
Phổ Biến Kiến Thức số 200 - 8.2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 1 

 
  
 

NĂM ATGT 2016: GẮN TRÁCH 
NHIỆM, SIẾT CHẶT KỶ 
CƯƠNG NGƯỜI THỰC THI 
CÔNG VỤ 

Chủ đề xuyên suốt của năm ATGT 
2016, là “Xây dựng văn hóa giao 
thông gắn với nâng cao trách nhiệm, 
siết chặt kỷ cương của người thực thi 
công vụ”, với mục tiêu “tính mạng 
con người là trên hết”, đã được Ủy 
ban ATGT Quốc gia phát động tại Lễ 
Ra quân Năm ATGT 2016. Theo đó, 
năm 2016 sẽ giảm từ 5% đến 10% 
trên cả 3 tiêu chí. Các địa phương 
giảm tối thiểu 5%. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch 
Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh, 
năm 2016, với sự nỗ lực của toàn xã 
hội, TNGT đã giảm rõ rệt ở số vụ, số 
người chết và số bị thương. Mỗi 
người dân đã thấy được trách nhiệm 
của mình, đối với gia đình và xã hội, 
trong vấn đề tham gia giao thông để 
an toàn. 

 
 Năm 2016, để đạt mục tiêu giảm 

từ 5% đến 10% số vụ, số người chết, 
số người bị thương do TNGT với 
năm 2015, giảm TNGT nghiêm trọng 

liên quan đến đường sắt, đường thủy 
nội địa, xe ô tô kinh doanh vận tải, 
các địa phương giảm tối thiểu 5% ở 
3 tiêu chí, các cấp các ngành tiếp tục 
tăng cường các giải pháp đồng bộ 
hơn nữa. Đặc biệt, năm nay sẽ gắn 
nhiệm vụ với việc nâng cao trách 
nhiệm, siết chặt kỷ cương của người 
thực thi công vụ. Giảm TNGT bền 
vững, sẽ góp phần tạo sự ổn định cho 
xã hội. 

Muốn vậy, tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật. 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng 
dụng khoa học công nghệ trong 
ATGT. Chú trọng các khâu quản lý 
kinh doanh và điều kiện kinh doanh 
vận tải, cấp giấy phép lái xe, đăng 
ký, đăng kiểm phương tiện giao 
thông. 

Bên cạnh đó, ngành giao thông vận 
tải đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản 
lý chi phí và chất lượng các hoạt 
động đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo 
dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông. 
Lập lại trật tự hành lang an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt, đường 
thủy. Khắc phục kịp thời các điểm 
đen, vị trí mất ATGT. Siết chặt xe tải 
trọng. 

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lĩnh 
vực vận tải, nâng cao năng lực, chất 
lượng dịch vụ, giảm giá cước vận tải 
đường sắt, hàng hải, đường thủy nội 
địa và hàng không, giảm áp lực cho 
vận tải đường bộ. Phát triển hành 
khách công cộng kết nối các đô thị 
với trung tâm huyện, các khu công 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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nghiệp, cụm dân cư nông thôn. Đặc 
biệt, xây dựng thêm các dự án đường 
sắt đô thị, xe buýt nhanh tại các TP 
lớn. 

Một lĩnh vực trọng tâm năm nay là 
đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra 
kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật 
về TTATGT. Tập trung xử lý các vi 
phạm về hành lang an toàn giao 
thông đường bộ, đường sắt, đường 
thuỷ nội địa. Xử lý nghiêm các vi 
phạm giao thông của người tham gia 
giao thông. Ở đây, sẽ nâng cao trách 
nhiệm, kỷ cương người thực thi công 
vụ, không chỉ ngành công an, cảnh 
sát. 

Tại BR-VT, trong 6 tháng đầu năm 
2016, tình hình TNGT trên địa bàn 
tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, 
tăng cả 3 tiêu chí, về số vụ, số người 
chết và số người bị thương. Cụ thể, 
toàn tỉnh xảy ra 395 vụ TNGT, làm 
143 người chết và 433 người bị 
thương. So với cùng kỳ năm 2015, 
tăng 53 vụ (15,5%), 20 người chết  
(16,3%) và 41 người bị thương 
(10,5%). Qua tuần tra kiểm soát, lực 
lượng CSGT tỉnh đã lập biên bản 
hơn 30 ngàn trường hợp vi phạm về 
trật tự ATGT, ra quyết định xử phạt 
gần 28 ngàn trường hợp. Trong đó, 
lỗi không đội mũ bảo hiểm có gần 9 
ngàn trường hợp, vi phạm tốc độ hơn 
4 ngàn trường hợp, vi phạm nồng độ 
cồn 246 trường hợp, quá tải 159 
trường hợp.  

Ban An toàn giao thông tỉnh đã 
triển khai tháng cao điểm bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông, bắt đầu từ 
đầu tháng 8 đến đầu tháng 9-2016. 

Theo đó, trong thời gian này, Công 
an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Ban 
ATGT tỉnh và các thành viên trong 
Ban ATGT tỉnh sẽ phối hợp tăng 
cường công tác tuyên truyền pháp 
luật về trật tự ATGT, tăng cường 
công tác tuần tra kiểm soát, bố trí 
thêm lực lượng CSGT, Cảnh sát trật 
tự phát hiện và xử lý kịp thời các 
hành vi vi phạm trật tự an toàn giao 
thông trên các tuyến đường có mật 
độ lưu thông cao và thường xuyên 
xảy ra tai nạn. Các ngành chức năng 
rà soát lại hệ thống cọc tiêu, biển báo 
trên các đoạn đường có nguy cơ cao 
xảy ra TNGT để bổ sung kịp thời. 

(TH) 
 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN 
QUỐC VỀ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG 

Sáng 24/8, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội 
nghị trực tuyến toàn quốc về công 
tác bảo vệ môi trường nhằm xác định 
những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao 
hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường 
trong thời gian tới. Cùng dự có các 
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương 
Hòa Bình, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình 
Dũng và lãnh đạo MTTQ Việt Nam 
và nhiều ban, bộ, ngành Trung ương 
và một số Tập đoàn, Tổng công ty 
quốc gia. Tại 62 điểm cầu, có sự 
tham gia của đông đảo cán bộ từ 
lãnh đạo tỉnh, thành ủy, HĐND, 
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UBND các tỉnh, thành phố và các 
doanh nghiệp có hoạt động sản xuất 
kinh doanh liên quan nhiều đến lĩnh 
vực môi trường. 

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã đề nghị các Tỉnh ủy, 
Thành ủy nên có một Nghị quyết về 
vấn đề môi trường để đảm bảo công 
tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện được 
tập trung, thống nhất và đi sâu vào 
nhận thức của các cấp, các ngành. 
Thủ tướng nêu rõ, tình trạng vi phạm 
pháp luật về bảo vệ môi trường, 
nhiều điểm nóng về môi trường xảy 
ra gây bức xúc trong nhân dân. Đã 
xảy ra nhiều vụ khiếu kiện đông 
người về môi trường diễn ra gay gắt 
ở nhiều nơi, xuất hiện nhiều điểm 
nóng môi trường, mà nếu không kịp 
thời xử lý, giải quyết sẽ gây mất an 
ninh trật tự. Đã đến lúc phải thay đổi 
tư duy phát triển theo hướng tăng 
trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ 
môi trường, phát triển bền vững và 
nhất là kiên quyết không vì lợi ích 
trước mắt mà làm tổn hại môi 
trường, bảo vệ lợi ích và cuộc sống 
bình yên của người dân.  Thủ tướng 
yêu cầu các bộ, ngành, địa phương 
thẳng thắn nhìn vào thực tế tình trạng 
ô nhiễm môi trường, nhằm nhận thức 
rõ hơn, có cách làm phù hợp hơn, xử 
lý bước đầu tình trạng ô nhiễm môi 
trường. Theo đó, phải làm rõ trách 
nhiệm của cơ quan cấp phép, đặc 
biệt là vai trò của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, các Sở Tài nguyên và 
Môi trường các địa phương cùng 

trách nhiệm của các cơ quan chức 
năng. Thủ tướng nhấn mạnh cần làm 
rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; người đứng đầu các cơ 
quan phải có sự phân công trách 
nhiệm rõ hơn chứ không phải tình 
trạng cha chung không ai khóc. Để 
xác định các giải pháp trước mắt và 
lâu dài trong xử lý những vấn đề môi 
trường, Thủ tướng cũng lưu ý, phải 
thực hiện tốt Luật Bảo vệ Môi 
trường và bảo vệ đời sống người dân. 

 
Quang cảnh hội nghị 

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu 
tỉnh BR-VT có đồng chí Nguyễn 
Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn 
Trình, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo 
các sở, ngành và địa phương. Tại 
BR-VT, theo báo cáo của Sở TN-
MT, công tác BVMT trên địa bàn 
tỉnh được quản lý khá tốt. Hiện nay 
có 9 KCN và 4 CCN đã đi vào hoạt 
động trong đó việc xử lý nước thải 
đạt quy chuẩn có tỷ lệ cao (khoảng 
96%); 4 KCN đã lắp đặt hệ thống 
quan trắc tự động. Việc xử lý chất 
thải rắn có 6/8 địa phương trong tỉnh 
đã xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng 
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biện pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Chất 
thải rắn công nghiệp, chất thải rắn 
nguy hại, chất thải rắn y tế đã được 
thu gom và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, 
BR-VT vẫn còn 4 điểm nóng về ô 
nhiễm môi trường đó là: Hoạt động 
của các cơ sở chế biến hải sản tập 
trung tại các khu vực thuộc xã Tân 
Hải (huyện Tân Thành); khu vực 
Cửa Lấp (thuộc TP. Vũng Tàu và 
huyện Long Điền); hoạt động của 7 
nhà máy luyện phôi thép; hoạt động 
nhuộm của Công ty TNHH 
Meisheng Textiles Việt Nam và hoạt 
động của loại hình chăn nuôi gia súc 
với 665 cơ sở chăn nuôi heo quy mô 
từ 50 con heo trở lên. 

Trước tình hình trên, BR-VT cũng 
đề nghị Bộ TN-MT sớm ban hành 
Thông tư quy định về hoạt động 
quan trắc môi trường trong đó quy 
định chi tiết về yêu cầu kỹ thuật đối 
với các thiết bị quan trắc tự động, 
chuẩn kết nối quan trắc tự động, 
truyền số liệu trực tiếp cho Sở TN-
MT địa phương.  

Kết luận hội nghị, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu 
dương những nỗ lực của các cấp các 
ngành và toàn bộ hệ thống chính trị 
trong vấn đề bảo vệ môi trường; Văn 
phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường sẽ tiếp thu các ý kiến, 
giải pháp của các địa phương, lãnh 
đạo trung ương để báo cáo với Quốc 
hội; trình Thủ tướng Chính phủ ký 
đưa và ban hành triển khai; đồng chí 
yêu cầu các địa phương xây dựng đề 

án để giải quyết sớm các vấn đề môi 
trường; các cơ quan chức năng, đặc 
biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Sở Tài nguyên và MT, Công an, 
Thanh tra tăng cường kiểm tra, giám 
sát vấn đề môi trường. Môi trường là 
vấn đề nóng của toàn cầu vì thế Thủ 
tướng yêu cầu sự vào cuộc của tất cả 
hệ thống chính trị, các Bộ, ban, 
ngành Trung ương đến địa phương 
chung tay khắc phục sớm những tồn 
tại và hạn chế, sớm ngăn chặn và đẩy 
lùi vấn đề môi trường. 

 (TH) 
 

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI 
ĐUA YÊU NƯỚC TRONG 
CBCCVCLĐ TẠI CÁC CẤP 
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT 
NAM 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, 
yêu nước là phải thi đua và những 
người thi đua là những người yêu 
nước nhất”, những năm qua các cấp 
Công đoàn Viên chức Việt Nam đã 
triển khai thực hiện có hiệu quả chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước và Nghị quyết của 
tổ chức công đoàn về công tác thi 
đua, khen thưởng: Chỉ thị số 39/CT-
TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị 
về việc đổi mới và tiếp tục đổi mới 
công tác TĐKT; Chỉ thị số 34/CT-
TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị 
về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh 
phong trào thi đua yêu nước, phát 
hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình 



Phổ Biến Kiến Thức số 200 - 8.2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 5 

tiên tiến; Luật thi đua, Khen thưởng 
2003, Luật Sửa đổi bổ sung một số 
điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 
năm 2013; Nghị quyết Đại hội XI 
Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết 
Đại hội IV Công đoàn Viên chức 
Việt Nam.       

Phong trào thi đua yêu nước trong 
cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động (CBCCVCLĐ) các cấp Công 
đoàn Viên chức Việt Nam đã có 
nhiều sáng tạo, đổi mới và phát triển 
toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành 
động lực quan trọng trong hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ 
quan, đơn vị; góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước; xây dựng 
Đảng, Nhà nước và tổ chức công 
đoàn vững mạnh. 

Nổi bật là các phong trào thi đua 
“Lao động giỏi”, “Lao động sáng 
tạo” đã được các cấp Công đoàn 
Viên chức Việt Nam triển khai thực 
hiện có hiệu quả; 5 năm (2010 - 
2015) đã có 2.496 sáng kiến cải tiến, 
3.914 đề tài cấp cơ sở, 2.383 đề tài 
cấp bộ ngành, 1.380 đề tài cấp nhà 
nước; trong đó hàng trăm đề tài có 
hiệu quả và giá trị kinh tế - xã hội 
cao được áp dụng trong thực tế; 130 
đồng chí được tặng thưởng các giải 
thưởng khoa học công nghệ cấp nhà 
nước và các giải thưởng khoa học xã 
hội nhân văn, khoa học tự nhiên; 8 cá 
nhân là chủ nhiệm đề tài, giải pháp 
công nghệ được Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam tặng Bằng lao động 

sáng tạo. 
     Phong trào thi đua “Xây dựng 

cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 
giờ có chất lượng, hiệu quả” do 
Công đoàn Viên chức Việt Nam phát 
động từ năm 2007 đã có sự lan tỏa 
sâu rộng trong CBCCVCLĐ các cấp 
Công đoàn Viên chức Việt Nam, trên 
90% cơ quan, đơn vị được công nhận 
đạt chuẩn văn hóa hàng năm; Tổng 
kết 5 năm thực hiện phong trào “Xây 
dựng cơ quan văn hóa và ngày làm 
việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” 
(2009 - 2014) có 15 tập thể, 30 cá 
nhân có thành tích xuất sắc được 
Tổng Liên đoàn, Bộ Nội vụ, Công 
đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng 
khen. 

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, 
đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam phát động năm 
1989 đã được các cấp Công đoàn 
triển khai sâu rộng, hiệu quả. Hàng 
năm có trên 90% nữ CBCCVCLĐ 
đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm 
việc nhà”; trên 90% gia đình nữ 
CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”; 5 năm qua đã có 15 
tập thể và 38 cá nhân được Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 
Bằng khen, 240 tập thể và 776 cá 
nhân được Công đoàn Viên chức 
Việt Nam tặng bằng khen chuyên đề 
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 

Đặc biệt là các phong trào thi đua 
yêu nước được gắn với thực hiện 
cuộc vận động xây dựng người cán 
bộ, công chức, viên chức “Trung 
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thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” 
do Công đoàn viên chức VN phát 
động đã ngày càng phát triển, mở 
rộng, đi vào chiều sâu, lan tỏa trong 
đời sống xã hội, góp phần xây dựng 
đội ngũ CBCCVC vững vàng về 
chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp 
vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Phát huy những kết quả đã đạt 
được, phong trào thi đua yêu nước 
trong CBCCVCLĐ tiếp tục: 

- Thường xuyên tuyên truyền nâng 
cao nhận thức cho CBCCVCLĐ về 
tầm quan trọng và mục đích ý nghĩa 
của thi đua, thi đua và khen thưởng; 
tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật 
thi đua, Khen thưởng 2003, Luật Sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật Thi 
đua, Khen thưởng năm 2013; tiếp tục 
quán triệt thực hiện Kết luận 83-
KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí 
thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-
CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ 
Chính trị “về tiếp tục đổi mới, đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước, 
phát hiện và bồi dưỡng, tổng kết và 
nhân điển hình tiên tiến”, Chỉ thị số 
34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác 
thi đua, khen thưởng; Nghị quyết 3a 
của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước 
trong CNVCLĐ…  

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất 
lượng các phong trào thi đua yêu 
nước trong CBCCVCLĐ, tập trung 

vào các phong trào thi đua “Lao 
động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, 
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 
“Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày 
làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu 
quả” gắn với các phong trào, các 
cuộc vận động khác do Đảng, Nhà 
nước, MTTQVN và các cấp, các 
ngành phát động. 

- Phát động và tổ chức tốt các đợt 
thi đua gắn với các sự kiện chính trị, 
ngày lễ lớn của đất nước và của 
ngành. Tiếp tục đổi mới và nâng cao 
chất lượng hoạt động của Khối thi 
đua của CĐVC Việt Nam. 

- Xây dựng và thực hiện tốt Quy 
chế khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chí 
chấm điểm thi đua phù hợp với quy 
định mới của Nhà nước và của công 
đoàn cấp trên. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc 
việc triển khai thực hiện các phong 
trào thi đua. Tổ chức tốt việc sơ kết, 
tổng kết công tác thi đua; khen 
thưởng đúng thành tích, đúng người, 
đúng việc, đúng quy trình. 

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng thi 
đua, khen thưởng; quan tâm công 
tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ cho cán bộ công đoàn, 
trong đó có công tác thi đua, khen 
thưởng. 

 (Theo congdoanvienchucvn.org.) 
 

 
 

 
NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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GẶP KHI ĂN TRÁI CÂY   
Trái cây là thực phẩm tự nhiên rất 

tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn nên 
tránh 7 sai lầm dưới đây khi ăn trái 
cây. 

Cho rằng trái cây đều giống nhau 
Dù dứa và việt quất đều chứa nhiều 

vitamin, nhưng hẳn nhiên chúng là 2 
loại khác nhau rất nhiều về lượng 
tinh bột, đường và chất xơ. 

Các loại trái cây tốt nhất là những 
loại chứa nhiều polyphenols và chỉ 
số glycemic thấp nhất. Trái cây có 
màu thẫm hầu hết cũng nhiều chất 
chống oxy hóa và ít đường hơn trái 
sáng màu. 

 
Ăn quá nhiều 
Bạn cho rằng, ăn kiêng cần ăn 

nhiều rau trái, nhưng ăn quá nhiều 
trái cây thì cần phải cẩn trọng. Trái 
cây có chỉ số glycemic, trái càng 
ngon ngọt thì càng dễ làm đường 
huyết lẫn số calo tăng lên. 

Mỗi người lớn chỉ nên ăn chừng 2 
chén trái cây mỗi ngày, đồng thời 
nên chọn trái có kích cỡ nhỏ thay vì 
những loại trái “ngoại cỡ”. 

Không lựa chọn loại phù hợp 
Khi bạn cảm thấy đói nhưng chưa 

đến giờ ăn, chọn lựa loại trái cây phù 
hợp để ăn cũng quan trọng. 

Một trái táo lớn có 120 calo, trái 
nhỏ chỉ có 53 calo. Khi đói, bạn dễ 
cho rằng, mọi trái cây đều giống 
nhau và quên so sánh lượng dinh 
dưỡng của nó. 

Ăn riêng một loại trái cây 
Dù trái cây tốt hơn kẹo bánh, nó 

vẫn có khả năng khiến đường huyết 
tăng giảm thất thường. Ăn trái cây 
chung với protein, ví dụ như pho mát 
hay bơ đậu phộng, là cách giải quyết 
tốt nhất. Protein làm tăng hoocmon 
glucaon giúp cân bằng đường huyết. 
Người bị tiểu đường càng nên ghi 
nhớ điều này. 

Loại này thì đắt hơn, nhưng chúng 
chứa ít chất trừ sâu, chất bảo quản 
hơn. Ăn trái cây được trồng và bảo 
quản tự nhiên giúp bạn tránh được 
dư lượng thuốc trừ sâu, thêm dinh 
dưỡng. 

Không ăn vỏ 
Vỏ là phần bổ dưỡng, chứa nhiều 

vitamin và chất chống oxy hóa nhất. 
Vỏ táo rất dồi dào chất xơ, vitamin 
A, C. 

Nghiên cứu cho thấy ăn vỏ còn làm 
giảm nguy cơ béo phì, ung thư. 

Chỉ uống nước ép 
Nước ép trái cây không có chất xơ 

làm chậm giải phóng glucose vào 
máu. Do đó, tốt hơn là nên ăn trái 
cây hoặc nước xay rau quả thay vì 
ép. Bạn cũng dễ uống nhiều nước ép 
hơn là ăn. 

(Theo KH&CN VN) 
 

CÁCH PHÂN BIỆT TÔM SẠCH 
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VÀ TÔM TIÊM TẠP CHẤT 
Người tiêu dùng có thể nhận biết 

tôm sạch, tôm tiêm tạp chất thông 
qua các bộ phận trên cơ thể tôm 
như: mình, mang, đuôi, thịt,… 

Độ nguy hại của tôm tiêm hóa chất, 
tẩm ure. Việc tôm bị tiêm tạp chất, 
kháng sinh cấm để tăng trọng lượng 
hoặc làm tôm tươi lâu,… không chỉ 
là hành vi gian thương, nó còn ảnh 
hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 
Theo Ths.Bs Doãn Thị Tường Vi 
(Viện phó - Viện Dinh dưỡng Lâm 
sàng), tôm khi bị bơm hóa chất (đặc 
biệt tạp chất dạng lỏng) là môi 
trường phù hợp cho nhiều loại vi 
khuẩn phát triển. Nếu ăn phải loại 
tôm này, người tiêu dùng rất dễ bị 
ngộ độc thực phẩm dẫn tới rối loạn 
tiêu hóa, tiêu chảy, thương hàn, kiết 
lỵ,… Ngoài ra, để giữ được vẻ bề 
ngoài cho tôm tươi lâu hơn, nhiều 
người bán hàng còn dùng ure để ướp. 
Việc sử dụng tôm tẩm ure có nguy 
cơ bị ngộ độc cấp, ngộ độc mãn tính, 
mất ngủ, suy nhược cơ thể, giảm trí 
nhớ; ảnh hưởng đến gan, thận,… 

 Theo Ths.Bs Doãn Thị Tường Vi 
có thể nhận biết tôm sạch qua các 
đặc điểm trên cơ thể tôm như sau: 

* Tôm sạch: 
- Mình tôm: Mềm cong. Không căng 

phồng, các đốt tôm không bị giãn. 
- Mang tôm: Mềm, phẳng. 
- Đuôi tôm: Cụp xuống và chụm 

vào nhau. Không bị xòe ra. 
- Thịt tôm: Thịt tôm thường chắc, 

ăn thơm ngon, có vị ngọt của tôm. 

Khi chế biến tôm có ít nước. 
* Tôm tiêm hóa chất: 
- Mình tôm: Mình cứng, thẳng đơ, 

mập, căng bất thường. Các đốt trên 
thân tôm gần như bị giãn ra, nhất là 
đốt nối giữa đầu và thân. 

- Mang tôm: Cứng, phồng căng. 
- Đuôi tôm: Phù đầu, gai vễnh, xòe 

đuôi. 
- Thịt tôm: Tôm bơm khi nấu chảy 

nhiều nước, thịt tôm bị teo lại. Nếu là 
tôm bị bơm thạch khi nấu chín bóc 
vỏ tôm ra sẽ thấy lớp rau câu nằm 
giữa lớp thịt và vỏ tôm. 

Lời khuyên của Ths.Bs Tường Vi 
khi lựa chọn tôm sạch, tươi, ngon: 

- Nên chọn các loại tôm tươi đang 
nhảy hoặc đang bơi, chân và càng 
không bị gãy. Vỏ tôm sáng bóng, thịt 
trong gắn chặt vào vỏ. 

- Trường hợp mua tôm đông lạnh, 
chị em nội trợ nên kéo thẳng tôm ra. 
Nếu các khớp nối giữa các đốt khít 
thì là tôm mới, còn khớp rộng tức là 
tôm đã để đông lạnh quá lâu. 

- Không nên chọn tôm khi vỏ đã 
chuyển qua màu hồng. 

- Đối với tôm he, cần chọn tôm còn 
sống, vỏ có màu hồng trắng, mắt 
xanh đen. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

 
 
 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT 
VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN 
TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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THỦY NÔI ĐỊA KHI KHAI 
THÁC, NUÔI TRỒNG THỦY 
SẢN, HẢI SẢN  

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là một 
tỉnh ven biển với nhiều hệ thống kênh 
rạch rất thuận lợi cho phát triển 
ngành nuôi trồng thủy sản trên sông, 
trên biển. Tuy nhiên việc phát triển 
của các hộ dân vẫn còn mang tính 
chất tự phát, chưa có sự quản lý của 
nhà nước, chưa nuôi trồng thủy sản 
đúng tại các vùng quy hoạch đã 
được UBND tỉnh quy định. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quy 
hoạch một số vùng nuôi trồng thủy 
sản tập trung như: khu quy hoạch 
nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông 
Chà Và - xã Long Sơn - TP.Vũng 
Tàu theo Quyết định số 167/QĐ-
UBND ngày 26/01/2015 của Ủy ban 
Nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy 
hoạch chi tiết 1/2000 khu nuôi lồng 
bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên 
sông Chà Và, xã Long Sơn, TP. 
Vũng Tàu đến năm 2020; Quyết định 
số 2512/QĐ-UBND, ngày 
19/10/2015 của Ủy ban Nhân dân 
tỉnh về việc phê duyệt Phương án bố 
trí sắp xếp và di dời các cơ sở nuôi 
lồng bè vào khu quy hoạch nuôi 
trồng thủy sản trên sông Chà Và, xã 
Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 

 

Hiện tại khu nuôi trồng thủy sản 
trên sông Chà Và vẫn còn một số cơ 
sở nuôi vi phạm luồng lạch giao 
thông đường thủy, lấn cầu, lấn tim 
luồng, lấn luồng… để cho người 
nuôi trồng thủy sản hiểu và chấp 
hành đúng quy định của Đảng và 
Nhà nước xin giới thiệu các hành vi, 
vi phạm quy định về bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông đường thủy nội 
địa khi khai thác, nuôi trồng thủy 
sản, hải sản trong Nghị định 
số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 
12 năm 2015 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực giao thông đường thủy 
nội địa; được hướng dẫn bởi thông tư 
số 12/2016/TT-BGTVT ngày 
09/06/2016 của Bộ Giao thông vận 
tải về việc hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định 
số 132/2015/NĐ-CP. 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 
1.000.000 đồng đối với hành vi đánh 
bắt thủy sản, hải sản lưu động gây 
cản trở giao thông. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 
3.000.000 đồng đối với hành vi đặt 
dụng cụ, để phương tiện khai thác, 
nuôi trồng thủy sản, hải sản trong 
phạm vi hành lang bảo vệ luồng làm 
che khuất tầm nhìn của người điều 
khiển phương tiện hoặc đặt dụng cụ, 
để phương tiện khai thác, nuôi trồng 
thủy sản, hải sản không đúng theo 
hướng dẫn của đơn vị quản lý đường 
thủy nội địa. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 
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5.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Không dỡ bỏ dụng cụ, không di 
dời phương tiện khai thác, nuôi trồng 
thủy sản, hải sản ngay sau khi chấm 
dứt hoạt động khai thác, nuôi trồng 
thủy sản, hải sản trong phạm vi hành 
lang bảo vệ luồng; 

b) Không dỡ bỏ, di chuyển, thu hẹp 
dụng cụ, phương tiện khai thác, nuôi 
trồng thủy sản, hải sản theo thông 
báo của đơn vị quản lý đường thủy 
nội địa. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng đối với hành vi đặt 
dụng cụ, phương tiện khai thác, nuôi 
trồng thủy sản, hải sản trên luồng. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 
Tịch thu dụng cụ, phương tiện đối 

với hành vi vi phạm quy định tại 
Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 
này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc di dời dụng cụ, phương 

tiện khai thác, nuôi trồng thủy sản, 
hải sản trong phạm vi hành lang bảo 
vệ luồng làm che khuất tầm nhìn của 
người điều khiển phương tiện đối với 
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 
2 Điều này; 

b) Buộc dỡ bỏ, di dời, thu hẹp dụng 
cụ, phương tiện nuôi trồng, đánh bắt 
thủy, hải sản đối với hành vi vi phạm 
quy định tại Khoản 4 Điều này. 

(TH) 
 

BÀ RỊA VŨNG TÀU: MÔ HÌNH 
NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 

THEO QUY TRÌNH XI-PHÔNG 
THAY NƯỚC KHÉP KÍN  

 Trước thực trạng ô nhiễm môi 
trường trong nuôi trồng thủy sản 
ngày một nghiêm trọng, năm 2016, 
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến 
ngư Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng mô 
hình trình diễn “Nuôi tôm thẻ chân 
trắng theo quy trình xi-phông thay 
nước khép kín” tại hộ ông Đặng Chí 
Đức ở phường 12, thành phố Vũng 
Tàu. 

Việc xây dựng mô hình theo quy 
trình xi-phông thay nước khép kín 
nhằm loại trừ được nguồn gốc phát 
sinh chất độc trong ao tôm (bùn và 
các chất tích tụ khác); hạn chế sử 
dụng trực tiếp hoá chất trong ao nuôi 
tôm; nâng cao năng suất tôm nuôi. 
Cách làm này đơn giản, dễ làm, giá 
thành thấp, có thể kéo dài thời gian 
nuôi để thu hoạch tôm vào thời điểm 
có giá bán cao. 

Hộ tham gia thực hiện mô hình 
được nhận 100% con giống, 30%  
vật tư gồm thức ăn, vôi, thuốc phòng 
trị bệnh; còn lại vốn đối ứng của 
người tham gia mô hình, cùng với sự 
hướng dẫn kỹ thuật của các cán bộ 
kỹ thuật của Trung tâm. 

Ông Đặng Chí Đức – chủ mô hình 
đã tiến hành thả 250.000 con tôm 
giống với mật độ 50 con/m2. Sau gần 
3 tháng nuôi, tỷ lệ sống 95%, trọng 
lượng trung bình 105 con/kg, sản 
lượng ước đạt tới thời điểm hội thảo 
là 2.261 kg. Sau khi trừ tất cả các chi 
phí, lợi nhuận ước đạt tại thời điểm 
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hội thảo hơn 49 triệu đồng. 
Ngày 22/7/2016 Trung tâm KNKN 

tỉnh đã tổ chức hội thảo mô hình 
trình diễn với sự tham gia của đại 
điện UBND phường 12, Hội Nông 
dân phường, cán bộ kỹ thuật của 
Trung tâm cùng với 32 nông dân. 

Tại hội thảo, ông Phạm Mạnh 
Hùng – cán bộ kỹ thuật theo dõi mô 
hình đã báo cáo quá trình thực hiện 
mô hình, kết quả, rủi ro của mô hình 
và những kinh nghiệm rút ra từ việc 
thực hiện mô hình và giải đáp những 
thắc mắc giúp bà con hiểu rõ hơn về 
kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng theo 
quy trình xi-phông thay nước khép 
kín. 

Xi-phông là một trong những biện 
pháp canh tác ít sử dụng hoá chất 
trực tiếp trong ao nuôi tôm, góp phần 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
thuỷ sản, nâng cao sản lượng thu 
hoạch, đáp ứng sự thay đổi nhanh 
chóng và những yêu cầu ngày càng 
nghiêm ngặt của thị trường tiêu thụ. 

(Theo Sở NNPTNTBR-VT) 
 

TẬN DỤNG PHỤ PHẨM TRỒNG 
NẤM RƠM ĐỂ SẢN XUẤT 
GỪNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO  

 Phụ phẩm rơm sau khi thu hoạch 
nấm được xem là nguồn phân bón 
giàu dinh dưỡng đang được nông 
dân tận dụng tối đa để sản xuất một 
số loại cây trồng nhằm tăng hiệu quả 
kinh tế trong chuỗi sản xuất nấm 
rơm từ khâu thu gom rơm đến sản 
xuất nấm và tận dụng phụ phẩm. 

Tại Vĩnh Long, sản xuất nấm rơm 
là ngành nghề lâu đời và cũng trải 
qua nhiều thăng trầm. Trong những 
năm gần đây, với việc ứng dụng cơ 
giới hóa trong khâu thu gom, nghề 
trồng nấm rơm đang từng bước được 
vực dậy và mang lại hiệu quả kinh tế 
khá cao.   

Theo anh Đinh Thanh Phong – một 
nông dân tại xã Tân Long, huyện 
Mang Thít cho biết: Gia đình anh có 
truyền thống trồng nấm rơm hơn 10 
năm và chủ yếu trồng nấm ngoài 
trời. Sau khi được cán bộ khuyến 
nông giới thiệu mô hình trồng nấm 
rơm trong nhà, gia đình anh đã mạnh 
dạn đầu tư máy cuộn rơm để chủ 
động nguồn nguyên liệu sản xuất liên 
tục trong năm. Sau mỗi vụ trồng 
nấm, nguồn phụ phẩm rơm dồi dào 
được anh thu gom và xử lý thêm với 
nấm Trichoderma để hoai mục và 
diệt trừ một số nấm bệnh. Phần phân 
rơm sẽ được phối trộn thêm với trấu, 
phân gia súc và xơ dừa theo tỉ lệ: 2 
phân rơm: 1 trấu: 1 phân gia súc: 1 
xơ dừa để tạo thành một hỗn hợp cơ 
chất đồng nhất với hàm lượng hữu 
cơ khá cao rất phù hợp để sản xuất 
các loại cây lấy củ đặc biệt là gừng. 

Chỉ với diện tích nhỏ (50 m2) trong 
sân nhà, anh Phong đã tận dụng 
lượng phân rơm ủ hoai và đầu tư 
thêm 1.500.000 đồng mua trấu, phân 
bò và xơ dừa để phối trộn. Hỗn hợp 
này được chứa trong bao xi măng  
(1/4 bao) và anh đã trồng 600 gốc 
gừng từ 40 kg gừng giống với chi phí 
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khoảng 800.000 đồng. Trong thời 
gian sinh trưởng gừng có đặc tính 
phát triển lên trên nên có thể bổ sung 
cơ chất từ 2-3 lần với một lớp từ 3-5 
cm, khoảng 6 – 8 tháng là có thể thu 
hoạch với năng suất mỗi bao từ 1,5 – 
2 kg. Phần cơ chất còn lại sau khi thu 
hoạch gừng có thể sử dụng để trồng 
rau, hoa rất tốt. 

Đây là một mô hình đơn giản 
nhưng khá hiệu quả do không chiếm 
nhiều diện tích, kỹ thuật canh tác 
đơn giản và không mất nhiều công 
chăm sóc nên cần được giới thiệu với 
người dân, nhất là các bà con trồng 
nấm rơm. Với lượng phụ phẩm từ 
trồng nấm, người dân có thể sản xuất 
thêm để tăng thu nhập và nâng cao 
giá trị của chuỗi sản xuất nấm rơm.  

(Theo nongnghiep.vinhlong.gov.) 
 

VINGROUP LIÊN KẾT VỚI 
1.000 HỢP TÁC XÃ VÀ HỘ 
NÔNG DÂN CUNG ỨNG NÔNG 
SẢN SẠCH VÀ AN TOÀN 

Ngày 1/9/2016, Tập đoàn Vingroup 
chính thức khởi động Chương trình 
“Đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy sản 
xuất nông nghiệp Việt” thông qua 
việc liên kết với 1.000 hợp tác xã và 
hộ nông dân để cung ứng nông sản 
sạch và an toàn cho thị trường. 

Nối tiếp chương trình thúc đẩy sản 
xuất nội địa dành cho doanh nghiệp 
Việt, Tập đoàn Vingroup quyết định 
triển khai chương trình hỗ trợ và liên 
kết với các Hợp tác xã và hộ nông 
dân sản xuất nông nghiệp nhằm tạo 

nguồn thực phẩm sạch, an toàn; đồng 
thời, góp phần xây dựng tư duy sản 
xuất hiện đại, bài bản và hiệu quả 
cho người nông dân. 

Theo đó, thông qua Công ty Đầu tư 
Phát triển Sản xuất Nông nghiệp 
VinEco (“VinEco”), Vingroup sẽ: 
Trực tiếp đào tạo và hướng dẫn các 
hộ nông dân có nhu cầu về quy trình 
sản xuất sạch; Hỗ trợ công nghệ, kỹ 
thuật và giống; Kiểm soát chất lượng 
trong quá trình sản xuất và trước thu 
hoạch; Thu mua sản phẩm và hỗ trợ 
phát triển thương hiệu. Với việc 
kiểm soát khép kín từ đồng ruộng 
đến siêu thị, Chương trình sẽ cắt 
giảm được tối đa các khâu trung 
gian, tập trung nâng cao chất lượng 
nông sản cung ứng ra thị trường. 

Chương trình chính thức triển khai 
từ 1/9/2016 với tổng ngân sách 
khoảng 300 tỷ đồng cho năm đầu 
tiên, trực tiếp hỗ trợ tới 1.000 hợp tác 
xã và hộ nông dân. Điều kiện tham 
gia là các hộ sản xuất có quy mô tối 
thiểu trên 1 ha, cam kết sản xuất 
nông sản sạch, an toàn; ưu tiên 
những hộ sản xuất đã đạt tiêu chuẩn 
VietGap hoặc chuyên sản xuất trái 
cây đặc sản theo vùng miền. 

Để đảm bảo chất lượng và độ an 
toàn cho nông sản trong Chương 
trình, VinEco dự kiến sẽ dành 50 tỷ 
đồng trong tổng ngân sách để xây 
dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, 
bao gồm chi phí đầu tư hệ thống 
trang thiết bị, công cụ kiểm soát và 
đội ngũ kiểm soát chất lượng quy mô 
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300 người. Công tác kiểm tra, giám 
sát cũng được triển khai theo nhiều 
lớp: từ lực lượng kiểm soát tại địa 
phương với tần suất kiểm tra hàng 
ngày đến các tầng kiểm định định kỳ 
và theo xác suất do hệ thống kiểm 
soát viên của VinEco trực tiếp thực 
hiện. Tùy thuộc vào việc thực hiện 
các cam kết theo tiêu chuẩn VietGap, 
cũng như chất lượng kiểm định về 
quy trình sản xuất, dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật trên sản phẩm thực 
tế.., VinEco sẽ cam kết bao tiêu sản 
phẩm cho các Hộ sản xuất trên toàn 
thị trường. Trong đó, một phần sản 
lượng sẽ được tiêu thụ trong các hệ 
thống bán lẻ của Vingroup dưới 
thương hiệu của VinEco hoặc thương 
hiệu riêng của đối tác. 

Bên cạnh đó, VinEco cũng dự kiến 
đầu tư trang thiết bị để ứng dụng 
công nghệ truy xuất nguồn gốc bằng 
mã QR, đảm bảo minh bạch hóa 
thông tin về địa điểm sản xuất, thời 
điểm thu hoạch. Người tiêu dùng có 
thể dễ dàng tra cứu thông tin nông 
sản trong chương trình bằng 
smartphone khi có nhu cầu. Dự kiến, 
ngày 1/12/2016, sản phẩm đầu tiên 
của Chương trình liên kết Hộ sản 
xuất sẽ ra mắt thị trường. 

Thời gian đăng ký tham gia chương 
trình từ 1/9 - 30/9/2016.  

Các Hợp tác xã và Hộ sản xuất vui 
lòng liên hệ qua: 

Website: http://vineco.net.vn/. 
Hotline: 1800 6880.  

Email: info@vineco.net.vn. 

http://www.vingroup.net/. 
 (Theo agriviet.com) 

 
 
 

 
 

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT 
TĂNG CAO TẠI NHIỀU TỈNH, 
THÀNH PHỐ  

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho 
biết: Các trường hợp mắc bệnh sốt 
xuất huyết (SXH) tập trung ở một số 
tỉnh, nhất là tại bốn tỉnh Tây Nguyên 
(Đắk Lắk, Đắc Nông, Gia Lai, Kon 
Tum) và một số tỉnh khu vực phía 
nam và miền trung (An Giang, Đồng 
Tháp, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, 
Phú Yên, Bình Định…). Nguyên 
nhân số ca mắc SXH tăng cao là do 
đang vào mùa mưa; đồng thời, hiện 
tượng El nino xảy ra tại Việt Nam 
làm tăng nhiệt độ trung bình của môi 
trường là điều kiện cho muỗi phát 
triển. 

Trước tình hình SXH gia tăng 
trong những tháng mùa mưa, Bộ Y tế 
đề nghị chủ tịch UBND mười tỉnh, 
thành phố có số trường hợp mắc và 
tử vong cao do SXH tiếp tục quan 
tâm, chỉ đạo các hoạt động phòng, 
chống bệnh tại địa phương. Bộ tiếp 
tục tổ chức tám đoàn công tác kiểm 
tra, chỉ đạo công tác phòng, chống 
dịch SXH tại 18 tỉnh trọng điểm, 
trong đó, quan tâm đặc biệt việc xử 
lý các dụng cụ chứa nước không 
đúng quy định; yêu cầu các địa 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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phương duy trì chiến dịch. 
“Người dân tự diệt muỗi, bọ gậy để 

phòng bệnh sốt xuất huyết” và sẵn 
sàng vật tư, trang thiết bị phòng, 
chống dịch bệnh. Theo Bộ Y tế, hiện 
nay, việc phòng, chống bệnh SXH 
còn gặp khó khăn do chưa có vắc-xin 
phòng bệnh, cũng như chưa có thuốc 
điều trị đặc hiệu. Do đó, sự tham gia 
tích cực và chủ động của cộng đồng, 
sự chung tay của các ban, ngành, 
đoàn thể, đặc biệt, sự quan tâm chỉ 
đạo, kiểm tra, đôn đốc của các cấp 
chính quyền, trong đó có đầu tư kinh 
phí từ nguồn ngân sách địa phương 
là yếu tố hết sức quan trọng để 
khống chế và kiểm soát bệnh này. 

(Theo nhandan.com.vn)  
 

CHỮA SỎI THẬN, SỎI MẬT 
BẰNG RAU NGỔ  

Theo y học cổ truyền, rau ngổ có vị 
cay, thơm, hơi chát, tính mát vào 
kinh Thận, có tác dụng thanh nhiệt, 
giải độc, trừ viêm... Rau ngổ có tác 
dụng lợi tiểu, giảm co thắt cơ trơn, 
giãn mạch máu, tăng lọc ở cầu thận; 
do đó làm tăng lượng nước tiểu, tạo 
điều kiện cho sỏi thận bị tống ra 
ngoài... 

Rau  ngổ là loại rau ăn thông dụng 
quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày 
của người Việt. Rau ngổ còn gọi là 
rau ngổ trâu, ngổ đất, ngổ hương, cúc 
nước. Nghiên cứu cho thấy trong rau 
ngổ có 92% nước; 2,1% protid; 1,2% 
glucid; 2,1% cenluloza; 0,8% tro;  
0,29% vitamin B; 2,11%vitamin C; 

2,11% carotene; có chứa nhiều tinh 
dầu (0,1%) chủ yếu là limonene, 
aldehyd perilla, monoterpenoid 
cetone, và cis-4-caranone… ; ngoài 
ra còn có các nhóm hợp chất 
coumarine và flavonoid có tác dụng 
kháng viêm và kháng khuẩn. 

 Một vài món ăn sau đây phối hợp 
với rau ngổ thì rất ngon như: Lươn 
um rau ngổ; Rau ngổ xào thịt bò; 
Rau ngổ xào thịt trâu; Rau ngổ luộc 
chấm mắm kho, cá kho, thịt kho; 
Nấu canh với cá, thịt băm; Rau ngổ 
nấu canh chua với tôm, hay tép… 

Ngoài những món ăn rau ngổ dùng 
để: 

- Chữa sỏi thận: Lấy 50 g rau ngổ 
để tươi, rửa sạch, giã nát, vắt lấy 
nước, pha thêm ít muối, uống ngày 
hai lần. Dùng trong 5 đến 7 ngày. 
Dùng riêng hoặc phối hợp với râu 
ngô, mã đề, cối xay. Hoặc dùng rau 
ngổ giã nhỏ, lấy nước pha ít muối, 
uống ngày 2 lần vào sáng và chiều 
(uống liền trong 7 ngày). Cũng có thể 
dùng 50 - 100g rau ngổ tươi xay làm 
sinh tố uống mỗi ngày (uống trong 15 
- 30 ngày) hoặc nấu với 2 chén nước, 
sôi 20 phút, uống mỗi ngày.  

- Chữa sỏi mật: 100g rau ngổ tươi 
giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt, thêm 1 
muỗng canh mật ong uống vào buổi 
sáng lúc đói, liên tục 10 - 15 ngày. 

- Chữa đái dầm: Rau ngổ 20g, mùi 
tàu 20g, cỏ mần trầu 20g, cỏ sữa lá 
nhỏ 10g. Tất cả thái nhỏ, phơi khô, 
sắc với 400ml nước còn 100ml, uống 
sau bữa ăn chiều. Dùng 3 - 4 lần. 
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- Chữa ho lâu ngày do viêm phế 
quản mãn tính, ngủ hay mơ: 50g rau 
ngổ rửa sạch, giã nhuyễn vắt lấy 
nước cốt, thêm 3 - 5 hột muối hột 
uống lúc sáng mới tỉnh dậy chưa 
đánh răng súc miệng, liên tục 10 - 15 
ngày. 

- Chữa ho, sổ mũi: 15 - 30g rau ngổ 
tươi, rửa sạch, sắc kỹ lấy nước uống 
hằng ngày. 

- Chữa viêm đường tiết niệu, đau 
tức vùng bụng dưới (bàng quang), 
vôi hóa tiền liệt tuyến, phì đại tiền 
liệt tuyến, đau quặn thận do sỏi thận: 
Dùng toàn cây non của rau ngổ 
khoảng 40-60g, giã nhỏ hoặc bỏ vào 
máy xay sinh tố, cho thêm một ly 
nước sôi để nguội, vắt lấy nước và 
cho thêm ít hạt muối rồi uống. 

- Chữa viêm tấy đau nhức, vết 
thương ngoài da gây mủ: 1 nắm rau 
ngổ tươi rửa sạch, giã nát, đắp vào 
nơi thương tổn rất công hiệu. 

- Chữa đầy hơi, tức bụng, ăn không 
tiêu: Rau ngổ tươi rửa sạch, mộc 
hương nam (mua ở các hiệu thuốc 
nam). Sắc 2 thứ trên với 1.000ml 
nước còn 250ml, chia làm 2 lần, 
uống hết trong ngày. 

- Chữa herpes: Rau ngổ tươi giã 
nát, chắt lấy nước cốt bôi lên tổn 
thương herpes mảng tròn (hoặc bệnh 
ngoài da); kết hợp nấu nước rau ngổ 
để rửa hằng ngày. 

- Hỗ trợ chữa trị ung thư dạ dày, 
ung thư tiền liệt tuyến: 100g rau ngổ 
rửa sạch, giã nhuyễn vắt lấy nước 
cốt, 50g lá non cây hoàn ngọc giã nát 

vắt lấy nước cốt (có thể dùng cả bã), 
thêm 1 giọt mật gấu nguyên chất, 
trộn lẫn tất cả uống (ăn) vào lúc 12h 
đêm, liên tục trong hai tháng. 

Lưu ý: trong thời gian dùng bài 
thuốc này, cần kiêng ăn hải sản, cam, 
quít, bưởi, mãng cầu ta, có thể ăn 
thêm mãng cầu xiêm, trái lựu, hồng 
chín, sabôchê. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

CÁCH PHÒNG NGỪA ĐAU 
LƯNG   

Đau lưng là một cảm giác phiền 
toái phổ biến. Hầu hết mọi người sẽ 
trải qua đau lưng ít nhất một lần 
trong cuộc sống và có khoảng 10% 
dân số trên toàn cầu bị đau lưng 
(WHO). Đau lưng là một trong 
những lý do thường gặp khiến mọi 
người đi đến bác sĩ hoặc phải nghỉ 
công việc. Đau lưng kéo dài từ vài 
ngày đến vài tuần được coi là cấp 
tính. Đau kéo dài trong ba tháng 
hoặc lâu hơn được coi là mạn tính.  

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược 
TpHCM thường xuyên tiếp nhận 
những người bệnh bị đau lưng kéo 
dài. TS BS. Nguyễn Minh Anh – 
Trưởng khoa Ngoại Thần kinh Bệnh 
viện Đại học Y Dược TPHCM, giải 
thích về bệnh đau lưng mạn tính: 

Triệu chứng 
Người bệnh đau lưng mạn tính có 

các triệu chứng đau lưng kéo dài trên 
3 tháng như đau cơ, đau lan xuống 
chân, hạn chế tính linh hoạt, ảnh 
hưởng hoạt động hàng ngày, không 
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có khả năng đứng thẳng. 
Hầu hết đau lưng từng bước cải 

thiện với điều trị tại nhà và tự chăm 
sóc. Tuy nhiên người bệnh cần đến 
thăm khám bác sĩ khi có các biểu 
hiện bệnh như đau lưng không giảm 
hoặc cường độ cao, đặc biệt là vào 
ban đêm, khi nằm xuống hoặc khi đi 
lại; đau lưng lan xuống một hoặc cả 
hai chân, đặc biệt là nếu cơn đau kéo 
xuống dưới đầu gối; yếu, tê hoặc 
ngứa ran ở một chân hoặc cả hai; rối 
loạn tiêu tiểu; đau lưng kèm với sốt, 
sụt cân không giải thích được. 

Phương pháp chẩn đoán bệnh 
Người bệnh đến khám tại Bệnh 

viện Đại học Y Dược TPHCM hoặc 
các cơ sở y tế có phòng khám đau 
mạn tính sẽ được thăm khám kỹ 
lưỡng, đánh giá lại quá trình bệnh chi 
tiết dựa trên bộ câu hỏi dành riêng 
cho bệnh đau lưng mạn tính. Đồng 
thời, người bệnh được chỉ định thực 
hiện một số các cận lâm sàng như xét 
nghiệm máu, chụp X- quang, siêu 
âm, đo độ loãng xương, đo điện cơ, 
chụp cắt lớp (CT Scan), cộng hưởng 
từ (MRI) giúp phát hiện sớm được 
bệnh. 

Phương pháp điều trị bệnh 
Hầu hết bệnh đau lưng trở nên tốt 

hơn với một vài tuần điều trị tại nhà. 
Bác sĩ có thể sẽ khuyên người bệnh 
dùng thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ 
kết hợp vật lý trị liệu và tập thể dục. 
Trong trường hợp các biện pháp 
khác không làm giảm đau và nếu cơn 
đau tỏa xuống chân, các bác sĩ có thể 

tiêm thuốc phong bế thần kinh hai 
chân giúp giảm đau. Kỹ thuật này 
được áp dụng thường xuyên tại 
phòng khám Đau mạn tính - Khoa 
Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Đại học 
Y Dược TPHCM. 

Hiện tại, rất ít người bệnh cần phải 
phẫu thuật cho bệnh đau lưng. Phẫu 
thuật chỉ có hiệu quả trên những 
bệnh chèn ép thần kinh nặng, không 
đáp ứng với điều trị thuốc và vật lí trị 
liệu như thoát vị đĩa đệm, trượt đốt 
sống, gãy xẹp đốt sống do loãng 
xương, u tủy... 

Ngoài ra còn những phương pháp 
trị liệu khác mang hiệu quả nhất định 
như nắn bóp chăm sóc, châm cứu, 
Yoga,… 

Để phòng ngừa bệnh đau lưng, ThS 
BS. Lê Viết Thắng, chuyên khoa 
Ngoại thần kinh, khuyến cáo cộng 
đồng có thể tránh đau lưng sớm bằng 
cách cải thiện điều kiện thể chất và 
thực hành vận động thích hợp như 
tập thể dục, đi bộ, bơi lội, tư thế 
đứng và ngồi đúng, không hút thuốc 
lá, giảm cân. 

  (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
 
 

 
 

GIẢI PHÁP “NÂNG TẦM” CHO 
TRÁI CÂY VÙNG ĐBSCL: TẠO 
LIÊN KẾT CHẶT CHẼ GIỮA 
NHÀ VƯỜN VỚI DOANH 
NGHIỆP   

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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 Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) là “vựa” trái cây của cả 
nước với nhiều loại đặc sản nổi 
tiếng. Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn 
chưa được khai thác một cách hiệu 
quả, nguyên nhân là do mối liên kết 
giữa sản xuất và tiêu thụ còn lỏng 
lẻo. Việc thành lập các tổ hợp tác, 
hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp 
để đẩy mạnh sản xuất theo các quy 
trình an toàn được coi là đòi hỏi cấp 
thiết. 

 Theo thống kê, năm 2015, ĐBSCL 
có 307.060ha cây ăn trái, chiếm 
37,5% diện tích cây ăn trái của cả 
nước. Các tỉnh có diện tích trồng cây 
ăn trái lớn trong khu vực là Tiền 
Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc 
Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp; 10 loại 
cây ăn trái có diện tích lớn là chuối, 
xoài, cam, nhãn, dứa, bưởi, sầu 
riêng, thanh long, chôm chôm, quýt. 

Tuy nhiên, đến nay, phần lớn các 
loại quả đều tiêu thụ dưới dạng quả 
chín, tươi sau khi thu hoạch; việc chế 
biến, phơi sấy, đóng hộp, nước ép, 
bảo quản nhiều ngày đang mới giai 
đoạn đầu và chiếm tỷ lệ rất nhỏ.  Thị 
trường tiêu thụ trái cây ở trong nước 
là chính, chiếm 85-90% tổng sản 
lượng sản xuất; xuất khẩu mới chiếm 
10-15%. Tình trạng sản xuất phân 
tán, manh mún còn phổ biến, diện 
tích vườn cây có năng suất, chất 
lượng, hiệu quả thấp còn chiếm tỷ lệ 
cao do việc phát triển theo phong 
trào, không theo quy hoạch; việc đầu 
tư thâm canh chưa thống nhất theo 

quy trình kỹ thuật; số lượng, quy 
cách, chất lượng không đồng đều; 
khối lượng trái cây đạt chứng nhận 
GAP, được cấp mã số vùng trồng 
còn ít. Công tác giống và quản lý cây 
giống còn nhiều bất cập, nhiều cây 
giống kém chất lượng, không sạch 
bệnh vẫn được tiêu thụ trên thị 
trường, công tác quản lý nhà nước về 
giống cây lâu năm chưa đáp ứng 
được yêu cầu. 

Theo TS.Nguyễn Hữu Đạt (Hiệp 
hội Rau quả Việt Nam), giá thành và 
chất lượng vệ sinh an toàn thực 
phẩm đối với nhóm quả tươi xuất 
khẩu hiện nay của Việt Nam là thách 
thức lớn khi tham gia vào Hiệp định 
đối tác kinh tế xuyên Thái Bình 
Dương (TPP). Vì vậy, cần phải thực 
hiện cấp bách một số giải pháp sau 
để thâm nhập sâu hơn vào các thị 
trường khó tính: Hợp tác hóa để sản 
xuất cây ăn quả ở quy mô lớn hơn, 
nguyên liệu sản xuất ra đồng nhất 
hơn; rải vụ để có sản phẩm xuất khẩu 
quanh năm; thực hiện VietGAP (thực 
hiện trên ý thức tự giác, không cần 
có chứng nhận tốn kém); chăm sóc 
cây trồng và thu hoạch đúng quy 
trình kỹ thuật, đối với nhãn, vải, 
xoài, vú sữa xuất đi Mỹ cần bọc trái; 
liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp 
xuất khẩu, cung ứng nguyên liệu quả 
cho doanh nghiệp trung thực và 
quanh năm theo một mức giá hợp lý 
thống nhất quanh năm. 

Quyết định 1648/QĐ-TT-BNN 
ngày 17/7/2013 của Bộ Nông nghiệp 
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và PTNT về phê duyệt quy hoạch 
vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập 
trung và định hướng rải vụ một số 
cây ăn quả ở Nam Bộ đến năm 2020 
hướng đến mục tiêu hình thành vùng 
trồng cây ăn quả chủ lực trồng tập 
trung và định hướng rải vụ một số 
cây ăn quả theo hướng đảm bảo năng 
suất, chất lượng, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, nâng cao hiệu quả và khả 
năng cạnh tranh, trên cơ sở đổi mới 
phương thức tiếp cận thị trường, kết 
hợp ứng dụng nhanh các thành tựu 
khoa học, công nghệ, khai thác có 
hiệu quả lợi thế và điều kiện sinh 
thái mỗi vùng, mỗi địa phương đối 
với từng loại cây; quan tâm đến cây 
ăn quả đặc sản nổi tiếng có lợi thế 
cạnh tranh cao ở từng địa phương. 

Để đạt được mục tiêu này, theo ông 
Nguyễn Văn Hòa, các địa phương 
cần vận động nông dân tham gia các 
hình thức hợp tác liên kết hình thành 
“tổ chức sản xuất của nông dân” có 
quy mô phù hợp theo nhiều mức độ 
như: câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác 
xã, doanh nghiệp cổ phần. Khuyến 
khích các doanh nghiệp liên kết với 
“tổ chức sản xuất của nông dân” theo 
chuỗi giá trị cây ăn quả chủ lực trồng 
tập trung, từ sản xuất đến thu mua, 
bảo quản, chế biến và tiêu thụ; tạo 
điều kiện khuyến khích doanh 
nghiệp liên doanh, liên kết trực tiếp 
với các đối tác nước ngoài, đặc biệt 
là khâu bảo quản và tiêu thụ trái cây 
tươi. Hình thành các liên kết vùng 
trong sản xuất, rải vụ thu hoạch và 

tiêu thụ sản phẩm đảm bảo phát triển 
ngành hàng trái cây bền vững. Phát 
huy hiệu quả, hiệu lực công tác chỉ 
đạo điều hành của các Tổ trái rải vụ 
thu hoạch các cây ăn trái chủ lực đã 
hình thành, xoài (Đồng Tháp là tổ 
trưởng), chôm chôm (Bến Tre tổ 
trưởng), sầu riêng (Tiền Giang tổ 
trưởng), nhãn (Vĩnh Long tổ trưởng). 
Trên cơ sở định hướng quy hoạch 
của tỉnh, của vùng, tăng cường công 
tác quản lý, giám sát thực hiện đảm 
bảo phát triển đúng định hướng, xác 
định cụ thể diện tích từng loại cây 
gắn với việc xây dựng hệ thống thu 
mua, sơ chế, chế biến, bảo quản và 
tiêu thụ. Đẩy mạnh công tác nghiên 
cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về 
giống, kỹ thuật canh tác, xu hướng 
tiêu dùng của thị trường; chọn tạo ra 
giống mới thích ứng với từng vùng, 
với biến đổi khí hậu, năng suất, chất 
lượng phù hợp với xu hướng tiêu 
dùng của thị trường, nhất là những 
cây đặc sản, nổi tiếng có lợi thế cạnh 
tranh. “Cục Trồng trọt sẽ tham mưu 
cho bộ, ngành Trung ương có liên 
quan để tăng cường liên kết sản xuất, 
điều hành hiệu quả rải vụ thu hoạch, 
quản lý tốt quy hoạch phát triển cây 
ăn quả vùng ĐBSCL. Nhà nước cần 
có các chính sách phát triển cây ăn 
quả phù hợp”, ông Hòa nhấn mạnh. 

(Theo kinhtenongthon.com.vn) 
 

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ ĐẠT 2,25 
TỶ USD 

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, 
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 tính đến hết tháng 8, khối lượng 
xuất khẩu cà phê đạt 1,27 triệu tấn 
và 2,25 tỷ USD, tăng gần 40% về 
khối lượng và tăng 20,7% về giá trị 
so với cùng kỳ năm 2015. 

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 7 
tháng đầu năm đạt 9 1.754 USD/tấn, 
giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 
2015.  

Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị 
trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của 
Việt Nam trong 7 tháng đầu năm với 
thị phần lần lượt là 15% và hơn 13%. 

Theo Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt 
Nam, dù kim ngạch XK cà phê từ 
đầu năm đến nay tăng mạnh so với 
cùng kỳ năm trước, song cà phê Việt 
Nam chủ yếu xuất dưới dạng thô, giá 
trị gia tăng thấp.  

Vấn đề nổi cộm trong ngành cà phê 
hiện nay là quản lý chất lượng vệ 
sinh an toàn thực phẩm chưa tốt. 
Trong hàng loạt doanh nghiệp, cơ sở 
chế biến cà phê, số cơ sở có thương 
hiệu bài bản, đăng ký kinh doanh khá 
ít.  

Rất nhiều cơ sở chế biến rang xay 
cà phê tạo ra sản phẩm không đúng 
chất lượng, thậm chí là cà phê “bẩn” 
được mở ra, không chỉ tại khu vực có 
nhiều cà phê như Tây Nguyên mà ở 
hầu hết các tỉnh biên giới Tây Ninh 
và vùng ĐBSCL đều có.  

Để tạo điều kiện phát triển cho các 
cơ sở cà phê rang xay uy tín, tập 
trung xuất khẩu, Hiệp hội Cà phê-Ca 
cao Việt Nam đề nghị công tác quản 
lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại các 

cơ sở rang xay, chế biến cà phê trên 
cả nước phải được triển khai sát sao, 
hiệu quả hơn trong thời gian tới.   

(Theo daidoanket.vn) 
 

 
 
 

TIẾP TỤC CẢI TIẾN PHƯƠNG 
ÁN THI, TUYỂN SINH NĂM 
2016 ĐỂ ÁP DỤNG CHO NĂM 
2017  

Ngay trước thềm năm học mới, Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 
ra chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm 
học 2016-2017 của ngành giáo dục. 
Đồng thời, Bộ trưởng Phùng Xuân 
Nhạ cũng chia sẻ quan điểm về 
những vấn đề "nóng" của giáo dục 
như: dạy thêm học thêm, phương án 
tổ chức thi, công nhận tốt nghiệp và 
xét tuyển năm 2017, thông tư về 
nhận xét đánh giá học sinh tiểu học, 
xây dựng chương trình và viết sách 
giáo khoa... 

Tại buổi họp báo khai giảng năm 
học mới 2016-2017, đại diện Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là 
năm đầu tiên Bộ trưởng có chỉ thị, 
yêu cầu toàn ngành giáo dục tập 
trung triển khai 9 nhiệm vụ chủ yếu 
của năm học 2016-2017 và những 
năm tiếp theo. 

Các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Rà 
soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở 
giáo dục và đào tạo trong cả nước; 
Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 
viên và cán bộ quản lý giáo dục các 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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cấp; Công tác phân luồng và định 
hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ 
thông; Nâng cao chất lượng dạy học 
ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở 
các cấp học và trình độ đào tạo; Ứng 
dụng công nghệ thông tin trong dạy, 
học và quản lý giáo dục; Đẩy mạnh 
giao quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại 
học; Hội nhập quốc tế trong giáo dục 
và đào tạo; Tăng cường cơ sở vật 
chất đảm bảo chất lượng các hoạt 
động giáo dục và đào tạo; Phát triển 
nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân 
lực chất lượng cao. 

Kèm theo là 5 giải pháp cơ bản: 
Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính về giáo dục 
và đào tạo; Nâng cao năng lực lãnh 
đạo của cán bộ quản lý giáo dục các 
cấp; Tăng cường các nguồn lực đầu 
tư cho giáo dục và đào tạo; Tăng 
cường công tác khảo thí và kiểm 
định chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh 
công tác truyền thông về giáo dục và 
đào tạo. 

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, 
các nhiệm vụ và giải pháp trên 
không chỉ được ngành giáo dục thực 
hiện trong năm học mới này mà còn 
tiếp tục thực hiện lâu dài trong 
những năm học tiếp theo. Trong số 9 
nhiệm vụ, nhiệm vụ về "Nâng cao 
chất lượng đội ngũ giáo viên và cán 
bộ quản lý giáo dục các cấp" được 
coi là trọng tâm. Theo Bộ trưởng, 
quyết định sự thành bại của sự 
nghiệp đổi mới giáo dục phụ thuộc 

vào số 1,3-1,4 triệu thầy cô hiện có. 
(Theo nhandan.com.vn) 

 
VIỆT NAM CÓ ¾ HỌC SINH 
ĐẠT HUY CHƯƠNG TẠI 
OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ 
2016   

Cục Khảo thí và Kiểm định chất 
lượng giáo dục cho biết đội tuyển 
quốc gia Việt Nam có 3/4 thí sinh dự 
thi đoạt huy chương trong Olympic 
Hoá học quốc tế năm 2016. 

Olympic Hoá học quốc tế năm 
2016 lần thứ 48 tổ chức ở Tbilisi thủ 
đô của Gruzia, có 75 quốc gia và 
vùng lãnh thổ tham dự với tổng số 
280 thí sinh. Kết quả của đội tuyển 
quốc gia Việt Nam là rất đáng tự 
hào. 

 Cụ thể các em đoạt giải Huy 
chương Vàng là các em Đinh Quang 
Hiếu, học sinh lớp 11, Trường Trung 
học phổ thông chuyên Khoa học Tự 
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và 
em Nguyễn Khánh Duy, học sinh lớp 
12, Trường Trung học phổ thông 
chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 

Em Nguyễn Thành Trung, học sinh 
lớp 12, Trường Trung học phổ thông 
chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam 
Định đoạt Huy chương Bạc. Riêng 
em Phạm Đức Minh, học sinh lớp 11 
Trường Trung học phổ thông chuyên 
Hà Nội-Amsterdam, Thành phố Hà 
Nội do bị ốm từ ngày thi thực hành 
nên ảnh hưởng không tốt về tâm lí 
dẫn đến điểm thi chỉ đạt 43,68 điểm.  

Cục Khảo thí và Kiểm định chất 
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lượng giáo dục cũng cho biết điểm 
thi của các thí sinh của Việt Nam 
đoạt Huy chương đều xếp thứ hạng 
cao trong cuộc thi. Cụ thể, em Đinh 
Quang Hiếu đạt 89,764 điểm, đứng 
thứ 7/280 thí sinh; em Nguyễn 
Khánh Duy đạt 86,116 điểm, đứng 
thứ 16/280 thí sinh; em Nguyễn 
Thành Trung đạt 79,212 điểm, đứng 
thứ 38/280 thí sinh.  

Tổng số Huy chương trên BXH: 
Trung Quốc đoạt 4 Huy chương 
Vàng; các nước Nga, Rumani, Hàn 
Quốc, Đài Loan cùng đoạt 3 Huy 
chương Vàng; Việt Nam cùng Thái 
Lan, Sigapore, Ấn Độ và Iran cùng 
được 02 Huy chương Vàng  

(Theo congly.com.vn) 
 

“ĐẦU NĂM HỌC MỚI SẼ KHẮC 
PHỤC NGAY THÔNG TƯ 30”   

“Nội dung thông tư 30, đánh giá 
học sinh tiểu học để học sinh tự hoàn 
thiện mình chứ không phải đánh giá 
để lấy điểm là đúng. Nhưng lộ trình, 
hướng đi, sự chuẩn bị... cần phải 
xem xét”.  

Phát biểu tại Trường TH Nguyễn 
Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM) ngày 6-
6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng 
Xuân Nhạ cho biết như trên.  

Đứng trước ban giám hiệu, giáo 
viên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ 
nói: “Tôi rất chia sẻ với các thầy cô 
về thông tư 30. Mục tiêu ý nghĩa 
thông tư 30 rất tốt, rất nhân văn theo 
hướng đánh giá các khía cạnh của 
một trẻ để giúp các em hoàn thiện, 

mỗi ngày một ít. Nhưng lớp đông 
quá các cô các thầy rất khó đánh giá. 

Mặt khác, từ đánh giá bằng cho 
điểm, làm rất nhanh đột ngột chuyển 
sang phải nhận xét, cộng với sổ sách 
nhiều, tâm thế giáo viên sẽ không 
thoải mái, chưa kể đến một số đơn vị 
thêm các yêu cầu nữa...”. 

Vẫn khẳng định việc đánh giá học 
sinh bằng nhận xét là hướng đi của 
giáo dục nhưng Bộ trưởng Nhạ cho 
biết sẽ chú trọng vào lộ trình và bước 
đi cụ thể. Những địa phương như 
TP.HCM, sĩ số trên lớp quá đông sẽ 
tìm cách làm hợp lý. Có thể làm theo 
hướng thí điểm, một hai năm sau 
hoặc 5 năm sau mới nhân rộng, chứ 
không thể một lúc dàn hàng ngang. 

Giáo viên phải có tập huấn để hiểu 
cách đánh giá thông tư 30, không 
làm trong miễn cưỡng, phụ huynh 
cũng phải hiểu được thông tư 30 thì 
ngành giáo dục mới làm... Để thực 
hiện tốt thông tư 30 thì không làm 
cực đoan, không chuyển từ cho điểm 
sang bỏ điểm đi để nhận xét. Đầu 
năm học mới này, bộ sẽ khắc phục 
ngay thông tư 30. 

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang có 
hướng dùng công nghệ thông tin để 
“giảm tải” nhận xét cho giáo viên khi 
họ thực hiện đánh giá học sinh theo 
thông tư 30 với cách “lượng hóa” 
nhận xét cho giáo viên. 

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị 
TP.HCM phải quan tâm đầu tư cho 
lớp học và vấn đề quá tải sĩ số học 
sinh/giáo viên/lớp. 
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“Chúng ta không công bằng khi 
yêu cầu các cô các thầy làm việc 
nhiều hơn mà đãi ngộ vẫn như xưa 
được. Khi yêu cầu giáo viên đánh giá 
kỹ hơn, toàn diện hơn học sinh thì 
thu nhập của họ phải tăng lên. Nếu 
chúng ta chỉ quan trọng đến khía 
cạnh khoa học mà quên những bước 
đi thì hiệu quả đổi mới là rất thấp”, 
Bộ trưởng Nhạ nói. 

Đổi mới toàn diện giáo dục sẽ sang 
một phương thức phát triển mới và 
chuẩn cần phải thay đổi. Bộ đang chỉ 
đạo các cục chuyên môn cùng với 
chuyên gia xây dựng, rà soát chuẩn 
giáo viên phù hợp với yêu cầu mới, 
trong đó bậc tiểu học cũng phải có 
chuẩn mới. 

Chuẩn mới của giáo viên chú trọng 
vào việc phát huy năng lực tiếng Anh 
và công nghệ thông tin, có chương 
trình nâng cao cập nhật kiến thức kỹ 
năng, kiến thức khoa học giáo dục 
cho bậc giáo dục tiểu học. 

Trường ĐH kém sẽ bị sáp nhập, 
giải tán 

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ 
GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tại buổi 
làm việc với Trường ĐH Công nghệ 
TP.HCM (Hutech). 

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng 
Phùng Xuân Nhạ cho biết nhiều 
người thắc mắc việc ông chọn 
Hutech để thăm trong chuyến công 
tác tại TP.HCM. 

“Lâu nay các quan chức thường 
đến thăm trường công lập nhưng tôi 
chọn thăm một trường tư thục. Đây 

không phải thiên vị mà xuất phát từ 
sự công bằng trong phát triển giáo 
dục. Dù những năm gần đây ngành 
giáo dục đã đạt được nhiều thành tựu 
nhưng đánh giá một cách nghiêm túc 
trong 3 khâu đột phá, khâu phát triển 
nguồn nhân lực đang có vấn đề nhất. 

Nhiệm vụ đầu tiên của các trường 
ĐH là đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, ít nhất là sinh viên ra 
trường phải có việc. Nhìn lại nội 
dung chương trình, phương thức đào 
tạo đang có nhiều vấn đề” - ông Nhạ 
cho biết. 

Bộ trưởng cũng cho biết trong thời 
gian tới chủ trương của bộ sẽ tôn 
trọng và tạo điều kiện cho tất cả các 
trường ĐH. “Những trường ĐH nào 
tốt đều sẽ được ưu tiên đầu tư và 
được tiếp cận với các điều kiện phát 
triển. Còn trường ĐH nào kém sẽ bị 
sáp nhập, thậm chí giải tán. Không 
thể có tình trạng có tên trường đào 
tạo ra sản phẩm không tốt” - ông 
Nhạ khẳng định. 

 (Theo Tuổi trẻ ĐT) 
 

LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI 
“CUỘC THI SÁNG TẠO THANH 
THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG NĂM 
2015-2016”   

Ngày 26/8, tại trường THCS Lê 
Quang Cường (TP. Bà Rịa)  đã diễn 
ra lễ tổng kết và trao giải “Cuộc thi 
sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 
của tỉnh năm 2015-2016” do Liên 
hiệp các Hội KHKT tỉnh, Sở 
KH&CN, Sở GD&ĐT, tỉnh Đoàn 



Phổ Biến Kiến Thức số 200 - 8.2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 23 

phối hợp thực hiện. 
Cuộc thi được phát động với 5 lĩnh 

vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần 
mềm tin học; các sản phẩm thân 
thiện với môi trường; dụng cụ sinh 
hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo 
vệ môi trường và phát triển kinh tế. 

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, 
nhi đồng của tỉnh năm 2015-2016 
nhằm khơi dậy tiềm năng và phát 
huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu 
niên, nhi đồng, qua đó giúp các em 
trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng 
sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành 
nhà sáng chế trong tương lai. 

Sau hơn 1 năm phát động, kết thúc 
cuộc thi có 32 sản phẩm đạt giải, 
gồm: 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 8 giải 
Ba và 17 giải khuyến khích. 

 (TTTT&TK KH&CN) 
 

 
 
 
NGUY CƠ MẤT AN TOÀN 
THÔNG TIN  

Thời gian gần đây, số vụ tấn công 
mạng ngày càng gia tăng về quy mô 
và mức độ nghiêm trọng, gây nhiều 
thiệt hại cho các doanh nghiệp, tổ 
chức trong nước. Thống kê từ Bkav 
cho thấy, tại Việt Nam có tới 40% số 
website tồn tại lỗ hổng bảo mật, 
trung bình mỗi tháng có hơn 300 
website bị tấn công. Điều đó cho 
thấy các đơn vị chưa chú trọng đầu 
tư cho việc bảo đảm an ninh, an toàn 
thông tin (AN, ATTT). 

Thống kê từ Trung tâm ứng cứu 
khẩn cấp máy tính Việt Nam 
(VNCert) cho thấy, Việt Nam là một 
trong các quốc gia có tốc độ phát 
triển về công nghệ thông tin nhanh, 
cho nên đang là mục tiêu tấn công 
của tội phạm mạng toàn cầu. Riêng 
trong năm 2015 đã có hơn 31.585 sự 
cố an ninh thông tin, trong đó có 
5.898 cuộc tấn công lừa đảo, 8.850 
cuộc tiến công thay đổi giao diện và 
16.837 vụ cài mã độc... Các đơn vị 
về an ninh mạng đã nhiều lần cảnh 
báo mức độ nhận thức và sẵn sàng 
ứng phó về các sự cố AN, ATTT tại 
Việt Nam còn rất yếu. Nhất là ý thức 
người sử dụng, quản trị viên còn yếu 
kém về năng lực, khi sử dụng máy 
tính không đủ khả năng tự bảo vệ 
trước những nguy cơ trên mạng. 
Chính vì vậy mà Việt Nam nằm 
trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ 
lây nhiễm các phần mềm độc hại cao 
trên thế giới, ước tính khoảng 66%, 
trong khi theo tỷ lệ trung bình của 
thế giới chỉ khoảng 20% (số liệu của 
Công ty Microsoft). Thông qua mã 
độc lây lan trong máy tính, tin tặc đã 
thu thập thông tin của các quản trị 
viên, chiếm quyền điều khiển hệ 
thống, khiến trong năm 2014 đã có 
hơn tám nghìn cuộc tấn công, các 
máy chủ, website bị mất quyền kiểm 
soát, thay đổi giao diện, cài mã độc...  

Tình hình AN, ATTT và sự cố nêu 
trên tưởng chừng đã là lời “cảnh 
báo” với các đơn vị, nhưng theo 
nhận định của Bkav thì các cơ quan, 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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tổ chức của Việt Nam vẫn trong tình 
trạng... không hề có khả năng ghi 
nhận, cảnh báo, quét các cuộc tấn 
công của tin tặc. Nhiều đơn vị còn 
không biết phải làm sao ngay cả khi 
đã phát hiện bị tấn công. Chính vì 
vậy mà qua sự cố tin tặc xâm nhập 
vào hệ thống của Vietnam Airlines 
ngày 29-7 vừa qua, nhiều ý kiến cho 
rằng, cũng là một điều rất bình 
thường với trình độ và ý thức bảo 
đảm AN, ATTT hiện nay. Hiệp hội 
An toàn thông tin Việt Nam 
(VNISA) nhận định, đây là cuộc tấn 
công có chủ đích, hệ thống bị tin tặc 
xâm nhập từ giữa năm 2014 và cài 
“cửa hậu” (backdoor). Phó Chủ tịch 
phụ trách an ninh mạng Bkav Ngô 
Tuấn Anh nhận định, mặc dù đây là 
cuộc tấn công nghiêm trọng, tin tặc 
đã xâm nhập sâu vào hệ thống, 
nhưng cách thức tấn công lại... 
không mới. Hệ thống máy tính của 
quản trị viên đã bị kiểm soát, theo 
dõi, bởi các phần mềm gián điệp lợi 
dụng lỗ hổng an ninh trong tệp tin 
văn bản để phát tán. Để xâm nhập hệ 
thống, tin tặc có thể gửi mã độc qua 
thư điện tử; giấu trong các phần mềm 
đã bẻ khóa trên mạng; giả mạng các 
phần mềm khiến người dùng bị nhầm 
và tải về khiến máy tính bị lây nhiễm 
và lan rộng ra. Sau khi xâm nhập, mã 
độc thường xuyên kết nối, gửi dữ 
liệu và cho phép tin tặc có khả năng 
kiểm soát, điều khiển máy tính từ xa. 
Qua phân tích cho thấy, mã độc này 
đã xuất hiện tại nhiều cơ quan Nhà 

nước, doanh nghiệp, ngân hàng, viện 
nghiên cứu... và vấn đề này đã được 
Bkav nhiều lần cảnh báo, nhưng 
dường như vẫn không nhận được sự 
quan tâm đúng mức. VNISA cho 
rằng, các cuộc tấn công mạng dần sẽ 
được chuẩn bị công phu hơn, tin tặc 
sử dụng mã độc không bị nhận diện 
bởi các phần mềm chống vi-rút; xâm 
nhập, kiểm soát các máy chủ quan 
trọng, cơ sở dữ liệu khách hàng và 
lây lan rộng nhiều máy tính, vùng 
miền khác nhau, để khi cần thiết có 
thể phát động tấn công đồng loạt gây 
ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất 
nước.  

Phó Chủ tịch phụ trách an ninh 
mạng Bkav Ngô Tuấn Anh cho rằng, 
để cải thiện tình hình, tăng cường an 
ninh cho hệ thống, các đơn vị cần 
thực hiện những biện pháp rà soát 
bảo vệ trước những cuộc tấn công có 
thể xảy ra. Bên cạnh việc trang bị 
thiết bị an toàn, an ninh tốt, thì cũng 
cần nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực CNTT. Các doanh nghiệp cũng 
cần áp dụng quy trình kiểm tra hệ 
thống thường xuyên, trang bị giải 
pháp cảnh báo về những mối nguy 
tiềm ẩn nhằm bảo đảm cho hoạt 
động thông suốt của hệ thống. Nhất 
là việc điều phối ứng phó an ninh 
mạng, để trong trường hợp xảy ra sự 
cố có thể huy động các nguồn lực, 
thực hiện các kịch bản ứng phó kịp 
thời. Ngoài ra, trong một dự án về 
IT, cần đầu tư ít nhất từ 5% đến 10% 
kinh phí cho việc bảo đảm an ninh 
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mạng, nếu không sẽ khó có thể bảo 
vệ hệ thống không bị xâm nhập, 
đánh cắp dữ liệu từ tin tặc. 

 (Theo nhandan.com.vn) 
 

LÀM SẠCH BÀN PHÍM ĐƠN 
GIẢN VÀ NHANH CHÓNG 

Thông thường, sau một khoảng 
thời gian sử dụng, bàn phím máy 
tính, laptop sẽ "đóng" một lớp bụi bẩn, 
đôi khi là một mẩu vụn bánh mì hay 
thậm chí là lông thú cưng. 

Những lúc thế này, chắc hẳn bạn sẽ 
nghĩ ngay đến phương pháp vệ sinh 
đó là lật ngược bàn phím, sau đó lắc 
nhẹ để chất bẩn rơi khỏi các khe 
phím; hoặc sử dụng các dụng cụ 
chuyên dùng để vệ sinh bàn phím 
của mình. Tuy nhiên, không phải lúc 
nào bạn cũng mang theo bên mình 
các dụng cụ này; hoặc khi lật ngược 
và lắc nhẹ cũng không thể làm bụi 
hay các chất bẩn khác rơi hoàn toàn 
ra khỏi khe phím. 

Do đó, bạn hãy thử sử dụng băng 
keo. Thao tác thực hiện rất đơn giản, 
trước hết, bạn cần chuẩn bị một mẩu 
băng keo nhỏ (loại một mặt) với 
chiều dài khoảng 3cm như giấy ghi 
nhớ (giấy note). 

 
Tiếp đến, bạn hãy gấp đôi hai mặt 

không chứa keo lại, sau đó từ từ đưa 
mẩu băng keo đã gấp đôi này vào 
khe phím và di chuyển qua lại. 

Sau đó, hãy thử nhấc mẩu băng keo 
ra khỏi khe phím, bạn sẽ thấy bụi 
hay các chất bẩn khác bám trên băng 
keo. Theo đó, để chắc chắn khe phím 
được sạch hơn, bạn hãy tiếp tục di 
chuyển băng keo qua lại khe phím 
này vài lần nữa trước khi chuyển 
sang khe phím khác. 

Như vậy, bạn đã hoàn tất thao tác 
sử dụng băng keo để lấy chất bẩn ra 
khỏi bàn phím máy tính. 

Ngoài ra, phương pháp này có thể 
áp dụng cho một số khe nhỏ khác 
trong các linh kiện máy tính hay 
thậm chí bạn còn áp dụng được cho 
phím Home trên các 
dòng smartphone hiện nay. 

 (Theo pcworld.com.vn) 
 
 

 
 

 
 
ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TƯỚI 
NƯỚC TỪ XA BẰNG REMOTE  

Hệ thống tưới nước từ xa không 
dây vừa giúp giảm công sức lao 
động, lại vừa tiết kiệm nước cũng 
như an toàn trong lao động (khi 
phun thuốc trừ sâu). 

Hệ thống tưới cây tự động bằng 
điều khiển từ xa này gồm: hệ thống 
đường ống dẫn nước, van điện từ 
đóng mở tự động, máy bơm nước, 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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đầu phun kiểu phun sương và điều 
khiển từ xa không dây tắt mở các 
thiết bị cách xa hàng trăm mét hoặc ổ 
cắm tắt mở máy bơm qua di dộng. 
Bạn có thể tưới nước cho trang trại 
dù bạn đang ở bất kỳ đâu: VD. Bạn 
đang ngồi nhà hàng xóm kế bên 
uống nước bạn không phải chạy về 
nhà đóng mở cầu dao máy bơm nước 
hay là bạn đang đi du lịch bạn vẫn có 
thể lên lịch tưới tự động qua  điện 
thoại. Hệ thống rất phù hợp cho việc 
trồng cà phê, tiêu và thanh long... 

Loại 1: Điều khiển bằng Remote 
điều khiển chi phí rẻ giá hợp lý 
nhưng  chỉ điều khiển được trong 
bán kính từ 50 đến 1000M. Giá từ 
300 đến 550 nghìn đồng 

Loại 2: Điều khiển qua điện thoại 
chi phí từ 600 đến 1triệu 100 điều 
khiển từ bất kỳ nơi nào còn có cả 
tính năng hẹn giờ tự động tắt mở. 

Liên hệ: 0439784346 
Tư vấn kỹ thuật Hotline: 

0989152928-
email:tuanthaivd@gmail.com.  

 (Theo hometech.vn) 
 

GIỐNG THANH LONG RUỘT 
ĐỎ TL5   

Thông qua thực hiện đề tài 
“Nghiên cứu các giải pháp khoc học 
và công nghệ phát triển thanh long ở 
các tỉnh phía Bắc” (mã số 
KC06.17/11-15), các nhà khoa học 
thuộc Viện Nghiên cứu rau quả đã 
nghiên cứu chọn tạo thành công 
giống thanh long ruột đỏ TL5. 

 Giống thanh long ruột đỏ TL5 có 
đặc điểm chính: cây sinh trưởng 
khỏe, cành to, màu xanh đậm, ra hoa 
tự nhiên tập trung từ tháng 4 đến 10, 
có 10-11 đợt hoa trong năm, khối 
lượng quả 400-450 g, quả hình thuôn 
dài, độ brix đạt 17-18. Kết quả trồng 
thử nghiệm tại một số tỉnh phía Bắc 
cho thấy, năng suất của giống TL5 
tăng theo tuổi cây, từ 3-4 kg quả/trụ 
(năm thứ nhất) lên 20-22 kg quả/trụ 
(năm thứ 3). Khi ổn định, giống TL5 
có thể cho năng suất 27-30 kg 
quả/trụ. 

Đc liên hệ: TS Nguyễn Quốc Hùng 
- Viện Nghiên cứu rau quả 

Đ/c: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; 
Tel: 0912265778; 
Email:hungnqrifav@gmail.com 

    (Theo KH&CN ĐT) 
 

 
 
 
Hỏi: Xin cho hỏi chanh dây của tôi 

bị vàng lá,, quăn lá ở ngọn, có chấm 
màu nâu ở lá là bị bệnh gì? 

Trả lời:  Thạc sỹ Nguyễn Phước 
Tuyên tư vấn như sau: 

Trước hết bạn nên mang mẫu cây 
bệnh đến Chi cục Bảo vệ Thực vật 
của địa phương nhờ giám định để 
biết được nguyên nhân chính xác và 
đưa ra hướng phòng trừ hiệu quả. Do 
thiếu hình ảnh nên khó chẩn đoán. 
Qua mô tả  của bạn, có khả năng cây 
chanh dây vườn bạn bị bệnh do 
virus. 

HỎI – ĐÁP  



Phổ Biến Kiến Thức số 200 - 8.2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 27 

Cây chanh dây bị nhiễm virus có lá 
dầy, nhăn nheo, quả sần sùi, vỏ hóa 
gỗ. Bệnh virus do rầy mềm truyền. 

Rày mềm có tên khoa học là 
Toxoptera citricidus, họ Aphididae, 
bộ Homoptera 

 Gây hại trên cam, quýt, chanh, cà 
phê, trà, ca cao, xoài. Cả ấu trùng và 
trưởng thành đều chích hút lá cây và 
cành non làm lá non bị cong và biến 
dạng, trái của cây bị hại nặng sẽ chín 
sớm. 

Rầy mềm còn là môi giới truyền 
bệnh Tristera. 

 Rầy mềm là môi giới truyền bệnh 
Tristera, rầy chỉ cần chích hút cây 
bệnh trong vòng 5- 10 phút là có thể 
truyền bệnh trong 24 giờ. 

Biện pháp phòng trừ 
- Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, 

tỉa cành, tạo tán, bón thúc cho lộc 
non ra tập trung. 

- Trường hợp bị hại nặng thì có thể 
cắt bỏ các chồi lá bị sâu, đem tập 
trung một chỗ để tiêu diệt. 

- Sử dụng thuốc Secsaigon, 
Polytrin, Decis, Pyrinex… để trị. 

Do rầy mềm có thường cộng sinh 
với Kiến lửa, kiến cao cẳng, kiến 
hôi… thường sống cộng sinh với rầy 
mềm, chúng ăn chất đường mật do 
rầy mềm tiết ra và tha rầy mềm đến 
những nơi có nhiều thức ăn mới. Để 
hạn chế rầy mềm lây thì phải diệt 
kiến bằng cách thường xuyên dọn 
sạch cỏ rác, lá cây mục tủ ở xung 
quanh gốc để phá vỡ nơi trú ngụ của 
kiến. Khi xịt thuốc trừ rầy mềm nên 

xịt cả những nơi có nhiều kiến tập 
trung trên cây. Nếu dưới gốc cây có 
nhiều kiến thì dùng thuốc Padan, 
Basudin hoặc Regent hột rải xung 
quanh gốc để diệt kiến. 

(Theo bannhanong.vn) 
  

Mẹo vặt: Mẹo hay nấu ăn bằng lò 
vi sóng.  

Nếu bạn dùng lò vi sóng chỉ để 
hâm nóng đồ ăn thì đã bỏ phí rất 
nhiều công dụng của nó. Hãy thử 
thêm các mẹo hay dưới đây: 

Bóc tỏi nhanh hơn 
Chỉ cần quay củ tỏi trong lò vi sóng 

15 giây và bạn sẽ bóc vỏ một cách 
nhanh vì phần nước trong tỏi đã bốc 
hơi khiến vỏ tỏi bong ra dễ dàng. 

Giúp trái cây vắt nước dễ dàng hơn 
Trước khi vắt nước một trái cam 

hay chanh, hãy để nguyên quả vào lò 
vi sóng quay 10 giây. Lò vi sóng sẽ 
làm mềm phần xơ bên trong quả và 
dễ dàng vắt kiệt nước từ quả. 

Rang hạt nhanh 
Đặt một nắm lạc (bí đỏ hoặc hướng 

dương) vào trong một chiếc đĩa sử 
dụng được trong lò vi sóng, cứ quay 
được một phút lại lấy ra đảo đều rồi 
quay tiếp cho tới khi chín. Thời gian 
đun phụ thuộc vào lượng hạt nhưng 
thường chỉ mất khoảng 5 phút.  

Giúp việc làm bánh mỳ nhanh hơn 
Bạn muốn tự làm bánh mì hay 

pizza tại nhà? Việc ủ men cho bột có 
thể mất nhiều giờ nếu để ở nhiệt độ 
phòng nhưng chiếc lò vi sóng sẽ giúp 
bạn chỉ cần lên men trong khoảng 15 
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phút. Để một cốc nước trong góc lò 
vi sóng, cho bột vào bát và đặt ở giữa 
lò và quay ở nhiệt thấp nhất trong 
khoảng 3 phút. Để bột trong lò thêm 
3 phút nữa. Lại quay nóng bột 3 phút 
và để bột nghỉ trong đó 6 phút. Khi 
đó bột đã nở đủ để sẵn sàng cho việc 
nặn bánh. 

Lột vỏ rau củ nhanh hơn 
Rau quả quá cứng (như bí đỏ...) 

thường sẽ khó lột vỏ. Cho rau quả 
vào lò vi sóng khoảng 2-3 phút ở 
mức nhiệt thấp, vỏ rau củ sẽ dễ lột dễ 
cắt hơn. Nên cẩn thận khi lấy rau ra 
khỏi lò để không bị bỏng tay. 

Thái hành tây không bị cay mắt 
Để tránh bị cay mắt khi gọt vỏ hay 

thái hành tây, hãy rửa qua hành, gọt 
bỏ phần rễ và quay trong lò vi sóng 
khoảng 30 giây trước khi thái. Bạn bị 
chảy nước mắt khi thái hành bởi việc 
thái phá vỡ các phần enzym bên 
trong, giải phóng ra khí gas 
sulphuric. Khí gas này tạo phản ứng 
gây kích thích mắt. Việc làm nóng 
hành trước giúp phá vỡ các phần 
enzym gây giải phóng ra khí gas. 

Nấu thịt xông khói giòn hơn 
Úp ngược một chiếc bát trên một 

chiếc đĩa. Vắt một dải thịt xông khói 
qua bát, sau đó quay trong lò vi sóng 
khoảng một phút, miếng thịt trở nên 
giòn và thơm hơn. 

Làm mềm hạt đậu nhanh 
Bạn quên ngâm đậu qua đêm để 

xay làm sữa đậu nành hay ninh 
nước? Cho đậu vào một cốc to, cứ 
một cốc đậu khô thì ngâm trong 3 

cốc nước. Quay trong lò vi sóng ở 
nhiệt độ cao cho tới khi nước sôi 
(khoảng 12-15 phút). Lấy đậu ra 
khỏi lò và để yên trong khoảng một 
giờ. Đãi vỏ (nếu làm sữa đậu nành) 
và tráng qua đậu bằng nước lạnh. 

(Theo vnexpress.net) 
 

* Cách phân biệt táo mèo Việt Nam 
và táo mèo Trung Quốc: 

Thường loại táo mèo của Việt Nam 
là táo được mang xuống từ Sơn La, 
Hà Giang hay Mù Cang Chải. Những 
loại táo mèo này thường nhỏ quả, có 
màu xanh. Trong khi táo mèo Trung 
Quốc thì quả to hơn, nhìn rất bóng, 
có màu sắc bắt mắt. 

Táo mèo Trung Quốc thường có vỏ 
mỏng nên rất dễ bị dập. Khi bị dập 
táo rất dễ bị thâm đen, nhìn rất xấu. 
Còn táo mèo Việt Nam thường có vỏ 
dày, cứng chắc, khó bị dập. 

Để chắc chắn rằng bạn đã nắm rõ 
mẹo phân biệt táo mèo Việt Nam và 
táo mèo Trung Quốc chuẩn thì bạn 
nên nếm thử. Nếu táo mèo có vị 
chua, hơi chát, ăn không quá ngọt thì 
đó là táo mèo chuẩn. Còn nếu như 
bạn ăn táo mèo có cảm giác xốp, 
mềm, vị chua ít, vị chát cũng ít thì đó 
là táo mèo Trung Quốc. Cầm quả táo 
mèo lên tay nếu táo mèo cứng, cầm 
chắc tay thì đó là táo mèo Việt Nam. 
Nếu như bạn bấm tay vào quả táo 
mèo thấy vỏ lún, cảm giác mềm, xốp 
thì đó là táo mèo Trung Quốc. Nên 
mua táo mèo ở những địa chỉ tin cậy 

(Theo meovat9.com) 


