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BÀ RỊA – VŨNG TÀU: TẬP 
TRUNG CHO NGÀY HỘI NON 
SÔNG 

 Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cùng với 
công tác tuyên truyền về ngày hội 
toàn dân, cũng đã phát động đợt thi 
đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 - 2021. 

 

Kế hoạch của tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu đã xác định rõ về mục đích, yêu 
cầu của công tác tuyên truyền cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 
được tiến hành vào ngày 22/5/2016. 
Đây là sự kiện chính trị quan trọng 
diễn ra trong thời điểm Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 
vừa kết thúc. Nhằm tạo không khí thi 
đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập 
thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ 
lực phấn đấu thực hiện tốt công tác 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đạt được 
mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ 
đề ra. Vận động cán bộ, công chức 

và người lao động tích cực, chủ động 
tham gia công tác bầu cử và tích cực 
vận động gia đình, nhân dân hưởng 
ứng tham gia công tác bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển 
khai tuyên truyền cho toàn thể công 
chức, viên chức và người lao động 
về các văn bản của Đảng, Nhà nước 
có liên quan đến công tác bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 – 2021. Qua đó, chú trọng đến 
các văn bản như Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; Luật Bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân và các văn bản hướng dẫn 
thi hành và các văn bản của Tỉnh uỷ, 
Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, Uỷ ban bầu cử tỉnh có 
liên quan đến công tác bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu. Giúp cho cử tri nắm 
vững những nội dung về quyền và 
nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; 
tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu 
chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 để lựa 
chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn 
vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cấp. Thực hiện công tác tuyên 
truyền có hiệu quả và đúng tiến độ 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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đề ra. 
Thời gian tuyên truyền được tỉnh 

Bà Rịa- Vũng Tàu chia ra làm 3 đợt, 
theo đó, đợt 1 từ 1/3 đến 15/4/2016- 
xây dựng kế hoạch công tác thông 
tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Đợt 
2 từ 16/4 đến 22/5/2016- tiếp tục 
tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu 
Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội 
đồng nhân dân; quyền nghĩa vụ của 
người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của 
cử tri; các quy định về trình tự bầu 
cử và thể thức bầu cử. Đợt 3 từ 23/5 
đến 10/6/2016- tập trung thông tin, 
tuyên truyền về kết quả bầu cử. Xây 
dựng báo cáo tổng kết về công tác 
thông tin, tuyên truyền bầu cử. 

Liên quan đến công tác chuẩn bị 
cho ngày bầu cử, Ban Thường trực 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng vừa 
xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị 
lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của 
cử tri nơi cư trú đối với người được 
giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội 
khóa XIV và nơi công tác (hoặc nơi 
làm việc), nơi cư trú đối với người tự 
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. 
Quá trình tổ chức hội nghị lấy ý kiến 
nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi 
cư trú đối với người được giới thiệu 
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và nơi công tác (hoặc nơi làm việc), 
nơi cư trú đối với người tự ứng cử 
đại biểu Quốc hội khóa XIV phải 
đảm bảo dân chủ, đúng quy trình và 
đúng quy định của pháp luật. Việc 
lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư 

trú đối với người ứng cử đại biểu 
Quốc hội được tổ chức tại thôn, tổ 
dân phố nơi người ứng cử cư trú 
thường xuyên do Ban thường trực 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân 
cùng cấp triệu tập và chủ trì. Đối với 
những người tự ứng cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIV nếu chưa lấy ý 
kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri 
nơi người đó công tác (hoặc nơi làm 
việc) thì trong bước này phải lấy ý 
kiến nhận xét và tín nhiệm ở cả nơi 
công tác và nơi cư trú. 

Theo danh sách những người của 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ứng cử đại 
biểu Quốc hội được Hội nghị hiệp 
thương lần thứ hai biểu quyết nhất trí 
thông qua danh sách sơ bộ gồm 10 
người, trong đó có 9 người được giới 
thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử, 
cư trú tại các địa phương cụ thể như 
sau: thành phố Vũng Tàu 4 người 
(phường Thắng Nhì: 1 người; 
phường 7: 2 người; phường Thắng 
Nhất: 1 người); thành phố Bà Rịa 2 
người (phường Phước Hưng: 1 
người; xã Hòa Long: 1 người); 
huyện Tân Thành 2 người (xã Sông 
Xoài: 1 người, xã Tóc Tiên: 1 
người); huyện Châu Đức 1 người (thị 
trấn Ngãi Giao: 1 người) và huyện 
Long Điền 1 người (thị trấn Long 
Điền: 1 người). 

(BT Theo 
daihoi12.dangcongsan.vn) 

 
“LỐI THOÁT” CHO ĐÀO TẠO 
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NGHỀ 
Mặc dù các trường đào tạo nghề, 

các cơ sở dạy nghề ở nước ta được 
đầu tư phát triển sâu rộng, nhưng số 
người học nghề hàng năm vẫn khá 
èo uột, học sinh ra trường lâm vào 
cảnh “sống dở chết dở” do không 
tìm được việc làm. Vậy đâu là rào 
cản và “lối thoát” cho đào tạo nghề 
ở Việt Nam? 

 
Chất lượng thấp 
Theo con số thống kê của Tổng cục 

Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội), hiện nay nước ta có 
170 trường cao đẳng nghề, 342 
trường trung cấp nghề và 870 trung 
tâm dạy nghề. Hệ thống trường nghề 
phát triển rộng trong cả nước, tuy 
nhiên chất lượng đào tạo chưa tương 
xứng. 

Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Cục 
trưởng Cục Kiểm định chất lượng 
dạy nghề (Tổng cục Dạy nghề) thừa 
nhận: Điểm nghẽn của hệ thống 
trường nghề của nước ta hiện nay là 
chất lượng đào tạo của các trường. 
Hiện mới có 30 trường áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 
1901:2008, nhiều trường đã xây 
dựng xong nhưng không áp dụng.  

Trong quản lý, chính đội ngũ ban 
giám hiệu các trường còn nặng tư 

duy bao cấp, không sáng tạo. Vì vậy, 
chất lượng đào tạo thấp, học sinh ra 
trường không tìm được việc làm do 
không đáp ứng được yêu cầu của chủ 
sử dụng lao động. 

Kết quả khảo sát thực tế tại 9 
trường nghề Việt Nam được đưa ra 
tại Hội thảo “Vai trò của Hội đồng 
Kỹ năng ngành trong việc phát triển 
kỹ năng theo nhu cầu sử dụng lao 
động” do Hội đồng Anh phối hợp 
cùng Tổng cục Dạy nghề tổ chức 
mới đây cho thấy, các trường nghề 
được khảo sát có quy trình đào tạo 
nghề chưa đồng bộ, người học chưa 
được đặt ở vị trí trung tâm. Giáo viên 
tại các trường nghề được khảo sát 
gặp khó khăn trong việc cập nhật kỹ 
năng mới trong các ngành nghề, 
thậm chí có giáo viên được tuyển 
dụng chưa có kinh nghiệm làm việc 
trong ngành họ giảng dạy. 

Khảo sát cụ thể tại 3 trường cao 
đẳng nghề của Việt Nam là Cao đẳng 
Nghề Du lịch Huế, Cao đẳng Nghề 
Nha Trang, Cao đẳng Nghề Đà Lạt 
do đại diện của 3 trường cao đẳng 
đến từ Anh là Trường Cao đẳng Y 
Cymoedd, Trường Cao đẳng West 
College Scotland và Highbury cho 
kết quả không khả quan: Không có 
trường nào trong 3 trường khảo sát 
lấy học sinh làm trung tâm, sinh viên 
thụ động trong quá trình học; các 
trường chỉ tập trung vào kết quả thi 
và điểm số hơn là năng lực; không có 
hệ thống đánh giá ngang hàng chính 
thức; ít có sự tham gia của doanh 
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nghiệp (DN)… Theo chuyên gia, đây 
chính là những điểm yếu trong đào 
tạo của các trường nghề Việt Nam. 

Coi trọng 2 chữ “địa phương” 
Từ thực tế trên, các chuyên gia đến 

từ Anh đã chia sẻ kinh nghiệm mang 
đến một góc nhìn khác về tương lai 
đào tạo nghề cho Việt Nam. Các 
chuyên gia đều nhấn mạnh đến chữ 
“địa phương” trong đào tạo nghề. 

Bà Elaine Rees, đại diện Trường 
Cao đẳng Y Cymoedd nhấn mạnh, 
tầm quan trọng của mối quan hệ giữa 
các trường nghề với DN địa phương. 
Tăng cường mối quan hệ với các DN 
địa phương sẽ giúp DN đó phát triển 
và tạo ra công ăn việc làm tại chỗ 
cho công nhân tại địa phương. Đây 
cũng là một điểm nhấn thú vị đánh 
trúng vào một trong những mục tiêu 
và vấn đề lớn trong lao động và việc 
làm tại Việt Nam. 

Để liên kết đạt hiệu quả bà Elaine 
Rees chia sẻ: Trường có đại diện của 
DN ngồi trong ban lãnh đạo, nói lên 
nhu cầu của DN khi đánh giá chất 
lượng đào tạo và điều chỉnh chương 
trình giảng dạy. Trường cũng có hai 
vị trí nhân sự đặc biệt là chuyên viên 
phụ trách DN và chuyên viên phụ 
trách cơ hội thực tập cho sinh viên. 
Đây sẽ là những người giữ mối liên 
hệ mật thiết với các DN để ghi nhận 
những nhu cầu về tay nghề của DN, 
đánh giá về kỹ năng của sinh viên 
thực tập và nắm bắt cơ hội thực tập 
cho sinh viên.  

Trường Cao đẳng West College 

Scotland chia sẻ một kinh nghiệm 
khác. Để phát triển các trường nghề 
đúng hướng cần có mô hình giảng 
viên phát triển chuyên môn - đây là 
người có trách nhiệm khuyến khích 
chia sẻ chuyên môn giữa các giảng 
viên trong trường và hỗ trợ nâng cao 
chuyên ngành cho đội ngũ giảng dạy. 
Ngoài ra, trường còn có điều phối 
sinh viên với vai trò lựa chọn và tập 
huấn cho đại diện của mỗi lớp học để 
từ những đại diện này, phản hồi của 
sinh viên được ghi nhận đầy đủ và hệ 
thống nhất. 

Chia sẻ về hướng phát triển của các 
trường nghề của Việt Nam trong thời 
gian tới, ông Cao Văn Sâm, Phó 
Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề 
khẳng định, vấn đề tạo sự liên kết 
giữa DN địa phương và các trường 
nghề cũng chính là mục tiêu của đào 
tạo nghề mà Việt Nam hướng tới. 
Những kinh nghiệm về mô hình 
giảng viên phát triển chuyên môn, 
điều phối sinh viên sẽ giúp Việt Nam 
hoàn thiện kế hoạch đào tạo nghề 
trong giai đoạn mới. 

Tại Tp Bà Rịa, vấn đề dạy nghề 
đặc biệt là vấn đề dạy nghề cho 
người lao động nông thôn (LĐNT) 
cũng cần được xuất phát từ nhu cầu 
thực tế của DN. Từ năm 2010 đến 
nay, TP.Bà Rịa có 835 LĐNT được 
học các nghề: may công nghiệp, đan 
lục bình, nghiệp vụ bàn, nuôi và 
phòng trị bệnh trên bò, trồng các loại 
hoa, kỹ thuật trồng nấm, trồng lúa .. 
Sau khi học nghề, 580 lao động có 
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việc làm với mức thu nhập từ 1-3 
triệu đồng/tháng/người. Trong đó, số 
người vào làm việc tại DN là 43 
người, có 34 người được DN bao 
tiêu sản phẩm và 503 người tự giải 
quyết việc làm. 

Theo báo cáo từ UBND TP.Bà Rịa 
cho biết, hiện nay, nhu cầu học nghề 
của LĐNT trên địa bàn thành phố 
chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, 
vì gắn với việc làm hiện có của 
người lao động. Do đó, việc đào tạo 
nghề chưa có tác động lớn đến mục 
tiêu chuyển đổi cơ cấu lao động từ 
lĩnh vực nông nghiệp sang các lĩnh 
vực khác. Trước những khó khăn đó, 
thời gian tới TP.Bà Rịa xác định, đào 
tạo nghề cho LĐNT phải xuất phát từ 
nhu cầu sử dụng lao động thật sự của 
các DN trên địa bàn. Đồng thời, dựa 
trên nhu cầu thực tế về nghề nghiệp 
của người dân. Đào tạo nghề cho 
LĐNT phải gắn với giải quyết việc 
làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, 
gắn với công tác giảm nghèo và góp 
phần bảo đảm an sinh xã hội ở nông 
thôn, gắn với xây dựng nông thôn 
mới. Đặc biệt là cần làm tốt công tác 
khảo sát nhu cầu học nghề, tăng 
cường công tác tư vấn học nghề và 
việc làm, gắn kết với DN tạo việc 
làm cho LĐNT… 

 (Tổng hợp) 
 

HOÀI NIỆM SÁCH  
Đọc sách giờ không đơn giản chỉ là 

nhu cầu khám phá tri thức, sách giờ 
trở thành một món ăn tinh thần, giải 

trí và nâng tầm thành văn hóa đọc. 

 
Cách đây chục năm, nói đến sách, 

văn học, ai cũng “điểm danh” được 
những cái tên thuộc hàng kinh điển 
như: “Hồng Lâu Mộng”, “Tây Du 
ký”, “Chiến tranh và hòa bình”, 
“Annakarenina”, “Thép đã tôi thế 
đấy”…; văn học Việt Nam thì gối 
đầu giường với “Đời thừa”, “Trăng 
sáng”, “Số đỏ”… Đơn giản vì thời 
đó rất ít thứ để giải trí ngoài việc 
nghiền ngẫm một cuốn sách. Hơn 20 
năm sau, chỉ cần một “click” chuột, 
mọi thứ cần tìm đều hiện ra trước 
mắt. Mỗi người bạn gặp hằng ngày 
đều có thể nói rằng, không còn thời 
gian dành cho việc đọc sách, đi mua 
sách bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền đã 
trở thành một thứ áp lực, không ai 
còn tinh thần để tập trung vào trang 
sách mỗi tối nữa. Và nếu cần để giải 
trí, nắm bắt thông tin hằng ngày, họ 
vẫn có thể kết hợp cùng lúc nhiều 
việc ở một mức độ nào đó. Như vậy 
rõ ràng so với sách báo, văn hoá 
nghe nhìn có lợi thế, phù hợp hơn 
với nhịp sống hiện đại. Cộng thêm 
“căn bệnh lười đọc” đã tồn tại bấy 
lâu nay, rồi cảm giác hụt hẫng nếu 
đọc trúng các đầu sách chạy theo 
trào lưu quảng cáo…  

Có thể thấy phần lớn những bạn 
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trẻ, nhất là học sinh, sinh viên hiện 
nay đã quên đi sự tồn tại của các tác 
phẩm văn học kinh điển của thế giới 
như: “Những người khốn khổ”, 
“Không gia đình”, “Những tấm lòng 
cao cả”, “Túp lều của bác Tôm”… 
Nếu như hỏi thì cũng biết được tên 
chuyện, chứ đừng nói đến nội dung. 

Sách của các tác giả Việt Nam - 
đặc biệt là các tác giả trẻ, chuyên và 
không chuyên hiện vẫn là một mảnh 
đất màu mỡ được các nhà xuất bản, 
công ty sách tập trung khai thác. Chi 
phí bản quyền vừa phải, liên lạc 
nhanh chóng, tổ chức sự kiện thì tác 
giả có mặt đầy đủ để trả lời báo giới 
- không giống với việc ra mắt một 
cuốn sách dịch, mọi điều muốn tìm 
hiểu về cuốn sách đều phải thông 
qua người dịch/người đại diện cho 
tác giả ở phần chuyển ngữ, khiến 
mọi việc trở nên có phần “tam sao 
thất bản”. Thậm chí, hiện nay,  có 
một số người vì quá nôn nóng với 
việc ra sách của mình đã tự thực hiện 
luôn cả việc trình bày, thiết kế bìa 
nhằm “rút ngắn công đoạn” cho nhà 
sản xuất nên chỉ vài chục ngày sau 
khi ký Hợp đồng bản quyền là đã có 
sách trên giá. 

Ở Việt Nam hiện nay, sách điện tử 
dường như vẫn là một món ăn chưa 
hợp “khẩu vị”. Đối với bộ phận lớn 
thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên 
thì việc bỏ tiền ra mua 1 bản ebook 
có bản quyền thực sự là điều khá 
hiếm hoi. Học từ các trang mạng, 
diễn đàn… miễn là nắm được nội 

dung chính của cuốn sách. 
Suy cho cùng, cảm giác khi cầm 

một cuốn sách giấy, vừa lật từng 
trang sách, vừa nhâm nhi ly cafe 
buổi sáng, trước cái nắng rực rỡ vẫn 
là một thứ cảm giác được ưa thích và 
khó có thể mất đi ở mỗi người “yêu 
sách”. Hoặc nâng niu, vuốt ve từng 
trang sách còn vương mùi mực in, 
giấy mới cũng vẫn là thứ cảm giác 
mà bạn yêu thích? Đó là điều lý giải 
tại sao sách điện tử sẽ không thay thế 
được sách giấy. 

Ở góc nhìn tiêu cực đến mấy thì 
cũng phải nói rằng, dù xã hội có phát 
triển đến đâu thì sách giấy vẫn có 
những ưu thế tuyệt vời của nó. Ngoài 
sự cuốn hút từ họa tiết, trang trí 
ngoài bìa, thì chính cốt lõi nội dung 
tư tưởng mà cuốn sách chứa đựng 
mới đích thực là nguồn nam châm 
thu hút tâm trí con người. Sách mang 
lại cho con người nguồn tri thức vô 
giá, phân tích, chọn lọc, ghi nhận và 
điều quan trọng là hiểu được tận 
ngọn nguồn của vấn đề, của kiến 
thức mà không một phương tiện 
truyền thông nào có thể truyền tải 
được. Bởi bản thân hình ảnh thì chỉ 
thoảng qua, từ ngữ mới đọng lại lâu 
bền… 

(Theo daidoanket.vn) 
  
 

 
 

 
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO  
Máu là món quà vô giá mà cuộc 

sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta. 
Hàng ngàn người không may mắn 
đang khao khát chờ có máu để được 
cứu sống. 

Máu của người hiến sau khi hiến 
phải qua một chu trình nghiêm ngặt 
mới có thể sử dụng cứu sống người 
bệnh được: Hiến máu - Xét nghiệm 
sàng lọc - Tách các thành phần máu - 
Bảo quản - Người bệnh. Lượng máu 
của cơ thể trung bình có khoảng 
77ml/kg cân nặng đối với nam, 
66ml/kg cân nặng đối với nữ. Như 
vậy một người Việt Nam trưởng 
thành trung bình có khoảng từ 3,5 - 5 
lít máu. 

1. Người hiến máu nhân đạo phải 
là người như thế nào? 

- Là người có tinh thần nhân đạo, 
tự nguyện, không nhận tiền, quà bồi 
dưỡng, có ý thức về hiến máu an 
toàn cho người bệnh. 

- Tất cả mọi người từ 18 - 55 tuổi 
đối với nữ, 18 - 60 tuổi đối với nam, 
có mang đầy đủ giấy Chứng minh 
nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác. 

- Cân nặng >45 kg. Với người đã 
hiến máu an toàn hoặc cân nặng >50 
kg, có thể hiến 350 ml máu/lần. 

- Với người hiến máu nhắc lại thì 
phải đảm bảo khoảng thời gian cách 
lần hiến máu trước tối thiểu 84 ngày. 

- Không nhiễm hoặc không có các 
hành vi lây nhiễm HIV và các bệnh 
lây nhiễm qua đường truyền máu 
khác. 

- Lượng máu cho không quá 1/10 
lượng máu của cơ thể. 

2. Trước khi và hiến máu phải 
làm gì? 

- Đêm hôm trước ngày hiến máu 
không thức quá khuya, nên ăn nhẹ và 
không uống rượu bia. 

- Trong 2-3 ngày đầu sau hiến máu 
nên sinh hoạt nhẹ nhàng, nghỉ ngơi 
nhiều hơn bình thường, tránh các 
hoạt động gắng sức, các trò chơi 
mang tính đối kháng đòi hỏi tốn 
nhiều thể lực: đá bóng, tập tạ, không 
leo trèo cao… không thức quá 
khuya, không uống rượu bia. 

- Nếu thấy cơ thể hơi mệt mỏi, nên 
nghỉ ngơi, tránh hoạt động quá 
nhiều. Nên bình tĩnh và yên tâm, đây 
chỉ là một phản ứng sinh lý bình 
thường của cơ thể biểu hiện đang 
trong quá trình phục hồi và tái tạo 
máu.  

- Tiếp tục giữ gìn sức khỏe và tham 
gia hiến máu nhắc lại.  

3. Quyền lợi khi tham gia hiến 
máu 

- Người hiến máu được khám và tư 
vấn sức khỏe miễn phí.  

- Được bồi hoàn máu miễn phí 
(trong trường hợp người hiến máu 
không may cần phải truyền máu).  

- Được cấp giấy chứng nhận hiến 
máu tình nguyện của Ban chỉ đạo 
hiến máu nhân đạo tỉnh, thành phố. 
Ngoài giá trị về mặt tôn vinh, giấy 
chứng nhận hiến máu có giá trị bồi 
hoàn máu, số lượng máu được bồi 
hoàn lại tối đa bằng lượng máu 
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người hiến máu đã hiến. Giấy Chứng 
nhận này có giá trị tại các bệnh viện, 
các cơ sở y tế công lập trên toàn 
quốc và có giá trị suốt đời người hiến 
máu. 

- Được bồi dưỡng một suất ăn nhẹ 
tại chỗ, trao tặng một món quà lưu 
niệm, hỗ trợ một phần chi phí đi lại. 

- Ngoài ra, người hiến máu còn 
được tham gia vào các tổ chức, các 
hoạt động có ý nghĩa dành cho người 
hiến máu... 

4. Quy trình xử lý máu sau khi 
thu gom về bệnh viện: 

- Những túi máu (máu toàn phần) 
sau khi lấy từ người hiến máu sẽ 
được bảo quản ở nhiệt độ lạnh và 
nhanh chóng được vận chuyển về 
ngân hàng máu. 

- Tại ngân hàng máu, những túi 
máu toàn phần đó sẽ được kiểm tra 
các xét nghiệm, gồm nhóm máu, 
HIV, virus viêm gan B, virus viêm 
gan C, giang mai, sốt rét…  

- Máu và các chế phẩm máu sau đó 
sẽ được lưu trữ và bảo quản trong 
các tủ bảo quản lạnh của kho máu 
theo thời gian. 

- Khi có người bệnh đang cấp cứu 
hoặc điều trị cần phải truyền máu, 
tùy thuộc vào tình trạng lâm sàng 
hoặc tùy từng loại bệnh mà bác sĩ có 
chỉ định truyền máu hay các chế 
phẩm máu cho phù hợp. Trước khi 
truyền máu cho người bệnh, các đơn 
vị sẽ được định lại nhóm và kiểm tra 
xem có hòa hợp với máu người bệnh 
hay không. Việc truyền những túi 

máu cùng nhóm và hòa hợp với máu 
người bệnh là một việc rất quan 
trọng để đảm bảo an toàn cho người 
bệnh nhận máu. 

(Theo chuthapdoyenbai.org.vn) 
 
HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ 
ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG MÔI 
TRƯỜNG NƯỚC NUÔI TÔM  

Nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là 
nuôi tôm đòi hỏi những kỹ thuật rất 
khó, yêu cầu rất cao về nguồn nước. 
Việc đảm bảo lượng oxy trong nước 
để tôm có thể sinh trưởng và phát 
triển tốt là bài toán rất nan giải đối 
với nhiều nông dân. Hơn nữa, tôm là 
loài thủy sản rất dễ mắc bệnh, do đó, 
việc theo dõi và đo đạc các thành 
phần trong nguồn nước của ao nuôi 
là rất quan trọng.  

Thấy được thực tế đó, nhóm kỹ sư 
trẻ gồm 4 thành viên: Phan Phước 
Lộc, Lê Đình Cẩn, Lê Thanh Phong, 
Phạm Huy Hòe thuộc Trung tâm 
phát triển Công nghệ và Thiết bị 
công nghiệp Sài Gòn đã tìm hiểu, 
thiết kế hệ thống giám sát và điều 
khiển chất lượng nước trong ao nuôi 
thủy sản (E-aqua).  

Với sự trợ giúp của các hình ảnh vệ 
tinh và các cảm biến tiên tiến, người 
nông dân có thể tối ưu hóa quy trình 
chăm sóc nông, thủy sản của mình. 
Nông nghiệp chính xác khiến cho chi 
phí quản lý trang trại luôn nằm ở 
mức tối ưu, khi chỉ sử dụng tài 
nguyên vừa đủ cho nhu cầu của cây 
trồng, vật nuôi tại bất kỳ điều kiện 
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nào. Việc được đáp ứng theo đúng 
nhu cầu, không dư cũng không thiếu, 
nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra 
rằng, cây trồng, vật nuôi sẽ có điều 
kiện đạt năng suất tối đa. 

E-aqua chính là một trong những 
công nghệ nông nghiệp chính xác. 
Điều đặc biệt của hệ thống E-aqua so 
với các hệ thống đo của nước ngoài, 
là chỉ với 1 bộ đầu dò (sensor) có thể 
đo cho 8 điểm đo. Chi phí thấp hơn 
nhiều so với phương pháp dùng 1 bộ 
sensor cho 1 điểm đo. 

Hệ thống sẽ tuần tự lấy nước từ các 
điểm cần đo (8 điểm/1 hệ thống) về 
máy bơm. Từ đó, các sensor sẽ thực 
hiện đo tất cả các chỉ tiêu của lượng 
nước như: nhiệt độ, DO (nồng độ 
oxy), pH (độ chua), TAN 
(NH3+NH4), NO2-, H2S, độ đục, độ 
mặn, độ kiềm…Các dữ liệu này sẽ 
được cập nhật lên đám mây, giúp 
người dùng giám sát từ xa thông qua 
các thiết bị di động thông minh như 
điện thoại, máy tính bảng. Dữ liệu sẽ 
được so sánh với ngưỡng cho phép 
được cài đặt sẵn để thực hiện cảnh 
báo bật hay tắt các thiết bị vận hành 
tự động. 

Ngoài ra, hệ thống này có nhiều 
chức năng điều khiển thông minh 
như: hẹn giờ, cảnh báo khi các thông 
số vượt giới hạn, hú còi và hiển thị 
trên điện thoại thi có các sự số về lỗi 
hệ thống hoặc cúp điện. Hệ thống 
này còn có thể mở rộng theo yêu cầu 
của các trang trại lớn, có nhu cầu lưu 
trữ toàn bộ tình hình vận hành của 

từng thiết bị. 
Trong thời gian thử nghiệm hệ 

thống tại 2 hồ nuôi tôm, nhóm phát 
triển đã cơ bản đạt được những kết 
quả khả quan. Các máy quạt oxy 
được điều chỉnh mở tắt tự động theo 
lượng oxy có trong nước nên tiết 
kiệm được lượng điện năng tiêu thụ, 
giảm được lượng người trông coi hồ. 
Tôm sinh trưởng và phát triển rất tốt, 
không mắc dịch bệnh, giảm bớt được 
nỗi lo thường trực của người dân về 
chất lượng nước trong hồ.  

Với những ưu điểm trên, theo tính 
toán, hệ thống giám sát chất lượng 
nước có thể tiết kiệm đến 20% chi 
phí điện năng, giảm chi phí nhân 
công (1 người có thể trông coi đến 4 
ao nuôi), tôm phát triển tốt và cho 
sản lượng tăng từ 5% đến 10% so 
với không có hệ thống giám sát.   

 
Màn hình hiển thị kết quả đo và thời gian 

đo lần gần nhất của điểm đo các hồ. Ảnh: 
Cenintec cung cấp. 

Theo kỹ sư Lộc, giao diện của hệ 
thống hoàn toàn bằng tiếng Việt nên 
rất dễ dàng vận hành, thực hiện thao 
tác kiểm tra và ra lệnh. Các chức 
năng của hệ thống được bố trí trực 
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quan, với những biểu tượng sinh 
động, gần gũi giúp bất cứ người dân 
bình thường nào cũng có thể giám 
sát và điều khiển. 

Về hướng phát triển và ứng dụng 
E-aqua, bà Nguyễn Minh Hà, Giám 
đốc Cenintec cho biết, trong quý 1 
năm 2016, đơn vị sẽ liên kết với 
Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa 
học công nghệ, thuộc Sở KH&CN 
tỉnh An Giang thử nghiệm hệ thống 
giám sát và điều khiển chất lượng 
nước tự động trong mô hình nuôi 
tôm càng xanh.  

 (Theo khampha.vn) 
 
 
 

 
NHỮNG LƯU Ý ĐẢM BẢO VỆ 
SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 
ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỦY 
SẢN  

 Nếu không khắc phục tốt vấn đề an 
toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), 
không những ảnh hưởng xấu đến sức 
khỏe người tiêu thụ mà ngành thủy 
sản Việt Nam còn có nguy cơ sẽ mất 
dần thị trường do giảm sút uy tín 
trên thị trường thế giới. 

Đảm bảo ATVSTP nói chung và 
sản phẩm thủy sản nói riêng đang là 
vấn đề được cả xã hội đặc biệt quan 
tâm; nhất là khi môi trường nuôi 
trồng thủy sản ở nhiều nơi đều gia 
tăng tình trạng ô nhiễm từ các nguồn 
chất thải công nghiệp, sinh hoạt và 
nước thải từ ao nuôi thủy sản. Tồn 

tại này làm tăng mức độ thiệt hại do 
dịch bệnh và buộc người nuôi phải 
sử dụng nhiều hơn thuốc thú y, 
không kiểm soát được tình trạng tồn 
dư thuốc, hóa chất trong tôm, cá khi 
thu hoạch. 

Theo số liệu của Cục Thú y, số lô 
hàng thủy sản, đặc biệt là tôm nước 
lợ, bị các nước nhập khẩu cảnh cáo, 
trả về rất nhiều, với nguyên nhân do 
nhiễm kháng sinh cấm, vi sinh và các 
loại tạp chất khác. Do đó, nếu không 
khắc phục tốt vấn đề ATVSTP, 
không những ảnh hưởng xấu đến sức 
khỏe người tiêu thụ mà ngành thủy 
sản Việt Nam còn có nguy cơ sẽ mất 
dần thị trường do giảm sút uy tín trên 
thị trường thế giới. 

Để đảm bảo chất lượng ATVSTP 
đối với các sản phẩm thủy sản trong 
giai đoạn hiện nay và sắp tới, trong 
phạm vi trách nhiệm của người nuôi 
trồng thủy sản cần phải thực hiện các 
biện pháp sau đây: 

- Áp dụng các quy trình kỹ thuật 
nuôi tốt (GAP, SQF, CoC...) và tham 
gia các lớp tập huấn về kiến thức 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Địa điểm xây dựng công trình 
nuôi phải tuân thủ theo quy hoạch, 
không bị ô nhiễm bởi chất thải công 
nghiệp, sinh hoạt. Công trình nuôi 
cần được xây dựng đúng kỹ thuật, có 
cống cấp thoát nước riêng biệt và có 
ao lắng, ao xử lý, có bờ vững chắc và 
không bị rò rỉ. 

- Các khu vệ sinh và công trình phụ 
phải bố trí xa khu vực nuôi. Rác thải 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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sinh hoạt và khu chăn nuôi phải được 
xử lý tốt để tránh nhiễm bẩn ao nuôi. 
Các dụng cụ như: lưới, vợt, máy 
móc... phải được vệ sinh sạch sẽ. 

- Chỉ sử dụng con giống đã được 
kiểm dịch sạch bệnh và chấp hành 
lịch thả giống theo thời vụ khuyến 
cáo của cơ quan chuyên môn. 

- Không sử dụng thức ăn, thuốc thú 
y bị nhiễm nấm mốc, quá hạn sử 
dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 
thành phần. Tuyệt đối không sử dụng 
các hóa chất, kháng sinh trong danh 
mục cấm của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, không sử dụng 
bất kỳ các loại kích thích tố sinh 
trưởng (hormone). 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp 
phòng bệnh, khi phát hiện tôm, cá 
bệnh cần tham khảo ý kiến của 
chuyên viên kỹ thuật trong việc điều 
trị để đảm bảo không lạm dụng thuốc 
thú y, hóa chất. 

- Không xả nước và các chất thải từ 
ao, đầm nuôi chưa được xử lý ra môi 
trường xung quanh. 

- Chỉ sử dụng thuốc thú y, thức ăn 
có nhãn mác rõ ràng, đầy đủ thông 
tin hướng dẫn sử dụng và có nơi cất 
giữ thức ăn, thuốc thú y riêng biệt. 

- Có sổ nhật ký ghi đầy đủ thông 
tin chế độ ăn, loại thức ăn, thuốc thú 
y thủy sản, hóa chất sử dụng trong 
suốt quá trình nuôi để thuận tiện cho 
việc truy xuất nguồn gốc khi cần. 

- Trước khi thu hoạch, cần lấy mẫu 
kiểm tra dư lượng hóa chất, kháng 
sinh. Khi thu hoạch, làm tờ khai xuất 

xứ thủy sản để giao cho cơ sở chế 
biến hoặc cơ sở thu mua cùng với 
phiếu kiểm tra dư lượng hóa chất, 
kháng sinh. 

(Theo bannhanong.vn) 
 

NUÔI THỦY SẢN ỨNG PHÓ 
VỚI HẠN HÁN, XÂM NHẬP 
MẶN 

Trước tình hình hạn hán, xâm nhập 
mặn đến sớm, sâu trên diện rộng và 
kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sản xuất nông nghiệp và thủy sản, 
nhằm giảm thiểu các tác động tiêu 
cực cho sản xuất thủy sản năm 2016, 
Tổng cục Thủy sản vừa có Công văn 
số 386/TCTS-NTTS yêu cầu Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn các 
tỉnh/thành phố Nam Bộ thực hiện 
một số giải pháp ứng phó với hạn 
hán, xâm nhập mặn. 

Tăng cường quản lý, giám sát chặt 
chẽ vùng nuôi. Chủ động theo dõi sát 
diễn biến thời tiết, dòng chảy và 
công tác quan trắc cảnh báo môi 
trường, cập nhật thông tin và thông 
báo kịp thời đến vùng nuôi và người 
nuôi. Tiếp tục nạo vét kênh, mương, 
khơi thông dòng chảy các công trình 
thủy lợi, mua nhiên liệu, hỗ trợ 
người dân bơm nước ngọt cho hoạt 
động nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là 
tôm. 

Thực hiện khung lịch thời vụ thả 
giống tôm nước lợ năm 2016 của 
Tổng cục Thủy sản và tuyên truyền 
người nuôi cẩn trọng trước thời tiết 
khắc nghiệt từ tháng 3 đến tháng 5 
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năm 2016 để tránh thiệt hại, chỉ 
những hộ nuôi có đủ điều kiện điều 
tiết độ mặn, nhiệt độ và quản lý tốt 
các yếu tố môi trường mới thả nuôi. 

Khuyến cáo người nuôi cá không 
nên nuôi cá tại những nơi không đảm 
bảo nguồn nước, thả giống với mật 
độ hợp lý và có biện pháp chăm sóc 
kỹ thuật để hạn chế thiệt hại do hạn 
hán, xâm nhập mặn gây ra. 

Khuyến cáo người nuôi tôm không 
nên thả giống ở những vùng có độ 
mặn cao trên 25‰. Nếu thả nuôi 
phải chủ động bổ sung nguồn nước 
ngọt để có độ mặn phù hợp trước khi 
thả giống và điều chỉnh trong quá 
trình nuôi khi nắng nóng, độ mặn 
tăng. Vùng không có điều kiện thì 
hạn chế thả giống hoặc thả chậm đón 
mùa mưa vào tháng 6/2016. Phổ biến 
và hướng dẫn người nuôi thực hiện 
tốt các biện pháp kỹ thuật ứng phó 
tình hình hạn hán, xâm nhập mặn. 

Theo dự báo của Đài khí tượng 
Thủy văn Trung ương, năm 2016, 
nhiệt độ trung bình cao hơn trung 
bình nhiều năm từ 0,1-1,50C, nắng 
nóng có khả năng xuất hiện sớm, 
lượng mưa phổ biến thiếu hụt so với 
trung bình nhiều năm từ 30-50%, 
khô hạn xuất hiện gay gắt ngay trong 
nửa đầu năm 2016, nhất là tình trạng 
xâm nhập mặn trong mùa khô 2016 
được dự báo sẽ tăng cao và kéo dài 
đến tháng 6/2016. Xâm nhập mặn 
vùng cửa sông Nam Bộ tiếp tục sâu 
và cao hơn cùng kỳ mùa khô năm 
2015 và trung bình nhiều năm. Từ 

cuối tháng 2/2016, độ mặn duy trì ở 
mức cao, nghiêm trọng. Trên sông 
Tiền, sông Hậu độ mặn lớn hơn 4‰ 
xâm nhập sâu khoảng 50-70 km tính 
từ cửa sông, có thời kỳ trên 70 km. 
Độ mặn sẽ tăng cao và kéo dài đến 
cuối tháng 6/2016. 

(Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY 
ĐIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP 
GHÉP NON NỐI NGỌN (TT)  

3. Kỹ thuật ghép nối ngọn 
Yêu cầu: Thực hiện nơi râm mát, 

thao tác nhanh gọn, buộc dây cố định 
vết ghép chặt, tránh tiếp xúc nước. 

a. Ghép chồi nêm ngọn: 
- Dùng dao ghép cắt ngang ngọn 

gốc ghép cách mặt đất 10-15 cm, để 
lại 2-3 lá thật trên gốc ghép. Sau đó 
chẻ đôi gốc thành 2 phần bằng nhau 
và dài khoảng 3 cm. Vạt xiên 2 bên 
chồi ghép tạo hình cái nêm.       

- Đặt chồi ghép vào trùng khít với 
gốc ghép đã chẻ, nếu đường kính của 
chồi ghép và gốc ghép khác nhau thì 
để cho một bên mép vỏ của chồi 
ghép và gốc ghép liền khớp nhau. 
Dùng băng ni-lông mỏng quấn chặt 
từ dưới lên trên để cố định và bịt kín 
chồi ghép.                             

b. Ghép chồi vạt ngọn: 
- Dùng dao ghép vạt xiên thân gốc 

ghép một mặt phẳng nghiêng dài 3-4 
cm, cách mặt đất l0 - 15 cm. Chừa lại 
2 - 3 lá thật trên gốc ghép. 

- Đối với chồi ghép cũng vạt một 
mặt xiên tương tự, sau đó áp mặt cắt 
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của chồi ghép vào gốc ghép. Dùng 
dây nilon quấn chặt từ dưới lên trên 
để cố định và bịt kín chồi ghép. 

c. Thời vụ ghép 
Thời vụ ghép tốt nhất, đạt tỷ lệ 

sống cao là từ tháng 2 - 7. Thời vụ 
này sử dụng chủ yếu chồi ghép từ 
vườn nhân chồi. Trong thực tế, từ 
tháng 2 đến tháng 5 là thời kỳ cây 
điều có hoa, mang quả nên nếu sử 
dụng chồi từ cây mẹ thì thời vụ tốt 
nhất là từ tháng 6 – 7. Thời gian 
ghép tốt nhất là 6 - 10 giờ sáng. 

4. Chăm sóc cây ghép 
- Cây sau khi ghép được tưới ẩm 

bằng vòi phun hoặc ô doa hàng ngày, 
2 - 3 ngày đầu có thể tưới số lần 
nhiều hơn. 

- Khi cây ghép đã bứt chồi, nếu 
tầng lá thứ nhất của cây phát triển 
kém có thể tưới phân NPK loại 
16:16:8 nồng độ 1 - 1,5%. 

- Thường xuyên kiểm tra để cắt bỏ 
chồi mọc ra ở phía dưới vết ghép. 

- Đảo bầu: Khi cây ghép có tầng lá 
đầu tiên phát triển hoàn chỉnh thì tiến 
hành đảo bầu và phân loại cây. 

5. Tiêu chuẩn cây điều ghép 
trước khi xuất vườn 

 

 - Có đủ 2 tầng tán lá khoẻ, lá bánh 
tẻ, tầng lá thứ 2 cứng cáp, không héo 

khi vận chuyển trồng; Chiều cao cây 
> 30 cm; Đường kính gốc ghép đạt 
0,8 - 1 cm trở lên. 

- Điểm ghép chắc liền, tròn đều 
trên thân chính. Chiều cao điểm ghép 
không quá 20cm. 

- Cây xuất vườn phải được đảo bầu 
tối thiểu trước 10 ngày (Hết). 

 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 
 

 
 

HÚT THUỐC LÁ CÓ HẠI CHO 
SỨC KHỎE  

Hút thuốc lá là nguyên nhân gây 
bệnh và tử vong của rất nhiều 
bệnh. Cứ hút mỗi điếu thuốc là tự 
mình làm mất đi 5,5 giây cuộc sống. 
Tuổi thọ trung bình của người hút 
thuốc lá ngắn hơn so với người 
không hút thuốc từ 5-8 năm. Hút 
thuốc lá sẽ gây ra nhiều bệnh và làm 
tăng tỷ lệ tử vong từ 30-80%. 

Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho 
sức khoẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút 
thuốc lá đang có xu hướng tăng lên, 
đặc biệt ở các nước đang phát triển.  

Qua phân tích cho thấy, khói thuốc 
lá chứa trên 4000 hoá chất, trong đó 
có 43 hoá chất là nguyên nhân gây 
ung thư, nguy hiểm nhất là chất hắc 
ín, Nicotin, chất gây nghiện... Ngoài 
ra, trong khói thuốc lá còn có nhiều 
chất kích thích khối u, kích thích gây 
viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn 
thương trong lòng mạch máu. 

Khi hút thuốc lá, khói thuốc qua 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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phổi ngấm vào máu, tích luỹ lâu 
ngày trở thành điều kiện và nguyên 
nhân gây nên các bệnh sau: 

- Bệnh tim mạch chiếm hàng đầu 
trong các bệnh do khói thuốc: Tạo ra 
mảng xơ vữa, tổn thương lòng mạch, 
gây viêm tắc mạch máu, gây đau 
nhức chân tay, nhồi máu cơ tim, xuất 
huyết não, giảm trí nhớ, giảm trí 
thông minh và khả năng học tập... 

- Bệnh ung thư: Chủ yếu là ung thư 
phế quản phổi (chiếm 90%), ung thư 
vòm họng, miệng, thực quản, ung 
thư ruột... Ở người hút thuốc, bệnh 
ung thư dễ phát triển hơn so với 
người không hút thuốc. 

- Bệnh hô hấp: Bệnh phổi mãn tính, 
tắc nghẽn thông khí, viêm phế quản 
mãn tính. Đặc biệt ở người hút thuốc 
còn gây ô nhiễm không khí và ảnh 
hưởng tới môi trường, những người 
xung quanh hít phải cũng bị nhiễm 
độc, nguy hiểm nhất là đối với các 
cháu nhỏ. 

- Bệnh răng và lợi: Viêm loét, cao 
răng, các mảng bám vào răng làm 
cho răng dễ bị lung mủ, dễ rụng. 

- Các bệnh khác: Tăng nguy cơ 
loãng xương gây đau nhức thân thể, 
khó ngủ và giảm thể lực cơ thể do 
thiếu ôxy mãn tính. 

- Đối với nam giới: Giảm số lượng, 
chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô 
sinh. 

- Đối với phụ nữ và bào thai: Tăng 
nguy cơ ung thư tử cung, rối loạn 
kinh nguyệt, ung thư vú, dị dạng thai 
nhi. Nguy cơ bị thiếu cân sẽ cao gấp 

2 lần so với người không hút thuốc. 
- Đối với trẻ em: Dễ bị còi xương, 

trí tuệ chậm phát triển, suy dinh 
dưỡng do bị giảm tiết sữa ở mẹ. 

Lợi ích đối với sức khoẻ khi bỏ 
thuốc lá: Cơ thể sẽ không còn tích 
luỹ chất độc, loại từ nguyên nhân và 
điều kiện gây các bệnh đã nêu trên. 
Nếu bỏ thuốc trước tuổi 50 sẽ giảm 
được 50% nguy cơ chết trước 65 
tuổi, giảm 50% nguy cơ tử vong do 
bệnh tim mạch sau khi bỏ thuốc 
được 1 năm, giảm 50% nguy cơ mắc 
bệnh ung thư phổi sau khi bỏ thuốc 
10 năm. 

Vì một cộng đồng không khói 
thuốc! Vì sức khỏe của mỗi người, 
chúng ta: 

- Đừng hút thuốc lá trong nhà, 
phòng làm việc. 

- Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. 
- Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ 

em. 
- Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ 

bạn bè, đồng nghiệp. 
Và hãy: 
- Hãy giảm và tiến tới không hút 

thuốc lá. 
- Hãy cai nghiện thuốc lá. 
- Hãy kiên quyết nói không với 

thuốc lá khi chưa từng hút. 
- Hãy để môi trường xung quanh 

không khói thuốc lá. 
(Theo sinhviendanghoc.lhu.edu.vn)  
 

PHÒNG TRỊ VẸO CỘT SỐNG Ở 
HỌC SINH  

Cong vẹo cột sống mức nhẹ thường 
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ít gây ra những hậu quả nghiêm 
trọng. Tuy nhiên, nếu không được 
điều trị sớm, cong vẹo cột sống có 
thể tiến triển nặng và gây ảnh hưởng 
đến sức khỏe cũng như chất lượng 
cuộc sống sau này.  

Tác hại của cong vẹo cột sống 
Cong vẹo cột sống là một trong 

những nguyên nhân gây ra chứng 
đau lưng; hạn chế vận động của hệ 
thống cơ xương. Trường hợp bệnh 
nặng có thể gây rối loạn tư thế, dị 
dạng thân hình, tác động xấu đến tâm 
lý của trẻ, hạn chế khả năng hòa 
nhập cộng đồng; ảnh hưởng đến 
chức năng của tim, phổi; gây biến 
dạng xương chậu, ảnh hưởng đến 
quá trình sinh đẻ của trẻ nữ khi 
trưởng thành. 

Một số nghiên cứu trên thế giới còn 
cho thấy, cong vẹo cột sống có thể 
ảnh hưởng đến tuổi thọ của người 
bệnh. 

 
Phát hiện vẹo cột sống 
Cán bộ y tế trường học, cha mẹ học 

sinh có thể khám sàng lọc cho học 
sinh và con em mình bằng những kỹ 
thuật đơn giản và dễ thực hiện. 

Nơi khám phải bằng phẳng, đủ ánh 
sáng để người khám nhìn rõ. Cho 

học sinh cởi bớt quần áo, làm sao 
phần thân và hai chân để hở, tháo bỏ 
giày dép, đứng thẳng, hai gót chân 
chụm vào nhau. 

Người khám ngồi trên ghế, cách 
lưng học sinh 0,5 m, với tư thế ngồi 
có thể nhìn vào chính giữa lưng và 
nhìn đều hai nửa cơ thể bên phải và 
bên trái cột sống. 

Người khám quan sát hai bờ vai, 
hai mỏm xương bả vai, hai tam giác 
eo, mào chậu, hai thăn lưng. Trong 
trường hợp bị vẹo cột sống, người 
khám có thể thấy những bất thường: 
Vai cao vai thấp, hai vai dốc không 
đều; Xương bả vai nhô ra, bên cao 
bên thấp, khoảng cách từ 2 mỏm 
xương bả vai đến gai đốt sống không 
bằng nhau; Hai tam giác eo tạo ra 
giữa cánh tay, thân không đều nhau, 
bên rộng bên hẹp; Hai mào chậu 
không cân đối, bên thấp bên cao. 

Trường hợp này có thể do chân dài 
chân ngắn dẫn đến lệch trọng tâm cơ 
thể và vẹo cột sống do tư thế; Để 
quan sát hai thăn lưng, người khám 
cho học sinh cúi xuống. Nếu có vẹo 
cột sống thì hai thăn lưng không cân 
đối, bên cao bên thấp hoặc có ụ lồi 
do cột sống bị xoáy vặn, xương sườn 
lồi lên. 

Cho học sinh cúi xuống, người 
khám dùng ngón tay miết dọc theo 
các gai đốt sống hoặc dùng bút, thỏi 
son đánh dấu các gai đốt sống. Sau 
đó cho học sinh đứng thẳng, quan sát 
các điểm đánh dấu. Trong trường 
hợp bị vẹo cột sống, các đốt sống ít 
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nhiều bị xoay vặn làm cho các gai 
đốt sống bị lệch, các điểm đánh dấu 
không nằm trên một đường thẳng mà 
bị lệch sang phải hoặc sang trái. 

Phát hiện cong cột sống 
Người khám quan sát tư thế đứng 

bình thường của học sinh từ trái qua 
phải hoặc từ phải qua trái. Nếu bình 
thường, tư thế học sinh ngay ngắn, 
thân người được giữ thẳng, đầu 
ngẩng, hai bờ vai cân đối, bụng hơi 
căng, chân thẳng. Nếu bị gù thì lưng 
học sinh tròn, vai thấp, bụng nhô, 
đầu ngả ra phía trước. Nếu bị ưỡn, 
phần trên của thân hơi ngả về phía 
sau, bụng xệ. Nếu bị so vai, đầu ngả 
phía trước, hai vai chùng xuống. Nếu 
cột sống giảm độ cong sinh lý (bẹt) 
thì có tư thế lưng thẳng, bụng xệ. 

Khi phát hiện có những dấu hiệu 
bất thường, hãy đưa trẻ đến các cơ sở 
y tế khám chẩn đoán kịp thời. 

Điều trị cong vẹo cột sống 
Để có thể quyết định phương pháp 

điều trị những trường hợp mắc cong 
vẹo cột sống, các chuyên gia y tế cần 
phải khám xác định rõ mức độ cong 
vẹo cột sống của bệnh nhân. Ngoài 
những quan sát thông thường, bác sĩ 
sẽ chỉ định cho bệnh nhân chụp 
Xquang. Dựa vào phim Xquang, 
người ta sẽ xác định được độ lớn của 
góc cong vẹo cột sống (góc Coob). 
Tùy theo độ lớn của góc Coob và 
khả năng tiến triển của nó, bác sĩ sẽ 
chỉ định các bài tập phục hồi chức 
năng hoặc cho mang áo nẹp. Nếu 
mức cong vẹo cột sống nặng và tiến 

triển nhanh, các bác sĩ sẽ chỉ định 
phẫu thuật chỉnh hình. 

(Theo SK&ĐS) 
 

TÁC DỤNG CỦA HOA BƯỞI  
Hoa bưởi không chỉ đẹp với mùi 

thơm dịu nhẹ mà có nhiều tác dụng 
khác. 

Theo lương y Vũ Quốc Trung - 
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền chùa 
Cảm Ứng (Hà Nội), bưởi có rất 
nhiều tác dụng. Trong đó, lá, hoa, vỏ 
quả bưởi là nguyên liệu cần thiết 
trong các bài thuốc Đông y. 

Lá, hoa bưởi đều chứa tinh dầu nên 
thường được dùng để xông giải cảm. 
Hoa bưởi có tác dụng tích cực với hệ 
hô hấp, mùi hương bưởi giúp giải 
cảm, thư giãn, giảm stress, giúp tỉnh 
táo, minh mẫn...  

Hoa bưởi không chỉ thơm, đẹp mà còn có 
nhiều công dụng 

Bên cạnh đó, tác dụng ít ngờ tới 
của hoa bưởi là dân gian thường 
dùng hoa bưởi để chưng cất thành 
tinh dầu làm đẹp, gội đầu, tắm rửa 
hoặc xông hơi… 

Để làm tinh dầu hoa bưởi nguyên 
chất, bạn chỉ cần ngắt từng bông hoa 
bưởi ra rồi rửa sạch để ráo nước. Lọ 
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ướp hoa bưởi nên lấy bình thủy tinh. 
Khi lọ đã khô bạn rải một lớp hoa 

bưởi phía dưới cùng rồi rải tiếp một 
lớp đường cát trắng lên phía trên 
theo tỷ lệ 1 kg đường/1 kg hoa bưởi. 
Cuối cùng, đậy bình thật kín khoảng 
10 ngày để hoa bắt đầu chảy nhựa 
thành những tinh dầu. Bảo quản ở 
ngăn mát tủ lạnh. 

Hoa bưởi còn trở thành một nguyên 
liệu để làm nên những món ăn vô 
cùng tinh tế. Hoa bưởi có thể dùng 
để làm mía ướp hoa bưởi, ướp trà. 

Đến mùa hoa bưởi cũng là mùa làm 
bột sắn dây. Sắn dây sau khi lọc 
thành bột sẽ được phơi trong nắng 
giòn để bột mịn màng, trắng tinh. 
Lúc bột chuẩn bị đóng gói người ta 
cho những cánh hoa bưởi ướp vào để 
sắn dây ngon hơn và lấy mùi thơm. 

Một số bài thuốc từ hoa bưởi: 
- Hoa bưởi và hoa sen mỗi thứ 10 g 

chưng với trà uống có thể khai tâm 
tỉnh tỳ. Hoa bưởi 12 g chưng với trà 
uống giúp tiêu khí trệ, trị ngáp vặt; 
bưởi và bạch cấp môi thứ 10 g chưng 
với trà uống có thể làm đẹp. 

- Hoa bưởi 4 g, hoa đậu một bát, 
nước gừng nửa thìa, đường phèn một 
thìa. Hoa bưởi rửa sạch cho vào nồi 
đun khoảng 10 phút sau đó bỏ bã lấy 
nước. Cho tiếp nước gừng, đường, 
hoa đậu vào rồi đun tiếp sau đó lấy 
ra ăn. Bài thuốc có tác dụng tiêu 
đờm, thông đại tiện. 

- Hoa bưởi chữa đau dạ dày, khắc 
phục chứng ứ trệ khí huyết: Dùng 
hoa bưởi 5 g, đường phèn một thìa 

nhỏ. Đun trong 200 ml nước, sau khi 
sôi 5 phút cho đường vào rồi đun 
tiếp. Lấy nước đó dùng như uống trà 
hàng ngày. 

- Dùng lá hoặc hoa, cùi bưởi, lá sả, 
lá duối, lá cúc tần mỗi lá một nắm 
(50- 100 g) cho vào nồi nước đun 
thật sôi dùng để xông trừ cảm mạo, 
cho ra mồ hôi và viêm đường hô hấp 
trên rất hiệu quả.  

(Theo giadinh.net.vn) 
 
 

 
 

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TRÍCH 
10% THU NHẬP TÍNH THUẾ 
CHO QUỸ KH&CN  

Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - 
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư 
hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt 
động, quản lý và sử dụng Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ 
(KH&CN) của doanh nghiệp (DN). 

Theo dự thảo, Quỹ do DN thành 
lập để tạo nguồn tài chính đầu tư cho 
hoạt động KH&CN của DN nhằm 
đổi mới, nâng cao trình độ công 
nghệ, nâng cao năng suất, chất 
lượng, sức cạnh tranh của DN. Quỹ 
được hình thành từ 4 loại nguồn:  

Nguồn thứ nhất là từ thu nhập tính 
thuế thu nhập DN trong kỳ tính thuế. 
DN nhà nước trích từ 3% - 10% thu 
nhập tính thuế thu nhập DN để lập 
Quỹ đối với DN nhà nước. Tỷ lệ 
trích cụ thể căn cứ vào khả năng và 
nhu cầu sử dụng nguồn vốn cho hoạt 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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động KH&CN của DN nhà nước. 
Còn các DN ngoài nhà nước được tự 
quyết định mức trích cụ thể nhưng 
tối đa không quá 10% thu nhập tính 
thuế thu nhập DN trong kỳ. 

Nguồn thứ hai là điều chuyển từ 
Quỹ phát triển KH&CN của Tổng 
công ty, công ty mẹ (đối với các 
công ty con hoặc DN thành viên) 
hoặc điều chuyển từ Quỹ phát triển 
KH&CN của các công ty con, DN 
thành viên về Quỹ phát triển 
KH&CN của tổng công ty, công ty 
mẹ (đối với tổng công ty, công ty 
mẹ). 

Nguồn thứ ba là nguồn hỗ trợ từ 
Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh, 
thành phố hoặc của bộ chủ quản (đối 
với trường hợp Quỹ đã đóng góp vào 
Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh, 
thành phố hoặc của Bộ chủ quản). 

Nguồn thứ tư là các nguồn khác 
theo quy định của pháp luật. 

Không sử dụng sẽ phải nộp thuế 
Trong trường hợp không sử dụng 

quỹ, hoặc sử dụng không hết hoặc sử 
dụng sai mục đích, thì các DN không 
phải là DN nhà nước được quyền 
đóng góp vào các quỹ phát triển 
KH&CN của tỉnh, thành phố nơi DN 
đăng ký nộp thuế. 

Trường hợp DN không đóng góp 
vào quỹ phát triển KH&CN của tỉnh, 
thành phố thì trong thời hạn 5 năm, 
kể từ năm kế tiếp năm trích lập, nếu 
Quỹ không được sử dụng, sử dụng 
không hết 70% hoặc sử dụng không 
đúng mục đích thì DN phải nộp ngân 

sách nhà nước phần thuế thu nhập 
DN tính trên khoản thu nhập đã trích 
lập Quỹ mà không sử dụng, sử dụng 
không hết 70% hoặc sử dụng không 
đúng mục đích và phần lãi phát sinh 
từ số thuế thu nhập DN đó. 

Còn DN nhà nước chưa có nhu cầu 
sử dụng hoặc sử dụng không hết số 
Quỹ đã trích lập kể cả nhận điều 
chuyển (nếu có) thì phải nộp phần 
Quỹ chưa sử dụng hoặc sử dụng 
không hết về Quỹ phát triển 
KH&CN Quốc gia hoặc quỹ phát 
triển KH&CN của các Bộ chủ quản, 
tỉnh, thành phố nơi DN đăng ký nộp 
thuế. Thời hạn nộp chậm nhất là 5 
năm, kể từ năm tiếp sau năm trích 
lập. Số tiền nộp về Quỹ phát triển 
KH&CN Quốc gia hoặc quỹ phát 
triển KH&CN của các bộ chủ quản, 
tỉnh, thành phố được theo dõi chi tiết 
theo từng đối tượng nộp và hoàn trả 
cho các đối tượng này khi có nhu cầu 
sử dụng. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

CẨN TRỌNG NGUỒN GỐC 
HOA QUẢ NHẬP KHẨU GIÁ RẺ  

Tâm lý lo ngại hoa quả Trung 
Quốc nhiễm hóa chất độc hại, trong 
khi hệ thống phân phối các loại hoa 
quả sạch còn manh mún, chưa đáp 
ứng đủ nhu cầu đã tạo điều kiện cho 
các gian hàng nông sản sạch trên 
các diễn đàn, mạng xã hội đắt khách. 

Trên trang mạng xã hội, hay những 
trang mua sắm trực tuyến, diễn đàn 
online, xuất hiện nhan nhản những 
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địa chỉ rao trái cây nhập khẩu 
như: hoa quả sạch nhập khẩu; hoa 
quả xách tay; hoa quả đặc sản các 
nước…,  Thậm chí để tăng độ tin 
cậy, người bán còn quảng cáo đây là 
trái cây được người thân xách tay từ 
nước ngoài về, chỉ có vài kg nên nếu 
không mua nhanh sẽ hết. Các 
loại hoa quả ngoại được bán trên 
mạng với giá rẻ hơn thị trường, như 
cherry chỉ hơn 300.000 đồng/kg, nho 
Mỹ chỉ 150.000 đồng/kg, cam 
Australia chỉ 80.000 đồng/kg.  

Trong khi tại các siêu thị, hoặc các 
cửa hàng chuyên hoa quả nhập, giá 
các loại quả đắt hơn nhiều.  

Không chỉ xuất hiện tại các cửa 
hàng, siêu thị mà hiện nay, các loại 
hoa quả nhập khẩu còn có mặt tại các 
chợ cóc, thậm chí đến cả người bán 
hoa quả rong cũng kinh doanh mặt 
hàng này. Tuy nhiên, chính việc xuất 
hiện một cách ồ ạt, bất thường với 
giá rẻ khiến người tiêu dùng nghi 
ngờ về chất lượng của các loại hoa 
quả nhập khẩu hiện nay. 

Điều đáng nói là các loại hoa quả 
được dán nhãn nhập khẩu nhưng lại 
được lấy ra từ những hộp lớn bên 
ngoài toàn chữ Trung Quốc. Hàng 
sau khi được đổ về chợ sẽ được phân 
phối đi khắp thành phố, với thùng, 
tem và mác nhập khẩu không thể 
phân biệt được. 

Trên mạng xã hội, người bán hàng 
cứ quảng cáo rầm rộ, bán giá thật rẻ 
để thu hút sự quan tâm của người 
tiêu dùng trong khi chất lượng và 

nguồn gốc thật của các mặt hàng hoa 
quả này không thực sự rõ ràng. 
Chính việc xuất hiện một cách ồ ạt, 
bất thường với giá rẻ khiến người 
tiêu dùng luôn nghi ngại về chất 
lượng các loại hoa quả nhập khẩu 
hiện nay. Trong khi đó thì cơ quan 
chức năng dường như lại bỏ ngỏ 
kênh mua bán trên mạng khiến cho 
thị trường hoa quả nhập khẩu 
“online” cũng “bát nháo” không kém 
trên thị trường. 

Vì thế,  theo ông Vũ Vinh Phú - 
Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội, người 
tiêu dùng nên hạn chế sử dụng nông 
sản trái vụ, nông sản được quảng cáo 
trên mạng là sạch, hữu cơ nhưng 
không rõ xuất xứ. Nên mua rau củ 
quả đúng mùa, sản phẩm không quá 
đẹp mã, mua ở địa chỉ uy tín để gia 
tăng sự an toàn cho gia đình.  

(Theo nhandan.com.vn) 
 

 
 
SÁCH VÀO … MÙA HỘI 
Ngày 19/3 đến 25/3, tại Công viên 

Lê Văn Tám, Hội sách TP.HCM lần 
thứ 7 được tổ chức. Có thể nói sau 7 
lần tổ chức, Hội sách TP.HCM đã 
trở thành lễ hội văn hóa đọc lớn nhất 
cả nước.  

“Hội sách TP.HCM hình thành 
xuất phát từ nhu cầu giới thiệu, 
quảng bá sách của các đơn vị làm 
xuất bản và cũng là nhu cầu có một 
lễ hội dành riêng cho văn hóa đọc 
của người dân. Hội sách ngày càng 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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đi vào thực chất, hướng đến tính hiệu 
quả chứ không hình thức nhằm báo 
cáo, “lấy điểm” với cấp trên” - ông 
Phạm Minh Thuận, Tổng Giám đốc 
FAHASA, đơn vị đồng tổ chức Hội 
sách TP.HCM lần 7 – chia sẻ. 

Thước đo của thị trường sách 
Ban tổ chức Hội sách TP.HCM lần 

7 cho biết có 200.000 tựa sách và 
khoảng 20 triệu bản sách phục vụ 
nhu cầu người đọc trong lễ hội lần 
này. Theo nhận định của nhiều người 
trong giới xuất bản, hội sách lần này 
có tầm quy mô lớn nhất, đi vào chiều 
sâu nhất từ trước đến nay. Hội sách 
TP.HCM lần 7 không chỉ dành cho 
giới làm sách trong cả nước giới 
thiệu ấn phẩm của mình, mà còn 
dành cho các đơn vị nước ngoài. 
Điều này chứng tỏ tầm quan trọng, 
tiếng vang xa của Hội sách TP.HCM. 

Hiện có 25 nhà Xuất bản (NXB) 
nước ngoài, 17 NXB trong nước, 70 
doanh nghiệp làm sách tư nhân và 51 
đơn vị kinh doanh khác tham gia Hội 
sách TP.HCM lần 7. Các đơn vị này 
sử dụng 500 gian hàng để giới thiệu 
sách và các sản phẩm liên quan đến 
người đọc. Tuy nhiên, không như kỳ 
vọng của nhiều người, sách của các 
NXB trong nước quá ít nếu được in 
theo kế hoạch A khi so với sách liên 
kết (kế hoạch B) được thực hiện bởi 
các đơn vị làm sách tư nhân. Kể cả 
quy mô các gian hàng của các NXB 
trong nước cũng khá khiêm tốn khi 
so với các đơn vị tư nhân. Nhìn 
chung, các NXB có hoạt động mạnh 

trong hội sách chỉ đếm trên đầu ngón 
tay, như: NXB Trẻ, Kim Đồng, Phụ 
nữ… Đây cũng là dịp để người đọc 
kiểm chứng “thương hiệu” của các 
đơn vị làm sách và các đơn vị làm 
sách “nhìn lại chính mình”. 

Lý giải điều này, ông Phạm Minh 
Thuận - Tổng Giám đốc FAHASA, 
cho biết: “Các NXB trong nước tham 
gia hội sách ít hoành tráng, sách kế 
hoạch A không nhiều, theo tôi là do 
cung cách làm ăn của nhiều NXB 
chưa năng động. Trong khi giới làm 
sách tư nhân họ nắm bắt thị trường 
rất nhanh, nên hiệu quả hơn. Sách kế 
hoạch B trong hội sách lần này có số 
lượng áp đảo, hình thức đẹp mắt 
cũng là điều dễ hiểu. Điều này chứng 
tỏ được thước đo của thị trường”. 

Người dân TP.HCM: “Đồng tác 
giả hội sách” 

Điều gì khiến Hội sách TP.HCM 
ngày càng phát triển, thu hút sự quan 
tâm tham gia của giới làm sách trong 
và ngoài nước? Theo ông Phạm 
Minh Thuận: “Không chỉ riêng hội 
sách, các lễ hội khác tại TP.HCM 
đều rất thành công, như Đường hoa 
Nguyễn Huệ, luôn tạo được diện 
mạo đẹp trong mắt nhiều người. Có 
lẽ là văn minh nơi công cộng của 
TP.HCM rất cao. Riêng trong các lần 
hội sách, người dân còn chi dùng rất 
rộng rãi, họ mua sách như một như 
cầu cần phải có. Chính những điều 
này khiến hội sách thành công”. 

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc 
NXB Trẻ, đơn vị đồng tổ chức hội 
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sách lần này, chi tiết hơn: “Trong các 
lễ hội có hàng chục ngàn người tham 
dự, việc mà các đơn vị tham gia lo 
lắng đó là sự thất thoát tài sản, ảnh 
hưởng đến doanh thu. Riêng trong 
Hội sách TP.HCM, sự thất thoát này 
là không đáng kể. Chẳng hạn với 
NXB Trẻ trong hội sách TP.HCM 
lần 6, chúng tôi có doanh thu hơn 1 
tỷ đồng, nhưng số tiền hàng thất 
thoát chỉ hơn 10 triệu đồng. Ý thức 
của người dân tham quan, mua sắm 
tại hội sách rất cao. Có người sau khi 
mua sách tại gian hàng của NXB Trẻ 
nhưng quên trả tiền, họ cùng gia đình 
đi lòng vòng một hồi rồi sực nhớ trở 
lại trả tiền mua sách cho NXB Trẻ”. 

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ 
tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban 
chỉ đạo hội sách lần này, khẳng định: 
“Sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị 
tham gia hội sách là yếu tố có tính 
chất quan trọng để làm nên thành 
công của hội sách. Thế nhưng, yếu tố 
then chốt, có tính chất quyết định, để 
làm nên thành công của hội sách lại 
chính là những người dân. Sự tham 
gia đông đảo và đầy văn hóa của 
người dân TP.HCM đã làm nên nét 
đặc trưng của Hội sách TP.HCM. 
Với hơn 100 ngàn lượt người mỗi 
ngày, người dân TP.HCM khá khó 
khăn trong việc gửi xe, đi lại khi đến 
với hội sách. Thế nhưng, hình ảnh cả 
gia đình: cha dắt con, vợ cùng chồng, 
ông với cháu cùng đi hội sách, cùng 
lựa chọn những quyển sách cho riêng 
mình là những hình ảnh đặc sắc, độc 

đáo, văn hóa phổ biến và chỉ tìm 
thấy tại Hội sách TP.HCM. Chính 
người dân TP.HCM là đồng tác giả 
của hội sách. Chính nét văn hóa của 
người dân TP.HCM và những người 
tham gia hội sách quyết định sự 
thành công và tạo nên nét văn hóa 
đặc trưng của Hội sách TP.HCM”. 

(Theo tonvinhvanhoadoc.vn) 
 

GIÚP CON YÊU SÁCH  
 Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, 

phương pháp tốt nhất để tích lũy, cải 
thiện tri thức và ngôn ngữ cho bé 
chính là đọc sách. Tuy nhiên, trong 
cuộc sống hiện đại với các thiết bị 
điện tử thông minh, nhiều trò chơi 
hấp dẫn, làm cách nào để bé ham 
đọc sách? 

Đọc sách cùng con mỗi ngày 
Ngay từ khi mới sinh, trẻ đã có nhu 

cầu được nghe giọng của cha mẹ, đặc 
biệt là của mẹ. Cùng với việc nói 
chuyện và cưng nựng con, hãy ôm bé 
vào lòng, đọc cho con nghe những 
quyển sách hay vào một khung giờ 
nhất định trong ngày. Tắt nhạc hoặc 
bất cứ tiếng động nào mà cha mẹ 
cảm thấy không phù hợp, gây mất 
tập trung trong việc cùng các con 
đọc sách. Điều này giúp trẻ phát triển 
thính giác và tích lũy ngôn ngữ một 
cách vô cùng hiệu quả.  

 Để thu hút trẻ, cha mẹ hãy chú 
trọng đến giọng đọc của mình. Giọng 
đọc cần rõ ràng, mạch lạc nhưng 
trầm bổng và cuốn hút theo từng 
nhân vật trong sách. Cần hỏi lại con 
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về nội dung câu chuyện, về các nhân 
vật và tình tiết trong chuyện. Nếu trẻ 
biết nói, hãy để con trả lời dù đúng 
hay sai, nếu trẻ chưa biết nói, hãy 
dành thời gian cho trẻ suy nghĩ và 
bày tỏ thái độ, sau đó mới nêu câu 
trả lời để giúp con có tư duy 2 chiều. 

Bố trí “góc sách” cho con 
Dù nhà bạn chật hẹp hay rộng rãi, 

hãy luôn dành cho con 1 góc đọc 
sách mỗi ngày. Khi con còn bé, có 
thể chỉ là 1 chiếc rổ nhựa hình vuông 
hoặc 1 thùng bìa carton tận dụng 
được mẹ trang trí màu sắc sao cho 
bắt mắt, hấp dẫn, đặt ở đầu giường. 
Mỗi lần đọc sách cho con nghe, cha 
mẹ hãy bế bé đến gần, cho trẻ biết 
“Đây là góc để sách của con”.  

Khi con lớn hơn, hãy thiết kế cho 
bé 1 góc đọc sách với giá sách có độ 
cao vừa tầm để bé có thể tự mình lấy 
sách từ giá, yêu cầu người lớn đọc và 
cất sách lên giá khi đã hoàn thành 
việc đọc. Điều này giúp bé chủ động 
trong việc chọn sách, tự tin, thoải 
mái xây dựng thói quen đọc sách và 
tình yêu với sách. 

 Chọn loại sách phù hợp 
Một điều quan trọng giúp trẻ luôn 

hứng thú với những cuốn sách là 
chọn sách phù hợp lứa tuổi của con. 

Tăng cường chọn cho con các loại 
sách gương người tốt việc tốt, những 
cuốn sách về lễ giáo: chào hỏi, xin 
lỗi, cảm ơn, an ủi, lời khen, giúp 
đỡ…. để con phát triển tư duy ngôn 
ngữ và hình thành nhân cách.   

 (Theo Thế giới phụ nữ) 

SINH VIÊN ĐƯỢC NHIỀU LỢI 
ÍCH KHI ĐI LÀM THÊM  

 Nhóm nghiên cứu Vương Quốc 
Duy, Trương Thi Thúy Hằng, 
Nguyễn Văn Thép và Ông Quốc 
Cường, khoa kinh tế, Trường đại hoc 
Cần Thơ vừa thực hiện đề tài nghiên 
cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng 
đến quyết định đi làm thêm của sinh 
viên, kết quả cho thấy, ngoài thu 
nhập, năm mà sinh viên đang theo 
học thì kinh nghiệm sống cũng ảnh 
hưởng thuận chiều, có ý nghĩa thống 
kê lên quyết định đi làm thêm của 
sinh viên... 

Nhiều công việc để lựa chọn 
Trong 400 sinh viên trường đại học 

Cần Thơ được khảo sát, có 172 sinh 
viên nam, chiếm tỷ lệ 43%; 228 sinh 
viên nữ, 57%. Nhân viên phục vụ 
được sinh viên lựa chọn nhiều nhất, 
chiếm 40,2%, công việc tiếp theo mà 
sinh viên yêu thích, đó là gia sư 
(15%), nhân viên bán hàng (13,4%) 
và phát tờ rơi, catalog (11,4%). Bên 
cạnh đó, có một số công việc ít được 
các bạn sinh viên lựa chọn như tự 
kinh doanh (6,9%), làm MC, PG, PB 
cho các hoạt động quảng bá của 
doanh nghiệp (3,9%), cộng tác viên 
nghiêm cứu thị trường (2,6%) và các 
công việc khác (6,6%) như giữ xe, 
bảo vệ, quản trò chơi. 

Số sinh viên nhận được tiền công 
(thù lao) ở mức dưới 1 triệu 
đồng/tháng chiếm tỷ lệ cao nhất: 
57,2%, hầu hết sinh viên được khảo 
sát chủ yếu làm nhân viên phục vụ. 
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Số tiền công từ 1-3 triệu đồng chiếm 
tỷ lệ: 38,3%. Bên cạnh đó, chỉ một 
số ít sinh viên nhận được số tiền 
công cao trên 5 triệu đồng/tháng, vì 
những công việc này cần có nhiều 
kinh nghiệm và chiếm mất nhiều thời 
gian. 

Những sinh viên học năm 3, năm 4 
đi làm thêm nhiều hơn do đã quen 
thuộc với môi trường sống, học tập 
và làm việc, vận dụng lý thuyết đã 
được học vào thực tế, rèn luyện tính 
tự lập, học hỏi kinh nghiệm và kỹ 
năng sống để chuẩn bị hành trang 
cho công việc tương lai. 

Nâng cao hiệu quả làm thêm của 
sinh viên 

Đối với sinh viên đang làm thêm đa 
số cho rằng khó khăn mà các bạn 
thường gặp phải là thời gian. Cùng 
một khoản thời gian là một ngày 
chẳng hạn, các bạn vừa phải đi học 
vừa phải đi làm, vì vậy phải làm việc 
sao cho thật hiệu quả, phải cân bổ và 
cân bằng giữa công việc và việc học 
của mình sao cho phù hợp. Khi các 
bạn đã quyết định đi làm thêm thì 
cần thiết phải lên kế hoạch học tập, 
đặt ra mục tiêu cụ thể trong việc học 
tập của mình và phấn đấu cố gắng 
đạt được mục tiêu đó. 

Khi đi làm thêm, bạn đừng nên suy 
nghĩ rằng đi làm nhân viên phục vụ, 
người giúp việc là xấu hổ mà không 
dám cho ai biết, sợ người khác khinh 
thường. Không việc gì phải xấu hổ vì 
bạn làm từ chính công sức, đôi tay 
của mình cho nên khi đi làm cần 

thông báo cho gia đình, người thân 
biết rõ việc mình đang làm thêm để 
gia đình quan tâm, chia sẻ và thấu 
hiểu. Nên cân đối thời gian và sức 
lực, sắp xếp thời khóa biểu giữa việc 
học và đi làm sao cho thật hợp lý. 
Một hiện tượng rất phổ biến là rất 
nhiều sinh viên ngủ gục khi lên lớp 
vì khi đi làm thêm không biết cân đối 
thời gian và sức khỏe, nên không thể 
giữ được sự tỉnh táo. Không bao giờ 
được quên rằng nghiệm vụ chính của 
bạn là học. Nếu các bạn học theo 
nhóm thì bạn sẽ được chia sẻ những 
kiến thức tiếp nhận của thành viên 
trong nhóm đối với môn học đó, sẽ 
dễ dàng mượn tập vở và tài liệu. Bên 
cạnh đó, có thể nhờ các bạn trong 
nhóm hướng dẫn lại bài học nếu nghỉ 
học hoặc tiếp thu bài không kịp. 

Đối với sinh viên có nhu cầu đi làm 
thêm: sinh viên đi làm thêm với 
nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy, 
cần xem mục đích đi làm thêm của 
mình là gì để có thể lụa chọn công 
việc phù hợp và tốt nhất.  

Nếu sinh viên muốn tích lũy thêm 
kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng giao 
tiếp và không quan tâm nhiều đến 
mức lương thì nên chọn các công 
việc nhẹ nhàng, không tốn nhiều thời 
gian, thời gian linh hoạt như gia sư, 
cộng tác viên nghiên cứu thị trường, 
thông dịch viên, phát tờ rơi. Khi các 
bạn có ý định làm thêm trước tiên 
cần cân nhắc kỹ càng môi trường 
làm việc mà mình sắp đi làm. Cần 
tìm hiểu rõ địa chỉ, nguồn gốc của 
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công ty trước khi quyết định làm 
công việc đó. Nên lựa chọn các công 
việc làm theo ca hay công việc linh 
hoạt thời gian để dễ dàng phân bổ và 
thu xếp thời gian. Ngoài ra, công 
việc bán thời gian giúp sinh viên chủ 
động hơn trong việc làm và việc học 
của mình. 

 (Theo Báo KHPT) 
 

 
 
 
RA MẮT CỔNG LUYỆN THI 
THPT QUỐC GIA  

Nhằm phục vụ nhu cầu ôn luyện 
cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 
của học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam đã cho ra mắt Cổng luyện 
thi quốc gia tại địa chỉ 
http://thiquocgia.vn. 

 Cổng luyện thi thiquocgia.vn cung 
cấp hai dịch vụ cơ bản là luyện thi và 
thi thử, hiện tại cho 4 môn thi trắc 
nghiệm là lý, hóa, sinh, tiếng Anh, sẽ 
sớm bổ sung môn toán, ngữ văn. 
Toàn bộ nội dung đều do hội đồng cố 
vấn chuyên môn gồm các giáo viên, 
đội ngũ chuyên gia biên tập và hiệu 
đính, bám sát chương trình, cập nhật 
theo những điều chỉnh mới nhất của 
Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

Các đề thi cùng môn có độ khó và 
cấu trúc tương đương, đảm bảo tính 
tin cậy của điểm số. Đáp án, giải 
thích cho từng câu được công bố 
ngay sau khi nhấn “nộp bài”. Cùng 
với đó, hệ thống cũng tự động đưa ra 

những chỉ dẫn ôn tập thông qua phân 
tích kết quả bài làm của học sinh, 
giúp các em lấp các lỗ hổng kiến 
thức nhanh, hiệu quả. Sẽ có 12 kỳ thi 
thử được tổ chức đều đặn hàng tuần 
từ tháng 4 - 6 với đề thi chung. Thí 
sinh được trải nghiệm cảm giác 
giống thi thật khi phải hoàn thành bài 
trong đúng thời gian quy định.  

   (Theo thanhnien.vn) 
 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG 
TRỘM MÁY TÍNH HIỆU QUẢ  

 
1. Sử dụng khoá vật lý 
Một ổ khóa vật lý là cách dễ nhất 

để bảo vệ một máy tính để bàn (PC). 
Không giống như laptop rất khó để 
khóa nếu không có chân khóa phù 
hợp, PC có thể dễ dàng làm điều này 
bằng nhiều cách. 

Một hệ thống khóa thô sơ thường 
bao gồm một cáp kim loại chạy vòng 
quanh PC và một điểm neo. Các 
điểm neo sẽ là những điểm khó hoặc 
không thể di chuyển như bàn, sàn 
nhà, một bức tường…  

Biện pháp khác là dùng hệ thống 
thùng khóa PC lại. Những hộp này 
có nhiều kích cỡ khác nhau có bán 
trên thị trường. 

2. Hệ thống âm thanh báo động 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Tấm khóa cứng và thùng thép an 
ninh bảo mật cao nhưng chúng quá 
tốn kém và mất thời gian để cài đặt. 
Các thiết bị báo động có chi phí hợp 
lý hơn và cũng ngăn chặn kẻ trộm 
hiệu quả. Có 2 giải pháp báo động cơ 
bản: báo động khép kín và hệ thống 
báo động. 

Báo động khép kín gồm một mảnh 
phần cứng kèm một báo động bên 
trong gắn trực tiếp với máy tính 
(hoặc thiết bị khác) thông qua chất 
kết dính. Bộ phận báo động sau đó 
kết nối với một sợi dây hoặc cáp. 
Nếu sợi cáp bị lấy ra trong khi báo 
động đã được kích hoạt, nó sẽ phát ra 
âm thanh cảnh báo bất cứ ai trong 
vùng lân cận.  

Hệ thống báo động cũng tương tự, 
trong đó có một cảm biến gắn với PC 
cũng như một dây cáp gắn với hộp 
báo động trung tâm. Nếu kết nối cáp 
giữa hộp và cảm biến bị cắt đứt, hoặc 
cảm biến bị tháo ra, thì chuông báo 
động sẽ kêu và tủ trung tâm sẽ gửi 
một cảnh báo từ xa dưới dạng gọi 
điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc 
email. 

Lựa chọn thứ ba là báo động tự làm 
giúp giám sát văn phòng hay máy 
tính của bạn. 

Có lẽ, phù hợp nhất với người dùng 
gia đình là giải pháp báo động khép 
kín, ít tốn kém và dễ dàng cài đặt. 
Trong khi đó, hệ thống báo động 
được cho là phù hợp cho các tổ chức 
lớn, nhóm người dùng. 

3. Camera an ninh, webcam 

Các doanh nghiệp, chính phủ và 
các tổ chức lớn có thể bảo vệ máy 
tính của họ thông qua các camera an 
ninh giúp phát hiện kẻ trộm.  

Đối với người dùng gia đình 
thường không đủ khả năng cho một 
mạng lưới camera này, nhưng có thể 
dùng những chiếc webcam khiêm tốn 
đóng vai trò như một sự thay thế 
đáng giá. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

 
 

 
 
SẢN XUẤT SỎI NHẸ 
KERAMZIT TỪ ĐẤT SÉT LÀM 
GIÁ THỂ TRỒNG RAU, CÂY 
KIỂNG  

Nhóm nghiên cứu Trần Văn Hùng, 
Tạ Hoàng Trung và Võ Quang Minh, 
Trường đại học Cần Thơ đã thực 
hiện đề tài: Sản xuất sỏi nhẹ 
Keramzit từ đất sét làm giá thể trồng 
rau màu, cây kiểng ở đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Sỏi nhẹ Keramzit là vật liệu nhân 
tạo được sản xuất từ các loại khoáng 
sét dễ chảy bằng phương pháp nung 
phồng nhanh. Chúng có cấu trúc tổ 
ong với các lỗ rỗng nhỏ và kín. 
Xương và vỏ của sỏi Keramzit rất 
vững chắc. Vật liệu Keramzit được 
sử dụng rộng rãi trong ngành xây 
dựng trên thế giới. Trong xây dựng, 
nhờ có những tính chất tốt như nhẹ, 
bền vững, cách nhiệt, cách âm tốt, rất 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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sạch với môi trường nên trong xây 
dựng người ta thường dùng để sản 
xuất bê tông nhẹ cách nhiệt, bê tông 
nhẹ kết cấu - cách nhiệt, kết cấu. 
Việc nghiên cứu sản xuất thử nghiệm 
loại giá thể sỏi nhẹ Keramzit sẽ giúp 
các nhà vườn trồng cây kiểng có 
nguồn nguyên liệu giá thể phù hợp 
cho nhu cầu trồng các loại cây trồng 
khác nhau (trồng thủy canh, bán thủy 
canh, trồng kết hợp với đất), trọng 
lượng sỏi rất nhẹ, có thể nổi trên mặt 
nước nên dễ dàng di chuyển, khi 
trồng với sỏi nhẹ luôn tạo được môi 
trường sạch sẽ, các viên sỏi tròn cạnh 
kích cỡ đều nhau nên tăng vẻ thẩm 
mỹ cho khu vực trồng cây, làm tăng 
giá trị của sản phẩm cây kiểng của 
nhà vườn. 

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng 
hoàn chỉnh quy trình sản xuất sỏi nhẹ 
Keramzit từ nguồn đất sét kaolinit tại 
ĐBSCL. Bố trí trồng thử nghiệm 
đánh giá nhanh trên cây bắp trong 
vòng 15 ngày chọn ra được sỏi có tỷ 
lệ phối trộn đạt hiệu quả cao nhất. Sử 
dụng 100% sỏi nhẹ làm giá thể trồng 
thử nghiệm, quan sát ghi nhận một 
số chỉ tiêu nông học sau 60 ngày trên 
5 loại cây hoa kiểng (cau tiểu trâm, 
phát tài, lưỡi hổ, phú quý, da nhật) 
cho thấy cây phát triển và sinh 
trưởng rất tốt trên giá thể sỏi nhẹ, 
đáp ứng được nhu cầu về độ ẩm, tính 
chất giữ nước và chất dinh dưỡng 
cho sự sống của 5 loại cây kiểng thí 
nghiệm.  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 

SẢN XUẤT THÀNH CÔNG DẤM 
GẠO BẰNG CÔNG NGHỆ LÊN 
MEN CHÌM   

Nhóm nghiên cứu của Viện Công 
nghiệp thực phẩm (thuộc Bộ Công 
thương) và Công ty trách nhiệm hữu 
hạn thực phẩm Hồng Hà đã tiến 
hành nghiên cứu, sản xuất thành 
công dấm gạo bằng công nghệ lên 
men chìm. 

 
(Dấm gạo bằng công nghệ lên men chìm) 

Qua nghiên cứu, nhóm đã xác định 
được các thông số công nghệ thích 
hợp cho quá trình lên men dấm bởi 
chủng A. pasteurianus D4 theo 
phương pháp chìm là: hàm lượng 
ethanol và hàm lượng axit acetic ban 
đầu tương ứng là 40 g/l và 20 g/l, pH 
dịch lên men là 5, nhiệt độ lên men 
là 32-340C... 

Kết quả sản xuất thử nghiệm ở quy 
mô 2.000 l cho thấy, hàm lượng axit 
acetic trong sản phẩm tạo ra cao hơn 
rất nhiều, thời gian lên men dấm 
giảm xuống đáng kể, giúp tăng năng 
suất sản phẩm, giảm chi phí điện, 
nước, nhân công, mặt bằng sản xuất 
và giảm giá thành sản phẩm, nâng 
cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên 
thị trường. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Viện 
Công nghiệp thực phẩm,  
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Số 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 
Hà Nội; Tel: 04.38584318. 

   (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

 
 

Hỏi: Xin cho hỏi thế nào là người 
được giới thiệu ứng cử và thế nào là 
người tự ứng cử? 

Trả lời: Người được giới thiệu ứng 
cử là người được tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội, lực lượng vũ trang nhân dân, các 
cơ quan nhà nước ở trung ương hoặc 
địa phương giới thiệu để được xem 
xét đưa vào danh sách người ứng cử 
đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân. 

Người tự ứng cử là người có đủ 
điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, 
hay đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân theo quy định của 
Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức 
chính quyền địa phương và xét thấy 
mình có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng 
lực, có nguyện vọng ứng cử thì nộp 
hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (nếu tự ứng cử đại biểu Quốc 
hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh); tại Ủy ban bầu cử cấp 
huyện (nếu tự ứng cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp huyện); tại Ủy 
ban bầu cử ở cấp xã (nếu tự ứng cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã).  

(Theo quochoi.vn) 
 

Hỏi: Xin cho hỏi cách nhận biết 

thịt bò thật và thịt bò giả? 
Trả lời: Theo ông Vương Quốc 

Minh, Giám đốc điều hành Công ty 
CP nhà hàng Kobe BBQ (TP.HCM), 
thịt bò được làm giả từ thịt heo nái 
ướp hóa chất nhìn bên ngoài rất 
giống với thịt bò thật. Tuy nhiên, 
chịu khó “sờ, mó” theo cách sau thì 
người mua thịt có thể nhận ra ngay. 

 - Dùng ngón tay ấn nhẹ vào miếng 
thịt, nếu là thịt bò giả sẽ in nguyên 
dấu ngón tay, phải mất một khoảng 
thời gian, thịt mới quay về trạng thái 
ban đầu vì nguyên tắc thịt mà ngâm 
hóa chất thì sẽ không có độ đàn hồi 
tốt. Trong khi đó, thịt bò thật sẽ cho 
cảm giác thịt rất dẻo, dùng tay ấn 
vào thịt rồi lấy ra thì thịt không 
những không bị lõm mà còn cho cảm 
giác dính theo ngón tay lúc rút lên. 

- Lúc lấy ngón tay lên sau khi ấn 
vào miếng thịt bò giả sẽ thấy màu 
dính vào tay. Màu này tươi hơn màu 
máu của thịt bò. 

- Thớ của thịt bò giả dài gấp đôi 
thớ thịt bò thật. 

- Lúc còn ở chợ, hương của thịt bò 
giả hoàn toàn giống thịt bò thật khi ta 
đưa lên mũi ngửi vì người bán đã 
dùng mỡ bò trét vào làm giả, nhưng 
khi nấu chín thì thịt bò giả sẽ không 
còn hương nữa. 

- Và cách cuối cùng đồng thời là 
cách chính xác nhất để nhận diện là 
nếu nghi ngờ, người mua nên yêu 
cầu người bán mang miếng thịt bò 
rửa trong nước, màu tuôn ra ngay lập 
tức, miếng thịt tái nhạt tức khắc. 

HỎI – ĐÁP  
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Ngoài ra, để phân biệt được thịt bò 
già với bò tơ, cách rất đơn giản là 
người tiêu dùng nhìn vào màu của 
mỡ. Thịt bò già có thớ to và dài hơn 
đồng thời có màu sậm hơn thịt bò tơ. 
Mỡ của thịt bò già màu vàng trong 
khi mỡ của thịt bò tơ màu trắng.   

(Theo Báo Thanh niên) 
 

Hỏi: Xin cho hỏi hiến máu theo 
hướng dẫn có hại cho sức khoẻ 
không? 

Trả lời:  Không. Hiến máu theo 
hướng dẫn của thầy thuốc không có 
hại cho sức khoẻ.  

- Máu có nhiều thầnh phần, mỗi 
thành phần chỉ có đời sống nhất định 
và luôn luôn được đổi mới hằng 
ngày. Do đó, ngay sau khi hiến máu, 
các cơ quan sinh máu sẽ được kích 
thích và quá trình sinh tạo máu sẽ 
hoạt động với tốc độ gấp 8 - 10 lần 
so với bình thường. Sau khi hiến 
máu khoảng 3-4 tuần, các thành phần 
trong máu phục hồi lại gần như bình 
thường.  

- Những ngày đầu sau khi hiến 
máu, các chỉ số máu có thay đổi chút 
ít nhưng vẫn nằm trong giới hạn sinh 
lý bình thường không hề gây ảnh 
hưởng đến các chức năng sống của 
cơ thể.  

- Một số ít trường hợp những ngày 
sau hiến máu cảm thấy lo lắng và hơi 
mệt mỏi, nên bình tĩnh và yên tâm, 
đây chỉ là một phản ứng sinh lý bình 
thường của cơ thể biểu hiện đang 
trong quá trình phục hồi và tái tạo 

máu. Nếu yên tâm, tinh thần thoải 
mái, nghỉ ngơi tốt thì những biểu 
hiện này sẽ nhanh chóng qua đi.  

Như vậy, mỗi người nếu thấy sức 
khoẻ tốt, không có các bệnh lây 
nhiễm qua đường truyền máu, đạt 
tiêu chuẩn hiến máu thì có thể hiến 
máu từ 3-4 lần trong một năm. 

(Theo chuthapdoyenbai.org.vn) 
 

Mẹo vặt: Mẹo hay giữ thực phẩm, 
thức ăn tươi ngon lâu hơn với túi 
nilon vào ống nhựa. 

Túi nilon và ống nhựa là hai vật 
dụng các bạn vẫn gặp hàng ngày. 
Sau khi được sử dụng xong, có thể 
tận dụng chúng để tái sử dụng vào 
mục đích khác trong cuộc sống. 

- Đầu tiên các bạn cho thức ăn vào 
trong túi nilon. 

- Tiếp theo bấm miệng túi lại và để 
ống hút vào mép. 

- Sau đó chúng ta hút hết không khí 
bên trong túi đựng thức ăn. 

 
Cuối cùng bạn bấm lại miệng túi và 

bạn sẽ có ngay chiếc túi hút chân 
không trước khi trữ trong tủ lạnh, 
cách này sẽ giúp thực phẩm tươi lâu 
ngon hơn nhiều. 

(Biên tập theo VTV HD) 


