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“ĐẤU TRANH CHỐNG PHÂN 
BIỆT TUỔI TÁC”- CHỦ ĐỀ THU 
HÚT SỰ QUAN TÂM TRÊN 
PHẠM VI THẾ GIỚI 

Mặc dù vị trí, vai trò và ảnh hưởng 
của những người cao tuổi (NCT) đối 
với thế giới ngày càng được khẳng 
định song việc phân biệt đối xử và 
chăm sóc NCT vẫn còn tồn tại nhiều 
vấn đề và thực trạng này ảnh hưởng 
đến tất cả các mặt thể chất, tinh thần 
của NCT. Các vấn đề phải kể đến đó 
là: NCT phải đối mặt với các khó 
khăn như bị cô lập trong xã hội, bị 
ảnh hưởng bởi sự xói mòn trong mối 
quan hệ giữa các thế hệ trong một 
gia đình, một cộng đồng và toàn xã 
hội, trong đó định kiến về tuổi tác là 
một vấn đề nan giải. 

Năm 2016, tại phiên họp toàn thể 
lần thứ 69, Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) đã thông qua Chương trình 
hành động quốc tế về sức khỏe của 
NCT và ban hành Nghị quyết có liên 
quan, trong đó Tổng Giám đốc WHO 
kêu gọi tiến hành một chiến dịch 
toàn cầu về chống phân biệt tuổi tác, 
để hỗ trợ các đối tác quốc gia,  khu 
vực và quốc tế trong nỗ lực nhằm 
thay đổi chính sách và thực tiễn 
hưởng ứng chủ đề  “Đấu tranh chống 
phân biệt tuổi tác” (Take A Stand 
Against Ageism). 

Phân biệt tuổi tác là biểu hiện đang 
diễn ra hàng ngày và ở khắp mọi nơi 

đang là nỗi buồn của NCT. Bên cạnh 
việc không còn việc làm, các dịch vụ 
xã hội hạn chế và cách tuyên truyền 
rập khuôn về NCT của các phương 
tiện truyền thông, sự phân biệt tuổi 
tác đang khiến NCT bị đào thải ra 
khỏi cộng đồng của họ vào thời điểm 
họ rất cần được quan tâm. 

Phân biệt tuổi tác diễn ra ở khắp 
mọi nơi nhưng điều trớ trêu là nó lại 
được coi là điều hoàn toàn bình 
thường trong xã hội. Nó bắt đầu khi 
các phương tiện truyền thông luôn 
mặc định miêu tả NCT với hình ảnh 
“già nua, lụ khụ” và dáng vẻ “run 
rẩy, lập cập” trên truyền hình. Nó 
xảy ra khi các bác sĩ xử lí một cách 
“đại khái” hơn đối với tình trạng 
bệnh tật của NCT, hoặc sử dụng các 
hướng dẫn chăm sóc dành cho những 
người trẻ tuổi. Những thái độ phổ 
biến này vô hình chung đưa NCT 
đến bên lề của cộng đồng và điều 
này tác động tiêu cực đến sức khỏe 
và hạnh phúc của họ. Điều đáng 
quan tâm là NCT sống ở nơi có sự 
phân biệt tuổi tác nặng nề chết sớm 
hơn.  

Chính vì những lí do trên, với chủ 
đề năm nay “Đấu tranh chống phân 
biệt tuổi tác”, Liên Hợp quốc đặt ra 
trách nhiệm cho mọi người trên thế 
giới ý thức được thế nào là phân biệt 
tuổi tác và tác động tiêu cực nghiêm 
trọng của nó gây ra đối với NCT. 

Tại Việt Nam, thực hiện những 
cam kết của mình với cộng đồng 
quốc tế, Đảng, Nhà nước, Quốc hội 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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Việt Nam đã có nhiều chủ trương 
chính sách đối với NCT, đồng thời 
khẳng định vị trí vai trò quan trọng 
của NCT trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc; việc chăm sóc, 
phát huy vai trò của NCT là trách 
nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn 
xã hội. Đặc biệt xuất phát từ nhu cầu 
của thực tiễn và yêu cầu nâng cao 
chất lượng hoạt động vì NCT, ngày 
25/4/2015 Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 544/QĐ-TTg lấy 
tháng 10 hàng năm là “Tháng hành 
động vì NCT Việt Nam”. Thực hiện 
Quyết định của Thủ tướng, Ban 
Thường vụ Trung ương Hội đã thành 
lập Ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch 
hướng dẫn các cấp Hội tổ chức thực 
hiện.  

Năm 2016 với chủ đề “Chung sức 
vì NCT cô đơn không nơi nương 
tựa”, các cấp Hội đang đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền làm chuyển 
biến và nâng cao nhận thức của 
NCT, các tổ chức, cá nhân và cộng 
đồng xã hội về mục đích, ý nghĩa 
Ngày Quốc tế NCT và “Tháng hành 
động vì NCT Việt Nam”; xây dựng 
kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ 
niệm cụ thể, kết hợp tổ chức tuyên 
truyền kỉ niệm Ngày Quốc tế NCT 
với việc vận động nguồn lực cho 
“Tháng hành động vì NCT”; tham 
mưu với cấp ủy, chính quyền, phối 
hợp với các cơ quan đoàn thể tổ chức 
các hoạt động tập trung hưởng ứng 
“Tháng hành động vì NCT”; tổ chức 
các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho 

NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, thiết thực.   

Riêng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Hội NCT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

hiện có khoảng gần 70.000 hội viên 
(HV), sinh hoạt ở 550 chi hội, trong 
đó có khoảng 6.000 NCT được 
hưởng mức trợ cấp của Nhà nước 
(mức 270.000 đ – 540.000 đồng/cụ). 
Để tạo điều kiện giúp NCT sống vui, 
sống khỏe và sống có ích, những 
năm qua các ngành chức năng cũng 
như cộng đồng xã hội của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều hoạt 
động thiết thực nhằm chung tay góp 
sức cùng chia sẻ, chăm lo đời sống 
NCT một cách chu đáo cả về vật chất 
lẫn tinh thần. 

Theo báo cáo của Phòng Bảo trợ xã 
hội (BTXH), Sở LĐ-TB&XH tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Chương trình 
hành động Quốc gia NCT hàng năm 
kinh phí được duyệt hàng tỷ đồng 
cho các đơn vị liên quan thực hiện 
nhiệm vụ được giao trong chương 
trình được UBND duyệt. Từ đó, các 
đơn vị có trách nhiệm đã triển khai 
theo nhiệm vụ được phân công với 
những hoạt động thiết thực nhằm 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho NCT. Đó là tổ chức thông tin 
tuyên truyền, mở các lớp tập huấn 
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 
thuật trong sản xuất, tổ chức liên 
hoan tiếng hát và hội thao, tổ chức 
điều tra khảo sát, tập huấn chính sách 
liên quan đến NCT, thăm và tặng quà 
các cụ tròn 90 tuổi, 100 tuổi nhân 
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Ngày NCT Việt Nam, tiến hành khảo 
sát hộ NCT có hoàn cảnh khó khăn 
cần được hỗ trợ kinh phí sửa chữa 
nhà ở. Triển khai thực hiện Chương 
trình Quốc gia về NCT tỉnh giai đoạn 
2011 – 2015 trung bình mỗi năm có 
khoảng 70 hộ gia đình NCT thuộc 
diện hộ nghèo, nhà tạm, nhà dột nát 
được nhận kinh phí hỗ trợ kịp thời 
sửa chữa, với mức 5,5 triệu 
đồng/ngôi nhà. 

 Theo báo cáo của Hội NCT tỉnh 
đến cuối năm 2015 cơ bản các hộ 
NCT nghèo không phải sống trong 
những căn nhà dột nát, tre lá tạm bợ. 
Để đạt được mục tiêu ấy, những năm 
qua các chi hội ở các địa phương tích 
cực vận động các ngành các cấp và 
cộng đồng xã hội đóng góp vào quỹ 
chăm sóc NCT. Nhiều địa phường 
trong tỉnh như TP Vũng Tàu, huyện 
Đất Đỏ, TP Bà Rịa… đạt 100% xã, 
phường, thị trấn có quỹ chăm sóc 
NCT, quỹ phụng dưỡng ông bà cha 
mẹ. Nhờ có quỹ chăm sóc NCT mà 
nhiều địa phương đã chủ động được 
kinh phí thăm hỏi chăm sóc các HV 
của mình khi đau ốm bệnh tật, phúng 
viếng khi qua đời. 

Bên cạnh đó, phong trào “Tuổi cao 
gương sáng, hiến công, hiến kế” 
ngày càng được nhiều HV Hội NCT 
các cấp tích cực hưởng ứng. Toàn 
tỉnh hiện có khoảng 60% HV đang 
còn trực tiếp tham gia lao động sản 
xuất nuôi sống bản thân và gia đình. 
Được biết, trong số đó có khoảng 
100 cụ được công nhận là NCT làm 

kinh tế giỏi. Ngoài ra còn có rất 
nhiều cụ thực sự là những tấm gương 
sáng trong các hoạt động của các 
phong trào: khuyến học, khuyến tài; 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư; hiến đất làm đường; bảo vệ 
môi trường tại địa phương. Đặc biệt, 
những năm qua nhiều cụ đã hăng hái 
tham gia các hoạt động phòng chống 
tội phạm ở khu dân cư, hướng dẫn 
con cháu học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh... Từ 
những phong trào thi đua yêu nước 
đã thực sự phát huy vai trò của NCT 
trong xã hội, xuất hiện rất nhiều tấm 
gương NCT xây dựng được những 
gia đình hiếu học, ông bà, cha mẹ 
mẫu mực, con cháu hiếu thảo.   

(TH) 
 

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHỤ NỮ 
VIỆT NAM 20-10  

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong 
một đất nước với nền văn minh nông 
nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng 
lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ 
nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng 
lao động chính. Bên cạnh đó, nước 
ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời 
sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà 
người phụ nữ Việt Nam có bản sắc 
phong cách riêng: họ là những chiến 
sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng 
cảm; là người lao động cần cù, sáng 
tạo, thông minh; là người giữ vai trò 
đặc biệt quan trọng trong việc giữ 
gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa 
văn hoá dân tộc; là những người mẹ 
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dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã 
sản sinh ra những thế hệ anh hùng 
của dân tộc anh hùng. 

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản 
Đông Dương thành lập. Cương lĩnh 
đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ 
bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ 
nữ là lực lượng quan trọng của cách 
mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải 
giải phóng phụ nữ, gắn liền giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp 
với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: 
Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể 
cách mạng (công hội, nông hội) và 
thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ 
để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham 
gia cách mạng. 

Chính vì vậy mà ngày 20/10/1930, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) chính 
thức được thành lập. Sự kiện lịch sử 
này thể hiện sâu sắc quan điểm của 
Đảng đối với vai trò của phụ nữ 
trong cách mạng, đối với tổ chức phụ 
nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ 
nữ. Đảng cộng sản Việt Nam đã 
quyết định chọn ngày 20 tháng 10 
hằng năm làm ngày truyền thống của 
tổ chức này, đồng thời cũng xem đây 
là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ 
Việt Nam, lấy tên là “Ngày Phụ nữ 
Việt Nam”. 

Năm 2016, hòa chung không khí 
chào mừng 86 năm ngày thành lập 
Hội LHPN Việt Nam, tại tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Ban chấp hành LHPN 
tỉnh ban hành kế hoạch số 64/KH-
BCH ngày 21/7/2016 về việc Tuyên 
truyền giáo dục kỷ niệm 86 năm 

ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 
(20/10/1930 – 20/10/2016), với nội 
dung triển khai là tuyên truyền thực 
hiện phong trào thi đua yêu nước, 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 
chủ đề năm 2016: “Nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, phong cách gương mẫu, 
nói đi đôi với làm” gắn với giáo dục 
truyền thống, phẩm chất, đạo đức tốt 
đẹp của Phụ nữ Việt Nam trong từng 
thời kỳ, đặc biệt gắn với rèn luyện 4 
phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt 
Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước “Tự tin - Tự 
trọng - Trung hậu - Đảm đang” và 
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch”. Triển khai, quán triệt 
thực hiện Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII; đẩy 
mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại 
hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm 
kỳ 2016 - 2021; phối hợp công tác 
tuyên truyền, vận động các tầng lớp 
nhân dân, đoàn viên - thanh niên học 
tập và thực hiện các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; tích cực hưởng ứng các phong 
trào, các cuộc vận động gắn với 
phong trào thi đua “Dân vận 
khéo”,....  

Thực hiện theo chủ trương kế 
hoạch của Hội LHPN của tỉnh, nhiều 
đơn vị, tổ chức trong tỉnh căn cứ vào 
điều kiện thực tế tại địa phương, đơn 
vị để triển khai thực hiện kế hoạch.  
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Theo báo cáo tại Đại hội Đại biểu 
Phụ nữ thành phố Vũng Tàu lần thứ 
VI, nhiệm kỳ 2016-2021, trong 5 
năm qua, phong trào hoạt động của 
phụ nữ thành phố đã gặt hái được 
những kết quả rất đáng tự hào, đóng 
góp không nhỏ vào sự phát triển của 
thành phố. Ban chấp hành Hội 
LHPN thành phố đã cùng với đội 
ngũ cán bộ Hội các cấp tổ chức thực 
hiện thành công Nghị quyết Đại hội 
Phụ nữ thành phố lần thứ V, nhiệm 
kỳ 2011-2016: các chỉ tiêu đề ra đều 
đạt, xây dựng nhiều mô hình mới có 
sức hút và lan tỏa trên diện rộng. 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho phụ nữ được 
thực hiện thường xuyên. Các phong 
trào, các cuộc vận động đã thực sự 
tạo ra những bước phát triển nhanh, 
mạnh và hiệu quả, không ngừng đổi 
mới cả về nội dung và phương thức 
hoạt động, góp phần làm nên sự thay 
đổi rõ nét trong đời sống vật chất, 
tinh thần của chị em phụ nữ. Nổi bật 
là phong trào thi đua “Phụ nữ tích 
cực học tập, lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc 
vận động “xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch” và các phong trào thi 
đua làm kinh tế, giúp nhau giảm 
nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc. 
Kết quả 5 năm qua đã có: 83.243 
lượt chị em tham gia tiết kiệm được 
9,96 tỷ đồng qua đó giúp 24.239 lượt 
chị có hoàn cảnh khó khăn; dạy nghề 

cho 356 chị và giới thiệu việc làm 
cho 6.249 chị; liên kết với các ngân 
hàng xã hội cho vay 348 tỷ đồng qua 
đó giúp cho 112.098 lượt chị em vay 
vốn để phát triển kinh tế, từ đó đã có 
2.534 phụ nữ thoát nghèo, 24.318 
phụ nữ đạt danh hiệu “phụ nữ xuất 
sắc 5 năm”. Ngoài ra hội đã vận 
động và trao 2.476 suất học bổng 
Nguyễn Thị Định với tổng giá trị 
trên 970 triệu đồng cho con em cán 
bộ, hội viên khó khăn, học giỏi; xây 
mới và sửa chữa 27 căn nhà “mái ấm 
tình thương” cho cán bộ, hội viên 
nghèo với tổng giá trị trên 808 triệu 
đồng… Với những kết quả đạt được 
5 năm qua Hội LHPN thành phố đã 
được tặng 01 bằng khen của thủ 
tướng chính phủ, 01 cờ thi đua và 08 
bằng khen của UBND tỉnh, 04 bằng 
khen của Trung ương hội LHPN Việt 
Nam, ngoài ra còn được tặng nhiều 
giấy khen của Tỉnh hội, Thành ủy, 
UBND thành phố Vũng Tàu…  

Hội LHPN huyện Châu Đức thực 
hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích 
cực học tập, lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc”, toàn 
huyện Châu Đức có 7.246 phụ nữ đạt 
danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm” 
chiếm tỉ lệ 20% trên tổng số 36.198 
phụ nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ tiên 
tiến 5 năm”. Hàng năm có từ 95% 
trở lên cán bộ, hội viên và 80% quần 
chúng phụ nữ được tiếp cận thông tin 
tuyên truyền các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đã 
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phát động nhiều mô hình hiệu quả 
như: “5 không, 3 sạch”, “Giúp phụ 
nữ nghèo có địa chỉ”, “Nhóm phụ nữ 
nghèo có địa chỉ”, mô hình tập hợp 
hội viên “1+1” (một hội viên có 
trách nhiệm phát triển 1 hội viên)… 
Hội đã phối hợp cùng Phòng Lao 
động thương binh xã hội huyện mở 
68 lớp đào tạo các ngành nghề theo 
nhu cầu cho 1.695 lao động nữ, trong 
đó có 79% có việc làm ổn định. Đến 
nay, các cấp Hội đã xây dựng được 
1.054 tổ tiết kiệm theo gương Bác 
với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng giúp 
cho gần 3.000 lượt phụ nữ vay vốn 
phát triển kinh tế. 

(TH) 
 

VÌ SỰ PHÁT TRIỂN PHỤ NỮ 
TRONG KHOA HỌC  

Chương trình Học bổng L'Oréal Vì 
sự phát triển phụ nữ trong khoa học 
là một phần trong chương trình giải 
thưởng và học bổng khoa học danh 
giá của nữ giới L'Oréal – UNESCO 
For Women in Science. Được thành 
lập bởi Quỹ  L'Oréal Fondation vào 
năm 1998 và song hành với 
UNESCO trong sự nghiệp hỗ trợ và 
vinh danh phụ nữ trong công tác 
nghiên cứu khoa học, mỗi năm giải 
thưởng L'Oréal - UNESCO For 
Women in Science vinh danh 5 nhà 
khoa học hàng đầu thế giới từ 5 châu 
lục và hỗ trợ học bổng cho 15 nữ 
tiến sĩ xuất sắc ở 5 châu lục tiến 
hành các nghiên cứu khoa học tiềm 
năng tại các phòng thí nghiệm trên 

toàn thế giới. Ở cấp độ quốc gia, 
chương trình này đã được triển khai 
trên 100 quốc gia và cung cấp học 
bổng nghiên cứu khoa học cho hàng 
ngàn tiến sĩ.  

Trong suốt 18 năm qua, Giải 
thưởng này đã vinh danh 92 nhà 
khoa học nữ, trong đó có 2 người 
đoạt giải Nobel, và hỗ trợ 2.438 nhà 
khoa học nữ trẻ tiềm năng đạt được 
những thành tựu nổi bật, cống hiến 
cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tại 
Việt Nam, chương trình Học 
bổng L'Oréal Vì sự phát triển phụ nữ 
trong khoa học là chương trình ươm 
mầm tài năng khoa học cho các nhà 
nghiên cứu khoa học nữ trẻ tuổi. 
Được chính thức triển khai tại Việt 
Nam vào ngày 20/10/2009, đến nay, 
chương trình này đã nhận diện và hỗ 
trợ nhiều tiến sĩ nữ khắp cả nước. 

Giáo sư Châu Văn Minh, Viện 
trưởng Viện Hàn Lâm Khoa học Việt 
Nam nhận xét: “Phụ nữ nói chung và 
trong ngành khoa học nói riêng phải 
đối diện với nhiều khó khăn trên con 
đường theo đuổi sự nghiệp, họ phải 
thực hiện nghĩa vụ chăm sóc gia đình 
song song với việc phát triển nghề 
nghiệp. Phụ nữ làm công tác nghiên 
cứu khoa học tại Việt Nam cũng 
giống như phần lớn các gương mặt 
khoa học nữ xuất sắc ở tất cả các 
nước trên thế giới đều phải đối mặt 
với những khó khăn khách quan và 
chủ quan như điều kiện nghiên cứu 
khoa học, định kiến xã hội, trách 
nhiệm gia đình, vì thế tỷ lệ các nhà 
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khoa học nữ vẫn còn rất ít so với 
nam giới, đặc biệt là lớp phụ nữ trẻ”.  

Thành công của chương trình 
L'Oréal Vì sự phát triển phụ nữ trong 
khoa học với sự hỗ trợ của Viện Hàn 
Lâm Khoa học & Công nghệ Việt 
Nam và các giáo sư - các nhà khoa 
học hàng đầu Việt Nam trong Hội 
đồng khoa học độc lập trong những 
năm vừa qua là việc nhận diện và hỗ 
trợ các đề án nghiên cứu khoa học 
cho giới nghiên cứu trẻ của Việt 
Nam, góp phần vào việc nuôi dưỡng 
các tài năng khoa học cho sự tiến bộ 
của khoa học Việt Nam trong tương 
lai. 

Ông Lê Đình Tiến - Nguyên Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam nhận xét: “Tôi tin rằng 
chúng ta cần hỗ trợ nhiều hơn nữa 
cho các nhà nghiên cứu khoa học nữ 
trẻ tuổi, không chỉ hỗ trợ về vật chất 
mà còn cần nhận diện và vinh danh 
các tài năng mới, các ý tưởng khoa 
học mới ở khắp mọi miền đất nước 
như cách thức mà L'Oréal Việt Nam 
đang làm sẽ giúp những nhà khoa 
học nữ có một diễn đàn chung để 
cùng nhau góp tiếng nói và phát huy 
khả năng của mình cho sự tiến bộ 
của khoa học. Các đề án khoa học 
hàng năm đều thể hiện tính đa dạng, 
mới mẻ và lòng say mê nghiên cứu 
của những nhà nghiên cứu trẻ Việt 
Nam, từ các đề án bảo tồn đa dạng 
sinh học đến tìm ra những ẩn số về 
gen, từ việc tìm ra những biện pháp 
chữa bệnh đến khám phá thế giới vật 

chất, những nhà nữ nghiên cứu trẻ 
Việt Nam đã và đang thể hiện lòng 
đam mê cho việc tìm ra những tri 
thức khoa học mới và cho một cuộc 
sống tốt đẹp hơn của Việt Nam”. 

Tại Paris, chương trình Giải thưởng 
nghiên cứu khoa học dành cho nữ 
giới L’Oreal - UNESCO Vì sự phát 
triển phụ nữ trong khoa học đã gửi 
lời mời đến các nhà khoa học trên 
toàn thế giới về việc đề cử nhà khoa 
học nữ xuất sắc của quốc gia mình 
để được xét tặng Giải thưởng danh 
giá này trong năm 2017. Giải thưởng 
lần thứ 17 sẽ vinh danh 5 nhà khoa 
học xuất sắc trong lĩnh vực khoa học 
vật lý, tại mỗi châu lục sẽ chọn ra 
một ứng viên xuất sắc cho giải 
thưởng thế giới: châu Phi và các 
quốc gia Arab, châu Á - Thái Bình 
Dương, châu Âu, Mỹ - Latinh và khu 
vực Bắc Mỹ. Mỗi nhà khoa học đoạt 
giải sẽ nhận được giải thưởng trị giá 
100.000 euro để tiếp tục nghiên cứu 
sâu rộng hơn những đề tài có tầm 
ảnh hưởng lớn của mình. Thời hạn 
đề cử ứng viên cho Giải thưởng đến 
ngày 20.6.2016. Các nhà khoa học 
nữ chỉ được đề cử bởi những nhà 
khoa học uy tín (học vị tiến sĩ trở 
lên). Sau đó, sẽ được một hội đồng 
giám khảo độc lập gồm các nhà khoa 
học danh tiếng quốc tế đưa ra bình 
chọn cuối tháng 9/2016. 

Nhân dịp này, Quỹ L’Oreal Vì sự 
phát triển phụ nữ trong khoa học tại 
Việt Nam cũng thông báo về chương 
trình vinh danh các nhà khoa học nữ 



Phổ Biến Kiến Thức số 201 - 9.2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 8 

Việt Nam năm 2016. Năm nay, Quỹ 
L’Oreal Vì sự phát triển phụ nữ trong 
khoa học tại Việt Nam sẽ tiếp tục 
trao 2 giải thưởng và 3 học bổng 
nghiên cứu khoa học cho các nhà 
khoa học nữ. Đối tượng tham gia 
chương trình học bổng là các nhà 
khoa học nữ không quá 45 tuổi, có 
học vị tiến sĩ và có đề án nghiên cứu 
khoa học thuộc 2 lĩnh vực: khoa học 
đời sống và khoa học vật liệu. Mức 
học bổng được trao tặng là 
150.000.000 đồng/ứng viên. Chương 
trình giải thưởng dành cho tất cả các 
nhà khoa học nữ đang làm việc và 
nghiên cứu tại Việt Nam, có quá 
trình nghiên cứu khoa học, đóng góp 
lâu dài vào sự phát triển của khoa 
học Việt Nam. Giá trị giải thưởng là 
50.000.000 đồng/người. Chi tiết về 
giải thưởng và học bổng khoa học 
năm 2016 tham khảo tại địa chỉ: 
www.phunutrongkhoahoc.vn. 

(TH) 
 

 
 
 
BỘ TRƯỞNG Y TẾ CÙNG 10 
NƯỚC HỌP KHẨN CHỐNG 
ZIKA  

Trước diễn biến phức tạp của dịch 
Zika, chiều ngày 19/9, Bộ trưởng Y 
tế 10 nước ASEAN đã họp khẩn trực 
tuyến bàn về các biện pháp ứng phó 
với dịch bệnh này. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO), dịch bệnh do virus Zika 

đang diễn biến rất phức tạp. Tính đến 
ngày 19/9, trên thế giới đã có 72 
quốc gia và vùng lãnh thổ có sự lưu 
hành của virus Zika. 

Tại Đông Nam Á, hiện có 7 quốc 
gia đã ghi nhận các trường hợp 
nhiễm virus Zika. Đặc biệt, từ cuối 
tháng 8 đến nay, Singapore bùng 
phát dịch với số mắc tăng nhanh, lên 
tới gần 400 ca, trong đó riêng tuần 
đầu tiên của tháng 9 đã ghi nhận 215 
trường hợp. 

 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến họp trực 

tuyến với 9 Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN 
Tại Việt Nam, ông Đặng Quang 

Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự 
phòng, Bộ Y tế  cho biết, đến nay đã 
xét nghiệm gần 2.700 mẫu bệnh 
phẩm tại 45 tỉnh, thành. 

Trong đó, phát hiện 3 trường hợp 
dương tính với Zika tại Khánh Hòa, 
Tp Hồ Chí Minh và Phú Yên. Cả 3 
bệnh nhân đều không có tiền sử đi về 
từ vùng dịch, cho thấy Việt Nam đã 
lưu hành virus Zika trong cộng đồng.  

Kết quả giải trình tự gen cho thấy, 
mẫu virus của bệnh nhân tại Khánh 
Hòa có nguồn gốc châu Á và mẫu 
virus của bệnh nhân ở Tp Hồ Chí 
Minh có nguồn gốc từ châu Mỹ. 
Ngoài ra, có 3 trường hợp là công 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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dân nước ngoài ủ bệnh trong thời 
gian lưu trú tại Việt Nam (1 công 
dân Úc, 1 công dân Đức và 1 công 
dân Đài Loan). 

Bộ Y tế nhận định, các ổ dịch virus 
Zika ở Việt Nam hiện nay là các ca 
bệnh đơn lẻ, thời gian tới có thể tiếp 
tục ghi nhận thêm các trường hợp 
mắc mới, nhất là khi muỗi Aedes vừa 
truyền sốt xuất huyết vừa truyền 
Zika đang có xu hướng gia tăng 
trong mùa mưa. Ngoài ra, do sự đi 
lại giao lưu giữa các nước trong khu 
vực rất lớn nên nguy cơ nhiễm từ 
vùng có dịch trở về rất cao. 

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim 
Tiến cho biết, để ngăn ngừa Zika, 
thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
giám sát các hành khách nhập cảnh, 
nhất là các trường hợp đi về từ vùng 
dịch; đẩy mạnh giám sát Zika tại các 
cơ sở y tế, lấy mẫu bệnh phẩm xét 
nghiệm nếu nghi ngờ; phát động 
chiến dịch người dân tự diệt muỗi,… 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế 10 
nước đã thống nhất dự thảo bản 
Tuyên bố chung với các nội dung 
như: Tăng cường hệ thống giám sát 
của quốc gia; đẩy mạnh các cơ chế 
đánh giá nguy cơ hiện có của khu 
vực với sự hỗ trợ của các tổ chức 
quốc tế, kịp thời chia sẻ thông tin; 
chia sẻ phát hiện mới và kinh nghiệm 
chống Zika. 

(vietnamnet.vn) 
 
THỰC HƯ HÀNG TRIỆU 
NGƯỜI VIỆT NAM “ĂN QUẢ 

LỪA” KHI MUA MÁY KHỬ 
KHUẨN OZONE  

Hiện chưa ai khẳng định máy khử 
khuẩn ozone loại bỏ được 99% thuốc 
trừ sâu trong thực phẩm, thậm chí 
nếu dùng ozone với liều lượng cao sẽ 
gây độc. 

Lạm dụng máy khử khuẩn ozone 
là không tốt 

Thực tế, ở Việt Nam máy ozone đã 
xuất hiện từ nhiều năm nay, đặc biệt 
trong 2-3 năm trở lại đây khi vấn đề 
thực phẩm bẩn đang nhận được sự 
quan tâm đặc biệt của dư luận, thì 
máy khử khuẩn được người dân coi 
là “cứu cánh” cuối cùng nhằm loại 
bỏ độc tố trong thực phẩm. 

Thậm chí, có nhiều người quá tin 
máy khử khuẩn này nên bất kể loại 
thực phẩm nào cũng được đưa vào 
chiếc máy sục đó và chiếc máy đó 
trở thành “vạn năng”. 

Thực tế, trường hợp trên không 
phải là hiếm và các nhà khoa học cho 
rằng, việc lạm dụng máy sục này đôi 
khi không đem lại kết quả như mong 
muốn, mà có khi nó lại sinh ra thêm 
độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người. 

Máy khử khuẩn ozone là “con dao 
hai lưỡi” 

Trước những vấn đề trên, chia sẻ 
tại buổi Tọa đàm về khả năng khử 
khuẩn và sự an toàn đối với sức khỏe 
của máy khử độc ozone, GS.TSKH 
Trần Vĩnh Diệu - Nhà giáo nhân dân 
- Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học 
TP Hà Nội cho biết, ozone độc hay 
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không độc chủ yếu là do liều lượng 
sử dụng. 

Theo GS Diệu, nếu liều lượng 
trong ngưỡng cho phép thì máy khử 
khuẩn ozone có tác dụng tốt, hỗ trợ 
để làm sạch thực phẩm (rau, quả, 
thịt…) giúp thực phẩm an toàn hơn 
và không gây độc, nhưng nếu liều 
lượng vượt ngưỡng thì có khả năng 
gây độc. 

 
GS.TS Nguyễn Hoàng Nghị đang giải thích 
nguyên lý và tác dụng - tác hại của ozone. 

Còn GS.TS Nguyễn Hoàng Nghị - 
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Vật lý 
kỹ thuật, trường Đại học Bách Khoa 
Hà Nội chia sẻ, máy này chỉ có tác 
dụng cho những thực phẩm sạch và 
chỉ có tác dụng khử khuẩn bên ngoài 
bề mặt và có công hiệu rất cao đối 
với các loại trái cây, rau, đặc biệt là 
rau ăn sống. 

“Nếu sử dụng ozone khử khuẩn rau 
trong thời gian đúng khuyến cáo 
thì không ảnh hưởng đến chất dinh 
dưỡng, kể cả thịt cũng vậy. Tuy 
nhiên, các nhà khoa học không 
khuyến cáo sử dụng máy khử khuẩn 
ozone với thịt tươi sống, nếu có chỉ 
khuyến cáo ngâm thịt ôi trong 
khoảng 5 phút để khử mùi, còn nếu 
cho thịt vào khử khuẩn lâu bằng máy 

ozone không có hiệu quả mà có thể 
còn làm mất đi chất dinh dưỡng 
trong thịt. 

Ngay cả với rau quả, nếu sử dụng 
khử khuẩn ozone thì cũng phải rửa 
sạch 2, 3 nước bằng nước sạch rồi 
mới đưa vào khử khuẩn mới đảm bảo 
hiệu quả” – GS Nghị phân tích. 

Cùng quan điểm trên, TS Từ Ngữ - 
Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội dinh 
dưỡng Việt Nam cho biết: “Gia đình 
tôi cũng dùng loại máy này, nếu 
dùng đúng cách thì sẽ rất tốt, đặc biệt 
là những loại rau sống, hay hoa quả. 
Nếu như ngày xưa, người ta thường 
rửa rau sống từng lá một dưới vòi 
nước để cho sạch trứng giun, thì 
ngày nay khi đi ăn tiệc chúng ta 
không thể yêu cầu họ rửa như vậy 
được, vậy thì việc dùng ozone để 
khử khuẩn là rất tốt”. 

Cuối cùng, vấn đề máy khử khuẩn 
ozone có khả năng khử được 99% 
thuốc trừ sâu như các quảng cáo trên 
mạng hay không? GS Trần Vĩnh 
Diệu nhấn mạnh, về nguyên lý thì 
ozone có thể khử được các chất hữu 
cơ, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất 
bảo quản, song muốn khử được thì 
lại phải sử dụng liều lượng ozone 
cao. Khi đó nó sẽ có tác dụng ngược. 

Chính vì lý do đó, TS Từ Ngữ cho 
rằng sục ozone trừ vi khuẩn cho rau 
quả an toàn thì nên làm, còn sục 
ozone để khử hoá chất thì vẫn chưa 
có ai dám khẳng định. 

Qua đó có thể thấy rằng, việc đưa 
ra những lời quảng cáo về việc máy 
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khử khuẩn ozone loại bỏ 99% hóa 
chất, thuốc trừ sâu là chưa chính xác 
và người tiêu dùng cũng nên cân 
nhắc trước khi mua sản phẩm nếu chỉ 
vì mục đích loại bỏ thuốc trừ sâu, 
chất bảo quản còn tồn dư trong thực 
phẩm. 

(eva.vn) 
 

CHẤT ĐỘC TRICLOSAN CÓ 
TRONG XÀ PHÒNG NGUY 
HIỂM THẾ NÀO ĐỐI VỚI SỨC 
KHỎE CON NGƯỜI  

Chất độc triclosan trong xà phòng 
có thể gây ra nhiều vấn đề về sức 
khỏe, ảnh hưởng tới nội tiết tố, thậm 
chí gây xơ gan, ung thư gan... 

Theo  PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh 
- chuyên gia về Công nghệ Sinh học 
và Thực phẩm (Đại học Bách Khoa 
Hà Nội) cho biết, Triclosan là chất 
có thể phá vỡ nội tiết của con người, 
ảnh hưởng đến sự điều hòa chức 
năng một số hoóc-môn trong cơ thể. 
Bên cạnh đó, Triclosan là chất sát 
trùng, có tác dụng rất mạnh trong sát 
khuẩn nhưng cũng rất độc hại nếu sử 
dụng thường xuyên và liên tục bởi nó 
sẽ ngấm vào cơ thể gây độc máu. 

PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh cho 
biết thêm, nếu chỉ với lượng nhỏ thì 
cơ chế của cơ thể sẽ đào thải, còn 
nếu lượng lớn chất Triclosan được 
tích tụ lâu trong cơ thể thì sẽ gây ung 
thư nặng và nguy cơ tử vong cao. 

Bác sĩ Nguyễn Tiến  Dũng, chuyên 
gia y tế công cộng cũng cho rằng, cơ 
chế hoạt động của chất Triclosan khi 

ngấm vào máu, rồi vào tế bào sẽ làm 
cho tế bào bị gây ung thư. Còn với 
người đang bị ung thư khi dùng xà 
phòng diệt khuẩn chứa chất triclosan 
thì tăng thêm chất gây ung thư và 
nguy cơ tử vong sẽ nhanh hơn. 

Khẳng định triclosan được sử dụng 
như một loại thuốc diệt khuẩn, PGS-
TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa 
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà 
Nội, cho biết nếu uống trực tiếp 2 
chất này có thể gây ung thư, rối loạn 
hormone trong cơ thể; gây các vấn 
đề sức khỏe, từ vô sinh đến dị tật, 
khiếm khuyết trong phát triển não và 
chức năng tim mạch. 

Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Chí 
Cường, Bệnh viện Đa khoa Trung 
ương Thái Nguyên cũng chia sẻ về 
tác hại của chất triclosen trong xà 
phòng, có thể gây ung thư vú cho 
phụ nữ.  

Theo Viện nghiên cứu Hàn Quốc, 
những hóa chất độc hại và cực kì 
nguy hiểm này có thể tác động tới 
hormone trong cơ thể người. Nhóm 
nghiên cứu đã tìm ra triclosan là chất 
gây rối loạn hormone với những ảnh 
hưởng nguy hiểm trong quá trình sản 
sinh hormone cũng như các chức 
năng của hormone. 

Bên cạnh đó, các loại xà phòng 
kháng khuẩn, nếu dùng thường 
xuyên, có thể thẩm thấu qua da và 
tích lũy trong mô mỡ, về lâu dài có 
thể gây nguy hại cho sức khỏe. 

Đại diện Cục Quản lý dược cho 
biết danh mục các chất cấm này sẽ 
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được đưa ra bàn thảo tại Hội đồng 
Mỹ phẩm các nước ASEAN tổ chức 
vào tháng 11 tới. Hiện quy định về 
quản lý mỹ phẩm tại Việt Nam cũng 
như các nước trong khu vực phải 
tuân theo Hiệp định Hòa hợp Mỹ 
phẩm ASEAN. 

Theo các chuyên gia hóa học, hiện 
có hơn 200 hợp chất hữu cơ để diệt 
khuẩn. Chính vì thế, để bảo đảm an 
toàn cho người tiêu dùng, các nhà 
sản xuất hoàn toàn có thể nghiên cứu 
để thay thế triclosan cũng như các 
chất thuộc danh mục 19 hoạt chất mà 
FDA đã khuyến cáo bằng hợp chất 
khác có tính năng diệt khuẩn tốt và 
an toàn hơn. 

(vietq.vn) 
 

 
 
 
TRỒNG DƯA LƯỚI TRONG 
NHÀ MÀNG - MÔ HÌNH NÔNG 
NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ CAO, HIỆN TRẠNG VÀ 
TƯƠNG LAI  

Để khắc phục những khó khăn, hạn 
chế thiệt hại từ điều kiện khắc nghiệt 
của thiên nhiên, mô hình sản xuất 
trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính 
đã xuất hiện và giải quyết phần khó 
khăn do thiên nhiên gây ra. 

Kết quả khảo sát từ Chi cục 
TT&BVTV ghi nhận, trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đã hình 
thành một số cơ sở có mô hình sản 
xuất dưa lưới “Cucumis melo” ứng 

dụng công nghệ cao đang tổ chức sản 
xuất và đem lại hiệu quả rất tốt. Hình 
thức tổ chức sản xuất trồng cây trong 
“nhà màng”, xung quanh có lưới 
ngăn côn trùng, mái lợp bằng tấm 
nhựa chuyên dùng đã được nhiều 
quốc gia trên thế giới áp dụng và 
đem lại hiệu quả cao. Trồng cây 
trong nhà màng, cây được trồng 
trong các túi giá thể chứa vật liệu 
sạch, nền đất lót bạt, cây không tiếp 
xúc trực tiếp với đất. Các công việc 
như: chăm sóc, bón phân, tưới nước 
tiết kiệm thực hiện theo quy trình kỹ 
thuật nghiêm ngặt, sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn an toàn và người tiêu dùng 
yên tâm khi sử dụng, đây là những 
ưu điểm nổi bật của nền nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao.             

Mô hình sản xuất dưa lưới trong 
nhà màng, với diện tích 0,2 ha 
của Công ty Cổ phần dịch vụ sản 
xuất thương mại, xã Kim Long, 
huyện Châu Đức là một điển hình. 
Theo ông Nguyễn Văn Châu, người 
trực tiếp quản lý cơ sở cho biết: Mô 
hình được đưa vào sản xuất từ đầu 
năm 2014, sản phẩm chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn VietGAP vào cuối năm 
2014. Hiện nay, sản phẩm của cơ sở 
đang cung cấp chủ yếu ở các thị 
trường Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, 
mức giá tương đối ổn định, bình 
quân 30 - 35 ngàn đ/kg; Mặc dù chi 
phí phục vụ sản xuất ban đầu khá 
cao, nhưng điều kiện thời tiết ít biến 
động, thị trường tiêu thụ ổn định việc 
thu hồi vốn đầu tư sẽ có nhiều thuận 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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lợi. Sơ bộ tính toán hiệu quả sản 
xuất, sau khi trừ chi phí đạt khoảng 
25-30 triệu đồng/0,1 ha/vụ. Khó 
khăn lớn nhất hiện nay đó là khâu 
hạt giống, hiện tại những giống dưa 
lưới có chất lượng cao vẫn phải nhập 
khẩu từ nước ngoài với giá rất cao.  

Ngoài công ty Cổ phần dịch vụ sản 
xuất thương mại xã Kim Long, 
huyện Châu Đức còn 02 đơn vị khác 
là Công ty TNHH Diệp Trang, xã 
Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, diện 
tích sản xuất 0,6 ha và cơ sở sản xuất 
của ông Nguyễn Văn Hoài, xã Châu 
Pha, huyện Tân Thành, diện tích 0,4 
ha. Đây là những mô hình sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao đầu tiên trên địa bàn, chủ cơ sở 
là những người có tiềm lực về kinh 
tế và rất tâm huyết với ngành nông 
nghiệp đã chủ động bỏ vốn đầu tư 
sản xuất. 

Hiện nay, ngành nông nghiệp đang 
tích cực triển khai thực hiện Đề án 
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu theo hướng nâng 
cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030, trong đó phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 
nội dung hết sức quan trọng. Hy 
vọng những mô hình ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất sẽ được 
ngành nông nghiệp đặc biệt quan tâm 
hỗ trợ phát triển và không chỉ dừng 
lại trên cây dưa lưới mà có thể mở 
rộng trên nhiều loại cây trồng khác. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 

TRỪ SÂU TƠ VÀ BỌ NHẢY HẠI 
RAU  

Nên áp dụng tốt các biện pháp 
canh tác để phòng chống sâu hại. 
Đây là phương pháp tối ưu nhất hiện 
nay, nhất là đối với hai loài sâu hại 
nguy hiểm sâu tơ và bọ nhảy. Sau 
đây là một số phương pháp để 
phòng, trị hiệu quả: 

1. Phòng sâu hại: Nên áp dụng tốt 
các biện pháp canh tác để phòng 
chống sâu hại. Đây là phương pháp 
tối ưu hiện nay, nhất là đối với hai 
loài sâu hại sâu tơ và bọ nhảy. 

- Bố trí thời vụ để trồng cải sớm, 
không nên trồng muộn để hạn chế 
sâu tơ gây hại. 

- Trồng xen rau, bắp cải với cà 
chua theo tỷ lệ cứ 2 luống rau, bắp 
cải thì xen 1 luống cà chua.  

- Trồng cây bẫy để thu hút sâu tơ: 
Có thể dùng cây cải mù tạt làm cây 
bẫy. Khi sâu tơ tập trung trên cải mù 
tạt thì tiêu diệt bằng cách phun thuốc 
hoặc nhổ bỏ, tiêu hủy cây cải mù tạt. 

- Trồng xen hành hoa vào mé luống 
rau cải cũng sẽ hạn chế được lượng 
bọ nhảy gây hại rau. 

- Tưới nước hợp lý: Nên tưới theo 
kiểu phun mưa vào khoảng thời điểm 
chiều tối để cản trở trưởng thành sâu 
tơ giao phối và đẻ trứng. 

- Giảm độ ẩm trên các luống rau 
hạn chế được sự phát sinh và gây hại 
của bọ nhảy sọc cong. 

- Bón phân cân đối giữa đạm và 
kali cần bổ sung các dinh dưỡng 
trung vi lượng để rau cải phát triển. 
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- Luân canh rau cải với các cây 
tròng khác họ (dưa, bầu, bí ớt, hành 
hoa…) để cắt đứt vòng chu chuyển 
của bọ nhảy và làm cho hệ sinh thái 
đồng ruộng được đa dạng hóa. 

2. Trừ bọ nhảy và sâu tơ hiệu quả: 
Biện pháp trừ bằng thuốc hóa học 
được chú trọng và các kĩ thuật cần 
lưu ý bao gồm: 

- Dùng bẫy Pheromone có hiệu quả 
diệt sâu tơ trưởng thành. 

- Lựa chọn các loại thuốc để diệt 
được cả hai loài sâu cùng lúc mà 
không phải cộng gộp nhiều loại. Nên 
ưu tiên sử dụng một trong các loại 
thuốc như Homata, Newfatoc, 
Polytrin, Match, Success. 

- Áp dụng tốt các kỹ thuật khi phun 
thuốc để trừ sâu đạt hiệu quả cao 
như: Đi theo đường vòng xuyến khi 
phi phun để dồn bọ nhảy vào giữa 
ruộng, phun đẫm cả xuống đất để 
diệt sâu non, dùng bình phun có tia 
thuốc nhỏ, mịn (phun sương) và 
hướng vòi phun ngửa từ mặt dưới lá 
lên trên để diệt sâu tơ, nên chọn thời 
điểm trời về tối (bọ nhảy không bay 
nhảy) để phun sẽ tốt hơn những thời 
điểm khác, khi thu rau cần để lại một 
đám giữa ruộng để bọ nhảy tập trung 
rồi phun trừ thuốc… 

- Luân chuyển thuốc giữa các lần 
phun để không tăng thêm tính kháng 
thuốc cho sâu. 

- Chỉ sử dụng thuốc hóa học có liều 
độc cao (vạch màu vàng dưới đáy 
nhãn) khi mật độ sâu ở mức cao. Mật 
độ sâu ít hoặc sắp đến lúc thu hoạch 

nên ưu tiên sử dụng các loại thuốc 
sinh học có nguồn gốc BT như 
Dipel, Aztron, Biocin… 

(m.nongnghiep.vn) 
 

THU NHẬP CAO TỪ NGHỀ 
NUÔI CHIM TRĨ ĐỎ  

Nhờ nuôi chim trĩ đỏ làm cảnh và 
bán thịt, mỗi năm Anh Trương Thừa 
Vũ (31 tuổi, ngụ thôn 5, xã Mê Linh, 
huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) có thêm 
nguồn thu nhập “phụ” khoảng 180 
triệu đồng/năm. 

Do chim trĩ đỏ là động vật hoang 
dã, nên các cán bộ Hạt kiểm lâm 
huyện Lâm Hà đã hướng dẫn Vũ làm 
đơn xin cấp phép nuôi chim trĩ nhằm 
mục đích thương mại.  

Thức ăn chính của chim trĩ đỏ là 
bắp hạt và ít rau cỏ. Chim trĩ nuôi từ 
6 - 8 tháng bắt đầu đẻ trứng, mùa đẻ 
trứng từ tháng 2 - 8 âm lịch. Bình 
quân mỗi năm một con chim trĩ mái 
có thể đẻ từ 68 - 80 trứng. 

“Số lượng trứng, thời gian đẻ của 
chim trĩ còn phụ thuộc vào chế độ 
cho ăn và kỹ thuật nuôi. Nếu cho ăn 
tăng lượng đạm, can xi... chim trĩ có 
thể đẻ quanh năm. Nhưng nếu “ép” 
chim đẻ nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất 
lượng trứng và tuổi thọ chim trĩ mẹ”, 
anh Vũ cho biết. 

Chim trĩ đỏ không biết ấp nên anh 
Vũ phải đem gửi vào lò ấp trứng, sau 
25 ngày thì nở, tỷ lệ trứng nở đạt tới 
80%, chi phí cho việc ấp là 5.000 
đồng/trứng. Chim trĩ đỏ mới nở được 
mang về “úm” trong một khu chuồng 
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trại đặc biệt và được sưởi ấm bằng 
bóng điện hoặc đèn sưởi. Khi có thể 
thích ứng với môi trường, chim được 
thả vào các chuồng nuôi. Để phòng 
ngừa dịch bệnh, trong 2 tháng đầu 
anh Vũ cho chim trĩ đỏ uống vắc xin 
theo định kỳ nên không bị dịch bệnh. 

Ngoài việc bán chim giống, anh Vũ 
còn nuôi và bán chim trĩ thịt. Khi 
trưởng thành, chim trĩ trống có trọng 
lượng tối đa khoảng 1,7 kg, chim 
mái khoảng 1,2 kg. 

Theo anh Vũ, chim trĩ đỏ có xương 
nhỏ, nên so với gà có cùng trọng 
lượng thì lượng thịt nhiều hơn; thịt 
chim trĩ ăn dai, thơm, chắc hơn thịt 
gà vì chim trĩ suốt ngày được vận 
động, bay nhảy trong khu vực nuôi. 

Hiện nay, trang trại chăn nuôi chim 
trĩ đỏ của anh Vũ có số lượng lên tới 
500 con. Anh Vũ chia sẻ: “Từ ngày 
chuyển sang nuôi chim trĩ tôi có 
thêm khoản thu nhập “phụ” khoảng 
180 triệu đồng/năm, sau khi đã trừ 
các chi phí thức ăn, thuốc men... nên 
cuộc sống của gia đình ổn định hơn”. 

(VOV) 
 
VỊT BIỂN VIGOVA SINH 
TRƯỞNG TỐT, TỶ LỆ NUÔI 
SỐNG CAO  

Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA 
(Trung tâm VIGOVA) được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn giao 
nuôi giữ đàn giống gốc vịt biển để 
nhân giống phục vụ sản xuất tại các 
tỉnh.  

Giống vịt biển do Trung tâm 
VIGOVA chuyển giao tại đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) thời gian 
qua sinh trưởng phát triển tốt. Vịt 
biển là giống vịt kiêm dụng nhưng 
hiện nay chủ yếu khai thác theo 
hướng nuôi lấy thịt. Vịt sinh sản có 
tuổi đẻ 21-23 tuần tuổi, năng suất 
trứng 235-245 quả/mái/năm đẻ. Vịt 
thương phẩm nuôi 9 - 10 tuần tuổi 
đạt 2,6-2,8 kg/con. Đây là giống vịt 
có khả năng thích nghi tốt với các 
loại môi trường nuôi như nước ngọt, 
nước lợ, nước mặn, nước có nhiễm 
phèn... Do đó vịt biển rất thích hợp 
cho tái cơ cấu chăn nuôi tại các tỉnh 
bị xâm lấn mặn, vùng ven biển, hải 
đảo, rừng ngập mặn... Giai đoạn vịt 
con (khoảng 3 tuần tuổi đầu) nuôi 
bằng nước ngọt, sau đó có thể nuôi 
trong nước lợ, nước mặn.  

Năm 2016 trung tâm VIGOVA đã 
xây dựng nhiều mô hình vịt biển, 
chuyển giao hàng chục ngàn con vịt 
biển cho các tỉnh ĐBSCL như Cà 
Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, 
Cần Thơ, Long An... Kết quả cho 
thấy vịt biển sinh trưởng tốt, tỷ lệ 
nuôi sống cao từ 95 - 97%. Khối 
lượng xuất chuồng lúc 63 - 70 ngày 
tuổi đạt 2,65 - 2,8 kg/con. Thời điểm 
tiêu thụ giá vịt thịt là 45.000 - 48.000 
đồng/kg, mỗi con vịt biển cho người 
nuôi mức lời 27.000 - 35.000 
đồng/con. Chuyển giao vịt giống 1 
ngày tuổi cho nông dân tại ĐBSCL. 
Hiện nay, trung tâm VIGOVA đang 
tập trung chọn lọc, nhân dòng, tăng 
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độ đồng đều về ngoại hình, nâng cao 
năng suất chất lượng đàn giống để 
kịp thời chuyển giao vịt giống 1 ngày 
tuổi phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh 
Nam bộ.  

(mard.gov.vn) 
 
 

 
 
BỊ TÁO BÓN KHI MANG THAI 
NÊN ĂN GÌ VÀ CÁCH PHÒNG 
TRÁNH 

Bị táo bón khi mang thai khiến 
người mẹ dễ thiếu hụt chất dinh 
dưỡng. Đó là do chất thải và khí 
đọng lại trong ruột làm đầy bụng, 
khó chịu, buồn nôn… Từ đó, mẹ bầu 
không muốn ăn vì ăn vào càng thấy 
tức bụng, khó chịu dẫn đến nguy cơ 
suy dinh dưỡng bào thai. 

Những nguyên nhân khiến bà bầu 
bị táo bón: do hormone; tử cung ở 
thai phụ tăng kích thước chèn ép các 
cơ quan trong ổ bụng dẫn đến các mẹ 
dễ bị táo bón khi mang thai; cuối thai 
kỳ, do thai nhi gây chèn ép tới ruột 
nên cũng dễ làm bà bầu bị táo bón; 
do chế độ ăn uống; do lúc mang thai 
bị ốm nghén, mệt mỏi khiến thai phụ 
lười đi lại, vận động; do uống viên 
sắt và canxi bổ xung.  

Mang thai bị táo bón có ảnh hưởng 
thai nhi không? 

- Bị táo bón khi mang thai khiến 
người mẹ dễ thiếu hụt chất dinh 
dưỡng. Đó là do chất thải và khí 
đọng lại trong ruột làm đầy bụng, 

khó chịu, buồn nôn… Từ đó, mẹ bầu 
không muốn ăn vì ăn vào càng thấy 
tức bụng, khó chịu dẫn đến nguy cơ 
suy dinh dưỡng bào thai. 

- Bị táo bón khi mang thai, đi vệ 
sinh phải dùng lực nên dễ sảy thai. 

- Hơn nữa, các chất độc (như 
phenol, amoniac, indol… trong chất 
thải) bị tích tụ lâu trong ruột, rồi bị 
hấp thu vào máu và lan truyền khắp 
cơ thể, dẫn tới tình trạng nhiễm độc 
mãn tính, ảnh hưởng tới sự phát triển 
bình thường của thai nhi. 

Cách phòng tránh và trị táo bón 
- Uống nhiều nước: Nước chính là 

“một loại thuốc nhuận tràng” cực kì 
thích hợp. 

- Dinh dưỡng: Một chế độ dinh 
dưỡng giàu chất xơ sẽ cung cấp 
nhiều thức ăn thô cho hệ tiêu hoá. 

- Tránh uống các loại đồ uống lợi 
tiểu như trà, cà phê, cola và chất cồn. 

- Luyện tập: Vận động tích cực 
cũng giúp ngăn ngừa táo bón, đặc 
biệt là khi tính chất công việc của 
bạn phải ngồi nhiều. 

- Không cố nhịn khi muốn đi vệ 
sinh: Khi nhịn đi vệ sinh, người mẹ 
sẽ làm tăng nguy cơ bị “táo” và cũng 
tăng nguy cơ bị trĩ. 

- Massage nhẹ nhàng: Massage 
giúp lưu thông khí huyết, tăng cường 
tiêu hóa. 

- Tuyệt đối không tự dùng thuốc. 
- Đối với một số người, viên sắt có 

thể gây khó chịu ở dạ dày, nóng 
ngực và chứng táo bón. Để chống táo 
bón bạn nên chọn thuốc chứa sắt 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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dưới dạng sắt hữu cơ như sắt fumarat 
hay sắt gluconat. 

Mang thai bị táo bón nên ăn gì? 
Lúc mang thai bị táo bón nên ăn cà 

rốt, quả sung, khoai lang, ăn chuối 
chín hoặc chuối đã nấu chín, rong 
biển, bí đỏ, táo, đu đủ chín, vì đu đủ 
có khả năng hỗ trợ tiêu hóa và ngăn 
ngừa táo bón.  

(hoidapbacsi.net) 
 
NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI 
SƠ CỨU CHO NGƯỜI CAO 
TUỔI  

Người cao tuổi thường xuyên rơi 
vào tình trạng cấp cứu do sức khỏe 
yếu. Khi đó sơ cứu cho người cao 
đúng cách, bệnh sẽ tạm ổn định và 
hỗ trợ cho điều trị sau này. 

Những bệnh cấp cứu hay gặp ở 
người già: 

Bệnh về tim mạch: Tai biến mạch 
máu não, tai biến mạch vành tim, 
biến chứng của bệnh tăng huyết áp, 
huyết áp thấp suy tim cấp. 

Bệnh về tiêu hóa: Chảy máu trong 
hoặc nôn ra máu (do loét dạ dày, ung 
thư), ngộ độc thức ăn, nước uống 
(nhiễm độc cấp, rượu…), đau bụng 
cấp (do bệnh dạ dày, gan mật, tắc 
ruột, viêm tụy cấp), tiêu chảy cấp (do 
nhiễm khuẩn, nhiễm độc), dị vật thực 
quản (do nuốt vật rắn, hóc xương, 
răng giả). 

Bệnh phổi - hô hấp: Viêm phổi cấp, 
cơn hen phế quản cấp tính, ho ra máu 
(do giãn phế quản, lao phổi, ung thư 
phế quản, do bệnh tim, bệnh máu): 

tắc thở do trào tắc (nôn mửa nhiều 
trào tắc khí quản). 

Bệnh tâm thần kinh: Cơn kích 
động, cơn động kinh, hôn mê, liệt, 
rối loạn tiền đình nặng. 

Ngoài ra còn gặp những chấn 
thương do: chảy máu, gãy xương, sai 
khớp, tổn thương não tủy, choáng và 
các tai nạn khác như: hôn mê do đái 
tháo đường, ngộ độc thuốc, ngộ độc 
khí đốt (bếp gas), đuối nước, bỏng 
(lửa, axít, kiềm). 

Những điều cần làm 
- Bình tĩnh đặt người bệnh nằm yên 

tĩnh ngay tại chỗ, nới bớt thắt lưng, 
quần áo, tránh để lạnh quá hay nóng 
quá. Nếu người bệnh còn tỉnh, nên 
động viên họ yên tâm, đừng quá 
hoảng sợ. 

- Tìm mọi cách gọi nhân viên y tế 
đến trong thời gian nhanh nhất để xử 
lý đúng và kịp thời. 

- Nếu bị chấn thương gây chảy máu 
nhiều, tạm thời dùng băng ép hoặc 
đặt ga rô cầm máu ngay sát trên chỗ 
tổn thương. Nếu có gãy xương, đặt 
nạn nhân nằm bất động hoặc buộc 
nẹp tạm thời ở tay chân... 

- Nếu có điều kiện nên đếm mạch, 
đo huyết áp và nhiệt độ, dùng đèn 
pin khám phản xạ đồng tử. 

- Hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim 
ngoài lồng ngực khi nạn nhân ngưng 
thở và ngưng tim. 

- Đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần 
nhất trong trường hợp nhân viên y tế 
khó đến kịp, đảm bảo vận chuyển 
đúng cách. 
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Những điều không được làm 
- Vội vàng xoa bóp tim ngoài lồng 

ngực hoặc hô hấp nhân tạo khi chưa 
có chỉ định. 

- Hoảng hốt, di chuyển bệnh nhân 
không đúng cách hoặc vội vã cõng, 
vác người bệnh chạy chỗ này chỗ 
khác. 

- Tiêm hay cho uống thuốc khi 
chưa rõ bệnh, chưa có chỉ định của 
thầy thuốc. Tập trung đông người 
gây ồn ào, ngột ngạt làm người bệnh 
thêm hoảng sợ. Để bệnh nhân bị lạnh 
quá hoặc nóng quá. 

 (kenhsuckhoe.vn) 
 

CẢNH BÁO GIẬT MÌNH CHA 
MẸ CHO CON CHƠI GAME 
TRƯỚC GIỜ CƠM  

Học sinh chơi game (trên điện 
thoại và máy tính) càng nhiều thì 
càng học kém và càng có nhiều vấn 
đề hành vi cảm xúc như tăng động, 
giảm chú ý, lo âu, trầm cảm, chống 
đối xã hội. 

Kết luận nói trên được đưa ra trong 
nghiên cứu của TS Trần Thanh Nam, 
ĐHQG Hà Nội dựa trên việc khảo 
sát 266 học sinh thường xuyên chơi 
game được sàng lọc từ hơn 500 học 
sinh thuộc các khối 7,8,9 ở 2 trường 
THCS tại Hà Nội. Nghiên cứu cho 
thấy, học sinh Việt Nam bắt đầu chơi 
game từ rất sớm, thậm chí từ lúc 6 
tuổi. 

Khảo sát cho thấy, có đến 41,4% số 
học sinh trong mẫu nghiên cứu chơi 
game từ lúc 8 tuổi hoặc sớm hơn và 

có đến 92,5% số học sinh trong mẫu 
nghiên cứu bắt đầu chơi game từ 10 
tuổi hoặc sớm hơn. 

Thời gian chơi game của học sinh 
Việt Nam trung bình là 1-2 tuần còn 
vào những ngày cuối tuần (thứ 7-
CN), thời gian chơi game trung bình 
cao gấp 2 lần. 

Cụ thể, hầu hết học sinh chơi game 
bất cứ khi nào có thời gian rảnh 
(chiếm 76,7%), thời gian sau khi đi 
học về và trước giờ ăn cơm (36,8%). 

Về mối liên quan giữa việc chơi 
game tới việc học hành cũng như 
hành vi trên lớp của học sinh, nghiên 
cứu cũng chỉ ra rằng, thời gian chơi 
game càng nhiều thì học lực và hạnh 
kiểm của học sinh càng kém. 

Đồng thời, học sinh càng có nhiều 
vấn đề hành vi cảm xúc như tăng 
động, giảm chú ý, lo âu, trầm cảm, 
chống đối xã hội. Tuổi bắt đầu chơi 
game càng sớm thì học sinh càng có 
nguy cơ mắc các vấn đề hành vi cảm 
xúc trên. 

Thể loại game mà học sinh chơi 
càng không phù hợp với độ tuổi, 
càng mang tính bạo lực thì học sinh 
càng có nguy cơ mắc các vấn đề 
hành vi cảm xúc như giảm chú ý, 
không vâng lời, lo âu, hay chống đối 
xã hội. Học sinh càng có xu hướng 
không thể duy trì quan hệ tốt với bạn 
bè và bị giáo viên cũng như bạn bè 
xung quanh có ấn tượng chung xấu 
về mình. 

TS Trần Thành Nam, tác giả 
nghiên cứu cho biết, đã có nhiều 
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nghiên cứu chỉ ra rằng, chơi game 
ảnh hưởng tới sức khỏe, kinh tế, học 
tập, đặc biệt là sự phát triển nhân 
cách của các em đang tuổi đi học. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn chưa 
có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng 
của việc chơi game đến hành vi cảm 
xúc của người chơi, đặc biệt là đối 
tượng học sinh. 

Từ kết quả nghiên cứu, TS Nam 
cũng cho rằng, phụ huynh cần cần có 
ý thức tìm hiểu nội dung game mà 
trẻ chơi, đặc biệt cần có các biện 
pháp quản lý thời gian chơi game 
của con trẻ trong và ngoài gia đình 
một cách phù hợp. 

(Tạp chí Tâm lý học) 
 
 

 
 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
BỀN VỮNG TRONG HỘI NHẬP 
ASEAN  

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Quỹ Hòa 
bình và Phát triển Việt Nam phối 
hợp với Quỹ Rosa Luxemburg tổ hội 
thảo quốc tế “Phát triển nông nghiệp 
bền vững trong hội nhập ASEAN”. 

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Lê Quốc 
Doanh, Việt Nam là quốc gia có lợi 
thế về nông nghiệp, nhưng nông 
nghiệp Việt Nam đang bộc lộ nhiều 
bất cập. 

Việc tái cơ cấu nông nghiệp cần tập 
trung mạnh vào tái cơ cấu đầu tư 
công và dịch vụ công trong nông 

nghiệp, tạo ra môi trường thuận lợi 
để hình thành hiệu quả và bền vững 
chuỗi giá trị nông sản dựa trên lợi thế 
so sánh vùng, địa phương. 

Xây dựng môi trường thuận lợi thu 
hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động 
và kinh tế nông thôn cũng là một 
trong những mục tiêu cần chú trọng 
và đặc biệt quan tâm. 

Việt Nam hiện là nước xuất khẩu 
nông sản lớn trên thế giới với 10 mặt 
hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 
tỷ USD/năm. Tuy nhiên để duy trì và 
phát triển lợi thế này, theo Thứ 
trưởng Lê Quốc Doanh phải không 
ngừng đổi mới áp dụng khoa học 
công nghệ. 

Phát triển các sản phẩm chủ lực 
gắn kết với ứng dụng công nghệ để 
tăng năng suất và giảm giá thành. 
Đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông 
tin, dự báo thị trường và công tác 
xúc tiến thương mại. Chủ động giảm 
thiểu và ứng phó hiệu quả với biến 
đổi khí hậu. 

Theo bà Liliane Danso Dahmen, 
Giám đốc văn phòng RLS Đông 
Nam Á, quá trình công nghiệp hóa, 
đô thị hóa trong những năm gần đây 
đã đặt ra nhiều thách thức cho phát 
triển nông nghiệp và nông thôn. 

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 
mang lại cơ hội các sản phẩm nông 
nghiệp Việt Nam nhưng cũng đặt ra 
đặt ra những thách thức khác nhau. 
Nông dân vẫn nằm trong những đối 
tượng chịu thách thức nhiều nhất và 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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đầu tư trong nông nghiệp vẫn còn 
hạn chế. Trong khi đó, sự lệ thuộc 
vào các giống nhập khẩu, phương 
thức canh tác lạc hậu, quá trình hợp 
tác giữa các đối tác trong sản xuất là 
quá trình ảnh hưởng tới phát triển 
bền vững của nông nghiệp. 

Chia sẻ tại hội thảo, ông Đặng Kim 
Khôi, Viện Chính sách Chiến lược 
phát triển nông nghiệp nông thôn cho 
rằng, để thúc đẩy hợp tác lương thực, 
nông nghiệp và lâm nghiệp trong khu 
vực cần tiếp tục xây dựng và áp dụng 
các tiêu chuẩn chung về chất lượng, 
an toàn; xây dựng các giải pháp thực 
hành sản xuất nông nghiệp tốt, áp 
dụng chung cho khu vực và doanh 
nghiệp phải có trách nhiệm trong sản 
xuất kinh doanh. 

Để thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển 
giao công nghệ cần thúc đẩy liên kết 
đầu tư, kinh doanh tận dụng các cơ 
hội khác từ EVFTA và TPP; thúc 
đẩy hợp tác đầu tư, chuyển gia công 
nghệ, chu chuyển lao động; … 

 (Báo Công Thương điện tử) 
 
CỨU MUỐI BÀ RỊA – VŨNG 
TÀU?   

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu lượng muối 
tồn đọng lên tới gần 92.000 tấn, 
trong khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng 
nữa là vào vụ muối mới. Nếu số hàng 
này tồn, người dân chỉ còn biết 
ngưng sản xuất để tránh lỗ. 

Nhắc đến nghề làm muối ở Bà Rịa 
- Vũng Tàu, thì huyện Long Điền, là 
địa phương có truyền thống làm 

muối cha truyền, con nối nhiều đời. 
Nhưng thời gian gần đây, cả làng 
muối chỉ còn lại vài người “trông 
ruộng”. Theo ông Huỳnh Văn 
Thuyết, Giám đốc HTX Dịch vụ 
nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối 
chợ Bến, huyện Long Điền, được 
ông giải thích: “Đúng lý ra, thời 
điểm này là lúc bà con diêm dân 
chúng tôi vui mừng nhất, muối sẽ 
được thương lái thu mua hết. Nhưng 
muối ế chất đầy đồng, cứ mỗi ụ to 
như thế lên tới hàng trăm tấn, chưa 
kể trữ trong kho. Giá muối hiện giờ 
chỉ còn 300.000 – 400.000 đồng/tấn 
thì diêm dân chúng tôi lấy gì mà tái 
sản xuất đây?”. Lúc đầu, thành viên 
HTX còn thường xuyên qua hỏi han 
giá cả, kiểm tra thị trường, nhưng cứ 
nghe giá giảm miết, họ đâm nản. 
Theo ông, tổng diện tích của HTX 
muối vào khoảng 30 ha, trong đó có 
25 ha muối sạch nền bạt, một năm 
thu hoạch xấp xỉ 3.000 tấn. Riêng 
năm nay, HTX đã tồn hơn 1.500 tấn 
muối sạch. Thương lái họ hỏi mua 
giúp, nhưng chỉ trả giá rẻ quá nên 
không thể bán. Theo số liệu tổng hợp 
từ các địa phương, tính đến thời 
điểm hiện nay, số lượng muối tồn 
kho trong diêm dân không tiêu thụ 
được lên tới trên 91.848 tấn. Trong 
đó, 58.680 tấn của niên vụ 2015-
2016 và 33.158 tấn của niên vụ 
2014-2015. Ngoài nguyên nhân giá 
muối thấp, theo Chi cục Phát triển 
nông thôn tỉnh, các cơ sở chế biến 
trước giờ thường xuyên mua muối ở 
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đây như Phú Quốc, Hà Tĩnh nay đã 
ngưng mua, khiến hàng không bán 
được. Ông Nguyễn Tiến Bảy - Chi 
cục trưởng Chi cục PTNN: “Tình 
trạng tồn kho muối đang ngày càng 
nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho 
kinh tế, cuộc sống của người dân. Để 
tháo gỡ khó khăn về tiêu thụ muối 
tồn đọng, Sở NN-PTNT đã làm văn 
bản đề nghị UBND tỉnh có văn bản 
gửi Tổng công ty Lương thực miền 
Bắc có kế hoạch thu mua tạm trữ 
muối cho tỉnh”.  

(nongnghiep.vn) 
 

 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 
NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM  

Chủ tịch Hồ Chí Minh một tấm 
gương mẫu mực về tình cảm, phong 
cách sống, sự tôn trọng, tin tưởng và 
đề cao vai trò của người cao tuổi 
(NCT) đối với sự nghiệp cách mạng, 
sự phát triển đất nước, xã hội và gia 
đình. Tư tưởng, tình cảm và những 
cử chỉ, hành động của Người đối với 
NCT, là hình ảnh tiêu biểu và sinh 
động về triết lý sống, nhân văn và 
văn hoá của người Việt Nam đối với 
NCT. 

Sau gần 30 năm bôn ba đi tìm 
đường cứu dân, cứu nước; Người 
vừa về nước để lãnh đạo cách mạng 
được 4 tháng, tình hình trong nước 
lúc đó gặp muôn vàn khó khăn, lực 
lượng phản cách mạng còn nhiều và 
có mặt khắp nơi; lực lượng cách 

mạng đang được củng cố, hình thành 
và phát triển. Nhưng với tầm nhìn 
chiến lược, Người đã phát hiện vị 
thế, vai trò, tiềm năng, sức mạnh, sự 
đoàn kết và những giá trị về tinh thần 
và vật chất của NCT đối với sự 
nghiệp cách mạng, với gia đình và 
với quê hương, đất nước. 

 
Bác Hồ thăm hỏi người cao tuổi (Tư liệu) 

Vì vậy, ngay tháng 6 năm 1941, Hồ 
Chí Minh đã viết “Lời hiệu triệu 
đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. 
Người nêu rõ: “Trách nhiệm của các 
vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ 
đất nước thật là trọng đại. Đất nước 
hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất 
nước tồn tại do phụ lão giúp sức. 
Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy 
sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, 
suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh 
trách nhiệm rất nặng nề...”. “Đồng 
bào cả nước đang ngẩng cao đầu mà 
trông chờ các bậc phụ lão”. Người 
nhấn mạnh: “Xưa nay, những người 
yêu nước không vì tuổi già mà chịu 
ngồi không”. Thấy rõ vị thế, vai trò 
và trách nhiệm của NCT đối với sự 
nghiệp cách mạng và xã hội, Người 
đã sáng lập, chỉ đạo và tuyên truyền 
việc thành lập Hội Phụ lão Cứu quốc 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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ngay tại các thôn, bản, vùng căn cứ 
địa cách mạng. 

Ngày 06/6/1941, Người viết lời 
hiệu triệu “Kính cáo đồng bào”, kêu 
gọi các bậc phụ huynh, hiền huynh, 
chí sỹ cùng toàn dân đoàn kết thống 
nhất đánh đuổi Pháp, Nhật. Ngày 
21/8/1941, trong bài “Việt Nam Độc 
lập”, Hồ Chí Minh đã viết: “Kêu gọi 
dân ta trẻ lẫn già, Đoàn kết vững bền 
như khối sắt, Để cùng nhau cứu nước 
Nam ta”. Người hiệu triệu: “Bất kỳ 
già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu nghèo 
quý tiện đều phải vào các Hội Cứu 
quốc. Đoàn kết được chặt chẽ, giải 
phóng sẽ thành công”. Ngày 
21/9/1945, Người gửi thư các vị phụ 
lão, kêu gọi: “Chúng ta là bậc phụ 
lão, cần phải tinh thành đoàn kết 
trước để làm gương cho con cháu ta. 
Vậy tôi mong các vị phụ lão ở Hà 
Thành ra xung phong tổ chức “Phụ 
lão cứu quốc Hội” để các phụ lão cả 
nước bắt chước và để hùn sức giữ 
gìn nền độc lập của nước nhà”. 

Có thể nói vấn đề cốt lõi trong tư 
tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh 
về NCT đó là sự kính trọng, tôn vinh 
và đặt niềm tin sâu sắc của Người 
đối với NCT. Người nói: “Người cao 
tuổi là của quý vô giá của dân tộc, 
của Nhà nước”. “Một lời nói của phụ 
lão có ảnh hưởng đến hưng bang… 
Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, 
phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn 
trưởng, đối với làng xóm, đối với bà 
con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. 
Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; 

phụ lão làm, nhân dân làm theo. Hô 
điều nên hô, làm việc nên làm”.  

Qua nghiên cứu các bài viết, bài 
thơ, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh liên quan đến NCT, cho 
chúng ta những nhận thức sâu sắc 
hơn về một tầm tư duy khoa học và ý 
nghĩa sâu sắc hơn về tình cảm của 
Người đối với NCT. Trong bất cứ 
hoàn cảnh nào, bất cứ ở đâu và bất 
cứ lúc nào, Người cũng luôn luôn 
kính trọng, tôn vinh, tin tưởng, quan 
tâm và nâng cao vị thế của NCT. 

Từ lúc đang là thầy giáo trường 
Dục Thanh, Người đã thuyết giảng 
cho các em học trò và mong các em 
là những trò giỏi, con ngoan, biết 
kính già, yêu trẻ. Trong những ngày 
kháng chiến chống thực dân Pháp và 
chống đế quốc Mỹ xâm lược, mặc dù 
các cuộc chiến tranh diễn ra đầy cam 
go, ác liệt; nhưng Bác Hồ vẫn luôn 
luôn ghi nhớ công lao của NCT, kính 
trọng, tôn vinh, khuyến khích, viết 
thư, tặng quà động viên và quan tâm 
kịp thời đến việc chăm sóc và phát 
huy vai trò NCT. 

Đối với NCT các nước, Người luôn 
tôn trọng, ân cần, chân thành và có 
tình cảm sâu nặng, không phân biệt 
màu da, các giai tầng xã hội. Khi 
đang hoạt động ở Pa-ri tráng lệ, dù 
đang phải lao động và tập trung cho 
các công việc của mình; nhưng 
Người vẫn dành thời gian mời một 
cụ già đói khổ người Pháp cùng đi ăn 
cơm tối với mình,… những hình ảnh 
sinh động đó, đã để lại ấn tượng và 
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tình cảm sâu nặng của người nước 
ngoài đối với Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm nhìn 
sâu sắc và phát huy những giá trị văn 
hoá truyền thống của dân tộc trong 
việc chăm sóc NCT, hỏi thăm, động 
viên NCT và khuyến khích NCT 
giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. 
Bất cứ đến đâu, ở đâu, khi giao tiếp 
với NCT, Người đều ân cần hỏi thăm 
sức khoẻ, chuyện trò vui vẻ, thể hiện 
tình cảm ấm cúng, chân thành và có 
sức thuyết phục đến một cách kỳ lạ 
giữa Người với nhân dân. 

Những thành tích của các cụ phụ 
lão trong các phong trào: diệt giặc 
dốt, diệt giặc ngoại xâm; phong trào 
lạc quyên, xây dựng đời sống mới, 
thi đua lao động sản xuất và gương 
mẫu, động viên con cháu tham gia 
chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, Người đều nắm bắt và kịp thời 
có thư động viên, thăm hỏi, lời chúc 
mừng, tặng Huy hiệu, tặng quà, tặng 
lụa đến các cụ già. 

Hồ Chí Minh thường xuyên khuyến 
khích, động viên NCT phải tự mình 
học tập, nâng cao dân trí, tích cực 
tham gia vào đời sống xã hội, trở 
thành tấm gương sáng cho các thế hệ 
con cháu noi theo. 

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về theo 
phong tục cổ truyền của dân tộc, 
chính quyền, đoàn thể và nhân dân 
các địa phương, cơ sở, dòng họ và 
các gia đình có NCT trong cả nước, 
đều tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ 
cho NCT. Đây là một truyền thống 

được lưu truyền và phát triển từ lâu 
trong lịch sử của dân tộc, nét đặc 
trưng giá trị văn hoá truyền thống, 
nhân văn đối với NCT. Vào dịp này, 
Bác Hồ đã gửi thư chúc thọ, gửi quà, 
tặng lụa, động viên các bậc cao niên 
có nhiều đóng góp sức người, sức 
của cho quê hương, đất nước. 

Khi gặp gỡ, tiếp xúc hoặc nói 
chuyện với cán bộ, chiến sỹ, Người 
đều hỏi thăm chuyện gia đình, nhắc 
nhở cán bộ, chiến sỹ và mọi người 
phải cung kính với các cụ già. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn 
phê bình những cán bộ, đảng viên 
còn có tư tưởng cho rằng: “Lão lai 
tài tận, lão giả an chi” tức “Tuổi già 
thì hết tài, người già nên yên nghỉ”. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ trách 
nhiệm của NCT là phải yêu quý, dìu 
dắt, bồi dưỡng lớp trẻ và phải san sẻ 
kinh nghiệm và làm gương cho con 
cháu noi theo.  

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Người 
thường xuyên nhắc nhở: Các cấp uỷ 
đảng, tổ chức đảng, các ngành, các 
cấp từ Trung ương đến địa phương, 
cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức nhà nước phải 
ra sức giúp đỡ NCT, động viên và 
giúp NCT về tổ chức, sinh hoạt, rèn 
luyện, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và 
đảm bảo cuộc sống cho NCT.  

Một trong những tính cách đặc 
biệt, tiêu biểu, rõ nét trong quan 
niệm riêng có của Hồ Chí Minh về 
tuổi cao đối với Người. Người luôn 
luôn rèn luyện và đặt cho mình theo 
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một nguyên tắc sống, là còn sức 
khoẻ thì còn phải học tập, còn phải 
rèn luyện, phấn đấu và công tác.  

(hoinguoicaotuoi.vn) 
 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG 
TÀU: TĂNG CƯỜNG CÔNG 
TÁC PHÒNG CHỐNG SỐT 
XUẤT HUYẾT  

UBND tỉnh vừa có công văn số 
7647/UBND-VP ngày 15/9/2016 về 
việc tăng cường công tác phòng, 
chống sốt xuất huyết (SXH) trên địa 
bàn tỉnh, theo đó UBND tỉnh chỉ đạo 
các Sở, ngành, địa phương tập trung 
thực hiện các nhiệm vụ được giao và 
định kỳ hàng tháng (30 ngày) báo 
cáo kết quả về Sở Y tế để tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh biết. 

Theo công văn chỉ đạo của UBND 
tỉnh, Sở Y tế tiếp tục giám sát dịch tễ 
học, theo dõi mật độ muỗi tại những 
vùng trọng điểm, kịp thời phát hiện 
những diễn biến bất thường về dịch 
tễ để xử lý sớm khi có dịch xảy ra; 
chuẩn bị sẵn sàng thuốc, phương tiện 
cấp cứu, công tác điều trị… để kịp 
thời chẩn đoán, thu dung và điều trị 
bệnh nhân SXH và trong trường hợp 
xảy ra dịch; thành lập các đội cấp 
cứu lưu động, cử cán bộ chuyên môn 
sẵn sàng hỗ trợ cho y tế tuyến dưới 
trong xử trí cấp cứu, điều trị, chăm 
sóc bệnh nhân SXH; phối hợp chính 
quyền địa phương, các ban, ngành, 
đoàn thể, trường học tổ chức diệt 
lăng quăng cho các xã, phường trọng 
điểm trên địa bàn toàn tỉnh. 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, 
ban/ngành, hội, đoàn thể và cơ quan 
chức năng, chính quyền địa phương 
với chức năng, nhiệm vụ được giao 
tăng cường công tác phòng, chống 
SXH; trong đó đặc biệt đẩy mạnh 
công tác truyền thông, thông tin đến 
cộng đồng để mỗi gia đình, người 
dân đều hiểu và chủ động tham gia. 
Các địa phương tổ chức các đợt 
chiến dịch diệt lăng quăng, làm vệ 
sinh môi trường, loại bỏ dụng cụ 
chứa nước tự nhiên, phun hóa chất 
diệt muỗi… một cách rầm rộ, sâu 
rộng, triệt để đến từng hộ gia đình, 
hàng tuần, từ nay đến tháng 11-2016; 
tổ chức giám sát, đánh giá hiệu quả 
chiến dịch trước và sau khi triển 
khai; củng cố và phát triển mạng lưới 
cộng tác viên tại khu phố, thôn, ấp, 
là lực lượng nòng cốt để triển khai có 
hiệu quả các hoạt động phòng, chống 
SXH tại cộng đồng; tổ chức nhiều 
hình thức tuyên truyền như xe loa, 
phát thanh xã, phường, dán bảng cam 
kết, họp tổ dân cư,... về các biểu hiện 
của SXH và cách phòng chống, để 
mọi người dân biết, thực hiện. 

 (TH) 
 

HẦM BÍ MẬT NƠI ANH HÙNG 
LIỆT SĨ NGUYỄN THỊ ĐẸP HY 
SINH: UBND TỈNH CÔNG 
NHẬN LÀ DI TÍCH LỊCH SỬ 
CÁCH MẠNG  

Ngày 16-9, huyện Đất Đỏ tổ chức 
lễ đón nhận Bằng công nhận di tích 
lịch sử cách mạng hầm bí mật nơi 
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anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Đẹp hy 
sinh. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Văn 
hóa - Thông tin huyện Đất Đỏ cho 
biết, trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ xâm lược, tại quê hương Đất Đỏ, 
vùng tranh chấp ác liệt giữa ta và 
địch đã có hàng trăm căn hầm bí mật 
để cán bộ hoạt động cách mạng, 
nhưng tiêu biểu là căn hầm bí mật 
nơi anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Đẹp 
hoạt động. Một lòng trung thành với 
Đảng, cách mạng, chị Đẹp nhất 
quyết không để sa vào tay kẻ thù và 
đã anh dũng hy sinh vào ngày 26-7-
1970. Sự hy sinh cao cả vì quê 
hương, đất nước của anh hùng liệt sĩ 
Nguyễn Thị Đẹp đã dấy lên phong 
trào học tập tấm gương hy sinh anh 
dũng của chị trong toàn thể lực 
lượng cách mạng và du kích vùng 
Đất Đỏ ở thập niên 70, thế kỷ XX. 
Với ý nghĩa lịch sử đó, UBND huyện 
Đất Đỏ đã đầu tư, tôn tạo, khôi phục 
hầm bí mật nhằm giáo dục truyền 
thống cho thế hệ trẻ. Ngày 13-5-
2016, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đã ban hành Quyết định số 1155/QĐ-
UBND công nhận và xếp hạng di 
tích lịch sử cách mạng Hầm bí mật 
nơi anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Đẹp 
hy sinh, nay thuộc khu phố Hòa Hội, 
thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. 

Chị Nguyễn Thị Đẹp đã được Chủ 
tịch nước truy tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 
vào ngày 28-4-2000. 

(baobariavungtau.com.vn) 

LIÊN HOAN DIỀU QUỐC TẾ 
LẦN THỨ VII: SẼ ĐƯỢC TỔ 
CHỨC VÀO ĐẦU THÁNG 12  

Sáng 1-9, đồng chí Nguyễn Thành 
Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và 
Du lịch (VHTTDL) và các ban, 
ngành về công tác chuẩn bị tổ chức 
Liên hoan Diều Quốc tế Bà Rịa – 
Vũng Tàu lần thứ VII năm 2016. 

Dự kiến, Liên hoan sẽ được tổ chức 
vào đầu tháng 12 với sự tham gia của 
khoảng 60 nghệ nhân đến từ 25 quốc 
gia và vùng lãnh thổ (Đức, Hà Lan, 
Pháp, Anh, Thụy Điển, Thái Lan, 
Singapore, Malaysia, Philippines, 
Mỹ, Canada, Australia…) cùng 
khoảng 50 nghệ nhân đến từ các câu 
lạc bộ trong nước. 

Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn 
ra các hoạt động như: tham quan các 
KDL trên địa bàn tỉnh; các nghệ 
nhân diều nước ngoài hướng dẫn làm 
diều; thi đấu diều Rokkaku, diều 
nghệ thuật, diều sáo,... dọc Bãi Sau, 
TP.Vũng Tàu và khu vực trước 
Trung tâm hành chính tỉnh (TP. Bà 
Rịa); thả diều nghệ thuật tại sân Golf 
Paradise. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí 
Nguyễn Thành Long thống nhất với 
kế hoạch tổ chức liên hoan diều. Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, 
liên hoan diều quốc tế được tổ chức 
hàng năm nhằm xây dựng nhịp cầu 
văn hóa bền chặt với bạn bè các 
nước, đồng thời là cơ hội quảng bá 
cho địa phương. Vì vậy, Sở 
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VHTTDL cần chuẩn bị chu đáo để 
tiếp đón các đoàn khách đến với Bà 
Rịa – Vũng Tàu.  

(baobariavungtau.com.vn) 
 

 
 
MẸO PHÁT HIỆN GMAIL CỦA 
BẠN ĐANG BỊ THEO DÕI  

Thủ thuật đơn giản dưới đây giúp 
hòm thư của bạn được an toàn hơn 
khi đang có rất nhiều công cụ theo 
dõi email hiện nay.  

Để phát hiện được Gmail của bạn 
đang bị theo dõi hay không, hiện nay 
có một loại công cụ mới có tên là 
Ugly Email. Một khi công cụ này 
được cài đặt, sẽ có một biểu tượng 
con mắt nhỏ xuất hiện ở bên cạnh bất 
kỳ thư nào trong hòm thư, giúp cảnh 
báo cho bạn xem các thư đó có khả 
năng bị theo dõi hay không. 

Cách cài đặt Ugly Email rất đơn 
giản. Trước tiên bạn phải sử dụng 
trình duyệt web bằng Google 
Chrome. Sau đó kích vào 
đường link dẫn tới Ugly Email trên 
Chrome Web Store, rồi kích vào nút 
“Add to Chrome”. Công cụ đã được 
cài đặt trên máy của bạn. Lưu ý rằng, 
Ugly hiện mới chỉ áp dụng cho trình 
duyệt Chrome và Gmail.  

(danviet.vn) 
 
VÌ AN TOÀN BẢN THÂN, HÃY 
CHE WEBCAM 

Giám đốc FBI James Comey 
khuyên người dùng nên che webcam 

laptop bằng một miếng băng dính để 
tránh bị quay lén. 

Trong cuộc họp tại Trung tâm 
Chiến lược và Nghiên cứu quốc tế, 
Giám đốc FBI - James Comey cho 
biết ông đã vô hiệu hóa webcam trên 
laptop bằng một miếng băng dính 
hoặc kẹp giấy, và khuyến cáo tất cả 
mọi người nên làm điều đó. Comey 
cho biết, tin tặc có thể dễ dàng truy 
cập vào webcam máy tính thông qua 
các phần mềm gián điệp, mã độc, 
điều khiển và theo dõi bạn từ xa. 
Cách đây không lâu, cộng đồng 
mạng cũng truyền nhau bức hình 
Mark Zuckerberg dùng băng dính để 
che webcam. Đây là một biện pháp 
an ninh đơn giản mà nhiều người nên 
áp dụng ngay.  

Ngoài ra, cũng có thể vô hiệu hóa 
webcam bằng cách nhấn phải chuột 
vào biểu tượng My Computer trên 
màn hình, chọn Manage. Tiếp tục, 
truy cập vào mục Device Manager > 
Imaging Devices, nhấn phải chuột 
lên webcam tích hợp hoặc webcam 
rời và chọn Disable để vô hiệu hóa. 
Nếu muốn mở lại webcam, người 
dùng chỉ cần thực hiện ngược lại. 

 (Pháp luật TP.HCM) 
 
 
 
 
 

CẦU NÔNG THÔN SỬ DỤNG 
CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG TÍNH 
NĂNG SIÊU CAO UHPC  

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa 
học Công nghệ Xây dựng (IBST) đã 
nghiên cứu, làm chủ và chế tạo 
thành công phiến dầm cầu bê tông 
ứng suất trước tính năng siêu cao cốt 
sợi mảnh (UHPC).  

Kết quả thử tải cho thấy, phiến dầm 
cầu tại cấp tải gấp 10 lần tải trọng 
phân bố 1025 kg/m2, tức là gấp 3,5 
lần tải thiết kế mà vẫn không xuất 
hiện vết nứt; tỷ lệ võng so với chiều 
dài dầm khoảng 1/290L, đảm bảo 
yêu cầu thiết kế. Đặc biệt, giá thành 
sản xuất phiến dầm cầu theo công 
nghệ UHPC tại phân xưởng chỉ bằng 
khoảng 80% so với dầm bê tông 
truyền thống. Với công nghệ đã được 
làm chủ, IBST có thể thiết kế thành 
phần bê tông, thiết kế kết cấu, cũng 
như chế tạo phiến dầm cầu nông thôn 
- cầu dân sinh có nhịp từ 12-25 m. 

Sản phẩm đã được Cục Ứng dụng 
và Phát triển Công nghệ (Bộ 
KH&CN) nhận làm đầu mối hỗ trợ 
chuyển giao và triển khai xây dựng 
tại công trình Cầu Đập Đá (chiều dài 
18 m) tại phường 3, thành phố Vị 
Thanh, tỉnh Hậu Giang. Sắp tới, tiếp 
tục nhân rộng mô hình tại các tỉnh 
Ninh Bình, Vĩnh Long, Kiên Giang, 
nhằm góp phần đẩy nhanh tiến trình 
thực hiện Đề án xây dựng cầu dân 
sinh của Bộ Giao thông Vận tải. 

Liên hệ: TS Trần Bá Việt, Viện 
KHCN Xây dựng. 81 Trần Cung, 
Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; Tel: 
0903406501/ 04.37561359. 

(khoahocvacongnghevietnam) 

MÁY RANG CA CAO  
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đảm bảo 

chất lượng sản phẩm, năng suất, xây 
dựng thương hiệu và tăng sức cạnh 
tranh của ca cao Việt Nam trên thị 
trường, các nhà khoa học thuộc 
Trung tâm Năng lượng và Máy nông 
nghiệp (Trường Đại học Nông lâm 
Tp Hồ Chí Minh) đã nghiên cứu thiết 
kế, chế tạo thành công máy rang ca 
cao MRC-50. Thiết bị đã được 
chuyển giao và lắp đặt tại xã Xà 
Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu cho hiệu quả tốt. 

Tính năng kỹ thuật của máy như 
sau: năng suất- 50 kg hạt ca cao/mẻ, 
thời gian rang 30-60 phút/mẻ, 
nguyên liệu đốt là củi vụn với suất 
tiêu thụ 10 kg/giờ hoặc 1 HP (nếu 
dùng điện 1 pha). 

Thông tin chi tiết liên hệ: ThS 
Nguyễn Đức Cảnh và TS Nguyễn 
Thanh Nghị - Trung tâm Năng lượng 
và Máy nông nghiệp, Trường Đại 
học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh. Khu 
phố 6, P.Linh Trung, quận Thủ Đức; 
Tel/Fax: 08.37220725 - 38963805; 
Email: ttnl@hcmuaf.edu.vn 

(khoahocvacongnghevietnam) 
 
 
 
Hỏi: Thời giờ nghỉ ngơi của lao 

động nữ mang thai từ tháng thứ 07? 
Trả lời:  Theo quy định của Bộ 

luật lao động 2012 tại Điều 155, 
khoản 1a, 1b, 2 và 5 về bảo vệ thai 
sản đối với lao động nữ thì: 

HỎI – ĐÁP  
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1. Người sử dụng lao động không 
được sử dụng lao động nữ làm việc 
ban đêm, làm thêm giờ và đi công 
tác xa trong các trường hợp sau đây: 

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc 
từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo; 

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng 
tuổi. 

2. Lao động nữ làm công việc nặng 
nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07, 
được chuyển làm công việc nhẹ hơn 
hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc 
hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương. 

5. Lao động nữ trong thời gian 
hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 
phút; trong thời gian nuôi con dưới 
12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 
60 phút trong thời gian làm việc. 
Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ 
tiền lương theo hợp đồng lao động. 

Như vậy, đối với lao động nữ 
mang thai ở tháng thứ 07 trở đi thì sẽ 
được hưởng các chế độ: 

- Không phải làm đêm, làm thêm 
giờ, đi công tác xa. 

- Được chuyển làm công việc nhẹ 
hơn hoặc giảm bớt 01h làm việc 
hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương 
nếu đang làm công việc nặng nhọc 
độc hại. 

Lưu ý: Pháp luật lao động hiện 
hành không có quy định về việc lao 
động nữ mang thai từ tháng thứ 07 
trở đi được chế độ nghỉ mỗi ngày 60 
phút như lao động nữ đang nuôi con 
dưới 12 tháng tuôi (đi muộn 30 phút, 

về sớm 30 phút). Trong trường hợp 
này, người lao động có thể thỏa 
thuận với người sử dụng lao động 
sắp xếp cho thời gian nghỉ ngơi phù 
hợp. 

(Theo Công ty Luật Minh Gia) 
  
Mẹo vặt: Bảo quản mật ong đúng 

cách  
Mật ong tốt nhất nên được đựng 

trong các dụng cụ bằng thủy tinh tối 
màu, đậy kín, không cho không khí 
lọt vào. Tuyệt đối không dùng lọ kim 
loại bảo quản mật ong vì trong mật 
ong có rất nhiều axit hữu cơ và 
đường. Dưới tác dụng của men, một 
phần các chất này sẽ biến thành axit 
etylenic có khả năng ăn mòn bề 
ngoài kim loại, làm tăng hàm lượng 
chất này trong mật ong. Một khi 
thành phần dinh dưỡng của mật ong 
bị phá hủy, chúng có thể gây ngộ độc 
với các biểu hiện như lợm giọng, ói. 

Nếu để lâu ngày, mật ong nguyên 
chất sẽ bị kết tinh. Để làm tan chảy 
lọ mật ong đã bị kết tinh, có thể đặt 
chúng vào một nồi nước ấm, không 
được sử dụng nước quá nóng. 
Luôn bảo quản mật ong ở những nơi 
mát và tối, không cho ánh nắng chiếu 
trực tiếp vào. Nhiệt độ của mật ong 
nguyên chất không được vượt quá 
27oC, lý tưởng nhất là từ 21 – 26oC. 
Do đó không nên bảo quản mật ong 
trong tủ lạnh, tránh để mật ong ở gần 
bếp lò, tủ lạnh vì hơi nóng sẽ làm 
mật ong dậy mùi, sậm màu hơn. 

(ThS. Nguyễn Thị Hà - Viện DD) 


