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TỪ NĂM 2017: CHUYỂN TỪ 
TUẦN THÀNH THÁNG HÀNH 
ĐỘNG VỀ ATVSLĐ  

Qua tổng hợp, phân tích về tai nạn 
lao động chết người trong những 
năm qua cho thấy một trong những 
nguyên nhân phổ biến dẫn đến các 
vụ tai nạn lao động xảy ra là do 
người lao động không được huấn 
luyện hoặc huấn luyện không đầy đủ 
các kiến thức, kỹ năng làm việc 
ATVSLĐ. 

 
Công tác huấn luyện ATVSLĐ 

không chỉ cung cấp các lý thuyết về 
ATVSLĐ mà cần chú trọng vào việc 
huấn luyện thực hành, huấn luyện 
các kỹ năng tự đánh giá rủi ro, kỹ 
năng làm việc an toàn cho người lao 
động. Đó chính là biện pháp hiệu quả 
và ít tốn kém nhằm phòng ngừa và 
hạn chế các tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp xảy ra. Với ý nghĩa đó, 
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định 
lấy tháng 5 hàng năm là "Tháng hành 
động về An toàn, vệ sinh lao động”, 
bắt đầu được tổ chức thực hiện từ 
năm 2017. Việc chuyển từ Tuần lễ 
an toàn vệ sinh lao động sang Tháng 
hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động là hoạt động nhằm nâng cao 
nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về 
an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời 
đẩy mạnh thực hiện các biện pháp 
cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô 
nhiễm môi trường lao động, hạn chế 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 
chăm sóc sức khỏe người lao động. 
Thủ tướng giao Bộ LĐ-TBXH chủ 
trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ 
quan liên quan và các địa phương 
hướng dẫn, tổ chức “Tháng hành 
động về An toàn, vệ sinh lao động”. 
Tháng hành động về ATVSLĐ lần 
thứ 1 năm 2017 được tổ chức từ 
ngày 01 đến ngày 30 tháng 5 năm 
2017 có chủ đề là “Thúc đẩy công 
tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 
động để phòng ngừa các tai nạn lao 
động và bệnh nghề nghiệp” nhằm 
nâng cao nhận thức và sự tuân thủ 
pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 
động, thực thi có hiệu quả Luật An 
toàn vệ sinh lao động và các văn bản 
hướng dẫn thi hành.  

Tháng hành động ATVSLĐ gồm 
những hoạt động như: Hoạt động 
truyền thông về ATVSLĐ, hoạt động 
kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ, 
khen thưởng về ATVSLĐ, tổ chức 
một số hoạt động chuyên đề về 
ATVSLĐ, hoạt động cộng đồng có 
sự tham gia của doanh nghiệp, người 
lao động... 

Sau Tháng hành động về 
ATVSLĐ, duy trì các hoạt động về 
ATVSLĐ theo qui định của pháp 
luật, tăng cường thực hiện các biện 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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pháp kiểm soát, phòng ngừa các 
nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ, triển 
khai thực hiện các chương trình hành 
động về ATVSLĐ theo kế hoạch đề 
ra; tiếp tục triển khai và tổng kết các 
cuộc thi, các phong trào thi đua về 
ATVSLĐ... 

(TH) 
 

VĂN HÓA ĐỌC – MỘT NĂM 
NHÌN LẠI  

Thủ tướng Chính phủ quyết định 
chọn ngày 21/4 hàng năm là Ngày 
Sách Việt Nam, bắt đầu từ năm 
2014, là một quyết định bước ngoặt, 
làm cho cả xã hội có một sự chuyển 
động tích cực theo hướng khôi phục 
và phát triển văn hóa đọc. Các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Sách và bản 
quyền thế giới, hưởng ứng Ngày 
Sách Việt Nam như: Tổ chức hội 
sách, quyên góp sách tặng trẻ em 
thiệt thòi, xây dựng thư viện tại các 
vùng sâu, vùng xa, thư viện tại các 
vùng biên giới… đã được sự ủng hộ 
và tham gia nhiệt tình của nhiều nhà 
xuất bản, cơ quan phát hành, thư 
viện và các trường học từ phổ thông 
đến đại học… 

Năm 2016, với tinh thần đề cao 
tầm quan trọng của sách, báo và tri 
thức trong đời sống, các sự kiện 
Ngày Sách, Hội Sách… được tổ 
chức thường xuyên. Và dù được tổ 
chức với quy mô nào, các chương 
trình này cũng thu hút hàng ngàn, 
hàng vạn người đến xem, chọn mua 
sách. Đến với các Hội Sách mới thấy 

được hết sự sôi động của thị trường 
sách Việt Nam trước sự ra đời của 
nhiều doanh nghiệp làm sách, cùng 
các thể loại sách "trăm hoa đua nở". 
Thế nhưng, việc Hội Sách thu hút 
đông người tham gia, lượng sách bán 
ra với con số ấn tượng như thế đã đủ 
để khẳng định: Văn hóa đọc đã được 
nâng cao?!, và một câu hỏi luôn 
được đặt ra: Thực trạng của văn hóa 
đọc ra sao?! 

 
Có thể nói rằng, văn hóa đọc đã 

dần thay đổi theo hướng tích cực, 
nhưng “thực sự được nâng cao” thì 
chưa hẳn. Bởi, việc sách phong phú 
hơn, được quảng bá rộng rãi hơn 
cũng chưa góp phần nâng cao văn 
hóa đọc của cả xã hội khi có quá 
nhiều "sách rác", có quá nhiều sách 
cung cấp những thứ kiến thức kiểu 
"làng nhàng" và cũng không thiếu 
những sách làm sai về mặt nội dung 
đến đáng ngại (nhất là mảng sách 
cho thiếu nhi). Đó là chưa nói đến 
những sách sai lỗi chính tả, văn 
phong ẩu, dung tục… 

Cũng có thực tế rằng, nhiều người 
đi Hội Sách không hoàn toàn vì mục 
đích “đọc” mà chỉ là để xem cho vui. 
Hội Sách nào làm hoành tráng thì 
người ta đến “ngó” rồi khi thấy nhiều 
sách giảm giá lại nghĩ “chẳng lẽ về 
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không”. Mua một cuốn về đọc được 
vài trang xong, để rồi bỏ xó... 

Việc một quốc gia có Ngày Sách 
và hàng năm tổ chức nhiều ngày hội 
đọc sách là một việc làm thiết thực, 
góp phần nâng cao văn hóa học của 
người dân. Nhưng chúng ta cũng nên 
nhớ rằng: “Đọc” là một lẽ tự nhiên 
của con người, là nhu cầu, là sự thích 
thú…, không lệ thuộc vào khẩu hiệu, 
không bị chi phối bởi một sự gò ép 
nào cả. Điều quan trọng là cần 
khuyến khích người Việt đọc sách 
nhiều hơn, từ đó đưa việc đọc trở 
thành một thói quen và dần nâng cao 
năng lực đọc cũng như tiếp cận tri 
thức. 

Thiết nghĩ, muốn văn hóa đọc của 
cộng đồng phát triển được thì ngay 
từ bây giờ, phải bắt đầu tạo thói quen 
đọc sách ở thế hệ thiếu nhi. Nhưng 
để phổ biến thói quen đọc sách và 
văn hóa đọc nói chung một cách bền 
vững hơn, có lẽ trước tiên cần phải 
chú trọng đến việc đọc sách trong 
nhà trường. Từ những tác phẩm văn 
học trong sách giáo khoa vốn là kinh 
điển cần được giáo viên chú trọng 
vào phương pháp giảng dạy truyền 
cảm đến học sinh cái hay, cái đẹp 
của tiếng Việt, của văn chương để 
các thế hệ học sinh tự giác tìm về với 
sách như một thú vui, như một nhu 
cầu tự nhiên… 

Không chỉ ở nhà trường, việc giáo 
dục về việc đọc sách trong gia đình 
cũng là một yếu tố vô cùng quan 
trọng. Các bậc phụ huynh cần 

khuyến khích và định hướng con trẻ 
từ khi còn nhỏ để có thể tạo cho con 
một thói quen, một tình yêu cùng 
sách, giáo dục cho con lòng đam mê 
đọc sách, rèn luyện kỹ năng đọc 
sách. Cần định hướng cho người đọc 
nói chung và bạn đọc trẻ nói riêng, 
việc đọc sách không phải là theo trào 
lưu, mà còn giúp nâng cao nhận 
thức, tích lũy tri thức. Để thu hút các 
em, sách không chỉ cần nội dung tốt 
mà còn phải có hình thức đẹp, hấp 
dẫn. Người lớn cần làm công tác 
thẩm định để cung cấp cho các em 
tác phẩm có ích ngay từ đầu. Dần 
dần, cùng với sự hình thành thói 
quen đọc sách, các em sẽ tự biết lựa 
chọn những tác phẩm sách hay, phù 
hợp và bổ ích tùy theo lứa tuổi. 

Chúng ta thường “đổ lỗi” cho việc 
giới trẻ ngày nay lười đọc hay họ 
không biết chọn sách. Có những bạn 
chạy theo phong trào để đọc sách. Có 
nhiều sách được coi là “sách đen” 
vẫn được giới trẻ truyền tay nhau đọc 
hăng say. Nhưng, chính các nhà quản 
lý, các nhà xuất bản… đã giới thiệu 
quá nhiều đầu sách, nhưng chưa có 
định hướng để đọc một cách có văn 
hóa. Rất cần có một đội ngũ và một 
hệ thống thẩm định sách một cách 
khách quan, nghiêm túc và có chất 
lượng để giới thiệu những đầu sách 
có giá trị. 

Ngoài ra, hiện nay các ngày hội 
sách, giới thiệu sách chủ yếu tập 
trung ở các đô thị lớn, còn ở nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa thì hầu như 
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không có. Hơn nữa, giá sách đa số 
còn cao so với mức sống của nhiều 
người dân, nên giá cả vẫn là trở ngại 
với một bộ phận người thích đọc 
sách, nhất là ở vùng nông thôn. 

Mọi sự luôn phải có sự khởi đầu. 
Có thể những nỗ lực của Chính phủ, 
của những nhà xuất bản, những 
người làm sách… chưa thể thay đổi 
ngay lập tức cục diện về văn hóa đọc 
tại Việt Nam, nhưng những gì chúng 
ta thấy được trong thời gian qua thực 
sự là tín hiệu tích cực để có thể hy 
vọng...  

(Theo ĐCSVN) 
 

 
 
 
ĐẢM BẢO HƠN ĐỜI SỐNG CỦA 
NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI GẶP 
TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH 
NGHỀ NGHIỆP  

 
 Theo Nghị định số 37/2016/NĐ-

CP của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật An toàn vệ sinh lao động 
(ATVSLĐ) về bảo hiểm tai nạn lao 
động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp 
(BNN) bắt buộc. Nghị định nêu rõ, 
từ ngày 1/7/2016, người sử dụng lao 

động (NSDLĐ) hàng tháng đóng 
mức 1% trên quỹ tiền lương đóng 
BHXH của người lao động (NLĐ) là 
CBCCVC theo quy định của pháp 
luật về CBCCVC; Sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp quân đội nhân 
dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ 
quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 
thuật Công an nhân dân; Người làm 
công tác cơ yếu hưởng lương như đối 
với quân nhân; công nhân quốc 
phòng, công nhân công an, người 
làm công tác khác trong tổ chức cơ 
yếu; Người làm việc HĐLĐ không 
xác định thời hạn và HĐLĐ có thời 
hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người 
làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ 
đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, 
không bao gồm NLĐ là người giúp 
việc gia đình (áp dụng từ ngày 
1/1/2018); Người quản lý doanh 
nghiệp, người quản lý điều hành hợp 
tác xã (HTX) có hưởng tiền lương. 
Đối với NLĐ là hạ sĩ quan, chiến sĩ 
quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến 
sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời 
hạn; học viên quân đội, Công an, cơ 
yếu đang theo học được hưởng sinh 
hoạt phí, mức đóng quy định là 1% 
trên mức lương cơ sở. Trường hợp 
NSDLĐ là doanh nghiệp, HTX, hộ 
kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt 
động trong lĩnh vực nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 
trả lương theo sản phẩm hoặc khoán 
được thực hiện hàng tháng, 3 tháng 
hoặc 6 tháng một lần. Từ ngày 
1/1/2018 trở đi, Chính phủ quyết 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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định mức đóng thấp hơn mức đóng 
quy định nêu trên. 

Luật ATVSLĐ quy định rõ, người 
lao động được hưởng chế độ TNLĐ 
khi có đủ các điều kiện theo quy định 
và mất ít nhất 5% khả năng lao động 
do bị tai nạn lúc đang làm việc thì 
được hưởng trợ cấp TNLĐ. Trường 
hợp bị suy giảm khả năng lao động 
từ 5-30% thì được hưởng trợ cấp một 
lần. Cụ thể, người lao động bị suy 
giảm 5% khả năng lao động được 
hưởng trợ cấp tương đương 5 tháng 
lương tối thiểu chung. Sau đó cứ suy 
giảm thêm 1% khả năng lao động thì 
được hưởng thêm 0,5% tháng lương 
tối thiểu chung. Với những trường 
hợp người lao động bị suy giảm khả 
năng lao động từ 31% trở lên thì 
được hưởng trợ cấp hàng tháng. Cụ 
thể, suy giảm 30% khả năng lao 
động được hưởng 30% mức lương 
tối thiểu chung. Sau đó, cứ mỗi 1% 
khả năng lao động bị suy giảm thì 
được hưởng thêm 2% mức lương tối 
thiểu chung. Cả 2 diện này ngoài 
khoản trợ cấp hàng tháng, người lao 
động được hưởng trợ cấp tính theo 
số năm đóng bảo hiểm xã hội. Nếu 
tham gia đóng từ 1 năm trở xuống, 
mức hưởng được tính bằng 50%. Sau 
đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm 
xã hội được tính thêm 30% mức tiền 
lương, tiền công đóng bảo hiểm xã 
hội của tháng liền kề trước khi nghỉ 
việc để điều trị. 

Nếu người lao động đang làm việc 
bị chết do TNLĐ, BNN thì thân nhân 

được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 
tháng lương tối thiểu chung. Ngoài 
ra, người lao động bị TNLĐ mà 
không phải do lỗi của người đó; bị 
suy giảm khả năng lao động từ 5% 
trở lên thì người sử dụng lao động 
phải bồi thường theo quy định. 

Đối với người lao động giao kết 
hợp đồng lao động với nhiều người 
sử dụng lao động, khi bị TNLĐ, 
BNN sẽ được hưởng trợ cấp tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp hàng 
tháng hoặc một lần được tính trên cơ 
sở tổng các mức tiền lương làm căn 
cứ đóng vào quỹ tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp của tất cả các hợp 
đồng lao động tại thời điểm xảy ra 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 
nhưng không quá mức tối đa theo 
quy định của pháp luật BHXH. 

Ngoài ra, người lao động khi bị 
TNLĐ và BNN sẽ được hỗ trợ khám 
bệnh nhằm phát hiện và giám định 
mức suy giảm khả năng lao động do 
mắc bệnh nghề nghiệp, kể cả khi đã 
nghỉ hưu. Vì vậy, trong khoảng thời 
gian kể từ ngày nghỉ hưu, chuyển 
việc khác hoặc thôi việc, người bị 
bệnh nghề nghiệp sẽ vẫn được hưởng 
các khoản hỗ trợ theo quy định mới. 

 Để đảm bảo chủ sử dụng lao động 
chấp hành nghiêm việc đóng bảo 
hiểm TNLĐ, BNN cho người lao 
động, bên cạnh việc tuyên truyền 
nâng cao nhận thức cho các doanh 
nghiệp, Luật ATVSLĐ cũng quy 
định rõ các hình thức xử lý đối với 
đơn vị vi phạm, cụ thể: Người sử 
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dụng lao động có hành vi trốn đóng, 
chậm đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN, 
chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo 
hiểm TNLĐ, BNN quy định tại Luật 
này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc 
phải đóng đủ số tiền chưa đóng, 
chậm đóng và bị xử lý theo quy định 
của pháp luật, còn phải nộp số tiền 
lãi bằng hai lần mức lãi suất đầu tư 
Quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của 
năm trước liền kề tính trên số tiền, 
thời gian chậm đóng. Nếu không 
thực hiện thì theo yêu cầu của người 
có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức 
tín dụng khác, kho bạc nhà nước có 
trách nhiệm trích từ tài khoản tiền 
gửi của người sử dụng lao động để 
nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và 
lãi của số tiền này vào tài khoản của 
cơ quan bảo hiểm xã hội; Người nào 
vi phạm pháp luật về ATVSLĐ thì 
tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 
mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường và 
khắc phục hậu quả theo quy định của 
pháp luật. Chính phủ cũng quy định 
chi tiết về hành vi, hình thức và mức 
xử phạt các hành vi vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực ATVSLĐ quy 
định trong Luật này. 

 (Theo molisa.gov.vn) 
 
CẢNH GIÁC NGỘ ĐỘC NẤM  

Theo cảnh báo của BS. Nguyễn 
Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm 
chống độc, BV Bạch Mai, thời gian 
tới nếu không tăng cường tuyên 

truyền thì nguy cơ ngộ độc nấm sẽ 
tăng cao. Như mọi năm, sau Tết, số 
người nhập viện vì ngộ độc nấm tăng 
cao. Điều đáng nói thường là các ca 
ngộ độc “chùm”, cả gia đình với tỷ lệ 
50% tử vong. 

 
Để phòng ngừa ngộ độc nấm, 

người dân tuyệt đối không được ăn 
nấm lạ, nấm hoang dại, kể cả nấm 
màu trắng, nấm có đủ các phần của 
thể quả, đặc biệt là nấm có đủ vòng 
cuống, bao gốc. Chỉ sử dụng nấm khi 
biết chắc chắn nấm ăn được. Không 
ăn thử nấm, dứt khoát loại bỏ nấm 
khi còn nghi ngờ. Không hái nấm 
non chưa xòe mũ vì chưa bộc lộ hết 
đặc điểm cấu tạo khó nhận dạng nấm 
độc. Nấm tươi ăn được mới hái nên 
nấu ăn ngay, nếu để ôi, dập nát có 
thể hình thành độc tố mới gây ngộ 
độc. Không ăn nấm đã bị thối rữa, ôi 
thiu…. Còn trong trường hợp “lỡ” 
ăn, nếu có dấu hiệu cơ bản như: Nôn, 
đau bụng, ỉa chảy… thì nhanh chóng 
tìm đến cơ sở y tế để được cấp cứu 
kịp thời. 

(TH) 
 

 
 
 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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QUY ĐỊNH MỚI VỀ MIỄN 
THUẾ ĐẤT NÔNG NGHIỆP  

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Nghị quyết 
55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của 
Quốc hội về miễn, giảm thuế sử 
dụng đất nông nghiệp. 

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ 
sung quy định về đối tượng được 
miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 
đối với toàn bộ diện tích đất nông 
nghiệp. Cụ thể, miễn thuế sử dụng 
đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện 
tích đất nông nghiệp cho hộ gia đình, 
cá nhân được Nhà nước giao, công 
nhận đất để sản xuất nông nghiệp, 
nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 
(bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho 
quyền sử dụng đất nông nghiệp). 

Hộ gia đình, cá nhân là thành viên 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, 
nông trường viên, lâm trường viên đã 
nhận đất giao khoán ổn định của hợp 
tác xã, nông trường quốc doanh, lâm 
trường quốc doanh và hộ gia đình, cá 
nhân nhận đất giao khoán ổn định 
của công ty nông, lâm nghiệp để sản 
xuất nông nghiệp theo quy định của 
pháp luật. 

Việc giao khoán đất của hợp tác xã 
và nông trường quốc doanh, lâm 
trường quốc doanh để sản xuất nông 
nghiệp thực hiện theo quy định tại 
Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 

8/11/2005 của Chính phủ và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu 
có). 

Nông trường viên, lâm trường viên 
bao gồm: cán bộ, công nhân, viên 
chức đang làm việc cho nông trường 
quốc doanh, lâm trường quốc doanh; 
hộ gia đình có người đang làm việc 
cho nông trường quốc doanh, lâm 
trường quốc doanh hoặc đã nghỉ hưu, 
nghỉ mất sức lao động, được hưởng 
chế độ đang cư trú trên địa bàn; hộ 
gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản đang cư trú trên địa bàn. 

Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông 
nghiệp góp quyền sử dụng đất nông 
nghiệp của mình để thành lập hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp theo quy 
định của Luật hợp tác xã. 

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung 
việc khai thuế và điều chỉnh, bổ sung 
sổ thuế. Trong đó, việc khai thuế và 
điều chỉnh, bổ sung sổ thuế sử dụng 
đất nông nghiệp đối với các trường 
hợp có thay đổi về nội dung miễn 
thuế theo quy định tại Nghị định này 
so với quy định của pháp luật về 
miễn, giảm thuế sử dụng đất nông 
nghiệp đã thực hiện trong giai đoạn 
từ năm 2003 đến hết năm 2010 thì 
tiếp tục thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 
23/3/2011 của Chính phủ và các văn 
bản hướng dẫn thi hành. 

Việc khai thuế và điều chỉnh, bổ 
sung sổ thuế sử dụng đất nông 
nghiệp đối với các đối tượng đang 
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phải nộp thuế sử dụng đất nông 
nghiệp được chuyển sang miễn thuế 
từ năm 2017 đến hết năm 2020 sẽ 
căn cứ sổ thuế sử dụng đất nông 
nghiệp (sổ thuế gốc, sổ theo dõi thu) 
năm 2016 và tình hình thực tế tại địa 
phương, Chi cục thuế phối hợp với 
UBND cấp xã thực hiện rà soát và 
xác định đối tượng được miễn thuế 
sử dụng đất nông nghiệp theo quy 
định để chuyển từ sổ theo dõi thu 
sang sổ thuế gốc. 

Người nộp thuế đã có tên trong sổ 
thuế sử dụng đất nông nghiệp nay 
thuộc đối tượng được miễn thuế theo 
quy định thì không phải kê khai lại 
và làm lại hồ sơ xét miễn thuế. Cơ 
quan thuế thực hiện chuyển sổ theo 
dõi theo hướng dẫn. Trường hợp 
phát sinh mới đối tượng được miễn 
thuế sử dụng đất nông nghiệp thì cơ 
quan thuế phối hợp với UBND cấp 
xã và các tổ chức, đơn vị có liên 
quan hướng dẫn người nộp thuế kê 
khai và lập hồ sơ miễn thuế theo quy 
định, đồng thời cơ quan thuế bổ sung 
sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

Trường hợp trong năm nếu có sự 
thay đổi về căn cứ tính thuế thì người 
nộp thuế phải thực hiện kê khai lại 
và nộp cho UBND cấp xã để điều 
chỉnh sổ thuế. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

CHĂN NUÔI GÀ AN TOÀN 
THEO CHUỖI GIÁ TRỊ 

Mô hình "Chăn nuôi gà an toàn 
theo chuỗi giá trị" của ông Nguyễn 

Quốc Kiệt, chủ nhiệm Hợp tác xã 
chăn nuôi và thủy sản Gò Công (khu 
phố 4, phường 3, thị xã Gò Công) 
được trao giải nhất Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ 11 
(2014 - 2015) . 

 
Giải pháp được triển khai gắn với 

Hợp tác xã (HTX), chăn nuôi và thủy 
sản Gò Công do ông Kiệt làm chủ 
nhiệm. Trong đó, HTX đảm bảo việc 
cung cấp các dịch vụ đầu vào từ con 
giống, thức ăn gia súc, thuốc thú y, 
dịch vụ thú y đến hỗ trợ đầu ra. HTX 
được đầu tư 1 cửa hàng cung cấp 
thức ăn gia súc, 1 cửa hàng cung cấp 
thuốc thú y, 4 máy ấp trứng với tổng 
công suất 19.200 trứng, 1 lò giết mổ 
công suất 200 con/ngày (do dự án 
Stop AI thuộc Tổ chức FAO tại Việt 
Nam tài trợ) với đội ngũ nhân sự 
gồm 1 bác sĩ thú y, 1 kỹ sư và 3 
trung cấp chăn nuôi.  

Về con giống, HTX chịu trách 
nhiệm cung ứng con giống "gà ta Gò 
Công" (được lai ghép từ gà chọi với 
gà mái từ giống gà Anh Quốc, có thể 
sinh sản khoảng 180 trứng/năm), hộ 
chăn nuôi (xã viên). Gà trống nuôi 
100 ngày tuổi đạt trọng lượng 1,5 - 
1,8 kg/con; gà mái nuôi 120 ngày 
cân nặng 1,4 - 1,8kg. 
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Để thực hiện quy trình kỹ thuật 
chăn nuôi theo hướng an toàn sinh 
học, HTX cử cán bộ kỹ thuật hướng 
dẫn hộ dân xây dựng chuồng trại 
theo đúng quy định (quy mô nuôi tối 
ưu: 3.000 - 4.000 con/hộ; mật độ 
nuôi 7 con/m²); hướng dẫn kỹ thuật 
chăm sóc đàn gà (không cho ăn đêm 
để gà tăng trọng vừa phải thì thịt mới 
ngon, dai, không mỡ dưới da), kỹ 
thuật tiêm phòng, trị bệnh cho gà (hộ 
chăn nuôi được tập huấn để có thể 
khám, mổ, xác định bệnh của gà); 
hướng dẫn ghi chép vào sổ nhật ký 
chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP.  

Về cung ứng dịch vụ phục vụ chăn 
nuôi: cửa hàng thức ăn gia súc cung 
cấp thức ăn có nguồn gốc, xuất xứ rõ 
ràng; đặc biệt, HTX ký hợp đồng với 
Công ty Cargill sản xuất thức ăn 
không kháng sinh để cung cấp cho 
hộ chăn nuôi sử dụng cho gà thịt ăn 
trước khi xuất chuồng 2 tuần nhằm 
khắc phục tình trạng tồn dư kháng 
sinh trong thịt gà thương phẩm (phân 
công 1 kỹ sư chăn nuôi phụ trách). 
Cửa hàng thuốc thú y chỉ bán những 
loại thuốc có nguồn gốc rõ ràng, nằm 
trong danh mục cho phép; đồng thời, 
phân công 1 bác sĩ thú y hướng dẫn 
hộ chăn nuôi về kỹ thuật tiêm phòng, 
sử dụng kháng sinh…  

HTX ký hợp đồng bao tiêu sản 
phẩm với hộ chăn nuôi; trong đó, gà 
sống được bán cho Công ty San Hà 
(TP.HCM) giết mổ để cung ứng cho 
hệ thống siêu thị; thịt gà thương 
phẩm được tạo ra từ lò giết mổ, HTX 

cung cấp cho các nhà hàng, cửa hàng 
tiện ích thuộc các tỉnh, thành trong 
cả nước. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

LÀM GIÀU TỪ THUÊ ĐẤT 
TRỒNG KHOAI MỠ  

Anh Nguyễn Thành Vinh (32 tuổi, 
ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Mỹ, 
H.Mang Thít, Vĩnh Long) hiện có 10 
công đất ruộng. Trước đây, gia đình 
cũng rất khó khăn vì trồng lúa kém 
hiệu quả. Thấy những người trong 
xóm trồng khoai mỡ nên Vinh quyết 
tâm học hỏi, tìm hiểu kỹ thuật và 
trồng theo.  

 
Anh Vinh cho biết “10 công đất 

ruộng của gia đình để làm ruộng và 
thuê thêm 8 công đất của hàng xóm 
để trồng khoai mỡ. Chỉ năm đầu tiên, 
Vinh đã thu lợi thuận trên 100 triệu 
đồng. Nhờ Trung tâm khuyến nông 
tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ 1.200kg khoai 
giống và 240kg phân hữu cơ với 
tổng kinh phí hơn 6 triệu đồng, năng 
suất tăng gấp 8 lần so với trồng lúa. 

Theo anh Vinh, có được thành 
công là nhờ kỹ thuật trồng từ khâu 
chọn giống, làm đất và chăm sóc 
cũng rất công phu. Chuẩn bị đất 
trồng, trước khi đặt hom giống, tôi 
tiến hành xới khô phơi đất khoảng 1 
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tuần, dùng máy kéo vun giồng cao 4 
tấc, rãnh rộng 5 tấc, đưa nước vào 
ngập rãnh đến khi mềm đất tháo 
nước cạn, dùng leng đào ốp giồng 
vừa tạo rãnh tưới sâu 1 lưỡi leng. 
Khi xuống giống, phải dọng lổ sâu 6 
phân, cách nhau 1 tấc. Khi hom 
khoai giâm khoảng 25-30 ngày (lúc 
này hom đã được mọc mầm kích cỡ 
bằng hạt bắp) thì tiến hành đem 
trồng. Khi đặt hom khoai vào lổ thì 
cần chú ý mầm khoai quay xuống 
đáy lổ, phủ lên một lớp tro trấu, xong 
phủ giồng bằng 1 lớp rơm giữ ẩm và 
hạn chế cỏ dại. Sau khi phủ rơm thì 
tưới nước ngay nhằm tạo độ ẩm để 
mầm phát triển, sau đó 1 ngày tưới 1 
ngày nghỉ. Bón phân được chia làm 3 
giai đoạn: 1 (25-30 ngày), 2 (60 
ngày) và 3 (90-95 ngày). Bón nhiều 
phân hữu cơ và giới hạn phân vô cơ, 
làm cỏ chịu khó làm bằng tay trên 
các giồng khoai. 

Anh Vinh, cho biết, cây khoai mỡ 
dễ chăm sóc, có giá trị kinh tế cao. 
Mô hình trồng khoai mỡ trên nền đất 
lúa rất hay, phù hợp với nhu cầu địa 
phương, có khả năng nhân rộng 
nhiều hơn nữa vì nhu cầu tiêu thụ 
còn lớn. Việc bón phân hữu cơ làm 
giảm lượng phân bón hóa học sẽ làm 
khoai có củ to, tăng sản lượng loại 1, 
giá bán được cao hơn. Tuy nhiên, 
anh Vinh cũng tỏ ra lo lắng: "Trước 
nay khoai mỡ thường bị mục đầu củ 
làm giảm năng suất và chất lượng. 
Nay xuất hiện sâu xanh và sâu đất ăn 
lá. Đây là năm đầu tiên xuất hiện sâu 

ăn lá nên nông dân ở đây cũng đang 
lo lắng". 

Ai có nhu cầu về tiêu thụ khoai mỡ 
cũng như về kỹ thuật trồng khoai mỡ 
hãy liên hệ anh Nguyễn Thanh Vinh, 
số điện thoại: 01287813198. 

(Theo nongnghiep.vinhlong.gov.vn) 
 

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY HOA 
HỒNG TỨ QUÝ LEO TƯỜNG 
NHÀ RỰC RỠ  

 Cây hoa hồng leo tứ quý có thân 
mềm, quanh thân có gai nhỏ, cây có 
thể leo được hơn 5 mét,  bông nở đều 
quanh năm. Hoa có cánh mỏng xếp 
thành nhiều tầng tạo thành hình tứ 
diện tượng trưng cho sự phú quý, tài 
lộc. Đặc biệt là hoa rất thơm. 

Chính bởi vẻ đẹp và ý nghĩa vô 
cùng tốt đẹp cộng thêm kỹ thuật 
trồng cây không quá khó, cách chăm 
sóc lại đơn giản không tốn công sức 
nên loại hoa này được rất nhiều 
người trồng làm cây cảnh leo quanh 
nhà, quanh tường hay trên ban công. 

 
Cây hoa hồng leo tứ quý phát triển 

khá nhanh nếu được trồng trong môi 
trường thích hợp như đủ nắng chiếu 
từ 6 - 7h/ngày, đất thịt giàu mùn và 
thoát nước tốt, đặc biệt là trồng trực 
tiếp xuống đất cây leo càng cao. Loại 
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này rất ưa nắng và thoáng gió, kháng 
chịu được khắc nghiệt tốt.  

Thời điểm thích hợp nhất để trồng 
hoa hồng leo tứ quý chính là vào 
mùa Xuân. Do mùa Xuân mưa nhiều, 
cây nảy lộc rất nhanh cho đến khi 
mùa Hè cây sẽ phát triển cực nhanh 
khi có ánh nắng chan hòa. 

Trồng hồng tứ quý nên làm giàn và 
giá để cây leo và phát triển vững 
chắc hơn. Do là giống hồng truyền 
thống lâu năm nên có thể trồng theo 
phương pháp cắt cành. Để cây nhanh 
phát triển nên cắt ngắn vừa phải 
những cành bánh tẻ và loại những 
chồi non quá yếu. Nếu trồng theo cắt 
cành nên ngâm cành hồng khoảng 2 -
3 tiếng vào nước sau đó trồng liền, 
nếu trời quá nắng nên che lại bằng 
vật ẩm ướt.  

Còn nếu trồng theo bầu cây thì trộn 
một lớp đất với phân sau đó đào hố, 
xới đất tơi xốp rồi trải đều lớp đất và 
phân vừa chuẩn bị vào hố. Phải đảm 
bảo hố rộng so với bầu cây và ấn 
chặt đất xung quanh, không được ấn 
mạnh rễ bầu cây sẽ đứt và chết. Phải 
chọn thời điểm mát mẻ, nếu nắng 
nóng cây dễ bị héo khô. 

Mỗi buổi sáng khi thời tiết khô 
hanh hoặc nắng nóng tránh tưới lên 
lá và hoa điều này có thể tạo ra nấm 
có hại cho hoa. Để cây nhanh lớn cần 
bón phân hữu cơ từ 1-2 lần/tháng. 
Phân bón phải chứa ngoài nitơ các 
chất như phosphor và Kali để tạo 
bông. Sau khi cây đã lớn cần bón 
phân cách nhau khoảng vài tháng 

trong năm để đảm bảo cho cây sinh 
trưởng và phát triển đều không 
nhiễm bệnh. Nếu muốn hồng leo tứ 
quý có nhiều bông có thể cắt cành 
sau khi cây có hoa để các bông hoa 
mới tiếp tục phát triển ở các cành đã 
cắt. Thường xuyên cắt bỏ hoa tàn, 
cành tăm. Ðối với hoa hồng leo nên 
tỉa bớt những mầm phụ để bông khỏi 
èo uột. Đến mùa Xuân nên cắt hết 
những nhánh già, chỉ để lại những 
chồi non. Như vây chồi sẽ mạnh và 
cho những hoa có giá trị hơn. 

Cung cấp cây giống Hoa Hồng Leo 
các loại Địa chỉ cửa hàng: 4/2, 
Đường số 3 ( Hẻm số 4 ), P.Bình An, 
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh  

Hotline: 0937 932 766 - Ms Châu 
(Theo VietQ.vn) 

 
NUÔI TÔM THEO CÔNG NGHỆ 
AQUAMIMICRY  

Trong những năm gần đây ở Thái 
Lan, nuôi tôm theo công nghệ 
Aquamimicry dựa trên nguyên lý 
duy trì sự cân bằng của vi tảo và 
biofloc trong hệ thống nuôi được thử 
nghiệm và phát triển. 

 
Ao nuôi tôm theo công nghệ Aquamimicry 

tại Thái Lan  
Bản chất của công nghệ 

Aquamimicry là phát triển các hệ 
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sinh vật phù du giàu dinh dưỡng, đặc 
biệt là giáp xác chân chèo. Các sinh 
vật phù du này có vai trò làm thức ăn 
giàu dinh dưỡng cho tôm nuôi đồng 
thời có thể duy trì chất lượng nước. 
So với công nghệ BioFloc, công 
nghệ này có thể vận hành dễ dàng 
hơn, không đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật 
quá cao. Trong hệ thống lượng 
carbon có thể tăng hoặc giảm không 
quá yêu cầu khắt khe vào tỷ lệ đầu 
vào của Nitơ. Ngoài ra, số lượng các 
hạt biofloc không bị giới hạn vì có 
các động vật tái sử dụng giúp hệ 
thống nuôi không xảy ra hiện tượng 
sập hệ biofloc. 

Ưu điểm lớn nhất của quy trình là 
giảm thiểu biến động pH và ôxy hòa 
tan. Đồng thời, độ an toàn sinh học 
cao do hạn chế thay nước và cung 
cấp lượng thức ăn giàu dinh dưỡng, 
do đó tôm nuôi có sức khỏe tốt. 

Hệ thống ao nuôi 
Nếu nuôi quảng canh, trong diện 

tích lớn không cần bố trí hệ thống 
lắng lọc, xử lý nước. 

Trong trường hợp ứng dụng công 
nghệ Aquamimicry nuôi thâm canh, 
hệ thống ao nuôi theo quy trình gồm 
có ao nuôi tôm, ao trung gian và ao 
lắng lọc, xử lý nước. Diện tích của 
các ao tùy thuộc vào hệ thống nuôi, 
có điều kiện tốt nhất bố trí các ao với 
tỷ lệ diện tích ao này là 1 : 1 : 1. Độ 
sâu xung quanh của ao lắng khoảng 
2m, độ sâu giữa ao khoảng 4m để dễ 
dàng thu gom được những chất cặn 
bẩn. Ở các ao lắng có thể thả một số 

đối tượng cá ăn đáy như cá da trơn, 
cá măng để sử dụng triệt để nguồn 
dinh dưỡng còn thừa trong ao nuôi, 
đồng thời cải thiện chất lượng nguồn 
nước. Nước sau khi được xử lý ở hệ 
thống ao lắng được bơm vào hệ 
thống ao trung gian 1 thời gian có 
thả nuôi cá rô phi. Sau khi nước 
được xử lý triệt để ao trung gian tiếp 
tục bơm vào ao nuôi. Như vậy, nước 
sử dụng để nuôi tôm đảm bảo chất 
thải nitơ ở mức tối thiểu. 

Ở ao nuôi tôm, bố trí hệ thống quạt 
nước xung quanh hệ ao nuôi để duy 
trì hàm lượng ôxy hòa tan cần cho 
quá trình hô hấp của tôm, các vi sinh, 
động vật phù du, tảo… Ngoài ra, khi 
chạy quạt nước, xáo trộn nước làm 
cho các hạt floc trôi nổi; nếu không, 
các hạt này sẽ lắng tụ, biến chất, tạo 
khí độc, độc tố trong ao nuôi, ảnh 
hưởng trực tiếp đến sự phát triển của 
tôm. Vì vậy, cần duy trì quạt nước 
trong suốt quá trình từ khi gây màu 
nước đến hết quá trình nuôi. 

Chuẩn bị ao 
Lấy nước vào ao nuôi qua túi lọc 

có kích thước mắt lưới 200 - 300 
micromet. Độ cao mực nước 0,8  - 1 
m. Để làm giàu nguồn thức ăn tự 
nhiên, trong quá trình nuôi cần lên 
men nguồn carbon bằng cám gạo, lúa 
mì lên men bằng men vi sinh. 

Phương pháp lên men: Sử dụng bột 
cám gạo, ngô hoặc lúa mì hòa vào 
nước với tỷ lệ 1 : 5 - 10, sau đó cho 
men vi sinh vào, khuấy đều rồi chạy 
sục khí liên tục trong 24 giờ. Trong 
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quá trình lên men bột cám gạo nên 
duy trì hỗn hợp có độ pH trong 
khoảng 6 - 7. Sau khi lên men bột 
cám gạo có thể bổ sung trực tiếp 
xuống ao nuôi với lượng 50 - 100 
ppm so với thể tích nước ao nuôi. 

Quản lý, chăm sóc 
Thả tôm vào lúc thời tiết ổn định, 

nhiệt độ mát với mật độ 30 - 100 
con/m² (tùy thuộc vào hình thức 
nuôi). Sau khi thả giống, hàng ngày 
bổ sung thêm cám lên men làm thức 
ăn cho sinh vật phù du trong ao nuôi. 
Lượng cám lên men cần bổ sung phụ 
thuộc vào hệ thống nuôi và độ đục 
của nước. Thông thường, với hệ 
thống nuôi quảng canh, diện tích lớn 
có thể bổ sung cám gạo lên men với 
lượng 1 ppm so với thể tích nước ao 
nuôi. Đối với hệ thống nuôi thâm 
canh có thể bổ sung với lượng 2 - 4 
ppm so với thể tích nước ao nuôi. 
Ngoài ra, lượng cám lên men bổ 
sung vào hệ thống ao nuôi  còn dựa 
vào độ đục của ao, cần duy trì độ đục 
của ao trong khoảng 30 - 40 cm. Nếu 
độ đục cao hơn có thể bổ sung thêm 
cám lên men và ngược lại. 

Trong quá trình nuôi cần định kỳ 
bổ sung chế phẩm sinh học giúp duy 
trì chất lượng nước và thúc đẩy sự 
hình thành của các hạt floc. 

Nhược điểm của quy trình nuôi 
tôm công nghệ Aquamimicry là khó 
có thể thực hiện ở điều kiện trong 
nhà, cũng như đòi hỏi diện tích sử 
dụng các ao là tương đối lớn. 

(Theo vietlinh.com.vn) 

 
 

 
 
34 BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC 
HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI  

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 
15/2016/TT-BYT quy định về bệnh 
nghề nghiệp được hưởng BHXH, 
trong đó hướng dẫn cụ thể việc chẩn 
đoán, giám định danh mục 34 bệnh 
nghề nghiệp (NN) được hưởng 
BHXH. 

Danh mục như sau: 
1. Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp. 
2. Bệnh bụi phổi amiăng NN. 
3. Bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp. 
4. Bệnh bụi phổi talc nghề nghiệp. 
5. Bệnh bụi phổi than nghề nghiệp. 
6. Bệnh viêm phế quản mạn tính. 
7. Bệnh hen nghề nghiệp. 
8. Bệnh nhiễm độc chì NN. 
9. Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do 

benzen và đồng đẳng. 
10. Bệnh nhiễm độc thủy ngân NN. 
11. Bệnh nhiễm độc mangan NN. 
12. Bệnh nhiễm độc trinitrotoluen. 
13. Bệnh nhiễm độc asen NN. 
14. Bệnh nhiễm độc hóa chất bảo 

vệ thực vật nghề nghiệp. 
15. Bệnh nhiễm độc nicotin NN. 
16. Bệnh nhiễm độc cacbon 

monoxit nghề nghiệp. 
17. Bệnh nhiễm độc cadimi NN. 
18. Bệnh điếc NN do tiếng ồn. 
19. Bệnh giảm áp nghề nghiệp. 
20. Bệnh NN do rung toàn thân. 
21. Bệnh NN do rung cục bộ. 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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22. Bệnh phóng xạ nghề nghiệp. 
23. Bệnh đục thể thủy tinh NN. 
24. Bệnh nốt dầu nghề nghiệp. 
25. Bệnh sạm da nghề nghiệp. 
26. Bệnh viêm da tiếp xúc nghề 

nghiệp do crôm. 
27. Bệnh da NN do tiếp xúc môi 

trường ẩm ướt và lạnh kéo dài. 
28. Bệnh da nghề nghiệp do tiếp 

xúc với cao su tự nhiên, hóa chất phụ 
gia cao su. 

29. Bệnh Leptospira nghề nghiệp. 
30. Bệnh viêm gan vi rút B. 
31. Bệnh lao nghề nghiệp. 
32. Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro 

nghề nghiệp. 
33. Bệnh viêm gan vi rút C nghề 

nghiệp. 
34. Bệnh ung thư trung biểu mô 

nghề nghiệp. 
Không nhất thiết phải xét 

nghiệm 
Theo Thông tư 15/2016/TT-BYT, 

người lao động sau khi được chẩn 
đoán mắc bệnh nghề nghiệp cần 
được người sử dụng lao động bố trí 
vị trí làm việc hạn chế tiếp xúc với 
yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp 
đó. Người lao động mắc bệnh nghề 
nghiệp cần được tạo điều kiện và 
phải được điều trị theo phác đồ của 
Bộ Y tế. Đối với nhóm bệnh nhiễm 
độc nghề nghiệp phải được thải độc, 
giải độc kịp thời, đồng thời điều 
dưỡng, phục hồi chức năng và giám 
định mức suy giảm khả năng lao 
động để hưởng chế độ bảo hiểm theo 
quy định. 

Riêng đối với một số bệnh nghề 
nghiệp (bệnh điếc nghề nghiệp do 
tiếng ồn, bệnh nghề nghiệp do rung 
cục bộ, do rung toàn thân, nhiễm độc 
mangan, các bệnh bụi phổi nghề 
nghiệp trừ bệnh bụi phổi bông) và 
ung thư nghề nghiệp, ung thư do các 
bệnh nghề nghiệp không có khả năng 
điều trị ổn định thì cần phải chuyển 
khám giám định ngay.  

Đặc biệt, đối với những trường hợp 
chẩn đoán các bệnh nhiễm độc nghề 
nghiệp cho người lao động trong thời 
gian bảo đảm không nhất thiết phải 
có các xét nghiệm xác định độc chất 
trong cơ thể. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
TĂNG CƯỜNG PHÒNG, 
CHỐNG BỆNH HO GÀ  

Bộ y tế đã có Công văn khẩn số 
995/BYT-DP về việc tăng cường 
phòng, chống bệnh ho gà gửi giám 
đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trên 
cả nước. 

Để chủ động phòng chống dịch 
bệnh ho gà, không để dịch bùng 
phát, Bộ y tế đề nghị các địa phương 
thực hiện triệt để việc tiêm vaccin, tổ 
chức rà soát đối tượng thuộc diện 
tiêm chủng mở rộng trên địa bàn, 
thông báo cho đối tượng tham gia 
tiêm chủng đúng lịch, đủ liều, tránh 
bỏ sót đối tượng, bảo đảm tỷ lệ tiêm 
chủng các vaccin trong tiêm chủng 
mở rộng đạt ít nhất 95% ở quy mô 
xã, phường. Ngoài ra, thực hiện tiêm 
bổ sung ngay trong tháng đối với các 
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trường hợp trì hoãn tiêm, kiên quyết 
xóa các vùng lõm trong tiêm chủng. 
Bên cạnh đó, Bộ y tế cũng yêu cầu 
thực hiện giám sát chủ động, xét 
nghiệm, phát hiện sớm các trường 
hợp mắc bệnh, cách ly kịp thời 
không để dịch bùng phát. Tổ chức 
các đoàn kiểm tra, chỉ đạo kịp thời 
công tác tiêm chủng và phòng chống 
dịch bệnh, tập trung vào khu vực có 
nguy cơ cao, các địa bàn có tỷ lệ 
tiêm chủng thấp. 

Dấu hiệu nhận biết bệnh ho gà 
Bệnh ho gà là một bệnh nhiễm 

khuẩn cấp tính đường hô hấp, thường 
xảy ra ở trẻ nhỏ. Bệnh lây truyền do 
tiếp xúc trực tiếp qua đường hô hấp 
có các dịch tiết từ niêm mạc mũi 
họng bệnh nhân khi ho, hắt hơi.  

Khởi đầu của bệnh có thể không 
sốt hoặc sốt nhẹ, có viêm long đường 
hô hấp trên, mệt mỏi, chán ăn và ho. 
Cơn ho gà rất đặc trưng, thể hiện trẻ 
ho rũ rượi không thể kìm hãm được, 
sau đó là giai đoạn thở rít như tiếng 
gà gáy. Cuối cơn ho thường chảy 
nhiều đờm dãi trong suốt và sau đó 
là nôn. Bệnh thường diễn biến nặng, 
dễ tử vong do bị bội nhiễm, gây biến 
chứng viêm phổi, viêm phế quản - 
phổi, nhất là ở trẻ dưới 5 tuổi và trẻ 
suy dinh dưỡng. 

Các biện pháp phòng chống 
bệnh ho gà 

- Đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm 
vaccin phòng bệnh ho gà (vaccin 
phối hợp phòng bệnh bạch hầu, ho 
gà, uốn ván - DTP hoặc vaccin phối 

hợp phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, 
ho gà, virus viêm gan B 
và Haemophilus influenzae type b - 
Quinvaxem) đủ liều, đúng lịch. 

- Thường xuyên rửa tay bằng xà 
phòng; che miệng khi ho hoặc hắt 
hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng 
cho trẻ hàng ngày. 

- Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học 
thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh 
sáng. 

- Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc 
nghi ngờ mắc bệnh ho gà trẻ phải 
nghỉ học, cách ly và đưa đến cơ sở y 
tế để được khám và điều trị kịp thời. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
TÁC DỤNG TUYỆT VỜI CỦA 
DẦU DỪA  

Gần đây, dầu dừa ngày càng được 
sử dụng thịnh hành trên thế giới. Dầu 
dừa làm cân bằng lượng đường trong 
máu, kháng khuẩn, chống viêm, hỗ 
trợ hấp thụ vitamin và khoáng chất, 
v,v.....Có thể thấy, tác dụng mà dầu 
dừa mang lại là rất lớn. 

 Sử dụng dầu dừa mang lại hiệu 
quả cao trong việc bảo vệ sức 
khỏe và sắc đẹp như sau: 

 
 1. Mát xa 
Dầu dừa giúp bạn làm dịu đi sự 
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mệt mỏi và giảm đau cho các cơ bắp. 
Khi sử dụng, bạn nên thêm vài 
giọt tinh dầu để tăng hiệu quả. 

2. Bệnh nấm chân 
Các đặc tính kháng nấm mạnh mẽ 

của dầu dừa sẽ giúp bạn ngăn chặn 
những căn bệnh về nấm. Thêm vài 
giọt thảo mộc oregano hoặc tinh dầu 
trà giúp tăng khả năng chống nấm. 

3. Mụn trứng cá 
Trong dầu dừa chứa các axit béo 

chuỗi trung bình như axi lauric, axit 
capric,.. có tác dụng kháng khuẩn 
gây mụn trứng cá. Thoa trực tiếp dầu 
dừa lên vùng da bị mụn, để khoảng 
15 đến 20 phút sau đó rửa lại bằng 
sữa rửa mặt. 

4. Chất tẩy rửa 
Dầu dừa sẽ giúp bạn loại bỏ những 

vết bụi bẩn nhanh chóng và hiệu quả. 
5. Trị chấy rận 
Dầu dừa sẽ giúp bạn loại bỏ vấn đề 

khó chịu này. 
6. Rạn da 
Phụ nữ mang thai dùng dầu dừa sẽ 

giúp làm giảm và ngăn các vết rạn 
da. Dầu dừa sẽ giúp làn da của bạn 
trở nên mềm mại. 

7. Kem dưỡng ẩm 
Sử dụng dầu dừa là cách tuyệt vời 

để giữ ẩm cho làn da, đặc biệt với da 
khô hoặc da bị hư tổn 

8. Tẩy da chết trên mặt 
Trộn dầu dừa với thuốc muối 

(baking soda), đường hoặc quế, và 
bột yến mạch. Sau đó bôi hỗn hợp 
lên mặt và mát xa nhẹ nhàng. 

9. Trị gàu 

Mát xa da đầu với dầu dừa để giảm 
bớt các triệu chứng của gàu như 
ngứa, hay bong chóc da đầu. 

10. Xóa mờ nếp nhăn 
Mát xa dầu dừa vào các nếp nhăn 

sẽ khiến chúng mờ dần và biến mất 
11. Đau họng 
Ngậm 1 thìa dầu dừa sẽ giúp giảm 

đau và sưng họng, ngăn ngừa nhiễm 
trùng. 

12. Bệnh vảy nến 
Xoa dầu dừa lên vùng da bị tổn 

thương để diệt nấm. Thêm tinh dầu 
trà để giảm nhiễm trùng hiệu quả 
hơn. 

13. Son dưỡng ẩm 
Dầu dừa cung cấp một số chất bảo 

vệ khỏi ảnh nắng mặt trời như SPF4. 
14. Loại bỏ bã kẹo cao su 
Dầu dừa sẽ giúp bạn lấy bã kẹo cao 

su khỏi tóc hay quần áo dễ dàng hơn. 
15. Tăng cường sức khỏe cho thú 

cưng 
Bộ lông của thú cưng sẽ trở nên 

bóng mượt hơn với dầu dừa, diệt 
sạch bọ chét. 

16. Viêm da tiết bã ở trẻ sơ sinh 
Dầu dừa rất an toàn cho trẻ sơ sinh, 

giúp giảm ngứa, đau hay bong da ở 
trẻ sơ sinh 

17. Vết hăm tã 
Bôi dầu dừa lên vết hăm tã ở trẻ sẽ 

làm giảm các vết hăm rất hiệu quả. 
18. Vết bầm tím 
Chà dầu dừa lên vùng da bị thâm 

tím để làm tan vết máu bầm. 
19. Tẩy trang 
Xoa dầu dừa lên mặt sẽ giúp bạn dễ 
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dàng loại bỏ lớp trang điểm. Giúp da 
bạn sáng và sạch hơn. 

 20. Dưỡng tóc 
Dầu dừa sẽ giúp tóc bạn chắc khỏe 

và chăm sóc tóc bị hư tổn. Mát xa 
dầu dừa lên da đầu, sau 10 phút gội 
lại bằng nước sạch. 

21. Đánh bóng đồ gỗ 
Dầu dừa cũng được sử dụng sơn 

bóng một số loại đồ gỗ. Nó cung cấp 
một lớp bảo vệ chống bụi bẩn. 

22. Cung cấp nguồn năng lượng 
Chất béo đặc biệt có trong dầu dừa 

là nguồn năng lượng tuyệt vời để cải 
thiện sức khỏe, tăng khả năng miễn 
dịch cho cơ thể. 

23. Khử mùi 
Trộn dầu dừa với bột bắp, thuốc 

muối, hoặc bất kỳ tinh dầu dừa mà 
bạn ưa thích, sẽ tạo ra chất khử mùi 
tự nhiên, không độc hại. 

24. Xóa tan quầng thâm mắt 
Trước khi đi ngủ, thoa dầu dừa lên 

vùng mắt bị thâm hoặc sưng, để qua 
đêm, sáng dậy rửa bằng nước sạch. 
Trong dầu dừa chứa nhiều chất 
chống oxy hóa, vitamin làm tăng độ 
đàn hồi cho da. 

25. Bệnh Eczema 
Dầu dừa làm giảm ngứa, bong da, 

hay khô da do bệnh eczema, vẩy nến 
hay viêm da gây nên. 

26. Cháy nắng 
Bôi dầu dừa lên cơ thể sẽ giúp bạn 

ngăn ngừa cháy nắng hay giảm cảm 
giác bỏng rát khi da bạn bị cháy 
nắng. 

27. Nhiệt miệng 

Thoa dầu dừa lên vết loét miệng để 
làm giảm đau và ngăn nhiễm trùng. 

 28. Dưỡng da 
Dầu dừa là một nguyên liệu tự 

nhiên chống khô da, nứt nẻ. Các bà 
mẹ cũng có thể dùng dầu dừa xoa lên 
núm vú để tránh đau khi cho các bé 
bú. 

29. Chắc xương 
Canxi và magie là hai khoáng chất 

quan trọng bảo vệ và giúp xương 
chắc khỏe. Dầu dừa hỗ trợ cơ thể bạn 
hấp thụ hai khoáng chất đó. 

30. Nấu ăn 
Khi đun nóng, dầu dừa vẫn đảm 

bảo an toàn, không hề độc hại như 
hầu hết các loại dầu ăn khác và mỡ 
động vật. Dầu dừa sẽ đem đến cho 
bạn bữa ăn ngon miệng và đảm bảo 
chất dinh dưỡng. 

(Theo SK&ĐS) 
 
BÀI THUỐC HAY CHỮA BỆNH 
GAN – MẬT  

Gan mật là cơ quan hoạt động liên 
tục, suy yếu theo tuổi tác, không biểu 
hiện triệu chứng trừ khi tổn thương 
trầm trọng, vì thế khó phát hiện bệnh 
ở giai đoạn sớm.  

Hai món ăn thay thuốc chữa gan 
nhiễm mỡ: 

Cháo thủ ô - táo đỏ: bột hà thủ 
ô 30g, gạo tẻ 75g, táo đỏ 8 quả (có 
thể đại táo 5 quả). Táo đỏ sau khi rửa 
sạch cùng gạo tẻ cho vào nồi, thêm 
bột hà thủ ô (khuấy loãng với ít nước 
lạnh), trộn đều, sau khi đun sôi lại 
múc ra chén. Tốt nhất dùng ăn sáng 
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lúc bụng đói. 
Canh trai - đậu phụ: con trai 2 con 

(khoảng 150g), rửa sạch, cho vào nồi 
xào sơ, thêm 1 chén nước, đun sôi 
bằng lửa to, đổ vào đậu phụ, nấu sôi 
lại, thêm bột nêm, muối. Dùng ăn 
riêng, cũng có thể làm món phụ. 

Bí rợ chữa viêm gan: 
Bí rợ bỏ cuống, dùng thủ công hay 

máy xay bí rợ dạng hồ, lọc qua lưới, 
chờ sau khi lắng tự nhiên, hôm sau 
gạn bỏ hết phần nước, đem phơi khô, 
tán thành bột sử dụng dần. Hằng 
ngày pha nước uống vài lần, dùng 
lâu dài. Có hiệu nghiệm nhất định 
đối với viêm gan mạn tính, xơ gan, 
viêm thận và bệnh đái tháo đường. 

Bài thuốc trị viêm túi mật: 
Thanh đởm lợi thấp thang: sài hồ 

15g, hoàng cầm 10g, bán hạ 10g, 
mộc hương 10g, uất kim 10g, xa tiền 
tử 10g, mộc thông 10g, chi tử 10g, 
đại hoàng sống (sắc sau) 10g, nhân 
trần 15g. Sắc uống. Chữa viêm túi 
mật và sỏi mật thể thấp nhiệt với 
triệu chứng: đau tức ngực sườn liên 
tục, thỉnh thoảng đau từng cơn; triệu 
chứng thiếu dương như miệng đắng, 
họng khô, váng đầu, chán ăn; phần 
nhiều có hàn nhiệt vãng lai; phần 
nhiều vàng da, vàng mắt, màu vàng 
như quít; tiểu vàng đục hoặc tiểu gắt, 
đại tiện táo kết; lưỡi đỏ, rêu vàng 
nhầy hoặc dầy; mạch huyền hoạt, 
hoạt sác. Về bệnh lý thuộc loại viêm 
cấp tính. 

Thanh đởm hành khí thang: sài hồ 
10g, bán hạ 10g, hoàng cầm 10g, chỉ 

xác 10g, hương phụ 10g, uất kim 
10g, diên hồ sách 10g, đại hoàng 
sống (sắc sau) 10g, mộc hương 12g, 
xích thược 15g. Sắc uống. Chữa 
viêm túi mật thể khí trệ có triệu 
chứng: căng tức ngực sườn, hay đau 
thắt, hoặc đau từng cơn; có bệnh sử 
đau bụng sau khi nổi giận hoặc đau 
nặng hơn; bệnh nhân hay cáu gắt, 
nôn nóng; có chứng thiếu dương 
như: miệng đắng, họng khô, váng 
đầu, chán ăn; tiêu trong hoặc hơi 
vàng; lưỡi thon hơi đỏ, rêu lưỡi trắng 
mỏng hoặc hơi vàng; mạch huyền 
khẩn hoặc huyền tế, thường không 
có triệu nóng lạnh hoặc hoàng đản 
(vàng da). Về bệnh lý thuộc loại 
viêm túi mật cấp tính đơn thuần. 

Thanh đởm tả hỏa thang: sài hồ 
15g, hoàng cầm 15g, bán hạ 10g, chi 
tử 10g, mộc hương 10g, uất kim 10g, 
đại hoàng sống 10g (sắc sau), măng 
tiêu (hãm uống) 10g, nhân trần 30g. 
Sắc uống. Chữa viêm túi mật thể 
thực hỏa có triệu chứng như: căng 
tức ngực sườn; có bệnh sử đau bụng 
sau khi nổi giận hoặc đau nặng hơn; 
bệnh nhân hay cáu gắt, nôn nóng; có 
chứng thiếu dương như miệng đắng, 
họng khô, váng đầu, chán ăn; tiêu 
trong hoặc hơi vàng; bụng căng; lưỡi 
đỏ, rêu lưỡi vàng hoặc có gai; mạch 
huyền hoạt sác, hồng sác. khẩn hoặc 
huyền tế, thường không có triệu 
nóng lạnh hoặc hoàng đản (vàng da). 

Bài thuốc bài sỏi: 
Kim tiền thảo 30g, nhân trần 15g, 

uất kim 15g, mộc hương 10g, đại 
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hoàng sống 10g. Sắc uống, hoặc làm 
hoàn dùng uống lâu dài, 1 tháng là 1 
liệu trình, sau khi ngưng thuốc 1 
tuần, tiến hành liệu trình kế tiếp. 

(Theo SK&ĐS) 
 
 

 
 

NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI 
TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 
2017  

Ngày Quyền của người tiêu dùng 
Việt Nam (15/3) năm 2017 với chủ 
đề "Doanh nghiệp vì người tiêu 
dùng” đã chính thức được phát động. 

Theo Bộ Công Thương, việc lựa 
chọn chủ đề này khẳng định vị trí, 
vai trò quan trọng của doanh nghiệp 
đối với công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, lời kêu gọi các 
doanh nghiệp thực thi đúng, tuân thủ 
nghiêm các quy định pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Đây còn là cam kết từ các cơ quan 
quản lý Nhà nước trong việc kiến tạo 
một môi trường kinh doanh có sự 
cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, lấy 
người tiêu dùng làm thước đo cho sự 
phát triển của thị trường. 

Theo thống kê của Cục Quản lý 
cạnh tranh, Bộ Công Thương, trong 
năm 2016, Hà Nội và TP.HCM là hai 
thành phố có nhiều phản ánh, khiếu 
nại nhất về vi phạm quyền lợi người 
tiêu dùng. Hiện nay, tại TP.HCM đã 
có tổng đài hỗ trợ, giải đáp thắc mắc 
của người tiêu dùng 08 1081 và trang 

tin điện tử phục vụ người tiêu 
dùng quyennguoitieudunghcm.vn. 

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng, tại Bà Rịa – Vũng Tàu Chủ 
tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 
số 2823/QĐ-UBND ngày 
12/10/2016,  về việc giao nhiệm vụ 
năm 2017 cho Hội Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 
quyết định: 

Giao cho Hội Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng thực hiện một số 
hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà 
nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng như sau: 

1. Phối hợp với các cơ quan có liên 
quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng và Nghị định số 99/2011/NĐ-
CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
trên địa bàn tỉnh; 

2. Phối hợp với ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố và các cơ quan 
có liên quan khẩn trương thành lập 
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng và văn phòng tư vấn khiếu nại 
các huyện còn lại; 

3. Tư vấn, hướng dẫn người tiêu 
dùng; kết nối với hệ thống tư vấn, 
hướng dẫn và hệ thống cơ sở dữ liệu 
của Cục Quản lý cạnh tranh, các Sở 
Công Thương và các cơ quan, tỏ 
chức liên quan khác. Tổ chức tiếp 
nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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người tiêu dùng trên địa bàn để tiến 
hành hòa giải, đồng thời đại diện 
người tiêu dùng tham gia giải quyết 
khiếu nại tại cơ quan Nhà nước hoặc 
tự mình khởi kiện vụ án bảo vệ 
người tiêu dùng vì lợi ích công cộng; 

4. Tham gia đóng góp và phối hợp 
với Sở Công Thương thực hiện các 
hoạt động Ngày quyền người tiêu 
dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) 
hàng năm; 

5. Nghiên cứu, khảo sát thực tế, tập 
hợp ý kiến, phản ánh nhu cầu của 
người tiêu dùng; điều tra, thu thập 
thông tin nắm bắt tình hình diễn biến 
giá cả hàng hóa dịch vụ trên thị 
trường, phản ánh về Sở Công 
Thương để tham mưu ủy ban nhân 
dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng 
kiểm tra xử lý kịp thời; 

6. Đề xuất các hoạt động gắn với 
nhiệm vụ nhà nước giao, sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả kinh phí và các nguồn 
lực khác khi thực hiện nhiệm vụ 
được giao; 

7. Tham gia xây dựng pháp luật, 
chủ trương, chính sách, phương 
hướng, kế hoạch và biện pháp bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. 

 (Theo vtv.vn) 
 

NHẬN DIỆN THÁCH THỨC 
CỦA NGÀNH CÀ PHÊ VIỆT 
NAM TRONG THỜI GIAN TỚI  

Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu 
cà phê ngày càng tăng trong những 
năm gần đây đã đóng góp tích cực 
cho kinh tế xã hội của cả vùng Tây 

Nguyên.  

 
Việc đăng ký chỉ dẫn địa lý cà phê 

Buôn Mê Thuột - thủ phủ của vùng 
cà phê Tây Nguyên, kết hợp với 
công tác quảng bá thường xuyên, 
nhất là lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột 
được tổ chức hai năm một lần đã 
nâng tầm giá trị thương hiệu của cà 
phê. Tuy nhiên, cà phê Việt Nam 
đang đứng trước nhiều thách thức mà 
trước hết là sự già cỗi của hàng trăm 
nghìn hécta cà phê mỗi năm. Diện 
tích này cần phải thay thế bằng trồng 
mới hoặc chặt bỏ.  

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, hiện nay, diện tích cà phê 
già cỗi cần tái canh và chuyển đổi 
trong 5-10 năm tới khoảng 140.000-
160.000ha (chiếm trên 20% diện tích 
cà phê của toàn vùng). Trong đó diện 
tích cà phê trên 20 năm tuổi hiện có 
trên 86.000ha, chưa kể khoảng 
40.000ha cà phê dưới 20 tuổi nhưng 
đã có biểu hiện già cỗi cho năng suất 
và chất lượng thấp. 

Nếu không kịp thời tái canh thì 
trong một vài năm tới sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp tới năng suất và chất lượng 
của cà phê Việt Nam.  

Mặc dù chương trình tái canh cà 
phê đã được triển khai từ nhiều năm 
nay, với sự vào cuộc tích cực của 
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ngành ngân hàng với vai trò cung 
cấp nguồn tín dụng và các cơ quan 
quản lý, cơ quan nghiên cứu ngành 
nông nghiệp trong việc tìm ra mô 
hình và phương pháp tái canh phù 
hợp với từng vùng miền, tuy nhiên, 
tốc độ tái canh cây cà phê trong thời 
gian qua diễn ra rất chậm.  

Cà phê là cây trồng cần nhiều nước 
tưới, phương pháp tưới truyền thống 
hiện vẫn là phương pháp chính được 
sử dụng trong các vườn cà phê, đặc 
biệt là cà phê nông hộ đã gây sụt 
giảm nguồn nước ngầm nghiêm 
trọng. Ở nhiều địa phương, việc 
khoan quá nhiều giếng khoan phục 
vụ cây cà phê đã làm thủng tầng 
nước ngầm, ô nhiễm đất và nguồn 
nước gây lãng phí, không hiệu quả.   

Thực tế, việc thu hoạch cà phê theo 
phương thức tuốt cành với khoảng 
50% quả xanh ở các tỉnh Tây 
Nguyên là phương thức tồn tại như 
một tập quán của đồng bào nơi đây. 
Đây cũng được nhận diện là một 
trong những nguyên nhân làm giảm 
chất lượng cà phê Việt Nam. Để thay 
đổi tập quán này, các nhà khoa học, 
cơ quan khuyến nông và các địa 
phương đã  rất nỗ lực.   

Bên cạnh đó, nhiều nơi không có 
sân phơi bêtông, ximăng, gạch; 
không có chế biến ướt, cà phê quả 
thu hoạch về phơi trên mọi loại sân 
như đất, đường sá, vải bạt… làm 
giảm chất lượng của hạt cà phê.  

Tiêu chuẩn được khuyến cáo cứ 
100ha cà phê phải có 1ha sân phơi 

đảm bảo tiêu chuẩn vẫn còn là mục 
tiêu “xa vời,” kể cả ở những địa 
phương có tiềm năng và nguồn lực 
đầu tư khá lớn cho cây cà phê như 
Đăk Lăk, Lâm Đồng. 

Khâu canh tác và thu hoạch, chế 
biến cà phê cũng tồn tại nhiều hạn 
chế. Việc chế biến cà phê nhân xuất 
khẩu thực hiện tốt nhưng chế biến 
sâu, tạo ra cà phê bột, cà phê hòa tan, 
các thực phẩm từ cà phê như bánh, 
kẹo, rượu, nước giải khát còn bỏ 
ngỏ. Điều này đã làm cho giá trị và 
kim ngạch xuất khẩu cà phê không 
cao, chỉ mức 3,2-3,4 tỷ USD/năm 
trong khi tiềm năng nâng cao giá trị 
xuất khẩu cho ngành hàng cà phê 
còn rất lớn.  

Những năm gần đây, công nghệ 
chế biến ướt đã được một số doanh 
nghiệp tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Kon 
Tum, Gia Lai áp dụng, đã và đang 
góp phần nâng cao chất lượng cà phê 
hạt Việt Nam.  

Cũng giống như nhiều mặt hàng 
nông sản khác của Việt Nam, mặc dù 
sản lượng xuất khẩu nhất nhì thế giới 
nhưng cà phê Việt Nam vẫn trong 
tình trạng “áo gấm đi đêm” khi chủ 
yếu là xuất khẩu dạng thô, chưa có 
thương hiệu.  

Những năm gần đây, vấn đề xây 
dựng, quảng bá thương hiệu cà phê 
Việt Nam thành sản phẩm quốc gia 
trên toàn cầu, xây dựng chỉ dẫn địa 
lý cà phê Việt Nam và quản lý phát 
triển chỉ dẫn này đã được nhiều Bộ, 
ngành và địa phương vào cuộc. Tuy 
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nhiên, có ý kiến cho rằng, song song 
với việc thực hiện dự án xây dựng cà 
phê Việt Nam là sản phẩm quốc gia 
cần khuyến khích phát triển các 
thương hiệu tư nhân về cà phê để 
đưa ra thị trường thế giới đồng thời 
kêu gọi đầu tư nước ngoài vào ngành 
cà phê Việt Nam có ràng buộc mang 
thương hiệu của Việt Nam hoặc chỉ 
dẫn địa lý của Việt Nam. Bên cạnh 
đó, khuyến cáo mở rộng thị trường 
nội địa, song song với phát triển tiêu 
thụ trong nước là kiểm soát giá thành 
chế biến sản phẩm cà phê tiêu thụ 
trong nước để người tiêu dùng được 
dùng cà phê sạch, nguyên chất, 
hương vị Việt Nam và bằng công 
nghệ Việt Nam. 

 (Theo kinhtenongthon.com.vn) 
 

KIỂM SOÁT SẮN TƯƠI NHẬP 
TỪ  LÀO VÀ CAMPUCHIA 
NGỪA VIRUS NGUY HIỂM  

Thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật 
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn) cho biết, theo báo cáo Viện 
Bảo vệ thực vật khẳng định bệnh 
khảm lá sắn (Sri Lankan Cassava 
mosaic virus) đã xuất hiện, gây hại 
nặng trên sắn (mì) tại Campuchia và 
hiện đã lây lan sang Lào. 

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật 
Hoàng Trung cũng nhấn mạnh, đây 
là loại bệnh trên sắn lần đầu tiên ghi 
nhận xuất hiện ở Đông Nam Á. 

Nhằm ngăn chặn loại bệnh nguy 
hiểm này lây lan vào Việt Nam, Cục 
Bảo vệ thực vật cũng yêu cầu các 

đơn vị cơ sở thực hiện kiểm tra chặt 
chẽ các lô sắn tươi nhập khẩu từ 
Campuchia và Lào, đảm bảo không 
mang theo phần thân, hom, lá sắn. 

Cục trưởng Hoàng Trung cũng 
khẳng định, vật liệu sắn làm giống từ 
Campuchia và Lào chưa được phép 
nhập khẩu vào Việt Nam theo quy 
định. Do đó, các đơn vị cơ sở và các 
Chi cục Bảo vệ thực vật vùng cần 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
chức năng liên quan, đặc biệt là hải 
quan, biên phòng, công an trong việc 
tăng cường đấu tranh ngăn chặn và 
kiểm tra các trường hợp nhập lậu sắn 
làm giống. 

Đồng thời, Cục trưởng Hoàng 
Trung cũng yêu cầu các đơn vị cơ sở 
khẩn trương thông báo, tuyên truyền, 
phổ biến thông tin này cho các tổ 
chức, cá nhân biết và không đưa vật 
liệu sắn làm giống từ Campuchia, 
Lào vào Việt Nam để ngăn ngừa dịch 
bệnh lây lan. 

 (Theo TTXVN) 
 

 
 

NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2017 
TÔN VINH NHỮNG GIÁ TRỊ 
CỦA VĂN HOÁ ĐỌC  

Ngày Sách Việt Nam được tổ chức 
vào tháng 4 do Bộ Thông tin và 
Truyền thông (TTTT), Bộ Văn hoá, 
Thể thao & Du lịch (VHTTDL), 
cùng các cơ quan liên quan phối hợp 
tổ chức. 

Theo đó, Bộ TTTT chủ trì tổ chức 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam 
trên toàn quốc với chủ đề “Sách và 
sự phát triển tri thức cộng đồng”; chủ 
trì tổ chức các hoạt động thông tin, 
tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam 
lần thứ 4; hướng dẫn, phối hợp với 
các Bộ, ngành, tổ chức Hội, đoàn thể 
trong quá trình tổ chức Ngày Sách. 

 
Bộ VHTTDL sẽ tổ chức các hoạt 

động chào mừng Ngày Sách Việt 
Nam lần thứ 4 tại Thư viện Quốc gia 
Việt Nam và hệ thống thư viện công 
cộng toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào 
tạo sẽ tổ chức các hoạt động của 
Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 trong 
hệ thống trường học. Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng tổ chức các hoạt 
động của Ngày Sách Việt Nam lần 
thứ 4 trong lực lượng an ninh, quốc 
phòng. Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh sẽ tổ chức các hoạt động 
của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 
trong hệ thống tổ chức Đoàn, Liên 
hiệp Hội thanh niên Việt Nam. Đặc 
biệt, Ngày Sách sẽ huy động sự vào 
cuộc mạnh mẽ của các nhà xuất bản 
trên toàn quốc.  

Qua 3 năm tổ chức, Ngày Sách 
Việt Nam đã góp phần xây dựng 
không gian văn hóa lành mạnh, thiết 
thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn 
đọc, tạo sự gắn kết ngày càng chặt 

chẽ hơn giữa sách với người đọc, 
khuyến khích và phát triển văn hóa 
đọc trong cộng đồng, qua đó xây 
dựng một xã hội học tập.  

Với kế hoạch triển khai ngày một 
hoàn thiện, các hoạt động của Ngày 
Sách Việt Nam được tổ chức dưới 
nhiều hình thức đa dạng, phong phú, 
phù hợp với đời sống tinh thần của 
người dân đã thực sự trở thành một 
nét đẹp văn hóa được cộng đồng đón 
nhận và tôn vinh. 

 (Theo baocongthuong.com.vn) 
 
LAN TỎA CÁC HOẠT ĐỘNG 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
TRONG HỌC SINH  

Năm nay cuộc thi khoa học kỹ 
thuật cấp quốc gia học sinh trung học 
năm học 2016 - 2017 khu vực phía 
Nam  được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu phối hợp tổ chức diễn ra 
từ 13/3/2017 đến ngày 16/3/2017.  

 
Theo Ban Tổ thức, cuộc thi năm 

nay có 458 dự án ở 22 lĩnh vực, 821 
học sinh tham dự, tăng 18 dự án so 
với năm học trước. Riêng khu vực 
phía Nam có 217 dự án của 373 học 
sinh thuộc 22 lĩnh vực tham gia. Đặc 
biệt, cuộc thi năm nay đã thu hút, tập 
hợp được hàng trăm nhà khoa học từ 
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các trường đại học, cao đẳng, học 
viện tham gia hướng dẫn, góp ý, 
chấm, chọn các dự án tham gia từ 
cuộc thi cấp tỉnh/thành phố đến cấp 
quốc gia. Nhiều trường đại học, các 
tổ chức khoa học và các doanh 
nghiệp trong nước và nước ngoài đã 
đến tham dự, trao giải và công bố 
tuyển thẳng vào bậc đại học của đơn 
vị mình đối với các thí sinh đạt giải. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho 
rằng, sự bùng nổ tri thức, công nghệ 
sản xuất mới và cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 đang làm thay 
đổi các nội dung trong giáo dục đào 
tạo, yêu cầu người học phải thay đổi 
cách học, người dạy phải thay đổi 
cách dạy và nhà trường phải thay đổi 
cách đánh giá kết quả học tập và rèn 
luyện của người học. Đánh giá cao 
kết quả nghiên cứu khoa học của học 
sinh Việt Nam, đặc biệt là kết quả 
qua các cuộc thi quốc tế, Bộ trưởng 
nhấn mạnh, những thành công bước 
đầu này mở ra một hướng phát triển 
mới đối với học sinh cũng như các 
trường phổ thông và các cơ quan 
quản lý. 

Đối với học sinh, nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật khuyến khích các em 
quan tâm đến các vấn đề của cuộc 
sống, liên hệ kiến thức học được ở 
trường phổ thông với thực tế sinh 
động của thế giới tự nhiên và xã hội, 
rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến 
thức tổng hợp đã học để giải quyết 
các vấn đề thực tiễn. Đối với các cơ 
quan quản lý và các nhà trường, hoạt 

động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 
của các em học sinh đã góp phần tạo 
lập được mối liên hệ, đưa các nhà 
khoa học cùng các phòng thí nghiệm 
của các trường đại học, các viện 
nghiên cứu về gần với các trường 
phổ thông, tạo điều kiện để các nhà 
khoa học đầu ngành của các trường 
đại học, các viện nghiên cứu gặp gỡ 
các em học sinh phổ thông, hướng 
dẫn các em tìm tòi, sáng tạo trong 
nghiên cứu khoa học và truyền lửa 
cho thế hệ sau. Qua đó thực hiện một 
cách sinh động phương châm của 
giáo dục hiện đại: học đi đôi với 
hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, 
kết hợp giáo dục nhà trường, giáo 
dục gia đình và giáo dục xã hội. Hoạt 
động này cũng góp phần tăng cường 
liên thông giữa giáo dục phổ thông 
với giáo dục đại học; góp phần 
hướng nghiệp cho học sinh phổ 
thông. 

(Theo nhandan.com.vn)  
 
 

 
 
RA MẮT THƯ VIỆN SÁCH 
ĐIỆN TỬ  

Sở Thông tin & Truyền thông 
TP.HCM vừa ra mắt Cổng thông tin 
thư viện sách điện tử của thành phố 
về chủ đề “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch 
Hồ Chí Minh” tại địa chỉ: 
thuviensachHOCHIMINH.tphcm.go
v.vn. 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Thư viện nhằm tuyên truyền, quảng 
bá các tác phẩm, ấn phẩm của Bác và 
các tác phẩm, ấn phẩm có nội dung 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập 
trung giới thiệu các tác phẩm của 
Bác Hồ, các phóng sự, thời sự và các 
câu chuyện về Bác, những tấm 
gương học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức, phong cách Bác Hồ 
được tuyên dương trong giai đoạn 
2011 - 2015, những tấm gương học 
tập và làm theo Bác Hồ đã được in 
thành sách... Thư viện sách điện tử 
được xây dựng, quản lý tập hợp đầy 
đủ các đầu sách điện tử của NXB 
Tổng hợp, NXB Văn hóa văn nghệ, 
Trẻ với nội dung phù hợp với chủ đề. 
Cập nhật và công bố những tấm 
gương học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh... Trong thời gian tới, thư viện 
sách điện tử sẽ tiếp tục được bổ sung 
thêm nhiều tính năng hiện đại, cũng 
như cập nhật thêm nhiều thông tin, 
tư liệu quý hiếm về Bác.  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶT 
MẬT KHẨU AN TOÀN TRÊN 
MẠNG INTERNET 

Khoa học công nghệ phát triển gắn 
liền với những thách thức và nguy cơ 
lộ bí mật riêng tư, đòi hỏi tính bảo 
mật phải cao. Đối với cá nhân, việc 
sử dụng hàng loạt các tài khoản phải 
nhớ từ Gmail, Facebook, Yahoo… 
đến hàng chục các diễn đàn, dịch vụ 

lớn nhỏ khác nhau khiến người dùng 
rất dễ bị rối và quên mất chúng. Do 
vậy, việc tạo một mật khẩu dễ nhớ 
đối với mình và khó đoán đối với 
người khác là một trong những vấn 
đề quan trọng để đảm bảo tính an 
toàn trên mạng.  

Làm thế nào để đảm bảo rằng mật 
khẩu Internet của bạn được an toàn? 
Dưới đây là một số lời khuyên nên 
lưu tâm. 

- Càng nhiều ký tự càng tốt: không 
bao giờ chọn mật khẩu có ít hơn 6 ký 
tự, vì tin tặc có thể dễ dàng suy luận. 
Trên thực tế, Microsoft khuyên rằng, 
hãy sử dụng một mã số với ít nhất 14 
ký tự nếu có thể. 

- Thành lập một công thức: từ điển 
thông dụng rất dễ bị nhóm tội phạm 
mạng suy đoán và phát hiện. Thay vì 
sử dụng các từ ngữ hay dùng, bạn 
hãy thử đặt mật khẩu bằng một công 
thức nào đó. Ví dụ truy cập tài khoản 
thư viện số, bạn dùng “thư viện số” 
kết hợp ngày tháng năm sinh hoặc 
tên để tạo ra mật khẩu. 

- Cấu trúc câu: tạo mật khẩu dựa 
trên một câu nào đó liên quan đến 
bạn (bạn có thể dễ dàng nhớ ra nó). 
Việc kết hợp các chữ cái đầu tiên của 
mỗi từ và ngẫu nhiên kết hợp chữ cái 
trên và dưới để làm cho mật khẩu  
khó khăn hơn để giải mã. 

- An toàn với mật khẩu chứa 
số: các chuyên gia khuyên rằng, việc 
thêm số giữa các từ trong mật khẩu 
sẽ làm gia tăng tính bảo mật. Tuy 
nhiên, tránh sử dụng tuổi, ngày tháng 
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năm sinh, địa chỉ… trong mật khẩu 
của mình. 

- Không đặt chung mật khẩu cho 
các hoạt động trên Internet: bạn 
không nên sử dụng cùng một mật 
khẩu cho tất cả các tài khoản khác 
nhau, liên quan đến Internet. Nếu 
mật khẩu đó bị phát hiện, thì các 
hoạt động trên Internet của bạn sẽ bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng. 

- Bảo vệ mật khẩu: bạn không nên 
sử dụng mật khẩu trên một máy tính 
công cộng và không bao giờ chia sẻ 
mật khẩu qua email, không lưu mật 
khẩu trong trình duyệt web, ngay cả 
khi nó được yêu cầu từ một công ty 
cho là đáng tin cậy. 

Đối với một số tài khoản chỉ cho 
phép mật khẩu là những dãy số, thì 
làm thế nào để tạo ra dãy số  mà 
không sử dụng ngày tháng năm sinh, 
số điện thoại hay chứng minh thư... 
Hiện nay, tài khoản thẻ ngân hàng 
yêu cầu mật khẩu là số và nhập sai 
tối đa 3 lần thì sẽ giữ thẻ. Vì vậy, 
hầu hết kẻ xấu lợi dụng thông tin cá 
nhân để tìm mật khẩu. Bạn cần tạo 
mật khẩu sao cho nếu kẻ xấu có lấy 
được thẻ, biết rõ thông tin cá nhân 
nhưng để đoán được mật khẩu trong 
3 lần đăng nhập thì xác suất đoán 
trúng là rất thấp, hầu như không thể 
xảy ra. Cách làm đơn giản nhất là 
chuyển họ tên thành số theo một quy 
luật nhất định để người khác không 
thể đoán  được, tuy nhiên bạn phải 
ghi nhớ quy luật đó. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 

 
 
 
 
 

SÁNG CHẾ KÉO CẮT CÀNH 
CÂY TIỆN DỤNG  

Ông Lê Phước Lộc, người được 
mệnh danh là “Kỹ sư không bằng 
cấp” sáng chế thành công “kéo cắt 
cành cây” rất tiện dụng. Sản phẩm 
này được trao giải ba Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ 
11 (2014 - 2015). 

Kéo cắt cành cây do ông Lộc sáng 
chế được dùng để cắt tỉa cành có 
đường kính đến 3 cm. Thân kéo làm 
bằng inox (22 mm, dài từ 2 - 3 m). 
Bộ phận cắt được thiết kế gồm 2 lưỡi 
dạng càng cua để kẹp và cắt cành 
cây; trong đó, 1 lưỡi cố định và 1 
lưỡi di động nối với một đầu dây 
cáp, đầu kia dây cáp nối với dây xích 
ăn răng với líp xe đạp. Đầu còn lại 
của thân kéo thiết kế tay cầm và tay 
quay nối với trục líp xe đạp truyền 
động qua xích để kéo cáp và bộ phận 
hãm răng giữ cáp không bị tuột. 
Quay tay quay đến khi 2 lưỡi càng 
cua xếp lại kẹp chặt cành, gặt mạnh 
tay quay, cành cây được cắt đứt ngọt 
một cách nhẹ nhàng. Kéo cắt cành 
này có thể được sử dụng để cắt tỉa 
vườn cây ăn trái, cây xanh đô thị... 
với nhiều ưu điểm như không phải 
tốn thời gian, công sức để trèo lên 
chặt cây, mé nhánh và do tận dụng 
một số vật liệu có sẵn, dễ tìm nên giá 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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bán hợp lý (khoảng 300 ngàn đồng).  
 (Theo khoahocphothong.com.vn) 

 
MỘT SỐ ỨNG DỤNG KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ TRONG 
KHAI THÁC HẢI SẢN Ở VIỆT 
NAM TRONG THỜI GIAN QUA  

 Trong giai đoạn vừa qua, nhiều 
ứng dụng khoa học công nghệ tiên 
tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất, đảm bảo an toàn cho người và 
tàu cá, hiện đại hóa nghề cá, giảm 
sức lao động trực tiếp của ngư dân đã 
được nghiên cứu, du nhập và ứng 
dụng tại Việt Nam.  

Về công nghệ thiết kế, chế tạo 
tàu cá: Công nghệ thiết kế và thi 
công đóng tàu cá vỏ thép, vỏ 
composite hiện nay đã được áp dụng 
ở nước ta. Công nghệ sử dụng khuôn 
đúc rời trong sản xuất vỏ tàu 
composite đã được áp dụng tại Công 
ty Công nghiệp tàu thủy - Tổng công 
ty Thủy sản Việt Nam, Viện Khoa 
học tàu thủy - Đại học Nha Trang,... 
Nhiều tàu cá vỏ thép, vỏ composite 
đã được thiết kế, thi công và đưa vào 
sử dụng ở Việt Nam. Với chính sách 
khuyến khích phát triển thủy sản 
theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, đã 
có trên 50% ngư dân đăng ký vay 
vốn đóng tàu vỏ thép và Composite. 

 Công nghệ mẫu tàu lưới vây 
boong thao tác ở phía sau (vây 
đuôi): Mẫu tàu lưới vây đuôi cải 
hoán từ tàu lưới vây mạn đã được 
nghiên cứu, thử nghiệm tại tỉnh Tiền 
Giang. Kết quả thử nghiệm cho thấy 

mẫu tàu cải hoán hoạt động ổn định, 
tốc độ thả lưới đạt đến 9,2 hải lý/giờ 
và cơ động hơn so với tàu lưới vây 
mạn (trước cải tiến) khi thả lưới. 
Thiết bị khai thác lắp đặt trên boong 
phù hợp, đảm bảo độ bền, tiện lợi 
cho việc thả và thu lưới vây phía sau 
đuôi. Ngoài ra, một tàu lưới vây đuôi 
đã được sử dụng ở Phú Yên. Tàu này 
do ngư dân tự thiết kế và thi công và 
đang được sử dụng 1 cách hiệu quả. 

Máy thu-thả ngư cụ: Các loại 
máy móc, thiết bị cơ khí tiếp tục 
được du nhập, chuyển giao cho tàu 
cá Việt Nam như: máy thu - thả câu 
trên tàu câu cá ngừ ở Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hòa; máy thu lưới vây 
(đứng) ở các tỉnh Tiền Giang, Cà 
Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh 
Hóa,...; hệ thống thu - thả lưới chụp 
ở Quảng Ninh, Hải Phòng và đang 
được chuyển giao cho tàu cá ở 
Quảng Bình, Bình Thuận, Cà Mau. 

Thiết bị điện, điện tử: Một số 
thiết bị điện, điện tử như: máy dò cá 
ngang, ra đa, máy thông tin liên lạc 
tầm xa, phao vô tuyến,... tiếp tục 
được mở rộng sử dụng trên các tàu 
cá hoạt động khai thác ở vùng biển 
xa bờ ở các tỉnh: Thanh Hóa, Bình 
Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận, 
Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, 
Tiền Giang,... Máy nhận dạng tự 
động AIS để đảm bảo an toàn cho 
người và tàu cá khi hoạt động trên 
biển đã bước đầu đưa vào tàu cá 
nước ta. Sử dụng máy dò cá ngang 
đã được đánh giá cho hiệu quả khai 
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thác cao hơn. Ngoài ra còn có nhiều 
trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, đảm 
bảo an toàn lao động và cho thuyền 
viên như máy lọc nước biển, điện 
thoại vệ tinh, phao cá nhân có định 
vị... đã được đưa vào sử dụng trong 
nghề khai thác hải sản. (Còn tiếp) 

 (Theo haidang.vn) 
 
 

 
Hỏi: Xin cho hỏi, những đối tượng 

làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về 
ATLĐ bắt buộc phải được huấn 
luyện AT-VSLĐ trước khi giao việc 
là những đối tượng nào?  

Trả lời: Gồm các đối tượng sau: 
Tất cả những người lao động đang 
làm việc. Người mới tuyển dụng, 
người học nghề, tập nghề. Người 
mới vào thử việc, người lao động 
hành nghề tự do. 

 
Hỏi: Xin cho hỏi, các yếu tố nào có 

thể gây bệnh nghề nghiệp cho người 
lao động trong quá trình sản xuất? 

Trả lời: Các yếu tố gây bệnh như: 
Bức xạ và phóng xạ. Tiếng ồn và 
rung xóc. Nguồn nhiệt.  

(Theo congdoankontum.vn) 
 
Mẹo vặt: Cách phân biệt bột sắn dây 
thật và giả 

Sắn dây là thức uống bổ dưỡng và 
mát lành có thể dùng cho mọi đối 
tượng. Tuy nhiên, vì lợi nhuận mà 
một số đơn vị đã bán bột sắn dây giả, 
có pha trộn hóa chất và hương liệu 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe của người tiêu dùng.  

Để có thể lựa chọn được bột sắn 
dây chất lượng, bạn phải chọn loại 
bột có màu trắng đều, không lẫn tạp 
chất, mua những túi bột sắn dây còn 
được đóng gói nguyên túi và chú ý 
đến ngày sản xuất ghi trên bao bì. 
Mùa sắn dây thu hoạch thường từ 
tháng 12 âm lịch đến đầu tháng 4 là 
kết thúc. Chính vì thế, để chọn được 
sản phẩm tươi ngon, mới thì bạn nên 
tìm sản phẩm nào ngày sản xuất ở 
trong khoảng thời gian đó. 

Bạn có thể áp dụng một trong 
những cách phân biệt dưới đây: 

Cách 1: Cho bột sắn dây vào cốc 
nước rồi hòa tan. Sau đó cho nước 
sắn dây vào trong ngăn mát tủ lạnh 
khoảng 3 tiếng rồi lấy ra ngoài. Bạn 
đem chắt nước đi, lúc này dưới đáy 
cốc bạn sẽ thấy lớp bột bên dưới và 
rất khó cạy ra. Hãy quan sát thật kỹ 
màu sắc bột, nếu bột vẫn giữ nguyên 
được màu trắng sáng như ban đầu 
của bột thì đấy chính là bột sắn dây 
thật. Nếu không có lớp bột bên dưới 
hoặc bột có màu đục thì chắc chắn 
đó là bột sắn dây giả. 

Cách 2: Cho vào nồi 3 thìa bột sắn 
dây cùng với 1 thìa đường và 1 bát 
con nước sạch. Sau đó dùng đũa hòa 
tan tất cả các nguyên liệu đó lại với 
nhau. Cho hỗn hợp này lên bếp đun 
chín rồi đổ ra bát. Nếu bạn thấy hỗn 
hợp này trắng trong, nhìn thấy tận 
đáy thì đây là bột sắn dây thật.  

 (Theo meovat9.com) 

HỎI – ĐÁP  


