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NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 
28/6 NĂM 2016 VỚI CHỦ ĐỀ 
“BỮA CƠM GIA ĐÌNH ẤM ÁP 
YÊU THƯƠNG” 

 Gia đình Việt Nam xuất phát từ 
truyền thống đạo lý từ mấy ngàn 
năm văn hiến. Gia đình có vai trò rất 
lớn trong việc hình thành và phát 
triển của xã hội, góp phần xây dựng, 
tô thắm, làm rạng rỡ thêm bản sắc 
văn hóa dân tộc. 

 
Gia đình là một tế bào của xã hội, 

nơi duy trì nòi giống, là môi trường 
quan trọng hình thành, nuôi dưỡng 
và giáo dục nhân cách con người, 
bảo tồn và phát huy văn hóa truyền 
thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã 
hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn 
tại và phát triển đều phải biết chăm 
sóc và bảo vệ gia đình. Không khí 
vui vẻ khiến mọi thành viên đều cảm 
thấy hạnh phúc. 

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt 
Nam được hình thành và phát triển 
với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp 
góp phần xây dựng bản sắc văn hóa 

dân tộc. Những giá trị truyền thống 
quý báu như lòng yêu nước, yêu quê 
hương, yêu thương đùm bọc lẫn 
nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu 
học, cần cù sáng tạo trong lao động, 
bất khuất, kiên cường vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách đã được gia đình 
Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát 
huy trong suốt quá trình lịch sử dựng 
nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ 
phát triển, cấu trúc và quan hệ trong 
gia đình Việt Nam có những thay 
đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia 
đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn 
là một nhân tố quan trọng, không thể 
thiếu trong sự phát triển kinh tế -  xã 
hội của đất nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định việc quan tâm đến gia đình là 
đúng vì: “Nhiều gia đình cộng lại 
mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã 
hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình 
càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia 
đình”. Theo lời Bác ngày 28 tháng 6 
năm 2000, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-
CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo 
của các cấy uỷ Đảng của cơ sở đối 
với công tác bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ em. Ngày 4 tháng 5 năm 
2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 72/2001/QĐ-
TTg về ngày Gia đình Việt Nam. 
Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 
hàng năm là ngày Gia đình Việt 
Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh 
đạo của các ngành, các cấp, các đoàn 
thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể 
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các gia đình thường xuyên quan tâm 
xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, 
tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công 
tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 
em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Có thể nói, gia đình là “hộ” – đơn 
vị kinh tế - xã hội, là nơi sản xuất ra 
của cải vật chất nuôi sống gia đình 
và xã hội và cũng là nơi sản sinh ra 
con người, tái sản xuất sức lao động; 
là tổ ấm đầu tiên nuôi dưỡng, hình 
thành nhân cách con người. Nó 
không chỉ là mối quan tâm của từng 
người, không phải là việc nghiên cứu 
của một số nhà khoa học mà là sự 
quan tâm của cả một thiết chế xã hội 
được thể hiện qua nhận thức và hành 
động của Đảng, nhà nước và nhân 
dân. Và ngày nay gia đình không còn 
là vấn đề cá biệt, riêng lẻ nữa, mà trở 
thành vấn đề chung của quốc gia và 
quốc tế. 

Để xây dựng ngày gia đình Việt 
Nam 28/6, mỗi người hãy tổ chức 
sum họp gia đình, tổ chức liên hoan 
gặp mặt các thành viên trong gia 
đình nhằm ôn lại truyền thống nề nếp 
gia phong là điều hết sức cần thiết và 
ý nghĩa, gắn chặt tình cảm các thành 
viên với nhau, từng bước đưa “Ngày 
gia đình” vào cuộc sống, trở thành 
ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn 
cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong 
mỗi gia đình Việt Nam. 

(TH) 
 

PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA 

ĐÌNH 
Trước khi bước vào hôn nhân, ai 

cũng muốn có một gia đình yên ấm, 
cơm dẻo canh ngọt, thuận vợ thuận 
chồng, sống đến đầu bạc răng long. 
Nhưng trong thực tế không phải 
hoàn toàn như vậy. Có nhiều nguyên 
nhân dẫn đến “Cơm chẳng lành, 
canh chẳng ngọt” mà người chồng 
đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” 
với người đã từng đầu gối tay ấp bao 
năm. Đó chính là bạo lực gia đình. 

 
Bạo lực gia đình (BLGĐ) là thuật 

ngữ dùng để chỉ các hành vi bạo lực 
giữa các thành viên trong cùng một 
gia đình. Hành vi bạo lực thường 
thấy nhất là giữa chồng với vợ. Nạn 
nhân của bạo lực thân thể thường là 
phụ nữ. Bạo lực gia đình xảy ra ở 
mọi quốc gia, mọi nền văn hoá, 
không phân biệt tôn giáo, giàu 
nghèo, trình độ học vấn cao hay 
thấp. Những hành vi bạo lực gia đình 
gây ra để lại nhiều tổn hại đối với 
cộng đồng xã hội, đặc biệt đối với 
nạn nhân bị bạo hành. Bạo lực gia 
đình là một thực trạng xã hội, nó bao 
gồm nhiều hình thức kể cả bạo hành 
về thể xác và tinh thần, lẫn cưỡng 
bức xâm hại tình dục. 

Biểu hiện của BLGĐ thường thấy 
nhất là những hành vi thô bạo của 
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người chồng đối với vợ. Có khi 
người đàn ông vô cớ đánh chửi hoặc 
xâm hại sức khoẻ của người thân 
(thường do thua bạc, ghen bóng ghen 
gió, tư tưởng trọng nam khinh nữ bắt 
vợ phải đẻ bằng được con trai…). Có 
những khi biểu hiện bằng việc xâm 
hại tình dục, cưỡng bức, ép quan hệ 
khi vợ ốm đau hoặc có lý do về sức 
khoẻ, tâm sinh lý. Đôi khi là bạo lực 
tinh thần: thường là sự đay nghiến 
chì chiết về một lỗi lầm nào đó trong 
quá khứ, hoặc vì không làm ra tiền 
mà bị coi khinh. Những kiểu bạo 
hành này thường thấy ở típ người coi 
trọng của cải đồng tiền hơn tình cảm. 

Có rất nhiều nguyên nhân của bạo 
lực gia đình: 

BLGĐ nảy sinh do nhận thức về 
giới và sự bình đẳng giới còn hạn 
chế. Cũng có khi do quan niệm 
phong kiến “trọng nam khinh nữ”, tư 
tưởng gia trưởng, gia quyền còn 
nặng. Ở một vài trường hợp là do sự 
nhìn nhận, đấu tranh của người phụ 
nữ trước nạn bạo hành gia đình còn 
hạn chế, thiếu thẳng thắn, thiếu tự 
tin, cam chịu. Hoặc có thể do tình 
trạng chênh lệch về nghề nghiệp giữa 
vợ và chồng là một trong những yếu 
tố gây nên nạn bạo hành trong gia 
đình. Đôi khi năng lực tự chủ tài 
chính của người đàn ông trong gia 
đình bị hạn chế, hình thành ở họ tư 
tưởng tự ty, hẹp hòi… cũng là 
nguyên nhân gây nên nạn bạo hành 
gia đình đối với người phụ nữ. Ngoài 
ra còn do tác động của các chất kích 

thích, của men bia, rượu, ma túy, của 
thói trăng hoa... 

Nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là 
do tư tưởng coi khinh phụ nữ được 
truyền từ nhiều thế hệ. Họ coi người 
phụ nữ ngoài nhiệm vụ chăm lo, duy 
trì tổ ấm còn luôn phải phục tùng 
nam giới. Nạn nhân của BLGĐ 
không chỉ là phụ nữ mà còn cả trẻ 
em. Đôi khi người chồng muốn tỏ rõ 
sự “oai phong” khi “dạy vợ”. Nạn 
thất nghiệp, vô công rồi nghề của 
chồng cùng với thói gia trưởng rất dễ 
dẫn đến “thượng cẳng chân hạ cẳng 
tay” mỗi khi “chán đời”. Có những 
chị đầu tắt mặt tối lo kiếm tiền nuôi 
cả nhà mà vẫn bị chồng đánh đập 
“cho thoả nỗi tù túng, “chặn trước” 
để vợ khỏi lên mặt khi mình là người 
“ăn bám”… 

Chị em nín nhịn cũng góp phần 
làm gia tăng bạo lực gia đình. Có 
nhiều chị không dám phản ứng ngay 
từ lần đầu tiên, để chồng “được đằng 
chân, lân đằng đầu”. Bạo lực gia 
đình có ảnh hưởng lớn đến tinh thần 
và thể chất của người phụ nữ, có 
những trường hợp dẫn đến thương tật 
suốt đời, thậm chí tử vong. Qua các 
phương tiện thông tin đại chúng cho 
thấy không ít các trường hợp bệnh 
nhân nhập viện vì chấn thương do 
các tác nhân bạo lực gia đình gây ra, 
có những trường hợp rất man rợ và 
đáng thương tâm. 

Nhiều vụ ly hôn ra toà là nguyên 
nhân của nạn bạo hành gia đình. Hậu 
quả ngoài hai người trong cuộc gánh 
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chịu thì trẻ em cũng là đối tượng bị 
tổn thương rất nhiều khi bố mẹ chia 
tay. Phụ nữ là những đối tượng nhạy 
cảm, vì vậy, các triệu chứng trầm 
cảm, stress mạnh, nguy hại hơn là sự 
suy giảm thần kinh đã trở thành bệnh 
là những di hậu của nạn bạo hành gia 
đình. Không chỉ thế, người phụ nữ 
còn là đối tượng hứng chịu những 
tổn hại về sinh lý dưới tác động của 
hành vi bạo lực về tình dục. Đồng 
thời, phụ nữ - nạn nhân bạo lực gia 
đình - sẽ giảm năng suất lao động, 
giảm khả năng tạo thu nhập và việc 
làm. Trong những năm qua, vấn đề 
phụ nữ và bình đẳng giới ngày càng 
được quan tâm. Tuy nhiên, trong 
quan hệ gia đình, phụ nữ vẫn là 
những nạn nhân chính của bạo lực 
gia đình.  

Trước những hậu quả để lại khá 
nghiêm trọng của nạn bạo hành gia 
đình, năm 2007, Nhà nước ta đã ban 
hành Luật phòng chống bạo hành gia 
đình. Tuy nhiên, trong những năm 
gần đây, nạn BLGĐ vẫn chưa được 
ngăn chặn triệt để. Có thể là do một 
bộ phận người Việt Nam chúng ta 
vẫn coi đây là vấn đề riêng tư, mang 
tính chất gia đình thuần túy, nên 
người phụ nữ chịu tác động của nạn 
bao hành vẫn còn đơn độc. Mặt khác, 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục về hành vi bạo lực gia đình, sự 
tham gia của cộng đồng còn hạn chế, 
chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa 
thường xuyên. Để ngày càng giảm 
thiểu thấp nhất nạn bạo lực gia đình, 

rất cần mọi người chung tay giải 
quyết và nhận thức được rằng đây là 
vấn đề xã hội cần được quan tâm. 

Cùng với sự vào cuộc của các cơ 
quan chức năng, chính quyền, đoàn 
thể, đặc biệt Hội phụ nữ, thì tác nhân 
gây bạo lực gia đình cần được giáo 
dục và đi đến nhận thức được rằng 
nạn bạo hành gia đình là vấn đề 
mang tính xã hội. Không nên coi đây 
là chuyện riêng tư của từng gia đình 
mà đó là vấn nạn bức xúc của xã hội. 
Vì thế, rất cần sự chung tay giúp đỡ 
của cộng đồng, những địa chỉ tin cậy 
để giúp người bị BLGĐ tìm đến lánh 
nạn và được tư vấn nhằm giúp họ 
yên tâm đoàn tụ với gia đình. 

Riêng đối với nạn nhân bạo lực gia 
đình cần phải thẳng thắn nhìn nhận 
vấn đề, chủ động phối hợp với các cơ 
quan chức năng, với các lực lượng, 
đoàn thể xã hội để giải quyết vấn nạn 
xã hội này. Chị em cũng cần trau dồi 
kiến thức gia đình, làm đẹp bản thân 
và nuôi dạy con cái. Chú ý đến kiến 
thức pháp luật, tìm hiểu Luật phòng 
chống bạo lực gia đình. Khi bị bạo 
hành không nên nín nhịn, bưng bít 
mà cần tìm đến cơ quan tư vấn, tìm 
đến sự giúp đỡ của người thân, của 
hàng xóm, các ban ngành đoàn thể 
để can thiệp kịp thời. 

Để đẩy lùi BLGĐ, mỗi cá nhân và 
cả cộng đồng hãy góp phần xây dựng 
xã hội ngày càng tươi đẹp, văn minh. 
Gia đình là tế bào của xã hội. Chị em 
hãy tạo ra nhiều “tế bào” tốt để có 
một xã hội không còn bạo lực gia 
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đình. Đó không chỉ là ước mơ của 
chúng ta mà còn là khát khao cháy 
bỏng của trẻ thơ. 

 (Theo dantri.com.vn) 
 

 
 

 
MÁY THU HỒI PHÂN BÓN TỪ 
NƯỚC THẢI   

Các nhà nghiên cứu tại Viện 
nghiên cứu Kỹ thuật phân giới và 
Công nghệ sinh học Fraunhofer 
(IGB) ở Stuttgart (Đức) đã đưa ra 
một phương pháp mới để thu hồi 
phốt pho, thành phần chính của phân 
bón nông nghiệp từ nước thải. 
Phương pháp này sử dụng lò phản 
ứng thân thiện với môi trường mà 
không phụ thuộc vào hóa chất và sẵn 
sàng để được tung ra thị trường. 

 
Lò phản ứng có tên gọi ePhos, có 

thể được lắp đặt tại các nhà máy xử 
lý nước nơi các nguyên liệu được thu 
gom từ nước thải. Lò phản ứng sử 
dụng pin điện phân, cho phép khai 
thác nitơ và phốt pho bằng điện cực 
magiê, cụ thể là thu hồi struvite 
(magnesium ammonium phosphate) 
hoặc kali struvite. Vì đây là quy trình 
điện hóa, do đó, không cần thêm 
muối hoặc dung dịch kiềm cũng như 
tích trữ hóa chất. 

Các thử nghiệm cho kết quả đáng 
khích lệ vì quy trình này đã thu hồi 
thành công trung bình 85% lượng 
phốt pho. Các nhà khoa học hiện 
đang nghiên cứu để cải tiến lò phản 
ứng bằng cách bổ sung các môđun 
xử lý để các nhà máy thu hồi được cả 
amoni. Phương pháp mới có thể đáp 
ứng nhu cầu phốt pho gia tăng vì 
nguồn cung này đang trở nên hạn 
hẹp và đắt đỏ. Các nhà nghiên cứu đã 
ký thỏa thuận cấp phép với nhà cung 
cấp hệ thống xử lý nước Ovivo ở 
Hoa Kỳ. Công ty này đang tiếp thị 
công nghệ trong nước cũng như ở 
Canada và Mêhicô. Công nghệ đã 
được giới thiệu tại IFAT, hội chợ 
thương mại về quản lý nước, nước 
thải, chất thải và nguyên liệu vừa 
diễn ra tại Munich. 

(Theo vista.gov.vn) 
KIỂM SOÁT CHẤT CẤM 
TRONG CHĂN NUÔI GIA SÚC 
GIA CẦM (Tiếp theo) 

C. Xử lý kết quả phân tích 
1. Nếu kết quả âm tính bằng các 

phương pháp phân tích trên thì khẳng 
định mẫu không vi phạm. 

2. Kết quả dương tính bằng phân 
tích định lượng là cơ sở để xử lý vi 
phạm và công bố mẫu vi phạm. Căn 
cứ để khẳng định mẫu dương tính 
được quy định theo Phụ lục 2 Thông 
tư số 57/TT-BNNPTNT ngày 
07/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

D. Xử lý vi phạm 
Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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quyền tiến hành các bước sau: 
1. Thông báo kết quả cho tổ chức 

hoặc cá nhân có mẫu xét nghiệm 
dương tính bằng phân tích định 
lượng với các chất cấm thuộc nhóm 
Beta –Agonnist biết. 

2. Xử lý hành vi vi phạm theo các 
quy định của pháp luật có liên quan. 

2.1. Vi phạm về sử dụng chất cấm 
trong chăn nuôi và sản xuất, gia 
công, kinh doanh thức ăn chăn nuôi 

“Điều 36 của Nghị định 
119/2013/NĐ-CP: 

2.1.1. Phạt tiền đối với các hành vi 
vi phạm sau đây: 

a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
10.000.000 đối với hành vi sử dụng 
chất cấm trong chăn nuôi nông hộ; 

b. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
20.000.000 đồng đối với hành vi sử 
dụng chất cấm trong chăn nuôi trang 
trại. 

c. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 
100.000.000 đồng đối với hành vi sử 
dụng chất cấm trong sản xuất, gia 
công và kinh doanh thức ăn chăn 
nuôi. 

2.1.2. Hình thức xử phạt bổ sung: 
Đình chỉ hoạt động sản xuất, gia 

công, kinh doanh thức ăn chăn nuôi 
trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 
tháng đối với hành vi vi phạm quy 
định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. 

2.1.3. Biện pháp khắc phục: 
a. Buộc cơ sở chăn nuôi tiếp tục 

nuôi dưỡng vật nuôi đã sử dụng chất 
cấm đến khi kiểm tra không còn tồn 
dư chất cấm mới được phép xuất bán 

hoặc giết mổ đối với hành vi vi phạm 
quy định tại Điểm a và Điểm b 
Khoản 1 Điều này; buộc tiêu hủy vật 
nuôi trong trường hợp tái phạm. 

b. Buộc cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ 
chất cấm, thức ăn chăn nuôi có chất 
cấm đối với hành vi vi phạm quy 
định tại Khoản 1 Điểu này. 

2.2. Đối với cơ sở giết mổ và kinh 
doanh sản phẩm gia súc, gia cầm 

Ngoài các hình thức xử phạt vi 
phạm hành chính theo quy định, tổ 
chức hoặc cá nhân có hành vi vi 
phạm còn buộc phải áp dụng các 
biện pháp sau: 

- Đối với cơ sở giết mổ: buộc tiêu 
hủy toàn bộ gia súc, gia cầm hoặc 
buộc cơ sở giết mổ tiếp tục nuôi nhốt 
các loại vật nuôi vi phạm với điều 
kiện phải đảm bảo các yêu cầu về vệ 
sinh thú y đến khi có kết quả kiểm 
tra âm tính với các chất cấm mới 
được giết mổ và đưa ra thị trường 
tiêu thụ. Cơ sở giết mổ phải chịu chi 
phí tiêu hủy, nuôi nhốt và kiểm tra. 

- Đối với cơ sở kinh doanh sản 
phẩm gia súc, gia cầm: buộc thu hồi 
và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm gia 
súc, gia cầm. Cơ sở kinh doanh chịu 
mọi chi phí liên quan đến thu hồi, 
tiêu hủy và chi phí kiểm tra.  (Hết) 

 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

 
 
 
GẮN HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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HÀNG HÓA  
Thách thức dài hạn của hội nhập 

và thách thức ngắn hạn có thể lặp lại 
của biến đổi khí hậu làm cho sản 
xuất nông nghiệp nước ta rất dễ bị 
tổn thương. Trong bối cảnh đó, để 
khu vực kinh tế tập thể với hạt nhân 
là hệ thống hợp tác xã (HTX) nông 
nghiệp vận hành theo đúng quỹ đạo, 
phát triển bền vững, đã đến lúc phải 
xây dựng các HTX nông nghiệp gắn 
với chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa 
quy mô lớn… 

Đóng gói rau tại xưởng sơ chế rau an 
toàn Vân Nội, huyện Đông Anh (Hà Nội) 

Theo quy trình sản xuất nông 
nghiệp có ba công đoạn, gồm: Sản 
phẩm, dịch vụ đầu vào (phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn 
nuôi, dịch vụ khoa học - kỹ thuật...); 
sản xuất trực tiếp ra nông sản; và 
dịch vụ đầu ra (thu hoạch, thu mua, 
bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm...). Công đoạn đầu và công 
đoạn cuối của chuỗi giá trị nông sản 
này hiện nay chủ yếu do doanh 
nghiệp kiểm soát. Vì mục tiêu lợi 
nhuận và quy luật thị trường, doanh 
nghiệp thường ép giá bán cao đối với 
sản phẩm, dịch vụ đầu vào và ép giá 
thu mua thấp đối với sản phẩm, dịch 
vụ đầu ra. Toàn bộ lợi nhuận phát 

sinh ở công đoạn đầu và cuối rơi vào 
tay doanh nghiệp. Người nông dân 
bỏ công sức, bỏ chi phí nhiều nhất, 
nhưng lại thu được lợi nhuận rất ít. 
Ngoài ra, do sản xuất nhỏ lẻ, manh 
mún, kinh nghiệm, thiếu vốn, cho 
nên nông dân thường không sơ chế, 
bảo quản nông sản để tăng giá trị, mà 
phải bán nông sản thô, nên càng tạo 
điều kiện cho tư thương ép giá. 

Hiện nay cùng với TP Hồ Chí 
Minh, Liên minh HTX Việt Nam 
đang triển khai kế hoạch xây dựng 
thí điểm mô hình HTX, liên hiệp 
HTX cung ứng nông sản an toàn tại 
Hà Nội. Để tháo gỡ vấn đề nan giải 
này, các HTX cần chủ động hình 
thành liên kết sản xuất theo chuỗi 
sản phẩm an toàn, để đạt tới cái đích 
cuối cùng vì lợi ích người dân trồng 
rau và lợi ích to lớn của toàn xã hội 
đang nói không với thực phẩm bẩn. 
Đây là một hướng đi đúng, nhưng 
khó, bởi cần phải hội tụ tất cả những 
yếu tố cần và đủ, như cơ sở vật chất, 
trình độ nhân lực và cả bề dày kinh 
nghiệm của những người đứng đầu 
HTX, từ cấp Trung ương đến địa 
phương. 

Tại hội nghị sơ kết một năm thực 
hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển 
khai thi hành Luật Hợp tác xã được 
tổ chức ngày 3-6 tại Hà Nội, đồng 
chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư 
MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Chưa 
bao giờ thời cơ và áp lực cạnh tranh 
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với nền kinh tế lớn như hiện nay và 
điều này thật sự đang chi phối mạnh 
mẽ đến cuộc sống của hơn 60% dân 
số Việt Nam - những người làm 
nông nghiệp và liên quan đến nông 
nghiệp. Bên cạnh đó, nước ta lại chịu 
thêm ảnh hưởng của thiên tai, hạn 
hán tại các tỉnh miền trung, Nam 
Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng 
sông Cửu Long. Thách thức dài hạn 
của hội nhập quốc tế và thách thức 
ngắn hạn có thể lặp lại của biến đổi 
khí hậu làm cho sản xuất nông 
nghiệp dễ bị tổn thương. Trong bối 
cảnh đó, cần đẩy mạnh thực hiện 
đường lối lớn của Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ tái cơ cấu nông nghiệp, 
nâng cao sức cạnh tranh của nền 
nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho 
người nông dân. Trong đó, hai con 
đường chủ yếu chính là hiện thực 
hóa liên kết của người sản xuất đơn 
lẻ thông qua liên kết mô hình hợp tác 
xã và liên kết doanh nghiệp. Nếu 
nông dân không đi theo hai trục này 
sẽ không đủ sức đương đầu với 
những khó khăn, thách thức và 
những chính sách lớn của Đảng, Nhà 
nước không thể đến với nhân dân. 

(Theo nhandan.com.vn) 
 

NHỆN HẠI CÂY CÓ MÚI  
Nhện là loài sinh vật gây hại phổ 

biến trên cây có múi, đặc biệt trong 
điều kiện khí hậu nóng và khô là 
thích hợp cho nhện phát triển và gây 
hại mạnh. 

 Nhóm nhện gây hại thường có 

kích thước rất nhỏ có vòng đời rất 
ngắn, khả năng sinh sản cao, dễ bộc 
phát thành dịch trong một thời gian 
ngắn. Trên cây có múi phổ biến có 3 
loài nhện. 

 1. Nhện đỏ (Panonychus citri) 
 Loài này gây hại trên lá và quả là 

một trong những dịch hại quan trọng 
trên họ cam quýt và các loại cây 
trồng khác. Nhện chích hút trên lá và 
trái để lại triệu chứng giống như bị 
cào, trên vỏ quả phủ một lớp màu 
vàng xạm, trên mặt lá xuất hiện các 
điểm sáng. 

 2. Nhện vàng (Phyllocoptruta 
oleivora) 

 Nhện vàng tập trung nhiều trên 
phần vỏ trái hướng ra phía ngoài tán 
lá, chúng tấn công quả làm quả bị 
méo mó, nhỏ, tạo những vết nâu hơi 
xám, những quả bị hại do nhện giảm 
nước nhanh hơn quả không bị hại và 
hư hỏng một cách nhanh chóng. 

 3. Nhện trắng 
(Polyphagotarsonemus latus) 

 Thường tạo vết rám, xạm trên 
chanh, làm giảm giá trị thương 
phẩm. Chúng có mức độ gây hại phổ 
rộng trên các nhóm lá rộng, cây cảnh 
và cỏ, ẩm độ mùa hè là điều kiện 
thuận lợi cho chúng phát triển. Vụ 
chanh nghịch, hay vụ cam xuân hè 
thường bị ảnh hưởng nặng. 

Vết hại có màu vàng bạc hay chì 
màu da xạm giống như màu da cá 
mập và lan rộng ra khắp bề mặt quả, 
thỉnh thoảng vết xạm giống như màu 
đồng thiếc, quả thấp trên cây thường 
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bị hại nặng đầu tiên. 
 Nhện trắng gây hại trên lá non của 

cam quýt, thường giai đoạn vườn 
ươm của cây bị thiệt hại nặng và có 
thể tìm thấy chúng ở dưới mặt lá, 
chúng làm lá rậm rạp và méo mó, 
mép lá bị cong xuống và thường biểu 
hiện màu đồng thiếc ở mặt dưới lá. 
Thân non sinh trưởng còi cọc giống 
như ảnh hưởng của thuốc cỏ. 

Biện pháp phòng trừ:  Khảo sát 
vườn liên tục bằng các dụng cụ như 
kính lúp, giấy trắng... và nhận diện 
các triệu chứng gây hại để phòng trừ 
đúng lúc. Thu gom các trái bị hại rơi 
rụng, tạo thành vườn thông thoáng. 

 Tưới phun nước đủ ẩm thường 
xuyên cũng làm giảm nhện gây hại, 
nên tưới từ dưới lên trên bề mặt. 

 Dùng thuốc bảo vệ thực vật: Do 
nhện có khả năng kháng thuốc rất 
cao nên phải thường xuyên thay đổi 
luân phiên các loại thuốc sau: 
Saromite 57EC, Comda Gold 5WG, 
Dầu khoáng SK EnSpray 99EC, 
Sulox 80WP... xịt vào chỗ nhện 
thường ẩn nấp. 

 Nếu vườn bị hại nặng thì cứ mỗi 
đợt ra lộc non xịt thuốc 3 lần: lần 1 
khi vừa nhú đọt, lần 2 khi đọt ra rộ 
và lần 3 khi lá bánh tẻ. Khi cây cho 
trái cũng nên xịt thuốc 3 lần: lần 1 
lúc nụ hoa ra rộ, lần 2 sau khi tượng 
trái rộ khoảng 1 tuần và lần 3 cách 
lần 2 khoảng 10 ngày. 

(Theo nongnghiep.vn) 
 

KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ BỆNH 

CHÁY LÁ HẠI CHUỐI  
Chuối là loại cây ăn quả có giá trị 

dinh dưỡng cao. Nhưng để cây chuối 
cho năng suất và chất lượng cao, 
ngoài khâu giống, kỹ thuật chăm sóc 
thì kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại 
chuối có tính chất quyết định. 

Bệnh cháy lá gây hại trên tất cả các 
giống chuối đang trồng hiện nay như 
chuối tiêu, chuối tiêu hồng, chuối lá, 
chuối ngự... 

 
Vườn chuối bị nhiễm bệnh cháy lá 

 Vết bệnh đầu tiên thường xuất 
hiện tại các mép của các lá già sau 
đến các lá bánh tẻ; giữa mô bệnh và 
mô khỏe thường có mầu vàng đỏ. 
Các lá non bị nhiễm bệnh thường 
phát triển nhỏ lại, cong queo và có 
mầu xanh vàng. 

Khi các lá già và lá bánh tẻ bị 
nhiễm bệnh, các mép lá biến màu 
vàng hoặc vàng đỏ sau đó các mô lá 
bị nhiễm bệnh bị chết biến màu nâu 
nhạt. Vết bệnh từ mép lá lan dần vào 
cuống lá làm cho toàn bộ lá bị chết 
khô. Lá bị bệnh, khi bị chết vẫn treo 
trên thân giả, đôi khi cuống lá bị gãy 
ở phần giữa của phiến lá. Khi bị hại 
nặng, bệnh làm cho vườn chuối xơ 
xác, giảm khả năng quang hợp và 
năng suất của chuối. Những cây bị 
hại nặng thường không trổ buồng 
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hoặc trổ không thoát, quả chuối 
thường nhỏ và phát triển dị dạng. 

 
Triệu chứng cháy lá trên bẹ chuối 

Đối với những cây chuối bị nhiễm 
bệnh cháy lá, khi cắt ngang thân giả 
(bẹ chuối) ta thấy các mô dẫn của 
các bẹ lá bị biến màu thâm đen. 

Theo kết quả nghiên cứu và giám 
định của cơ quan chuyên môn, bệnh 
cháy lá do nấm Mycosphaerella sp 
gây nên. Bào tử của nấm bệnh tồn tại 
trong đất trồng và tàn dư cây bị bệnh. 
Khi các mép lá của chuối bị vết 
thương cơ giới (do mưa giông hoặc 
do con trùng...) bào tử nấm có điều 
kiện xâm nhập và gây hại. Đặc biệt 
loài nấm cháy lá phát triển phù hợp 
trên những mô lá đã biến già. 

Đối với vườn chuối trồng dầy, khó 
thoát nước sau mưa, bón phân không 
cân đối và ở những nơi bị gió lớn... 
thường bị bệnh cháy lá gây hại nặng.  

Biện pháp phòng trừ: Chọn đất 
trồng chuối có độ pH trung tính hoặc 
hơi kiềm, không nên trồng chuối trên 
đất chua (có độ pH nhỏ hơn 6). Cần 
làm rãnh thoát nước tốt cho vườn 
chuối, nhất là vào mùa mưa. 

- Tuyệt đối không nên chọn giống 
tại những vườn chuối đã bị nhiễm 
bệnh để nhân trồng. Cần phát hiện 
những lá bị nhiễm bệnh và kịp thời 

cắt tiêu hủy tránh lây lan. 
- Không nên độc canh cây chuối 

trên cùng mảnh đất trong thời gian 
dài, nên luân canh chuối với cây 
trồng khác họ như lạc, mía, bầu bí, 
ngô... với chu kỳ từ 3 - 4 năm. 

- Những hố trồng chuối cần bón lót 
phân chuồng kết hợp với vôi bột, nếu 
có điều kiện nên bổ sung nấm đối 
kháng Trichodenma sp cùng với 
phân chuồng trước khi trồng. 

- Khi chuối chớm bị nhiễm bệnh, 
cần dùng một số loại thuốc gốc đồng 
như Macozeb, Zinep, Anvil, 
Bennomyl, Score..., nồng độ từ 0,15 
- 0,2% để phun trừ. Chú ý: Phun ướt 
đều các lá từ lá già đến các lá non. 
Đối với những vườn chuối bị nhiễm 
bệnh nặng, có thể phun lặp lại sau 7 - 
10 ngày.  

(Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG 
BỆNH TỔNG HỢP CHO ĐỘNG 
VẬT THỦY SẢN TRONG MÙA 
NẮNG NÓNG (Tiếp theo) 

3. Quản lý thức ăn 
- Nên sử dụng các loại thức ăn đảm 

bảo chất lượng và phù hợp với từng 
đối tượng nuôi; không nên sử dụng 
các loại thức ăn đã ươn thối, ẩm mốc 
hoặc đã hết hạn sử dụng. 

- Cho ăn đúng liều lượng và đảm 
bảo đủ chất dinh dưỡng. Xác định 
chính xác khẩu phần thức ăn và cho 
ăn nhiều bữa trong ngày là biện pháp 
cần thiết để giảm chất thải hữu cơ 
trong ao nuôi thông qua giảm lượng 
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thức ăn dư thừa và thức ăn bị phân 
giải ngoài môi trường nước ao. 

- Thường xuyên kiểm tra, vớt bỏ 
thức ăn thừa trong ao nuôi và khử 
trùng dụng cụ, địa điểm cho ăn. 

- Thường xuyên bổ sung thêm các 
loại vitamin, khoáng chất, men tiêu 
hóa để nâng cao sức đề kháng. 

4. Quản lý môi trường nuôi 
- Độ sâu: luôn luôn đảm bảo mực 

nước ao nuôi trên 1 m, đặc biệt trong 
mùa nắng nóng mực nước càng sâu 
môi trường sống càng ổn định. Mực 
nước lý tưởng nhất là 1,5 m. 

- Màu nước: luôn duy trì màu nước 
có màu xanh lá cây pha nâu, nâu 
vàng hoặc xanh lá chuối non. 

- Độ trong: độ trong của nước nuôi 
thủy sản chủ yếu phụ thuộc vào mật 
độ của sinh vật phù du có trong ao. 
Khi độ trong quá thấp, thường do tảo 
phù du phát triển quá dày, làm các 
chỉ số pH, DO biến động rất lớn gây 
sốc cho thủy sản nuôi trong ao. 
Ngược lại, khi độ trong cao, hàm 
lượng ôxy thường thấp và tảo đáy có 
nguy cơ bùng phát mạnh, cạnh tranh 
không gian hoạt động và ôxy về ban 
đêm, gây sốc cho tôm cá. Độ trong 
nước ao nuôi nên duy trì  từ 40 – 60 
cm trong vòng 2 tháng đầu. Đến 
tháng thứ 3 trở đi duy trì độ trong từ 
35 – 45 cm. 

- Độ mặn: trong ao nuôi, sau các 
cơn mưa lớn kéo dài, độ mặn có sự 
phân tầng, do vậy cần thiết phải thay 
nước tầng mặt và lấy nước tầng đáy 
để ổn định độ mặn, tránh gây sốc cho 

thủy sản nuôi. Sử dụng nguồn nước 
ngọt tại chỗ để giảm độ mặn trong 
các ao nuôi thủy sản vào mùa khô, 
mùa có độ mặn cao. 

- pH: duy trì pH nước trong khoảng 
7,5 – 8,5. Nếu pH thấp hơn hoặc cao 
hơn, thay nước và bón vôi sống 
(CaCO3), vôi Dolomite 
(CaMg(CO3)2) với tỷ lệ 150 – 300 
kg/ha. Ngay sau khi trời mưa to, cần 
bón vôi xuống ao, rắc vôi dọc theo 
bờ ao. 

- Độ kiềm: sau khi điều chỉnh pH, 
cần duy trì độ kiềm 80 – 120 mg/l. 
Để duy trì độ kiềm ta dùng các biện 
pháp sau: 

+ Định kỳ dùng chế phẩm vi sinh 
trong các ao nuôi thâm canh, chu kỳ 
nuôi dài để giảm hàm lượng nitơ dư 
thừa trong nước ao. 

+ Ổn định pH nước ao trong giới 
hạn 7,5 - 8,5 (nước mặn) để kìm hãm 
sự chuyển đổi giữa các dạng khác 
nhau của nitơ. 

+ Khi cần thiết và điều kiện cho 
phép, cần thay nhanh nước ao bằng 
nguồn nước mới để giảm khẩn cấp 
hàm lượng NH3 trong ao nuôi. 

Ngoài việc thay nước định kỳ, có 
thể tiến hành thay nước cho ao (dựa 
theo Bảng Quan trắc môi trường do 
Chi cục Thủy sản ban hành) nếu: 

- pH dao động quá 0,5 đơn vị trong 
ngày hay nhỏ hơn 7,5 và lớn hơn 8,5; 

- Màu nước trong ao đậm hơn (độ 
trong từ 20 – 25 cm); 

- Nước trong ao quá trong (độ 
trong lớn hơn 80 cm); 
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- Bọt không tan xuất hiện ở mặt 
nước ao; 

- Hàm lượng các chất hữu cơ lơ 
lửng gia tăng. 

Sau một lần lấy nước nên lấy túi 
lọc nước giặt sạch, phơi khô và lắp 
đặt trở lại. 

Ngoài ra, người nuôi thủy sản có 
thể áp dụng các mô hình nuôi ghép, 
nuôi luân canh và nuôi tổng hợp có 
thể giúp người nuôi quản lý môi 
trường thích hợp và bền vững. (Hết) 

 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 
 

 
 

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TRẺ 
ĐANG BỊ KHỦNG HOẢNG TÂM 
LÝ  

Trẻ thoát chết sau tai nạn lật xe, 
chìm tàu, rơi máy bay; thảm họa, 
động đất, thiên tai, bão lũ, cháy nổ... 
Trẻ bị ngã từ trên cao, bị đuối nước, 
bị xe cán, mất một phần cơ thể rất dễ 
bị khủng hoảng tâm lý. 

Khủng hoảng tâm lý là trạng thái 
hoảng loạn, mất thăng bằng cảm xúc 
và lý trí khi một người phải đối diện 
hoặc trải nghiệm với những sự kiện 
bất ngờ, khủng khiếp, gây cho người 
ấy cảm giác mất an toàn nghiêm 
trọng. Trong cuộc sống, những sự 
kiện bất ngờ, khủng khiếp, có thể 
đến với bất kỳ ai, ở vào bất cứ độ 
tuổi nào, tại bất cứ nơi đâu. Tuy 
nhiên, đối với trẻ em, mức độ ảnh 
hưởng của khủng hoảng tâm lý sẽ 

càng nặng nề, nghiêm trọng, có thể 
mở ra một khởi đầu “ảm đạm” cho 
cuộc đời của đứa trẻ đó. Vì trẻ em dễ 
tổn thương, thiếu khả năng thích ứng 
với thử thách, trải nghiệm sống chưa 
nhiều, kỹ năng sống chưa tốt. 

 
Theo ThS-BS Nguyễn Minh Mẫn - 

Phòng khám Tâm lý BV ĐH Y Dược 
TP.HCM, tùy thuộc vào lứa tuổi, sự 
hiểu biết cuộc sống, khả năng thích 
ứng với thử thách, biểu hiện khủng 
hoảng tâm lý rất đa dạng, khác nhau 
nhiều giữa các trẻ. Do đó, việc quan 
sát trẻ, nhận biết sớm, đánh giá 
những “dấu hiệu bất thường” của trẻ 
sau khi trải qua biến cố là việc tối 
cần thiết để có kế hoạch can thiệp 
thích hợp cho trẻ, giúp trẻ sớm vượt 
qua khủng hoảng, hòa nhập với cuộc 
sống, tránh hậu quả lâu dài vì tổn 
thương tâm lý. 

Các “dấu hiệu bất thường”: 
Giai đoạn khởi đầu: Ngay hoặc 

sau khi xảy ra một sự kiện khủng 
khiếp, trẻ chứng kiến hoặc chính trẻ 
phải trải qua biến cố đó. 

- Trẻ nhỏ dưới một vài tuổi thường 
phản ứng với khủng hoảng bằng cách 
khóc ré, hoảng sợ, hay giật mình, 
khóc mớ khi ngủ. 

- Trẻ lớn hơn, có biểu hiện run sợ, 
tái mặt, có thể tiểu vãi ra quần, la 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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khóc, kích động, chạy trốn người 
lạ… 

Giai đoạn diễn biến: 
- Trẻ nhỏ đôi khi trẻ có thể gặp ác 

mộng, ngủ mớ, rụt rè, sợ người lạ, 
hoảng sợ khi gặp đối tượng gây bạo 
hành cho trẻ, nhất là khi nguyên 
nhân gây khủng hoảng tái lập. 

- Trẻ lớn có thể bị rối loạn cảm 
xúc: Sợ hãi, tách rời, kích động, dễ 
giận dữ, lo âu, hoảng loạn, mặc cảm 
tội lỗi; trẻ cũng có thể bị rối loạn 
hành vi: Né tránh tiếp xúc với người 
khác, cách ly xã hội, tránh đến những 
nơi gây ra khủng hoảng trước đây, 
tránh những hoạt động gợi nhớ 
khủng hoảng quá khứ, mất hứng thú 
trong học tập hoặc các hoạt động 
thường ngày vốn dĩ trẻ vẫn từng 
tham gia trước đây. Tư duy của trẻ 
trở nên chậm chạp, mất tập trung. 

Giai đoạn kết thúc: 
Nếu được phát hiện và xử trí thích 

hợp, được trợ giúp tích cực, hiệu quả 
từ gia đình, nhà trường, xã hội, các 
tổ chức xã hội chuyên nghiệp, có khi 
cần đến chuyên gia tâm lý, xã hội, sẽ 
giúp trẻ sớm cải thiện tình trạng tâm 
lý bất ổn, vượt qua khủng hoảng, hòa 
nhập cộng đồng. 

Ngược lại, nếu trẻ không được 
quan tâm đúng mức, không được trợ 
giúp tích cực, xử trí không thỏa 
đáng, ký ức khủng hoảng từ tiềm 
thức cứ “bơm” vào nhận thức của 
trẻ, đẩy trẻ rơi vào trạng thái tổn 
thương tâm lý có thể nặng nề, ảnh 
hưởng đến việc hình thành nhân cách 

trẻ và hiệu quả học tập cũng như chất 
lượng sống của trẻ sau này. 

Cách xử trí:  
- Giúp trẻ tách hẳn khỏi tình huống, 

sự kiện gây khủng hoảng càng sớm 
càng tốt. 

- Cho trẻ thuốc an thần, gây ngủ 
trong vài ngày đầu. 

- Tâm lý trị liệu thích hợp cho trẻ 
trong những trường hợp hoảng loạn 
nhiều, kéo dài trên một tuần. 

- Tránh la mắng trẻ khi trẻ nghĩ về 
sự kiện gây khủng hoảng. Đừng 
khoét sâu vào nỗi đau của trẻ bằng 
nhiếc móc, đổ thừa… 

- Tránh bắt trẻ kể lại sự việc khủng 
khiếp đã xảy ra, trừ khi trẻ tự mình 
kể lại chuyện đó, nên tôn trọng phản 
ứng của trẻ.  

- Người nhà, bè bạn, thầy cô, xã 
hội cần tránh “nhắc lại mãi”, vô tình 
“làm mới” ký ức đau buồn của trẻ, 
tránh ruồng bỏ, khinh khi trẻ, tránh 
làm tổn thương tâm lý trẻ nhiều hơn. 

- Người lớn nên luôn ở bên trẻ sau 
khi xảy ra khủng hoảng, để giúp trẻ 
cảm thấy không bơ vơ, đơn độc đối 
phó với sang chấn. Cố gắng giúp trẻ 
duy trì nề nếp sinh hoạt hằng ngày 
như trước khi xảy ra khủng hoảng. 

- Tạo điều kiện đưa trẻ đi du lịch, 
giải trí, nghe nhạc vui tươi, tập thể 
dục thích hợp, giúp trẻ nguôi ngoai 
dần nỗi đau; thời gian đồng hành 
cùng các cách trợ giúp tích cực sẽ 
xóa dần “ký ức khủng hoảng” trong 
tâm tưởng trẻ. 

(Theo khampha.vn)  
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CHỮA ĐAU ĐẦU BẰNG THỰC 
PHẨM  

Đau đầu có thể ảnh hưởng tâm trí 
và cơ thể của chúng ta. Ngoài việc 
uống thuốc để giảm triệu chứng này 
thì một số loại thực phẩm cũng giúp 
giảm đau đầu. 

Sữa ít béo: Được coi là một trong 
những loại thực phẩm tốt nhất giúp 
giảm đau đầu. Nếu mất nước là 
nguyên nhân gây ra đau đầu, thì sữa 
ít chất béo có thể giúp bạn tốt nhất.  

Rau chân vịt 

 
Rau chân vịt 

Loại rau lá xanh này là một nguồn 
giàu riboflavin vốn lấn át các cơn 
đau nửa đầu. Nhâm nhi món súp rau 
chân vịt nóng trong khi bị đau đầu, 
bạn có thể giảm nhanh triệu chứng. 

Khoai tây nướng: Nếu rượu là lý 
do khiến bạn đau đầu thì khoai tây 
nướng là thực phẩm tốt nhất để chấm 
dứt cơn đau đầu. Trên thực tế, rượu 
làm cho cơ thể bị mất khoáng chất 
như kali. Do vậy, các loại thực phẩm 
giàu chất kali có thể chữa đau đầu do 
rượu. 

Cà phê: Dù cơn đau đầu là do 
chứng đau nửa đầu hoặc lạnh, 
caffeine trong cà phê có thể cung cấp 
cho bạn nhanh chóng thoát khỏi cơn 
đau đầu. Ngoài ra, nó giúp kiểm soát 

lượng histamine được phóng thích 
trong máu, gây đau đầu và các phản 
ứng dị ứng khác. 

Cá béo: Cá ngừ và cá hồi có thể 
giúp đỡ bạn. Do sự hiện diện của các 
axit béo omega-3 và các vitamin B 
như B6 và B12, 2 loại cá này có thể 
hoạt động tốt trong việc giảm đau 
đầu. 

Dưa hấu: Là loại trái cây có thể 
làm ẩm cơ thể, nên dưa hấu có thể 
giúp bạn thoát khỏi đau đầu gây ra 
bởi tình trạng mất nước.  

Ngũ cốc nướng: Nếu bạn ngưng 
dùng carbohydrate, não và cơ thể 
không nhận được đủ glycogen và bạn 
sẽ bị nhức đầu. Giữ cân bằng carb 
trong cơ thể bằng cách chọn ngũ cốc 
nướng như bánh mì nướng để giảm 
cơn đau đầu. 

Chuối: rất giàu kali và magiê, nó 
giúp giữ cân bằng chất điện phân 
trong cơ thể, giải phóng các mạch 
máu và giảm đau đầu. 

Dưa vàng: Nếu lượng đường trong 
máu thấp là lý do cho đau đầu, magiê 
trong dưa vàng sẽ giúp duy trì cân 
bằng lượng đường. 

Hạnh nhân: Ăn vài quả hạnh ngọt 
mỗi ngày để có để giảm đau đầu. Do 
sự hiện diện của magiê, giúp kiểm 
soát lượng đường trong máu và thậm 
chí còn giúp làm dịu cơn đau đầu. 

(Theo thanhnien.vn) 
 

NHỮNG LOẠI “THUỐC” TỰ 
NHIÊN CHỮA CẢM CÚM HIỆU 
QUẢ   
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Thời tiết thay đổi mưa nắng thất 
thường là nguyên nhân chính khiến 
cơ thể bạn mệt mỏi, sức đề kháng bị 
giảm sút, dễ bị cảm cúm. Hãy thử 
làm những bài thuốc đơn giản từ 
những thực phẩm quen thuộc dưới 
đây để tránh tình trạng trên. 

 
Tía tô: Chữa bệnh cảm cúm không 

có mồ hôi: lá tía tô (tươi) 15 g, hành 
tươi (củ, rễ, dọc) 3 củ. Cả 2 rửa sạch, 
thái nhỏ, cho vào bát cháo nóng để 
bệnh nhân ăn, ăn xong thì đắp chăn 
kín cho ra mồ hôi. 

Hành: Chữa cảm sốt nhức đầu: 
hành củ 30 g, gừng tươi 20 g, chè 
búp (khô) 8 g, tía tô 6 g. Sắc thuốc 
xong, cho bệnh nhân uống làm 2 lần 
trong ngày. Uống lúc còn nóng. 

Chữa cảm cúm, sốt nhẹ, nhức đầu: 
hành 15 g (cả củ, rễ, lá) rửa sạch giã 
nhỏ. Tía tô 20 g rửa sạch thái thật 
nhỏ. Cả 2 cho vào cháo loãng nóng 
quấy đều cho bệnh nhân ăn. Ăn xong 
đắp chăn kín cho ra mồ hôi. 

Gừng: Gừng tươi thái lát 5 g, hạt 
rau mùi 35 g, hành cả rễ đập dập 3 
củ. Tất cả đem sắc uống ấm trong 
ngày. Dùng để trị sốt cao, đau ê ẩm 
toàn thân, mặt mũi đỏ, không ra mồ 
hôi. Sau khi uống đắp chăn kín đầu 
ra được mồ hôi là khỏi. Hoặc ăn 

thêm cháo trứng tía tô rễ hành hiệu 
quả càng cao. 

Tỏi: Tỏi có tác dụng kháng khuẩn, 
giảm đau, chống viêm… Dùng tỏi 
giã vắt lấy nước cốt 10 ml uống, 
ngoài dùng tỏi bọc bông nút mũi để 
chống lây. 

Chữa cảm cúm sợ gió, có mồ hôi, 
nặng đầu, ho: Bạc hà 8 g, kinh giới 8 
g, lá tre 16 g, kim ngân 16 g, cam 
thảo đất 12 g. Sắc thuốc xong, cho 
bệnh nhân uống chia làm 2 lần trong 
ngày, uống khi thuốc đã nguội. 

Ngải cứu: Trị sốt cao, rét run, 
nghẹt mũi, người mệt mỏi chỉ muốn 
ngủ. Độc vị lá ngải khô 30 g, nếu 
tươi gấp đôi. Đem sắc uống ngày 
một đến 2 thang uống khi còn ấm. 

Cúc tần: Chữa cảm cúm nhức đầu, 
không có mồ hôi: Lá cúc tần 20 g, lá 
sả 10 g, lá chanh 8 g, sắc thuốc xong 
cho bệnh nhân uống lúc còn nóng, bã 
thuốc còn lại cho thêm 2 bát nước 
đun sôi để cho bệnh nhân xông, sau 
đắp chăn kín cho ra mồ hôi. 

Kinh giới: Chữa cảm cúm, đau 
nhức các đầu xương: kinh giới tươi 
(cành non, lá) 50 g, gừng sống 10 g. 
Hai thứ rửa sạch, giã nát vắt lấy nước 
cốt cho bệnh nhân uống, ngày uống 2 
lần, bã thuốc xoa dọc xương sống từ 
trên xuống. 

Nước ép cà rốt: Cắt cà rốt thành 
miếng và ép lấy nước uống. Sau đó 
thêm vào 1 chút nước gừng, đường 
hoặc mật ong và nước. Uống 3 lần 
mỗi ngày và uống trong 2 ngày.   

Bạc hà: Bạc hà khô 20 g, tỏi 10 g, 
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hương nhu khô 20 g, hạt mùi khô 5 
g. Cho 3 bát nước, đun sôi kỹ còn 1 
bát là được. Lấy một nửa bát nước 
thuốc cho bệnh nhân uống. Phần còn 
lại bịt kín nồi thuốc chỉ để 1 lỗ thủng 
nhỏ cho hơi thuốc bay ra, bệnh nhân 
ngồi ngửi hơi thuốc đó, khi hết hơi 
nóng thì thôi, ngày làm 1 lần, làm 2 
ngày liền. 

Nếu cảm cúm có sốt nóng, rét, đau 
đầu, sổ mũi, đau nhức chân tay, cần 
dùng bài thuốc sau: Bạc hà khô 5 g, 
cúc hoa vàng khô 10 g, kinh giới khô 
5 g, kim ngân khô 15 g. Sắc thuốc 
xong chia 2 lần uống trong ngày, 
trước khi ăn, cần uống 3 ngày liền. 

Chú ý, không nên dùng bạc hà cho 
trẻ nhỏ dưới 1 tuổi và người mắc 
bệnh cao huyết áp.   

(Theo laodong.com.vn) 
 
 

 
 

HỆ LỤY KÉP TỪ PHÂN BÓN 
GIẢ, PHÂN BÓN KÉM CHẤT 
LƯỢNG  

 Trong bối cảnh hạn hán, mặn xâm 
nhập đang diễn ra trên diện rộng, 
nếu nông dân phải gánh thêm hậu 
quả từ tình trạng phân bón giả, hoặc 
phân bón kém chất lượng, họ sẽ 
đứng trước nguy cơ “mất mùa kép”. 
Phân bón giả còn là nguyên nhân 
gián tiếp gây nguy cơ mất vệ sinh an 
toàn thực phẩm. 

Theo thống kê của Hiệp hội phân 
bón Việt Nam, mỗi năm ở nước ta 

tiêu thụ khoảng 11 triệu tấn phân bón 
các loại, dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục 
tăng. Hàng loạt cơ sở sản xuất, kinh 
doanh phân bón được thành lập. Cả 
nước hiện có 30 nghìn cơ sở sản 
xuất, kinh doanh phân bón với 6 
nghìn loại phân bón khác nhau. 
Nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng nhu 
cầu này cùng với kẽ hở trong quản lí 
để sản xuất, kinh doanh phân bón 
giả, hoặc phân bón kém chất lượng. 
Tình trạng này hiện đang diễn ra khá 
phổ biến. 

Mới đây nhất, cơ quan chức năng 
đã phát hiện vụ làm phân bón giả của 
Công ty cổ phần sản xuất và thương 
mại Thuận Phong tại Đồng Nai. Tại 
Nghệ An, phân bón NPK nhãn hiệu 
Mặt Trời kém chất lượng cũng bị 
phát hiện tại xã Quỳnh Thắng, huyện 
Quỳnh Lưu. Theo công bố trên bao 
bì sản phẩm thì hàm lượng Đạm - 
Lân - Kaly là 10 -5 -15. Thế nhưng, 
kết quả thử nghiệm từ Trung tâm Kỹ 
thuật Đo lường Chất lượng 2 - Bộ 
Khoa học và Công nghệ, hàm lượng 
trong lô hàng đạt dưới 50% so với 
mức công bố. Trước đó, tại xã Nghĩa 
Thắng, huyện Nghĩa Đàn, lực lượng 
chức năng cũng đã thu giữ trên 1,3 
tấn phân bón NPK nhãn hiệu Mặt 
Trời. Kết quả thử nghiệm từ cơ quan 
chức năng cho thấy đây là lô hàng 
giả. Theo báo cáo của Cục Quản lý 
thị trường (Bộ Công thương), trong 
năm 2014 đã phát hiện phân bón giả, 
kém chất lượng tại trên 40 tỉnh, 
thành thuộc khắp các vùng miền cả 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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nước. Các đợt kiểm tra cho thấy, số 
phân bón vi phạm về chất lượng 
chiếm tới 30% số vụ kiểm tra của 
các ngành chức năng. 

Phân bón đang chiếm tới 60% chi 
phí vật tư nông nghiệp nhưng với 
“ma trận” phân bón giả, kém chất 
lượng như trên, người nông dân thật 
khó mà tránh khỏi. Bởi phân bón 
kém chất lượng nếu nhìn bề ngoài 
không thể biết được, chỉ nhận biết 
sau khi bón lên cây, hoặc mang đi 
kiểm định chất lượng. Do đó, việc 
mua phải phân bón giả là chuyện đã 
rồi, nhưng hệ lụy kinh tế, môi trường 
sau đó sẽ rất lớn. Mỗi năm phân bón 
giả, kém chất lượng đang gây thiệt 
hại khoảng 2 tỷ USD cho nền kinh tế 
Việt Nam (tính toán của Hiệp hội 
phân bón Việt Nam). 

Trao đổi với phóng viên, TS 
Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 
Nam cho biết: Phân bón giả, kém 
chất lượng, không chỉ làm giảm chất 
lượng nông sản, năng suất cây trồng, 
để lại tồn dư hóa chất trong môi 
trường đất và nước, mà còn gián tiếp  
gây mất an toàn thực phẩm. Bởi, khi 
sử dụng phải phân bón giả, kém chất 
lượng, cây trồng không phát triển 
hoặc phát triển kém, nông dân sẽ 
phải phun thuốc kích thích sinh 
trưởng, thuốc hóa học để cứu cây 
trồng. Việc sử dụng thường xuyên 
các loại thuốc này dễ dẫn đến tồn dư 
hóa chất trong sản phẩm nông 

nghiệp, gây nguy cơ không đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là 
với cây trồng ngắn ngày như rau 
xanh. Như vậy phân bón giả, kém 
chất lượng không chỉ gây thiệt hại 
cho nông dân, doanh nghiệp sản xuất 
phân bón chân chính mà còn có thể 
gây ra hệ lụy xã hội. 

Về nguyên nhân tình trạng phân 
bón giả, phân bón kém chất lượng 
vẫn phổ biến, các chuyên gia quản lí 
cho rằng, lợi nhuận từ sản xuất phân 
bón giả, kém chất lượng rất cao, 
nhưng khi bị phát hiện hầu hết chỉ bị 
xử phạt hành chính và mức phạt chỉ 
từ vài triệu đến tối đa là 100 triệu 
đồng, không đủ sức răn đe. Sau khi 
xử phạt, các cơ sở, doanh nghiệp vi 
phạm lại tiếp tục hoạt động. 

Ngoài ra, về mặt cơ sở pháp lý 
cũng đang có những kẽ hở. Điển 
hình như, tại Thông tư 26 ngày 
12/12/2012 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ nêu, khi phát hiện cơ sở, 
doanh nghiệp có dấu hiệu sản xuất 
kinh doanh phân bón giả, kém chất 
lượng, lực lượng thanh tra, kiểm tra 
không được quyền niêm phong lô 
hàng khi lấy mẫu kiểm tra chất 
lượng, vì nếu như mẫu phân bón đạt 
chất lượng thì cơ sở sẽ yêu cầu bồi 
thường. Nên thường là khi có kết quả 
không đạt thì cơ sở đã bán hết lô 
hàng, gây thiệt hại rất lớn cho nông 
dân. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh có 
quyền đề nghị phúc kiểm lại kết quả 
kiểm tra chất lượng của lực lượng 
chức năng. Kết quả lần 2 này sẽ 
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được công nhận là chất lượng sản 
phẩm, từ đó gây khó khăn trong xử 
lý vi phạm hành chính của lực lượng 
chức năng. Vì thực tế cho thấy, đa 
phần kết quả phúc kiểm lần 2 đạt tỷ 
lệ cao hơn nhiều so với kiểm nghiệm 
lần đầu. 

Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 
12/11/2013 của Chính phủ quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu 
nổ công nghiệp không quy định thẩm 
quyền lập biên bản và xử phạt vi 
phạm hành chính cho lực lượng quản 
lý thị trường khiến lực lượng này 
không có thẩm quyền kiểm tra, xử 
phạt vi phạm hành chính đối với tổ 
chức, cá nhân sản xuất phân bón kém 
chất lượng. Nghị định này cũng quy 
định mức xử phạt hành chính tối đa 
không quá 100.000.000 đồng đối với 
hành vi vi phạm sản xuất, gia công 
phân bón không đạt mức chỉ tiêu 
định lượng bắt buộc so với mức 
Công bố tiêu chuẩn áp dụng. 

Vì vậy, các cơ quan quản lý, cơ 
quan chức năng cần có các giải pháp 
hiệu quả, đồng bộ để kịp thời xử lý 
triệt để tình trạng này, tránh cho 
nông dân phải gánh chịu những thiệt 
thòi quá lớn và những hệ lụy, ảnh 
hưởng đến cộng đồng, xã hội từ tình 
trạng phân bón giả, phân bón kém 
chất lượng. 

(Theo dangcongsan.vn) 
 

TRÁI CÂY VIỆT CHINH PHỤC 
THỊ TRƯỜNG KHÓ TÍNH  

Sau nhiều năm đàm phán, trái cây 
Việt đã được nhiều nước nhập khẩu, 
tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm hiện 
nay là nạn tranh mua, tranh bán dẫn 
đến không quản lý được chất lượng 
nguồn hàng, có thể mất thị trường. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN-PTNT) đã chỉ đạo các cơ 
quan liên quan hỗ trợ kỹ thuật canh 
tác cho nông dân để vượt qua rào cản 
kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi nhất 
về thủ tục hành chính nhằm thu hút 
doanh nghiệp (DN) đầu tư chế biến 
sau thu hoạch để đẩy mạnh xuất 
khẩu trái cây. 

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục 
Bảo vệ thực vật (BVTV – Bộ NN-
PTNT), cho biết năm 2015, xuất 
khẩu rau quả đạt 1,8 tỉ USD, tăng 
11% kế hoạch. Năm tháng đầu năm 
nay, kim ngạch xuất khẩu nhóm 
hàng này đạt gần 900 triệu USD. Hy 
vọng năm nay, kim ngạch xuất khẩu 
rau quả tăng so với 2015. “Đây có 
thể xem là điểm sáng trong bối cảnh 
hàng loạt nông sản gặp khó khăn 
trong xuất khẩu” . 

Theo Bộ NN-PTNT, trái cây Việt 
đã thỏa mãn điều kiện nhập khẩu của 
nhiều nước. Tuy nhiên, vẫn còn một 
số thị trường có quy định khắt khe về 
kiểm dịch thực vật, an toàn thực 
phẩm, như: Mỹ, New Zealand, Úc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. 
“Thời gian qua, Cục BTVT đã tích 
cực đàm phán để đối tác gỡ bỏ rào 
cản kỹ thuật hoặc hạ thấp các tiêu 
chuẩn để trái cây Việt xâm nhập 
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những thị trường khó tính” – ông 
Hoàng Trung nói. Nhờ vậy, đã có 4 
loại trái cây Việt gồm: thanh long, 
chôm chôm, nhãn, vải thiều xuất 
khẩu sang Mỹ. Năm tháng đầu năm 
2016, xuất gần 2.000 tấn trái cây 
sang Mỹ, bằng 200% so với cùng kỳ 
năm 2015. Cục BVTV đang đàm 
phán để xuất thêm xoài, vú sữa sang 
thị trường này. 

Trái vải của Việt Nam đã thâm 
nhập thị trường Úc. Ngành nông 
nghiệp nước này cũng đã cho phép 
nhập khẩu xoài của Việt Nam. Dự 
kiến, cuối năm 2016, Úc sẽ hoàn tất 
thủ tục để cho phép nhập khẩu thanh 
long của Việt Nam.  

Hiện nay, xoài và thanh long đã 
xuất khẩu sang Nhật. Cục BVTV 
đang đàm phán để xuất thêm trái vải, 
chôm chôm, nhãn sang thị trường 
này. Sau khi thanh long và xoài được 
Hàn Quốc nhập khẩu, Cục BVTV 
đang làm thủ tục để xuất thêm vú sữa 
và vải thiều. 

Là nước nông nghiệp, dân số ít, 
tiêu chuẩn nhập khẩu lại khắt khe 
nên New Zealand không được kỳ 
vọng sẽ nhập nhiều trái cây của Việt 
Nam. Tuy nhiên, các cơ quan chức 
năng vẫn đang đẩy mạnh đàm phán, 
hy vọng thời gian tới, trái cây Việt sẽ 
xâm nhập thị trường được xem là 
khó tính bậc nhất thế giới này. “Nếu 
được New Zealand chấp nhận, trái 
cây Việt Nam sẽ dễ dàng xuất khẩu 
sang nhiều thị trường tiềm năng 
khác” – đại diện Bộ NN-PTNT nhận 

định. 
Theo Bộ NN-PTNT, Việt Nam đã 

ký kết nhiều hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới. Theo đó, từ nay đến 
năm 2020, sẽ có 95% dòng thuế 
giảm xuống 0%. Tuy nhiên, đi kèm 
với ưu đãi này là hàng rào kỹ thuật 
kiểm dịch thực vật sẽ tăng lên. 

Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Giám 
đốc Công ty Xuất nhập khẩu trái cây 
Chánh Thu (tỉnh Bến Tre), cho biết 
xuất khẩu trái cây tươi sang các thị 
trường khó tính cơ bản thuận lợi. Với 
Mỹ, phải chấp hành đúng quy định 
của họ và những quy định này rất rõ 
ràng. Nếu tuân thủ, DN sẽ quản lý 
được chất lượng, không lo “dính” dư 
lượng hóa chất bị cấm. 

Tuy nhiên, thị trường này đang 
tiềm ẩn rủi ro do nhiều DN trong 
nước lao vào, tranh mua nguyên liệu 
dẫn đến nguy cơ không kiểm soát 
được chất lượng. Những lô hàng vi 
phạm quy định sẽ bị phạt, hủy hàng. 
Khi đó, những DN cùng ngành cũng 
bị vạ lây, thậm chí bị chặn toàn bộ 
nguồn xuất. “Để không mất thị 
trường, vấn đề quan trọng là phải 
kiểm soát được chất lượng trái cây 
xuất khẩu” – bà Thu đúc kết. 

Một số nước còn cử kiểm dịch viên 
sang Việt Nam giám sát chất lượng 
nguồn hàng và DN xuất khẩu phải 
trả lương cho họ với mức khá cao. 
Cộng thêm nhiều chi phí đẩy giá 
thành trái cây Việt Nam lên cao hơn 
nhiều so với giá nguyên liệu, giảm 
sức cạnh tranh. Ngoài ra, theo phản 



Số 198 - 6.2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 20 

ánh của nhiều DN, hoạt động xúc 
tiến thương mại cho trái cây của nhà 
nước ở nước ngoài kém hiệu quả, 
chưa nắm bắt được thị hiếu của 
khách hàng. 

Theo nhận định của nhiều cơ quan 
chức năng, trái cây trong nước được 
sản xuất nhỏ lẻ, manh mún nên 
nguồn cung khó bảo đảm cả số lượng 
lẫn chất lượng. DN nông nghiệp nói 
chung đã yếu, DN xuất khẩu trái cây 
còn yếu hơn. 

“Số DN xuất khẩu trái cây đã ít, 1 
vài đơn vị còn làm ăn gian dối. Xuất 
những lô đầu thì đúng tiêu chuẩn 
nhưng sau đó trà trộn hàng kém chất 
lượng, làm giảm uy tín trái cây Việt. 
Đây là vấn đề phải sớm khắc phục” – 
ông Hoàng Trung bức xúc. 

Theo Bộ NN-PTNT, để trái vải vào 
được thị trường Úc, phải mất hơn 10 
năm đàm phán. Còn thâm nhập thị 
trường Úc, Mỹ, Đài Loan, thời gian 
đàm phán không dưới 4 năm; thị 
trường Nhật Bản và Hàn Quốc, sớm 
nhất cũng phải 2 năm. Theo ước tính, 
năm nay, sản lượng trái vải sẽ giảm 
khoảng 10% so với năm trước. Thị 
trường Trung Quốc vẫn chiếm 50%-
60%; còn lại xuất qua Mỹ, Úc, châu 
Âu và các nước Đông Nam Á.  

(Theo nghenong.com) 
 

 
 

NHIỀU HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 
NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 
2016 

“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu 
thương” vẫn là chủ đề chính của các 
hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia 
đình Việt Nam. 

Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình 
Việt Nam, Bộ VHTTDL đã ban hành 
kế hoạch tổ chức các hoạt động tổ 
chức trong dịp này. Theo đó, chủ đề 
Ngày Gia đình Việt Nam năm nay 
vẫn tiếp tục tuyên truyền với chủ đề: 
“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu 
thương”, gắn với chủ đề tuyên truyền 
về công tác Gia đình năm 2016 là 
“Xây dựng nhân cách người Việt 
Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống 
trong gia đình”. 

Các thông điệp truyền thông cho 
Ngày Gia đình Việt Nam: Hưởng 
ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; 
Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; 
Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các 
giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; 
Xây dựng nhân cách người Việt Nam 
từ truyền thống tốt đẹp trong gia 
đình; Gia đình là tế bào của xã hội, 
thành trì của Tổ quốc; Xây dựng môi 
trường văn hóa gia đình - cộng đồng 
- xã hội lành mạnh. 

Bộ VHTTDL đã đề nghị Ủy ban 
TƯMTTQ Việt Nam và các tổ chức 
thành viên phối hợp với Bộ 
VHTTDL chỉ đạo tuyên truyền, vận 
động, tổ chức các hoạt động trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 
ngành và lĩnh vực về kỷ niệm 15 
năm Ngày Gia đình Việt Nam. Sở 
VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TƯ 
tham mưu với UBND tỉnh, TP, chủ 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan tổ chức hoạt động tuyên 
truyền, cổ động trực quan về Ngày 
Gia đình VN 28/6; Phối hợp với Đài 
PT và Đài TH tỉnh, TP tuyên truyền 
về ý nghĩa và chủ đề Ngày Gia đình 
VN; phát động tổ chức “Bữa cơm gia 
đình ấm áp yêu thương” đối với toàn 
thể các hộ gia đình trên địa bàn trong 
ngày 28/6. 

Các hoạt động kỷ niệm 15 năm 
Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn 
vinh những giá trị nhân văn sâu sắc 
của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh 
tuyên tuyền, vận động các tầng lớp 
nhân dân thực hiện nếp sống văn 
minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, 
cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt 
đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu 
có chọn lọc các giá trị tiên tiến 

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Sáng 07/6, 
Sở Văn hoá, Thể thao – Du lịch tổ 
chức ngày hội gia đình tỉnh BR-VT 
lần thứ VI năm 2016 với chủ đề 
“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu 
thương”. Tham gia ngày hội có 13 
gia đình văn hóa tiêu biểu ở các 
huyện Long Điền, Đất Đỏ, Châu 
Đức, Xuyên Mộc, thành phố Vũng 
Tàu và thành phố Bà Rịa. 

 

Các gia đình thực hiện 4 phần thi 
gồm trình diễn trang phục duyên 
dáng gia đình; thi thể thao; nấu ăn 
bữa cơm gia đình và thi năng khiếu. 
Theo ban tổ chức, ở phần thi đầu 
tiên, các gia đình đã tự chọn những 
bộ trang phục thể hiện được tính 
truyền thống, gắn với sự năng động, 
hiện đại và sáng tạo. Ở phần thi nấu 
ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình”, 
những thành viên trong gia đình thể 
hiện tài nội trợ, vừa đảm bảo dinh 
dưỡng vừa tiết kiệm. 

Ngày hội gia đình là dịp để các gia 
đình văn hoá tiêu biểu trên địa bàn 
tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm 
trong việc xây dựng gia đình hạnh 
phúc và tăng cường công tác tuyên 
truyền giáo dục, xây dựng gia đình 
Việt Nam với các giá trị truyền thống 
văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

(Theo TH) 
 

PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
EURÉKA LẦN THỨ 18   

Trung tâm Phát triển khoa học và 
công nghệ trẻ thuộc Thành đoàn 
TPHCM vừa triển khai giải thưởng 
sinh viên nghiên cứu khoa học 
Euréka lần thứ 18 năm 2016. 

Giải thưởng năm nay được triển 
khai và áp dụng đến sinh viên đang 
học tập tại các trường đại học - cao 
đẳng, học viện trên toàn quốc với 12 
lĩnh vực, bao gồm: xã hội nhân văn, 
giáo dục, kinh tế, pháp lý, kỹ thuật, 
quy hoạch, kiến trúc - xây dựng, 
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công nghệ thông tin, công nghệ hóa - 
dược, công nghệ sinh - y sinh, nông 
lâm ngư nghiệp, tài nguyên - môi 
trường và công nghệ thực phẩm. 

Ban tổ chức khuyến khích các đề 
tài về biển Đông và phát triển kinh tế 
biển, nghiên cứu báo cáo nguồn lợi 
biển, phục vụ xây dựng các công 
trình trên biển và khai thác các 
nguồn lợi từ biển, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền 
biển đảo. Các đề tài nghiên cứu 
hưởng ứng những chương trình đột 
phá của TPHCM như chương trình 
giảm ùn tắc giao thông, chống ngập 
nước, giảm ô nhiễm môi trường; 
nghiên cứu hỗ trợ phát triển cho 4 
ngành công nghiệp và 9 ngành dịch 
vụ ưu tiên của TPHCM. 

Thời gian nhận hồ sơ và đề tài 
tham gia giải thưởng từ nay đến ngày 
30-9 tại Trung tâm Phát triển khoa 
học và công nghệ trẻ - Thành đoàn 
TPHCM (số 1 Phạm Ngọc Thạch, 
quận 1 TPHCM). Lễ tổng kết và trao 
giải dự kiến vào tháng 12-2016. 

 (Theo sggp.org.vn) 
 

THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC 
CHO NGÀNH Y TẾ TỈNH BÀ 
RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 
2015-2020  

Ngày 06/3/2015, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành 
Quyết định 14/2015/QĐ-ƯBND, về 
Đề án Chính sách thu hút nguồn 
nhân lực cho ngành y tế tỉnh Rà Rịa-
Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2020. 

Theo đó, các Bác sĩ có trình độ sau 
đại học, được đào tạo tại các trường 
Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Huế, 
Đại học Y dược TPHCM, Đại học Y 
Phạm Ngọc Thạch-TPHCM, Đại học 
Y cần Thơ, có kinh nghiệm công tác 
từ 5 năm trở lên, khi ký hợp đồng về 
làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ít 
nhất 5 năm (dự kiến phân công về 
bệnh viện Bà Rịa, bệnh viện Lê Lợi) 
được hưởng chế độ hỗ trợ một lần từ 
250 - 350 triệu đồng; các Bác sĩ được 
đào tạo chính quy tại các trường Đại 
học Y Hà Nội, Đại học Y Huế, Đại 
học Y dược TPHCM, Đại học Y 
Phạm Ngọc Thạch- TPHCM, Đại 
học Y Cần Thơ, khi ký hợp đồng về 
làm việc tại cơ sở y tế tuyến xã trong 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ít nhất 5 năm 
được hưởng chế độ hỗ trợ một lần 
200 triệu đồng; 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn 
vị trực thuộc, thủ trường các đơn vị y 
tế ngành đứng chân trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu phổ biến, thông tin 
về Đề án Chính sách thu hút nguồn 
nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu đến tất cả công chức, viên 
chức tại đơn vị, và thông qua nhân 
viên y tế, thông tin đến những người 
thân, bạn bè trong và ngoài tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 

Địa chỉ liên hệ: Bác sĩ Chuyên 
khoa II Trương Đình Chính - Trưởng 
phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu, ĐT (643)852.573 - 
857.118; ĐTDĐ 0915.40.5484 -
0988.08.6271;  
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Email: chinhvtl964@gmail.com.   
 (Theo Sở y tế tỉnh) 

 
 

 
 
KÍCH HOẠT GIÁO DỤC SÁNG 
TẠO BẰNG CÔNG NGHỆ  

Dự án “Tăng cường kỹ năng công 
nghệ thông tin (CNTT) cho giới trẻ 
hội nhập và phát triển” nhằm góp 
phần thu hẹp khoảng cách số, khơi 
dậy niềm đam mê, phát triển những 
kiến thức và kỹ năng về khoa học 
máy tính, ứng dụng CNTT cho thanh 
thiếu niên thông qua việc xây dựng 
bộ tài liệu mới… được đánh giá là 
khá thiết thực trong bối cảnh giáo 
dục hiện nay.  

Dự án này vừa được Cục CNTT 
thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo, 
Microsoft Việt Nam và Trung tâm 
CNTT Vietnet (Vietnet-ICT) phát 
động, còn kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội 
cho các bạn trẻ tham gia các sân chơi 
sáng tạo và trải nghiệm thực tế về 
nghề nghiệp trong tương lai. 

Theo đó, trong vòng 12 tháng tới, 
dự án sẽ hướng đến xây dựng một 
chương trình dạy học khoa học máy 
tính và CNTT ở bậc THCS và tổ 
chức dạy thí điểm vào giờ ngoại 
khóa ở một số trường phổ thông dân 
tộc nội trú, trường THCS, trung tâm 
giáo dục thường xuyên trên địa bàn 
một số tỉnh, thành phố. 

Ban tổ chức cho biết, thông qua các 
hoạt động đào tạo, dự kiến hơn 300 

giáo viên và khoảng 50.000 học viên 
sẽ được tiếp cận với các nội dung 
CNTT và khoa học máy tính với 
phương pháp học tập tích cực, sáng 
tạo. Sau khi triển khai thí điểm, dự 
án sẽ được mở rộng ra các tỉnh, 
thành khác trên toàn quốc trong các 
giai đoạn tiếp theo. 

 
Theo ông Nguyễn Sơn Hải, Cục 

trưởng Cục CNTT, với định hướng 
tăng cường kỹ năng và năng lực 
CNTT cho thanh thiếu niên, đồng 
thời bổ trợ cho chương trình môn Tin 
học chính khóa, dự án xây dựng các 
bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên và 
dạy cho học sinh theo hình thức 
modun, tập trung vào tính ứng dụng 
và hướng dẫn học sinh giải quyết 
một số bài toán ứng dụng căn bản, cụ 
thể phục vụ học tập và cuộc sống, 
cũng như các kiến thức khoa học 
máy tính ở mức độ trực quan, dễ 
làm, dễ ứng dụng, phù hợp với điều 
kiện dạy và học môn Tin học ở từng 
trường. Ông Hải cho biết thêm: 
Điểm mới khác của dự án này là 
chương trình bồi dưỡng giáo viên sẽ 
được xây dựng thành các bài giảng 
e-Learning và truyền tải qua cổng 
đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến của Bộ 
GD-ĐT. Với hình thức này, không 
chỉ những giáo viên trong khuôn khổ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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dự án mới được tiếp cận nội dung 
bồi dưỡng mà tất cả các giáo viên 
dạy môn Tin học trên cả nước đều 
được tiếp cận bất kỳ lúc nào, tại bất 
kỳ nơi đâu. 

Được biết từ năm 2012 đến nay, 
Microsoft Việt Nam đã phối hợp với 
Vietnet-ICT và các đối tác thực hiện 
các chương trình đào tạo CNTT, các 
kỹ năng ứng dụng CNTT trong tìm 
kiếm việc làm và khởi nghiệp tới gần 
10.000 thanh thiếu niên có hoàn cảnh 
khó khăn, các bạn thanh thiếu niên 
khuyết tật hoặc ở các vùng xa ít có 
cơ hội tìm hiểu và ứng dụng CNTT 
trong công việc. 

   (Theo sggp.org.vn) 
 

ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN 10 NĂM 
THI HÀNH LUẬT CNTT 

 Bộ Thông tin và Truyền thông đề 
nghị các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp triển khai tổng kết 10 năm thi 
hành Luật Công nghệ thông tin 
(CNTT), từ đó rút ra những bài học 
kinh nghiệm trong công tác quản lý, 
triển khai về ứng dụng và phát triển 
CNTT. Đây cũng là cơ sở xây dựng 
Đề án sửa đổi Luật CNTT. 

Luật CNTT số 67 được Quốc hội 
khóa XI thông qua ngày 29/6/2006, 
có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007 
là văn bản pháp luật cao nhất trong 
lĩnh vực CNTT định hướng và tạo 
hành lang pháp lý cho lĩnh vực 
CNTT phát triển và hội nhập quốc tế, 
đạt được nhiều thành tựu quan trọng 
thời gian qua. 

Theo Bộ Thông tin và Truyền 
thông, thực tế sau gần 10 năm triển 
khai thực hiện Luật CNTT cho thấy 
bối cảnh quốc tế, tình hình phát triển 
đất nước và bản thân ngành CNTT 
đã có nhiều thay đổi. Thế giới đã 
bước sang thập niên thứ hai của thế 
kỷ XXI với những thay đổi cơ bản về 
khoa học, công nghệ, mức độ cạnh 
tranh trên trường quốc tế. Tại Việt 
Nam, năng lực quản lý, nhu cầu ứng 
dụng, phát triển CNTT và trình độ 
dân trí cũng đã được nâng cao. Bản 
thân ngành CNTT thời gian qua cũng 
đã có những xu hướng phát triển mới 
cần được quan tâm. 

Trong bối cảnh đó, nhận thức được 
tầm quan trọng của CNTT, Đảng và 
Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chỉ 
đạo, định hướng quan trọng về 
CNTT trong đó CNTT được xác định 
là một trong những công cụ hữu hiệu 
tạo lập phương thức phát triển mới, 
mang lại động lực quan trọng để phát 
triển kinh tế - xã hội… Do đó, nhu 
cầu rà soát, hoàn thiện các chính 
sách, pháp luật về CNTT phù hợp 
với xu thế phát triển trong lĩnh vực 
này trở nên bức thiết. Vì vậy, tại 
Nghị quyết số 26 ngày 15/4/2015 của 
Chính phủ về ban hành Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết số 
36 ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị, 
Chính phủ đã yêu cầu Bộ Thông tin 
và Truyền thông chủ trì, xây dựng 
Đề án sửa đổi, bổ sung Luật CNTT. 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính 
phủ giao, để làm cơ sở xây dựng Đề 



Số 198 - 6.2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 25 

án sửa đổi Luật CNTT theo Nghị 
quyết số 26, Bộ Thông tin và Truyền 
thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp triển khai tổng kết 10 
năm thi hành Luật CNTT, xây dựng 
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành 
Luật CNTT và gửi về Bộ (Vụ 
CNTT) trước ngày 30/6/2016. 

Theo Kế hoạch tổng kết 10 năm thi 
hành Luật CNTT, việc tổng kết được 
thực hiện toàn diện trên phạm vi toàn 
quốc cũng như trong phạm vi từng 
Bộ, ngành, địa phương và các hiệp 
hội CNTT, doanh nghiệp lớn có liên 
quan. Yêu cầu đặt  ra là phải đánh 
giá đúng tình hình 10 năm thi hành 
Luật CNTT và các văn bản hướng 
dẫn thi hành; làm rõ những kết quả, 
thành tựu đã đạt được, những mặt 
còn hạn chế, tồn tại; từ đó rút ra 
những bài học kinh nghiệm trong 
công tác quản lý, triển khai về ứng 
dụng và phát triển CNTT. 

Bộ Thông tin và Truyền thông 
cũng dự kiến sẽ tổ chức hội nghị 
toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành 
Luật CNTT vào quý IV/2016. 

 (Theo Báo điện tử chính phủ) 
 

PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ THÍCH 
NGHI ĐẤT ĐAI 

 Sau 5 năm nghiên cứu, các nhà 
khoa học thuộc Phòng Địa lý, thổ 
nhưỡng và môi trường (Bảo tàng 
Thiên nhiên Việt Nam) đã hoàn 
thành phần mềm đánh giá thích nghi 
đất đai (LSE). 

Đây là phần mềm đầu tiên của Việt 

Nam được dùng cho mục đích đánh 
giá thích nghi đất đai với nhiều ưu 
điểm nổi bật như: được lập trình 
bằng ngôn ngữ VBNet theo quy trình 
đánh giá đất đai trên cơ sở phân tích 
đa chỉ tiêu trong môi trường Hệ 
thông tin địa lý GIS (GIS-MCA); các 
tính toán và phân tích dựa trên cấu 
trúc dữ liệu Raster có thể áp dụng 
cho đánh giá thích nghi đất đai ở quy 
mô vùng; giao diện dễ sử dụng gồm 
cả tiếng Anh và tiếng Việt; giúp 
người sử dụng tiết kiệm thời gian 
trong đánh giá thích nghi đất đai cho 
cây trồng (phục vụ tốt cho quy hoạch 
sử dụng đất nông nghiệp). 

Phần mềm đã được kiểm chứng 
bằng cách sử dụng để đánh giá thích 
nghi đất đai cho cây cao su tại Quảng 
Bình và Quảng Trị. Kết quả cho 
thấy, đánh giá của phần mềm trùng 
khớp với tình hình thực tế tại địa 
phương. Chi tiết xin liên hệ:Phòng 
Địa lý, thổ nhưỡng và môi trường 
(Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam) 

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà 
Nội; Tel: (04)37568328, 
0967248168 (Nguyễn Thanh Tuấn); 
Email: legis_tuan@vnmn.vast.vn. 

 (Theo 
khoahoccongnghevietnam.com.vn) 

 
 

 
 

 
 
CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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RONG NHO TƯƠI BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP ƯỚP MUỐI  

Thông qua thực hiện đề tài 
“Nghiên cứu công nghệ và thiết bị 
bảo quản, chế biến rong nho 
(Caulerpa Lentillifera) quy mô công 
nghiệp” (mã số KC07.08/11-15, các 
nhà khoa học thuộc Trường Đại học 
Nha Trang đã nghiên cứu thành 
công quy trình công nghệ bảo quản 
rong nho tươi bằng phương pháp 
ướp muối. 

Công nghệ bảo quản rong nho tươi 
bằng phương pháp ướp muối gồm 
các bước sau: 1) Sơ chế: rong nho 
sau khi thu hoạch (độ tuổi thu hoạch 
là 35-40 ngày) được nuôi sơ chế 
trong nước biển ở nhiệt độ 28±2oC 
trong 48 giờ; 2) Rửa: rong nho sau 
sơ chế được rửa bằng dung dịch 
oligochitosan 0,75% nhằm loại bỏ 
các động vật hai mảnh vỏ bám vào 
và ức chế vi khuẩn gây thối (rửa 2-4 
lần tùy thuộc vào độ sạch của 
nguyên liệu). Sau khi rửa, rong nho 
được làm ráo trong khoảng thời gian 
10 phút; 3) Ly tâm tách nước: quá 
trình ly tâm được thực hiện bằng 
máy với tốc độ quay tối đa 500 
vòng/phút hoặc thiết bị quay tay 
trong khoảng 3 phút. Trong quá trình 
ly tâm cần lưu ý sử dụng vải mềm lót 
quanh thùng roto hoặc thùng quay để 
tránh dập vỡ phần cầu rong; 4) Ngâm 
muối: rong nho được ngâm trong 
dung dịch muối 30% có bổ sung 3% 
sorbitol trong thời gian 2 giờ với tỷ 
lệ rong nho/dung dịch muối là 1/3; 5) 

Bảo quản: rong nho sau khi ngâm 
muối được bao gói chân không bằng 
polyethylen và bảo quản trong tủ 
lạnh ở 4oC. Phương pháp này cho 
phép bảo quản rong nho trong thời 
gian 3-6 tháng vẫn đảm bảo màu sắc 
và chất lượng sản phẩm (có màu 
xanh lục, mùi tanh đặc trưng của 
rong nho, cọng rong tươi giòn, cầu 
rong trong tròn và có vị mặn nhẹ). 

Chi tiết xin liên hệ: ThS Nguyễn 
Thị Mỹ Trang - Khoa Công nghệ 
thực phẩm - Trường Đại học Nha 
Trang. Số 2, Nguyễn Đình Chiểu, 
Nha Trang, Khánh Hòa; Tel: 
058.3832069/0982890695  

 (Theo 
khoahoccongnghevietnam.com.vn) 

 
TÚI BAO TRÁI CÂY CHỐNG 
SÂU RẦY   

Với mong muốn nâng cao chất 
lượng trái cây và góp phần giúp trái 
cây Việt Nam có vị thế trên thị 
trường xuất khẩu, công ty TNHH in 
Hoa Mai được sự hỗ trợ kỹ thuật từ 
các trung tâm Khuyến Nông, đã sản 
xuất được loại túi bao trái cây chống 
sâu rầy Hoa Mai giúp bảo vệ trái 
cây với nhiều ưu điểm nổi trội, giá 
thành phù hợp với nông dân. 

Dụng cụ bao trái Hoa Mai với 
nhiều kích thước khác nhau có thể 
dùng cho nhiều loại quả 

Phòng ngừa sự phá hại của sâu 
bệnh, chim thú (như: vi khuẩn, bệnh 
nhiệt thán, bồ hong, dơi,v.v...) 
 Phòng ngừa tia cực tím, ánh 



Số 198 - 6.2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 27 

nắng quá gắt làm trái cây bị nứt. 
 Phòng ngừa tác hại của gió, 

sương đá (như: bị trầy xước biến 
dạng, rụng trái...) 
 Phòng ngừa vỏ trái sần sùi và 

chấm đốm đen, nâng cao độ bóng 
đẹp cho trái cây. 
 Nâng cao độ ngọt, độ tươi mềm 

của trái cây. 
 Thời gian chín sớm, kéo dài 

thời kỳ ra quả, nâng cao hiệu quả 
kinh tế, gia tăng thu nhập. 
 Túi bọc trái cây cất giữ được 

lâu, kéo dài thời gian bảo quản. 
 Giảm bớt lượng sử dụng thuốc 

trừ sâu, hạ thấp lượng thuốc trừ sâu 
bám trên trái. 

Đối với các khách hàng ở xa, sẽ 
giao hàng tận nơi.  

Liên hệ:  0902.202.130 
    (Theo baotraicay.com) 

 
 

 
Hỏi: Xin cho hỏi những hành vi 

bạo lực gia đình bị xử lý như thế 
nào? Nếu muốn nộp đơn tố cáo các 
hành vi bạo lực đó thì phải gửi đơn 
đến cơ quan nào? 

Trả lời:  Theo quy định tại Luật 
Phòng, chống bạo lực gia đình 2007 
thì các hành vi bạo lực gia đình gồm: 

- Hành vi bạo hành thể xác: hành 
hạ, ngược đãi, đánh đập, cố ý xâm 
hại đến sức khỏe, tính mạng người 
khác; 

- Hành vi bạo hành tình dục: cưỡng 
ép quan hệ tình dục; 

- Hành vi bạo hành tinh thần: lăng 
mạ, cố ý xúc phạm danh dự, nhân 
phẩm; cô lập, xua đuổi hoặc gây áp 
lực thường xuyên về tâm lý gây ra 
những hậu quả nghiêm trọng; 

- Hành vi bạo hành khác: cưỡng ép 
thành viên trong gia đình tảo hôn, kết 
hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự 
nguyện, tiến bộ của thành viên trong 
gia đình; chiếm đoạt, hủy hoại, đập 
phá hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 
riêng của thành viên khác trong gia 
đình hoặc tài sản chung của các 
thành viên gia đình; ... 

Với mỗi hành vi bạo lực nêu trên 
thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xử lý vi phạm hành 
chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt 
hại thì phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật. Theo đó, nếu hành vi 
bạo lực chưa gây ra hậu quả nghiêm 
trọng và chưa đủ yếu tố cấu thành tội 
phạm để xử lý hình sự sẽ bị xử phạt 
vi phạm hành chính dưới hình thức 
phạt tiền và các biện pháp ngăn chặn, 
khắc phục hậu quả. 

Mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 
2 triệu đồng, tương ứng với từng 
hành vi được quy định trong Mục 4 
của Nghị định 167/2013/NĐ-CP 
ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng 
chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và 
chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia 
đình. Trong trường hợp  hành vi có 
tính chất nghiêm trọng, cấu thành tội 

HỎI – ĐÁP  
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phạm có thể bị xử lý hình sự theo 
quy định của Bộ luật Hình sự về tội 
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn 
hại sức khỏe người khác (Điều 104); 
tội hành hạ người khác (Điều 
110);… Theo đó, hình phạt đối với 
các tội này có thể là cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ hoặc tù có thời hạn. 

Về cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết, xử lý hành vi bạo lực gia đình: 
Có thể khiếu nại hoặc tố cáo đến cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền: Uỷ 
ban nhân dân hoặc Công an để yêu 
cầu các cơ quan này xử lý đối với 
hành vi vi phạm bảo vệ sức khỏe, 
tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi 
ích hợp pháp khác của mình. Bên 
cạnh đó, cũng có thể liên hệ với các 
tổ chức xã hội như cơ sở bảo trợ xã 
hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực 
gia đình và cơ sở tư vấn về phòng, 
chống bạo lực gia đình, các địa chỉ 
tin cậy trên địa bàn do Ủy ban nhân 
dân cấp xã công bố để được tư vấn, 
hỗ trợ khi bị xâm phạm quyền lợi. 

(Theo doisongphapluat.com ) 
 

Mẹo vặt: Mẹo luộc gà không cần 
nước.  

Cách 1: 
- 1 con gà khoảng 1,5kg; 1 bịch 

muối hột 
Thực hiện: 
- Gà làm sạch, rửa sơ qua với nước 

muối để khử mùi hôi,sau đó để ráo. 
- Rắc muối hột đã chuẩn bị vào nồi, 

sao cho muối hột phủ kín đáy nồi để 
thịt gà không chạm vào đáy. Bạn có 

thể dùng nồi cơm điện, hoặc nồi có 
nắp kín để giữ hơi nước tốt nhất. 

- Cho gà vào nồi, đặt thịt gà trên 
lớp muối hột vừa rắc vào đáy nồi, 
bạn có thể để nguyên con hoặc chặt 
đôi gà tùy mục đích sử dụng. Tuy 
nhiên, nếu chặt miếng thì gà sẽ 
nhanh chín và chín đều hơn. 

- Bật bếp, nấu với lửa nhỏ khoảng 
20 - 25 phút tùy theo độ lớn của con 
gà, khi nào nồi gà dậy mùi thơm hãy 
kiểm tra thử xem gà đã đạt tới độ 
chín mềm bạn cần chưa. 

- Tắt bếp, gắp ra đĩa. Để gà nguội 
bớt, chặt miếng vừa ăn . 

Cách 2: 
- 1 con gà; Lá chanh; Sả cây; Ớt 

hiểm xanh; Muối hột + muối tinh. 
Thực hiện: 
Gà rửa sạch, để nguyên con. Giã 

muối tinh, một ít bột ngọt và ớt hiểm 
xanh (bắt buộc phải là ớt xanh). Ướp 
muối ớt quanh hết thân gà. 

Dùng 1 nồi có đáy dầy, lót 1 lớp 
muối hạt vào đáy nồi sau đó đến sả 
đập dập cắt khúc, rồi đến lá chanh, 
sau đó là cho gà vào, trên cùng là lớp 
lá chanh. Bạn hấp trong vòng khoảng 
60 phút, nên dùng nồi có nắp kính 
trong suốt để dễ quan sát gà, trong 
quá trinh hấp, ít nhất 30 phút đầu 
tiên mới được mở nắp nồi kiểm tra, 
tránh mở thường xuyên nồi sẽ mất 
nhiệt nóng dẫn đến gà lâu chín. 

Cách hấp gà này cũng tương tự như 
hấp muối, nhưng đặc điểm nổi bật đó 
là lá chanh, sả, và ớt hiểm. 

(Theo baonghean.vn ) 


