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TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU: TỔ 
CHỨC NHIỀU SỰ KIỆN CHÀO 
MỪNG NĂM MỚI 2016 

Chào mừng Xuân Bính Thân 2016, 
tại BR-VT sẽ có nhiều hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục 
vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của 
người dân và du khách. 

Hội vui Xuân 2016 
Trong dịp Xuân Bính Thân 2016, 

đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm 
vụ chính là Sở VHTTDL sẽ phối hợp 
các ban, ngành, địa phương có liên 
quan thực hiện nhiều hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không 
khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu 
cầu vui chơi giải trí của người dân, 
du khách, góp phần quảng bá du lịch 
địa phương. 

Điểm nhấn của các hoạt động trong 
dịp Tết Bính Thân là Hội vui Xuân 
do Sở VHTTDL thực hiện, với hàng 
chục chương trình văn hóa, nghệ 
thuật xuyên suốt từ 28-1-2016 đến 
14-2-2016 (20-12 Ất Mùi đến mùng 
7 Tết Bính Thân), tại Trung tâm Văn 
hóa tỉnh, số 147, đường 27-4, 
phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa. 

Để chuẩn bị cho Hội vui Xuân diễn 
ra trang trọng nhưng cũng tràn ngập 
sắc xuân, khu vực Trung tâm văn 
hóa tỉnh sẽ được trang trí rực rỡ bằng 
đèn màu, cờ phướn và hoa tươi. 
Trong Hội vui Xuân sẽ có chương 
trình nghệ thuật quần chúng “86 mùa 

Xuân có Đảng”; liên hoan “Hát múa 
dân tộc”; các hội thi chim chào mào 
hót, hoa phong lan; biểu diễn lân sư 
rồng, thả diều nghệ thuật… Đặc biệt 
trong Hội vui Xuân còn có các cuộc 
triển lãm ảnh, thư pháp: Triển lãm 
ảnh “86 năm - chặng đường vẻ vang 
của Đảng Cộng sản Việt Nam” tại 
khu vực nhà biểu diễn đại chúng - 
Trung tâm Văn hóa tỉnh; Triển lãm 
thư pháp Việt tại công viên Lê Thành 
Duy - TP. Bà Rịa; Triển lãm ảnh tư 
liệu, nghệ thuật ven bờ sông Dinh… 

Cùng với các hoạt động trong Hội 
vui Xuân, trong hai ngày 8 và 9 Tết, 
tại khu vực đường Trường Chinh 
(đoạn đối diện Trung tâm hành chính 
- chính trị tỉnh), Sở VHTTDL sẽ thực 
hiện chương trình ca múa nhạc đặc 
sắc với chủ đề: “Mừng Xuân Bính 
Thân, mừng Đảng quang vinh, mừng 
Bà Rịa - Vũng Tàu đổi mới và phát 
triển”. 

Góp vào không khí vui Xuân, Ngày 
hội báo chí - gặp mặt đầu năm do 
Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Sở 
VHTTDL, Thông tin Truyền thông, 
Sở Công Thương, Báo BR-VT và 
Đài PT-TH tỉnh tổ chức sẽ diễn ra tại 
Trung tâm hội nghị tỉnh vào 17-2-
2016 (mùng 10 Tết Bính Thân). Dịp 
này sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng báo 
chí đề tài thương mại- du lịch 2016, 
nhằm tiếp tục động viên các nhà báo 
có nhiều cống hiến hơn nữa trong 
việc tuyên truyền phát triển kinh tế - 
xã hội địa phương nói chung và phát 
triển du lịch nói riêng. 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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Một chương trình nghệ thuật diễn ra 

trên địa bàn huyện Côn Đảo. 

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên 
đán, các huyện, thành phố sẽ tổ chức 
nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết 
như: bắn pháo hoa đêm giao thừa; 
liên hoan văn nghệ; hội thi ẩm thực, 
thể thao; hội hoa xuân; triển lãm ảnh 
tư liệu… tạo không khí vui tươi, 
phấn khởi ở các địa phương. 

Cùng với các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, 
để phục vụ nhu cầu vui chơi, nghỉ 
dưỡng trong dịp Tết của du khách, 
các khách sạn, KDL trong tỉnh đang 
tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm du 
lịch. Đồng thời, đưa thêm nhiều loại 
hình dịch vụ, tổ chức các chương 
trình giao lưu văn nghệ đêm giao 
thừa... 

Để dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 
2016 diễn ra an toàn, vui vẻ và ấm 
cúng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 
ngành chức năng tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an 
ninh trật tự, xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm nếp sống văn minh, ngăn 
ngừa và xử lý nghiêm các tệ nạn xã 
hội, mê tín dị đoan, cờ bạc, đua xe, 
đốt pháo nổ, gây ô nhiễm môi 

trường. Riêng các huyện, thành phố 
ven biển tăng cường công tác chỉ 
đạo, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt 
động du lịch trên địa bàn, chuẩn bị 
các phương án nhằm bảo đảm an 
toàn cho khách tắm biển, chú trọng 
nâng cao chất lượng phục vụ du 
khách đến với BR-VT. 

Những lễ hội đặc sắc của BR-VT 
BR-VT không chỉ nổi tiếng bởi 

những bãi biển đẹp mà còn có nhiều 
lễ hội dân gian đặc sắc, thu hút du 
khách khắp cả nước. 

 
Lễ hội Dinh Cô là lễ hội lớn trong 

năm, được tổ chức từ ngày 10 đến 12-2 
âm lịch. Ảnh: Nhật Minh 

Lễ hội Dinh Cô 
Mở đầu cho các lễ hội lớn trong 

năm ở BR-VT là lễ hội Dinh Cô ở thị 
trấn Long Hải, huyện Long Điền (tổ 
chức từ ngày 10 đến 12-2 âm lịch). 
Lễ hội Dinh Cô được xem là lễ hội 
lớn nhất vùng biển Nam bộ.  

Trước ngày chánh lễ (mùng 10 và 
11-2 âm lịch) có những đêm hội hoa 
đăng trên biển. Hàng vạn ghe thuyền 
kết hoa đăng rực rỡ đậu kín bên bờ 
biển, hướng mũi vào Dinh Cô. Từ 
ngày chánh lễ (12-2 âm lịch), từ sáng 
sớm các ghe thuyền quay hướng ra 
biển làm lễ Nghinh Cô. Một chiếc 
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ghe của dân chài được coi là đi biển 
giỏi nhất trong năm được chọn dẫn 
đầu, trên có ngai, long vị Cô cùng 
các vị trong ban nghi lễ, các bô lão 
cao niên với lễ phục trang nghiêm và 
đội lân sư rồng. Đoàn ghe thuyền nối 
nhau ra khơi trong tiếng trống vang 
trời. Đi khoảng 2-3 hải lý, sẽ bắt đầu 
thực hiện nghi lễ rước Cô cùng các 
vị thần linh, ông bà tổ tiên cùng về 
dinh ăn giỗ. 

Lễ Vía Ông Long Sơn 
Ngày 20-2 âm lịch là ngày chính 

giỗ lễ Vía Ông, nhưng trước và trong 
những ngày gần lễ, đông đảo người 
dân theo đạo ông Trần đã đến Nhà 
Lớn Long Sơn để chuẩn bị tiếp đón 
khách thập phương. Lễ có các hoạt 
động như lễ tiên thường (cúng mặn); 
lễ chính có kỉnh (cúng) chay với xôi, 
chè, bánh trái, hoa quả… Đây là dịp 
để người dân tưởng nhớ công ơn ông 
Lê Văn Mưu (1855 - 1935), người 
khai sáng đạo Ông Trần và cũng là 
người khai thiên lập đất xã đảo Long 
Sơn. 

 
Một trong những nghi lễ tại lễ hội Vía 

ông Long Sơn. Ảnh: Thu Thảo 

Lễ hội Đình Thần Thắng Tam 
Hàng năm lễ hội được tổ chức 

trong 4 ngày, từ ngày 17 đến 20-2 

âm lịch. Đây là lễ hội cầu an, nhân 
thời điểm kết thúc và mở đầu cho 
một mùa thu hoạch tôm cá. Phần lễ 
diễn ra rất cầu kỳ: cúng tế, lễ vật tế 
thần, dâng hương quỳ lạy, chiêng 
trống, kèn nhạc và có rất nhiều điều 
kiêng kỵ như heo dùng để tế lễ phải 
có bộ lông cùng màu, người có tang 
không được tham gia vào việc nghi 
thức tế lễ. Phần hội có nhiều trò vui 
chơi giải trí như múa lân, hát bội. 

Lễ hội Nghinh Ông 
Hàng năm lễ Nghinh Ông được tổ 

chức tại lăng Cá Ông ở đường Hoàng 
Hoa Thám, TP. Vũng Tàu. Lễ hội tổ 
chức trong 3 ngày từ ngày 16 đến 
18-8 âm lịch. Đây là lễ hội nước lớn 
nhất của ngư dân Vũng Tàu. Lễ hội 
là dịp ngư dân cầu mong sự bình yên 
khi đi biển, đánh bắt được nhiều tôm 
cá. Lễ hội Nghinh Ông Vũng Tàu đã 
được Bộ VH-TT-DL và Tổng cục Du 
lịch chọn là 1 trong 15 lễ hội lớn của 
cả nước từ năm 2000. 

Lễ hội Miếu Bà Ngũ Hành  
Lễ hội Miễu Bà Ngũ Hành được tổ 

chức hàng năm vào các ngày 16, 17, 
18-10 âm lịch tại Khu di tích lịch sử, 
văn hóa Đình thần Thắng Tam, TP. 
Vũng Tàu. Lễ hội được tổ chức long 
trọng với những nghi thức tế lễ trang 
nghiêm cùng các trò chơi dân gian, 
biểu diễn văn nghệ, tuồng cổ… thu 
hút đông đảo nhân dân và du khách. 

 (Tổng hợp) 
 

TRUYỀN THUYẾT “VUA KHỈ” 
VIỆT NAM  
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“Vua khỉ” truyền nhân của “Vua 
xiếc” 

 Người ta thường nói: Dưới một 
cây đại thụ thì không thể có một cây 
đại thụ khác. Nhưng câu nói này đã 
không đúng đối với trường hợp của 
Nghệ sỹ ưu tú Tạ Duy Nhẫn người 
được mệnh danh là “vua khỉ” là con 
trai của “vua xiếc” Tạ Duy Hiển, 
người sáng lập ra ngành xiếc Việt 
Nam. 

 Từ lúc mới 5 tuổi, ông Nhẫn đã 
được cha cho tập những động tác cơ 
bản như uốn dẻo, tung hứng và rèn 
luyện tính kiên trì. Đến lúc lên 9 
tuổi, ông được vào tham gia tập 
luyện bài bản và làm quen với các 
động tác diễn ở rạp xiếc. Chưa đầy 4 
năm sau, lúc ông mới 13 tuổi ông đã 
là một diễn viên xiếc có thể diễn 
thành thục những tiết mục khó trên 
sàn diễn. 

 Đặc biệt là trong quá trình rèn 
luyện và biểu diễn, điều khiến ông 
thích thú nhất vẫn là những con thú 
đáng yêu và rất thông minh của cha 
mình như gấu, ngựa, trăn, rắn và đặc 
biệt là loài khỉ tinh nghịch. 

 Ông Nhẫn rất yêu động vật, và 
luôn coi chúng như những người 
bạn, như một thành viên trong gia 
đình. Tuy là vật nhưng chúng cũng 
có tình cảm, có tâm tư riêng, nên có 
gần gũi nó, mới hiểu hết được tính 
cách, tình cảm của nó.  

Những ngày đầu mới hướng dẫn 
thú, ông đã gặp không ít khó khăn 
khi chưa hiểu hết được bản chất và 

tính cách của từng loài. Vì chưa quen 
nên ngày ấy ông bị một con khỉ lớn 
có răng nanh cắt vào cánh tay phải đi 
khâu mười mấy mũi.  

Không giấu vẻ tự hào, ông Nhẫn kể 
lại cái ngày ông được vinh danh là 
“vua khỉ”. Đó là một ngày vào năm 
1990 khi ông đang đi lưu diễn ở Liên 
hoan xiếc Ba Lan. Tiết mục ông diễn 
được hoan nghênh. Trong đó trò khỉ 
đi xe xích lô là trò ông nghĩ ra đầu 
tiên trên thế giới, sau khi biểu diễn 
xong, khán giả hết sức trầm trồ và vỗ 
tay khen ngợi hết lời. Trong lần đó 
riêng tiết mục khỉ ông đã phải diễn đi 
diễn lại đến ba, bốn lần trong 1 ngày. 

 Khi kể về những con vật này ông 
thường kể như nó là một phần tình 
cảm, một phần ký ức, tình yêu trong 
ông. Ông kể về chú khỉ đạp xích lô 
đã mang lại tên tuổi cho ông: “đó là 
chú khỉ bị tật ở chân không thể điều 
khiển được xe đạp được giống như 
những chú khỉ khác. Vì vậy, ông đã 
huấn luyện chú khỉ này đạp xích lô. 
Và đó là chú khỉ duy nhất biết đạp 
xích lô và nó cũng cống hiến nhiều 
năm nhất trong số những con khỉ mà 
ông đã đưa về đây”. Tiết mục khỉ 
đạp xích lô ấy cũng đã gây kinh ngạc 
cho không ít bạn diễn ở nước ngoài. 

 (Theo nhandan.com.vn)  
 

TẾT Ở CÁC NƯỚC ASEAN  
Tết Hari Raya của Brunei 
Lễ hội Hari Raya kết thúc tháng ăn 

chay Ramadan tại vương quốc Hồi 
giáo Brunei. Hari Raya của người 
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Brunei không cố định ngày cụ thể 
trong các năm mà được quyết định 
bởi một hội đồng dựa theo lịch 
Gregory Idul Fitri, thường sẽ chậm 
đi 11 ngày mỗi năm. Trong dịp này, 
Hoàng cung mở cửa ngày thứ nhất 
đón tiếp các thành viên chính phủ, 
ngày thứ hai đón tiếp dân chúng và 
khách du lịch. 

Đây là cơ hội duy nhất trong năm 
để thần dân Brunei và du khách vào 
thăm Cung điện Hoàng gia Istana 
Nurul Iman - Hoàng cung lớn nhất 
thế giới, để được bắt tay, nhận quà 
của Quốc Vương và các thành viên 
Hoàng gia. Món quà Quốc vương 
thường tặng là thanh chocolate có 
dấu ấn Hoàng gia. Ngoài ra, dân 
chúng và khách du lịch còn được 
thiết đãi một bữa tiệc buffet linh đình 
trong hoàng cung. 

Tết Chol Chnam Thmey của 
Campuchia 

Người Campuchia lấy ngày sinh 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để 
tính niên đại, vì vậy Tết cổ truyền 
của người Campuchia, còn gọi là  tết 
Chol Chnam Thmay, diễn ra trong 3 
ngày từ 13 - 15/4 Dương lịch hàng 
năm. Trong dịp Tết, các đền, chùa 
thường treo cờ ngũ sắc và cờ trắng 
hình cá sấu của đạo Phật. Trước khi 
đón năm mới, mọi nhà đều dựng bàn 
thờ để đón ông bà tổ tiên, trên bàn 
thờ thường thắp 5 nén hương, 5 cây 
nến. Nghi thức quan trọng nhất là 
mỗi nhà đều đặt 5 túi cát. Núi Meru 
ở giữa (tượng trưng cho Trung tâm 

vũ trụ) và 4 núi xung quanh ở các 
phía đông, tây, nam, bắc. Có nơi 
người ta không đắp bằng cát mà đắp 
bằng trái cây, bánh hoặc những chẽn 
lúa... Sau những lễ nghi trên, họ mới 
đến chúc tết cha mẹ, người thân, bạn 
bè. Người dân chào đón năm mới với 
nghi thức dội nước lên người nhau, 
với quan niệm: Người nào được té 
nhiều nước thì càng thêm nhiều niềm 
vui, may mắn trong năm. Tết còn 
diễn ra nhiều hoạt động vui chơi sôi 
nổi như: đua ghe ngo, ca hát và múa 
những điệu múa cổ truyền… 

Indonesia 
Người dân ở Indonesia ăn tết rất 

sớm theo lịch của người Hồi giáo. 
Trong những ngày này, người dân 
Indonesia chia nhau dựng những 
ngôi đền thờ bằng trái dừa, lá dừa, 
cây mía và gạo nhuộm đủ màu sắc... 
để làm nơi tế thần linh. Ngoài ra còn 
nhiều hoạt động nghệ thuật như hát, 
nhảy, múa đặc biệt là những đám 
rước kiệu quanh thị trấn, để rồi cuối 
Tết, họ kéo ra sông và dìm kiệu 
xuống nước, xem đó như điều cầu 
xin thần Nước phù hộ cho mưa thuận 
gió hòa. 

 
Lào 
Tết đón năm mới của người Lào có 
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tên là Bunpimay (còn gọi là Tết 
“Buộc chỉ cổ tay”, hay lễ hội “Hốt 
Nậm” - Té nước, cầu mong nước về, 
cho cuộc sống sinh sôi, đâm chồi, 
nảy lộc). Buổi sáng ngày đầu tiên 
của năm mới, mọi người dân trên 
khắp đất nước Lào tổ chức đi chùa, 
tắm Phật. Sau đó, đi chúc tết lẫn 
nhau và mang theo 1 chiếc bình đựng 
đầy nước. Theo tục lệ, người được 
chúc phải đứng để người đến chúc té 
nước vào người. Vào các buổi chiều, 
sư trụ trì hướng dẫn các nhà sư, ni cô 
và dân làng đi hái hoa tươi đem về 
chùa cúng Phật. Người Lào cũng 
thực hiện phóng sinh cho các loài 
động vật như rùa, cá, cua, chim, lươn 
và các con vật nhỏ khác bởi người ta 
tin rằng trong dịp Tết ngay cả động 
vật cũng cần được tự do. Đặc biệt, họ 
sử dụng hoa trong ngày tết để cầu 
may, hoa muồng (bò cạp vàng, hoa 
hoàng hậu) được cài trên xe, trang trí 
trong nhà. Còn hoa Champa được kết 
thành chùm hay cài trên tóc để cầu 
mong điều phước lành. Khách đến 
chúc tết được gia chủ mời vào nhà và 
được buộc 1 vòng chỉ đỏ nơi cổ tay, 
biểu lộ lòng hiếu khách và lời cầu 
chúc 1 năm mới tốt lành. 

Malaysia 
Ngày đầu năm mới của Malaysia 

bắt đầu từ mùng 1/1 (theo lịch Hồi 
giáo). Vẫn là những ngôi nhà được 
quét dọn, trang hoàng sạch sẽ, phố 
xá được trang trí với nhiều màu sắc 
rực rỡ. Chỉ có điều trước Tết khoảng 
10 ngày, những người dân Malaysia 

theo đạo Hồi không mua sắm nhiều 
thức ngon vật lạ cho Tết mà bắt đầu 
nhịn ăn (chỉ ăn nhẹ trước khi mặt trời 
lặn), vì họ cho rằng đó là sự thể hiện 
lòng cảm thông với sự thống khổ của 
những người nghèo trên trái đất như 
lời thánh Ala răn dạy. Trong dịp này, 
Malaysia tổ chức nhiều hoạt động 
vui chơi, điển hình là cuộc thi “đấu 
lông công”, thu hút nhiều người 
tham dự và cổ vũ. 

Myanmar 
Tết ở Myanmar (lễ hội Thing Yan) 

bắt đầu theo Phật lịch, kéo dài từ 
ngày 13-17/4 Dương lịch vào tháng 
Tagu (tức tháng giêng theo lịch 
Myanmar). Lời chúc mừng năm mới 
của người Myanmar là “hắt nước vào 
người nhau”. Ở các thành phố lớn 
như: Yangon, Mandalay, người ta để 
các thùng nước dọc các con phố lớn. 
Rất nhiều người đứng bên những 
thùng nước, “rình” người đi đường 
rồi hắt nước vào họ thay cho lời 
mừng tuổi. Theo họ, nước là biểu 
hiện của sự sung túc, trong sạch và 
hồi sinh. Dịp này, người dân 
Myanmar còn tổ chức nhiều hoạt 
động vui chơi như: thi nhảy ếch, 
bưng nước chạy... Ngày Tân Niên 
của Tết Thingyan là thời điểm mọi 
người viếng thăm người lớn tuổi và 
quỳ lạy để thể hiện lòng tôn kính 
cũng như dâng nước đựng trong các 
nồi đất nung và xà phòng thơm. 
Người nhỏ tuổi sẽ gội đầu cho người 
lớn tuổi, theo cách thức truyền thống 
là với hạt và vỏ của cây keo Acacia 
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rugata. Cũng vào ngày này, người 
Myanmar phát thức ăn miễn phí cho 
những người tham gia lễ hội. 

 
Philippines 
Do chịu ảnh hưởng nhiều bởi các 

phong tục phương Tây nên người 
Philippines ăn Tết từ lễ Giáng sinh. 
Tại Philippines, Tết dương lịch là 
ngày vui nhất, rộn rã và náo nhiệt 
nhất. Trước đêm giao thừa, các gia 
đình bắt tay vào chuẩn bị bàn tiệc 
“Media Noche” để cùng thưởng thức 
vào đúng nửa đêm. Bàn tiệc thường 
có trái cây xếp theo hình vòng tròn, 
biểu thị những đồng tiền xu, với ước 
vọng đem lại may mắn về tài chính 
cho gia đình. Người lớn sẽ chất đầy 
tiền xu vào túi trẻ nhỏ. Sau bữa ăn, 
tất cả mọi người cùng làm mọi cách 
để gây ra những tiếng động rộn rã 
nhất và đốt pháo với niềm tin tiếng 
động sẽ xua đi ma quỉ. 

Singapore 
Tết Nguyên Đán là một dịp lễ nổi 

bật tại Singapore. Ngày 23 tháng 
chạp, người Singapore đốt hình nhân 
Táo để tiễn ông Táo về trời. Môi của 
ông Táo được quết mật ong, đường 
và rượu ngọt để ông chỉ báo cáo 
những điều tốt đẹp với Ngọc Hoàng. 
Người người xúm xít quần áo mới đi 
chúc tết họ hàng và người quen. Trẻ 

em tíu tít vì được nhận quà bánh và 
bao lì xì. Những ngày này, người ta 
hay trao nhau những trái quýt căng 
mọng, ngọt ngào vì quýt chính là 
biểu tượng của sự may mắn. Tất cả 
những tặng vật đều có cặp có đôi, vì 
người dân Singapore tin rằng số lẻ là 
biểu tượng của sự không may, không 
tốt lành. Điểm nhấn cho Tết Âm lịch 
của người Singapore là bữa cơm 
đoàn viên đêm giao thừa.  

 
Thái Lan 
Tết Songkran là tết cổ truyền ở 

Thái Lan. Tết Songkran nổi tiếng 
trên thế giới bởi phong tục té nước 
đầy hấp dẫn. Để chuẩn bị cho Tết 
Songkran, người dân dành 2 ngày. 
Bắt đầu là Wan Sungkharn Long - 
ngày này được dành để dọn dẹp nhà 
cửa và rũ bỏ những cái cũ. Tiếp đó là 
Wan Nao - ngày dành riêng để chuẩn 
bị đồ ăn trong những ngày lễ sắp 
tới. Ngày Wan Nao tương tự như 
ngày 30 của Tết cổ truyền Việt Nam. 
Wan Payawan là ngày đầu tiên của 
năm mới. Mở đầu là một số nghi lễ 
trên chùa vào lúc sáng sớm, người 
dân sẽ cúng đồ ăn và quần áo. Còn 
tại nhà, các bức ảnh của Đức Phật sẽ 
được lau và vẩy nước thơm. Wan 
Payawan cũng là ngày bắt đầu của lễ 
hội té nước. Cuối cùng là ngày Wan 
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Parg-bpee - ngày để cầu nguyện, 
tưởng nhớ người già và tổ tiên và rắc 
nước thiêng.    

(Theo fad.danang gov.vn) 
 
 
 

 
MƯỜI SỰ KIỆN KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ NỔI BẬT TRONG 
NĂM 2015  

Chiều 23-12, tại Hà Nội, Câu lạc 
bộ Nhà báo khoa học và công nghệ 
(KH và CN) Việt Nam (Hội Nhà báo 
Việt Nam) phối hợp Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển truyền 
thông KH và CN (Bộ KH và CN) 
công bố mười sự kiện KH và CN nổi 
bật năm 2015. 

Cá
c đại biểu cắt băng khánh thành Trung 
tâm Nghiên cứu - Chuyển giao công 
nghệ và Giám định công nghệ. 

Lĩnh vực cơ chế tài chính 
1. Thủ tướng Chính phủ gặp mặt 

các nhà khoa học không chuyên 
nghiệp và nhà khoa học trẻ ngày 12-
5-2015, tại Hà Nội, lần đầu tiên Bộ 
KH và CN tổ chức buổi “Gặp mặt 
các nhà sáng chế không chuyên 
nghiệp tiêu biểu năm 2015” và ngày 
11-9-2015, tổ chức buổi “Gặp mặt 

các nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 
2015”. Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng tham dự cả hai cuộc gặp mặt 
nói trên đã khẳng định sự quan tâm 
đặc biệt của lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước đối với các nhà khoa học không 
chuyên nghiệp và nhà khoa học trẻ.  

2. Ngày hội Khởi nghiệp và Công 
nghệ Việt Nam 2015 

Ngày 15 đến 17-5-2015, Bộ KH và 
CN tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp và 
Công nghệ Việt Nam 2015 
(TECHFEST VIETNAM 2015) tại 
Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày hội 
lần đầu được tổ chức đã thu hút hơn 
1.000 lượt đại biểu là cán bộ quản lý, 
các nhà KH và CN, doanh nghiệp 
khởi nghiệp, các nhà đầu tư, quỹ đầu 
tư mạo hiểm và các cơ sở ươm tạo 
nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, có 
hơn 50 doanh nghiệp khởi nghiệp 
KH và CN tham gia triển lãm sản 
phẩm và kết nối đầu tư.  

3. Khánh thành Trung tâm nghiên 
cứu, chuyển giao và giám định công 
nghệ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc 

Ngày 29-10-2015, UBND thành 
phố Hà Nội tổ chức khánh thành 
Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao 
và giám định công nghệ tại Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc (huyện 
Thạch Thất, Hà Nội). Trung tâm sẽ 
là nơi nghiên cứu trọng điểm của cả 
nước, nơi tập trung các chương trình 
hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam 
với quốc tế. 

Lĩnh vực khoa học xã hội và 
nhân văn 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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4. Hội thảo khoa học quốc tế kỷ 
niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào 
Nguyễn Du (1765-2015) 

Ngày 8-8-2015, tại Thủ đô Hà Nội, 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam đã tổ chức Hội thảo quốc tế kỷ 
niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào 
Nguyễn Du (1765-2015) với chủ đề 
“Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn 
hóa thế giới Nguyễn Du: Di sản và 
các giá trị xuyên thời đại”. Hội thảo 
là nơi gặp gỡ của các nhà Kiều học 
và Nguyễn Du học, nơi thể hiện 
những tiếng nói đồng cảm, đồng 
lòng, đồng vọng về những giá trị tinh 
thần mà Nguyễn Du trao gửi cho hậu 
thế. Hội thảo còn là dịp mở rộng giao 
lưu, quảng bá các giá trị tinh hoa của 
văn học cổ điển Việt Nam, văn hóa 
Việt Nam đến bạn bè quốc tế. 

Lĩnh vực nghiên cứu cơ bản 
5. UNESCO công nhận hai trung 

tâm quốc tế về Toán học và Vật lý 
của Việt Nam là trung tâm dạng hai 
kỳ họp lần thứ 38 của Đại hội đồng 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) 
tại Pa-ri (Pháp), tháng 11-2015 đã 
thông qua việc thành lập Trung tâm 
Toán học dạng hai và Trung tâm Vật 
lý dạng hai của Việt Nam dưới sự 
bảo trợ của UNESCO. 

Năm 2015, UNESCO đã công nhận 
17 Trung tâm dạng hai về khoa học 
cơ bản, trong đó có hai trung tâm về 
Toán học và Vật lý của Việt Nam. 
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện 
nay, việc thành lập các trung tâm 

quốc tế về Toán học, Vật lý được 
UNESCO công nhận, bảo trợ sẽ giúp 
nâng cao vị thế của khoa học Việt 
Nam, đưa nền KH và CN Việt Nam 
hội nhập sâu rộng với khu vực và thế 
giới. 

Lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng 
6. Lần đầu ghép thận thành công từ 

người cho tim đã ngừng đập 
Ngày 18-6-2015, Bệnh viện Chợ 

Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã ghép thận 
thành công cho hai người bệnh suy 
thận mãn tính giai đoạn cuối với 
nguồn tạng từ người cho có tim đã 
ngừng đập, máu ngừng tuần hoàn. 
Đây là trường hợp đầu tiên tại Việt 
Nam ghép tạng lấy từ người hiến 
ngừng tim, là kết quả của đề tài KH 
và CN cấp Nhà nước “Nghiên cứu 
triển khai ghép thận từ người cho tim 
ngừng đập”, mã số KC.10.28/11-15 
(do PGS, TS Nguyễn Trường Sơn 
làm chủ nhiệm).  

7. Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ 
sông, hồ và đê biển 

Giải pháp công nghệ “Cấu kiện lắp 
ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển” 
của Công ty TNHH nhà nước MTV 
Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) thể 
hiện tính mới, tính sáng tạo chưa 
từng có tại Việt Nam và trên thế giới. 
Giải pháp sử dụng hệ liên kết lắp 
ghép đồng bộ: hình khối, cột trụ, đà 
giằng nhằm giữ ổn định, kết cấu lắp 
ghép chống đẩy, chống trượt, chống 
xói chân... Sản phẩm được đúc sẵn 
trong nhà máy, kiểm soát được chất
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lượng và tiến độ.  
8. Bắn trình diễn thành công vũ khí 

mới 
Sáng 18-9-2015, Tổng cục Công 

nghiệp quốc phòng tổ chức bắn trình 
diễn vũ khí mới. Đây là sản phẩm 
của Đề án KC.NQ06 và một số 
nhiệm vụ độc lập cấp Bộ Quốc 
phòng do Tổng cục chủ trì nghiên 
cứu, thiết kế và chế thử. Với sự chấp 
hành nghiêm các quy tắc trong quá 
trình thực hành bắn, buổi bắn trình 
diễn đã thành công tốt đẹp, bảo đảm 
an toàn tuyệt đối.  

Lĩnh vực hội nhập quốc tế 
9. Việt Nam vào top 3 ASEAN về 

chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới kết hợp 
với Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và 
Học viện Kinh doanh INSEAD 
(Pháp) công bố Chỉ số đổi mới sáng 
tạo toàn cầu 2015. Theo đó Việt 
Nam đứng thứ 52 trong tổng số 141 
nền kinh tế, tăng 19 bậc so với năm 
ngoái. Đây được cho là một bước 
tăng bậc ngoạn mục của Việt Nam 
nhờ đầu tư cho phát triển KH và CN 
trong năm vừa qua, nhất là khi Luật 
Khoa học và Công nghệ có hiệu lực. 

Lĩnh vực tôn vinh nhà khoa học 
10. Nhà khoa học nữ Việt Nam đầu 

tiên nhận giải thưởng L’Oréal - 
UNESCO Ngày 18-3-2015, tại trụ sở 
UNESCO ở Thủ đô Pa-ri (Pháp), tiến 
sĩ Trần Hà Liên Phương, giảng viên 
Khoa Công nghệ y sinh Trường đại 
học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP 
Hồ Chí Minh) đã vinh dự nhận Giải 

thưởng “Nhà khoa học trẻ tài năng 
của thế giới” của Quỹ L’Oréal-
UNESCO (Vì sự phát triển của phụ 
nữ trong khoa học) cho công trình 
nghiên cứu điều trị ung thư.    

(Theo baodientu.chinhphu.vn) 
 
TÌM ĐƯỢC 4 NGUYÊN TỐ HÓA 
HỌC MỚI  

Liên minh Quốc tế về Hóa học 
thuần túy và Hóa học ứng dụng 
chính thức công bố sự tồn tại của 4 
nguyên tố mới là 113, 115, 117, 118 
- thuộc chu kỳ thứ 7 trong bảng tuần 
hoàn các nguyên tố hóa học của 
Mendeleev. 

Ban công tác hỗn hợp của Liên 
minh Quốc tế về Hóa học thuần túy 
và Hóa học ứng dụng (IUPAC) và 
Liên minh quốc tế về Vật lý ứng 
dụng và vật lý thuần túy (IUPAP) đã 
xem xét các thông tin về những 
nguyên tố mới này và quyết định 
công nhận quá trình khám phá ra các 
nguyên tố 113, 115,117, 118 đã hoàn 
thiện, theo đúng tiêu chuẩn về phát 
hiện ra thành tố mới do Nhóm 
Transferium của Liên minh quốc tế 
về hóa học thuần túy và hóa học ứng 
dụng và Liên minh quốc tế về vật lý 
thuần túy và vật lý ứng dụng đưa ra 
năm 1991. 

Những nguyên tố này đã giúp hoàn 
thành chu kỳ trong bảng tuần hoàn 
các nguyên tố hóa học và những nhà 
khoa học có công phát hiện ra chúng 
sẽ được mời đặt tên cũng như biểu 
tượng cho các nguyên tố này. 
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Nguyên tố thứ 113 có tên gọi tạm 
thời là ununtrium và biểu tượng là 
Uut. Nguyên tố này do một nhóm 
các nhà khoa học tìm ra. 

Nguyên tố 115, 117, 118 có tên gọi 
tạm thời và biểu tượng tạm thời lần 
lượt là ununpentium, Uup; 
ununseptium, Uus; and ununoctium, 
Uuo.  

Tiếp theo, những nguyên tố mới có 
thể được đặt tên theo một khái niệm 
huyền thoại, theo tên khoáng sản, địa 
danh, nhà khoa học… và sẽ được 
kiểm tra về tính nhất quán, khả năng 
dịch sang ngoại ngữ khác, và liệu đã 
từng được sử dụng trong lịch sử 
chưa… bởi Cơ quan Hóa học vô cơ 
thuộc IUPAC. Sau khi được Cơ quan 
trên chấp nhận, tên và biểu tượng của 
nguyên tố mới sẽ được công bố rộng 
rãi để nhận ý kiến đóng góp trong 
vòng 5 tháng trước khi Ủy ban 
IUPAC đưa quyết định cuối cùng.  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
 
 
 

NÔNG DÂN BIẾN LÚA, BẮP 
THÀNH CÂY CẢNH CHƠI TẾT  

 Để nâng giá trị cho lúa và bắp, 
nông dân 45 tuổi ở Đồng Nai là anh 
Ngô Văn Sơn, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã 
Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng 
Nai "biến" chúng thành cây cảnh 
chưng Tết. Sản phẩm làm ra có giá 
cao, nhưng không đủ hàng cung ứng 
thị trường. 

 
Theo anh Sơn, sau 2 tháng, 4 khóm 

lúa được trồng trong chậu sẽ trổ 
bông và chín vàng. Người trồng sẽ 
gắn nơ hồng lên bông, chuyển cây 
vào chậu sứ để bán. Nông dân này 
nói: "Mỗi chậu lúa cảnh tôi gieo 8 
hạt, bán cho người chơi mỗi chậu 
trên 100.000 đồng. Hàng trăm chậu 
lúa trong vườn đều được người mua 
đặt hàng nên không lo ế".  

Còn mỗi chậu bắp cảnh được nông 
dân này trồng 3 cây tượng trưng cho 
sự vững chãi.  Sau 3 tháng, những 
cây bắp trong chậu sẽ trổ bông, quả. 
"Đến mùng 1 Tết, quả bắp bắt đầu nở 
tơ đỏ, hồng... gợi sự khởi sắc đầu 
xuân nên nhiều người yêu thích", 
nông dân Sơn nói. 

Theo nông dân Sơn, 1 kg lúa giống 
có giá 7.000 đồng gieo được 200 
chậu. Bắp có giá cao hơn nhưng mỗi 
kg có thể tạo ra 80 chậu cảnh với giá 
trên 100.000 đồng/chậu. Anh Ngô 
Văn Sơn nói: "100 chậu lúa Tết có 
giá trị tương đương 5 sào lúa thành 
phẩm. Đây là cách làm rất hiệu quả". 

(Theo news.zing.vn) 
 

CHĂM SÓC HOA KIỂNG Ở 
GÓC SÂN VƯỜN NHÀ ĐÓN TẾT 

Cây kiểng có hoa sẽ làm ngôi nhà 
của bạn thêm hương sắc, thêm rực

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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rỡ để đón Tết cổ truyền 2016.   

1. Đối với cây hoa có sẵn trong 

vườn nhà: như bông giấy, phong lan, 

địa lan, mai chiếu thủy, nguyệt quế, 

trang leo, dâm bụt, lài, trang bụi, 

hồng môn, bạch môn, hoa 

hồng…cần làm các việc như sau: 

 
- Tỉa bỏ lá vàng, lá hư, cỏ dại, cho 

thêm đất và phân bón hữu cơ vào 

chậu. Phải là loại phân có nhiều lân 

như Multi bổ sung hoa. 

- Sử dụng một trong các loại phân 

sau đây: Delta Folia (6-30-13), CM 

Super 6-14-6, CM Super  3-18-18, 

Pisomix-102 (10-40-20+TE). Pha 

nước và tưới gốc, 5-7 ngày/ lần. 

- Tưới nước vừa, thường xuyên. 

2. Riêng mai vàng cho mai nở đúng 

Tết như sau: 

- Từ tháng 10 Âm lịch bón vào đất 

Multi bổ sung hoa, 1 lần/tháng, hoặc 

dùng Delta Folia 6-30-13 vào tháng 

12 Âm lịch, 2-3 lần trước khi hái lá. 

- Thời gian hái lá: ngày 15 tháng 

12 Âm lịch. 

Lưu ý:  Hái lá sớm trước 2 ngày 

nếu thời tiết lạnh. Hái lá chậm hơn 2 

ngày nếu thời tiết nắng nhiều. 

-  Cách hái lá: Trước ngày hái lá, 

không tưới nước 2-3 ngày. Không 

được tuốt lá, phải hái từng lá ngược 

lên. Hái xong, bón phân ngay xung 

quanh gốc (Multi bổ sung hoa). Tưới 

nước đều đặn, không quá nhiều, sáng 

và chiều. Phun phân kích thích ra 

hoa nhiều, chống rụng bông, nụ bông 

to: dùng CM Super 6-14-6 hoặc dùng 

TP108 phun 1-2 lần cách nhau 3 

ngày, hoặc dùng Delta Folia 6-30-13. 

- Cách điều chỉnh sớm, muộn: 

Khoảng 23 tháng 12 Âm lịch, nụ hoa 

vừa tách vỏ lụa là hoa nở đúng Tết. 

Nếu chưa phải đem cây ra nắng, tưới 

phun nước lúc trưa nắng. Nếu nụ 

tách vỏ lụa quá sớm thì chuyển cây 

vào nơi râm mát, tưới nước vào 

chiều tối, bón thêm phân giàu đạm, 

kích thích ra lá, làm cho hoa nở 

chậm lại vài ngày (dùng CM Super 

10-8-8 pha 5ml/1 lít nước, tưới gốc). 

3. Đối với kiểng hoa ngắn ngày  

như cúc, đồng tiền, sống đời, ly ly, 

dạ yên thảo, dừa cạn, mồng gà, vạn 

thọ,… cần tiếp tục chăm sóc bằng 

các loại phân sau: Chyoda 14-17-12, 

hoặc Sumicoat 16-19-16 hoặc CM 

Super 6-14-6, tùy loại nào mà sử 

dụng phân gì cho thích hợp nhất.  
Để tìm hiểu thông tin liên hệ: 

146/6A Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; 
ĐT: 38293.134; 38441. 452; email: 
ginodao@hcm.fpt.vn 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
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LÀM GIÀU CHO NÔNG DÂN 
NHỜ ỨNG DỤNG KHOA HỌC  

Tốt nghiệp ĐH Cần Thơ, chàng kỹ 
sư trẻ quyết về quê hương làm giàu 
từ chính vườn cây ăn quả được nuôi 
trồng theo phương pháp khoa học 
chất lượng, không hóa chất. 

Anh là Nguyễn Chí Cường, chủ trại 
cây giống Nguyễn Thành Đại (Q. 12, 
TP.HCM), người có ngót nghét hơn 
15 năm gắn bó với những người 
nông dân làm vườn khắp miền Nam. 

Tốt nghiệp ngành nông học trường 
ĐH Cần Thơ, chàng kỹ sư trẻ về quê 
hương (xã Long Mỹ, huyện Tâm 
Bình, tỉnh Vĩnh Long) dùng kiến 
thức mình học được giúp bà con 
nông dân chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng. Là một cán bộ khuyến nông xã 
anh đi đến từng nhà thuyết phục bà 
con chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. 
Những góp ý quá mới mẻ của anh 
không thể thuyết phục bà con thay 
đổi tư duy. Không nản chí, anh quyết 
tâm “bắt tay” với các chú, các anh 
làm cán bộ xã thực hiện trước để làm 
gương cho bà con học tập. 

Thay vì mỗi năm trồng 3 vụ lúa, 
anh bớt đi 1 vụ lúa để thay vào đó là 
trồng dưa hấu. Hiệu quả kinh tế bắt 
đầu thay đổi rõ rệt và bà con bắt đầu 
tin và làm theo anh. 

Năm 2011, anh Cường chuyển 
công tác lên TP.HCM nhưng vẫn 
luôn trở về quê và đi các tỉnh miền 
Tây giúp đỡ bà con về cây giống 
cũng như hướng dẫn cách trồng và 
chăm sóc cây trồng. 

Một lần vào siêu thị anh thấy một 
giống chuối có tên Dole có xuất xứ 
từ Philipines có hiệu quả kinh tế rất 
cao. Vậy là vừa làm việc anh vừa 
nghe ngóng xem có người bạn nào đi 
công tác ở Philipines là lập tức liên 
lạc, nhờ mua giống chuối Dole về 
Việt Nam nhân giống. Giống được 
mua ở nước ngoài về sau đó được 
anh nhân bằng phương pháp cấy mô. 
Phương pháp này nhân giống cực kỳ 
nhanh với số lượng rất lớn, có thể lên 
đến hàng ngàn cây. Theo anh Cường, 
sử dụng phương pháp cấy mô sẽ rất 
hiệu quả mà không làm ảnh hưởng 
đến sự sinh trưởng của cây sau khi 
trồng. 

Giống chuối Dole có nguồn gốc từ 
Philipines có hiệu quả kinh tế rất cao 
khi chỉ cần trồng 6-8 tháng là cây trổ 
bông và cho từ 250-350 trái/cây, 
năng suất hơn nhiều so với chuối 
truyền thống. Chuối chín ăn có vị 
ngọt thanh và rất dẻo nên rất được ưa 
chuộng tại thị trường Việt Nam. 
Chuối Dole rất dễ chăm sóc, không 
cần tưới nhiều nước và đặc biệt 
không cần phun thuốc trừ sâu bệnh, 
người tiêu dùng hoàn toàn tin tưởng 
về chất lượng từng trái chuối. 

Ngoài ra, với việc áp dụng kỹ thuật 
nhân giống anh đã đưa giống dừa của 
Thái Lan về Việt Nam cho năng suất 
lên đến hàng trăm trái/1 cây. 

Ở thành phố, không có diện tích đất 
để trồng cây ăn quả, anh Cường đã 
áp dụng biện pháp trồng cây trong 
chậu đã mang lại những thành công 
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rất lớn. Theo anh Cường, ổi là cây ăn 
quả thích hợp để trồng trong chậu và 
khi chọn cây cần chọn cây chiết và 
có rễ chùm. Chất lượng quả của cây 
trong chậu và cây trồng ngoài đất là 
như nhau, cơ bản nhất vẫn là khâu 
chăm sóc và bón phân cho cây. 

Với những gì đã làm được anh 
được xem như “ông Vua” cây ăn quả 
miền Nam. Những chuyến đi công 
tác mang theo hàng ngàn cây giống 
dành tặng cho bà con những vùng đất 
nghèo được xem như là công việc 
thường xuyên mà anh đã làm. Và 
không quên gửi kèm tài liệu hướng 
dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc để cho 
cây đạt hiệu quả cao nhất. 

(Theo vusta.vn) 
 
ĐỘC ĐÁO TRÁI CÂY TẠO 
HÌNH ĐÓN TẾT  

Đã thành thông lệ, cứ gần đến Tết 
Nguyên đán là nhà vườn ở ĐBSCL 
lại cho ra thị trường nhiều loại trái 
cây tạo hình mới lạ như: Bưởi hồ lô, 
bưởi lệ cát tường (hình bàn tay), dưa 
hấu vuông, dưa hấu thỏi vàng… 

 
Bộ bưởi hồ lô Phúc-Lộc-Thọ. Ảnh: 

VGP/Trung Chánh 
Nói đến trái cây tạo hình mỗi dịp 

Tết đến xuân về, nhiều người ở 

ĐBSCL nghĩ ngay đến ông Ba 
Thành (Võ Trung Thành, ở ấp Phú 
Trí A, xã Phú Tân, Châu Thành, Hậu 
Giang). Ông là người đầu tiên ở 
vùng đất này sáng tạo ra trái bưởi hồ 
lô, làm tăng giá trị bưởi lên gấp cả 
chục lần so với bưởi truyền thống. 

Hiện ông Ba Thành đang là Chủ 
nhiệm CLB Bưởi tạo hình của ấp 
Phú Trí A. Xuân Bính Thân 2016 
năm nay, CLB Bưởi tạo hình sẽ sản 
xuất 300 cặp bưởi có hình bản đồ 
Việt Nam. Trên vỏ xanh là phần đất 
liền hình chữ “S” nổi có ngôi sao 
năm cánh, tượng trưng cho quốc kỳ 
của Việt Nam. Bên cạnh là các chấm 
sáng màu thể hiện 2 quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa. 

Ông Ba Thành vui vẻ cho biết: 
“Sản phẩm độc đáo này được tạo ra 
từ giống bưởi năm roi, không hạt, 
mới trồng thử nghiệm nên số lượng 
chưa nhiều, tỉ lệ thành công cũng chỉ 
khoảng 70%. Dự kiến, loại bưởi này 
bán trong dịp Tết sẽ có giá khoảng 
2,5-2,6 triệu đồng/cặp (mỗi trái nặng 
từ 1,2-1,5 kg)”. 

 
Dưa hấu thỏi vàng Tài - Lộc. Ảnh: 

VGP/Trung Chánh 
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Ngoài trái bưởi, nhiều nông dân 
còn tạo hình dưa hấu. Ông Trần 
Thanh Liêm, ở khu vực 7, phường 
Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. 
Cần Thơ hết sức chăm chút vườn 
dưa của mình để tung ra thị trường 
khoảng 700 cặp dưa hấu hình thỏi 
vàng, xe hơi, hình trái tim có bản đồ 
Việt Nam và khoảng 100 cặp dưa 
hấu vuông phục vụ nhu cầu trưng Tết 
của người dân. 

Bên cạnh việc tạo hình, một số nhà 
vườn còn tạo ra loại cây mini (dạng 
bonsai) để đưa vào chậu trưng Tết 
như ổi, quýt… Đây là năm thứ 3 
nông dân Đồng Tháp đưa ra thị 
trường chậu kiểng quýt hồng.  

Người có ý tưởng đầu tiên đưa 
quýt hồng vào chậu chính là lão 
nông Lưu Văn Ràng, ở ấp Hòa 
Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai 
Vung. Sau nhiều lần tuyển chọn chỉ 
có khoảng 450 cây là ưng ý, được 
đưa ra bán. Đối với những cây có thế 
đẹp, sai quả, giá khoảng 6 triệu 
đồng/chậu, còn lại dao động từ 1,5-5 
triệu đồng/chậu. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

 
 
 

NHỮNG BÀI THUỐC THÔNG 
DỤNG TỪ CÂY XƯƠNG KHỈ  

Cây xương khỉ hay còn gọi là mảnh 
cộng, bìm bịp là loại cây thuốc khá 
quen thuộc, với rất nhiều tác dụng 
chữa bệnh.  

 
Dưới đây là một số bài thuốc thông 

dụng từ cây xương khỉ: 
Chữa lở miệng 
Bài thuốc: Lá bìm bịp tươi rửa sạch 

giả nát thêm ít nước, lược lấy nước 
ngậm từ từ rồi nuốt. Liều dùng 20-60 
g/ngày. 

Viêm gan mãn, vàng da 
Nóng hâm hấp lòng bàn tay, sốt về 

chiều, tiểu vàng, bứt rứt, khó ngủ, 
đại tiện táo hoặc nát, sắc mặt sạm. 

Bài thuốc: Toàn cây bìm bịp, 30g 
khô, râu bắp 20g, lá cây vọng cách 
12g, lá quao 12g, sâm đại hành 16g, 
trần bì 10g, sắc với 1.000 ml nước 
giữ sôi nhỏ lửa 30 phút, chia làm 3 
lần uống trong ngày. 

Các khớp sưng đau mãn tính 
Bài thuốc: Toàn cây bìm bịp 30g, 

rễ và thân cây gối hạc 20g, toàn cây 
trâu cổ 20g, chùm gởi cây dâu tằm 
20g. Nấu với 1.200ml nước, còn 
300ml chia 3 lần uống sau bữa ăn. 
Uống liên tục 5-15 ngày. 

Thoái hóa cột sống, gai cột sống, 
đau nhức lưng 

Bài thuốc: Lá cây bìm bịp tươi 80g, 
lá cây thuốc cứu tươi 50g, củ sâm đại 
hành tươi 50g, giã nhuyễn cả 3 thứ, 
xào nóng với dấm, để âm ấm đắp vào 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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lưng chỗ đau, băng chặt lại mỗi tối 
trước khi ngủ, sáng mở ra, liên tục 5-
10 ngày. 

Đồng thời dùng bài thuốc uống 
sau đây: 

Toàn cây bìm bịp 12g, dây trâu cổ 
12g, dây tơ hồng xanh 10g, đậu đen 
(sao thơm) 12g, ba kích nhục 12g, 
cẩu tích 12g, đỗ trọng 12g, đương 
quy 12g, thục địa (chế) 16g, tang ký 
sinh 16g. Sắc với 1.200ml còn 300ml 
chia 2-3 lần uống trong ngày sau bữa 
ăn. Khi uống thuốc cử ăn măng. 
Dùng toa này 5-15 ngày. 

(Theo bacsy.net.vn)  
 

SƠ CỨU KHI BỊ NGỘ ĐỘC THỰC 
PHẨM NGÀY TẾT  

Ngày tết là thời gian chúng ta chìm 
ngập trong các mâm cỗ, vì thế nguy 
cơ ngộ độc rất cao từ các loại thực 
phẩm kém chất lượng, thực phẩm ôi 
thiu và rượu.   

Nếu chẳng may bị ngộ độc thực 
phẩm với các dấu hiệu như đã nói ở 
trên thì lập tức tiến hành sơ cứu sau:  

Hãy kích thích vào cổ họng bệnh 
nhân để gây nôn bằng cách dùng 
ngón tay chặn xuống lưỡi bệnh nhân 
cho đến khi nôn ra được. Khi tiến 
hành gây nôn, bạn phải cho bệnh 
nhân nằm nghiêng, kê cao đầu để 
chất nôn không bị trào ngược vào 
phổi. Đừng hoảng sợ khi thấy bệnh 
nhân nôn ra quá nhiều. Vì trong 
trường hợp này, bệnh nhân nôn càng 
nhiều thì cơ thể càng mau đẩy được 
độc tố ra ngoài.  

Lưu ý: chỉ nên tiến hành gây nôn 
với bệnh nhân còn tỉnh, với trường 
hợp hôn mê tuyệt đối không nên gây 
nôn vì có thể gây sặc thức ăn và có 
thể gây tắc thở.  

Cho uống nước orezol: Khi người 
bệnh đã nôn được, bạn hãy cho 
người bệnh nằm nghỉ ngơi. Sau đó, 
hãy hòa một gói orezol với nước 
hoặc pha nước muối đường cho 
người bệnh uống để bù và chống mất 
nước, đồng thời giúp trung hòa chất 
độc trong cơ thể người bệnh.  

Tỷ lệ pha như sau: nếu là orezol, 
bạn hãy pha một gói với một lít nước 
(hoặc theo hướng dẫn in trên bao bì). 
Nếu là nước muối đường, bạn có thể 
pha 1/2 thìa cà phê muối, bốn thìa cà 
phê đường với một lít nước, rồi cho 
người bệnh uống. 

Đặt người bệnh nằm ngửa, đầu 
thấp. Bạn cũng nên để ý, nếu có biểu 
hiện nghẹt thở nên kéo lưỡi người 
bệnh ra ngoài để tránh lưỡi bị thụt 
vào gây ngạt thở, nguy hiểm đến tính 
mạng. Đưa đến cơ sở y tế để bác sỹ 
tiến hành rửa ruột cho bệnh nhân 
hoặc các biện pháp điều trị cần thiết.  

Theo dõi nhịp tim: Nếu có bất kỳ 
thay đổi nào của nhịp tim cần hô hấp 
kịp thời để tránh việc ngừng thở gây 
nguy hiểm đến tính mạng.  

Ăn nhẹ sau khi tiến hành các bước 
sơ cứu trên, có thể ăn một chút thức 
ăn mềm, dễ tiêu như súp, cháo nhưng 
không nên cho uống sữa để cơ thể họ 
dần hồi phục. 

(Theo tet-amlich.com) 
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LÀM ĐẸP NGÀY TẾT CHO PHỤ 
NỮ  

Cách làm trắng da, làm đẹp da vào 
những ngày tết là rất quan trọng cho 
phái nữ. Nhưng làm đẹp, làm trắng 
da như thế nào để phù hợp mới thật 
là quan trọng.  

Chuối tiêu 
Mặt nạ chuối tiêu giúp làm nhuận 

da, chống lão hóa, ngăn ngừa nếp 
nhăn. Lấy chuối tiêu bóc vỏ, nghiền 
nát, đắp một lớp thật mỏng lên mặt. 
Nếu da của bạn khô thì cho thêm một 
chút sữa bò, còn da dầu thì cho thêm 
vài giọt chanh. 

Bổ sung vitamin C 
Bạn có thể dùng viên uống vitamin 

C hoặc ăn bổ sung các loại rau xanh, 
hoa quả giàu vitamin C tự nhiên 
cũng sẽ khiến da sáng và mịn mượt 
hơn trong những ngày Tết. 

Những ngày Tết, trong khi miền 
Nam nắng đổ lửa thì miền Bắc lại rét 
khiến da dễ xỉn màu, khô ráp. 

Vì thế, mỹ phẩm dạng lỏng là lựa 
chọn lý tưởng cho bạn trong thời 
điểm này. Kết hợp với kem giữ ẩm 
làm mềm da, bạn nên chọn phấn nền 
trang điểm dạng lỏng và má hồng 
dạng kem. 

Sữa tươi và chanh 
Mặt nạ hỗn hợp sữa tươi và 

chanh sẽ giúp nhẹ nhàng tẩy đi lớp 
da xỉn màu, trả lại làn da sáng 
mịn. Trộn 2 thìa cà phê sữa tươi, 1 
muỗng canh bột mì, 1 thìa nước 
cốt chanh rồi đắp lên mặt khoảng 20 
phút và rửa lại nước sạch. 

Cà chua 
Mặt nạ cà chua đặc biệt thích hợp 

với người da dầu. Nếu muốn cho làn 
da sáng trắng, hãy cho thêm ít sữa bò 
tươi nguyên chất. Nghiền nát cà 
chua chín đắp lên mặt trong vòng 30 
phút, có thể thêm ít dầu olive hay 
dầu ngô thì càng tốt. 

Dưa chuột 
Thái dưa chuột thành những lát 

mỏng đắp lên mặt khoảng 20 phút 
rồi rửa sạch. Mặt nạ dưa chuột làm 
trắng da và đem lại cảm giác tươi 
mới cho làn da. 

Táo 
Mặt nạ táo cung cấp dưỡng chất 

giúp tăng độ đàn hồi, và khiến da 
sáng mịn. Táo gọt vỏ, nghiền nát đắp 
lên mặt 20 phút rồi rửa sạch. Cho 
thêm một ít sữa chua hoặc sữa 
tươi nếu da khô và cho thêm lòng 
trắng trứng nếu da dầu. 

(Theo Mỹ phẩm Hàn Quốc) 
 

 
 
 

 
BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG TẾT 
NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016  

Ngày 24-12, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Chỉ thị về việc tăng cường 
công tác quản lý, điều hành nhằm 
bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm 
trật tự, an toàn xã hội dịp Tết 
Nguyên đán Bính Thân năm 2016. 

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công 
thương chủ trì, phối hợp Bộ Nông 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
động theo dõi sát diễn biến thị 
trường và có giải pháp chỉ đạo kịp 
thời các đơn vị, địa phương bảo đảm 
cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là 
các mặt hàng thiết yếu; tạo điều kiện 
để các doanh nghiệp tham gia 
chương trình bình ổn thị trường, giá 
cả, chuẩn bị dự trữ hàng hóa để cung 
ứng sớm và đầy đủ các mặt hàng tiêu 
dùng thiết yếu cho nhân dân với giá 
cả hợp lý, chất lượng tốt. 

Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng 
quản lý thị trường tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát thị trường; phối hợp 
các lực lượng chức năng đẩy mạnh 
công tác chống buôn bán, vận 
chuyển hàng cấm, nhập lậu; kinh 
doanh hàng giả, kém chất lượng, 
không rõ nguồn gốc và không bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; xử 
lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm 
hàng, các thủ đoạn gian lận đo lường 
để tăng giá nhằm thu lợi bất chính. 
Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận 
tải chỉ đạo các đơn vị chức năng lập 
kế hoạch cụ thể và có biện pháp tổ 
chức vận chuyển, bảo đảm phục vụ 
tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, 
không để xảy ra tình trạng người dân 
không kịp về quê đón Tết do thiếu 
phương tiện vận chuyển hành khách. 

Tại tỉnh BR-VT: UBND tỉnh ban 
hành Chỉ thị số 23/CT-UBND nhằm 
thực hiện các giải pháp bảo đảm cân 
đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối 
năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính 
Thân 2016 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các 
ngành, địa phương có liên quan tập 
trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm 
cung ứng ổn định hàng hóa, dịch vụ 
trên thị trường. Đặc biệt, Sở Công 
thương tham mưu cho UBND tỉnh về 
thực hiện các giải pháp bảo đảm cân 
đối cung cầu, bình ổn thị trường, 
không để xảy ra tình trạng thiếu 
hàng; hỗ trợ kết nối các đơn vị sản 
xuất, phân phối hàng hóa thiết yếu 
phục vụ Tết; tăng cường hoạt động 
kiểm tra kiểm soát thị trường, phòng 
chống gian lận thương mại, phòng 
chống cháy nổ… UBND tỉnh cũng 
chỉ đạo Công ty Điện lực BR-VT có 
kế hoạch cung ứng điện cho sản xuất 
và tiêu dùng trong dịp cuối năm 
2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân 
2016… 

(Tổng hợp) 
 

THÁO GỠ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH 
CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC  

Tin vui đầu năm mới dành cho các 
nhà khoa học, theo lời Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Nguyễn Quân, Thông tư 
liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-
BTC quy định khoán chi thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách Nhà nước chính thức 
có hiệu lực. Theo đó, nhà khoa học 
chỉ cần cam kết có sản phẩm cuối 
cùng thì việc thanh quyết toán sẽ rất 
đơn giản. 

Một số điểm đổi mới nổi bật trong 
cơ chế tài chính này là về phương 
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thức khoán chi. Theo đó, nhà khoa 
học có thể lựa chọn một trong 2 
phương thức khoán chi đến sản phẩm 
cuối cùng hoặc khoán chi từng phần. 

Khoán chi tới sản phẩm cuối cùng 
áp dụng đối với các nhiệm vụ được 
xác định rõ tên sản phẩm cụ thể; chỉ 
tiêu chất lượng chủ yếu của sản 
phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng 
hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được; 
số lượng quy mô sản phẩm tạo ra; 
địa chỉ ứng dụng; có tổng dự toán 
các khoản chi sửa chữa, mua sắm tài 
sản, đoàn ra không quá 1 tỉ đồng. 

Còn khoán chi từng phần được áp 
dụng đối với các nhiệm vụ không đủ 
điều kiện khoán chi đến sản phẩm 
cuối cùng. Trong khoán chi từng 
phần, cơ bản các nội dung kinh phí 
được thực hiện khoán chi (tiền công, 
hội thảo, công tác trong nước…); chỉ 
không khoán chi đối với các nội 
dung mua nguyên nhiên, vật liệu, 
phụ tùng chưa được ban hành định 
mức kinh tế kỹ thuật; sửa chữa, mua 
sắm tài sản cố định, đoàn ra. 

Trong quá trình triển khai thực hiện 
nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ 
chức chủ trì được chủ động thực hiện 
các khoản chi theo thực tế phát sinh, 
không phụ thuộc vào định mức chi 
và dự toán của từng nội dung chi 
được duyệt trong tổng số các nội 
dung chi được giao khoán. Kinh phí 
giao khoán tiết kiệm do không chi 
hết được để lại cho tổ chức chủ trì 
quyết định phương án sử dụng. 

Tạm ứng kinh phí được thực hiện

theo tiến độ hợp đồng nghiên cứu và 
phát triển KHCN và thanh toán tạm 
ứng được căn cứ vào bảng kê khối 
lượng công việc đã thực hiện. Kho 
bạc Nhà nước không kiểm soát 
chứng từ chi tiết. 

Nhiệm vụ được quyết toán một lần 
sau khi hoàn thành và các bên đã tiến 
hành thanh lý hợp đồng. Đối với 
nhiệm vụ thực hiện trong nhiều năm, 
hằng năm chỉ cần gửi báo cáo cơ 
quan quản lý cấp trên về số kinh phí 
thực nhận, thực chi. 

Cơ chế tài chính này được áp dụng 
đối với tất cả các công trình đặt hàng 
nghiên cứu khoa học, công nghệ của 
Nhà nước, tính từ ngày 15/2/2016, 
thay thế các nội dung đã quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 
04/10/2006 của liên Bộ Tài chính, 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 
chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự 
án KH&CN. 

Đây thực sự là bước đột phá, “cởi 
trói” cho các nhà khoa học. Nhưng 
cũng lo là sẽ bùng phát “nợ xấu” vì 
khoa học vốn mạo hiểm.  

Vì theo, Bộ trưởng Nguyễn Quân 
cho rằng “thuận lợi là vậy nhưng 
không phải nhà khoa học nào cũng 
có thể làm được” vì khi nhận đơn đặt 
hàng thì các nhà khoa học phải định 
hình được sản phẩm khoa học cuối 
cùng của mình như thế nào trong khi 
nghiên cứu khoa học luôn có tính rủi 
ro. Thêm vào đó, việc lập dự toán 
cho công trình nghiên cứu cũng là



Chúc mừng năm mới 2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 20 

thách thức với các nhà khoa học.  
Nếu không hoàn thành công trình 

của mình, nhà khoa học sẽ phải hoàn 
trả 40% kinh phí Nhà nước đã cấp 
phát hoặc 100% kinh phí của Nhà 
nước nếu cơ quan có trách nhiệm xác 
định được lỗi chủ quan của nhà KH.  

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Quân 
cho biết, Thông tư 27 đã tiếp cận 
được cơ chế thị trường trong quản lý, 
đầu tư và sử dụng ngân sách Nhà 
nước trong lĩnh vực nghiên cứu khoa 
học, là động lực để các nhà khoa học 
nghiên cứu tạo ra những sản phẩm có 
giá trị theo đặt hàng của Nhà nước 
nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc 
quản lý tài chính.  

Cùng với Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT/BTC-BKHCN ngày 
22/4/2015 hướng dẫn định mức xây 
dựng, phân bổ dự toán và quyết toán 
kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ có sử dụng ngân sách 
Nhà nước, Thông tư liên tịch 27 sẽ 
đảm bảo đồng bộ quy trình quản lý 
kinh phí từ ngân sách Nhà nước để 
thực hiện nhiệm vụ KHCN bao gồm: 
lập dự toán, quản lý sử dụng (giao 
khoán, kiểm soát chi, tạm ứng và 
thanh toán tạm ứng, kiểm tra, thanh 
quyết toán).  

(Theo vusta.vn) 
 

 
 
 

NGÀY TẾT CỦA CÁC DÂN TỘC 
VIỆT NAM 

Nước Việt là một cộng đồng các 
dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có một 
kiểu ăn tết riêng biểu hiện nét đặc 
trưng văn hoá của dân tộc mình. 

Tết cổ truyền của người Chăm 
Ðồng bào Chăm còn gọi là Chàm, 

hiện đang sinh sống tại một số tỉnh 
như Bình Thuận, Ninh Thuận và một 
số ít tại Châu Giang (tỉnh An Giang). 

Người Chăm ăn Tết cũng rất linh 
đình, nhộn nhịp. Hai lễ lớn nhất 
trong năm là Păng-Katê và Păng-
Chabư được xem như cái Tết của họ. 

Păng-Katê cử hành vào ngày 1 
tháng 7 theo lịch Chăm tức khoảng 
tháng  9 dương lịch và Păng-Chabư 
cử hành vào ngày 16 tháng 9 theo 
lịch Chăm tức vào khoảng tháng 2, 
tháng 3 dương lịch. 

Tết Păng Katê là ngày tế lễ các vua 
Chăm thuở xa xưa có công dựng 
nước và hướng dẫn việc nông tang, 
thuộc về dòng họ người cha, tượng 
trưng cho khí dương, cho nên phải 
cử hành vào buổi mai, còn Tết Păng 
Chabư là lễ cúng tế các lễ thần Pô 
Giang nữ, tức các hoàng hậu, công 
chúa Chăm, thuộc dòng họ mẹ, 
tượng trưng cho khí âm nên được cử 
hành vào buổi chiều tối. 

Sáng mồng 1 Tết, các chức sắc 
Chăm cùng toàn thể bà con xa gần 
đều tề tựu về ba nơi hành lễ, quần áo 
thật mới mẻ, chỉnh tề. Các thầy Cả 
và các bà Bóng ngồi theo phẩm trật, 
thứ tự cao thấp trong căn nhà dựng 
trước cửa đền hay cửa tháp. 

Lễ cúng gồm có hoa quả, bánh trái, 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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rượu và thịt. Ba nghi lễ gồm các thầy 
Cả sư, phó Cả sư, thầy Bà xế, thầy 
Kè-ke vừa kéo đờn Kanhi (đờn mai 
rùa) vừa xướng văn tế lễ. Còn các bà 
Bóng thì lo dâng rượu và múa mừng. 

Người Chăm gồm có 2 ngành: 
Ngành theo đạo Bà la môn và ngành 
theo đạo Hồi. Ngành theo đạo Bà la 
môn rất kiêng cữ thịt bò, còn ngành 
theo đạo Hồi thì  kiêng ăn thịt lợn. 

Ngày mồng 2 Tết là ngày dành 
riêng cho các chức sắc ăn tết tại nhà. 
Qua ngày thứ ba trở đi, cho đến ngày 
thứ 7 hay thứ 9 thì đến lượt mọi 
người tổ chức ăn tết, lần lượt từ nhà 
này sang nhà khác. Tuy nhiên, mỗi 
gia đình chỉ lựa chọn cho mình một 
ngày duy nhất trong khoảng thời 
gian qui định mà thôi.  

Trong thời gian ăn Tết, người 
Chăm còn tổ chức  các trò vui chơi 
như múa quạt, tổ chức đánh cồng 
chiêng, ca hát uống rượu, bắn cung. 

Tết Prơ-Giê-Râm của người Cơ 
Tu 

Vào mùa xuân, lúc bắt đầu vụ mùa 
lúa mới, đồng bào các huyện Phước 
Sơn, Giằng, Hiên ở Quảng Nam tổ 
chức ăn Tết Prơ-giê-râm. Đây là 
ngày lễ lớn nhất trong năm. Nhà nhà 
đều trang trí hết sức đẹp đẽ. Ở nhà 
Guơi (nhà làng) người ta dựng cột 
đâm trâu bằng cây gạo trạm trổ, sơn 
vẽ đẹp mắt. Nhiều sinh hoạt văn hoá 
diễn ra tại nhà Guơi như kể chuyện, 
nhảy múa, hát dân ca. Con gái được 
dịp trao đổi tâm tình và rủ nhau chơi 
xuân kéo dài cả tháng... 

Tết nhảy của người Dao 

 
Người Dao ở Việt Bắc cho rằng, 

ngày đầu năm không được làm việc 
mà chỉ vui chơi, thăm viếng và chúc 
tụng lẫn nhau. Nhà nào cũng trang 
hoàng sáng sủa và dán nhiều câu đối 
bằng chữ Hán lên cột nhà hay trên 
các vách tường để đón mừng xuân. 

Người Dao đón Tết bằng tết nhảy 
gọi là "Nhiang chằm Ðao" để rèn 
luyện sức khoẻ và võ nghệ. Tết nhảy 
bắt đầu trước tết Nguyên Ðán chừng 
vài ba hôm. Thanh niên phải tập các 
điệu múa, điệu nhảy, làm gươm đao 
bằng gỗ để múa. Mỗi người phải 
nhảy múa đến hàng trăm lượt trong 
tiếng trống, tiếng thanh la giục giã... 

Tết giọt nước của người Xơ Đăng 
Người Xơ Đăng ở Kon Tum ăn tết 

rất giản dị và chỉ có hai tết chính là 
tết Giọt nước và tết Lửa. Tết Giọt 
nước vào khoảng tháng 3 dương lịch. 
Sau khi mãn mùa, người Xơ Đăng 
bắt đầu sửa sang lại các máng nước 
và tổ chức lễ "cúng máng" để cầu 
mong Thần nước (Yang Dak) ban 
cho dân làng năm mới được mùa, 
nước non đầy đủ. 

Người trong buôn làng mang choé, 
nồi đồng ra tại các máng nước để lấy 
nước mang về nhà, đồng thời tổ chức 
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ăn uống, vui chơi suốt mấy ngày 
liền. Riêng "Lễ cúng máng nước" 
cho buôn làng thì được tổ chức tại 
nhà Rông, do thầy cúng tổ chức vui 
say, ca hát, nhảy múa, gái trai được 
tự do trao đổi tâm tình. 

Tết của người H’Mông 

 
Người H'Mông ở vùng cao Tây 

Bắc và Việt Bắc ăn tết rất thịnh soạn. 
Trong nhà trang hoàng đủ màu sắc, 
nhưng màu đỏ là được ưa chuộng 
nhất. Tết Nguyên đán của người 
H'Mông gọi là NaoX-Cha. Ðể chuẩn 
bị sẵn con lợn béo, còn có bánh bằng 
bột nếp. Tết của người H'Mông 
thường tổ chức giữa mùa đông giá 
rét, trước hay sau Tết dương lịch chỉ 
có mấy hôm. Ðêm giao thừa các gia 
đình thường cử con trai đi "mở 
nước", tức là đi lấy nước ngoài sông 
suối đem về nhà cúng tổ tiên. 

Tết của người Hrê 

 
Tết của người Hrê ở Quảng Ngãi 

cũng kéo dài suốt vài tháng liền. Mỗi 

gia đình phải lo nấu bánh tét, làm 
rượu cho thật nhiều. Nhà giàu có 
phải nấu từ 20 đến 40 nồi bánh tét, ủ 
hàng trăm ché rượu cần, hạ vài con 
trâu để đãi khách và bà con trong 
buôn làng. Tất cả mọi người đều tề 
tựu về nhà chủ làng để ăn mừng, 
chúc tụng lẫn nhau. Sau đó mới lần 
lượt đến các nhà khác. Họ vừa ăn 
uống vừa múa hát. Họ thích trò chơi 
nhảy kẹp. Hai người một nam, một 
nữ dùng một đòn nhảy dài chừng hai 
mét, trơn láng rồi đập vào nhau. Cứ 
hai người ngồi đập thì hai người 
nhảy, thay đổi cho nhau. 

Tết bỏ mả của người Gia Rai 
Tết bỏ mả của đồng bào Gia Rai ở 

tỉnh Gia Lai cũng tương tự như tết ăn 
nhà Mả của đồng bào Ba Na nhưng 
được tổ chức lớn hơn nhiều. Trong 
suốt thời kỳ Bỏ Mả, bà con trong 
buôn làng kéo nhau đi viếng từng 
nhà để thưởng thức của ngon vật lạ. 
Mỗi khi nghe tiếng thanh la, trống, 
cồng vang lên ở ngoài nghĩa địa là 
báo hiệu lễ Bỏ Mả. Người trong 
buôn nối đuôi nhau, tay cầm đuốc 
cháy sáng rực tiến về nghĩa địa để 
chia vui cùng người thân thuộc. Mọi 
người không quên mang theo rượu, 
thịt để góp vui cùng gia đình gia chủ 
trong suốt cuộc lễ. Gia chủ đứng 
trước ngôi mả có cắm cây nêu 
thường làm bằng cây gạo treo nhiều 
lá bùa xanh đỏ bay phấp phới theo 
chiều gió và đưa tay lên trời lâm râm 
khấn vái Yàng. 

Tết của người Thái 
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Người Thái ở Sơn La và Lai Châu 
đón tết hầu như suốt cả mùa, gọi là 
mùa Tết. Ðầu tiên là tết Soong Sịp 
(tết cơm mới) sau khi lúa ở ngoài 
đồng đã chín vàng họ giết trâu, mổ 
lợn, lấy lúa mới đồ xôi nếp để cúng 
lễ. Mọi nhà đều tổ chức ăn uống vui 
vẻ. Sau tết Soong Síp là tết Kim Lao 
Mao (tết uống rượu), tết ông Táo và 
lớn nhất là tết Nen-Bươn-Tiền (tết 
Nguyên đán). Vào ngày đầu năm, họ 
không quên đem dao, rựa vừa đi ra 
đường vừa phát quang để thông 
thoáng cho năm mới. Vui nhất là các 
hội Xoè Thái nổi tiếng, tha hồ vui 
chơi cho đến rằm tháng giêng mới 
mãn. 

Tết Cơm mới của người Ê Đê 
Tết Cơm mới của người Rhadé hay 

Ê Đê ở Ðắk Lắk là vào khoảng tháng 
10 dương lịch. Lúc ấy lúa đã chín 
vàng cả nương rẫy. Mỗi gia đình 
mang gùi đi tuốt lúa về phơi khô giã 
lấy gạo để tổ chức ăn mừng lúa chín.  

Lễ vật đặt ở giữa nhà gồm một hay 
hai choé rượu cần buộc chặt vào gốc 
cột và vài đĩa cơm.  

Tết Yang Pa của người Chơ Ro 
Người Chơ Ro và Chu Ru sinh 

sống tại Ðồng Nai, Lâm Ðồng và Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Hai tết lớn của đồng 
bào Chơ Ro là lễ cúng thần rừng và 
lễ cúng thần lúa vào khoảng tháng ba 
âm lịch. Ngày cúng thần lúa cũng là 
lúc các cô gái trình cho buôn làng 
các loại bánh ngon như bánh tét, 
bánh ống, bánh dầy... Sau lễ cúng 
thần lúa tại nhà là bữa ăn tập thể do 

gia chủ đứng ra khoản đãi tại nơi 
hành lễ. Thường nơi cúng lễ là gốc 
cây cổ thụ trong làng vì họ cho là 
thần lúa thường đến nghỉ ngơi ở đó. 

Tết Nhô Lir Bông của người Cơ 
Ho 

Người Cơ Ho hay sinh sống ở Lâm 
Ðồng. Họ ăn tết sau tết Nguyên Ðán 
của người Kinh ở miền xuôi độ một 
tháng, gọi là Nhô Lir Bông, tức tết 
mừng lúa về nhà. Tết này kéo dài cả 
tháng. Người Cơ Ho rất quý trọng 
thóc lúa, vì thóc lúa là những hạt 
ngọc của Yàng ban phát. Lễ cúng 
mừng lúa được tổ chức tại kho lúa 
của mỗi gia đình, bắt đầu từ xế chiều 
với sự tham dự của chủ làng và nhiều 
gia chủ khác. Người ta lấy máu gà 
hiến sinh bôi lên vựa thóc, sàn kho, 
các cửa lớn, cửa sổ.  

Sau lễ cúng cót thóc trong gia đình, 
người Cơ Ho rủ nhau đi từ nhà này 
sang nhà nọ để ăn uống, ca hát, nhảy 
múa chung vui, cứ thế cho đến cả 
tháng trời mới mãn. 

(Theo lehoi.cinet.vn) 
 

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: 23 SẢN 
PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI 
SÁNG TẠO THANH THIẾU 
NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2015  

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, 
nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật chủ trì, phối hợp với Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Sở Khoa học & 
Công nghệ và Tỉnh đoàn tổ chức 2 
năm 1 lần. 
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Một sản phẩm của học sinh tiểu học 

tham dự Cuộc thi 
Cuộc thi được triển khai rộng khắp 

trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh nhằm khơi dậy tiềm 
năng và phát huy tư duy sáng tạo của 
thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa 
bàn tỉnh, đồng thời giúp các em trau 
dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng 
sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành 
nhà sáng chế trong tương lai.  

Năm nay, cuộc thi đã có 27 sản 
phẩm tổng hợp từ các huyện, thành 
phố tham gia dự thi ở 5 lĩnh vực: Đồ 
dùng dành cho học tập; Phần mềm 
tin học; Sản phẩm thân thiện với môi 
trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia 
đình và đồ chơi trẻ em; Bảo vệ môi 
trường và phát triển kinh tế. Ban Tổ 
chức cuộc thi đã chọn 23 sản phẩm 
để trao giải, trong đó giải Nhì: 02; 
giải Ba: 06, giải Khuyến khích: 15. 
Trong số các đơn vị tham gia, huyện 
Đất Đỏ, Châu Đức, Long Điền đã 
làm tốt công tác tuyển chọn và gửi 
sản phẩm về Ban Tổ chức đúng thời 
gian quy định. 

Điển hình cho các sản phẩm năm 
nay như mô hình: “Sử dụng tiết kiệm 
nguồn nhiên liệu xanh cho máy sấy 
nông sản” của em Nguyễn Thành 

Luân, Tăng Ngọc Tuấn, lớp 11A2, 
Trường THPT Nguyễn Du, huyện 
Châu Đức, đây là sản phẩm với 
mong muốn xây dựng một quy trình 
khép kín từ việc sử dụng chính các 
phụ phẩm trong sản xuất nông 
nghiệp kết hợp với việc sử dụng các 
phế thải trong đời sống tạo ra nguồn 
nhiên liệu xanh cung cấp cho máy 
sấy, đây là ý tưởng hay cần được áp 
dụng vào thực tế. Hay sản phẩm 
“Phương pháp mới điều khiển tốc độ 
MOTOG” của em Lê Nhật Vy, 
Nguyễn Quốc Vương, trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn, với mục đích 
tìm ra nhược điểm của các phương 
pháp thay đổi tốc độ động cơ truyền 
thống đưa ra giải pháp phù hợp nhằm 
cắt giảm phần điện áp hao phí nhưng 
vẫn đảm bảo được hiệu suất. Ngoài 
ra có rất nhiều mô hình hay thân 
thiện với môi trường như: “sản phẩm 
xe công nông thân thiện với môi 
trường”; “Sử dụng năng lượng mặt 
trời vận hành máy điều hòa hơi nước 
đơn giản”… 

Tham dự Cuộc thi toàn quốc tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu có 02 mô hình 
được trao giải khuyến khích, gồm: 
“Rô bốt chèo thuyền” của tác giả 
Hồng Huy Danh, lớp 3A, Trường 
tiểu học Nguyễn Thanh Đằng, thành 
phố Bà Rịa và sản phẩm “Sử dụng 
năng lượng mặt trời vận hành máy 
điều hòa hơi nước đơn giản”, lớp 
9A1, Trường THCS Lê Quang 
Cường, thành phố Bà Rịa. 

 (Tổng hợp) 
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10 SỰ KIỆN ICT TIÊU BIỂU 
2015  

Chiều 28/12 tại Hà Nội, hơn 50 
nhà báo thuộc CLB Nhà báo CNTT 
Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) 
đã đưa ra kết quả bình chọn 10 sự 
kiện CNTT tiêu biểu năm 2015. Đây 
là hoạt động thường niên được 
Vietnam ICT Press Club tiến hành 
nhằm điểm lại những hoạt động, sự 
kiện nổi bật và tiêu biểu trong lĩnh 
vực này của Việt Nam trong năm 
qua.  

Dựa trên các tiêu chí: mức độ ảnh 
hưởng của sự kiện đến cộng đồng, xã 
hội và sự phát triển của ngành ICT, 
từ danh sách 19 sự kiện được đề cử 
của hơn 50 nhà báo chuyên trách 
ICT đến từ các báo, đài phát thanh, 
truyền hình trong cả nước đã chấm 
điểm chọn ra 10 sự kiện quan trọng 
nhất của năm 2015. Đó là: BKAV ra 
mắt Bphone; Luật an toàn thông tin 
được quốc hội thông qua; VNPT 
thành lập ba tổng công ty, hoàn 
thành tái cơ cấu; Chính phủ ban hành 
Nghị quyết 36A về xây dựng Chính 
phủ điện tử; Viettel thử nghiệm 4G; 
Chính phủ lên Facebook; Thuê bao 
di động 11 số sẽ chuyển thành 10 số; 
Ba mạng di động lớn đều tung ra ứng 
dụng OTT; Bắt đầu tiến hành số hóa 
truyền hình; và sự kiện CEO Google 
đến Việt Nam. 

Bám đuổi sát 10 sự kiện và có số

điểm không chênh nhau nhiều là hai 
sự kiện: Điều chuyển VTC về VOV 
và Nguyễn Hà Đông nộp hơn 1,4 tỷ 
đồng thuế game Flappy Bird. Bên 
cạnh đó là các sự kiện cũng tốn khá 
nhiều giấy mực của giới truyền 
thông: Bắt “cháu của ông chú 
Viettel”, FPT ứng dụng công nghệ 
vào trồng rau sạch hay gian dối trong 
Black Friday…   

Phát biểu tại buổi lễ công bố 10 sự 
kiện CNTT-TT tiểu biểu năm 2015, 
ông Nguyễn Việt Phú – Chủ nhiệm 
ICT Press Club chia sẻ: “Khi quyết 
định bỏ phiếu cho từng sự kiện, các 
nhà báo không chỉ cân nhắc tới sức 
lan tỏa của sự kiện đó trên truyền 
thông mà còn phải tính tới tác động 
cũng như ý nghĩa của nó tới xã hội. 
Và ở phương diện này, hơn 50 nhà 
báo sẽ có những quan điểm khác 
nhau cho mỗi sự kiện. Cũng chính vì 
thế, kết quả bầu chọn cuối cùng đảm 
bảo nguyên tắc khách quan với các 
sự kiện được nhiều nhà báo cùng 
đánh giá cao”. 

Với quan điểm thống nhất: sự kiện 
tiêu biểu là sự kiện nổi bật, được các 
phương tiện thông tin đại chúng đăng 
tải nhiều, có lượng độc giả, khán giả 
quan tâm bởi sự tác động lớn đến dư 
luận và xã hội, chứ không phải theo 
quan điểm của bộ, ngành hay doanh 
nghiệp, vì vậy 10 sự kiện ICT tiêu 
biểu do các thành viên ICT Press 
Club bình chọn luôn được đánh giá 
là khách quan nhất từ trước tới nay. 

Cùng với lễ công bố các sự kiện

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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tiêu biểu năm 2015, Vietnam ICT 
Press Club cũng tổ chức Toạ đàm 
với chủ đề “Xu hướng ICT năm 
2016”.    

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

VÀO MẠNG TÌM THÔNG TIN 
CỦA CHÍNH MÌNH  

Công dân được khai thác thông tin 
của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư thông qua việc giải 
quyết thủ tục hành chính, văn bản 
yêu cầu khai thác thông tin hoặc 
thông qua dịch vụ viễn thông. 

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu 
(CSDL) quốc gia, cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội được khai thác thông tin trong 
CSDL quốc gia về dân cư thuộc 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình thông qua các hình 
thức: Kết nối mạng viễn thông, mạng 
máy tính với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư; qua cổng thông tin điện tử 
do cơ quan quản lý CSDL quốc gia 
về dân cư quy định; văn bản yêu cầu. 

Thủ tục khai thác thông tin trong 
CSDL quốc gia về dân cư 

Các tổ chức, cá nhân quy định có 
nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì có 
văn bản yêu cầu gửi cơ quan quản lý 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, 
cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư có thẩm quyền quyết 

định cho phép khai thác thông tin 
trong CSDL quốc gia về dân cư. 

Công dân có nhu cầu khai thác 
thông tin của mình trong CSDL quốc 
gia về dân cư khi thực hiện các thủ 
tục hành chính thì xuất trình Chứng 
minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước 
công dân. Cơ quan giải quyết thủ tục 
hành chính cung cấp ngay thông tin 
cho công dân khi giải quyết thủ tục 
hành chính.  

Trường hợp công dân có yêu cầu 
cung cấp thông tin về bản thân bằng 
văn bản gửi cơ quan quản lý CSDL 
quốc gia về dân cư hoặc thông qua 
dịch vụ viễn thông thì khi nhận được 
yêu cầu, cơ quan quản lý CSDL quốc 
gia về dân cư có trách nhiệm cung 
cấp thông tin cho công dân. 

Trường hợp cơ quan quản lý CSDL 
quốc gia về dân cư từ chối cung cấp 
thông tin về công dân cho tổ chức, cá 
nhân thì trong thời hạn 5 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được văn bản 
yêu cầu phải trả lời cho tổ chức, cá 
nhân biết và nêu rõ lý do. 

Việc sử dụng thông tin về công dân 
trong CSDL quốc gia về dân cư phải 
bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá 
nhân, bí mật gia đình và đời sống 
riêng tư của công dân. 

Cơ quan quản lý CSDL quốc gia, 
CSDL chuyên ngành, cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội chỉ được sử dụng thông 
tin về công dân trong CSDL quốc gia 
về dân cư để thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc 
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giải quyết thủ tục hành chính. 
(Theo khampha.vn) 

 
 
 

 
 
ĐỘNG CƠ THỦY DZIMARINE 
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NGHỀ 
KHAI THÁC THỦY HẢI SẢN  

Nhằm hỗ trợ ngư dân vươn khơi 
bám biển, phát triển hoạt động khai 
thác thủy hải sản theo hướng hiện 
đại, góp phần bảo vệ chủ quyền biển 
đảo, các kỹ sư thuộc Công ty Cổ 
phần Chế tạo máy Dzĩ An đã nghiên 
cứu, chế tạo thành công động cơ 
thủy mang nhãn hiệu Dzimarine, 
công suất từ 230 đến 635 CV. 

Động cơ thủy Dzimarine được chế 
tạo từ động cơ diesel nhập khẩu và 
các phụ kiện thủy hóa chất lượng 
cao. Sản phẩm có nhiều ưu điểm 
như: được chế tạo từ động cơ cơ bản 
của các hãng uy tín hàng đầu châu 
Âu (Deutz của CHLB Đức, FPT của 
Ý); chất lượng tốt, chi phí vận hành 
thấp, với chế độ làm việc như sau: 

Chế độ làm việc nhẹ: chạy tàu 
trong thời gian 300 h/năm; thời gian 
hết ga không quá 10%; tay ga chạy 
tàu thường xuyên không quá 90% tay 
ga lớn nhất. Ứng dụng cho tàu tuần 
tra, tàu câu cá giải trí, tàu chữa cháy, 
tàu lai dắt nhỏ, tàu cứu sinh. 

Chế độ làm việc trung bình: chạy 
tàu trong thời gian 3.000 h/năm; thời 
gian chạy hết ga không quá 25%; tay 

ga chạy tàu thường xuyên không quá 
90% ga lớn nhất. Ứng dụng cho tàu 
lai dắt, tàu phà, tàu lưới vây, tàu câu, 
tàu dịch vụ, tàu vận tải đường ngắn. 

Chế độ làm việc nặng: chạy tàu 
trong thời gian không giới hạn với hệ 
số sử dụng tải 100%. Ứng dụng cho 
các tàu vận tải đường dài, tàu lai dắt 
lớn, tàu lưới cào, tàu kéo xà lan. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công 
ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An 

Số 3, đường số 1, Khu công 
nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình 
Dương; Tel: 065.03790901 

(Theo khoahoc&congnghe.vn) 
 
NÔNG DÂN CHẾ TẠO MÁY 
BẮT RẦY XANH ĐỘC ĐÁO  

Chiếc máy bắt rầy xanh trên cây 
đậu bắp Nhật của ông Nguyễn Văn 
Dũng (ấp Phú Bình, xã Bình Thủy, 
Châu Phú) ra đời giúp nông dân hạn 
chế tác hại của sâu bệnh, giảm 
lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) 
trong quá trình phun xịt để bảo vệ 
môi trường và sức khỏe nông dân. 

Vài năm trở lại đây, diện tích trồng 
đậu bắp Nhật ở xã Bình Thủy ngày 
càng tăng. Thấy rầy xanh là đối 
tượng gây hại chính cho ruộng đậu 
bắp của bà con nông dân nên ông 
Dũng đã tìm tòi, nghiên cứu phương 
pháp để hạn chế đối tượng gây hại 
này. Máy bắt rầy xanh được thiết kế 
trên khung xe 1 bánh để đảm bảo di 
chuyển dễ dàng trên đồng ruộng. 
Trên khung xe thiết kế 1 bầu hút 
hình phễu đường kính khoảng 70cm 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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và thu nhỏ về phía sau còn lại 10cm. 
Phía trước bầu hút có động cơ thổi 
gió. Ở 2 bên bầu hút có 2 tay gạt để 
làm động lá, đuổi rầy xanh bay ra. 
“Qua quan sát, tôi nhận thấy tập tính 
rầy xanh chỉ bay qua lại các hàng 
đậu bắp, chứ không bay lên. Do đó, 
khi bị động rầy xanh bay ra, bị động 
cơ thổi về phía bầu hút. Phía sau bầu 
hút có gắn túi lưới để chứa rầy” – 
ông Dũng mô tả. 

Máy bắt rầy xanh phá hoại cây đậu 
bắp vừa bắt rầy nhanh, vừa sử dụng 
đơn giản, nhà nông khỏi phun thuốc 
diệt rầy nên giảm đáng kể lượng 
thuốc BVTV phun xịt trên cây đậu 
bắp, mang lại hiệu quả kinh tế, đảm 
bảo sức khỏe và giảm tác tác hại đến 
môi trường.  

 (Theo baoangiang.com.vn) 
 

 
 
Hỏi: Xin cho hỏi cách làm dưa 

món chua ngọt cho ngày Tết? 
Trả lời: Nguyên liệu: Đu đủ: 

200g, Cà rốt: 200g, Củ kiệu: 100g, 
Ớt trái: 30g, Hành tím: 100g, Su hào: 
200g, Đường: 500g, Nước mắm: 0.5 
lít, Bột ngọt: 2 muỗng cà phê, Muối: 
2 muỗng cà phê. Củ kiệu bỏ rễ và 
rửa sạch, hành tím bỏ vỏ và để 
nguyên không thái, ớt trái rửa sạch.  

Gọt vỏ đu đủ, cà rốt, su hào. Sau đó 
rửa sạch lại với nước lạnh. Đu đủ, cà 
rốt, su hào bạn có thể cắt lát hoặc tỉa 
hoa để dưa món sẽ đẹp hơn.  

Hòa muối với nước lạnh rồi cho

toàn bộ rau củ mới được cắt và củ 
kiệu vào ngâm khoảng 20 phút. Sau 
đó vớt ra, vắt đi hết nước muối rồi xả 
sạch lại với nước nhiều lần và để ráo.   

Đem đu đủ, cà rốt, su hào, ớt, hành, 
củ kiệu đi phơi nắng. Thời gian phơi 
thường là khoảng 20 giờ nắng.  

Đun sôi 0.5l nước mắm và 500g 
đường, khi nước mắm sôi cho thêm 2 
muỗng bột ngọt vào và để thật nguội.   

Rau củ bạn phơi khô sẽ được trụng 
qua lại với nước sôi để có thể rửa 
sạch bụi bẩn khi phơi. Xếp nguyên 
liệu rau củ vào hũ thủy  tinh rồi đổ 
hỗn hợp nước mắm vào ngập, dùng 
cây gài gài sao cho nguyên liệu 
không bị  nổi lên khỏi mặt nước 
mắm. Đậy nắp kín khoảng 2 -3 ngày 
là có thể dùng được.   

(Theo baodautu.vn) 
 
Mẹo vặt: Một số cách dã rượu  
- Một ly nước chanh hoặc quất 

nóng, bạn cho vào một chút mật ong 
và vài lát gừng tươi. Nếu không dùng 
mật ong có thể thêm vào một chút 
muối (không dùng đường).  

- Ăn trứng muối chấm với giấm, ăn 
từ từ. 

- Uống nước lá dong: lá dong giã 
nát, lọc lại bằng nước ấm, sẽ có tác 
dụng trong vài chục phút. 

- Uống trà đặc, chất tannin trong trà 
có khả năng giải rượu.  

- Uống nước vỏ quýt tươi nấu. 
- Đừng uống nước ngọt và rượu 

cùng lúc, sẽ làm cho say thêm. 
(Sưu tầm) 

HỎI – ĐÁP  


