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ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI 
TRƯỜNG THẾ GIỚI, TUẦN LỄ 
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO NĂM 2017    

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 
năm 2017 là “Sống hài hòa với thiên 
nhiên”, nhằm kêu gọi, khuyến khích 
cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên 
nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng 
như tầm quan trọng của nó đối với 
cuộc sống. Đồng thời, chia sẻ, tiếp 
nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo 
vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững 
giữa con người và thiên nhiên. 

Tại Việt Nam, Bộ TN&MT, Trung 
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đồng phối hợp tổ chức chuỗi các 
hoạt động quốc gia hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới 2017, trong đó, 
Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương 
đăng cải tổ chức Lễ phát động 
“Tháng hành động vì môi trường” và 
một số hoạt động cấp quốc gia 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 
trên địa bàn tỉnh. 

Để tổ chức thành công sự kiện trên 
tại các địa phương khác trên cả nước, 
Bộ TN&MT đã ban hành Công văn 
số 1699/BTNMT-TCMT về việc tổ 
chức các hoạt động “Tháng hành 
động vì môi trường” hưởng ứng 
Ngày Môi trường thế giới năm 2017 
gửi các Bộ, ngành, đoàn thể Trung 
ương, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 

Trung ương; Cơ quan Trung ương 
của các đoàn thể và tổ chức chính trị 
- xã hội; Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam; Các hiệp hội 
doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty 
nhà nước… đảm bảo từ nay đến hết 
tháng 7/2017, tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế 
giới, tạo thành chuỗi hoạt động thuộc 
“Tháng hành động vì môi trường” 
trên phạm vi cả nước, trong đó tập 
trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm 
sau: 

Thứ nhất, triển khai hiệu quả Chỉ 
thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 
của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về BVMT, giải 
quyết những vấn đề môi trường cấp 
bách. Các Bộ, ngành, UBND các 
tỉnh, TP trực thuộc Trung ương cần 
xác định và triển khai các nhiệm vụ 
trọng tâm, tăng cường kiểm tra, giám 
sát và xử lý triệt để các dự án có 
nguy cơ cao gây ô nhiễm môi 
trường; Rà soát các quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các 
dự án đầu tư phát triển, đảm bảo thực 
hiện nghiêm túc mục tiêu “không 
đánh đổi môi trường lấy phát triển 
kinh tế”; Tập trung nguồn lực để giải 
quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm 
môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp 
đến đời sống và sinh kế của người 
dân; Khuyến khích tổ chức khởi 
công, xây dựng và bàn giao các công 
trình BVMT phục vụ lợi ích của 
cộng đồng. 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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Bên cạnh đó, tổ chức treo băng rôn, 

pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề 
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường ở nơi công cộng, tuyến đường 
chính, trụ sở cơ quan làm việc; Phối 
hợp với các cơ quan truyền thông, 
báo chí, đài phát thanh, truyền hình 
địa phương tăng thời lượng phát 
sóng các chương trình về bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường; 
Xây dựng chuyên trang, chương 
trình cổ động, bài viết, phóng sự vận 
động người dân thực hiện các hoạt 
động BVMT nhân Ngày Môi trường 
thế giới năm 2017; Phát hiện, biểu 
dương và khen thưởng kịp thời để 
động viên những cá nhân, doanh 
nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích 
trong BVMT. 

Thứ hai, tăng cường vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội 
trong công tác BVMT. Cơ quan quản 
lý nhà nước về môi trường các cấp 
phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể và tổ chức chính 
trị - xã hội đồng loạt phát động và tổ 
chức hiệu quả chuỗi hoạt động 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế 
giới, trong đó, triển khai tổ chức các 
hoạt động có sự tham gia trực tiếp 
của cộng đồng như: Phổ biến pháp 
luật nhằm nâng cao năng lực giám 

sát, phản biện và tham vấn của cộng 
đồng đối với hoạt động BVMT; Phát 
động phong trào “Toàn dân tham gia 
BVMT”; Huy động các tổ chức tôn 
giáo tham gia BVMT và thích ứng 
với biến đổi khí hậu; Ra quân làm vệ 
sinh môi trường, thu gom, xử lý chất 
thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, 
nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống 
thoát nước; Tổ chức các lớp học phổ 
biến kiến thức về môi trường, lối 
sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử 
dụng bền vững hệ sinh thái và tài 
nguyên đa dạng sinh học; Trồng 
rừng, cây xanh đô thị; Trao đổi sản 
phẩm tái chế; Tổ chức Ngày hội sống 
xanh… Ngoài ra, giới thiệu các mô 
hình tiên tiến về BVMT; Khuyến 
khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận 
lợi cho các hoạt động BVMT do 
người dân và cộng đồng khởi xướng; 
Lên án các hành động khai thác bừa 
bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, 
tạo dư luận và áp lực xã hội lên án 
những hành vi gây ô nhiễm môi 
trường. 

 Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, các hoạt 
động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới với 06 hoạt động 
chính, bao gồm: Hội thảo Phụ nữ 
Việt Nam trong công tác bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường 
(chiều ngày 04/6); Tổ chức lớp học 
môi trường cho học sinh Trung học 
cơ sở (chiều ngày 04/6); Truyền hình 
trực tiếp Lễ phát động “Tháng hành 
động vì môi trường” (tối ngày 04/6); 
Chương trình trồng cây xanh và các 
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hoạt động bên lề (sáng ngày 
05/6); Tập huấn “Ảnh hưởng của đốt 
ngoài trời tới môi trường và sức khỏe 
con người” (sáng ngày 05/6); Hội 
nghị “Đối thoại Chính sách về Môi 
trường và Phát triển bền vững khu 
vực phía Nam” (sáng ngày 05/6). 

Bên cạnh đó, Tuần lễ Biển và Hải 
đảo Việt Nam năm nay với chủ đề 
“Đại dương của chúng ta, tương lai 
của chúng ta” được tổ chức tại Cà 
Mau từ ngày 1-8/6. Trong đó, hai 
ngày 7 và 8/6 diễn ra sự kiện chính.  

Tuần lễ gồm những hoạt động 
chính như: Lễ mít tinh được truyền 
hình trực tiếp; lễ ra quân lực lượng 
thanh niên tình nguyện làm sạch môi 
trường bãi biển, thả giống tái tạo 
nguồn lợi thủy sản tại khu Ramsar; 
thăm và tặng quà, cấp phát thuốc 
chữa bệnh cho chiến sĩ và nhân dân 
trên đảo Hòn Chuối (Cà Mau). 

Năm 2017 là năm thứ 9 liên tiếp 
Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với 
các bộ, ngành, địa phương phát động 
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. 
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 
là đơn vị được giao tổ chức, triển 
khai các hoạt động. 

(TH) 
 

CHĂM LO XÂY DỰNG GIA 
ĐÌNH NO ẤM, TIẾN BỘ, HẠNH 
PHÚC, VĂN MINH  

Gia đình là một thiết chế đặc biệt 
trong xã hội. Vai trò đặc trưng và ý 
nghĩa quan trọng nhất của gia đình là 
duy trì nòi giống và nuôi dưỡng, giáo 

dục nhân cách con người suốt cuộc 
đời. Gia đình là tế bào của xã hội. Tế 
bào có tốt thì xã hội mới phát triển 
ổn định, lành mạnh, bền vững. Sinh 
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 
khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại 
mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia 
đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội 
mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia 
đình. Chính vì muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội mà phải chú ý đến hạt 
nhân cho tốt”. 

Xác định vai trò quan trọng đặc 
biệt của gia đình trong hình thành, 
giáo dục, xây dựng và phát triển 
nhân cách con người, những năm 
qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành 
nhiều chủ trương, chính sách, luật 
pháp góp phần xây dựng gia đình 
Việt Nam vừa mang những nét đặc 
trưng của gia đình truyền thống Việt, 
vừa không ngừng bổ sung, hoàn 
thiện những giá trị đạo đức mới phù 
hợp với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 
và phát triển đất nước thời kỳ hội 
nhập quốc tế. Nhìn một cách tổng 
thể, phần lớn gia đình Việt Nam hiện 
nay có cuộc sống vật chất no đủ hơn, 
đời sống văn hóa tinh thần phong 
phú hơn. Kinh tế và hạnh phúc gia 
đình được quan tâm chăm lo ngày 
càng tốt hơn. Các gia đình Việt 
không chỉ đóng góp sức người, sức 
của phục vụ công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, mà còn lưu giữ 
nhiều giá trị văn hóa, phong tục, tập 
quán tốt đẹp của ông cha ta từ hàng 
nghìn đời nay. 
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Tuy nhiên, trước những tác động 

mặt trái của cơ chế thị trường và hội 
nhập quốc tế, gia đình Việt đang có 
nhiều thay đổi sâu sắc, nhiều giá trị 
gia phong truyền thống tốt đẹp bị 
mai một. Xu hướng rõ nét nhất là gia 
đình ở cả khu vực thành thị và nông 
thôn đang thay đổi mô hình từ “tam 
đại, tứ đại đồng đường” sang mô 
hình gia đình hạt nhân. Điều này dẫn 
tới thực trạng là giảm thiểu các giá 
trị truyền thống và tăng thêm trạng 
thái lỏng lẻo, thiếu gắn kết giữa các 
thành viên trong gia đình. “Cái tôi” 
cá nhân của thế hệ sau càng có chiều 
hướng “lên ngôi”, nếu không được 
giáo dục, uốn nắn kịp thời, sẽ trở 
thành “cái tôi” ích kỷ, lệch lạc, thiếu 
thiết tha gắn bó với thế hệ cha anh, 
với cộng đồng và xã hội. Một số vấn 
đề tiêu cực của gia đình trong xã hội 
hiện đại đã tác động không tốt đến 
việc xây dựng, phát triển văn hóa, xã 
hội lành mạnh, trong đó đáng báo 
động nhất là tình trạng bạo lực gia 
đình có xu hướng gia tăng. Bên cạnh 
đó, tình trạng tảo hôn, phụ nữ lấy 
chồng nước ngoài qua môi giới bất 
hợp pháp, mua bán người... cũng 
đang tiềm ẩn nhiều nguy hại, tệ nạn 
xã hội tiếp tục xâm nhập vào gia 
đình và gần đây xảy ra nhiều vụ xâm 

hại trẻ em gây lo lắng, bức xúc trong 
dư luận. Theo một nghiên cứu ở TP 
Hồ Chí Minh, trong khoảng 3 đôi kết 
hôn thì có 1 đôi ly hôn. Thống kê ở 
Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho 
thấy, mỗi năm ở nước ta có khoảng 
70.000 ca phá thai ở tuổi vị thành 
niên. Những con số này cho thấy, 
thực trạng gia đình Việt Nam đang 
đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải 
quyết để góp phần xây dựng, phát 
triển nền tảng xã hội lành mạnh. 

Để thực hiện hiệu quả chiến lược 
phát triển gia đình Việt Nam, xây 
dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh 
phúc, văn minh theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng, trước 
hết, cần tiếp tục chăm lo, đẩy mạnh 
phát triển kinh tế gia đình, bảo đảm 
cho mỗi gia đình có đủ điều kiện vật 
chất để nuôi dưỡng và cho con cái 
được học hành đến nơi đến chốn, 
được chăm sóc sức khỏe cả thể chất 
và tinh thần. Trong đó, cần ưu tiên, 
tạo điều kiện để các gia đình khu vực 
nông thôn, miền núi, khu vực đặc 
biệt khó khăn nâng cao thu nhập, cải 
thiện cuộc sống. Theo thống kê của 
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 
tính trung bình, cứ 100 hộ gia đình 
thì có tới 15 hộ nghèo và cận nghèo. 
Vì vậy, việc cần làm hiện nay là phải 
thực hiện đồng bộ các chính sách 
giảm nghèo đa chiều, tạo cơ chế, 
chính sách và nhất là tạo điều kiện 
thuận lợi để người nghèo, gia đình 
nghèo không những được hưởng thụ 
các chính sách vay ưu đãi nhằm tạo 



Phổ Biến Kiến Thức số 209 - 5.2017 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 5 

việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, 
mà còn có cơ hội được học tập, cung 
cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển 
kinh tế gia đình; đồng thời được thụ 
hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo 
dục, thông tin…  

Cùng với đó, cần tích cực chăm lo 
xây dựng văn hóa gia đình, bảo đảm 
gia đình thực sự là tổ ấm nuôi dưỡng, 
giáo dục, gắn kết các thành viên 
trong gia đình. Muốn xây dựng văn 
hóa gia đình, cần sớm nghiên cứu 
xây dựng, triển khai bộ tiêu chí ứng 
xử trong gia đình để làm cơ sở cho 
các gia đình phấn đấu thực hiện. 
Đồng thời phải chú trọng ngăn ngừa 
thông tin và sản phẩm văn hóa xấu 
tác động vào gia đình, bảo đảm cho 
gia đình thực sự trở thành “bức 
tường thành” vững chắc có thể ngăn 
chặn, đẩy lùi mọi “vi-rút” văn hóa 
độc hại từ bên ngoài. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông 
nhằm nâng cao nhận thức của các 
cấp, các ngành và cộng đồng về vị 
trí, vai trò của gia đình trong sự 
nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát 
triển đất nước. Trong đó, tập trung 
tuyên truyền về chủ trương, luật 
pháp, chính sách của Đảng, Nhà 
nước liên quan đến gia đình; về 
quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các 
gia đình, các cơ quan, những người 
thi hành công vụ liên quan đến gia 
đình để bảo đảm, thúc đẩy việc thực 
hiện chủ trương, luật pháp, chính 
sách của Đảng, Nhà nước liên quan 
đến gia đình. Trước mắt, cần thực 

hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 
29-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, 
lối sống trong gia đình bằng các hình 
thức thiết thực, hiệu quả. 

(Theo qdnd.vn) 
 

 
 
 
DẦU THUỶ LỰC CHỐNG CHÁY 
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG  

Với mong muốn tạo ra một sản 
phẩm mang tính đột phá, góp phần 
thiết thực cải thiện điều kiện làm 
việc và nâng cao năng suất lao động 
cho người thợ mỏ, tập thể cán bộ, kỹ 
sư Công ty Cổ phần vật tư - TKV 
(MTS) đã nghiên cứu và sản xuất 
thành công sản phẩm dầu thủy lực 
chống cháy thân thiện môi trường 
Cominlub TLG HFS. 

Đây là sản phẩm chuyên dùng 
trong khai thác than hầm lò cao cấp 
thế hệ mới, hoàn toàn không sử dụng 
dầu gốc khoáng, do vậy có khả năng 
phân hủy sinh học rất cao, an toàn 
cho người sử dụng và thân thiện môi 
trường. Sản phẩm có tính năng vượt 
trội so với các yêu cầu của tiêu 
chuẩn MT76-2011, đáp ứng yêu cầu 
của tiêu chuẩn  ISO 12922:2012.  

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công 
ty Cổ phần vật tư - TKV (MTS) 

Phường Cẩm Đông, Tp Cẩm Phả, 
tỉnh Quảng Ninh; Tel: 
033.3862063; fax: 033.3862908  

(Theo KH&CNVN) 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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10 NGUYÊN TẮC CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM AN TOÀN 
TRONG MÙA HÈ NẮNG NÓNG  

Bộ Y tế khuyến cáo để bảo đảm an 
toàn thực phẩm, phòng tránh được 
ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua 
thực phẩm trong mùa hè, người tiêu 
dùng cần lựa chọn, mua và sử dụng 
những thực phẩm còn tươi, thực 
phẩm có nhãn mác ở những cửa hàng 
cố định, đặc biệt lưu ý hạn sử dụng 
của sản phẩm; bảo đảm vệ sinh tay, 
vệ sinh dụng cụ ăn uống, dụng cụ 
chế biến thực phẩm; sử dụng nguồn 
nước sạch; bảo quản thực phẩm bảo 
đảm vệ sinh; đặc biệt, nên thực hiện 
“ăn chín, uống sôi”. 

Đối với việc bảo quản thực phẩm 
bằng tủ lạnh, người dân phải chú ý 
cả hai mặt “lợi-hại”. Tủ lạnh chỉ có 
tác dụng làm chậm sự biến chất của 
thực phẩm; hạn chế sự sinh sôi và 
phát triển của vi sinh vật do cơ chế 
giảm nhiệt độ và độ ẩm.  

Bên cạnh đó, người sản xuất, người 
trực tiếp kinh doanh thực phẩm, kinh 
doanh mặt hàng ăn uống phải có 
trách nhiệm, đạo đức cao trong sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm để góp 
phần phòng tránh hiệu quả ngộ độc 
thực phẩm, bệnh truyền qua thực 
phẩm cho cả cộng đồng.  

Người dân nên thực hiện theo 10 
nguyên tắc chế biến thực phẩm an 
toàn. Cụ thể là: Chọn thực phẩm an 
toàn; nấu kỹ thức ăn; ăn ngay khi 
thức ăn vừa được nấu chín; bảo quản 
cẩn thận thực phẩm đã nấu chín; đun 

kỹ lại thực phẩm trước khi ăn; không 
để lẫn thực phẩm sống và chín; luôn 
giữ tay sạch sẽ để chế biến thực 
phẩm; giữ bề mặt chế biến, bếp luôn 
khô ráo, sạch sẽ; bảo vệ thực phẩm 
khỏi các loài côn trùng, loài gặm 
nhấm và các động vật khác; sử dụng 
nguồn nước sạch để ăn uống.  

Cục An toàn thực phẩm nêu rõ khi 
phát hiện hoặc nghi ngờ bị ngộ độc 
thực phẩm, người dân phải ngừng 
ngay việc sử dụng thực phẩm nghi 
ngờ và giữ toàn bộ thức ăn đó lại (kể 
cả chất nôn, phân, nước tiểu…) để 
xác minh; đồng thời báo ngay cho cơ 
quan y tế gần nhất để xử trí kịp thời 
hoặc đưa người bị ngộ độc đi bệnh 
viện.  

(Theo moitruong.com.vn) 
 

CÁCH NHẬN BIẾT 5 LOẠI RAU 
HAY BỊ PHUN HÓA CHẤT  

Việc nhận biết rau an toàn bằng 
cảm quan hết sức quan trọng. Thông 
thường trên các loại rau nhiễm thuốc 
trừ sâu, phân hóa học, thuốc kích 
thích… bạn có thể nhìn thấy những 
hạt bụi nhỏ, ngửi thấy mùi vị khác 
thường. Khi ăn nếu để ý sẽ thấy rau 
có mùi vị lạ. 

Rau cải: Đây là loại rau thu hút 
nhiều sâu bọ nên thường tăng cường 
tưới thuốc trừ sâu, phân đạm cho rau 
vào thời gian trước khi thu hoạch. 
Điều này rất nguy hiểm vì khi đưa 
vào sử dụng, dư lượng phân bón, 
thuốc trừ sâu trong rau còn rất cao do 
không có đủ thời gian để phân hủy. 
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Bó cải non mơn mởn, lá xanh ngắt, 

không dấu vết của sâu bọ và phần 
thân chắc mập, đều tăm tắp một cách 
bất thường, được cho là rau được 
bón nhiều phân đạm nitrat. Bạn 
không nên sử dụng loại cải này, nhất 
là ăn sống. 

Mướp đắng: Khi mua, nên tìm 
những quả mướp đắng nhỏ, dài, trên 
thân có nhiều sớ gân nhỏ li ti. Quả 
to, màu xanh đậm, mướt, thân phình 
nhưng sớ gân bóng loáng là những 
quả bị lạm dụng hóa chất làm tươi. 

Đậu cô-ve: Những quả bóng, ít 
lông tơ, dài, đốt nào rõ đốt nấy là kết 
quả của việc người trồng lạm dụng 
phân bón lá. Đậu không có vết sâu 
bọ, chứng tỏ đậu đã bị phun thuốc 
trừ sâu trước khi đưa ra tiêu thụ. 

Giá đỗ: Cọng giá tròn lẳn, thân 
trắng phau, ít rễ có thể là những cọng 
giá sản xuất sử dụng các loại hóa 
chất kích thích độc hại. 

Khi hạt đỗ nảy mầm, người sản 
xuất đã dùng phân bón lá trộn với 
thuốc trừ sâu có pha loãng, tưới lên 
mầm giá rồi ủ kín lại. Loại thuốc này 
giúp giá đỗ nảy mầm và phát triển 
nhanh. Loại giá đỗ này khi xào sẽ 
tiết ra thứ nước đục ngầu. 

Rau cần nước: Nếu bị phun quá 
nhiều thuốc trừ sâu và phân bón, 
thân rau sẽ to, ngó trắng phau bất 

thường. Nếu để 1 ngày không nhúng 
nước, rau sẽ khô héo, thân tóp lại. 

Lưu ý: Khi chế biến các loại rau có 
bẹ như cải, cải thảo, cải bắp... bạn 
nên cắt bỏ phần gốc, tách rời từng lá, 
nhặt bỏ lá sâu. Sau đó, bạn ngâm rau 
vào nước muối loãng hoặc nước hòa 
thuốc tím loãng khoảng 15 phút rồi 
rửa kỹ từng lá dưới vòi nước chảy 
vài lần trước khi chế biến tiếp. 
Phương pháp này làm sạch phần lớn 
thuốc trừ sâu, phân bón bám trên rau, 
nhất là ở các kẽ lá. Ngoài ra, nó còn 
giúp làm sạch được trứng giun, sán 
và các chất bẩn bám trên rau. 

(Theo vnexpress.net) 
 

 
 
 
NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ: SỰ 
LỰA CHỌN VÌ TƯƠNG LAI  

Mỹ hiện là một trong những nước 
sản xuất thực phẩm GMO 
(Genetically Modified Organism): 
sinh vật biến đổi gen nhiều nhất thế 
giới, với 80% loại thực phẩm có 
nguồn gốc GMO. Các loại cây nông 
nghiệp như ngô, đậu nành và củ cải 
đường được áp dụng công nghệ này 
trong nhiều năm qua vì nông dân Mỹ 
cho rằng, những loại cây trồng gốc 
GMO có khả năng chống chọi với 
sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt. 
Các loại hạt giống GMO được tạo ra 
với nhiều mục đích như tăng khả 
năng kháng lại sâu bệnh hoặc để cây 
trồng cứng cáp hơn, sản phẩm thu 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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được có màu sắc đẹp hơn, vòng đời 
lâu hơn hoặc cho ra đời những loại 
thực vật không hạt như dưa hấu và 
nho… 

Cơ quan Quản lý dược phẩm và 
thực phẩm Mỹ (FDA) từng khẳng 
định, thực phẩm GMO là an toàn. 
Tuy nhiên, các thực phẩm đã qua 
công nghệ GMO đang gây tranh cãi 
tại Mỹ cũng như nhiều quốc gia 
khác. Những người phản đối cho 
rằng những sản phẩm này không an 
toàn đối với sức khỏe của con người 
và động vật, gây ra nhiều hậu quả 
đối với môi trường sinh thái do sử 
dụng các loại hóa chất trong nông 
nghiệp. Charles Benbrook, nhà 
nghiên cứu hữu cơ thuộc Trường Đại 
học bang Washington nhận định: 
“Không có bằng chứng thuyết phục 
rằng thực phẩm GMO an toàn”. 
Trong khi đó, các nghiên cứu khoa 
học tại Châu Âu và Nga cho thấy, 
những con chuột ăn thức ăn nguồn 
gốc GMO đã chết sớm vì những dị 
tật. Những nghiên cứu này chỉ ra 
rằng, thực vật GMO tạo ra các 
protein khác thường. 

Trước tình hình này, Liên hợp quốc 
(LHQ) cũng đã gióng lên hồi chuông 
khẩn cấp cảnh báo rằng thế giới cần 
quay lại với canh tác hữu cơ để phát 
triển một hệ thống nông nghiệp bền 
vững hơn, tự nhiên hơn. Ấn phẩm 
mới nhất từ Ủy ban Thương mại và 
Phát triển của LHQ (UNCTAD) có 
tên “Nhìn lại thương mại và môi 
trường năm 2013: Thức tỉnh trước 

khi quá muộn” đã có sự đóng góp 
của hơn 60 chuyên gia trên khắp thế 
giới. Bản báo cáo đã chỉ ra một điều 
thiết yếu rằng, việc canh tác hữu cơ 
dựa trên mô hình nhỏ là câu trả lời 
cho vấn đề “nuôi sống thế giới”, 
không phải là thực phẩm GMO và 
chuyên canh. 

Trên thực tế, thực phẩm hữu cơ từ 
lâu đã được xem là thị trường nhỏ và 
xa xỉ dành riêng cho giới thượng lưu. 
Nhưng các nhà khoa học lại cho 
rằng, chỉ với sự chuyển dịch phần 
lớn nền nông nghiệp sang phương 
thức canh tác hữu cơ mới có thể vừa 
hạn chế tình trạng đói nghèo trên thế 
giới vừa góp phần cải thiện môi 
trường.  

Các kết quả nghiên cứu của Pháp 
về nông nghiệp hữu cơ cho thấy, khi 
quay về phương thức canh tác tự 
nhiên truyền thống, nông dân sẽ 
không phải tốn tiền mua thuốc và 
phân bón hóa học, đồng thời có thể 
đa dạng hóa mùa vụ và canh tác theo 
hướng bền vững. Hơn nữa, nếu nông 
sản được chứng nhận là thực phẩm 
hữu cơ, nông dân có thể xuất khẩu 
với giá cao hơn nông sản thông 
thường. Châu Âu và Bắc Mỹ hiện là 
hai thị trường tiêu thụ nông sản hữu 
cơ nhiều nhất thế giới với nhu cầu 
không ngừng tăng. Nông nghiệp hữu 
cơ hiện đã có mặt tại 130 quốc gia và 
ngày càng được nhận thức là sự đầu 
tư bền vững cho sức khỏe con người 
vì một tương lai xanh và sạch. 

(Theo khoahocchonhanong.com.vn) 
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CHẤT THẢI CHĂN NUÔI – SỨC 
ÉP VỚI MÔI TRƯỜNG 

Ô nhiễm môi trường trong ngành 
Chăn nuôi đang ngày càng trầm 
trọng khi phần nhiều nông dân không 
có biện pháp để xử lý chất thải mà xả 
trực tiếp ra môi trường. Nguồn chất 
thải vượt quá khả năng chịu tải của 
tự nhiên đã gây ô nhiễm đất đai và 
nguồn nước đến mức báo động, gây 
sức ép tới môi trường, đe dọa tác 
động trực tiếp tới cuộc sống của 
người dân. 

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn), cả 
nước hiện có khoảng 30 nghìn trang 
trại và 9 triệu hộ chăn nuôi, mỗi năm 
phát sinh khoảng 90 triệu tấn chất 
thải rắn (phân, lông, da); 50 triệu mét 
khối chất thải lỏng, nhưng mới có 
60% được xử lý, còn lại đều xả trực 
tiếp ra môi trường. Trong khi đó, 
chất thải của vật nuôi chứa nhiều 
chất độc hại như nitơ, phốt pho, kẽm, 
đồng, chì, asen… gây ô nhiễm trực 
tiếp cho không khí, đất, nước mặt, 
nước ngầm... 

Thực tế, môi trường xung quanh 
các khu chăn nuôi bị ô nhiễm 
nghiêm trọng đã gây khó khăn cho 
sản xuất, sinh hoạt và tác động tiêu 
cực đến sức khỏe cộng đồng. Cục 
trưởng Cục Chăn nuôi Hoàng Thanh 
Vân đánh giá, chất thải chăn nuôi xả 
ra ao hồ, kênh mương làm tắc nghẽn 
dòng chảy, bốc mùi, gây ô nhiễm 
nguồn nước, không khí, đất đai... 
nhưng các địa phương lúng túng 

trong xử lý. Nguyên nhân do phát 
triển chăn nuôi chưa thực hiện đầy 
đủ các quy định về bảo vệ môi 
trường; các công trình xử lý chất thải 
ở trang trại không được đầu tư xây 
dựng đạt chuẩn trước khi đưa vào 
hoạt động. 

Có thể nói, chăn nuôi nhỏ vẫn là 
sinh kế của hàng triệu hộ nông dân, 
việc khắc phục triệt để vấn đề ô 
nhiễm môi trường vẫn đang là bài 
toán khó. Cục trưởng Cục Chăn nuôi 
Hoàng Thanh Vân cho rằng, đối với 
các cơ sở chăn nuôi lớn, địa phương 
cần rà soát lại quy hoạch phát triển 
phù hợp với điều kiện sinh thái, số 
lượng, chủng loại để không gây quá 
tải. Cũng cần có chính sách hỗ trợ 
nông hộ xử lý chất thải chăn nuôi 
quy mô nhỏ hiệu quả hơn như sử 
dụng biện pháp khí sinh học, kết hợp 
các công nghệ xử lý chất thải nhằm 
tạo điều kiện cho các nông hộ vừa 
tiếp tục chăn nuôi trong khu dân cư, 
bảo đảm các chỉ tiêu môi trường ở 
mức độ chấp nhận được. 

Đặc biệt, những trang trại xây mới 
phải nằm trong quy hoạch và xa khu 
dân cư, phải có hồ sơ thiết kế, đánh 
giá tác động môi trường trước khi 
xây dựng. Khi vận hành, nếu không 
bảo đảm về môi trường, các ngành 
chức năng phải thẩm định lại dự án. 
Việc quy hoạch chăn nuôi và rà soát 
lại quy hoạch cần thực hiện theo định 
kỳ, thường xuyên. Bên cạnh đó, tăng 
cường ngân sách cho hoạt động điều 
tra, khảo sát về môi trường chăn 
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nuôi, hỗ trợ một phần kinh phí khi 
xây dựng hệ thống xử lý chất thải 
cho các cơ sở... 

Tuyên truyền cho người dân về tầm 
quan trọng của bảo vệ và xử lý môi 
trường trong chăn nuôi; yêu cầu 
100% trang trại và hộ chăn nuôi ký 
cam kết bảo vệ môi trường cũng là 
những giải pháp quan trọng.  

(Theo Hà Nội mới) 
 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH 
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI  

Từ cuối năm 2016 đến nay, ngành 
chăn nuôi lợn phát triển quá nóng 
dẫn đến cung vượt cầu quá lớn, giá 
thịt lợn giảm sâu đã ảnh hưởng trực 
tiếp đến người chăn nuôi, nhất là các 
hộ nông dân nghèo, các cơ sở kinh 
doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú 
y. Để tháo gỡ những khó khăn cho 
ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi 
lợn, giúp người chăn nuôi giảm bớt 
khó khăn, ổn định phát triển, để sản 
phẩm chăn nuôi đủ sức cạnh tranh cả 
ở thị trường trong nước và quốc tế, 
cả về chất lượng, an toàn thực phẩm 
và giá cả yêu cầu phải có các giải 
pháp cả trước mắt và lâu dài. 

 
Ảnh: trang tin Xúc tiến thương mại 

Về giải pháp giảm nguồn cung, mở 
rộng thị trường tiêu thụ, tháo gỡ khó 
khăn cho người chăn nuôi, Thủ 

tướng Chính phủ giao Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan, các địa phương tuyên truyền, 
làm việc cụ thể với các doanh nghiệp 
chế biến, các hộ tiêu thụ lớn về thịt 
để đẩy mạnh tiêu thụ, sử dụng sản 
phẩm thịt trong nước nhằm chia sẻ 
bớt khó khăn với người chăn nuôi. 

Áp dụng các giải pháp về công 
nghệ, quản lý phù hợp nhằm tiết 
kiệm chi phí, giảm giá thành, giá bán 
các sản phẩm đầu vào của ngành 
chăn nuôi, nhất là thức ăn chăn nuôi, 
thuốc thú y. Đồng thời, tìm thị 
trường xuất khẩu các sản phẩm chăn 
nuôi, nhất là sản phẩm của ngành 
chăn nuôi lợn. 

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ 
Công Thương chủ trì hướng dẫn 
UBND các tỉnh chỉ đạo cơ quan chức 
năng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện 
tối đa cho việc xuất khẩu thịt lợn. 
Chỉ cho phép tái xuất thịt lợn và phụ 
phẩm thịt lợn đông lạnh sau khi đã 
xuất khẩu các lô hàng lợn, thịt lợn 
trong nước đang chờ thông quan tại 
các cửa khẩu trên địa bàn. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát 
tạm nhập tái xuất thịt lợn và phụ 
phẩm thịt lợn, bảo đảm quản lý chặt 
chẽ không xảy ra buôn lậu gian lận 
thương mại. Tăng cường thu mua 
giết mổ cấp đông thịt lợn trong các 
tháng mùa hè sắp tới; rà soát chi phí 
trong các khâu nhằm giảm chi phí 
trung gian, giảm sự chênh lệch giữa 
giá thu mua và giá bán lẻ; tổ chức 
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chương trình kết nối giữa doanh 
nghiệp và vùng sản xuất, tăng cường 
thu mua chế biến cấp đông; kêu gọi 
các doanh nghiệp tham gia chương 
trình bình ổn thị trường ký kết các 
hợp đồng tiêu thụ lợn thịt với các 
trang trại chăn nuôi để tạo nguồn 
cung ổn định phục vụ công tác bình 
ổn và bảo đảm thu mua lợn thịt cho 
người chăn nuôi với giá cả hợp lý. 
Xem xét giãn nợ, miễn giảm lãi đối 
với các khoản vốn đã vay; cho vay 
mới đối với những hộ gia đình, cá 
nhân, tổ chức có nhu cầu vay cho 
phát triển chăn nuôi và sản xuất. 

Về giải pháp lâu dài, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan, các địa phương tiếp tục có các 
giải pháp tổng thể, lâu dài để hướng 
dẫn các địa phương phát triển chăn 
nuôi có hiệu quả, bền vững. 

Trong đó, xây dựng, hướng dẫn, 
giám sát việc thực hiện phát triển 
chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ 
sản phẩm; tăng cường áp dụng công 
nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, 
chất lượng, hạ giá thành và chế biến 
sâu các sản phẩm chăn nuôi để tăng 
sức mua trong nước và mở rộng thị 
trường xuất khẩu; rà soát điều chỉnh 
hạn chế mở mới các cơ sở chế biến 
thức ăn chăn nuôi công nghiệp; giảm 
quy mô đàn lợn, nhất là đàn lợn nái, 
điều chỉnh lại cơ cấu chất lượng đàn 
giống, phương thức chăn nuôi phù 
hợp với từng phân khúc thị trường; 
tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo 

các chuỗi liên kết từ cung cấp đầu 
vào cho sản xuất đến chế biến, tiêu 
thụ, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã, 
chủ trang trại làm động lực nhằm 
kiểm soát tốt chất lượng, an toàn 
thực phẩm và điều tiết cung cầu thị 
trường các sản phẩm chăn nuôi. 

UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương căn cứ ý kiến chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ và 
hướng dẫn của các Bộ, ngành chức 
năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn 
để tiếp tục ổn định phát triển chăn 
nuôi trên địa bàn. 

(Theo KTNT) 
 

PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI HOA 
VẠN THỌ  

Hoa vạn thọ dễ trồng song cũng bị 
nhiều loại bệnh hại tấn công, trong 
đó, có một số bệnh thường gặp là 
bệnh thối gốc trắng, bệnh héo vi 
khuẩn và bệnh hoa lá. 

Bệnh thối gốc trắng (hay còn gọi là 
bệnh lở cổ rễ) rất phổ biến giai đoạn 
cây con. Bệnh do nấm Rhizoctonia 
solania gây ra. Triệu chứng đầu tiên 
là ở phần cổ rễ hoặc phần gốc sát với 
mặt đất xuất hiện những chấm nhỏ 
màu xám nâu, lở loét, rễ bị thối 
mềm. Nếu gặp điều kiện thuận lợi thì 
cổ rễ bị chuyển màu thâm đen, thối 
mục làm cho cây ngã ngang khi nhổ 
lên sẽ bị đứt gốc. Phần trên mặt đất, 
bộ lá vẫn xanh nhưng toàn thân đã bị 
héo rũ, làm cho cây chết từng chòm. 
Thời tiết ẩm ướt, có thể thấy ngay 
chỗ bị bệnh phủ một lớp nấm màu 
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trắng, sau chuyển dần sang màu xám. 
Nấm gây bệnh tồn tại rất lâu trong 
đất trồng, có thể sống hoại sinh trên 
tàn dư cây trồng nhiều năm. Bệnh 
thường phát sinh phát triển mạnh 
trong điều kiện ẩm độ cao, đất trũng 
đọng nước. 

Bên cạnh, bệnh héo xanh vi khuẩn 
cũng khá phổ biến trên vạn thọ. Bệnh 
do vi khuẩn Pseudomonas 
solanaccearum gây ra. Bệnh có thể 
gây hại ở bất kỳ giai đoạn sinh 
trưởng nào của cây nhưng thường 
gây hại nhiều ở giai đoạn cây đang 
tăng trưởng mạnh đến lúc ra nụ hoa. 
Bệnh do vi khuẩn tác động vào bộ 
phận gốc rễ, làm thối rễ, cây bị bệnh 
lá héo rũ  đột ngột nhưng vẫn xanh, 
triệu chứng héo của cây diễn ra rất 
nhanh, chỉ trong một vài ngày lá cây 
chết hoàn toàn. Những lá non héo 
trước, sau đó héo toàn cây. Cắt 
ngang gốc, thân cây bệnh thấy bó 
mạch thâm đen, bóp chặt vào gần 
chỗ miệng cắt có dịch nhờn vi khuẩn 
màu trắng sữa chảy ra. Nguồn bệnh 
tồn tại chủ yếu trong đất và tàn dư 
cây bệnh. Vi khuẩn xâm nhiễm vào 
rễ, gốc thân, thân và cuống lá qua vết 
thương cơ giới do quá trình canh tác, 
côn trùng, tuyến trùng,... Bệnh lây 
lan từ cây này sang cây khác bằng 
nhiều con đường khác nhau như qua 
nước tưới, nước mưa, hạt giống… 

Ngoài hai loại bệnh trên, bệnh hoa 
lá là nỗi lo của nông dân trồng vạn 
thọ vì đây là bệnh do virus gây ra 
không có thuốc trị. Bệnh có thể gây 

hại suốt giai đoạn sinh trưởng của 
cây. Cây bị bệnh lá có các mảng 
xanh vàng xen kẽ loang lỗ, phiến lá 
chỗ dày mỏng không đều, đưa lá 
bệnh lên ánh sáng thấy gân lá mất 
màu. Cây bệnh đọt non bị xoăn lại, lá 
nhỏ, cây kém phát triển. Bệnh nặng 
toàn cây thấp và nhỏ, các đốt thân 
cành co ngắn lại, hoa ra ít và nhỏ. 
Rệp muội là môi giới lan truyền. 

(Còn tiếp) 
 (Theo snnptnt.bentre.gov.vn) 

 
 

 
 
 
TÁC HẠI KHÔN LƯỜNG KHI 
ĂN THỊT HEO TỒN DƯ CHẤT 
CẤM  

Thông tin từ Cục cảnh sát môi 
trường cho thấy trong 2 năm 2014 và 
2015, Bộ Y tế đã cấp phép nhập 
khẩu Salbutamol cho 20 doanh 
nghiệp. Trong đó, đã có 16 doanh 
nghiệp nhập khẩu về với khối lượng 
9,1 tấn và đã có khoảng 6 tấn đã bán 
ra thị trường. Trên thực tế, việc sử 
dụng Salbutamol đúng mục đích chỉ 
được hơn 10kg. 

Điều này khiến người dân hết sức 
hoang mang, lo lắng bởi Salbutamol 
là chất có thể gây ung thư, được tuồn 
ra ngoài dùng tràn lan để chăn nuôi 
heo, cung cấp thực phẩm cho người. 

Bà Phạm Khánh Phong Lan (Phó 
giám đốc Sở Y tế TP HCM) khẳng 
định: Bản thân Salbutamol là một 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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dược chất, nên phải được sử dụng 
đúng mục đích làm thuốc. Chúng ta 
có điều luật để quản lý, nếu làm 
thuốc giả hay thuốc kém chất lượng 
thì xử phạt rất nặng. Trong trường 
hợp Salbutamol sử dụng làm chất tạo 
nạc và nó lưu trữ trong thịt heo, con 
người ăn vào sẽ tích tụ trong cơ thể, 
có nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng đến 
sức khỏe con người. 

Ông Đỗ Văn Đông - Phó cục 
trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) 
cho biết: Bộ Y tế đã đề xuất bổ sung 
vào luật Dược sửa đổi nội dung: đưa 
các nguyên liệu, các thuốc bị cấm sử 
dụng trong các lĩnh vực khác (ví dụ 
như nguyên liệu Salbutamol trong 
ngành nông nghiệp vào khái niệm 
“thuốc phải kiểm soát đặc biệt”). 
Luật Dược 2005 quy định các thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt chỉ bao gồm 
thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, 
tiền chất dùng làm thuốc và thuốc 
phóng xạ. 

Theo đó, các thuốc thuộc danh mục 
cần kiểm soát đặc biệt được quản lý 
chặt chẽ như sau: các cơ sở kinh 
doanh thuốc thuộc danh mục cần 
kiểm soát đặc biệt phải đáp ứng điều 
kiện kinh doanh quy định chung đối 
với thuốc đồng thời phải đáp ứng các 
điều kiện về đảm bảo an ninh, đảm 
bảo kiểm soát không để xảy ra thất 
thoát hay sử dụng trái mục đích 
phòng bệnh, chữa bệnh. Đối với 
thuốc phóng xạ phải đáp ứng các 
điều kiện về an toàn bức xạ và phải 
có giấy phép về bảo đảm an toàn bức 

xạ. Bên cạnh đó các chế tài xử phạt 
hành chính đối với các hành vi vi 
phạm liên quan đến thuốc phải kiểm 
soát đặc biệt cũng nặng hơn rất nhiều 
so với thuốc thông thường. 

Như vậy, nếu Luật Dược sửa đổi 
được thông qua với quy định đưa 
salbutamol vào danh mục thuốc cần 
kiểm soát đặc biệt, Bộ Y tế sẽ kiểm 
soát rất chặt chẽ từ khâu nhập khẩu, 
phân phối và sử dụng. Việc cấp phép 
nhập khẩu sẽ căn cứ vào báo cáo cụ 
thể về số lượng sản xuất, tồn kho… 
  (Theo khoahocchonhanong.com.vn) 

 
CÁCH PHÒNG VÀ SƠ CỨU KHI 
CHẢY MÁU CAM  

Nhiều phụ huynh và giáo viên phát 
hoảng khi trẻ chảy máu cam dẫn đến 
xử trí sai, tuy nhiên theo các bác sĩ, 
cách sơ cứu hoàn toàn đơn giản. 
 Đặt trẻ ngồi thẳng, đầu và cổ hơi 

ngả về trước. Tư thế này giúp máu 
không chảy xuống họng, tránh gây 
nôn và tiêu chảy. Không đặt trẻ nằm 
hay ngả đầu ra sau hoặc kẹp đầu giữa 
hai đầu gối. 

 
 Dùng ngón trỏ và ngón cái của 

bạn bóp chặt hai bên cánh mũi (phần 
chóp mũi mềm) của trẻ. Không bóp 
phần xương sống mũi vì làm vậy 
không thể giúp cầm máu, cũng đừng 
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ấn một bên cánh mũi, kể cả nếu chỉ 
chảy máu ở một phía. 
 Bóp chặt cánh mũi trong 10 phút, 

dùng đồng hồ để xem giờ cho chính 
xác. Trong khi chờ đợi, cho trẻ đọc 
sách hay xem tivi. Đừng thả tay quá 
thường xuyên để kiểm tra xem máu 
ngừng chảy chưa, vì như thế có thể 
khiến máu chảy kéo dài. 
 Có thể chườm lạnh hay đặt khăn 

mát lên vùng gốc mũi và má của trẻ 
hoặc cho trẻ ngậm một viên đá. Điều 
này giúp mạch máu ở mũi co lại, làm 
chậm quá trình chảy máu. Chỉ nên áp 
dụng biện pháp này nếu trẻ đồng ý 
phối hợp. 
 Nhổ máu tích tụ trong miệng vì 

nuốt máu có thể gây nôn. 
 Cho trẻ uống chút nước mát để 

đỡ căng thẳng và tẩy bớt mùi máu 
trong miệng. 
 Sau 10 phút, thả tay xem máu 

ngừng chảy chưa. 
Nếu máu vẫn tiếp tục chảy thì nhắc 

lại các bước trên một lần nữa. Có thể 
dùng thuốc co mạch tại chỗ (Afrin 
hoặc Rhinex) nhỏ vào mũi để làm 
ngưng chảy máu. Tốt nhất là chở đến 
cơ sở y tế gần nhất. 

Cách xử trí của người lớn khi trẻ bị 
chảy máu cam thường không đúng. 
Hầu hết phụ huynh cho trẻ ngửa đầu 
về phía sau rồi vỗ lên trán, tuy nhiên 
theo các bác sĩ, cách làm này khiến 
khó kiểm soát chảy máu. Ngoài ra, 
trẻ còn dễ bị ngạt nếu máu chảy vào 
đường thở. 

 (Theo ngoisao.net) 

CÁC TÁC DỤNG CỦA HOA SEN 
VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SEN   

Những tác dụng của hoa sen và các 
sản phẩm từ sen có thể kể đến: 

1. Làm dịu dạ dày: hoa sen được 
dùng trong y học cổ truyền Trung 
Hoa là để làm dịu dạ dày. Ngâm hạt 
sen trong nước ấm trong vài giờ và 
sau đó thêm đường để vừa ăn. Tuy 
nhiên, với những người bị tiêu chảy 
không nên áp dụng cách này. 

2. Giảm bớt mất ngủ: Uống trà 
tâm sen hoặc nấu chè hạt sen có tác 
dụng an thần trấn kinh giúp dễ ngủ 
hơn và ngủ sâu giấc hơn. 

3. Giảm lượng đường huyết và 
cholesterol: Củ sen chứa cả chất xơ 
và carbohydrate phức tạp. Hai thành 
phần này phối hợp với nhau sẽ có tác 
dụng kiểm soát lượng cholesterol và 
đường huyết, giúp bạn duy trì quá 
trình tiêu hóa chậm và ổn định. 

4. Giảm viêm: Những nghiên cứu 
gần đây cho thấy hạt sen có thể làm 
giảm tình trạng viêm. Một nghiên 
cứu năm 2013 cho thấy hai loại 
polysaccaride trong hạt sen có hiệu 
quả chống viêm rất lớn và hứa hẹn sẽ 
là nền tảng của việc điều trị trong 
tương lai. 

 
5. Củ sen giàu Vitamin C, kali: 

Củ sen chứa rất nhiều khoáng chất và 
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chất dinh dưỡng, như vitamin C, rất 
quan trọng cho chức năng hàng ngày 
của cơ thể. Một trong số các khoáng 
chất có trong củ sen là kali – chất 
giúp điều chỉnh huyết áp. 

6. Trị mụn: Bã nhờn là chất có 
dạng sáp và là nguyên nhân gây ra 
mụn do bã nhờn thường hình thành 
và làm tắc các lỗ chân lông của bạn. 
Thêm hoa sen vào trong trà xanh có 
thể làm giảm lượng bã nhờn được 
sản xuất ra, do đó có thể giảm mụn. 

7. Trị ho: Áp dụng cách truyền 
thống đã được chứng minh bằng một 
số nghiên cứu sau: trộn bột hạt sen 
với mật ong để làm dịu cơn ho. 

Tác dụng của hoa sen không mới 
nhưng các bằng chứng khoa học về 
tác dụng của hoa sen vẫn đang được 
tiến hành nghiên cứu để khám phá 
thêm những tác dụng tuyệt vời của 
loại hoa này và tìm ra những cách 
mới để sử dụng. 

(Theo SK&ĐS) 
 
 

 
 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SAU 
THU HOẠCH: LỐI RA CHO 
NÔNG SẢN VIỆT  

Ứng dụng công nghệ sau thu hoạch 
ở nước ta hiện rất yếu nên chất lượng 
nông sản thấp, hạn chế khả năng xuất 
khẩu, dẫn đến tình trạng nông sản 
“được mùa - mất giá” cứ lặp đi lặp 
lại. 

“Giải cứu nông sản” có lẽ là cụm 

từ không còn mới đối với mỗi người 
dân Việt Nam. Có tận mắt chứng 
kiến những cánh đồng bắp cải, cà 
chua, dưa hấu bị bỏ mặc ngoài đồng 
không ai thu hoạch mới thấy xót xa. 
Còn người dân quanh năm “bán mặt 
cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn 
không đủ ăn. Tiền bán nông sản 
không bằng tiền thu hoạch nông sản 
nên dẫn đến tình trạng dưa hấu, bắp 
cải, cà chua bỏ mặc để chín rục 
ngoài đồng, chuối đổ cho gà, lợn ăn. 
Và cái vòng luẩn quẩn của nông sản 
cứ thế tiếp diễn. 

Lý giải về tình trạng này không ít 
chuyên gia cho rằng, Việt Nam là 
một trong những nước dẫn đầu về 
xuất khẩu một số loại nông sản, 
nhưng tổn thất sau thu hoạch vẫn ở 
mức cao, 14% đối với lúa gạo,  25 - 
30% với chăn nuôi, rau củ quả..., 
chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng 
được yêu cầu của thị trường. Sản 
xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn 
còn mang tính nhỏ lẻ, manh mún và 
tự phát. Vấn đề bảo quản sau thu 
hoạch đối với nông sản đóng vai trò 
rất quan trọng, song công nghệ ứng 
dụng sau thu hoạch còn yếu nên các 
sản phẩm chế biến tinh chưa được 
khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, 
người dân rất khó tiếp cận các ứng 
dụng khoa học công nghệ sau thu 
hoạch để nâng cao giá trị và chất 
lượng nông sản, giảm tỷ lệ hao hụt 
nông sản. Do ứng dụng công nghệ 
sau thu hoạch yếu nên dẫn đến tình 
trạng khi dư thừa nông sản người dân 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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không thể chuyển sang chế biến, bảo 
quản. Điều này dẫn đến tình trạng 
nhiều loại nông sản “được mùa - mất 
giá” khiến cho người nông dân rơi 
vào cảnh lao đao. 

Nếu người dân có thể liên kết với 
doanh nghiệp để chế biến nông sản 
sau thu hoạch thì có lẽ nông sản 
không phải đổ bỏ như những ngày 
qua. Mặc dù, Bộ KH&CN đã có các 
chương trình nghiên cứu ứng dụng 
KHCN trong lĩnh vực sau thu hoạch, 
tuy nhiên, do kinh phí đầu tư cho 
nghiên cứu có hạn, nên kết quả 
nghiên cứu chưa đáp ứng được yêu 
cầu của thực tế sản xuất. Nước ta còn 
ít các vùng chuyên canh, những cánh 
đồng mẫu lớn để việc áp dụng công 
nghệ sau thu hoạch được thuận lợi. 
Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực 
nông nghiệp chưa mặn mà đầu tư 
phát triển vì tính rủi ro cao, đầu tư 
lớn mà lâu thu hồi vốn. Hiện các nhà 
khoa học đang phải “tự bơi” để tìm 
cách đưa những ứng dụng của mình 
kết nối với doanh nghiệp, trong khi 
doanh nghiệp chưa “mặn mà”, còn 
nông dân thì hạn chế thông tin và ít 
kinh phí.  

Trước thực trạng này, mới đây Bộ 
KH&CN và Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn kết hợp với cơ quan 
quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa của 
Hàn Quốc khai trương các điểm kết 
nối cung cầu nhằm cung cấp thông 
tin về công nghệ. Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, 
đây là nguồn cung về công nghệ của 

Hàn Quốc và các nước trên thế giới 
cho các doanh nghiệp. Đồng thời đây 
cũng là điểm các doanh nghiệp có 
thể đến và kết nối với các chuyên gia 
về công nghệ ở các nước trên thế 
giới. “Chúng tôi hy vọng điểm kết 
nối này ra đời sẽ hết sức hữu ích cho 
doanh nghiệp. Các doanh nghiệp 
Việt Nam sẽ có cơ hội để tìm kiếm 
những công nghệ tiên tiến và phù 
hợp để giúp cho việc đổi mới công 
nghệ sau thu hoạch”, ông Tùng nhấn 
mạnh.  

 (Theo kinhtenongthon.com.vn) 
 

HÀNG VIỆT – CUỘC CẠNH 
TRANH KHÔNG DỄ DÀNG  

Hiện nay, cuộc cạnh tranh của hàng 
hóa do doanh nghiệp (DN) trong 
nước sản xuất với hàng hóa nhập 
ngoại và hàng hóa của DN nước 
ngoài gia công tại Việt Nam vào 
kênh phân phối hiện đại (siêu thị, hệ 
thống bán lẻ...) ngày càng gay gắt. 
Nguyên nhân của sự cạnh tranh trên 
là do đến năm 2018, hàng hóa từ các 
nước ASEAN vào Việt Nam sẽ có 
thuế suất bằng 0% và hàng loạt các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu 
lực thì hàng Việt Nam phải chịu sức 
ép về chất lượng cũng như giá thành. 

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, 
hàng có xuất xứ Việt Nam để vào 
được các kênh phân phối hiện đại sẽ 
gặp nhiều trở ngại như: Mức chiết 
khấu không cao; hàng có xuất xứ 
ngoại và hàng của các DN nước 
ngoài gia công, đóng gói tại Việt 
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Nam đang được hưởng nhiều ưu đãi 
về thuế, dẫn đến hàng do DN trong 
nước sản xuất khó cạnh tranh cùng 
một mức giá ở cùng một sản phẩm… 

Theo bà Lê Việt Nga, Phó vụ 
trưởng Vụ Thị trường trong nước, 
Bộ Công Thương, cách đây 3 năm, 
Bộ Công Thương đã đồng hành, triển 
khai các hoạt động của chương trình 
“Tôn vinh hàng hóa thương hiệu 
Việt”. Đã có 100 DN được tôn vinh 
về sản xuất, dịch vụ. Những thương 
hiệu như: Vinamilk, bóng đèn Rạng 
Đông, bóng đèn Điện Quang… đều 
có sự chiếm lĩnh rất lớn trên thị 
trường. Đây là những hàng hóa 
thương hiệu Việt rất đáng tự hào. 
Ngoài ra, còn có các DN sản xuất 
văn phòng phẩm như: Thiên Long, 
Hồng Hà... chiếm tỷ lệ trên quầy 
hàng ở các siêu thị, kênh phân phối 
hiện đại khác đều chiếm 80%-90% 
thị phần... 

Không phủ nhận sự hiện diện của 
hàng Việt trong kênh phân phối hiện 
đại ngày càng nhiều, thế nhưng, hàng 
hóa khi gia nhập vào các hệ thống 
siêu thị, đại siêu thị thì chưa bao giờ 
dễ dàng. Theo bà Đinh Thị Mỹ Loan, 
Chủ tịch Hiệp hội bán lẻ Việt Nam, 
thì một trong những nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng này là do kênh 
bán lẻ hiện đại ở Việt Nam còn khá 
ít, chưa đạt 30% thị phần, trong khi 
kế hoạch của Bộ Công Thương đưa 
ra là năm 2020 phải đạt 40%. Bên 
cạnh đó, yêu cầu chất lượng sản 
phẩm vào các siêu thị, đại siêu thị 

cao hơn so với bán lẻ ở các chợ 
truyền thống và các cửa hàng nhỏ lẻ 
chính là rào cản đối với các sản 
phẩm hàng Việt. Mặc dù hàng Việt 
đã có nhiều thay đổi về mẫu mã, chất 
lượng, quảng bá nhưng trong cuộc 
chạy đua với các nhãn hàng khác thì 
hàng Việt vẫn chưa đủ lực, chưa có 
những bứt phá mạnh mẽ để cạnh 
tranh. Chính vì vậy, người tiêu dùng 
dù rất muốn ủng hộ hàng Việt nhưng 
vẫn có quá nhiều sự lựa chọn và hầu 
hết đều có sự phân vân nhất định khi 
bỏ tiền ra mua hàng.  

Trước sức ép cạnh tranh của quá 
trình hội nhập, hàng hóa có xuất xứ 
từ Việt Nam đang gặp nhiều khó 
khăn trong phân phối, nhất là trên 
kênh phân phối hiện đại. Đối với 
các DN thuần Việt đang có lợi thế 
trên thị trường thì rất đáng tự hào. 
Tuy nhiên, bên cạnh đó có rất 
nhiều DN nhỏ và vừa đang đứng 
trước ngõ hẹp để bước chân vào 
kênh phân phối này. Các chuyên gia 
cho rằng, để nâng cao sức cạnh tranh 
cho hàng Việt trong kênh phân phối 
hiện đại thì DN Việt Nam phải đưa 
ra những chiến lược đúng đắn (chiến 
lược phân phối, chiến lược truyền 
thông,...) phù hợp trong từng giai 
đoạn. Trong kênh phân phối bán lẻ 
hiện đại, liên kết sẽ tạo ra lợi thế rất 
lớn cho các DN thuần Việt. Việc 
các DN liên kết với nhau sẽ giúp hạ 
giá thành sản xuất, giá vận chuyển 
hàng hóa hợp lý hơn. Mặt khác, để 
hàng hóa thuần Việt mở rộng được 
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kênh phân phối rất cần những người 
tiêu dùng thông minh, nói không với 
hàng giả, hàng nhái, hàng không có 
nguồn gốc xuất xứ…  

 (Theo qdnd.vn) 
 

 
 

LOẠI BỎ CÂY CÓ CHỨA CHẤT 
ĐỘC TRONG TRƯỜNG HỌC  

Thời gian qua, nhiều địa phương đã 
xảy ra ngộ độc do trẻ em ăn quả của 
loài cây, hoa có trong khuôn viên 
trường học. Các loài cây, hoa này 
được trồng với mục đích làm cảnh 
hoặc mọc hoang dại, song chứa các 
hợp chất hữu cơ có khả năng gây độc 
cho cơ thể khi ăn phải.  

 
Hai học sinh ở Hà Tĩnh nhập viện do ăn 

hạt ngô đồng có chứa các hợp chất gây độc 

Trước tình trạng trên, Cục An toàn 
thực phẩm Bộ Y tế vừa đề nghị Bộ 
Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các 
trường học rà soát, loại bỏ ngay và 
không trồng các loài cây, hoa có 
chứa các hợp chất gây độc. 

Nếu trường phải trồng các cây này 
với mục đích học tập, nghiên cứu thì 
cần có bảng cảnh báo và biện pháp 
kiểm soát an toàn phù hợp. Đồng 
thời, các trường học cần đẩy mạnh 
tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho 
học sinh về an toàn thực phẩm, 

phòng chống ngộ độc thực phẩm, 
thực hiện giám sát, phát hiện sớm 
những vấn đề bất thường về sức khỏe 
học sinh nghi ngờ do ăn phải các loài 
cây, hoa có chứa các hợp chất gây 
độc. 

Theo Cục An toàn thực phẩm, một 
số các loài cây, hoa có chứa các hợp 
chất có khả năng gây ngộ độc thường 
gặp khi ăn phải như: cây lá ngón 
(Gelsemium elegans), cây cà độc 
dược (Datura alba Lour) có chứa 
chất độc Alcaloid; cây trúc đào 
(Nerium oleander L.), cây thông 
thiên (Thevetia peruviana (Pers), cây 
đai vàng (dây huỳnh, huỳnh anh) có 
chứa chất Glycosid; cây thầu dầu 
(Ricinus communis L.) và cây ngô 
đồng (Jatropha podagrica) có chứa 
chất độc Toxalbumin. 

 (Theo SGGP) 
 

TRAO GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ 
VỀ KH&CN NĂM 2016 VÀ KỶ 
NIỆM 5 NĂM TỔ CHỨC GIẢI 
THƯỞNG BÁO CHÍ VỀ 
KH&CN  

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tổ chức Lễ Trao Giải 
thưởng báo chí về KH&CN năm 
2016 và kỷ niệm 5 năm tổ chức Giải 
thưởng báo chí về KH&CN. Tham 
dự Lễ trao giải có ông Phạm Công 
Tạc - Thứ trưởng Bộ KH&CN, 
Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng báo 
chí KH&CN năm 2016; ông Nghiêm 
Vũ Khải - Phó Chủ tịch các Hội 
KHKTVN; ông Hồ Quang Lợi - Phó 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo 
Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo 
các bộ, ban ngành, địa phương; đại 
diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn 
báo chí; các tác giả, đại diện tác giả 
của các tác phẩm, nhóm tác phẩm 
được nhận Giải thưởng báo chí về 
KH&CN năm 2016; các đơn vị tài 
trợ Giải thưởng; lãnh đạo 1 số trường 
đại học, sở KH&CN, doanh nghiệp; 
các thành viên Hội đồng Sơ tuyển và 
Chung tuyển xét tặng Giải thưởng 
báo chí về KH&CN năm 2016 và các 
cơ quan thông tấn báo chí;… 

Được bắt đầu tổ chức từ năm 2012, 
Giải thưởng báo chí KH&CN được 
Bộ KH&CN tổ chức nhằm trao tặng 
cho các tác giả là công dân Việt 
Nam, có tác phẩm báo chí xuất sắc 
về KH&CN, đã đăng tải trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng. 
Giải thưởng có mục đích nâng cao 
nhận thức xã hội về vai trò và tác 
động của KH&CN trong phát triển 
kinh tế xã hội, góp phần đẩy mạnh 
công tác truyền thông về lĩnh vực 
này. Ngoài ra, Giải thưởng còn tạo 
động lực nhằm khuyến khích các 
phóng viên, cơ quan báo chí tích cực 
tham gia tuyên truyền về KH&CN, 
góp phần đưa nhanh kết quả nghiên 
cứu vào cuộc sống và sản xuất kinh 
doanh; nâng cao nhận thức của người 
dân về vai trò của KH&CN trong 
thời kỳ hội nhập và phát triển. 

Tiếp nối thành công của Giải 
thưởng từ các năm trước, Giải 
thưởng báo chí KH&CN lần thứ 

năm, năm 2016, đã nhận được sự 
tham gia của hầu hết các cơ quan báo 
chí đại chúng, đặc biệt của các cơ 
quan báo chí lớn ở trung ương và địa 
phương. Sự nhiệt tình hưởng ứng của 
đông đảo phóng viên, biên tập viên, 
với số lượng lớn tác phẩm chất 
lượng, đầy đủ về loại hình và phong 
phú, đa dạng về chủ đề đã đem đến 
một mùa giải thành công. 

Năm 2016 cũng là năm Bộ 
KH&CN kỷ niệm 5 năm tổ chức Giải 
thưởng. Với tinh thần làm việc thận 
trọng, nghiêm túc, khách quan và 
công bằng của Ban tổ chức, các Hội 
đồng Sơ tuyển khu vực phía Bắc, 
phía Nam, Hội đồng Chung tuyển và 
các đơn vị liên quan, Giải thưởng đã 
đáp ứng được mục đích, yêu cầu của 
Quy chế đề ra. Quá trình xét thưởng 
được thực hiện theo đúng quy định 
từ việc tiếp nhận đăng ký, đánh giá, 
xét chọn đến thẩm định tác phẩm, tác 
giả, nội dung, Ban tổ chức đã nhận 
được tổng cộng 3810 tác phẩm, lần 
lượt với báo in là 2149 tác phẩm, báo 
điện tử là 944, phát thanh là 282 và 
truyền hình là 435 tác phẩm. Trong 5 
năm tổ chức giải thưởng đã có 117 
tác phẩm đoạt giải (12 giải nhất, 21 
giải nhì, 37 giải ba và 47 giải khuyến 
khích), gắn với danh sách tác giả là 
hàng trăm nhà báo, phóng viên. 

Ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó 
trưởng ban tổ chức Giải thưởng báo 
chí về KH&CN - cho biết: Các tác 
phẩm đã phản ánh khá tốt về mọi 
mặt hoạt động KH&CN của các nhà 
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khoa học, của các địa phương, doanh 
nghiệp cũng như của người dân; đi 
vào các nội dung cấp bách, phổ biến 
và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã 
hội. Các bài viết xuyên suốt từ cơ 
chế chính sách về KH&CN, tôn vinh 
các tập thể, cá nhân điển hình trong 
khoa học đến các sự kiện nổi bật về 
KH&CN. Rất nhiều tác phẩm đã tạo 
được hiệu ứng truyền thông tốt về 
một số chủ đề thời sự như: gắn 
nghiên cứu khoa học với doanh 
nghiệp, phát triển thị trường 
KH&CN, khởi nghiệp sáng tạo, xây 
dựng các cơ chế chính sách nhằm 
tháo gỡ các nút thắt đẩy nhanh phát 
triển KH&CN, góp phần kết nối 
nghiên cứu khoa học, ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ gắn với sản 
xuất và đời sống. 

Hầu hết các tác phẩm thể hiện sự 
đầu tư, công phu của các tác giả về 
các chủ đề, các đánh giá bình luận 
cũng đồng thời phản ánh được yêu 
cầu và tác động của KH&CN. Một 
số tác phẩm phát thanh, truyền hình 
có kịch bản, đạo diễn, thể hiện, hậu 
kỳ,… có chất lượng tốt cả về nội 
dung và rất chuyên nghiệp, âm thanh 
hình ảnh sống động, tác phẩm hấp 
dẫn thuyết phục độc giả. Các tác 
phẩm được giải thưởng cao cũng đã 
viết, nói được về những trăn trở tìm 
tòi hướng đến đổi mới sáng tạo, đam 
mê nghiên cứu khoa học và thành 
công trong quá trình triển khai ứng 
dụng, thể hiện rõ hiệu quả kinh tế và 
xã hội thiết thực. 

Giải thưởng báo chí KH&CN năm 
2017 sẽ tiếp tục được phát động và 
đây là sự ghi nhận của Bộ KH&CN 
trong việc góp phần vinh danh những 
nhà báo có tinh thần khoa học, 
những nhà báo có đóng góp cho sự 
phát triển KH&CN của đất nước 
bằng chính các tác phẩm của mình. 

(Theo most.gov.vn)  
 

MUỐN DẠY CON NGOAN, 5 
ĐIỀU CẦN TRÁNH  

Cha mẹ nếu muốn nuôi dạy con 
ngoan, bên cạnh việc tích lũy các 
kinh nghiệm giáo dục, ba mẹ cần 
phải biết tới 5 điều cần tránh khi 
muốn dạy con ngoan sau đây: 

1. Không quá nuông chiều con 
Bố mẹ chỉ nên đáp ứng nhu cầu của 

con nếu thấy thật sự cần thiết, đồng 
thời chỉ cho con thấy rằng bạn sẽ chỉ 
chiều bé ở một giới hạn nhất định, 
hay một số tiền cố định cho việc mua 
đồ cho bé, để bé có sự nhìn nhận 
thực tế về cách chúng có được điều 
mình muốn và giá trị của đồng tiền 
cũng như việc chăm chỉ lao động. Bé 
sẽ phải tự mình tiết kiệm tiền nếu 
muốn mua thêm. 

2. Không nên thiếu kỷ luật 
Nếu trẻ không được dạy về cách 

giao tiếp với người khác, về hậu quả 
từ việc làm của mình, ý thức về ranh 
giới giữa đúng và sai, tốt và xấu có 
thể sẽ không tồn tại trong suy nghĩ 
của trẻ. Bạn cần đặt ra những nguyên 
tắc nhất định và dứt khoát đối với 
con trong mọi trường hợp. Quy định 
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những hình phạt dành cho bé nếu bé 
vi phạm và mẹ sẽ không nhân 
nhượng. Có rất nhiều phương pháp 
để đưa bé vào quy củ và khiến bé 
phải làm theo. Bé sẽ rút ra được bài 
học kinh nghiệm cho mình để tránh 
tái phạm vì bé thật sự không muốn bị 
mẹ phạt. 

3. Không nên a dua theo trẻ 
Bạn cần phải nhận thức đúng bản 

chất của vấn đề, tìm hiểu một cách 
cặn kẽ về hành động của con, lắng 
nghe các ý kiến một cách khách 
quan, và giải thích với con rằng dù 
bé có làm gì đi nữa thì bạn vẫn luôn 
yêu bé, nhưng bé phải thành thật và 
chịu trách nhiệm về hành động của 
mình. Hãy giúp con hiểu rằng chúng 
không được làm trái các nguyên tắc 
đã đề ra. 

4. Không nên làm gương xấu 
Bố mẹ và những người bé hay tiếp 

xúc là tấm gương phản ánh rõ rệt 
nhất đối với trẻ. Những hành vi 
không tốt có thể ảnh hưởng xấu đến 
tâm sinh lý và cách hành xử của trẻ, 
khiến trẻ bắt chước rất nhanh và nếu 
không được uốn nắn kịp thời sẽ hình 
thành nên thói quen có hại, nhất là 
khi chính bạn lại nghĩ rằng trẻ sẽ 
không chú ý đến những điều này. 

Tốt hơn hết, hãy là hình mẫu để 
con bạn noi theo bằng cách luôn để 
trẻ tiếp thu những điều hay, lẽ phải, 
không để bé nghe những lời nói tục, 
hành động xấu. Kể cả khi bạn mắc 
lỗi, bạn cũng nên giải thích để bé 
hiểu và không làm theo. 

5. Không lơ là với trẻ 
Theo thống kê những năm trở lại 

đây, số trẻ em phạm tội có chiều 
hướng tăng rõ rệt, phần nhiều trong 
số đó rơi vào những trẻ có bố mẹ li 
hôn, hay bố mẹ không dành nhiều 
thời gian cho con, trẻ bị bố/mẹ bạo 
hành… tất cả đều xuất phát từ sự thờ 
ơ, thiếu hoặc không có sự quan tâm 
đến trẻ. Vì vậy, bố mẹ đừng tranh 
luận hay cãi nhau trước mặt trẻ, 
không nói những lời lẽ tục tĩu vì bé 
sẽ học theo. Không thờ ơ với trẻ, kể 
cả khi bạn nhận thấy con vẫn ngoan 
ngoãn và nghe lời, hãy quan tâm đến 
trẻ mọi lúc có thể, sắp xếp cho trẻ 
một buổi đi chơi khi bạn rảnh, lắng 
nghe cơ thể và suy nghĩ của trẻ để trẻ 
luôn cảm thấy được sẻ chia và yêu 
thương. 

(Theo meovatviet.com) 
 
 

 
 
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 
TIẾP CẬN CÁCH MẠNG CÔNG 
NGHIỆP 4.0  

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 16/CT-
TTg về việc tăng cường năng lực 
tiếp cận cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4. 

Chỉ thị nêu rõ, cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng 
phát triển dựa trên nền tảng tích hợp 
cao độ của hệ thống kết nối số hóa - 
vật lý - sinh học với sự đột phá của 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Internet vạn vật và Trí tuệ nhân tạo 
đang làm thay đổi căn bản nền sản 
xuất của thế giới. Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 với đặc điểm là tận 
dụng 1 cách triệt để sức mạnh lan toả 
của số hoá và CNTT. Làn sóng công 
nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ 
khác nhau tại các quốc gia trên thế 
giới, nhưng đang tạo ra tác động 
mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi 
mặt của đời sống kinh tế - xã hội, 
dẫn đến việc thay đổi phương thức 
và lực lượng sản xuất của xã hội. 

Để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra 
các giải pháp thiết thực tận dụng tối 
đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu 
những tác động tiêu cực của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 đối với Việt Nam, Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung 
ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
trong thời gian từ nay đến năm 2020 
tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ. 

Cụ thể, tập trung thúc đẩy phát 
triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ 
tầng, ứng dụng và nhân lực CNTT-
TT. Phát triển hạ tầng kết nối số và 
bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo 

điều kiện cho người dân và doanh 
nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp 
cận các cơ hội phát triển nội dung số. 

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc 
thực hiện các Nghị quyết số 19-
2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, số 
35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và số 
36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của 
Chính phủ nhằm cải thiện môi 
trường cạnh tranh kinh doanh để thúc 
đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
nhanh chóng hấp thụ và phát triển 
được các công nghệ sản xuất mới. 
Các bộ, ngành cần khẩn trương triển 
khai xây dựng chính phủ điện tử; tiếp 
tục chủ động rà soát, bãi bỏ các điều 
kiện kinh doanh không còn phù hợp; 
sửa đổi các quy định quản lý chuyên 
ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa 
và hiện đại hoá thủ tục hành chính. 

Bên cạnh đó rà soát lại các chiến 
lược, chương trình hành động, đề 
xuất xây dựng kế hoạch và các 
nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù 
hợp với xu thế phát triển của Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4. Xây 
dựng chiến lược chuyển đổi số, nền 
quản trị thông minh, ưu tiên phát 
triển công nghiệp công nghệ số, 
nông nghiệp thông minh, du lịch 
thông minh, đô thị thông minh.  

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu 
tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
theo hướng xây dựng các cơ chế, 
chính sách cụ thể, phù hợp để phát 
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triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo như: Có cơ chế tài 
chính thúc đẩy hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ của 
doanh nghiệp với tôn chỉ doanh 
nghiệp là trung tâm; đổi mới cơ chế 
đầu tư, tài trợ nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ; có chính 
sách để phát triển mạnh mẽ doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; kết nối 
cộng đồng khoa học và công nghệ 
người Việt Nam ở nước ngoài và 
cộng đồng trong nước. 

Thay đổi mạnh mẽ các chính sách, 
nội dung, phương pháp giáo dục và 
dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân 
lực có khả năng tiếp nhận các xu thế 
công nghệ sản xuất mới, trong đó 
cần tập trung vào thúc đẩy đào tạo về 
khoa học, công nghệ, kỹ thuật và 
toán học (STEM), ngoại ngữ, tin học 
trong chương trình giáo dục phổ 
thông; đẩy mạnh tự chủ đại học, dạy 
nghề; thí điểm quy định về đào tạo 
nghề, đào tạo đại học đối với một số 
ngành đặc thù. Biến thách thức dân 
số cùng giá trị dân số vàng thành lợi 
thế trong hội nhập và phân công lao 
động quốc tế. 

Tập trung phát triển hạ tầng công 
nghệ thông tin. Khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ. 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài 
chính tập trung xây dựng các cơ chế, 
chính sách về thuế, tài chính nhằm 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
cho các hoạt động đổi mới công 
nghệ, nghiên cứu phát triển và đầu tư 

kinh doanh trong lĩnh vực CNTT và 
các công nghệ tiên tiến khác. Tiếp 
tục rà soát, khẩn trương thực hiện 
triệt để Nghị quyết số 41/NQ-CP 
ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc 
đẩy việc phát triển và ứng dụng 
CNTT tại Việt Nam. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương rà soát, quy hoạch phát 
triển vùng, địa phương; đề xuất xây 
dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng 
tâm để triển khai phù hợp với xu thế 
phát triển của Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4; rà soát, lựa chọn 
sản phẩm chủ lực, phù hợp để tập 
trung đầu tư phát triển.  

Hội đồng quốc gia về phát triển 
bền vững và nâng cao năng lực cạnh 
tranh lồng ghép nội dung triển khai 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 trong quá trình tham mưu cho 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

PHÂN BIỆT MỰC IN THẬT, 
GIẢ VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH 

Với lĩnh vực in ấn, mực in giả 
mạo/mực tái sản xuất/ mực tái nạp 
đang trở nên ngày càng trở nên phổ 
biến. Vì vậy, nếu không được trang 
bị tốt kiến thức về mực in chính 
hãng, doanh nghiệp rất dễ trở thành 
nạn nhân. 

Cách phân biệt mực in thật, mực in 
giả: HP - nhà sản xuất hàng đầu 
trong ngành in ấn trên toàn thế giới 
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đã đưa ra các biện pháp để giúp 
khách hàng tự nhận biết mực in 
chính hãng, nhằm đảm bảo quyền lợi 
cho chính khách hàng. 

Thứ nhất là kiểm tra mã sản phẩm. 
Hãy dùng điện thoại thông minh để 
quét mã QR trên tem an ninh với ứng 
dụng HP SureSupply hoặc bất kỳ 
một ứng dụng đọc mã QR thông 
dụng khác. Bạn có thể tải ứng dụng 
HP SureSupply từ Apple App 
Store và Google Play, hoặc truy 
cập http://hp.com/go/ok để kiểm tra 
mã mực in Chính hãng trực tuyến. 

Bước tiếp theo là kiểm tra tem an 
ninh. Kiểm tra kỹ lưỡng các đặc 
điểm trên tem an ninh của HP, giúp 
đảm bảo sản phẩm đã mua là chính 
hãng. Khi nghiêng hộp mực từ trước 
ra sau sẽ thấy chữ "OK" và dấu " " 
chuyển động ngược chiều nhau. Còn 
khi nghiêng hộp từ phải sang trái sẽ 
thấy chữ "OK" và dấu " " chuyển 
động cùng chiều nhau. 

Cách tốt nhất để tránh mực in giả 
mạo là chỉ mua mực in từ các nhà 
phân phối và đại lý được HP ủy 
nhiệm và cảnh giác trước các 
phương thức bán hàng mờ ám. 

Thông thường các trường hợp chào 
mời mua mực in "có vấn đề" luôn 
đưa ra giá thấp đáng ngờ so với giá 
của các nhà cung cấp khác. Trường 
hợp đã đặt mua hàng, cũng sẽ có 
những dấu hiệu giúp doanh nghiệp 
nhận biết nếu đó mực in giả mạo. 

Thứ nhất là thời gian giao hàng lâu 
hơn bình thường. Lô hàng nhận về 

được chuyển tiếp từ một địa điểm xa 
xôi không rõ ràng. 

Sản phẩm được giao không có bao 
bì nhãn mác của HP. Hoặc trường 
hợp có bao bì HP nhưng bao bì lại 
kém chất lượng, in sai chính tả hoặc 
không có tem an ninh của HP. 

Nếu sản phẩm có mùi dầu thì có 
thể đó là hàng giả bởi các cơ sở sản 
xuất hàng giả thường dùng dầu làm 
chất tẩy rửa. Ngoài ra, hộp mực bị rò 
rỉ ngay khi nhận hàng cũng là dấu 
hiệu cho thấy đó không phải mực in 
chính hãng. 

 (Theo pcworld.com.vn) 
 
 

 
 
 
 

SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC TỪ 
NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI  

Sản xuất khí sinh học từ nước thải 
chăn nuôi heo với lồng quay sinh học 
yếm khí giá thể rơm là đề tài của 
nhóm tác giả Lê Hoàng Việt, Đặng 
Thanh Nhàn, Nguyễn Hoài Phương 
và Nguyễn Võ Châu Ngân, Trường 
đại học Cần Thơ. 

Kết quả nghiên cứu khẳng định có 
thể tận dụng rơm làm giá thể cho 
lồng quay sinh học yếm khí trong xử 
lý nước thải chăn nuôi, sản xuất khí 
sinh học. 

Phương pháp xử lý bằng hầm ủ khí 
sinh học (biogas) đã được giới thiệu 
từ lâu, nhưng vẫn chưa được ứng 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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dụng rộng rãi do một số hạn chế về 
chi phí đầu tư hay do tuổi thọ công 
trình. Do đó, một loại công trình xử 
lý có thể tích nhỏ, chi phí đầu tư vừa 
phải, hiệu quả xử lý và tuổi thọ cao 
sẽ giúp các hộ chăn nuôi có thêm 
chọn lựa để đầu tư cho việc xử lý 
nước thải chăn nuôi. 

Theo dõi quá trình chăn nuôi và vệ 
sinh chuồng trại ở hộ chăn nuôi cho 
thấy nước thải chăn nuôi chủ yếu là 
nước vệ sinh chuồng trại với nguồn 
gây ô nhiễm chính là phân - nước 
tiểu heo và thức ăn thừa hòa lẫn vào 
nước. Lượng nước rửa chuồng và 
khẩu phần ăn của heo biến động lớn, 
làm cho thông số ô nhiễm trong nước 
thải chăn nuôi cũng biến động lớn. 

Đĩa quay sinh học là một trong 
những phương pháp sinh học để xử 
lý nước thải theo kiểu bám dính. Đĩa 
quay sinh học thường được thiết kế 
để xử lý nước thải ở dạng hiếu khí, 
nhưng cũng có nhiều nghiên cứu sử 
dụng đĩa quay sinh học yếm khí để 
xử lý nước. Wanner et al. (1990) đã 
đơn giản hóa việc chế tạo đĩa quay 
sinh học bằng cách giới thiệu lồng 
quay sinh học (LQSH). 

 Dựa trên các cơ sở khoa học trên, 
nghiên cứu này sử dụng rơm làm giá 
thể cho LQSH yếm khí để giảm thiểu 
ô nhiễm từ nước thải chăn nuôi heo, 
tận dụng rơm để sản xuất năng 
lượng, góp phần hạn chế đốt rơm 
ngoài đồng gây ô nhiễm không khí. 

Các thí nghiệm được tiến hành trên 
hai mô hình LQSH yếm khí do nhóm 

tác giả tự chế tạo. Lồng quay có nắp 
đậy kín bằng kim loại, phía trên nắp 
được lắp 1 van khí nối với ống dẫn 
khí đi vào túi thu khí bằng nhôm. 
Khí từ túi nhôm sẽ được đo đạc hàng 
ngày để đánh giá trữ lượng và chất 
lượng khí sinh ra. 

Kết quả nghiên cứu rút ra một số 
kết luận: có thể sử dụng lồng quay 
sinh học yếm khí với giá thể là rơm 
để sản xuất khí sinh học từ nước thải 
chăn nuôi heo. Việc sử dụng lồng 
quay sinh học yếm khí có thể giảm 
chi phí đầu tư do thời gian tồn lưu 
nước ngắn hơn (3 - 6 ngày) so với 
các loại hầm ủ yếm khí không giá 
bám khác (thường là 20 ngày). Do 
thời gian tồn lưu nước ngắn, nồng độ 
nitơ và phốt-pho trong nước thải đầu 
ra còn lại rất cao, cần có những giải 
pháp xử lý hay tái sử dụng nước thải. 

Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng, 
do tỷ lệ dài: rộng của mô hình nhỏ 
dẫn đến hiện tượng đoản mạch, gây 
ảnh hưởng đến chất lượng nước sau 
xử lý, cần tăng tỷ lệ dài: rộng của mô 
hình cho các nghiên cứu tiếp theo 
hay khi áp dụng vào thực tế. Nước 
thải đầu ra còn chứa nhiều dưỡng 
chất cần được tái sử dụng cho canh 
tác cây trồng hay nuôi thủy sản giúp 
tăng thu nhập cho nông hộ, không 
đưa trực tiếp ra ngoài sẽ làm ô nhiễm 
môi trường tiếp nhận. Lượng rơm 
làm giá thể nên được định kỳ thay 
mới và nghiên cứu sử dụng nó để ủ 
phân compost bón cho cây trồng. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
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CẢI TIẾN BÌNH PHUN THUỐC 
TRỪ SÂU BẰNG TAY  

Ông Hưởng ở Nho Quan, Ninh 
Bình, sau khi từ chiến trường trở về, 
ông lập gia đình và ở nhà tập trung 
vào nông nghiệp. Nhận thấy các loại 
máy móc nông nghiệp về cơ bản là 
rất to và khó sử dụng với nông dân 
nên sau nhiều lần nghiên cứu, ông đã 
chế tạo ra chiếc máy phun thuốc trừ 
sâu và các loại thuốc khác để sử 
dụng trên chính mảnh ruộng của gia 
đình mình không những giảm chi phí 
thiết bị mà lại đem lại hiệu quả kinh 
tế cao. 

Chiếc máy phun thuốc trừ sâu của 
ông Hưởng có cấu tạo rất đơn giản, 
dễ làm, rất tiện lợi cho người sử 
dụng, khi vác bình trên vai để phun 
không vất vả. Máy có khối lượng 
nhỏ hơn 2 kg, khi chế tạo máy bằng 
các thiết bị mới thì tổng chi phí 
khoảng 900 nghìn đồng. Nếu sử 
dụng lại các thiết bị cũ thì tổng chi 
phí của máy chỉ vào khoảng 400 - 
500 nghìn đồng. 

Máy gồm có 1 ắc quy 12V, vỏ bình 
10 lít hoặc 18 lít tùy từng loại và một 
cần phun dài 1,8 m. Trong vỏ bình 
phun thuốc trừ sâu có củ hút và một 
bộ đẩy để tạo khí nén như máy bơm. 
Nối giữa ắc quy và bình phun là một 
công tắc nối trực tiếp vào ắc quy và 
máy nén. Khi phun thuốc, ấn công 
tắc là máy tự động phun, không cần 
phải dùng bơm tay. Đặc biệt, chiếc 
cần phun thuốc dài 1,8 m. Do bình 
khí nén mạnh hơn chục lần so với 

các loại máy phun trên thị trường 
nên làm cần phun dài thì độ phun 
rộng hơn và chất độc hóa học từ 
thuốc sẽ không bay vào gần người. 
Máy phun này có thể sử dụng liên 
tục trong vòng từ 4 - 5 tiếng, phun 
liên tục từ 10 đến 12 bình. 

Hiện nay chiếc máy này được rất 
nhiều bà con trên toàn tỉnh ứng dụng 
vì giá thành rẻ, làm không tốn công 
và đặc biệt có hiệu quả kinh tế cao. 
Đây là một trong những sáng tạo mới 
phù hợp và mang lại hiệu quả lợi ích 
cho người nông dân.  
  (Theo khoahocchonhanong.com.vn) 

 
MÁY PHUN THUỐC ĐIỀU 
KHIỂN BẰNG ĐIỆN THOẠI  

Anh Thạnh ở huyện Lai Vung. Qua 
nhiều năm làm vườn, anh Thạnh thấy 
vất vả trong khâu phun thuốc, tưới 
cây nên suy nghĩ làm sao để giảm 
nhẹ công lao động và chi phí đầu tư. 
Trong 1 lần nhìn đứa con điều khiển 
chiếc ô tô điện tử bằng remote, trong 
đầu anh Thạnh bỗng gợi lên ý tưởng 
làm hệ thống tưới nước tự động và 
điều khiển bằng remote. Anh tìm đến 
một số kỹ sư điện tử để học về mạch, 
chip, bán dẫn, sóng… Do trình độ 
học vấn thấp và không chuyên sâu về 
điện nên khi bắt tay vào sáng chế đã 
gặp không ít khó khăn. Kiên trì thực 
hiện ròng rã hơn 4 tháng với cả trăm 
lần tháo ráp… cuối cùng anh cũng 
lắp đặt thành công hệ thống tưới 
nước, pha thuốc tự động điều khiển 
bằng remote. Tuy nhiên, khoảng 
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cách điều khiển chỉ được từ 20 - 30m 
và phải chạy khắp vườn để rà sóng. 
Chưa hài lòng với kết quả trên, anh 
Thạnh tiếp tục nghiên cứu trên 
Intrenet và nhờ sự tư vấn thêm của 
các kỹ sư. Không lâu sau, anh Thạnh 
đưa được sim số vào bộ điều khiển, 
thiết lập lệnh tắt mở, thời gian hoạt 
động của mỗi van… Sau đó chỉ cần 
vài thao tác trên điện thoại là hệ 
thống hoạt động trơn tru.  

Nói về hiệu quả của hệ thống tưới 
nước, pha thuốc tự động điều khiển 
bằng điện thoại của mình, anh Thạnh 
cho biết, trước đây để tưới cho 5 
công vườn quýt, anh Thạnh phải tưới 
từ 7 giờ sáng đến 14 giờ chiều. Còn 
bây giờ, chỉ với mô tơ 5 ngựa được 
thiết kế 6 van (mỗi van 100 béc), 
thời gian tưới nước của mỗi van 10 
phút, nên việc tưới nước chỉ mất 60 
phút là xong cả vườn. Đối với phun 
thuốc, trước đây cần 3 người và mất 
hơn nửa ngày, thì nay chỉ cần 1 
người mở nắp chai thuốc và số lượng 
từ nước pha thuốc đến phun thuốc 
đều tự động hết. Ngoài ra, khi phun 
thuốc nếu gặp sự cố về đường ống 
thì anh dễ dàng xử lý bằng lệnh tắt 
trên điện thoại. Điều ngạc nhiên là 
chi phí sáng chế hệ thống chỉ tốn 
khoảng 3 triệu đồng, rất rẻ và tiện lợi 
để nhiều nhà vườn áp dụng. Ông Lê 
Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng 
Tháp, đánh giá cao sáng chế của anh 
Thạnh; đồng thời yêu cầu Sở Khoa 
học - Công nghệ tỉnh hỗ trợ đăng ký 
bản quyền sáng chế “hệ thống pha 

thuốc tự động và phun tưới nước 
điều khiển bằng điện thoại di động” 
nhằm phục vụ rộng rãi hơn trong sản 
xuất nông nghiệp. 
  (Theo khoahocchonhanong.com.vn) 

 
 

 
 

Hỏi: Xin cho hỏi, vì sao buổi sớm, 
không khí trong thành phố lại bị ô 
nhiễm rất nặng?  

Trả lời: Xưa nay chúng ta thường 
nghe nói "không khí buổi sớm trong 
lành nhất" và mọi người dân thành 
phố thường tập luyện, chạy nhảy, 
hoạt động thể dục thể thao vào sáng 
sớm hàng ngày. Nhưng gần đây, các 
nhà khoa học lại cảnh tỉnh rằng ở 
những thành phố có ngành công 
nghiệp và giao thông vận tải phát 
triển, không khí buổi sớm không 
những trong lành mà còn bị ô nhiễm 
rất nặng.  

Vì sao các nhà khoa học lại đưa ra 
kết luận trái ngược với nhận định lâu 
nay của nhiều người?  

Mức độ trong lành của không khí 
được quyết định bởi thành phần các 
chất trong không khí, nhất là những 
chất độc hại đối với cơ thể con 
người. Ban ngày, ánh nắng mặt trời 
làm nhiệt độ không khí tăng cao, 
khói thải của các nhà máy, xe cộ và 
bụi đất cát do các loại xe cuốn lên 
bay lửng lơ trong không khí. Đến khi 
mặt trời lặn, nhiệt độ không khí giảm 
dần. Qua một đêm, mặt đất mát dần, 

HỎI – ĐÁP  
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nhiệt lượng toả vào không trung cách 
mặt đất mấy trăm mét hình thành 
tầng không khí trên nóng dưới lạnh, 
giống như chiếc nồi áp xuống mặt 
đất. Lúc này khói thải của các nhà 
máy không thể bốc lên cao để toả 
vào tầng mây mà chỉ luẩn quẩn ở gần 
mặt đất với nồng độ mỗi lúc một 
đậm đặc. Nếu lúc này trên mặt đất 
lặng gió, độ ô nhiễm không khí sẽ 
càng tăng. 

Vì thế, các nhà khoa học khuyên 
dân cư các thành phố công nghiệp 
nên chuyển thời gian tập thể dục và 
rèn luyện cơ thể từ sáng sớm sang 
khoảng 10 giờ sáng và 3 giờ chiều là 
thích hợp nhất. 

(Theo baovemoitruong.edu.vn) 
 
Mẹo vặt: Những tuyệt chiêu cắt hành 
tây không cay mắt 

Hành tây là nguyên liệu chế biến 
khá nhiều món ăn trong gia đình 
hàng ngày. Với những mẹo nhỏ dưới 
đây, bạn sẽ không sợ cay xè mắt mỗi 
lần cắt hành tây. 

 

1. Để lại gốc củ hành khi cắt cho 
đến lúc cuối vì các hợp chất lưu 
huỳnh tập trung nhiều hơn ở gần gốc. 

2. Bật quạt theo hướng cũng chiều 
với hướng ngồi để thổi ra xa những 
giọt hành bắn ra khi cắt hành. 

3. Nhai kẹo cao su hoặc bất kỳ đồ 
ăn nào trong miệng của bạn sẽ 
khuyến khích bạn thở bằng miệng, từ 
đó hút bớt các giọt li ti trước khi 
chúng bay lên đến mắt. 

4. Các tế bào hành bị làm lạnh 
phản ứng chậm hơn khi cắt. Vì vậy, 
hãy bỏ hành vào tủ lạnh trước khi 
cắt, lột vỏ ít nhất 30 phút hoặc bỏ 
chúng lên ngăn đá 10-15 phút. 
   5. Cắt hành tây dưới nước hoặc 
dưới vòi nước cũng sẽ giúp ích một 
cách đáng kể bởi nước sẽ hòa tan các 
hợp chất lưu huỳnh trước khi chúng 
có thể tới được mắt của bạn. 

6. Dùng một khoanh khoai tây tươi 
chà lên hai mặt dao, sau đó cắt hành, 
ớt thoải mái mà không lo bị cay mắt. 

7. Thắp một ngọn nến thật gần thớt 
của bạn khi thái hành để lượng nhiệt 
tỏa ra có thể rút bớt lưu huỳnh từ củ 
hành. 

8. Có một mẹo nhỏ, đó là nếu bạn 
ngậm một lát bánh mỳ (hoặc bất kỳ 
loại thực phẩm nào) trong khi cắt 
hành, bạn sẽ không bị cay mắt. Mẹo 
này có nguồn gốc từ quan niệm là 
nếu bạn làm một điều gì buộc phải 
thở bằng miệng thì phần mũi sẽ ít bị 
kích thích hơn và vì vậy bạn sẽ ít bị 
chảy nước mắt. 

9. Để bảo vệ mắt trước sự tấn công 
của hơi cay từ củ hành, bạn có thể 
đeo kính để bảo vệ mắt.  

 (Theo vietnamnet.vn) 


