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THÁNG HÀNH ĐỘNG BÌNH 
ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG 
CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ 
GIỚI NĂM 2016  

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội phê duyệt Kế hoạch triển khai 
Tháng hành động vì bình đẳng giới 
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở 
giới năm 2016 với chủ đề “Chung 
tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái”. 

Tháng hành động năm 2016 là 
điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt 
cao điểm, phát động một chiến dịch 
truyền thông đẩy mạnh các hoạt 
động vì bình đẳng giới và phòng 
chống bạo lực trên cơ sở toàn quốc. 
Nhằm thu hút sự quan tâm và tham 
gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức 
và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng 
và các mục tiêu cần đạt được của 
công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ 
của phụ nữ và phòng, chống bạo lực 
trên cơ sở giới. Vận động toàn xã hội 
cùng góp sức tích cực nhằm thực 
hiện hiệu quả hơn các chính sách, 
chương trình về bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 
Giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ 
sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái. Các hoạt động 
được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết 
kiệm; có thể gắn với các sự kiện 
khác để tạo hiệu ứng về truyền 
thông. 

Theo đó, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội phối hợp với UBND 
thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát 
động Tháng hành động vì bình đẳng 
giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở 
giới năm 2016 ngày 13/11/2016 tại 
Hà Nội. 

Bên cạnh đó, tổ chức chuỗi các 
hoạt động để hưởng ứng Tháng hành 
động như: hội nghị, hội thảo, tập 
huấn, tọa đàm, đối thoại chính sách, 
truyền thông trên mạng xã hội, diễu 
hành, sự kiện âm nhạc đường phố, 
Tuần chiếu phim, triển lãm 
tranh/ảnh, cuộc thi/giao lưu văn 
nghệ, thể thao... về chủ đề bình đẳng 
giới và phòng, chống bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái. 

Các cơ quan, đơn vị xây dựng, 
xuất bản và phổ biến các tài liệu/sản 
phẩm truyền thông về bình đẳng giới 
và phòng chống bạo lực trên cơ sở 
giới: khẩu hiệu, thông điệp, tờ rơi, tờ 
gấp, băng-rôn, phóng sự, video clip... 
về các nội dung, thông điệp của 
Tháng hành động. 

Ngoài ra, gặp gỡ, tôn vinh các điển 
hình tiên tiến trong công tác bình 
đẳng giới và phòng, chống bạo lực 
trên cơ sở giới (đặc biệt là ở cấp cơ 
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sở); tổ chức một số đoàn kiểm tra 
liên ngành công tác bình đẳng giới 
và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một 
số Bộ, ngành và địa phương trong 
thời gian diễn ra Tháng hành động vì 
bình đẳng giới và phòng, chống bạo 
lực trên cơ sở giới năm 2016. 

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
UBND cũng triển khai kế hoạch 
78/KH-UBND ngày 03/10/2016 về 
triển khai tháng hành động vì bình 
đẳng giới và phòng chống bạo lực 
trên cơ sở giới Bà Rịa - Vũng Tàu 
năm 2016, thời gian thực hiện từ 
ngày 15/11- 15/12/2016. Và các chủ 
đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái”, 11 thông điệp 
được đưa ra:  

1- Hưởng ứng Tháng hành động vì 
bình đẳng giới và phòng, chống bạo 
lực trên cơ sở giới năm 2016! 

2- Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ 
bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016! 

3- Phụ nữ và trẻ em gái hãy lên 
tiếng khi bị bạo lực! 

4- Cùng chung tay để chấm dứt 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái! 

5- Chung tay xây dựng một xã hội 
không còn bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái! 

6- Bình đẳng giới là chìa khoá để 
xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái! 

7- Hãy lên tiếng khi bạn chứng 
kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái! 

8- Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi 
bạn là nạn nhân của bạo lực đối với 

phụ nữ và trẻ em gái! 
9- Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em gái là vi phạm pháp luật! 
10- Quyền của phụ nữ là quyền 

con người! 
11- Hãy hành động để chấm dứt 

ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái! 

Căn cứ vào kế hoạch của UBND 
tỉnh nhiều đơn vị, tổ chức và sở ban 
ngành trong tỉnh cũng triển khai tại 
đơn vị những kế hoạch cụ thể phù 
hợp và gắn với lĩnh vực của cơ quan, 
đơn vị, địa phương với các ngày kỷ 
niệm trong tháng 11 và tháng 12 năm 
2016.  

(TH) 
 

TĂNG CƯỜNG BÌNH ĐẲNG 
GIỚI VÀ NÂNG CAO NĂNG 
LỰC, VỊ THẾ CHO PHỤ NỮ  

Việt Nam đã đạt được những tiến 
bộ lớn về các mục tiêu bình đẳng 
giới. Việt Nam đã rất thành công 
trong việc nâng cao tỷ lệ trẻ em gái 
học tiểu học và trung học cơ sở.  

Hiện tại, tỷ lệ nhập học tiểu học 
đối với trẻ em gái là 91,5% và trẻ em 
trai là 92,3%. Tỷ lệ nhập học trung 
học cơ sở là 82,6% đối với trẻ em gái 
và 80,1% đối với trẻ em trai. Tỷ lệ 
nhập học trung học phổ thông của trẻ 
em gái là 63,1% và của trẻ em trai là 
53,7%. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào 
lực lượng lao động là 73% trong khi 
tỷ lệ của nam giới là 82%. Hiện nay, 
tỷ lệ phụ nữ tham gia vào Quốc hội 
là 24,4%. 
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Giữ vững các thành tựu đạt được 
Bất bình đẳng giới có nguyên nhân 
sâu xa đối với mỗi xã hội và Việt 
Nam cũng không phải là một ngoại 
lệ. Bất bình đẳng giới tạo ra tác động 
tiêu cực tới những thành tựu đã đạt 
được từ trước đến nay. Các gia đình 
vẫn tiếp tục thiên vị và đầu tư nhiều 
hơn cho con trai và nam giới trong 
gia đình. Sự yêu thích con trai và 
không coi trọng con gái được thể 
hiện rất rõ qua sự gia tăng mất cân 
đối tỷ số giới tính khi sinh, tỷ số 
chênh lệch giới tính khi sinh hiện 
nay là 111,9 trẻ em trai trên 100 trẻ 
em gái. Tỷ số chênh lệch này có thể 
tăng rất cao, lên tới 115 trẻ em trai 
trên 100 trẻ em gái trong thập kỷ 
này, và sẽ đẩy Việt Nam lên gần vị 
trí đứng đầu theo quan sát trên toàn 
thế giới. Lựa chọn giới tính thường 
cao hơn ở các gia đình có kinh tế khá 
giả, với giá trị tỷ số giới tính khi sinh 
cao nhất ở hai nhóm kinh tế xã hội 
giàu nhất và thấp đối với các hộ 
nghèo và dân tộc thiểu số (Theo 
Điều tra Thay đổi dân số của GSO 
năm 2011). 

Bạo lực trên cơ sở giới cũng là một 
trong các vấn đề nghiêm trọng hiện 
nay, xảy ra ở mọi nơi, nông thôn 
cũng như thành thị và trong tất cả 
các nhóm xã hội. Theo một nghiên 
cứu về bạo lực gia đình do GSO thực 
hiện năm 2010, cứ ba phụ nữ đã lập 
gia đình (32%) thì có một người cho 
biết họ đã từng bị chồng bạo lực về 
thể xác hoặc tình dục vào một thời 

điểm nào đó trong đời. Và hơn một 
nửa phụ nữ (58%) trong đời từng 
chịu bạo lực thể xác, tinh thần và 
tình dục. Cần thiết phải thay đổi 
quan niệm xã hội, khuyến khích các 
hộ gia đình đầu tư vào trẻ em gái và 
phụ nữ, tăng cường các dịch vụ xã 
hội thuận lợi và khuyến khích nam 
giới và trẻ em trai tham gia phòng 
chống bạo lực trên cơ sở giới nhằm 
thay đổi các khuynh hướng này. 

Việc làm 
Phụ nữ đóng vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm 
48,4% lực lượng lao động. Tuy 
nhiên, phụ nữ thường tham gia vào 
các công việc không chính thức và 
dễ bị tổn thương. Theo Điều tra về 
Nhà ở và mức sống hộ gia đình 
(VHLSS) năm 2008, chỉ có 24,22% 
phụ nữ làm các công việc phi nông 
nghiệp trong khi tỷ lệ này ở nam giới 
là 35,5%. Nhiều người trong số các 
chị em phụ nữ phải tự tạo việc làm 
hoặc làm việc trong gia đình mà 
không được trả công. Theo số liệu về 
khuynh hướng việc làm tại Việt 
Nam, 53% phụ nữ làm việc gia đình 
mà không được trả công, trong khi 
con số này đối với nam là 32%. Phụ 
nữ làm việc trong các khu vực không 
chính thức có tiền công thấp hơn, tay 
nghề thấp hơn và ít cơ hội nâng cao 
tay nghề và đào tạo hơn nam giới. 
Ước tính, tỷ lệ thu nhập kiếm được 
của nữ so với nam là 0,69, nghĩa là 
cứ 100.000 đồng nam giới kiếm 
được thì nữ giới chỉ kiếm được 
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69.000 đồng. 
Trách nhiệm song song của người 

phụ nữ vừa chăm sóc con cái vừa 
làm nội trợ, cũng như tạo thu nhập 
cản trở người phụ nữ tham gia vào 
các công việc được trả công, đặc biệt 
công việc trong khu vực chính thức. 
Để hỗ trợ sự tham gia của phụ nữ, 
cần thiết phải giải quyết những bất 
bình đẳng như cơ hội được đào tạo, 
quyền được cấp giấy sử dụng đất 
cũng như phải có hệ thống bảo trợ xã 
hội toàn diện. 

Đại diện phụ nữ trong Quốc hội 
Về sự tham gia của phụ nữ trong 

Quốc hội, Việt Nam đã có sự tiến bộ 
đáng kể trong việc tăng cường sự 
tham gia của phụ nữ trong các cơ 
quan dân cử, từ con số 3% nữ đại 
biểu Quốc hội tham gia khóa I đến tỷ 
lệ 24,4% của Quốc hội khóa XIII. 
Tuy vậy, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội ở 
từng nhiệm kỳ có tăng nhưng chưa 
thật bền vững. Để nâng cao tỷ lệ nữ 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp trên 35% trong thời 
gian tới, cần có những thay đổi lớn, 
ví dụ chấm dứt sự phân biệt về tuổi 
làm việc chính thức giữa phụ nữ và 
nam giới và tạo điều kiện bình đẳng 
cho cả hai giới được lựa chọn thời 
điểm về hưu trong một độ tuổi nhất 
định. Đảm bảo rằng những phụ nữ có 
phẩm chất và trình độ cao được giữ 
các trọng trách và đề bạt thêm nhiều 
phụ nữ vào các vị trí cao trong Đảng 
và chính quyền. Quán triệt và nâng 
cao nhận thức của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị tiến hành giới thiệu 
người ra ứng cả về bình đẳng giới; 
trong quá trình giới thiệu người ứng 
cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
cần có sự thống nhất cao giữa người 
đứng đầu với cấp ủy, công đoàn, nữ 
công về số lượng, chất lượng người 
được giới thiệu ứng cử... Đặc biệt là 
sự tuyên truyền của các cơ quan báo 
chí đóng vai trò rất trọng nhằm thay 
đổi nhận thức của cán bộ, nhân dân 
về bình đẳng giới, về vai trò, vị trí và 
những đóng góp của phụ nữ trong 
tham gia quản lý, lãnh đạo. 

(vn.undp.org+dangcongsan.vn) 
 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: NHÂN 
RỘNG NHIỀU MÔ HÌNH VỀ 
BÌNH ĐẲNG GIỚI  

Theo báo cáo của Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu, mô hình sửa đổi quy ước 
đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới 
(BĐG) trong cộng đồng dân cư được 
thí điểm tại 5 xã, phường, thị trấn 
gồm: Phường Thắng Tam - Thành 
phố Vũng Tàu, thị trấn Phú Mỹ - 
huyện Tân Thành, xã Bưng Riềng - 
huyện Xuyên Mộc, xã Phước Tỉnh - 
huyện Long Điền và xã Láng Dài - 
huyện Đất Đỏ. 

Đến nay 5/5 xã, phường, thị trấn 
đã tiến hành rà soát sửa đổi nội dung 
của quy ước. Riêng thành phố Vũng 
Tàu đã triển khai nhân rộng mô hình 
tại 122/122 khu phố, thôn, ấp. 

Mô hình được triển khai với nhiều 
nội dung quan trọng như: tổ chức 
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khảo sát, tập huấn, trang bị kiến thức 
cơ bản về Luật BĐG, Luật phòng 
chống bạo lực gia đình cho tổ trưởng 
các khu dân cư. Đồng thời, xây dựng 
các nội dung cơ bản để hướng dẫn 
các địa phương thực hiện sửa đổi, bổ 
sung, quy ước khu dân cư phù hợp 
với nguyên tắc BĐG theo quy định 
của Luật BĐG và phù hợp với đặc 
điểm văn hóa - xã hội của địa 
phương. 

Các địa phương được chọn thí 
điểm lần lượt  rà soát, bổ sung thêm 
hai  nội dung thực hiện bình đẳng 
giới và phòng, chống bạo lực gia 
đình vào quy ước. Cụ thể, với nội 
dung nghiêm cấm lựa chọn giới tính 
khi sinh đã được phổ biến, tuyên 
truyền rộng rãi đến các gia đình, 
dòng họ, cộng đồng, trong đó có tác 
động trực tiếp đến cặp vợ chồng 
nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức 
khoa học về dân số, sức khỏe sinh 
sản để có cái nhìn đúng đắn về hành 
vi lựa chọn giới tính khi sinh; tránh 
phân biệt, có cách ứng xử phù hợp, 
tiến bộ, không phân biệt đối với các 
gia đình sinh con một bề là toàn con 
trai hoặc toàn con gái, nhất là việc 
sinh con một bề là trẻ em gái. 

Bên cạnh đó, cách tuyên truyền 
cũng nhấn mạnh đến nội dung không 
phân biệt đối xử giữa nam và nữ 
trong việc tham gia vào lĩnh vực đào 
tạo, lao động việc làm và phân chia 
tài sản thừa kế. Trong đó, nâng cao 
nhận thức cho bậc làm cha, làm mẹ 
và các thành viên trong gia đình, 

dòng họ đảm bảo sự BĐG giữa nam 
và nữ để cùng được tham gia mọi 
lĩnh vực đời sống, xã hội. 

Khi xây dựng quy ước tại cộng 
đồng dân cư, Sở Văn hóa - Thể thao 
và Du lịch đã có sự hướng dẫn lồng 
ghép nội dung cụ thể bình đẳng giới 
trong việc tránh phân biệt đối xử về 
giới, chính sách bảo vệ và hỗ trợ 
người mẹ không bị đối xử phân biệt 
trong gia đình, thực hiện BĐG là 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia 
đình, cá nhân và vấn đề BĐG được 
hiểu rộng ở các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, lao động, giáo dục - đào tạo, 
khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, 
thông tin, thể thao… Các nội dung 
này đều được quan tâm đưa vào quy 
ước của thôn, ấp, khu dân cư. 

Đối với vấn đề phức tạp trong hôn 
nhân với người nước ngoài, nội dung 
tuyên truyền hướng đến phổ biến và 
giải thích cho gia đình, dòng họ, 
cộng đồng về việc chủ động tìm hiểu 
văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập 
quán, pháp luật của các quốc gia để 
nắm rõ. 

Song song đó, khi triển khai mô 
hình đều được các thôn, ấp, khu phố 
lần lượt tiến hành họp phổ biến chính 
sách BĐG và thảo luận đưa ra 
nguyên tắc về BĐG vào quy ước tại 
cộng đồng và được sự nhất trí của 
dân cư. Việc hoàn thiện quy ước mới 
luôn có sự thống nhất và đảm bảo 
các nội dung BĐG và được trình Ủy 
ban nhân dân huyện, thành phố ký 
quyết định sửa đổi, bổ sung quy ước 



Phổ Biến Kiến Thức số 202 - 10.2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 6 

theo quy trình. Trong đó, hoạt động 
họp dân phổ biến và lấy ý kiến cho 
quy ước mới luôn có sự dân chủ để 
tạo nên kết quả là ra được quy ước, 
hương ước mới tại mỗi địa bàn. 

Ghi nhận hiệu quả triển khai mô 
hình này tại huyện Long Điền cho 
thấy, công tác tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về BĐG luôn là nội dung 
được huyện Ủy, Ủy ban nhân dân 
huyện quan tâm. Trong năm 2015, 
Ủy ban nhân dân huyện Long Điền 
đã chỉ đạo Ban vì sự tiến bộ của phụ 
nữ huyện phối hợp với phòng Tư 
Pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ, Công 
an, Liên đoàn lao động… tổ chức 
hơn 1.580 buổi với hơn 150.067 lượt 
người tham gia. Nội dung tuyên 
truyền đề cập các vấn đề khá đa 
dạng, phong phú gồm: Luật Bình 
đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực 
gia đình, nói chuyện chuyên đề về kỹ 
năng dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
sinh hoạt nhóm, hội thảo… Đặc biệt, 
các ban ngành, đoàn thể đã đẩy 
mạnh tuyên truyền khi hình thành 
được các câu lạc bộ về chăm sóc 
sức khỏe vị thành niên, kế hoạch 
hóa gia đình,…. 

Thông qua đó, mô hình đã có tác 
động nhất định để nâng cao nhận 
thức và thúc đẩy hành vi thực hiện 
BĐG trong từng người dân, từng 
bước thu hẹp khoảng cách giới và 
nâng cao vị thế của phụ nữ trong một 
số lĩnh vực còn bất BĐG hoặc có 
nguy cơ bất BĐG cao. 

(laodongxahoi.net) 

 
 
 
 

GIỮA ‘MÙA’ BỆNH CHÂN TAY 
MIỆNG, BỘ Y TẾ KHUYẾN 
CÁO CÁCH PHÒNG CHỐNG  

Bệnh chân tay miệng lưu hành 
quanh năm, tập trung vào giai đoạn 
từ tháng 9 đến tháng 12, hiện chưa 
có vắc xin phòng và thuốc điều trị 
đặc hiệu. 

Bệnh Tay chân miệng là bệnh 
truyền nhiễm cấp tính do vi rút thuộc 
nhóm Enterovirus gây ra, bệnh lây 
truyền theo đường tiêu hóa, thường 
gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây 
thành dịch lớn. Bệnh lưu hành quanh 
năm nhưng tập trung vào giai đoạn 
từ tháng 2 đến tháng 5 và từ tháng 9 
đến tháng 12. 

Người mắc bệnh chân tay miệng 
có dấu hiệu sốt, đau họng, tổn 
thương niêm mạc miệng, lợi, lưỡi, 
da... chủ yếu ở dạng phỏng nước 
thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn 
chân, đầu gối, mông. 

Cho đến nay, bệnh Tay chân 
miệng chưa có vắc xin phòng và 
chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên 
mặc dù hầu hết ca bệnh đều diễn 
biến nhẹ nhưng một số trường hợp 
bệnh thể nặng có thể gây biến chứng 
nguy hiểm như viêm não - màng não, 
viêm cơ tim, phù phổi cấp... dẫn đến 
tử vong.   

Trước diễn biến tình hình dịch 
bệnh và tránh nguy cơ bệnh bùng 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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phát, ngày 13/10, Cục Y tế Dự phòng 
(Bộ Y tế) khuyến cáo, người dân 
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, 
tốt nhất là rửa dưới vòi nước chảy 
(cả người lớn và trẻ em). 

Đặc biệt là vệ sinh chân tay miệng 
trước khi chế biến thức ăn, trước khi 
ăn hoặc cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm 
trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã 
và làm vệ sinh cho trẻ. 

 
Bệnh chân tay miệng lưu hành quanh năm 

Sử dụng thức ăn chín, uống chín; 
dụng cụ ăn uống phải đảm bảo được 
rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt 
nhất là ngâm tráng nước sôi); đảm 
bảo sử dụng nước sạch trong sinh 
hoạt hàng ngày; không mớm thức ăn 
cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút 
tay, ngậm mút đồ chơi; không cho 
trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, 
dụng cụ ăn uống như bát, đĩa, thìa, 
cốc, đồ chơi chưa được khử trùng. 

Thường xuyên lau rửa đồ chơi của 
trẻ, lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp 
xúc hàng ngày như dụng cụ học tập, 
tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt 
bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc 
các chất tẩy rửa thông thường. 

Không cho trẻ tiếp xúc với người 
bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 

Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân 

và các chất thải của bệnh nhân phải 
được thu gom, đổ vào nhà tiêu hợp 
vệ sinh. 

Đặc biệt, khi trẻ có dấu hiệu nghi 
ngờ mắc bệnh cần đưa ngay trẻ đến 
cơ sở y tế để được khám, tư vấn và 
điều trị. 

(vietq.vn) 
 

HỖ TRỢ TRIỂN KHAI ỨNG 
DỤNG SÁNG CHẾ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG  

Văn phòng Chính phủ vừa có văn 
bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về 
nguồn vốn để hỗ trợ 10% tổng vốn 
đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng 
sáng chế bảo vệ môi trường.  

Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất 
của các Bộ giao Quỹ bảo vệ môi 
trường Việt Nam thực hiện nhiệm vụ 
hỗ trợ 10% tổng vốn đầu tư thiết bị 
triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ 
môi trường theo quy định tại Nghị 
định số 19/2015/NĐ-CP ngày 
14/2/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
bảo vệ môi trường.  

Nguồn vốn hỗ trợ được thực hiện 
theo quy định tại Quyết định số 
78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 
của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức 
và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi 
trường Việt Nam. Bộ Tài nguyên và 
Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ 
Khoa học và Công nghệ thực hiện 
thẩm định công nghệ của thiết bị, xác 
định hiệu quả bảo vệ môi trường của 
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các dự án để đảm bảo việc hỗ trợ 
chính xác và hiệu quả. 

 (nongnghiep.vn) 
 

 
 

 
HẠN CHẾ LẠM DỤNG HÓA 
CHẤT CANH TÁC CÂY ĂN 
TRÁI  

Ông Lê Quốc Cường, GĐ Trung 
tâm Bảo vệ thực vật (BVTV) phía 
Nam cho biết, do đáp ứng nhu cầu 
thị trường, nông dân trồng cây ăn 
trái với mật độ rất dày và lạm dụng 
phân, thuốc hóa học dẫn đến đất 
ngày càng cạn kiệt. 

Những yếu tố nêu trên đã tạo điều 
kiện cho nhiều đối tượng sinh vật 
xâm nhập gây hại, sâu bệnh tấn công 
cây ăn trái, đặc biệt là bệnh vàng lá 
gân xanh ở (cam, quýt), bệnh chổi 
rồng trên nhãn. Sâu bệnh không chủ 
yếu xuất hiện tại vườn, có thể di trú 
từ nơi này sang nơi khác, rầy chổng 
cánh truyền bệnh sang vườn khỏe 
của bà con. Một trong nhiều giải 
pháp là trồng cây chắn gió để ngăn 
chặn sự xâm nhiễm của rầy, đối với 
một số cây trồng rải rác cần phải có 
biện pháp quản lý chặt chẽ. Hiện nay 
ruồi đục trái là một vấn nạn mà hầu 
hết nông dân các nước trên thế giới 
rất sợ, ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu. 
Vì vậy cần phải có biện pháp quản lý 
hạn chế tác hại của ruồi đục trái như 
vệ sinh vườn, xử lý cho ra trái đồng 
loạt, dùng bẫy dính màu vàng hấp 

dẫn ruồi để diệt, sử dụng các chất 
dẫn dụ diệt ruồi. Bao trái là giải pháp 
rất tiện ích hạn chế sử dụng thuốc 
BVTV tối đa, bảo đảm được vệ sinh 
an toàn thực phẩm. PGS.TS Trần 
Văn Hậu, khoa Nông nghiệp và ứng 
dụng sinh học (ĐH Cần Thơ) nhận 
định, để hạn chế mầm bệnh trong đất 
là rất khó, nấm bệnh phát triển làm 
cây chết, khi trồng lại cây vẫn chết 
do nấm bệnh vẫn còn trong đất. Vì 
vậy cần xử lý nấm một cách triệt để, 
đặc biệt trên cây có múi. Hai bệnh 
ảnh hưởng rất lớn đến vườn cây là 
bệnh vàng lá gân xanh và bệnh vàng 
lá thối rễ do nấm trong đất gây ra, 
ngoài ra còn có bệnh xì mủ thân 
cũng do nấm Phytophthora, bệnh này 
sống trong đất. Để ngừa bệnh đối với 
cây có múi, biện pháp đem lại hiệu 
quả là sử dụng phân hữu cơ để cải 
tạo đất, nếu áp dụng bón phân hữu 
cơ để đất thông thoáng, ngoài lợi ích 
giúp cải tạo đặc tính hóa học, lý học 
và sinh học trong đất còn tạo điều 
kiện nấm bệnh không phát triển 
được, đặc biệt hiện bà con kết hợp 
với nấm Trichoderma. Đây là một 
biện pháp phòng trừ có hiệu quả. Sử 
dụng phân hữu cơ giúp vườn cây ăn 
trái giảm bệnh “Quản lý bệnh vàng 
lá thối rễ, biện pháp sử dụng thuốc 
hóa học, chỉ sử dụng trong trường 
hợp tức thời để xử lý ban đầu, còn 
biện pháp bền vững lâu dài là sử 
dụng phân hữu cơ. Vì vậy với bối 
cảnh hiện nay để sản xuất ra một sản 
phẩm sạch, an toàn, đặc biệt cho con 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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người và môi trường thì trồng cây có 
múi sử dụng phân hữu cơ rất có lợi 
cho cây và cho con người”, PGS.TS 
Trần Văn Hậu nói. Th.S Nguyễn Văn 
Đém, đại diện Cty Behn Meyer 
(CHLB Đức) cho biết, vườn cây bón 
phân hữu cơ sẽ giúp giữ nước tốt, 
đặc biệt khi bón vào dù tan nhanh 
nhưng cây vẫn giữ lại chất dinh 
dưỡng. Số dinh dưỡng còn dư thì có 
thể giữ lại ở keo đất. Bón phân hữu 
cơ giúp giữ các chất dinh dưỡng lại 
tốt hơn. Trong canh tác cây lâu năm, 
biện pháp bón phân hữu cơ rất quan 
trọng, giúp duy trì độ màu mỡ, giúp 
đất chậm suy thoái, giữ đất có độ 
màu mỡ và chất dinh dưỡng tốt hơn. 
Ngoài ra có thể phun phân bón để bổ 
sung dinh dưỡng cho cây, tái tạo bộ 
rễ mới như sản phẩm Avant Natur, 
Basforliar K. Đây là cặp đôi giúp cho 
cây hấp thu dinh dưỡng ngay lập tức, 
tái tạo lại bộ rễ bị thối, cây phát triển 
mạnh lên, cung cấp dạng kẽm, giúp 
cây xanh lại, giảm bệnh tấn công. 

(NongNghiep.vn) 
 

CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN 
LÝ SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI 
TẠO MÔI TRƯỜNG DÙNG 
TRONG NUÔI TRỒNG  

Với mục đích nhằm đưa các quy 
định mới trong công tác quản lý sản 
phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng 
trong nuôi trồng thủy sản theo Nghị 
định số 66/2016NĐ-CP, ngày 
01/07/2016 của Chính phủ quy định 
điều kiện kinh doanh về bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; 
nuôi động vật rừng thông thường; 
chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm; Căn 
cứ Thông tư số 13/2016/TT-
BNNPTNT, ngày 02/06/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn quy định quản lý thuốc 
thú y cũng như thực hiện sự chỉ đạo 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
tại công văn số 2202/SNN-NVTH, 
ngày 18/08/2016. 

Chi cục Nuôi trồng Thủy sản đã 
ban hành Thông báo số 321/TB-
NTTS, ngày 01/09/2016 về việc triển 
khai các quy định mới về quản lý sản 
phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng 
trong nuôi trồng thủy sản. Theo 
thông báo Chi cục Nuôi trồng Thủy 
sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông 
báo tới Ủy ban Nhân dân các huyện, 
thành phố, các doanh nghiệp kinh 
doanh sản phẩm xử lý cải tạo môi 
trường trong nuôi trồng thủy sản trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu một 
số nội dung quản lý chế phẩm sinh 
học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý, 
cải tạo môi trường trong nuôi trồng 
thủy sản được điều chỉnh cụ thể như 
sau: 

1. Quy định quản lý, cấp phép lưu 
hành chế phẩm sinh học, vi sinh vật, 
hóa chất, khoáng chất dùng trong 
nuôi trồng thủy sản: 

Theo quy định tại khoản 2, điều 51 
của Thông tư 13 quy định chuyển 
tiếp quản lý chế phẩm sinh học, vi 
sinh vật, hóa chất, khoáng chất dùng 
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trong nuôi trồng thủy sản theo quy 
định của Thông tư số 23/2015/TT-
BNNPTNT, ngày 22/06/2015 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo 
môi trường dùng trong chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản được thực hiện 
như sau: 

- Đối với hồ sơ nộp trước ngày 
01/07/2016 thực hiện theo quy định 
của Thông tư số 23/2015/TT-
BNNPTNT, ngày 22/06/2015 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo 
môi trường dùng trong chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản. 

- Các sản phẩm được phép lưu 
hành tiếp tục được lưu hành đến hết 
thời hạn đã cấp hoặc thời hạn 05 năm 
kể từ ngày được cấp phép (đối với 
văn bản cấp phép không ghi thời hạn 
ban hành). Việc đăng ký lại hoặc gia 
hạn thực hiện theo quy định như sau: 

+ Sản phẩm có công dụng sát 
trùng, khử trùng, tiêu độc và có 
thành phần hoạt chất tại phụ lục 
XLIV ban hành kèm theo Thông tư 
số 13 thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 13 kể từ ngày 
17/09/2016. 

+ Sản phẩm có công dụng sát 
trùng, khử trùng, tiêu độc và có 
thành phần hoạt chất tại phụ lục 
XLIV ban hành kèm theo Thông tư 
số 13, có công dụng phân hủy chất 
hữu cơ, tạo thức ăn tự nhiên, ổn định 
môi trường nuôi, bổ sung khoáng 
chất thực hiện theo quy định về quản 

lý thức ăn chăn nuôi kể từ ngày 
17/09/2016. 

2. Quy định về điều kiện kinh 
doanh chế phẩm sinh học, vi sinh 
vật, hóa chất, khoáng chất dùng 
trong nuôi trồng thủy sản (trừ hóa 
chất khử trùng, tiêu độc và diệt 
khuẩn). 

- Đối với điều kiện cơ sở sản xuất, 
gia công thực hiện theo quy định tại 
điều 12, Nghị định số 66 và khoản 3, 
điều 6, Nghị định số 08/2010/NĐ-CP 
quản lý thức ăn chăn nuôi. 

- Đối với điều kiện cơ sở buôn bán 
thực hiện theo quy định tại điều 13, 
Nghị định 66. 

- Đối với điều kiện cơ sở khảo 
nghiệm thực hiện theo quy định tại 
điều 14, Nghị định 66. 

3. Quy định về điều kiền kinh 
doanh chất khử trùng, tiêu độc, diệt 
khuẩn thực hiện theo quy định về 
quản lý thuốc thú y tại Thông tư 13. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 
MÔ HÌNH TRỒNG RAU THỦY 
CANH HỮU CƠ TẠI GIA: DU 
LỊCH NỬA THÁNG, VỀ NHÀ 
CÓ RAU ĂN 

Ngoài sự kết hợp công nghệ thủy 
canh và trồng rau hữu cơ, mô hình 
của ThS Trần Văn Hải thuộc Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam còn có 
ưu điểm nổi bật là mức độ tự động 
hóa cao. Sau bước gieo trồng ban 
đầu, chủ nhân chỉ việc chờ thu 
hoạch. Ở Techmart Hanoi 2016 mới 
đây, gian hàng giới thiệu mô hình 
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trồng rau tại gia này thu hút nhiều 
người, đặc biệt là cư dân đô thị. 

Tự động, tuần hoàn và khép kín 
ThS Hải được cơ quan giao nhiệm 

vụ nghiên cứu và chuyển giao công 
nghệ trồng rau thủy canh. Ông nhận 
thấy nhu cầu của người dân đô thị về 
các công nghệ trồng rau sạch ngày 
càng cao, nhưng công nghệ thủy 
canh vẫn còn điểm yếu: Người sử 
dụng bị phụ thuộc nhà cung cấp về 
dinh dưỡng, cây giống, chi phí vận 
hành hệ thống không rẻ…Từ thực tế 
đó, năm 2014 ông bắt tay vào nghiên 
cứu kết hợp công nghệ thủy canh và 
phương pháp trồng rau hữu cơ, đến 
năm 2015 thì hoàn thiện công nghệ. 

Với mô hình Vườn hữu cơ, việc 
trồng rau không cần sử dụng đất mà 
trồng trực tiếp vào giá thể hữu cơ. 
Các giá thể đã được xử lý nấm bệnh; 
các vi sinh vật đã phân hủy, chuyển 
hóa chất hữu cơ sang dạng cây trồng 
dễ hấp thụ. Điều đặc biệt là các giá 
thể hữu cơ này càng để lâu càng hoai 
mục, làm tăng độ tơi xốp. 

Mô hình trồng rau thủy canh - hữu 
cơ bao gồm 5 hệ thống hộp kích 
thước 40x60cm, liên kết với nhau 
bằng hệ thống ống nối. Các ống nối 
này đảm bảo cho dung dịch dinh 
dưỡng tuần hoàn qua các module để 
nuôi cây trước khi quay trở lại bình 
chứa. Hệ thống đóng - mở điện tự 
động sẽ điều chỉnh thời gian và số 
lần bơm dinh dưỡng trong ngày. Các 
máy bơm - có nhiệm vụ cung cấp 
dinh dưỡng nuôi cây, bơm nước làm 

mát cho cây - được kết nối với hệ 
thống cài đặt giờ tự động để hoạt 
động đúng thời điểm định sẵn. 

Theo ThS Hải, chi phí đầu tư để 
duy trì sự hoạt động của hệ thống chỉ 
khoảng 30.000-50.000 đồng mỗi 
tháng (gồm tiền điện, nước, giống) - 
thấp hơn nhiều so với tiền mua rau 
sạch. Người dùng có thể mua giống 
hay dinh dưỡng nuôi cây ở bất cứ nơi 
nào họ muốn thay vì phải mua của 
nhà cung cấp mô hình, miễn là sản 
phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Do 
không phải làm đất, chu kỳ sản xuất 
được rút ngắn, sản xuất lớn sẽ giảm 
mạnh chi phí vận hành, nhân công. 

Giải pháp cho vùng ít đất, khan 
nước 

Đánh giá mô hình này, Hội đồng 
Tư vấn khoa học của Viện Hàn Lâm 
KH&CN Việt Nam khẳng định: 
“Đây là một sản phẩm công nghệ có 
tính ứng dụng cao và hết sức thiết 
thực với người dân. Độ thẩm mỹ cao, 
tạo không gian xanh sống động và 
tinh tế, công nghệ được hoàn thiện 
gần như tối ưu”. 

Theo ThS Trần Văn Hải, việc 
trồng rau trên mô hình này giúp giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm 
nước, ít bị sâu bệnh do cây được 
chăm sóc tốt dẫn đến sức kháng bệnh 
cao. Không chỉ lý tưởng cho các gia 
đình đô thị muốn tự trồng rau sạch 
trên ban công, sân thượng, mô hình 
này còn phù hợp với vùng biển đảo 
hay vùng cao, nơi khan hiếm nước. 

 (khoahocphattrien.vn) 
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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI 
NUÔI GIỐNG CÁ HỒI VÂN  

Hồi vân là giống cá nước lạnh du 
nhập vào Việt Nam khoảng một thập 
kỷ qua. Giá trị kinh tế cao, đầu ra 
thuận lợi nên nghề nuôi cá hồi vân 
phát triển rất mạnh tại vùng có điều 
kiện khí hậu đặc thù như Sa Pa (Lào 
Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng). 

 
Đảm bảo nhiệt độ nước  
Một trong những cơ sở cung cấp 

giống cá hồi vân lớn và uy tín tại 
phía Bắc là Trung tâm Nghiên cứu 
thủy sản nước lạnh (Viện Nghiên 
cứu nuôi trồng thủy sản 1) với sản 
lượng trên 1 triệu con giống/năm. 
Th.S Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu thủy sản nước 
lạnh cho biết, môi trường để nuôi cá 
hồi vân phải là nước lạnh. Hiện cá 
hồi vân có thể nuôi trong bể, hệ 
thống ao nước chảy, nuôi lồng và sử 
dụng thức ăn công nghiệp. Ngưỡng 
nhiệt độ nước để nuôi cá hồi vân từ 4 
- 24 độ C. Nếu vượt qua ngưỡng 24 
độ C cá sẽ bỏ ăn và sống được trong 
thời gian ngắn. Khoảng nhiệt độ tốt 
nhất cho cá phát triển 12 - 21 độ C. 
Song, nhiệt độ phù hợp cá hồi vân 

thành thục sinh dục và sinh sản từ 8 - 
12 độ C. Cá thành thục sinh dục yêu 
cầu có giai đoạn nhiệt độ xuống thấp 
khoảng 8 độ C, điều kiện nhiệt độ 
giai đoạn ấp trứng cá hồi thích hợp 
nhất là 8 - 12 độ C, ngoài khoảng 
này sẽ ảnh hưởng kết quả sinh sản.  

Bên cạnh tiêu chí khắt khe về nhiệt 
độ nước, theo Th.S Nguyễn Thanh 
Hải, cá hồi vân còn yêu cầu độ pH ở 
ngưỡng thích hợp từ 6,5 - 8,5; Oxy 
hoà tan trên 6mg/lít. Cá có thể sử 
dụng thức ăn công nghiệp có hàm 
lượng protein trên 50% và hàm 
lượng lipit thô trên 20%. Trong điều 
kiện nuôi với cỡ giống lớn 30g/con, 
cá có thể đạt khối lượng bình quân 
quân 0,6 - 1kg/con sau 6 tháng nuôi; 
1,5 - 2kg/con sau 1 năm nuôi và đạt 
1,8 - 2,5kg/con sau 1,5 năm. Tốc độ 
tăng trưởng của cá hồi vân phụ thuộc 
nhiều vào chất lượng thức ăn, chế độ 
cho ăn và môi trường sống. Đa dạng 
cách nuôi qua các mô hình Trung 
tâm Nghiên cứu thủy sản nước lạnh 
đã chuyển giao thành công, cá hồi có 
thể áp dụng nhiều hình thức nuôi 
khác nhau như nuôi bể, nuôi ao nước 
chảy hoặc nuôi lồng bè trên hồ chứa. 
Khi nuôi cá hồi bệnh thường gặp 
nhiều nhất là do nấm và ký sinh 
trùng... vì vậy cần có chế độ chăm 
sóc cẩn thận như tắm muối định kỳ 2 
tuần/lần, nồng độ 2% trong khoảng 
20 - 30 phút. Cá hồi nuôi khoảng 12 
- 15 tháng có kích cỡ trung bình đạt 
1,5 - 1,8kg là tiến hành thu hoạch. 
Khi thu hoạch thực hiện thao tác nhẹ 
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nhàng vì thể trạng của cá rất yếu dễ 
bị chết làm giảm giá trị sản phẩm. 
Các hệ thống cần trang bị cho trại 
nuôi cá hồi thương phẩm bao gồm bể 
nuôi cá giống nhỏ, bể hoặc ao nuôi 
cá hồi thương phẩm, hệ thống lồng 
lưới nếu nuôi lồng.  

Lưu ý các trại nuôi cần xây bể 
chứa nước và bể xử lý nước, đặc biệt 
cần có hệ thống sục khí, bởi đây 
là một trong những yêu cầu cần thiết 
nhất khi nuôi cá hồi. Hiện người nuôi 
cá hồi thường dùng máy nén khí, 
máy bơm để tăng lượng oxy, trong 
bể mắc một số dây sủi, quả sủi để 
không khí được phát tán đều trong 
nước nhằm tăng lượng oxy hoà tan 
trong nước. Ao bể lớn có thể dùng 
loại máy quạt nước thay máy sục khí. 
Một hạng mục khác cũng rất quan 
trọng khi nuôi cá hồi là thiết bị dùng 
để che ánh nắng mặt trời chiếu trực 
tiếp làm nhiệt độ nước tăng cao, nếu 
có hệ thống mái che là tốt nhất hoặc 
dùng loại lưới sợi nilon có màu đen.  

Theo Th.S Nguyễn Thanh Hải, 
thực tế địa hình, địa lý và khí hậu tại 
Việt Nam hiện có hai nguồn nước 
chủ yếu để nuôi cá hồi là nước mặt 
và nước ngầm. Trong đó, nước mặt 
gồm khe suối, các loại hồ chứa, nên 
chịu ảnh hưởng lớn của lưu lượng và 
chất nước, mùa khô dễ xảy ra hiện 
tượng nước quá giàu dinh dưỡng, 
mùa mưa chịu ảnh hưởng của mưa lũ 
nên bùn cát và rác quá nhiều. Nước 
ngầm gồm nước mặt thấm xuống 
hoặc nước mặt tầng sâu. Nhìn chung 

nước ngầm không bị ô nhiễm, nhiệt 
độ cả năm khá ổn định, độ trong cao 
nhưng hàm lượng oxy thấp, có nơi 
trong nước ngầm sâu có chứa quá 
nhiều ion kim loại. Theo thực tế nuôi 
cá hồi hiện nay, sử dụng nước khe 
suối nơi núi cao có nhiệt độ thấp là 
tốt nhất. Khi nuôi cá hồi vân cần lưu 
ý thường xuyên theo dõi các yếu tố 
môi trường như nhiệt độ nước, oxy 
hòa tan phải luôn duy trì trên 6mg/l. 
Tiến hành xi phông đáy ao bể hàng 
ngày tránh hiện tượng nước bị ô 
nhiễm do lượng thức ăn nhiều, chất 
thải... vì hàm lượng đạm, mỡ trong 
thức ăn cá hồi rất cao.    

Nếu nuôi lồng định kỳ làm sạch 
lồng với chu kỳ 3 ngày/lần và cứ 1 
tháng tiến hành thay lưới mới nhằm 
tránh hiện tượng lưới ngâm lâu ngày 
dễ phát sinh bệnh tật. Nuôi cá hồi 
cần thực hiện chế độ ghi chép nhật 
ký và giám sát thường xuyên. Giám 
sát và ghi chép hàng ngày về chế độ 
nước, cho ăn, dùng thuốc, hiện trạng 
bắt mồi của cá. 

(NongNghiep.vn) 
 
NUÔI BÒ SỮA VIETGAHP  
Với đa số nông dân, VietGAHP 

(thực hành chăn nuôi tốt) rất khó 
tiếp cận do chi phí quá cao, yêu cầu 
kỹ thuật ngặt nghèo. Tuy nhiên, tại 
vùng cao nguyên Mộc Châu (Sơn 
La), người nuôi bò ứng dụng 
VietGAHP như một thói quen trong 
công việc hằng ngày mà không mất 
quá nhiều chi phí.    
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Hơn 80% số hộ chăn nuôi áp dụng 
VietGAHP. Anh Dương Văn Nội ở 
tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Mộc 
Châu là một trong những hộ nông 
dân tiên phong trong chăn nuôi bò 
sữa theo tiêu chuẩn VietGAHP. 
Ngay từ khi bắt đầu triển khai mở 
rộng mô hình chăn nuôi lớn, anh Nội 
đã quy hoạch lại chuồng trại với đầy 
đủ hệ thống vệ sinh chuồng tại chỗ, 
các thiết bị làm sạch chuồng và tắm 
cho bò sữa sạch sẽ, thoáng mát. Do 
vậy, khi áp dụng tiêu chuẩn 
VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, 
gia đình anh Nội chỉ bỏ thêm hơn 20 
triệu đồng để thiết kế lại hệ thống vệ 
sinh chuồng này, còn các yếu tố kỹ 
thuật khác như dinh dưỡng, chăm 
sóc cho đàn bò sữa, gia đình anh đều 
đạt tiêu chuẩn.  

Đến nay, đàn bò sữa của gia đình 
anh đã đạt gần 80 con, mỗi tháng cho 
doanh thu hàng trăm triệu đồng, 
trong đó lãi ròng 30%. Anh chia sẻ: 
“Thực ra khi chưa có VietGAHP thì 
chúng tôi cũng đã đảm bảo gần như 
mọi tiêu chuẩn trong chăn nuôi bò 
sữa. Nhiều năm nay, việc chăn nuôi 
sạch đối với tất cả các hộ nuôi bò tại 
Mộc Châu, từ quy trình chăm sóc 
đàn bò sữa cho đến chế độ dinh 
dưỡng... đều được định hướng bởi 
doanh nghiệp (DN) thu mua sữa là 
Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu. 
Vì thế khi áp dụng tiêu chuẩn này 
vào, chúng tôi không bỡ ngỡ. “Với 
việc áp dụng VietGAHP, sữa tươi 
của gia đình tôi luôn đạt loại 1, được 

thu mua với giá cao nhất là hơn 13 
nghìn đồng/kg. Mỗi quý, riêng tiền 
thưởng, tôi cũng lĩnh hơn 30 triệu 
đồng”, anh Nội cho hay. Không chỉ 
trang trại của anh Nội áp dụng tốt 
tiêu chuẩn VietGAHP trong chăn 
nuôi, nhiều năm trở lại đây, hơn 500 
hộ nông dân Mộc Châu đã có quy 
trình chăn nuôi và SX khép kín, đồng 
bộ. Mọi tiêu chuẩn ở đây đều được 
thực hiện rất nghiêm túc theo tiêu 
chuẩn kỹ thuật. Có khu chuồng trại 
vắt sữa riêng và toàn đàn được vắt 
bằng máy. Bò được tắm rửa hai 
lần/ngày. Trước khi vắt sữa, bầu sữa 
bò phải được phun rửa sạch để đảm 
bảo vệ sinh. Hằng tháng, Công ty 
đều cử một đội ngũ nhân viên kỹ 
thuật đến kiểm tra từng hộ chăn nuôi 
về các điều kiện chăn nuôi, sau đó 
chấm điểm đánh giá phân loại các 
hộ. Sữa sản xuất ra được thu mua với 
giá cao, đồng thời được khuyến 
khích thưởng hằng tháng, hằng quý. 
Đến nay, hơn 80% số nông hộ chăn 
nuôi tại cao nguyên này đã được cấp 
chứng chỉ VietGAHP. 

Lợi ích kép để kịp thời đáp ứng xu 
thế về chăn nuôi nhằm phát triển 
chăn nuôi một cách bền vững, đảm 
bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an 
toàn thực phẩm và nguồn gốc sản 
phẩm, từ tháng 12/2013, tiêu chuẩn 
VietGAHP trong chăn nuôi đã được 
triển khai đồng bộ trên toàn bộ quy 
trình chăn nuôi của các hộ nuôi bò 
sữa tại Mộc Châu. Thực hiện sự chỉ 
đạo của Cục Chăn nuôi (Bộ NN-
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PTNT), tháng 10/2013, Công ty cổ 
phần Chứng nhận và giám định 
Vinacert đã tiến hành đánh giá, 
chứng nhận VietGAHP trong chăn 
nuôi bò sữa cho Công ty CP Giống 
bò sữa Mộc Châu. Theo Vinacert, 
đây là một DN chăn nuôi bò sữa 
được đánh giá và được cấp Chứng 
chỉ VietGAHP đầu tiên ở Việt Nam. 
Lợi ích lớn nhất từ việc áp dụng 
VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa là 
tạo ra sản phẩm an toàn, đảm bảo sức 
khỏe cho người tiêu dùng, ngăn ngừa 
và hạn chế các rủi ro từ mối nguy cơ 
gây ô nhiễm, đảm bảo tính minh 
bạch, truy nguyên được nguồn gốc 
sản phẩm khi có khiếu nại, thắc mắc, 
đồng thời tạo cho người lao động có 
ý thức làm việc theo các quy chuẩn 
để tạo ra sản phẩm an toàn. Theo các 
hộ chăn nuôi tại đây, trong thực hành 
VietGAHP, các quy định về vệ sinh 
an toàn thực phẩm được đặt lên hàng 
đầu. Đó là thực hiện nghiêm ngặt các 
quy trình từ chế biến thức ăn đến 
khâu vắt sữa, vận chuyển sữa đến 
điểm thu mua. Ngoài ra, thực hành 
tốt VietGAHP cũng góp phần bảo vệ 
sức khỏe của chính người chăn nuôi, 
sau đó đến bảo vệ môi trường và 
người tiêu dùng.  

Tuy nhiên, theo ông Phạm Hải 
Nam, phó tổng giám đốc Công ty CP 
Giống bò sữa Mộc Châu, trong quá 
trình triển khai áp dụng VietGAHP 
đối với mô hình chăn nuôi lớn gặp 
khó khăn do việc đầu tư mở rộng, 
xây trang trại theo đúng kỹ thuật, 

tiêu chuẩn cần nguồn vốn lớn. Thời 
gian tới, theo ông Hải, Công ty tiếp 
tục hỗ trợ vốn đối với các hộ muốn 
mở rộng quy mô đàn bò; xây dựng 
và hoàn thiện phần mềm về quản lý 
đàn, quản lý dịch bệnh để có hồ sơ 
đầy đủ, bảo đảm truy nguyên nguồn 
gốc. Sự phát triển bền vững của mỗi 
hộ chăn nuôi chính là bảo đảm cho 
sự phát triển bền vững của DN và 
ngược lại.  

(NongNghiep.vn) 
 

 
 
 

TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH U 
XƠ TỬ CUNG LÀ GÌ  

Bệnh u xơ tử cung là căn bệnh rất 
hay gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh 
đẻ, nhất là những người bị cường 
oestrogen, không sinh nở hoặc sinh 
muộn. U xơ tử cung là một bệnh lành 
tính, nếu được phát hiện sớm sẽ chữa 
khỏi rất dễ dàng. Dưới đây là một số 
dấu hiệu giúp bạn phát hiện sớm 
bệnh u xơ tử cung. 

Rong kinh 
Đây là một trong những dấu hiệu 

đầu tiên cho thấy có khối u xơ tử 
cung phát triển trong cơ thể, đặc biệt 
là khối u dưới niêm mạc tử cung. 
Rong kinh kéo dài sẽ dẫn đến thiếu 
máu. Vì vậy, nếu cảm thấy yếu sức, 
chóng mặt và khó thở sau kỳ kinh, 
bạn nên sớm đi khám ở bệnh viện. 

Đi tiểu thường xuyên 
Các u xơ nằm ở mặt ngoài tử cung 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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có thể gây chèn ép bàng quang, 
khiến người bệnh đi tiểu thường 
xuyên hơn. Ở một số phụ nữ, u xơ tử 
cung có thể gây bí tiểu hoặc khó tiểu. 

Đau lưng 
Trong một vài trường hợp, khối u 

xơ nằm ở mặt ngoài tử cung sẽ chèn 
vào dây thần kinh cột sống và các cơ, 
gây đau ngang thắt lưng. 

 
Đau vùng xương chậu 
U xơ tử cung lớn cũng có thể gây 

khó chịu vùng xương chậu. Nhiều 
phụ nữ cảm thấy đau khi cúi hoặc 
nằm xuống. 

(laodong.com.vn) 
 
5 CHẤT TỰ NHIÊN CHỐNG 
UNG THƯ VÔ CÙNG HỮU 
HIỆU  

Ung thư đã trở thành mối lo ngại 
của nhiều người, tuy nhiên có một số 
chất tự nhiên mà bạn có thể bổ sung 
thêm trong chế độ ăn hằng ngày để 
hạ nguy cơ ung thư xuống thấp nhất. 

Tất cả tế bào đều có gien có thể tự 
tiêu diệt nó khi được kích hoạt trong 
tình trạng tế bào đã "hỏng hóc" 
nhưng tế bào ung thư làm mất tác 
dụng của gien này, khiến chúng trở 

nên không thể tiêu diệt. Tuy nhiên, 
có những dưỡng chất có thể làm 
"sống lại" loại gien này. Các chất 
này có thể ảnh hưởng đến khả năng 
phân chia của tế bào ung thư, khiến 
chúng chậm phát triển hơn. 

1. Selenium 
Đây là chất chống oxy hóa, bảo vệ 

tế bào khỏi các gốc tự do, giảm sưng 
viêm. Nó cũng có tác dụng chống 
ung thư vú, da và tuyến tiền liệt. 

Nghiên cứu cho thấy nam giới bị 
ung thư tuyến tiền liệt có lượng 
selenium thấp hơn người khỏe mạnh. 
Người thường dùng selenium hàng 
tuần giảm 50% nguy cơ tuyến tụy. 
Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng khoảng 
200 microgram selenium mỗi ngày. 

2. Vitamin D3 
Vitamin này được biết có tính 

chống vài loại ung thư nguy hiểm 
nhất, bao gồm ung thư vú, ruột, 
tuyến tiền liệt. Nghiên cứu cho thấy 
lượng vitamin D cao có thể giảm 
nguy cơ ung thư đại tràng đến 2/3. 

3. EGCG (epigallocatechin 
gallate) 

Đây là chất polyphenol có trong 
trà xanh có tác dụng chống ung thư 
mạnh. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy 
uống nhiều trà xanh có thể làm giảm 
nguy cơ ung thư ruột ở cả vật và 
người. 

Catechins trong trà xanh tăng 
cường tác dụng của thuốc chống ung 
thư. EGCG ngăn chặn sự phát triển 
của các bệnh ung thư liên quan đến 
nội tiết tố như ung thư vú, tuyến tiền 
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liệt, ức chế bệnh bạch cầu, đa u tủy, 
u ác tính và làm giảm sự phát triển 
của bệnh ung thư phổi. 

4. DHA (docosahexaenoic acid) 
Chất này thường có trong cá và 

dầu cá, có tác dụng ngăn chặn các 
khối u ung thư tấn xông vào các mô 
xung quanh bằng cách chặn tạo ra 
mạch máu mới. Ngoài ra, DHA còn 
làm đảo ngược chứng kháng thuốc, 
vấn đề bệnh nhân ung thư gặp phải. 

Nghiên cứu cho thấy nam giới 
dùng nhiều dầu cá như cá hồi, cá 
trích, cá thu 1-3 lần mỗi tháng giảm 
36% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. 
Người ăn cá nhiều hơn một lần mỗi 
tuần giảm nguy cơ đến 57%. 

Dầu cá cũng ảnh hưởng đến gien 
gây sưng viêm và tăng nguy cơ ung 
thư tuyến tiền liệt, làm giảm tác dụng 
tiêu cực của gien này. 

5. Curcumin 
Nghệ là một loại gia vị truyền 

thống và curcumin có tác dụng 
chống sưng viêm hữu hiệu. Các 
nghiên cứu cũng chứng minh rằng nó 
có thể chống loại ung thư nguy hiểm 
nhất là ung thư tụy. 

Nghệ có tác dụng chống ung thư 
không thua gì thuốc và còn không có 
tác dụng phụ. Khi kết hợp với dầu cá 
giúp cơ thể hấp thu nghệ tốt hơn, 
khối u có thể giảm đến 70%.  

(Pháp luật TP.HCM) 
 

CHẤT BÉO CÓ THỰC SỰ LÀ 
KẺ THÙ CỦA CƠ THỂ?  

Là một trong bốn nhóm dinh 

dưỡng quan trọng không thể thiếu 
trong bữa ăn hằng ngày nhưng chất 
béo cũng thường xuyên bị “tố cáo” 
là nguyên nhân chính làm tăng cân 
và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vậy 
thực sự, chất béo là “bạn hay thù”?  

Chất béo lành mạnh tốt cho sức 
khỏe 

Cơ thể luôn cần một lượng chất 
béo nhất định để hoạt động. Các loại 
chất béo có lợi có nhiệm vụ chuyển 
hóa và dự trữ năng lượng, bảo vệ các 
cơ quan. Khi được bổ sung đủ chất 
béo lành mạnh, cơ thể sẽ vừa vui vừa 
khỏe - lâu đói hơn, cơ săn chắc, ít 
đau mỏi, da dẻ mịn màng và tinh 
thần phấn chấn. Chưa kể, chất béo 
còn có tác dụng trong việc cải thiện 
hương vị và kết cấu của món ăn.  

Viện Dinh dưỡng Quốc gia kết 
luận cơ thể nếu chỉ bổ sung nguồn 
chất béo từ thực vật sẽ thiếu dinh 
dưỡng, cần phải bổ sung chất béo từ 
động vật để phát huy tối đa lợi ích. 
Mỡ động vật là mỡ lấy từ gia súc, gia 
cầm, hải sản như mỡ gà, mỡ lợn, mỡ 
bò…, còn dầu thực vật là nguồn chất 
béo từ các loại dầu thực vật như dầu 
nành, dầu cọ…  

Theo nhu cầu khuyến nghị dinh 
dưỡng cho người Việt Nam giai đoạn 
từ năm 2016-2020, người trưởng 
thành cần 5 muỗng cà phê dầu, mỡ 
mỗi ngày.  

Đặc biệt, trẻ càng nhỏ, nhu cầu 
chất béo lại càng cao, có thể lên đến 
50% tổng nhu cầu năng lượng khẩu 
phần. Trong những năm đầu đời, bé 
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cần đầy đủ và đa dạng chất béo từ 2 
nguồn động vật và thực vật xen kẽ để 
đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thể chất 
lẫn trí tuệ.  

Mỡ động vật có khả năng cung cấp 
cholesterol tốt, cần thiết cho cấu trúc 
tế bào, đặc biệt là tế bào thần kinh, 
làm bền thành mao mạch, giúp 
phòng ngừa xuất huyết não. 

 
Không nên lãng quên chất béo  
Để nạp chất béo hợp lý, cần tăng 

cường bổ sung các axit béo không 
bão hòa, giảm chất béo bão hòa và 
chất béo chuyển hóa. Không nên ăn 
quá nhiều trứng, thịt đỏ, hải sản vì 
các loại thực phẩm này chứa nhiều 
chất béo bão hòa.  

Thay vào đó, tăng cường các loại 
cá béo, thịt nạc, sữa ít béo và các loại 
hạt vốn giàu các axit béo không bão 
hòa. Đặc biệt, cá béo chính là nguồn 
cung cấp DHA, Omega-3-6-9 phong 
phú, vốn là những dưỡng chất quan 
trọng, đặc biệt cần thiết cho người 
già và trẻ nhỏ.  

Chiết xuất từ cá béo, mỡ cá không 
chỉ là loại mỡ động vật dễ tiêu hàng 
đầu mà còn là nguồn cung cấp các 
axit béo Omega-3-6-9 và vitamin dồi 
dào. “Đối với trẻ em, các axit béo 

giúp trẻ thông minh hơn. Đối với 
người cao tuổi, các axit béo có tác 
dụng làm chậm quá trình lão hóa và 
suy giảm trí tuệ” - ThS-BS CK2 Đỗ 
Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm 
Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết. 

 (tuoitre.vn) 
 
 

 
 

TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU 
LẠC VÀ BỘT BÃ NGÔ DO 
NHIỄM BỊ MỌT NGUY HIỂM 

Ngày 17/10, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê 
Quốc Doanh vừa ký quyết định tạm 
ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa 
Kỳ. Các quyết định tạm ngừng nhập 
khẩu này có hiệu lực sau 60 ngày kể 
từ ngày ký. 

Nguyên nhân khiến bột bã ngô 
(Distiller’s dried grains with soluble 
- DDGS) từ Hoa Kỳ bị tạm ngừng 
nhập khẩu là do bị nhiễm mọt 
Trogoderma variabile Ballion. 

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, 
đây là loài mọt nguy hiểm thuộc 
danh mục đối tượng kiểm dịch thực 
vật của Việt Nam và chưa có trên 
lãnh thổ nước ta. 

Loài mọt Trogoderma variablile 
Ballion gây hại cho nhiều loại nông 
sản bảo quản trong kho như lúa, gạo, 
lúa mì, lúa mạch, ngô, hạt cải dầu, 
nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, các 
loại hạt giống cho đến các loại nông 
sản đã chế biến như bột ngũ cốc, 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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thức ăn gia súc, thức ăn thuỷ sản và 
cả sản phẩm động vật như kén tằm, 
tơ tằm ... 

Trong khi đó, lạc (Arachis 
hypogaea) từ Sudan và Hồng Kông 
bị tạm ngừng nhập do bị nhiễm mọt 
cứng đốt Trogoderma granarium 
Everts và mọt lạc Serratus Caryedon 
serratus Olivier. Đây là hai loài mọt 
cực kỳ nguy hiểm thuộc danh mục 
đối tượng kiểm dịch thực vật của 
Việt Nam và chưa có trên lãnh thổ 
nước ta. 

Được biết, hai loài mọt này gây hại 
trên nhiều loại nông sản đặc biệt là 
loài mọt cứng đốt Trogoderma 
granarium Everts nằm trong danh 
mục 100 loài sinh vật ngoại lai xâm 
hại nguy hiểm nhất thế giới. Chúng 
gây hại trên nhiều loại nông sản như 
ngũ cốc (gạo, lúa mỳ, yến mạch, lúa 
mạch…), sản phẩm ngũ cốc (bột 
ngô, bột mỳ, khô đậu tượng…), hạt 
có dầu, thảo dược, gia vị, vải, len dạ, 
giấy, rau, cao su,… Cả trưởng thành 
và sâu non đều tấn công gây hại 
nông sản. 

 (tintucnongnghiep.com) 
 
XÂY DỰNG NHIỀU MÔ HÌNH 
SẢN XUẤT MỚI HIỆU QUẢ  

Tại các xã xây dựng nông thôn 
mới (NTM), việc chuyển  đổi cơ cấu 
cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật 
vào trồng trọt, chăn nuôi đã hình 
thành một số mô hình sản xuất mới 
hiệu quả, góp phần hoàn thành tiêu 
chí nâng cao thu nhập người dân. 

Đến nay, xã Long Mỹ đã có 22 hộ 
trồng nhãn với diện tích 20ha. Trong 
đó, 14ha trồng mới được chuyển đổi 
từ diện tích đất trồng các loại cây 
kém hiệu quả như khoai mỳ, lúa... 
Theo cán bộ xã Long Mỹ, việc lai 
tạo, áp dụng KH-CN để cho ra 
những giống nhãn đặc trưng, có năng 
suất, giá bán cao là việc mà xã Long 
Mỹ khuyến khích bà con nông dân 
mạnh dạn đầu tư nhân rộng. Cùng 
với các mô hình trồng cây đậu 
phộng, rau an toàn, hoa lan cây 
cảnh... thì mô hình trồng nhãn đã góp 
phần giúp xã Long Mỹ đạt tiêu chí 
thu nhập của xã NTM cuối năm 
2015, với 37,5 triệu đồng/người/năm. 

Ngay từ thời điểm xây dựng đề án 
xã NTM, chính quyền các địa 
phương đã phối hợp với các đoàn thể 
khuyến khích nông dân cùng liên kết 
đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng 
hóa, tăng giá trị trồng trọt, chăn nuôi. 
Trong đó, mô hình nuôi lươn không 
cần bùn, kết hợp nuôi trùn quế và 
cua đinh của HTX Nông nghiệp Đức 
Vinh (xã Xà Bang, huyện Châu Đức) 
là một ví dụ. Thành lập từ năm 2012, 
nhưng 2 năm đầu HTX chỉ nuôi lươn 
nên lợi nhuận không cao. Từ năm 
2014, HTX bắt đầu đầu tư nuôi lươn 
trên giá thể làm bằng tre (không cần 
bùn), nuôi trùn quế làm thức ăn cho 
lươn, còn phân trùn bán cho các hộ 
trồng tiêu và cà phê; phần diện tích 
còn lại, các xã viên xây thêm các bể 
để nuôi cua đinh. Với mô hình này, 
sau khi trừ chi phí, mỗi xã viên HTX 
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Nông nghiệp Đức Vinh thu lãi từ 80-
100 triệu đồng/năm.  

Ông Nguyễn Tiến Bảy, Chánh Văn 
phòng điều phối chương trình mục 
tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tỉnh 
cho biết, tìm ra các phương thức, sản 
phẩm chăn nuôi mới có hiệu quả 
kinh tế cao là hướng đi mà các xã 
NTM luôn khuyến khích các hộ nông 
dân triển khai thực hiện. Thời gian 
qua, nhiều mô hình sản xuất hiệu 
quả, tăng thu nhập đã được nhân 
rộng như trồng rau bằng công nghệ 
tưới nhỏ giọt Isarael tại xã Châu Pha 
(huyện Tân Thành); trồng bưởi da 
xanh VietGAP tại xã Sông Xoài 
(huyện Tân Thành); trồng cà tím 
theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bưng 
Riềng (huyện Xuyên Mộc); chăn 
nuôi heo, gà chuồng lạnh tại các xã 
Láng Lớn, Đá Bạc (huyện Châu 
Đức)… Bên cạnh đó, các xã NTM 
còn hình thành các vùng chuyên 
canh như vùng chuyên canh trồng 
mãng cầu ta; thanh long; nhãn xuồng 
cơm vàng… Sau khi đánh giá hiệu 
quả những mô hình mới, các xã phối 
hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ 
thuật, nhân rộng các mô hình trồng 
trọt, chăn nuôi mới và tạo điều kiện 
để nông dân được vay vốn phát triển 
sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến 
nay, có 25/43 xã xây dựng NTM đã 
đạt tiêu chí thu nhập (đạt từ 34 triệu 
đồng/người/năm trở lên), chiếm tỷ lệ 
58%. Đối với 21 xã xây dựng NTM 
giai đoạn 2013-2015, mức thu nhập 
trung bình của người dân hiện đạt 

khoảng 34,7 triệu đồng/người/năm, 
tăng gấp 2,3 lần so với năm 2012. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

 
 

TRUYỀN THÔNG PHÒNG 
CHỐNG BẠO LỰC TRẺ EM  

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Hội Bảo 
vệ Quyền trẻ em Việt Nam phối hợp 
với Tổ chức Cứu trợ trẻ em tổ chức 
Hội thảo: “Tăng cường sự tham gia 
của các phương tiện thông tin đại 
chúng và Câu lạc bô Nhà báo Bảo vệ 
quyền trẻ em trong việc phòng chống 
bạo lực với trẻ em”. 

Hội thảo được tổ chức với mục 
tiêu cung cấp kiến thức cho các nhà 
báo trong câu lạc bộ (CLB) nhà báo 
Bảo vệ quyền trẻ em, phóng viên 
một số cơ quan thông tấn, báo chí về 
thực trạng bạo lực với trẻ em ở Việt 
Nam hiện nay, phân tích tác động 
của bạo lực với trẻ em, chia sẻ một 
số kinh nghiệm phòng chống bạo lực 
tốt và đề xuất giải pháp để chấm dứt 
bạo lực với trẻ em. 

Đồng chí Đỗ Đức Ngọ cho biết, 
những nghiên cứu khoa học gần đây 
cho thấy bạo lực và xâm hại đã ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ thể 
chất và tinh thần của trẻ em. Nó làm 
giảm khả năng học tập và hoà nhập 
xã hội của các em, tác động tới quá 
trình trưởng thành và để lại những hệ 
quả tiêu cực lâu dài trong cuộc sống 
của trẻ. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
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trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại 
tình dục có chiều hướng gia tăng, 
chứng tỏ công tác tuyên truyền, giáo 
dục, vận động xã hội về bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em còn chưa đạt hiệu 
quả cao. Bà Phạm Thị Hải Hà, Cục 
Bảo vệ chăm sóc trẻ em chia sẻ. 

Những năm qua, Việt Nam rất 
quan tâm việc ngăn ngừa và tiến tới 
chấm dứt bạo lực trẻ em bằng việc 
Quốc hội, Chính phủ và các bộ 
ngành đã ban hành nhiều luật, nghị 
định, kế hoạch hành động và đầu tư 
nguồn lực cho việc chăm sóc, bảo vệ 
và ngăn chặn bạo hành trẻ em. Mặc 
dù có nỗ lực song chưa thật sự mạnh 
mẽ và còn tồn tại nhiều bất cập. 

Tại hội thảo, Hội Nhà báo Việt 
Nam đã ký kết chương trình hợp tác 
với Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt 
Nam giai đoạn 2016 - 2018, nhằm 
tăng cường sự tham gia của Hội Nhà 
báo Việt Nam, CLB nhà báo Bảo vệ 
quyền trẻ em và một số cơ quan 
truyền thông đại chúng trong việc 
tuyên truyền phòng, chống bạo lực 
với trẻ em. 

Đây cũng chính là cơ hội để các 
phóng viên có thêm thông tin, kinh 
nghiệm tốt để bài viết, đưa tin về vấn 
đề ngăn ngừa bạo lực trẻ em mà còn 
là cơ hội tăng cường hợp tác giữa các 
tổ chức xã hội với các cơ quan 
truyền thông đại chúng trong lĩnh 
vực này, chung tay đề ra những giải 
pháp nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em 
trong tương lai. 

(nguoilambao.vn) 

BỘ GDĐT TRẤN AN THÍ SINH 
VỀ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM  

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn 
Ga ngày 13.10 đã trả lời một số vấn 
đề xung quanh những lo ngại về chất 
lượng của ngân hàng đề thi sẽ được 
sử dụng trong kỳ thi THPT quốc gia 
2017. 

Ông Ga cho biết: “Hiện, Bộ đã 
thành lập ban soạn thảo đề thi ở đó 
huy động các thầy cô giáo giỏi, có 
kinh nghiệm trong cả nước vào việc 
xây dựng ngân hàng đề. Bộ cũng đã 
có kế hoạch xây dựng chi tiết từng 
ngày để làm đề, khi nào làm đề thô, 
khi nào làm đề thi tinh, khi nào cho 
thí sinh làm thử nghiệm để đánh giá 
độ chuẩn hóa đề thi đó… Đảm bảo 
đến tháng 5 sẽ hoàn thiện ngân hàng 
đề, đủ để mỗi thí sinh có một mã đề 
thi riêng”. 

Cũng theo ông Ga, sắp tới, Bộ sẽ 
ban hành quy chế thi THPT quốc gia 
và tuyển sinh ĐH, CĐ: “Sau quy chế 
sẽ có hướng dẫn chi tiết nữa, cái chi 
tiết này các em học sinh chưa cần 
thiết phải biết, quan trọng nhất là 
phương án thi, học thi nội dung như 
thế nào thì trong phương án thi đã 
công bố đầy đủ rồi” – ông Ga nói. 

Về việc đảm bảo an toàn kỳ thi 
giúp các trường ĐH, CĐ yên tâm sử 
dụng kết quả để xét tuyển, ông Ga 
cho biết, với việc thi trắc nghiệm tất 
cả các môn thi (trừ văn) mỗi em một 
mã đề thi riêng, nên các em không 
thể nhìn bài nhau được, loại trừ khả 
năng tiêu cực trong coi thi. 



Phổ Biến Kiến Thức số 202 - 10.2016 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 22 

Sau đó, chấm trắc nghiệm bằng 
máy hoàn toàn nên sẽ không có sự 
thiên vị khi chấm. Coi thi, chấm thi 
chúng ta đã loại trừ các khả năng tiêu 
cực đó rồi dù rằng sắp tới Bộ có cử ít 
cán bộ từ các trường ĐH xuống giám 
sát kỳ thi thì vẫn rất nghiêm túc, 
khách quan. Đó là yếu tố cần thiết để 
các trường có thể tin tưởng vào kết 
quả kỳ thi THPT quốc gia mà tuyển 
sinh. 

Ông Ga cũng cho rằng, nếu các 
trường còn e dè về chất lượng có thể 
tổ chức kiểm tra đánh giá thêm năng 
lực hoặc năng khiếu: “Tuy nhiên, kỳ 
thi đó chỉ liên quan đến số ít thí sinh 
đã sơ tuyển qua kỳ thi THPT quốc 
gia chứ không phải là hàng triệu thí 
sinh nên dù các trường đó có tổ chức 
kỳ thi thêm thì cũng là kỳ thi, đánh 
giá nhẹ nhàng và nó không liên quan 
đến tất cả các thí sinh của THPT” – 
ông Ga khẳng định. 

(Dân Việt) 
 

CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM 
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG 
PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA 
ĐÌNH  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
triển khai cuộc thi viết về Tấm gương 
điển hình trong phòng, chống bạo 
lực gia đình. Cuộc thi với mục đích 
phát hiện và biểu dương kịp thời 
những tập thể, cá nhân có đóng góp 
tích cực cho công tác phòng, chống 
bạo lực gia đình từ đó đẩy mạnh sự 
tham gia của các tổ chức, cá nhân 

trong phòng, chống bạo lực gia đình.  
Đối tượng tham gia cuộc thi là 

công dân Việt Nam đang sống, làm 
việc ở trong và ngoài nước; Người 
nước ngoài sinh sống và làm việc tại 
Việt Nam. Công chức thuộc Vụ gia 
đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch) và phóng viên, biên tập viên 
của tạp chí Gia đình và Trẻ em (Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội) 
không được tham gia.  

Thể loại bài viết thuộc thể loại báo 
chí (phóng sự, điều tra, ghi chép), 
nhân vật được giới thiệu, biểu dương 
phải là người thật, việc thật có địa 
chỉ cụ thể. Những đóng góp của họ 
phải được cộng đồng ghi nhận.  

Thể lệ cuộc thi được đăng trên 
cổng thông tin điện tử bvhttdl.gov.vn 
và trang http://cinet.vn của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch; tạp chí Gia 
đình và Trẻ em và các trang thông tin 
điện tử giadinhvatreem.gov.vn. Ban 
Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ 
ngày 01/6 đến 10/11/2016.  

Giải thưởng gồm 01 giải nhất (8 
triệu đồng), 02 giải nhì (mỗi giải 3 
triệu đồng), 03 giải ba (mỗi giải 2 
triệu đồng) và 04 giải khuyến khích 
(mỗi giải 1 triệu đồng). Ban Tổ chức 
sẽ tổng kết và trao giải tại Hà Nội và 
dịp ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối 
với phụ nữ 25/11/2016.  

(Tổng hợp theo Bộ VH, TT và DL) 
 

ĐƯA VIỆC HỌC TẬP TƯ 
TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG 
CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐI VÀO 
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CHIỀU SÂU 
Ngày 13-9, Tỉnh ủy đã tổ chức hội 

nghị triển khai Chỉ thị 05-CT/TW 
(ngày 15-5-2016) của Bộ Chính trị, 
Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư 
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Thị 
Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
chủ trì hội nghị. 

Sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ 
Chính trị và Kế hoạch 03 của Ban Bí 
thư, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 
36 về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”; đồng thời, Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ban 
hành Hướng dẫn số 18 về “Một số 
nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW và Kế hoạch 03-KH/TW; 
Hướng dẫn 08-HD/BTGTW của Ban 
Tuyên giáo Trung ương về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Trong đó, tập trung vào các nội dung 
chính: Tiếp tục tuyên truyền, đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo các 
nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
Đảng bộ, chính quyền; đưa việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh vào 
chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết 
đại hội đảng bộ các cấp và gắn với 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 
Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, đoàn viên, hội viên xây 
dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện 
việc làm theo và báo cáo kết quả việc 
tự giác làm theo của mình với cấp ủy 
nơi công tác. Lấy kết quả học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh là một trong 
những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, 
phân loại đảng viên, tổ chức đảng 
hàng năm. Đẩy mạnh công tác thông 
tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện chỉ thị, các kế hoạch 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác 
định nội dung đột phá nhằm tạo 
chuyển biến rõ nét trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh.  

Cũng tại hội nghị này, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy đã thông qua Kế hoạch 
38-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy và phát động Cuộc thi sáng tác, 
quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ 
thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” tỉnh BR-VT giai 
đoạn 2016-2020. 

Kết luận hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Thị Yến yêu cầu các cấp ủy, 
tổ chức đảng căn cứ vào kế hoạch 
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để xây 
dựng kế hoạch, chương trình hành 
động thực hiện với quyết tâm chính 
trị cao ở địa phương, đơn vị, làm cho 
việc học tập và làm theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 
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Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu 
và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần 
quan trọng bảo đảm thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 
xây dựng xã hội lành mạnh, đồng 
thuận, hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh. 

 (baobariavungtau.com.vn) 
 
 
 

TÌM LẠI DỮ LIỆU BỊ XÓA 
TRÊN USB VÀ THẺ NHỚ  

Có rất nhiều nguyên nhân khiến 
dữ liệu trên USB hoặc thẻ nhớ đã bị 
ẩn hoặc mất đơn cử như virus, mã 
độc hoặc do lỡ tay xóa nhầm. Làm 
cách nào để khôi phục những dữ liệu 
quan trọng? 

Nếu lỡ tay xóa mất các dữ liệu 
quan trọng trên USB hoặc thẻ nhớ, 
bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng 
Stellar Phoenix tại địa chỉ 
www.stellarinfo.com, lựa chọn phiên 
bản tương ứng với hệ điều hành đang 
sử dụng (Windows hoặc Mac). Khi 
hoàn tất, bạn chỉ cần gắn USB hoặc 
thẻ nhớ vào máy tính, chọn Start 
New Scan và chọn ổ đĩa tương ứng. 
Để khôi phục dữ liệu, bạn hãy chọn 
một trong hai phương thức Recover 
Data (khôi phục dữ liệu đã mất) 
và Deleted Recovery (phục hồi dữ 
liệu do lỡ tay xóa).  

Ngoài ra, bạn cũng có thể thử thêm 
phần mềm EaseUS Data Recovery 
tại địa chỉ https://goo.gl/67DXc, 
chọn bản cài đặt tương ứng với máy 

tính. Cách thức sử dụng cũng tương 
tự Stellar Phoenix. Đầu tiên, bạn cần 
đánh dấu các định dạng file cần khôi 
phục gồm hình ảnh, tài liệu, âm 
thanh, video… Tiếp theo, nhấp vào ổ 
USB hoặc thẻ nhớ cần lấy lại dữ liệu 
và nhấn Scan, chờ một lát để quá 
trình này hoàn tất. Cuối cùng, người 
dùng chỉ cần đánh dấu vào các tập 
tin cần khôi phục và chọn Recover.  

Nếu muốn khôi phục dữ liệu trực 
tiếp trên smartphone, bạn hãy cài đặt 
ứng dụng DiskDigger tại địa chỉ 
https://goo.gl/T0n3kh, yêu cầu thiết 
bị phải được root trước đó. Tiếp 
theo, bạn chọn phân vùng (bộ nhớ 
trong hoặc thẻ nhớ) và thiết lập các 
định dạng tập tin cần khôi phục gồm 
hình ảnh, âm nhạc, video. 

(Pháp luật TP.HCM) 
 

3 CÁCH GIÚP TĂNG TỐC 
INTERNET NHANH HƠN 20%  

Chỉ với vài mẹo nhỏ đơn giản, bạn 
có thể tăng tốc Internet nhanh hơn 
20% mà không cần phải cài đặt thêm 
các ứng dụng của bên thứ ba. 

1. Sử dụng Device Manager 
- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy nhấp 

phải chuột vào My Computer (hoặc 
This PC) và chọn Manage > Device 
Manager > Ports. 

Điều chỉnh các thông số trên cổng 
kết nối. 

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng 
chỉ cần nhấp đôi vào mục 
Communications Ports, trong cửa sổ 
mới xuất hiện, bạn hãy chuyển sang 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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thể Port Settings. Thiết lập tùy chọn 
Bits per second ở mức tối đa (tức 
128000) và mục Flow control là 
Hardware. 

- Bước 3: Cuối cùng, khởi động lại 
máy tính để áp dụng các thay đổi. 

2. Sử dụng băng thông dự trữ 
Mặc định, máy tính sẽ dự trữ 

khoảng 20%-30% băng thông trên 
tổng tốc độ của một kết nối. Tuy 
nhiên, nếu muốn sử dụng hết công 
suất, bạn có thể thực hiện theo hướng 
dẫn sau đây. 

- Bước 1: Hãy nhấn tổ hợp phím 
Windows + R, gõ từ khóa gpedit.msc 
và nhấn Enter để mở Group Policy. 

- Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy truy 
cập vào đường dẫn Computer 
Configuration > Adminitrative 
Templates > Network > QoS Packet 
Scheduler.  

- Bước 3: Trong khung nhỏ bên 
phải, người dùng chỉ cần nhấp đôi 
vào mục Limit reservable bandwidth, 
sau đó thiết lập thành Enable > 
Apply > OK (mặc định sẽ là Not 
configured).  

3. Quản lý bộ nhớ cache 
Caches là những dữ liệu tạm thời, 

được tạo ra khi bạn sử dụng trình 
duyệt Google Chrome, Firefox, 
Internet Explorer… để lướt web. Về 
cơ bản, bộ nhớ cache sẽ giúp tăng 
tốc độ mở trang web, tuy nhiên trong 
một số trường hợp, nó lại là nguyên 
nhân làm chậm tốc độ Internet.  

- Bước 1: Để xóa bộ nhớ cache 
trên trình duyệt, bạn hãy mở Google 

Chrome và nhấn tổ hợp phím Ctrl + 
Shift + Delete (Windows) hoặc Cmd 
+ Shift + Delete (Mac). 

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng 
chỉ cần đánh dấu chọn vào các mục 
Download history, Cookies and 
other site and plugin data và Cached 
images and files, sau đó nhấn Clear 
browsing data. 

 (Pháp luật TP.HCM) 
 

 
 
 
 

HỆ THỐNG BĂNG TẢI VẬN 
CHUYỂN  

Công ty Cổ phần Viện Máy và 
dụng cụ công nghiệp (IMI) đã nghiên 
cứu, chế tạo thành công hệ thống 
băng tải vận chuyển có thể sử dụng ở 
hầu hết các dây chuyền sản xuất, các 
công trình thi công lớn và nhỏ, với 
kết cấu phù hợp với mọi loại địa hình 
và vật liệu. 

Hệ thống có đặc điểm: năng suất 
3.000 tấn/giờ, chiều dài băng tải đến 
1,5 km, tốc độ băng tải đến 3,5 m/s, 
kết cấu băng tải được thiết kế phù 
hợp với mọi địa hình, có khả năng 
điều chỉnh cao độ làm việc một cách 
linh hoạt… 

Hệ thống thiết bị đã được lắp đặt 
và vận hành hiệu quả tại các đơn vị 
như: Nhà máy sản xuất vôi hóa 
Hương Hải (Quảng Ninh), Công 
trình thủy điện Trung Sơn (Thanh 
Hóa)… 

THÔNG TIN CHUYÊN GIA 
VÀ SẢN PHẨM  
CÔNG NGHỆ 
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Thông tin chi tiết xin liên hệ: ThS 
Lê Hồng Sơn - Phó Tổng giám đốc 
IMI. Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà 
Nội; Tel: 0989090995. 

(khoahocvacongnghevietnam) 
 

THIẾT BỊ PHÂN CỠ TÔM ĐIỆN 
TỬ 

Phân cỡ tôm là một khâu quan 
trọng trong công đoạn chế biến tôm 
xuất khẩu, nhằm đảm bảo nguồn 
nguyên liệu đạt chất lượng và độ 
đồng đều. Công việc này yêu cầu độ 
chính xác cao, nên các doanh nghiệp 
nước ta chủ yếu sử dụng thiết bị 
nhập ngoại với giá cao. Trước thực 
tế này, các nhà khoa học thuộc công 
ty cổ phần công nghệ QCM đã 
nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành 
công thiết bị phân cỡ tôm điện tử có 
độ chính xác cao, giá thành phù hợp, 
giúp doanh nghiệp giảm chi phí, góp 
phần tăng sức cạnh tranh cho sản 
phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt 
Nam. 

 
Thiết bị có khối lượng 400 kg, 

được chế tạo bằng inox 304 và nhựa 
PO/PA, có thể phun được nước ở 
mọi góc độ, được điều khiển thông 
minh nhờ công nghệ vi xử lý và phần 
mềm chuyên dụng. Máy có thể phân 

được 8 cỡ đối với tôm bỏ đầu và tôm 
nguyên con, với độ chính xác tương 
đương máy của Nhật Bản; công suất 
380 con/phút, nhiều hơn 20 con/phút 
so với máy của Nhật Bản. 

Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Thành 
Chương, công ty cổ phần công nghệ 
QCM. Số 1 Sơn Thủy 2, Hoà Hải, 
Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; Tel: 
0947008700. 

(khoahocvacongnghevietnam) 
 
CỤM CẤP NƯỚC SẠCH QUY 
MÔ NHỎ CHO KHU VỰC 
NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI  

Nhằm góp phần giải quyết nhu 
nước sạch cho các địa bàn khó khăn, 
Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
bảo hộ lao động đã xây dựng và chế 
tạo thành công cụm thiết bị cấp nước 
sạch quy mô nhỏ cho khu vực nông 
thôn và miền núi. 

Cụm cấp nước được thiết kế vận 
hành ở năng suất 5 m3/h (120 
m3/ngđ). Lượng nước này đủ cấp cho 
khoảng 2.000 người (với tiêu chuẩn 
cấp nước nông thôn miền núi là 60 
lít/người/ngày), tức khoảng 400-500 
hộ dân. Đặc điểm nổi bật của cụm 
cấp nước gồm: cụm cấp nước 
nguyên khối, không mất thời gian 
xây lắp tại hiện trường; hệ thống có 
mức độ tự động cơ học cao, giảm 
được chi phí vận hành, đồng thời 
tăng được tính ổn định hoạt động của 
hệ thống; thao tác vận hành đơn 
giản, thời lượng vận hành ngắn, do 
đó yêu cầu trình độ kỹ thuật đối với 
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người vận hành không cao, người 
dân có thể trực tiếp vận hành. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Vũ 
Thanh Lương - Viện Nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động. 
Số 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội; Tel: 0913573408. 

 (khoahocvacongnghevietnam) 
 
 
 
Hỏi đáp: Theo quy định của Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình và 
các văn bản pháp luật khác thì bạo 
lực gia đình được hiểu như thế nào? 
Và trách nhiệm cá nhân và gia đình 
được quy định cụ thể như thế nào? 

Đáp: Theo Khoản 2 Điều 1 Luật 
Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo 
lực gia đình được hiểu là hành vi cố 
ý của thành viên gia đình gây tổn 
hại hoặc có khả năng gây tổn hại về 
thể chất, tinh thần, kinh tế đối với 
thành viên khác trong gia đình. 

Theo đó, dấu hiệu để xác định 
hành vi bạo lực gia đình là: một là, 
xảy ra giữa các thành viên gia đình; 
hai là, do cố ý; ba là, gây tổn hại 
hoặc có khả năng gây tổn hại về thể 
chất,tinh thần, kinh tế đối với thành 
viên khác trong gia đình. 

Các hành vi bạo lực gia đình tồn 
tại và thể hiện dưới rất nhiều hình 
thức khác nhau. Điều 2, Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình đã nêu ra 9 
loại hành vi cơ bản, gồm: 

- Hành hạ, ngược đãi, đánh đập 
hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến 

sức khỏe, tính mạng. 
- Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác 

xúc phạm danh dự, nhân phẩm. 
- Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực 

thường xuyên về tâm lý gây hậu quả 
nghiêm trọng. 

- Ngăn cản việc thực hiện quyền, 
nghĩa vụ trong quan hệ gia đình 
giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ 
và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, 
chị, em với nhau. 

- Cưỡng ép quan hệ tình dục. 
- Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết 

hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân 
tự nguyện, tiến bộ.  

- Chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá 
hoặc có hành vi khác cố ý làm hư 
hỏng tài sản riêng của thành viên 
khác trong gia đình hoặc tài sản 
chung của các thành viên gia đình. 

- Cưỡng ép thành viên gia đình 
lao động quá sức, đóng góp tài 
chính quá khả năng của họ; kiểm 
soát thu nhập của thành viên gia 
đình nhằm tạo ra tình trạng phụ 
thuộc về tài chính. 

- Có hành vi trái pháp luật buộc 
thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở. 

Đặc biệt, theo quy định tại Khoản 
2, Điều 2, Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình, các hành vi nêu trên 
cũng được áp dụng đối với thành 
viên của vợ, chồng đã ly hôn hoặc 
nam, nữ không đăng ký kết hôn mà 
chung sống với nhau như vợ chồng. 

Trách nhiệm cá nhân và gia đình 
được quy định cụ thể như thế nào? 

Luật Phòng, chống bạo lực gia 

HỎI – ĐÁP  
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đình có quy định về trách nhiệm của 
cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức 
trong phòng, chống bạo lực gia 
đình. Trong đó, trách nhiệm của cá 
nhân và gia đình được quy định rất 
cụ thể tại Điều 31 và Điều 32. 

- Về trách nhiệm của cá nhân, 
Luật quy định: Mọi người có trách 
nhiệm thực hiện quy định của pháp 
luật về phòng, chống bạo lực gia 
đình, về hôn nhân và gia đình, về 
bình đẳng giới, về phòng, chống ma 
túy, mại dâm và pháp luật về phòng, 
chống các tệ nạn xã hội khác; kịp 
thời ngăn chặn và thông báo cho cơ 
quan, tổ chức, người có thẩm quyền 
về hành vi bạo lực gia đình. 

- Về trách nhiệm của gia đình, 
Luật quy định: Gia đình có trách 
nhiệm giáo dục, nhắc nhở thành 
viên gia đình thực hiện quy định của 
pháp luật về phòng, chống bạo lực 
gia đình, hôn nhân và gia đình, bình 
đẳng giới, phòng, chống ma túy, 
mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; 
hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa 
các thành viên gia đình; can ngăn 
người có hành vi bạo lực gia đình 
chấm dứt hành vi bạo lực; chăm sóc 
nạn nhân bạo lực gia đình; phối hợp 
với cơ quan, tổ chức và cộng đồng 
dân cư trong phòng, chống bạo lực 
gia đình; thực hiện các biện pháp 
khác về phòng, chống bạo lực gia 
đình theo quy định của Luật này. 

(genic.molisa.gov.vn) 
 

Mẹo vặt: 5 thói quen chăm sóc da 

mà phụ nữ tuổi 30 cần biết. 
Dưới đây là 5 thói quen bạn nên 

áp dụng ngay và luôn ở tuổi 30 để 
ngăn chặn sự xuất hiện của những 
dấu hiệu lão hóa da. 

1. Tẩy tế bào chết thường xuyên: 
Sự tích tụ của tế bào chết trên da 
không chỉ dẫn đến mụn mà còn 
‘đào’ sâu những nếp nhăn. Vì vậy 
tửa mặt bằng sữa rửa mặt là chưa 
đủ, cần phải tẩy da chết để tránh 
việc lỗ chân lông bị bít lại.  

2. Rửa mặt bằng nước tẩy trang: 
Chà xát da mặt 2 lần mỗi ngày có lẽ 
là quá mức cần thiết và dễ gây mất 
nước, do đó dẫn đến xuất hiện nếp 
nhăn. Vì vậy, thay vì rửa mặt hãy 
làm sạch nhẹ nhàng bằng nước tẩy 
trang. 

3. Đầu tư vào một loại kem mắt 
tốt: Chống lão hóa là không phải là 
việc dễ dàng. Vì mắt chính là vùng 
dễ lão hóa nhất trên khuôn mặt. 

4. Thoa kem chống nắng mỗi 
ngày: Hãy tập làm bạn với kém 
chống nắng mỗi ngày. Hãy thoa 
chúng dưới lớp kem dưỡng ẩm, hay 
dưới lớp trang điểm của bạn. Chỉ 
cần một lớp mỏng, chúng có thể hạn 
chế những ảnh hưởng tiêu cực từ 
bên ngoài đến da mặt của bạn. 

5. Ngủ đủ: Không có bất kỳ một 
loại kem hay sữa rửa mặt nào có thể 
thay thế một giấc ngủ chất lượng. Vì 
giấc ngủ cung cấp cho các tế bào 
của bạn thời gian để tái tạo và phục 
hồi.  

(purewow.com) 


