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TĂNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ TAM NÔNG 

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (NĐ 
55) của Chính phủ ban hành thay thế 
Nghị định số 41/2010/NĐ-CP (NĐ 
41) về tín dụng phục vụ phát triển 
nông nghiệp, nông thôn (NNNT) có 
hiệu lực thi hành từ ngày 25-7-2015. 
Nghị định mới đã sửa đổi, bổ sung 
nhiều quy định, tạo điều kiện cho các 
tổ chức tín dụng đẩy mạnh việc đầu 
tư vốn cho khu vực kinh tế tam nông 
(nông thôn - nông nghiệp - nông 
dân). 

Theo đó, có 7 lĩnh vực cho vay 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn gồm: Cho vay các chi phí phát 
sinh phục vụ quá trình sản xuất kinh 
doanh sản phẩm nông nghiệp từ khâu 
sản xuất đến thu mua, chế biến và 
tiêu thụ; Cho vay phục vụ sản xuất 
công nghiệp, thương mại và cung 
ứng các dịch vụ trên địa bàn nông 
thôn; Cho vay để sản xuất giống 
trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, 
trồng rừng và cung ứng các sản 
phẩm, dịch vụ phục vụ quá trình sản 
xuất nông nghiệp; Cho vay phát triển 
ngành nghề tại địa bàn nông thôn; 
Cho vay phục vụ Chương trình mục 
tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới; Cho vay các nhu cầu phục vụ 
đời sống của cư dân trên địa bàn 
nông thôn; Cho vay theo các chương 
trình kinh tế liên quan đến lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn của Chính 
phủ. 

Về cơ chế bảo đảm tiền vay, tổ 
chức tín dụng được xem xét cho 
khách hàng vay trên cơ sở có bảo 
đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài 
sản theo quy định của pháp luật. Cá 
nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh 
doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã và chủ trang trại được tổ chức tín 
dụng cho vay không có tài sản bảo 
đảm theo 8 mức: 

1- Tối đa 50 triệu đồng đối với cá 
nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu 
vực nông thôn có hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong lĩnh vực nông 
nghiệp (trừ trường hợp nêu tại mức 
3). 

2- Tối đa 100 triệu đồng đối với cá 
nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn 
nông thôn; cá nhân và hộ gia đình cư 
trú ngoài khu vực nông thôn có tham 
gia liên kết trong sản xuất nông 
nghiệp với hợp tác xã hoặc DN (trừ 
trường hợp nêu tại mức 3). 

3- Tối đa 200 triệu đồng đối với cá 
nhân, hộ gia đình đầu tư cây công 
nghiệp, cây ăn quả lâu năm. 

4-  Tối đa 300 triệu đồng đối với tổ 
hợp tác và hộ kinh doanh. 

5- Tối đa 500 triệu đồng đối với 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. 

6- Tối đa 1 tỷ đồng đối với hợp tác 
xã, chủ trang trại hoạt động trên địa 
bàn nông thôn hoặc hoạt động sản 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 

7- Tối đa 2 tỷ đồng đối với 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; các chủ 
trang trại nuôi trồng thủy sản; liên 
hiệp hợp tác xã hoạt động trên địa 
bàn nông thôn hoặc hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông 
nghiệp không bao gồm các đối tượng 
thuộc mức 8. 

8-  Tối đa 3 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. 

Khách hàng được vay không có tài 
sản bảo đảm phải nộp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy 
xác nhận chưa được cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất và đất không 
có tranh chấp do UBND cấp xã xác 
nhận cho một tổ chức tín dụng và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
việc sử dụng giấy xác nhận trên để 
vay không có tài sản bảo đảm. 

Trên địa bàn BR-VT, sau 5 năm 
triển khai thực hiện Nghị định 41, 
nguồn vốn của các tổ chức tín dụng 
(TCTD) đầu tư cho NNNT 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. Tính đến đầu 
tháng 8-2015, doanh số cho vay 
NNNT của các TCTD trên địa bàn 

tỉnh theo Nghị định 41 đạt gần 3.800 
tỷ đồng, nâng dư nợ cho vay lên đến 
5.200 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng dư 
nợ toàn địa bàn, trong đó: dư nợ 
chiếm tỷ trọng cao nhất là cho vay cá 
nhân 50%; DN 29,5%; hộ gia đình, 
hộ kinh doanh 20%. Nguồn vốn lớn 
nói trên đã thúc đẩy sản xuất nông 
nghiệp chuyển biến tích cực về cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh cơ 
giới hóa trong các khâu sản xuất làm 
gia tăng sản lượng, chất lượng nông 
sản hàng hóa; hình thành các vùng 
chuyên canh cây công nghiệp như 
cao su, cà phê, điều, bông vải; phát 
triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; khai 
thác, nuôi trồng thủy sản… tạo ra 
nguồn nguyên liệu cho công nghiệp 
chế biến tiêu thụ nội địa và xuất 
khẩu. 

 
Từ nguồn vốn vay tín chấp ngân hàng, anh 

Nguyễn Phúc Ngọc (xã Châu Pha, huyện Tân 
Thành) đầu tư sản xuất theo mô hình vườn - 
ao - chuồng đạt hiệu quả kinh tế, cải thiện 

đời sống gia đình. 

Gia đình bà Nguyễn Thị Lê, ngụ 
tại xã Quảng Thành (huyện Châu 
Đức) là một trong những gia đình đã 
được hưởng lợi từ nguồn vốn tín 
dụng hỗ trợ phát triển nông nghiệp 
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nông thôn. Bà Lê cho biết, từ nguồn 
vốn vay ngân hàng 40 triệu đồng 
không phải thế chấp tài sản, gia đình 
bà đầu tư phát triển 5 sào tiêu xen 
canh cà phê. Nhờ vậy, niên vụ 2014-
2015, thu nhập từ cây tiêu và cây cà 
phê sau khi trừ chi phí sản xuất, trả 
nợ ngân hàng, gia đình bà còn thu lãi 
gần 80 triệu đồng. Bà Lê cho biết, sẽ 
tiếp tục vay vốn tín chấp với ngân 
hàng để mở rộng quy mô sản xuất 
của gia đình. 

Tuy nhiên, Nghị định 41 cũng bộc 
lộ những hạn chế về đối tượng thụ 
hưởng chính sách ưu đãi, hạn mức 
tín dụng của các khoản vay… Vì thế, 
nhằm tăng sức đầu tư cho khu vực 
kinh tế “tam nông”, ngày 9-6-2015, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định 55 
thay thế Nghị định 41. Nghị định 
mới được ghi nhận có nhiều quy định 
mở và khuyến khích đầu tư cho 
NNNT. Cụ thể: Bổ sung đối tượng 
được vay vốn 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. 
Các tổ chức đầu mối là 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% giá trị dự án, 
phương án sản xuất, kinh doanh. 
Nghị định 55 cũng khuyến khích 
khách hàng vay vốn tham gia mua 
bảo hiểm trong nông nghiệp thông 
qua việc quy định TCTD giảm lãi 

suất cho vay với mức tối thiểu 
0,2%/năm so với lãi suất của các 
khoản cho vay tương ứng…  

(Tổng hợp) 
 

DỌN ĐƯỜNG CHO DOANH 
NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO KHCN 
TRONG NÔNG NGHIỆP 

Chính sách thu hút doanh nghiệp 
(DN) đầu tư vào khoa học công nghệ 
(KHCN) nhiều, nhưng DN chỉ đầu tư 
khi có lợi. DN chưa mặn mà đầu tư 
vào lĩnh vực này, có nghĩa là chính 
sách chưa tạo thuận lợi cho họ. 

Đây là ý kiến của đại diện Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam tại hội 
thảo “Cơ chế, chính sách khuyến 
khích DN đầu tư vào nghiên cứu, 
ứng dụng và chuyển giao KHCN 
trong nông nghiệp” do Bộ 
NN&PTNT tổ chức ngày 2/7, tại Hà 
Nội. 

 
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VGP/Đỗ Hương 

Đại diện cho các DN đầu tư vào 
lĩnh vực KHCN trong nông nghiệp, 
ông Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc 
Công ty Giống cây trồng Thái Bình 
cho biết, có tới 2 luật và hàng chục 
nghị định, thông tư về nông nghiệp, 
rất nhiều văn bản, nhưng DN cần xin 
cái gì cũng không biết ứng vào đâu.  
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Tại hội thảo, nhiều DN cho rằng, 
để đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ cao đòi hỏi đầu tư một lượng 
tiền rất lớn. DN nông nghiệp rất khó 
tiếp cận được nguồn vốn lớn, dài 
hạn, lãi suất thấp. Chính vì vậy DN 
nông nghiệp bị yếu thế do công nghệ 
thấp, khó cạnh tranh, chi phí cao dẫn 
đến lợi nhuận thấp không có kinh phí 
để mở rộng và nghiên cứu công nghệ 
mới hơn. 

Ông Trần Mạnh Báo cho rằng, 
việc xã hội hóa nghiên cứu KHCN sẽ 
khai thác được nguồn lực của xã hội 
và các đề tài nghiên cứu sẽ có hiệu 
quả hơn. Vì vậy, Nhà nước cần có 
chính sách khuyến khích đủ mạnh và 
tạo điều kiện cho DN nghiên cứu, 
ứng dụng và chuyển giao KHCN, 
đặc biệt là ứng dụng nghiên cứu. 

Nhà nước tạo điều kiện để các DN 
được tiếp cận với các sản phẩm, 
chương trình nghiên cứu, hợp tác 
quốc tế và đào tạo sử dụng ngân sách 
Nhà nước để các DN nhanh chóng 
nâng cao trình độ và nhận thức về 
KHCN, không nên bán bản quyền. 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao 
Đức Phát cho rằng, tất cả các chính 
sách cần phải gom hết lại, chỉ nói 
chung “khuyến khích, tăng cường” là 
vô nghĩa. 

Chẳng hạn như giảm thuế cho DN 
cần giảm như thế nào, hỗ trợ lãi suất 
cần hỗ trợ bao nhiêu… Chính sách 
nào khuyến khích DN vào nghiên 
cứu, chính sách nào hỗ trợ DN 
chuyển giao, DN nhập khẩu giống 

đầu dòng về thì chính sách như thế 
nào… Những chính sách đó phải 
rạch ròi để DN biết và áp dụng. 

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT cũng chỉ đạo những 
công việc rất cụ thể như: Đưa thêm 
một số loại sản phẩm DN đã nghiên 
cứu và ứng dụng thành công vào 
danh mục hưởng ưu đãi là các sản 
phẩm KHCN nông nghiệp. 

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng yêu 
cầu Vụ KHCN của Bộ NN&PTNT 
thành lập một bộ phận chuyên trách 
làm việc với DN. Đây sẽ là đầu mối 
giải quyết mọi khúc mắc của DN khi 
đầu tư vào KHCN trong nông nghiệp 
trong thời gian tới. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 
 
 

SỬ DỤNG KHÁNG SINH QUÁ 
MỨC VÀ CÁC CHẤT CẤM SẼ 
PHÁ VỠ NGÀNH CHĂN NUÔI 

Bàn về vấn đề phát triển ngành 
chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 
Cao Đức Phát từng lo ngại tình 
trạng sử dụng kháng sinh quá mức 
và các chất cấm trong chăn nuôi sẽ 
phá vỡ ngành này trong thời gian 
tới. 

“Cấm” có lộ trình 
Lo ngại việc sử dụng kháng sinh, 

chất cấm trong chăn nuôi cũng như 
nuôi trồng thủy sản sẽ ảnh hưởng 
đến vấn đề vệ sinh an toàn thực 
phẩm cũng như sức khỏe người tiêu 

CÔNG NGHIỆP  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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dùng, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã 
chỉ đạo các đơn vị phải nhanh chóng 
xây dựng hành lang pháp lý để ngăn 
chặn và kiểm soát việc sử dụng theo 
hướng an toàn. 

 
Ngành nông nghiệp đang tập trung bảo đảm 
an toàn thực phẩm qua chăn nuôi và giết mổ 
tập trung, có kiểm soát. Ảnh:VGP/Đỗ Hương 

Nói về việc sử dụng kháng sinh 
trong chăn nuôi, ông Nguyễn Xuân 
Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn 
nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết trong 
Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT có 
28 loại kháng sinh được phép sử 
dụng trong thức ăn chăn nuôi. Các 
nước khác cũng cho phép dùng 
kháng sinh, như Trung Quốc là 24 
loại, Mỹ là 49 loại. Tuy nhiên, trong 
khi sử dụng người ta lại lạm dụng, sử 
dụng liều cao hơn. Hơn nữa, chúng 
ta đưa ra 28 loại kháng sinh được 
phép sử dụng, nhưng có những 
kháng sinh khác lại không cấm thì 
cũng đồng nghĩa với việc được phép 
sử dụng. 

Theo ông Dương, việc người chăn 
nuôi đưa kháng sinh vào thức ăn 
chăn nuôi với mục tiêu phòng bệnh 
sẽ tạo ra nguy cơ mất an toàn thực 
phẩm rất cao. Tuy nhiên, việc bỏ sử 

dụng kháng sinh cần có lộ trình thích 
hợp vì ngay cả nước phát triển như 
Mỹ cũng dự kiến đến năm 2018 mới 
bỏ, còn Trung Quốc thì chưa đưa ra 
lộ trình. 

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, 
nếu chưa thể cấm sử dụng được tất 
cả các loại kháng sinh thì cần cấm 
dần từng nhóm, nhất là nhóm kháng 
sinh cho người đang được sử dụng 
trong chăn nuôi. 

Mạnh tay với các cơ sở vi phạm 
Để ngăn chặn sử dụng chất cấm 

trong chăn nuôi, ông Nguyễn Xuân 
Dương cho rằng cần đẩy mạnh lấy 
mẫu thịt, nước tiểu ở các lò mổ để 
kiểm tra, giám sát và ngăn chặn 
không cho bán ra thị trường nếu phát 
hiện thấy việc sử dụng chất cấm. 
Làm quyết liệt như vậy mới từng 
bước ngăn chặn được việc sử dụng 
chất cấm trong chăn nuôi. 

Ở lĩnh vực thủy sản, ông Nguyễn 
Huy Điền, Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thủy sản đề xuất: “Phải tổ 
chức thanh tra đột xuất, còn báo 
trước thì khi thanh tra không thể tìm 
thấy dấu hiệu vi phạm. Về sử dụng 
kháng sinh trong thủy sản, khi tiến 
hành kiểm tra các đại lý thì không có 
nhưng khi kiểm tra các hộ nuôi vẫn 
có tình trạng cho trực tiếp vào ao 
nuôi. Cần quản lý từ gốc, không cho 
nhập khẩu các loại chất cấm, kháng 
sinh không có trong danh mục hoặc 
phát hiện ra sẽ xử phạt”. 

Trước những tồn tại kể trên, Bộ 
trưởng Cao Đức Phát cho rằng, trong 
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những tháng cuối năm, các đơn vị 
trực thuộc Bộ khẩn trương hoàn 
thiện các văn bản pháp quy để nâng 
cao chất lượng quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực quản lý an toàn vệ 
sinh thực phẩm và vật tư nông 
nghiệp. 

Trong đó, tập trung xử lý những cơ 
sở xếp loại C sau tái kiểm tra, xử lý 
nghiêm các cơ sở sử dụng chất cấm, 
kháng sinh trong chăn nuôi và thủy 
sản. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên 
truyền để có được sự tham gia của 
người dân nhằm phát hiện những mặt 
hàng nông sản có nguy cơ cao. 

“Phải làm cho những nỗ lực của 
ngành có hiệu quả mà cụ thể phải tạo 
ra sự chuyển biến trên thực tiễn trong 
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 
nông lâm thủy sản và chất lượng vật 
tư nông nghiệp. Trong đó, trọng tâm 
là phải thực thi các văn bản pháp 
quy, nhất là vấn đề sử dụng chất 
cấm, kháng sinh trong chăn nuôi và 
thủy sản. Tiếp tục tuyên truyền, triển 
khai các chủ trương lớn để hướng 
dẫn người sản xuất và tiêu dùng làm 
đúng quy trình bảo đảm an toàn nông 
sản”, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn 
mạnh. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

ỨNG DỤNG MẠNG KHÔNG 
DÂY CẢM BIẾN TRONG THEO 
DÕI NÔNG TRẠI TÔM 

Khả năng này đến từ dự án “Ứng 
dụng mạng không dây cảm biến 
trong theo dõi nông trại tôm” với sự 

hợp tác của Trung tâm nghiên cứu 
và đào tạo thiết kế vi mạch 
(ICDREC) thuộc ĐH Quốc gia 
TP.HCM, Khu nông nghiệp công 
nghệ cao TP.HCM (AHTP) và Công 
ty Mimosatek. 

Dự án này thiết kế một hệ thống 
mạng cho phép trao đổi, thu nhận 
thông tin liên tục từ môi trường nước 
ao nuôi như nhiệt độ, nồng độ oxy 
trong nước, độ pH. Sự biến động của 
các thông số này nếu không được 
kiểm soát kịp thời có thể ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe của tôm. 

Thông tin diễn biến trong môi 
trường nước nuôi tôm được thu nhận 
liên tục nhờ các cảm biến không dây 
ứng dụng chip vi mạch “made in 
Việt Nam” (SG8V1) cắm ở ao tôm. 

Các cảm biến này truyền những 
thông tin thu nhận được đến các 
chuyên gia, chủ ao tôm qua kết nối 
mạng Internet không dây. 

Nhờ đó, các chuyên gia có thể tư 
vấn xử lý kịp thời những biến động 
trong môi trường nước nuôi tôm, góp 
phần giảm thiệt hại cho nông dân. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

KHUYẾN KHÍCH TÁI SỬ DỤNG 
NƯỚC THẢI 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý 
chất thải và phế liệu. Nghị định này 
khuyến khích các hoạt động nhằm 
giảm thiểu, tái sử dụng nước thải. 

Theo quy định tại Nghị định, nước 
thải phải được quản lý thông qua các 
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hoạt động giảm thiểu, tái sử dụng, 
thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường. Việc xả nước thải 
phải được quản lý kết hợp cả theo 
địa giới hành chính và theo lưu vực. 

Tổ chức, cá nhân phát sinh nước 
thải phải nộp phí, giá dịch vụ xử lý 
nước thải theo quy định của pháp 
luật; khuyến khích các hoạt động 
nhằm giảm thiểu, tái sử dụng nước 
thải. 

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải 
phải đạt chuẩn 

Về việc thu gom, xử lý nước thải, 
Nghị định quy định các khu công 
nghiệp phải có hệ thống thu gom 
riêng nước mưa và hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải tập trung đạt 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Hệ 
thống xử lý nước thải phải bảo đảm 
đủ công suất xử lý toàn bộ lượng 
nước thải phát sinh của các cơ sở 
trong khu công nghiệp và phải được 
xây dựng, vận hành trước khi các cơ 
sở trong khu công nghiệp đi vào hoạt 
động. Các khu công nghiệp gần nhau 
có thể kết hợp sử dụng chung hệ 
thống xử lý nước thải tập trung. 

Nghị định cũng nêu rõ, các khu đô 
thị, khu dân cư tập trung, tòa nhà cao 
tầng, tổ hợp công trình dịch vụ, 
thương mại phải có hệ thống thu 
gom nước mưa và thu gom, xử lý 
nước thải theo quy hoạch và tuân 
thủ quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng 
các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

Đồng thời, các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ cũng phải có hệ thống 

thu gom nước mưa và thu gom, xử lý 
nước thải theo hình thức: Tự xử lý 
tại hệ thống xử lý nước thải của cơ 
sở đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
trước khi thải ra môi trường; bảo 
đảm yêu cầu nước thải đầu vào trước 
khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải 
tập trung của khu công nghiệp hoặc 
làng nghề theo quy định của chủ sở 
hữu hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu 
công nghiệp hoặc làng nghề… 

Nghị định cũng quy định việc xả 
nước thải của các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ vào nguồn tiếp 
nhận phải bảo đảm thống nhất theo 
các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
môi trường do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành hoặc theo các 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường của 
địa phương. 

(Theo baochinhphu.vn)  
 
 
 
 
 

VIỆT NAM – NHẬT BẢN HỢP 
TÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
VÀO NÔNG NGHIỆP 

Ngày 20/7 tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, Khu Công nghệ cao Thành 
phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Kỹ 
thuật chính xác Nhật Bản tổ chức hội 
thảo quốc tế về lĩnh vực vi cơ điện tử 
và công nghệ Internet of thing (IoT - 
khái niệm chỉ mạng lưới kết nối) ứng 
dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Với sự tham gia của các nhà khoa 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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học quốc tế đầu ngành trong lĩnh vực 
cảm biến, IoT của Nhật Bản và Việt 
Nam, hội thảo đã tập trung vào một 
trong những hướng quan trọng trong 
ngành vi mạch là các nghiên cứu 
thiết kế, chế tạo, ứng dụng các cảm 
biến và IoT trong nông nghiệp. 

Các chuyên gia đã trình bày nhiều 
báo cáo khoa học chuyên sâu trong 
lĩnh vực cảm biến không dây được 
nghiên cứu ứng dụng kiểm soát trong 
chăn nuôi, nuôi trồng; kiểm soát các 
điều kiện cho sự phát triển cây trồng; 
trình bày những kết quả mới nhất 
trong nghiên cứu về cảm biến, IoT 
để phục vụ cho nông nghiệp, đồng 
thời đề xuất những đề tài, dự án kêu 
gọi hợp tác giữa các nhà khoa học 
Việt Nam và Nhật Bản. 

Theo đại diện Khu Công nghệ cao 
Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh 
trao đổi các kiến thức về học thuật, 
các nhà khoa học đã bàn bạc và 
thống nhất về tầm nhìn, định hướng 
phát triển và phương thức hợp tác 
giữa các nhà khoa học Nhật Bản và 
Việt Nam, nhằm phát triển chương 
trình hợp tác trong nghiên cứu về 
cảm biến, IoT để phục vụ cho lĩnh 
vực nông nghiệp. 

Tại hội thảo, Khu Công nghệ cao 
Thành phố Hồ Chí Minh và Hội 
đồng Kỹ thuật thương mại Vi cơ điện 
tử thuộc Hội Kỹ thuật chính xác 
Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận hợp 
tác về nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực 
vi cơ điện tử; trao đổi chuyên gia và 
cùng xác định khả năng, những ứng 

dụng của sản phẩm vi cơ điện tử tại 
Việt Nam và khu vực ASEAN, nhằm 
hình thành các mô hình hợp tác kinh 
doanh trong lĩnh vực này. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

LẦN ĐẦU TIÊN VIỆT NAM 
NUÔI CẤY THÀNH CÔNG 
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 

Các nhà khoa học Việt Nam đã 
nghiên cứu thành công quy trình 
nuôi cấy sinh khối hệ sợi loài đông 
trùng hạ thảo Cordyceps Sinensis 
nguồn gốc từ Tây Tạng. 

 
Đông trùng hạ thảo. Ảnh: Nepl 

Báo cáo “Nghiên cứu quy trình 
nuôi cấy sinh khối hệ sợi và khảo sát 
một số hoạt tính sinh học của các cao 
chiết từ sinh khối nấm đông trùng hạ 
thảo (Cordyceps Sinensis)” do tiến 
sĩ Trương Bình Nguyên, tiến sĩ Đinh 
Minh Hiệp và phó giáo sư, tiến sĩ Lê 
Huyền Ái Thúy thực hiện đã được 
hội đồng khoa học của Sở Khoa học 
- Công nghệ TP HCM đánh giá cao 
về tính ứng dụng. 

Tại buổi nghiệm thu, căn cứ vào 
kết quả từ quá trình nuôi trồng kèm 
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theo bảng phân tích ADN và các 
thành phần lý hóa, hội đồng khoa 
học xác định sản phẩm thu được 
đúng là sinh khối đông trùng hạ thảo 
được nuôi trồng từ nguồn gene 
Cordyceps Sinensis. Giáo sư, tiến sĩ 
Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban 
Nghiên cứu khoa học và Thư viện, 
khoa Dược trường Đại học Y Dược 
TP HCM, Chủ tịch Hội đồng khoa 
học kết luận nghiên cứu trên đủ điều 
kiện để cấp giấy chứng nhận công 
trình khoa học. 

Các thành viên hội đồng đều đánh 
giá sự thành công của nghiên cứu 
này mang lại giá trị lớn trong lĩnh 
vực khoa học và ứng dụng thực 
tiễn. Phó giáo sư, tiến sĩ Khoa học 
Ngô Kế Sương, Chủ tịch Hội Sinh 
học TP HCM cho rằng đây là lần đầu 
tiên Việt Nam sản xuất được sản 
phẩm nuôi cấy từ nguồn gene đông 
trùng hạ thảo Cordyceps Sinensis, 
một dược liệu quý đen lại nhiều lợi 
ích cho sức khỏe con người. Theo 
tiến sĩ Trương Bình Nguyên, sinh 
khối nấm đông trùng hạ thảo 
Cordyceps Sinensis sẽ đến tay người 
dùng ở dạng bột chứa trong viên 
nang. 

“Đông trùng hạ thảo” là tên gọi thể 
hiện chu kỳ sinh trưởng của loài sinh 
vật kỳ lạ: mùa đông là con sâu, mùa 
hè là cây cỏ. Đó là sự kết hợp cộng 
sinh giữa nấm Cordyceps Sinensis 
(Berk.) Sacc. với ấu trùng của loài 
bướm đêm Hepialus. Mùa đông, sâu 
non sống trong lòng đất, gặp bào tử 

nấm phát tán rồi bị nhiễm nấm. Nấm 
hút hết dưỡng chất trong sâu khiến 
sâu chết. Đến mùa hè, nấm phát triển 
và trồi lên mặt đất. Sự kết hợp kỳ 
diệu này đã đem đến cho nấm 
Cordyceps sinensis hàng trăm dưỡng 
chất có lợi cho sức khỏe. 

Trong tự nhiên, đông trùng hạ thảo 
mang gene nấm Cordyceps Sinensis 
chỉ có ở những vùng núi cao trên 
4.000m so với mặt nước biển như 
Nepal, Tây Tạng, dãy Himalaya, một 
số vùng của Trung Quốc. Cách đây 
hàng nghìn năm, người Trung Quốc 
và một số nước phương Đông đã biết 
sử dụng đông trùng hạ thảo, cho rằng 
đây là loại dược liệu quý nhất trong 
các loại thảo dược, có tác dụng bổ 
dưỡng và chữa trị được nhiều bệnh. 

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng, 
chuyên gia cao cấp Viện Vi sinh vật 
và Công nghệ sinh học, Chủ tịch Hội 
các ngành Sinh học Việt Nam, cho 
biết nhiều nghiên cứu y học và dược 
học đã chứng minh đông trùng hạ 
thảo Cordyceps Sinensis có công 
dụng tốt cho sức khỏe. Sử dụng hàng 
ngày sẽ giúp chống lại tác hại của tân 
dược đối với thận, bảo vệ thận trong 
trường hợp gặp tổn thương do thiếu 
máu, chống lại sự suy thoái thận, hạ 
huyết áp ở người cao huyết áp, 
chống thiếu máu cơ tim, tăng cường 
tính miễn dịch không đặc hiệu. Đông 
trùng hạ thảo còn tăng cường năng 
lực thực bào của các tế bào miễn 
dịch, làm chậm quá trình lão hóa của 
cơ thể, giảm cholesterol trong máu 
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và chống xơ vữa động mạch, cường 
dương và chống liệt dương... 

(Theo vnexpress.net) 
 

QUẢN LÝ SẢN PHẨM XỬ LÝ, 
CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG DÙNG 
TRONG CHĂN NUÔI, NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN 

Kể từ ngày 6/8/2015, các tổ chức, 
cá nhân có liên quan đến sản xuất, 
kinh doanh, khảo nghiệm, thử 
nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định sản 
phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng 
trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 
sẽ được điều chỉnh bởi Thông tư số 
23/2015/TT - BNNPTNT ngày 
22/6/2015 của Bộ NN & PTNT về 
quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi 
trường dùng trong chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản. 

Theo đó, các trường hợp phải khảo 
nghiệm, thử nghiệm bao gồm: sản 
phẩm mới sản xuất trong nước trước 
khi đăng ký lưu hành; sản phẩm nhập 
khẩu lần đầu vào Việt Nam do nước 
ngoài sản xuất chưa có tên trong 
danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo 
môi trường dùng trong chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản được phép lưu 
hành tại Việt Nam. 

Điều kiện cơ sở sản xuất sản phẩm 
xử lý, cải tạo môi trường (bao gồm 
cả cơ sở có hoạt động gia công, san 
chia đóng gói lại) được thực hiện 
theo các quy định tại Pháp lệnh thú y 
và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP 
ngày 15/3/2005 của Chính phủ và 
quy định cụ thể như sau: có giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư. Người trực tiếp sản xuất có giấy 
chứng nhận sức khỏe do Trung tâm y 
tế cấp huyện trở lên cấp; người trực 
tiếp quản lý sản xuất, người kiểm 
nghiệm phải có chứng chỉ hành nghề 
về sản xuất, kiểm nghiệm sản phẩm 
xử lý, cải tạo môi trường. 

Điều kiện kinh doanh sản phẩm xử 
lý, cải tạo môi trường (bao gồm cả 
cơ sở nhập khẩu, xuất khẩu) được 
thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 
của Chính phủ, được quy định chi 
tiết như sau: Có giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư. Người 
quản lý, người trực tiếp bán hàng 
phải có chứng chỉ hành nghề kinh 
doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi 
trường; chủ hoặc người phụ trách kỹ 
thuật của cơ sở nhập khẩu, xuất khẩu 
phải có chứng chỉ hành nghề nhập 
khẩu, xuất khẩu sản phẩm xử lý, cải 
tạo môi trường. 

Điều kiện cơ sở khảo nghiệm, thử 
nghiệm sản phẩm xử lý, cải tạo môi 
trường là cần có đủ dụng cụ, phương 
tiện, thiết bị cần thiết đáp ứng yêu 
cầu khảo nghiệm, thử nghiệm. Trong 
trường hợp cơ sở không đủ dụng cụ, 
phương tiện, thiết bị phân tích các 
chỉ tiêu cần khảo nghiệm thì phải có 
hợp đồng với cơ sở kiểm nghiệm 
được Bộ NN & PTNT chỉ định. 

Thông tư này thay thế các nội 
dung liên quan đến sản phẩm xử lý, 
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cải tạo môi trường dùng trong nuôi 
trồng thuỷ sản quy định tại Quyết 
định số 03/2007/QĐ-BTS ngày 
03/4/2007 của bộ trưởng Bộ thủy sản 
về việc ban hành Quy chế đăng ký 
lưu hành thuốc thủy sản, sản phẩm 
xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng 
thủy sản và Quyết định số 
18/2002/QÐ - ngày 03/6/2002 ban 
hành quy chế khảo nghiệm giống 
thủy sản, thức ăn, thuốc, hóa chất và 
chế phẩm sinh học dùng trong nuôi 
trồng thủy sản. 

(Theo khoahocphothong.com.vn)  
 

KỸ THUẬT TRỒNG NẤM BÀO 
NGƯ, LINH CHI TỪ MẠT CƯA 

Nấm linh chi, nấm bào ngư là loại 
nấm quý hiếm, có lợi cho sức khỏe, 
tuy nhiên loại nấm này lại có giá 
thành cao so với thu nhập. Nhiều 
nông dân đã cho ra đời cách trồng 
hiệu quả, ít tốn kém cho năng suất và 
lợi nhuận cao. 

Đảm bảo quy trình trồng 
Theo kỹ sư Nguyễn Hữu Dùng- 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ - chủ nhiệm đề tài, 
nấm bào ngư và linh chi trồng không 
tốn nhiều đất nhưng quan trọng là 
phải đảm bảo quy trình trồng hợp lý, 
khoa học. Khâu khó nhất là chọn và 
xử lý nguyên liệu. 

Nguyên liệu chính để tạo phôi của 
2 loại nấm này có thể sử dụng mạt 
cưa cao su hoặc mạt gỗ tạp đem ủ 
đống 2 - 3 ngày bằng nước vôi 1%, 
trộn đều bổ sung dinh dưỡng, sau đó 

cho vào túi PE đem khử trùng 
nguyên liệu. Phương pháp hấp phổ 
biến hiện nay là bằng nhiệt 100 - 
1200C trong 12 giờ, 1 - 2 ngày sau 
mới cấy giống. 

Về nhà trồng, để giảm chi phí, hiện 
phần lớn nông dân nông thôn thường 
tận dụng “cây nhà lá vườn” như: nhà 
cũ, tre, đước, tràm hoặc dây treo phôi 
nấm. Tuy nhiên, theo kỹ sư Nguyễn 
Hữu Dùng, để tránh gió và côn trùng 
xâm nhập làm hư hại nấm, nhà trại 
trồng nấm phải sạch, không dột mưa 
hay nắng chiếu. Tốt nhất trong nhà 
trại không để chung đồ sinh hoạt gia 
đình. Trại lợp lá, nền đất mục đích 
giữ ẩm và nhiệt độ, chiều cao từ nóc 
xuống nền đất là 4,2m. Có thể sử 
dụng trại có lợp ngói xi măng hay 
tôn lạnh nhưng cần giữ độ ẩm. 

 
Kỹ thuật trồng nấm bào ngư, linh chi từ mạt 

cưa. Ảnh: Zing 

Tưới nước là thu hoạch nấm 
Phôi nấm sau khi được đưa lên 

giàn trồng không tưới nước trực tiếp 
vào cổ bịch nấm, vì dễ bị hỏng. 15 - 
20 ngày sau, bịch nấm sẽ trắng hoàn 
toàn, tiến hành tháo nút bông và để 
tự nhiên từ 2 - 3 ngày không tưới 
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nước, đậy nắp để tiếp từ 5 - 7 ngày. 
Sau khi thực hiện sốc lạnh, phôi 

nấm được tháo nắp tưới nước nhẹ, 
trung bình 3 - 7 lần/ngày, tùy thời 
tiết. Sau 1 tuần kể từ lúc lên giàn, 
nấm sẽ ra đồng loạt theo từng đợt, 
mỗi đợt cách nhau từ 7 - 10 ngày. 

Riêng nấm linh chi, từ ngày cấy 
giống đến khi mở miệng tháo nút 
bông phôi nấm khoảng 30 - 35 ngày. 

Từ 7 - 10 ngày đầu chủ yếu tưới 
nước lên nền nhà. Khi quả thể nấm 
bắt đầu mọc từ túi có thể tưới phun 
sương nhẹ vào túi nấm từ 1 - 3 
lần/ngày và duy trì liên tục cho đến 
viền trắng trên vành mũ quả thể 
không còn nữa là hái nấm được 
(khoảng 60 ngày kể từ ngày mở 
miệng phôi nấm). 

Anh Nguyễn Văn Hồng (ấp An 
Hòa, xã Trung Thành Tây - Vũng 
Liêm - Vĩnh Long), trồng thử 
nghiệm 1.000 phôi nấm bào ngư vừa 
thu hoạch đợt đầu cho biết, do nhu 
cầu sử dụng nấm bào ngư của người 
dân tăng cao nên đầu ra của sản 
phẩm này khá rộng rãi, trung bình 
mỗi ký nấm hiện có giá 50.000 - 
60.000đ. Ưu điểm của nấm này là 
không sử dụng phân, thuốc nên rất 
nhẹ công, chủ yếu tưới nước, giữ độ 
ẩm ra nấm là có thể thu hoạch. Tùy 
theo giống nấm, có thể thu hoạch 
khoảng 6 đến 12 đợt, mỗi đợt cách 
nhau chừng 15 đến 20 ngày trong 
khoảng 2 đến 8 tháng 

Do khâu xử lý nguyên liệu đòi hỏi 
nhiều kỹ thuật và máy móc nên phần 

lớn nông dân thường đến trung tâm 
ứng dụng mua phôi giống làm sẵn về 
trồng.  

(Theo vietq.vn) 
 
 
 
 

 
 
BÀI THUỐC HẠ HUYẾT ÁP TỪ 
RAU, QUẢ 

Một số thức ăn thông dụng hằng 
ngày sẽ có tác dụng làm hạ huyết áp. 
Nếu biết lựa chọn và chế biến chúng 
ta sẽ không khó có những món ăn bài 
thuốc giúp hạ huyết áp hiệu quả. Xin 
giới thiệu 4 món ăn bài thuốc thuốc 
hạ huyết áp dễ thực hiện, và ngon 
miệng từ rau cần; hồ lô; củ năng; củ 
cải... 

 
Rau cần 
Rau cần có chứa nhiều protid, 

beta-carotene và nhiều loại vitamin, 
acid amino và khoáng tố calci, 
phosphor. Rau cần vừa có giá trị 
dinh dưỡng cao, vừa có giá trị làm 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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thuốc lớn, nhất là công hiệu giảm 
huyết áp và mỡ máu. Phương pháp 
điều trị là dùng rau cần 250g, giã 
nhuyễn vắt lấy nước (hoặc xay bằng 
máy), mỗi lần uống 30 ml (1 cốc), 
ngày 2 lần, cũng có thể dùng rau cần 
250g, đại táo 10 quả để sắc, nêm ít 
đường trắng, ngày 2 lần. 

Hồ lô 
Trong hồ lô có chứa nhiều glucid, 

vitamin C, lipid, protid, có công hiệu 
thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm huyết áp. 
Phương pháp điều trị là lấy hồ lô vắt 
lấy nước (hoặc xay bằng máy), pha 
với một ít mật ong thì dùng, mỗi lần 
30 ml, ngày 2 lần. 

Củ năng 
Củ năng có chứa tinh bột, protid, 

lipid, calci, phosphor, sắt, vitamin. 
Củ năng thanh giòn khoái khẩu, là 
thức ăn dùng cả sống lẫn nấu chín; 
củ năng được xem là có hiệu quả 
dùng điều trị cao huyết áp. Phương 
pháp điều trị là dùng củ năng 120g, 
sứa 120g (rửa bỏ phần muối), sắc 
uống, ngày 2 lần. 

Củ cải 
Trong củ cải có chứa nhiều loại 

vitamin, glucid và khoáng tố calci, 
phosphor, sắt. Có công hiệu thanh 
nhiệt lợi tiểu, mát máu, cầm máu, là 
một trong những loại rau, quả có tác 
dụng tốt trong điều trị cao huyết áp. 
Phương pháp điều trị là lấy củ cải cắt 
nhuyễn, vắt lấy nước (hoặc xay bằng 
máy), mỗi lần dùng 50 ml, ngày 2 
lần. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 

CÔNG DỤNG CỦA RAU ĐẮNG 
Rau đắng đất (tên khoa học Glinus 

oppositifolius, thuộc họ 
Molluginaceae), còn gọi là rau đắng 
lá vòng, trúc tiết thảo… mọc hoang 
trên các vùng đất khô cạnh bãi sông, 
ven biển, nhiều nhất ở vùng đồng 
bằng sông Cửu Long. 

 
Trong y học cổ truyền, rau đắng 

đất có vị đắng, tính mát, dùng trị 
kinh phong, nhuận gan, thông tiểu. 
Rau đắng đất thường được dùng để 
chữa các bệnh về gan như viêm gan 
vàng da, nổi mề đay, sốt nóng trong 
người (thêm dây cứt quạ đồng lượng, 
sắc uống). Dùng dịch lá cây để đắp 
trị bệnh ngoài da và ghẻ ngứa. Trong 
họ rau đắng, ngon nhất là rau đắng 
đất. Rau đắng đất dùng nấu canh (với 
cá, tôm, cua, thịt bằm… rất bổ 
dưỡng) hoặc ăn sống (làm rau ghém 
ăn sống với nhiều rau rừng khác; có 
thể ăn với cháo cá, mắm kho).  

Rau đắng biển (tên khoa học 
Bacopa monnieri, thuộc họ 
Scrophulariaceae) thường sinh sản 
mạnh trong khu vực đầm lầy trên 
khắp châu Á. Riêng nước ta, cây 
mọc nhiều nhất ở đồng bằng sông 
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Cửu Long. Trong dân gian rau đắng 
biển được dùng: ăn sống, dùng riêng 
hoặc trộn chung các loại rau sống 
khác, giá sống... để làm rau ghém. 
Rau đắng biển luộc, ăn rau luộc ít 
đắng hơn vì chất đắng bị loại bớt do 
tan trong nước. Rau đắng biển luộc 
chấm với thịt kho, cá kho, tương, 
chao, mắm kho, mắm ruốc, mắm kho 
quẹt... Rau đắng biển xào với nước 
cốt dừa tôm, thịt rất ngon hoặc nấu 
canh với thịt, cá, tôm, cua, ếch, ăn để 
chống suy dinh dưỡng. Theo các tài 
liệu y học cổ truyền Việt Nam, rau 
đắng biển có tính mát, vị đắng, có tác 
dụng thanh nhiệt tiêu độc, lợi tiểu 
tiêu thũng, thường dùng trong các 
bệnh như kiết lỵ, đau mắt đỏ, viêm 
gan, hen suyễn, suy nhược thần kinh, 
động kinh, còn dùng khai vị kích 
thích, chống táo bón, dùng ngoài 
chữa ghẻ lở, mụn nhọt. Nghiên cứu 
gần đây cho thấy chiết xuất của cây 
rau đắng biển giúp nâng cao năng lực 
bộ nhớ, cải thiện hoạt động trí tuệ, 
giảm đau, kháng viêm, ức chế tế bào 
ung thư, trị hội chứng ruột kích 
thích, tốt cho bệnh nhân Alzheimer, 
những bệnh nhân sau khi bị đột 
quỵ... Y học chưa tìm thấy độc tính 
của rau đắng. Một số tác dụng phụ là 
gây khô miệng, khát nước, mệt mỏi 
và buồn nôn. Dù vậy cần lưu ý: 
người bị bệnh tim nên tham khảo ý 
kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều loại 
rau này vì có thể gây nhịp tim không 
đều; với bệnh tiểu đường, có thể ảnh 
hưởng đến đường huyết và nồng độ 

insulin trong máu. Người đang dùng 
thuốc chống đông máu không nên 
dùng rau đắng biển trước khi chuẩn 
bị phẫu thuật hoặc nhổ răng. Người 
đang dùng thuốc chống trầm cảm 
sertralin (tên biệt dược Zoloft hoặc 
Lustral), người đang dùng thuốc trị 
bệnh tuyến giáp hoặc thuốc chẹn 
calci cũng không nên ăn rau đắng 
biển. 

(Theo nongnghiep.vn) 
 

TẬP THỂ DỤC KHÔNG ĐÚNG 
CÁCH DỄ SINH BỆNH 

Tập thể dục giúp tăng cường sức 
khỏe, góp phần phòng ngừa hoặc 
giảm bệnh tật. Thế nhưng, nếu tập 
không đúng cách dễ dẫn đến chấn 
thương, thậm chí còn gây ra các 
bệnh mãn tính như: viêm khớp, thoái 
hoá khớp, đau thần kinh toạ… 

 
Tập thể dục đúng cách sẽ tăng cường sức 
khỏe và phòng ngừa các bệnh tật. Ảnh: 

Người dân tập dưỡng sinh tại Trung tâm Văn 
hóa - Thông tin - Thể thao TP.Vũng Tàu 

Theo các giáo viên tại các phòng 
tập thể dục, những người bị chấn 
thương trong quá trình tập luyện thể 
thao là do không khởi động kỹ trước 
khi tập. Để tập thể dục khoẻ và an 
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toàn, trước khi tập, nên khởi động kỹ 
các khớp tay, chân, cổ… khoảng 10 
phút. Đặc biệt, phải tập thở đúng 
cách trước khi bắt đầu bài tập, hít 
vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. 
Mọi người nên lựa chọn môn thể 
thao và những bài tập phù hợp sức 
khoẻ, sở thích của mình để đạt hiệu 
quả cao. Nếu tập với các thiết bị hỗ 
trợ tại phòng tập gym, người tập cần 
hiểu rõ tính năng, cách thức hoạt 
động cũng như những cảnh báo an 
toàn của thiết bị. Tuyệt đối không 
luyện tập khi không biết rõ tác dụng 
cũng như cách sử dụng của các thiết 
bị hỗ trợ. 

Theo các bác sĩ, một số nhóm 
người sau cần có sự tư vấn của các 
bác sĩ chuyên khoa về thời gian và 
loại bài tập phù hợp. Người có bệnh 
tim mạch dễ bị ngất, ngã hay đột quỵ 
nếu vận động liên tục. Người béo phì 
có bộ xương luôn chịu áp lực lớn từ 
cơ thể, do vậy, khi vận động không 
đúng cách sẽ làm đau các khớp và 
chấn thương. Người bệnh loãng 
xương, rối loạn chuyển hoá mỡ, tăng 
cholesterol, huyết áp cao, tiểu đường 
cũng nằm trong nhóm có nguy cơ bị 
chấn thương cao khi tập thể dục theo 
chương trình của người bình thường. 

Có nhiều nguyên nhân khiến người 
tập thể dục đột quỵ, ngất hay tử vong 
trong hoặc sau khi vận động, trong 
đó, phần lớn do bệnh lý. Tuy nhiên, 
ngay cả những người không có bệnh 
cũng có nguy cơ gặp các tai biến 
này. Chẳng hạn, không ăn sáng dẫn 

đến hạ đường huyết do quá đói, tập 
vào lúc trưa nắng gắt, tối hôm trước 
thức quá khuya, vui chơi nhiều làm 
người mỏi mệt, căng thẳng, stress, bị 
thương. Với những người luyện tập 
thể thao quá sức có thể gây ra cơn 
nhồi máu cơ tim, nếu không được 
cấp cứu kịp thời có thể tử vong... 

Vì vậy, cách tập an toàn nhất là 
tăng dần cường độ hàng ngày theo 
yêu cầu cơ thể. Với người có bệnh 
khi bắt đầu tập, chỉ nên tập nhẹ 
nhàng trong vòng 10-15 phút và 3 
lần/tuần để tim mạch và cơ bắp thích 
ứng dần. Người bình thường chỉ cần 
tập 1 giờ là đủ. Trong khi tập, không 
nên làm các động tác mạnh rồi 
ngừng lại đột ngột vì dễ gây choáng 
ngất. Sau khi tập không nên tắm 
ngay vì máu chưa kịp điều chỉnh dễ 
gây thiếu máu não. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

MÙA NÓNG, NÊN ĂN NHIỀU 
DƯA LEO 

Dưa leo có họ hàng thân thuộc với 
bí ngòi, dưa hấu... và thuộc họ bầu 
bí (Cucurbitaceae). Về mặt dinh 
dưỡng, dưa leo chứa một hàm lượng 
nước lớn, khoảng 96%, là loại nước 
“siêu cất”, vốn quý hơn nhiều so với 
loại nước bình thường mà chúng ta 
uống. Vỏ dưa leo chứa rất nhiều 
vitamin A, vì vậy nếu là loại dưa leo 
có nguồn gốc đáng tin cậy, khi ăn, 
đừng nên gọt bỏ vỏ. 

Dưa leo chứa rất nhiều khoáng tố 
tạo kiềm, nhờ đó giúp cơ thể trung 
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hòa bớt acid; chứa một hàm lượng 
cao vitamin C vốn là một chất kháng 
oxy hóa cao. Ngoài ra, trong dưa leo 
còn có thêm folat, manganese, 
molybdenum, potassium, silica, 
sulfur, calcium, phosphorus và các 
loại vitamin nhóm B. 

Đặc tính tốt nhất của dưa leo là 
đóng vai trò như một chất chống oxy 
hóa, loại thải bớt một số hóa chất độc 
hại khi bạn ăn các loại thực phẩm 
chiên, nướng.  

Dưới đây là những lợi ích cho sức 
khỏe của dưa leo  

- Giảm acid: tính kiềm của những 
khoáng tố có trong dưa leo có tác 
động trung hòa acid trong cơ thể và 
điều hòa, ổn định pH máu; dịch ép 
của dưa leo cũng có tác dụng làm dịu 
tiêu hóa, hỗ trợ điều trị cho những 
bệnh nhân loét dạ dày, tá tràng. 

- Huyết áp: dịch ép dưa leo cũng 
có chứa các khoáng tố có tác dụng 
điều hòa huyết áp. 

- Mô liên kết: trong dưa leo có 
chứa một hàm lượng vô cùng cao 
silica, chất này đóng vai trò vô cùng 
quan trọng trong việc kết cấu của 
những mô liên kết trong cơ thể như 
xương, cơ, sụn, dây chằng, gân... 

- Làm mát: khi thời tiết khô nóng, 
chỉ cần uống một ly nước ép dưa leo, 
sẽ giúp cơ thể hằng định nhiệt. 

- Lợi tiểu: dưa leo giúp cơ thể thải 
loại chất thải, độc tố qua nước tiểu, 
giải quyết sỏi thận. 

- Hạ sốt: trong dịch ép dưa leo có 
chứa những thành phần có đặc tính 

điều hòa nhiệt độ cơ thể. Vì vậy, khi 
bị sốt, nên uống vài ly dịch ép nước 
dưa leo. 

- Tăng trưởng tóc: chất silicon và 
sulfur có trong dịch ép dưa leo có tác 
dụng hữu hiệu trong việc giúp cho 
tóc tăng trưởng, đặc biệt là khi ép 
chung dưa leo với cà rốt, xà lách. 

- Sưng mắt: Để giải quyết ta chỉ 
cần 2 lát dưa leo đắp vào mắt trong 
10 phút là trở về bình thường. 

- Đẹp da: do có chứa hàm lượng 
cao vitamin C và các chất kháng oxy 
hóa khác nên dưa leo đã được các 
hãng bào chế dùng sản xuất ra những 
loại kem mỹ phẩm và kem dược 
phẩm để điều trị các chứng bệnh về 
da như chàm, vẩy nến, mụn... 

- Phỏng da: khi ra nắng, tắm biển, 
da bị phồng rộp, dùng dịch ép dưa 
leo thoa vào dùng da bị phỏng nắng. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
 
 

 
 
XÂY DỰNG TRUNG TÂM 
NGHỀ CÁ LỚN TỈNH BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ 
trương Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu (BR-VT) triển khai thực 
hiện các bước lập quy hoạch, lập dự 
án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề 
cá lớn tỉnh BR-VT gắn với ngư 
trường Đông Nam Bộ. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh BR-VT chủ 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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động làm việc với Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn để xem xét 
triển khai các bước lập quy hoạch, 
lập dự án đầu tư theo quy định của 
Luật Đầu tư công, trên cơ sở sắp xếp 
thứ tự ưu tiên đầu tư các Trung tâm 
nghề cá lớn trong cả nước. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý 
Ủy ban Nhân dân tỉnh BR-VT lựa 
chọn chỉ định đơn vị tư vấn để lập 
quy hoạch, lập dự án đầu tư. Ủy ban 
Nhân dân tỉnh BR-VT chịu trách 
nhiệm toàn diện về việc lựa chọn chỉ 
định đơn vị tư vấn này. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn nghiên cứu, sắp xếp thứ 
tự ưu tiên đầu tư các Trung tâm nghề 
cá lớn đã có chủ trương, chủ động 
hướng dẫn địa phương trong công 
tác triển khai thực hiện, đảm bảo 
hiệu quả, đúng quy định. 

Theo Quy hoạch tổng thể phát 
triển thủy sản Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên 
toàn quốc sẽ xây dựng 6 trung tâm 
nghề cá lớn, trong đó có 5 trung tâm 
gắn với ngư trường trọng điểm. 

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, căn cứ vào 
chiến lược phát triển thủy sản, sự cần 
thiết và cấp bách của từng ngư 
trường và vùng lãnh thổ, trong năm 
nay sẽ ưu tiên chuẩn bị đầu tư cho 
Trung tâm nghề cá Khánh Hòa gắn 
với ngư trường Nam Trung Bộ và 
Trường Sa. 

Tiếp theo là Trung tâm nghề cá Đà 
Nẵng gắn với ngư trường trọng điểm 

Biển Đông và Hoàng Sa. 
Sau đó là Trung tâm nghề cá Hải 

Phòng gắn với ngư trường Vịnh Bắc 
Bộ, Trung tâm nghề cá BR-VT gắn 
với ngư trường Đông Nam Bộ và 
Trung tâm nghề cá Kiên Giang gắn 
với ngư trường Tây Nam Bộ sẽ được 
kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2016-
2020. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

BỎ HÀNG LOẠT PHÍ, LỆ PHÍ 
THÚ Y 

Bộ Tài chính thông báo cắt bỏ 13 
loại phí, lệ phí thú y vốn đổ lên đầu 
các sản phẩm chăn nuôi đã nhận 
được sự hưởng ứng mạnh mẽ của 
các DN cũng như người chăn nuôi 
cả nước.  

 
Hàng loạt khoản phí, lệ phí thú y 

được bãi bỏ kể từ ngày 8/8/2015 
Bộ Tài chính đã ban hành Thông 

tư số 113/2015/TT-BTC (Thông tư 
113) bãi bỏ một số nội dung tại 
Thông tư số 04/2012/TT-BTC 
(Thông tư 04). Theo đó, sửa đổi 1 
khoản và bãi bỏ 13 khoản thu liên 
quan đến cấp giấy phép có thu lệ phí. 
Đồng thời, bỏ hàng loạt chỉ tiêu thu 
phí thú y ở các khâu khác nhau. 
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Thông tư 113 được ban hành trên cơ 
sở đề xuất của Bộ NN-PTNT, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 
8/8/2015. Theo Bộ Tài chính, trong 
thời gian qua, phí và lệ phí trong lĩnh 
vực thú y đã nhận được nhiều sự 
quan tâm của dư luận. Trước đề nghị 
của Bộ NN-PTNT về việc điều chỉnh 
lại Thông tư 04 nhằm giảm thủ tục 
hành chính, tránh chồng chéo, không 
hợp lý, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các 
đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị 
chức năng của Bộ NN-PTNT rà soát 
các khoản phí và lệ phí quy định tại 
Thông tư số 04 ngày 27/1/2015. Sau 
khi nghiên cứu, Bộ Tài chính thấy 
rằng, theo một số quy định chuyên 
ngành trong lĩnh vực thú y thì có một 
số hoạt động chuyên môn thực hiện 
lặp đi lặp lại ở nhiều khâu. Vì vậy 
khi thực hiện lặp lại các công việc 
này ở các khâu khác nhau, đã đề xuất 
thu các khoản phí, lệ phí tương ứng 
dẫn đến có sự trùng lặp, cần phải sửa 
đổi để cải cách thủ tục hành chính. 
Căn cứ trên cơ sở đề xuất của Bộ 
NN-PTNT, ngày 7/8/2015, Bộ Tài 
chính đã ban hành Thông tư số 113 
về việc bãi bỏ một số nội dung tại 
Thông tư số 04/2012/TT-BTC. Theo 
đó, sửa đổi 1 khoản, bãi bỏ 13 khoản 
thu liên quan đến cấp giấy phép có 
thu lệ phí, đồng thời bãi bỏ nhiều chỉ 
tiêu thu phí thú y. 13 khoản lệ phí 
cấp giấy bị bãi bỏ bao gồm: Cấp giấy 
chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch 
bệnh; Cấp giấy chứng nhận kiểm 
dịch động vật, sản phẩm động vật 

vận chuyển; Cấp giấy chứng nhận vệ 
sinh thú y; Cấp lại giấy chứng nhận 
kiểm dịch do khách hàng yêu cầu; 
Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y 
đối với nơi tập trung động vật, sản 
phẩm động vật để bốc xếp; Cấp giấy 
chứng nhận kiểm dịch vận chuyển 
qua bưu điện, hàng mang theo người; 
Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm 
nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thủy 
sản; Cấp giấy phép thay đổi nội dung 
đơn hàng nhập khẩu thuốc thú y, 
thuốc thú y thủy sản;  Cấp giấy 
chứng nhận Phòng xét nghiệm đủ 
tiêu chuẩn xét nghiệm bệnh động 
vật; Cấp giấy chứng nhận mậu dịch 
tự do (FSC) để xuất khẩu; Cấp giấy 
chứng nhận lưu hành thuốc thú y, 
thuốc thú y thủy sản (cấp mới, gia 
hạn); Cấp giấy chứng nhận sửa đổi, 
bổ sung nội dung giấy phép lưu hành 
thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản (qui 
cách đóng gói), thay đổi nhãn sản 
phẩm, bao bì; Cấp giấy chứng nhận 
chất lượng thuốc thú y, hóa chất, chế 
phẩm sinh học, vi sinh vật dùng 
trong thú y, thú y thủy sản. Sửa đổi 
điểm 3 phần I, Phụ lục I như sau: Lệ 
phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật quá 
cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển 
khẩu: 70.000 đồng/lần. Các chỉ tiêu 
thu phí thú y bị bãi bỏ bao gồm: Phí 
vệ sinh khử trùng, tiêu độc; Phí kiểm 
tra việc đăng ký chó nuôi; Phí tạm 
giữ chó thả rông bị cơ quan thú y 
bắt; Phí kiểm tra việc đăng ký chó 
nuôi; Phí xử lý các chất phế thải 
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động vật; Phí kiểm dịch trứng gia 
cầm các loại (gồm cả trứng giống, 
trứng đã ấp và trứng thương phẩm); 
Phí kiểm dịch sản phẩm động vật 
pha lóc, đóng gói lại, sơ, chế biến; 
Phí kiểm dịch trứng cút; Phí kiểm 
dịch trứng tằm; Phí kiểm dịch tinh 
dịch; Phí kiểm dịch trứng đà điểu; 
Phí kiểm dịch sừng mỹ nghệ; Phí 
kiểm tra chất thải động vật đã qua xử 
lý; Phí kiểm tra thực trạng hàng hóa 
đối với sản phẩm động vật thủy sản 
đông lạnh; Phí kiểm tra thực trạng 
hàng hóa đối với sản phẩm động 
vật thủy sản qua phơi, sấy; Phí kiểm 
tra thực trạng hàng hóa đối với sản 
phẩm động vật thủy sản dạng lỏng, 
sệ; Phí kiểm tra thực trạng hàng 
hóa đối với các loại sản phẩm động 
vật thủy sản khác; Phí kiểm tra vệ 
sinh thú y đối với cơ sở sản xuất 
giống thủy sản; Phí kiểm tra vệ sinh 
thú y đối với cơ sở kinh doanh giống 
thủy sản; Phí vệ sinh tiêu độc trong 
công tác kiểm dịch (bao gồm xe ô tô, 
máy bay, toa tầu xe lửa và các loại 
xe khác; Sân, bến bãi, khu cách ly 
kiểm dịch, cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản 
xuất con giống, ấp trứng, cơ sở giết 
mổ động vật, chế biến, sản phẩm 
động vật, cơ sở kinh doanh động vật, 
sản phẩm động vật, chợ mua bán sản 
phẩm động vật); Phí niêm phong 
phương tiện vận chuyển động vật, 
sản phẩm động vật; Phí đánh dấu gia 
súc (bao gồm cả phí bấm thẻ tai đại 
gia súc; tiểu gia súc; phí dán tem 
kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động 

vật). Theo Bộ Tài chính, thời gian tới 
sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị 
của Bộ NN-PTNT rà soát, xây dựng 
dự thảo Thông tư thay thế hoàn toàn 
Thông tư số 04/2012/TT-BTC theo 
hướng bãi bỏ các khoản phí, lệ phí 
chồng chéo, bất hợp lý 

(Theo nongnghiep.vn) 
 
 
 

 
70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 
TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 

Hàng năm vào những ngày tháng 
Tám và đầu tháng chín, mỗi người 
dân Việt nam dù đang ở bất kỳ nơi 
đâu, ngay trong lòng đất mẹ hay ở xa 
Tổ quốc đều bồi hồi nhớ lại cuộc 
Cách mạng mùa thu năm 1945 và 
Quốc khánh nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 
với niềm tự hào sâu sắc nhất. 

Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền trên cả nước Việt Nam diễn ra 
từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 8 năm 
1945 và thành công ở Hà Nội vào 
ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã đưa 
nước Việt Nam đi lên một vị trí mới, 
một tầm vóc mới, một thế đứng mới. 
Đúng như Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã 
đánh giá về ý nghĩa lịch sử của cuộc 
cách mạnh dân tộc dân chủ nhân dân 
điển hình này: “Chẳng những giai 
cấp lao động và nhân dân Việt Nam 
ta có thể tự hào, mà giai cấp lao 
động và nhân dân những dân tộc bị 
áp bức những nơi khác cũng có thể 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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tự hào rằng lần đầu tiên trong lịch 
sử Cách mạng của các dân tộc thuộc 
địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 
15 tuổi đã lãnh đạo Cách mạng 
thành công, đã nắm chính quyền 
toàn quốc”  

 
Cuộc mit tinh phát động khởi nghĩa  

dành chính quyền tại 
nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945 

Cách mạng tháng 8 là ngày hội của 
quần chúng là cả một quá trình 
chuẩn bị công phu của Cách mạng và 
sự lãnh đạo tài tình của Đảng và bác 
Hồ kính yêu. Đây là lần đầu tiên giai 
cấp công nhân Việt Nam giành được 
chính quyền trong cả nước, lần đầu 
tiên một Nhà nước công nông thành 
lập ở Việt Nam. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại 
Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, 
trước cuộc mít tinh của hơn 50 vạn 
nhân dân Hà Nội và các tỉnh lân cận, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt 
Chính phủ lâm thời đọc bản tuyên 
ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân 
Việt Nam và thế giới về nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa ra đời: “ Tất 
cả các dân tộc trên thế giới đều sinh 
ra bình đẳng; Dân tộc nào cũng có 
quyền sống, quyền sung sướng và 
quyền tự do… Nước Việt Nam có 

quyền hưởng tự do và độc lập và sự 
thật đã trở thành một nước tự do và 
độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam 
quyết đem tất cả tinh thần và lực 
lượng, tính mạng và của cải để giữ 
vững quyền tự do và độc lập ấy” 

Bản tuyên ngôn độc lập là những 
đúc kết từ truyền thống tinh hoa, anh 
hùng tự cường, bất khuất của dân 
tộc. Đó là tiếng nói của dân tộc Việt 
Nam. Ngày Độc lập 2 tháng 9 năm 
1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới - 
kỷ nguyên độc lập, tự do, chủ nghĩa 
xã hội và đã trở thành ngày Quốc 
khánh nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

 
Chủ tịch Hồ Chí minh đọc tuyên ngôn độc 

lập ngày 2/9/1945 
Bên cạnh những thành tựu lớn và 

vận hội mới Đảng bộ, quân và dân 
tỉnh BR-VT nêu cao hơn nữa những 
thành tích đã đạt được trong truyền 
thống kiên cường bất khuất chống 
giặc ngoại xâm, trong xây dựng chủ 
nghĩa xã hội; Đồng sức đồng lòng 
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; 
Phấn đấu không ngừng, ra sức thi 
đua thực hiện mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội dân chủ, công 
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bằng, văn minh”, bảo vệ vững chắc 
chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, 
xây dựng tỉnh ta ngày càng giàu đẹp, 
văn minh.  

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách 
mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-
9, tỉnh BR-VT tổ chức các hoạt động 
xuyên suốt từ đầu tháng 8 đến hết 
ngày 2-9 trên địa bàn tỉnh gồm: 
Tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, 
khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, các trục 
đường chính của tỉnh, huyện, thành 
phố; tuyên truyền trên báo, đài về ý 
nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng 
Tám, Quốc khánh 2-9; tham gia triển 
lãm ảnh thành tựu về kinh tế, văn 
hóa, xã hội do Bộ VHTTDL tổ chức 
tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt 
Nam; tổ chức các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao, chiếu 
phim, vui chơi giải trí; tổ chức lễ 
viếng nghĩa trang liệt sĩ, các hoạt 
động thăm, tặng quà cán bộ lão thành 
cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, 
thương binh, bệnh binh, gia đình có 
công với cách mạng; tổ chức trọng 
thể lễ kỷ niệm tại Trung tâm hội nghị 
tỉnh… 

 (Tổng hợp) 
 

TUỔI TRẺ TIẾP BƯỚC 
TRUYỀN THỐNG 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 
là mốc son chói lọi, là bước ngoặt vĩ 
đại của lịch sử dân tộc Việt Nam. 
Phát huy tinh thần Cách mạng tháng 
Tám, tuổi trẻ Việt Nam nói chung và 
tuổi trẻ BR-VT nói riêng đang ra sức 

thi đua bảo vệ và xây dựng quê 
hương ngày càng giàu đẹp. 

 
Đoàn viên, thanh niên nghe ông Tống Văn 

Kiên, cán bộ tiền khởi nghĩa kể về thời khắc 
cùng nhân dân nổi dậy giành chính quyền 70 

năm trước. 

Thanh niên hôm nay được thừa 
hưởng nhiều giá trị tốt đẹp của các 
thế hệ cha anh đi trước. Chính vì lẽ 
đó, bản thân thanh niên ý thức rõ hơn 
ai hết vai trò và trách nhiệm của 
mình trong công cuộc xây dựng, bảo 
vệ và phát triển đất nước. Theo chị 
Võ Ngọc Thanh Trúc, Bí thư Tỉnh 
đoàn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ 
kính yêu và tiếp bước những thế hệ 
cha anh, năm qua, tuổi trẻ BR-VT 
thường xuyên tổ chức các hoạt động 
“Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vì 
biên cương thân yêu”, “Tuyên truyền 
về biển, đảo Việt Nam”; phát động 
các đợt cao điểm thi đua trong công 
tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 
xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ 
thiêng liêng của Tổ Quốc; tích cực 
tham gia các hoạt động xây dựng và 
phát triển kinh tế-xã hội... Các hoạt 
động đã kết nối và phát huy sức 
mạnh đoàn kết của tuổi trẻ trong tình 
yêu và trách nhiệm thiêng liêng với 
biên giới, biển đảo và Tổ quốc, thu 



PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 22 

hút sự tham gia của hơn 100 ngàn 
ĐVTN trong toàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, các cấp Đoàn-Hội 
còn đẩy mạnh thực hiện phong trào 
“Đồng hành với thanh niên lập thân, 
lập nghiệp”, phối hợp với ngành 
chức năng tổ chức hoạt động hướng 
nghiệp cho học sinh; đẩy mạnh các 
hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; 
hướng dẫn các mô hình, hình thức 
vay vốn phát triển kinh tế cho 
ĐVTN, góp phần giảm tỉ lệ thất 
nghiệp, ổn định tình hình an ninh trật 
tự, phong trào “Thanh niên tình 
nguyện vì cộng đồng”, chung tay 
giải quyết những việc khó ở các địa 
phương... 

Qua các phong trào đã xuất hiện 
nhiều nhân tố mới, những tài năng 
trẻ, những tập thể, cá nhân điển hình 
tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần 
làm nên những thành tựu về kinh tế-
xã hội, giữ vững ổn định an ninh 
chính trị, bảo đảm trật tự an toàn trên 
quê hương BR-VT. Chính những 
hoạt động thực tiễn phong phú, sôi 
nổi, nhiều đoàn viên ưu tú được vinh 
dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, bổ 
sung cho Đảng nhiều cán bộ trẻ có 
năng lực, phẩm chất và  triển vọng. 
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện 
nào, thanh niên luôn tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Đảng, giàu lòng yêu 
nước, kế tục và phát huy truyền 
thống của cha anh, sống có ích cho 
xã hội và ý thức được trách nhiệm 
đối với Tổ quốc. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 

SẼ THAY ĐỔI BẰNG TỐT 
NGHIỆP THPT 

Không phân loại tốt nghiệp THPT 
và cả hình thức đào tạo, dự kiến là 
những điểm mới nhất trên bằng tốt 
nghiệp THPT năm nay. 

 
Năm nay mẫu văn bằng tốt nghiệp THPT dự 
kiến có nhiều thay đổi -  Ảnh: Ngọc Thạch 

Không có thứ hạng 
Theo Bộ GD-ĐT, điểm mới năm 

nay về nội dung trên bằng tốt nghiệp 
THPT là sẽ không xếp loại theo các 
“thứ hạng” giỏi, khá, trung bình... mà 
chỉ có công nhận đã tốt nghiệp. 

Một số ý kiến tỏ ra lo ngại, không 
xếp loại tốt nghiệp thì học sinh sẽ 
không còn động lực để phấn đấu học 
tập. Tuy nhiên, trao đổi với Thanh 
Niên, GS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm 
Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh 
niên - Thiếu niên và Nhi đồng của 
Quốc hội nhận định: “Việc bỏ xếp 
loại là hoàn toàn phù hợp bởi lẽ lâu 
nay có phân biệt cũng... chẳng để 
làm gì. Thực tế, không có chính sách 
nào ưu tiên cho học sinh có bằng tốt 
nghiệp THPT loại này loại kia, do 
vậy việc phân biệt tốt nghiệp loại 
nào chỉ tạo thêm áp lực không cần 
thiết cho học sinh. Hầu hết học sinh 
phấn đấu học tập để có thể đỗ vào 
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các trường ĐH, CĐ mà mình mong 
muốn chứ không phải mục đích 
chính là để tốt nghiệp loại nào”. 

Theo quy định của Bộ, để xét công 
nhận tốt nghiệp, thí sinh (TS) tính 
điểm trung bình cộng của 4 môn 
đăng ký để xét tốt nghiệp, trong đó 
có 3 môn thi bắt buộc là toán, ngữ 
văn, ngoại ngữ và 1 môn tự chọn. 
Sau đó TS phải cộng điểm trung bình 
lớp 12 và chia đôi, rồi cộng với điểm 
ưu tiên. Những TS đủ điều kiện dự 
thi, không bị kỷ luật từ mức hủy bài 
thi trở lên, tất cả bài thi đều đạt trên 
1 điểm và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 
điểm trở lên được công nhận tốt 
nghiệp. 

Sau khi báo cáo Bộ, giám đốc các 
sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả công 
nhận tốt nghiệp và thông báo cho các 
trường phổ thông để niêm yết danh 
sách, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp 
tạm thời cho TS. Giấy chứng nhận 
do hiệu trưởng trường phổ thông ký 
và có giá trị đến khi được cấp bằng 
tốt nghiệp chính thức. 

Một loại bằng cho các hình thức 
đào tạo 

Các năm trước, bằng tốt nghiệp có 
mục “hình thức đào tạo”, trong đó 
nêu rõ học sinh tốt nghiệp hệ THPT, 
hệ bổ túc hoặc hệ vừa học vừa làm... 

Tuy nhiên, dự kiến từ năm nay trên 
bằng tốt nghiệp sẽ bỏ hẳn mục này. 
Như vậy, học sinh học theo hình 
thức nào cũng sẽ được cấp bằng tốt 
nghiệp hoàn toàn giống nhau. 

Theo ghi nhận cho thấy đây là một 

tin vui đối với học sinh học hệ giáo 
dục thường xuyên (GDTX). Nhiều 
lãnh đạo các trung tâm GDTX cho 
rằng dù năm nay TS học hệ này phải 
thi đề chung với TS hệ THPT nhưng 
học viên ít lo mà tỏ ra phấn khởi vì 
không còn phân biệt về bằng cấp như 
trước đây. 

Nhiều ý kiến cũng nhìn nhận quyết 
định này mang ý nghĩa nhân văn 
trong bối cảnh hiện nay và tương lai 
khi ngày càng xuất hiện nhiều hình 
thức học tập khác nhau: học từ xa, 
học tại nhà... 

(Theo thanhnien.com.vn) 
 
 
 
 

CÔNG TY PHẦN MỀM NHẬT 
MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG THEO 
DÕI LỊCH TIÊM CHỦNG CHO 
TRẺ EM VIỆT 

DOCTOR BABEE là ứng dụng 
hoàn toàn miễn phí chạy trên hệ điều 
hành Android và iOS nhằm nhắc nhở 
lịch tiêm chủng của riêng từng bé 
theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế và 
Tổ chức Y tế thế giới WHO. 

Có nhiều lý do khiến bố mẹ không 
tiêm cho con theo đúng thời gian 
khuyến cáo, ứng dụng Doctor Babee 
ra đời chính để hỗ trợ cho các bậc 
phụ huynh trong việc ghi nhớ lịch 
tiêm cho bé . 

Trên thực tế, dựa vào lộ trình tiêm 
khuyến cáo của Bộ Y tế và tổ chức 
WHO, mỗi bé khi sinh ra sẽ có một 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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lịch tiêm chủng khác nhau. Vì vậy, 
ứng dụng Doctor Babee tính toán 
lịch tiêm dựa vào ngày tháng năm 
sinh của từng bé.  Chỉ cần nhập 
thông tin ngày sinh của bé vào hồ sơ 
để quản lý, ứng dụng sẽ tự động hiển 
thị 1 lịch trình tiêm chỉ dành cho bé 
đó. Babee sẽ gửi tin thông báo đã 
đến thời gian cần tiêm vaccine cho 
bé trước lịch tiêm 1 ngày để bố mẹ 
không quên ngày đưa con đến các cơ 
sở y tế tiêm phòng bệnh. 

 
Thông thường, mỗi bé phải có một 

sổ tiêm chủng riêng để quản lý và 
theo dõi các mũi tiêm. Mỗi lần đến 
cơ sở y tế để tiêm chủng, bố mẹ sẽ 
phải mang theo sổ để cán bộ y tế có 
thể theo dõi và tư vấn chủng ngừa 
cho bé. Có nhiều trường hợp bố mẹ 
quên hoặc làm mất sổ và cán bộ y tế 
cấp cho bé một sổ tiêm chủng mới 
khiến lịch sử tiêm chủng của bé 
không được theo dõi chính xác. Khắc 
phục tình trạng này, ứng dụng 
Doctor Babee sẽ ghi nhớ và theo dõi 
các mũi tiêm ở các trạng thái: ĐÃ 
TIÊM, CHƯA TIÊM, LỠ. Bố mẹ sẽ 

không bị mất lịch sử tiêm của con dù 
có mất điện thoại, hỏng hoặc sử dụng 
điện thoại khác. Lịch tiêm của bé sẽ 
được quản lý dựa trên tài khoản sử 
dụng trên Babee. 

 (Theo ictnews.vn) 
 

CÁCH KIỂM TRA TỐC ĐỘ 
MẠNG INTERNET TRÊN MÁY 
TÍNH CỦA BẠN 

Các bước kiểm tra tốc độ mạng 
Internet từ bất kể mạng nào 

Bước 1: Kiểm tra kết nối của dây 
mạng xem có lỏng không. 

Bước 2: Truy cập vào 
www.speedtest.net, chờ website 
load, sau đó nhấn chuột vào Begin 
Test như hình dưới. 

 
Bước 3: Đợi một lúc sẽ tiến hành 

kiểm tra các thông số như tốc độ 
Upload và Download, Ping kết quả 
như hình dưới 

 
Bạn có thể nhấn vào Test again để 

kiểm tra lại một lần nữa, thông 
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thường tốc độ đường truyền Internet 
sẽ chậm hơn so với lý thuyết 30% do 
sự hao hụt trên đường dây truyền, 
hoặc 30% do virut, hay 20% do thời 
tiết không ổn định, do vị trí địa lý, ... 
Do đó, bạn nên “khấu hao” các sự 
hao hụt để có số liệu thích hợp nhất. 

(Theo thuthuat.vn) 
 
 
 
 
 
 

CHẾ TẠO HẦM Ủ BIOGAS TỪ 
SỢI XƠ DỪA 

Nhóm nghiên cứu Cao Lưu Ngọc 
Hạnh, Nguyễn Thành Nhiều và 
Nguyễn Trường Giang, Trường đại 
học Cần Thơ đã tìm ra giải pháp chế 
tạo tấm composit gia cường bằng 
tấm mat sợi xơ dừa. Vật liệu 
composit đang được quan tâm để 
thay thế các hầm ủ truyền thống vì 
có khả năng chịu được áp suất cao, 
dễ vận chuyển và lắp đặt, nhưng giá 
thành cao, chưa thể áp dụng được 
cho những hộ chăn nuôi vừa và nhỏ. 

Giải pháp cho sản xuất khí sinh 
học từ chất thải chăn nuôi. 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu 
trong và ngoài nước được thực hiện 
nhưng các nghiên cứu này chỉ dừng 
lại ở các hầm ủ sử dụng các sợi gia 
cường là sợi thủy tinh, hoặc các túi 
ủ. Tác giả Nguyễn Huân giới thiệu 
và phân tích thế mạnh của hầm ủ 
bằng vật liệu composit vào tháng 

11/2011. Theo đó, hầm ủ composit 
nếu được nghiên cứu đầy đủ và sâu 
rộng hơn nữa sẽ là giải pháp tối ưu 
cho sản xuất khí sinh học từ chất thải 
chăn nuôi ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, việc nghiên cứu hầm ủ 
biogas bằng vật liệu composit từ sợi 
thiên nhiên thay thế sợi tổng hợp còn 
rất hạn chế, đặc biệt là sợi xơ dừa. 
Song song đó, khi sử dụng sợi xơ 
dừa thô chưa được định hình trong 
gia công hầm ủ biogas thì rất khó 
khăn. Như vậy, việc gia công tấm 
mat sợi xơ dừa giúp cho việc gia 
công hầm ủ dễ dàng hơn. Nhóm 
nghiên cứu cũng khảo sát tỷ lệ chất 
độn CaCO3 nhằm nâng cơ tính sản 
phẩm và giảm giá thành sản xuất, từ 
đó xây dựng các bước gia công hầm 
ủ biogas composit gia cường bằng 
sợi xơ dừa theo phương pháp thủ 
công. Có thể tận dụng được nguồn 
nguyên liệu tại chỗ, sản phẩm thân 
thiện với môi trường và đảm bảo 
được yêu cầu kỹ thuật. 

 
Hầm ủ biogas composit sợi xơ 

dừa 
Khuôn gia công hầm ủ là composit 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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gia cường bằng sợi thủy tinh, gồm có 
4 bộ phận tách rời nửa bán cầu trên, 
nửa bán cầu dưới, bể nạp và thải. Ở 
khuôn bê tông, nhóm nghiên cứu 
quét một lớp nhựa lên bề mặt khuôn 
nhằm mục đích làm bề mặt trở nên 
nhẵn hơn và giúp sản phẩm khi tạo 
thành có thể tách ra dễ dàng. Vì 
khuôn bê tông sau khi gia công sản 
phẩm khó tách và không sử dụng 
được lâu nên nhóm nghiên cứu chép 
khuôn bằng composit sợi thủy tinh, 
có thể làm được nhiều sản phẩm và 
tách ra dễ dàng. Khuôn composit 
bằng sợi thủy tinh được gia công với 
nhựa được trộn với chất độn 
(CaCO3) và vật liệu cốt là sợi thủy 
tinh, có bề dày thành khoảng 3 mm. 

Hầm ủ được chế tạo bằng phương 
pháp đắp tay sử dụng khuôn 
composit, có giá thành thấp hơn giá 
thị trường, có cơ tính có thể chấp 
nhận được. Bên cạnh đó, chiều dày 
của sản phẩm tạo thành tương đối 
đồng đều do sự phân bố đồng đều 
giữa sợi và nhựa. Tuy nhiên, sản 
phẩm vẫn còn xuất hiện nhiều bọt 
khí, mặt trong của sản phẩm không 
được bóng láng do chỉ dùng khuôn 
ngoài. Nhưng nhìn chung, chất lượng 
và hình dáng bên ngoài của sản 
phẩm là có thể chấp nhận và có khả 
năng cạnh tranh với thị trường hầm ủ 
hiện nay. 

Trong nghiên cứu này, xơ dừa lấy 
từ huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre; 
nhựa polyester và chất độn 
CaCO3 được sử dụng làm nguyên 

liệu. Hầm ủ biogas được gia công 
theo phương pháp thủ công với các 
tấm mat xơ dừa được gia công theo 
phương pháp ép nóng bằng máy ép 
nóng, hoạt động nhờ hệ thống thủy 
lực, điều khiển tự động và các thiết 
bị gia nhiệt trên khuôn ép. Các khảo 
sát được đánh giá thông qua cơ tính 
kéo và uốn của các tấm composit gia 
cường bằng tấm mat sợi xơ dừa. Các 
kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ chất 
độn CaCO3 thích hợp cho gia công 
hầm ủ là 60% so với trọng lượng 
nhựa polyester (UPE); xây dựng 
được các bước gia công hầm ủ từ 
khuôn cho đến sản phẩm. 

Với các điều kiện nghiên cứu, rất 
thích hợp cho việc gia công hầm ủ 
biogas composit sợi xơ dừa theo 
phương pháp thủ công, đóng rắn tự 
nhiên ở nhiệt độ phòng. Việc tạo ra 
các tấm mat sợi xơ dừa giúp cho việc 
gia công hầm ủ dễ dàng hơn, tiết 
kiệm được nguồn nguyên liệu, tăng 
hiệu suất gia công. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

HỘI THẢO GIẢI PHÁP PHÁT 
TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH BR-VT 

Ngày 18/8/2015, tại Trung tâm hội 
nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) 
Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội 
thảo giải pháp phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao trên địa bàn 
tỉnh BR-VT. 

Đến tham dự buổi hội thảo có 
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đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Đồng chí Lê 
Tuấn Quốc – Giám đốc Sở Nông 
nghiệp & PTNT cùng các đồng chí là 
lãnh đạo UBND các Huyện, Thành 
phố, các Viện nghiên cứu và ban 
quản lý khu công nghệ cao TPHCM. 

 
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Phó chủ tịch 

UBND tỉnh (giữa) chủ tọa hội thảo 

Nông nghiệp công nghệ cao là nền 
nông nghiệp được áp dụng công 
nghệ mới vào sản xuất bao gồm công 
nghiệp hóa nông nghiệp, tự động 
hóa, công nghệ thông tin, công nghệ 
vật liệu mới, công nghệ sinh học và 
các giống cây trồng, giống vật nuôi 
có năng suất và chất lượng cao, đạt 
hiệu quả kinh tế cao trên một diện 
tích và phát triển bền vững trên cơ sở 
canh tác hữu cơ. Do đó, việc nghiên 
cứu và ứng dụng công nghệ cao 
trong nông nghiệp là cốt yếu nhằm 
tăng tính cạnh tranh của sản phẩm và 
cũng là một hoạt động thường xuyên 
của tất các chủ thể tham gia vào 
chuỗi cung ứng. 

Tại hội thảo các đại biểu được các 
chuyên gia của các viện giới thiệu và 
sự cần thiết về thành lập Khu nông 

nghiệp công nghệ cao tại tỉnh BR-
VT. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng 
được chia sẽ kinh nghiệm, các thành 
tựu đạt được, những thuận lợi và khó 
khăn về thực hiện mô hình khu nông 
nghiệp công nghệ cao tại các tỉnh 
Hậu Giang và TPHCM. 

Ngoài ra các đại biểu cũng thảo 
luận về vai trò và sự cần thiết khi áp 
dụng công nghệ cao vào nông nghiệp 
tại tỉnh BR-VT. 

 (Theo Sở nông nghiệp & phát triển 
nông thôn tỉnh BR-VT) 

 
 
 
 
Hỏi: Xin cho hỏi có nên ăn vừng 

thay cơm để chữa bệnh tiểu đường 
không? Sự lợi và hại của cách ăn 
này? 

Đáp: Theo GS.TS Bùi Minh Đức, 
Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Vừng là 
một thực phẩm giàu dinh dưỡng, 
chứa nhiều chất béo (béo thực vật - 
không chứa cholesterol), đặc biệt là 
giàu omega 3 và omega 6, là những 
loại axit béo thiết yếu mà cơ thể 
không tạo ra được. Loại chất béo này 
có nhiều tác dụng như tạo năng 
lượng, giúp hấp thu các vitamin tan 
trong chất béo gồm vitamin A, D, E, 
K, đặc biệt là tác dụng bảo vệ tim 
mạch trước nguy cơ tổn thương do 
lão hóa, bệnh lý thoái hóa, giảm khả 
năng xơ vữa mạch máu và thiếu máu 
cơ tim.  

Trong vừng cũng có chứa chất 

HỎI – ĐÁP  
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đạm, nhiều loại vitamin, giàu khoáng 
chất như canxi, phospho, magiê... Có 
lẽ chính vì thế mà hiện nay người ta 
hay dùng vừng để thay thế các thực 
phẩm khác và dùng để chữa bệnh, 
trong đó có chữa bệnh tiểu đường. 
Điều này hoàn toàn không nên và 
không đúng vì tác dụng chữa bệnh 
thì chưa được chứng minh, còn về 
mặt dinh dưỡng là không đảm bảo. 
Bởi trong vừng chứa rất ít chất bột 
đường, gần như không có, trong khi 
nhu cầu dinh dưỡng ở người bình 
thường hay ăn kiêng để kết hợp điều 
trị như đái tháo đường, tim mạch, 
huyết áp, xơ vữa... thì vẫn phải đảm 
bảo đủ các nhóm thực phẩm cơ bản: 
chất đạm, chất béo, bột đường, 
vitamin, muối khoáng, nước, chất 
xơ... Hơn nữa, xét về mặt năng lượng 
tính trên 100g thực phẩm thì vừng 
giàu năng lượng gấp 2 lần cơm 
nhưng thiếu hẳn nhóm cung cấp 
đường và tỷ lệ chất béo quá cao. 

Vì vậy, chỉ nên dùng vừng để cung 
cấp thêm dưỡng chất cũng như tăng 
cường nguồn năng lượng từ chất béo 
cho bữa ăn chứ không nên ăn vừng 
thay cơm. Dùng quá nhiều vừng 
cũng không có lợi cho sức khoẻ. 

( Theo kienthuc.net.vn) 
 
Mẹo vặt: Cách Bảo quản đồ điện 

trong nhà vào mùa mưa 
Mùa mưa, đồ điện trong nhà rất dễ 

bị giảm độ bền và tuổi thọ, hơn thế 
nữa còn dễ gây ra chập, cháy nổ, 
giật... Chính vì vậy, người sử dụng 

cần có những hiểu biết cơ bản để 
đảm bảo an toàn điện… 

Khi lắp đặt hệ thống (bao gồm 
thiết bị, dây, dây dẫn, vật cách điện, 
các khí cụ, khoảng cách...) để tránh 
tiếp xúc với các phần mang điện, các 
đồ điện gia dụng và các dây dẫn cấp 
điện cần bảo đảm khoảng cách an 
toàn với nước mưa, tránh để đồ điện 
ở vị trí có thể bị nước ngập, ẩm ướt, 
bị dội nước từ trên trần xuống. 

Tất cả các thiết bị điện gia dụng, 
ngoài việc đặt ở vị trí theo yêu cầu, 
còn phải tiếp đất vỏ máy đối với loại 
đặt cố định (máy giặt, bơm nước...). 
Các đồ điện lưu động (bàn ủi, quạt 
bàn...) phải có phích cắm, ổ cắm đặt 
ở vị trí cao, không được ẩm ướt. Khi 
dùng, tránh chạm vào phần kim loại. 

Đối với các thiết bị điện nhạy cảm 
với nước, độ ẩm như: phim ảnh, máy 
điện tử, tranh ảnh điện, đồng hồ... có 
thể bảo quản trong tủ hút ẩm. Hiện 
nay, thị trường có loại tủ hút ẩm sử 
dụng điện 220 - 240 V, có thể tích sử 
dụng khá đa dạng. Thiết bị này có ưu 
điểm lớn là luôn giữ được độ ẩm ổn 
định trong tủ, có thiết bị sấy tự động 
ở bên trong theo nguyên lý van đóng 
mở 2 chiều. Khi bật điện thì bộ phận 
làm khô sẽ đóng 2 van thông với bên 
trong tủ để tạm thời không cho 
không khí trong tủ vào bộ phận làm 
khô. Đồng thời các van này cũng mở 
cửa thông giữa bộ phận làm khô và 
bên ngoài để đẩy không khí ẩm ra 
ngoài.  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 


