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KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM 20/11 

Ngày nhà giáo Việt Nam cho đến 
nay đã 33 năm. 20/11/1982 là lễ kỷ 
niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu 
tiên được tiến hành trọng thể trong 
cả nước. 

Tháng 01/1946, một tổ chức quốc 
tế các nhà giáo tiến bộ được thành 
lập ở Pari (thủ đô nước Pháp) lấy tên 
là FISE (Féderation International 
Syndicale des Enseignants - Liên 
hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo 
dục). Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế 
Vacsava (Varsovie - Thủ đô của Ba 
Lan) tổ chức FISE xây dựng một bản 
"Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 
chương. Nội dung chủ yếu là đấu 
tranh chống nền giáo dục tư sản, 
phong kiến; xây dựng nền giáo 
dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi 
vật chất và tinh thần chính đáng của 
nghề dạy học và nhà giáo. 

Trong những năm kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược, 
Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã 
quan hệ với FISE với mục đích tranh 
thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm 
mưu tội ác của bọn đế quốc xâm 
lược đối với nhân dân ta cũng như 
đối với giáo viên và học sinh. Đồng 
thời, giới thiệu những thành tích của 
nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự 
đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo 
viên trên thế giới đối với cuộc kháng 

chiến chính nghĩa của nhân dân ta. 
Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt 

Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia 
Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm 
trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng 
kết nạp Công đoàn giáo dục của một 
số nước vào tổ chức FISE tại Viên 
(Thủ đô nước Áo), trong đó có Công 
đoàn Giáo dục Việt Nam. Chỉ một 
thời gian ngắn sau khi thành lập 
(22/7/1951), Công đoàn giáo dục 
Việt Nam đã được kết nạp là một 
thành viên của FISE. 

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ 
đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 
nước tham dự, trong đó có Công 
đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định 
lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày Quốc 
tế Hiến chương các nhà giáo. 

Lần đầu tiên ngày "Quốc tế Hiến 
chương các nhà giáo" được tổ chức 
trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 
20/11/1958. Những năm sau đó, 
ngày lễ 20/11 còn được tổ chức tại 
các vùng giải phóng ở miền Nam. 

Hàng năm, kỷ niệm ngày 20/11, cơ 
quan tiểu ban giáo dục thường xuất 
bản, phát hành một số tập san đặc 
biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của 
giáo viên trong vùng tạm chiếm nói 
riêng, động viên tinh thần chịu đựng 
gian khổ hy sinh của anh chị em giáo 
viên kháng chiến nói chung. 

30/4/1975, sau ngày hai miền đất 
nước quy về một mối, nền giáo dục 
cả nước được thống nhất. Giáo giới 
Việt Nam đoàn kết nhất trí xây dựng 
nền giáo dục theo định hướng xã hội 
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chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. 

Theo đề nghị của ngành Giáo dục, 
ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng 
(nay là Chính phủ) đã ban hành 
Quyết định số 167 - HĐBT về ngày 
Nhà giáo Việt Nam. Trong đó có 
điều khoản quy định, lấy ngày 20/11 
là ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Ngày 20/11/1982, là lễ kỷ niệm 
ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên 
được tiến hành trọng thể trong cả 
nước ta. Từ đó đến nay, đây là ngày 
truyền thống của ngành giáo dục để 
tôn vinh những người làm công tác 
trồng người. 

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) để 
thiết thực lập thành tích chào mừng 
ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức Hội thao 
chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 
dành cho CB-GV-CNV trong toàn 
ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh BR-
VT. Hội thao gồm 3 môn thi đấu 
gồm: bóng bàn, cầu lông và bóng 
chuyền nam, thời gian tổ chức từ 
ngày 7 đến 15/11/2015. 

Hội thao chào mừng Ngày nhà 
giáo Việt Nam là hoạt động thể dục 
thể thao thường niên truyền thống 
của CB-GV-CNV ngành Giáo dục và 
Đào tạo nhằm duy trì và đẩy mạnh 
cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện 
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, 
thường xuyên luyện tập và thi đấu 
các môn thể thao trong đội ngũ CB-
GV-CNV nhằm để nâng cao sức 
khỏe; là dịp để thi đấu, giao lưu, trao 

đổi học tập kinh nghiệm và tăng 
cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn 
nhau, xây dựng nếp sống văn hóa, 
vui tươi, lành mạnh trong các nhà 
trường, góp phần hoàn thành nhiệm 
vụ giáo dục trong toàn ngành. 

Ngoài ra tại các trường từ cấp 
mầm non đến đại học cũng đã tổ 
chức các buổi biểu diễn văn nghệ 
gồm các tiết mục do học sinh, sinh 
viên biểu diễn đồng thời tổ chức các 
buổi họp mặt nhằm ôn lại truyền 
thống ngày Nhà giáo Việt Nam.  

(Tổng hợp) 
 

BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC GIÁO 
DỤC - ĐÀO TẠO 

Bác Hồ rất quan tâm đến công tác 
giáo dục thế hệ trẻ nói chung, công 
tác dạy học nói riêng. Người đã dạy 
rằng: một dân tộc dốt là một dân tộc 
yếu, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trước hết cần có con người xã hội 
chủ nghĩa. 

 
Con người mà Bác mong muốn 

đào tạo không chỉ có lòng yêu nước, 
tinh thần đấu tranh anh dũng, có lí 
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tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo 
đức mà còn phải có tri thức khoa 
học, kĩ năng lao động sản xuất… Có 
như vậy thì dân tộc ta mới có sức 
mạnh tinh thần và thể chất để vượt 
bao khó khăn, gian khổ trong chinh 
phục thiên nhiên, chiến thắng giặc 
ngoại xâm, đảm bảo một cuộc sống 
hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, thích 
ứng với thời đại, xã hội mới. Qua 
những bài nói, bài viết của Người về 
giáo dục - đào tạo và dạy học, có thể 
rút ra một số nội dung cơ bản sau: 

Về mục tiêu của giáo dục và dạy 
học 

Năm 1945, sau khi Cách mạng 
Tháng Tám thành công, ngày 3-9-
1945, trong phiên họp đầu tiên của 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trình bày những nhiệm vụ cấp bách 
cần giải quyết ngay. Trong đó, vấn 
đề thứ hai là “nạn dốt”. Nạn mù chữ 
của nhân dân ta được Người coi là 
một thứ giặc nguy hại không kém gì 
giặc ngoại xâm. Người khẳng định: 
“Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. 
Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch 
để chống nạn mù chữ”. 

Bác chỉ ra rằng nền giáo dục mới 
và nhà trường mới phải thực hiện 
hoạt động dạy và học theo mục tiêu: 
Học để làm việc, làm người, làm cán 
bộ; học để phụng sự đoàn thể, giai 
cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân 
loại; học để sửa chữa tư tưởng; học 
để tu dưỡng đạo đức cách mạng; học 
để tin tưởng và học để hành. 

Trong bài “Nâng cao trách nhiệm 
chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi 
đồng”, kí tên TL. đăng trên báo 
Nhân dân số 5526, ngày 1-6-1969, 
Người viết: “Thiếu niên, nhi đồng là 
người chủ tương lai của nước nhà. Vì 
vậy chăm sóc và giáo dục tốt cho các 
cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, 
toàn dân. Công tác đó phải làm kiên 
trì, bền bỉ... Vì tương lai của con em 
ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành 
phải có quyết tâm chăm sóc và giáo 
dục các cháu bé cho tốt”. 

Trong Di chúc, Bác viết: “Đoàn 
viên và thanh niên ta nói chung là 
tốt, mọi việc đều hăng hái xung 
phong, không ngại khó khăn, có chí 
tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo 
dục đạo đức cách mạng cho họ, đào 
tạo họ thành những người thừa kế 
xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa 
“hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế 
hệ cách mạng cho đời sau là một 
việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Như vậy, mục tiêu cao cả của giáo 
dục là bồi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau, bồi dưỡng những chủ 
nhân tương lai của nước nhà. 

Về nhiệm vụ và nội dung dạy học 
Trong công tác dạy học, người 

thầy giáo chẳng những phải cung cấp 
tri thức, phát triển năng lực nhận 
thức, mở mang trí tuệ cho người học, 
mà còn phải hết sức chú ý bồi 
dưỡng, giáo dục tư tưởng, chính trị, 
đạo đức cho họ, tức là giáo dục toàn 
diện. Ngày 21/10/1964, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đến thăm trường Đại học 
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Sư phạm Hà Nội. Trong bài nói 
chuyện với các thầy cô giáo, sinh 
viên và cán bộ, công nhân viên của 
nhà trường, Người đã nói: “Dạy cũng 
như học phải chú trọng cả tài lẫn 
đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó 
là cái gốc, rất là quan trọng. Nếu 
không có đạo đức cách mạng thì có 
tài cũng vô dụng”. Người nêu rõ: 
trong việc giáo dục và học tập, phải 
chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách 
mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn 
hóa, kĩ thuật, lao động và sản xuất. 
Đây là những nội dung giáo dục hết 
sức cơ bản, gắn bó chặt chẽ với 
nhau, làm nền tảng cho sự phát triển 
con người Việt Nam. 

Về vai trò, vị trí quan trọng của 
người thầy 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh 
giá cao vai trò của những thầy giáo, 
cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục 
thế hệ trẻ. Người đánh giá cao sứ 
mệnh của người thầy: “Có gì vẻ vang 
hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau 
này tích cực góp phần xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? 
Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng 
đáng là thầy giáo - là người vẻ vang 
nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên 
báo, không được thưởng huân 
chương, song những người thầy giáo 
tốt là những người anh hùng vô 
danh... Nếu không có thầy giáo dạy 
dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao 
mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được? 
Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan 
trọng, rất là vẻ vang”. 

Để hoàn thành được sứ mệnh vẻ 
vang đó, mỗi người thầy giáo, cô 
giáo phải không ngừng rèn luyện để 
luôn tiến bộ, phải có kiến thức và 
phương pháp giảng dạy tốt, có nhân 
cách đạo đức và có tình thương yêu 
học sinh, say mê với nghề nghiệp. 
Bác chỉ rõ trách nhiệm của người 
thầy giáo, cô giáo: “Giáo viên phải 
chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, 
chuyên môn, đức là chính trị. Muốn 
cho học sinh có đức thì giáo viên 
phải có đức ... Cho nên thầy giáo, cô 
giáo phải gương mẫu, nhất là đối với 
trẻ con”. 

Về phương pháp và phong cách 
dạy học 

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ 
làm rõ về mục tiêu, nhiệm vụ, nội 
dung của giáo dục và dạy học, mà 
còn định hướng cho chúng ta khi xác 
định phương pháp và phong cách dạy 
học. Điều đó thể hiện ở những quan 
điểm sau: 

- Học phải đi đôi với hành, lí luận 
phải gắn liền với thực tế. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cho rằng kết hợp lí 
luận với thực tế là một nguyên tắc rất 
quan trọng. Bác nêu rõ mối quan hệ 
giữa lí luận và thực hành: Lí luận 
phải đem ra thực hành. Thực hành 
phải nhằm theo lí luận. Lí luận cũng 
như cái tên (hoặc viên đạn). Thực 
hành cũng như cái đích để bắn. Có 
tên mà không bắn, hoặc bắn lung 
tung, cũng như không có tên, vì vậy 
mỗi người phải gắng học, đồng thời 
học thì phải hành. 
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- Dạy học phải chú ý đặc điểm đối 
tượng, phải biết dạy cho ai. Bác đã 
chỉ ra rằng: Muốn cho việc dạy học 
không xa rời quần chúng, điều kiện 
cơ bản đối với người thầy giáo là 
phải sát đối tượng, phải đóng giày 
theo chân chứ không thể khoét chân 
cho vừa giày, “Chân” ở đây là quần 
chúng, là học sinh. Người thầy giáo 
phải là người thợ giày tận tụy và lành 
nghề. Muốn vậy, phải đi sâu, đi sát 
để tìm hiểu tâm tư, mắc mớ của học 
sinh, từ đó, tìm ra con đường giải 
quyết hợp lí việc dạy học, tuyên 
truyền. 

- Học hỏi là một việc phải tiếp tục 
suốt đời. Khi nói chuyện với các anh 
em ở lớp nghiên cứu chính trị khóa I 
của trường Đại học Nhân dân Việt 
Nam (1956), Bác Hồ đã căn dặn mọi 
người: Học hỏi là một việc phải tiếp 
tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền 
lý luận với công tác thực tế. Không 
ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, 
biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi 
mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ. 
Cho nên chúng ta phải tiếp tục học 
và hành để tiến bộ kịp nhân dân. 
Lênin khuyên chúng ta: Học, học 
nữa, học mãi. Mỗi người đều phải 
ghi nhớ và thực hành điều đó. 

Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh 
đã trở thành đường lối, chính sách 
giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. 
Từ Ðại hội lần thứ VI (1986) đến 
Ðại hội lần thứ XI (2011) của Ðảng, 
cũng như  trong các văn kiện quan 
trọng của Ðảng và Nhà nước, giáo 

dục và đào tạo luôn luôn được khẳng 
định là "quốc sách hàng đầu", là 
"động lực của sự phát triển đất 
nước". Phát triển giáo dục và đào 
tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ đủ sức gánh 
vác sứ mệnh đưa đất nước sánh vai 
với các cường quốc năm châu, đó là 
kỳ vọng của Bác Hồ đối với thế hệ 
trẻ, cũng là khát vọng cao đẹp của 
nhân dân, đất nước ta. 

(Theo xaydungdang.org.vn) 
 

 
 
 
 

ƯU TIÊN CÔNG NGHÊ CAO, 
CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHO 
NÔNG NGHIỆP 

Đây là một trong những điểm mới 
trong Chương trình phối hợp hoạt 
động giữa Hội Nông dân Việt Nam 
(NDVN) và Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) trong giai đoạn 
2016 - 2020. 

Ngày 30/9, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Nguyễn Quân và Chủ tịch BCH 
Trung ương Hội NDVN Nguyễn 
Quốc Cường đã ký Chương trình 
phối hợp hoạt động giữa Hội Nông 
dân Việt Nam và Bộ Khoa học và 
Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020. 

Đánh giá kết quả chương trình 
hoạt động giữa Hội NDVN với Bộ 
KH&CN giai đoạn 2011-2015, ông 
Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban 
Tuyên huấn (TƯ Hội NDVN) - nêu 
rõ: 5 năm qua, 2 ngành đã phối hợp 

CÔNG NGHIỆP  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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tổ chức thực hiện 4 nội dung phối 
hợp, thể hiện ở 3 kết quả rõ nét. 

Đó là: Tuyên truyền, nâng cao hiểu 
biết về KH&CN cho cán bộ, hội 
viên, ND; phong trào phát huy sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật; thực hiện 
“Chương trình nông thôn - miền núi” 
và một số chương trình KH&CN 
khác. Trong 5 năm, 2 ngành đã phối 
hợp hỗ trợ các địa phương triển khai 
thực hiện 322 dự án, trong đó có 103 
dự án trồng trọt, 51 dự án chăn nuôi, 
46 dự án thủy sản, 56 dự án công 
nghệ sinh học… với tổng kinh phí 
hơn 1.700 tỷ đồng. Phong trào phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn đã 
khuyến khích hàng trăm giải pháp 
sáng tạo. Trong 5 năm qua, đã có 32 
giải pháp sáng tạo xuất sắc được trao 
giải vì tính ứng dụng thực tế cao. 

Một số hoạt động phối hợp nổi bật 
giữa 2 ngành trong 5 năm qua như tổ 
chức thành công 2 cuộc thi “Sáng tạo 
nhà nông” lần V, VI; tổ chức 
300.000 lớp tập huấn ứng dụng 
KHKT vào sản xuất với 12,6 triệu 
lượt người tham gia; 54.000 cuộc hội 
thảo khoa học đánh giá kết quả triển 
khai và ứng dụng khoa học cho khu 
vực nông nghiệp, nông thôn; xây 
dựng, chuyển giao thành công 300 
mô hình KH&CN cho ND; mở hàng 
nghìn lớp tập huấn hướng dẫn ND sử 
dụng máy tính, mạng Internet phục 
vụ sản xuất, kinh doanh… 

Năng suất lao động của Việt Nam 
ở mức rất thấp, trong đó năng suất 

lao động trong khu vực nông nghiệp 
rất thấp, chỉ bằng một phần trăm, 
thậm chí là một phần nghìn so với 
nhiều ngành công nghệ. 4 nội dung 
trong chương trình hợp tác giữa Bộ 
KH&CN và Hội NDVN nhằm đẩy 
mạnh việc chuyển giao kết quả 
KH&CN giúp tăng năng suất lao 
động trong lĩnh vực nông nghiệp, 
góp phần hỗ trợ dịch chuyển lao 
động sang các khu vực công nghiệp 
và dịch vụ. 
 (Theo khoahocchonhanong.com.vn) 
 

CÔNG BỐ QUE THỬ NHANH 
CHẤT CẤM CÒN TỒN DƯ 
TRONG NƯỚC TIỂU VẬT NUÔI 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn vừa cho biết, trước 
yêu cầu về kiểm tra nhanh về tồn dư 
chất cấm (chất tạo nạc, tăng trọng) 
trong chăn nuôi, mới đây, Cục Chăn 
nuôi phối hợp với Hội Hóa học 
Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm các 
phương án nghiên cứu để sản xuất 
que thử nhanh chất cấm còn tồn dư 
trong nước tiểu vật nuôi.  

 
Que thử chất cấm này đã được thử 

nghiệm thành công qua nước tiểu vật 
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nuôi; đảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật và sự tiện dụng. Với que thử 
này người dùng chỉ cần nhúng que 
thử vào nước tiểu của vật nuôi 
khoảng 5 phút, khi chữ T trên que 
thử mất đi có nghĩa là vật nuôi đó 
vẫn tồn dư các chất cấm. Lượng chất 
cấm tồn dư trong vật nuôi qua kiểm 
tra thường trên 100pp, nhưng với que 
thử này chỉ khoảng 5%pp còn tồn dư 
là đã phát hiện được. Dự kiến, giá 
thành mỗi que thử vào khoảng 
70.000-100.000 đồng. Hiện nay, các 
đơn vị vẫn đang phối hợp nghiên 
cứu, hoàn thiện sản phẩm và hạ giá 
thành để có thể đưa sản phẩm sớm 
được đưa ra sử dụng đại trà. 

Chất tăng trọng hay chất tạo nạc là 
một hợp chất hóa học thuộc họ β- 
agonist được xếp vào loại chất độc 
cấm sử dụng trong chăn nuôi trên 
toàn thế giới. Họ β- agonist cũng là 
một trong những hợp chất dùng trong 
chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi heo 
để kích thích heo tăng trưởng và cho 
thịt siêu nạc. 

 (Theo vietnamplus.vn) 
 

CÁCH NHẬN BIẾT VÀ XỬ LÝ 
HÀNH VI BƠM NƯỚC VÀO GIA 
SÚC TRƯỚC KHI GIẾT MỔ 

Hiện nay tình trạng bơm nước vào 
gia súc trước khi giết mổ đang diễn 
ra tại một số địa phương  và có chiều 
hướng phức tạp, thủ thuật tinh vi 
hơn.  

Đây là hành vi gian lận thương 
mại, mặt khác gây mất an toàn thực 

phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe người 
tiêu dùng. Lượng nước bẩn bơm vào 
nhiều, gây áp suất thẩm thấu rất lớn, 
các loại vi sinh vật gây tiêu chảy như 
Vibrio chorela, E.colin...và các chất 
độc hại từ nguồn nước bẩn cũng 
được hấp thu cùng, làm cho thịt bị 
nhiễm bẩn, thậm chí có cả mùi hôi 
và thịt rất mau hỏng. 

Từ ngày 01/10/2015, Cục Thú y đã 
ban hành Hướng dẫn nhận biết và xử 
lý hành vi bơm nước vào gia súc 
trước khi giết mổ. Nội dung cụ thể 
như sau: 

1. Hưóng dẫn phát hiện gia súc, 
thịt gia súc bị bơm nưóc trước khi 
sử dụng: 

Việc nhận biết gia súc, thịt gia súc 
có bị bơm nước để tăng trọng hay 
không trước hết dựa vào cảm quan. 
Khi quan sát cần xâu chuỗi các biểu 
hiện như: 

a) Gia súc: Có biểu hiện như lừ đừ, 
mệt, thở gấp, bụng căng cứng bất 
thường, miệng nhỏ nhớt, dãi hoặc ói 
mửa nước vàng nhạt lẫn bọt (nước 
cám), miệng hằn vết khớp mõm. 

b) Thịt gia súc: cần quan sát độ 
tươi, đàn hồi, độ dính, độ ngậm nước 
chứ không chỉ dựa vào màu sắc. Tuy 
nhiên, việc phân biệt thịt lợn, trâu, 
bò bị bơm nước là rất khó, bởi bản 
thân trong thịt cũng chứa một tỷ lệ 
nước nhất định. Mặt khác, tùy từng 
giống lợn, bò và được nuôi dưỡng 
với chế độ thức ăn khác nhau, thịt sẽ 
có màu khác nhau. 

Một số đặc điểm về cảm quan để 
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phân biệt thịt tươi ngon và thịt từ gia 
súc bị bơm nước như sau: 

- Thịt tươi ngon sẽ có độ săn chắc 
nhất định, sờ vào thớ thịt cảm giác 
đàn hồi, khô và dính. Miếng thịt có 
thớ thịt nhỏ, ánh màu sáng, sờ tay có 
độ dẻo dính. Tại các quầy kinh 
doanh thịt, có thể phân biệt bằng 
cách dùng ngón tay ấn lên miếng 
thịt, nếu thấy bề mặt tạo thành vết 
lõm và nhanh chóng phục hồi khi 
nhấc tay ra là thịt tươi ngon, còn 
ngược lại là thịt kém chất lượng. 

- Thịt từ gia súc bị bơm nước trước 
khi mổ có màu thịt nhạt hơn, để 1-2 
giờ thịt rỉ nước ra nhiều hơn bình 
thường. Thịt bị bơm nước thì không 
có độ dẻo, khi ấn tay vào thấy bùng 
nhùng, quan sát kỹ sẽ thấy nước rỉ ra. 

2. Biện pháp và hình thức xử lý 
khi phát hiện, nghi gia súc, thịt gia 
súc bị bơm nước 

a) Đối với gia súc: 
Khi không bắt được quả tang hành 

vi bơm nước vào gia súc, nhưng con 
vật có biểu hiện đã bị bơm nước 
trước khi giết mổ, cán bộ thú y làm 
công tác kiểm soát giết mổ cần áp 
dụng biện pháp lưu giữ gia súc để 
theo dõi trong 06 giờ. Trong thời 
gian lưu giữ, con vật nào yếu do bị 
bơm nước quá nhiều sẽ chết do ngộp 
nước và được xử lý bằng giải pháp 
luộc chín trước khi xuất khỏi lò. 
Trường họp những con vật còn sống, 
sẽ có thời gian thải bớt nước khỏi cơ 
thể. Nếu con vật vẫn trong trạng thái 
lờ đờ, mệt mỏi, có thể theo dõi thêm 

06 giờ nữa để thải thêm nước và nếu 
chết, sẽ được xử lý tương tự. 

b) Đối với thịt gia súc: Hiện không 
có phương tiện, thiết bị xác định 
chính xác thịt gia súc, gia cầm đã bị 
đưa nước vào cơ thể trước khi giết 
mổ đang lưu thông trên thị trường 
mà chỉ dựa vào cảm quan, như 
hướng dẫn ở trên. Tuy nhiên, khi 
nghi ngờ thịt gia súc, gia cầm bị bơm 
nước, cơ quan thú y có quyền lấy 
mẫu kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh vật 
và chất tồn dư; đối chiếu với quy 
định hiện hành của Bộ Y tế (QCVN 
8-3:2012/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật 
trong thực phẩm và Thông tư số 
24/2013/TT-BYT ngày 14/8/2013 
của Bộ Y tế ban hành “Quy định 
mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc 
thú y trong thực phẩm”) để xử lý 
theo quy định khi kết quả không đạt 
yêu cầu. 
 (Theo sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 

 
THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG ĐƠN 
GIẢN DÙNG TRONG GIA ĐÌNH 

Trên thị trường hiện có bán một số 
hệ thống thiết bị báo động dùng 
trong gia đình. Hệ thống thiết bị này 
có chức năng chính là chống đột 
nhập trái phép bằng nguyên tắc tự 
động thu nhận và báo động bằng còi 
báo. 

Về mặt cấu tạo, hệ thống thiết bị 
này gồm 3 bộ phận chính: 

- Bộ phận phát hiện gồm các công 
tắc từ hay các đầu cảm ứng hồng 
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ngoại, đầu cảm ứng sóng vô tuyến, 
sóng siêu âm... dùng để phát hiện có 
người đột nhập hay cửa bị mở. 

- Bộ xử lý thông tin là trung tâm 
hoạt động xử lý các thông tin tín hiệu 
đưa về từ bộ phát hiện, đồng thời cho 
ra các tín hiệu cho bộ phận báo động.  

- Bộ phận báo động với các kiểu 
báo động thường thấy là kiểu hù dọa, 
bao gồm tiếng còi hụ, hoặc chuông 
reo, hoặc cho đèn rọi sáng khu vực bị 
đột nhập. Khi phát hiện khu vực bị 
đột nhập, hệ thống phát hiện sẽ 
chuyển tín hiệu về cho hệ thống 
kiểm soát và điều khiển, hệ thống 
này sẽ xử lý tín hiệu từng khu vực và 
tùy theo chế độ cài đặt mà hệ thống 
sẽ cho phát tín hiệu báo động khẩn 
cấp hay sau một khoảng thời gian 
nào đó mới báo động.  

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
 
 
 

 
PHƯƠNG PHÁP GÂY MÀU 
NƯỚC TRONG AO NUÔI TÔM 
THEO VIETGAP 

Theo báo cáo của Cục thúy y, 9 
tháng đầu năm 2015 cả nước có 
44.781 ha nuôi tôm nước lợ bị dịch 
bệnh và thiệt hại trên diện tích thả 
nuôi 648.568 ha, cao hơn so với 
cùng kỳ năm 2014 (43.701 ha). Như 
vậy, thiệt hại về môi trường, dinh 
dưỡng, thời tiết rất lớn, mà thiệt hại 
về môi trường và dinh dưỡng là do 

yếu tố chủ quan của con người gây 
ra. Để hạn chế thiệt hại trên, sau đây 
là một số phương pháp gây màu đảm 
bảo ổn định môi trường nước trong 
ao nuôi tôm nhằm hạn chế thiệt hại 
và dịch bệnh. 

Sau khi chuẩn bị ao, hồ xong tiến 
hành gây màu nước, mục đích nhằm 
phát triển vi sinh vật phù du, ổn định 
màu nước, tạo môi trường thuận lợi 
cho tôm phát triển nhanh, tăng tỷ lệ 
sống. Một số phương pháp gây màu 
đạt hiệu quả cao như sau: 

1. Phương pháp thứ nhất: Theo 
công thức 2:1:2 (thành phần gồm 2 
kg cám gạo hoặc cám ngô + 1 kg bột 
cá + 2 kg bột đậu nành). Trộn đều 
hỗn hợp trên sau đó nấu chín, ủ kín 
từ 2 - 3 ngày. Dùng cám ủ bón để 
gây màu, liều lượng 3 - 4 kg/1.000 
m3 nước, bón liên tục trong 3 ngày, 
cho đến khi đạt độ trong cần thiết (30 
- 40 cm). 7 ngày sau bón bổ sung, 
liều lượng giảm 1/2 so với ban đầu 
(căn cứ màu nước để bổ sung). 

2. Phương pháp thứ hai: Theo 
công thức 3:1:3 (thành phần gồm 3 
kg mật đường + 1 kg cám gạo (hoặc 
cám ngô) + 3 kg bột đậu nành). Công 
thức này không cần nấu chín, trộn 
đều sau đó ủ kín trong 12 giờ. Dùng 
cám ủ bón để gây màu, liều lượng 2 - 
3 kg/1.000 m3 nước, bón liên tục 
trong 3 ngày, cho đến khi đạt độ 
trong cần thiết (30 - 40 cm), 7 ngày 
sau bón bổ sung, liều lượng giảm 1/2 
so với ban đầu (căn cứ màu nước để 
bổ sung). 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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3. Phương pháp thứ ba: Sử dụng 
chế phẩm EM 

Lợi ích của việc sử dụng chế 
phẩm EM 

Đối với con nuôi thủy sản: 
- Tăng sức đề kháng và khả năng 

chống chịu của con nuôi với các điều 
kiện ngoại cảnh bất lợi. 

- Tăng cường khả năng tiêu hóa và 
hấp thụ các loại thức ăn của con 
nuôi. 

- Kích thích tăng trưởng của con 
nuôi. 

- Tăng sản lượng và chất lượng. 
- Tiêu diệt các vi sinh vật có hại. 
- Hạn chế ô nhiễm môi trường. 
* Điều kỳ diệu là EM có tác dụng 

tốt đối với mọi loài động vật thủy 
sản. 

Đối với môi trường: 
- Tiêu diệt các vi sinh vật gây ô 

nhiễm (H2S, SO2, NH3,…) nên khi 
phun EM vào rác thải, cống rãnh, 
chuồng trại, ao nuôi,… sẽ khử mùi 
hôi nhanh chóng. 

- Giảm số lượng ruồi, muỗi, côn 
trùng trong môi trường. 

- Khử mùi rác hữu cơ và tăng tốc 
độ mùn hóa. 

- Ngăn chặn quá trình gây thối, 
mốc trong bảo quản nông sản. 

- Hiệu quả cao, an toàn với môi 
trường và giá thành rẻ. 

(Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 
BƯỞI DA XANH SÔNG XOÀI 
ĐƯỢC NHẬN CHỨNG NHẬN 
VIETGAP 

Ngày 14/10, tại xã Sông Xoài, 
huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT, Sở 
Khoa học và Công nghệ phối hợp với 
Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả 
miền Đông Nam Bộ tổ chức trao 
giấy chứng nhận VietGAP cho 12 hộ 
với 12,5ha bưởi da xanh của hợp tác 
xã bưởi da xanh Sông Xoài. 

 
Sơ chế, đóng gói bưởi da xanh  

trước khi xuất bán. 
Để làm cơ sở cho đợt cấp giấy lần 

này, cách đây 2 năm Trung tâm 
nghiên cứu cây ăn quả miền Đông 
Nam Bộ đã thực hiện dự án “Xây 
dựng mô hình sản xuất bưởi da xanh 
đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Sông 
Xoài,” cán bộ của Trung tâm đã trực 
tiếp hướng dẫn nông dân ghi chép 
nhật ký sản xuất, hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng về kho chứa phân, thuốc, nhà vệ 
sinh, nơi pha chế thuốc... 

Bên cạnh đó, cán bộ trung tâm tổ 
chức các lớp tập huấn về quy trình 
sản xuất cho các hộ trồng bưởi của 
Hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài, 
từ đó đã giúp các hộ sản xuất tiếp thu 
nhanh và tuân thủ đạt các yêu cầu về 
tiêu chí VietGap. 

Ban đầu trong dự án chỉ có 5 hộ 
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được cấp kinh phí để sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP, sau đó có 7 hộ 
tự bỏ kinh phí ra để sản xuất theo mô 
hình này. 

Hiện nay diện tích bưởi của Hợp 
tác bưởi da xanh Sông Xoài là 
120ha, của 90 hộ, sản lượng bình 
quân một năm từ 600-800 tấn; trong 
đó bưởi sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP là 290 tấn. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VỊT 
BIỂN (KỲ 2) 

Ở tất cả các giai đoạn nuôi vịt nên 
sử dụng thức ăn dạng viên hoặc hạt 
để tránh lãng phí. Không nên sử 
dụng khô dầu lạc trong khẩu phần 
ăn của vịt vì dễ bị nhiễm nấm mốc 
Aflatoxin, riêng ngô khi sử dụng cho 
vịt cần phải kiểm tra kỹ vì ngô 
thường bị mốc. 

Chăm sóc nuôi dưỡng 
Phải tuân thủ quy trình chăm sóc 

nuôi dưỡng nghiêm ngặt theo từng 
giai đoạn phát triển của vịt. Đối với 
vịt nuôi sinh sản có 3 giai đoạn: giai 
đoạn con, giai đoạn hậu bị và giai 
đoạn sinh sản, trước giai đoạn sinh 
sản có 2 tuần dựng đẻ. 

Thực hiện quy trình cùng vào, 
cùng ra đối với một trại hoặc theo 
dãy chuồng nuôi hoặc ô chuồng. 
Trong một dãy, ô chuồng nuôi chỉ 
nên nuôi một loại vịt cùng lứa tuổi, 
không nên chênh lệch quá 1 tuần  
- Giai đoạn sinh sản: 

* Điều kiện khí hậu: 

Nhiệt độ thích hợp nhất đối với vịt 
đẻ là 16 - 240C và ẩm độ là 60 - 
70%. Chuồng nuôi và ổ đẻ phải luôn 
khô ráo và sạch sẽ. 

* Ánh sáng và chế độ chiếu sáng: 
Trong suốt giai đoạn vịt đẻ cần 

thời gian chiếu sáng mỗi ngày 16 - 
18 giờ, nếu không đảm bảo thời gian 
chiếu sáng sẽ làm giảm năng suất 
trứng. Cường độ chiếu sáng là 5 
w/m2. 

* Cung cấp nước: 
Nhu cầu nước uống từ 0,6 - 0,7 

lít/con/ngày. Vịt nuôi có mương bơi 
hoặc nuôi trên khô có máng uống 
đều phải sử dụng nước sạch và đủ 
nước, thường xuyên thay nước uống 
cho vịt. 

* Chăm sóc nuôi dưỡng: 
Chuồng phải sạch sẽ và khô ráo, 

độn chuồng phải dày 10 - 15 cm, 
hàng ngày cho thêm độn chuồng, đặc 
biệt là ổ đẻ. 

* Thu nhặt trứng: 
Bổ sung thường xuyên rơm/phoi 

bào/ trấu vào ổ đẻ đủ dầy để tránh 
dập trứng. Cần vệ sinh, thay đệm lót 
ổ này khi bị bẩn ướt, vịt đẻ tập trung 
vào 3 - 5 giờ hàng ngày, vì vậy thu 
nhặt trứng vào buổi sáng từ 6 – 7 
giờ. Sau khi nhặt trứng nếu trứng bẩn 
phải rửa bằng dung dịch sát trùng 
hoặc lau sạch và xông sát trùng, sau 
đó đưa trứng vào bảo quản. 

* Kiểm tra sức khoẻ đàn vịt: 
Hàng ngày, buổi sáng kiểm tra sức 

khỏe đàn vịt, nếu có sự thay đổi khác 
thường, phải cách ly và thông báo 
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ngay cho cán bộ khuyến nông và thú 
y để xử lý. 

Trong giai đoạn vịt sinh sản, cần 
loại những con vịt quay lông (rụng 
lông ống ở cánh và đuôi) vì những 
con đó năng suất trứng rất thấp, khi ở 
thời điểm thay lông thì vịt không 
sinh sản. 

* Ghi chép chăn nuôi: 
Sổ ghi chép chăn nuôi được ghi 

những thông số về ngày tuổi, tình 
trạng sức khỏe, thức ăn, nước uống, 
vắc xin và thuốc sử dụng để theo dõi 
tình trạng đàn vịt cũng như tính toán 
kinh tế khi xuất chuồng. 

(Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

KỸ THUẬT TRỒNG CẢI THẢO 
ĐƠN GIẢN, CHO NĂNG SUẤT 
CAO 

Cải thảo là loại rau dễ trồng, thời 
gian sinh trưởng ngắn, có thể trồng 
nhiều vụ trong năm. Thêm vào đó, kỹ 
thuật trồng cây cải thảo rất đơn giản 
lại cho năng suất cao. 

 
Cải thảo là loại rau ưa ánh sáng 

ngày dài, dễ trồng, thời gian sinh 
trưởng ngắn, có thể trồng nhiều vụ 
trong năm. Trong điều kiện đảm bảo 
đủ ẩm thường xuyên 70 - 80% cùng 

kỹ thuật trồng cây cải thảo đúng, cây 
sẽ cho năng suất thu hoạch cao. 

Kỹ thuật trồng cây cải thảo có thể 
áp dụng tại nhà 

Thời vụ: 
Phía Bắc trồng từ tháng 8 – 10, 

phía Nam trồng từ tháng 7 đến tháng 
4 sang năm, còn ở Đà Lạt, người dân 
trồng quanh năm. 

Vườn ươm: 
Làm đất kỹ, nhặt sạch cỏ dại, lên 

luống rộng 90-100cm, rãnh rộng 
30cm, cao 25cm. Bón lót 1kg phân 
chuồng hoai mục + 15g supe lân + 
8g kali sunfat cho 1m2 đất vườn 
ươm. Trải đều phân lên mặt luống, 
trộn lẫn phân với đất, sau đó vét đất 
ở rãnh phủ lên mặt luống dày 1,2-
2cm. 

Hạt giống sau khi ngâm vào nước 
nóng 50oC trong 20 phút, tiếp tục 
ngâm vào nước sạch trong 4-6 giờ. 
Gieo 1,5-2g hạt/m2. Gieo hạt xong 
phủ lên một lớp rơm rạ cắt ngắn 1-
1,5cm hoặc trấu đã qua xử lý. Dùng 
cót tre chùm lên khung bằng tre, nứa 
uốn theo hình vòm cống để che mưa 
to, nắng rát trong 12- 15 ngày đầu. 

Tưới đậm nước bằng ô doa, những 
ngày sau đó khoảng 2 ngày tưới 1 
lần. Nhổ tỉa cây bị sâu bệnh, cỏ dại, 
để khoảng cách 2-2,5cm/cây. Tưới 
thúc bằng nước phân chuồng ngâm 
ngấu pha loãng. Khi cây có 4-5 lá 
thật thì nhổ đem cấy ra ruộng sản 
xuất. 

Kỹ thuật trồng cây cải thảo chú 
trọng nhiều khâu làm đất và bón lót. 
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Làm đất, chăm sóc: 
Chọn ruộng cát pha, thịt nhẹ, chủ 

động nước, làm đất kỹ, lên luống 
rộng 1,2m, rãnh rộng 30cm, cao 
25cm. Trồng hai hàng dọc trên luống 
với khoảng cách: Trồng hàng cách 
hàng 50cm, cây cách cây 35-40cm. 

Lượng phân bón (tính cho 1 sào 
Bắc bộ 360m2): Phân chuồng hoai 
mục 0,7-1 tấn, đạm urê 10-12kg, 
supe lân 15-20kg, kali sunfat 5-6kg. 
Nếu đất chua (độ pH< 6) bón thêm 
20-25kg vôi bột trước khi bừa lần 
cuối. 

Cách bón: Bón lót toàn bộ phân 
chuồng, phân lân + 1/4 lượng đạm và 
kali. Trộn đều phân rồi cấy cây 
giống. Bón thúc lần 1 khi cây bén rễ 
hồi xanh 1/4 đạm, kali. Bón thúc lần 
2 khi lá cây bắt đầu vào cuốn bón 1/4 
phân đạm và kali. Bón lần 3 với 
lượng phân còn lại, sau lần 2 khoảng 
12-15 ngày, kết hợp các đợt bón 
phân làm cỏ, xới xáo vun gốc, tưới 
nước. 

Áp dụng đúng kỹ thuật trồng cây 
cải thải sẽ cho sản phẩm đạt năng 
suất cao, chất lượng tốt 

Có thể dùng một số chế phẩm phân 
bón lá như: K-H; Atonic, Humate, 
Yogen,... khoảng 10-12 ngày 
phun/lần cho năng suất tăng thêm 
20-30%, chất lượng vẫn đảm bảo. Bà 
con lưu ý dùng nước sạch, nước 
giếng khơi, giếng khoan, nước sông 
ngòi chưa bị ô nhiễm tưới cho cải 
thảo để đảm bảo an toàn thực phẩm. 

(Theo vietq.vn) 

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ 
ĐỊNH 89/2015/NĐ-CP VỀ SỬA 
ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ CHÍNH 
SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN 

Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 
07/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-
CP về một số chính sách phát triển 
thủy sản kịp thời sửa đổi một số điều 
nhằm tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc khi ngư dân tiếp cận 
nguồn vốn vay để đóng mới, nâng 
cấp tàu cá hoạt động khai thác.  

Theo đó, thời hạn cho vay hỗ trợ 
lãi suất được sửa đổi như sau: 

- 11 năm đối với trường hợp đóng 
mới tàu vỏ gỗ hoặc nâng cấp tàu. 

- 16 năm đối với đóng mới tàu vỏ 
thép hoặc vỏ vật liệu mới. 

Ngoài ra, chủ tàu được miễn lãi và 
chưa phải trả nợ gốc trong năm đầu 
tiên kể từ ngày giải ngân khoản vay 
đầu tiên. Ngân sách nhà nước cấp bù 
số lãi vay của chủ tàu được miễn 
năm đầu cho các ngân hàng thương 
mại. 

Quy định này được áp dụng cả với 
những Hợp đồng vay vốn ngân hàng 
thương mại đóng mới tàu cá vỏ thép, 
vỏ vật liệu mới theo quy định tại 
Nghị định 67/2014/NĐ-CP đã ký kết 
trước ngày Nghị định này có hiệu 
lực. 

Nghị định 89 đã bổ sung thêm 
trường hợp đóng mới hoặc nâng cấp, 
gia cố tàu bằng vỏ vật liệu mới. Cụ 
thể, chủ tàu đặt hàng đóng mới tàu cá 
có tổng công suất máy chính từ 400 
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CV trở lên; nâng cấp tàu có tổng 
công suất máy chính dưới 400 CV 
thành tàu có tổng công suất máy 
chính từ 400 CV trở lên và nâng cấp 
công suất máy đối với tàu có tổng 
công suất máy chính từ 400 CV trở 
lên khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch 
vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; 
chủ tàu được thực hiện một hoặc 
nhiều nội dung: thay máy tàu; gia cố 
bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới; 
mua ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng 
hải, trang thiết bị khai thác, máy móc 
trang thiết bị bảo quản sản phẩm, 
trang thiết bị bốc xếp hàng hóa. 

Một điểm mới của Nghị định 89 là 
cho phép sử dụng máy thủy mới 
hoặc máy thủy đã qua sử dụng theo 
quy định để nâng cấp máy tàu. Tuy 
nhiên, tàu cá đóng mới phải sử dụng 
máy thủy mới. 

Nghị định 89/2015/NĐ-CP có hiệu 
lực từ ngày 25/11/2015. 

(Theo vasep.com.vn) 
 

 
 
 

 
NGHỀ GIÁO VÀ NHỮNG BỆNH 
THƯỜNG GẶP 

Các bệnh về đường hô hấp, đau 
nhức xương khớp… là những bệnh 
mà giáo viên luôn phải đối mặt. 

Trong xã hội từ xưa đến nay, giáo 
viên luôn được coi là nghề cao quý 
nhất trong những nghề cao quý bởi 
sự nghiệp trồng người. Niềm vui 

đứng lớp và trách nhiệm cao cả có 
thể làm phần nào giảm bớt đi những 
khó khăn của các thầy cô giáo về 
những căn bệnh đặc thù này. 

Bệnh về hô hấp 
Hàng ngày giáo viên lên lớp hít 

một số lượng không nhỏ bụi phấn. 
Lâu dần, lượng bụi phấn đó tích tụ 
lớn dẫn đến một số bệnh như: viêm 
mũi dị ứng, viêm họng, viêm xoang 
thậm chí là viêm phổi. Theo nhiều 
kết quả nghiên cứu cho thấy, số 
lượng giáo viên mắc các bệnh hô hấp 
có chiều hướng gia tăng. 

Bệnh xương khớp 
Các giáo viên luôn có cảm giác 

nhức mỏi toàn thân do phải di 
chuyển nhiều trên bục giảng. Đặc 
biệt, với giáo viên nữ việc đi giày 
cao gót thường xuyên gây ảnh hưởng 
đến sức khỏe. 

Ngoài ra, các thầy cô có thể bị suy 
giảm thị lực, căng thẳng mệt mỏi khi 
làm việc. 

Để phòng tránh một số bệnh nghề 
nghiệp trên, giáo viên cần chăm sóc 
sức khỏe tránh xa các chất kích 
thích, tăng cường thập luyện thể thao 
nhằm có sức khỏe dẻo dai, sức đề 
kháng tốt. Với từng bệnh có những 
cách phòng tránh khác nhau: 

Bệnh về hô hấp 
Cần vệ sinh lớp học sạch sẽ, sau 

khi giảng dạy có thể sử dụng nước 
muối sinh lý làm sạch mũi, họng, 
vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. 
Ngoài ra, cần dùng những loại thức 
ăn có nhiều chất đạm, tăng sức đề 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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kháng. 
Riêng đối với bệnh viêm họng, 

trước hết, giáo viên cần phải điều tiết 
giọng nói phù hợp, không quá to 
tránh, la hét. Khi có biểu hiện đau rát 
họng có thể sử dụng nước chanh 
muối làm giảm đau. 

Bệnh xương khớp 
Khi lên lớp giáo viên nên di 

chuyển nhẹ nhàng. Không chỉ có 
vậy, để tăng cường sức đề kháng cho 
xương, cần bổ sung các loại thực 
phẩm giàu canxi, chất khoáng và 
vitamin: các loại rau củ, hải sản và 
có thể uống sữa hàng ngày. 

(Theo songkhoe.vn) 
 

CÔNG DỤNG VÀ NHỮNG BÀI 
THUỐC TỪ RAU NGÓT 

Rau ngót tính mát lạnh, vị ngọt, có 
công năng thanh nhiệt, giải độc, lợi 
tiểu, tăng tiết nước bọt, hoạt huyết 
hoá ứ, bổ huyết, cầm huyết, nhuận 
tràng, sát khuẩn, tiêu viêm, sinh cơ, 
có nhiều tác dụng chữa bệnh. 

Tác dụng của rau ngót 
Thanh nhiệt: Rau ngót được dùng 

để thanh nhiệt, hạ sốt, trị ho do phế 
nhiệt. Dùng lá rau ngót tươi dưới 
dạng nước ép lá hoặc nấu canh rau 
ngót. 

Trị cảm nhiệt gây ho suyễn: Rau 
ngót vị mát, có tính thanh nhiệt, lại 
chứa chất ephedrin rất tốt cho những 
người bị cúm gây ho suyễn. 

Giảm béo: Rau này có khả năng 
sinh nhiệt thấp (100g chỉ có 36 
lalori), ít gluxit và lipit nhưng nhiều 

protein do đó rất phù hợp với thực 
đơn người muốn giảm thân trọng 
như mập phì, bệnh tim mạch và tiểu 
đường. Nên nấu canh rau ngót với 
thịt heo nạc, đậu hũ. 

Hỗ trợ điều trị đái tháo đường: 
Người bệnh đái tháo đường chỉ được 
ăn ít cơm để glucoz - huyết không 
tăng nhiều sau bữa ăn. Rau ngót có 
inulin giúp làm chậm quá trình hấp 
thụ. Mặt khác, khả năng sinh nhiệt 
của inulin chỉ bằng 1/9 của chất béo. 

Trị táo bón: Rau ngót bổ âm, sinh 
tân dịch, nhiều chất xơ nên ngăn 
ngừa được táo bón. Phụ nữ sau sinh 
nên dùng rau ngót để vừa bổ âm, 
sinh tân dịch, bù lại âm và tân dịch 
mất cùng máu khi sinh. 

Chảy máu cam: Giã rau ngót thêm 
nước, ít đường để uống, bã gói vào 
vải đặt lên mũi. 

Một số bài thuốc từ rau ngót 
- Chữa sót rau (nhau thai): Lấy 40g 

lá rau ngót tươi rửa sạch, giã nát, pha 
thêm nước đun sôi để nguội khoảng 
100ml, chia làm 2 lần, mỗi lần uống 
cách nhau 10 phút. Sau khoảng 15 
phút thì nhau thai sẽ ra.  

- Chữa tưa lưỡi ở trẻ em: Lấy 5 -
10g rau ngót tươi, giã nát, vắt lấy 
nước, rồi lấy bông gạc vê tròn quấn 
vào đầu tăm/đũa rồi thấm vào nước 
rau đã giã, bôi lên vùng lưỡi, miệng 
của trẻ (nếu trẻ đang bú mẹ thì dùng 
khoảng 2 ngày, trẻ sẽ bú được). 

- Chữa hóc xương: Rau ngót lấy 
tươi, giã vắt lấy nước ngậm. 

- Chữa đái dầm ở trẻ: Lấy 40g rau 
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ngót tươi rửa sạch, giã nát, pha thêm 
ít nước đun sôi để nguội, chia làm 2 
lần, mỗi lần uống cách nhau 10 phút. 

- Đau mắt đỏ, nhức nhối khó chịu: 
Lá rau ngót 50g, rễ cỏ xước 30g, lá 
dâu 30g, lá tre 30g, rau má 30g, lá 
chanh 10g. Tất cả đều dùng tươi, sắc 
đặc, chắt lấy nước uống nhiều lần 
trong ngày. 

- Bàn chân sưng nhức: Lá rau ngót 
giã, cho thêm nước muối pha nhạt, 
sau đó đắp vào chỗ chân sưng nhức. 

- Đái dầm ở trẻ em: 40g rau ngót 
tươi rửa sạch, giã nát, sau đó cho một 
ít nước đun sôi để nguội vào rau ngót 
đã giã, rồi khuấy đều, để lắng và gạn 
lấy nước uống. Phần nước gạn được 
chia làm hai lần để uống, mỗi lần 
uống cách nhau khoảng 10 phút. 

(Theo vietq.vn) 
 

PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG 
ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN 

Phương pháp nút mạch bằng hạt vi 
cầu phóng xạ để điều trị ung thư gan 
là một kỹ thuật khó và mới chỉ có vài 
nước trên thế giới thực hiện được. 

Một nghiên cứu chuyên sâu cho 
thấy, phương pháp mới nút mạch 
bằng hạt vi cầu phóng xạ mang lại 
hiệu quả cho tất cả các giai đoạn ung 
thư gan, chứ không chỉ dừng lại ở 
ung thư gan giai đoạn cuối. 

Phương pháp nút mạch bằng hạt vi 
cầu phóng xạ để điều trị ung thư gan 
là một kỹ thuật khó và mới chỉ có vài 
nước trên thế giới thực hiện được. 
Khi các hạt vi cầu phóng xạ được 

bơm trực tiếp vào động mạch gan sẽ 
gây tắc mạch, cắt nguồn dinh dưỡng 
nuôi khối u; đồng thời phát ra bức xạ 
bê-ta để tiêu diệt các tế bào ung thư, 
làm giảm thể tích hoặc làm tiêu tan 
hoàn toàn khối u gan mà ảnh hưởng 
rất ít đến các bộ phận xung quanh. 

Trong giai đoạn thử nghiệm trước 
đây, phương pháp này được chỉ định 
cho các bệnh nhân ung thư gan giai 
đoạn cuối, tức là khi bệnh nhân 
không còn đáp ứng được với việc 
truyền hóa chất hoặc không còn khả 
năng phẫu thuật. 

Nhưng nay, qua nghiên cứu 
chuyên sâu, các bác sỹ Trung tâm Y 
học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện 
Bạch Mai đã phát hiện ra rằng, 
phương pháp này giúp nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung 
thư gan ở tất cả các giai đoạn. 

Phương pháp nút mạch bằng hạt vi 
cầu phóng xạ có thể tiến hành song 
song với các phương pháp điều trị 
khác, giúp vừa kéo dài sự sống, vừa 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
bệnh nhân ung thư gan. 

Đến nay, cả nước đã có 65 bệnh 
nhân ung thư gan được điều trị bằng 
phương pháp này tại 3 bệnh viện 
hạng đặc biệt của nước ta là Bạch 
Mai, Trung ương quân đội 108 và 
Bệnh viện Chợ Rẫy. 

(Theo vov.vn) 
 
 
 
 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH 
BR-VT ĐỀ XUẤT KẾT NỐI SẢN 
PHẨM THỦY SẢN VÀO HỆ 
THỐNG PHÂN PHỐI CỦA TỈNH 

Nhằm hỗ trợ cho người dân trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 
điều kiện tiếp cận các kênh phân 
phối, hệ thống tiêu thụ nông sản, 
thủy hải sản một cách dễ dàng và ổn 
định đầu ra cho các loại nông hải 
sản, Sở Công thương tỉnh tổ chức 
buổi Hội thảo và đề xuất sản phẩm 
vào hệ thống phân phối và bán lẻ 
trên địa bàn tỉnh BR-VT.  

Tham dự Hội thảo có đại diện các 
sở ban ngành của tỉnh, đại diện các 
các địa phương, các hiệp hội... Trong 
đó ngành Nông nghiệp & Phát triển 
Nông thôn tham dự và đề xuất các 
mặt hàng thủy sản là thế mạnh của 
tỉnh như các loài cá biển nuôi lồng 
bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, các loài 
cá nước ngọt truyền thống và một số 
loài thủy đặc sản nuôi tại địa 
phương. 

Theo Báo cáo đăng ký tham dự hội 
thảo, Sở Nông nghiệp & Phát triển 
Nông thôn tỉnh BR-VT đã chính thức 
cử đại diện tham gia hội thảo, đồng 
thời đề xuất sản phẩm thủy sản có 
nguồn gốc từ nuôi trồng tham gia 
vào hệ thống phân phối của tỉnh, 
theo đó các loài được đề xuất đăng 
ký gồm: Các loài cá biển nuôi lồng 
bè gồm cá giò (cá bớp); Cá chẽm (cá 
vược); Cá mú (cá song) và cá chim 
vây vàng, các loài cá biển trên nuôi 
chủ yếu tại thành phố Vũng Tàu, có 

sản lượng hàng năm bình quân cung 
cấp cho thị trường trong và ngoài 
tỉnh khoảng 1.400 tấn, và theo tính 
toán thì sản lượng có thể cung cấp ổn 
định vào hệ thống phân phối của tỉnh 
khoảng từ 100 - 300 tấn/năm. 

Ngoài ra, theo báo cáo của Sở 
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 
thì trên địa bàn tỉnh còn có một số 
loài thủy sản nước ngọt truyền thống 
như cá trắm, trôi, chép, mè, rô phi, 
các loài thủy đặc sản như baba, lươn, 
ếch... có sản lượng tương đối lớn, 
hàng năm có thể cung cấp sản lượng 
ổn định vào hệ thống phân phối của 
tỉnh.  

Trước tình hình khó khăn chung 
của ngành thủy sản như dịch bệnh, ô 
nhiễm môi trường thì giá cả cho sản 
phẩm đầu ra luôn là nỗi niềm chung 
của người nông dân và hy vọng, sau 
Hội thảo đề xuất sản phẩm vào hệ 
thống phân phối & bán lẻ, thì người 
dân nuôi trồng thủy sản tại các địa 
phương tỉnh BR-VT sẽ có thêm một 
kênh phân phối đầu ra cho các sản 
phẩm thủy sản từ sản xuất nuôi trồng 
của mình. 
(Theo sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 

 
THƯƠNG HIỆU GẠO VIỆT: 
MUỘN CÒN HƠN KHÔNG 

Xây dựng thương hiệu gạo VN 
phải gắn với chuỗi giá trị, đảm bảo 
sự phát triển bền vững để tiếp cận 
vào phân khúc thị trường chất lượng 
cao... 

Ngày 20/10/2015, tại Hội nghị 
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triển khai đề án phát triển thương 
hiệu gạo VN đến năm 2020, tầm 
nhìn 2030 do Bộ NN&PTNT phối 
hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và 
UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức, 
nhiều đại biểu cho rằng việc chưa có 
thương hiệu gạo Việt đã ảnh hưởng 
đến giá trị xuất khẩu gạo VN. 

VN hiện là quốc gia xuất khẩu gạo 
nhiều thứ ba trên thế giới, sau Thái 
Lan và Ấn Độ, với sản lượng xuất 
khẩu từ 6 - 8 triệu tấn/năm, mang về 
cho đất nước 3 - 3,7 tỉ USD. Nhưng 
đến nay vẫn chưa có một thương 
hiệu quốc gia cho gạo VN là không 
thể chấp nhận được. 

Gạo Việt “đội lốt” gạo Thái 
Trong những lần tham dự hội chợ 

lương thực quốc tế tại nhiều nước, 
sản phẩm gạo mang thương hiệu VN 
ít thấy xuất hiện, trong khi các doanh 
nghiệp khẳng định có gạo Việt 
nhưng lại “đội lốt” dưới nhãn mác 
gạo Thái Lan, Ấn Độ, thậm chí là 
gạo đặc sản Campuchia. Chính yếu 
tố thương hiệu mới quyết định giá trị 
sản phẩm và sức cạnh tranh của gạo 
Việt, chứ không phải yếu tố giá cả 
như quan niệm của các doanh nghiệp 
xuất khẩu lâu nay. 

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên 
nhân của tình trạng thiếu vắng 
thương hiệu gạo Việt là do quy mô 
sản xuất lúa gạo của VN còn nhỏ lẻ, 
tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá 
trị còn yếu, chất lượng lúa gạo không 
đồng đều do nông dân sử dụng nhiều 
loại giống, mức độ tham gia chuỗi 

giá trị toàn cầu còn rất hạn chế... 
Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chờ 

đến lúc lúa thu hoạch rộ, giá thấp để 
thu gom rồi xuất khẩu với giá thấp, 
chứ chẳng quan tâm chuyện xây 
dựng thương hiệu. Do đó, đến giờ 
này mới có đề án phát triển thương 
hiệu gạo Việt là đã quá muộn, nhưng 
“muộn còn hơn không”. 

5 dự án xây dựng thương hiệu 
gạo Việt 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho 
rằng mục tiêu của đề án là đến năm 
2020 phải xây dựng được thương 
hiệu gạo VN gắn với lịch sử, văn 
hóa, truyền thống, chất lượng sản 
phẩm và lợi thế của VN. Thương 
hiệu này sẽ được bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ dưới hình thức nhãn hiệu 
chứng nhận tại VN và ít nhất là 50 
quốc gia khác. Hướng dẫn và hỗ trợ 
các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
sử dụng thương hiệu gạo quốc gia. 

Theo đó, các sản phẩm gạo trắng, 
gạo thơm và đặc sản đạt 20% sản 
lượng gạo xuất khẩu mang thương 
hiệu gạo VN tham gia trực tiếp chuỗi 
giá trị toàn cầu vào năm 2020. Đến 
năm 2030, phải xây dựng được các 
vùng sản xuất lúa gạo xuất khẩu ổn 
định, hiệu quả và bền vững, đưa gạo 
VN trở thành thương hiệu hàng đầu 
thế giới về chất lượng, an toàn thực 
phẩm với 50% sản lượng gạo xuất 
khẩu mang thương hiệu gạo VN. 

Để thực hiện đề án này, Bộ 
NN&PTNT đã xây dựng năm dự án 
trọng điểm với tổng kinh phí khoảng 
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171 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân 
sách nhà nước và sẽ được phân bổ 
theo phân kỳ thực hiện từng hợp 
phần, từng giai đoạn cụ thể. 

Theo đó, năm dự án trọng điểm 
gồm: xây dựng và quản lý thương 
hiệu quốc gia gạo VN, quảng bá 
thương hiệu gạo VN, xúc tiến xuất 
khẩu và phát triển thị trường cho 
doanh nghiệp, sản phẩm mang 
thương hiệu gạo VN... 

(Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 
 

 
 
CHÚ TRỌNG ĐẦU TƯ CHO 
VĂN HÓA 

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã 
hội, 5 năm qua (2011-2015), tỉnh 
BR-VT đã đạt được những thành tựu 
quan trọng về văn hóa. Thiết chế văn 
hóa được quan tâm đầu tư, đời sống 
văn hóa người dân được nâng cao, 
di sản văn hóa được phát huy giá trị, 
góp phần hoàn thành các chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V. 

Xây mới nhiều thiết chế văn hóa 
Theo ông Hồ Văn Lợi, Giám đốc 

Sở VHTTDL, bám sát sự chỉ đạo của 
Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
về triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm của ngành giai đoạn 2011-
2015, Sở VHTTDL đã triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng về văn 
hóa. 5 năm qua, nhiều công trình văn 

hóa được đầu tư quy mô, khang trang 
bằng vốn ngân sách Nhà nước như: 
Nhà Bảo tàng tỉnh, Nhà Bảo tàng 
Côn Đảo, Trung tâm Văn hóa tỉnh, 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 
thao các huyện: Tân Thành, Đất Đỏ, 
Châu Đức. Trong đó, Nhà Bảo tàng 
tỉnh (đường Trần Phú, TP.Vũng Tàu) 
là một trong những công trình văn 
hóa tiêu biểu của tỉnh trong giai đoạn 
này. Cùng với di tích Bạch Dinh, khi 
Nhà Bảo tàng tỉnh đi vào hoạt động 
sẽ tạo ra một cụm du lịch hấp dẫn, 
thu hút đông đảo du khách, thúc đẩy 
phát triển du lịch của tỉnh. 

Song song với các thiết chế văn 
hóa cấp tỉnh và huyện, ở tuyến xã có 
68/82 xã, phường, thị trấn có Trung 
tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng 
(TTVH-HTCĐ) được đầu tư, góp 
phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải 
trí, tìm hiểu thông tin của người dân, 
nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, 
vùng nông thôn.  

Những năm qua, tỉnh đã quan tâm 
đầu tư, tôn tạo, trùng tu nhiều di tích 
lịch sử, văn hóa phục vụ phát triển 
du lịch. Nhiều di tích như: Khu di 
tích đặc biệt quốc gia Nhà tù Côn 
Đảo (huyện Côn Đảo); Bạch Dinh, 
Thích Ca Phật Đài, Trận địa pháo cổ 
và hầm thủy lôi núi Lớn, đình thần 
Thắng Tam (TP.Vũng Tàu); địa đạo 
Long Phước (TP.Bà Rịa); cụm công 
viên, tượng đài và đền thờ nữ anh 
hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, căn cứ Minh 
Đạm (huyện Đất Đỏ)… được trùng 
tu, tôn tạo, trở thành những điểm du 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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lịch, được đông đảo du khách trong 
và ngoài nước đến tham quan. 

Đời sống văn hóa phong phú 
Thực hiện công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hóa, Sở VHTTDL đã 
chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 
ngành và địa phương tổ chức thành 
công nhiều sự kiện văn hoá, du lịch 
lớn, tạo được nhiều ấn tượng cho 
người dân và du khách như: Khai hội 
Văn hóa-Du lịch, Lễ hội Nghinh Ông 
Thắng Tam Vũng Tàu, Liên hoan 
Diều quốc tế, các hoạt động văn hóa 
kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác 
Việt-Hàn, 40 năm quan hệ hợp tác 
Việt-Nhật, Lễ đón bằng công nhận 
hệ thống di tích Nhà tù Côn Đảo là 
di tích cấp quốc gia đặc biệt, Cuộc 
thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn 
quốc… Đây là những sự kiện có quy 
mô lớn, chất lượng cao, lan tỏa trong 
cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết 
thực, góp phần nâng cao vị thế, hình 
ảnh của tỉnh đối với các tỉnh bạn và 
bạn bè quốc tế. 

Đến năm 2015, mức hưởng thụ 
văn hóa của người dân đạt 42 
lần/người/năm, tỷ lệ người dân tham 
gia luyện tập thể dục thể thao thường 
xuyên đạt 35%. Hoạt động tôn giáo, 
đời sống tín ngưỡng của nhân dân 
được tôn trọng, phù hợp với chính 
sách của Nhà nước. Giai đoạn 2011-
2015, Sở VHTTDL cũng đã triển 
khai thực hiện đề án “Truyền dạy và 
phổ biến một số làn điệu dân ca, 
nhạc cụ truyền thống tiêu biểu của 
đồng bào dân tộc thiểu số Châu Ro ở 

tỉnh BR-VT” cho học sinh, thanh, 
thiếu niên, con em đồng bào dân tộc 
Châu Ro, góp phần bảo tồn và phát 
huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 
của người dân tộc thiểu số trên địa 
bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói 
chung. 

Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của 
ngành VHTTDL, những thành tựu 
văn hóa đạt được trong giai đoạn 
2011-2015 đã tạo tiền đề, động lực 
cho việc thực hiện, hoàn thành các 
nhiệm vụ, mục tiêu trong những năm 
tiếp theo. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CƠ CHẾ 
THU HỌC PHÍ 

Học phí đối với các chương trình 
giáo dục đại trà cấp học mầm non và 
giáo dục phổ thông công lập năm 
học 2015 - 2016 từ 60.000 - 300.000 
đồng/tháng/học sinh đối với khu vực 
thành thị; từ 30.000 - 120.000 
đồng/tháng/học sinh đối với khu vực 
nông thôn và từ 8.000 - 60.000 
đồng/tháng/học sinh đối với miền 
núi. 

Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, 
học phí đối với các chương trình giáo 
dục đại trà cấp học mầm non và giáo 
dục phổ thông công lập được điều 
chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng 
bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư thông báo. 

Nội dung trên được quy định tại 
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy 
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định về cơ chế thu, quản lý học phí 
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân và chính 
sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 
phí học tập từ năm học 2015 - 2016 
đến năm học 2020 - 2021. 

Trần học phí đại học 
Nghị định quy định, học phí đào 

tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp 
thực hiện theo phương thức giáo dục 
thường xuyên áp dụng mức không 
vượt quá 150% mức thu học phí so 
với hệ đào tạo chính quy tương ứng 
cùng trình độ đào tạo, nhóm ngành, 
chuyên ngành và nghề đào tạo theo 
chương trình đào tạo đại trà tại cơ sở 
giáo dục đại học và giáo dục nghề 
nghiệp chưa thực hiện tự chủ chi 
thường xuyên và chi đầu tư. 

Phải công khai mức học phí 
Nghị định cũng nêu rõ nguyên tắc 

xác định học phí. Cụ thể, đối với 
giáo dục mầm non và giáo dục phổ 
thông công lập, mức thu học phí phải 
phù hợp với điều kiện kinh tế của 
từng địa bàn dân cư, khả năng đóng 
góp thực tế của người dân và tốc độ 
tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. 

Học phí của các cơ sở giáo dục đại 
học, giáo dục nghề nghiệp công lập 
tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đầu tư theo quy định của Chính phủ 
được xác định trên cơ sở định mức 
kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí 
do cơ quan có thẩm quyền ban hành 
và lộ trình tính đủ chi phí đào tạo. 

Còn đối với các cơ sở giáo dục đại 
học, giáo dục nghề nghiệp công lập 

chưa tự bảo đảm chi thường xuyên 
và chi đầu tư theo quy định của 
Chính phủ, học phí được xác định 
trên cơ sở tính toán có sự cân đối 
giữa hỗ trợ của Nhà nước và đóng 
góp của người học, thực hiện theo lộ 
trình giảm dần bao cấp của Nhà 
nước. 

Các cơ sở giáo dục phải công bố 
công khai mức học phí cho từng năm 
học đối với giáo dục mầm non, giáo 
dục phổ thông, cho từng năm học 
cùng với dự kiến cho cả khóa học đối 
với giáo dục đại học, giáo dục nghề 
nghiệp. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 
 

 
TRAO GIẢI CUỘC THI “GIÁO 
VIÊN SÁNG TẠO TRÊN NỀN 
TẢNG CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN NĂM 2015” 

Ngày 27/9, tại trường ĐH Sư 
phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý 
cơ sở giáo dục) phối hợp với Microsoft 
Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao 
giải cuộc thi “Giáo viên sáng tạo 
trên nền tảng công nghệ thông tin 
năm 2015” và phát động cuộc thi 
“Giáo viên sáng tạo trên nền tảng 
công nghệ thông tin năm 2016”. 

Tham dự Lễ phát động, có TS 
Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo 
và chuyên viên các đơn vị chức năng 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  đại 
diện Microsoft Việt Nam, đại diện 
trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các 
giáo viên được lựa chọn vào vòng 
chung khảo và đại diện lãnh đạo Sở 
Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng 
(Phó Hiệu trưởng) các trường có 
giáo viên được lựa chọn vào vòng 
chung khảo. 

Cuộc thi năm 2015 được phát động 
từ tháng 3/2015, nhận được sự 
hưởng ứng đông đảo của các thầy cô 
giáo trên toàn quốc với gần 1.500 bài 
dự thi của các giáo viên đến từ các 
trường tiểu học, THCS, THPT và 
trung tâm giáo dục thường xuyên. 
Sau các vòng chấm theo quy định, 
Ban giám khảo đã lựa chọn những 
sản phẩm thi có chất lượng tốt nhất 
để trao giải. Những bài thi có chất 
lượng tốt nhất từ vòng chung kết này 
cũng sẽ được đề cử tham dự cuộc thi 
Microsoft toàn cầu sắp tới. 

Nằm trong khuôn khổ các chương 
trình hợp tác giữa Microsoft và Bộ 
Giáo dục và Đào tạo,  cuộc thi “Giáo 
viên sáng tạo trên nền tảng Công 
nghệ Thông tin” được Microsoft 
phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo 
triển khai thường niên trên quy mô 
toàn quốc từ năm 2013; nhằm tạo cơ 
hội để các nhà giáo công bố sản 
phẩm và chia sẻ kinh nghiệm nghề 
nghiệp về việc ứng dụng công nghệ 
công tin trong quá trình dạy học và 
phát triển nghề nghiệp, qua đó tăng 
cường khả năng tự học, tự nghiên 
cứu, tự phát triển nghề nghiệp của 

giáo viên. Nội dung của các sản 
phẩm dự thi gắn với các hoạt động 
dạy học, giáo dục và quản lý trong 
nhà trường phổ thông. Đối tượng 
tham gia cuộc thi là các giáo viên 
phổ thông và giáo dục thường xuyên 
trên toàn quốc. Các giáo viên gửi 1 
sản phẩm dự thi với nội dung chia sẻ 
các sáng kiến dạy học mới, tạo cảm 
hứng học tập và phát triển các kỹ 
năng thế kỷ 21 cho học sinh. 

Cuộc thi năm 2013 và năm 2014 
đã thu hút được sự tham gia đông 
đảo của lực lượng giáo viên phổ 
thông cả nước và Ban giám khảo 
cũng đã chọn ra được những sản 
phẩm dự thi xuất sắc nhất để trao 
giải. Một số cá nhân được trao giải 
này, sau đó được Microsoft Việt 
Nam mời sang Tây Ban Nha và Mỹ 
để dự thi cấp quốc tế và được công 
nhận là chuyên gia giáo dục toàn cầu 
của Microsoft. Đặc biệt, năm 2014, 
có hai giáo viên của Việt Nam đã đạt 
giải nhất, nhì trong vòng thi toàn cầu 
này và được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã cấp bằng khen. 

Cuộc thi năm 2016 sẽ được tổ 
chức từ tháng 10/2015 đến hết tháng 
6/2016, dự kiến tổng kết vào tháng 
10/2016. Thông tin cụ thể về thể lệ 
cuộc thi sẽ được đăng tải trên trang 
web www.giaoducphothong.edu.vn 
và trang web 
www.educatornetwork.com cũng 
như trong công văn gửi về các Sở 
Giáo dục và Đào tạo. 

(Theo baotintuc.vn) 
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HƯỚNG DẪN PHÁT WIFI TỪ 
LAPTOP KHÔNG CẦN PHẦN 
MỀM 

Phát WiFi từ laptop không cần 
dùng phần mềm cho các thiết bị di 
động xung quanh là một thao tác 
hoàn toàn khả thi dù chiếc laptop 
chạy hệ điều hành Windows 8 (Win 
8) hay Win 7.  

Hướng dẫn phát WiFi từ laptop: 
Dùng mạng thuật toán WEP 

Bước 1: Vào Start => Control 
Panel, sau đó vào mục Network and 
Sharing Center. 

Bước 2: Chọn Set up a new 
connection or network. 

Bước 3: Chọn Set up a wireless ad 
hoc (computer-to-computer) network 
=> bấm Next 2 lần. 

Bước 4: Đặt tên mạng, chọn kiểu 
mạng là WEP, đặt mật khẩu, 
tích Save this network => bấm Next. 

Bước 5: Thiết lập mạng ban đầu đã 
xong. Ấn Close. 

Bước 6: Tiếp đến bạn tạo kêt nối 
Internet cho mạng không dây mới 
tạo. Vào Control Panel, chọn Change 
adapter settings. 

Bước 7: Giữ Ctrl và chọn cả Local 
Area Network và Wireless Network 
Center => nhấp chuột phải và ấn Add 
to Bridge. 

 

Vậy là laptop đã trở thành một 
nguồn phát WiFi. 

(Theo ictnews.vn) 
 
 
 
 

 
 
SẢN XUẤT RAU AN TOÀN 
TRONG NHÀ KÍNH THEO 
CÔNG NGHỆ TỪ NHẬT BẢN 
VÀ ISRAEL 

Ngày 21/7/2015, Công ty VinEco - 
Tập đoàn Vingroup tiến hành ký kết 
hợp tác với 3 đối tác hàng đầu thế 
giới về cung ứng công nghệ cao cho 
sản xuất nông nghiệp  

Ba đối tác của VinEco đều đến từ 
những nền nông nghiệp nổi tiếng, 
gồm: NETAFIM (Israel);  KUBOTA 
(Nhật Bản) và Teshuva Agricultural 
Projects – TAP (Israel). Đây là hai 
quốc gia có nền nông nghiệp tiên 
tiến nhất thế giới với thế mạnh vượt 
trội về nghiên cứu, phát triển và tối 
ưu hiệu quả áp dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật trong sản xuất. 

Các đối tác sẽ cung cấp cho 
VinEco nền tảng công nghệ cao phục 
vụ sản xuất nông nghiệp an toàn trên 
quy mô lớn theo tiêu chuẩn 
VIETGAP và GLOBALGAP. Cụ thể 
TAP và NETAFIM cung cấp công 
nghệ nhà kính - nhà lưới với quy mô 
lên tới 60 ha cùng hệ thống tưới tiệu 
tự động và hệ thống cung cấp dinh 
dưỡng chủ động cho cây trồng trên 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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diện tích gần 1.000 ha (trong giai 
đoạn 1). Đối tác KUBOTA cung cấp 
công nghệ cơ giới hóa và tự động 
hóa trên cánh đồng mẫu lớn ở tất cả 
các nông trại của VinEco trên cả 
nước. 

Công nghệ nhà kính – nhà lưới 
gồm hệ thống thiết bị đồng bộ và 
được điều khiển tự động, có khả 
năng kiểm soát chủ động các yếu tố 
khí hậu – môi trường. Với công nghệ 
này, VinEco có thể đưa vào sản suất 
những bộ giống độc đáo, đảm bảo 
cung ứng cho thị trường nhiều loại 
rau củ quả an toàn, chất lượng chưa 
từng xuất hiện hoặc mới được sản 
xuất rất hạn chế tại Việt Nam trên 
quy mô lớn, năng suất cao, hạn chế 
sâu bệnh. Công nghệ nhà kính cũng 
đảm bảo cho VinEco đáp ứng tốt nhu 
cầu thị trường nội địa và hướng tới 
xuất khẩu nhờ sự ổn định trong sản 
xuất, hạn chế tác động bất lợi của 
thời tiết. 

Công nghệ tưới và cung cấp dinh 
dưỡng cho cây trồng của TAP và 
NETAFIM với việc tự động hóa và 
được kiểm soát chặt chẽ sẽ đảm bảo 
hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất cho 
nông sản của VinEco. Trên ruộng 
đồng có quy mô lớn, công nghệ cơ 
giới hóa của KUBOTA – thương 
hiệu hàng đầu về máy nông nghiệp 
tại Nhật Bản - sẽ giúp VinEco khép 
kín và kiểm soát từ khâu làm sạch 
đến đến gieo hạt, trồng trọt. Đặc biệt 
KUBOTA sẽ mang đến cho VinEco 
các loại máy móc lần đầu tiên có mặt 

tại Việt Nam như máy lên luống và 
phủ nilon, máy phun tự động, … 

Ngoài 3 công nghệ vượt trội trên, 
VinEco còn được cung ứng công 
nghệ sơ chế và bảo quản nông sản 
sau thu hoạch, đảm bảo nông sản 
luôn tươi ngon, đồng thời đáp ứng 
tối đa các yêu cầu về an toàn vệ sinh 
thực phẩm cũng như hàm lượng dinh 
dưỡng trong nông sản.. 

 
Với việc ký kết hợp tác với 3 đối 

tác hàng đầu trong lĩnh vực nông 
nghiệp trên thế giới, VinEco đã thể 
hiện quyết tâm đầu tư bài bản trên 
quy mô lớn và bền vững trong lĩnh 
vực nông nghiệp, từng bước hiện 
thực hóa việc cung cấp sản phẩm 
nông sản sạch với sản lượng lớn, 
được canh tác thân thiện với môi 
trường tại Việt Nam.  

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, 
VinEco còn góp phần tạo ra cuộc 
cách mạng trong cách làm nông 
nghiệp tại Việt Nam, từ đó tạo hiệu 
ứng lan tỏa, thúc đẩy các doanh 
nghiệp, người nông dân và toàn xã 
hội cùng hướng tới một nền nông 
nghiệp sạch vì sức khỏe của cộng 
đồng và vì sức khỏe lâu dài cho các 
thế hệ mai sau. 
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Theo kế hoạch, ngay sau lễ ký kết, 
VinEco sẽ khởi công và đưa nhà 
kính đầu tiên vào hoạt động, đảm 
bảo quý 4/2015 sẽ cho ra thị trường 
mẻ rau đầu tiên. VinEco sẽ ưu tiên 
phân phối nông sản qua hệ thống 
siêu thị Vinmart và cửa hàng tiện ích 
Vinmart+, đồng thời mở rộng hệ 
thống phân phối trên khắp cả nước, 
mang tính đột phá đảm bảo người 
tiêu dùng có thể mua sản phẩm ở 
nhiều nơi như siêu thị, ki-ốt trong 
các chợ, cửa hàng tiện lợi tại các khu 
vực dân cư, căng-tin trong các xí 
nghiệp và bán hàng trực tuyến … 
Đặc biệt, người tiêu dùng có thể trực 
tiếp hoặc gián tiếp giám sát quy trình 
trồng trọt thông qua hình ảnh được 
truyền trực tiếp từ nông trại. 

(Theo vtc.vn) 
 
BIẾN TRẤU THẢI THÀNH ĐIỆN 
NĂNG 

Lượng trấu thải lên đến 11 triệu 
tấn mỗi năm tại Việt Nam có thể đem 
lại nguồn năng lượng điện không 
nhỏ nhờ vào công nghệ khí hóa trấu 
“made in Vietnam” đã được triển 
khai thành công. Đây là thông tin 
được đề cập tại báo cáo “Hướng 
ứng dụng công nghệ khí hóa từ trấu 
thải để sử dụng năng lượng nhiệt sấy 
nông sản và năng lượng điện phục 
vụ nhà máy xay xát quy mô vừa và 
nhỏ” vào ngày 16/10/2015 tại Trung 
tâm Thông tin Khoa học và Công 
nghệ TP.HCM. 

Việt Nam là một nước nông 

nghiệp, sản lượng thóc hàng năm lên 
đến hàng chục triệu tấn, riêng trong 
năm 2014, sản lượng đạt đến 45 triệu 
tấn. Đến mùa thu hoạch lượng trấu 
thải ra rất nhiều (đến 11 triệu 
tấn/năm), có nguy cơ trở thành chất 
thải đổ xuống sông, kênh rạch gây ô 
nhiễm nguồn nước hoặc đốt ngoài 
trời gây ô nhiễm không khí. Tuy 
nhiên, trấu là năng lượng sinh khối 
(Biomass) có thể tái sinh được, tận 
dụng chất thải làm nhiên liệu. 

Tại Đại học Công nghiệp 
TP.HCM, các nhà khoa học đã 
nghiên cứu thành công công nghệ 
khí hóa từ phụ phẩm nông nghiệp 
(trọng tâm từ trấu thải) để sử dụng 
làm năng lượng nhiệt, năng lượng 
điện. TS. Bùi Trung Thành, Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển Công nghệ - Máy công nghiệp, 
Đại học Công nghiệp TP.HCM cho 
biết, sản phẩm này là kết quả của đề 
tài nghiên cứu khoa học trọng điểm 
cấp nhà nước KC05/2011-2015. 
Theo tính toán, hệ thống dùng điện 
trấu sẽ tiết kiệm cho hệ thống dùng 
điện lưới quốc gia 331,864 
đồng/ngày nếu số lượng trấu là 
300kg/ngày (giá 330đồng/kg) và độ 
ẩm trấu là 15.5%. 

Sản phẩm đã được ứng dụng tại Xí 
nghiệp Xay xát và Chế biến lương 
thực số 1, Công ty Lương thực Tiền 
Giang. TS. Bùi Trung Thành cho 
biết, giá bán hiện nay của hệ thống là 
1 tỉ 50 triệu, rẻ hơn gần một nửa so 
với sản phẩm nhập ngoại với hiệu 
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suất gần tương đương. Ngoài ra, ông 
cho biết thiết bị đã được ngiên cứu 
để có tỉ lệ nội địa hóa đến mức 85 – 
90%. Hiện nay, do chi phí vận 
chuyển cao nên việc ứng dụng hệ 
thống để tạo ra nhà máy có công suất 
cao hơn 1 MW không hiệu quả.  

Các xưởng xay xát tại Đồng bằng 
sông Cửu Long thường ở gần nhau, 
nên hệ thông khí hóa trấu có thể cho 
công suất cao hơn 1 MW nếu như 
xây dựng nhà máy lớn là liên hợp 
của nhiều nhà máy khí hóa trấu nhỏ.  

(Theo cesti.gov.vn) 
 

RA MẮT HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
BÁN HÀNG THÔNG MINH 

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Cục 
Thương mại điện tử và Công nghệ 
thông tin (VECITA) – Bộ Công 
Thương chính thức cho ra mắt hệ 
thống quản lý bán hàng thông minh 
với thương hiệu Alepo. 

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng 
VECITA cho biết, hiện nay, Việt 
Nam có khoảng 3 triệu hộ kinh 
doanh cá thể, cửa hàng bán lẻ. So với 
các thành phần kinh tế khác, nhóm 
đối tượng này chiếm số lượng áp 
đảo. Địa bàn kinh doanh của nhóm 
đối tượng này cũng vô cùng đa dạng, 
từ mặt tiền của các tuyến phố, cửa 
hàng trong các trung tâm thương 
mại, các chợ lớn, nhỏ cho đến các hộ 
gia đình, hoặc những mô hình bán 
hàng trên Internet. 

Tuy nhiên, nhiều khảo sát và 
nghiên cứu chỉ ra rằng, phần lớn 

trong nhóm này vẫn còn dùng hình 
thức quản lý hoạt động kinh doanh 
bằng sổ sách, giấy tờ, thủ công. Ví 
dụ, một cửa hàng bán tạp hóa cỡ nhỏ 
cũng phải phân phối vài trăm cho 
đến vài nghìn sản phẩm khác nhau. 
Mỗi một nhóm mặt hàng lại do một 
nhà phân phối khác nhau cung cấp. 
Để quản lý việc kinh doanh theo 
cách truyền thống, cửa hàng tạp hóa 
này phải lập ít nhất là 3 sổ: sổ nhật 
ký mua hàng, sổ bán hàng, sổ kho và 
chưa kể đến hàng đống chứng từ thu 
chi, hóa đơn bán hàng, sổ sách kế 
toán… Đây là công việc ngốn nhiều 
nhân lực, thời gian và phát sinh 
nhiều chi phí, giấy tờ. 

Do vậy, với mong muốn tìm ra 
phương thức giúp những đối tượng 
kể trên tăng năng suất lao động, quản 
lý hoạt động kinh doanh hiệu quả 
hơn, giảm thiểu các chi phí phát sinh 
trong kinh doanh, VECITA đã phát 
triển hệ thống quản lý bán hàng 
thông minh (Alepo). Đây là giải 
pháp giúp cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, cửa hàng phân phối bán lẻ có 
thể số hóa nhiều nghiệp vụ như nhập 
hàng, bán hàng, xử lý tồn kho, quản 
lý hóa đơn chứng từ, marketing, báo 
cáo thống kê… Trước đây, những 
nghiệp vụ này phải xử lý trên giấy 
hoặc thủ công thì nay có thể xử lý 
bằng phần mềm với thao tác đơn 
giản, dễ dùng và chi phí đầu tư thấp. 

Bên cạnh đó, với việc số các 
nghiệp vụ, Alepo sẽ giúp người sử 
dụng giảm thiểu rủi ro về mất mát dữ 
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liệu, tránh nhẫm lẫn trong xử lý 
thông tin. Alepo cũng được thiết kế 
để tận dụng tối đa những lợi thế của 
những thiết bị di động thông minh đó 
là tốc độ tính toán, tính cơ động nhỏ 
gọn và giao diện chạm nhấn thân 
thiện với người dùng. 

Được biết, giải pháp Alepo nằm 
trong khuôn khổ Chương trình Phát 
triển thương mại điện tử quốc gia 
giai đoạn 2014-2020, được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 689/QĐ-TTg ngày 
11/5/2014. Theo đó, VECITA phối 
hợp cùng các đơn vị liên quan phát 
triển các sản phẩm, giải pháp thương 
mại điện tử hỗ trợ cho cộng đồng 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể 
và các cá nhân ứng dụng vào hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. 

 (Theo baocongthuong.com.vn) 
 
 
 
 

Hỏi: Những phụ cấp ưu đãi đối 
với nhà giáo trực tiếp giảng dạy? 

Đáp: Theo Điều 2, Quyết định số 
244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 
của Thủ tướng Chính phủ quy định 
về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà 
giáo đang trực tiếp giảng dạy trong 
các cơ sở giáo dục công lập, mức 
phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được 
hưởng như sau: 

- Mức phụ cấp 25% áp dụng đối 
với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 
trong các trường đại học, cao đẳng, 

các học viện, trường bồi dưỡng của 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ 
chức chính trị - xã hội ở Trung ương 
và các trường chính trị của các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
(trừ nhà giáo giảng dạy trong các 
trường sư phạm, khoa sư phạm và 
nhà giáo dạy môn khoa học Mác - 
Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh); 

- Mức phụ cấp 30% áp dụng đối 
với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 
trong các trường trung học cơ sở, 
trung học phổ thông, trung tâm kỹ 
thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung 
tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 
dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị 
xã; trường trung học chuyên nghiệp, 
trường dạy nghề; các trung tâm bồi 
dưỡng chính trị của huyện, quận, thị 
xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 

- Mức phụ cấp 35% áp dụng đối 
với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 
trong các trường mầm non, tiểu học 
ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các 
trường trung học cơ sở, trung học 
phổ thông, các trung tâm kỹ thuật 
tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm 
giáo dục thường xuyên, trung tâm 
dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng 
sâu, vùng xa; 

- Mức phụ cấp 40% áp dụng đối 
với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 
trong các trường sư phạm, khoa sư 
phạm (đại học, cao đẳng, trung học), 
trường cán bộ quản lý giáo dục và 
đào tạo và nhà giáo dạy môn chính 
trị trong các trường trung học chuyên 

HỎI – ĐÁP  
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nghiệp, trường dạy nghề; 
- Mức phụ cấp 45% áp dụng đối 

với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 
các môn khoa học Mác - Lênin, Tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong các trường 
đại học, cao đẳng; 

- Mức phụ cấp 50% áp dụng đối 
với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 
trong các trường mầm non, tiểu học ở 
miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. 

Các mức phụ cấp ưu đãi này được 
tính trên mức lương theo ngạch, bậc 
hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ 
lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt 
khung (nếu có). 

Phạm vi và đối tượng áp dụng 
a) Nhà giáo (kể cả những người 

trong thời gian thử việc, hợp đồng) 
thuộc biên chế trả lương, đang trực 
tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo 
dục công lập thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân và các trường, trung tâm, 
học viện thuộc cơ quan nhà nước, 
Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau 
đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công 
lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt 
động (bao gồm nguồn thu từ ngân 
sách nhà nước cấp và các nguồn thu 
sự nghiệp theo quy định của pháp 
luật); 

b) Nhà giáo (kể cả những người 
trong thời gian thử việc, hợp đồng) 
thuộc biên chế trả lương của các cơ 
sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ 
tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực 
hành tại các xưởng trường, trạm, trại, 
phòng thí nghiệm; 

c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế 

trả lương của các cơ sở giáo dục 
công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số 
giờ theo quy định của cấp có thẩm 
quyền. 

Nguồn kinh phí để chi trả phụ cấp 
ưu đãi theo quy định tại Quyết định 
này được sử dụng từ nguồn thu từ 
các hoạt động sự nghiệp của đơn vị 
theo quy định và nguồn kinh phí do 
ngân sách nhà nước cấp cho các cơ 
sở giáo dục công lập. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 
Mẹo vặt: Rã đông thịt, cá không 

cần lò vi sóng 
Dưới đây là cách rã đông hiệu quả 

cho tất cả các loại thực phẩm protein 
thịt (cá, lợn, gà...) vừa nhanh vừa an 
toàn và không bị mất chất dinh 
dưỡng: 

- Lấy thịt/cá ra khỏi túi bọc hay 
hộp đựng và đặt vào trong một túi 
nilong có khóa kéo. Bóp cho khí 
trong túi ra ngoài hết rồi bịt kín 
miệng túi và đặt vào trong một chiếc 
bát đựng vừa toàn bộ cá hay thịt 
trong túi. 

- Đặt bát vào bồn rửa, dưới vòi 
nước lạnh, nếu nhiệt độ nước ấm có 
thể tạo điều kiện vi khuẩn sinh sôi.  

- Thay nước cứ mỗi 10 phút một 
lần cho tới khi cá tan đá. (Tùy thuộc 
vào kích cỡ thực phẩm, bằng cách 
này có thể mất khoảng 20 phút đến 
một tiếng để rã đông hoàn toàn). 

- Lấy cá/thịt ra và nấu ngay lập 
tức. 

(Theo vnexpress.net) 


