100% rơm và 100% lục bình cho 
thấy túi ủ có thời gian vận hành thấp, 
khối lượng nạp không cao. Ngoài ra, 
pH giảm thấp, sự tích lũy TVFAs 
cao cũng là một trong các hạn chế 
ảnh hưởng đến thời gian vận hành, 
khả năng sinh khí của các túi ủ này. 

(Theo KHPT) 

HỐ RÁC DI ĐỘNG – GIẢI PHÁP 
XỬ LÝ RÁC THẢI HỮU CƠ 
HIỆU QUẢ 

Các sinh viên tình nguyện của 
trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
đã triển khai dự án Hố rác di động, 
để xử lý rác thải hữu cơ ngay tại các 
hộ dân ở nông thôn. 

  Về cơ bản hố rác di động là hố 
nhỏ được đào để hằng ngày người 
dân đổ phần rác hữu cơ dễ phân hủy 
xuống, dùng nắp đậy che kín mặt hố, 
sau một thời gian rác sẽ hoại mục 
thành phân dùng để bón cho cây 
trồng hoặc để cải tạo đất rất tốt. Phần 
không hoại, không thành phân thu 
gom và xử lý cùng phần rác thải khó 
phân hủy không tái chế. Đây là hình 
thức xử lý rác thải đơn giản, dễ thực 
hiện, có hiệu quả và phù hợp với 
việc xử lý rác thải hữu cơ dễ phân 
hủy vùng nông thôn. Mô hình này 
giúp hạn chế tình trạng xả rác bừa 
bãi ra môi trường, trả lại cảnh quan 
sạch đẹp cho vùng nông thôn, giảm 
thiểu ô nhiễm không khí, hạn chế sự 
sinh sôi và phát triển các bệnh truyền 
nhiễm và giảm tải cho các bãi rác 
chôn lấp tập trung.  

 
(Giải pháp xử lý rác hữu cơ của sinh viên 

tình nguyện) 
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Đối với rác thải hộ gia đình, người 
dân chỉ là đào 1 hố rộng khoảng 1m2 
và sâu 1m. Sau khi đào xong hố, sẽ 
cho rác hữu cơ xuống, mỗi lớp rác có 
độ dày từ 10 - 20 cm, sau đó vẩy một 
lớp chế phẩm sinh học dưới dạng bột 
pha với nước. Khoảng 20 ngày, 
lượng rác hữu cơ này sẽ phân hủy 
thành phân bón hữu cơ vi sinh, người 
dân hoàn toàn có thể sử dụng vào sản 
xuất nông nghiệp. Phương pháp hố 
rác di động là biện pháp xử lý rác 
thân thiện với môi trường so với các 
biện pháp như đốt rác hay chôn lấp 
thông thường. 

Hiện các sinh viên tình nguyện của 
trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
đã đến nhiều hộ dân tại huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng để phổ 
biến mô hình này, đồng thời tặng các 
gói chế phẩm sinh học cho người 
dân. Mỗi gói chế phẩm sinh học có 
giá hơn 20.000 đồng/gói, nhưng có 
thể phân hủy hơn 1 tấn rác thành 
phân bón hữu cơ vi sinh. Mô hình hố 
rác di động là giải pháp xử lý rác 
ngay tại các hộ gia đình, với kinh phí 
thấp, dễ thực hiện và rất an toàn cho 
môi trường. 

(Tổng hợp) 
 

 
 

 
Hỏi: Một số nội dung liên quan về 

Quỹ hỗ trợ nông dân vay vốn tại 
Thông tư 69/2013/TT-BTC của Bộ 
Tài Chính? 

Đáp: Theo Thông tư 69/2013/TT-
BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ quản lý tài 
chính đối với các Quỹ hỗ trợ nông 
dân thuộc hệ thống Hội Nông dân 
Việt Nam, vốn hỗ trợ, giúp đỡ hội 
viên nông dân được thực hiện dưới 
hình thức cho vay trợ giúp có hoàn 
trả (có hạn mức, có kỳ hạn) không 
thu lãi mà chỉ thu phí. 

Bộ Tài chính nêu rõ, Quỹ Hỗ trợ 
nông dân hoạt động không vì mục 
tiêu lợi nhuận, nhằm hỗ trợ và giúp 
đỡ hội viên nông dân phát triển sản 
xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn. 

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ Hỗ 
trợ nông dân được sử dụng để hỗ trợ, 
giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng 
và nhân rộng các mô hình phát triển 
kinh tế nhằm xóa đói, giảm nghèo; 
nâng cao qui mô sản xuất, phát triển 
ngành nghề; góp phần chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế và phát triển các hình 
thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo 
việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào 
sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm 
năng, thế mạnh của vùng để tạo ra 
các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ 
đạt chất lượng, hiệu quả cao. Cũng 
theo Thông tư, Quỹ Hỗ trợ nông dân 
không được sử dụng nguồn vốn hoạt 
động để thực hiện mục đích kinh 
doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán, 
kinh doanh bất động sản, đầu tư tài 
chính, hoạt động kinh doanh khác. 

(Theo thongtinkhcn.com.vn) 

HỎI – ĐÁP  
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Mẹo vặt: Cách bảo quản thức ăn 
thừa an toàn 

Bạn vẫn có thể dùng lại thức ăn 
thừa, nhưng cần chú ý bảo quản 
đúng cách để tránh vi khuẩn, chất 
độc gây mất an toàn khi sử dụng. 

Bạn cần phải để giữ thức ăn thừa 
trong tủ lạnh ngay sau khi ăn. Khi 
bảo quản thức ăn trong ngăn mát, vi 
khuẩn vẫn phát triển nhưng chậm lại. 
Đó là lý do thức ăn vẫn có thể bị 
hỏng trong tủ lạnh. 

Cách bảo quản thức ăn thừa 
- Không nên để thức ăn ngoài nhiệt 

độ phòng quá 2h. 
- Giữ nhiệt độ tủ lạnh dưới 4 độ C, 

tủ đông là dưới 0 độ C. 
- Sử dụng thức ăn càng sớm càng 

tốt. Nếu để càng lâu, một loại vi 
khuẩn cơ hội là Listeria, sẽ phát 
triển, đặc biệt nếu nhiệt độ tủ lạnh ở 
trên 4 độ C. 

- Cảnh giác với thực phẩm dễ hư 
hỏng. Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ thì 
nên vứt bỏ thức ăn thừa ngay. 

- Bảo quản thức ăn thừa tránh xa 
các thực phẩm sống, thịt gia cần, hải 
sản để ngăn ngừa vi khuẩn xâm 
nhập. 

- Làm sạch tủ lạnh thường xuyên 
và lau vết bẩn ngay lập tức. Điều này 
giúp giảm sự tăng trưởng của vi 
khuẩn Listeria và ngăn ngừa sự lây 
lan vi khuẩn từ thực phẩm này sang 
thực phẩm khác. 

- Thức ăn thừa phải được bảo quản 
trong hộp kín. 

(Theo news.zing.vn) 

Mẹo vặt hữu ích từ trà túi lọc 
Một số mẹo vặt sau đây sẽ giúp bạn 

dễ dàng vệ sinh và làm mới vật dụng 
trong nhà từ trà. 

Đánh bóng đồ gỗ, lau sàn 
Để đánh bóng đồ gỗ, bạn pha trà 

đậm đậc, nhúng khăn bông sạch vào 
nước trà và chà xát lên sàn hoặc nội 
thất gỗ cần đánh bóng 2-3 lần. Cũng 
có thể dùng nước trà lau kính, gạch 
men.  

Dưỡng tóc 
Bạn xả tóc bằng nước trà để nguội 

và để khoảng 20 phút, sau đó xả sạch 
lại bằng nước lạnh. 

Lọc không khí trong xe 
Đặt một túi trà thảo dược dưới đáy 

ghế, xe hơi của bạn sẽ lọc không khí 
và tỏa mùi hương dễ chịu. Bạn cũng 
có thể cho túi trà vào tủ quần áo, trà 
sẽ giúp hút ẩm, khử mùi. 

Trị mụn cóc  
Để giảm đau đớn và điều trị nhẹ 

nhàng khi da bị mụn cóc nhỏ, bạn có 
thể đặt gói trà túi lọc ướt lên da và 
giữ yên khoảng 20 phút. Thực hiện 
hàng ngày đến khi mụn cóc biến mất. 

Xoa dịu vết bỏng 
Đắp túi trà lên vùng bị thương sẽ 

giảm sưng tấy và phồng rộp. 
Ngăn ngừa bọ chét ở vật nuôi  
Rắc một ít lá trà khô đã qua sử 

dụng trong chuồng hoặc chỗ nằm của 
vật nuôi có thể ngăn ngừa bọ chét. 
Biện pháp này hiệu quả hơn nhiều so 
với việc sử dụng hóa chất diệt sâu 
bọ. 

(Theo beautyandtips.com) 


