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BÀ RỊA – VŨNG TÀU THI ĐUA 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI    

Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh đã đạt nhiều kết quả khả quan 
sau nhiều năm có những khó khăn 
nhưng với nhiều nỗ lực của nhân dân 
và cán bộ các xã xây dựng nông thôn 
mới trong tỉnh. Bộ mặt nông thôn 
tỉnh đã có nhiều thay đổi, kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng 
bước được cải thiện, tỷ lệ các công 
trình cơ sở hạ tầng nông thôn được 
đầu tư đạt chuẩn ngày càng tăng. 
Tính đến tháng 12/2016 toàn tỉnh có 
19/45 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 
chiếm tỷ lệ 42%, tăng 4 xã so với kết 
quả đạt được vào cuối năm 2015 là 
Tân Hưng thành phố Bà Rịa, Sông 
Xoài huyện Tân Thành, Bình Ba, 
Xuân Sơn của huyện Châu Đức. 

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo 
của Ban Chỉ đạo các huyện và thành 
phố Bà Rịa, trong năm 2016 đã có 
100,721 km đường giao thông nông 
thôn; 36,5 km kênh mương thủy lợi; 
20,885 km điện trung, hạ thế và hệ 
thống đèn chiếu sáng; 16 trường 
mầm non, mẫu giáo, 5 trường tiểu 
học và THCS; 16 công trình về cơ sở 
vật chất văn hóa; 3 chợ nông thôn xã, 
xây mới và nâng cấp 162 căn nhà đạt 
chuẩn theo quy định của Bộ Xây 
dựng và nhiều công trình cơ sở hạ 
tầng khác được đầu tư đạt chuẩn. Từ 

đó đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn 
của tỉnh một cách đáng kể. Hệ thống 
giáo dục, y tế từng bước được quan 
tâm đầu tư, chất lượng ngày được 
nâng cao, môi trường nông thôn 
ngày càng được đảm bảo. Nhận thức 
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 
cán bộ công chức, lực lượng vũ trang 
và mọi tầng lớp nhân dân đối với chủ 
trương lớn của Đảng, chính sách của 
Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn và xây dựng NTM ngày 
được nâng lên; tình hình an ninh, 
chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn 
được giữ vững. 

Đặc biệt thu nhập bình quân đầu 
người tại các xã xây dựng nông thôn 
mới trên toàn tỉnh đến cuối năm 
2016 có nhiều chuyển biến tích cực, 
đạt khoảng 34,9 triệu đồng 
người/năm. Trong đó thu nhập bình 
quân đầu người tại các xã giai đoạn 
2011-2015 đạt 39 triệu/người/năm, 
còn các xã giai đoạn 2016-2020 đạt 
khoảng 29,6 triệu đồng /người/năm, 
 tăng  khoảng 19,8 triệu đồng so với 
trước khi xây dựng NTM. Đến nay 
có 21/45 xã đạt tiêu chí thu nhập 
(theo quy định tại quyết định 
1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ) chiếm tỷ lệ 
46,7% gồm: Hòa  Long, Long 
Phước, Tân Hưng, An Nhứt,  Phước 
Hưng, Phước Tỉnh, Tóc Tiên, Sông 
Xoài, Tân Hải, Quảng Thành, Cù Bị, 
Xà Bang, Suối Nghệ, Bình Ba, Xuân 
Sơn, , Bưng Riềng, Bình Châu, 
Phước Thuận, Hòa Bình, Bàu Lâm, 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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Xuyên Mộc. 

 
Một hộ dân chăn nuôi dê tại xã Suối Nghệ - 

Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 

Tổng số tiêu chí đã đạt là 45 xã là 
601 tiêu chí, bình quân số tiêu chí 
đạt được của mỗi xã là 13,4 tiêu chí, 
tăng thêm 169 tiêu chí so với cuối 
năm 2015. Trong đó các xã xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2013-2015 
tăng thêm 32 tiêu chí và các xã giai 
đoạn 2016-2020 đạt được 137 tiêu 
chí. 

Năm 2017, tiếp tục nỗ lực giữ vững 
và  nâng cao các tiêu chí tại các xã 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới và thực hiện thành công Nghị 
quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 
09/12/2016 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng – an ninh năm 2017, cụ thể: 
Phấn đấu có 03 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới vào năm 2017 là xã Xuyên 
Mộc (17 tiêu chí), xã Phước Thuận 
(14 tiêu chí) huyện Xuyên Mộc và xã 
Tân Hải (12 tiêu chí) huyện Tân 
Thành; Giá trị sản xuất nông nghiệp 
tăng 3,5%, ngư nghiệp tăng 4,07%; 
Tỷ lệ người dân nông thôn được sử 
dụng nước hợp vệ sinh 99,8%, tỷ lệ 
sử dụng nước máy đạt tiêu chuẩn 
quốc gia đạt 78%. Đặc biệt tổ chức 

phát triển sản xuất nâng cao thu nhập 
cho người dân nông thôn, phấn đấu 
đến cuối năm 2017 thu nhập bình 
quân đầu người đạt 44 triệu 
đồng/người/năm. 

Để góp phần hoàn thành đảm bảo 
tiến độ các tiêu chí đã đề ra trong 
chương trình tổng thể xây dựng nông 
thôn mới theo tinh thần Nghị quyết 
số 26/NQ/TW ngày 5/8/2008 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khoá X) về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn. 

Ngày 16/12/2016, Chủ tịch UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-
UBND về việc tổ chức thực hiện 
phong trào thi đua tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu cùng cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016- 2020. 

Việc thi đua phải đáp ứng theo 
đúng yêu cầu: Việc thực hiện phong 
trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ 
trọng tâm trong các phong trào thi 
đua của các sở, ban, ngành, Mặt trận 
Tổ quốc, đoàn thể thuộc tỉnh và hoạt 
động cụm, khối thi đua giai đoạn 
2016 – 2020; Phong trào thi đua tiếp 
tục được triển khai sâu rộng từ tỉnh 
đến cấp cơ sở, với nội dung, hình 
thức phong phú, thiết thực, phù hợp 
với thực tiễn ở địa phương, cơ sở, 
phát huy được sáng kiến, sáng tạo 
của các tầng lớp nhân dân; Việc công 
nhận, biểu dương, khen thưởng các 
xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
phải thực chất, khách quan, tạo động 
lực thúc đẩy phong trào thi đua, 
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tránh chạy theo thành tích; Đến năm 
2020, các cấp, các ngành tiến hành 
tổng kết phong trào thi đua, khen 
thường và kịp thời phát hiện, bồi 
dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên 
tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; 
các mô hình, cách làm sáng tạo trong 
phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Với mục tiêu: Tiếp tục duy trì và 
nâng cao chất lượng các tiêu chí 
nông thôn đã đạt được, từng bước 
tăng số lượng tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới đã đạt được. Tập trung chỉ 
đạo phát triển kinh tế xã hội địa 
phương, nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần cho người dân. Coi việc 
xây dựng nông thôn mới vừa là mục 
tiêu vừa là yêu cầu của phát triển bền 
vững; vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa 
là chủ trương có tâm chiến lược đặc 
biệt quan trọng trong sự nghiệp cách 
mạng mang tính nhân văn sâu sắc 
của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. 
Qua đó tạo được sự đồng thuận và 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của 
toàn tỉnh trong triển khai thực hiện 
xây dựng nông thôn mới. 

Thời gian phát động phong trào thi 
đua từ ngày ban hành kế hoạch đến 
hết ngày 31/12/2020. 

(TH) 
 

GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ GIẢI 
QUYẾT VIỆC LÀM CHO 
THANH NIÊN    

Theo Tổng cục Thống kê, nước ta 
giải quyết việc làm cho khoảng 1,5-

1,6 triệu lao động mỗi năm, tuy 
nhiên, chất lượng lao động thấp (chỉ 
có 20,7% thanh niên nông thôn đã 
qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ), 
việc làm thiếu bền vững (47,2% 
thanh niên nông thôn làm việc trong 
lĩnh vực nông nghiệp; khoảng 50,8% 
thanh niên nông thôn là lao động tự 
làm và lao động gia đình không 
hưởng lương), trên 2/3 số người thất 
nghiệp là thanh niên, tỷ lệ thất 
nghiệp của thanh niên cao gấp 3 lần 
tỷ lệ thất nghiệp chung. 

Đáng “báo động” khi mức độ thất 
nghiệp của thanh niên có xu hướng 
tăng dần theo trình độ chuyên môn 
kỹ thuật, tỷ lệ thất nghiệp của thanh 
niên có trình độ cao đẳng khoảng 
18,1%, đại học trở lên là 23%, trong 
khi tỷ lệ này của nhóm thanh niên có 
trình độ sơ cấp và trung cấp thấp hơn 
(lần lượt 5,3% và 11,8%). Tình trạng 
thất nghiệp trong thanh niên tiếp tục 
là mối thách thức đối với nền kinh tế 
nước ta. 

Bộ LĐ-TB&XH đặc biệt quan tâm 
việc giải quyết việc làm cho bộ đội 
xuất ngũ. Vì vậy, trong giai đoạn 
2010-2016, trên 285 nghìn bộ đội 
xuất ngũ tham gia học nghề tại các 
cơ sở dạy nghề trong và ngoài quân 
đội (chiếm khoảng 40% số bộ đội 
xuất ngũ hàng năm), 70 - 80% bộ đội 
xuất ngũ sau khi học nghề đã có việc 
làm ổn định. Nhiều mô hình, cách 
làm hiệu quả trong giải quyết việc 
làm cho bộ đội, công an xuất ngũ 
như: tổ chức các phiên giao dịch việc 
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làm dành riêng cho bộ đội xuất ngũ; 
phối hợp giữa các đơn vị quân đội, 
công an với chính quyền địa phương, 
các cơ sở đào tạo… 

Song song với phát triển kinh tế tạo 
việc làm, hoạt động cho vay vốn từ 
Quỹ Quốc gia về việc làm tiếp tục 
phát huy vai trò hỗ trợ tạo việc làm 
cho người lao động một cách hiệu 
quả. Hiện nay, tổng nguồn vốn của 
Quỹ quốc gia về việc làm khoảng 
5.050 tỷ đồng, doanh số cho vay 
hằng năm từ 2.200 - 2.500 tỷ đồng 
góp phần hỗ trợ giải quyết việc làm 
cho khoảng 100 nghìn lao động  chủ 
yếu ở khu vực nông thôn. 

Để đẩy mạnh giải quyết việc làm 
cho thanh niên, trong đó có thanh 
niên nông thôn, bộ đội, công an xuất 
ngũ, trong thời gian tới, Bộ Lao động 
– Thương binh và Xã hội tiếp tục 
phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 
thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. 

 
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ 

chức tọa đàm hướng nghiệp cho thanh niên. 
Xây dựng và tổ chức thực hiện các 

chính sách đào tạo nghề nghiệp, hỗ 
trợ giải quyết việc làm cho người lao 
động nói chung, thanh niên, bộ đội, 
công an xuất ngũ nói riêng; triển 
khai thực hiện Chương trình mục 
tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc 

làm và An toàn lao động giai đoạn 
2016 – 2020; sớm trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ 
thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh 
nghiệp giai đoạn 2017 – 2021. 

Bên cạnh hỗ trợ giải quyết việc làm 
cho lao động,  Bộ LĐ-TB&XH đẩy 
mạnh nâng cao chất lượng đào tạo 
nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội, 
gắn đào tạo nghề nghiệp với việc 
làm; xã hội hóa công tác dạy nghề, 
khuyến khích doanh nghiệp tham gia 
đào tạo nghề cho người lao động. 

Việc hoàn thiện hệ thống thông tin 
thị trường lao động, nâng cao chất 
lượng dự báo thị trường lao động 
trong ngắn hạn và dài hạn nhằm 
cung cấp các thông tin về cơ hội việc 
làm, chỗ việc làm trống, các khoá 
đào tạo có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng giúp thanh niên, sinh viên lựa 
chọn và quyết định học nghề, lập 
nghiệp, tham gia thị trường lao động. 

Đây là những giải pháp đồng bộ, 
then chốt giải quyết những vấn đề 
tồn tại về chất lượng đào tạo, trình 
độ, tay nghề của thanh niên, tạo việc 
làm, phát huy vai trò của lực lượng 
thanh niên trong phát triển kinh tế - 
xã hội. 

(Theo laodong.com.vn) 
 

 
 
 
HỖ TRỢ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG 
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI  

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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của Bộ Tài chính quy định quản lý 
và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực 
hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục 
nghề nghiệp – Việc làm và An toàn 
lao động giai đoạn 2016-2020. 

 
Theo đó, dự thảo nêu rõ nội dung 

chi và mức chi đối với dự án đổi mới 
và nâng cao chất lượng giáo 
dục nghề nghiệp. Cụ thể, về hỗ trợ 
đào tạo, nâng cao trình độ cho người 
lao động đi làm việc có thời hạn ở 
nước ngoài: Đối tượng hỗ trợ là 
người lao động tham gia các chương 
trình đào tạo, nâng cao trình độ tay 
nghề, ngoại ngữ theo yêu cầu của 
hợp đồng cung ứng giữa doanh 
nghiệp Việt Nam với đối tác nước 
ngoài và người lao động tham gia 
chương trình đưa ứng viên điều 
dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc 
tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác 
kinh tế Việt Nam – Nhật Bản 
(VJEPA), trong đó ưu tiên cho người 
lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, lao động là người dân tộc 
thiểu số, lao động là thân nhân người 
có công với cách mạng, lao động 
thuộc hộ bị thu hồi đất. 

Nội dung, mức hỗ trợ, quy trình, 
thủ tục hỗ trợ thực theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-
BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện một số 
điều về hỗ trợ đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
quy định tại Nghị định số 
61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về chính sách hỗ trợ tạo việc 
làm và Quỹ quốc gia về việc làm.  

Theo dự thảo, đối tượng hỗ trợ 
gồm: Các trường chất lượng cao theo 
Quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
phát triển trường nghề chất lượng 
cao đến năm 2020; 05 trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật, khoa sư 
phạm giáo dục nghề nghiệp trong các 
trường cao đẳng và Viện Khoa học 
Giáo dục nghề nghiệp; 30 cơ sở giáo 
dục chuyên biệt để đào tạo cho một 
số nghề trọng điểm phục vụ phát 
triển kinh tế biển và đối tượng là 
người dân tộc thiểu số học nội trú, 
người khuyết tật; trường cao đẳng, 
trung cấp công lập được lựa chọn 
nghề trọng điểm theo Quyết định của 
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội; phòng thí nghiệm 
công nghệ cao, trung tâm công nghệ 
cao, cơ sở sản xuất thử nghiệm trong 
một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Về hỗ trợ mua sắm trang thiết bị 
đào tạo, dự thảo nêu rõ: Các cơ quan, 
đơn vị theo phân cấp của trung ương 
và địa phương quyết định mua sắm 
phù hợp với danh mục thiết bị từng 
ngành, nghề và chương trình đào tạo. 

Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo một số 
hạng mục công trình nhà xưởng thực 
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hành của cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, mức hỗ trợ tối đa bằng 30% 
vốn sự nghiệp thực hiện Dự án theo 
quyết định của cấp có thẩm quyền và 
không quá 7 tỷ đồng/trường, cơ sở.  

(Theo chinhphu.vn) 
 

CẢNH GIÁC VỚI TAI NẠN 
ĐIỆN MÙA MƯA BÃO  

Mỗi khi có mưa bão, tại một số địa 
phương đã xảy ra nhiều vụ tai nạn về 
điện gây chết người. Vì thế, trong 
những ngày mưa lũ, bất cứ thiết bị 
điện nào trong nhà cũng có thể trở 
thành mối nguy hiểm cho các thành 
viên trong gia đình.  

Điện giật thường gây nhiều loại tổn 
thương cho cơ thể nạn nhân, có thể 
bị ngừng tim, ngừng thở và tổn 
thương các cơ quan gây nguy cơ tử 
vong cao hoặc để lại các di chứng 
nặng nề. Mối nguy hiểm của điện 
giật phụ thuộc vào mức điện thế của 
dòng điện, dòng điện xoay chiều hay 
một chiều. Với cường độ dòng điện 
dưới 30mA sẽ không ảnh hưởng gì 
nhiều, dưới 80mA sẽ gây giật nhẹ, từ 
80-300mA sẽ gây nguy hiểm.  

 Xử trí tại chỗ khi bị điện giật 
Cắt nguồn điện càng nhanh càng 

tốt, chú ý đề phòng nạn nhân ngã, 
đảm bảo cách điện cho người cứu 
nạn nhân tránh điện giật hàng loạt. 
Tiến hành ngay hồi sinh tim phổi cơ 
bản bằng cách hô hấp nhân tạo: đặt 
nạn nhân nằm ngửa trên nền đất 
cứng hoặc ván cứng, đầu ngửa tối đa 
(không làm nếu chưa loại trừ chấn 

thương cột sống cổ) lấy dị vật trong 
miệng nạn nhân (nếu có). Đấm vào 
vùng trước tim nạn nhân 5 cái, nếu 
tim không đập lại tiến hành thổi ngạt 
kết hợp ép tim ngoài lồng ngực. Thổi 
ngạt kiểu miệng - miệng hoặc miệng 
- mũi, 5 lần ép tim 1 lần thổi ngạt 
(nếu có 2 người tham gia cấp cứu), 
15 lần ép tim 1 lần thổi ngạt (nếu 1 
người cấp cứu). Tiếp tục cấp cứu đến 
khi tim đập lại, nạn nhân tự thở 
được. Khi nạn nhân tự thở được, tim 
đập lại tiến hành cố định cột sống cổ 
(nếu nghi ngờ tổn thương), cố định 
xương gãy, băng cầm máu sau đó 
chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. 
Chỉ vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y 
tế khi tim đã đập lại và tự thở (khi 
vận chuyển phải theo dõi sát). 

 
Hô hấp nhân tạo tại chỗ cho người bị điện 

giật. 
Toàn bộ công việc cấp cứu ngừng 

tim chỉ gói gọn trong 3 phút, do vậy 
người cấp cứu phải bình tĩnh, khẩn 
trương, thực hiện đúng cách và tiến 
hành ngay tại nơi xảy ra điện giật. 

Những ghi nhớ 
Cần lưu ý, tại nơi xảy ra tai nạn 

điện giật, trước tiên cần lập tức ngắt 
nguồn điện, nếu không biết cầu dao 
điện ở đâu thì cần dùng kìm cắt dây 
điện hoặc dùng vật dụng khô (nên 
dùng gậy nhựa hoặc gỗ khô, không 
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dùng vật dụng bằng kim loại) gạt dây 
điện ra. Nạn nhân đang ở nơi có 
nhiều nước thì cần đưa ra khỏi vùng 
nước. Cần ủ ấm, tránh để cho nạn 
nhân bị lạnh. 

Tuyệt đối không vì hoảng loạn mà 
sờ vào người bị điện giật khi chưa 
ngắt điện. Bản thân người sơ cứu 
cũng không được dùng tay không mà 
nên mang găng tay cao su hay quấn 
bao nilon, vải khô, đi dép khô, đứng 
ở nơi khô ráo khi ngắt nguồn điện. 

Kiểm tra xem nạn nhân còn thở hay 
không bằng cách áp má vào mũi nạn 
nhân và xem lồng ngực có di động 
hay không, hoặc dùng tay đặt vào 
động mạch hai bên cổ nạn nhân. 

Sau khi bệnh nhân bị ngất mà tỉnh 
hẳn vẫn nên đưa vào bệnh viện kiểm 
tra và theo dõi, những trường hợp 
hơi mất ý thức cũng cần cẩn trọng vì 
nhiều trường hợp bệnh nhân ngất đi, 
tỉnh lại vẫn có thể có biến chứng 
trong vài ngày sau. 

Đối với trường hợp nạn nhân bị 
bỏng, không được tạt nước vào khiến 
cho thương tổn nặng nề hơn. Ngoài 
ra, cần tránh áp dụng các biện pháp 
như cạo gió, xoa dầu, những điều 
này chỉ càng làm mất thời gian trong 
việc cấp cứu. 

Đề phòng điện giật 
Để đề phòng điện giật, cần tuân thủ 

các quy tắc sử dụng điện an toàn. 
Phải lưu ý, ngắt nguồn điện khi sửa 
điện, các ổ cắm điện, thiết bị điện 
cần để xa tầm với của trẻ em.  

Khi sửa những vật dụng có điện 

khác, thông thường mọi người ngắt 
cầu dao rồi mới tiến hành sửa. Còn 
sửa bồn nước, nhiều người thường 
quên rằng bồn nước trên mái nhà 
cũng có gắn điện, quên ngắt cầu dao 
thì có thể bị giật điện khá nguy hiểm. 
Ngoài ra, nhiều trường hợp bị điện 
giật còn do phơi quần áo ướt lên dây 
sắt có dẫn điện, chạm phải dây điện 
rơi xuống đường, xuống vùng có 
nước, nhất là mùa mưa bão...  

(Theo SK&ĐS) 
 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: NGƯỜI 
NGHIỆN CÓ THÊM CƠ HỘI ĐỂ 
ĐIỀU TRỊ TỐT HƠN 

Chiều 12/7, UBND TP.Vũng Tàu 
phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh 
này đã tổ chức Hội nghị triển khai 
Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND 
của HĐND tỉnh ngày 9-2-2016 về 
phê duyệt Đề án “Điều trị nghiện ma 
túy tự nguyện không thu phí”. 

Theo đề án “Điều trị nghiện ma 
túy tự nguyện không thu phí”, 
UBND tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền ăn 
(40 ngàn đồng/người/ngày) và các 
chi phí đồ dùng cá nhân, thuốc cắt 
cơn, điều trị bệnh thông thường, điện 
nước, vệ sinh, sát trùng, văn hóa, thể 
dục thể thao…. 

Các học viên là người cai nghiện 
ma túy tự nguyện thuộc gia đình có 
công với cách mạng, đối tượng bảo 
trợ xã hội, đối tượng không còn thân 
nhân, đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ 
cận nghèo của tỉnh, đồng bào dân tộc 
thiểu số; có hoàn cảnh khó khăn, neo 
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đơn, bản thân là lao động chính... sẽ 
được hỗ trợ, giúp đỡ điều trị cai 
nghiện ma túy miễn phí. Thời gian 
điều trị nghiện ma túy từ 6 tháng đến 
12 tháng tại 2 Cơ sở Tư vấn và Điều 
trị nghiện ma túy của tỉnh (Cơ sở I: 
ấp 6, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. 
Cơ sở II: xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên 
Mộc). 

  
 Các học viên rèn luyện thể hình trong 

phòng tập của cơ sở 

Tại đây, các học viên được chăm 
sóc, điều trị, điều dưỡng như bệnh 
nhân bình thường và tham gia các 
hoạt động phong trào văn hóa – văn 
nghệ, lấy vui chơi giải trí gắn với 
giáo dục hành vi, được học văn hóa, 
lao động trị liệu, tập luyện thể thao, 
hàng tuần tham gia vào các hoạt 
động văn hóa văn nghệ, hát 
karaoke… 

Với tâm lý thoải mái, điều kiện phù 
hợp cùng quyết tâm của người 
nghiện khi lựa chọn đi cai nghiện tự 
nguyện chính là yếu tố quyết định 
hiệu quả của công tác cai nghiện. 
Bên cạnh đó, công tác tư vấn chuyên 
môn cũng được thực hiện một cách 
bài bản để tạo động lực cho học viên, 
xác định nơi điều trị sẽ mang lại lợi 
ích cho họ, giảm nguy cơ học viên 
chống đối hay bỏ trốn. Cùng với đó, 

đến các cơ sở, người nghiện ma túy 
không những được chăm sóc, đối xử 
như bệnh nhân, mà còn được giáo 
dục lối sống, tư vấn tâm lý và việc 
làm sau cai nghiện. 

Hiện nay, Bà Rịa – Vũng Tàu đang 
tăng cường tuyên truyền sâu rộng 
đến tận các xã, phường để người 
nghiện cũng như các bậc phụ huynh 
có con em sử dụng ma túy, biết đến 
môi trường cai nghiện tự nguyện 
thân thiện và chuyên nghiệp.  

(Theo baodansinh.vn) 
 

 
 
 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU: ĐÀO TẠO 
NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG 
THÔN CHUYỂN HƯỚNG 
CHUYÊN SÂU  

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn đến năm 2020” với mục 
tiêu tổng quát: “Bình quân hàng năm 
đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao 
động nông thôn, đào tạo, bồi dưỡng 
cho 100.000 lượt cán bộ, công chức 
xã. Nâng cao chất lượng và hiệu quả 
đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, 
tăng thu nhập của lao động nông 
thôn (LĐNT) góp phần chuyển dịch 
cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, 
phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông 
nghiệp, nông thôn…”. Riêng trong 
giai đoạn 2016-2020 cả nước thực 
hiện đào tạo nghề cho 6 triệu lao 
động nông thôn, trong đó, khoảng 
1,4 triệu người học nghề nông 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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nghiệp, 4,1 triệu người học nghề phi 
nông nghiệp (Tỷ lệ có việc làm sau 
khi học nghề trong giai đoạn này tối 
thiểu đạt 80%) và đào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức, năng lực quản lý hành 
chính, quản lý kinh tế-xã hội chuyên 
sâu  cho khoảng 0,5 triệu lượt cán 
bộ, công chức xã. 

Hiện nay, cả nước có hơn 30 triệu 
lao động làm việc trong lĩnh vực 
nông nghiệp và mỗi năm có thêm 
khoảng 1 triệu người đến tuổi lao 
động. Như vậy,  theo mục tiêu của đề 
án đã nêu, mỗi năm nước ta sẽ có 
khoảng 2 triệu lao động nông thôn 
cần được đào tạo nghề để chuyển đổi 
sang các ngành nghề phi nông 
nghiệp. Đây là một con số rất lớn và 
trong xu hướng phát triển hiện nay 
của nền kinh tế nước ta, thì đó là một 
đòi hỏi chính đáng, bức xúc và cần 
có hướng đào tạo nghề cho LĐNT 
một cách ổn định và đạt hiệu quả 
cao. Để các hoạt động đào tạo nghề 
cho LĐNT thực sự hiệu quả, tạo việc 
làm và góp phần chuyển dịch cơ cấu 
lao động ở nông thôn, trước hết cần 
xác định đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn là một nhiệm vụ thiết 
thực, là cơ hội để nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực cho địa 
phương, nâng cao chất lượng, năng 
suất lao động và góp phần nâng cao 
sức cạnh tranh của các sản phẩm 
nông nghiệp Việt Nam trên thị 
trường quốc tế. Mặt khác, do tính đa 
dạng vùng miền và tính đặc thù của 
LĐNT (trình độ học vấn không đồng 

đều, lao động theo mùa vụ, thói quen 
canh tác …) nên việc tổ chức các 
khóa đào tạo phải rất linh hoạt về 
chương trình, hình thức và phương 
thức đào tạo. Hơn nữa, cần kịp thời 
đổi mới nội dung, chương trình và 
phương pháp truyền đạt cho phù hợp 
với đối tượng người học và theo sát 
nhu cầu của thị trường lao động. 
Đồng thời, cần quan tâm đầu tư phát 
triển các cơ sở dạy nghề cho lao 
động nông thôn dưới nhiều hình 
thức: Cơ sở dạy nghề công lập, cơ sở 
dạy nghề tại các doanh nghiệp, tại 
các hợp tác xã, trang trại, nông lâm 
trường vùng chuyên canh, tại các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và 
tại các cơ sở dạy nghề tiểu thủ công, 
mỹ nghệ… 

Tại nhiều địa phương, các lớp dạy 
nghề theo “Đề án đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn đến năm 2020” 
đã giúp người nông dân tiếp cận dần 
với phương thức sản xuất khoa học, 
hiện đại, đem lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn. Việc đào tạo nghề chuyên sâu, 
gắn với công nghệ cao, giúp người 
nông dân ứng dụng được khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt đúng 
quy trình sẽ tiết kiệm được nhiều chi 
phí, hạn chế sâu bệnh và tăng năng 
suất. 
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Chăn nuôi bò cho thu nhập cao ở 
Bà Rịa- Vũng Tàu (Ảnh: K.V) 

Lớp học nghề ngoài lý thuyết phải 
gắn với thực hành để người nông dân 
hiểu và nắm rõ quy trình sản xuất 
nông sản khoa học, sử dụng công cụ 
sản xuất hiện đại, giảm thiểu việc sử 
dụng hóa chất trên cây trồng, đồng 
thời cung cấp cho người nông dân 
kiến thức ứng phó với biến đổi khí 
hậu, tuyên truyền tác hại của việc sử 
dụng hóa chất tràn lan trong trồng 
trọt, chăn nuôi... 

(TH) 
 

SỬ DỤNG VITAMIN C TRONG 
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  

1. Vai trò của Vitamin C 
- Vitamin C rất cần thiết cho quá 

trình tổng hợp collagen và cartilage ở 
động vật có xương sống. Bên cạnh 
đó, Vitamin C được xem như là chất 
kháng ôxy hóa, kích thích hệ miễn 
dịch, hỗ trợ hấp thu sắt, giúp ngăn 
ngừa hiện tượng thiếu máu thường 
gặp và giảm stress. 

- Cá và giáp xác không có khả năng 
tổng hợp Vitamin C do thiếu enzym 
L-gulono-lactone oxidase, mà 
thường hấp thu từ thức ăn. 

- Thức ăn thiếu vitamin C là 
nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng 
bệnh lý như bệnh vẹo cột sống ở cá 
và bệnh chết đen ở tôm. Với tôm giai 
đoạn ấu trùng cần Vitamin C nhiều 
hơn so với giai đoạn trưởng thành. 

 2. Biểu hiện tôm, cá thiếu 
Vitamin C 

- Khi cá thiếu Vitamin C sẽ dẫn 
đến việc giảm ăn, yếu ớt và hoạt 
động kém, nặng hơn là bị biến dạng 
cấu trúc, dị tật xương sống, ưỡn 
lưng… hay xuất hiện hiện tượng xuất 
huyết gốc vây và da, mất sắc tố ở da, 
tổn thương da và hàm lượng khoáng 
giảm ở cá rô phi. 

- Ở tôm, thức ăn thiếu Vitamin C là 
nguyên nhân dẫn đến bệnh chết đen 
do màu sắc cơ thể chuyển sang màu 
đen tối và làm giảm tỷ lệ sống của ấu 
trùng tôm, tăng thời gian biến thái. 

* Dấu hiệu bệnh lý và phân bố 
của hội chứng chết đen ở tôm sú 
khi thiếu Vitamin C 

- Đầu tiên xuất hiện đốm đen ở 
phần cơ dưới lớp vỏ kitin của phần 
bụng, đầu ngực và các khớp nối giữa 
các đốt. 

- Bệnh nặng vùng đen xuất hiện lan 
trên mang tôm và thành ruột. Tôm bỏ 
ăn, chậm lớn. 

- Đàn tôm mắc bệnh có thẻ bị chết 
1- 5% hàng ngày. Tổng tỷ lệ hao hụt 
rất lớn có thể lên đến 80- 90%. 

- Hiện tượng bệnh lý giống bệnh ăn 
mòn nhưng chỉ khác ở phần vỏ kitin 
không bị mòn. 
3. Nhu cầu và chế độ sử dụng 
- Hầu hết các loài cá, tôm đều có 

các yêu cầu về chế độ sử dụng 
Vitamin C theo định lượng sẽ phụ 
thuộc vào một số yếu tố gồm: thói 
quen, kích thước và tốc độ tăng 
trưởng của tôm, cá nuôi; hình thức 
nuôi; quá trình sản xuất khẩu phần 
thức ăn; các đặc tính của môi trường 
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nước và tình trạng sinh lý của cá, 
tôm; giai đoạn phát triển. 

-  Nhu cầu Vitamin C thay đổi tùy 
theo giai đoạn phát triển. Ở giai đoạn 
ấu trùng tôm, cá cần được cung cấp 
lượng Vitamin C nhiều hơn giai đoạn 
trưởng thành và giai đoạn bố mẹ (Ở 
giai đoạn ấu trùng tôm càng xanh 
cần bổ sung 200 mg Vitamin C/kg 
thức ăn, giai đoạn tôm giống cần bổ 
sung 100 mg/kg thức ăn). 

- Đối với cá nuôi, nhu cầu Vitamin 
C tùy theo loài (cá chép bột có nhu 
cầu Vitamin C là 45 mg/kg, trong khi 
cá chẽm bột chỉ 20 mg/kg). 

- Tôm, cá bị bệnh thì nhu cầu bổ 
sung Vitamin C cũng sẽ cao hơn so 
với tôm, cá khỏe mạnh. 

 - Để hạn chế sự hao hụt Vitamin 
C, người ta phải bảo vệ vật nuôi 
trước khi bổ sung vào thức ăn ở các 
dạng khác nhau. Người nuôi có thể 
bổ sung Vitamin C vào thức ăn loại 
vi bọc do hàm lượng Vitamin C ở 
dạng này khoảng 80 - 90% và có thể 
lưu trữ trong vài tháng. 

4. Thời điểm và liều lượng bổ 
sung 

- Trong nuôi thủy sản, khi thời tiết 
thay đổi hoặc xung quanh vùng nuôi 
có dịch bệnh cũng nên bổ sung 
thường xuyên Vitamin C vào thức ăn 
cho vật nuôi. 

- Liều lượng sử dụng tùy thuộc vào 
loại Vitamin C, khoảng 500 - 1.000 
mg/kg thức ăn. Đồng thời, nên định 
kỳ bổ sung khoảng 3 - 5 ngày/tháng; 
khi cá bị bệnh cần tăng thêm liều 

lượng và bổ sung 5 - 7 ngày liên tục. 
Lưu ý: Nên bổ sung Vitamin C với 

thuốc bổ, men tiêu hóa nhằm tăng 
sức đề kháng cho cá, tôm trước khi 
cho chúng dùng kháng sinh để điều 
trị bệnh. Ngoài ra, không nên sử 
dụng Vitamin C cùng với các loại 
kháng sinh điều trị bệnh như 
ampicilin, amoxycilin... vì các loại 
kháng sinh này không bền khi ở cùng 
Vitamin C. 

(Theo TTKNQG) 
 

TRỒNG CÂY LẠC DẠI BỔ 
SUNG HỮU CƠ VÀ VI SINH 
VẬT TỐT CHO ĐẤT  

Để đủ dinh dưỡng cho cây trồng và 
bảo vệ đất, ngoài tăng cường bón các 
loại phân hữu cơ, người ta còn phải 
sử dụng biện pháp phủ bổi (multring) 
bằng thân xác thực vật và trồng cây 
phủ đất.  

Ở Việt Nam, cây lạc dại được biết 
đến và trồng lần đầu tiên thẹo dự án 
nghiên cứu hệ thống nông nghiệp 
miền núi phía Bắc từ năm 1999 và 
bắt đầu nghiên cứu ứng dụng tại Bắc 
Kạn, được Bộ NN & PTNT công 
nhận công nhận tiến bộ kỹ thuật. 

 
Theo Lê Quốc Doanh, năm 2007 
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Viện khoa học kỹ thuật nông lâm 
nghiệp miền núi phía Bắc đã làm 
thí nghiệm  với kết quả: trồng cây 
lạc dại trong một số vườn mận trên 
vùng sườn đồi tại huyện Mộc Châu 
có khả năng làm giảm 72,4% lượng 
đất bị xói mòn và năng suất mận 
tăng 25% khi thảm lạc dại đã phát 
triển mạnh. Trong những tháng khô 
hạn thì ẩm độ đất dưới thảm lạc dại 
bao giờ cũng cao hơn so với đối 
chứng từ 10 đến 50% tuỳ thuộc vào 
độ dày của thảm che phủ và điều 
kiện đất đai. 

Sau khi trồng cây lạc dại được 6 
tháng, tỉ lệ che phủ vườn  đạt 100% 
và lượng chất khô thu được là 4.800 
kg/ha. Năng suất xanh cây lạc dại 
ước đạt hơn 136 tấn/ha/năm tương 
đương 20 – 25 tấn chất khô. Hàm 
lượng đạm tổng số 2,87%, lân tổng 
số 0,95%, kali 1,78%. Cây lạc dại 
có khả năng cố định đạm từ 200 – 
300 kg N/ha/năm hoặc với lượng 
chất xanh trên một năm cây lạc dại 
có thể trả lại cho đất lượng dinh 
dưỡng rất cao (595 kg N/ha, 140 kg 
P O /ha và 200 kg K O/ha). Theo 
Trần Đức Thành ( năm 2014), thí 
nghiệm trồng cây lạc dại trên đất 
trồng hồ tiêu tại Bà Rịa-Vũng Tàu, 
sau 6 tháng phủ kín đất. Kiểm tra 
một số chỉ tiêu của đất trong vườn 
tiêu, so sánh giữa lô có trồng lạc dại 
và lô đối chứng không trồng lạc 
dại, số liệu khảo sát một số chỉ tiêu 
của đất và biến động số lượng 
tuyến trùng trong đất trong sáu 

tháng mùa khô cho thấy: 
Độ ẩm đất trong lô trồng lạc dại 

suốt trong mùa khô luôn cao hơn 
nhiều so với lô không trồng lạc dại. 
Riêng trong tháng sáu, độ ẩm đất 
trên lô trồng lạc dại là 40,75%, lô 
không trồng lạc dại 27%. Hợp chất 
hữu cơ đất được tăng dần trong lô 
trồng lạc dại, số liệu kiểm tra vào 
tháng sáu, trong đất có 3,77% hợp 
chất hữu cơ, so với lô không trồng 
lạc dại là 2,60%. Đo độ pH đất vào 
tháng 6, trong lô trồng lạc dại là 5,2 
so với lô không trồng lạc dại 4,77. 

Như vậy, tuy chỉ mới trong vòng 
sáu tháng cây lạc dại mọc phủ kín, 
độ pH và hàm lượng hữu cơ của đất 
đã bắt đầu biến đổi tốt lên, và bắt 
đầu ảnh hưởng đến sự đa dạng hóa 
sinh học đất trong vườn tiêu. Đất 
trồng lạc dại có 210 con tuyến trùng 
ký sinh, ít hơn so với đất không 
trồng lạc dại có 270 con tuyến trùng 
ký sinh trong 1gram rể cây tiêu. 
Qua thực tiễn trồng cây lạc dại phủ 
đất trong vườn cây ở các nơi, chúng 
ta có nhận xét: Cây lạc dại có tranh 
dinh dưỡng với cây trồng, nhưng 
cuối cùng cây lạc dại đã bảo vệ, 
chống rữa trôi, giữ ẩm đất và đưa 
lại cho đất một khối lượng hữu cơ 
lớn. 

Hằng năm, cây lạc dại đã cố định 
lượng phân đạm rất lớn cho đất và 
cây trồng. Trồng cây phủ đất, đặc 
biệt là cây lạc dại, trong vườn cây 
là hình thức bón phân hữu cơ và 
bảo vệ đất rất hiệu quả cho cây 
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trồng. Trồng cây lạc dại đã làm 
phong phú, đa dạng hóa sinh học có 
lợi.  

Hiện nay, có người còn phân vân 
rằng cây lạc dại cũng có sâu bệnh, 
nếu trồng xen sẽ lây bệnh cho cây 
trồng. Ý kiến này đúng, tuy nhiên 
kinh nghiệm trong nước và trên thế 
giới cho thấy, trồng cây lạc dại 
trong vườn cây đều đem lại lợi lớn 
cho cây trồng hơn là mặt có hại. Ở 
nước ta, việc trồng xen cây lạc dại 
đã được công nhận là tiến bộ kỹ 
thuật. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

RA MẮT CỤC CHẾ BIẾN VÀ 
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 
NÔNG SẢN 

Chiều ngày 21/6, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn vừa chính 
thức tổ chức lễ ra mắt Cục Chế biến 
và Phát triển thị trường Nông sản. 
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một 
cơ quan chuyên biệt lo đầu ra các sản 
phẩm nông sản. 

Cục Chế biến và Phát triển thị 
trường Nông sản sẽ thực hiện chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan có liên 
quan điều hành cân đối cung cầu các 
mặt hàng thiết yếu về nông sản. 

Bên cạnh đó, đơn vị này chính là 
đầu mối phối hợp với các cơ quan 
chức năng của Bộ Công Thương xây 
dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, 
chính sách về thương mại, trao đổi 
hàng hóa qua biên giới, khu kinh tế 
cửa khẩu đối với hàng hóa nông sản. 

Đối với nhiệm vụ phát triển thị 
trường nông sản quốc tế, Cục Chế 
biến và Phát triển thị trường Nông 
sản sẽ thực hiện công tác nghiên cứu, 
phân tích, dự báo và tổng hợp báo 
cáo về tình hình thị trường nông sản 
quốc tế theo ngành hàng và theo khu 
vực thị trường. 

Đồng thời, đơn vị này sẽ cập nhật, 
cung cấp thông tin, hướng dẫn doanh 
nghiệp, người sản xuất về chính sách 
thị trường nông sản, rào cản thương 
mại, rào cản kỹ thuật về xuất, nhập 
khẩu nông sản. Cục cũng thực hiện 
hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài tìm 
hiểu môi trường và cơ hội kinh 
doanh nông sản tại Việt Nam. 

Đặc biệt, đơn vị này cũng được 
giao chủ trì, phối hợp với các hiệp 
hội ngành hàng, doanh nghiệp và các 
tổ chức có liên quan trong việc ứng 
phó với rào cản kỹ thuật; các vụ kiện 
chống bán phá giá, chống trợ cấp và 
tự vệ thương mại của nước ngoài đối 
với hàng nông sản xuất khẩu của 
Việt Nam. Theo đó, Cục sẽ thực hiện 
xử lý các tranh chấp thương mại 
nông sản quốc tế theo quy định. 

Đặc biệt, Bộ sẽ hợp tác chặt chẽ 
với Bộ Công Thương để khai thác tốt 
cả hai nhóm thị trường gồm nhóm thị 
trường 7 tỷ dân trên thế giới và nhóm 
thị trường 92 triệu dân trong nước. 
Tại buổi lễ ra mắt cũng đã diễn ra lễ 
ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục 
Chế biến và Phát triển thị trường 
Nông sản và các đối tác.  

(Theo chebien.gov.vn) 
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PHÁT BỆNH DO THÓI QUEN 
ĂN UỐNG “CHUNG ĐỤNG”  

Có nhiều bệnh lây qua đường ăn 
uống, trong đó có bệnh nhiễm 
Helicobacter pylori gây khổ sở cho 
khá nhiều người. Helicobacter pylori 
viết tắt HP là vi khuẩn sống trong dạ 
dày có thể gây viêm loét niêm mạc 
dạ dày - tá tràng. HP còn được xác 
định là nguyên nhân hàng đầu có thể 
gây ung thư dạ dày. Ở các nước có 
nền công nghiệp chưa phát triển như 
nước ta, do yếu kém về điều kiện 
nguồn nước, thực phẩm và vệ sinh 
con người, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn này 
chiếm đến 90% dân số. 

Nếu tránh được các yếu tố nguy cơ 
và thực hiện một số biện pháp phòng 
ngừa nhất định, ta có thể giảm nguy 
cơ bị nhiễm khuẩn HP. 

Tiệt trừ HP rất khó vì con vi khuẩn 
này phát sinh tính đề kháng, tức 
chống lại tác dụng của kháng sinh rất 
nhanh và phức tạp. Để đối phó với 
tính đề kháng rất nhanh của HP, các 
nhà khoa học y dược luôn theo dõi 
và tìm ra các phác đồ điều trị mới 
hiệu quả thay cho các phác đồ bị thất 
bại. 

Đầu tiên phải dùng phác đồ ban 
đầu ba thuốc, và phác đồ chuẩn ban 
đầu là phối hợp 3 thuốc: omeprazol 
hoặc một thuốc ức chế bơm proton 
khác kết hợp 2 kháng sinh là 

amoxicillin và clarithromycin. 
Khi phác đồ ban đầu ba thuốc thất 

bại phải dùng phác đồ bốn thuốc (có 
2 kháng sinh, gồm omeprazol + 
bismuth subsalicylat + tetracyclin + 
metronidazol). Thất bại nữa phải 
dùng phác đồ bốn thuốc điều trị “liên 
tiếp” (sequential therapy, có 3 kháng 
sinh, gồm 5 ngày đầu: omeprazol + 
amoxicillin, 5 ngày sau: omeprazol + 
clarithromycin + metronidazol). 

Mới đây nhất là phác đồ “cứu vãn” 
(salvage regimen), đây là phác đồ 
dùng sau cùng khi các phác đồ vừa 
kể thất bại, đặc biệt phải dùng các 
kháng sinh mới là levofloxacin hoặc 
rifabutin. Việc điều trị HP rất khó 
khăn nên từ lâu, người ta nghĩ đến 
phòng ngừa, tức không để HP lây 
nhiễm từ người này sang người khác. 
Không bị lây nhiễm thì không phải 
gian nan trong việc điều trị. 

Vi khuẩn HP có thể có trong nước 
bọt và dịch tiết ra từ dạ dày hoặc 
miệng. Nguy cơ nhiễm khuẩn HP sẽ 
tăng nếu những chất này được đưa 
đến miệng hoặc cho tay vào miệng 
sau khi chạm vào những nơi chứa vi 
khuẩn. Đối với người dân châu Á, 
dùng đũa ăn cơm vừa gắp thức ăn 
vừa và cơm và cho thức ăn vào 
miệng, thì có nguy cơ rất cao HP sẽ 
từ miệng người bị nhiễm theo đũa và 
cơm lây vào thức ăn khi được dùng 
để gắp. 

Như vậy, dùng đũa vừa ăn vừa gắp 
chính là con đường truyền nhiễm HP 
ngẫu nhiên miệng - miệng. Vì nhiều 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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người không biết bản thân đã nhiễm 
khuẩn HP nên vi khuẩn có thể dễ 
dàng lây lan từ người này sang người 
khác qua con đường truyền nhiễm 
miệng - miệng này. 

Một trong những nguyên nhân dẫn 
đến tỷ lệ nhiễm HP trong cộng đồng 
nước ta rất cao là do thói quen ăn 
uống “chung đụng”. Thông thường, 
khi ăn uống người Việt luôn có thói 
quen chấm chung một chén nước 
chấm, dùng đũa của mình gắp thức 
ăn cho người khác để tỏ sự hiếu 
khách. Thói quen ăn uống này tưởng 
như thân tình nhưng nó là con đường 
để vi khuẩn HP xâm nhập vào cơ thể 
nhanh nhất.  

Bên cạnh đó, sở thích ăn uống ở 
hàng quán vỉa hè kém vệ sinh càng 
làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn HP, 
thậm chí nhiễm nhiều bệnh lây qua 
đường miệng khác như viêm gan 
siêu vi A, viêm gan siêu vi E... 

Để hạn chế nhiễm khuẩn HP và cả 
sự nhiễm các mầm bệnh lây qua 
miệng trong cộng đồng, mọi người 
nên tập thói quen giữ vệ sinh cá nhân 
và tránh chung đụng trong ăn uống. 
Nếu có điều kiện, nên dùng phần ăn 
riêng, nhất là nước chấm. Nếu món 
ăn bắt buộc phải dùng chung, nên để 
vào đó một chiếc muỗng sạch dùng 
chung. 

Khi dùng đũa cá nhân, tránh để đũa 
chạm vào những phần thức ăn còn 
lại, gắp nhanh và dứt khoát, không 
khua khoắng. Không nên dùng chung 
ly uống nước để đảm bảo vệ sinh cho 

mình và cho người. Tập thói quen 
rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, 
không thấm nước bọt khi đếm tiền, 
lật giấy... 

Điều quan trọng là mọi người cần 
có ý thức giảm thiểu đến mức tuyệt 
đối không có sự chung đụng trong 
việc ăn uống, nhờ thế mà tránh được 
sự lây lan, không chỉ với vi khuẩn 
HP mà còn nhiều loại vi khuẩn nguy 
hiểm khác. Và với tinh thần sáng tạo, 
mỗi người có thể có những biện pháp 
thực hành khác có cùng mục đích sao 
cho thật thuận tiện. 

  (PGS.TS.DS. Nguyễn Hữu Đức 
Theo KHPT) 

 
LỢI ÍCH CỦA DẦU CÁ  

Dầu cá là một trong những nguồn 
cung cấp axit béo omega-3 tốt nhất 
từ thiên nhiên.  

Dầu cá chứa hai axit béo lành 
mạnh nhất là axit docosahexaenoic 
(DHA) và eicosapentaenoic acid 
(EPA). Những thành phần này không 
thể được sản xuất bởi cơ thể, vì vậy 
chúng ta cần lấy chúng từ thức ăn 
hoặc chất bổ sung. Nếu chế độ ăn 
uống của bạn thiếu hải sản và 
omega-3 hãy bổ sung ngay dầu cá. 

Dưới đây là một số tác dụng của 
dầu cá với sức khỏe 
Bệnh tim mạch 

Dầu cá giúp phòng ngừa các bệnh 
tim mạch. Dầu cá không chỉ hỗ trợ 
giảm lượng triglycerid, cholesterol 
và xơ cứng động mạch mà còn ngăn 
ngừa loạn nhịp tim. 
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Phòng ngừa ung thư 
Dầu cá được chứng minh là có hiệu 

quả chống lại ba dạng ung thư phổ 
biến: ung thư vú, đại tràng và tuyến 
tiền liệt. Omega 3 giúp nuôi dưỡng 
các tế bào khỏe mạnh bình thường 
không bị đột biến thành các khối ung 
thư và ngăn chặn sự phát triển tế bào 
vô ích. 

Sức khỏe cho mái tóc và làn da 
Omega 3 giúp giữ độ ẩm trong tế 

bào da, sản sinh collagen, hạn chế 
nếp nhăn và giữ cho bạn luôn tươi 
trẻ. Hàm lượng protein trong dầu cá 
giúp tóc phát triển và duy trì mái tóc 
khỏe mạnh, mượt mà. 

Chống viêm, giảm đau 
Viêm là cơ chế tự nhiên của cơ thể 

để chống lại độc tố xâm nhập. Một 
nghiên cứu liên quan đến bệnh nhân 
bị chứng đau cổ và lưng chứng minh 
rằng dầu cá có thể giúp giảm đau 
bằng khả năng giảm phản ứng viêm. 
Nghiên cứu cho rằng dầu cá có thể là 
một biện pháp an toàn hơn cho 
chứng đau cổ, lưng so với các loại 
thuốc truyền thống có tác dụng phụ 
làm loét dạ dày và xuất huyết. 

Não bộ và hệ thần kinh 
Dầu cá giúp tăng cường trí nhớ, tư 

duy và độ tập trung. Ngoài ra, dầu cá 
tăng cường lưu thông máu, tác động 

đến hóc-môn, hệ miễn dịch và thậm 
chí là chức năng não bộ. 

Mụn trứng cá 
Dầu cá cũng rất hữu hiệu trong 

việc điều trị mụn trứng cá nhờ các 
đặc tính EPA của nó - tác động tới sự 
hình thành bã nhờn trong nang lông. 
(khoahocvacongnghevietnam.com.vn) 

 
DINH DƯỠNG GIÚP PHÒNG 
BỆNH TÁO BÓN Ở TRẺ   

Táo bón là tình trạng rất dễ gặp ở 
trẻ, đặc biệt là những trẻ đang trong 
độ tuổi mẫu giáo. Đối với trẻ nhỏ, có 
2 nguyên nhân chính dẫn đến tình 
trạng táo bón là do chế độ ăn ít chất 
xơ và hiện tượng loạn khuẩn đường 
ruột. Các chuyên gia cho biết, táo 
bón cho dù bất kỳ nguyên nhân nào 
thì chế độ ăn vẫn đóng vai trò quan 
trọng nhất. Do vậy, mẹ hãy nhớ 
những điều sau khi xây dựng chế độ 
ăn cho trẻ táo bón: 

+ Tăng cường chất xơ ở các loại 
rau củ quả: Cần cho bé ăn 1-3 lạng 
hoa quả và 1-3 lạng rau xanh 1 ngày, 
tùy theo tuổi của con. Mẹ nên tập 
cho bé ăn rau quả đúng cách, bằng 
cách nghiền nát quả hay nạo, nên 
băm rau hoặc nghiền nhỏ và cho bé 
ăn cả bã. 

Hạn chế hoặc không ăn các loại 
quả gây táo bón: đó là các loại quả 
có vị chát (ổi , sim, sung...) 

 +  Không nên cho ăn quá nhiều 
đạm: Trẻ mới tập ăn bột, chỉ nên ăn 
30 – 50g thịt các các loại, còn trẻ lớn 
hơn cũng không ăn quá 1-2 lạng thịt, 
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cá.. một ngày và nên thay đổi các 
loại khác nhau như: thịt lợn, thịt gà, 
cá, tôm, trứng, đậu phụ... 

+ Uống đủ nước mỗi ngày: khoảng 
50 -100 ml/kg cân nặng /ngày; nhất 
là vào mùa hè. 

Ngoài ra, bên cạnh việc cải thiện 
dinh dưỡng cho trẻ, mẹ hãy cho bé 
sử dụng các sản phẩm bổ sung chất 
xơ tự nhiên Synergy 1 như Bio-
acimin Fiber. 

Bio-acimin Fiber là 1 dòng sản 
phẩm thuộc nhãn hiệu Bio-
acimin® được đặc chế riêng dành 
cho trẻ táo bón. Bio-acimin Fiber là 
sự kết hợp của chất xơ tự nhiên 
Synergy 1 và các men vi sinh được 
nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu. 

Các men vi sinh Lactobacillus 
acidophilus và Bifidobacterium là 
các chủng vi khuẩn có lợi ở đường 
ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường 
ruột, đảm bảo cho hệ tiêu hóa khỏe 
mạnh. 

 Nhờ sự kết hợp của chất xơ tự 
nhiên Synergy 1 và các men vi sinh, 
Bio-acimin Fiber giúp cải thiện hiệu 
quả tình trạng táo bón của trẻ nhờ 3 
tác dụng: 

- Làm mềm và tăng thể tích phân 
- Bảo vệ hệ tiêu hoá còn non nớt 

của trẻ. 
(Theo baodansinh.vn) 

 
 

 
 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO 

VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 
THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2011-
2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG 
THỜI GIAN TỚI  

Giải quyết việc làm là một trong 
những chính sách quan trọng đối với 
mọi quốc gia, đặc biệt là đối với các 
nước đang phát triển có lực lượng 
lao động trẻ lớn như Việt Nam.  

Nhận thức được vị trí, vai trò của 
vấn đề giải quyết việc làm, trong 
những năm qua, Nhà nước ta đã có 
nhiều chủ trương, chính sách tốt 
nhằm giải quyết việc làm cho người 
lao động, đặc biệt là lao động ở độ 
tuổi thanh niên. 

Trong giai đoạn 2011-2016, nhằm 
đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết 
việc làm cho người lao động nói 
chung (đặc biệt là lao động thanh 
niên, thanh niên nông thôn) và bộ 
đội, công an xuất ngũ nói riêng, 
Chính phủ đã ban hành rất nhiều chế 
độ, chính sách quan trọng nhằm hỗ 
trợ, tạo điều kiện việc làm cho thanh 
niên. Cụ thể là: 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 
ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy 
định về chính sách hỗ trợ tạo việc 
làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

- Nghị định số 103/2015/NĐ-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành 
một số điều của Luật Công an nhân 
dân; 

- Nghị định số 27/2016/NĐ-CP 
ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy 
định một số chế độ, chính sách đối 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại 
ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ 
quan, binh sĩ tại ngũ; 

- Quyết định số 1956/QĐ-TTg 
ngày 27/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn đến 
năm 2020; 

- Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg 
ngày 29/4/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ 
các huyện nghèo đẩy mạnh xuất 
khẩu lao động góp phần giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2009 - 2020; 

- Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg 
ngày 09/10/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ chế hoạt động của 
các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc 
phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội 
xuất ngũ học nghề; 

- Quyết định số 2474/QĐ- TTg 
ngày 30/12/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát 
triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 
2011-2020;... 

Trong quá trình triển khai thực hiện 
các chính sách tạo việc làm cho lao 
động thanh niên, một số Bộ, cơ quan 
ở Trung ương và địa phương đã tổ 
chức thu hút, tuyển chọn thanh niên 
tình nguyện tham gia các chương 
trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của ngành, 
lĩnh vực được phân công như: 

- Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức 
trẻ tình nguyện về các xã tham gia 
phát triển nông thôn, miền núi giai 

đoạn 2013-2020; 
- Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí 

thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học 
tăng cường về làm Phó Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân xã thuộc 64 huyện 
nghèo (Bộ Nội vụ); 

- Dự án tăng cường trí thức trẻ tình 
nguyện đến công tác tại các khu kinh 
tế quốc phòng giai đoạn 2011 - 2020 
(Bộ Quốc phòng); 

- Dự án Đảo thanh niên Bạch Long 
Vĩ và Đảo thanh niên Cồn Cỏ; 

- Dự án Làng thanh niên lập nghiệp 
(Trung ương Đoàn thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh)... 

Năm 2016, theo kế hoạch đã đào 
tạo nghề cho 65.384 bộ đội xuất ngũ, 
trong đó đào tạo sơ cấp chiếm 
75,6%. 

Tháng 3/2017, Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội và Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh đã ký chương trình phối 
hợp giai đoạn 2017-2020, trong đó 
tập trung nội dung tư vấn hướng 
nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giải 
quyết việc làm cho thanh niên. 

Để đẩy mạnh giải quyết việc làm 
cho thanh niên, trong đó có thanh 
niên nông thôn, bộ đội, công an xuất 
ngũ, ngoài sự năng động, chủ động 
của bản thân thanh niên, cần có sự 
tham gia tích cực của các cấp, các 
ngành và chính quyền địa phương, 
trong đó việc phát triển kinh tế địa 
phương nhằm đẩy mạnh giải quyết 
việc làm tại chỗ có ý nghĩa quyết 
định. Chính vì vậy, trong thời gian 
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tới cần thực hiện đồng bộ các biện 
pháp sau đây: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện 
các chính sách đào tạo nghề nghiệp, 
hỗ trợ giải quyết việc làm cho người 
lao động nói chung, thanh niên, bộ 
đội, công an xuất ngũ nói riêng; triển 
khai thực hiện Chương trình mục 
tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc 
làm và An toàn lao động giai đoạn 
2016 - 2020; trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh 
niên lập nghiệp, khởi sự doanh 
nghiệp giai đoạn 2017 - 2021. 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin thị 
trường lao động, nâng cao chất lượng 
dự báo thị trường lao động trong 
ngắn hạn và dài hạn nhằm cung cấp 
các thông tin về cơ hội việc làm, chỗ 
việc làm trống, các khoá đào tạo... 
giúp thanh niên, sinh viên lựa chọn 
và quyết định học nghề, lập nghiệp, 
tham gia thị trường lao động. 

- Nâng cao năng lực của hệ thống 
trung tâm dịch vụ việc làm trong tư 
vấn, giới thiệu việc làm và định 
hướng nghề nghiệp cho học sinh, 
sinh viên;... 

- Tăng cường thông tin, tuyên 
truyền về các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề 
nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và đưa 
lao động đi làm việc ở nước ngoài 
cho thanh niên nông thôn, bộ đội, 
công an xuất ngũ.   

 (Theo ncif.gov.vn) 
 

HỢP TÁC SẢN XUẤT NÔNG 

NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VỚI 
NÔNG DÂN  

Công ty TNHH MTV nông trại 
sinh thái Đồng Tháp (Ecofarm Đồng 
Tháp) hiện đang đầu tư dự án Khu 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao tại huyện Thanh Bình, với diện 
tích khoảng 8 ha. Công ty đã đầu tư 
4 nhà lưới, diện tích 8.000 m2 để sản 
xuất dưa lê, dưa lưới theo công nghệ 
cao, cung cấp ớt giống sạch bệnh cho 
nông dân. Ecofarm Đồng Tháp 
chuẩn bị đầu tư nhà màng theo công 
nghệ Israel với diện tích 22.000 m2. 

 
Ecofarm Đồng Tháp sản xuất dưa lưới trong 

nhà lưới 

Ecofarm Đồng Tháp đang mở rộng 
quy mô dự án, trước mắt là liên kết 
và hợp tác với các hộ nông dân lân 
cận để sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao, đầu tư khu nông nghiệp 
hữu cơ tại cù lao Tây thuộc huyện 
Thanh Bình để trồng dưa lê, dưa 
lưới và bao tiêu đầu ra. 

Bên cạnh đó, công ty thực hiện 
chương trình chuyển giao khoa học 
kỹ thuật mới cho nông dân, chương 
trình liên kết sản xuất với nông dân 
theo hướng bền vững, từng bước 
hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ.  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
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XUẤT KHẨU LÁ TÍA TÔ SANG 
NHẬT  

Công ty cổ phần Tập đoàn May Hồ 
Gươm  cho biết đơn vị này vừa có 
những lô hàng đầu tiên xuất khẩu lá 
tía tô xanh (tía tô mùi tây) sang Nhật 
Bản. Theo đó, giá bán mỗi chiếc lá 
tía tô vào nhà hàng Nhật Bản có giá 
lên tới 500-700 đồng.  

Đây là loại lá tía tô giống của Nhật 
Bản, lá màu xanh, không phải loại lá 
tím thường thấy ở Việt Nam. Đại 
diện May Hồ Gươm cho biết, để đủ 
điều kiện xuất khẩu, công ty đã khảo 
sát địa điểm, nguồn nước, chất đất, 
xây nhà kính và áp dụng quy trình 
gieo trồng, sản xuất nghiêm ngặt 
theo kỹ thuật, công nghệ và chuyên 
gia Nhật Bản. Bên cạnh yêu cầu khắt 
khe về kỹ thuật khi trồng, các lá tía 
tô còn phải được thu hoạch đúng 
ngày tuổi và có kích cỡ đều tăm tắp, 
không được rách, nát. Hiện nay, mỗi 
ngày công ty này xuất khẩu sang 
Nhật vài chục nghìn lá, đồng 
thời phải đặt riêng một chỗ với hãng 
hàng không để đảm bảo ngày nào 
cũng có sản phẩm xuất sang Nhật 
Bản. 

Theo tính toán, nếu áp dụng đúng 
theo quy trình này thì một ha trồng 
tía tô sẽ cho thu hoạch khoảng 17-18 
triệu lá, cho doanh thu khoảng 2,5 tỷ 
đồng, nhất là sản phẩm rau sạch, an 
toàn này đều được xuất khẩu sang 
Nhật Bản. 

 (TheoVnExpress.net) 

 
 

 
 

VAI TRÒ CHỦ CHỐT CỦA ĐÀO 
TẠO NGHỀ TRONG TƯƠNG 
LAI  

Trong hai năm sắp tới, Bộ Giáo 
dục Đan Mạch và Đại sứ quán Đan 
Mạch tại Việt Nam sẽ hợp tác chặt 
chẽ với Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề) để 
xây dựng và thí điểm các phương 
thức hợp tác mới giữa nhà trường và 
doanh nghiệp. 

Các hoạt động bao gồm việc xây 
dựng các chương trình giảng dạy, 
nâng cao chất lượng đào tạo tại các 
trường dạy nghề cũng như trong các 
doanh nghiệp với mục tiêu thúc đẩy 
công tác đào tạo nghề và thu hút 
thêm nhiều người học nghề. 

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
tiếp tục phụ thuộc vào đầu tư trực 
tiếp từ nước ngoài (FDI) và tăng 
năng suất lao động - cả hai yếu tố 
đều đóng vai trò chủ chốt giúp duy 
trì và nâng cao khả năng cạnh tranh 
của Việt Nam. Những nguồn lực 
tăng trưởng này phụ thuộc vào lực 
lượng lao động chủ động và hiệu quả 
để có thể tiếp nhận các phương pháp 
sản xuất mới. 

Nhu cầu về kỹ năng mới cũng gia 
tăng và chúng ta không chỉ nói về 
các kỹ năng đọc và viết. Các kỹ năng 
kỹ thuật và kỹ năng mềm như tính 
chính xác, khả năng nhận biết về 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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chất lượng, tính sáng tạo, kỹ năng 
làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết 
định là những kỹ năng đang được đòi 
hỏi ngày càng cao. 

Người tiêu dùng trong và ngoài 
nước ngày càng quan tâm nhiều hơn 
đến chất lượng và an toàn – chẳng 
hạn như trong lĩnh vực thực phẩm. 
Để đáp ứng được yêu cầu này, đòi 
hỏi phải có các phương pháp sản 
xuất và công nghệ hiện đại. Điều này 
đồng nghĩa với việc người lao động 
cần phải trang bị cho mình những kỹ 
năng mới. 

Ngành du lịch và dịch vụ là một ví 
dụ khác. Ở các tỉnh có ngành du lịch 
đang phát triển, các trường dạy nghề 
cần làm việc với các khách sạn và 
các nhà cung cấp dịch vụ du lịch để 
nắm bắt nhu cầu đối với lao động có 
kỹ năng. 

Ngành du lịch phát triển nhanh 
chóng đang mở ra những thị trường 
mới, không chỉ giới hạn ở việc đáp 
ứng nhu cầu của đối tượng du khách 
ba lô quen thuộc, những người 
thường hài lòng với phong cách du 
lịch mộc mạc và đơn giản. 

Các trường dạy nghề và đặc biệt là 
công tác quản lý của các trường dạy 
nghề phải thực sự tạo sự đổi mới 
trong chính các trường. Trong quá 
trình nâng cao tính tự chủ, các 
trường cần đảm bảo xây dựng được 
những chương trình giảng dạy phù 
hợp và phương pháp học tập hấp dẫn 
đối với những người trẻ cũng như 
đối với doanh nghiệp. 

Chương trình hợp tác ngành chiến 
lược giữa Bộ Giáo dục Đan Mạch, 
Đại sứ quán Đan Mạch và Bộ 
LĐTBXH sẽ góp phần xây dựng và 
thí điểm các phương thức hợp tác 
mới giữa các trường và doanh nghiệp 
với kỳ vọng rằng chương trình sẽ hỗ 
trợ Việt Nam đạt được mục tiêu trở 
thành nước có thu nhập trung bình 
cao vào năm 2035 và đạt được các 
mục tiêu phát triển bền vững vào 
năm 2030. 

(Theo dantri.com.vn) 
 

ĐỘI TUYỂN HỌC SINH VIỆT 
NAM THAM DỰ OLYMPIC 
TOÁN HỌC QUỐC TẾ NĂM 
2017 GIÀNH KẾT QUẢ CAO 
NHẤT TRONG LỊCH SỬ  

Theo thông tin từ Bộ giáo dục và 
đào tạo, kết quả dự thi Olympic Toán 
học quốc tế lần thứ 58 năm 2017 của 
đội tuyển quốc gia Việt Nam, cả 6/6 
thí sinh dự thi đều đoạt Huy chương, 
gồm: 4 Huy chương Vàng, 1 Huy 
chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. 
Đây là kết quả cao nhất trong lịch sử 
43 năm Việt Nam tham dự Olympic 
Toán học quốc tế. 

  Đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự 
Olympic Toán học quốc tế năm 2017. Ảnh: 
BGD 
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Kết quả cụ thể như sau: 
1. Em Hoàng Hữu Quốc Huy, học 

sinh lớp 12, Trường Trung học phổ 
thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu: Huy chương Vàng. 

2. Em Nguyễn Cảnh Hoàng, học 
sinh lớp 12, Trường Trung học phổ 
thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh 
Nghệ An: Huy chương Vàng. 

3. Em Lê Quang Dũng, học sinh 
lớp 12, Trường Trung học phổ thông 
chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa: 
Huy chương Vàng. 

4. Em Phan Nhật Duy, học sinh lớp 
12, Trường Trung học phổ thông 
chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh: Huy 
chương Vàng. 

5. Em Phạm Nam Khánh, học sinh 
lớp 11, Trường Trung học phổ thông 
chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành 
phố Hà Nội: Huy chương Bạc. 

6. Em Đỗ Văn Quyết, học sinh lớp 
12, Trường Trung học phổ thông 
chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc: 
Huy chương Đồng. 

Với kết quả này, đội tuyển quốc gia 
Việt Nam dự thi Olympic Toán học 
quốc tế năm 2017 đứng thứ 3 trên 
tổng số 112 quốc gia và vùng lãnh 
thổ tham dự, sau Hàn Quốc và Trung 
Quốc; các vị trí thứ 4 và thứ 5 kế tiếp 
là Hoa Kỳ và Iran. 

Đây là kết quả cao nhất trong lịch 
sử 43 năm Việt Nam tham dự 
Olympic Toán học quốc tế. Đặc biệt, 
em Hoàng Quốc Hữu Huy, Trường 
Trung học phổ thông chuyên Lê Quý 
Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 

điểm cao nhất (35 điểm) trong hơn 
600 thí sinh dự thi Olympic Toán 
học quốc tế năm 2017, cùng 2 thí 
sinh của Nhật Bản và Iran. 

Kết quả dự thi Olympic Vật lí quốc 
tế lần thứ 48 năm 2017 được tổ chức 
tại Indonesia từ ngày 16 đến ngày 
24/7/2017 cũng rất đáng mừng. Đội 
tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 thí 
sinh dự thi, 5/5 thí sinh đều đoạt giải; 
gồm: 4 Huy chương Vàng, 1 Huy 
chương Bạc. Cụ thể như sau: 

- Em Đinh Anh Dũng, học sinh lớp 
12, Trường Trung học phổ thông 
chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành 
phố Hà Nội: Huy chương Vàng; 

- Em Tạ Bá Dũng, học sinh lớp 12, 
Trường Trung học phổ thông chuyên 
Khoa học Tự  nhiên, Đại học Quốc 
gia Hà Nội: Huy chương Vàng; 

- Em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh 
lớp 12, Trường Trung học phổ thông 
chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng 
Bình: Huy chương Vàng; 

- Em Trần Hữu Bình Minh, học 
sinh lớp 12, Trường Trung học phổ 
thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh 
Nghệ An: Huy chương Vàng; 

- Em Phan Tuấn Linh, học sinh lớp 
12, Trường Trung học phổ thông 
chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ 
An: Huy chương Bạc. 

Tại kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế 
năm 2017 có 424 thí sinh của 86 
quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. 
Với kết quả đoạt 4 Huy chương 
Vàng; 01 Huy chương Bạc Đoàn 
Việt Nam đứng thứ 5 sau Trung 
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Quốc, Hàn Quốc, Nga và Singapor, 
cũng như đoàn Olympic Hóa học và 
Olympic Toán học kết quả này của 
đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế là 
thành tích cao nhất từ trước đến nay.  

(Theo khoahocphothong.com.vn)  
 
 

 
 
KHAI TRƯƠNG CỔNG THÔNG 
TIN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Cổng 
Thông tin Thương mại Việt Nam do 
Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) 
chủ trì xây dựng, với sự hỗ trợ kỹ 
thuật từ Nhóm Ngân hàng Thế giới 
tại Việt Nam đã chính thức ra mắt.  

 
Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài 

chính, Tổng cục Hải quan và đại điện WB 
nhấn nút vận hành VTIP 

Cổng Thông tin Thương mại Việt 
Nam được kỳ vọng giúp tăng tính dễ 
dự báo và minh bạch trong các luật 
lệ và quy trình thủ tục liên quan tới 
thương mại của Việt Nam, giúp các 
nhà đầu tư trong nước và nước ngoài 
tiếp cận nhanh chóng các quy định 
về thương mại của Việt Nam. 

Sáng kiến này là nỗ lực mới nhất 
của Chính phủ nhằm tăng cường tiếp 
cận thông tin và đáp ứng Hiệp định 

về Tạo thuận lợi Thương mại của Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO). 
Cổng Thông tin chứa đựng các thông 
tin liên quan tới quy định pháp lý và 
thủ tục hiện hành về thương mại, các 
văn bản pháp quy, thủ tục hành 
chính, hướng dẫn, biểu mẫu, giấy 
phép, và mức phí áp dụng bằng cả 
hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng 
Anh. 

Một số nội dung khác của VTIP 
bao gồm: tổng quan về nền kinh 
tế Việt Nam, hướng dẫn xuất khẩu – 
nhập khẩu, thuật ngữ thường dùng 
trong lĩnh vực hải quan, cũng như 
thông tin về các khu kinh tế đặc biệt, 
khu chế xuất, thương mại xuyên biên 
giới và hệ thống GSP tự động; các 
hiệp định thương mại quốc tế, khu 
vực và song phương mà Việt Nam đã 
ký kết, gồm cả các quy tắc và quy 
định áp dụng,… 

Cổng thông tin cũng được kỳ vọng 
giúp cải thiện các quy định về 
thương mại, do các nhà hoạch định 
chính sách giờ đây có thể dễ dàng 
xác định mức độ phức tạp của các 
quy định và thủ tục hiện thời áp dụng 
cho hàng hóa, đề xuất các lĩnh vực 
có thể đơn giản hóa và hiện đại hóa, 
cũng như dễ dàng theo dõi tiến độ 
của hoạt động này. 

 (Theo Báo SGGP) 
 

NHU CẦU NHÂN SỰ CNTT CAO 
NHẤT TRONG LỊCH SỬ 

Theo dự báo của Vietnamworks, 
trong năm 2017 và 2018 có gần 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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80.000 nhân lực CNTT sẽ ra trường 
nhưng so với nhu cầu tính đến cuối 
năm 2018, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 
70.000 nhân lực ngành này. 

Báo cáo mới nhất về ngành CNTT 
Việt Nam 2017 của trang web việc 
làm Vietnamworks cho hay nhu cầu 
nhân sự ngành CNTT đang ở mức 
cao nhất trong lịch sử với gần 15.000 
việc làm được tuyển dụng trong năm 
2016. Theo dự báo của 
Vietnamworks, với gần 80.000 nhân 
lực CNTT sẽ ra trường trong năm 
2017 và 2018, so với nhu cầu tính 
đến cuối năm 2018, Việt Nam sẽ 
thiếu khoảng 70.000 nhân lực về 
CNTT. 

Còn Bộ TT&TT cho biết tổng số 
nhân lực trong ngành công nghiệp 
CNTT hiện nay là hơn 600.000 
người, trong đó số lao động đang làm 
việc trong các ngành công nghiệp 
phần cứng - điện tử là khoảng 
300.000 người. Số còn lại thuộc về 
lĩnh vực công nghiệp phần mềm và 
công nghiệp nội dung số. Vào năm 
2020 Việt Nam cần khoảng 1,2 triệu 
nhân lực CNTT vào năm 2020. 

Hiện trong hơn 400 trường đại học 
và cao đẳng ở Việt Nam có tới 2/3 
trường đào tạo chuyên ngành CNTT. 
Tuy nhiên, theo thống kê của Viện 
Chiến lược TT&TT (Bộ TT&TT), có 
tới 72% sinh viên ngành CNTT ra 
trường không có kinh nghiệm thực 
hành; 42% thiếu kỹ năng làm việc 
nhóm, 80% lập trình viên phải đào 
tạo lại. Thực tế này cho thấy trình độ 

của các sinh viên CNTT ra trường 
còn hạn chế, chưa phù hợp với công 
việc mà doanh nghiệp yêu cầu. 

TS. Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng 
Trường Đại học FPT khẳng định chất 
lượng đào tạo thuộc về các trường 
đại học. Vì vậy, để đáp ứng được 
nhu cầu của doanh nghiệp, các 
trường phải luôn cập nhật chương 
trình học và cung cấp kỹ năng tự học 
để sinh viên ra trường luôn sẵn sàng 
với những thay đổi đang diễn ra. 

Theo TS. Vũ Văn San, Giám đốc 
Học viện Công nghệ bưu chính viễn 
thông, nếu đào tạo không nắm bắt 
được nhu cầu thực tiễn của xã hội, 
của doanh nghiệp thì sẽ đi chệch 
hướng. Có khi những thứ doanh 
nghiệp cần thì không đào tạo mà nhà 
trường lại đi dạy những cái mà 
doanh nghiệp không cần. 

 Sau khi có sự trao đổi, bàn bạc, 
nhà trường sẽ tìm cách điều chỉnh 
chương trình đào tạo cho phù hợp. 
Ông San nhấn mạnh, một chương 
trình khung cứng nhắc, không linh 
hoạt sẽ làm cản trở quá trình phát 
triển nhất là đối với một ngành như 
CNTT. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 
 

 
 
 
 

MÁY SẤY ĐẢO CHIỀU THÍCH 
HỢP CHO NHÓM NÔNG HỘ  

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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Hệ thống máy sấy đảo chiều gió có 
thể sấy khô nhiều loại nông sản trong 
thời gian ngắn mà vẫn giữ nguyên 
khả năng nảy mầm của hạt giống, 
giữ nguyên giá trị dinh dưỡng của 
lương thực, thực phẩm. 

Trước đây, sau khi thu hoạch ngũ 
cốc và các loại nông sản phẩm, để 
bảo quản nhà nông dùng biện pháp 
phơi, hong. Trong điều kiện biến đổi 
thời tiết hay vụ thu hoạch rơi vào 
mùa mưa, việc làm khô sản phẩm trở 
nên rất nặng nhọc, khó đảm bảo chất 
lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn 
thực phẩm, dẫn đến việc khó tiêu 
thụ. Cách phơi, hong sản phẩm mất 
thời gian, nhiều hư hao, thất thoát 
sản lượng, chi phí nhiều nhân công 
... làm giá thành sản xuất cao. 

 
ông Dương Xuân Quả (Năm Nhã ở Bình 

Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chế tác 
máy sấy đảo chiều từ mini đến 80 tấn/mẻ. 

Việc trang bị hệ thống máy sấy tiết 
kiệm diện tích so với đầu tư sân 
phơi; một máy sấy có diện tích 
buồng sấy 20 m2 cho năng suất cao 
sấy tương đương sân phơi 300 
m2 trong điều kiện luôn có nắng. Hệ 
thống sấy chủ động vận hành cho dù 
trời không có nắng hay thời tiết bất 
lợi. Dùng hệ thống sấy đảo chiều tiết 
kiệm 70 - 75% công lao động khâu 

phơi sản phẩm.  
Một máy sấy đảo chiều gió gồm 

các phần chính sau đây: bộ gia nhiệt, 
có thể là lò đốt than, củi, trấu, trong 
trường hợp đặc biệt có thể sinh nhiệt 
bằng thiết bị ga, điện; một quạt 
hướng trục nhằm cung cấp lưu lượng 
gió nóng cần thiết thông qua bộ phân 
phối (bộ trao đổi nhiệt), đảo chiều 
gió cho cho lò sấy; bộ trao đổi nhiệt 
thường được thiết kế cách ly khỏi 
sản phẩm sấy. Thiết kế này giúp 
nông sản cần sấy không bị nhiễm 
khói, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an 
toàn thực phẩm của thành phẩm sấy. 
Buồng sấy có sàng buồng sấy - vỉ 
ngang, chứa vật liệu sấy, thường làm 
bằng tôn hoặc inox được đục lỗ 2 
đến 4 mm tùy thuộc vào kích thước 
nông sản phân bố đều trên mặt vỉ. Vỉ 
sấy hạt giống có thể làm bằng tre, mê 
bồ hay vải bạt dệt thông gió. Cấu 
trúc trên cùng của máy là nắp lò. 

Hiện Sở khoa học và công nghệ 
TP.HCM đang khuyến khích các 
công ty, hợp tác xã, tổ, nhóm nông 
dân trong và ngoài thành phố áp 
dụng máy sấy đảo chiều gió vỉ ngang 
tạo nguyên liệu tốt cho sản xuất, chế 
biến xuất khẩu nhằm nâng cao giá trị 
nông sản  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

NÔNG DÂN SÁNG CHẾ XUỒNG 
NHÔM PHUN THUỐC BẢO VỆ 
RUỘNG LÚA  

Anh Ngô Quang Tuyến (sinh năm 
1984) đang canh tác 4 ha lúa ở ấp Cà 
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Dâm, xã Tân Công Sính cho biết, vụ 
hè thu năm 2016, gia đình anh đầu tư 
20 triệu đồng làm một chiếc xuồng 
bằng nhôm có chiều dài 5,5 m, 
ngang 0,5 m. Trên xuồng có gắn 
chiếc máy Honda 5 ngựa rưỡi, một 
bình pha thuốc (tháo ráp di động) và 
gắn một đầu bơm, một đầu nén cùng 
với một cần phun bằng inox dài 20 
m… 

 
Anh Tuyến với hệ thống xuồng phun thuốc 

Hệ thống xuồng nhôm phun thuốc 
do anh Tuyến cải tiến phun thuốc rất 
nhanh so với phun bằng tay truyền 
thống và hạn chế cây lúa bị đổ ngã 
do giẫm đạp, ít ảnh hưởng đến sức 
khỏe, giảm giá thuê nhân công xịt rất 
nhiều… Anh Tuyến đang tiếp tục 
nghiên cứu gắn thêm động cơ để đẩy 
chiếc xuồng đi mà không cần phải 
tốn thêm một người đẩy xuồng như 
hiện tại. 

  (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

 
 

 
Hỏi: Xin cho hỏi, Luật Bình đẳng  

giới  quy định việc thực hiện Bình 
đẳng giói trong những lĩnh vực nào 
của đời sống xã hội và gia đình? Nội 

dung của những lĩnh vực đó?  
Trả lời: Luật Bình đẳng giới 

(BĐG) quy định việc thực hiện Bình 
đẳng giới trong 8 lĩnh vực:  

Bình đẳng giới trong lĩnh vực 
chính trị ( điều 11); kinh tế (điều 12); 
lao động (điều 13); giáo dục và đào 
tạo (điều 14); khoa học và công nghệ 
(điều 15); văn hoá thông tin, thể dục 
thể thao (điều 16); y tế (điều 17); gia 
đình (điều 18). 

   * BĐG trong lĩnh vực chính trị: 
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham 

gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt 
động XH 

2. Nam, nữ bình đẳng trong tham 
gia xây dựng và thực hiện hương 
ước, quy ước của cộng đồng hoặc 
quy định, quy chế của cơ quan, tổ 
chức.  

3. Nam, nữ bình đẳng trong việc tự 
ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân; tự ứng cử và được giới 
thiệu ứng cử vào cơ quan lãnh đạo 
của tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp. 

4. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn 
chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, 
bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, 
lãnh đạo của cơ quan, tổ chức.  

5. Các biện pháp thúc đẩy bình 
đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao 
gồm:  

a) Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

HỎI – ĐÁP  
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nhân dân phù hợp với mục tiêu quốc 
gia về bình đẳng giới;  

b) Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng 
trong bổ nhiệm các chức danh trong 
cơ quan nhà nước phù hợp với mục 
tiêu quốc gia về bình đẳng giới.  

* BĐG trong lĩnh vực kinh tế: 
1. Nam, nữ bình đẳng trong việc 

thành lập doanh nghiệp, tiến hành 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản 
lý doanh nghiệp, bình đẳng trong 
việc tiếp cận thông tin, nguồn vốn, 
thị trường và nguồn lao động.  

2. Các biện pháp thúc đẩy bình 
đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao 
gồm:  

a) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 
động nữ được ưu đãi về thuế và tài 
chính theo quy định của pháp luật;  

b) Lao động nữ khu vực nông thôn 
được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư theo quy 
định của pháp luật.  

* BĐG trong lĩnh vực lao động:  
1. Nam, nữ bình đẳng về tiêu 

chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được 
đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về 
việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo 
hiểm xã hội, điều kiện lao động và 
các điều kiện làm việc khác.  

2. Nam, nữ bình đẳng về tiêu  
chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ 
nhiệm giữ các chức danh trong các 
ngành, nghề có tiêu chuẩn chức 
danh.  

3. Các biện pháp thúc đẩy bình 
đẳng giới trong lĩnh vực lao động 
bao gồm:  

a) Quy định tỷ lệ nam, nữ được 
tuyển dụng lao động;  

b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực cho lao động nữ;  

c) Người sử dụng lao động tạo điều 
kiện vệ sinh an toàn lao động cho lao 
động nữ làm việc trong một số 
ngành, nghề nặng nhọc, nguy hiểm 
hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.  

*  BĐG trong lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo: 

1. Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi 
học, đào tạo, bồi dưỡng.  

2. Nam, nữ bình đẳng trong việc 
lựa chọn ngành, nghề học tập, đào 
tạo.  

3. Nam, nữ bình đẳng trong việc 
tiếp cận và hưởng thụ các chính sách 
về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ.  

4. Nữ cán bộ, công chức, viên chức 
khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng 
mang theo con dưới ba mươi sáu 
tháng tuổi được hỗ trợ theo quy định 
của Chính phủ.  

5. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng 
giới trong lĩnh vực giáo dục và đào 
tạo bao gồm:  

a) Quy định tỷ lệ nam, nữ tham gia 
học tập, đào tạo;  

b) Lao động nữ khu vực nông thôn 
được hỗ trợ dạy nghề theo quy định 
của pháp luật.  

* BĐG trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ: 
1. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp 
cận, ứng dụng khoa học và công 
nghệ.  
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2. Nam, nữ bình đẳng trong việc 
tiếp cận các khoá đào tạo về khoa 
học và công nghệ, phổ biến kết quả 
nghiên cứu khoa học, công nghệ và 
phát minh, sáng chế.  

* BĐG trong lĩnh vực văn hoá, 
thông tin, thể dục, thể thao: 

1. Nam, nữ bình đẳng trong tham 
gia các hoạt động văn hoá, thông tin, 
thể dục, thể thao.  

2. Nam, nữ bình đẳng trong hưởng 
thụ văn hoá, tiếp cận và sử dụng các 
nguồn thông tin.  

* BĐG trong lĩnh vực y tế: 
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham 

gia các hoạt động giáo dục, truyền 
thông về chăm sóc sức khỏe, sức 
khoẻ sinh sản và sử dụng các dịch vụ 
y tế.  

2. Nam, nữ bình đẳng trong lựa 
chọn, quyết định sử dụng biện pháp 
tránh thai, biện pháp an toàn tình 
dục, phòng, chống lây nhiễm 
HIV/AIDS và các bệnh lây truyền 
qua đường tình dục.  

3. Phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, 
vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu 
số, trừ các đối tượng tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc, khi sinh con 
đúng chính sách dân số được hỗ trợ 
theo quy định của Chính phủ.  

* Bình đẳng giới trong gia đình: 
1. Vợ chồng có quyền, nghĩa vụ 

như nhau trong sở hữu tài sản chung 
và bình đẳng trong việc sử dụng 
nguồn thu nhập. 

2. Lao động gia đình là trách nhiệm 
chung của mọi thành viên. Trẻ em 

trai, trẻ em gái được tham gia các 
công việc phù hợp với lứa tuổi và 
sức khỏe. 

3. Con trai và con gái được tham 
gia ý kiến, quyết định các công việc 
của bản thân và liên quan đến tài sản 
của hộ gia đình;…  

4. Vợ chồng cùng có trách nhiệm 
thực hiện các biện pháp kế họach hóa 
gia đình.  

5. Vợ chồng đã triệt sản hoặc mất 
khả năng sinh đẻ, khi ly hôn được ưu 
tiên nuôi con trên cơ sở quyền lợi 
của con, trừ trường hợp pháp luật về 
hôn nhân có quy định khác. 

6. Vợ hoặc chồng, con trai hoặc 
con gái chưa có điều kiện và cơ hội 
tham gia các họat động gia đình và 
xã hội được quan tâm hơn về mọi 
mặt cho đến khi có được cơ hội và 
điều kiện như nhau. 

7. Thực hiện Bình đẳng giới có 
nghĩa là không vì lý do giới tính mà 
cản trở các thành viên trong gia đình 
tham gia định đọat tài sản thuộc sở 
hữu chung của hộ gia đình; không 
được cản trở thành viên tham gia ý 
kiến vào việc sử dụng, định đọat tài 
sản chung của hộ gia đình; không 
được ép buộc, đẻ thêm con trái quy 
định của chính sách DS-KHHGĐ; 
không được xem thực hiện các biện 
pháp tránh thai là trách nhiệm riêng 
của nam hoặc nữ; trong gia đình 
không được có các hành vi bạo lực 
dưới bất cứ hình thức nào đối với cả 
nam và nữ. 

(Theo Luật BĐG) 


