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NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 
2017    

Năm an toàn giao thông 2017 
được Ủy Ban an toàn giao thông 
Quốc gia lựa chọn với chủ đề “Xây 
dựng văn hóa giao thông (GT) trong 
thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính 
mạng con người là trên hết” và phấn 
đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông 
trên 5% ở cả ba tiêu chí số vụ, số 
người chết và số người bị thương so 
với năm 2016. 

Năm an toàn GT năm 2017 do 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh thực hiện sẽ có 
nhiều chương trình trong đó nổi bật 
là 15 ngày hội “Thanh niên với văn 
hóa giao thông” được tổ chức tại 15 
tỉnh thành gồm: Hà Nội, Hưng Yên, 
Lào Cai, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà 
Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, 
Đà Nẵng, Phú Yên, Đắk Nông, Kiên 
Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa 
Vũng Tàu. Đồng thời, các lớp tuyên 
truyền về an toàn GT và tập huấn kỹ 
năng lái xe an toàn cũng sẽ lần lượt 
được triển khai tại các cơ sở Đoàn 
trường của 63 tỉnh thành cả nước. 

Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh đã lên kế 
hoạch cùng các cấp, ngành, tổ chức 
đoàn thể, chính trị - xã hội triển khai 
đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật 
tự an toàn giao thông, triển khai thực 
hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị 

quyết của Trung ương về đảm bảo an 
toàn giao thông; thường xuyên tuyên 
truyền phố biến pháp luật về đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông với 
nhiều nội dung, hình thức tới đông 
đảo đoàn viên thanh niên, học sinh, 
sinh viên nâng cao nhận thức, ý thức 
trách nhiệm khi tham gia GT... 

Để khuyến khích, động viên các 
đoàn viên, thanh niên tích cực tham 
gia tìm hiểu, đóng góp ý kiến cho 
hoạt động, cuộc thi “Thanh niên với 
Văn hóa giao thông” 2017 cũng sẽ 
được triển khai từ tháng 7 đến tháng 
10/2017. Vòng Chung kết và Lễ 
Trao giải Cuộc thi tổ chức cuối tháng 
12/2017 với cơ cấu giải thưởng hấp 
dẫn, hứa hẹn thu hút hơn nữa nhiều 
đoàn viên thanh niên ưu tú tham gia 
cuộc thi. 

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ 
tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 
số 345/QĐUBND về việc ban hành 
Đề án giảm thiểu tai nạn giao thông 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
giai đoạn 2017 - 2021. Theo đó, Chủ 
tịch ban hành kèm theo Quyết định 
này là Đề án giảm thiểu tai nạn giao 
thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2021. 
Mục tiêu của Đề án: Giảm thiểu tai 
nạn giao thông một cách bền vững và 
tiến tới xây dựng một môi trường 
sống an toàn như cộng đồng xã hội 
mong muốn với một xã hội giao 
thông văn minh, hiện đại và không 
tai nạn giao thông. Tăng cường công 
tác tuyên truyền cả chiều rộng và 
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chiều sâu đến mọi tầng lóp nhân dân, 
chú trọng vùng nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa nơi có ít thông tin về pháp 
luật an toàn giao thông để người dân 
hiểu, đồng thuận và nâng cao ý thức 
tự giác chấp hành pháp luật khi tham 
gia giao thông. Tăng cường chức 
năng và năng lực của các tổ chức 
liên quan trong lĩnh vực an toàn giao 
thông; xây dựng và phát triển các 
quy định mới cần thiết để duy trì các 
biện pháp an toàn giao thông lâu dài 
mang tính bền vững. Giảm số người 
chết do tai nạn giao thông trên 
10.000 phương tiện xuống dưới 2 
người vào năm 2021. Thiết lập hệ 
thống quản lý ATGT hiệu quả, bảo 
đảm tính khoa học, hợp lý ở tất cả 
các điểm giao cắt, các điểm có mật 
độ giao thông cao nhằm hạn chế 
nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và 
ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh việc 
ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ trong tổ chức, quản lý, điều 
hành giao thông vận tải. Phát triển hệ 
thống giao thông tiếp cận cho người 
khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em 
tại các tuyến giao thông trọng điểm 
trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm phương 
tiện, trang thiết bị phục vụ công tác 
tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi 
phạm về trật tự an toàn giao thông, 
xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu về 
an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu 
của công tác quản lý về an toàn giao 
thông. Áp dụng tiêu chí "văn hóa 
giao thông"; "Văn hóa giao thông với 
bình yên sông nước" trong các hoạt 

động của các cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị  xã hội, cộng đồng 
doanh nghiệp và toàn xã hội.  

(TH) 
 

CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ 
HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 
2017: NHIỀU KHÓ KHĂN TIẾP 
TỤC THỬ THÁCH NGÀNH DÂN 
SỐ  

Công tác Dân số - Kế hoạch hóa 
gia đình (DS-KHHGĐ) ở nước ta đã 
đạt được những thành tựu quan 
trọng. Tuy nhiên, hiện Việt Nam 
đang phải đối mặt với nhiều thách 
thức như: mức sinh biến động chưa 
ổn định, mất cân bằng giới tính khi 
sinh, chất lượng dịch vụ KHHGĐ, 
chất lượng dân số chưa cao... đang là 
những nguyên nhân ảnh hưởng đến 
sự phát triển ổn định và bền vững đối 
với công tác DS-KHHGĐ ở nước ta. 

Công tác dân số Việt Nam cũng 
đang bước vào giai đoạn chuyển đổi 
nhân khẩu chưa từng có trong lịch sử 
phát triển nhân khẩu nói riêng và lịch 
sử phát triển dân tộc Việt Nam nói 
chung. Với mức sinh và mức chết 
giảm, đã làm cho Việt Nam chấm 
dứt thời kỳ cơ cấu dân số trẻ mà 
bước vào thời kỳ cơ cấu “dân số 
vàng”; đồng thời là giai đoạn “già 
hóa dân số”. Từ năm 2006, Việt Nam 
chính thức đạt mức sinh thay thế, tức 
trung bình mỗi phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ Việt Nam có 2,1 con, nhưng 
mức sinh hằng năm có sự biến động 
không ổn định, nhất là những năm 
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gần đây. Tính trung bình trong cả 
nước đã đạt được mức sinh thay thế, 
nhưng lại có sự khác biệt giữa các 
vùng và các tỉnh, thành phố cho nên 
đòi hỏi cần phải có cách tiếp cận 
khác nhau trong việc giải quyết cho 
từng vùng, từng khu vực cụ thể. Bên 
cạnh đó, tình trạng mất cân bằng giới 
tính khi sinh có sự gia tăng với tốc 
độ rất nhanh và đã ở mức nghiêm 
trọng (năm 2015 là 112,8 bé trai/100 
bé gái). Tình trạng này tiếp tục lan 
rộng từ nông thôn đến thành thị. Nếu 
không có những biện pháp can thiệp 
quyết liệt, triệt để, Việt Nam sẽ thiếu 
khoảng từ 2,3 triệu đến 4,3 triệu phụ 
nữ vào năm 2050. Trong khi đó, tình 
trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết 
thống, quan hệ tình dục trước hôn 
nhân, có thai ngoài hôn nhân, phá 
thai không an toàn trong giới trẻ có 
chiều hướng gia tăng, đã để lại hậu 
quả làm giảm chất lượng dân số đối 
với các thế hệ tương lai... 

Để khắc phục tình trạng nêu trên, 
các chuyên gia, các nhà khoa học 
cho rằng, trong thời gian tới, Việt 
Nam cần thực hiện chuyển hướng từ 
việc tập trung nỗ lực cho việc giảm 
sinh, sang duy trì vững chắc mức 
sinh thay thế trên phạm vi cả nước. 
Vận động nhân dân thực hiện “dừng 
ở hai con để nuôi và dạy cho tốt” ở 
các khu vực, địa phương có mức sinh 
cao. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về 
phương tiện tránh thai và dịch vụ 
KHHGĐ an toàn, hiệu quả, đa dạng, 
thuận lợi với chất lượng ngày càng 

tốt hơn. Triển khai mạnh mẽ, có hiệu 
quả các hoạt động truyền thông, giáo 
dục với nội dung, hình thức và cách 
tiếp cận phù hợp cho từng nhóm đối 
tượng; thiết lập, từng bước mở rộng 
mạng lưới cung cấp dịch vụ tư vấn 
và kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, KHHGĐ cho vị thành niên, 
thanh niên trên cơ sở mạng lưới hiện 
có. Trước mắt, cần tập trung đáp ứng 
nhu cầu của thanh niên trong các khu 
công nghiệp, tại các trường học… 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, 
nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, chính sách về dân 
số, KHHGĐ... nhằm thực hiện các 
mục tiêu về DS-KHHGĐ đã đề ra. 
Tiếp tục triển khai và tăng kinh phí 
thực hiện các dự án thuộc Chương 
trình mục tiêu về DS-KHHGĐ, nhất 
là có những giải pháp và đầu tư 
nguồn lực để nâng cao chất lượng 
dân số; giảm mất cân bằng giới tính 
khi sinh; chăm sóc sức khỏe người 
cao tuổi… Đẩy mạnh việc kiện toàn 
mạng lưới cung cấp dịch vụ DS-
KHHGĐ theo phân tuyến kỹ thuật, 
tập trung vào vùng khó khăn, bảo 
đảm cung cấp đầy đủ các gói dịch vụ 
KHHGĐ, sàng lọc trước sinh, sơ 
sinh ở tất cả các tuyến. Nâng cao 
chất lượng dịch vụ thông qua việc 
hoàn thiện các quy định, quy chuẩn 
kỹ thuật; nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ 
sung trang thiết bị và tập huấn cập 
nhật cho cán bộ cung cấp dịch vụ 
trong lĩnh vực này…. 

(Theo giadinh.net) 
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7 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA 
NGÀNH DS - KHHGĐ NĂM 2016  

2016 là một năm công tác DS-
KHHGĐ đối mặt với không ít khó 
khăn, thách thức, song toàn ngành 
DS-KHHGĐ đã nỗ lực vượt qua. 
Điểm lại các sự kiện nổi bật của 
ngành DS-KHHGĐ trong năm 2016. 

 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh  

gặp mặt các cộng tác viên dân số tiêu biểu 
toàn quốc nhân kỷ niệm 55 năm  

Ngày Truyền thống. Ảnh: Chí Cường 

1.Kết luận 119 của Ban Bí thư 
khóa XI về công tác DS-KHHGĐ 

Trong Kết luận này, Ban Bí thư đã 
đề nghị Bộ Chính trị trình BCH 
Trung ương khoá XII nghị quyết về 
công tác dân số; chuyển trọng tâm 
chính sách dân số từ Kế hoạch hóa 
gia đình sang Dân số và Phát triển, 
nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề 
dân số cả về quy mô, cơ cấu, phân bố 
và nâng cao chất lượng dân số với 
các nhiệm vụ chủ yếu như: Duy trì 
mức sinh thay thế; giảm thiểu mất 
cân bằng giới tính khi sinh; tận dụng 
cơ cấu dân số vàng; thích ứng với 
quá trình già hóa dân số; điều chỉnh 

phân bố dân số hợp lý và nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực... 

2. Đề án Kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 
2025 

Ngày 23/3/2016 Đề án Kiểm soát 
mất cân bằng giới tính khi sinh (giai 
đoạn 2016 - 2025) đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết 
định số 468/QĐ-TTg). 

Đề án đề ra mục tiêu tiến tới đưa tỷ 
số giới tính khi sinh trở lại mức cân 
bằng tự nhiên, góp phần nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.  

3 .Quy định mã số, tiêu chuẩn 
nghiệp vụ viên chức dân số 

Ngày 15/4/2016, Bộ Y tế và Bộ 
Nội vụ đã ban hành Thông tư liên 
tịch số 08/2016/TTLT-BYT - BNV 
về việc qui định mã số, tiêu chuẩn 
nghiệp vụ viên chức dân số. 

Sau 55 năm có ngành Dân số, làm 
dân số chính thức được Nhà nước 
công nhận là một nghề. 

4. Kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền 
thống ngành DS- KHHGĐ 

Năm 2016, đội ngũ những người 
làm công tác DS-KHHGĐ Việt Nam 
tự hào kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền 
thống của ngành (26/12/1961- 
26/12/2016). 

5 .Đổi sổ Ao - Sổ ghi chép ban 
đầu về DS-KHHGĐ theo phương 
thức điện tử 

Việc đổi sổ đang được nỗ lực thực 
hiện trên phạm vi toàn quốc từ Trung 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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ương đến địa phương. 
Thông tin, số liệu điện tử chuyên 

ngành DS-KHHGĐ tại kho dữ liệu 
điện tử Trung ương, 63 kho cấp tỉnh 
và 713 kho dữ liệu cấp huyện được 
rà soát, nâng cao chất lượng nhằm 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong 
phục vụ quản lý, điều hành công tác 
DS-KHHGĐ. Việc đổi sổ góp phần 
cung cấp thông tin, số liệu phục vụ 
việc hoạch định chính sách, quản lý 
chương trình và nhu cầu sử dụng 
thông tin số liệu thống kê dân số 
trong ngành Y tế và các cơ quan liên 
quan trong thời gian tới. 

6 .Hội thảo Quốc gia về tảo hôn 
Ngày 25/10/2016 tại Hà Nội, Bộ Y 

tế, Bộ LĐTB&XH, Ủy ban Dân tộc 
phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp 
Quốc tại Việt Nam (UNFPA), Quỹ 
Nhi đồng Liên Hợp Quốc 
(UNICEF), Cơ quan về Bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ Liên 
Hợp Quốc (UN Women) đã phối hợp 
tổ chức Hội thảo này. 

Thực trạng tảo hôn xảy ra ở 63 
tỉnh, thành phố, nhưng nhiều nhất 
vẫn là ở các địa phương miền núi. Ở 
một số vùng còn có tỷ lệ tảo hôn cao, 
tuổi thọ trung bình chỉ xấp xỉ 45 tuổi. 
Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 
không chỉ làm suy giảm số lượng, 
chất lượng dân số mà còn gây ra 
nhiều hệ lụy đối với bản thân, gia 
đình, gánh nặng cho xã hội.  

7 .Tổ chức thành công Chiến 
dịch truyền thông giảm thiểu mất 
cân bằng giới tính khi sinh 

Ngày 23/11, Tổng cục DS -
KHHGĐ phối hợp với Quỹ Dân số 
Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức 
Lễ Tổng kết Chiến dịch truyền thông 
giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi 
sinh. Tỷ số giới tính khi sinh của 
Việt Nam đang có hiện tượng tăng 
bất thường. Năm 2015, tỷ số giới 
tính khi sinh là 112,8 trẻ trai/100 trẻ 
gái; 6 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ này 
đã đạt mức 113,4 trẻ trai/100 trẻ gái. 

Chiến dịch truyền thông giảm thiểu 
mất cân bằng giới tính khi sinh trong 
năm 2016 đã nỗ lực kêu gọi trách 
nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, ban ngành, đoàn thể và toàn 
xã hội chung tay làm giảm thiểu tình 
trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, 
ổn định quy mô dân số và hướng tới 
xây dựng một xã hội văn minh. Tại 
Lễ Tổng kết, Tổng cục DS- KHHGĐ 
đã tổ chức trao giải cuộc thi Kể 
chuyện bằng hình ảnh “Con gái thật 
tuyệt” trên mạng xã hội. Kết quả, có 
10 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc 
vinh dự giành giải thưởng. Ngoài ra, 
Ban Tổ chức trao 2 giải phụ cho Bài 
viết cảm động nhất và Bài viết ấn 
tượng nhất.  

(Theo giadinh.net) 
 

HỌC SINH CHẾ THUỐC ĐUỔI 
MUỖI TỪ LÁ CÂY  

 Từ những vỏ, lá cây quen thuộc từ 
thiên nhiên có sẵn, em Lý Huỳnh 
Vĩnh Hưng và Huỳnh Quang Uyển 
Nhi (học sinh lớp 11A8, Trường 
THPT Hà Huy Giáp, huyện Cờ Đỏ, 
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TP. Cần Thơ) đã chế ra thuốc đuổi 
muỗi thân thiện với môi trường. 

Uyển Nhi và Hưng đang chế thuốc  
đuổi muỗi từ lá cây 

Theo Uyển Nhi, hiện nay có nhiều 
phương pháp chống muỗi khác nhau 
như sử dụng thuốc hóa học xịt muỗi, 
sử dụng nhang đốt đuổi muỗi, trồng 
cây đuổi muỗi… Tuy nhiên, biện 
pháp sử dụng thuốc xịt muỗi có 
nguồn gốc sinh học tỏ ra khá hiệu 
quả lại an toàn đối với sức khỏe con 
người cũng như môi trường sống. Để 
thực hiện ý tưởng, Uyển Nhi và 
Hưng thống nhất chọn nguyên liệu 
chính là cây ngũ gia bì, bởi cây này 
có khả năng xua đuổi muỗi rất cao. 

Lúc đầu, các em sử dụng nước 
ngâm với lá ngũ gia bì để chiết xuất 
nhưng không thành công do chỉ để 
được vài ngày, rồi phát sinh mùi hôi 
rất khó chịu. Từ đó, em đã sử dụng 
rượu để ngâm, rồi thêm các phụ gia 
như lá sả, vỏ cam, quýt để tạo hương 
tự nhiên và góp phần tăng công dụng 
của dung dịch. Sau 5 tháng nghiên 
cứu, cuối cùng nước xịt đuổi muỗi 
cũng hoàn thành và đạt hiệu quả xua 
đuổi muỗi rất cao. 

Kết quả nghiên cứu và thử nghiệm 
thực tế cho thấy, với đặc tính đuổi 
muỗi từ cây ngũ gia bì và các nguyên 

liệu phối chế, việc tạo ra thuốc xịt 
muỗi có nguồn gốc thiên nhiên góp 
phần mang lại hiệu quả trong phòng 
chống muỗi, làm phong phú thêm 
các phương pháp đuổi muỗi và tạo ra 
sản phẩm đuổi muỗi an toàn, thân 
thiện với môi trường và người sử 
dụng. Công trình “Sử dụng dịch chiết 
từ cây ngũ gia bì để sản xuất thuốc 
đuổi muỗi thân thiện với môi 
trường” của Hưng và Uyển Nhi đã 
đoạt giải nhì cuộc thi khoa học kỹ 
thuật dành cho học sinh trung học 
TP. Cần Thơ.  

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

CẦN THẬN TRỌNG KHI ĐĂNG 
TẢI THÔNG TIN, HÌNH ẢNH 
CỦA TRẺ EM LÊN MẠNG XÃ 
HỘI  

Theo quy định tại Luật Trẻ em 
được Quốc hội khoá XIII thông qua 
năm 2016, chính thức có hiệu lực từ 
ngày 1/6/2017, cha mẹ đăng tải hình 
ảnh cá nhân, bảng điểm học tập... 
của con trẻ lên mạng xã hội có thể sẽ 
là hành vi vi phạm pháp luật. Điều 
này đang thu hút sự quan tâm của dư 
luận xã hội. 

 
Bảng điểm của một em học sinh được đưa 

lên mạng xã hội. Ảnh: QĐ 

Từ ngày 1/7/2017, Nghị định 
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56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định một số điều hướng dẫn thi hành 
Luật Trẻ em cũng sẽ có hiệu lực. 
Nghị định quy định rõ thông tin bí 
mật đời tư của trẻ em là các thông tin 
về tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng cá 
nhân, địa chỉ thông tin về trường lớp, 
kết quả học tập và các mỗi quan hệ 
bạn bè của trẻ em… Cụ thể, đối với 
trẻ chưa đủ 7 tuổi thì cha mẹ có 
quyền quyết định, nhưng phải xem 
xét dựa trên mục tiêu vì sự phát triển 
tốt nhất của trẻ; trong trường hợp trẻ 
từ 7 tuổi trở lên, cha mẹ cần hỏi ý 
kiến trẻ trước khi tiết lộ thông tin về 
đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của 
trẻ. Ngoài ra, nếu cha mẹ nêu rõ các 
thông tin về tên, tuổi, đặc điểm nhận 
dạng cá nhân, địa chỉ thông tin về 
trường lớp, kết quả học tập và các 
mối quan hệ bạn bè của trẻ em… 
cũng sẽ bị phạt. 

Những năm qua, cùng với sự phát 
triển của mạng xã hội thì việc đăng 
tải hình ảnh, thông tin cá nhân của 
trẻ em nhiều khi đã trở thành trào lưu 
nhằm thoả mãn cái tôi của người lớn. 
Có nhiều lý do để các phụ huynh 
đăng tải hình ảnh, thông tin của con 
mình: Lưu giữ lại những khoảnh 
khắc đẹp; chia sẻ hình ảnh của các bé 
với người thân... và thậm chí là 
“khoe” với cộng đồng mạng.  

Thực tế cho thấy, dù với lý do gì 
thì việc đăng tải hình ảnh, thông tin 
của trẻ em trước hết cũng phục vụ 
mục đích của người đăng tải, chủ yếu 
là của các phụ huynh. Những tác 

động tích cực đến “nhân vật chính” 
thường khó nhận thấy. Mặt khác, với 
quy định mới trong Luật Trẻ em và 
tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP, 
những việc làm nói trên rất có thể sẽ 
bị cơ quan chức năng xử phạt. Do 
đó, các bậc phụ huynh cần cân nhắc 
trước khi quyết định đăng tải thông 
tin, hình ảnh của con trẻ trên mạng 
xã hội. 

Những ngày gần đây, khi năm học 
kết thúc, nhiều hình ảnh liên quan 
đến kết quả học tập, bảng điểm của 
em học sinh được đưa lên mạng xã 
hội. Có thể với nhiều phụ huynh, đây 
là cách họ động viên con trẻ sau một 
năm học vất vả; cách chia sẻ cảm 
xúc, kinh nghiệm nuôi dạy con... 
Nhưng việc làm này cũng có nhiều 
tác động đến tâm tư, suy nghĩ của trẻ 
em. Với những bảng điểm “đẹp”, trẻ 
dễ này sinh tâm lý tự cao tự đại do 
nhận được nhiều lời khen. Ngược lại, 
với những trẻ thành tích học tập còn 
hạn chế thì cũng dễ có tâm lý xấu hổ 
vì thua kém bạn bè. Vô hình chung, 
sẽ triệt tiêu ý chí cố gắng vươn lên 
trong học tập của các bé. Cô Nguyễn 
Thị Oanh, giáo viên một trường tiểu 
học trên địa bàn quận Thanh Xuân 
(Hà Nội) cho biết: “Đã có học sinh 
đến gặp tôi và tâm sự không muốn ở 
nhà vì bố mẹ thường so sánh em với 
những bạn có có bảng điểm cao được 
đưa lên facebook. Sau khi tôi trao 
đổi, phụ huynh mới nhận thấy sự 
nguy hại của những việc tưởng 
chừng như rất bình thường”. Rõ 
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ràng, việc chia sẻ những thông tin 
như bảng điểm, thành tích học tập 
đều sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra 
áp lực tâm lý đối với các bé. 

Bên cạnh đó, phía sau việc người 
lớn chia sẻ hình ảnh, thông tin của 
trẻ em cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy 
cơ trẻ em có thể bị lợi dụng, xâm hại. 
Những thông tin cơ bản như họ tên, 
trường, lớp, địa chỉ nhà... hoàn toàn 
có thể bị kẻ xấu khai thác, lợi dụng 
để gây hại cho các bé hoặc sử dụng 
vào mục đích xấu. Thực tế đã ghi 
nhận những vụ việc kẻ xấu lợi dụng 
thông tin cha mẹ đưa lên mạng xã 
hội để bắt cóc trẻ, tống tiền hoặc sát 
hại các bé. Trẻ em thường rất nhạy 
cảm, suy nghĩ chưa đầy đủ, chưa 
chín chắn, hay xấu hổ và dễ bị tổn 
thương. Do vậy, theo các chuyên gia, 
trước khi đăng tải bất cứ hình ảnh 
nào liên quan đến đời tư của con trẻ, 
các bậc phụ huynh cũng cần cân 
nhắc liệu việc làm này có thực sự tốt 
cho các bé. 

(Theo ĐCSVN) 
 

 
 
 
BÁO ĐỘNG TÌNH HÌNH TAI 
NẠN GIAO THÔNG TẠI KHU 
VỰC NÔNG THÔN  

Theo thống kê của Ban ATGT 
tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2017, 
trên địa bàn tỉnh xảy ra 327 vụ 
TNGT, khiến 127 người chết và 347 
người bị thương. Trong đó, hơn 20% 

số vụ TNGT xảy ra tại các tuyến 
đường nông thôn. 

Thời gian gần đây, trên địa bàn 
huyện Đất Đỏ liên tiếp xảy ra nhiều 
vụ TNGT nghiêm trọng. Chỉ trong 
vòng 8 ngày cuối tháng 5-2017 (từ 
19 đến 26-5), trên địa bàn huyện xảy 
ra 3 vụ TNGT nghiêm trọng, khiến 3 
người chết, 2 người bị thương. 
Tương tự, trên các tuyến đường giao 
thông nông thôn của huyện Xuyên 
Mộc cũng xảy ra những vụ TNGT 
nghiêm trọng, khiến nhiều người 
thương vong.  

Thiếu tá Phạm Thanh Sơn, Đội 
trưởng Đội CSGT huyện Long Điền, 
cho biết: nguyên nhân chủ yếu dẫn 
đến các vụ TNGT ở khu vực nông 
thôn là do người điều khiển phương 
tiện vi phạm các lỗi: đi sai phần 
đường, không chú ý quan sát, chuyển 
hướng đột ngột, phóng nhanh vượt 
ẩu, lái xe sau khi sử dụng rượu bia… 

 
Điều khiển xe máy bằng 1 tay, tay khác 

mang xách vật cồng kềnh, người lái không 
đội mũ bảo hiểm... là hình ảnh thường thấy 
trên các tuyến đường giao thông nội huyện. 
Ảnh chụp sáng 2-6-2017 trên tuyến đường 
Châu Pha - Sông Xoài (huyện Tân Thành). 

Theo ông Nguyễn Xuân Trạch,  
Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, 
hiện nay, nhiều tuyến đường ở khu 
vực nông thôn đã được nâng cấp, 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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mặt đường rộng nên người tham gia 
giao thông thường đi với tốc độ cao, 
dễ xảy ra tai nạn. Một số tuyến 
đường quanh co, thiếu biển báo, cây 
cối 2 bên đường che khuất tầm 
nhìn... cũng dễ dẫn đến các vụ 
TNGT. Ngoài ra, tình trạng buôn bán 
lấn chiếm lòng lề đường cũng góp 
phần làm gia tăng các vụ TNGT ở 
nông thôn. Đặc biệt, ý thức chấp 
hành Luật Giao thông đường bộ của 
một bộ phận người dân, nhất là tầng 
lớp thanh niên chưa cao là nguyên 
nhân chính dẫn đến các vụ TNGT. 

Ông Nguyễn Xuân Trạch cho biết, 
nhằm, giảm thiểu TNGT ở khu vực 
nông thôn, Ban ATGT tỉnh sẽ tiếp 
tục phối hợp với các địa phương tăng 
cường tuyên truyền, vận động người 
dân tự giác chấp hành pháp luật về 
ATGT như: đội mũ bảo hiểm khi đi 
mô tô, xe máy; giảm tốc độ, quan sát 
an toàn khi đi từ đường phụ ra đường 
chính; không sử dụng rượu bia khi 
lái xe… Đồng thời, kiến nghị Sở 
Giao thông Vận tải khẩn trương bổ 
sung các biển báo còn thiếu ở các 
khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra 
TNGT. 

(Theo Báo BR-VT) 
 

SẼ CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG 
HỒ TIÊU 

Ngày 8/6 tại thị xã Gia Nghĩa, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông 
tổ chức hội nghị "Xây dựng thúc đẩy 

liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn, bền 
vững". 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh 
cho rằng, UBND các tỉnh trồng tiêu 
trọng điểm cần có cơ chế khuyến 
khích, tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp đầu tư, tổ chức liên kết sản 
xuất diện tích lớn theo quy trình đảm 
bảo chất lượng và hiệu quả. Từng 
bước chuyển biến nhận thức của 
người dân sản xuất hàng hóa theo 
các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP 
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của thị trường thế giới. Trong 
thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn sẽ cấp mã số 
vùng trồng, sản xuất theo quy trình 
đáp ứng các yêu cầu chất lượng của 
các nước nhập khẩu nhằm xây dựng 
thương hiệu cho hồ tiêu Việt Nam.  

Hiện nay, theo thống kê các tỉnh 
trồng hồ tiêu trong cả nước, diện tích 
hồ tiêu toàn quốc trên 126.000 ha, 
trong đó trồng mới trên 25.000 ha 
tập trung chủ yếu tại vùng Tây 
Nguyên và Đông Nam bộ. Năng suất 
và sản lượng hồ tiêu của Việt Nam 
luôn đứng đầu thế giới tạo được 
nhiều ưu thế cạnh tranh.  

Hiện nay, nhiều vùng trồng hồ tiêu 
tại Tây Nguyên đã áp dụng các giải 
pháp từ quy hoạch vùng trồng, đào 
tạo thiết kế vườn, sử dụng giống cây 
sạch bệnh, chăm sóc đúng quy trình. 
Nông dân có kinh nghiệm trong thâm 
canh sản xuất hồ tiêu, bón phân cân 
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đối... đã từng bước thúc đẩy hồ tiêu 
phát triển bền vững.  

Tuy nhiên, trong những năm gần 
đây, hồ tiêu Việt Nam đặc biệt tại 
Đắk Nông, Đắk Lắk được người dân 
mở rộng ồ ạt, vượt xa so với quy 
hoạch kéo theo nhiều hệ lụy, giá hồ 
tiêu liên tục giảm mạnh.  

Ngoài ra, trên cây hồ tiêu đã xuất 
hiện nhiều loại bệnh khó chữa như 
chết nhanh, chết chậm và tuyến trùng 
hại rễ do canh tác không đúng yêu 
cầu kỹ thuật và sử dụng các loại 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém 
chất lượng... khiến đầu ra sản phẩm 
bấp bênh.  

(Theo mard.gov.vn) 
 

NUÔI CÀ CUỐNG  
Cà cuống hiện nay rất hiếm. Ở 

nhiều nơi, nó đã bị tuyệt chủng. Đặc 
biệt ở những vùng lúa cao sản, 
những vùng trồng tới 2-3 vụ 
lúa/năm thì hầu như không còn bóng 
con cà cuống nào. Cà cuống là loại 
rất nhạy cảm với thuốc trừ sâu. Cứ 
gặp thuốc trừ sâu là nó chết. Ấy vậy 
mà, vùng lúa nào bà con mình cũng 
phun thuốc trừ sâu. Có lẽ, cũng vì 
thế mà thương lái của ta phải sang cả 
Lào và Campuchia để buôn cà cuống 
về Việt Nam. Dân mình ăn bún 
thang, ăn chả, ăn nem… mà có thêm 
một giọt tinh dầu cà cuống vào bát 
nước mắm thì mới gọi là “hết ý!”. 
Mùi thơm của nó rất đặc biệt, thơm 
nức cả phòng. Có lẽ cũng vì vậy mà 
ngày xưa, các vua chúa thường bắt 

các địa phương phải mang cà cuống 
cống nạp.  

 
Cà cuống nuôi ở Trại dế Thanh Tùng 

Đã có rất nhiều người nghiên cứu 
về con cà cuống nhưng chưa ai thành 
công trong việc gây nuôi và phổ biến 
cho bà con. Nhưng mà anh nông dân 
Lê Thanh Tùng ở ấp Bến Đò 2, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 
TPHCM lại nuôi được cà cuống. 

Cơ sở để nuôi cà cuống là các bể 
nhỏ từ 2 - 3m² đến 7 - 8m² hoặc lớn 
hơn đôi chút. Bể đó phải có nắp đậy 
bằng lưới nhỏ (1 - 2mm) để cà cuống 
không đào tẩu. Trong bể, ta để 1 lớp 
nước khoảng 30 - 40cm và thả kín 
bèo lục bình. Nguồn nước để nuôi cà 
cuống phải luôn luôn sạch và thường 
xuyên được thay tháo để không bị ô 
nhiễm. Thức ăn của cà cuống là các 
động vật nhỏ như tôm, cá ở dưới 
nước và một số loài ở trên cạn như 
cào cào, châu chấu, dế… Điều khác 
biệt mà nhiều người chưa hiểu đó là, 
cà cuống tuy là loài ăn động vật 
nhưng nó không bắt và nhai ngốn 
nghiến con mồi. Giống như con 
nhện, sau khi bắt được con mồi và 
giữ chặt, nó sẽ tiêm vào các men tiêu 
hóa để làm tan cơ thể con mồi. Sau 
đó, nó sẽ hút hết chất bổ béo và con 
mồi chỉ còn trơ lại lớp vỏ. Nó là loại 
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chích hút. Cấu tạo miệng của nó 
thích ứng với việc chích hút. Đối với 
những con mồi lớn, nó đuổi theo và 
bám chặt vào để hút máu. 

Nguồn thức ăn để nuôi cà cuống 
tốt nhất là các loại cá nhỏ và con dế. 
Ở Trại dế Thanh Tùng lại rất sẵn dế 
nên họ đã dùng dế làm thức ăn chính 
cho cà cuống.  

Cà cuống đẻ giống ốc bươu vàng. 
Nó cũng bò lên cọng bèo hoặc cành 
cây nhô trên mặt nước và đẻ trứng 
vào đó. Trứng nó giống hệt như 
trứng ốc bươu vàng nhưng có màu 
trắng ngà. Mỗi ổ có tới hàng chục 
trứng. Chỉ khoảng 5 - 10 ngày sau là 
trứng nở ra ấu trùng. Ấu trùng sẽ 
vượt qua 5 lần lột xác (trong vòng 45 
- 60 ngày) để trở thành con trưởng 
thành. Vì vậy, việc gây dựng đàn cà 
cuống rất nhanh, chả mấy chốc bà 
con mình sẽ có được hàng ngàn con 
cà cuống. 

Hãy tìm đọc cuốn “Học cách nuôi 
cà cuống” do Nhà xuất bản Giáo dục 
đã phát hành, hoặc đến thăm trực 
tiếp cơ sở của anh Tùng để học tập 
và mua giống luôn 

(Theo tintucnongnghiep.com) 
 

PHÒNG TRỪ BỆNH HẠI HOA 
VẠN THỌ (TT)  

Biện pháp phòng trừ 
- Vệ sinh ruộng hoa sạch sẽ, thu 

gom tàn dư cây bệnh đưa ra khỏi 
ruộng, tiêu huỷ để giảm bớt nguồn 
bệnh. Tuyệt đối không được vứt bỏ 
những tàn dư cây bệnh xuống mương 

nước tưới cho hoa. 
- Lên luống trồng vạn thọ phải cao 

ráo. Mật độ trồng vừa phải, không 
trồng dày. 

- Tăng cường bón phân hữu cơ hoai 
mục ngay từ đầu vụ kết hợp sử dụng 
nấm Trichoderma. Không bón quá 
nhiều phân đạm 

- Kiểm tra ruộng hoa thường xuyên 
để phát hiện và nhổ bỏ sớm những 
cây bị bệnh để tránh lây lan. 

- Khi phát hiện bệnh, hạn chế tưới 
nước vào buổi chiều tối và tưới thẳng 
lên hoa. 

- Biện pháp hoá học: Đối với bệnh 
thối gốc trắng thì phun các loại thuốc 
sau: Anvil 5SC, Validacin 3L,…Đối 
với bệnh héo xanh vi khuẩn nên sử 
dụng thuốc gốc Đồng để phun ngừa 
hoặc sử dụng thuốc New Kasuran 
16.6WP, Agri-Life 100SL phun khi 
mới chớm bệnh. Đối với bệnh hoa lá 
do virus thì không có thuốc trị nhưng 
biện pháp phun côn trùng môi giới là 
biện pháp phòng có hiệu quả, vì thế 
thường xuyên thăm ruộng hoa, phát 
hiện sự xuất hiện của rệp muội thì 
phun thuốc trừ. Sử dụng một trong 
các loại thuốc trừ rệp: Map 
Permethrin 50EC, Confidor 100SL, 
... (Hết) 

 (Theo snnptnt.bentre.gov.vn) 
 

LÀM GIÀU NHỜ “ẾCH SẠCH 
SẤY KHÔ” 

Anh Nguyễn Văn Nữa (Bảy Nữa) ở 
ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, huyện 
Tháp Mười (Đồng Tháp), mỗi năm 
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thu về hơn 1 tỷ đồng từ nuôi ếch, làm 
khô ếch sạch sấy khô. 

 Với diện tích hơn 5.000 m², anh 
Nữa đã đầu tư xây dựng bể xi măng, 
đào ao nuôi ếch, theo mô hình nuôi 
ếch sạch không sử dụng kháng sinh, 
con giống đảm bảo chất lượng, sử 
dụng thức ăn công nghiệp, nuôi với 
mật độ vừa phải… 

Hiện tại, trại ếch anh Bảy Nữa đã 
cung ứng thị trường ếch thịt và giống 
cho các tỉnh ĐBSCL và Đà Nẵng, Hà 
Nội mỗi năm hàng trăm ngàn con 
giống. Không dừng ở sản xuất con 
giống và nuôi ếch thương phẩm, anh 
còn tính đến chuyện đột phá mô hình 
làm chà bông ếch và khô ếch sạch 
sấy khô. Thế nhưng, việc làm chà 
bông và khô ếch gặp không ít khó 
khăn về kỹ thuật và thị trường. 

Những đợt khô ếch đầu tiên liên 
tiếp thất bại vì phơi quá khô sẽ mất 
vị ngọt, ngon của ếch, còn phơi 
không khô thì không thể bảo quản 
được. Được hướng dẫn từ người bạn 
ở TP. Cần Thơ, anh Nữa đã khắc 
phục khó khăn, hoàn thiện sản phẩm. 
Khô ếch và chà bông ếch được anh 
chào hàng tại các khu du lịch, điểm 
dừng chân, quán ăn, quán nhậu ở các 
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Sản 
phẩm đã được bạn bè, người thân, du 
khách vô cùng thích thú. 

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, anh 
Nữa đã đầu tư máy móc để có thể 
đóng gói, chế biến khô và chà bông 
ếch. Hiện tại, mỗi tháng gia đình anh 
cũng ứng ra thị trường 100 kg khô 

ếch với giá 400.000 đồng/kg và 200 
kg chà bông ếch với giá 700.000 
đồng/kg; mỗi năm cung ứng từ 1 - 2 
tấn trứng ếch giống với giá 300.000 - 
600.000 đồng/kg; hơn 1 triệu con 
giống với giá từ 500 - 800 đồng/con. 
Lợi nhuận mỗi năm từ việc chăn 
nuôi ếch đến chế biến sản phẩm hơn 
1 tỷ đồng. Ngoài ra, những phụ phẩm 
sau khi chế biến ếch, anh Nữa tận 
dụng làm thức ăn để nuôi hơn 2.000 
con ba ba, tăng thêm lợi nhuận. 

Bằng những nỗ lực và vượt khó 
không ngừng, anh Nữa đã nhận được 
nhiều giấy khen từ UBND huyện 
Tháp Mười và năm 2016, sản phẩm 
ếch sạch sấy khô và chà bông ếch 
được chứng nhận là Top 100 
“Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nổi 
tiếng của Việt Nam” do Tạp chí 
Công Thương tổ chức bình chọn.  

(Theo Hà Nội mới) 
 

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG 
NẤM RƠM TRONG NHÀ  

Bà con sản xuất nấm rơm theo 
cách truyền thống là trồng ngoài trời 
và chủ yếu sử dụng rơm bó được thu 
hoạch thủ công làm nguyên liệu. 
Hiện nay, việc thu hoạch lúa thủ 
công gặp rất nhiều khó khăn do thiếu 
nhân công lao động, vì vậy giá rơm 
bó cao, có lúc lên đến 500.000 
đồng/sào làm tăng chi phí trồng nấm. 

Trước tình hình trên, năm 2017, 
Trung tâm Khuyến nông Bình Định 
đã phối hợp với Hội Phụ nữ xã 
Phước Sơn, HTX Phước Sơn I thực 
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hiện mô hình “Sản xuất nấm rơm từ 
rơm cuộn” làm trong nhà theo hướng 
gắn sản xuất với tiêu thụ, mở rộng 
quy mô sản xuất cho nữ nông dân tại 
địa phương, bước đầu hình thành 
vùng sản xuất nấm. 

Mô hình thực hiện với diện tích 50 
m² sàn; 200 cuộn rơm (khoảng 2200 
kg rơm khô) tại HTX Phước Sơn I, 
có 20 hộ dân tham gia. Giống nấm 
rơm V115 được Trung tâm ứng dụng 
KHKT Bình Định cung ứng.  

Ngày 5 tháng 6 năm 2017 tại HTX 
Phước Sơn I, Trung tâm Khuyến 
nông phối hợp với Hội Phụ nữ xã 
Phước Sơn, HTX Phước Sơn I tổ 
chức hội thảo tổng kết đánh giá kết 
quả mô hình. Kết quả thu hoạch nấm 
đợt 1 cho thấy, năng suất đạt 220 kg 
nấm tươi/200 cuộn, thu nhập 17,6 
triệu đồng, trừ chi phí, lợi nhuận 
khoảng 7 triệu đồng/200 cuộn rơm. 

Tuy hiệu quả kinh tế chỉ tương 
đương với trồng nấm bằng rơm bó 
ngoài trời nhưng mô hình trồng nấm 
rơm trong nhà đã khắc phục những 
hạn chế của việc trồng nấm ngoài 
trời, đặc biệt trong điều kiện nắng 
nóng hiện nay tại Bình Định. Trồng 
nấm rơm trong nhà, nông dân tiết 
kiệm được công chăm sóc, không tốn 
lượng rơm làm áo phủ, có thể tái sản 
xuất nhiều lần trên cùng đơn vị diện 
tích, chủ động về thời gian, chủ động 
điều chỉnh nhiệt độ và ẩm độ, do đó 
nông dân yên tâm sản xuất nấm 
quanh năm. 

(Theo chebien.gov.vn) 

 
 

 
 
CÁCH CHỐNG NGỘ ĐỘC VÀ 
GIẢI ĐỘC HIỆU QUẢ  

Mỗi ngày trên cả nước có nhiều ca 
ngộ độc khác nhau. Các ca này tùy 
tính chất và nguyên nhân nhưng hậu 
quả để lại thường rất nặng nề. Cũng 
giống như các hiện tượng tổn thương 
khác, trong mọi thời khắc đều có 
những lúc gọi là “thời cơ vàng” để 
cứu cơ thể thoát khỏi cơn nguy kịch 
nếu như bạn biết cách vận dụng đúng 
“chiêu”… 

Ngộ độc rượu không nên đắp 
khăn lạnh 

Theo lý giải khoa học, khi bị ngộ 
độc rượu thân nhiệt của người sẽ 
giảm đi một cách nhanh chóng và 
đột ngột. Điều đó là cơ hội của các 
cơn đột tử kéo đến. Vì thế, nếu càng 
đắp nước lạnh với ý định giúp họ 
tỉnh táo hơn thì đã “sai quá sai”. Đối 
với người ngộ độc rượu điều nên làm 
đầu tiên là hãy đưa họ vào nơi kín 
gió, đắp chăn mỏng để giữ thân nhiệt 
nhưng vẫn không gây ngộp; nằm gối 
thấp để nôn hết rượu độc ra. Sau đó 
để họ ngủ nhưng vài tiếng sẽ đánh 
thức một lần cho ăn cháo loãng. 
Tránh để bệnh nhân bị hạ đường 
huyết một cách đột ngột gây tử vong. 

Ngộ độc khí CO2 do sưởi than 
thì phải có khí ô xy 

Tình trạng này thường phát sinh 
trong lúc hỏa hoạn, sưởi than hoặc 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 



Phổ Biến Kiến Thức số 209 - 5.2017 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 14 

nấu bếp ở khu vực kín gió. Theo lý 
giải, khi lửa bốc cháy sẽ đốt khí ô xy 
và sản sinh ra khí CO2. Trong CO2 
chứa nhiều chất độc nên người 
nhiễm sẽ bị sốc, hôn mê, ngạt thở và 
tử vong. Vì thế, mấu chốt của vấn đề 
là chỉ cần cung cấp khí ô xy kịp thời 
cho nạn nhân là được. Khi phát hiện 
có trường hợp ngộ độc khí CO2 bạn 
nên đưa nạn nhân ra khỏi khu vực đó 
càng nhanh càng tốt. Nới lỏng quần 
áo để nạn nhân dễ hít thở, nạp khí ô 
xy, tăng cường ô xy bằng cách quạt 
tay hoặc quạt máy, tạo gió làm lưu 
thông không khí. Nếu nặng thì vừa 
hô hấp nhân tạo vừa chuyển nạn 
nhân đến trạm y tế gần nhất trước khi 
quá muộn. 

Ngộ độc thực phẩm nên nôn ra 
hết thức ăn 

Đây là tình trạng phổ biến nhất 
trong các hiện tượng ngộ độc. Ngộ 
độc thực phẩm dù ở dạng nào thì 
điều đầu tiên bạn nên giúp nạn nhân 
ói ra vì họ sẽ không ý thức được điều 
đó. Nên cho nạn nhân uống nước 
chanh, cà chua, giấm…để tiến hành 
trung hòa nồng độ các chất có trong 
dạ dày… Sau đó tốt nhất hãy cho nạn 
nhân uống nước cháo, bột gạo, sữa, 
lòng trắng trứng... vì chúng giúp bảo 
vệ niêm mạc, hạn chế chất độc thấm 
vào dạ dày người gặp nạn. 

Nhớ ngay ly nước húng quế khi 
ngộ độc 

Không gì tuyệt vời hơn loại rau gia 
vị này khi dùng chúng sơ cấp cứu 
người đang bị ngộ độc thực phẩm và 

hóa chất. Nghiên cứu đã chỉ ra, trong 
rau húng quế có chứa một vài hoạt 
chất tự nhiên khá mạnh giúp ngăn 
ngừa các chứng nhiễm trùng cổ họng 
và dạ dày. Người ta thường pha nước 
cốt húng quế với mật ong cùng một 
ít nước lọc cho nạn nhân uống khi họ 
có biểu hiện của ngộ độc. Chúng 
giúp loại bỏ các chất nhiễm trùng có 
trong tác nhân gây ngộ độc, giúp nạn 
nhân dần phục hồi bước đầu. Trong 
một vài trường hợp nhẹ, nạn nhân có 
thể tự thoát khỏi tình trạng trên khi 
uống nước lá húng quế kịp thời. 

Sữa chua rất tốt cho người đang 
ngộ độc 

Điều khiến nạn nhân bị ngộ độc 
suy yếu là hệ tiêu hóa dễ dàng bị tác 
động dẫn đến tê liệt, trong đó có 
đường ruột. Vì thế, món sữa chua sẽ 
giúp nạn nhân được cung cấp một 
lượng lợi khuẩn trong đường ruột, 
thúc đẩy tiêu diệt vi khuẩn và cải 
thiện khả năng tiêu hóa. Tại Ấn Độ 
người ta thường trộn 3 thìa sữa chua 
với 1 thìa hạt cỏ cà ri cho người ngộ 
độc thực phẩm nuốt vào. Cách này 
giúp giảm triệu chứng đau thắt khó 
chịu và buồn nôn ở nạn nhân. 

Nhai ngay một củ tỏi 
Dù có khó ăn đến cỡ nào bạn cũng 

phải cố nhai và nuốt ngay một củ tỏi 
nếu đang mắc phải chứng ngộ độc. 
Không chỉ là thuốc kháng sinh mạnh 
mẽ tự nhiên, các hoạt chất đặc biệt 
có trong tỏi còn giúp ngăn chặn các 
triệu chứng ban đầu của ngộ độc vô 
cùng hữu hiệu. Tỏi sẽ tăng sức đề 
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kháng của nạn nhân, giúp họ cảm 
thấy tỉnh táo và chống lại được các 
cơn co giật liên tiếp. Đặc biệt, với 
khả năng kháng khuẩn cực mạnh, tỏi 
sẽ giúp hạn chế các loại vi rút gây 
hại tấn công nạn nhân trong quá trình 
ngộ độc. 

(Theo nhandan.com.vn) 
 

3 BỆNH NGUY HIỂM DỄ MẮC 
VÀO MÙA HÈ  

Sốt xuất huyết, tay chân miệng và 
viêm não mô cầu là 3 bệnh phổ biến 
vào mùa hè, với các ca bắt đầu xuất 
hiện nhiều. 

 
Thống kê của Bộ Y tế, trong tháng 4 
cả nước ghi nhận gần 6.900 ca sốt 
xuất huyết, 2 người tử vong. Trong 
khi đó trung bình 3 tháng đầu năm 
chỉ có khoảng 4.000 bệnh nhân. 
21.000 bệnh nhân sốt xuất huyết từ 
đầu năm đến nay, giảm 26% so với 
cùng kỳ năm ngoái song số tử vong 
tăng 1 (8 người). Số bệnh nhân tập 
trung ở các tỉnh thành phía nam. 

Bệnh có nhiều tuýp, vì thế một 
người đã mắc bệnh vẫn có thể tái 
phát, thậm chí nặng hơn. Nhiều bệnh 
nhân tử vong vì chủ quan đến bệnh 
viện muộn.  

Bác sĩ khuyến cáo người dân 
không tự ý điều trị sốt xuất huyết tại 
nhà. Khi có các biểu hiện nghi ngờ 

bệnh như sốt cao liên tục 2-7 ngày, 
khó hạ sốt, đau cơ, đau khớp, buồn 
nôn, nôn, đau bụng, đau đầu, phát 
ban, xuất huyết dưới da... thì cần đến 
ngay cơ sở y tế. 

Bệnh tay chân miệng cũng gia tăng 
mạnh trong tháng 4 với hơn 4.500 
ca, trong khi 3 tháng đầu năm chỉ ghi 
nhận hơn 6.200 trường hợp. So với 
cùng kỳ năm 2016, tăng hơn 26%. 

Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý 
đến bệnh viêm màng não do não mô 
cầu. Từ đầu năm đến nay, cả nước có 
11 ca được ghi nhận, 2 người tử 
vong. Số bệnh nhân không nhiều 
song viêm não mô cầu là bệnh nhiễm 
khuẩn cấp tính có thể dẫn tới tử vong 
hoặc để lại nhiều di chứng nặng. Đặc 
biệt bệnh lây lan qua đường hô hấp 
nên luôn được cảnh báo nguy hiểm. 
Bệnh nhân có thể tử vong ngay trong 
vòng 24 giờ khởi bệnh. 

Ngay khi có kết quả xét nghiệm, 
bệnh nhân được điều trị cách ly, 
phòng nguy cơ lây cho người khác. 
Bệnh xuất hiện đột ngột với triệu 
chứng sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, 
cứng gáy, mệt mỏi, có thể có đau 
họng, chấm hay mảng xuất huyết, 
ban xuất huyết hình sao hoặc có thể 
có mụn nước. 

 (Theo VnExpress.net) 
 

CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI CỦA 
ĐẬU ĐEN   

Tốt cho tim mạch 
Một trong những lợi ích hàng đầu 

của việc bổ sung đậu đen vào khẩu 
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phần ăn hằng ngày là làm giảm 
cholesterol trong máu do lượng chất 
xơ hòa tan cao. Sẽ ngăn ngừa sự dày 
lên của các thành động mạch, từ đó 
có thể ngăn ngừa các cơn đau tim và 
đột quỵ. Ngoài ra, đậu đen cũng có 
một lượng nhỏ các a xít béo omega 
3, một dạng cholesterol tốt giúp cân 
bằng các ảnh hưởng tiêu cực của các 
cholesterol xấu. 

Duy trì khung xương vững chắc 
Sắt, phốt pho, can xi, ma giê, 

mangan, đồng và kẽm trong đậu đen 
góp phần xây dựng và duy trì cấu 
trúc và sức khỏe của xương. Can xi 
và phốt pho rất quan trọng trong cấu 
trúc xương, trong khi sắt và kẽm 
đóng vai trò quan trọng trong việc 
duy trì sự vững chắc và đàn hồi của 
xương và khớp. 

Giảm nguy cơ ung thư 
Đậu đen đã được chứng minh là có 

tác dụng làm giảm nguy cơ một số 
loại ung thư, nhờ chất flavonoid tìm 
thấy trong lớp vỏ đậu đen. Có 8 
flavonoid khác nhau được tìm thấy 
trong lớp vỏ, và 3 trong số đó là 
anthocyanins. Flavonoid về cơ bản là 
các chất tạo ra màu sắc có chức năng 
như chất chống ô xy hóa chống lại 
bệnh tật và các gốc tự do. Còn 
anthocyanins là các chất màu, chúng 
có thể tác động mạnh lên cơ thể, bao 
gồm từ ức chế sự phát triển mạch 
máu đến khối u ung thư, làm chậm 
sự phát triển của các tế bào nguy 
hiểm và tăng tốc độ apoptosis (tế bào 
chết) trong các tế bào ung thư. Các 

anthocyanins, cùng với tất cả các 
chất dinh dưỡng thực vật khác được 
tìm thấy trong lớp vỏ đậu đen, trở 
thành một vũ khí lợi hại trong cuộc 
chiến chống lại ung thư. 

Kiểm soát bệnh tiểu đường 
Nghiên cứu cho thấy người bệnh 

tiểu đường loại 1 có chế độ ăn nhiều 
chất xơ giảm được lượng đường 
huyết, còn người bị tiểu đường loại 2 
có thể cải thiện được đường máu, mỡ 
máu và insulin. Một chén đậu đen 
nấu chín cung cấp 15g chất xơ. 

Cải thiện hệ tiêu hóa và trí nhớ 
Đậu đen rất tốt cho hệ thống tiêu 

hóa vì chúng chứa hàm lượng protein 
và chất xơ cao. Protein và chất xơ 
giúp thực phẩm di chuyển qua đường 
tiêu hóa dễ dàng hơn. Đậu đen cũng 
có lợi cho chức năng của hệ thần 
kinh bằng cách cung cấp các axít 
amin và các khoáng chất cần thiết. 
(khoahocvacongnghevietnam.com.vn) 

 
 

 
 

KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG 
CHO CÁC DOANH NGHIỆP 
NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀO 
ÚC  

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, 
các doanh nghiệp khi muốn nhập 
khẩu hàng hoá vào thị trường Úc, 
cần kiểm tra các bước sau đây để 
đảm bảo tuân thủ các qui định và luật 
lệ của nước này. 

Cụ thể, phải đảm bảo nắm được 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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các luật và qui định đối với các 
doanh nghiệp muốn nhập khẩu vào 
thị trường này. Cùng với đó, các 
doanh nghiệp cần kiểm tra hàng hoá 
có cần phải xin giấy phép nhập khẩu. 

Thương vụ Việt Nam tại Úc cho 
biết, thông thường, doanh nghiệp và 
cá nhân nhập khẩu hàng hoá vào Úc 
không cần giấy phép nhập khẩu. Tuy 
nhiên, đối với một số mặt hàng nhất 
định, bạn cần xin giấy phép. 
Một số loại hàng hoá bị cấm hoặc 
hạn chế nhập khẩu, nhưng chủ yếu là 
các mặt hàng như hoá chất nguy 
hiểm, dược phẩm, ma tuý, 1 số loại 
thực phẩm nhất định, vũ khí, thuốc 
lá, và một số loại vật liệu sinh học. 

 
Ảnh minh họa 

Cũng theo Thương vụ Việt Nam tại 
Úc, khi nhập khẩu hàng hoá vào thị 
trường này, các DN cần hiểu các qui 
tắc xuất xứ để tận dụng các ưu đãi 
nếu có. Kiểm tra xem hàng hoá có 
phải kiểm dịch hay không. Nếu nhập 
khẩu thực vật, động vật, khoáng sản 
và các sản phẩm dùng cho con người 
phải kiểm dịch và xử lý côn trùng 
hoặc các yếu tố sinh học khác. 

Bên cạnh các lưu ý trên, Thương 
vụ Việt Nam cho biết, các doanh 
nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Úc 
phải kiểm tra các loại phí và thuế 
phải nộp. Trong đó, phí xử lý hàng 

hoá, hải quan sẽ thu phí xử lý hàng 
hoá thông thường dưới 200 AUD. 
Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) 
được tính bằng 10% tổng giá trị của 
hàng hoá, cộng với thuế nhập khẩu, 
cộng với phí bảo hiểm và vận chuyển 
đến Úc. Thuế nhập khẩu được tính 
dựa trên phần trăm giá hàng hoá. 
Thuế nhập khẩu vào khoảng 0-10% 
nhưng chủ yếu 5%. Thuế tiêu thụ đặc 
biệt áp dụng cho đồ uống có cồn, 
thuốc lá và xăng dầu. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần 
hiểu các Hiệp định Thương mại Tự 
do (FTA). Theo đó, Úc tham gia một 
số Hiệp định Thương mại Tự do 
nhằm xoá bỏ các rào cản thương mại 
quốc tế và giảm chi phí nhập khẩu. 

Tìm hiểu các chi phí khác (nếu có) 
gồm chi phí vận chuyển quốc tế và 
nội địa; Phí xử lý hàng hoá tại cảng; 
Phí bảo hiểm và các loại phí khác. 

Cuối cùng, đảm bảo hàng hoá được 
dán nhãn chính xác. Hàng hoá nhập 
khẩu phải dán nhãn phù hợp, gồm ít 
nhất các thông tin về nước sản xuất 
và xuất xứ, miêu tả chính xác về 
hàng hoá, địa chỉ người xuất khẩu và 
người nhập khẩu. Nhãn phải được 
viết bằng tiếng Anh, gắn liền với 
hàng hoá, ở vị trí dễ nhận biết và dễ 
đọc. Một số mặt hàng cần phải tuân 
thủ các qui định về dán nhãn cụ thể.   

 (Theo saigontiepthi.online) 
 

7 NHÓM NHÂN TỐ CHÍNH ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI KHỞI 
NGHIỆP CỦA SINH VIÊN  
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Khi phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh 
doanh của sinh viên Trường đại học 
kỹ thuật công nghệ Cần Thơ, nhóm 
nghiên cứu Phan Anh Tú, Trường 
đại học Cần Thơ và Trần Quốc Huy, 
Trường đại học kỹ thuật công nghệ 
Cần Thơ, nhận thấy, có 7 nhóm nhân 
tố chính ảnh hưởng đến hành vi khởi 
nghiệp của sinh viên. 

 
Cần khơi dậy tinh thần doanh 

nhân và khởi nghiệp 
Khởi nghiệp kinh doanh được xem 

là một trong những định hướng chiến 
lược của các quốc gia trên thế giới, 
không chỉ riêng Việt Nam trong thế 
kỷ này, nhằm tạo ra nhiều cơ hội và 
sự đa dạng nguồn nhân lực tăng cả 
về chất lượng, số lượng và cuối cùng 
là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Sinh viên tốt nghiệp hiện nay 
thường có tâm lý đi làm thuê thay vì 
làm chủ cũng là vì chưa muốn bắt 
đầu khởi nghiệp độc lập mà dành 
nhiều thời gian để đi làm ở những 
công ty, doanh nghiệp để tích lũy 
kinh nghiệm và tích lũy tiền trước 
khi nghĩ đến vấn đề khởi nghiệp. Do 
đó, trong bối cảnh việc làm là khan 
hiếm so với số lượng sinh viên tốt 
nghiệp thì giải pháp cấp thiết hiện 
nay để giảm lượng sinh viên tốt 
nghiệp thất nghiệp, đó là khơi dậy 

tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp 
kinh doanh. 

Thật vậy, thúc đẩy tinh thần doanh 
nhân và ý định khởi nghiệp là việc 
làm cấp bách hiện nay nhằm giảm áp 
lực việc làm cho xã hội. Nghiên cứu 
về khởi nghiệp đã nhận được nhiều 
sự quan tâm không chỉ các nhà hoạch 
định chính sách vĩ mô mà kể cả 
những nhà nghiên cứu hàn lâm trên 
thế giới. Ngoài ra, các yếu tố thuộc 
về tâm lý con người như thái độ, 
nhận thức điều khiển hành vi, quy 
chuẩn chủ quan cũng được tìm thấy 
là có ảnh hưởng tích cực đến ý định 
sinh viên khởi nghiệp. 

Mặc dù kết quả từ các nghiên cứu 
thực chứng ở trên có khả năng giải 
thích được từ 30% đến 50% sự khác 
biệt trong ý định khởi nghiệp, thế 
nhưng 50% sự khác biệt còn lại vẫn 
chưa được luận giải đầy đủ. Nguyên 
nhân có thể là do mối quan hệ giữa 
các nhân tố ảnh hưởng về mặt nhận 
thức và ý định biến đổi khác nhau 
tùy theo đặc điểm cá nhân, đặc điểm 
gia đình, yếu tố ngữ cảnh, cũng như 
địa bàn nghiên cứu. Do vậy, mục tiêu 
và đóng góp đầu tiên về mặt lý 
thuyết của nghiên cứu này là bổ sung 
thêm yếu tố hoàn cảnh (giáo dục) với 
cách tiếp cận theo phương pháp 
nghiên cứu khám phá (hay còn gọi là 
phương pháp quy nạp) nhằm xây 
dựng một mô hình lý thuyết về ý 
định khởi nghiệp của sinh viên. Thứ 
hai, là bổ sung thêm cơ sở dữ liệu 
thực chứng cho mô hình nghiên cứu 
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khám phá về ý định khởi nghiệp 
bằng cách đánh giá có hay không và 
làm thế nào các nhân tố như thái độ, 
quy chuẩn chủ quan, kiểm soát hành 
vi, đặc điểm cá nhân, tính cách, và 
giáo dục có ảnh hưởng đến ý định 
khởi nghiệp của sinh viên. 

Giáo dục khởi nghiệp kinh doanh 
Về giới tính, trong tổng số 166 

sinh viên được khảo sát, số sinh viên 
nam là 94 (chiếm 56,6%), số sinh 
viên nữ là 72, chiếm tỷ lệ 43,4%. Kết 
quả của nghiên cứu khám phá với cỡ 
mẫu 166 quan sát đã xác định được 7 
nhân tố chính có tác động nhân quả 
đến ý định khởi nghiệp kinh doanh 
của sinh viên Trường đại học kỹ 
thuật công nghệ Cần Thơ. 

Đó là, đặc điểm tính cách, thái độ 
cá nhân, nhận thức và thái độ, giáo 
dục khởi nghiệp, nhận thức điều 
khiển hành vi, quy chuẩn và thái độ, 
quy chuẩn chủ quan, trong khi kiểm 
soát các biến gồm giới tính, tuổi, gia 
đình kinh doanh và kinh nghiệm làm 
việc trước. Mô hình nghiên cứu đề 
xuất giải thích được 43,2% ý định 
khởi nghiệp kinh doanh của sinh 
viên Trường đại học kỹ thuật công 
nghệ Cần Thơ là do ảnh hưởng của 
các nhân tố trên. 

Điểm nổi bật về bàn luận trong 
nghiên cứu này là mặc dù theo thống 
kê cho thấy số lượng sinh viên 
Trường đại học kỹ thuật công nghệ 
Cần Thơ tiếp xúc với khóa học khởi 
nghiệp tương đối khiêm tốn (12%), 
nhưng hầu hết đều có đánh giá rất 

khả quan về mức độ trang bị kiến 
thức lẫn kỹ năng, khơi dậy niềm đam 
mê trở thành doanh nhân. Giáo dục 
khởi nghiệp kinh doanh được phát 
hiện là yếu tố tác động tích cực đến ý 
định khởi nghiệp của sinh viên. Điều 
này là do sinh viên có cơ hội tiếp xúc 
với nhiều doanh nhân thành công và 
được lắng nghe chia sẻ, trao đổi kinh 
nghiệm thực tế từ họ. Bản thân các 
khóa học này còn cung cấp kiến thức 
lập kế hoạch kinh doanh cho các 
doanh nghiệp non trẻ và xây dựng 
niềm tin khởi nghiệp cho sinh viên 
mạnh dạn khởi nghiệp kinh doanh. 

Do vậy, gián tiếp hàm ý của 
nghiên cứu này còn kêu gọi các nhà 
làm chính sách, nhà giáo dục đưa các 
khóa học về đào tạo khởi nghiệp vào 
chương trình đào tạo nhằm chuẩn bị 
hành trang khởi nghiệp cho sinh viên 
lập thân và quyết tâm làm giàu cho 
đất nước. Tất nhiên ý chí, sự tự tin, 
kiến thức, hoài bão, đam mê, ước 
muốn thay đổi, tự thân, làm chủ cuộc 
sống là quan trọng dù cho thiếu sự 
hỗ trợ về tài chính, các rào cản khác 
từ phía gia đình, bạn bè và xã hội. 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm 
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý 
định khởi nghiệp kinh doanh của 166 
sinh viên Trường đại học kỹ thuật 
công nghệ Cần Thơ. Mở rộng lý 
thuyết hành vi kế hoạch (TPB) của 
Ajzen (1991) kết hợp với đặc điểm 
nhân khẩu học, tính cách, và giáo 
dục khởi nghiệp kinh doanh, kết quả 
nghiên cứu nhân tố khám phá (EFA) 
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và hồi quy bằng phương pháp bình 
phương bé nhất (OLS) cho thấy có 7 
nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến 
hành vi khởi nghiệp của sinh viên 
bao gồm đặc điểm tính cách, thái độ 
cá nhân, nhận thức và thái độ, giáo 
dục khởi nghiệp, nhận thức điều 
khiển hành vi, quy chuẩn và thái độ, 
quy chuẩn chủ quan. Kết quả nghiên 
cứu một mặt cung cấp thêm dữ liệu 
thực chứng mặt khác là đưa ra 
khuyến nghị cho các nhà hoạch định 
chính sách, các nhà nghiên cứu và 
các chuyên gia giáo dục.  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

 
 
 

DẠY KỸ NĂNG ATGT CHO 
HỌC SINH TIỂU HỌC  

Nhằm giáo dục cho học sinh (HS) 
ý thức chấp hành luật giao thông và 
những hiểu biết cần thiết khi tham 
gia giao thông, các trường tiểu học 
(TH) trên địa bàn tỉnh đã triển khai 
dạy luật giao thông đường bộ và kỹ 
năng an toàn giao thông (ATGT) cho 
HS thông qua mô hình “Học mà chơi 
- Chơi mà học” tương tác giữa giáo 
viên (GV) và HS. 

 
Giờ học ATGT của HS trường TH 

Quang Trung (TP.Vũng Tàu) 

Sáng 8-5, giờ học ATGT ở lớp 
5A5 của trường TH Quang Trung 
(TP.Vũng Tàu) trở nên sôi nổi bởi 
xuất hiện của “người máy” thông 
minh, nêu ra các câu hỏi về luật giao 
thông để HS giải đáp. Cô Nguyễn 
Thị Ái Hiền, GV trường TH Quang 
Trung chia sẻ, trong giờ học về 
ATGT, để HS dễ tiếp cận kiến thức 
và thực hành kỹ năng tham gia giao 
thông an toàn, các GV đã hóa thân 
thành “chú người máy” thông minh 
nêu ra các câu hỏi về ATGT. Đồng 
thời, GV cũng sáng tạo các mô hình 
ô tô, thuyền, sa hình đường đi ngay 
tại lớp học để tạo hứng thú cho các 
em. Chính nhờ đổi mới phương pháp 
dạy học trực quan sinh động cho trẻ 
đã mang lại hiệu ứng tích cực. 

Bên cạnh đó, các quy định trong 
luật giao thông đường bộ cũng được 
khéo léo chuyển tải thông qua các trò 
chơi sinh động như: “Nhận diện biển 
báo giao thông nhanh” và “Thử trí 
nhớ tài”... Các trò chơi đã thu hút sự 
tham gia hào hứng của HS. Trong 
suốt giờ học, các em được học, được 
chơi và ghi nhớ những kiến thức 
ATGT một cách hết sức tự nhiên. 
Chính vì vậy, tiết học luôn tràn ngập 
không khí sôi nổi, hào hứng, xen lẫn 
tiếng cười hồn nhiên của HS. 
“Chúng em rất thích thú các tiết học 
về ATGT mà cô giáo dạy ở trên lớp, 
cũng như các buổi sinh hoạt về 
ATGT. Qua các tiết học, em và các 
bạn đã hiểu về luật giao thông và biết 
đi bộ, đi xe đạp theo đúng quy định, 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 



Phổ Biến Kiến Thức số 209 - 5.2017 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 21 

biết đi theo tín hiệu đèn giao thông 
tại các ngã ba, ngã tư và biết đội mũ 
bảo hiểm đúng cách khi đi xe đạp 
điện và xe gắn máy”, em Phạm Phúc 
Khang, HS lớp 5A, trường TH 
Quang Trung bày tỏ. 

Tương tự, tại lớp 3E, trường TH 
Hạ Long (TP.Vũng Tàu), giờ học về 
một số loại biển báo giao thông 
thường gặp cũng thu hút sự tham gia 
hào hứng của HS. Những tưởng đây 
sẽ là một bài học khô khan vì chỉ liên 
quan đến các loại biển báo giao 
thông khó nhớ, nhưng trên thực tế, 
hình thức giảng dạy ATGT kết hợp 
“Học mà chơi - Chơi mà học” cùng 
sự sáng tạo của các GV đã khiến bài 
học trở nên vô cùng thú vị, dễ hiểu. 
Nhờ vậy, tuy mới chỉ học lớp 3, 
nhưng các em vẫn dễ dàng hiểu và 
nhớ được nội dung 1 số loại biển báo 
phổ biến cùng kỹ năng tham gia giao 
thông an toàn sau khi xem những 
hình ảnh minh họa hết sức sinh động.  

Theo ông Lê Văn Tuyền, Trưởng 
phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 
(Sở GD-ĐT), hiện nay, trên địa bàn 
tỉnh có 10 trường TH giảng dạy bộ 
môn ATGT, giáo trình do Bộ GD-
ĐT phối hợp với Ủy ban ATGT 
Quốc gia và Công ty Honda Việt 
Nam biên soạn. Thông qua các tiết 
học về ATGT trong trường học đã 
giúp HS nâng cao hiểu biết, ý thức 
chấp hành nghiêm Luật Giao thông 
đường bộ, góp phần bảo đảm an toàn 
tính mạng và sức khỏe cho các em. 

 (Theo Báo BR-VT) 

TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG 
KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY 
THƯƠNG BINH LIỆT SĨ  

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 
27/7/2017), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đang triển khai nhiều hoạt động thiết 
thực nhằm tri ân người có công. Đặc 
biệt, toàn tỉnh đã triển khai hiệu quả 
chính sách hỗ trợ về nhà ở, tạo điều 
kiện tốt nhất, giúp các gia đình chính 
sách “an cư, lạc nghiệp”. 

 
Các gia đình ở huyện Xuyên Mộc,  

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận nhà tình 
nghĩa từ đồng đội. (Ảnh: Lê Hoàng) 

Tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền như: Mở chuyên mục 
trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên 
truyền về chủ trương, chính sách về 
thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có 
công với cách mạng; biểu dương 
những tập thể, cá nhân thực hiện tốt 
công tác thương binh - liệt sĩ; biểu 
dương gương điển hình người có 
công với cách mạng. 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 
xây dựng chuyên mục phim phóng 
sự tài liệu về phong trào “Đền ơn, 
đáp nghĩa”, “Gương người tốt việc 
tốt” và chính sách ưu đãi người có 
công đã được thực hiện trong thời 
gian qua; xây dựng chương trình 
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“Bản hùng ca bất tử” phát sóng 
truyền hình trực tiếp. 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tổ 
chức cuộc thi viết và họp mặt gương 
điển hình người có công với cách 
mạng tiêu biểu, con liệt sĩ, con 
thương bệnh binh thành đạt; gương 
điển hình trong công tác thực hiện 
chính sách ưu đãi người có công với 
cách mạng và phong trào “Đền ơn 
đáp nghĩa”; tổ chức hội thảo; chương 
trình sân khấu hóa và giao lưu truyền 
thống của thế hệ trẻ tại nghĩa trang 
liệt sĩ tỉnh. Triển khai kịp thời các 
chế độ, chính sách của Đảng và Nhà 
nước đối với thương binh, liệt sĩ, 
người có công với cách mạng mới 
ban hành; tăng cường công tác tìm 
kiếm, khảo sát và cất bốc, quy tập 
mộ liệt sĩ; đẩy mạnh cuộc vận động 
và quản lý quỹ “Đền ơn đáp 
nghĩa”… 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ 
đạo các sở, ngành, cơ quan báo chí, 
truyền thông của tỉnh chú trọng xây 
dựng nội dung và hình thức tuyên 
truyền các nội dung trên, tạo sức 
biểu cảm cao, lan tỏa sâu rộng, đi 
vào lòng mỗi người dân. Trong hoạt 
động chăm sóc đời sống gia đình 
chính sách, người có công, chính 
quyền địa phương cần quan tâm đến 
nhu cầu thiết thực của từng gia đình. 

Cùng với nhiều hoạt động do 
UBND tỉnh, các địa phương triển 
khai, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội (LĐ-TB&XH) Bà Rịa - Vũng 
Tàu cũng đặc biệt quan tâm đến việc 

xây dựng, sửa sang nhà tình nghĩa 
nhằm giúp các gia đình chính sách 
ổn định đời sống. Đến nay, 100% hộ 
chính sách trên địa bàn tỉnh đều có 
nhà ở ổn định so với cộng đồng dân 
cư, không còn hộ nhà tạm, tre lá. Đời 
sống các gia đình chính sách, thương 
binh liệt sĩ, người có công với cách 
mạng đều có mức trung bình trở lên. 

Năm 2017, Bà Rịa - Vũng Tàu 
đang tổ chức rà soát thống kê những 
gia đình chính sách, người có công 
có nhà xuống cấp, hư hỏng để hỗ trợ 
sửa chữa và xây mới. Nguồn kinh 
phí dành cho việc hỗ trợ sửa chữa, 
xây nhà cho gia đình chính sách, 
ngoài nguồn được cấp từ trung ương 
và ngân sách địa phương, tỉnh còn 
vận động các đơn vị, cá nhân, tổ 
chức quần chúng... tham gia đóng 
góp, cùng đồng hành với chương 
trình. Cùng với đó, hàng ngàn căn 
nhà tình nghĩa được xây mới và sửa 
chữa cho gia đình người có công với 
cách mạng là những món quà tri ân 
của Đảng bộ, Chính quyền và nhân 
dân Bà Rịa - Vũng Tàu trong nhiều 
năm qua.  

(Theo ĐCSVN)  
 
 

 
 
TRUYỀN HÌNH TRÊN 
INTERNET: CƠ HỘI VÀ 
THÁCH THỨC  

Khi truyền hình truyền thống đang 
gặp muôn vàn khó khăn trong việc 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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giữ chân khán giả, thì truyền hình 
trên Internet đang trở thành một 
hướng đi mới. Đây được xem là xu 
thế, là cơ hội nhưng cũng là thách 
thức không nhỏ đối với người làm 
truyền hình.    

Sự dịch chuyển tất yếu 
Thống kê được ông Phan Thanh 

Giản, Giám đốc điều hành Clip TV 
đưa ra tại hội thảo “Tương lai phát 
triển truyền hình trên Internet tại 
Việt Nam” nằm trong khuôn khổ 
Triển lãm quốc tế phim và công nghệ 
truyền hình (Telefilm 2017) cho 
thấy, với dân số xấp xỉ 94 triệu 
người, người dùng Internet tại Việt 
Nam hiện nay chiếm 50% dân số, 
trong đó có 39,7 triệu người sử dụng 
Mobile Internet. “Đây là thời điểm 
vàng để dịch chuyển truyền hình 
truyền thống sang truyền hình 
Internet”, ông Giản nói. 

Và năm 2016 chính là thời điểm 
chứng kiến bước chuyển mình mạnh 
mẽ ấy. Nhận định trên cũng được 
ông Phạm Thành Nam, Giám đốc 
Công ty CP công nghệ số Sao Bắc 
Đẩu đồng tình. Theo ông, người 
dùng đang nhanh chóng chuyển sang 
màn hình thứ 2 (Second Screen), một 
thiết bị độc lập với tivi và trở thành 
một phần không thể thiếu trong việc 
trải nghiệm.  

Một câu hỏi được đặt ra là truyền 
hình OTT (Over The Top - giải pháp 
cung cấp các nội dung cho người sử 
dụng dựa trên các nền tảng Internet) 
liệu có phải là tương lai của ngành 

truyền hình tại Việt Nam. 

 
Triển lãm Telefilm 

Theo ông Phạm Anh Chiến, Giám 
đốc Trung tâm Sản xuất và kinh 
doanh nội dung số - Đài Truyền hình 
Việt Nam, thời gian xem tivi truyền 
thống giảm, lượng xem trên Internet 
ngày càng tăng. 

Hiện không chỉ các đài truyền hình 
mà lĩnh vực này còn có sự nhập cuộc 
mạnh mẽ của các nhà cung cấp dịch 
vụ viễn thông, những người sáng tạo 
nội dung cho đến chủ sở hữu các nền 
tảng trực tuyến. Tại Việt Nam, 
YouTube, Netflix, Iflix, VTV Go, 
FPT Play, Danet, ZTV, Clip TV, My 
K+, Daily motion... là những đơn vị 
tiên phong.   

Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, tại 
sao lại làm OTT, ông Nguyễn Minh 
Thảo, người sáng lập và quản lý của 
Umbala, cho biết: “Nói OTT là sân 
chơi của các ông lớn không sai. Tuy 
nhiên, chúng tôi muốn tạo sân chơi 
cho những người bình thường, trong 
đó đối tượng Umbala hướng đến là 
các bạn tuổi teen”. 

Cơ hội song hành thách thức 
Thống kê từ ông Phạm Anh Chiến 

cho thấy, doanh thu từ thị trường 
quảng cáo số năm 2016 tại Việt Nam 
đạt 58 triệu USD và dự kiến tăng lên 
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76 triệu USD trong năm 2017 và có 
thể tiệm cận 171 triệu USD vào năm 
2020. Theo ông Phạm Thành Nam, 
sự phát triển của truyền hình trên 
Internet là cơ hội để tăng doanh thu 
cho các đài phát thanh - truyền hình 
hiện nay. Ngoài việc cố gắng duy trì 
lượng khán giả trung thành, việc phát 
triển lượng khán giả mới trên nền 
tảng OTT là cách để tối đa hóa 
doanh thu cho các đài truyền hình, 
đặc biệt, khi quảng cáo trên internet 
đang tăng mạnh. Sau khi có nền tảng 
công nghệ tốt, việc duy nhất cần làm 
là chuẩn bị nội dung. 

Ông Thanh Giản phát biểu thêm, 
cách duy nhất để các đài truyền hình 
ứng phó với “cơn lũ Internet” là phải 
chấp nhận sống chung và cạnh tranh 
một cách sòng phẳng… 

Thách thức lớn nhất đối với các 
đơn vị kinh doanh truyền hình 
Internet hiện nay, theo ông Phạm 
Anh Chiến là có thêm bao nhiêu 
khách hàng và thời gian họ xem các 
sản phẩm là bao lâu. “Ai giữ chân 
được khách hàng lâu hơn, người đó 
có nhiều tiền hơn”. 

VTV Go lên kế hoạch từ cuối 2017 
sẽ có riêng đội ngũ sản xuất nội dung 
dành cho OTT. “Càng có nhiều nội 
dung, người dùng càng có nhiều lựa 
chọn”, ông Giản nói. Trong khi đó, 
ông Thảo cũng như ông Chiến thì 
nhấn mạnh đến tính tương tác với 
khán giả nhằm tạo sự hấp dẫn, tăng 
tính chia sẻ.  

Các nhà sản xuất cũng nhìn nhận 

thực tế, hiện nay nhiều nội dung trên 
các nền tảng OTT tại Việt Nam vẫn 
còn chất lượng kém. Đặc biệt, chúng 
ta chưa có nhiều series phim được 
sản xuất riêng cho OTT, điều mà các 
đơn vị nước ngoài như Netflix đã 
làm rất hiệu quả. 

Một câu hỏi khác được đặt ra, OTT 
phát triển như vũ bão liệu có xảy ra 
khả năng truyền hình truyền thống sẽ 
mất đi trong 10 - 20 năm nữa. 

Theo ông Shaun Ray, ngay cả ở 
nước ngoài, nhiều thứ trên OTT vẫn 
chưa được hoàn thiện. Đặc biệt, 
nhiều nội dung là thế mạnh của 
truyền hình truyền thống như: tin tức 
trực tuyến, thể thao... 

Riêng ở Việt Nam, do đặc thù OTT 
mới chỉ phủ sóng ở các đô thị lớn 
nên truyền hình truyền thống chưa dễ 
biến mất. 

 (Theo Báo SGGP) 
 

CÔNG CỤ MIỄN PHÍ KIỂM 
TRA MÃ ĐỘC WANNA CRYPT 

Nhằm ứng phó với mã độc tống 
tiền đang phát tán rất mạnh mẽ tại 
hơn 90 quốc gia trên thế giới, trong 
đó có Việt Nam, ngày 15-5, Tập 
đoàn công nghệ Bkav đã phát hành 
công cụ miễn phí kiểm tra Wanna 
Crypt. 

Công cụ này giúp người sử dụng 
quét xem máy tính có đang bị nhiễm 
Wanna Crypt (còn được gọi là 
Wanna Crypt0r hoặc Wanna Cry) 
không. Quan trọng hơn, công cụ này 
có thể kiểm tra và cảnh báo nếu máy 
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tính có chứa lỗ hổng EternalBlue – lỗ 
hổng mà Wanna Crypt đang khai 
thác để xâm nhập máy tính. 

Người sử dụng có thể tải công cụ 
từ địa chỉ: 

Bkav.com.vn/Tool/CheckWanCry.
exe. Công cụ không cần cài đặt mà 
có thể khởi chạy luôn để quét. Riêng 
người sử dụng Bkav Pro hoặc Bkav 
Endpoint sẽ không cần chạy Tool vì 
đã có tính năng tự động bảo vệ. 

 
Giao diện công cụ quét mã độc  

Wanna Crypt 

Wanna Crypt có khả năng quét 
toàn bộ các máy tính trong cùng 
mạng để tìm kiếm và lây trực tiếp 
vào các máy có chứa lỗ hổng 
EternalBlue mà không cần người 
dùng phải thao tác trực tiếp với file 
đính kèm hay link độc hại. Vì vậy, 
chỉ cần một máy tính trong cơ 
quan/doanh nghiệp bị nhiễm mã độc, 
toàn bộ các máy tính khác trong 
mạng sẽ có nguy cơ bị mã độc tấn 
công, mã hoá dữ liệu. 

Theo nhận định của các chuyên gia 
Bkav, Wanna Crypt có thể xếp vào 
mức nguy hiểm cao nhất vì vừa lây 
lan nhanh vừa có tính phá hoại nặng 
nề. Kiểu lây nhiễm của mã độc tuy 
không mới, nhưng cho thấy xu 
hướng tận dụng các lỗ hổng mới để 

tấn công, kiếm tiền sẽ còn được 
hacker sử dụng nhiều trong thời gian 
tới, đặc biệt là các lỗ hổng của hệ 
điều hành. 

Sau khi quét bằng tool, nếu phát 
hiện máy tính có lỗ hổng, người 
dùng cần sao chép toàn bộ dữ liệu 
quan trọng trên máy, cập nhật bản vá 
cho hệ điều hành bằng cách vào 
Windows Update → Check for 
updates để kiểm tra các bản vá mới 
nhất. 

Để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm 
mã độc, các chuyên gia khuyến cáo 
người dùng mở các file văn bản nhận 
từ internet trong môi trường cách ly 
Safe Run và cài phần mềm diệt virus 
thường trực trên máy tính để được 
bảo vệ tự động. 

 (Theo pcworld.com.vn) 
 
 

 
 
 
 

GIỐNG LÚA THẢO DƯỢC – 
HƯỚNG ĐI MỚI ĐỂ NÂNG CAO 
GIÁ TRỊ  

Công ty CP Giống cây trồng 
Quảng Ninh (xã Hưng Đạo, huyện 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), vốn 
là cửa ngõ du nhập các tiến bộ kỹ 
thuật về chọn tạo giống lúa từ Trung 
Quốc vào Việt Nam.  

Ông Nguyễn Ngọc Tiến Giám đốc 
Cty CP Giống cây trồng Quảng 
Ninh, giới thiệu về 12 giống lúa công 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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ty đang bình tuyển, thì 3 giống đã 
sẵn sàng trình Cục Trồng trọt công 
nhận. Trong đó tiêu biểu là ĐT37- 
một giống lúa thuần kiểu hình đẹp, 
đẻ nhánh khá, bông to với 180 - 250 
hạt/bông, lá đòng đứng và hơi úp 
mo, góp lá hẹp. ĐT37 đã được công 
nhận sản xuất thử và 3 năm qua nó 
đã "thử lửa" ở nhiều vùng lúa trọng 
điểm, được nhiều tỉnh đánh giá cao 
và đề nghị công nhận chính thức đưa 
vào cơ cấu sản xuất. 

Trong số các giống được Cty CP 
Giống cây trồng Quảng Ninh chọn 
tạo có 2 giống ĐT100 và ĐT120. 
ĐT100 ngắn ngày, chỉ xung quanh 
120 ngày vụ xuân và 95 ngày vụ 
mùa, dạng hình cá thể cũng như quần 
thể rất hấp dẫn, lá úp mo, hiệu suất 
quang hợp cao, hạt dài vàng sáng và 
tỷ lệ chắc cao, đẻ nhánh khỏe. Đây là 
giống dễ lọt vào cơ cấu ở nhiều chân 
đất, nhất là tiềm năng năng suất 
không thua kém nhóm cao sản nếu 
thâm canh hợp lý. 

Còn ĐT120 được xem là một 
giống lúa chất lượng với thời gian 
sinh trưởng 125 ngày vụ xuân và 100 
ngày vụ mùa, lá xanh vàng, tuổi thọ 
lá công năng cao, hạt màu nâu sẫm 
với 150 - 200 hạt/bông, khối lượng 
1.000 hạt từ 22 - 23gr, năng suất 60 - 
65 tạ/ha, cơm trắng, bóng mềm, dẻo 
và vị đậm. 

Bộ giống lúa có màu hạt nâu đậm, 
nâu nhạt, nâu đen, tím thẫm với kiểu 
cây khá đẹp, số hạt trên mỗi bông 
trung bình nhưng tỷ lệ hạt chắc cao. 

Đây là bộ giống lúa “thảo dược” 
công ty đang nghiên cứu tuyển chọn. 

Năng suất các giống thảo dược ở 
ngưỡng 6 - 6,5 tấn/ha. Cái thực sự 
kinh ngạc là các chỉ tiêu phân tích về 
chất xơ, Vitamin B1, sắt, Omega 3, 
Omega 6 và Omega 9 trong hạt gạo 
thảo dược đều rất cao. Đây là những 
chất chống oxy hóa, làm trẻ tế bào 
đang được chiết xuất dưới dạng viên 
nang bán rất chạy trên thị trường. 

 
Cụ thể, giống ĐT128 có hàm 

lượng B1 là 0,78mg/100g; Canxi là 
64,7mg; sắt là 2,2mg và Omega 3 là 
9,39mg. So với giống lúa Khang dân 
với các thông số tương ứng là 0,1mg; 
26mg; 0,87mg và 3,23mg. 

Giống lúa ĐT190 có hạt màu nâu 
đen với các số liệu về khoáng chất và 
Omega còn khủng hơn nhiều so với 
Khang dân 18. Cụ thể B1 có 
0,8mg/100g; sắt có 2,7mg/100gr; 
Omega 3 có 59,5mg/100gr (Khang 
dân chỉ có 3,23 mg/100gr); Omega 6 
có 760mg/100gr (Khang dân có 
304mg/100gr) và Omega 9 có 
650mg/100gr (Khang dân 
180,6mg/100gr). 

Ông Tiến đã bỏ khá nhiều tiền để 
phân tích 5 giống ông ưng ý nhất đều 
cho hàm lượng các vi chất và Omega 
3, 6, 9 cao hơn lúa thường từ vài 
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ba đến cả chục lần.  
 (Theo hoinongdan.org.vn) 

 
MÁY BIẾN THỨC ĂN THỪA VÀ 
RÁC THẢI THÀNH PHÂN BÓN  

Ủ chất thải nông nghiệp hay rác 
thải hữu cơ thành phân bón là cách 
làm quen thuộc của nhiều nông dân ở 
Việt Nam cũng như trên thế giới. 
Tuy nhiên, tùy theo loại rác thải, thời 
gian ủ tương đối dài từ vài tháng đến 
hàng năm. 

Wlabs - nhóm sáng tạo thuộc 
Whirlpool Corporation đã giới thiệu 
chiếc máy Zera Foof Recycler biến 
đổi rác thải hữu cơ nhà bếp thành 
phân bón chỉ trong 24 giờ. 

Bên trong chiếc máy, rác thải hữu 
cơ là các loại thức ăn thừa, vỏ trái 
cây, lá rau sẽ được nghiền nhỏ. Dưới 
tác động của oxy, nhiệt độ và phụ gia 
hỗ trợ, tốc độ phân hủy từ hàng tuần 
sẽ rút xuống 24 giờ. Sản phẩm cuối 
cùng được chuyển xuống ngăn dưới 
cùng và có thể lấy ra dễ dàng, trở 
thành phân bón hữu cơ cho cây 
trồng. 

Chiếc máy đã đưa lên trang web 
gọi vốn cộng đồng Indiegogo. Giá 
bán bao gồm các gói đi kèm là phụ 
gia, máy lọc khí… khoảng 
1.199USD. Người dùng có thể giám 
sát, điều khiển thiết bị qua ứng dụng 
điện thoại. Sản phẩm đã được giới 
thiệu và nhận được giải thưởng sáng 
tạo tại triển lãm hàng điện tử tiêu 
dùng CES 2017.  

(Theo vnexpress.net) 

 
 
 

Hỏi: Xin cho hỏi, đi bộ đi trên 
đường cao tốc bị phạt bao nhiêu?  

Trả lời: Theo quy định của Luật 
giao thông đường bộ, đường cao tốc 
là đường dành cho xe cơ giới, có dải 
phân cách chia đường cho xe chạy 
hai chiều riêng biệt; không giao nhau 
cùng mức với một hoặc các đường 
khác; được bố trí đầy đủ trang thiết 
bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên 
tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành 
trình và chỉ cho xe ra, vào ở những 
điểm nhất định. 

Tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP ghi 
rất rõ, hành vi người đi bộ đi vào 
đường cao tốc sẽ bị phạt theo Khoản 
3, Điều 9 với mức xử phạt tiền từ 
100.000 đồng đến 200.000 đồng. 

Cụ thể tại khoản 3: Phạt tiền từ 
100.000 đồng đến 200.000 đồng đối 
với người đi bộ vào đường cao tốc, 
trừ người phục vụ việc quản lý, bảo 
trì đường cao tốc. 

Với dòng xe tham gia giao thông 
trên đường cao tốc thường có tốc độ 
cao, rất cao, việc người đi bộ vào 
đường cao tốc không chỉ gây nguy 
hiểm đến tính mạng của họ mà còn 
ảnh hưởng rất nhiều đến các xe đang 
chạy trên đường. Vì vậy, thời gian 
qua công tác tuyên truyền để người 
dân không đi vào đường cao tốc 
được nâng cao. 

Thực tế, tại một số tuyến đường 
cao tốc gần với khu dân cư vẫn còn 

HỎI – ĐÁP  
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tình trạng người dân vượt rào đường 
để đi vào, bắt xe khách. Với hành vi 
này, không chỉ người điều khiển xe 
khách bị phạt mà chính người dân 
cũng bị xử lý theo quy định của pháp 
luật. 

(Theo antoangiaothong.gov.vn) 
 
Mẹo vặt: Cách làm dầu dừa an toàn 
tại nhà cho chị em phụ nữ 

Với nhiều ưu điểm và tác dụng dầu 
dừa càng ngày càng được sử dụng 
rộng rãi. Tuy nhiên có những sản 
phẩm bán trôi nổi trên thị trường 
nhiều khi ta không yên tâm khi sử 
dụng. Tự làm dầu dừa ở nhà để sử 
dụng cho an toàn, mời bạn cùng tìm 
hiểu nhé. 

 
Cách làm dầu dừa tại nhà rất an toàn cho 

sức khỏe 

Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ 
Nước sôi để ấm khoảng 600C 

400ml, cơm dừa khô đã nạo 1kg, tốt 
nhất là bạn có thể mua dừa về lấy 
nước uống rồi phần cơm dừa ta nạo 
lấy bằng dao cạo, 1 dụng cụ dùng để 
lọc, chảo đun dừa 1 cái, đũa để 
khuấy loại to, 

Cách thức tiến hành 
Bước 1: dùng một cái chậu cho lớn 

để đổ cơm dừa vừa nạo vào, tiếp 

theo cho nước ấm vào chừng khoảng 
400ml, bạn đảo thật đều trong 
khoảng 15 đến 20 phút để hỗn hợp 
được trộn đều, bạn nên đảo trực tiếp 
bằng tay. 

Bước 2: bạn có thể dùng túi vải 
hoặc rây vắt và tiến hành vắt hỗn 
hợp dừa cho thật kỹ thành nước cốt 
dừa 

Bước 3: Toàn bộ nước cốt dừa vắt 
được ở trên bạn cho vào chảo, nhớ là 
sử dụng loại chảo đáy rộng để nhanh 
bốc hơi nước có trong hỗn hợp. Bạn 
bắc chảo lên bếp vặn lửa to cho hỗn 
hợp nhanh sôi, khi đã sôi thì bạn cho 
lửa đều và dùng đũa khuấy khuấy 
thật nhanh tay làm sao cho hỗn hợp 
không bị cháy. Sau đó thì vặn nhỏ 
lửa để không bị cháy khét dầu dừa. 

Bước 4: Sau đó bạn khuấy tiếp cho 
đều cho đến khi dung dịch trên chảo 
vón thành cục có màu vàng sẫm. Đây 
là dung dịch nước cốt dừa đó bạn, 
bởi hơi nước gần như đã bốc hơi hết, 
bạn tiếp tục đun cho đến khi nào dầu 
dừa trong veo là được. 

Bước 5: Khi dầu dừa đã hình 
thành, tắt bếp và để chảo nguội hẳn, 
bạn để cho cặn lắng xuống đáy chảo 
sau đó lọc dầu dừa cho vào chai lọ 
dùng dần. Với cách làm này bạn 
hoàn toàn yên tâm về độ vệ sinh của 
dầu dừa, các vi khuẩn đã bị tiêu diệt 
trong quá trình đun sôi dầu dừa, bạn 
hoàn toàn yên tâm bảo quản sử dụng 
trong thời gian dài khoảng 2 năm mà 
không lo bị hỏng.  

 (Theo 1001meovathay.com) 


