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HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI 
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
QUỐC GIA 

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
đến năm 2025” vừa được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt với mục tiêu tạo 
lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, 
hỗ trợ quá trình hình thành và phát 
triển loại hình doanh nghiệp có khả 
năng tăng trưởng nhanh dựa trên 
khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, 
mô hình kinh doanh mới. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 
hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết 
lập được Cổng thông tin khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ 
được 800 dự án, 200 doanh nghiệp 
khởi nghiệp, trong đó 50 doanh 
nghiệp gọi được vốn thành công từ 
các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện 
mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị 
ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. 

Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 
2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo; hỗ trợ phát triển 600 doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
100 doanh nghiệp tham gia Đề án 
gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu 
tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và 
sáp nhập, với tổng giá trị ước tính 
khoảng 2.000 tỷ đồng. 

Một trong các hoạt động của Đề án 
là xây dựng Cổng thông tin khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
cung cấp thông tin về công nghệ, 
sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách, 
pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn 
đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, 
khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô 
hình kinh doanh mới; tổ chức, cá 
nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong 
nước, quốc tế và các hoạt động khác 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.  

Bên cạnh đó, xây dựng Khu tập 
trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tại các Bộ, ngành, địa 
phương có tiềm năng phát triển hoạt 
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
trong đó hỗ trợ một phần kinh phí 
sửa chữa và áp dụng mức phí ưu đãi 
trong khai thác cơ sở hạ tầng (diện 
tích, không gian sẵn có) tại các địa 
điểm thuận lợi cho cung cấp dịch vụ 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
ưu tiên khu vực gần các trường đại 
học, tổ chức kinh tế, tài chính; hỗ trợ 
kinh phí lắp đặt hạ tầng công nghệ 
thông tin và cung cấp dịch vụ 
Internet miễn phí trong Khu tập 
trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo. Đồng thời, thu hút tư 
nhân đầu tư sửa chữa, trả phí khai 
thác cơ sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết 
bị cần thiết và tổ chức quản lý, khai 
thác Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cung 
cấp các dịch vụ đào tạo, huấn luyện, 
tư vấn; kết nối đầu tư, khách hàng; 
cung cấp nguồn nhân lực, không gian 
làm việc, thiết bị dùng chung cho 
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hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo. 

Hoạt động khác của Đề án là tiếp 
tục triển khai Đề án Thương mại hoá 
công nghệ theo mô hình thung lũng 
Silicon tại Việt Nam với quy mô dự 
án khoa học và công nghệ cấp quốc 
gia trong thời gian 5 năm đến năm 
2020. Cùng với đó, phát triển hoạt 
động đào tạo, nâng cao năng lực và 
dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. Cụ thể, hỗ trợ một phần 
kinh phí mua bản quyền chương 
trình đào tạo, huấn luyện khởi 
nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo 
trình khởi nghiệp đã được nghiên 
cứu, thử nghiệm thành công trong 
nước, quốc tế cho một số cơ sở giáo 
dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc 
đẩy kinh doanh; hỗ trợ một phần 
kinh phí thuê chuyên gia trong nước, 
quốc tế để triển khai các khóa đào 
tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, 
nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số cơ 
sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ 
chức thúc đẩy kinh doanh. 

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo sẽ được hỗ trợ một phần 
kinh phí cho trả tiền công lao động 
trực tiếp và sử dụng các dịch vụ: Đào 
tạo, huấn luyện khởi nghiệp; 
marketing, quảng bá sản phẩm, dịch 
vụ; khai thác thông tin công nghệ, 
sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh 
giá, định giá kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, tài 
sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí 

tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.  

Đề án nêu rõ, phát triển cơ sở vật 
chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cụ 
thể, hỗ trợ một phần kinh phí nâng 
cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật của một 
số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy 
kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị 
dùng chung cho các nhóm khởi 
nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; kinh phí tư vấn 
thành lập cơ sở ươm tạo doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ; dự án 
hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối 
ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ…. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG 
KHI BẮT ĐẦU KHỞI NGHIỆP 
KINH DOANH 

Thời gian qua, câu chuyện khởi 
nghiệp được nhiều người quan tâm. 
Thế nhưng, nhiều người lại không 
am hiểu các quy định pháp lý cần có 
khi khởi nghiệp dẫn đến vi phạm 
pháp luật. 

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, cộng 
tác viên Thư Viện Pháp Luật, sẽ tư 
vấn cho bạn đọc những lưu ý về 
pháp lý khi bắt đầu khởi nghiệp. 

 Có thể nói để biến ý tưởng kinh 
doanh thành hiện thực thì một trong 
những công việc mà những người 
khởi nghiệp phải làm là đăng ký kinh 
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doanh. Đăng ký kinh doanh có thể 
thực hiện dưới hình thức thành 
lập doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ 
kinh doanh cá thể.  

Đầu tiên, những người khởi nghiệp 
cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp 
bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, 
Công ty hợp danh, Công ty TNHH 1 
thành viên, Công ty TNHH 2 thành 
viên trở lên, Công ty cổ phần. Mỗi 
loại hình doanh nghiệp đều có ưu và 
nhược điểm khác nhau.  

Thứ 2, các bạn cần chọn tên cho 
doanh nghiệp của mình. Tên doanh 
nghiệp sẽ định hình thương hiệu nên 
các bạn cần phải lựa chọn kỹ trước 
khi quyết định đặt tên. Mặt khác, các 
bạn cần truy cập vào “Hệ thống 
thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc 
gia” website: 
dangkykinhdoanh.gov.vn để tra cứu 
xem tên mình dự kiến đặt có bị trùng 
hoặc gây nhầm lẫn với các doanh 
nghiệp đã đăng ký trước đó không?  

Thứ 3, các bạn cần lựa chọn ngành 
nghề kinh doanh để đăng ký. Cần tra 
cứu xem những ngành nghề mà mình 
lựa chọn có thuộc 06 ngành nghề 
cấm kinh doanh hoặc có thuộc 267 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
hay không?  

Thứ 4, xác định địa chỉ đặt trụ sở 
thuộc quyền sử dụng hợp pháp của 
doanh nghiệp bằng hợp đồng thuê, 
cho mượn hoặc là tài sản của doanh 
nghiệp. 

Thứ 5, các bạn cần xác định vốn 
điều lệ để đưa ra kinh doanh. Số vốn 

điều lệ không bắt buộc tối thiểu là 
bao nhiêu, ngoại trừ những ngành 
nghề yêu cầu phải có vốn pháp định. 
Tuy nhiên, vốn điều lệ liên quan đến 
năng lực tài chính của doanh nghiệp 
nên các bạn cần cân nhắc số vốn khi 
đăng ký. 

Thứ 6, cần xác định cơ cấu tổ chức 
của doanh nghiệp. Nhất là việc xác 
định người đại diện theo pháp 
luật của doanh nghiệp. 

Sau khi có đăng ký kinh doanh 
Doanh nghiệp cần thực hiện các 
công việc như sau: 

– Cần tiến hành làm con dấu và 
đăng ký mẫu dấu. Hiện nay doanh 
nghiệp chủ động trong hình thức, nội 
dung và số lượng con dấu. 

– Đăng bố cáo trên cổng thông tin 
đăng ký doanh nghiệp quốc gia” 
website: dangkykinhdoanh.gov.vn 

– Tiến hành đăng ký khai thuế ban 
đầu với cơ quan thuế tại nơi đăng ký 
kinh doanh trong thời hạn quy định. 

– Tiến hành đăng ký kê khai thuế 
qua mạng điện tử thông qua dịch vụ 
chữ ký số. 

– Nộp tờ khai và nộp thuế môn bài. 
Nộp thông báo áp dụng phương pháp 
tính thuế giá trị gia tăng. 

– Làm thủ tục mua, đặt in, tự in 
hóa đơn. 

– Hoàn thiện các thủ tục về góp 
vốn, biển hiệu… 

Tuy mới thành lập doanh nghiệp 
nhưng để tránh rắc rối về sau thì cần 
xây dựng các thỏa thuận của các 
sáng lập viên về góp vốn, sử dụng 
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vốn, quyền sở hữu tài sản, phân chia 
lợi ích… Xây dựng pháp lý nội bộ, 
pháp lý với người lao động và pháp 
lý với đối tác như Nội quy lao động, 
Thỏa ước lao động tập thể, Hợp đồng 
lao động, Hợp đồng kinh doanh 
thương mại… 

Bên cạnh đó, Sở hữu trí tuệ đóng 
vai trò quan trọng trong việc phát 
triển khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiệp, nhất là các khởi nghiệp, 
nhưng các nhà lãnh đạo ít quan tâm 
bảo hộ các tài sản này.  

 
Doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt 

là các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc 
mới khởi nghiệp, thường không có 
đủ nguồn lực để theo đuổi các vụ 
tranh chấp liên quan đến sở hữu trí 
tuệ nếu như không nắm chắc các 
bằng chứng chứng minh quyền sở 
hữu của mình. 

Chính vì không được bảo hộ nên 
các tài sản sở hữu trí tuệ của doanh 
nghiệp dễ bị sao chép, đánh cắp, làm 
giả, hay bị lợi dụng danh tiếng khi 
sản phẩm, dịch vụ được lưu thông 
trên thị trường. Do đó, bảo vệ các tài 
sản sở hữu trí tuệ không chỉ giúp 
doanh nghiệp chống lại những hành 
vi gian lận của các chủ thể khác, mà 
còn giúp tạo lập giá trị lớn khi hầu 
hết nguồn lợi nhuận doanh nghiệp có 

được là nhờ giá trị của danh tiếng, 
chất lượng, uy tín của sản phẩm, dịch 
vụ cung cấp nhiều hơn so với giá trị 
nguồn vốn hữu hình. 

Vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh 
nghiệp là cần bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ như thế nào khi khởi nghiệp. 
Điều đầu tiên và quan trọng nhất là 
xác lập quyền đối với tài sản sở hữu 
trí tuệ. Tùy theo đặc tính của tài sản 
sở hữu trí tuệ và mục đích doanh 
nghiệp hướng đến mà hình thức sở 
hữu và cơ sở xác lập quyền sẽ có sự 
khác biệt. 

Hiện nay, các tranh chấp về sở hữu 
trí tuệ không ngừng gia tăng, không 
chỉ trong giới khởi nghiệp mà cả 
trong các doanh nghiệp lâu năm bởi 
tầm quan trọng và lợi nhuận thu 
được từ các đối tượng sở hữu trí tuệ. 
Do vậy, song hành với tầm nhìn dài 
hạn về mô hình kinh doanh, doanh 
nghiệp cần phải đảm bảo các tài sản 
sở hữu trí tuệ được bảo vệ xuyên 
suốt quá trình phát triển của doanh 
nghiệp. 

 (TH) 
 

 
 

 
NGƯỜI THƯƠNG BINH ĐAM 
MÊ KHOA HỌC VỚI GIẢI 
PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM ĐÔ THỊ   

Sau nhiều năm nghiên cứu, một 
thương binh đến từ thị xã Bình Long, 
tỉnh Bình Phước đã chế tạo thành 
công “nắp cống một chiều và cụm 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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đốt khí metan”. Đây là một giải pháp 
công nghệ nhằm xử lí hiệu quả ô 
nhiễm trong đô thị, góp phần bảo vệ 
môi trường. 

Hàng năm, nước ta xảy ra hàng 
trăm vụ nổ từ các hố ga, nắp cống, 
khiến người dân hoang mang, lo sợ. 
Hố ga, nắp cống được đặt trên khắp 
các mặt đường, nhiều hố ga bị bịt kín 
lâu ngày tích tụ nhiều metan gây ra 
hiện tượng yếm khí, tạo ra áp suất 
cao, cùng với thời tiết nắng nóng làm 
cho nhiệt độ bề mặt đường tăng lên, 
khiến cho lượng khí nén có thể phát 
nổ bất cứ lúc nào. Ngoài khí mê tan 
còn có nhiều những chất khí khác, 
trong đó có nhiều loại khí độc gây 
nguy hiểm cho người tiếp xúc với 
nó. Chứng kiến tình trạng ô nhiễm 
mà người dân ở địa phương ông 
cũng như ở các đô thị trên khắp cả 
nước phải đối mặt hàng ngày do 
những hạn chế của hệ thống thoát 
nước hiện tại, sau nhiều năm nghiên 
cứu, ông Tạ Tuấn Minh một thương 
binh tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước đã chế tạo thành công “nắp 
cống một chiều và cụm đốt khí 
metan”.  

 
Sơ đồ Nắp cống một chiều và cụm đốt 

khí metan 
 Ông Tạ Tuấn Minh chia sẻ: “Điểm 

khác biệt làm nên giải pháp công 

nghệ này đó chính thiết kế bố trí cụm 
đốt khí mê tan ở gần các hố ga thu 
gom nước. Khí metan nhẹ hơn không 
khí nên sẽ theo đường ống dẫn lên 
trên và ngưng tụ tại góc đỉnh trên 
hình chữ N một lượng áp suất yếu. 
Nơi góc ngưng tụ áp suất yếu, phía 
trên đỉnh có bố trí một đoạn ống 
thông khí mê tan bên trong ra bên 
ngoài. Khí mê tan sẽ được đốt bỏ 
theo định kỳ”. 

 Bên cạnh đó, với kết cấu đặc biệt 
theo hướng nắp cống chỉ mở một 
chiều vào bên trong và tự đóng kín 
bằng trọng lượng riêng của nắp 
thông qua cạnh huyền của khung nhờ 
lực trọng trường. Nắp cống có tác 
dụng ngăn mùi hôi bốc lên và ngăn 
nước mưa dâng, triều cường rất hiệu 
quả. Khi nước xuống miệng cống, 
trọng lượng của nước lớn hơn trọng 
lượng của nắp cống, nắp sẽ tự mở ra 
để nước xuống, khi hết nước, trọng 
lượng của nắp sẽ giúp nắp tự đóng 
lại, tạo sự khép kín giữa nắp cống và 
khung cống không cho mùi hôi, khí 
độc, chuột, côn trùng bẩn ngược trở 
lên gây ô nhiễm. 

 Hệ thống thoát nước ở các đô thị 
nước ta hiện nay bị đang bị xuống 
cấp nghiêm trọng, không còn đủ khả 
năng phục vụ tiêu thoát nước hiện tại 
cho các đô thị, trong khi việc xây 
dựng hệ thống thoát nước mới cho 
đô thị còn gặp nhiều khó khăn. Với 
những ưu điểm vượt trội, giải pháp 
công nghệ nắp cống một chiều và 
cụm đốt khí metan sẽ là lựa chọn tốt 
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khi xây dựng những hệ thống thoát 
nước mới và cải tạo những hệ thống 
đang sử dụng ở các đô thị nước ta. 

(Theo dantri.com.vn) 
 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT MÔI 
TRƯỜNG NƯỚC TỪ XA 

KS. Lê Ðức Duy Khánh cùng các 
cộng sự tại Công ty cổ phần điện 
máy và dụng cụ công nghiệp (Bộ 
công thương) đã hoàn thành đề tài: 
"Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ 
thống kiểm soát môi trường nước từ 
xa, ứng dụng trong nuôi trồng thủy 
sản". Sản phẩm của đề tài đã giúp 
cho các doanh nghiệp nuôi trồng 
thủy sản nâng cao khả năng quản lý, 
theo dõi và điều khiển từ xa hồ nuôi 
liên tục và chính xác, giúp giảm chi 
phí quản lý, nhân công, đảm bảo 
được chất lượng môi trường ao nuôi 
ổn định. 

Theo mục tiêu của đề tài đề ra, hệ 
thống kiểm soát môi trường từ xa 
ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản 
sẽ tập trung vào các đối tượng kiểm 
soát là các chỉ tiêu pH, tiềm năng 
oxy hóa khử ORP của hồ nuôi trồng 
thủy sản quy mô nhỏ tới trung bình. 

Thành phần và module chính của 
hệ thống có các thiết bị đo chỉ số môi 
trường nước: thiết bị đo pH, ORP, 
nhiệt độ. Bộ xử lý trung tâm: dựa 
vào yêu cầu của hệ thống, nhóm đề 
tài thiết kế và sản xuất bộ xử lý trung 
tâm với các chức năng như: kết nối 
với các thiết bị đo pH, ORP để nhận 
dữ liệu; kết nối module truyền thống 

từ xa qua GSM; kết nối với tủ điện 
điều khiển các thiết bị; xử lý và lưu 
trữ các thông tin đã nhận; cho phép 
người dùng cài đặt các chế độ vận 
hành hệ thống bằng tay hay tự động. 
Module truyền thông GSM: là một 
module ghép nối với bộ xử lý trung 
tâm giúp truyền thông từ xa đến các 
thiết bị cầm tay như điện thoại di 
động, tin nhắn SMS có thể theo dõi, 
vận hành hệ thống từ xa 24/7 mà 
không cần phải trực tiếp có mặt tại 
hồ nuôi. Tủ điều khiển các thiết bị 
điện trong hồ nuôi: gồm động cơ 
máy bơm công suất 3 kW; động cơ 
máy tạo oxy công suất 1,5 kW; tủ 
điện của hệ thống bao gồm các thiết 
bị để vận hành các động cơ, thiết bị 
cung cấp nguồn cho bộ xử lý trung 
tâm. 

Các thông số cần thiết của hồ nuôi 
như chỉ số pH, chỉ số ORP, nhiệt độ 
được các thiết bị đo thu thập và 
truyền dữ liệu đến bộ xử lý trung tâm 
qua tín hiệu tương tự. Bộ xử lý trung 
tâm sau đó sẽ lưu trữ, phân tích các 
số liệu và điều khiển các thiết bị 
khác theo chương trình tự động được 
cấu hình sẵn. Các dữ liệu này có thể 
được truyền đến điện thoại di động 
của người vận hành ở bất kỳ đâu và 
bất kỳ thời gian nào thông qua 
module truyền thông GSM được kết 
nối với bộ xử lý. Qua đó người sử 
dụng có thể theo dõi cũng như điều 
khiển các thiết bị từ xa. Ngoài ra, 
người vận hành cũng có thể thao tác 
trực tiếp tại hồ nuôi để vận hành các 
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thiết bị điện thủ công thông qua tủ 
điện điều khiển hệ thống. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

BĂNG ĐEO GIÚP TRÁNH BỊ CÁ 
MẬP TẤN CÔNG 

Theo số liệu của ISAF, từ năm 
1958 – 2014, đã có 2.899 vụ cá mập 
tấn công người được kiểm chứng là 
có thật trên phạm vi toàn thế giới với 
con số tử vong là 548 người. Tuy Mỹ 
là quốc gia có số vụ cá mập tấn công 
cao nhất thế giới (1.104 vụ, 35 người 
bị thiệt mạng), nhưng Úc, dù xếp ở vị 
trí thứ 2, mới là nước có số người 
chết vì bị cá mập tấn công cao nhất 
thế giới (232 người). Mặc dù hiếm 
khi xảy ra, song làn sóng lo ngại 
đang dấy lên cao trong thời gian gần 
đây. Và các nhà khoa học đã vào 
cuộc. 

Cách đây không lâu, chúng ta đã 
được chứng kiến một vài bước đột 
phá mới của công nghệ phòng tránh 
cá mập tấn công. Điển hình là Shark 
Bait No More – bộ đồ lặn có thể giúp 
tránh được cá mập hay như Clever 
Buoy - phao dò tìm cá mập đầu tiên 
trên thế giới. Và hôm nay, mọi thứ 
còn tiện dụng và hiệu quả hơn với sự 
hỗ trợ của Sharkbanz – chiếc băng 
tay có thể khiến cho cá mập “bỏ 
chạy” ngay khi tiến đến gần bạn. 

Sharkbanz được tích hợp một công 
nghệ từ rất đặc biệt có mức độ hiệu 
quả được xem là cao nhất hiện nay. 
Đa phần các vụ cá mập tấn công 
thường diễn ra ở những khu vực 

nước nông và tối đen nằm xa bờ biển 
- nơi vốn có khá nhiều người thích 
bơi lội. Trong môi trường này, cá 
mập chủ yếu sẽ dùng thụ quan điện 
của chúng (electro-receptors), thay vì 
là đôi mắt, để “nhìn” những thứ ở 
xung quanh. Nhờ vào loại sóng điện 
từ được xem là nhạy nhất trong tất cả 
các sinh vật này mà cá mập có thể 
phán đoán được khoảng cách, hình 
dạng và thậm chí là cả nhịp tim của 
những con mồi ở gần chúng. Đôi lúc, 
khi hệ thống “radar” này hoạt động 
kém hiệu quả, thì cá mập sẽ cắn một 
đối tượng ở gần để kiểm chứng lần 
cuối liệu đó có phải là mồi ngon hay 
không. 

Vì vậy, khi cá mập tiến đến gần 
một người có đeo Sharkbanz, thì 
những sóng từ do chiếc băng tay đặc 
biệt này phát ra sẽ gây nhiễu hoặc 
làm gián đoạn thụ quan điện của cá 
mập và khiến chúng bỏ đi như thể 
bạn đang “tàng hình”. Tiến sĩ Eric 
Stroud cho biết: “Cũng giống như 
khi bạn đang ở trong một căn phòng 
tối om khá lâu và bất ngờ bị một tia 
sáng chói lòa chiếu vào mắt. Điều 
này sẽ chẳng dễ chịu chút nào. Và cá 
mập cũng cảm thấy như vậy”. Tuy 
nhiên, TS Patrick Rice cũng khuyến 
cáo: “Sharkbanz có thể giúp giảm 
thiểu nguy cơ bạn bị cá mập tấn 
công. Nhưng không phải mọi giải 
pháp nào cũng chắc chắn 100%. Vì 
thế, bạn không nên dùng thiết bị này 
để “đùa giỡn” với cá mập. Hãy tôn 
trọng động vật để được chúng tôn 
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trọng lại!”. 
Sharkbanz sẽ có 3 màu vỏ (xám, 

lục lam, xanh dương), nặng 86 g, có 
kích cỡ phù hợp với mọi cổ tay vì có 
dây vốn được dùng ở chiếc đồng hồ 
đeo tay, không dùng pin (dùng điện 
năng được chuyển đổi từ động năng 
của người đeo) và đang được chào 
hàng qua mạng với giá khoảng 1,5 
triệu đồng tại địa chỉ rút gọn là 
http://goo.gl/wpqX2x. 

Bạn đọc có thể xem qua đoạn phim 
trình diễn tại địa chỉ rút gọn là 
https://goo.gl/UOGhAB 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

 
 
 
NÔNG DÂN NGHÈO CÓ TIỀN 
TỶ NHỜ NUÔI TÔM VÀ ỐC 
HƯƠNG  

Hàng chục hộ dân đang sinh sống 
tại 2 thôn Từ Thiện và Sơn Hải, xã 
Phước Dinh (huyện Thuận Nam, 
Ninh Thuận) đang có thu nhập cao 
nhờ nuôi ốc hương. 

Trên thị trường hiện nay, ốc hương 
có giá khá cao, trung bình từ 200.000 
đến 210.000 đồng một kg và rất dễ 
bán nên nhiều hộ nông dân ở xã 
Phước Dinh đã chọn làm đối tượng 
nuôi, có thu nhập khá. 

Anh Đỗ Đặng Phúc (thôn Sơn Hải) 
cho biết, bí quyết để nuôi ốc hương 
thành công đó là chịu khó học tập, 
mạnh dạn đầu tư và  nắm bắt thông 
tin thị trường hàng ngày qua các 

phương tiện thông tin đại chúng. 
Anh chia sẻ kinh nghiệm: “Ốc hương 
là đối tượng nuôi rất dễ, kỹ thuật đơn 
giản. Từ khi thả nuôi ốc hương đến 
khi thu hoạch kéo dài 6 tháng, sau 
khi thu hoạch xong phải cải tạo, xử 
lý ao nuôi trong 1-2 tháng mới nuôi 
vụ tiếp theo. Mặt dưới của ao phải 
phủ một lớp bạt để giữ nước, trên 
mặt bạt bỏ cát có độ dày từ 25 đến 
30cm. Thực tế cho thấy, ốc hương 
phát triển nhanh vào mùa nắng và 
chậm phát triển vào mùa mưa”. 

Thức ăn của ốc hương chủ yếu là 
cá tạp, mỗi ngày cho ăn một lần, thời 
điểm thích hợp nhất vào buổi chiều 
mát. Trang trại nuôi ốc hương của 
gia đình anh cũng tạo công ăn việc 
làm cho 4 lao động có mức thu nhập 
ổn định từ 4 đến 5 triệu đồng một 
người một tháng. Anh cũng tiết lộ 
sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho người 
đang nuôi ốc hương gặp khó khăn 
hoặc những người đang có cùng sở 
thích về nuôi ốc hương. 

Ông Ngô Xuân Tịnh – Chủ tịch 
Hội nông dân xã Phước Dinh, cho 
biết, nghề nuôi ốc hương đã phát 
triển được 3 năm nay, ban đầu bà 
con nuôi tự phát chỉ có 2 hộ nuôi, 
đến nay toàn xã có 15 hộ nuôi. Mô 
hình nuôi ốc hương cũng tạo việc 
làm cho trên 60 lao động của địa 
phương có thu nhập ổn định. 

Cũng giống như anh Phúc, ông 
Thạch Lương ở xã Long Vĩnh, huyện 
Duyên Hải (Trà Vinh) từ trồng lúa 
chuyển sang nuôi tôm, cua rồi mở 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 



Số 199 - 7.2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 9 

rộng cơ ngơi, đến nay lợi tức hàng 
năm lên đến bạc tỷ đồng. 

Hiện ông Thương sở hữu 20 ha đất 
nuôi tôm thâm canh và bán thâm 
canh. Theo ông, mô hình nuôi tôm sú 
trong rừng ngập mặn vừa đảm bảo 
thu nhập, bảo vệ môi trường sinh thái 
mà còn phát triển theo hướng bền 
vững. Tôm sú nuôi theo hình thức 
thả lan với mật độ thưa không sử 
dụng kháng sinh, lớn nhanh, sạch 
bệnh, bán được giá. Trung bình mỗi 
năm gia đình ông thả 300.000 con 
tôm sú kết hợp với 30 - 40kg cua 
biển giống (chia làm 3 đến 4 đợt mỗi 
năm). Chỉ riêng tôm thâm canh và 
bán thâm canh, ông có nguồn thu đều 
đặn hàng tháng và lợi nhuận từ 100 - 
200 triệu đồng một năm. Ngoài diện 
tích nuôi tôm trong rừng ngập mặn, 
những năm gần đây, ông Thương 
chuyển một số diện tích sang nuôi 
tôm công nghiệp.  

Để nuôi tôm đạt hiệu quả cao, phải 
quản lý nghiêm từ khâu nạo vét ao 
hồ cho đến môi trường nước. Ao 
nuôi phải đảm bảo thông thoáng, khu 
nuôi tôm có dành diện tích làm ao 
lắng xử lý môi trường nước khi cung 
cấp vào ao nuôi, giữ độ sâu mức 
nước từ 1,4-1,5m. Hàng ngày theo 
dõi chế độ ăn của tôm để điều chỉnh 
lượng thức ăn cho phù hợp nhằm 
tránh gây ô nhiễm môi trường, dịch 
bệnh do lượng thức ăn thừa tồn dư 
trong ao nuôi. 

Hàng năm, gia đình ông Thương 
đều lãi lớn từ nghề tôm, thu lợi trung 

bình trên một tỷ đồng. Riêng năm 
2015, ông lãi trên 2,5 tỷ đồng. Nhờ 
vượt khó để làm ăn, tích cực lao 
động sản xuất, nhiều năm liền ông 
Thương được công nhận danh hiệu 
nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 
của tỉnh Trà Vinh. 

(TH) 
 

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VỊT 
BIỂN  

Vịt biển nuôi được ở điều kiện 
nước lợ, nước mặn rất tốt, thích hợp 
nuôi ở những tỉnh ven biển và vùng 
biển đảo.  

Vịt biển mới nở có lông màu vàng 
nhạt, ở đầu và đuôi có phớt đen, vịt 
trưởng thành có màu lông cánh sẻ, cổ 
có khoang trắng, lông cánh màu 
xanh đen, mỏ và chân màu vàng 
nhạt, có con màu xám, cổ trung bình, 
tuổi đẻ là 20 - 21 tuần tuổi, khối 
lượng vịt vào đẻ 2,5 - 2,7 kg/con, 
năng suất trứng từ 240 - 245 
quả/mái/năm, khối lượng trứng 80 - 
85g/quả.  

Vịt có thể nuôi theo các phương 
thức khác nhau như nuôi nhốt trên 
khô không cần nước bơi lội, nuôi 
nhốt trong vườn cây, vườn đồi, nuôi 
nhốt kết hợp cá - vịt, cá - lúa - vịt, 
lúa - vịt. Đặc biệt vịt nuôi được ở 
điều kiện nước lợ, nước mặn rất tốt, 
thích hợp nuôi ở những tỉnh ven biển 
và vùng biển đảo. 

Đối với chăn nuôi nông hộ cần phải 
nuôi nhốt và làm chuồng nuôi độc 
lập với nhà ở. 
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Khu chăn nuôi phải có tường rào 
bao quanh, nên quy hoạch có vành 
đai an toàn, không nuôi chung giữa 
các loài gia súc và gia cầm. Xây 
dựng chuồng trại phải phù hợp cho 
từng giai đoạn của vịt: chuồng nuôi 
vịt con, chuồng nuôi vịt hậu bị, 
chuồng nuôi vịt sinh sản. Vị trí phải 
cao ráo, sạch sẽ và thoáng mát 
Chuồng trại phải có đầy đủ trang 
thiết bị phục vụ cho công tác vệ sinh 
phòng dịch và an toàn sinh học. Nếu 
nuôi nhốt nên có sân chơi cho vịt, 
chuồng thông thoáng tự nhiên sẽ 
thuận lợi cho công tác vệ sinh 
thường xuyên và xử lý môi trường, 
đồng thời giảm chi phí so với nuôi 
chuồng kín. 

Căn cứ vào mật độ để xác định 
diện tích chuồng nuôi phù hợp, mật 
độ chuồng nuôi như sau:  

Nếu mật độ nuôi cao sẽ làm giảm 
năng suất và tiểu khí hậu chuồng 
nuôi xấu. Nhưng nếu mật độ nuôi 
thấp sẽ không kinh tế khi sử dụng 
chuồng trại. 

Nền chuồng có thể lát gạch, xi 
măng + cát không được lát gạch hoa 
và đánh bóng, có thể làm nền bằng 
cát. 

Độn chuồng bằng trấu, phôi bào 
hoặc rơm rạ băm nhỏ nhưng không 
bị hôi mốc. Thường xuyên bổ sung 
độn chuồng làm cho độn chuồng 
khô, chuồng vịt ngan sinh sản độn 
chuồng dày 10 - 15cm. 

Các ô chuồng không nên quá rộng, 
mỗi ô tối đa 200 con vịt. 

* Sân chơi: Diện tích sân chơi  gấp 
2 - 3 lần diện tích chuồng nuôi. Sân 
chơi dốc ra ngoài để thoát nước, dọc 
sân chơi nên có cây bóng mát để 
chắn gió và che nắng. Nếu vịt nuôi 
trên khô thì song song với chuồng là 
máng uống nước có tấm ngăn tránh 
vịt vào bơi. Nếu sử dụng mương bơi 
phải thường xuyên thay nước. Sân 
chơi bằng phẳng, không đọng nước. 
Có thể lát gạch hoặc bê tông. 

* Máng ăn, máng uống: Giai đoạn 
vịt con: Dùng máng tôn hoặc mẹt tre 
hoặc tấm nilông cho vịt ngan ăn. Có 
thể sử dụng máng ăn, máng uống 
bằng xây gạch và bê tông, vị trí 
máng uống ở ngoài sân chơi tránh 
ướt chuồng nuôi. 

* Trang thiết bị: Thắp sáng và sưởi 
ấm cho vịt giai đoạn nhỏ bằng bóng 
điện, chụp sưởi, những nơi không có 
điện phải sử dụng đèn dầu hoặc bếp 
than… 

Nuôi bán thâm canh phải chuẩn bị 
vây ràng, lưới hoặc cót để quây vịt. 

Đến giai đoạn sinh sản phải chuẩn 
bị ổ đẻ cho vịt. Ổ đẻ có thể làm bằng 
gỗ kích thước 35 cm  x 35 cm  x 35 
cm, hoặc làm bằng những sảo tre lót 
rơm rạ hoặc quận tròn bằng rơm. 

Khi nuôi phải chọn đúng giống, 
đúng chủng loại. Không nên tận 
dụng những đàn thương phẩm để 
nuôi làm đàn bố mẹ sẽ ảnh hưởng 
xấu đến năng suất. 

Trong thời gian vịt sinh sản, cần 
loại bỏ những con vịt mái quay lông 
quá sớm (bị rụng lông ở cánh, lông 
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đuôi) hoặc những con có màu mỏ và 
chân vàng hơn, những con vịt có 
màu lông đậm sẽ  đẻ kém hơn.  

 Nguyên liệu thức ăn dùng cho vịt: 
Gạo, thóc, ngô, đỗ tương, tấm, cám, 
cá tép, cua, ốc, don, dắt… bã bia, bã 
rượu, khoai, rau bèo… nếu thức ăn 
được nấu chín thì khả năng tiêu hoá 
và hấp thụ tốt hơn, vịt lớn nhanh và 
hiệu quả kinh tế hơn. 

Lưu ý không được sử dụng thức ăn 
bị mốc và ôi chua. Thức ăn phải đảm 
bảo tiêu chuẩn chất lượng/kg phù 
hợp cho từng giống vịt và từng giai 
đoạn phát triển của vịt. 

(Theo kythuatnuoitrong.com.vn) 
 

KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ BỆNH 
THỐI KHÔ QUẢ NA (MÃNG 
CẦU)  

Để cho cây na sinh trưởng, phát 
triển tốt và cho năng suất cao, ngoài 
chế độ chăm sóc (tưới nước, bón 
phân…) thì công tác phòng trừ sâu 
bệnh hại na có tính chất quyết định. 

 
Triệu chứng của bệnh thối khô quả na 
Cây na có nhiều giống khác nhau, 

nhưng được người trồng và người 
tiêu dùng phân làm 2 loại chủ yếu là 
na dai và na bở. 

Để cho cây na sinh trưởng, phát 
triển tốt và cho năng suất cao, ngoài 

chế độ chăm sóc (tưới nước, bón 
phân…) thì công tác phòng trừ sâu 
bệnh hại na có tính chất quyết định. 
Một trong những loài sâu bệnh hại 
quyết định tới năng suất của cây na 
là bệnh thối khô quả (trong nhân dân 
còn gọi là quả na điếc). 

Bệnh thối khô quả na do một loài 
nấm gây nên. Bệnh gây hại trên 
nhiều bộ phận của cây như lá, cành, 
hoa và quả. Trên cành (chủ yếu là 
cành nhỏ, cành tăm), nấm bệnh làm 
cho cành bị chết khô (trong nhân dân 
còn gọi là bệnh khô cành hay bệnh 
chết ngược). Trên lá na, khi bị nhiễm 
bệnh, thường xuất hiện các đốm màu 
đen, xung quanh có viền màu vàng. 
Các vết bệnh đan xen nhau làm cho 
lá biến vàng và bị rụng sớm. Những 
nụ và hoa bị nhiễm bệnh thường bị 
chết khô và biến màu thâm đen. 

Đặc biệt khi bệnh gây hại trên quả 
làm cho vỏ ngoài của quả bị nứt vỡ 
và biến màu khô đen. Khi quả bị 
nhiễm bệnh, toàn bộ thịt của quả 
biến màu nâu đen và bị hóa bần. 
Những quả na bị chết khô vẫn còn 
treo trên cành và rất khó bị rụng.  

Bệnh chết khô quả na do một loài 
nấm có tên khoa học Lasiodilodia 
thobromae gây nên. Bệnh gây hại 
trong suốt quá trình sinh trưởng của 
cây na, kể cả giai đoạn khi cây na 
bước vào giai đoạn rụng lá mùa đông 
(thời kỳ này nấm bệnh gây hại các 
cành nhỏ và cành tăm). 

Tại các vườn na trồng dầy và bị 
khô hạn, nấm bệnh thường phát sinh 
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gây hại nặng hơn so với các vườn 
khác. Trong điều kiện thời tiết nắng 
mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi 
cho nấm bệnh phát sinh gây hại. Vì 
vậy, bệnh chết khô quả na thường 
gây hại nặng trong vụ hè thu từ tháng 
6 đến tháng 8 dương lịch. 

Biện pháp phòng trừ 
Khi cây na bước vào giai đoạn ra 

nụ hoa, cần theo dõi thường xuyên; 
khi lá và nụ hoa chớm có hiện tượng 
bị nhiễm bệnh thì cần phun thuốc kịp 
thời. Sau khi hình thành quả non 
(quả to bằng đầu đũa) nên phun 
thuốc để tiếp tục bảo vệ quả. Nếu 
bệnh nặng có thể phun kép sau 8 – 
10 ngày. Một số loại thuốc đặc hiệu 
đối với bệnh chết khô quả na như: 
Bendazol 50 WP, Carbenzim 500 
FL, Carosal 50 SC… nồng độ từ 0,15 
– 0,2%. Phun ướt đều các quả non.  

(Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

CÁCH BẮT RUỒI ĐỤC TRÁI 
TRÊN CÂY ĂN QUẢ 

Bà con nông dân các huyện Cam 
Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn 
Ninh (Khánh Hòa) đang vận dụng 
thành công chiêu bắt ruồi trên cây 
ăn quả. 

Cách bắt ruồi đục trái trên cây ăn 
quả độc đáo này giúp làm giảm tỷ lệ 
hư hỏng trái, đồng thời giúp chất 
lượng của từng trái nâng lên rõ rệt. 
Năng suất sau khi áp dụng tăng lên 
trên 20% so với trước khi áp dụng, 
giá thành bán ra tăng từ 5- 15%. 

Anh Lê Văn Hoan (xã Cam Thành 

Bắc, Cam Lâm) trồng 8 sào xoài chia 
sẻ, trước kia, khi chưa áp dụng 
phương pháp bắt ruồi đục trái mới, 
cứ đến thời kỳ thu hoạch trái, thương 
lái không muốn đến mua bởi xoài hư 
hỏng nhiều. Sau khi thăm dò học hỏi 
những người trồng xoài đi trước, anh 
Hoan đã vận dụng thử nghiệm cho 
vườn xoài của mình, kết quả mang 
lại rất bất ngờ, năng suất vườn xoài 
tăng trên 23%, giá thành bán ra tăng 
10%. Anh Hoan chia sẻ kinh nghiệm, 
xoài thường bị ruồi đục trái ở giai 
đoạn trái nhỏ, khi đó lớp da trái xoài 
mỏng nên dễ bị tấn công. Khi trái lớn 
người trồng mới có thể phát hiện trái 
bị ruồi chích. Chính vì vậy, cần xử lý 
ruồi tốt nhất khi xoài ở giai đoạn ra 
hoa (tức chưa ra trái). 

Cách làm rất đơn giản, tận dụng 
những chai, lọ cũ, sau đó gắn dây 
vào chai, lọ mà mình cần bắt ruồi, 
mua thuốc sinh học có bán tại các đại 
lý thuốc bôi đều xung quanh chai, lọ. 
Buộc những chai lọ đã bôi thuốc vào 
cây ăn quả từ 3- 15 ngày, ruồi đậu 
vào và dính trên chai sẽ tự chết khô 
trên đó. Cách làm này đang phát huy 
tác dụng, không làm ảnh hưởng đến 
môi trường xung quanh. 

 (Theo bannhanong.vn) 
 
 

 
 

CÁCH XỬ LÝ AN TOÀN TẠI 
NHÀ KHI MẮT BỊ TỔN 
THƯƠNG  

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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Nhiều trường hợp người bị côn 
trùng đốt hay hoá chất văng vào mắt 
do chủ quan không đi khám chữa 
triệt để dẫn đến viêm mô kết mạc 
hoặc mô giác mạc, gây giảm thị lực. 

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra 
tổn thương ở mắt và do chủ quan hay 
không biết cách chữa trị kịp thời 
khiến nhiều người bị viêm mô kết 
mạc hoặc mô giác mạc, gây giảm thị 
lực, thậm chí có thể bị mù mắt. 

Mắt bị tổn thương thường do bị các 
vật nhỏ, cứng bay vào, để tránh tai 
biến gây ra do tổn thương này thì nạn 
nhân càng được sơ cứu đúng cách 
càng sớm càng tốt. 

Khi mắt có dị vật chui vào mắt 
Môi trường ô nhiễm khói bụi, đôi 

khi đi trên đường bạn rất dễ bị 
trường hợp như bụi, côn trùng hoặc 
cát bay vào mắt và có thể làm rách 
giác mạc, kết mạc. Tìm nơi có nước 
sạch để rửa mắt ngay, nhúng mắt vào 
chậu to đầy nước, hoặc rửa mắt bằng 
nước muối sinh lý và các loại thuốc 
mắt chuyên dụng dạng nhẹ.  

Tuyệt đối không được dụi mắt sẽ 
khiến các vật chui sâu hơn và làm 
nhiễm trùng mắt. Không nên tự ý đi 
mua kháng sinh về nhỏ mà không có 
sự cho phép của bác sĩ. 

 
Để phòng dị vật rơi vào mắt, cần 

đeo kính bảo vệ mắt khi lao động. 

Khi mắt bị vết thương xuyên 
thủng, chảy máu 

Thật nguy hiểm khi bạn bị tai nạn 
hoặc bị vật nhọn đâm thẳng vào mắt 
gây chảy máu. Tuy nhiên, đừng quá 
lo lắng mà hãy bình tĩnh, hãy dùng 
bông băng hoặc gạc sạch để băng vết 
thương và cầm máu. Khi đã sơ cứu 
xong hãy đến ngay các trung tâm y tế 
để các bác sỹ khám cho nhất là khi 
mắt bị sưng phồng, đau nhức dữ dội. 

Cách xử lý khi mắt bị hóa chất 
văng vào 

Khi bị các loại hóa chất như bột 
giặt, chất tẩy… văng vào mắt , hãy 
cố gắng đừng lấy tay dụi sẽ làm hóa 
chất bị lan ra trên diện rộng hơn. 
Không được dùng khăn thấm vì nó 
khiến hóa chất càng bị chèn sâu thêm 
vào trong. Cách tốt nhất là hãy lấy 
một chậu nước sạch và ngâm hẳn 
mắt vào đó hoặc trực tiếp dưới vòi 
trong 30 phút để hóa chất theo nước 
chui ra khỏi mắt. 

(Theo suckhoeeva.com)  
 

LƯU Ý NHỮNG MÓN ĂN CÓ 
NHIỀU ĐỘC TỐ  

Họa vào từ miệng, có những món 
ăn khoái khẩu hàng ngày chúng ta 
vẫn thưởng thức nhưng nó tiềm ẩn 
nguy hiểm có thể mang độc chết 
người mà ít người ngờ tới. 

Sứa biển 
Sứa biển là động vật không có 

xương sống, sống ở biển hay những 
nơi nước mặn. Các món gỏi hoặc 
bún sứa đều rất ngon. Tuy nhiên, ăn 
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sứa vào mùa chúng sinh sản sẽ rất 
nguy hiểm bởi chúng thường tích lũy 
nhiều độc tố có thể gây ngộ độc thực 
phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe con 
người. 

 
 Sứa còn sống chứa nhiều độc tố, 

vô tình chạm phải sẽ gây dị ứng, rát, 
bỏng. Theo các chuyên gia y tế, độc 
tố của sứa biển khi xâm nhập vào cơ 
thể con người có thể gây đau đầu, 
tức ngực, tím tái, vã mồ hôi, khó thở, 
buồn nôn, nôn khan, đau bụng và 
tiêu chảy kéo dài, mạch nhanh, nhỏ, 
tụt huyết áp… Để bảo đảm an toàn, 
phải chế biến sứa thật kỹ, ngâm sứa 
qua ba lần trong nước muối, phèn 
cho hết độc… rồi mới sử dụng. 

Cá trắm 
Thịt cá trắm rất ngon và bổ dưỡng, 

luôn là loài cá được nhiều bà nội trợ 
chọn mua chế biến cho bữa ăn gia 
đình. Thế nhưng, mật cá trắm rất độc 
bởi có chứa alcool gây xuất huyết, 
tổn thương nội tạng, đặc biệt là ống 
thận. Cá có trọng lượng càng lớn, 
chất độc càng cao. 

 
Không chỉ cá trắm, các loại cá khác 

như cá chép, trôi đều có thể gây suy 

thận cấp, nhưng nặng nhất vẫn là mật 
cá trắm. Người uống phải mật cá 
trắm thường có biểu hiện đau bụng, 
buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, phản 
ứng chậm, mắt vàng, tiểu ít. Vì vậy 
khi chế biến loại cá này, bạn cần cẩn 
trọng loại sạch hết mật để bảo vệ sức 
khỏe bản thân và gia đình mình. 

Thịt cóc 
Thịt cóc rất tốt cho người già, trẻ 

em suy dinh dưỡng, chậm lớn, còi 
xương. Tuy nhiên, gan và buồng 
trứng lại có thể gây ngộ độc do chứa 
bufotoxine, chất cực độc, có thể gây 
chết người trong thời gian rất ngắn. 
Những người bị ngộ độc gan và 
trứng cóc có thể có các biểu hiện như 
bị chướng bụng, đau bụng trên rốn, 
nôn mửa, tiêu chảy, hồi hộp, tim đập 
nhanh. 

Nếu không được chữa trị kịp thời, 
nạn nhân có thể rơi vào tình trạng 
trụy tim mạch, rối loạn cảm giác, 
chóng mặt, ảo giác, vã mồ hôi lạnh, 
khó thở, ngừng thở, ngừng tim… Do 
đó, chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối 
không ăn gan và trứng cóc. Ngoài ra, 
trong quá trình làm thịt, nếu để 
những bộ phận này vướng vào thịt 
cóc cũng rất nguy hiểm. 

Sò huyết 

 
Sò huyết là món hải sản siêu bổ 

dưỡng và có hương vị tuyệt hảo, thế 
nhưng trong sò huyết lại chứa rất 
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nhiều các loại vi khuẩn và virus gây 
bệnh. Sò huyết mang trong mình vi 
khuẩn viêm gan và thương hàn. 

Cá nóc 
Nhiều nước trên thế giới, đặc biệt 

là Nhật rất chú trọng đến việc hướng 
dẫn người dân cách chế biến loại cá 
này. Ngay khi đánh bắt, người sử 
dụng phải lột nội tạng của cá nóc 
ngay lập tức, khi ăn cũng tránh loại 
đã chết, ươn. 

 
Sở dĩ trứng cá nóc rất độc là bởi 

trong đó có chứa tetrodotoxin 
(C11H17O8N3), chất độc thần kinh, 
rất độc, gây tử vong cao. Đặc biệt, 
tetrodotoxin tan trong nước, không bị 
nhiệt phá huỷ, nấu chín hay phơi 
khô, sấy, độc chất vẫn tồn tại. 

Cá bống vân mây 
Ở nước ta, cá bống vân mây tập 

trung nhiều ở các tỉnh ven biển miền 
Trung. Theo các nhà khoa học, trong 
cá bống vân mây có độc tố 
Tetrodotoxin, tương tự như độc tố 
của cá nóc. 

 
Đây là một trong các chất có độc 

tính mạnh gấp 275 lần so với Xyanua 
và gấp 50 lần so với mã tiền. Độc tố 

Tetrodotoxin không bị phân hủy ở 
nhiệt độ cao. Do đó, cho dù cá bống 
vân mây được nấu chín kỹ thì người 
ăn cá vẫn bị ngộ độc. 

Cần phân biệt giữa cá bống vân 
hoa và loài cá bống mà chúng ta vẫn 
thường ăn để không bị ngộ độc. 

(Theo suckhoeeva.com) 
 

UỐNG THUỐC ĐÚNG CÁCH   
Ngoài việc sử dụng đúng thuốc 

đúng bệnh thì để phát huy hết tác 
dụng của thuốc, tránh gây ra những 
phản ứng phụ từ thuốc, chúng ta cần 
phải lưu ý uống thuốc đúng cách. 

Không nên nuốt thuốc khi nằm 
Nếu nằm uống thuốc thì thuốc rất 

dễ mắc lại ở cổ, khó nuốt có thể làm 
cho cuống họng càng siết chặt lại, 
điều này làm cho viên thuốc nằm lâu 
hơn ở miệng. Trong tư thế nằm, khi 
uống nước vào chúng ta cũng rất dễ 
bị sặc nước. Chính vì vậy cách tốt 
nhất để uống thuốc là trong tư thế 
ngồi hoặc đứng. 

Gia tăng nước bọt để hấp thụ 
thuốc 

Khi miệng bị khô làm cho việc 
nuốt thuốc trở nên khó khăn hơn. 
Chính vì thế bạn có thể gia tăng nước 
bọt bằng cách đang tưởng tượng ra 
những món ăn mà bạn thèm hoặc 
đơn giản hãy uống một ngụm nước 
nhỏ để tráng qua miệng. 

Không nên bẻ nhỏ viên thuốc 
Có những viên thuốc có kích thước 

khá to làm cho việc uống thuốc trở 
nên khó khăn hơn. Nhiều người lựa 
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chọn cách bẻ viên thuốc ra thành 
mẩu nhỏ để cho dễ uống. Tuy nhiên 
việc làm này lại có nhiều nguy hại 
cho người sử dụng. Đặc biệt đối với 
những dạng thuốc được hấp thụ từ 
từ, trong thời gian dài thì việc bẻ nhỏ 
viên thuốc có thể dẫn đến quá liều do 
thuốc được hấp thụ quá nhanh. 

Khi bẻ viên thuốc sẽ khiến cho 
viên thuốc được giải phóng nồng độ 
một cách nhanh chóng. 

Vài viên thuốc được bao viên một 
cách đặc biệt có tác dụng “hẹn giờ”. 
Khi bẻ viên thuốc ra, sẽ khiến cho 
viên thuốc được giải phóng nồng độ 
một cách nhanh chóng hơn, vì thế dễ 
xảy ra những trường hợp ngộ độc 
thuốc. Có nhiều loại thuốc sẽ có mùi 
vị khó chịu khi bạn bẻ ra, phá vỡ vỏ 
bọc bên ngoài của nó dẫn đến có thể 
bạn sẽ khó uống hơn. 

Không uống thuốc với nước giải 
khát, nước trái cây 

Để trẻ dễ dàng uống thuốc hơn, 
nhiều bậc phụ huynh đã lựa chọn 
cách cho trẻ uống thuốc với sữa, 
nước trái cây hoặc nước giải khát 
thậm chí là trộn vào thức ăn. Tuy 
nhiên việc làm này lại gây ra nhiều 
vấn đề bất lợi cho việc sử dụng 
thuốc. 

Có một số loại thuốc có thể bị mất 
tác dụng hoặc gây ra nhiều phản ứng 
khác khi nó gặp các tác nhân vốn có 
trong các loại nước giải khát, nước 
trái cây, hay sữa. Chẳng hạn, vài loại 
kháng sinh không bao giờ được sử 
dụng chung với sữa hoặc những sản 

phẩm từ sữa (phô mai, 
yaourt…). Chính vì vậy các bậc phụ 
huynh nên hỏi bác sĩ trước khi sử 
dụng biện pháp này để tránh những 
việc mất tác dụng của thuốc thậm chí 
là có thể bị các tác dụng phụ. 

Tăng hấp thụ thuốc nhờ dịch ép 
nước bưởi 

Nguyên nhân là trong dịch ép nước 
bưởi có nồng độ cao các chất 
naringin, bergamottin và 
dihydroxybergamottin. Những chất 
này sẽ tác dụng với enzyme 
cytochrome P450 insoform CYPA4. 
Vì vậy có một số thuốc khi dùng với 
nước bưởi có thể làm tăng tính hấp 
thu, có nghĩa là thuốc ấy sẽ tăng tác 
động và đồng thời có thể tăng những 
tác dụng phụ. 

Các loại thuốc tương tác với nước 
ép bưởi gồm hạ huyết áp, hạ 
cholesterol statin, ức chế miễn dịch 
dùng trong các trường hợp cấy ghép 
các cơ quan nội tạng, chất ức chế 
men protease trong điều trị 
HIV/AIDS, vài loại thuốc chống lo 
âu (anti-anxiety) và kháng histamine 
(antihistamin). Cần tham khảo ý kiến 
dược sĩ xem những thuốc bạn đang 
sử dụng có bị ảnh hưởng bởi dịch ép 
nước bưởi hay không. 

Ngoài ra cũng có một số dịch nước 
ép của hoa quả có thể giúp tăng tính 
hấp thu khác như vitamin C giúp 
tăng khả năng hấp thu khi bạn uống 
các viên sắt. Chính vì vậy bạn có thể 
dùng nước ép cam để uống viên sắt. 

  (Theo laodong.com.vn) 
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NHỮNG LIỆU PHÁP THIÊN 
NHIÊN LÀM TAN NHANH VẾT 
BẦM   

Trong cuộc sống, dù chúng ta cẩn 
thận đến đâu cũng khó tránh va 
chạm khiến cơ thể xuất hiện các vết 
bầm tím vừa gây đau nhức, vừa mất 
thẩm mỹ. Nếu không quá nghiêm 
trọng buộc phải tới gặp bác sỹ thì 
hãy thử ngay một trong các cách sau 
để vết bầm nhanh chóng tan biến. 

Giấm và nước ấm 
Sử dụng giấm ăn và nước ấm chặm 

đều lên vết bầm sẽ giúp tan nhanh 
máu bầm dưới da, khiến dấu vết trên 
da mờ đi trông thấy. 

Rau mùi tây 
Nghiền nát một nắm mùi tây rồi 

nhẹ nhàng đắp chúng lên vết bầm, 
sau đó cố định lại bằng gạc y tế. Khi 
mở ra, bạn sẽ thấy tình hình được cải 
thiện như thế nào. 

Túi trà 
Nhúng một túi trà trong bát nước 

sôi, sau đó đặt nó vào vết bầm, vết 
bầm sẽ sớm “tạm biệt” bạn. 

Trứng luộc 
Lấy khăn mỏng sạch bọc một quả 

trứng gà luộc còn nóng đã bóc vỏ lăn 
đều trên bề mặt vết bầm cho đến khi 
trứng nguội. Không chỉ giúp vết bầm 
tan nhanh, lăn trứng luộc còn trị 
được những quầng thâm quanh mắt. 

Dứa 
Dứa và đu đủ đều chứa lượng lớn 

bromelain - loại enzyme chống viêm, 
giảm sưng cực nhạy. Kết hợp 2 loại 
quả này với gừng sẽ tạo thành hỗn 

hợp đẩy lui các vết bầm tím. 
Bắp cải 
Bắp cải rất giàu vitamin C và K, 

giúp đẩy nhanh tiến trình hàn gắn 
các vết thương. Tách phần đầu của lá 
bắp cải và ngâm vào nước nóng, sau 
đó úp nó lên vết bầm sẽ khiến vết 
bầm nhanh tiêu biến.  

Hành củ 
Hành củ được xem là “thần dược” 

tự nhiên chữa các chứng sưng đau, 
trong đó có vết bầm. Xắt hành thành 
từng lát nhỏ rồi trộn với muối đắp 
trực tiếp lên vết thương để đem lại 
hiệu quả tốt nhất.   

(Theo laodong.com.vn) 
 
 

 
 

TĂNG CƯỜNG CHO VAY CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH GIẢM 
NGHÈO   

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã 
hội tăng cường cho vay các chương 
trình về giải quyết việc làm, xuất 
khẩu lao động, cho vay hộ nghèo, 
cho vay theo dự án... để có tác dụng 
lan tỏa về kinh tế, tạo việc làm, phát 
triển kinh tế địa phương. 

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ tại Thông 
báo số 160/TB-VPCP, để tín dụng 
chính sách xã hội tiếp tục là giải 
pháp quan trọng trong việc thực hiện 
nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, xây 
dựng nông thôn mới và bảo đảm an 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, 
trong thời gian tới Hội đồng quản trị 
Ngân hàng Chính sách xã hội phải 
nghiên cứu, bảo đảm hài hòa yếu tố 
Nhà nước và yếu tố thị trường (trong 
đó yếu tố Nhà nước đóng vai trò chủ 
đạo) để tăng tính chủ động, sáng tạo, 
phân cấp, phân quyền trong việc huy 
động các nguồn lực xã hội, nguồn 
lực ngân sách Nhà nước cho hoạt 
động của Ngân hàng Chính sách xã 
hội. 

Ngân hàng Chính sách xã hội 
nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính 
sách tín dụng còn tồn tại bất cập để 
sửa đổi, bổ sung, bảo đảm phù hợp 
với thực tế (đặc biệt là các chính 
sách đối với hộ đồng bào dân tộc), đi 
vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung 
vào địa bàn cụ thể (huyện, xã), bám 
sát thực tiễn, gắn với Chương trình 
xây dựng nông thôn mới. Nghiên 
cứu tập trung và tăng cường cho vay 
các chương trình về giải quyết việc 
làm, xuất khẩu lao động, cho vay hộ 
nghèo, cho vay theo dự án, tăng 
cường liên kết thông qua mô hình 
trang trại, nông trại, hợp tác xã, 
nhóm hộ gia đình để có tác dụng lan 
tỏa về kinh tế, tạo việc làm, phát 
triển kinh tế địa phương. 

Cùng với đó, chính quyền các địa 
phương các cấp cũng phải tăng 
cường bố trí nguồn lực từ ngân sách 
địa phương và các nguồn vốn hợp 
pháp khác ủy thác sang Ngân hàng 
Chính sách xã hội để bổ sung nguồn 
vốn cho vay đối với hộ nghèo và các 

đối tượng chính sách khác trên địa 
bàn; hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa 
điểm, trang thiết bị, phương tiện làm 
việc nhằm nâng cao năng lực hoạt 
động của Ngân hàng Chính sách xã 
hội. 

Các tỉnh, thành phố ban hành 
chuẩn nghèo riêng cần bố trí nguồn 
lực tương xứng để thực hiện theo 
đúng tinh thần của Chỉ thị 40-
CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng; chỉ đạo thường xuyên việc 
điều tra, rà soát, thống kê xác nhận 
hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách khác để tạo điều 
kiện thuận lợi cho các đối tượng này 
sớm được vay vốn từ Ngân hàng 
Chính sách xã hội. 

Trong những năm qua, Ngân hàng 
Chính sách xã hội là điểm sáng trong 
thực hiện chính sách giảm nghèo và 
các chính sách xã hội khác, không 
chỉ góp phần thực hiện nhiệm vụ 
phát triển mặt kinh tế - xã hội mà 
còn giúp ổn định chính trị, đảm bảo 
an sinh xã hội, nhất là ở nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số... 

(Báo điện tử Chính phủ) 
 

NHỮNG RÀO CẢN CỦA TÔM 
VIỆT 

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi 
cho sản xuất như trước đây, thì hiện 
nay, ngành tôm Việt Nam lại phải 
đối diện với không ít khó khăn, bất 
lợi từ yếu tố môi trường, dịch 
bệnh…; Đòi hỏi cần có những giải 
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pháp hữu hiệu và thích ứng hơn nữa 
trong sản xuất của người dân và chỉ 
đạo của các cấp, bộ, ngành. 

Nhu cầu con giống 
Ngành nuôi tôm nước lợ (tôm sú và 

tôm thẻ chân trắng) chiếm vị trí quan 
trọng trong phát triển kinh tế ngành 
thủy sản Việt Nam hơn 10 năm qua. 
Tính hết tháng 5/2016, cả nước có 
1.750 cơ sở sản xuất giống tôm nước 
lợ; trong đó, 1.240 cơ sở sản xuất 
giống tôm sú và 510 cơ sở tôm thẻ 
chân trắng. Với diện tích nuôi tôm 
nước lợ hàng năm của nước ta 
khoảng 6.000 ha thì nhu cầu con 
giống 130 tỷ con (trong đó: 100 tỷ 
giống tôm thẻ chân trắng và 30 tỷ 
giống tôm sú). 

Hiện tại, nguồn tôm bố mẹ cung 
cấp cho sản xuất tôm giống ở nước ta 
từ 3 nguồn: 1) từ đánh bắt tự nhiên; 
2) từ nhập khẩu; 3) từ sản xuất trong 
nước. 

+ Với tôm sú bố mẹ: Sản xuất 
trong nước được khoảng 10.300 con, 
nhập nội khoảng 3.000 con; còn lại 
là khai thác từ tự nhiên. 

+ Với tôm thẻ chân trắng bố mẹ: 
Chủ yếu được nhập khẩu từ Mỹ, 
Singapore, Thái Lan và Mexico. Số 
liệu nhập khẩu chi tiết tôm thẻ chân 
trắng qua các năm: 230.000 con 
(năm 2013); 264.388 con (năm 
2014); 187.000 con (năm 2015); Hết 
tháng 5/2016 khoảng 65.000 con. 

 Đảm bảo môi trường “khỏe” 
Sức khỏe của tôm nuôi phụ thuộc 

rất lớn vào môi trường nước ao nuôi. 

Do vậy, cần cải tạo ao, xử lý nước, 
gây màu… đúng kỹ thuật trước khi 
thả giống; điều chỉnh khung lịch thời 
vụ tránh khoảng thời gian nắng 
nóng… 

Để đối phó và kiểm soát yếu tố môi 
trường khác nhiều trại nuôi đã nâng 
cấp đầu tư hệ thống nhà màng; thiết 
kế ao nuôi đảm bảo an toàn sinh học, 
hạn chế tác động của biến đổi khí 
hậu, nâng cấp hệ thống ao lắng ao 
chứa, để dự trữ nước… 

 Thực hiện liên kết hiệu quả 
Chuỗi liên kết trong ngành thủy sản 

nói chung trong đó có tôm đã được 
thực hiện, thu hút nhiều thành phần 
tham gia, giúp tăng lợi nhuận và hiệu 
quả sản xuất. Tuy nhiên, trong nội tại 
của việc liên kết vẫn còn có những 
bất cập nhất định. 

Chuỗi liên kết chưa thu hút được 
sự tham gia của nhiều người nuôi, do 
họ chưa thấy lợi ích khi mô hình liên 
kết chuỗi; Do đó, việc liên kết nay 
vẫn chưa phát huy được hết hiệu quả, 
chưa gắn chặt được người nuôi tôm 
với doanh nghiệp. Để có thể phát 
huy được hiệu quả tùy vào điều kiện 
mỗi địa phương có thể thực hiện các 
chuỗi khác nhau như tôm - rừng, tôm 
- lúa, tôm - cá rô phi; trong đó, đề 
cao trách nhiệm đối với người nuôi, 
an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. 

Sử dụng dinh dưỡng tối ưu 
Dinh dưỡng luôn là yếu tố quan 

trọng hàng đầu giúp tôm phát triển 
khỏe mạnh và toàn diện. 

Để tối ưu hóa khả năng tiêu hóa 
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thức ăn của tôm, Công ty TNHH 
MTV Provimi Việt Nam đã nghiên 
cứu và đưa ra những giải pháp như: 

Quản lý hệ vi khuẩn: Bằng cách sử 
dụng hỗn hợp tinh dầu thiết yếu; hỗn 
hợp acid hữu cơ; hoạt chất bổ trợ sức 
khỏe gan tụy; sử dụng probiotics và 
prebiotics. 

Lựa chọn nguyên liệu chất lượng 
cao: Có tỷ lệ cao chất dinh dưỡng 
được tiêu hóa; hạn chế sự hiện diện 
của các yếu tố kháng dinh dưỡng 
(ANFs); tối thiểu gốc tự do và nhiễm 
độc tố nấm mốc (chương trình 
QA/QC, công cụ kiểm tra, chất hấp 
phụ…) 

Chiến lược thiết lập công thức thức 
ăn: Tối ưu và cân bằng các chất dinh 
dưỡng (như P, DE, P/E, AA, vitamin 
và khoáng chất); Sử dụng enzyme 
ngoại sinh để tối đa hóa việc sử dụng 
chất dinh dưỡng và giảm các yếu tố 
kháng dinh dưỡng; bổ sung dinh 
dưỡng nhằm giảm stress và tăng 
năng suất. 

Sử dụng phụ gia nhằm cải thiện 
sức khỏe đường ruột: Sử dụng một 
số chất phụ gia hỗ trợ sức khỏe 
đường ruột, gan tụy và hệ miễn dịch 
cho tôm nuôi. Trong đó, bao gồm 
các hỗn hợp tinh dầu, hỗn hợp acid 
hữu cơ; các chiết xuất từ tế bào nấm 
men, tảo; chất chiết xuất - bổ trợ sức 
khỏe gan tụy cho tôm. 

 Kiểm soát và phòng chống bệnh 
do Vibrio gây ra 

Trong hơn ba thập kỷ qua, Vibrio 
là nhóm vi khuẩn được xem là gây ra 

nhiều thiệt hại nhất cho người nuôi 
tôm; một trong những vi khuẩn gây 
bệnh ảnh hưởng nhất đến sức khỏe 
tôm ấu trùng trong nuôi tôm. Vi 
khuẩn phát sáng, Vibrio 
harveyi và Vibrio 
parahaemolyticus đã gây ra bệnh 
phân trắng, EMS/AHPND - những 
tác động tiêu cực lớn đối với ngành 
nuôi tôm; hiện tượng chết hàng loạt 
xảy ra trong các ao nuôi tôm. Từ đó, 
nảy sinh nhu cầu sản xuất giống 
không có vi khuẩn gây bệnh Vibrio ở 
các trại sản xuất giống để giúp đảm 
bảo sự thành công cho người nuôi 
tôm. Phòng chống vi khuẩn Vibrio 
trong các trại giống có thể thực hiện 
được từ việc kiểm soát quy trình, 
việc cho ăn thức ăn tươi, cấp nước 
đến lượng thức ăn dư thừa trong nuôi 
ấu trùng cũng như chất lượng thức ăn 
thấp sẽ góp phần tạo nên lượng chất 
thải lớn trong bể nuôi. 

 Tuân thủ kỹ thuật 
Đây là yếu tố hàng đầu quyết định 

thành bại của một vụ nuôi tôm. Nắm 
chắc kỹ thuật, tuân thủ đúng và kịp 
thời các kỹ thuật bắt đầu từ khâu cải 
tạo ao, ương giống đến cho ăn, 
phòng trị bệnh, xử lý nước đến thu 
hoạch ao nuôi là một quá trình xuyên 
suốt trong sản xuất. Ngày nay, khi 
khoa học công nghệ ngày càng phát 
triển, việc ứng dụng những kỹ thuật 
mới vào nuôi tôm giúp nâng cao 
năng suất, chất lượng và lợi nhuận 
cho người nuôi.   

(Theo thuysanvietnam.com.vn) 
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VIỆT NAM GIÀNH HUY 
CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC 
TOÁN QUỐC TẾ 

Việt Nam giành một huy chương 
vàng, 4 huy chương bạc, một huy 
chương đồng, xếp thứ 11 toàn đoàn 
tham dự Olympic Toán quốc tế 
(IMO) 2016. 

Chủ nhân huy chương vàng là em 
Vũ Xuân Trung (THPT chuyên Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình). Đây là lần thứ 
hai Trung giành huy chương vàng 
cho Việt Nam. 

Các em Đào Vũ Quang (THPT 
chuyên Hà Nội - Amsterdam), Phạm 
Nguyễn Mạnh (Phổ thông năng 
khiếu), Lê Nhật Hoàng (Bình Định), 
Hoàng Anh Dũng (Thanh Hóa) đoạt 
huy chương bạc. Em Vũ Đức Tài 
(Nam Định) giành huy chương đồng. 

PGS Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn 
Việt Nam tham dự IMO 2016 cho 
hay, với đề thi được đánh giá tương 
đối khó và nặng về Tổ hợp - vốn 
không phải là sở trường, đội tuyển 
Việt Nam đã “chiến đấu” hết mình 
để đạt được kết quả tương đối tốt. 

"Nhìn lại 4 năm dẫn đoàn đi thi 
IMO (từ năm 2013 đến nay), bên 
cạnh cảm xúc hạnh phúc khi học 
sinh đạt kết quả cao, tôi vẫn cảm 
thấy tiếc nuối khi một số bạn trong 
đội làm dưới sức. Cho dù các thầy cô 
luôn cố gắng hết sức để không tạo áp 
lực, cũng như giảm bớt căng thẳng 

cho các bạn trước những ngày thi, 
nhưng có lẽ việc ít được tham dự các 
kỳ thi có tính chất và quy mô quốc tế 
đã làm cho học sinh tự đặt áp lực cho 
mình", PGS Lê Anh Vinh nhận xét. 

(Theo TH) 
 

BIỂU DƯƠNG 299 TẤM GƯƠNG 
NGƯỜI CÓ CÔNG TIÊU BIỂU 
TOÀN QUỐC   

299 đại biểu là thương binh, thân 
nhân liệt sỹ và người có công tiêu 
biểu, đại diện cho hàng triệu người 
có công cả nước sẽ được biểu dương 
tại Hội nghị “Biểu dương người có 
công với cách mạng tiêu biểu toàn 
quốc năm 2016” được tổ chức vào 
ngày 23/7 tại TP Cần Thơ. 

Chiều ngày 18/7, tại Hà Nội, Bộ 
Lao động - Thương binh&Xã hội 
(LĐ-TB&XH) tổ chức gặp mặt báo 
chí thông tin về Hội nghị Biểu dương 
người có công với cách mạng tiêu 
biểu toàn quốc năm 2016, tổ chức tại 
TP Cần Thơ, ngày 23/7/2016. 

Theo bà Đỗ Thị Thu Hà - Phó Cục 
trưởng Cục Người có công, nhân dịp 
kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - 
Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2016), Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an, Báo Nhân Dân và UBND 
thành phố Cần Thơ tổ chức “Hội 
nghị Biểu dương người có công với 
cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 
2016”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, 
ban, ngành Trung ương, thành phố 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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Cần Thơ, cùng 299 đại biểu là 
thương binh, thân nhân liệt sỹ và 
người có công tiêu biểu, đại diện cho 
hàng triệu người có công cả nước. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước sẽ có bài phát biểu chào mừng 
và định hướng về công tác chăm sóc 
gia đình thương binh - liệt sỹ, người 
có công với cách mạng trong giai 
đoạn tới. 

Đặc biệt, hội nghị sẽ được nghe 
những câu chuyện chân thật xúc 
động về những gương thương bệnh 
binh, con em gia đình liệt sỹ tiêu 
biểu, nghị lực vượt qua khó khăn, 
vươn lên thành công trong cuộc 
sống.  

Theo Bộ LĐ-TB&XH, cả nước có 
trên 8,8 triệu đối tượng người có 
công (chiếm gần 10% dân số), hơn 
1,4 triệu người có công đang hưởng 
trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

Bên cạnh đó, người có công với 
cách mạng còn được hưởng nhiều 
chính sách ưu đãi như trợ cấp một 
lần hoặc trợ cấp hàng tháng, chế độ 
bảo hiểm y tế, phương tiện trợ giúp, 
chỉnh hình; điều dưỡng phục hồi sức 
khỏe; được ưu đãi trong giáo dục, 
đào tạo, vay vốn sản xuất, miễn giảm 
thuế; hỗ trợ cải thiện nhà ở... Cho 
đến thời điểm hiện tại, trên 97% hộ 
gia đình người có công với cách 
mạng có mức sống bằng và cao hơn 
mức sống trung bình của cộng đồng 
dân cư nơi cư trú. 

Bên cạnh chăm sóc, tri ân những 
người đang sống - công tác tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng, tu 
bổ nghĩa trang, công trình tưởng 
niệm liệt sỹ cũng được chú trọng... 

 (Theo dangcongsan.vn) 
 

BỘ GIÁO DỤC CẢNH BÁO 
WEBSITE GIẢ MẠO TRANG 
TIN THI THPT QUỐC GIA  

Thí sinh nếu truy cập các trang giả 
mạo sẽ có nguy cơ mất tài khoản 
truy cập, hoặc bị phát tán virus máy 
tính. 

Chiều 18/7, Cục Công nghệ Thông 
tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát 
thông báo, hiện nay xuất hiện một số 
trang thông tin giả mạo phục vụ kỳ 
thi THPT quốc gia, ví 
dụ http://thithptquocgia2016.com. 
Những trang giả mạo này có giao 
diện gần giống website chính thức 
của Bộ Giáo dục. 

Để tránh nhầm lẫn khi thực hiện 
đăng ký xét tuyển trực tuyến, Cục đề 
nghị thí sinh truy cập trực tiếp vào 
địa chỉ trang thông tin điện tử đăng 
ký xét tuyển đại học, cao đẳng trực 
tuyến năm 
2016: http://thisinh.thithptquocgia.ed
u.vn 

Để tạo điều kiện cho thí sinh, đặc 
biệt là vùng khó khăn có khả năng 
truy cập mạng bị hạn chế, Bộ Giáo 
dục cũng đã điều chỉnh mốc thời 
gian trong lịch tuyển sinh. 

Theo đó, trong đợt xét tuyển đầu 
tiên, trường công bố kết quả trúng 
tuyển trước ngày 14/8. Thí sinh nộp 
Giấy chứng nhận kết quả thi đến hết 
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ngày 19/8, tính theo dấu bưu điện 
nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh. 

Xét tuyển bổ sung đợt 1, trường 
công bố kết quả trúng tuyển trước 
ngày 4/9. Thí sinh nộp Giấy chứng 
nhận kết quả thi đến hết ngày 9/9. 

Xét tuyển bổ sung đợt 2, trường 
công bố kết quả trúng tuyển trước 
ngày 23/9. Còn thí sinh nộp Giấy 
chứng nhận kết quả thi đến hết ngày 
28/9.   

 (Theo vnexpress.net) 
 

 
 
 
TÊN MIỀN .vn: KIẾN TẠO 
THƯƠNG HIỆU CÙNG DOANH 
NGHIỆP VIỆT  

Bên cạnh tên miền quốc tế thì tên 
miền quốc gia Việt Nam chính là một 
trong những chìa khóa quan trọng 
giúp doanh nghiệp từng bước xây 
dựng thành công thương hiệu. 

Theo thống kê của Trung tâm 
Internet Việt Nam (VNNIC), tính 
đến thời điểm tháng 6/2016 đã có 
hơn 370.000 tên miền .vn được đăng 
ký, trong đó doanh nghiệp Việt Nam 
đăng ký 200.989 tên miền. 

Tuy nhiên, nếu so với 750.000 
doanh nghiệp Việt Nam thì số lượng 
tên miền .vn đã đăng ký chỉ ở mức 
thấp, nếu như không muốn nói là rất 
thấp. 

Cụ thể, tại TP.HCM, hiện có gần 
142.757 tên miền .vn, trong đó số 
lượng tên miền .vn thuộc quyền sở 

hữu của chủ thể là doanh nghiệp ở 
mức 78.979 tên miền. 

Trong khi đó, số liệu tên miền quốc 
tế do các chủ thể thông báo là 51.952 
tên miền và số liệu tên miền quốc tế 
do nhà đăng ký tên miền quốc tế 
thông báo là 79.921. 

Tên miền thường được đem so 
sánh với bất động sản vì đây được 
xem giống như "địa điểm đắc địa" ở 
ngoài đời thực và những tên miền 
chất lượng tốt thì sẽ có giá trị cao bởi 
tiềm năng trong việc tạo dựng 
thương hiệu trực tuyến, quảng cáo 
hay tối ưu bộ máy tìm kiếm. 

Việc sử dụng tên miền với thương 
hiệu, nhãn hiệu sản phẩm của mình 
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát 
triển của doanh nghiệp. 

Nếu doanh nghiệp đẩy mạnh 
thương hiệu của mình nhưng không 
sở hữu tên miền trùng khớp sẽ dẫn 
đến việc người dùng, khách hàng bị 
nhầm lẫn, và điều này sẽ trở nên 
nghiêm trọng khi chủ sở hữu tên 
miền đó là đối thủ cạnh tranh trên 
thương trường. 

Việc quảng bá để phát triển một 
thương hiệu lớn hiện nay liên quan 
chặt chẽ tới khả năng đồng bộ nhãn 
hàng với một tên miền. Bất kỳ một 
sự nhầm lẫn nào cũng có thể dẫn đến 
việc mất đi lượng truy cập và số 
lượng khách hàng tiềm năng vào tay 
của đối thủ cạnh tranh. 

Tất cả quốc gia trên thế giới, tên 
miền là một tài sản có giá trị thương 
mại nhưng không phải là đối 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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tượng sở hữu trí tuệ. Tên miền và 
đối tượng sở hữu trí tuệ là 2 khái 
niệm hoàn toàn độc lập với nhau do 
sự tồn tại độc lập của pháp luật về sở 
hữu trí tuệ và quy định về quản lý tên 
miền. 

Trong thế giới công nghệ, tên miền 
được chia thành hai dạng: tên miền 
cấp cao quốc tế sử dụng chung 
(.com, .net, .biz, .info) và tên miền 
cấp cao mã quốc gia (ví dụ Việt Nam 
có tên miền mã quốc gia là .vn, Nhật 
Bản là .jp,...). 

Đại diện của VNNIC cho biết, sự 
phát triển của nền kinh tế trực tuyến 
đã thúc đẩy việc phát triển website, 
đăng ký tên miền, và tên miền .vn 
 không chỉ khẳng định thương hiệu 
Việt trên môi trường Internet mà còn 
góp phần biến nguồn tài nguyên này 
trở thành tài sản quốc gia có giá trị. 

 Tại Việt Nam trong thời gian qua, 
các tranh chấp tên miền liên quan tới 
nhãn hiệu hàng hóa là tranh chấp phổ 
biến và câu chuyên này vẫn chưa có 
hồi kết. 

Ngoài ra quản lý lỏng lẻo hoặc 
không chủ động theo dõi việc đăng 
ký, duy trì tên miền dẫn đến tên miền 
được đăng ký với tên của một chủ 
thể khác không liên quan đến mình, 
hoặc tên miền bị quá hạn mà không 
được tiếp tục duy trì tiếp là một trong 
những nguyên nhân chính dẫn đến 
mất tên miền, phát sinh các khiếu nại 
và tranh chấp. 

Theo số liệu của VNNIC, đã có 
28.000 tên miền .vn được đăng ký sử 

dụng trong quý đầu tiên của năm 
2016. Từ đầu tháng 3/2016, 
VNNIC đã tiến hành chương trình 
thanh lọc và đưa các tên 
miền .vn không được duy trì vào 
trạng thái tự do. Việc này giúp tạo 
một sự công bằng trong việc sở hữu 
và sử dụng tên miền. 

Trên thực tế, nhiều cá nhân và tổ 
chức đăng ký một loạt tên miền 
(thường là các tên quen thuộc, phổ 
biến) nhưng lại không đưa vào sử 
dụng trong một khoảng thời gian dài. 

Để tránh tình trạng lãng phí tài 
nguyên Internet quốc gia, VNNIC 
tiến hành việc thanh lọc và lấy lại 
quyền sử dụng của 25.000 tên 
miền .vn. 

Các tên miền này sẽ được đưa ra 
thị trường để các cá nhân, tổ chức có 
nhu cầu thực sự đăng ký quyền sử 
dụng. Chương trình thanh lọc tên 
miền tiếng Việt sẽ tiếp tục được triển 
khai cho đến hết năm nay. Đơn vị 
này cũng khuyến nghị các chủ thể có 
tên miền tiếng Việt đăng ký giai 
đoạn đầu (năm 2011) cần thực hiện 
việc gia hạn hoặc kích hoạt sử dụng 
các dịch vụ miễn phí tại địa chỉ 
dichvu.tenmientiengviet.vn để tránh 
bị đưa vào danh sách bị thanh lọc. 

   (Theo sggp.org.vn) 
 

9 CÔNG VIỆC VỀ CÔNG NGHỆ 
TỐT NHẤT NĂM 2016 

Nếu đang tìm kiếm cơ hội việc làm 
trong lĩnh vực công nghệ, hãy tham 
khảo danh sách xếp hạng 9 công việc 
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tốt nhất hiện nay của US News & 
World Report. 

Máy tính, điện thoại thông minh, 
máy tính bảng, thiết bị đọc sách điện 
tử (e-reader) - công nghệ chạm đến 
mọi mặt của cuộc sống hàng ngày 
chúng ta. Nó tạo thuận lợi cho việc 
kinh doanh, thông tin liên lạc, du 
lịch, giải trí và chăm sóc sức khỏe, 
đó chỉ mới là một vài lĩnh vực, và 
ngành công nghệ tự hào có mức 
lương cao và tỷ lệ thất nghiệp thấp. 
Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ dự 
đoán việc làm công nghệ sẽ tăng 
trưởng với tỷ lệ 12% trong thập kỷ 
này, gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng 
tăng trưởng việc làm tính chung. 

Dưới đây là 9 công việc về công 
nghệ tốt nhất theo xếp hạng của US 
News & World Report, dựa trên số 
lượng việc làm dự báo cho 2014-
2024, mức lương trung bình và tỷ lệ 
thất nghiệp. 

1. Phân tích hệ thống 
Nhà phân tích hệ thống sử dụng cả 

kiến thức CNTT và kinh doanh để 
giới thiệu có hiệu quả các hệ thống 
máy tính và qui trình, giúp khách 
hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả 
hơn. 

2. Phát triển phần mềm 
Nhà phát triển phần mềm đưa 

ra những sáng tạo công nghệ, các 
chương trình và ứng dụng mới. Họ 
còn chịu trách nhiệm viết code, gỡ 
lỗi và bảo trì và hướng dẫn các nhà 
phát triển trẻ. 

3. Phát triển web 

Nhà phát triển web thiết kế và xây 
dựng các trang web và ứng dụng dựa 
trên web cho doanh nghiệp. Họ phải 
có cả chuyên môn kỹ thuật và mỹ 
thuật; một số nhà phát triển web có 
thể làm cả phần giao diện người 
dùng (front-end) và xử lý bên dưới 
(back-end), nhưng thường các phần 
này được chia cho hai nhóm chuyên 
biệt. 

4. Quản lý CNTT 
Nhà quản lý CNTT có trách nhiệm 

đánh giá và cung cấp các chiến lược 
CNTT dài hạn cho doanh nghiệp. Họ 
làm việc với ban giám đốc công ty 
về các vấn đề công nghệ liên quan, 
lên kế hoạch nâng cấp phần mềm 
hoặc phần cứng và đàm phán với các 
nhà cung cấp dịch vụ cho các sản 
phẩm hiện tại hoặc mua mới. 

5. Phân tích an ninh thông tin 
Nhà phân tích an ninh thông tin là 

những người gác cổng hoặc người 
bảo vệ cho hệ thống thông tin; họ 
giám sát, cố gắng ngăn chặn và đối 
phó với các hành vi vi phạm dữ liệu 
và tấn công mạng khác.  

6. Quản trị cơ sở dữ liệu 
Dữ liệu là một trong những thứ quý 

giá nhất của các tổ chức hiện nay. 
Nhà quản trị cơ sở dữ liệu (DBA – 
Database Admonistrator) thiết lập 
các cơ sở dữ liệu theo nhu cầu của 
công ty, đảm bảo chúng hoạt động 
hiệu quả, tinh chỉnh, kiểm tra và 
nâng cấp các chức năng cơ sở dữ 
liệu, thực hiện các biện pháp an ninh 
và đảm bảo lưu trữ đầy đủ. 
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7. Chuyên gia hỗ trợ máy tính 
Chuyên gia này có thể hướng dẫn 

bạn sửa chữa mọi thứ, từ máy tính để 
bàn đến một máy in, router, phần 
mềm, mạng hay cả các vấn đề lưu trữ 
và nhiều thứ khác.  

8. Quản trị hệ thống 
Nhà quản trị hệ thống xác định các 

vấn đề mạng hoặc máy tính, thực 
hiện cập nhật cho các thiết bị và 
phần mềm, đảm bảo các hệ thống 
email và lưu trữ dữ liệu hoạt động 
đúng đắn và các máy tính làm việc 
của nhân viên được kết nối với mạng 
trung tâm. Họ còn thiết lập và bảo trì 
các máy chủ của tổ chức và đào tạo 
người dùng mới cách thức sử dụng 
phần cứng và phần mềm liên quan. 

9. Lập trình viên 
Lập trình viên viết mã lệnh (code) 

tạo ra chương trình phần mềm thực 
thi. Công việc của người lập trình đòi 
hỏi phải tinh chỉnh các ý tưởng và 
giải quyết các vấn đề phát sinh khi 
chuyển chương trình thành mã lệnh. 
Lập trình viên còn viết lại, sửa lỗi, 
bảo trì và thử nghiệm phần mềm và 
các chương trình để đảm bảo hiệu 
suất cao nhất. 

 (Theo PCWorldVN) 
 
 

 
 

 
 
MÁY SẤY NÔNG SẢN, THỰC 
PHẨM BẰNG NĂNG LƯỢNG 

MẶT TRỜI  
Trung tâm tiết kiệm năng lượng 

 TP.HCM (Sở KH&CN TP.HCM, gọi 
tắt là ECC HCMC) phối hợp với 
Trung tâm công nghệ sinh học An 
Giang và chương trình thúc đẩy 
doanh nghiệp (IBA) thuộc tổ chức 
phát triển Hà Lan (SNV) đã đưa vào 
ứng dụng “máy sấy năng lượng mặt 
trời” cho các sản phẩm: cá dứa 
(huyện Cần Giờ, TP.HCM); nhãn 
(Vĩnh Long), và chùm ngây (An 
Giang). 

Nguyên lý hoạt động của máy sấy 
bằng năng lượng mặt trời trên cơ sở 
tận dụng nhiệt bức xạ mặt trời theo 
nguyên lý hiệu ứng nhà kính, đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu 
suất của máy sấy năng lượng mặt trời 
có thể đạt 55-65%. Có thể nói thiết 
bị sấy này đã giúp tận dụng nguồn 
năng lượng rất lớn, siêu sạch là năng 
lượng mặt trời. 

ECC HCMC cho biết, sẽ sớm 
nghiên cứu chế tạo máy sấy có công 
suất sấy lớn hơn, đa năng nhằm phục 
vụ cho quy mô sấy của các hợp tác 
xã, các đơn vị dịch vụ sấy...  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

GIỐNG ĐIỀU AB05-08 VÀ AB29   
Ngành Điều Việt Nam đã trải qua 

giai đoạn thăng trầm, nay đang có 
chiều hướng vươn lên mạnh hơn, 
khởi sắc hơn. Những nông hộ trồng 
điều đang tìm kiếm các biện pháp kỹ 
thuật để gia tăng năng suất nhằm 
mang lại hiệu quả cao hơn. 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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 Trung tâm Nghiên cứu cây điều 
thuộc Viện KHKT nông nghiệp miền 
Nam đã trình làng 2 giống điều 
AB05-08 và AB29. Cả 2 giống đều 
có nhiều đặc điểm nổi trội, được Hội 
đồng Khoa học cấp cơ sở đánh giá 
cao, đang được Bộ NN-PTNT xét 
công nhận cho sản xuất thử.  

Dưới đây là một số đặc điểm chính: 
 1 - Giống điều AB05-08: Đây là 

giống được sưu tập và nhập nội trong 
chương trình hỗ trợ phát triển sản 
xuất điều cho Công ty AGROSTAR 
(Campuchia) của Viện KHKT nông 
nghiệp miền Nam thực hiện từ năm 
2001 - 2011. Giống điều AB05-08 
được phát hiện từ năm 2003, được 
đánh giá tập đoàn từ năm 2003 -
2006, nhân giống vô tính và khảo 
nghiệm so sánh, khảo nghiệm sản 
xuất từ năm 2006 cho đến nay. 

 Hiện đang sản xuất thử khá rộng ở 
các tỉnh Đông Nam bộ và Tây 
Nguyên. Đặc điểm chính là: (1) Bộ 
lá có màu nâu nhạt; (2) Cấu trúc tán: 
Thấp, phát tán đều hình mâm xôi, 
thường có 1 thân chính, có thể trồng 
dày; (3) Đặc tính ra hoa: Ra hoa sớm 
18 tháng sau trồng, thường ra 2 đợt 
hoa: Đợt 1 từ chùm hoa chính và đợt 
2 từ 4 chùm hoa phụ mọc ra dưới 
chùm hoa chính, có thời gian nở hoa 
kéo dài, đặc điểm này rất có lợi trong 
khi gặp điều kiện biến đổi khí hậu; 
(4) Màu sắc quả lúc chín: Màu đỏ; 
(5) Năng suất sau 8 năm trồng: Trên 
3.000 kg/ha; (6) Tỷ lệ nhân trên 
28%, (7) Kích cỡ hạt/kg: 131 hạt/kg. 

Năng suất này chỉ thể hiện trong điều 
kiện nhân giống, khi trồng thâm canh 
bảo đảm điều kiện tốt thì năng suất 
còn cao hơn rất nhiều. 

 2 - Giống điều AB29: Về xuất xứ 
cũng giống như giống điều AB05-08. 
Đặc điểm: (1) Màu sắc lá non: Màu 
xanh; (2) Cấu trúc tán: Tán trung 
bình, phát tán không đều, có khuynh 
hướng phân cành hợp trục nên cành 
cấp 1 có thể phát triển thêm thân 
chính; (3) Đặc tính ra hoa: Ra hoa 
sớm 18 tháng sau trồng, thường ra 3 
đợt hoa trong mỗi vụ; (4) Màu sắc 
quả chín: Màu vàng; (5) Năng suất 
sau 8 năm: 3.000 - 3.500 kg/ha; (6) 
Tỷ lệ nhân: 28 - 32%; (7) Kích cỡ 
hạt: 133 - 155 hạt/kg. 

 Hai giống này hiện làm cây cho 
mắt ghép rất tốt và đã trồng thử ở các 
vùng miền Đông và Tây Nguyên 
hàng chục ngàn ha, được người trồng 
rất ưa chuộng. Hy vọng 2 giống điều 
sẽ đóng góp tích cực vào chương 
trình phát triển giống điều ghép và 
giúp nông dân thoát khỏi trồng giống 
thực sinh năng suất thấp như hiện 
nay. 

    (Theo nongnghiep.vn) 
 

 
 
 
Hỏi: Xin cho hỏi địa chỉ mua vịt 

biển giống ở đâu? 
Trả lời:  Nếu muốn nuôi vịt biển, 

xin liên hệ: 
TS. Nguyễn Văn Duy - Giám đốc 

HỎI – ĐÁP  
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Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại 
Xuyên  

- Điện thoại: 0912.448.344. 
(Theo kythuatnuoitrong.com.vn)  

 
Hỏi: Xin cho hỏi bệnh khô trái 

trên cây ớt là bệnh gì và cách khắc 
phục? 

Trả lời:  Bệnh khô trái trên cây ớt 
có thể là bệnh thán thư. Bệnh do nấm 
gây ra.  

Bệnh hại chủ yếu trên quả, làm cho 
quả khô và hỏng, có thể gây thiệt hại 
lên đến 50%. Vết bệnh ban đầu là 
những đốm tròn nhỏ có màu xanh 
đậm, lõm xuống, hơi ướt, sau đó vết 
bệnh lớn dần có hình thoi đến bầu 
dục, màu vàng nhạt đến trắng xám 
hoặc đen.   

- Để khắc phục, bác cần làm những 
công việc sau: 

+ Nhổ bỏ những cây bị nặng đem 
tiêu hủy (chôn hoặc đốt) 

+ Thu gom tất cả các lá và quả bị 
bệnh trên cây và rơi dưới đất đem 
tiêu hủy 

+ Sử dụng một số loại thuốc trừ 
nấm bệnh như CocMan 69 WP, Help 
400 SC, Nativo 750 WP, Topsin M 
70WP, Antracol 70WP, Score 
250ND, Bavistin 50SL…phun phòng 
trừ bệnh. Phun 2-3 lần các lần cách 
nhau 5-7 ngày. Phun theo hướng dẫn 
trên bao bì, đảm bảo nguyên tắc 4 
đúng. 

- Phòng bệnh: Không để ruộng ớt 
quá ẩm, luân canh với cây trồng 
nước, bón phân cân đối, tuyệt đối 

không bón nhiều đạm. Trồng giống 
chống bệnh... 

(Theo khoahocchonhanong.com) 
 

Mẹo vặt: Những mẹo vặt hàng 
ngày bạn cần biết.  

1. Loại bỏ mùi khó chịu bằng kem 
đánh răng 

Khi bạn nấu ăn và tiếp xúc với một 
số nguyên liệu nặng mùi như tỏi, 
hành, mùi hải sản, thịt bò,… bạn rửa 
tay rất nhiều lần nhưng vẫn còn mùi 
hôi, hãy dùng kem đánh răng thoa 
đều khắp bàn tay và sau đó rửa sạch 
với nước ấm, mùi hôi sẽ không còn 
nữa. 

2. Giúp chanh không bị khô sau 
khi cắt 

Khi chúng ta chỉ sử dụng hết ½ quả 
chanh, để giữ nửa quả còn lại không 
bị khô, hãy giữ lại phần đầu quả 
chanh và cắm cố định vào miếng 
chanh còn lại bằng tăm nhọn. 

3. Làm mới mascara bằng nước 
nóng 

Sử dụng mascara lâu ngày khiến nó 
bị bết, nhìn bẩn và khó sử dụng, chỉ 
cần nhúng nhẹ mascara vào nước 
nóng, nó sẽ trở lên như mới và dễ 
dàng sử dụng ngay. 

4. Mẹo cứu cánh khi làm đổ rượu 
vang đỏ lên áo 

Chẳng may bạn làm đổ rượu vang 
đỏ lên áo, hãy đổ thêm 1 ít rượu vang 
trắng lên, chúng sẽ làm trung hòa 
rượu vang đỏ và giúp dễ dàng loại bỏ 
vết rượu vang đỏ khi giặt 

(Theo meovatdoisong.net) 


