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LIÊN KẾT VÙNG TRONG 
NÔNG NGHIỆP 

Theo dự thảo Văn kiện Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng có nội dung về “Phát triển 
kinh tế vùng, liên vùng”, xác định 
nhiệm vụ “Sớm xây dựng và thể chế 
hóa cơ chế điều phối liên kết vùng”. 

Liên kết và điều phối liên kết vùng 
chịu sự tác động mạnh mẽ của thể 
chế hiện tại và đang đòi hỏi cần có 
sự cải cách thể chế. Cải cách thể chế 
chính là tiềm năng lớn để có thể khai 
thác nhằm nâng cao hiệu quả, năng 
suất và năng lực cạnh tranh của kinh 
tế vùng. Thực tiễn từ vùng trọng 
điểm nông nghiệp quốc gia và địa 
bàn nông thôn rộng lớn cho thấy, 
việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây 
dựng nông thôn mới cần thiết phải 
sớm xây dựng và hoàn thiện “Cơ chế 
điều phối liên kết vùng”. 

Về quy hoạch cho nông nghiệp tại 
các địa phương chúng ta đang tập 
trung với việc hoạch định chiến lược 
và quy hoạch phát triển kinh tế tỉnh, 
với tiêu chí GDP tỉnh, cơ cấu kinh tế 
tỉnh. Tỉnh nào cũng cần những con 
số đẹp về GDP và cơ cấu kinh tế 
theo hướng gia tăng tỉ trọng giá trị 
sản xuất công nghiệp bằng mọi giá. 
Sau một thời gian phát triển theo 
hướng này, người ta mới nhận ra 
rằng, phải phát triển kinh tế theo 

vùng. Do đó, các địa phương đang 
phải hợp tác với nhau để bàn phương 
án liên kết vùng.  

Trong khi đó, quá trình phát triển 
công nghiệp và đô thị trong những 
năm qua đã kéo người nông dân rời 
bỏ đồng ruộng vào làm việc ở các 
khu công nghiệp. Quá trình này cũng 
phần nào hạn chế nguồn cung đất 
nông nghiệp cho thị trường đất đai. 
Tích tụ đất đai mới có thể tạo ra các 
trang trại sản xuất nông sản hàng hóa 
quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, 
thực hiện thực hành nông nghiệp tốt 
(GAP), làm ra nông sản bảo đảm an 
toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả đủ 
sức cạnh tranh trên thị trường trong 
và ngoài nước... 

Nhìn vào thực tế trên, có thể thấy 
sự “thiếu” của quy hoạch cho nông 
nghiệp, nhưng ở nhiều khía cạnh, các 
quy hoạch này lại đang “thừa” và 
kém hiệu quả. Thực tế thị trường 
luôn “dẫn lối” cho sản xuất và quy 
hoạch phải phục vụ được định hướng 
sản xuất đó. Khi có thị trường tiêu 
thụ thì người nông dân sẽ yên tâm 
sản xuất. 

Hiện nay, nhiều địa phương đã dứt 
bỏ được tư duy cục bộ để có thể ngồi 
lại với nhau, cùng bàn thảo chiến 
lược phát triển kinh tế theo vùng. 
Chiến lược đó sẽ giúp phân bổ hiệu 
quả nguồn lực, phát huy thế mạnh để 
cho ra sản phẩm theo đúng tín hiệu 
của thị trường. 

Thông qua những phương án chiến 
lược cho các sản phẩm thế mạnh, thì 
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việc quy hoạch xây dựng kết cấu hạ 
tầng cũng được thiết lập theo vùng 
kinh tế sinh thái chứ không của riêng 
tỉnh, thành phố nào. Các tỉnh cùng 
hướng về quy hoạch chung của vùng 
để quyết liệt chỉ đạo sản xuất theo 
mùa vụ chung, khi đó quy hoạch sản 
xuất nông nghiệp mới thực sự phát 
huy được đầy đủ thế mạnh. 

(Tổng hợp) 
 

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP 
QĐND VN (22-12-1944) 

Đầu năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về nước trực tiếp lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941, 
Người chủ tọa Hội nghị Trung ương 
lần thứ 8 tại Pắc Bó. Hội nghị quyết 
định thành lập mặt trận dân tộc 
thống nhất lấy tên là “Việt Nam độc 
lập đồng minh hội”, gọi tắt là Việt 
Minh, xây dựng và phát triển các lực 
lượng vũ trang để chuẩn bị tranh thủ 
thời cơ, đi từ “khởi nghĩa từng phần 
trong từng địa phương” để “mở 
đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa 
to lớn giành chính quyền trong cả 
nước. 

 
Sau Hội nghị ấy, đội du kích Bắc 

Sơn được đổi tên là Cứu quốc quân. 

Ngày 19 – 5 – 1941, trung đội Cứu 
quốc quân 2 được thành lập tại rừng 
Khuôn Mánh, xã Tràng xá, châu Vuc 
Nhai, tỉnh lạng Sơn. Đầu năm 1944, 
căn cứ Bắc Sơn – Vũ Nhai mở rộng 
sang Châu Sơn Dương (Tuyên 
Quang) và trung đội Cứu quốc quân 
3 được thành lập ngày 25 – 2 – 1944 
ở Khuổi Kịch, Sơn Dương (Tỉnh 
Tuyên Quang). 

Giữa năm 1944, tình hình thế giới 
có nhiều chuyển biến mau lẹ. Hồng 
quân Liên Xô chuyển sang phản 
công thắng lợi trên nhiều mặt trận. 
Tháng 8/1944, Trung ương Đảng kêu 
gọi nhân dân “cầm vũ khí đuổi thù 
chung”. Không khí chuẩn bị khởi 
nghĩa sục sôi khắp nơi. Cuối năm 
1944, nhân dân vùng Cao - Bắc - 
Lạng sẵn sàng hưởng ứng khởi 
nghĩa. 

Tháng 10/1944, sau một thời gian 
ở nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về nước chỉ thị hoãn cuộc khởi nghĩa 
Cao - Bắc - Lạng. Người nói: “Thời 
kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã 
qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi 
nghĩa chưa tới…. Cuộc đấu tranh 
bây giờ phải từ hình thức chính trị 
tiến lên hình thức quân sự. Song hiện 
nay, chính trị còn trọng hơn quân sự. 
Phải tìm ra một hình thức thích hợp 
thì mới có thể đẩy phong trào tiến 
lên”. 

Để đáp ứng yêu cầu đó, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập đội 
Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân. Trong chỉ thị ghi rõ: “Tên đội 
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Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân nghĩa là chính trị trọng hơn 
quân sự, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ 
các du kích Cao - Bắc - Lạng số cán 
bộ đội viên kiên quyết, hăng hái nhất 
và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí 
để lập ra đội quân chủ lực… 

Chấp hành chỉ thị của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, ngày 22/12/1944, đội Việt 
Nam tuyên truyền giải phóng quân 
được thành lập tại châu Nguyên 
Bình, Cao Bằng, trong một khu rừng 
nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám 
và Trần Hưng Đạo. Trung ương 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp 
tổ chức lãnh đạo và tuyên bố thành 
lập Đội. Đội gồm 34 người (có 3 nữ) 
chia thành 3 tiểu đội, có chi bộ Đảng 
lãnh đạo. Vũ khí của đội gồm có 34 
khẩu súng các loại. Sau lễ thành lập, 
toàn đội đã ăn một bữa cơm nhạt, 
không rau, không muối để tượng 
trưng cho tinh thần chịu đựng gian 
khổ của người chiến sĩ cách mạng. 

Lực lượng vũ trang miền Đông 
Nam Bộ -  tiền thân của lực lượng vũ 
trang Quân khu 7 ngày nay, ra đời 
sau Cách mạng tháng 8 – 1945, đã 
góp phần trong sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng và bảo vệ Tổ quốc của 
toàn dân tộc; Làm rạng rỡ truyền 
thống đánh giặc hào hùng của 
QĐND Việt Nam. Là một bộ phận 
của lực lượng vũ trang quân khu 7, 
lực lượng vũ trang của tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu có một quá trình chiến đấu 
và chiến thắng vẻ vang. Từ Tổ chức 

thanh niên tiền phong thành lập năm 
1945, Quốc gia tự vệ cuộc, đội du 
kích Quang Trung, chi đội 16, đơn vị 
40, đơn vị 45... đã dũng cảm làm 
nòng cốt cho phong trào toàn dân 
đánh giặc, giải phóng quê hương. 
Năm tháng sẽ qua đi nhưng âm vang 
của những chiến thắng trên quê 
hương Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ mãi 
mãi khắc ghi trong con tim, khối óc 
của lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay: Pháo 
đài Phước Thắng, Chiến thắng Bình 
Giã, chiến khu xuyên Phước cơ, Địa 
đạo Long Phước, giải phóng nhà tù 
Côn Đảo ...  

Năm 1990, theo nghị quyết 02 của 
Bộ Chính trị, ngày 22/12 hàng năm 
trở thành ngày hội Quốc phòng toàn 
dân. 

(Tổng hợp) 
 
 
 
 
 
BR-VT TĂNG CƯỜNG CÔNG 
TÁC PHÒNG, CHỐNG HẠN, 
XÂM NHẬP MẶN, ĐỐI PHÓ 
VỚI ẢNH HƯỞNG CỦA EL 
NINO 

Theo báo cáo của Trung tâm Dự 
báo khí tượng thủy văn Trung ương, 
hiện tượng El Nino tiếp tục ảnh 
hưởng đến nước ta, có khả năng đạt 
cường độ của El Nino mạnh kỷ lục 
1997/1998 và xác suất kéo dài đến 
hết mùa đông 2015-2016 là 90%. 
Ngoài cường độ mạnh, nhiều khả 

CÔNG NGHIỆP  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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năng El Nino 2014-2016 sẽ trở thành 
một trong những El Nino kéo dài 
nhất trong khoảng 60 năm qua. 

Thực tế, từ cuối năm 2014 đến 
nay, do ảnh hưởng của El Nino, 
lượng mưa, dòng chảy sông, suối ở 
hầu hết các khu vực đều thiếu hụt so 
với trung bình nhiều năm, dẫn đến 
hạn hán đã xảy ra ở khu vực Trung 
Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, 
lượng mưa, dòng chảy, dung tích trữ 
của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện 
phần lớn đều thấp hơn cùng kỳ năm 
2014. Với nguồn nước trữ hiện tại và 
thông tin dự báo khí thượng, thủy 
văn, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 
mặn sẽ xảy ra gay gắt ngay từ vụ 
Đông Xuân 2015-2016 và kéo dài 
đến vụ Hè Thu năm 2016, các khu 
vực bị ảnh hưởng là Trung Bộ, Tây 
Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng 
bằng sông Cửu Long. 

Thực hiện Chỉ thị số 8718/CT-
BNN-TCTL ngày 23 tháng 10 năm 
2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc tăng cường 
thực hiện các giải pháp phòng, chống 
hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, 
đối phó với ảnh hưởng của hiện 
tượng El Nino. Để chủ động phòng, 
chống hạn và xâm nhập mặn có khả 
năng xảy ra do ảnh hưởng của hiện 
tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu ở cuối vụ Mùa 2015, 
vụ Đông Xuân 2015-2016 và vụ Hè 
Thu 2016, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông ban hành số 2649/SNN-
NN về việc tăng cường công tác 

phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, 
đối phó với ảnh hưởng của El Nino. 
Theo đó,  Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị và đề nghị các địa phương 
thực hiện một số công tác như sau:  

- Kiểm tra, khắc phục những tồn 
tại để hoàn thiện hệ thống toàn tuyến 
kênh chính, kênh nhánh hồ chứa 
nước Sông Ray, để thông nước từ hồ 
chứa nước Sông Ray đến hồ chứa 
nước Đá Đen và tiếp nước cho các 
hồ thủy lợi: Suối Giàu, Đá Bàng, Lồ 
Ồ, Xuyên Mộc…  

- Theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn 
biến thời tiết, nguồn nước để xây 
dựng các phương án tích nước ở các 
hồ thủy lợi phù hợp, đảm bảo an toàn 
công trình và tích nước tối đa chống 
hạn vụ Mùa 2015 và cân đối trữ 
lượng tích nước ở các hồ, đập thủy 
lợi để xây dựng Kế hoạch tưới vụ 
Đông Xuân 2015-2016; kịp thời điều 
chỉnh kế hoạch cấp nước khi nguồn 
nước thay đổi. 

- Xây dựng kế hoạch nạo vét, phát 
quang hệ thống công trình kênh tưới 
thuộc phạm vi quản lý của Trung 
tâm; kiểm tra, đôn đốc các địa 
phương thực hiện nạo vét, phát 
quang hệ thống công trình kênh tưới 
thuộc phạm vi quản lý của địa 
phương để thông thoáng dòng chảy, 
nâng cao hiệu quả sử dụng nước. 

- Tiếp tục duy trì phối hợp Chi cục 
Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão, 
các địa phương định kỳ kiểm tra 
đồng ruộng để kịp thời phát hiện tình 
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trạng hạn hán, dịch bệnh báo cáo 
UBND địa phương, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn để chỉ đạo 
biện pháp xử lý kịp thời. 

- Phối hợp Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn các huyện, 
Phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn 
xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng trên đất lúa vụ Đông Xuân; 
kêu gọi các doanh nghiệp cùng tham 
gia thực hiện mô hình. 

- Xây dựng phương án cấp nước 
sinh hoạt an toàn ở các địa bàn được 
giao; kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi 
công công trình cấp nước năm 2015 
để sớm hoàn thành và đưa vào sử 
dụng nhằm nâng cao năng lực cấp 
nước sinh hoạt cho nhân dân. 
 (Theo sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 

 
CÔNG BỐ 5 LOẠI CHẤT TẠO 
MÀU VÀNG CHO THỊT GÀ CÓ 
THỂ GÂY UNG THƯ 

Ngày 16/11, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn vừa ban hành 
Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT 
bổ sung danh mục hóa chất, kháng 
sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh 
doanh và sử dụng trong thức ăn chăn 
nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam. 

Cụ thể, Thông tư này bổ sung thêm 
5 loại chất cấm mới có tên là Vàng-ô 
(là nguyên liệu làm ve quét tường 
trong xây dựng, hay sử dụng để 
nhuộm màu vải trong công nghệ dệt 
nhuộm) vào danh mục chất cấm sử 
dụng trong chăn nuôi gồm: Vat 

Yellow 1, Vat Yellow 2, Vat Yellow 
3 và Vat Yellow 4, Auramine và các 
dẫn xuất của Auramine. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ 
ngày ký ban hành. 

Trước đó, qua kiểm tra hoạt động 
chăn nuôi, Thanh tra Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
phát hiện có doanh nghiệp sử dụng 
các chất này để trộn vào thức ăn 
chăn nuôi để tạo màu vàng cho thịt 
gà trong quá trình chăn nuôi. Theo 
các phân tích khoa học, con người ăn 
thịt gà có tồn dư chất này có thể sẽ bị 
ung thư. 

Bên cạnh đó, Cục Chăn nuôi (Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn) đang tổ chức lấy ý kiến đóng 
góp cho dự thảo Thông tư ban hành 
danh mục kháng sinh, hóa dược được 
phép sử dụng trong thức ăn chăn 
nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam 
và quy định rõ hàm lượng sử dụng 
kháng sinh và thời gian cách ly trước 
khi thu hoạch. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 
 
 

 
 

10 THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI 
ĐOẠN 2010-2015 

Những thành tựu của ngành nông 
nghiệp đạt được trong 70 năm qua 
rất to lớn, làm thay đổi vị thế của 
người nông dân từ những người làm 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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thuê, nghèo đói sang làm chủ, có 
ruộng đất, được áp dụng khoa học kỹ 
thuật, sản xuất hàng hóa ngày càng 
hiệu quả hơn. 

Ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh 
nông, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. Trải qua 70 năm xây 
dựng và trưởng thành, ngành nông 
nghiệp Việt Nam đã gặt hái được 
nhiều thành tựu rực rỡ.  

Năm 2015 cũng là năm đầu tiên 
Thủ tướng Chính phủ có quyết định 
chọn ngày 14/11 hằng năm là "Ngày 
truyền thống ngành NN&PTNT Việt 
Nam" nhằm khẳng định vai trò của 
sự phát triển nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn. 

Sản xuất nông nghiệp của nước ta 
từ một nền sản xuất lạc hậu, năng 
suất, hiệu quả thấp, tự cung tự cấp đã 
chuyển mạnh sang một nền sản xuất 
hàng hóa, đảm bảo vững chắc an 
ninh lương thực và có nhiều mặt 
hàng chiếm vị thế cao trên thị trường 
quốc tế.  

Nhân dịp này, Bộ NN&PTNT 
công bố 10 thành tựu nổi bật của 
ngành trong giai đoạn 2010-2015. 

1. Xây dựng nông thôn mới đã trở 
thành phong trào rộng khắp trong cả 
nước, được cả hệ thống chính trị và 
người dân đồng tình hưởng ứng. Với 
nhiều cách làm sáng tạo, nhiều 
nguồn lực đã được huy động để xây 
dựng nông thôn mới, nhờ đó diện 
mạo của nhiều vùng nông thôn nước 
ta đổi mới, đời sống tinh thần và vật 

chất của người dân được nâng lên. 
Đến cuối năm 2015 có khoảng 1.500 
xã và 9 huyện, thị xã đạt chuẩn nông 
thôn mới. 

2. Kim ngạch xuất khẩu nông sản 
đạt trên 30 tỉ USD vào năm 2014 là 
dấu ấn tăng trưởng ngoạn mục của 
ngành NN&PTNT trong điều kiện 
thời tiết diễn biến phức tạp; thị 
trường xuất khẩu nông sản khó khăn, 
sức mua giảm… Việt Nam đã trở 
thành nước xuất khẩu nông sản lớn 
trên thế giới với 10 loại nông sản 
xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 1 tỉ 
USD/năm. 

3. Hình ảnh những cán bộ kiểm 
ngư anh dũng đấu tranh trên biển đã 
khích lệ lòng yêu nước, ý chí quật 
cường của dân tộc trong cuộc đấu 
tranh bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. 
Dù mới được thành lập (11/2012) 
nhưng Kiểm ngư Việt Nam đã khẳng 
định trọng trách lớn trong việc tham 
gia thực thi pháp luật trên biển, tích 
cực giúp đỡ và hỗ trợ cho ngư dân 
vươn khơi. 

4. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
được triển khai thực hiện trên cơ sở 
phát huy lợi thế của cả nước và mỗi 
địa phương gắn với thị trường trong 
nước và xuất khẩu. Bộ NN&PTNT 
đã phê duyệt 24 quy hoạch phục vụ 
tái cơ cấu. Trong đó có 17 quy hoạch 
trên phạm vi cả nước và 7 quy hoạch 
khu vực, vùng, địa bàn cụ thể… góp 
phần quan trọng duy trì, phát triển 
sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng 
của toàn ngành. 
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5. Giữ ổn định 3,8 triệu ha đất 
trồng lúa là chủ trương lớn trong 
nông nghiệp được Quốc hội thông 
qua nhằm đảm bảo an ninh lương 
thực cũng như sinh kế của nông dân. 
Nhờ đó, lợi thế về cây lúa tiếp tục 
được phát huy và có nhiều chính 
sách mới ra đời nhằm hỗ trợ và nâng 
cao đời sống người trồng lúa. 

6. Thông tư liên tịch số 14 
về “kiện toàn tổ chức bộ máy hành 
chính” trong ngành NN&PTNT đã 
xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của 
các tổ chức thuộc hệ thống, đảm bảo 
công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung 
ương đến địa phương được thông 
suốt, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với 
chủ trương cải cách hành chính Nhà 
nước, cải cách công vụ của Chính 
phủ. 

7. Hơn 2,7 tỉ USD huy động nguồn 
vốn ODA trong nông nghiệp, nông 
thôn là mức kỷ lục trong 5 năm qua. 
Từ nguồn vốn này, nhiều công trình 
thủy lợi, giao thông nông thôn… 
được xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, 
qua đó góp phần phát huy nội lực 
trong nước và tăng vị thế của ngành 
nông nghiệp trên trường quốc tế. 

8. Nông nghiệp công nghệ cao đã 
trở thành “làn sóng mới” trong lĩnh 
vực sản xuất nông nghiệp. Với tiềm 
lực về vốn, kinh nghiệm thương 
trường, các doanh nghiệp lớn tập 
trung đầu tư vào nông nghiệp công 
nghệ cao đang tạo ra những sản 
phẩm chất lượng, được kiểm soát an 
toàn thực phẩm theo chuỗi, bước đầu 

cạnh tranh được với hàng hóa nhập 
ngoại và hướng tới xuất khẩu. 

9. Một nhiệm kỳ Quốc hội thông 
qua nhiều bộ luật nhất về lĩnh vực 
nông nghiệp. Việc thông qua Luật 
Phòng chống thiên tai, Luật Bảo vệ 
và kiểm dịch thực vật, Luật Thú y đã 
tạo ra một khuôn khổ pháp lý thống 
nhất, thể chế hóa các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà 
nước, đồng thời tăng cường công tác 
quản lý Nhà nước về các lĩnh vực 
này. 

10. Chi trả dịch vụ môi trường 
rừng là chính sách có hiệu quả rõ rệt 
nhất đối với việc bảo vệ và phát triển 
rừng hiện nay. Khi chính sách đi vào 
cuộc sống đã nâng diện tích rừng 
được bảo vệ từ 2,8-3,37 triệu ha. 
Đồng thời, tạo ra nguồn tài chính bền 
vững, góp phần ổn định đời sống của 
người làm nghề rừng, đặc biệt là 
đồng bào các dân tộc ít người ở các 
vùng miền núi. 

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 
Cao Đức Phát, nông nghiệp, nông 
thôn đã đi đầu trong đổi mới và 
giành được những thành tựu toàn 
diện.  

Bước sang giai đoạn mới, nhiệm 
vụ của ngành NN&PTNT hết sức 
nặng nề với nhiều khó khăn, thách 
thức trong thời kỳ hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng, tác động của 
biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, 
mạnh mẽ. Do đó, ngành NN&PTNT 
phải phấn đấu đạt và vượt mục tiêu 
để tăng trưởng bền vững, chất lượng, 
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tiếp tục góp phần cải thiện nhanh 
điều kiện sống của dân cư nông 
thôn... 

(Theo omard.gov.vn) 
 

THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG LIÊN 
KẾT VÙNG TẠI ĐBSCL 

Hiện nay, trong xu thế chung yêu 
cầu các địa phương, vùng phải đẩy 
mạnh cải cách cơ cấu, đổi mới mô 
hình tăng trưởng phù hợp với nhu 
cầu hội nhập sâu rộng với các vùng, 
khu vực và cả nước để phát triển 
kinh tế, đồng thời nâng cao khả năng 
thích ứng với các thách thức đến từ 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng, 
đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực 
được phân bổ rất hạn hẹp và phải 
được sử dụng có hiệu quả, tập trung. 

Tại cuộc họp lấy ý kiến đóng góp 
dự thảo quy chế thí điểm điều phối 
liên kết phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020, 
do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, 
đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thứ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho 
biết: Việc xây dựng, trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt và triển khai 
thực hiện “Quy chế thí điểm điều 
phối liên kết phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bằng sông Cửu Long 
giai đoạn 2016 - 2020” nhằm khai 
thác, phát huy đúng mức những tiềm 
năng, lợi thế của toàn vùng và của 
từng địa phương; huy động, sử dụng 
hiệu quả mọi nguồn lực nhằm nâng 
cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng 

nhanh, bền vững; đồng thời nâng cao 
thu nhập trong xu thế hội nhập quốc 
tế và tác động của biến đổi khí hậu. 
Trọng tâm của việc xây dựng quy 
chế này hướng đến phát triển nông 
nghiệp bền vững gắn với sản xuất 
hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo 
chuỗi giá trị và phát triển mạnh công 
nghiệp, dịch vụ trên toàn vùng. 

Theo dự thảo liên kết vùng 
ĐBSCL, hai lĩnh vực thí điểm điều 
phối liên kết được xác định là: Phát 
triển nông nghiệp bền vững và Hỗ 
trợ đầu tư phát triển sản xuất nâng 
cao sức chống chịu của cư dân do 
tác động của biến đổi khí hậu. Cụ 
thể, trong phát triển nông nghiệp bền 
vững sẽ tập trung liên kết sản xuất, 
chế biến và tiêu thụ nông sản theo 
chuỗi giá trị, chú trọng vào các mặt 
hàng chủ lực của vùng là lúa gạo, trái 
cây, tôm, cá; liên kết phát triển thị 
trường tiêu thụ; nâng cao năng lực 
cho nông dân tham gia vào quá trình 
tạo ra chuỗi giá trị để nâng cao thu 
nhập. Trong hỗ trợ đầu tư phát triển 
sản xuất nâng cao sức chống chịu 
của cư dân do tác động của biến đổi 
khí hậu sẽ tập trung thực hiện các 
chương trình, dự án xây dựng, nâng 
cấp hạ tầng giao thông, hệ thống 
thủy lợi, hệ thống bảo vệ bờ biển. 
Các hoạt động điều phối liên kết tập 
trung vào 4 nội dung là: xây dựng 
quy hoạch - kế hoạch, đầu tư, xây 
dựng cơ chế, chính sách, thiết lập hệ 
thống thông tin vùng. 

(Theo tapchicongsan.org.vn) 
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TẬP HUẤN MÔ HÌNH RADA 
HÀNG HẢI TRÊN TÀU KHAI 
THÁC XA BỜ 

Thực hiện mô hình lắp đặt máy 
Rada hàng hải FURUNO từ 48 hải 
lý trở lên trên tàu khai thác xa bờ 
thuộc dự án “Xây dựng mô hình hiện 
đại hóa đội tàu cá đánh bắt hải sản 
xa bờ” theo hợp đồng đã được ký kết 
giữa Trung tâm Khuyến nông – 
Khuyến ngư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
với Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia năm 2015. 

Ngày 10/11/2015, tại UBND 
TP.Vũng Tàu; Trung tâm Khuyến 
nông – Khuyến ngư tỉnh đã phối hợp 
với Phòng Kinh tế TP.Vũng Tàu tổ 
chức tập huấn cho trên 35 bà con làm 
nghề khai thác trên địa bàn. 

Tại buổi tập huấn, bà con được 
nghe cán bộ kỹ thuật của Trung tâm 
Khuyến nông – Khuyến ngư giới 
thiệu về lợi ích của Radar là để phát 
hiện chướng ngại vật; có thể phát 
hiện mục tiêu từ xa với khoảng cách 
từ hàng chục đến hàng trăm km. 
Radar lắp đặt trên tàu giúp người 
điều khiển tàu phát hiện mục tiêu 
xung quanh, nhận dạng và biết được 
mục tiêu là cố định (như núi đá, bờ 
đảo hoặc đất liền) hay mục tiêu di 
động (như tàu thuyền) và hướng di 
chuyển của nó. Việc ứng dụng radar 
hàng hải trong khai thác hải sản với 
cộng đồng ngư dân nhằm sớm phát 
hiện nguy cơ đâm va để phòng tránh 
kịp thời; 

Bên cạnh đó, rada hàng hải còn có 

tác dụng đối với các nghề khai thác 
có đường lưới dài như nghề lưới vây, 
lưới rê hay nghề câu… dùng để quan 
sát bảo vệ đường lưới. Đặc biệt, 
trong bối cảnh biển Đông ngày càng 
phức tạp như hiện nay, radar hàng 
hải còn giúp ngư dân dễ dàng phát 
hiện tàu lạ để từ đó kịp thời xử lý, 
bám biển dài ngày, bảo vệ ngư 
trường và biển đảo của Tổ quốc. 

Với mục tiêu nhằm hiện đại hóa 
đội tàu khai thác xa bờ. Việc giới 
thiệu cho bà con về lợi ích của việc 
ứng dụng radar hàng hải trong khai 
thác hải sản với cộng đồng ngư dân; 
từ đó, nâng cao nhận thức, tạo hiệu 
ứng tích cực và khuyến khích ngư 
dân đầu tư mua và lắp đặt radar trên 
tàu khai thác xa bờ. 
(Theo sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 

 
ĐỂ NGÀNH HỒ TIÊU PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG 

Với việc diện tích hồ tiêu phá vỡ 
quy hoạch, việc mở rộng diện tích ồ 
ạt làm sản lượng hạt tiêu liên tục 
tăng. Trong 2-3 năm tới, khi số tiêu 
trồng mới cho thu hoạch có dẫn đến 
tình trạng cung vượt cầu.  

Trước thực trạng đó Bộ NN-PTNT 
đã yêu cầu các địa phương khẩn 
trương rà soát quy hoạch sản xuất hồ 
tiêu trên địa bàn và có kế hoạch từng 
bước giảm diện tích những vùng ít 
thích hợp và không thích hợp. Đồng 
thời hình thành vùng sản xuất hồ tiêu 
tập trung; xây dựng cơ sở thu mua, 
chế biến, từng bước tiến tới sản xuất 
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hồ tiêu an toàn, có thương hiệu; Tổ 
chức lại sản xuất theo hướng liên kết, 
tổ hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm, áp 
dụng kỹ thuật canh tác an toàn, kịp 
thời phòng ngừa dịch bệnh; Nghiên 
cứu đồng bộ các giải pháp với cây hồ 
tiêu, từ chọn tạo giống, quy trình 
canh tác, chế biến, bảo quản; Tăng 
cường đầu tư, đổi mới công nghệ chế 
biến, nâng cao chất lượng, đa dạng 
hóa sản phẩm hồ tiêu để nâng cao giá 
trị gia tăng; Tích cực xây dựng “chỉ 
dẫn địa lý hồ tiêu” tại các vùng trồng 
nổi tiếng để tăng hiệu quả sản xuất. 

 
Nhiều nguy cơ 
Từ năm 2000, Bộ NN-PTNT đã 

xếp hồ tiêu vào các mặt hàng nông 
sản có khả năng cạnh tranh và định 
hướng diện tích sản xuất ở mức 
50.000 tấn. Tuy nhiên, con số này 
hiện nay đã gấp 2-3 lần. Kể từ năm 
2014, hạt tiêu Việt Nam lần đầu lọt 
vào nhóm các mặt hàng xuất khẩu 
trên 1 tỷ USD, với kim ngạch 1,2 tỷ 
USD. Riêng 9 tháng đầu năm 2015, 
cả nước đã xuất khẩu 110.000 tấn hạt 
tiêu với trị giá 1,04 tỷ USD. Việt 
Nam hiện chiếm trên 50% thị phần 
xuất khẩu tiêu toàn thế giới. 

Tại BR-VT, mặc dù sản lượng đạt 
hơn 14.200 tấn mỗi năm, chất lượng 
hạt tiêu luôn nằm trong “top” đầu 
của cả nước, nhưng trên địa bàn tỉnh 
lại chưa có DN nào trực tiếp xuất 
khẩu mặt hàng này. Phần lớn tiêu 
được các DN từ TP.Hồ Chí Minh, 
Đồng Nai thu mua và xuất khẩu. 
Mặc dù người trồng tiêu có lợi thế là 
có thể cất trữ, đợi lúc nào được giá 
mới bán. Tuy nhiên, điều này cũng 
có không ít rủi ro nếu như nguồn 
cung lớn, xuất khẩu ít đi, giá giảm 
thì nông dân sẽ bị thiệt hại không ít. 
Ngoài ra, hạt tiêu sau khi thu hoạch 
xong chủ yếu bán qua thương lái nên 
giá trị chưa cao. 

Theo các hộ trồng tiêu, do BR-VT 
chưa có một nhà máy chế biến hồ 
tiêu xuất khẩu, đầu ra cho sản phẩm 
đều do nông dân tự tìm kiếm nên 
việc hồ tiêu vỡ quy hoạch đang tạo 
ra những nguy cơ trước mắt như 
“được mùa rớt giá, được giá mất 
mùa”. Thông thường theo quy luật 
thị trường, sau một thời gian tăng 
“nóng” cả về giá lẫn diện tích, rất có 
thể sẽ dẫn tới tình trạng cung lớn hơn 
cầu, từ đó giá tiêu sẽ giảm xuống. 
Mặc dù mở rộng diện tích trồng tiêu 
nhưng nông dân cũng chưa cảm thấy 
yên tâm vì đầu ra cho sản phẩm vẫn 
còn bấp bênh. 

Thời gian qua, ngành nông nghiệp 
khuyến cáo người dân nên ổn định 
diện tích hồ tiêu, không nên mở rộng 
ngoài vùng quy hoạch. Tuy nhiên, do 
sức hấp dẫn từ lợi nhuận của cây tiêu 
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quá lớn, nên thực tế tại một số xã 
trên địa bàn huyện Châu Đức, huyện 
Xuyên Mộc, nhiều hộ dân vẫn trồng 
tiêu tại các khu vực đất không phù 
hợp như: thoát nước kém trong mùa 
mưa, không có điều kiện tưới trong 
mùa nắng, tầng canh tác quá mỏng, 
độ mùn thấp… Trong khi đó, điều 
kiện phù hợp để cho cây tiêu phát 
triển là phải thoát nước tốt, tầng canh 
tác dày, mực nước ngầm sâu và đất 
có độ phì nhiêu tự nhiên, xốp. Bên 
cạnh đó, nhiều hộ dân dù chưa được 
tập huấn khoa học kỹ thuật, chưa có 
kinh nghiệm trồng tiêu nhưng vẫn 
chặt bỏ cà phê, điều để trồng tiêu. Hệ 
quả là tiêu bị dịch bệnh, chết hàng 
loạt, hàng trăm triệu đồng vốn đầu tư 
cho cây tiêu bị mất trắng. Từ đầu 
năm đến nay, mặc dù BR-VT được 
xem là địa phương khống chế tốt 
bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây 
tiêu nhưng vẫn có 20ha tiêu bị nhiễm 
bệnh. 

Xây dựng thương hiệu cho hồ 
tiêu 

Trước thực trạng nêu trên, vấn đề 
đặt ra hiện nay cho ngành hồ tiêu 
BR-VT nói riêng, cả nước nói chung 
là phải xây dựng thương hiệu và 
nâng cao giá trị gia tăng cũng như 
sức cạnh tranh trên thị trường thế 
giới. Ông Lê Thanh Liêm, Trưởng 
phòng NN-PTNT huyện Châu Đức 
cho biết, với những đặc điểm về khí 
hậu, đất đai, địa hình đã làm cho hạt 
tiêu săn chắc, an toàn cho người sử 
dụng, bảo đảm các tiêu chí của sản 

phẩm sạch đã tạo cho hồ tiêu của 
BR-VT có một hương vị, tính chất 
khác biệt. Tại huyện Châu Đức, 
trong 3 năm trở lại đây, Công ty 
Olam (Hà Lan) đã triển khai dự án 
phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền 
vững, trồng tiêu sạch đạt chuẩn 
VietGAP, GlobalGAP với gần 200 
hộ tham gia. Đến nay, có 98 hộ trồng 
tiêu với diện tích hơn 100ha tại xã 
Quảng Thành đã được cấp chứng 
nhận Rainforest Allianca (một trong 
những chứng nhận về cung ứng tiêu 
bền vững). 

Chứng nhận Rainforest Alliance 
gồm các tiêu chí: Quản lý môi 
trường và xã hội, bảo tồn hệ sinh 
thái, bảo vệ động vật hoang dã, bảo 
tồn nguồn nước, đối xử công bằng và 
có điều kiện làm việc tốt cho người 
lao động, quản lý về đất đai, rác thải, 
mùa vụ... Đạt được chứng nhận 
Rainforest Alliance có nghĩa là hạt 
tiêu BR-VT có thể tự tin thâm nhập 
vào những thị trường tiềm năng có 
sức mua lớn, giá thành cao, nhưng 
yêu cầu khắt khe về an toàn vệ sinh 
thực phẩm và những tiêu chí về môi 
trường trong canh tác cây tiêu. Tại xã 
Quảng Thành, nhiều nông dân đang 
chuyển dần sang canh tác sử dụng 
hữu cơ vi sinh, hạn chế việc dùng 
thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi 
trường sống cho cộng đồng.  

Đến nay, hồ tiêu BR-VT đã được 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp 
giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
“Hồ tiêu BR-VT”. Đây là cơ hội 
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nhưng cũng là điều kiện để người 
trồng cũng như các cơ quan chức 
năng kiểm soát chất lượng, xúc tiến 
thương mại, nâng cao hiệu quả quản 
lý chất lượng sản phẩm; đồng thời 
nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm 
hồ tiêu BR-VT trên thị trường. Để 
phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền 
vững, thời gian tới, ngành nông 
nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường công 
tác tập huấn cho nông dân trồng tiêu, 
đầu tư xây dựng các mô hình thâm 
canh cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ, 
sinh học bền vững, tạo ra sản phẩm 
hồ tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm. 
Đồng thời, tiếp tục kêu gọi và triển 
khai các chương trình, dự án để hỗ 
trợ, hướng dẫn nông dân trồng tiêu 
theo tiêu chuẩn đáp ứng thị trường 
xuất khẩu. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN 
TÔM ĐÚNG CÁCH 

Thu hoạch tôm đúng phương pháp 
thích hợp và bảo quản tốt sẽ nâng 
cao giá trị, hiệu quả và làm gia tăng 
giá trị sản phẩm. 

1. Phương pháp thu hoạch 
Trước khi thu hoạch tôm cần chọn 

thời điểm tôm cứng vỏ, kích cỡ tôm 
đạt tiêu chuẩn (tôm thẻ chân trắng 60 
- 80 con/kg, tôm sú 35 - 50 con/kg). 
Chuẩn bị đủ dụng cụ (tấm bạt, vợt, 
rổ, xô nhựa, thùng cách nhiệt, nước 
sạch, đá sạch, giai, lưới…), tùy theo 
sản lượng tôm cần thu hoạch mà bố 
trí nhân lực cho hợp lý. 

 
Phương pháp thu hoạch phổ biến 

được áp dụng hiện nay là thu cạn 
hoặc thu bằng lưới có xung điện. 

Thu cạn: Là phương pháp hiệu quả 
nhất; tốn ít thời gian, tôm đạt chất 
lượng, ít bị dập vỏ, đáy ao không bị 
khuấy động, nước không bị đục, tôm 
sạch. Tháo 30% lượng nước trong 
ao, dùng lưới vét có chiều dài tối 
thiểu bằng chiều dài 1 cạnh bờ ao để 
kéo thu tôm. Chỉ kéo thu tôm trên 
từng phần diện tích ao, khi thu được 
phần lớn số lượng tôm trong ao mới 
vét toàn bộ diện tích ao, sau đó bơm 
cạn, thu nốt số còn lại.  

Đánh lưới tôm: Là phương pháp 
hiện nay được người nuôi sử dụng 
phổ biến nhất. Tuy nhiên, nhược 
điểm của phương pháp này là thường 
cần dùng xung điện, làm xáo động 
đáy ao, tôm có thể bị lẫn bùn đất. 
Thường thu tôm vào sáng sớm hoặc 
chiều mát. Trước khi thu, tháo bớt 
nước đến mức có thể để thu hoạch 
được dễ dàng hơn. 

Ngoài ra, trong một số mô hình 
nuôi tôm quảng canh, người nuôi còn 
dùng một số phương pháp thu hoạch 
như dùng đăng chắn, chài, lú… Lợi 
dụng tập tính bơi ngược dòng nước 
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của tôm, người nuôi có thể dùng 
đăng thu hoạch tôm. Phương pháp 
này thường áp dụng khi nuôi tôm 
diện tích rộng. Khi muốn thu tỉa 
những con đạt trên 30g, áp dụng ở 
đầm, ao nuôi có đáy gồ ghề, người 
nuôi có thể dùng chài thu hoạch tôm. 
Khi thu hoạch bằng chài, chú ý bắt 
tôm lúc trời mát. 

2. Phương pháp bảo quản 
Bảo quản sống: Sau khi kéo lưới, 

cho tôm vào giai lưới được đặt nơi 
có nguồn nước sạch, mật độ 300 - 
350 con/m3. Để bảo quản theo cách 
này, cần đảm bảo tôm thu hoạch phải 
sống, khỏe mạnh, không xây xát. 
Trong quá trình bảo quản cần dùng 
máy sục khí để tăng lượng ôxy hòa 
tan trong giai, thời gian bảo quản 
tôm trong giai không quá 5 giờ, sau 
đó cần đưa ngay tới nơi tiêu thụ. 

Bảo quản chết: Rửa và chọn tôm 
nơi thoáng mát. Tôm được để trên 
tấm nhựa hoặc rổ nhựa rửa sạch, 
không để tôm rơi trực tiếp xuống đất, 
sàn gỗ hoặc nền xi măng. 

Gây chết bằng nước đá lạnh theo 
tỷ lệ 2 phần tôm, 1 phần đá và 1 
phần nước. Đổ nước vào thùng nhựa 
hoặc thùng cách nhiệt. Cho nước đá 
xay với tỷ lệ 10 kg đá trong 10 lít 
nước. Khuấy đều cho nước đá tan, 
cho 20 kg tôm vào thùng, đậy nắp lại 
và giữ nước khoảng 30 phút. 

Sau khi tôm được làm lạnh, tiến 
hành vớt tôm và chuyển sang ướp 
với đá xay trong thùng cách nhiệt. 
Rải 1 lớp đá khoảng 10 cm ở đáy 

thùng cách nhiệt. Sau đó xếp lần lượt 
1 lớp tôm một lớp đá. Tỷ lệ tôm và 
nước đá phụ thuộc thời gian vận 
chuyển. Nếu thời gian bảo quản 
không quá 12 giờ, ướp tôm với tỷ lệ 
10 kg tôm với 5 kg đá, thời gian vận 
chuyển 12 - 14 giờ, ướp tôm với tỷ lệ 
10 kg tôm với 10 kg đá. Trên cùng 
phủ một lớp đá dày > 10 cm. Đậy kín 
nắp thùng và bảo quản nơi thoáng 
mát. 

(Theo danviet.vn) 
 

 
 
 
 
NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIẾT 
NIỆU 

Nhiễm trùng đường tiết niệu rất 
phổ biến trong cộng đồng, 50 - 85% 
người trưởng thành đã từng bị nhiễm 
trùng niệu trong đời. Bệnh xảy ra ở 
mọi lứa tuổi, nữ nhiều hơn nam, 40 - 
50% phụ nữ bị căn bệnh này trong 
đời, bệnh cũng thường tái phát nhiều 
lần. Nếu không điều trị hoặc điều trị 
không triệt để có thể dẫn đến nhiều 
biến chứng khác như sẹo thận, sỏi 
thận, suy thận. Nghiêm trọng hơn là 
có thể dẫn tới nhiễm trùng huyết 
nguy hiểm đến tính mạng.  

Nguyên nhân 
Vi khuẩn thường trú ở trực tràng 

hoặc âm đạo, xâm nhập đến vùng 
quanh hậu môn,  di trú đến quanh âm 
đạo. Vi khuẩn ngược dòng niệu đạo 
đến bàng quang. Sinh hoạt tình dục 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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có thể góp phần nhiễm trùng tiểu 
ngược dòng. Giao hợp được xem là 
nguyên nhân của 75 - 90% tổng số 
nhiễm khuẩn niệu ở phụ nữ còn hoạt 
động tình dục. Ngoài ra còn do việc 
sử dụng màng ngăn âm đạo, kem diệt 
tinh trùng. Với loại vi khuẩn niệu 
không gây triệu chứng nếu nhiễm 
trong 3 tháng đầu thai kỳ, có thể gây 
viêm thận - bể thận trong 3 tháng 
cuối thai kỳ. 

Đặc biệt, nhiễm trùng tiểu còn do 
nguyên nhân mắc phải trong bệnh 
viện. Thống kê cho thấy, 80% nhiễm 
trùng tiểu mắc phải trong bệnh viện 
có liên quan đến việc đặt ống thông 
đường niệu, 5 - 10% liên quan đến 
các thiết bị y tế khác. Vì vậy, theo 
khuyến cáo của các chuyên gia là 
nên tránh đặt thông niệu đạo khi 
không cần thiết, giảm ngày đặt 
thông. Khi đặt ống thông tại chỗ thì 
chú ý giữ hệ thông kín, rút thông 
ngay khi không cần thiết. Sử dụng 
kháng sinh toàn thân khi đặt ống 
thông từ 13 - 14 ngày. 

Triệu chứng 
Bệnh nhân sẽ có các triệu chứng 

của nhiễm trùng tiểu cấp, viêm bàng 
quang, viêm bàng quang cấp không 
biến chứng và hội chứng tiểu khó 
thường xuyên, tiểu lắt nhắt, hoặc 
phối hợp với tiểu mủ. 

Điều trị 
Mục tiêu điều trị là nhanh chóng 

làm mất triệu chứng lâm sàng, giảm 
tỷ lệ biến chứng và điều trị dự phòng 
tái nhiễm. Tuy nhiên, để có thể điều 

trị hiệu quả căn bệnh này, việc tìm 
kiếm một loại kháng sinh hữu hiệu 
thật sự khó khăn, đặc biệt trong tình 
hình vi khuẩn kháng kháng sinh trầm 
trọng như hiện nay. 

Các chuyên gia khuyến cáo, cần 
thận trọng trong việc chọn lựa kháng 
sinh, không phải cứ sử dụng nhiều 
loại kháng sinh là tốt vì càng có nguy 
cơ kháng nhiều hơn. Đặc biệt, để 
tránh bệnh tái phát, bệnh nhân cần 
tuân thủ chế độ điều trị kháng sinh: 
nếu nhiễm trùng cấp, thời gian điều 
trị kháng sinh phải kéo dài 4 tuần, 
còn nếu mạn tính thì phải 6 tuần, 
nhưng trên thực tế, nhiều bệnh nhân 
ngưng điều trị ngay sau khi hết triệu 
chứng. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỂ CÓ 
HÀM RĂNG CHẮC KHỎE 

Trong quy trình chăm sóc sức khỏe 
để các bé phát triển toàn diện, việc 
bảo vệ và chăm sóc sức khỏe răng 
miệng đóng một vai trò quan trọng 
bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khỏe, vẻ đẹp thẩm mỹ của các bé. 
Ngoài việc phải đưa bé đến bác sĩ 
nha khoa định kỳ 6 tháng 1 lần, dạy 
các bé vệ sinh răng miệng sạch sẽ 
hàng ngày thì chế độ dinh dưỡng 
cũng đóng một vai trò rất quan 
trọng. 

Canxi là dưỡng chất thiết yếu cho 
răng và hệ xương phát triển khỏe 
mạnh. Nếu trẻ thiếu canxi ở giai 
đoạn hình thành men và ngà răng sẽ 



PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 15 

khiến răng giòn, dễ gãy và dễ bị vi 
khuẩn tấn công. Ở trẻ em, do lượng 
canxi dự trữ không nhiều bằng người 
lớn nên cần phải bổ sung. Nhu cầu 
canxi ở trẻ dưới 7 tuổi là 500 
mg/ngày và của trẻ dưới 11 tuổi là 
700 mg/ngày. Chính vì vậy, bạn cần 
phải bổ sung canxi vào chế độ ăn 
hàng ngày của các bé thật hợp lý. Cụ 
thể, phụ nữ mang thai cần bổ sung 
canxi bằng các thực phẩm giàu canxi 
(tôm, cua, hải sản,…), sữa canxi và 
các viên uống tổng hợp để thai nhi 
hấp thụ lượng canxi từ cơ thể mẹ. 
Khi bé vừa chào đời: người mẹ cần 
ăn uống đầy đủ dưỡng chất, bổ sung 
thực phẩm giàu canxi, vì lúc này cơ 
thể bé sẽ được hấp thu dưỡng chất 
canxi từ sữa mẹ. Khi bé 5-6 tháng 
tuổi, bé bắt đầu mọc những chiếc 
răng sữa đầu tiên, cần tiếp tục cho bé 
bú bằng sữa mẹ và bổ sung canxi vào 
chế độ ăn dặm của bé. 

Khi bé trên 1 tuổi: cần cho bé uống 
sữa chứa hàm lượng canxi hàng 
ngày, bổ sung cho bé các thực phẩm 
giàu canxi, đặc biệt là sữa tươi 
nguyên kem hay sữa chua giàu 
probiotic có lợi giúp hạn chế sâu 
răng và viêm nướu cho bé. Không 
những thế các dưỡng chất này còn 
giúp bé phát triển chiều cao rất hiệu 
quả. Các thực phẩm giàu canxi bao 
gồm: sữa dinh dưỡng, sữa đậu nành, 
các loại rau họ cải như cải xanh, cải 
thìa, cải chíp, các loại hải sản như cá 
nhỏ có thể ăn cả xương, cua biển, 
ngêu, sò, ốc, hến, tôm, ghẹ,… 

Bên cạnh canxi, cũng cần bổ sung 
vào chế độ dinh dưỡng của bé các 
thực phẩm giàu vitamin khác. 
Vitamin D là loại dưỡng chất không 
thể thiếu trong quá trình hấp thu 
canxi và phốt pho ở ruột non, đồng 
thời nó còn tham gia vào quá trình 
củng cố, tạo độ chắc, bền cho răng 
rất hiệu quả. Nếu trẻ thiếu vitamin D, 
răng sẽ mềm, mọc chậm, răng vẩu và 
xô lệch, ảnh hưởng rất lớn đến vẻ 
đẹp thẩm mỹ của bé. Vitamin D chủ 
yếu có ở thực phẩm có nguồn gốc 
động vật như sữa, gan cá thu, cá hồi, 
cá ngừ đóng hộp, lòng đỏ trứng, sữa 
chua, thịt lợn… Vitamin C có nhiều 
trong các thực phẩm như rau xanh, 
trái cây tươi, các loại củ, ngũ cốc, 
khoai lang… Vitamin B1 có trong 
các loại thực phẩm thịt lợn, thịt gà, 
trứng vịt, đỗ xanh, các loại ngũ cốc 
nguyên gạo. Tuy nhiên, khi chế biến 
các thực phẩm này bạn nên cho bé ăn 
ngay sau khi chế biến, việc hâm đi 
hâm lại thức ăn sẽ khiến vitamin B1 
bị mất. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

SỐT XUẤT HUYẾT: NGUYÊN 
NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ CÁCH 
ĐIỀU TRỊ 

Sốt xuất huyết hay gọi đầy đủ là 
Sốt xuất huyết do virus là một nhóm 
trong số các bệnh do virus gây nên. 

Nguyên nhân của sốt xuất huyết:  
- Nguyên nhân gây nên bệnh sốt 

Xuất huyết chủ yếu do virus dengue 
từ cơ thể loài muỗi Aedes aegypti 
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gây nên, chu kỳ lây nhiễm chủ yếu 
là: Đầu tiên muỗi cái Aedes hút máu 
bệnh nhân nhiễm virus dengue, tiếp 
theo virus này sẽ ủ bệnh trong cơ thể 
muỗi từ 8 đến 11 ngày rồi tiếp tục 
trong thời gian đó truyền bệnh cho 
người, virus đi vào cơ thể người rồi 
tiếp tục lại quay lại vòng tuần hoàn 
muỗi Aedes lại hút máu từ cơ thể 
người bệnh rồi truyền sang cơ thể 
mình và lây sang cơ thể người khác. 

Triệu chứng của sốt xuất huyết: 
1. Triệu chứng đầu tiên của sốt 

Xuất huyết là sốt dengue kéo dài từ 
2-7 ngày với các biểu hiện: 

- Sốt cao có thể lên đến 39-40oC, 
cơ thể có cảm giác rất mệt mỏi, đau 
đầu, đau khắp cơ thể 

- Đau họng kèm theo cảm giác 
buồn nôn, có thể bị tiêu chảy 

- Với trẻ em có biểu hiện nổi bật là 
đau họng kèm theo hiện tượng nổi 
ban 

2. Triệu chứng thứ 2 của sốt Xuất 
huyết là xuất hiện hiện tượng Xuất 
huyết có thể xuất hiện trong thời gian 
từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 của chu 
kỳ bệnh với các biểu hiện là : 

- Xuất huyết khi tiêm chích biểu 
hiện là xuất hiện các nốt bầm tím 
quanh nơi tiêm 

- Xuất huyết tự nhiên biểu hiện là 
cơ thể có thể xuất hiện các nốt ban 

- Xuất huyết ngoài da biểu hiện là 
Xuất huyết ở lòng bàn chân, gan bàn 
tay, mặt trước 2 cẳng chân, mặt trong 
2 cẳng tay có các nốt bầm tím hoặc 
các chấm Xuất huyết 

- Xuất huyết ở niêm mạc với các 
biểu hiện là thường gặp với phụ nữ 
là kinh nguyệt có thể kéo dài hơn 
hoặc ra sớm hơn bình thường; đối 
với trẻ em và nam giới thường là bị 
chảy máu cam, chảy máu chân răng, 
đi tiểu ra máu 

- Xuất huyết tiêu hóa với các biểu 
hiện là đi đại tiện ra máu, nôn ra máu 
kèm theo các biểu hiện liên quan đến 
thần kinh nhức đầu, đau cơ, đau 
khớp, trẻ em dưới 5 tuổi có thể bị sốt 
cao đôi khi có thể co giật 

- Triệu chứng cuối cùng nguy hiểm 
nhất là sốc, xuất hiện vào ngày thứ 3 
đến ngày thứ 6 của chu kỳ bệnh, xuất 
hiện khi người bệnh đang sốt cao 
chuyển sang hết sốt, dấu hiệu nhận 
biết là trẻ bị mệt li bì, chân tay lạnh, 
đi tiểu ít, có thể kèm theo nôn hoặc 
đi đại tiện ra máu. 

Dấu hiệu của sốc gồm: Trẻ mệt li 
bì hoặc vật vã, Chân tay lạnh, tiểu ít, 
có thể kèm theo ói hoặc đi cầu ra 
máu. Thời gian diễn ra sốc thường 
ngắn từ 12 đến 24 h 

Cách điều trị sốt Xuất huyết 
Sốt Xuất huyết có nguy cơ ảnh 

hưởng rất lớn đến tính mang do vậy 
cần xác định mức độ nặng nhẹ của 
bệnh để có thể tìm ra giải pháp điều 
trị kịp thời: 

- Giai đoạn điều trị ở nhà: bệnh 
nhân chỉ có biểu hiện sốt đột ngột từ 
2 đến 7 ngày, biện pháp điều trị là 
cần bù nước cho bệnh nhân 

- Giai đoạn cần đưa người bệnh 
nhập viện trong thời gian ngắn (12-
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24h): bệnh nhân không thể điều trị 
bằng cách bù nước bằng đường uống 
thông thường kèm theo biểu hiện 
Xuất huyết tự nhiên dưới da hoặc 
niêm mạc. 

- Giai đoạn cần đưa người bệnh 
nhập viện trong thời gian dài (>24h): 
bệnh nhân có biểu hiện sốt li bì, chân 
tay lạnh, mạch đập yếu, ho, viêm 
họng, khó thở kèm theo các biểu 
hiện của giai đoạn 2. 

(Theo benhcanbiet.com) 
 

NHỮNG MÓN CANH CHỮA 
CAO HUYẾT ÁP 

 Những món canh nên thuốc chữa 
cao huyết áp cũng từ những nguyên 
liệu thông dụng, quen thuộc như nấm 
hương, củ cải, tần ô, bí đao...  

1. Canh trứng nấu tần ô 
Vật liệu: Tần ô, trứng gà, muối, 

dầu mè mỗi thứ vừa đủ. 
Chế biến: Cho nồi lên bếp, thêm 

vào tần ô, đổ nước vừa đủ, đun sôi, 
đánh trứng vào canh từ từ, dùng giá 
khuấy đều, nêm muối, dầu mè thì 
hoàn tất. 

Lưu ý: với người bị suy chức năng 
thận, khi cần hạn chế nghiêm ngặt 
đối với natri thì không nên dùng. Do 
trứng gà chứa nhiều cholesterol, 
người bệnh mạch vành, cao mỡ máu 
không nên dùng. 

2. Canh thịt nạc nấu Hạ khô thảo 
Vật liệu: Hạ khô thảo (20g), 

nghiên cứu cho thấy, Hạ khô thảo 
chứa alkaloid, muối tan, có tác dụng 
giảm huyết áp và chống loạn nhịp 

tim, thịt heo nạc. 
Chế biến: Thịt heo nạc rửa sạch, 

thái sợi nhỏ; Hạ khô thảo rửa sạch, 
bọc trong túi vải sử dụng sau. Bắc 
nồi lên bếp, Hạ khô thảo cho vào 
trong nồi, nước vừa đủ, đun sôi bằng 
lửa mạnh, chuyển lửa nhỏ ninh 15 
phút, vớt bỏ Hạ khô thảo, thêm thịt 
nạc, ninh đến thịt nhừ thì hoàn tất. 

3. Canh cá trắm nấu bí đao 
Vật liệu: Bí đao. Cá trắm, loại cá 

này chứa đạm dễ tiêu hóa hấp thu, 
thích hợp dùng cho người tỳ vị hư 
nhược. Rượu, muối, hành, gừng, 
nước dùng vừa đủ. 

Chế biến: Cá trắm rửa sạch cắt 
khúc; bí đao thái lát; hành cắt đoạn, 
gừng thái lát sử dụng sau. Bắc nồi 
lên bếp, đổ nước dùng, thêm cá trắm, 
bí đao, rượu, muối, hành đoạn, gừng 
lát, đun sôi, vớt váng, chuyển lửa 
nhỏ, ninh đến cá chín nhừ, vớt bỏ 
hành, gừng, múc ra. 

Lưu ý, người bị suy chức năng 
thận dùng thận trọng. 

4. Canh cá trích nấu vỏ bí đao 
Vật liệu: Cá trích có dinh dưỡng 

phong phú, hàm lượng đạm cao, chất 
béo hơi ít, dễ tiêu hóa hấp thu, vỏ bí 
đao, bo bo. 

Chế biến: bí đao rửa sạch, gọt bỏ 
vỏ xanh bên ngoài thái lát; bo bo vo 
sạch. Bắc nồi lên bếp, cho vào cá 
trích, gừng lát, đổ nước vừa đủ, đun 
sôi bằng lửa mạnh, vớt váng, thêm 
bo bo, vỏ bí đao, chuyển lửa nhỏ 
ninh, cho đến khi bo bo nhừ thì nêm 
muối, múc ra. 
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5. Canh nấm hương nấu củ cải 
Vật liệu: Nấm hương nấm này có 

chứa polysaccharide có tác dụng 
phòng, chống ung thư. Rau mầm đậu 
hòa lan, củ cải, muối, rượu, bột nêm, 
nước dùng với mỗi thứ vừa đủ. 

Chế biến: Củ cải gọt vỏ thái sợi, 
cho vào nước sôi nấu gần chín, vớt ra 
để trong tô; nấm hương dùng nước 
ngâm nở, bỏ tạp chất, rửa sạch thái 
sợi; rau mầm rửa sạch, trụng qua 
nước sôi, vớt ra. Củ cải, nấm hương, 
rau mầm cùng cho vào tô.  Đổ nước 
dùng vào nồi, rượu, bột nêm, sau khi 
đun sôi, đổ vào tô chứa củ cải, nấm 
hương và rau mầm thì hoàn tất. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
 
 

 
 
TPP GIÚP THU HÚT VỐN ĐẦU 
TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP 

Lợi thế hơn về thương mại hàng 
hóa, thuế xuất nhập khẩu thấp khi 
tham gia Hiệp định đối tác xuyên 
Thái bình dương (TPP) sẽ giúp Việt 
Nam tăng hấp dẫn thu hút vốn đầu tư 
vào lĩnh vực nông nghiệp. 

Theo nhận định của các chuyên 
gia, TPP được kỳ vọng sẽ giúp nông 
sản Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất 
khẩu và điều tiết thị trường linh hoạt 
có lợi hơn, bởi nhiều thành viên TPP 
là những thị trường tiêu thụ nông sản 
lớn và đang có xu hướng mở rộng 
hơn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, 

Australia, Singapore... Những thị 
trường này sẽ giúp Việt Nam có cơ 
hội giảm áp lực phụ thuộc vào một 
số thị trường truyền thống nhưng lại 
hay thay đổi, qua đó, giảm dần tình 
trạng được mùa mất giá. 

Khi TPP có hiệu lực, hầu hết các 
mặt hàng nông sản xuất khẩu được 
giảm thuế về 0%, hoặc còn duy trì ở 
mức thuế suất thấp. Do đó, Việt Nam 
có lợi thế cạnh tranh rất lớn so với 
các quốc gia xuất khẩu những mặt 
hàng nông sản cùng loại. 

Lợi thế về thương mại hàng hóa, 
thuế xuất nhập khẩu thấp, sẽ giúp 
Việt Nam tăng hấp dẫn thu hút được 
vốn đầu tư nước ngoài. Trong 9 
tháng đầu năm 2015, vốn FDI vào 
lĩnh vực nông nghiệp chỉ đạt 183,4 
triệu USD, chiếm hơn 1% tổng vốn 
FDI vào Việt Nam cho thấy đầu tư 
nước ngoài vào lĩnh vực này còn rất 
khiêm tốn. 

Gia nhập TPP sẽ là cơ hội cho 
ngành nông nghiệp Việt Nam đón 
nhận những dòng tiền đầu tư, trực 
tiếp hay gián tiếp từ các nước phát 
triển; từ đó, có thể gia tăng năng lực 
cạnh tranh của nông sản Việt Nam 
thông qua việc tiếp nhận công nghệ 
và kỹ năng quản lý, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn 
vào chuỗi sản xuất toàn cầu. 

Trong các nước tham gia TPP, Hoa 
Kỳ và Nhật Bản là hai quốc gia đang 
gia tăng vốn FDI vào Việt Nam. Hai 
quốc gia này đầu tư vào Việt Nam để 
tận dụng những lợi thế về nông 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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nghiệp của Việt Nam để sản xuất và 
cung cấp các nông sản như rau quả, 
hoa tươi, cá ngừ, tôm… sang các 
nước TPP khác và kể cả xuất khẩu 
trở lại Nhật Bản hay Hoa Kỳ. 

Tại Nhật Bản, ngành nông nghiệp 
đang đối mặt với những khó khăn về 
nguồn nhân lực, nhất là trong bối 
cảnh Nhật Bản tham gia TPP, điều 
này đòi hỏi Nhật Bản tất yếu phải 
liên kết với các nước khu vực Đông 
Nam Á để phát triển sản xuất các sản 
phẩm nông nghiệp. Trong đó Việt 
Nam là nước được nhiều DN Nhật 
Bản quan tâm, bởi khí hậu Việt Nam 
có nhiều nét tương đồng với khí hậu 
Nhật Bản. Các DN ngành nông 
nghiệp Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ 
các kinh nghiệm, hợp tác với các DN 
và người sản xuất Việt Nam để cùng 
nâng cao giá trị của nông sản. 

Đáng chú ý, thời gian qua, việc 
nhiều DN lớn trong nước như 
Masan, Vingroup, Hoàng Anh Gia 
Lai... cũng đã bắt đầu chuyển sang 
lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư có bài 
bản, qua đó có thể kiểm soát hiệu 
quả chất lượng sản phẩm, điều này sẽ 
tạo điều kiện để xuất khẩu ở quy mô 
sản lượng lớn. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

GƯƠNG CỰU CHIẾN BINH 
LÀM KINH TẾ GIỎI 

Trở về với cuộc sống đời thường, 
những người lính năm xưa nay chăm 
chỉ chăm sóc ruộng rau, vườn tiêu 
với tinh thần: “Chịu khó làm ăn, 

trước hết là cho gia đình được no 
ấm, và góp sức làm giàu cho quê 
nhà”. Cách nghĩ đó, ý chí đó đã đem 
đến cho Hội Cựu chiến binh (CCB) 
huyện Châu Đức con số 69% hội 
viên có đời sống kinh tế khá giả. 

 
Mảnh vườn 5.000m2 của gia đình 

ông Hoàng Xuân Hồng, hội viên Hội 
CCB xã Xà Bang (huyện Châu Đức) 
luôn xanh tốt và có sản phẩm bán 
quanh năm. Lúc đầu, ông Hồng trồng 
tiêu, cà phê kết hợp với chăn nuôi 
heo, gà. 5 năm sau, khi vườn cây 
bước vào thu hoạch chính, nhờ giá cả 
ổn định, nguồn thu nhập của gia đình 
ông Hồng bắt đầu khấm khá. Tuy 
nhiên, mấy năm sau giá cà phê, tiêu 
giảm mạnh, trong khi chi phí đầu tư 
ngày càng tăng, nên ông lại xoay 
sang trồng 2 loại cây chính đó là ca 
cao và măng cụt. Về vật nuôi, đi theo 
xu thế của thị trường, ông nuôi thêm 
bò thịt, heo rừng, gà, vịt. Tất cả diện 
tích đất đều được ông Hồng tận dụng 
tối đa và khép kín. Ông Hồng chia 4 
sào đất trồng cây, 1 sào cất nhà và 
đào ao thả cá, nuôi gia súc, gia cầm. 
Đất chẳng phụ người, sau những bỡ 
ngỡ ban đầu, đến nay, vườn ca cao, 
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măng cụt của ông Hồng cho thu nhập 
từ 40-50 triệu đồng/năm, riêng chăn 
nuôi đạt từ 80-100 triệu đồng/năm. 

Bà Võ Thị Kim Dung, hội viên 
Hội CCB xã Nghĩa Thành (huyện 
Châu Đức) cũng từ hộ buôn bán nhỏ 
mà gầy dựng được 1 xưởng chế biến, 
gia công đồ gỗ trị giá hàng chục tỷ 
đồng. Bà Dung cho biết, lúc khởi 
nghiệp, bà chỉ đơn thuần mua bán gỗ 
tạp. Sau này, bà đầu tư máy móc và 
tìm thợ mộc giỏi về, triển khai khâu 
chế biến thành phẩm xuất khẩu. 
Xưởng mộc của bà Dung đã tạo điều 
kiện cho hàng chục thanh niên trong 
xã có việc làm và thu nhập ổn định. 
Vững vàng với nghề kinh doanh đồ 
gỗ, bà Dung còn mở rộng thêm cơ sở 
chăn nuôi heo, cung cấp heo con cho 
người chăn nuôi trong xã. 

Ông Phạm Văn Ánh, hội viên Hội 
CCB xã Quảng Thành sau khi xuất 
ngũ về cũng đã gây dựng cơ nghiệp 
trên cả 2 lĩnh vực vận tải, nuôi trồng. 
Hiện ông Ánh đầu tư 1 xe máy xúc 
và 4 xe tải chuyên vận chuyển vật 
liệu xây dựng; 2 bè cá cho năng suất 
3 tấn/năm, vườn tiêu đang mùa thu 
hoạch 4ha và 2ha cây ăn trái các loại. 
Thu nhập bình quân hàng năm của 
gia đình ông Ánh là 3 tỷ đồng. 

Ông Đỗ Minh Bảo, Chủ tịch Hội 
CCB huyện Châu Đức cho biết, 
nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu 
quả của hội viên đang được nhân 
rộng trong toàn huyện như: Bà Võ 
Thị Mai Lộc là 1 trong 3 hội viên 
dẫn đầu Hội CCB xã Xà Bang về mô 

hình trồng trọt, chăn nuôi. Bà Lộc có 
hơn 30 năm lập nghiệp ở Châu Đức, 
từ chuyển đổi mô hình phát triển 
kinh tế, chăn nuôi, đến tích lũy vốn 
mua đất mở rộng trồng trọt, kết hợp 
trồng cây ngắn ngày hiệu quả kinh tế 
cao và cây công nghiệp lâu năm. Đến 
nay thu nhập trung bình hàng năm 
của gia đình bà Lộc đạt 1,5 tỷ 
đồng/năm. 

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh 
tế gia đình, Hội CCB huyện Châu 
Đức còn tích cực vận động hội viên 
đóng góp xây dựng 17 nhà “Nghĩa 
tình đồng đội”; thành lập 33 tổ vay 
vốn với số tiền khoảng 25 tỷ đồng; 
vận động xây dựng Quỹ khuyến học, 
trao tặng 84 suất học bổng cho con 
em các gia đình CCB vượt khó học 
giỏi... “Đến nay, tỷ lệ hộ hội viên 
CCB nghèo đã giảm xuống còn 4%, 
hội viên khá và giàu chiếm tỷ lệ 
69%. Từng hội viên Hội CCB của 
huyện đều có ý thức tiếp tục giữ 
vững và phát huy vai trò nòng cốt 
của Hội CCB trong quá trình đổi 
mới, phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương” - ông Bảo nói. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 
CHO RAU AN TOÀN LÁNG 
CÁT 

Mỗi ngày 29 hộ thuộc Tổ sản xuất 
rau an toàn Láng Cát (xã Tân Hải, 
huyện Tân Thành) sản xuất, cung 
ứng cho thị trường 20-25 tấn rau 
sạch. Hiện nay, Tổ sản xuất rau an 
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toàn Láng Cát đang triển khai nhiều 
biện pháp nhằm xây dựng thương 
hiệu cho mình. 

Tham gia vào Tổ sản xuất rau an 
toàn Láng Cát, nông dân được hướng 
dẫn cách trồng trọt khoa học nên thời 
gian cho thu hoạch được rút ngắn 
còn 25 ngày/lứa, giảm 5-7 ngày so 
với trước đây. Ngoài ra, theo hướng 
dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật, chỉ phun thuốc diệt cỏ sau 
khi đã thu hoạch. Trong quá trình 
chăm sóc, cỏ phát sinh sẽ được gom 
lại thành đống, ủ làm phân bón, giúp 
tiết kiệm một phần chi phí đầu tư. 
Sản lượng rau tăng từ 10-15%/lứa so 
với trước đây. 

Tổ sản xuất rau an toàn Láng Cát 
được thành lập vào tháng 3-2008, 
gồm 29 hộ, trồng các loại rau ăn lá 
như cải ngọt, cải xanh, xà lách, hành 
lá, tía tô… trên diện tích 16ha. Hàng 
năm, các hộ trong Tổ sản xuất còn 
được tham gia các lớp tập huấn về kỹ 
thuật trồng rau an toàn do Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối 
hợp với Trung tâm Khuyến nông- 
Khuyến ngư tỉnh tổ chức. 

Tham gia vào Tổ sản xuất, các hộ 
dân phải tuân thủ các bước trồng và 
phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho 
rau theo quy trình “4 đúng”: đúng 
lúc, đúng cách, đúng liều lượng và 
đúng thời gian cách ly. Theo đó, các 
hộ dân không được trồng rau trên 
vùng đất ô nhiễm, không dùng phân 
tươi, thuốc bảo vệ thực vật có độ độc 
cao, không dùng phân đạm trong 

vòng 10-15 ngày trước khi thu 
hoạch. Ngoài ra, đất trồng rau phải 
được kiểm định kỹ, không nhiễm chì, 
nguồn nước tưới không bị ô nhiễm, 
hạt giống trước khi gieo được xử lý 
hóa chất hoặc nhiệt để diệt nguồn 
sâu bệnh… 

Hiện nay, Tổ sản xuất rau an toàn 
Láng Cát có 13/29 hộ được cấp giấy 
chứng nhận “Cơ sở sản xuất rau an 
toàn theo hướng VietGAP” và 9/29 
hộ đang tham gia vào “Chuỗi cung 
ứng rau đạt chuẩn an toàn thực 
phẩm”. Tuy nhiên, rau của các hộ 
dân trong Tổ mới chỉ được tiêu thụ 
tại các chợ đầu mối trong và ngoài 
tỉnh như chợ Hóc Môn, Thủ Đức 
(TP.Hồ Chí Minh), chợ Bà Tô 
(Xuyên Mộc), Vũng Tàu, Bà Rịa… 
với sản lượng từ 20-25 tấn/ngày. Tổ 
sản xuất đang cố gắng tìm kiếm thị 
trường tiêu thụ ổn định cho bà con, 
liên kết đưa rau vào bếp ăn tập thể tại 
các công ty, xí nghiệp, trường học… 
trên địa bàn tỉnh để xây dựng thương 
hiệu cho rau an toàn Láng Cát. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

 
 

 
PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “SÁNG 
TÁC TÁC PHẨM VỀ NÔNG 
THÔN MỚI 2015” 

Văn phòng Điều phối Nông thôn 
mới Trung ương vừa thông báo, đơn 
vị này phối hợp với Cục Văn hóa Cơ 
sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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và Công đoàn Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (NN&PTNT) đồng tổ 
chức Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm về 
Nông thôn mới năm 2015”. 

Theo đó, cuộc thi nhằm thúc đẩy 
hoạt động sáng tác văn hóa, văn nghệ 
ngày càng sôi động, phản ánh đầy 
đủ, chân thực hơn hoạt động xây 
dựng nông thôn mới (NTM) của cả 
hệ thống chính trị-xã hội và nhân dân 
cả nước, góp phần động viên mạnh 
mẽ phong trào thi đua cả nước chung 
sức xây dựng nông thôn mới, trước 
mắt là phục vụ Hội nghị sơ kết 
Chương trình nông thôn mới giai 
đoạn I (2010-2015). 

Cuộc thi hướng vào việc sáng tác 
các tác phẩm thuộc 02 thể loại: Ảnh 
và Ca khúc với nội dung phản ánh về 
phong trào xây dựng nông thôn mới 
trên cả nước nhằm nâng cao nhận 
thức của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, 
tầm quan trọng của Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn để khơi dậy quyết 
tâm, tinh thần tự giác, tự nguyện, ý 
thức trách nhiệm cao trong mỗi cán 
bộ, đảng viên và nhân dân tham gia 
hưởng ứng Chương trình xây dựng 
nông thôn mới. 

Văn phòng Điều phối Nông thôn 
mới Trung ương cũng cho biết, các 
tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng 
bày, giới thiệu tại Hội nghị và trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 
Tác phẩm dự thi được Ban tổ chức 

lựa chọn để đăng trên Kỷ yếu của 
cuộc thi, website của Chương trình 
nông thôn mới và không được trả chi 
phí nhuận bút đăng bài. 

Căn cứ vào kết quả xét của Hội 
đồng giám khảo để xét tặng giải 
thưởng cho mỗi thể loại dự thi như 
sau: Giải A: 01 giải, giá trị 10 triệu 
đồng và Cờ, Giấy khen của Ban tổ 
chức; Giải B: 02 giải, mỗi giải giá trị 
5 triệu đồng và Cờ, Giấy khen của 
Ban tổ chức; Giải C: 03 giải, mỗi 
giải giá trị 3 triệu đồng và Cờ, Giấy 
khen của Ban tổ chức; Giải Khuyến 
khích: 05 giải, mỗi giải giá trị 2 triệu 
đồng và Cờ, Giấy khen của Ban tổ 
chức cùng các giải thưởng của nhà 
tài trợ. 

(Theo dangcongsan.vn) 
 

TUYÊN DƯƠNG NÔNG DÂN 
TIÊU BIỂU VÀ DOANH NGHIỆP 
VÌ NHÀ NÔNG 

Tối 13/11, tại Hà Nội, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) tổ chức Lễ trao tặng, 
tuyên dương nông dân tiêu biểu, xuất 
sắc và trao tặng danh hiệu “Doanh 
nghiệp vì nhà nông” lần thứ I, Giải 
thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” 
lần thứ II. 

Chương trình được tổ chức nhân 
dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền 
thống ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (14/11/1945 - 
14/11/2015). 
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Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, 
những năm qua, ngành nông nghiệp 
nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, 
thách thức, duy trì tốc độ tăng trưởng 
cao, đóng góp kết quả quan trọng 
vào quá trình xây dựng nông thôn 
mới, phát triển kinh tế - xã hội. Để 
đạt được kết quả trên không thể thiếu 
vai trò của doanh nghiệp, nhà khoa 
học, nông dân với nhiều phát minh, 
sáng chế, ứng dụng công nghệ cao. 

Bởi vậy, Giải thưởng Bông lúa 
vàng được Bộ NN&PTNT tổ chức 
nhằm ghi nhận và tôn vinh những tập 
thể, cá nhân trong và ngoài ngành 
nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
là tác giả của kết quả nghiên cứu 
khoa học, những phát minh sáng chế, 
giải pháp hữu ích… đã và đang có 
đóng góp lớn phát triển ngành nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới; 
đồng thời, trao tặng danh hiệu 
“Doanh nghiệp vì nhà nông” cho các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước có 
đóng góp trực tiếp vào việc phát triển 
nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông 
dân phát triển sản xuất. 

Doanh nghiệp, nông dân luôn là 
những chủ thể tạo ra sức mạnh phát 
triển nông nghiệp, nông thôn. Sức 

mạnh sẽ được nhân lên nếu mối liên 
kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học, 
nông dân ngày càng chặt chẽ, tạo ra 
chuỗi sản xuất, thúc đẩy ngành nông 
nghiệp nông thôn phát triển, tiếp tục 
hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. 

Đồng thời, để tiếp tục thực hiện 
hiệu quả chương trình xây dựng 
nông thôn mới, cần có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, sự 
đồng lòng của bà con nông dân cả 
nước; các doanh nghiệp, tập thể, cá 
nhân được tôn vinh cần tiếp tục phát 
huy những thành tích đạt được; Bộ 
NN&PTNT khẩn trương nhân rộng 
những mô hình điển hình, cách làm 
sáng tạo, tiếp tục đóng góp hiệu quả 
vào công cuộc xây dựng và phát triển 
nông nghiệp, nông thôn. 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT cho 63 nông dân tiêu 
biểu, xuất sắc; trao tặng 100 Bảng 
vàng vinh danh danh hiệu “Doanh 
nghiệp vì nhà nông” cho 100 doanh 
nghiệp và trao 80 Cúp vàng Giải 
thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” 
cho 80 tập thể, cá nhân là tác giả của 
88 tác phẩm có đóng góp tích cực 
vào sự nghiệp xây dựng nông 
nghiệp, nông thôn. 

(Theo dangcongsan.vn) 
 
THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC 
GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội 
phạm, HIV/AIDS và phòng, chống tệ 
nạn ma túy, mại dâm tỉnh vừa triển 
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khai Tháng hành động quốc gia 
phòng, chống HIV/AIDS năm 2015, 
diễn ra từ ngày 10-11 đến 10-12, với 
chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-
90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt 
Nam” (90% người nhiễm HIV biết 
được tình trạng bệnh của mình, 90% 
người nhiễm HIV được điều trị bằng 
thuốc kháng vi rút và 90% người 
nhiễm HIV đã được điều trị bằng 
thuốc kháng vi rút kiểm soát được số 
lượng vi rút ở mức thấp). 

Tháng hành động nhằm thúc đẩy 
sự tham gia của cả hệ thống chính trị 
và toàn dân thực hiện “Chiến lược 
quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 
đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”; 
đồng thời nhằm nâng cao nhận thức 
của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là 
những người dễ tổn thương, người có 
nguy cơ cao, người dân sống ở vùng 
sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu 
số về dự phòng, chăm sóc và điều trị 
HIV/AIDS; giảm kỳ thị và phân biệt 
đối xử với người nhiễm HIV và ảnh 
hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự 
hỗ trợ của gia đình, xã hội với người 
nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của 
người nhiễm HIV/AIDS với gia 
đình, xã hội, đặc biệt là trong dự 
phòng lây nhiễm HIV và tham gia 
các hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS; mở rộng độ bao phủ, 
nâng cao chất lượng, tính dễ tiếp cận 
của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc 
và điều trị HIV/AIDS đến mọi người 
dân. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 

 
 

 
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH CUỘC THI 
AN NINH MẠNG ASEAN 

Ngày 12/11, đội Việt Nam 1 đã 
xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc 
thi Cyber Sea Game 2015. Đây là 
cuộc thi đảm bảo an toàn thông tin 
mạng dành cho các đối tượng trẻ 
(dưới 30 tuổi) khu vực ASEAN diễn 
ra tại Jakarta (Indonesia). 

Theo đó, cuộc thi được thiết kế 
theo hình thức cướp cờ (CTF), diễn 
ra trong một ngày với 4 hiệp thi đấu 
(session). Nội dung thi của Cyber 
Seagame là các kỹ năng phân tích 
điều tra an toàn mạng, dịch ngược 
mã, phòng thủ mạng máy tính, xử lý 
sự cố, kiểm tra đánh giá an toàn hệ 
thống. Tại cuộc thi này, mỗi nước 
ASEAN được cử từ 1 đến 2 đội, mỗi 
đội 3 người tham gia cuộc thi. Tất cả 
các đội tham dự đều là các đội đã 
chiến thắng tại các cuộc thi quy mô 
quốc gia tại nước mình. 

Kết quả chung cuộc, Đội Việt Nam 
1 đạt 2005 điểm, vượt đội đứng thứ 
hai là Thái Lan 500 điểm. Đội Việt 
Nam 1 gồm 3 sinh viên của Trường 
Đại học Công nghệ thông tin,  Đại 
học Quốc gia TP.HCM. 

Sau khi trở thành quán quân của 
cuộc thi Cyber Sea Game đầu tiên 
trong khu vực, Đội Việt Nam 1 cùng 
đội Á quân từ Thái Lan được quyền 
và sẽ được tài trợ sang Nhật Bản 
tham gia cuộc thi về an toàn mạng 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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toàn cầu SECCON diễn ra vào tháng 
1/2016. 

(Theo vnreview.vn) 
 

EDOCTOR: DỰ ÁN CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE 

 eDoctor kết nối bệnh nhân với bác 
sĩ 24/7 nhằm giúp người bệnh được 
tư vấn mọi lúc mọi nơi. 

eDoctor là ứng dụng bao gồm 
những chức năng chính như hỏi đáp 
miễn phí với bác sĩ mọi lúc mọi nơi; 
tra cứu thuốc và thông tin nhà thuốc, 
bệnh viện; đăng ký các gói chăm sóc 
sức khỏe… 

eDoctor có mặt trên các nền tảng 
phổ biến như Android, iOS, 
Windows Phone. Sau khi cài đặt, 
ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng 
điền đầy đủ thông tin, bao gồm số 
điện thoại, để lưu lại như một hồ sơ 
sức khỏe cơ bản. Sau đó, người dùng 
có thể đặt câu hỏi thắc mắc về tình 
trạng bệnh của bản thân hay bất kỳ 
ai, đồng thời tham gia vào cộng đồng 
bao gồm các câu hỏi và trả lời của 
những người dùng khác. 

Ngoài chức năng tư vấn sức khỏe 
như trên, eDoctor còn cung cấp tính 
năng tra cứu tên thuốc và các địa chỉ 
nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện. 
Dựa trên vị trí của điện thoại, khi 
chọn chức năng tìm phòng khám gần 
nhất, ứng dụng sẽ cung cấp thông tin 
các nhà thuốc, phòng khám chung 
quanh khu vực người dùng đang cầm 
điện thoại. Hoặc để tra cứu thông tin 
thuốc, người dùng nhập tên thuốc 

hoặc chức năng của thuốc, ứng dụng 
sẽ cung cấp thông tin cơ bản về loại 
thuốc đó.  

Ngoài tính năng chính là hỏi đáp 
với bác sỹ có chuyên môn cao đang 
làm việc tại các thành phố lớn như 
TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, ứng dụng 
eDoctor còn có thể tự động nhắc nhở 
người dùng tuân thủ tư vấn của bác 
sĩ như tăng cường hoạt động thể 
chất, bổ sung dinh dưỡng hợp lý… 
hoặc cảnh báo người dùng trước 
những bệnh theo mùa hay phòng 
tránh dịch và cung cấp những thông 
tin y tế đáng tin cậy. 

 (Theo ictnews.vn) 
 
 
 
 

 
 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LƯỚI 
ĐUÔI VÂY VÀO KHAI THÁC 
CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG 

Bộ KH&CN đã phê duyệt đề tài 
“Nghiên cứu xây dựng quy trình 
công nghệ khai thác cá ngừ bằng 
lưới đuôi vây vùng biển Việt Nam” 
với mục tiêu nâng cao năng suất chất 
lượng cá ngừ đại dương đánh bắt 
được. 

Để mở ra hướng phát triển mới cho 
nghề lưới vây đuôi nước (đặc biệt là 
lưới vây khai thác cà ngừ) nhằm giúp 
ngư dân nâng cao năng suất chất 
lượng cá ngừ đại dương đánh bắt 
được hàng năm trên ngư trường 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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Hoàng Sa và Trường Sa, từ năm 
2011, Bộ KH&CN đã phê duyệt và 
yêu cầu triển khai đề tài “Nghiên cứu 
xây dựng quy trình công nghệ khai 
thác cá ngừ bằng lưới đuôi vây vùng 
biển Việt Nam” (Mã số: 
KC.06.23/11-15) do ThS. Đoàn Văn 
Thụ, Viện Nghiên cứu Hải sản làm 
chủ nhiệm. 

 
Đề tài tập trung vào nghiên cứu 

quy trình công nghệ khai thác cá ngừ 
đại dương bằng lưới đuôi vây ở vùng 
biển Việt Nam. 

Nhóm nghiên cứu cho biết, các tàu 
thí nghiệm đều được lắp ghép các 
thiết bị hiện đại như máy dò cá đứng, 
máy định vị, đàm thoại tầm xa, tầm 
gần, radio, hệ thống ánh sáng,…  
Ngoài ra, để đảm bảo năng suất đánh 
bắt, các tàu còn được lắp thêm một 
số thiết bị như la bàn vệ tinh, chà tập 
trung cá, máy chuyển nước biển 
thành nước ngọt, máy dò cá ngang, 
máy đo dòng chảy,… 

Sau 4 năm tiến hành thí nghiệm, 
đề tài đã xây dựng dựng được quy 
trình công nghệ khai thác cá ngừ 
bằng lưới vây đuôi ở vùng biển Việt 
Nam đạt hiệu quả cao, từ đó tìm ra 

được tàu lưới vây đuôi và hệ thống 
thiết bị khai thác phù hợp với điều 
kiện Việt Nam. Cụ thể, mẫu tàu luôn 
hoạt động trong điều kiện sóng, gió 
cấp 6-7; tính quay trở của tàu động 
cơ cao hơn so với tàu lưới vây mạn 
khi thả lưới; thiết bị khai thác lắp đặt 
trên boong phù hợp, đảm bảo độ bền, 
tiện lợi cho việc thả và thu lưới vây 
phía sau đuôi, rút ngắn được thời 
gian thao tác mẻ mới. 

Trước khi đề tài được nghiệm thu, 
một nhóm các chuyên gia thủy sản 
của Nhật Bản đã ra khơi cùng ngư 
dân tỉnh Bình Định trên 3 tàu cá, bắt 
đầu thực hiện chuyến thực nghiệm 
đầu tiên về khai thác cá ngừ đại 
dương bằng trang thiết bị, công nghệ 
của Nhật.  

 (Theo vietq.vn) 
 

DÙNG THỦY SINH THỰC VẬT 
TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

Nhóm tác giả Lý Thị Thanh Loan 
(Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 
II); Nguyễn Thị Huyền (Trường ĐH 
khoa học tự nhiên TP.HCM) đã nêu 
ra một phương pháp xử lý nước thải 
thủy sản khá hiệu quả, ít tốn kém, đó 
là ứng dụng thủy sinh thực vật. 

Theo các tác giả, khác với vi 
khuẩn trong việc làm sạch nước thải, 
các loài thực vật thủy sinh như tảo, 
rong đuôi chó, rong xương cá, lau 
sậy, các loại bèo... có rễ thân tạo điều 
kiện cho vi sinh vật bám vào mà 
không bị chìm xuống đáy, cùng tán 
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lá che chắn các tia tử ngoại của ánh 
nắng để vi khuẩn khỏi chết. Chúng 
cung cấp oxy cho vi khuẩn hiếu khí, 
tạo điều kiện cho vi khuẩn hoạt động 
tốt hơn. Vai trò chính của tảo và thực 
vật là khử nguồn nitrogen amon hoặc 
nitrat cùng nguồn phosphat có trong 
nước. 

Do đặc điểm nước thải của các nhà 
máy chế biến thủy sản chứa nhiều 
protein và lipid, vì thế công nghệ xử 
lý thích hợp là bùn hoạt tính và ao 
thông khí (còn gọi là ao hồ hiếu khí). 
Ao hồ hiếu khí là loại ao nông 0,3 - 
0,5 m, có quá trình oxy hóa chất bẩn 
hữu cơ chủ yếu nhờ vi sinh vật hiếu 
khí. 

Một số loại thủy sinh thực vật có 
thể kể đến như: 

- Thủy thực vật sống chìm: tiêu 
biểu như Blyxa aubertii, 
Myriophyllum spicatum... loại này 
phát triển dưới mặt nước và chỉ phát 
triển được ở các nguồn nước có đủ 
ánh sáng. Nhược điểm của chúng là 
sẽ gây nên các tác hại như làm tăng 
độ đục của nguồn nước, ngăn cản sự 
khuếch tán của ánh sáng vào nước. 
Do đó, các loài thủy sinh thực vật 
này không hiệu quả trong việc làm 
sạch các chất thải. 

- Thủy thực vật sống trôi nổi: tiêu 
biểu như Salvinia spp, Wolfia 
arrhiga... rễ của chúng không bám 
vào đất mà lơ lửng trên mặt nước, 
thân và lá phát triển trên mặt nước. 
Rễ của chúng tạo điều kiện cho vi 
khuẩn bám vào để phân hủy các chất 

thải. 
- Thủy thực vật sống nổi: Scirpus 

spp, Typha spp... loại này có rễ bám 
vào đất nhưng thân và lá phát triển 
trên mặt nước. Loại này thường sống 
ở nơi có chế độ thủy triều ổn định. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
 

 
 
Hỏi: Xin cho hỏi mức trợ cấp hàng 

tháng đối với quân nhân phục viên, 
xuất ngũ 

Đáp: Theo Thông tư liên tịch 
40/2015/TTLT-BQP-BTC do Liên 
Bộ Quốc phòng, Tài chính vừa ban 
hành hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp 
hàng tháng đối với quân nhân, người 
làm công tác cơ yếu hưởng lương 
như quân nhân, công an nhân dân đã 
phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang 
hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. 

Về đối tượng áp dụng, Thông tư 
hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp 
hàng tháng đối với các đối tượng:  

1. Quân nhân đã phục viên, xuất 
ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ 
cấp hàng tháng theo quy định tại 
Quyết định số142/2008/QĐ-TTg, 
Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg;  

2. Quân nhân, người làm công tác 
cơ yếu hưởng lương như đối với 
quân nhân, công an nhân dân đã 
phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang 
hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng 
theo quy định tại Quyết định 
số 62/2011/QĐ-TTg. 

HỎI – ĐÁP  
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Thông tư cũng quy định rõ về cách 
tính và mức điều chỉnh. Theo đó, 
điều chỉnh tăng thêm 8% mức trợ 
cấp hàng tháng. Mức điều chỉnh trợ 
cấp hàng tháng đối với các đối tượng 
quy định như sau: Từ đủ 15 năm đến 
dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 
1.385.000 đồng/tháng; từ đủ 16 năm 
đến 17 năm, mức trợ cấp bằng 
1.455.000 đồng/tháng; từ đủ 17 năm 
đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 
1.524.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm 
đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 
1.593.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm 
đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 
1.662.000 đồng/tháng. 

Kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng 
cho các đối tượng do ngân sách 
Trung ương bảo đảm. Bộ Tài chính 
bảo đảm theo đề nghị của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã Hội để ủy 
quyền cho Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội chi trả. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 15/7/2015. 

Các đối tượng quy định được điều 
chỉnh tăng mức trợ cấp hàng tháng 
kể từ ngày 1/1/2015. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
Mẹo vặt: Làm trái cây nhanh chín 
Túi giấy, túi nylon, khăn vải cotton 

có thể thúc đẩy một số loại trái cây 
nhanh chín. 

1. Cho trái cây vào túi giấy hoặc 
túi nylon: Tất cả các trái cây đều có 
khí ethylene và sẽ phát tán khí trong 
quá trình tự làm chín mình. Cho trái 

cây vào túi giấy, buộc miệng túi hơi 
lỏng một chút, sẽ khiến cho khí 
ethylene không thoát ra được khiến 
trái cây nhanh chín hơn. Nên giữ túi 
khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời, để 
trong nhiệt độ phòng.  

Khi các trái cây vừa chín, nên 
chuyển chúng vào tủ lạnh để ngăn 
quá trình làm chín. 

2. Sử dụng vải bông: một chiếc 
khăn bông hoặc miếng vải lanh, tất 
cả đều mềm và sạch. Trải khăn ra, 
đặt những trái cây mềm như đào, 
mận, hoặc những trái cây có vỏ mềm 
lên đó, để phần cuống của quả ở phía 
dưới. Nên chừa một khoảng không 
nhất định giữa các trái cây. Dùng 
một chiếc khăn khác phủ lên trái cây 
hoặc nếu chiếc khăn trước đủ lớn, 
hãy dùng nó bọc toàn bộ trái cây. 
Bọc vải như thế cho đến khi trái cây 
mềm hoặc có mùi thơm là có thể ăn. 

3. Cho vào thùng gạo: tất cả các 
loại gạo đều có thể giữ khí ethylene 
rất tốt. Vùi sâu trái cây xuống gạo, 
quá trình chín của trái cây sẽ diễn ra 
nhanh hơn. Phương pháp này chỉ nên 
áp dụng cho những trái cây xanh 
hoàn toàn. 

4. Muốn trái cây chín nhanh hơn, 
sau khi cho chúng vào túi giấy hoặc 
túi nylon bạn bỏ thêm vào túi đó một 
quả táo hay quả chuối chín. Đây là 
hai loại quả giải phóng ethylene 
nhiều hơn các loại trái cây khác vì 
thế sẽ thúc đẩy nhanh quá trình chín 
của các trái cây trong cùng túi. 

(Theo vnexpress.net) 


