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THÁNG AN TOÀN THỰC 
PHẦM 2017: XỬ LÝ DỨT ĐIỂM 
VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT 
CẤM TRONG CHĂN NUÔI  

Ngày 10/2, Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ 
trì hội nghị giao ban trực tuyến về 
công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 
nhằm tổng kết công tác quản lý chất 
lượng vật tư nông nghiệp, an toàn 
thực phẩm năm 2016 và phát động 
Kế hoạch “Năm cao điểm hành động 
vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh 
vực nông nghiệp 2017”. 

 
Ngày 24/1/2017, Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân 
Cường ký Quyết định số 235/QĐ-
BNN-QLCL ban hành Kế hoạch 
Năm cao điểm hành động vệ sinh, an 
toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 
nghiệp 2017. Để triển khai Kế hoạch 
Năm cao điểm hành động vệ sinh, an 
toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 
nghiệp 2017, Bộ chỉ đạo các đơn vị 
thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và 
PTNT xây dựng, trình UBND tỉnh 
phê duyệt và tổ chức triển khai đảm 
bảo đúng tiến độ, hiệu quả kế hoạch 

hành động Năm cao điểm an toàn vệ 
sinh thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp 
2017 tại địa phương; Chỉ đạo các cơ 
quan, ban, ngành địa phương coi 
nhiệm vụ quản lý chất lượng vật tư 
nông nghiệp, ATTP nông - lâm - 
thủy sản là nhiệm vụ trọng tâm; thực 
hiện quyết liệt nhiệm vụ được phân 
công tại Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 
9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường trách nhiệm quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm; ban 
hành các chính sách cụ thể theo đặc 
thù của địa phương, ưu tiên bố trí đủ 
nguồn lực cho công tác quản lý vật 
tư nông nghiệp (VTNN), ATTP nông 
- lâm - thủy sản và hỗ trợ phát triển, 
nhân rộng các chuỗi giá trị nông lâm 
thủy sản an toàn. 

Được biết, trong 5 năm liên tục 
(2011-2015), Bộ Nông nghiệp và 
PTNT triển khai “Năm chất lượng 
vật tư nông nghiệp và an toàn thực 
phẩm”, đặc biệt năm 2016 được Bộ 
chọn là “Năm cao điểm hành động 
về vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông 
nghiệp”. Trên cơ sở đó, Bộ và các 
địa phương tập trung nguồn lực, triển 
khai nhiều biện pháp quyết liệt và 
đạt được những kết quả quan trọng. 

Trong năm 2016, toàn ngành đã tập 
trung nguồn lực triển khai 4 nhiệm 
vụ trọng tâm là: Hoàn thiện hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tăng 
cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi 
phạm chất lượng vật tư nông nghiệp 
và ATTP; tăng cường thông tin, 
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truyền thông về ATTP, giới thiệu, 
quảng bá các nông sản thực phẩm an 
toàn đã được chứng nhận của cơ 
quan quản lý chất lượng đến người 
tiêu dùng; phát triển các chuỗi cung 
ứng nông sản thực phẩm an toàn. 
Những biện pháp chỉ đạo, điều hành 
sâu sát và quyết liệt của Bộ, sự vào 
cuộc của các địa phương, sự phối 
hợp của các Bộ, ngành là nhân tố cơ 
bản để toàn ngành đạt các mục tiêu.  

Hoạt động giám sát ATTP năm 
2016 tập trung vào các sản phẩm 
nông thủy sản tươi sống tiêu dùng 
hàng ngày của người dân. Kết quả 
giám sát trên diện rộng do các cơ 
quan thuộc Bộ thực hiện năm 2016 
cho thấy: Tỷ lệ mẫu thịt vi phạm chất 
cấm Salbutamol là 6/1.345 mẫu 
(chiếm 0,44%), giảm so với năm 
2015 (1,07%), đặc biệt trong 6 tháng 
cuối năm (từ tháng 7 - 12) không 
phát hiện Salbutamol trong các mẫu 
thịt kiểm nghiệm; tỷ lệ mẫu rau, củ, 
quả và thịt vi phạm giảm so với 2015 
(11/1.345 mẫu thịt chứa tồn dư 
kháng sinh vượt ngưỡng (chiếm 
0,82%), giảm so với 1,39% năm 
2015; 12/293 mẫu rau củ quả chứa 
tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt 
ngưỡng (chiếm 4,1%), giảm so với 
năm 2015, ... Các trường hợp vi 
phạm được phát hiện qua kiểm tra, 
thanh tra đã được xử lý, răn đe. 

Năm 2017, chủ đề của Tháng 
ATTP tiếp tục giữ nguyên chủ đề về 
nông nghiệp để tiếp tục triển khai 
các giải pháp đảm bảo ATTP đối với 

các loại thực phẩm tươi sống, trong 
đó xử lý dứt điểm việc sử dụng các 
chất cấm trong chăn nuôi. 

Đây là kế hoạch được Ban Chỉ đạo 
liên ngành Trung ương về vệ sinh 
ATTP xây dựng cho năm 2017 nhằm 
đẩy mạnh đảm bảo ATTP. Ban Chỉ 
đạo định hướng xử lý dứt điểm các 
chất cấm đang gây bức xúc lớn trong 
dư luận nhân dân thời gian gần đây 
như: Salbutamol, vàng ô, kháng sinh 
trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến 
thực phẩm. 

Tháng ATTP năm 2017 dự kiến sẽ 
được được triển khai từ giữa tháng 
4/2017 đến tháng 5/2017 trên phạm 
vi toàn quốc với 3 mục tiêu dự kiến: 

- Giải quyết căn bản bức xúc nổi 
cộm hiện nay là sử dụng chất cấm 
trong chăn nuôi; giảm thiểu rõ nét 
mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật 
trong rau, quả; tồn dư hóa chất, 
kháng sinh trong thịt lợn, thịt gà, 
thủy sản nuôi, tạo niềm tin cho người 
tiêu dùng thực phẩm nông sản, thủy 
sản; đồng thời, nâng cao nhận thức 
của các tổ chức, cá nhân trong việc 
sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, 
thịt an toàn. 

- Tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm 
tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế 
biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán 
thực phẩm, đặc biệt là các chợ đầu 
mối, cung ứng rau, thịt, nông sản. 

- Giảm thiểu ngộ độc thực phẩm từ 
rau, thịt mất an toàn thực phẩm. 

(TH) 
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CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO 
MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ 
NỮ 8/3  

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đã đi vào 
lịch sử nhân loại, biểu dương ý chí 
đấu tranh của phụ nữ toàn cầu vì sự 
bình đẳng và tiến bộ xã hội, có tác 
động mạnh mẽ, to lớn và lâu bền đối 
với các thế hệ phụ nữ trên khắp hành 
tinh. Đối với Việt Nam đây cũng là 
dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng – hai vị nữ anh hùng dân tộc 
đầu tiên đã có công đánh đuổi giặc 
ngoại sâm phương Bắc, giành lại 
chủ quyền dân tộc. 

Hòa trong không khí chào mừng kỷ 
niệm 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng và 107 năm ngày Quốc tế phụ 
nữ (8/3) và ngày Quốc tế hạnh phúc 
20/3 của cả nước, Tại tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu, Công đoàn viên chức tỉnh 
lập kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động 
sôi nổi như tổ chức gặp mặt cán bộ 
công chức viên chức nữ để ôn lại 
truyền thống và chúc mừng tặng quà 
cho cán bộ nữ và tổ chức thi cắm hoa 
và trò chơi  vận động, .. cho tất cả 
cán bộ công nhân viên chức thuộc 
công đoàn viên chức tỉnh. Những 
hoạt động nhằm tuyên truyền ý nghĩa 
ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày khởi 
nghĩa Hai Bà Trưng qua đó khơi dậy, 
phát huy truyền thống đoàn kết yêu 
nước, tinh thần lao động sáng tạo của 
Phụ nữ Việt Nam trong thời ký đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện tại hóa 
đất nước. Động viên nữ cán bộ công 
chức viên chức (CBCCVC) học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Tích cực thi đua 
thực hành tiết kiệm, khắc phục khó 
khăn góp phần hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị, hoạt động Công đoàn của 
đơn vị. Tuyên truyền ngày Quốc tế 
hạnh phúc 20/3 để nâng cao nhận 
thức của CBCCVC về hạnh phúc và 
bằng hành động hãy yêu thương và 
chia sẻ cùng nhau trong gia đình góp 
phần đem lại hạnh phúc cho chính 
bản thân, gia đình và cộng đồng, góp 
phần phát triển an sinh xã hội, thực 
hiện gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến 
bộ. Đồng thời biểu dương, tôn vinh 
nữ CBCCVC tiêu biểu trong phong 
trào thi đua “giỏi việc nước, đảm 
việc nhà”, tập trung chăm lo cho nữ 
CBCCVC có hoàn cảnh khó khăn, tổ 
chức các hoạt động thiết thực nhằm 
góp phần thúc đẩy các phong trào về 
giới, tạo không khí vui tươi, ấm áp, 
giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh 
nghiệm trong công tác và kỹ năng tổ 
chức tốt cuộc sống gia đình. 

(TH) 
 
"NƯỚC THẢI" – CHỦ ĐỀ CỦA 
NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 2017  

Chủ đề Ngày nước thế giới năm 
2017 là "nước thải" (Waste water) 
cùng với chiến dịch "Tại sao là nước 
thải?" nhằm kêu gọi cộng đồng tiết 
kiệm nước và tái sử dụng nước thải. 

Theo Liên Hợp quốc, trên toàn cầu, 
hơn 80% nước thải xả trực tiếp ra 
môi trường không qua xử lý và 
không được tái sử dụng. Theo thống 
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kê, hiện có 1,8 tỷ người sử dụng 
nguồn nước uống có chứa vi khuẩn 
gây ra các bệnh như tiêu chảy, kiết lị, 
thương hàn... Điều đó cũng khiến 
cho 842,000 người chết mỗi năm do 
ảnh hưởng của các căn bệnh này. 
Thống kê cũng cho thấy, hiện có 663 
triệu người chưa được tiếp cận với 
các nguồn nước uống hợp vệ sinh. 

 
Đến năm 2050, sẽ có khoảng 70% 

dân số thế giới sống trong các đô thị. 
Con số này hiện nay là 50%. 

Hiện tại, hầu hết các thành phố ở 
các quốc gia đang phát triển không 
có đủ cơ sở hạ tầng và tài nguyên để 
giải quyết vấn đề nước thải một cách 
hiệu quả và bền vững. 

Liên Hợp quốc cũng cho rằng, có 
nhiều cơ hội để khai thác tài nguyên 
nước thải. Nước thải được quản lý 
hiệu quả sẽ là nguồn tài nguyên 
nước, năng lượng, dinh dưỡng có chi 
phí hợp lý và bền vững. 

Chi phí cho quản lý nước thải 
không đáng kể so với các lợi ích về 
sức khoẻ, phát triển kinh tế và bảo vệ 
môi trường, đồng thời mang lại cơ 
hội nghề nghiệp và tạo ra nhiều việc 
làm "xanh" xã hội. 

Ngày Nước thế giới 2017 có chủ đề 
“Nước thải”, nhằm hướng đến tuyên 

truyền, vận động, nâng cao nhận 
thức của cả xã hội về giảm thiểu ô 
nhiễm nguồn nước, tái sử dụng 
nước.  

Để tổ chức sự kiện quan trọng nêu 
trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
dự kiến tổ chức Lễ Mít tinh quốc gia 
và các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Nước thế giới từ ngày 17-22/3 tại 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.  

Các hoạt động chính hưởng ứng 
Ngày Nước thế giới năm 2017 gồm: 
Triển lãm tranh, ảnh chào mừng 
Ngày Nước thế giới 2017; Hội thảo 
khoa học chủ đề về tài nguyên nước; 
Chương trình giao lưu nghệ thuật 
chào mừng Ngày Nước thế giới 
2017... Lễ Mít tinh Quốc gia hưởng 
ứng Ngày Nước thế giới 2017 tại 
thành phố Bắc Ninh. Ban tổ chức sẽ 
phát sóng quảng cáo về Ngày Nước 
thế giới 2017 trên đài địa phương; 
treo băng rôn, Poster về Ngày Nước 
thế giới 2017 trên các tuyến phố 
chính của Bắc Ninh từ ngày 17-
22/3.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao 
Cục Quản lý tài nguyên nước là đơn 
vị đầu mối cung cấp thông tin, tài 
liệu và phối hợp với các đơn vị có 
liên quan để tổ chức thực hiện tốt các 
hoạt động nêu trên. Dự kiến Lãnh 
đạo Chính phủ sẽ tham dự và có bài 
phát biểu chỉ đạo tại Lễ Mít tinh.  

Tham dự sự kiện này có đại biểu 
nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung 
ương; các cấp, ngành, đoàn thể tỉnh 
Bắc Ninh; lãnh đạo các tỉnh, thành 
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phố lân cận; đại diện các Đại sứ 
quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam 
và đông đảo quần chúng nhân dân.  

(TH) 
 

 
 
 
XỬ LÝ NƯỚC THẢI QUY MÔ 
HỘ GIA ĐÌNH HIỆU QUẢ – 
GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ  

Thực tế tại các khu dân cư ở khu 
vực nông thôn hầu như chưa có hệ 
thống thu gom và xử lý nước thải 
sinh hoạt. Do đó, phần lớn nước thải 
của các hộ dân không được xử lý mà 
đổ trực tiếp ra môi trường qua hệ 
thống các cống rãnh thoát nước sau 
đó ra các kênh mương, ao, hồ và 
cuối cùng xuống các sông, suối trong 
khu vực. Hậu quả là các chất ô 
nhiễm được tích tụ lâu ngày làm cho 
môi trường trở nên dơ bẩn, bốc mùi 
khó chịu vừa làm mất cảnh quan vừa 
ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. 

Xuất phát từ những bất cập nêu 
trên Trung tâm Phát triển công nghệ 
cao (Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam) đã đề xuất và 
triển khai đề tài “Nghiên cứu xây 
dựng mô hình xử lý nước thải quy 
mô hộ gia đình tại huyện Đại Từ tỉnh 
Thái Nguyên”. Lý do chọn huyện 
Đại Từ bởi nhiều xã của huyện này ở 
vùng đầu nguồn của Hồ Núi Cốc và 
một số sông, suối nơi cung cấp nước 
sinh hoạt và nước sản xuất cho TP 
Thái Nguyên và các vùng phụ cận.  

Để xử lý nước thải sinh hoạt ra môi 
trường đảm bảo các yếu tố giảm 
thiểu ô nhiễm nguồn nước, Ban Chủ 
nhiệm dự án đã xây dựng quy trình 
xử lý nước thải sinh hoạt gồm 5 
bước: Thu gom nước thải đưa vào bể 
lắng, sau đó được dẫn sang bể xử lý 
sinh học sử dụng chế phẩm vi sinh 
vật để phân giải các chất hữu cơ. Sau 
đó được chuyển sang bãi lọc thực vật 
để xử lý các chất gây ô nhiễm còn lại 
trong nước thải sau khi xử lý bằng vi 
sinh vật; Cuối cùng nước thải ra đã 
được làm sạch mới được xả ra môi 
trường sử dụng tưới tiêu… 

Ông Lương Xuân Khôi ở xóm Đức 
Long, xã Khôi Kỳ - 1 trong 2 hộ 
được chọn thực hiện mô hình - cho 
biết: Sau hơn 2 năm thực hiện, hệ 
thống bể hoạt động ổn định. Nước 
thải ra môi trường theo quan sát bằng 
mắt thường cũng nhận thấy khá 
trong, không có mùi như trước. Th.s 
Tạ Ngọc Minh, Trưởng phòng Quản 
lý Khoa học khẳng định: Đây là một 
đề tài khoa học sát với thực tế và có 
khả năng nhân rộng rất cao. Mô hình 
này được nhân rộng sẽ có tác động 
mạnh làm cho môi trường sạch hơn, 
từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, 
môi trường ở khu vực nông thôn, 
nhất là ở một số khu vực quan trọng 
như môi trường nước trên các thủy 
vực như song, suối, Hồ Núi Cốc… 

 (Theo Báo TN&MT) 
 
HAI LOẠI CÁ CÓ CHỨA NHIỀU 
THỦY NGÂN BẠN CẦN BIẾT  

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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Cá và hải sản là món ăn quen 
thuộc, bổ dưỡng đối với con người. 
Tuy nhiên, cần lưu ý khi sử dụng một 
số loại có chứa hàm lượng thủy ngân 
cao. 

Một nghiên cứu của các nhà khoa 
học tại Đại học Dartmouth, Mỹ, phát 
hiện ra rằng những người ăn cá và 
hải sản thường xuyên sẽ có nguy cơ 
mắc bệnh thần kinh vận động (Motor 
Neurone Disease - MND) cao gấp 
đôi người không ăn hoặc ít ăn. 

Các nhà khoa học khảo sát 518 
người về số lượng hải sản họ đã tiêu 
thụ trong một năm, kết quả, 294 
người mắc MND. Họ cũng tiến hành 
đo nồng độ thủy ngân bằng cách lấy 
các mẫu móng chân từ những người 
tham gia khảo sát. 

Việc tiếp xúc với thủy ngân trong 
thời gian dài được tính toán dựa trên 
mức độ thường xuyên ăn nhiều loại 
hải sản khác nhau, bao gồm cả 
những loại có hàm lượng thủy ngân 
thấp như cá mòi, cá hồi. 

Thịt cá kiếm và cá mập có chứa 
hàm lượng thủy ngân rất cao, do đó 
có thể làm tăng nguy cơ mắc MND 
và xơ cứng teo cơ một bên 
(Amyotrophic Lateral Sclerosis - 
ALS), tiêu thụ trong thời gian dài sẽ 
gây ra các tổn thương nghiêm trọng 
ở não và có thể dẫn đến tử vong. 

Tiến sĩ Elijah Stommel, trưởng 
nhóm nghiên cứu, cho biết: “Đối với 
nhiều người, cá là một phần của một 
chế độ ăn uống lành mạnh. Nhưng về 
lâu dài, lượng thủy ngân có trong cá 

được tích tụ dần dần sẽ gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe 
của chúng ta”. 

Thủy ngân gây hại cho con người 
khi tiếp xúc với không khí và được 
hít vào phổi. Chúng tồn tại ở dạng 
hữu cơ (methyl thủy ngân) có thể 
xâm nhập vào cơ thể khi con người 
ăn một số loài cá, đặc biệt loài cá lớn 
như cá mập, cá kiếm, cá ngừ. Cá 
kiếm, cá mập được cho là có thủy 
ngân nhiều nhất, bởi chúng nằm ở 
đỉnh của chuỗi thức ăn. Chúng ăn 
những con cá nhỏ hơn, do đó lượng 
thủy ngân tích lũy ngày một tăng. 

Thủy ngân là một kim loại hiếm 
xuất hiện tự nhiên trong vỏ trái đất. 
Chúng được phân tán vào môi 
trường chủ yếu là do các hoạt động 
của con người, chẳng hạn như từ các 
nhà máy nhiệt điện đốt than, lò đốt 
chất thải, khai thác mỏ, đốt than để 
sưởi ấm và nấu ăn. 

Các chuyên gia đưa ra lời khuyên 
người lớn chỉ nên ăn thịt cá mập 
hoặc cá kiếm một tuần một lần. Trẻ 
em và phụ nữ có thai không nên ăn 
các loại cá này. 

(Theo giadinh.net) 
 

 
 
 
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 
THẢI NÔNG THÔN VÀ CÁC 
GIẢI PHÁP XỬ LÝ CƠ BẢN  

Hàng chục năm trở lại đây, Nông 
thôn Việt Nam đã có biết bao thay 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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đổi: đường xá phong quang, nhà cửa 
khang trang, đẹp đẽ, xã nào cũng có 
trường cấp 1, cấp 2, trạm y tế có mặt 
ở khắp các thôn, làng hẻo lánh. Điện 
lưới quốc gia thắp sáng mọi nơi. 
Chương trình phát triển nông thôn 
mới để từng bước thay đổi bộ mặt 
nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh sự 
phát triển tích cực không ai có thể 
phủ nhận, mặc dù còn bao nhiêu nỗi 
lo mà người dân nông thôn phải 
gánh chịu. 

1. Thực trạng ô nhiễm môi trường 
nước thải sinh hoạt nông thôn 

Nước thải sinh hoạt là loại nước 
thải phát sinh thì các hoạt động sinh 
hoạt của các cộng đồng dân cư. 
Thành phần chính của nước thải sinh 
hoạt là Nito, Phốt pho, một số kim 
loại nặng, chất rắn lơ lửng, chất hữu 
cơ, một số vi sinh vật gây bệnh… 

Một số yếu tố gây ô nhiễm quan 
trọng, trong nước thải sinh hoạt đó là 
các loại mầm bệnh được lan truyền 
bởi các vi sinh có trong phân, vi sinh 
vật gây bệnh cho người bao gồm các 
nhóm chính là Virut, vi khuẩn, … 

Cuộc sống vật chất của người dân 
nông thôn càng đi lên thì môi trường 
nông thôn càng bị xuống cấp nghiêm 
trọng. Rác thải hòa tan, các trang trại 
chăn nuôi bốc mùi hôi thối, nước thải 
xả thẳng ra môi trường làm các dòng 
sông đen kịt. Đất đai, nguồn nước 
cũng bị ô nhiễm do bị lạm dụng phân 
bón hóa học, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, 
chất kích thích sinh trưởng. Đó là 
một vấn nạn gây ô nhiễm môi trường 

và thoái hóa đất đai mà không thể 
giải quyết được chỉ một sớm một 
chiều. 

Thực trạng ở nông thôn hiện nay, 
nhiều nơi ao, hồ không thể nuôi cá, 
tầng nước mặt và nước giếng khơi 
cũng không thể dùng sinh hoạt tắm 
rửa, giặt giũ được. Thậm chí nhiều 
nơi nguồn nước ngầm cũng cần phải 
cảnh giác khi dùng, bởi nó chứa 
nhiều tác nhân gây hại cho con 
người. Môi trường nông thôn đứng 
trước nguy cơ không còn là nơi nghỉ 
ngơi thư giãn cho mọi tầng lớp dân 
cư nữa. 

Ô nhiễm môi trường nông thôn 
hiện nay xảy ra do các nguyên nhân 
sau: 
 Ô nhiễm từ nguồn chất thải rắn. 
 Ô nhiễm từ nguồn nước thải sinh 

hoạt. 
 Ô nhiễm từ việc lạm dụng phân 

bón hóa học, thuốc trừ sâu, chất kích 
thích sinh trưởng. 

Tuy nhiên, hiện nay nguyên nhân 
gây ô nhiễm môi trường nông thôn 
bức xúc nhất, trầm trọng nhất đó là 
chất thải rắn và ô nhiễm nước thải 
sinh ra từ các trang trại chăn nuôi 
hoặc các làng nghề đang phát triển 
rất mạnh ở nhiều nơi. 

Lượng nước thải sinh hoạt nông 
thôn hiện nay phụ thuộc vào dân số 
và đặc điểm của các hệ thống. Hầu 
hết nước thải sinh hoạt đều thải trực 
tiếp vào hệ thống thoát nước công 
cộng như ao, hồ, sông ngòi mà 
không qua xử lý. 
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Việc thải một lượng lớn chất thải 
hữu cơ ra môi trường sẽ tạo ra nguồn 
ô nhiễm và các dịch bệnh ảnh hưởng 
tới toàn cộng đồng. Theo Bộ Y tế, 
80% các bệnh dịch truyền nhiễm ở 
nước ta hiện nay liên quan tới nguồn 
nước. Vì thế, việc tìm các biện pháp 
xử lý nước thải nông thôn hiện nay là 
một vấn đề quan trọng và cấp thiết. 

2. Các phương pháp xử lý ô 
nhiễm môi trường nước thải nông 
thôn 

Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ 
chất ô nhiễm ra khỏi nước thải bao 
gồm các quá trình vật lý, hóa học và 
sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm 
có nguồn gốc vật lý, hóa học và sinh 
học. Mục tiêu của xử lý nước thải là 
tạo ra được một dòng chất lỏng, an 
toàn với môi trường và được tái sử 
dụng trong việc cung cấp nước cho 
cây trồng. 

Xử lý nước thải bao gồm 3 giai 
đoạn: xử lý sơ bộ, xử lý thứ cấp và 
xử lý hoàn thiện. 

Giai đoạn xử lý nước thải sơ bộ 
trong bể tĩnh: Trong giai đoạn xử lý 
này bằng phương pháp vật lý, các 
chất rắn, nặng sẽ lắng xuống đáy, rác 
rưởi, xác hữu cơ được giữ lại các 
thanh chắn kim loại, dầu mỡ được 
nổi lên trên được tách ra. Trong nước 
chỉ còn những… thực vật, chất hữu 
cơ dạng hạt nhỏ… chúng được 
chuyển sang giai đoạn xử lý thứ 2 là 
xử lý thứ cấp. 

 Giai đoạn xử lý thứ cấp: Đây là 
giai đoạn xử lý nước thải bằng 

phương pháp hóa học nghĩa là dùng 
hóa chất để tách các chất hữu cơ ra 
khỏi các phức chất làm thay đổi các 
hoạt chất không có lợi, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, sử dụng hóa chất 
để tách các chất ô nhiễm vô cơ bằng 
các phản ứng kết tủa hoặc keo tụ... 
Ngoài ra, còn sử dụng các vi sinh vật 
yếm khí hoặc hiếu khí sống trong 
nước để phân giải các phức chất hữu 
cơ thành các chất hữu cơ đơn giản 
hoặc các chất vô cơ làm nước trong 
sạch. 

Giai đoạn xử lý hoàn thiện: Nước 
thải được xử lý trong các giai đoạn 
trước được khử trùng bằng các chất 
hóa học hay vật lý làm cho nước 
không còn bị ô nhiễm và nguồn nước 
này có thể tái sử dụng trong sinh 
hoạt hoặc tưới cho cây trồng. 

(Theo Viện KH thủy lợi VN) 
 

XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM 
TRỒNG NẤM LÀM GIÁ THỂ 
HỮU CƠ TRỒNG RAU AN 
TOÀN  

Mục đích nghiên cứu của tác giả 
Nguyễn Thị Minh, Học viện nông 
nghiệp Việt Nam là ứng dụng công 
nghệ vi sinh để xử lý phế phụ phẩm 
trồng nấm sau thu hoạch tạo thành 
giá thể hữu cơ trồng rau an toàn. 

Nghề trồng nấm ở nước ta ngày 
càng phát triển mạnh dẫn tới phế phụ 
phẩm sau trồng nấm cũng ngày càng 
nhiều, trong khi chỉ một phần được 
xử lý thành phân hữu cơ hay làm 
thức ăn nuôi giun quế,... phần còn lại 
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chủ yếu bị thải bỏ và trở thành nguồn 
gây ô nhiễm môi trường. Đây là một 
sự lãng phí nguồn nguyên liệu hữu 
cơ do bã nấm vẫn còn dinh dưỡng 
tồn dư khá cao mà không được tái sử 
dụng hợp lý. 

 
Sản xuất rau xanh sử dụng nhiều 

phân bón hóa học và thuốc bảo vệ 
thực vật sẽ gây nên tình trạng đất đai 
bị thoái hóa, dinh dưỡng bị mất cân 
đối, mất cân bằng hệ sinh thái và gây 
ô nhiễm môi trường mà chất lượng 
rau vẫn không đảm bảo. Vì vậy, giải 
pháp trồng rau sạch trên giá thể hữu 
cơ vừa đảm bảo cung cấp rau an 
toàn, vừa thích hợp cho các hộ gia 
đình, đặc biệt là cư dân đô thị vốn 
không có đất canh tác, vừa có thời 
gian eo hẹp. 

Một số loại giá thể đã được nghiên 
cứu và sử dụng chủ yếu là phối trộn 
các loại nguyên liệu theo các tỉ lệ 
khác nhau. Tuy nhiên, các loại giá 
thể này đều có bổ sung phân khoáng 
hóa học trong quy trình sản xuất nên 
ít nhiều vẫn có ảnh hưởng đến môi 
trường. Thêm vào đó, chưa có loại 
giá thể hữu cơ chuyên dụng nào 
được sản xuất từ phế phụ phẩm nông 
nghiệp để phục vụ trồng rau an toàn, 
đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Vì vậy, việc nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ vi sinh xử lý triệt để được 
phế phụ phẩm trồng nấm nhằm giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời 
tận dụng nguồn phế thải hữu cơ để 
sản xuất giá thể hữu cơ có chất lượng 
cao, phù hợp với điều kiện canh tác 
không đất của cư dân thành phố là 
việc làm có ý nghĩa. 

Kết quả nghiên cứu đã tuyển chọn 
được tổ hợp 5 chủng giống vi sinh 
vật để xử lý phế phụ phẩm trồng nấm 
sau thu hoạch làm giá thể hữu cơ 
gồm: Azotobacter, Bacillus subtilis, 
Saccharomyces, Streptomyces và 
Trichoderma, có hoạt tính sinh học 
cao và có khả năng phân hủy chuyển 
hóa tốt chất hữu cơ trong bã nấm; 
xác định được các điều kiện thích 
hợp cho nhân giống vi sinh vật.  Giá 
thể hữu cơ sau xử lý từ bã nấm có 
hàm lượng các chất dinh dưỡng và vi 
sinh vật hữu ích khá cao, đặc biệt là 
lượng dinh dưỡng dễ tiêu, đảm bảo 
cho sự sinh trưởng phát triển của cây 
rau. 

Rau trồng trên giá thể hữu cơ sau 
xử lý bã nấm có các chỉ tiêu sinh 
trưởng (tỉ lệ nảy mầm, chiều cao cây, 
diện tích lá và năng suất) đều cao 
hơn so với đối chứng ở mức sai số có 
ý nghĩa, trong khi tỉ lệ sâu bệnh giảm 
hơn 15%. Hơn thế nữa, rau mồng tơi 
trồng trên giá thể hữu cơ từ xử lý bã 
nấm hoàn toàn đạt tiêu chuẩn rau an 
toàn, không chứa vi sinh vật  gây 
bệnh và kim loại nặng. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
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RỆP VẨY HẠI CÂY THANH 
LONG RUỘT ĐỎ  

Rệp vẩy gây hại phổ biến ở các 
vùng trồng thanh long trong điều 
kiện khô hạn kéo dài, gây hại nặng 
trong giai đoạn nụ hoa, trái non... 

1. Nguyên nhân gây hại và đặc 
điểm phát sinh 

Do một loài rệp vẩy màu nâu trông 
giống như vẩy ốc, chúng bám chặt 
vào thân cành, lá thanh long. Chúng 
gây hại phổ biến ở các vùng trồng 
thanh long trong điều kiện khô hạn 
kéo dài, gây hại nặng trong giai đoạn 
nụ hoa, trái non. Chúng hút hết dinh 
dưỡng làm cây còi cọc, sinh trưởng 
kém, ảnh hưởng trực tiếp đến ra quá 
trình ra hoa, kết quả. Ở miền Bắc, 
chúng thường xuất hiện và gây hại 
nặng vào tháng 10 - 12, miền Nam 
xuất hiện trong mùa khô hằng năm.  

2. Biện pháp quản lý và phòng trừ 
a. Biện pháp canh tác 
- Tỉa bỏ cành lá bị hại nặng và đem 

tiêu hủy. 
- Tưới nước kịp thời và đầy đủ 

trong mùa khô hạn. 
- Bón phân cân đối, không thừa 

đạm, thay dần phân vô cơ bằng phân 
hữu cơ hoai mục, phân hữu cơ vi 
sinh giúp cây sinh trưởng tốt, hạn 
chế rệp hại. 

b. Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật 

- Nếu mật độ rệp thấp có thể dùng 
thuốc sinh học có hoạt chất như chế 
phẩm Beauveria và Metarhizium để 
trừ. 

- Nếu mật độ rệp cao dùng một 
trong các thuốc có hoạt chất: 
Dinotefuran, Thiamethoxam, 
Nitenpyram, Buprofezin, 
Clothianidin,... khuyến cáo sử dụng 
trên cây thanh long. Sử dụng thuốc 
theo hướng dẫn ghi trên bao bì của 
từng loại thuốc, kết hợp với các loại 
dầu khoáng hoặc chất bám dính để 
tăng hiệu quả của thuốc. Đặc biệt lưu 
ý thời gian cách ly của thuốc trước 
khi thu hoạch. 

(Theo khuyennong.gov.vn) 
 

KỸ THUẬT NUÔI GIUN QUẾ 
DƯỚI CHUỒNG NUÔI THỎ  

 1. Chuẩn bị nền chuồng: Nền 
chuồng nuôi thỏ được chia thành 
từng dãy tương ứng với các lồng 
nuôi thỏ và có để đường đi giữa các 
hàng đặt lồng nuôi thỏ; khoảng cách 
giữa các hàng đặt lồng nuôi thỏ 
khoảng từ 60 cm - 80 cm. Lồng nuôi 
thỏ thường đặt cao hơn mặt đất từ 90 
cm đến 100 cm; Phần nền chuồng 
phía dưới lồng nuôi thỏ đào rãnh sâu 
từ 25 cm đến 35 cm, lót bằng nilon 
để giun không chui được xuống dưới 
và rất thuận lợi cho khi thu hoạch. 

 
Ảnh: Lê Văn Khôi 

2. Chuẩn bị giá thể để nuôi giun 
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Dùng cỏ, rơm, rạ băm nhỏ khoảng 
từ 5 cm 10 cm đem ủ với phân trâu, 
bò, lợn, gà cho hoai mục; hoặc dùng 
mùn cưa của các loại gỗ không có 
dầu đem ngâm ngập trong nước 
khoảng 1 - 2 tháng vớt lên phơi khô, 
sau đó đem ủ với phân trâu, bò, lợn 
gà khoảng 2 tháng cho hoai mục. 

Trộn đều phân đã ủ hoai mục với 
đất thịt nhẹ theo tỷ lệ 50:50 và phun 
nước đảm bảo ẩm độ từ 70 đến 80%; 
dùng dụng cụ đổ đất, phân đã trộn 
đều vào rãnh đã chuẩn bị sẵn dưới 
đáy lồng nuôi thỏ, đổ đầy rãnh lên 
đến mặt nền chuồng nuôi thỏ. 

3. Sau từ 1 đến 3 ngày bắt đầu đổ 
sinh khối giun lên mặt rãnh và tưới 
ẩm để giun tự chui xuống dưới đất; 
lưu ý đổ thành từng đống nhỏ, không 
rắc đầu sinh khối lên trên rãnh nuôi 
giun. 

4. Căn cứ vào số lượng nuôi thỏ để 
đổ sinh khối giun để đảm bảo các 
chất thải từ nuôi thỏ đảm bảo đủ 
cung cấp làm thức ăn cho giun; 
thường xuyên tưới ẩm để đảm bảo 
môi trường nuôi giun luôn có độ ẩm 
từ 70 – 80% là tốt nhất. 

5. Thu hoạch giun 
Sau thời gian nuôi từ 2 đến 2,5 

tháng kiểm tra thấy giun nhiều và đã 
lớn, tiến hành thu hoạch giun. Dùng 
xô, thùng, chậu xúc toàn bộ sinh 
khối nuôi giun đem ra ngoài trời 
sáng, lót nilon xuống đất, đổ thành 
đống cao khoảng 20cm, sau 30 phút 
giun chui xuống đáy, dùng tay hoặc 
dụng cụ gạt lớp sinh khối bên trên 

sang 1 bên, cuối cùng dưới đáy là 
toàn bộ giun sạch sẽ thu được rất 
nhanh chóng. Thu hoạch bằng 
phương pháp này tránh làm nát giun 
và làm dập vỡ hỏng trứng giun. 
Xong nhanh chóng đổ sinh khối giun 
vào rãnh chuồng để nuôi tiếp, không 
để sinh khối giun lâu ngoài trời sẽ 
làm hỏng trứng giun. 

6. Chế biến và sử dụng giun sau 
thu hoạch. 

Giun sau thu hoạch có thể dùng 
làm thức ăn giàu dinh dưỡng cho 
nuôi gia cầm, thủy cầm, thủy sản, … 

Cho ăn trực tiếp: lấy giun băm nhỏ 
trộn với cám cho ăn gia cầm, thủy 
cầm, thủy sản (tôm, cá), lợn….. 

Sấy khô, bảo quản: sau khi thu 
hoạch giun đem rửa sạch và sấy khô 
đóng bao, bảo quản khi cần sử dụng 
đem nghiền thành bột trộn vào thức 
ăn cho gia cầm, thủy cầm, thủy sản 
(tôm, cá), lợn….. 

(Theo KHCNN) 
 
NỖI LO GÀ BỆNH TRÀN VÀO 
VIỆT NAM  

Dịch cúm A/H7N9 đang diễn biến 
phức tạp tại nước láng giềng Trung 
Quốc (TQ). Trước thực tế này,  Bộ Y 
tế đã gửi công văn khẩn tới UBND 
63 tỉnh, thành phố, yêu cầu chủ động 
ngăn ngừa dịch cúm gia cầm xâm 
nhập vào nước ta và lây truyền sang 
người. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại 
nhất là gà thải loại mang mầm bệnh 
có thể vào Việt Nam (VN) theo 
đường tiểu ngạch, dễ dẫn đến nguy 
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cơ bùng phát dịch, ảnh hưởng tới 
ngành chăn nuôi trong nước vốn 
đang lao đao. 

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long 
cảnh báo: “Nhiều nhà quản lý vẫn 
khẳng định gà TQ khó lọt vào thị 
trường VN vì giá cao, song thực tế 
nhiều lô hàng được các cơ quan chức 
năng phát hiện và thu giữ là hàng nội 
tạng, chân, cánh gà từ nước này. Vấn 
đề là khâu quản lý của chúng ta chưa 
chặt chẽ  để khẳng định không có gà 
thải từ thị trường lân cận”. 

Còn theo thông tin từ Hiệp hội 
Chăn nuôi VN, gà thải, nội tạng gia 
cầm đông lạnh, thực phẩm chế biến 
từ gà vẫn được nhập lậu từ TQ vào 
VN với mức giá cực rẻ. Tại các cửa 
khẩu tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, 
Lào Cai..., hầu như năm nào cũng 
phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn 
lậu gà đông lạnh từ TQ vào VN với 
số lượng mỗi vụ từ vài tấn lên đến 
hàng chục tấn. Số liệu thống kê sơ bộ 
của Hiệp hội Chăn nuôi VN cho 
thấy, trung bình mỗi năm khoảng 
100.000 tấn gà thải các loại từ TQ 
được tuồn vào VN. Ngay những 
ngày đầu năm nay, tại Hải Phòng 
cũng đã phát hiện, bắt giữ gần 
40.000 quả trứng gà nhập lậu từ TQ. 

Ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch 
Hiệp hội Chăn nuôi VN, lo ngại, 
ngoài gà nhập lậu theo đường biên 
mậu, nguy cơ đưa gà thải, gà từ các 
vùng dịch bệnh vào VN qua con 
đường tạm nhập tái xuất là hoàn toàn 
có thể xảy ra. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng 
định, Bộ kiên quyết phối hợp với các 
bộ, ngành nghiêm cấm vận chuyển, 
buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, 
sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên 
giới, kể cả việc cho, tặng gia cầm và 
sản phẩm gia cầm qua biên giới của 
các tổ chức, cá nhân và cư dân khu 
vực biên giới giáp với TQ. 

Bộ đang cùng hải quan, quản lý thị 
trường, công an,... tại các tỉnh biên 
giới kiểm soát chặt đến từng thôn, 
bản, khu vực tập kết buôn bán gia 
cầm và sản phẩm gia cầm để phát 
hiện, xử lý kịp thời và nghiêm khắc 
các trường hợp vi phạm. 

(Theo kinhtenongthon.com.vn) 
 
 

 
 
NGƯỜI THẦY THUỐC NHÂN 
HẬU, ĐAM MÊ NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC  

 
BS. Lê Tiến Dũng thăm khám bệnh nhân 

PGS.TS.BS. Lê Tiến Dũng bén 
duyên với ngành y từ lúc còn ngồi 
trên ghế nhà trường phổ thông với 
quan niệm: không ai khác chính là 
người thầy thuốc đem lại niềm vui, 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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sự sống cho những người bệnh. Ông 
quyết tâm theo ngành y thay vì trở 
thành kỹ sư như bao lứa bạn cùng 
tuổi khác. 

Nâng cao kiến thức chính là con 
đường tốt nhất để người bác sĩ đem 
lại hiệu quả điều trị cao nhất. 

Năm 1980, BS. Dũng thi vào 
Trường đại học y dược TP.HCM, 
đoạt á khoa. Càng học càng thích, 
càng thực hành càng đam mê. Sáu 
năm ở trường trôi qua nhanh chóng, 
ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa và tiếp 
tục thi đậu bác sĩ nội trú của Trường 
đại học y dược TP.HCM. Những 
đêm trực với những ca bệnh đặc biệt, 
những tập hồ sơ dày cộm cùng sự 
hướng dẫn tận tình của thế hệ đàn 
anh đi trước càng khiến ông thêm tin 
vào những gì mình đã lựa chọn. 

Nói về thành quả hôm nay, 
PGS.TS.BS. Lê Tiến Dũng bộc bạch: 
“Tận mắt chứng kiến niềm vui lẫn 
nước mắt của người bệnh và người 
nhà người bệnh, tôi đã tự hứa với 
bản thân rằng, nâng cao kiến thức 
chính là con đường tốt nhất để người 
bác sĩ có thể chữa bệnh và đem lại 
hiệu quả điều trị cao nhất”. Lòng yêu 
người, yêu nghề đã thôi thúc ông tiếp 
tục làm nghiên cứu sinh và bảo vệ 
thành công tiến sĩ y học với đề tài 
luận án “Ðánh giá giá trị chụp cắt 
lớp điện toán trong chẩn đoán ung 
thư phế quản phổi nguyên phát” vào 
năm 2000. 

Trong quá trình khám chữa bệnh, 
ông nhận ra rằng, học vấn là một 

biển trời bao la, rộng lớn, sự đổi mới 
trong ngành y không bao giờ kết 
thúc. Nếu một người bác sĩ chậm tiếp 
thu những kiến thức mới đồng nghĩa 
với việc họ đã tụt hậu và không hoàn 
thành nhiệm vụ với người bệnh của 
mình. Do đó, ngoài thời gian điều trị 
cho người bệnh, ông còn đam mê 
nghiên cứu khoa học - không chỉ 
giúp ông tìm ra những quy luật, vấn 
đề mới, cải thiện việc chẩn đoán, 
điều trị, mà còn hỗ trợ đắc lực trong 
việc truyền tải kiến thức mới và đúng 
cho các thế hệ đi sau. 

Gần 30 công trình nghiên cứu khoa 
học trong và ngoài nước về ung thư 
phổi, đặc điểm hình ảnh CT-scan 
trong chẩn đoán ung thư phổi, đặc 
điểm giải phẫu bệnh lý trong ung thư 
phổi, viêm phổi cộng đồng, đặc điểm 
vi sinh và đề kháng kháng sinh trong 
viêm phổi cộng đồng, viêm phổi 
bệnh viện, đặc điểm vi sinh và đề 
kháng kháng sinh trong viêm phổi 
bệnh viện, giá trị các thang điểm 
đánh giá viêm phổi, giá trị các 
marker trong viêm phổi, bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính, đặc điểm vi sinh 
và đề kháng kháng sinh trong đợt cấp 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen... 

Ông tham gia biên soạn nhiều loại 
sách giáo khoa như “Hướng dẫn thực 
hành nội khoa bệnh phổi”, “Hướng 
dẫn xử trí các bệnh nhiễm trùng hô 
hấp dưới không do lao”, “Hướng dẫn 
quốc gia xử trí hen và bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính”. Với kiến thức uyên 
bác cũng như tinh thần hăng say học 
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hỏi, ông thường xuyên báo cáo tại 
các hội thảo khoa học trong và ngoài 
nước như Ðức, Hà Lan, Hoa Kỳ, 
New Zealand, Thái Lan, Malaysia... 

Không chỉ là người bác sĩ khoác áo 
blouse trắng tận tâm, tận tụy, ông 
còn là người thầy của chính bản thân 
mình và nhiều thế hệ học trò trong, 
ngoài nước; là người hướng dẫn 
chính cho 5 luận văn thạc sĩ y học, 2 
luận án chuyên khoa II và là chủ 
nhiệm 7 đề tài nghiên cứu khoa học. 
Với gần 30 công trình nghiên cứu 
khoa học về ung thư phổi, viêm phổi 
cộng đồng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn 
tính... là minh chứng một điều rằng 
sự cống hiến vì người bệnh, vì nền y 
học nước nhà của PGS.TS.BS. Lê 
Tiến Dũng không bao giờ dừng lại. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
8 THỰC PHẨM NGĂN NGỪA 
NẾP NHĂN  

Thực tế trong nghiên cứu và dân 
gian đã kết luận da tốt dựa trên một 
nguồn cung cấp đầy đủ các chất dinh 
dưỡng thiết yếu, một số nghiên cứu 
chỉ ra rằng có thể trì hoãn sự lão 
hóa và cải thiện tình trạng da bằng 
cách cải thiện chế độ ăn uống. Và 
việc cải thiện chế độ ăn uống rất dễ 
dàng, từ các loại thực phẩm trong 
thiên nhiên giúp giảm các nếp nhăn, 
hạn chế tình trạng bị chảy xệ.  

1. Cà chua 
Cà chua có rất nhiều vitamin C, 

giúp xây dựng collagen và làm cho 
làn da của bạn trông săn chắc hơn và 

dày hơn một chút. Cà chua cũng có 
lycopene, giúp bảo vệ làn da của bạn 
khỏi tác hại của tia tử ngoại và cải 
thiện hệ thống mạch máu của bạn. 
Nghiên cứu cho thấy sau 6 tuần ăn cà 
chua thường xuyên, cho thấy cải 
thiện sức khỏe da đáng kể. 

2. Các loại quả mọng 
Quả việt quất và quả mâm xôi là 

lựa chọn hàng đầu. Chúng chứa 
flavonoid, polyphenol, vitamin, chế 
phẩm sinh học và nhiều chất chống 
oxy hóa. Chúng có tác dụng nhặt các 
gốc tự do - được ví là “rác” trong cơ 
thể - để thải ra ngoài, và có thể thúc 
đẩy tái tạo tế bào da tươi mới. 

3. Trà xanh 
Trà xanh có nhiều chất chống oxy 

hóa, giúp tế bào phát triển đúng cách 
và duy trì 1 chu kỳ sống lành mạnh. 

4. Sữa chua và kefir 
Để chống mẩn đỏ và kích ứng da, 

nên ăn thức ăn có nhiều chế phẩm 
sinh học, như sữa chua. Kefir là một 
sản phẩm sữa tương tự như sữa chua, 
nhưng có đến ba lần chế phẩm sinh 
học hơn sữa chua. Các nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng các chế phẩm sinh học 
làm giảm viêm và stress oxy hóa. 
Các vấn đề như mụn trứng cá, vẩy 
nến, viêm da dị ứng có thể được cải 
thiện. 
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5. Cá 
Nếu da của bạn khô mạn tính, thêm 

các thực phẩm có chứa chất béo lành 
mạnh trong chế độ ăn uống của bạn, 
chúng sẽ giúp dưỡng ẩm cho làn da 
của bạn từ trong ra ngoài. Cá hồi 
hoang dã là tốt cho làn da của bạn do 
có nhiều acid béo omega 3. Cá giàu 
acid béo omega 3 khác bao gồm cá 
mòi và cá thu Đại Tây Dương. 

6. Quả hạch 
Quả óc chó chứa nhiều nhất acid 

béo omega 3, tất cả các loại hạt, bao 
gồm hạnh nhân, quả phỉ, đậu phộng, 
và quả hồ trăn là tốt cho sức khỏe 
của bạn khi ăn điều độ. Ăn nhẹ các 
loại hạt này giúp cho da mịn. 

7. Quả bơ 
Bơ có nhiều chất béo tốt cho làn da 

của bạn, nhưng nó không dừng lại ở 
đó, bơ cũng rất giàu glutathione có 
tác dụng chống lão hóa, glutathione 
giúp giảm mụn trứng cá và nếp nhăn. 

8. Mật ong 
Mật ong là một chất chống oxy 

hóa, có tác dụng tốt cho làn da có thể 
sử dụng nó như là một mặt nạ đắp 
lên da. 

 (Theo SK&ĐS) 
 
NƯỚC ÉP HÀNH TÂY - "THẦN 
DƯỢC" TRỊ TÓC KHÔ, GÃY 
RỤNG  

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra 
tình trạng rụng tóc, có thể do môi 
trường ô nhiễm, hormone... hay do 
các hóa chất trong các sản phẩm 
chăm sóc tóc hàng ngày. Thành phần 

chính trong tóc chúng ta là chất sừng 
có tên keratin được mọc ra từ nang 
tóc. Khi các nang sản sinh ra ra tế 
bào tóc mới, các tế bào tóc cũ (đã 
chết) sẽ được đẩy ra ngoài qua da và 
đó chính là phần sợi tóc chúng ta 
vẫn thường thấy. Thông thường mỗi 
sợi tóc có thể dài khoảng 15 cm mỗi 
năm và trung bình chúng ta rụng 
khoảng 100 sợi tóc một ngày. 

Nước ép hành tây giúp tăng cường 
quá trình trao đổi chất đồng thời góp 
phần phục hồi nang tóc. Bí mật nằm 
ở thành phần lưu huỳnh có trong 
nước ép hành, đây chính là chất giúp 
kích thích chiều dài của tóc, chữa trị 
tóc khô và yếu. 

Cách sử dụng như sau: 
- Chia tóc thành bốn hoặc nhiều 

phần hơn và bôi nước ép hành tây 
lên da đầu. 

- Để từ 15-20 phút rồi xả với nước. 
- Gội đầu bình thường. 
Sử dụng liên tục nước ép hành tây 

trong vòng một tháng để thấy sự 
khác biệt. Bên cạnh đó, đừng quên 
uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày và 
ăn các thực phẩm có chứa nhiều 
omega 3. 

 (Theo SK&ĐS) 
 

LỢI ÍCH CỦA TẮM NƯỚC 
LẠNH  

Chúng ta thường nghe nói đến lợi 
ích của việc tắm nước ấm, nhưng 
tắm nước lạnh cũng mang lại những 
lợi ích không kém. 

Giúp giảm cân 
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Trong cơ thể có 2 loại mỡ: mỡ 
trắng và mỡ nâu. Mỡ trắng là mỡ 
xấu, còn mỡ nâu là mỡ tốt. Khi 
chúng ta tiêu thụ nhiều calo hơn nhu 
cầu mà cơ thể cần và không đốt cháy 
chúng để sinh năng lượng, chúng sẽ 
tích tụ dưới dạng mỡ trắng và tập 
trung ở vùng eo, cổ, lưng và đùi. 
Trong khi đó, chức năng của mỡ nâu 
là tạo nhiệt giữ ấm cho cơ thể. Và 
đây là tin tốt: khi nhiệt độ lạnh, mỡ 
nâu sẽ tăng cường khả năng hoạt 
động, nó đốt cháy calo để giúp giữ 
ấm cơ thể nên rất có ích cho kế 
hoạch giảm cân. 

Phục hồi thể lực sau khi tập 
luyện 

Những người tập thể dục với cường 
độ mạnh thường phàn nàn về cảm 
giác đau sau khi tập luyện. Có một 
cách có thể giúp giảm đau nhanh 
chóng là tắm bằng nước lạnh. Nước 
lạnh làm giảm bớt nhiệt độ cơ thể và 
cơ thể phản ứng bằng cách rút máu 
từ bề mặt da về các cơ quan nội tạng. 
Kết quả của việc thu hồi này là khiến 
máu chảy về tim và phổi tốt hơn. 

Tăng testosterone. Hormone 
testosterone nam giới được sản xuất 
ở tinh hoàn. Muốn quá trình này diễn 
ra thuận lợi, đòi hỏi nhiệt độ cơ thể 
phải tương đối thấp và đó là lý do tại 
sao vào mùa nóng, lượng 
testosterone mà tinh hoàn sản xuất ra 
thường ít hơn mùa lạnh. 

Tăng khả năng miễn dịch 
Một nghiên cứu của Viện nghiên 

cứu tại Anh năm 1993 phát hiện 

những người thường tắm vòi sen 
lạnh hằng ngày có thể thúc đẩy việc 
gia tăng các tế bào máu trắng - tế bào 
có chức năng chống lại vi rút. Sự gia 
tăng của các tế bào máu trắng được 
cho là có liên quan đến sự gia tăng tỷ 
lệ trao đổi chất, từ đó kết quả là hệ 
miễn dịch tốt hơn, tăng đề kháng. 

Tăng lưu thông máu, khử độc tố 
Nước lạnh làm co thắt các mạch 

máu, mạch máu nằm gần phía trên bề 
mặt của da có xu hướng co lại do 
nhiệt độ lạnh. Điều này chỉ tạm thời 
làm giảm lưu thông máu ở một số 
mô; nhưng vài phút sau, cơ chế huyết 
áp tự động của cơ thể sẽ bắt đầu 
nhắm vào các mô phản ứng lại. Kết 
quả là, việc phân phối lượng máu 
trong cơ thể sẽ được thiết lập lại 
mạnh mẽ hơn, giúp đẩy máu vào các 
mao mạch đã bị đình trệ trước đó. 

Tốt cho người đổ nhiều mồ hôi 
Một số người có xu hướng đổ mồ 

hôi quá mức do có quá nhiều lỗ chân 
lông mở ra. Tắm bằng nước lạnh 
giúp làm giảm sự hoạt động và se 
khít các lỗ chân lông. 
(khoahcvacongnghevietnam.com.vn) 

 
 

 
 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 
LẦN THỨ 4: TỐC ĐỘ ĐỘT PHÁ 
CHƯA CÓ TIỀN LỆ TRONG 
LỊCH SỬ  

Tốc độ của những đột phá hiện tại 
là chưa hề có tiền lệ trong lịch sử. 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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Nếu so với các cuộc cách mạng công 
nghiệp (CMCN) trước đây thì cuộc 
CMCN lần thứ 4 này đang phát triển 
với tốc độ cấp số mũ. 

 
Hơn nữa nó đang phá vỡ hầu hết 

mọi ngành công nghiệp ở mọi quốc 
gia. Về bề rộng và chiều sâu của 
những thay đổi này báo trước sự 
chuyển đổi toàn bộ hệ thống sản 
xuất, quản lý và quản trị của xã hội 
loài người. Đó là nhận định của TS. 
Phan Quang Trung, phó chủ tịch 
thường trực Hiệp hội các trường đại 
học và cao đẳng Việt Nam tại hội 
thảo: “Cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 và ứng dụng tại các trường đại 
học, cao đẳng Việt Nam”, đã được tổ 
chức ngày 24 – 25/2, tại TP.HCM. 

Thay đổi triệt để về cách sống, 
làm việc và quan hệ với nhau 

TS. Phan Quang Trung cho biết, 
nhân loại đã trải qua ba cuộc cách 
mạng công nghiệp lớn. Mỗi cuộc 
cách mạng công nghiệp đều để lại 
những thành quả vô cùng to lớn là 
tiền đề cho những bước phát triển 
nhảy vọt của nhân loại. Giờ đây lại 
bắt đầu bước vào ngỡng cửa của một 
cuộc cách mạng công nghiệp mới - 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4, một cuộc cách mạng mà nó sẽ 
thay đổi triệt để về cách chúng ta 

sống, làm việc và quan hệ với nhau. 
Về quy mô, phạm vi và tính phức tạp 
của sự thay đổi này sẽ không giống 
với bất cứ những gì mà chúng ta đã 
từng trải qua. Hiện nay chưa ai có 
thể lường trước được nó sẽ chuyển 
biến như thế nào, nhưng có một điều 
chắc chắn rằng chúng ta cần phải 
ứng phó với cuộc cách mạng này 
một cách đồng bộ, toàn diện với sự 
tham gia của tất cả các chủ thể của 
nền chính trị toàn cầu, từ các khu 
vực công và tư cho tới giới học thuật 
và các tổ chức xã hội. 

Các công nghệ mới từ CMCN lần 
thứ 4 được phát triển với tốc độ vượt 
bậc, với những đột phá để phục vụ 
con người được hiện thực hóa như xe 
tự lái, các ứng dụng của trí tuệ nhân 
tạo ... tất cả đang và sẽ mang lại 
nhiều thay đổi cơ bản và sâu rộng 
trong cách con người sống, đi lại, 
vận chuyển hàng hóa, kinh doanh, .. 

Trong hoạt động sản xuất, công 
nghệ robot kết hợp với Intemet sẽ 
cho phép tự động hóa sâu rộng nhiều 
ngành công nghiệp truyền thống - 
một thí dụ điển hình, gây nhiều tiếng 
vang gần đây là phần mềm Alphago 
đã đánh bại kỳ thủ giỏi nhất của môn 
cờ vây. Điều này nói lên trí tuệ nhân 
tạo đã tìm bước tiến kịp với trí tuệ 
con người. Trong tương lai đổi mới 
công nghệ cũng sẽ dẫn đến những lợi 
ích lâu dài trong hiệu quả và năng 
suất lao động. Hậu cần và chuỗi cung 
ứng toàn cầu sẽ trở nên hiệu quả hơn, 
các chi phí sẽ giảm xuống đáng kể. 
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Tất cả những điều đó sẽ giúp mở 
rộng thị trường và thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. 

Lao động không tự hoàn thiện sẽ 
bị robot thay thế 

PGS.TS. Mạc Văn Tiến, Tổng cục 
dạy nghề, cho rằng, trong cuộc cách 
mạng này, thị trường lao động sẽ bị 
thách thức nghiêm trọng giữa chất 
lượng cung và cầu lao động, cũng 
như cơ cấu lao động. Khi tự động 
hóa thay thế con người trong nhiều 
lĩnh vực của nền kinh tế, người lao 
động chắc chắn sẽ phải thích ứng 
nhanh với sự thay đổi của sản xuất 
nếu không sẽ bị dư thừa, thất nghiệp. 

Theo một số dự báo, trong một số 
lĩnh vực, với sự xuất hiện của robot, 
số lượng nhân viên sẽ giảm đi 1/10 
so với hiện nay. Như vậy, 9/10 nhân 
lực còn lại sẽ phải chuyền nghề hoặc 
thất nghiệp. Thị trường lao động 
trong nước cũng như quốc tế sẽ phân 
hóa mạnh mẽ giữa nhóm lao động có 
kỹ năng thấp và nhóm lao động có 
kỹ năng cao. Các nhà nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng cuộc cách mạng 4.0 
không chỉ đe dọa việc làm của những 
lao động trình độ thấp mà ngay cả 
lao động có kỹ năng bậc trung cũng 
sẽ bị ảnh hưởng, nếu như họ không 
được trang bị những kỹ năng mới- kỹ 
năng sáng tạo cho nền kinh tế 4.0. 

Giáo dục đại học bị đặt trước 
nhiều thách thức rất lớn 

Các hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu khoa học từ các trường đại học 
đối mặt với các yêu cầu cải cách và 

cạnh tranh mới. Nhiều tập đoàn công 
nghệ ngày nay có tiềm lực công 
nghệ, con người và tài chính rất lớn, 
họ lại ở tuyến đầu trong cuộc chạy 
đua biến tri thức thành sản phẩm 
phục vụ cuộc sống vì thế họ có nhiều 
trải nghiệm quý giá mà giới hàn lâm 
đại học không có. Chính điều đó đã 
làm giảm đáng kể ranh giới và 
khoảng cách về tri thức, khả năng 
sáng tạo giữa khu vực đại học và 
công nghiệp. Cùng với sự thay đổi 
nhanh chóng của công nghệ trong 
cuộc CMCN lần thứ 4 đòi hỏi giáo 
dục phải đem lại cho người học 
những kỹ năng và kiến thức cơ bản 
lẫn tư duy sáng tạo, khả năng thích 
nghi với các thách thức và yêu cầu 
công việc thay đổi liên tục để tránh 
nguy cơ bị đào thải. Tất cả tạo ra bức 
tranh giáo dục đào tạo sinh động mà 
phương thức giáo dục truyền thống 
chắc chắn sẽ không thể đáp ứng. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 là cuộc cách mạng được xây 
dựng dựa trên cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 3, là cuộc cách mạng 
kỹ thuật số và điện tử đã xuất hiện từ 
giữa thế kỷ trước. Đặc trưng của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 là sự hợp nhất của các loại công 
nghệ và làm xóa nhòa ranh giới giữa 
các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh 
học mà với trung tâm là sự phát triển 
của trí tuệ nhân tạo, robot, Intemet 
vạn vật (IOT) khoa học vật liệu, sinh 
học, …  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
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HOẠT ĐỘNG CỦA HTX NGÀY 
CÀNG THỰC CHẤT  

Theo đánh giá của Cục Kinh tế hợp 
tác và Phát triển nông nghiệp 
(PTNT), năm 2016, doanh thu của 
hợp tác xã (HTX) và thu nhập của 
thành viên tăng lên. Đặc biệt công 
tác chuyển đổi được thực hiện quyết 
liệt nên đã đạt 78% số HTX, việc 
giải thể và sáp nhập các HTX hoạt 
động kém hiệu quả tương đối mạnh.  

Thay đổi về chất 
Theo Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT, mặc dù số HTX không tăng, 
số thành viên giảm đi song chất 
lượng các hợp tác xã được nâng lên; 
hoạt động của các HTX ngày càng đi 
vào thực chất. Số HTX tham gia vào 
liên kết và tiêu thụ sản phẩm hình 
thành các chuỗi liên kết tăng mạnh. 

Chất lượng hoạt động của các HTX 
bắt đầu được chuyển biến mạnh từ 
năm 2015 và đặc biệt là năm 2016 
nên đã nâng số HTX hoạt động có 
hiệu quả từ khoảng 10% năm 2014 
lên trên 30% năm 2016. Doanh thu 
bình quân 1,1 tỷ đồng/HTX, lợi 
nhuận bình quân khoảng 200 
triệu/HTX, thu nhập bình quân của 
thành viên và người lao động là 1,5 
triệu đồng/người/tháng. Có nhiều 
liên hiệp HTX, HTX nông nghiệp 
hoạt động có hiệu quả, doanh thu 
trên 10 tỷ đồng/năm như: HTX Dịch 
vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào 
(Lâm Đồng), HTX nông nghiệp sản 
xuất thương mại và dịch vụ Phước 
An (TP. Hồ Chí Minh),… 

 
Cả nước hiện nay có gần 4,05 triệu 

thành viên HTX nông nghiệp, giảm 
gần 3 triệu thành viên, xã viên so với 
năm 2014. Do các HTX giải thể, 
nhiều HTX sáp nhập và chuyển loại 
hình khác. Song, số lượng HTX có 
quy mô dưới 100 thành viên đang 
tăng lên, đây là xu hướng nâng cao 
hiệu quả của HTX và thu nhập của 
thành viên. 

Về chuyển đổi HTX theo Luật 
HTX năm 2012, có 13/19 liên hiệp, 
8.375 HTX chuyển đổi, chiếm 77,9% 
tổng số HTX nông nghiệp trong cả 
nước, trong đó có 2.416 HTX thành 
lập mới và 5.959 HTX đăng ký lại. 
Trong số chưa đăng ký lại còn 1.131 
HTX đang ngừng hoạt động sẽ phải 
làm thủ tục giải thể hoặc chuyển loại 
hình khác theo quy định Luật HTX. 

Nỗ lực thành lập mới trên 1.300 
HTX/năm 

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và PTNT Nguyễn Xuân Cường, một 
trong những bất cập của ngành nông 
nghiệp hiện nay là chưa hình thành 
sản xuất lớn, chưa bền vững, phổ 
quát. Đến nay 13,8 triệu hộ nông dân 
với 78 triệu miếng ruộng chưa tổ 
chức được dưới dạng tổ hợp tác, 
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HTX, doanh nghiệp. Trong khi đó, 
yếu tố khoa học kỹ thuật, từ sản xuất, 
chế biến, thương mại ở cấp thấp. 

Theo Nghị quyết của Quốc hội, để 
hoàn thành đề án 15.000 HTX hoạt 
động có hiệu quả thì mỗi năm cần 
thành lập mới trên 1.300 HTX, đồng 
thời phải hoàn thành việc chuyển đổi 
các HTX; nâng số HTX hoạt động 
hiệu quả lên 45%; tăng thêm 100 
chuỗi liên kết có sự tham gia của 
HTX. 

Một trong những giải pháp quan 
trọng để thực hiện các mục tiêu lớn 
kể trên là hoàn thiện cơ chế chính 
sách thúc đẩy kinh tế hợp tác phát 
triển, gồm: Ban hành Nghị định về 
chính sách khuyến khích phát triển 
hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu 
thụ nông sản trong sản xuất nông 
nghiệp; Ban hành Thông tư hướng 
dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã 
hoạt động trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Bộ sẽ phối hợp với Ban Kinh 
tế Trung ương trình Bộ Chính trị Đề 
án “Đẩy mạnh liên kết sản xuất kinh 
doanh trong nông nghiệp theo chuỗi 
giá trị” và tham mưu để ban hành 
“Đề án đổi mới và phát triển HTX 
nông nghiệp”; đồng thời báo cáo 
Chính phủ làm rõ nguồn vốn hỗ trợ 
HTX nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thực 
hiện Luật HTX, tuyên truyền, đào 
tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý 
nhà nước về kinh tế hợp tác, cán bộ 
chủ chốt của HTX nông nghiệp, chỉ 
đạo các địa phương hướng dẫn các 

HTX nông nghiệp đăng ký lại và 
hoạt động theo Luật HTX…. 

 (Theo kinhtenongthon.com.vn) 
 

 
 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÂN 
NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 
20 THÁNG 3 NĂM 2017  

Ngày 19/01/2017, Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch đã ký ban hành văn 
bản về việc tổ chức hoạt động nhân 
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017. 

Theo đó, chủ đề năm 2017 là “Yêu 
thương và chia sẻ” với các khẩu hiệu 
chính như: Hưởng ứng Ngày Quốc tế 
Hạnh phúc 20/3; hãy hành động vì 
gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, 
văn minh; xây dựng môi trường 
sống, học tập và làm việc hạnh phúc. 

Về nội dung, hình thức và thời gian 
tổ chức các hoạt động: 

a) Tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng nội dung: 

- Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa 
Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và 
thông điệp của Liên Hợp quốc; chủ 
đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động 
của Việt Nam nhân ngày Quốc tế 
Hạnh phúc 20/3/2017. 

- Chính sách, pháp luật và việc 
thực hiện chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, 
xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, 
hạnh phúc. 

- Nêu gương người tốt, việc tốt, các 
hoạt động xây dựng gia đình hạnh 
phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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phán những biểu hiện, hành vi bạo 
lực gia đình, vi phạm pháp luật về 
gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, 
tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích 
cực đem lại hạnh phúc cho người 
thân, gia đình, cộng đồng. 

b) Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, 
áp phích; tuyên truyền trên bảng tin 
cộng đồng chủ đề và thông điệp của 
Việt Nam nhân ngày Quốc tế Hạnh 
phúc 20/3/2017 tại trụ sở cơ quan, 
trường học, các trục đường chính, 
nơi công cộng, nơi đông dân cư. 

c) Tổ chức các hoạt động khác: cơ 
quan, tổ chức, địa phương căn cứ 
tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể 
tổ chức và vận động các tầng lớp 
nhân dân tham gia các hoạt động gắn 
với các sự kiện của ngành, địa 
phương, các ngày kỷ niệm trong 
tháng 3, Ngày chạy Olympic vì sức 
khoẻ toàn dân như: tổ chức mít tinh, 
các chương trình văn hóa, nghệ 
thuật, hoạt động thể dục, thể thao; 
khuyến khích các hoạt động biểu 
diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng, 
các hoạt động thăm quan, vui chơi 
giải trí; tổ chức hội thảo, hội nghị, 
tọa đàm, diễn đàn về chủ đề hạnh 
phúc; … 

Thời gian tập trung các hoạt động 
cao điểm nhân Ngày Quốc tế Hạnh 
phúc từ ngày 10 - 20/3/2017. 

Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ 
nội dung hướng dẫn, tham mưu Ủy 
ban Nhân dân tỉnh, thành phố tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017 và 
chuẩn bị kế hoạch sơ kết 5 năm thực 
hiện Quyết định số 2589/QĐ-TTg 
ngày 26/12/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức 
các hoạt động nhân ngày Quốc tế 
Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm 
(2013 - 2018)” vào năm 2018. 

 (Theo vhtt.hochiminhcity.gov.vn) 
 
SỨC SỐNG “NHỮNG VIỆC CẦN 
LÀM NGAY”  

Báo Nhân Dân phối hợp Nhà xuất 
bản Chính trị Quốc gia - Sự thật vừa 
hoàn thành biên soạn, xuất bản và ra 
mắt cuốn sách Sức sống “Những 
việc cần làm ngay”, tập hợp các bài 
báo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn 
Linh với bút danh N.V.L., đăng trên 
chuyên mục “Những việc cần làm 
ngay” của Báo Nhân Dân từ năm 
1987 đến 1990. Cuốn sách cũng 
chọn lọc, đăng tải các bài viết tiêu 
biểu, hưởng ứng và mang tinh thần 
của chuyên mục, tiếp tục “truyền 
lửa” cho công cuộc đấu tranh chống 
tiêu cực, xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng hiện nay. 

 
Cuốn sách Sức sống “Những việc 

cần làm ngay” đã được đồng chí 



Phổ Biến Kiến Thức số 206 - 02.2017 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 22 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết 
mở đầu “Thay lời tựa”, giới thiệu và 
phân tích ý nghĩa quan trọng của nội 
dung cuốn sách. Đồng chí hoan 
nghênh Báo Nhân Dân và Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã 
nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn 
sách, mong muốn các cán bộ, đảng 
viên, đồng bào cả nước đón đọc và 
hưởng ứng mạnh mẽ “Những việc 
cần làm ngay” trong xây dựng Đảng 
hiện nay, nhằm thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII. 

Sách có ba phần nội dung chính. 
Phần thứ nhất tập hợp 31 bài báo của 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Với 
tinh thần đổi mới của Đại hội Đảng 
lần thứ VI “nhìn thẳng vào sự thật, 
đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự 
thật”, những bài báo trên chuyên 
mục đã thu hút sự quan tâm, hưởng 
ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên 
và quần chúng nhân dân, đáp ứng 
yêu cầu thực tiễn đổi mới của xã hội 
cũng như cả hệ thống chính trị, trên 
tinh thần “lấy dân làm gốc”, thực 
hiện phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các bài 
viết có sức lan tỏa sâu rộng với mục 
tiêu rõ ràng, tuy ngắn gọn, nhưng 
giàu tính chiến đấu, phê phán và yêu 
cầu xử lý ngay những vấn đề cấp 
bách, cơ bản; vừa cụ thể, vừa mang 
tầm khái quát, thực hiện nói đi đôi 
với làm, có ý nghĩa chỉ đạo sâu sắc, 
khắc phục bệnh quan liêu, sự trì trệ, 
vô cảm trong lãnh đạo, quản lý ở 
nhiều cấp, nhiều lĩnh vực trong thời 

kỳ này, trực diện chỉ ra những hiện 
tượng, hành vi tiêu cực của một số 
tập thể, cá nhân; yêu cầu phải xử lý 
kịp thời, trả lời trước công luận, qua 
đó thúc đẩy việc triển khai đường lối 
đổi mới toàn diện của Đảng. 

Phần hai của cuốn sách bao gồm 15 
bài báo tiêu biểu Hưởng ứng “Những 
việc cần làm ngay” đã đăng trên Báo 
Nhân Dân trong cùng thời gian. Từ 
đó, rút ra những bài học kinh nghiệm 
thực tiễn sâu sắc, đưa các bài báo 
trên chuyên mục “Những việc cần 
làm ngay” trở thành chương trình 
hành động của các cấp, các ngành, 
các cơ quan, đơn vị, thực hiện với 
phong cách đổi mới, giải quyết dứt 
điểm các vấn đề đặt ra theo tinh thần 
nói thẳng, nói thật. Những bài báo 
hưởng ứng cho thấy báo chí cách 
mạng Việt Nam đã phát huy tốt chức 
năng là diễn đàn, là công cụ thực 
hiện quyền làm chủ của nhân dân, 
tuyên truyền, tổ chức tập thể, cổ vũ, 
động viên lực lượng, kiên quyết hành 
động, góp phần nhân rộng các điển 
hình, nhân tố mới. Tinh thần đổi mới 
từ “Những việc cần làm ngay” còn 
thể hiện trách nhiệm, sự cầu thị, tích 
cực hành động để khắc phục những 
yếu kém, làm dấy lên niềm tin, sự 
đồng tâm, hiệp lực như tác giả 
N.V.L. đã nhấn mạnh trong một bài 
viết của chuyên mục: “Một N.V.L. 
hay vài N.V.L. không thể biết hết 
mọi việc, nói hết mọi việc và làm hết 
mọi việc. Chỉ có sự nhất trí hành 
động của toàn Đảng, toàn dân mới có 
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thể tạo nên chuyển biến thật sự cho 
đất nước”. 

Phần nội dung thứ ba của cuốn 
sách là 12 bài viết và nhóm bài của 
các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, các bài xã luận, phóng sự, điều 
tra với tiêu đề Sức sống “Những việc 
cần làm ngay” trong giai đoạn hiện 
nay. Trong đó, có những bài viết 
quan trọng của các đồng chí: nguyên 
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ 
tịch nước Trương Tấn Sang và nhiều 
bài xã luận của Báo Nhân Dân, thể 
hiện một cách hệ thống mục tiêu, 
quan điểm chỉ đạo, các nhóm giải 
pháp nhằm tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức, cán bộ, thông qua 
các Nghị quyết của T.Ư Đảng từ 
khóa VIII đến XII; nâng cao sức 
chiến đấu và vai trò lãnh đạo của 
Đảng; tăng cường mối quan hệ máu 
thịt giữa Đảng với nhân dân. Phân 
tích về nội dung phần ba, trong bài 
“Thay lời tựa” mở đầu cuốn sách, 
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng nhấn mạnh: Tư tưởng chủ đạo 
của phần nội dung này là coi việc 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng là 
“Những việc cần làm ngay” và phải 
trở thành chương trình hành động cụ 
thể của từng cấp, từng ngành, từng 
cơ quan, đơn vị và của cả hệ thống 
chính trị, giải quyết những công việc 
cấp bách về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng với quyết tâm chính trị cao, 

hành động nhanh chóng, chính xác, 
triệt để, nhằm đạt bằng được mục 
tiêu: đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ. Xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh, xứng đáng là Đảng của 
đạo đức, Đảng của văn minh, Đảng 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và 
rèn luyện. Cuối phần nội dung thứ ba 
là các bài và nhóm bài đấu tranh 
chống tiêu cực gây được tiếng vang 
lớn trong dư luận xã hội trong năm 
2016 của Báo Nhân Dân, thể hiện 
tinh thần “Những việc cần làm ngay” 
mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã 
khởi xướng. 

(Theo nhandan.com.vn)  
 

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI PHÁT 
ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA CHUYÊN 
ĐỀ “CHÀO MỪNG NGÀY 
KH&CN VIỆT NAM 18/5/2017  

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 
triển khai phát động Đợt thi đua 
chuyên đề “Chào mừng Ngày khoa 
học và công nghệ Việt Nam 18/5 
năm 2017”.  

Nhằm thực hiện tốt phong trào thi 
đua yêu nước, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội năm 2017, Sở Khoa học và 
Công nghệ tổ chức triển khai phát 
động Đợt thi đua chuyên đề “Chào 
mừng Ngày khoa học và công nghệ 
Việt Nam 18/5 năm 2017” đến hết 
tháng 4/2017. 
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Phát động thi đua lập thành tích 
chào mừng Ngày khoa học và công 
nghệ Việt Nam 18/5 năm 2017 với 
các nội dung trọng tâm: 

- Hoạt động đăng ký sáng kiến, giải 
pháp, ý tưởng KH&CN; 

- Hoạt động tuyên truyền chào 
mừng Ngày khoa học và công nghệ 
Việt Nam 18/5 và các hoạt động 
triển lãm những thành tựu KH&CN 
trên địa bàn tỉnh; 

- Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng 
tiến bộ KH&CN của các sở, ban 
ngành, đơn vị vào thực tiễn đời sống, 
sản xuất, đem lại hiệu quả thiết thực, 
góp phần phát triển KT-XH của địa 
phương. 

(Sở KH&CN) 
 

 
 
 
HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỐ VẤN 
HỌC TẬP TRÊN THIẾT BỊ DI 
ĐỘNG  

Đây là sản phẩm của các tác giả 
Trần Công Án, Lâm Chí Nguyện, 
Đoàn Hòa Minh, Phan Tấn Tài, 
Phạm Hữu Tài, Châu Xuân Phương 
và Sơn Búp Pha, Trường đại học 
Cần Thơ. 

Nhóm nghiên cứu đề xuất xây 
dựng một hệ thống hỗ trợ giáo viên 
cố vấn (GVCV) nhằm nâng cao hiệu 
quả của công tác cố vấn. Hệ thống 
này cung cấp sự sẵn dùng cho 
GVCV, giúp GVCV có thể truy cập 
thông tin sinh viên dễ dàng, mọi lúc 

mọi nơi bằng thiết bị di động. Ngoài 
ra, hệ thống còn giúp họ tự động hóa 
một số tác vụ nhằm tiết kiệm thời 
gian và nâng cao hiệu quả công việc. 

Nhóm nghiên cứu đã cài đặt hệ 
thống trợ giúp GVCV trên thiết bị di 
động chạy hệ điều hành Android với 
3 chức năng. 

Đầu tiên là phân hệ quản lý profile 
với các chức năng quản lý thông tin 
sinh viên, quản lý khen thưởng kỷ 
luật, và import các dữ liệu từ các tập 
tin Excel hay từ các dịch vụ web. 
Thao tác import dữ liệu rất đơn giản, 
nhanh chóng, GVCV không cần phải 
tự mình gõ thông tin sinh viên trên 
thiết bị, khắc phục được hạn chế về 
mặt nhập liệu trên thiết bị di động. 

Khi xem thông tin của một sinh 
viên thì tất cả các ghi chú của sinh 
viên cũng được hiển thị cho phép 
GVCV theo dõi được tất cả những 
thông tin cần chú ý đối với sinh viên 
này. Ngoài ra, GVCV cũng có thể 
thêm ghi chú. Chỉ cần nhập vào nội 
dung cần ghi chú, hệ thống sẽ tự 
động gán ngày cho ghi chú để tiết 
kiệm thao tác cho người sử dụng. 

Các chức năng của phân hệ quản lý 
họp lớp cũng được cài đặt theo đúng 
thiết kế bao gồm các chức năng liên 
quan đến hỗ trợ GVCV quản lý các 
buổi họp lớp, cho phép xem danh 
sách các buổi họp, chọn để xem 
thông tin chi tiết, thêm buổi họp 
mới,… 

Với chức năng thêm một buổi họp 
mới bao gồm thông tin, thông báo và 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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nhắc nhở họp. GVCV có thể chọn 
thành phần của buổi họp với một số 
tùy chọn thường được sử dụng đã tạo 
sẵn như ban cán sự, ban chấp hành 
chi đoàn hay cả lớp cho phép GVCV 
thực hiện việc chọn thành phần dễ 
dàng và nhanh chóng. GVCV cũng 
có thể thiết đặt thời gian nhắc nhở về 
buổi họp để hạn chế trường hợp 
GVCV và sinh viên quên lịch họp do 
thời gian giữa các kỳ họp thường 
cách xa nhau, trong khi lịch họp 
trong học kỳ được thông báo cho các 
sinh viên vào đầu học kỳ trên thời 
khóa biểu.  

 
Các bước cuối cùng trong 

workflow quản lý họp lớp là quản lý 
diễn biến buổi họp.  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

13 TỈNH, THÀNH PHỐ THAY 
ĐỔI MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI 
CỐ ĐỊNH TỪ NGÀY 11/2/2017 

Kế hoạch chuyển đổi mã vùng 
(MV) điện thoại cố định do Bộ 
TT&TT quyết định được thực hiện 
với 3 giai đoạn. Từ 11/2 – 14/4, giai 
đoạn 1 chính thức triển khai. Theo 
đó, các tỉnh thay đổi mã vùng điện 
thoại giai đoạn này chủ yếu ở Tây 
Bắc, Bắc Trung Bộ, gồm: Sơn La, 
Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên 

Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Cụ thể, mã vùng điện thoại của 13 
tỉnh, thành phố này sẽ thống nhất về 
dạng 3 chữ số, bắt đầu bằng chữ số 
2. Riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 
do số thuê bao hiện tại có nhiều hơn 
một chữ số so với những địa phương 
khác, nên mã vùng mới sẽ chỉ gồm 2 
chữ số, cũng bắt đầu bằng chữ số 2. 

Khi gọi số điện thoại cố định liên 
tỉnh hoặc gọi từ điện thoại di động 
sang máy cố định trên cả nước, 
người dùng sẽ bấm 11 số với mã 
vùng mới như sau: 

Tỉnh, thành phố MV 
cũ 

MV 
mới 

Sơn La 22 212 
Lai Châu 231 213 
Lào Cai 20 214 
Điện Biên 230 215 
Yên Bái 29 216 
Quảng Bình 52  232 
Quảng Trị 53 233 
Thừa Thiên – Huế 54 234 
Quảng Nam 510 235 
Đà Nẵng 511 236 
Thanh Hóa 37 237 
Nghệ An 38 238 
Hà Tĩnh 39 239 
Sau giai đoạn 1, từ ngày 15/4/2017 

giai đoạn 2 sẽ tiến hành áp dụng ở 23 
tỉnh thành. Và cuối cùng là giai đoạn 
3 tiến hành áp dụng với 23 tỉnh thành 
còn lại, bắt đầu từ ngày 17/6/2017. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
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GIỐNG LÚA LAI THƠM MỚI 
CHO NĂNG SUẤT CAO TẠI 
ĐBSCL  

Lần đầu tiên nông dân ĐBSCL tận 
tay thu hoạch giống lúa lai không chỉ 
cho năng suất cao kỷ lục trên 12 
tấn/ha mà chất lượng gạo thơm dẻo, 
ngon cơm bán được giá cao, dạng 
hình hạt gạo, phù hợp tiêu chuẩn 
xuất khẩu. 

Trồng giống lúa KC06 chỉ 2 vụ là 
đủ! 

Người trồng lúa KC06-3 cho năng 
suất kỷ lục 12,27 tấn lúa khô là anh 
Nguyễn Văn Minh (xã Hiếu Thuận, 
H. Vũng Liêm, Vĩnh Long), gấp đôi 
giống lúa 50404 đối chứng. Anh 
Minh cho biết, đây là lần đầu tiên 
anh trồng giống lúa cho năng suất 
cao nhất. Giống lúa KC06-3 không 
chỉ cho năng suất rất cao mà còn 
giảm 50% số lần phun thuốc, đặc 
biệt không cần phun thuốc trị đạo ôn. 
Lợi nhuận tăng gần gấp đôi, giống 
KC06-3 lời 4 triệu đồng/công, giống 
504 đối chứng lời 2 – 2,5 triệu 

đồng/công. Anh Minh cho rằng, với 
giống lúa lai KC06 nông dân chỉ cần 
trồng 2 vụ là đủ, vì năng suất quá cao 
cho lời hơn cả trồng 3 vụ mà nông 
dân giảm được công lao động, ít tiếp 
xúc với phun thuốc hóa học hơn. 
Ông Dương Ái Đạo, phó phòng NN-
PTNT huyện Vũng Liêm cho biết, 
đây là giống lúa lai mới cho năng 
suất rất cao, chống chịu tốt với các 
dịch hại chính nên giảm chi phí, 
nông dân ít tiếp cận với thuốc 
BVTV.  

Triển vọng lúa lai thơm cho 
ĐBSCL 

Sự xuất hiện của giống lúa lai 
KC06 xóa tan “bức tường” rào cản 
của lúa lai trước đây là “năng suất 
cao nhưng gạo không ngon cơm”. 
ThS. Dương Thành Tài, phó tổng 
giám đốc Công ty CP giống cây 
trồng miền Nam (SSC) cho biết, ở 
ĐBSCL lúa lai chỉ mới thâm nhập 
trên diện tích nhỏ ở vùng đất nhiễm 
mặn lúa-tôm. Giới hạn chính của 
phát triển lúa lai ở vùng này nhiều 
năm qua là chưa có giống có thời 
gian sinh trưởng thích hợp, kháng 
rầy nâu, kháng đạo ôn và chất lượng 
gạo cơm tốt cho giá trị hàng hóa cao. 
5 giống lúa lai thơm (KC06-1, 
KC06-2, KC06-3, KC06-5, KC06-4) 
chất lượng tốt, năng suất cao, kháng 
sâu bệnh tốt. Chất lượng gạo ngon, 
cơm dẻo thơm, dạng hình hạt gạo đạt 
tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Các giống KC06-1, KC06-2, 
KC06-3 cho năng suất gặt mẩu trung 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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bình trên 10 tấn/ha, năng suất cao 
nhất đều trên 11 tấn/ha, cao hơn đối 
chứng lúa thuần tốt  nhất ở địa 
phương là IR50404 và OM4900 từ 
2,5-4,8 t/ha, tương đương với 32,27-
84,21%. Giống KC06-2 và KC06-3 
có năng suất cao nhất lần lượt là 
12,87 t/ha  và 12,27 t/ha. Hai giống 
KC06-4 và KC06-5 ở Hòn Đất, trên 
đất phèn mới khai phá, cũng cho 
được năng suất 8-9 t/ha.  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

HAI LÚA CHẾ MÁY LỰA 
CHANH XUẤT KHẨU  

Xuất phát từ nhu cầu thiếu hụt 
công nhân phận loại (lựa) chanh sau 
thu hoạch, anh Trần Văn Nhung (Ấp 
1, xã Hữu Thạnh, H. Đức Hòa, Long 
An) sáng chế ra máy phân loại 
chanh theo nhiều kích cỡ khác nhau 
để xuất khẩu đồng nhất. 

Anh Nhung cho biết, hệ thống máy 
mới này hoạt động liên tục 10 – 12 
giờ/ngày, công suất tùy vào thiết kế 
lớn nhỏ, đạt 2- 3 tấn trái/giờ. Máy 
vận hành chỉ cần 3 – 4 người ở khâu 
cho chanh vào, kiểm tra phân loại và 
cho vào thùng. Máy vận hành đơn 
giản, một đầu cho trái chanh vào, sau 
đó máy chuyển qua công đoạn đánh 
bóng và lau sạch bụi, đất bám quanh 
trái, những trái có vỏ bị côn trùng 
đeo báo, vết sẹo nhỏ… cũng được 
đánh sạch ở công đoạn này. Sau đó 
chuyển qua bộ phận rửa sạch bằng 
nước rồi đến khâu quạt làm cho khô 
vỏ trái sau rửa, tiếp theo là đến khâu 

phân loại. Thiết bị có thể phân loại 
tới 5 kích cỡ khác nhau tùy theo yêu 
cầu khách hàng. Mỗi loại sẽ chuyển 
ra hộc chứa riêng để xếp vào thùng. 
Hiện anh Nhung đã cung cấp trên 30 
máy phân loại cho các vựa chanh ở 
Long An, Bến tre, tây Ninh và đã sản 
xuất được 3 hệ thống liên hoàn gồm 
rửa, đánh bóng, phân loại, làm khô, 
ra thùng… theo đơn đặt hàng. Với hệ 
thống máy mới, giúp vựa chanh giảm 
50 – 60% công lao động. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
 

 
Hỏi: Xin hỏi, trong trường hợp cơ 

sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy 
định bảo đảm an toàn thực phẩm 
trong sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ 
trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật 
liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm? 

Trả lời: Theo Điều 13 Nghị định 
số 178/2013/NĐ-CP quy định: 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 
3.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi: Không bảo đảm quy 
định về địa điểm hoặc khoảng cách 
an toàn đối với nguồn gây độc hại, 
nguồn ô nhiễm và các yếu tố gây hại 
khác; Không có đủ thiết bị, biện pháp 
phòng, chống côn trùng và động vật 
gây hại theo quy định. 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi: Không có đủ trang thiết 
bị, dụng cụ phù hợp theo quy định để 

HỎI – ĐÁP  
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xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng 
gói, bảo quản, vận chuyển các loại 
thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất 
hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, 
vật liệu bao gói, chứa đựng thực 
phẩm khác nhau; Không có đủ trang 
thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và 
khử trùng, nước sát trùng phù hợp 
theo quy định; Không bảo đảm an 
toàn thực phẩm trong quá trình sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia 
thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, 
chứa đựng thực phẩm theo quy định, 
trừ các hành vi quy định tại Khoản 1, 
Điểm a và Điểm b Khoản 2 và 
Khoản 3 Điều này. 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi: Sử dụng nước không đạt 
quy chuẩn kỹ thuật để sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm; Quy trình sơ chế, chế biến 
thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất 
hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, 
vật liệu bao gói, chứa đựng thực 
phẩm không bảo đảm an toàn hoặc 
thực phẩm tiếp xúc với các yếu tố 
gây ô nhiễm và chất độc hại; …. 

- Phạt tiền đối với hành vi không 
thiết lập và áp dụng hệ thống thực 
hành sản xuất tốt (GMP), thực hành 
vệ sinh tốt (GHP, SSOP), thực hành 
nông nghiệp tốt (GAP, VietGAP), 
phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm 
tới hạn (HACCP) và các hệ thống 
quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến 

khác đối với cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thuộc diện bắt buộc phải áp 
dụng theo quy định của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo một trong 
các mức từ 5.000.000 đồng đến 
20.000.000 đồng. 

Mức phạt trên là mức phạt đối với 
cá nhân vi phạm, đối với tổ chức vi 
phạm thì mức phạt gấp 02 lần mức 
phạt trên. 

(Theo moj.gov.vn) 
 
Mẹo vặt: Mẹo luộc tai lợn trắng giòn 
sần sật, ăn hết đĩa không chán 

Để có được món tai lợn trắng giòn, 
không bị hôi, bạn cần thực hiện: 

- Bước 1: Làm sạch tai lợn. Dùng 
dao tách bỏ phần thịt xung quanh 
đáy tai. Sau đó xát muối cùng giấm 
vào phần đáy tai để làm mất mùi hôi, 
rửa lại thật sạch bằng nước. Cuối 
cùng, hòa một ít giấm hoặc chanh 
vào nước, cho tai lợn vào ngâm 
khoảng 10 phút sau đó vớt ra để ráo 
nước. 

- Bước 2: Luộc tai lợn. Ngay sau 
luộc chín thì vớt ra, cho luôn vào bát 
nước đun sôi để nguội có pha phèn 
chua, ngâm khoảng 15 phút. Vớt ra 
để ráo. 

- Bước 3: Cách pha nước chấm tai 
lợn. Pha nước chấm theo tỉ lệ: 
1:1:1:5, tức là 1 thìa nước mắm, 1 
thìa đường, 1 thìa giấm, 5 thìa nước 
lọc. Tiếp đó dùng thìa khuấy tan hỗn 
hợp, nêm nếm cho vừa ăn, sau đó 
mới cho tỏi ớt băm nhỏ vào.  

 (Theo Dân Việt) 


