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BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ QUYỀN 
SÁNG TẠO CỦA PHỤ NỮ    

Hơn 8 thập kỷ thành lập và 
trưởng thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam ngày càng lớn mạnh, là tổ 
chức đại diện cho tiếng nói của mấy 
mươi triệu phụ nữ cả nước. 

 
Xưa, phụ nữ Việt Nam là lực 

lượng đóng góp xứng đáng cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc 
lập cho Tổ quốc. Nay, phụ nữ Việt 
Nam là những người có tri thức, 
sống văn hóa, nhân hậu, năng động, 
sáng tạo. Trong đó, thực hiện bình 
đẳng giới là nền tảng để phụ nữ được 
cống hiến cho gia đình và đất nước 
thời kỳ CNH - HĐH.    

Những năm kháng chiến, phụ nữ 
Việt Nam tay cày tay súng, vừa sản 
xuất vừa đánh giặc, đất nước từng 
tôn vinh những nữ anh hùng lao 
động, nữ anh hùng lực lượng vũ 
trang. Trong hòa bình xây dựng, 
ngày càng có nhiều phụ nữ thành 
công trên các lĩnh vực nghiên cứu 
khoa học, giáo dục, kinh tế, ngoại 
giao. Tỷ lệ phụ nữ tham chính ngày 
càng nhiều, tiếng nói của phụ nữ 
ngày càng có vai trò quyết định đối 
với những vấn đề trọng đại của quốc 

gia và quốc tế.  
Bình đẳng giới đã mở ra cơ hội 

cho phụ nữ phát huy sáng tạo, đóng 
góp xứng đáng công sức, trí tuệ cho 
đất nước. Theo đánh giá của Ngân 
hàng Thế giới, trong hơn 20 năm 
qua, Việt Nam là một trong những 
nước dẫn đầu toàn cầu về tỷ lệ phụ 
nữ tham gia các hoạt động kinh tế, 
xóa bỏ nhanh chóng khoảng cách về 
giới. Tuy nhiên, do nhiều nguyên 
nhân, bên cạnh những thành tựu đã 
đạt được, vấn đề bình đẳng giới vẫn 
còn nhiều bất cập. Nhận thức, thái độ 
và hành vi mang tính định kiến giới 
vẫn tồn tại ngay trong đội ngũ cán bộ 
công chức, thậm chí là trong những 
gia đình trí thức, gia đình trẻ.  

Với khái niệm này thì bình đẳng 
giới không phải là sự hoán đổi vai trò 
của nam, nữ từ thái cực này sang thái 
cực khác, và cũng không phải là sự 
tuyệt đối hóa bằng con số hoặc tỷ lệ 
50/50 mà là sự khác biệt về giới tính 
trong các vai trò sản xuất, tái sản 
xuất, vai trò chính trị và cộng đồng, 
đặc biệt là sự chia sẻ công việc gia 
đình, chăm sóc các thành viên gia 
đình để tạo cơ hội và điều kiện cho 
nam, nữ phát triển toàn diện. Đồng 
thời tạo điều kiện và cơ hội cho phụ 
nữ bù đắp những khoảng trống do 
việc mang thai, sinh con và gánh vác 
phần lớn lao động gia đình... 

 “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ 
ấm”, mỗi giới có vai trò riêng của 
mình. Song để phụ nữ được bình 
đẳng với nam giới, không thể chỉ 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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nghĩ giản đơn là chuyện “hôm nay 
anh nấu cơm, quét nhà, rửa bát; ngày 
mai em rửa bát, quét nhà, nấu cơm. 
Quyền bình đẳng của phụ nữ phải 
được giải quyết trên cơ sở các biện 
pháp tổng hợp về kinh tế, văn hoá, 
xã hội”. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 
sinh thời từng nói: “Phụ nữ muốn 
được bình đẳng không phải bảo 
Đảng và Chính phủ hay nam giới 
giải quyết, mà phải tự đấu tranh phấn 
đấu giành lấy”. 

Bình đẳng là một trong những 
quyền cơ bản của phụ nữ một nước 
độc lập, tự do. Nhưng muốn được 
bình đẳng, phụ nữ cần phải học. Học 
để có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, 
năng động sáng tạo, có lối sống văn 
hóa, có lòng nhân đạo. Chỉ có thoát 
khỏi những rào cản mang tính định 
kiến của xã hội, người phụ nữ Việt 
Nam hiện đại mới có thể sống “Tự 
tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm 
đang”, phát huy hết sáng tạo cá nhân, 
cống hiến ngày càng nhiều hơn cho 
gia đình và xã hội. 

(Theo baonghean.vn) 
 

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN 
TRUYỀN, GIÁO DỤC VỀ BÌNH 
ĐẲNG GIỚI    

Năm 2017, Ban Vì sự tiến bộ phụ 
nữ tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ban, 
ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu 
quả các mục tiêu chiến lược quốc gia 
về bình đẳng giới giai đoạn 2016-
2020; đổi mới và nâng cao chất 
lượng tuyên truyền giáo dục về bình 

đẳng giới phù hợp với từng nhóm đối 
tượng... 

Theo Kế hoạch, trong năm 2017, 
Tỉnh phấn đấu 50% các sở, ban, 
ngành cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân 
các cấp, 90% cơ quan của Đảng, Nhà 
nước, tổ chức chính trị – xã hội có 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ; Tạo 
việc làm mới cho 45% lao động nữ 
trong tổng số lao động được tạo việc 
làm mới; Đào tạo nghề và chuyên 
môn kỹ thuật cho 50% lao động nữ 
nông thôn dưới 45 tuổi;… 

Để đạt được các mục tiêu trên, 
tỉnh sẽ tập trung thực hiện các hoạt 
động như: Nâng cao năng lực và hiệu 
quả quản lý nhà nước về bình đẳng 
giới; Nâng cao năng lực cho đội ngũ 
cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ 
nữ thuộc diện quy hoạch cấp tỉnh, 
cấp huyện; Hỗ trợ thực hiện bình 
đẳng giới trong những lĩnh vực, 
ngành, địa phương có bất bình đẳng 
giới hoặc có nguy cơ cao bất bình 
đẳng giới;… 

(TH) 
 

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG 
NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ CAO    

Ngày 12/9/2017, tại Trung tâm 
Hội nghị, UBND tỉnh tổ chức Hội 
nghị Xúc tiến đầu tư vào nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chủ 
tọa Hội nghị gồm ông Nguyễn Hồng 
Lĩnh - Ủy viên BCH Trung ương 
Đảng - Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn 
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Văn Trình – Phó Bí thư Tỉnh ủy - 
Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Tuấn Quốc 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự 
Hội nghị còn có Bà Nguyễn Thị Yến, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội 
tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các 
sở, ban, ngành, địa phương và hơn 
200 đại biểu là các doanh nghiệp 
hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp 
trong và ngoài tỉnh. 

Hội nghị nhằm quảng bá, giới 
thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tạo 
cơ hội gặp gỡ trực tiếp, trao đổi, xúc 
tiến thu hút đầu tư với các tỉnh lân 
cận, các khu, vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao về khả năng 
liên kết, hợp tác nhằm tiến tới hình 
thành một mạng lưới liên kết các 
vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao và thu hút đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao. Qua đó, khai thác và tận 
dụng lợi thế so sánh của mỗi vùng 
trong việc thu hút đầu tư, chuyển 
giao công nghệ và hình thành chuỗi 
cung ứng sản phẩm nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao; giới thiệu các 
chính sách ưu đãi, các lĩnh vực kêu 
gọi đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao của tỉnh nhằm mời 
gọi doanh nghiệp đầu tư vào khu, 
vùng nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao.  
Phát biểu tại hội nghị, ông 

Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh Hội 
nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao thể hiện 
quyết tâm lớn của tỉnh BR-VT về 
thúc đẩy phát triển ngành nông 
nghiệp. Ông đề nghị các doanh 
nghiệp đầu tư trong nông nghiệp 
phải áp dụng công nghệ cao vào sản 
xuất nông nghiệp bởi tỉnh không 
chấp nhận làm nông nghiệp theo kiểu 
truyền thống, vừa hao đất, vừa hao 
nước và năng suất thấp…  

Bên cạnh đó ông Nguyễn Hồng 
Lĩnh cũng yêu cầu các Sở, Ngành 
cần tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
tháo gỡ những rào cản, chính sách để 
hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy 
mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa điện, 
nước, đường giao thông đến những 
vùng nông nghiệp, tạo điều kiện tốt 
nhất để phát triển nông nghiệp, đặc 
biệt là các vùng có dự án của doanh 
nghiệp. Và các Sở, Ngành đặc biệt là 
Sở NN-PTNT thực hiện đầy đủ các 
chính sách, đề án để chương trình 
phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao đạt hiệu quả, …. 

(TTTT&TKKH&CN) 
 

 
 
 
DÙNG LÕI NGÔ THAY THAN 
ĐÁ, GIẢM Ô NHIỄM MÔI 
TRƯỜNG  

Hàng năm, sản lượng lõi ngô ở 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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Việt Nam thải ra môi trường khoảng 
8-10 triệu tấn, nhưng chỉ có một tỷ lệ 
nhỏ được sử dụng nghiền làm phân 
bón vi sinh, làm giá thể phục vụ 
trồng nấm và chất đốt thủ công, còn 
lại phần lớn thải loại. Điều này 
không chỉ gây lãng phí nguồn 
nguyên liệu mà còn gây ô nhiễm môi 
trường. 

 
Chỉ có một phần nhỏ lõi ngô được sử dụng 

làm giá thể trồng nấm. Ảnh: Báo Công 
thương 

Nhằm khắc phục hạn chế trên, Bộ 
Công Thương phê duyệt đề tài 
nghiên cứu ứng dụng phương pháp 
khí hóa lõi ngô theo nguyên lý liên 
tục ở quy mô công nghiệp của Viện 
nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông 
nghiệp. 

Từ đề tài nghiên cứu, nhóm nghiên 
cứu đã chế tạo ra một hệ thống lò khí 
hóa lõi ngô liên tục ở quy mô công 
nghiệp để chuyển hóa nhiên liệu ở 
dạng rắn (lõi ngô) sang dạng khí 
tổng hợp (syngas), có nhiệt trị cao, 
dễ sử dụng. 

Sau một thời gian khảo nghiệm 
thực tiễn sản xuất tại Sơn La, lò khí 
hóa này đã thay thế một số loại lò 
đốt trực tiếp dùng nguyên liệu than 
đá hoặc đốt lõi, cung cấp nhiệt cho 
chính cơ sở sấy ngô hoặc các thiết bị 

khác có sử dụng năng lượng nhiệt.  
Kết quả sau khi khảo nghiệm trong 

thực tiễn sản xuất cho thấy, hệ thống 
đáp ứng được hoàn toàn các yêu cầu 
chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật. Chi phí 
cho nhiên liệu đốt chỉ bằng khoảng 
1/3 so với lò đốt trực tiếp sử dụng 
than đá. Hơn nữa, giá thành thiết bị 
chỉ bằng khoảng 40-45% so với nhập 
từ Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, 
Trung Quốc… 

Việc tạo ra hệ thống lò khí hóa lõi 
ngô sẽ mở ra hướng đi mới trong 
việc sử dụng có hiệu quả nguồn phụ 
phẩm nông nghiệp đang có nhiều tại 
Việt Nam. 

 (Theo Báo Công thương) 
 

MŨ BẢO HIỂM THÔNG MINH 
VÀ ĐA NĂNG  

Ngoài việc giúp bảo vệ tối đa 
phần đầu của bạn trong lúc đạp hoặc 
lái xe, Sena Smart Cycling Helmet 
còn cho phép bạn nghe nhạc không 
dây, trò chuyện điện thoại, chụp ảnh 
hoặc quay phim hoàn toàn rảnh tay, 
nghe đài FM và thậm chí có thể dùng 
như một bộ đàm để liên lạc cùng lúc 
đến 3 người dùng khác trong phạm 
vi gần 1 km. 

 
Nếu chiếc xe đạp của bạn được 

trang bị các bộ cảm biến chuyên về 
theo dõi sức khỏe, thì Sena Smart 
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Cycling Helmet cũng sẽ tự động cập 
nhật những thông tin này bằng cách 
gởi thông báo dạng âm thanh để bạn 
kịp thời nhận biết thay vì phải mở 
smartphone ra xem.       

Vì được trang bị một camera 
hành động nằm ở mặt trước, nên 
Sena Smart Cycling Helmet còn giúp 
bạn dễ dàng chụp ảnh hoặc quay 
phim ngay trong lúc đang đạp hoặc 
lái xe. Action camera này có trường 
nhìn đến 125 độ, quay phim Full HD 
1080p ở tốc độ 60 khung hình/giây 
hoặc Quad HD ở tốc độ 30 khung 
hình/giây và lưu video clip quay 
được vào thẻ nhớ micro SD. 

Nó dùng loại pin sạc Lithium 
polymer với thời lượng đủ để bạn 
thoại rảnh tay liên tục đến 10 giờ 
liền, quay phim được khoảng 2 giờ 
và mất gần 3,5 giờ để sạc đầy pin. 
Loại mũ này có hỗ trợ kết nối wifi, 
bộ điều khiển từ xa cầm tay nhằm 
thuận tiện hơn trong sử dụng. 

 (Theokhoahocphothong.com.vn) 
 
 
 

 
 
BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA PHỤ 
NỮ NÔNG THÔN TRONG 
CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI  

Gần 80% dân số Việt Nam sống 
ở nông thôn. Phụ nữ nông thôn sinh 
sống và lao động ở các vùng miền có 
điều kiện khác nhau; đồng thời có sự 

phong phú, đa dạng trong dân tộc, 
tôn giáo, lứa tuổi, trình độ học vấn, 
nghề nghiệp...  

Trong xu hướng nam giới ngày 
càng chuyển sang các công việc phi 
nông nghiệp và di cư ra thành thị tìm 
việc làm thì phụ nữ đang giữ vị trí 
trung tâm và đóng vai trò quyết định 
trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, 
xã hội, cộng đồng, tham gia trực tiếp, 
tích cực vào xây dựng cơ sở hạ tầng, 
thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp và xây dựng đời sống 
văn hóa, tinh thần và quản lý cộng 
đồng. 

Ðể xây dựng được nông thôn mới thì 
cần có nhiều gia đình nông thôn mới, 
giàu mạnh, tiến bộ. Trong mỗi gia 
đình, phụ nữ chính là người cùng 
chồng quản lý các nguồn lực, quyết 
định các đầu tư, chi tiêu lớn trong 
sản xuất, kinh doanh, xây dựng nhà 
cửa và mua sắm các tiện nghi sinh 
hoạt. Họ là chủ thể quan trọng và là 
nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình 
xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam 
hiện nay. 

Thứ nhất, bảo đảm quyền của phụ 
nữ nông thôn Việt Nam là nghĩa vụ 
quốc tế của Nhà nước Việt Nam với 
tư cách là thành viên của hầu hết các 
công ước quốc tế về quyền con 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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người trong đó có Công ước của 
Liên Hợp quốc về xóa bỏ tất cả các 
hình thức phân biệt đối xử chống lại 
phụ nữ. 

Thứ hai, bảo đảm quyền phụ nữ 
nông thôn, tạo cơ hội bình đẳng cho 
phụ nữ, góp phần thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới. Mặt khác, khi phụ nữ 
nông thôn tham gia tích cực phong 
trào xây dựng nông thôn mới sẽ có 
cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận 
và hưởng các quyền lợi từ chương 
trình xây dựng nông thôn mới.  

Để hạn chế những rào cản đối với 
phụ nữ nông thôn trong việc tiếp cận, 
hưởng thụ lợi ích và phát huy hơn 
nữa vai trò của họ trong việc xây 
dựng nông thôn mới, các cấp ủy 
Đảng, chính quyền cần tiếp tục đẩy 
mạnh công tác phổ biến, tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật về quyền 
của phụ nữ. Bảo đảm quyền và tạo 
cơ hội bình đẳng cho phụ nữ nông 
thôn tham gia tích cực, hiệu quả vào 
chiến lược xây dựng nông thôn mới 
ở Việt Nam hiện nay. 

(Theo lyluanchinhtri.vn) 
 
TRỒNG ỔI SẠCH CHO THU 
NHẬP HÀNG TRĂM TRIỆU 
MỖI NĂM  

Với tư duy sản xuất ổi ghép Đài 
Loan sạch theo chuỗi giá trị, ông 
Nguyễn Văn Vinh ở xã Trác Văn 
(huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) 
không chỉ thay đổi cách làm truyền 
thống, mà mô hình đã mang về cho 

ông hàng trăm triệu đồng/năm. 
 

Trước kia, ông Vinh cũng trồng 
lúa, ngô, rau… nhưng chẳng khá lên. 
Ông đã mạnh dạn thuê 2ha đất 
chuyển dần sang trồng ổi. Sau 3 
năm, cơ ngơi của ông Vinh có 1,5ha 
ổi lê Đài Loan, năng suất trung bình 
30 tấn/năm. 

Hầu như vườn ổi nhà ông đều sử 
dụng phân hữu cơ không dùng phân 
bón hóa học, thuốc BVTV. Để quả ổi 
cho chất lượng tốt, ông thăm vườn 
thường xuyên, bón phân đều đặn và 
cắt tỉa cành, hạn chế sâu bệnh. Vườn 
ổi nhà ông Vinh hầu như không xịt 
thuốc trừ sâu, mà chủ yếu chỉ tỉa 
cành, xới cỏ. Vào tầm giáp Tết, ổi ra 
quả non, cây thường có sâu róm nên 
phải theo dõi thường xuyên và có thể 
bắt sâu bằng biện pháp thủ công.  

Lúc quả non bằng ngón tay cái 
người lớn, ông Vinh bắt đầu dùng 
bao ni lông PP và bao xốp để bọc ổi, 
giúp cho quả đẹp, tránh bị ruồi vàng 
tấn công. Chi phí bỏ ra mua túi bọc 
ổi cũng tốn kém. Dù có thể tận dụng 
dùng lại được khoảng 2 - 3 vụ nhưng 
mỗi vụ, ông cũng mất đến vài triệu. 

Để chủ động đầu ra, ông đã mở 
các đại lý tại TP Phủ Lý (Hà Nam). 
Ngoài thị trường trong tỉnh, sản 
phẩm ổi của ông cũng vươn ra các 
tỉnh miền Bắc như Điện Biên, Lai 
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Châu, Lào Cai… Ngoài ra, ông còn 
tạo việc làm thường xuyên cho 
5 lao động, thu nhập trên 100 nghìn 
đồng/người/ngày.  

Ông Vinh mong muốn “Tôi đang 
hướng đến đưa sản phẩm vào các 
siêu thị. Để người dân yên tâm làm 
nông nghiệp sạch, chúng tôi mong 
muốn Nhà nước cho thuê đất thời 
gian lâu hơn và được hỗ trợ khu sơ 
chế sản phẩm”. 

(Theo bannhanong.vn) 
 

QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ 
TỔNG HỢP BỆNH THỐI ĐEN 
QUẢ CA CAO  

Quy trình phòng trừ tổng hợp 
bệnh thối đen quả ca cao được xây 
dựng từ kết quả nghiên cứu khoa học 
của Viện Bảo vệ thực vật trong quá 
trình thực hiện đề tài "Nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ sinh học xác 
định tác nhân gây bệnh và biện pháp 
quản lý tổng hợp bệnh thối đen quả 
ca cao" tại tỉnh Đắk Lắk và Bình 
Phước. 

 Quy trình đã được Bộ Nông 
nghiệp và PTNT công nhận là tiến 
bộ kỹ thuật, công nghệ mới. Khuyến 
nông Việt Nam xin giới thiệu quy 
trình để bà con nông dân tham khảo. 

 Bệnh thối đen quả ca cao do 
nấm Phytophthora palmivora gây ra. 
Triệu chứng bệnh: Trên quả ban đầu 
xuất hiện những chấm nhỏ màu nâu, 
sau đó vết bệnh phát triển rất nhanh 
và chuyển sang màu đen, các vết 
bệnh có thể liên kết bao kín bề mặt 

quả. Bệnh hại giai đoạn quả non làm 
quả bị khô đen và vẫn dính trên cây; 
bệnh hại khi quả to gây thối quả, hạt 
lép, quả có thể bị rụng. 

 Bệnh chủ yếu gây hại trên quả ca 
cao, do đó quy trình tập trung phòng 
trừ tổng hợp bệnh trên quả. Tuy 
nhiên, để quản lý bệnh hiệu quả và 
bền vững cần bắt đầu từ giai đoạn 
vườn ươm. 

 1. Phòng trừ tổng hợp bệnh giai 
đoạn vườn ươm 

 1.1. Chuẩn bị vườn ươm 
Vườn ươm phải xa vườn cây cao 

cao lâu năm để hạn chế sự lây truyền 
của bệnh. Các vật liệu như lá dừa 
khô, các loại cây che bóng hay lưới 
nilon đen dùng che bóng vườn ươm 

 1.2. Chuẩn bị bầu ươm 
- Hỗn hợp của bầu ươm gồm: 3 

phần trấu hoặc xơ dừa + 2 phần đất + 
1 phần phân chuồng hoai trộn đều 
với 10 kg vôi + 5 kg supe lân + 1 kg 
phân NPK 16-16-8 (1-2 g/bầu đất) 
cho mỗi m3 hỗn hợp. Sử dụng chế 
phẩm sinh học có thành phần chứa 
nấm đối kháng Trichoderma 
asperellum, vi khuẩn đối 
kháng Bacillus 
amyloliquefaciens subsp. amylolique
faciens và vi khuẩn đối 
kháng Bacillus methylotrophicus để 
hạn chế nguồn nấm Phytophthora 
palmivora trong hỗn hợp bầu ươm. 

 - Bầu ươm có kích thước 15 x 20 
cm hoặc 20 x 30 cm để sử dụng cho 
cây giống có thời gian lưu trong 
vườn ươm 4 - 5 tháng. 
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 1.3. Xử lý và gieo hạt 
Hạt lấy từ quả vừa chín và được 

loại bỏ lớp cơm nhầy bằng cách chà 
và đem rửa sạch. Ngâm hạt khoảng 
10 phút trong dung dịch thuốc có 
hoạt chất Metalaxyl 0,3%, sau đó ủ 
hạt nơi khô và thoáng mát. Sau 1 - 2 
ngày hạt bắt đầu nảy mầm thì gieo 
ngay. Gieo thẳng đứng hạt vào bầu 
đất theo chiều đầu mầm rễ quay 
xuống. Hạt được cắm sâu vừa ngang 
bằng mặt bầu. 

 1.4. Chăm sóc cây con ở vườn 
ươm 

a. Bón phân: Phun phân qua lá 2 
tuàn/lần và bón gốc mỗi tháng 1 lần 
bằng các loại phân hỗn hợp NPK 
(16-16-8 + TE) với liều lượng 1 - 3 
gam/bầu tương ứng với cây còn nhỏ 
hay đã lớn. 

 b. Phòng trừ bệnh: Bệnh chủ yếu 
trong vườn ươm là thối lá, héo thân 
do Phytophthora palmivora. Dùng 
các loại thuốc có hoạt chất Metalaxyl 
hoặc hoạt chất Fosetyl - Aluminum 
để phòng trừ. 

1.5 Giống và tiêu chuẩn cây 
giống đem trồng 

- Chọn giống có tên trong danh 
mục giống cây trồng do Bộ Nông 
nghiệp và PTNT ban hành, phù hợp 
với điều kiện cụ thể của từng vùng 
theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp 
và PTNT. 

- Cây giống ca cao phải có nguồn 
gốc xuất xứ, đúng giống, cây khỏe, 
bộ lá thành thục, xanh tốt và khuyến 
khích những giống có khả năng 

chống chịu bệnh thối đen quả như 
giống TD3, TD8… 

 - Cây khi xuất vườn có chiều cao 
35 - 40cm, đường kính gốc trên 5 
mm, chồi ghép phải đạt chiều dài từ 
15 - 20cm trở lên, sinh trưởng phát 
triển tốt. (Còn tiếp) 

(Theo vaas.org.vn) 
 
BỆNH LEUCO TRÊN GÀ VÀ 
BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG 
(Tiếp theo) 

5. Chẩn đoán bệnh 
* Dựa vào các triệu chứng, bệnh 

tích điển hình của gà bệnh như kém 
ăn, gầy nhanh, ủ rũ, tiêu chảy, mào 
tích nhợt nhạt; máu loãng khó đông; 
khi mổ khám thấy u cục ở túi 
fabricius, gan, lách, thận, màng treo 
ruột, tim và buồng trứng… 

* Chẩn đoán phân biệt với một số 
bệnh ở gà như: 

- Với bệnh ký sinh trùng đường 
máu ở gà 

Giống nhau: Gà chết thường biểu 
hiện chân khô, lông xơ xác, mào tích 
nhợt nhạt. Máu loãng, khó đông. 

Khác nhau: 
Bệnh Leuco - Bệnh xảy ra ở gà 

trên 14 tuần tuổi (thường 24 - 40 
tuần tuổi), không có tính mùa vụ. 

- Xác gà chết gầy 
- U cục ở nhiều cơ quan nội tạng 

của gà bệnh, đầu tiên xuất hiện ở túi 
fabricius sau đó ở gan, lách, thận, 
màng treo ruột, tim và buồng trứng. 

Bệnh ký sinh trùng đường máu:  
- Bệnh thường xảy ra ở gà trên 6 
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tuần tuổi, xảy ra nhiều vào mùa mưa 
ẩm có nhiều muỗi, dĩn. 

- Xác gà chết không gầy. Cơ ức 
khô cứng, nhợt nhạt loang lổ các 
vùng nhạt màu. Gan, lách sưng to và 
bở nát; Một số trường hợp thận tăng 
sinh và dễ vỡ. 

- Với bệnh Marek 
Giống nhau 
- Gà chết thường biểu hiện xác gầy, 

lông xơ xác, mào tích nhợt nhạt. 
- U cục ở nhiều cơ quan nội tạng. 
Khác nhau 
Bệnh Leuco: - Bệnh xảy ra ở gà 

trên 14 tuần tuổi (thường 24 - 40 
tuần tuổi). 

- U cục đầu tiên xuất hiện ở túi 
fabricius. 

- Các u riêng biệt 
Bệnh Marek:  
- Bệnh xảy ra ở gà trên 4 tuần tuổi 

(thường 10 - 20 tuần tuổi). 
- Không có u cục trên túi fabricius 
- Gà có hiện tượng sưng dây thần 

kinh, gây liệt chân. 
* Để chẩn đoán chính xác, cần xét 

nghiệm tế bào: Tìm các tế bào ung 
thư ở túi fabricius, gan, lách, thận, 
tim, màng treo ruột và buồng trứng. 

6. Phòng chống bệnh 
Mua gà giống từ cơ sở chăn nuôi 

an toàn với các bệnh truyền nhiễm 
trong đó có bệnh Leuco. 

Tăng cường công tác vệ sinh trong 
ấp nở trứng gà, không ấp nở trứng 
của đàn gà bị bệnh; vệ sinh, khử 
trùng máy ấp nở và dụng cụ ấp nở. 

Đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, 

thực hiện trống chuồng sau mỗi lứa 
nuôi, vệ sinh, khử trùng chuồng trại 
và dụng cụ, thiết bị chăn nuôi. 

Sớm phát hiện đàn gà mắc bệnh để 
cách ly và xử lý kịp thời, hạn chế 
phát tán mầm bệnh ra môi trường và 
lây lan bệnh qua ấp nở hoặc chăn 
nuôi. 

7. Điều trị 
Bệnh do vi rút gây nên, không có 

thuốc điều trị. (Hết) 
 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 

 
KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG 
RỤNG GIÉ TIÊU 

Các vườn tiêu thường gặp phải 
vấn đề rụng gié tiêu, bà con có thể 
tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp 
khắc phục như sau: 

 
1.  Rụng gié do sinh lý 
- Thông thường hồ tiêu sẽ diễn ra 

hiện tượng rụng sinh lý sau khi ra gié 
khoảng 2-4 tuần. Đây là hiện tượng 
sinh lý bình thường của cây. Số 
lượng và tỷ lệ rụng tùy thuộc vào 
tình trạng của cây. 

- Hiện tượng rụng gié thường chỉ 
ở những cây kém phát triển, rễ bị hư 
hại hoặc ra gié quá nhiều. 

2.  Rụng gié do thời tiết 
Gié tiêu hình thành và phát triển 

trong mùa mưa. Thời gian này một 
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số vườn chủ quan không tưới nước 
mà chỉ trông vào nước mưa cung cấp 
cho cây tiêu nên những vườn không 
có nước tưới hàng tuần bỗng nhiên 
tiếp nhận lượng nước lớn làm cây bị 
sốc do thay đổi điều kiện đột ngột 
dẫn đến rụng trái non. 

Ngoài ra vào thời điểm giao mùa 
nhiệt độ môi trường thay đổi, gặp 
những đợt gió lạnh… có thể làm 
rụng gié hàng loạt. 

Cách khắc phục: Lúc tiêu đang 
trong giai đoạn ra hoa cần chủ động 
tưới nước thường xuyên để hạn chế 
bị rụng và chuỗi tiêu bị răng cưa, bồ 
cào. Khi tiêu đã đậu hoa, đậu trái 
trong điều kiện thời tiết bất lợi này 
có thể dùng các loại phân bón lá kết 
hợp vi lượng để cung cấp dinh 
dưỡng và tăng khả năng chống chịu 
cho cây. 

3.  Rụng gié do vấn đề dinh 
dưỡng 

Ở giai đoạn cây tiêu đang mang 
trái, việc thừa, thiếu hay mất cân 
bằng dinh dưỡng nhất là đạm, lân và 
kali đều dẫn đến tác hại do làm thay 
đổi sinh lý của cây. Việc cung cấp 
thừa đạm dẫn đến phát triển thân lá 
và cạnh tranh trực tiếp dinh dưỡng 
với trái, làm chất lượng trái giảm sút 
và làm rụng gié hoa. Ngoài ra thiếu 
các dưỡng chất trung và vi lượng gié 
hoa cũng dễ rụng. 

Biện pháp khắc phục: Chú ý 
khâu chăm sóc vườn tiêu trong thời 
kỳ mang trái, cung cấp đầy đủ, cân 
đối các chất đạm, lân và kali giúp 

cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu 
với các điều kiện bất thuận. Chú ý 
không được bón thiếu kali (thời kỳ 
này có thể sử dụng phân bón NPK 
hàm lượng 19-9-19+TE với lượng 
250-300g/gốc). Phân bón được chia 
nhỏ để bón làm nhiều lần. Ngoài ra 
cần cung cấp thêm các chất trung vi 
lượng như canxi, mangan và bo vào 
thời kỳ trước và sau khi tiêu đậu trái. 

4. Rụng gié do sâu bệnh hại 
Một số loài sâu bệnh hại có thể 

tấn công trực tiếp vào gié hoa làm 
gié hoa rụng như: 

Côn trùng gây hại: 
-  Bọ xít muỗi: Chích hút nhựa 

cây ở những bộ phận non, sau khi 
chích hút chúng sẽ tạo ra nhiều đốm 
đen trên bề mặt lá và cuống gié và 
làm rụng lá non và gié. 

-  Rầy thánh giá: Chích hút lá 
non, gié bông, gié quả, quả non làm 
rụng gié bông, gié quả, quả non, 
giảm tỷ lệ đậu quả và ảnh hưởng đến 
năng suất vườn cây. Trên gié bị rụng 
xuất hiện triệu chứng thối hoặc sũng 
nước. Khác với bọ xít muỗi, khi rầy 
thánh giá tấn công ít có vết đen trên 
lá và cuống gié. 

Cách khắc phục 
- Cắt tỉa vườn thông thoáng, dọn 

sạch cỏ dại, tỉa cành cây trụ sống để 
hạn chế nơi ẩn nấp của côn trùng. 

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: 
Tùy vào tình hình vườn mà có cách 
xử lý phù hợp. Giai đoạn hồ tiêu 
đang ra hoa thụ phấn việc phun xịt 
cần hạn chế để tránh làm ảnh hưởng 



Phổ Biến Kiến Thức số 213 - 9.2017 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 11 

đến hoa. Có thể sử dụng các loại 
thuốc như: Thiamax 25WG, Brightin 
1.8EC… để phun xịt. Lưu ý nên 
phun mặt dưới lá và lúc chiều tối do 
các loại côn trùng chít hút này ưa 
bóng râm. 

(Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

 
 
 
SƠ CỨU TẠI CHỖ KHI RẮN 
CẮN  

Thường gặp 2 loại rắn độc: 
- Họ rắn lục: rắn lục điển hình, 

chàm quạp… gây rối loạn đông máu. 
- Họ rắn hổ: hổ chúa, hổ đất, hổ 

mèo, cạp nong, cạp nia… gây liệt, 
suy hô hấp. 

Triệu chứng thường thể hiện rõ 
ngay sau khi bị rắn cắn, nên việc 
quan sát nạn nhân là cực kỳ quan 
trọng. 

Sơ cứu tại chỗ khi rắn cắn 
- Cố gắng xác định được loài rắn 

đã cắn; màu sắc, kích thước, hình 
dạng đầu, cách thức tấn công, tất cả 
đều hữu ích. 

- Để nạn nhân nằm yên và trấn an 
họ; cử động sẽ khiến máu chảy và 
truyền nọc đọc đến tim nhanh hơn. 

- Cố định chân tay nhưng không 
được hạn chế sự lưu thông của máu, 
trừ khi biết chắc loài rắn đã cắn có 
nọc độc tác động đến thần kinh. 

- Nới lỏng quần áo của nạn nhân 
và nếu cần thiết có thể cởi các đồ 
trang sức (nhẫn, vòng) ở vùng bị cắn. 

- Cần phải theo dõi sát tình trạng 
hô hấp của bệnh nhân, nếu bệnh 
nhân thở nhanh, yếu, hoặc xuất hiện 
tím môi phải hô hấp nhân tạo ngay. 
Vì nguyên nhân tử vong hàng đầu là 
suy hô hấp do liệt cơ hô hấp, nên nếu 
không được hô hấp nhân tạo kịp thời, 
có thể bệnh nhân sẽ chết trước khi 
đến được bệnh viện. 

- Nếu bệnh nhân bị hoại tử tại vết 
cắn: rửa sạch bằng nước muối sinh 
lý, dùng gạc sạch đậy lên, băng lại, 
rồi chuyển đi bệnh viện. 

- Đưa nạn nhân đến bệnh viện 
càng sớm càng tốt. Nếu bệnh nhân 
còn tỉnh táo, cần đưa đến bệnh viện 
lớn, nơi có sẵn huyết thanh kháng 
nọc rắn đặc hiệu, vì huyết thanh 
kháng nọc rắn nên dùng sớm, tốt 
nhất trong 4 giờ đầu. Tuy nhiên, nếu 
bệnh nhân lơ mơ, hôn mê hay yếu 
liệt nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất. 
Có thể mang theo con rắn đã cắn 
bệnh nhân đến cơ sở y tế để bác sĩ 
xác định thuốc kháng nọc rắn phù 
hợp. 

- Bất cứ trường hợp nào bị rắn 
cắn, ngay cả khi xác định là rắn lành, 
đều cần xử trí và theo dõi tại bệnh 
viện như trường hợp rắn độc cắn, ít 
nhất trong 12 giờ đầu. Nếu trễ sau 24 
- 48 giờ, việc điều trị hiệu quả rất 
kém hoặc không hiệu quả. 

Chú ý: 
- Không nên băng garo sau khi bị 

rắn cắn vì: thứ nhất, cột chặt có thể 
làm máu không đến được vị trí đã bị 
buộc khiến phần này dễ hoại tử. Thứ 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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hai, khi đến bệnh viện, bác sĩ tháo 
băng garo ra thì chất độc sẽ cùng lúc 
ùa về tim khiến bệnh nhân vào cơn 
sốc có thể tử vong lập tức. 

- Ngoài ra, bệnh nhân bị rắn cắn 
tuyệt đối không được đắp đá, chườm 
lạnh và tuyệt đối không bôi hóa chất, 
thuốc, lá cây… lên vết cắn. 

- Cách tốt nhất sau khi bị rắn cắn 
là rửa sạch vết thương, băng quấn 
kín vết thương bình thường để không 
tạo áp suất và gây bầm tím, hoặc 
băng nẹp giống như khi gãy chân 
tay. 

- Trong khi vận chuyển nạn nhân đi 
cấp cứu nên để vùng bị cắn thấp hơn 
vị trí của tim, nếu ở chân, tay thì có 
thể để thõng tay hoặc chân 
  (ThS.BS. Nguyễn Đình Qui (BV nhi 

đồng 2) 
 

LỢI ÍCH SỨC KHỎE CỦA ĐẬU 
BẮP  

Đậu bắp là loại rau mang lại rất 
nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể 
của bạn. Đậu bắp ít calo nhưng lại 
giàu dưỡng chất, nó là một nguồn 
chất xơ, vitamin A, C, folate, vitamin 
K, vitamin nhóm B, sắt, kali, kẽm, 
canxi, mangan và magie. 

 
 Đậu bắp giàu chất dinh dưỡng 

thực vật và chất chống oxy hóa như 
lutein, xanthin và beta-carotene. Nó 

có khả năng chữa một số bệnh như 
tiểu đường, hen suyễn, thiếu máu, 
giảm thị lực và một số bệnh khác. 
Dưới đây là những bệnh mà đậu bắp 
có thể giúp chống lại: 

Giảm thiếu máu: Đậu bắp hỗ trợ 
việc sản sinh ra hồng cầu và ngăn 
chặn thiếu máu 

Chống ung thư: Đậu bắp là một 
nguồn chống oxy hóa và tăng cường 
hệ miễn dịch. Nó bảo vệ cơ thể khỏi 
các gốc tự do và ngăn chặn đột biến 
tế bào. Do vậy đây là một loại rau 
chống ung thư hiệu quả. 

Chống hen suyễn: Là loại rau giàu 
vitamin C và chất chống oxy hóa nên 
đậu bắp giúp giảm hiệu quả chứng 
hen suyễn. 

Tăng sức mạnh cho xương: Đậu 
bắp chứa folate nên hỗ trợ trong việc 
tạo dựng xương chắc khỏe và ngăn 
chặn bệnh loãng xương 

Giảm cholesterol: Đậu bắp chứa 
nhiều chất xơ hòa tan giúp giảm 
cholesterol, điều này đồng thời làm 
giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và 
các bệnh về tim. 

Giảm táo bón: Đậu bắp chứa nhiều 
chất xơ và các đặc tính giúp nhuận 
tràng nên sẽ cải thiện được chứng táo 
bón. Ngoài ra thường xuyên ăn đậu 
bắp còn giúp giảm nguy cơ ung thư 
ruột già. 

Giảm tiểu đường: Đậu bắp tạo ra 
insulin để giảm lượng đường trong 
máu. Mỗi ngày, bạn nên ăn 6-8 quả 
đậu bắp để có thể giảm đáng kể 
đường huyết. 
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Cải thiện tầm nhìn: Đậu bắp rất 
giàu beta cartotene, lutein và xanthin 
nên rất có lợi cho thị lực.  
(khoahocvacongnghevietnam.com.vn) 

 
TÁC HẠI KHI ĂN QUÁ NHIỀU 
KHỔ QUA   

Khổ qua rất tốt cho sức khỏe, tuy 
nhiên ăn nhiều quá thì lại phản tác 
dụng. Khổ qua được nhiều người yêu 
thích vì công dụng làm mát, giải 
nhiệt cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người 
lại mắc phải một số sai lầm trong ăn 
uống khi dùng quá nhiều khổ qua. 
Nó có thể gây ra một số tác động tiêu 
cực, ảnh hưởng tới sức khỏe mọi 
người. Dưới đây là một số ảnh 
hưởng do ăn quá nhiều khổ qua: 

Kích thích sẩy thai 

 
Quan niệm kiêng ăn khổ qua khi 

mang thai có nguồn gốc từ xa xưa. 
Loại rau này có chứa một số thành 
phần tương tự như thuốc gây sẩy thai 
và thuốc điều kinh. Do đó, các 
chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo 
thai phụ và những người đang trong 
kỳ kinh nguyệt không nên ăn khổ 
qua. 

Tác động tiêu cực tới khả năng 
sinh sản 

Nếu ai đang mong có con thì cần 
loại khổ qua khỏi thực đơn hàng 
ngày. Ăn nhiều khổ qua sẽ làm một 

số loại hóc-môn “tình yêu” gia tăng 
quá mức cần thiết, tạo ra những 
thành phần độc tố gây hại trong cơ 
thể. 

Ảnh hưởng tới sức khỏe và sự 
phát triển của trẻ 

Không chỉ gây khó tiêu, phần 
ruột và hạt bên trong trái khổ qua 
còn chứa nhiều thành phần độc tố 
gây hại cho sức khỏe của trẻ em. 
Chính vì vậy, mọi người không nên 
cho trẻ ăn những món được chế biến 
từ khổ qua. Nếu muốn thay đổi khẩu 
vị cho bữa cơm thường ngày, cần 
trụng (chần) khổ qua trong nước sôi 
trước khi chế biến, nấu nướng. 

Thiếu máu tán huyết 
Đây cũng là một trong những ảnh 

hưởng tiêu cực mà mướp đắng có thể 
gây ra. Những triệu chứng thường 
gặp của bệnh này bao gồm hôn mê, 
đau bụng, đau đầu và sốt. 

Bệnh thiếu máu tán huyết là kết 
quả của việc thiếu hụt máu do các 
enzyme không hoạt động được như 
bình thường. Khi tiêu thụ quá nhiều 
mướp đắng, lượng độc tố trong loại 
rau này sẽ tác động đến chức năng 
của các enzyme, gây hại cho sức 
khỏe. 

Tăng men gan 
Mướp đắng có thể độc hại cho tế 

bào gan ở thú vật, enzym gan tăng 
cao sau khi dùng mướp đắng. Các 
chất trong mướp đắng có khả năng 
thay đổi hình dáng tế bào gan. Hạt 
mướp đắng chứa một chất tên vicine, 
là một độc tố có khả năng gây ngộ 
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độc tầm đậu (favism), một hội chứng 
cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt 
bụng và hôn mê. 

Ngay cả khi cây mướp đắng trồng 
ở những vùng thổ nhưỡng khác nhau 
thì thành phần trong quả cũng có tỷ 
lệ và sự có mặt các vi chất khác 
nhau. Do đó nếu cây trồng trên vùng 
đất có nhiễm kim loại nặng rất có thể 
trong quả mướp đắng trồng tại vùng 
này bị nhiễm kim loại nặng mà gây 
độc cho cơ thể khi chúng ta ăn nó. 

Không thích hợp với người bị 
bệnh gan và thận 

Người bị bệnh về gan và thận cần 
tránh ăn mướp đắng vì chúng rất khó 
tiêu hóa, có thể gây đầy hơi. Những 
người bị thiếu men G6PD (loại men 
có vai trò quan trọng trong việc 
chuyển hóa của tế bào hồng cầu) nên 
tránh xa loại rau có vị đắng này. Các 
chất trong mướp đắng có khả năng 
thay đổi hình dáng tế bào gan.  

Không thích hợp với người mắc 
bệnh tiêu hóa 

Việc ăn mướp đắng hàng ngày rất 
tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn quá 
nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và các 
vấn đề dạ dày.  

Để đảm bảo sức khỏe mọi người 
nên có chế độ ăn uống hợp lý, không 
nên ăn quá nhiều cũng như quá ít. 

(Theo vtc.vn) 
 
MUA THUỐC KHÔNG CẦN 
TOA: HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG   

Quen với việc mua thuốc phải có 
đơn của bác sĩ nên rất nhiều người 

nước ngoài sang Việt Nam tỏ ra khá 
ngạc nhiên khi việc mua thuốc ở Việt 
Nam lại đơn giản đến vậy. Chẳng 
cần đến đơn bác sĩ người ta vẫn vô tư 
ra hiệu mua thuốc, ai cẩn thận hơn 
thì kể bệnh rồi nhờ luôn người bán 
thuốc kê đơn mà không lường  trước 
được hậu quả.  

Qua nghiên cứu cho thấy tình 
trạng kháng thuốc, đặc biệt là kháng 
sinh ở Việt Nam đang ở mức báo 
động và ngày càng gia tăng. Tổ chức 
Y tế thế giới xếp Việt Nam vào 
nhóm các nước có tỉ lệ kháng kháng 
sinh cao nhất thế giới.  

Cơ quan này cũng đã cảnh báo về 
một cuộc khủng hoảng kháng sinh, 
có nghĩa là các kháng sinh sẽ ngày 
càng trở nên vô dụng do vi khuẩn 
kháng lại thuốc. Chúng ta có thể sẽ 
sớm cạn kiệt mọi kháng sinh mới và 
sẽ bắt đầu chết vì những nhiễm trùng 
mà chúng ta đã học được cách điều 
trị từ 100 năm trước. 

(Theo daidoanket.vn) 
 
 

 
 

TẠO CƠ HỘI ĐỂ PHỤ NỮ KHỞI 
NGHIỆP  

Theo số liệu thống kê, tại Việt 
Nam, tỷ lệ nữ doanh nhân đang ngày 
càng tăng qua các năm: Năm 2014 tỷ 
lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp 
(DN), giám đốc, chủ trang trại là 
25,4% tổng số DN cả nước, tăng 
0,5% so với năm 2013.  

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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Cô gái khởi nghiệp thành công từ những 

bình trà hoa. Ảnh: PHƯƠNG BÌNH 

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam (LHPN), số DN do nữ làm chủ, 
chủ yếu là DN có quy mô nhỏ và cực 
nhỏ; khả năng tiếp cận các chương 
trình, chính sách hỗ trợ DN nhỏ và 
vừa còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, 
với đặc tính giới, phụ nữ cũng gặp 
khó khăn hơn nam giới trong việc 
thực hiện hóa ý tưởng kinh doanh. 
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch 
Hội LHPN Việt Nam thừa nhận, 
những định kiến tồn tại lâu đời đã 
thành vật cản đối với phụ nữ khởi 
nghiệp và kinh doanh. Xã hội cho 
rằng, phụ nữ là "chân yếu tay mềm", 
phải là "hậu phương lớn" của gia 
đình. Ðiều đó, thật sự đặt lên vai chị 
em gánh nặng, khiến họ hạn chế cơ 
hội kinh doanh. Cũng từ quan niệm 
này khiến người phụ nữ thiếu động 
lực và môi trường để khuyến khích ý 
tưởng và hiện thực hóa ý tưởng kinh 
doanh của mình.  

Trên chặng đường đầu tiên của 
con đường khởi nghiệp, người phụ 
nữ còn phải đối mặt với khó khăn về 
vốn. Theo các khảo sát trên thế giới 
cho thấy start-up của những nhà khởi 
nghiệp nữ thường chỉ nhận được 
lượng vốn ban đầu xấp xỉ 50% số 

tiền mà các start-up có chủ nhân là 
nam giới nhận được. Những nhà đầu 
tư có xu hướng bị thuyết phục hơn từ 
những người có cách suy nghĩ giống 
họ, hoặc nói đến các vấn đề mà họ 
quan tâm. 

Thực tế những năm qua cho thấy, 
rất nhiều chính sách đã được ban 
hành để hỗ trợ phát triển DN. Tuy 
nhiên, phần lớn các chính sách, 
chương trình chỉ hỗ trợ khi DN đã 
được thành lập, hiện vẫn còn thiếu 
những chính sách, chương trình hỗ 
trợ bước hình thành và phát triển ý 
tưởng khởi nghiệp - giai đoạn tiền đề 
quan trọng cho việc phát triển DN 
thành công. Tại diễn đàn "Tăng 
quyền năng kinh tế cho phụ nữ khởi 
nghiệp, sản xuất, kinh doanh nông 
nghiệp nhằm thúc đẩy bình đẳng 
giới" (12-2016), Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vương Ðình Huệ cho 
biết, Chính phủ hiện đang trình Quốc 
hội dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, theo đó sẽ xây dựng các 
chương trình hỗ trợ DN, tập trung 
cho DN siêu nhỏ, khó khăn trong 
tiếp cận vốn, tín dụng, lao động và 
các yếu tố đầu vào khác nếu không 
có hỗ trợ của Nhà nước.  

Phía T.Ư Hội LHPN Việt Nam, 
theo Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển 
kinh tế, Ban đã đề xuất và tham mưu 
xây dựng đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi 
nghiệp giai đoạn 2017 - 2027". Ðề 
xuất đã được Thủ tướng Chính phủ 
đồng ý về chủ trương. Ðề án này tập 
trung vào việc tối đa hóa sự trợ giúp 
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nhằm hiện thực hóa các ý tưởng có 
tính sáng tạo xuất phát từ nhu cầu, 
giải quyết các vấn đề đang tồn tại 
của phụ nữ, của cộng đồng, góp phần 
thực hiện quy hoạch phát triển ngành 
nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
địa phương, quan tâm thúc đẩy sự 
phát triển của DN nữ, ưu tiên DN 
nhỏ, siêu nhỏ, DN mới thành lập 
trong lĩnh vực phát triển kinh tế ở 
khu vực nông nghiệp, nông thôn. 

Theo các chuyên gia, các chính 
sách vĩ mô hỗ trợ phát triển cho phụ 
nữ cần được hoàn thiện hơn, và phải 
đi được vào cuộc sống. Bà Nguyễn 
Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN 
Việt Nam cho rằng, rất cần sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa 
phương và bản thân sự nỗ lực của 
cán bộ hội các cấp để hỗ trợ, hiện 
thực hóa các ý tưởng sáng tạo của 
phụ nữ.  

(Theo nhandan.com.vn) 
 

BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG 
TRONG THỜI KINH TẾ SỐ  

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư - cách mạng số, mà cụ thể hơn 
là kinh tế số đã và đang tạo ra sự 
phát triển to lớn, thay đổi rõ nét 
không chỉ nền kinh tế mà còn tác 
động tới nhiều chủ thể tham gia các 
hoạt động tiêu dùng, văn hóa, xã hội, 
chính trị... 

Những lợi ích và thách thức của 
nền kinh tế số hiện được quan tâm và 
phân tích từ nhiều khía cạnh, trong 
đó, một trong những nội dung 

thường xuyên được đặt ra ở vị trí 
trung tâm là bảo vệ thông tin của 
người tiêu dùng (TTNTD). 

Tất cả thông tin này được thu 
thập, tổng hợp và phân tích, từ đó 
giúp cho doanh nghiệp định hướng 
được những hoạt động, những nhóm 
người tiêu dùng mà doanh nghiệp sẽ 
tiếp cận để xúc tiến hoạt động quảng 
cáo, kinh doanh.  

Tại Việt Nam, rất dễ để một 
doanh nghiệp mua được danh sách 
khách hàng với thông tin chi tiết: vị 
trí địa lý, điện thoại, e-mail, chức 
vụ... thậm chí là lịch sử giao dịch của 
người tiêu dùng trong các dịch vụ tài 
chính, bảo hiểm, mua bán hàng hóa... 
Các doanh nghiệp sử dụng những 
thông tin này để gọi điện, nhắn tin, 
gửi e-mail với những mục đích khác 
nhau, thậm chí đã xuất hiện nhiều 
hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật, mang tính chất lừa đảo người 
tiêu dùng.  

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 
người tiêu dùng (Bộ Công thương), 
thời gian qua, Cục đã tiếp nhận nhiều 
phản ánh, khiếu nại của người tiêu 
dùng về việc nhận được các cuộc 
điện thoại, tin nhắn từ mạng xã hội 
có nội dung cung cấp thông tin lừa 
đảo. Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng được ban hành từ năm 
2010 có quy định về trách nhiệm của 
doanh nghiệp trong việc bảo vệ 
TTNTD.  

Bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng 
trong các giao dịch thương mại điện 
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tử cũng cần được áp dụng mức độ 
bảo vệ tương đương các giao dịch 
truyền thống. Thực thi nghiêm các 
chế tài xử phạt khi phát hiện các 
hành vi vi phạm. Tăng cường hợp tác 
quốc tế giữa các cơ quan, tổ chức 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  

 (Theo nhandan.com.vn) 
 

ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ 
THANH LONG VIỆT NAM 
XUẤT KHẨU VÀO THỊ 
TRƯỜNG AUTRALIA  

Tiếp theo trái vải và trái xoài là 
hai trái cây tươi đầu tiên của Việt 
Nam được nhập khẩu vào Australia, 
mới đây 24/8 nước này đã chính thức 
công bố cho phép nhập khẩu trái 
thanh long của Việt Nam. Như vậy, 
tại thời điểm hiện tại, Việt Nam là 
nước đầu tiên và duy nhất được cấp 
phép nhập khẩu thanh long tươi vào 
Australia. 

 Theo Bộ Công Thương, để đủ 
điều kiện xuất khẩu vào thị trường 
Australia, trước khi nhập khẩu, 
doanh nghiệp cần có giấy phép hợp 
lệ do Bộ Nông nghiệp và Nguồn 
nước Australia cấp. Tuy nhiên, nếu 
muốn có giấy phép, doanh nghiệp 
nhập khẩu cần nộp đơn xin phép 
nhập khẩu trên mạng theo hình thức 
bấm “apply now” ở cuối trang web 
https://bicon.agriculture.gov.au/…/I
mportCondit…/Conditions… 

Bộ Công Thương cũng cho biết, 
thanh long xuất khẩu phải có nguồn 
gốc, sản xuất và xuất khẩu từ Việt 

Nam phù hợp với các điều kiện và 
chương trình có liên quan. Giấy 
chứng nhận kiểm dịch thực vật gốc 
phải đi kèm với mỗi lô hàng và phải 
được hoàn thành một cách chính xác, 
xem thông tin trên trang web của Tổ 
chức Bảo vệ Thực vật Quốc tế 
(IPPC) tại địa 
chỉ https://www.ippc.int. 

Bất cứ lô hàng nào không có giấy 
chứng nhận kiểm dịch thực vật đầy 
đủ hoặc chứng từ ghi không nhất 
quán với nhãn hàng thì sẽ bị giữ lại 
cho đến khi Bộ Nông nghiệp 
Australia tham vấn với Cục Bảo vệ 
Thực vật Việt Nam để làm rõ và ra 
quyết định. 

Bao bì phải được làm từ vật liệu 
tổng hợp hoặc vật liệu chế biến cao 
nếu có nguồn gốc thực vật. Bao bì 
không được làm bằng nguyên liệu 
thực vật chưa qua chế biến chẳng 
hạn như rơm. Các thùng carton hoặc 
kiện hàng đơn lẻ phải được dán nhãn 
với một số nhận dạng duy nhất để 
thuận tiện cho việc truy xuất nguồn 
gốc. Kiện hàng phải được buộc chắc 
chắn. Các thông tin sau phải được 
nhìn rõ trên mỗi thùng carton: Sản 
phẩm của Việt Nam cho thị trường 
Australia; mã cơ sở xử lý; số nhận 
dạng xử lý (TIN). 

Ngoài ra, container phải được 
kiểm tra bởi Cục Bảo vệ Thực vật 
Việt Nam trước khi xếp hàng để đảm 
bảo không có côn trùng và các lỗ 
thông hơi phải được phủ kín không 
cho côn trùng xâm nhập. Lô hàng 
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phải được kiểm tra bởi các cán bộ an 
toàn sinh học tại cảng đến đầu tiên. 
Không được phép chuyển tiếp bằng 
đường hàng không hoặc đường bộ 
cho đến khi lô hàng được thông quan 
từ điểm kiểm soát an toàn sinh học. 

Bộ Nông nghiệp Australia có thể 
rà soát chính sách nhập khẩu bất cứ 
lúc nào sau khi thương mại bắt đầu 
hoặc khi tình trạng sâu bệnh và kiểm 
dịch thực vật tại Việt Nam bị thay 
đổi. Một khi các yêu cầu an toàn sinh 
học đã được đáp ứng, các nhà nhập 
khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng 
tất cả các thực phẩm nhập khẩu tuân 
thủ Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu 
thực phẩm năm 1992 bao gồm cả 
Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm 
Australia và New Zealand. 

Danh sách tất cả các lệ phí kiểm 
dịch và xuất khẩu có sẵn trên trang 
web của Bộ Nông nghiệp tại địa chỉ 
http://www.agriculture.gov.au/fees/c
harging-guidelines.  

(Theo vaas.org.vn) 
 

 
 

TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH 
ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ 

PHÒNG 
CHỐNG BẠO 
LỰC TRÊN CƠ 
SỞ GIỚI”  

Tổ chức các 
hoạt động 
truyền thông 

của Tháng hành động được thiết 

thực hướng về cộng đồng, đảm bảo 
hiệu quả sâu rộng và có sức lan tỏa 
lớn, thu hút sự quan tâm và tham 
gia tích cực của các cấp, các ngành, 
các tổ chức, doanh nghiệp, người 
dân. Các hoạt động cần được đầu tư, 
hấp dẫn, thu hút, truyền cảm hứng 
cho mọi người trong cộng đồng, đặc 
biệt là nam giới nói chung và nam 
giới là người đứng đâu trong các 
ngành, lĩnh vực cùng tham gia hành 
động thúc đây bình đăng giới vì lợi 
ích của cả nam giới và nữ giới và vì 
sự phát triển bền vững của xã hội. 
Đó là yêu cầu đặt ra trong kế hoạch 
số 87/KH-UBND ngày 24-8-2017 
của UBND tỉnh đã ban hành. Tháng 
hành động vì bình đẳng giới và 
phòng, chống bạo lực trên cơ sở 
giới năm 2017 (gọi tắt là Tháng 
hành động năm 2017) được triển 
khai từ ngày 15/11/2017 đến ngày 
15/12/2017 với chủ đề “Chung tay 
chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ 
và trẻ em gái”. Bộ nhận diện 
truyền thông của tháng hành động: 

- Thực hiện theo hướng dẫn của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội tại Công văn số 
1735/LĐTBXH-BĐG ngày 
08/5/2017:  

Hình ảnh:  
- Nhìn thoáng là 1 trái tim. 
- Ngắm kỹ là một con người được 
ghép từ 2 hình người đang ôm nhau, 
hòa nhập thành một. 

- Hình ảnh biểu đạt cảm xúc yêu 
thương, gắn kết khăng khít, gần gũi. 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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- Hai cánh tay ôm nhau kết 
thành hình ảnh chiếc ruy băng trắng 
- là biểu tượng của chiến dịch toàn 
cầu lớn nhất của nam giới, bắt đầu 
từ năm 1991, nhàm chống lại bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, 
thúc đẩy bình đẳng giới. Hiện nay, 
chiên dịch đã được thực hiẹn tại hơn 
57 quốc gia trên thế giới. 

Màu sắc: Màu cam là màu đã 
được Liên hiệp quốc lựa chọn là 
màu biểu tượng cho chiến dịch toàn 
cầu về xóa bỏ bạo lực đôi với phụ 
nữ và trẻ em gái.  

Hưởng ứng Tháng hành động vì 
bình đẳng giới và phòng, chống bạo 
lực trên cơ sở giới năm 2017. Ban vì 
sự tiến bộ phụ nữ Sở Khoa học và 
Công nghệ cũng đã có kế hoạch triển 
khai một số hoạt động như: Tập 
trung thông tin, tuyên truyền về bình 
đẳng giới, phòng chổng bạo lực trên 
cơ sở giơi trên ấn phẩm thông tin 
KH&CN. Tham gia hội thảo “Bình 
đẳng giới và làm việc với Nam giới 
gây bạo lực”.  

Tham dự họp mặt cán bộ nữ lãnh 
đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, 
giao lưu với bà Tôn Nữ Thị Ninh - 
Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
của Việt Nam tại Châu Âu và Vương 
quốc Bỉ. Nguyên Phó Chủ nhiệm ủy 
ban đối ngoại của Quốc hội chia sẻ 
kinh nghiệm vê kỹ năng quản lý, 
lãnh đạo và hội nhập quôc tê. 

(TH) 
 

TỈNH BR - VT: XÂY DỰNG TỔ 

CHỨC HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 
VỮNG MẠNH  

Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có khoảng 
gần 70.000 hội viên (HV), sinh hoạt 
ở 550 chi hội, trong đó có khoảng 
6.000 NCT được hưởng mức trợ cấp 
của Nhà nước (mức 270.000 đ – 
540.000 đồng/cụ). 

Theo báo cáo của Hội NCT tỉnh 
đến năm 2015 cơ bản các hộ NCT 
nghèo không phải sống trong những 
căn nhà dột nát, tre lá tạm bợ. Để đạt 
được mục tiêu ấy, những năm qua 
các chi hội ở các địa phương tích cực 
vận động các ngành các cấp và cộng 
đồng xã hội đóng góp vào quỹ chăm 
sóc NCT. Nhiều địa phường trong 
tỉnh như TP Vũng Tàu, huyện Đất 
Đỏ, thị xã Bà Rịa… đạt 100% xã, 
phường, thị trấn có quỹ chăm sóc 
NCT, quỹ phụng dưỡng ông bà cha 
mẹ. Nhờ có quỹ chăm sóc NCT mà 
nhiều địa phương đã chủ động được 
kinh phí thăm hỏi chăm sóc các HV 
của mình khi đau ốm bệnh tật, phúng 
viếng khi qua đời. Điển hình như ở 
phường Thống Nhất, TP. Vũng Tàu 
quỹ chăm sóc NCT đã được thành 
lập hơn 4 năm nay, trung bình mỗi 
năm vận động được khoảng gần 90 
triệu đồng. Từ khi có quỹ chăm sóc 
NCT, Hội NCT phường không 
những chỉ có tiền phúng điếu lúc qua 
đời mà còn có tiền thăm hỏi chăm 
sóc HV khi ốm đau bệnh tật.  

Hàng năm vào các dịp lễ, Tết các 
cấp Hội NCT đều tổ chức thăm hỏi, 
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tặng quà NCT. Những năm qua, Hội 
NCT các cấp luôn quan tâm đến vấn 
đề chăm sóc sức khỏe của các HV. 
Đó là thường xuyên phối hợp với 
ngành y tế tổ chức các đợt tư vấn sức 
khỏe, khám và mổ mắt miễn phí cho 
NCT, ưu tiên tổ chức các đợt khám 
cấp phát thuốc miễn phí cho NCT ở 
vùng sâu, vùng xa.   

 
 Được hỗ trợ vay vốn đầu tư vào sản 

xuất, chăn nuôi nhiều người cao tuổi đã triển 
khai thực hiện mô hình nuôi bò sữa đem lại 

hiệu quả kinh tế cao thoát nghèo. 
Bên cạnh đó, phong trào “Tuổi cao 

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

Ngoài ra còn có rất nhiều cụ thực 
sự là những tấm gương sáng trong 
các hoạt động của các phong trào: 
Khuyến học, khuyến tài; xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư; hiến 
đất làm đường; bảo vệ môi trường tại 
địa phương. Đặc biệt, những năm 
qua nhiều cụ đã hăng hái tham gia 
các hoạt động phòng chống tội phạm 
ở khu dân cư, hướng dẫn con cháu 

học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh...  

(Theo molisa.gov.vn) 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 
TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG 
CÔNG NGHIỆP 4.0  

Theo PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, 
trưởng ban đại học ĐHQG-HCM, 
giáo dục là một trong những lĩnh vực 
chịu sự tác động nhanh hơn cả bởi 
chính giáo dục cũng sẽ tạo ra những 
phiên bản mới của các cuộc cách 
mạng công nghiệp (CMCN) tiếp 
theo.  

Nhiều vấn đề đặt ra đối với lĩnh 
vực đào tạo 

Theo PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ, 
bên cạnh những thuận lợi mà CMCN 
4.0 đem lại, thì nhiều vấn đề đặt ra 
đối với lĩnh vực đào tạo trong thời 
gian tới và là nhiệm vụ mà các 
trường đại học phải giải quyết: 

Thứ nhất, nền tảng của CMCN 
4.0 là sự kết nối giữa thế giới thật và 
ảo thông qua phần mềm công nghệ 
thông tin, kỹ thuật số và kết nối 
mạng, do vậy kiến thức và kỹ năng 
về công nghệ thông tin và kỹ thuật số 
có vai trò rất quan trọng đối với nhà 
cung cấp và người tiêu dùng. Nhiệm 
vụ của các trường đại học trong giai 
đoạn tới phải đào tạo đủ chuyên gia 
công nghệ thông tin; tích cực trang bị 
cho người tốt nghiệp các kiến thức 
kỹ thuật số và kỹ năng có liên quan 
để đáp ứng nhu cầu xã hội trong nền 
công nghiệp 4.0. 
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Thứ hai, vấn đề việc làm và thất 
nghiệp là hiện tượng phổ biến của 
quá trình công nghiệp 4.0 và nhất là 
thời kỳ đầu khi lực lượng lao động 
chưa thích ứng với điều kiện mới của 
công nghiệp và sự chuyển dịch mạnh 
cơ cấu lao động giữa các lĩnh vực. 
Thực tế đã có những thay đổi việc 
làm trên thị trường lao động, người 
máy bắt đầu thực hiện các công việc 
phổ thông thay cho con người.  

Thứ ba, chương trình đào tạo hiện 
nay vẫn chưa được linh hoạt, nội 
dung chưa phù hợp với nhu cầu và 
xu thế thị trường lao động CMCN 
4.0. Giáo dục và huấn luyện là một 
trong 9 lĩnh vực có nhiều thay đổi, hệ 
thống giáo dục nghề nghiệp sẽ bị tác 
động rất mạnh và toàn diện, danh 
mục nghề đào tạo và chương trình 
đào tạo sẽ phải điều chỉnh, cập nhật 
liên tục vì ranh giới giữa các lĩnh vực 
rất mỏng manh. Các trường đại học 
thực hiện hoạt động đào tạo theo hai 
hướng: một mặt phải đáp ứng tính 
định hướng xã hội, mặt khác đào tạo 
cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng 
yêu cầu của thị trường lao động.  

Thứ tư, một vấn đề khác đặt ra 
cho các cơ sở đào tạo bậc cao là cách 
thức tổ chức để chuyển tải nội dung 
chương trình đào tạo đến người học. 
Cách mạng 4.0 đòi hỏi phương thức 
và phương pháp đào tạo thay đổi với 
sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin, công nghệ kỹ thuật số và 
hệ thống mạng. Các hình thức đào 

tạo online, đào tạo ảo, mô phỏng, số 
hóa bài giảng…  

Các trường cần làm gì? 
PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ cho 

rằng, cần phải đẩy mạnh các hoạt 
động đào tạo để thích ứng với cuộc 
CMCN 4.0. Cụ thể, trước mắt cần 
phải xác định lĩnh vực đào tạo hướng 
về tương lai vì CMCN 4.0 đã diễn ra 
mạnh mẽ với những xu hướng khá rõ 
ràng về chuyển dịch cơ cấu ngành 
nghề của nền công nghiệp. Xu hướng 
thay đổi công nghiệp cũng đã được 
thảo luận và làm rõ tại các diễn đàn 
công nghiệp thế giới, từ kết quả các 
công trình nghiên cứu về CMCN 4.0 
và thực tế triển khai các chương trình 
công nghiệp tại các quốc gia hàng 
đầu, như Đức, Mỹ, Nhật Bản… 

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo 
cần phải thiết kế chương trình linh 
động hơn, kiến thức cập nhật hơn, 
hướng tới phát triển các kỹ năng phù 
hợp với CMCN 4.0, phát triển tư duy 
hệ thống và liên ngành. Đối với các 
chương trình đào tạo bậc cử nhân, 
bên cạnh các kiến thức về nghề 
nghiệp, cần phải mở rộng cung cấp 
thêm các khối kiến thức tự nhiên xã 
hội, công nghệ thông tin, quản lý 
mạng…  

Hệ thống học online ngày càng 
được phổ biến hơn, thông qua hệ 
thống online sẽ thu thập dữ liệu cho 
từng cá nhân. Khi tích tụ được lượng 
data đủ lớn về cá nhân người học 
(thời lượng học, phương pháp, lộ 
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trình đào tạo, mức độ tương tác, kết 
quả học tập)… 

Ngoài ra, các trường đại học phải 
mở rộng đối thoại, hợp tác với doanh 
nghiệp trong các hoạt động nghiên 
cứu, tập huấn và tư vấn; qua đó cán 
bộ giảng dạy có cơ hội tiếp cận điều 
kiện sản xuất, kinh doanh thực tế và 
nắm bắt được những thay đổi của thị 
trường để thực hiện các điều chỉnh 
trong giảng dạy. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
  
 
 

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CNTT 
MỚI CHO NGÀNH NÔNG 
NGHIỆP  

Nền tảng kết nối có tên gọi là 
(Smart Connected Platform - SCP) 
do Tập đoàn Bưu chính viễn thông 
(VNPT) cung cấp giúp tất cả các 
doanh nghiệp phần mềm có thể xây 
dựng các giải pháp dành cho ngành 
nông nghiệp. 

 
Mô hình nền tảng SCP của VNPT 

Ở nước ta, hiện đã có rất nhiều 
giải pháp ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT) dành cho lĩnh vực nông 
nghiệp. Có thể kể đến các giải pháp 
riêng lẻ cho từng khâu sản xuất tới 
những giải pháp tích hợp nhiều tính 
năng hơn như: đo đạc các thông số 

của môi trường không khí, độ ẩm 
đất, lượng mưa của Mimosa TEK 
hay Hệ thống SmartAgri giúp quản 
lý sản xuất nông nghiệp từ giai đoạn 
ươm mầm, xuống giống đến thu 
hoạch và  bảo quản theo quy trình 
chuẩn của Global Cyber Soft 
Vietnam, Hệ thống trồng  trọt thủy 
canh của Hachi… 

Là một trong những doanh 
nghiệp viễn thông, CNTT chủ lực 
của đất nước, VNPT tiếp cận và cung 
cấp giải pháp cho ngành nông nghiệp 
theo một khía cạnh khác, đó chính là 
cung cấp một nền tảng kết nối mở để 
tất cả các doanh nghiệp phần mềm 
có thể xây dựng các giải pháp dành 
cho ngành nông nghiệp trên đó. Nền 
tảng kết nối này có tên gọi là (Smart 
Connected Platform - SCP). 

SCP là giải pháp công nghệ về 
Internet vạn vật ứng dụng công nghệ 
điện toán đám mây, công nghệ điện 
toán biên và các công nghệ tiên tiến 
để kết nối, thu thập, quản lý, xây 
dựng và phân phối ứng dụng, thiết bị 
IoT, đồ vật, tài sản lên Internet một 
cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết 
kiệm thời gian và chi phí. 

Ngoài nông nghiệp, nền tảng SCP 
có thể triển khai ứng dụng cho nhiều 
ngành khác nhau như: y tế, giao 
thông, smart city, smart home, công 
nghiệp, năng lượng… 

Hiện nền tảng SCP đã được chuẩn 
hóa, nâng cấp lên phiên bản 2.0 và 
được VNPT chia sẻ rộng rãi tại 
website: thingxyz.net với mong 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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muốn nền tảng này sẽ trở thành công 
cụ cho các nhà phát triển ứng dụng, 
các nhà sản xuất, cung cấp thiết bị 
xây dựng giải pháp. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 

CÁC THAO TÁC XỬ LÝ VĂN 
BẢN CỰC KỲ TIỆN ÍCH 

Nếu là người thường xuyên làm 
việc với tài liệu Word, bộ sưu tập 
một vài thủ thuật đơn giản sau đây 
chắc chắn sẽ công cụ cực kỳ hữu 
dụng để giú các thao tác xử lý văn 
bản của bạn trở nên nhanh chóng và 
thoải mái hơn. Những thủ thuật này 
đều có thể áp dụng cho tất cả phiên 
bản Word từ 2007 trở lên. 

Rất may mắn, Word cho phép 
bạn có thể viết bất cứ đâu trong giao 
diện của công cụ này chỉ cần nhấn 
đúp chuột trái vào nơi mình muốn 
viết, lập tức con nháy sẽ xuất hiện tại 
vị trí đó. Như vậy, thao tác thực hiện 
sẽ được rút gọn đi rất nhiều so với 
trước đây. 

Loại bỏ toàn bộ định dạng 
Đôi lúc, khi phải dán (Paste) một 

thứ gì đó có nguồn gốc bên ngoài 
môi trường Word như nội dung trên 
website hoặc nhận được một tập tin 
văn bản với hàng tá định đạng được 
thiết lập trong đó, chắc chắn bạn sẽ 
có chút băn khoăn là làm sao để 
đồng nhất văn bản này về định dạng 
mặc định của Word. 

Rất đơn giản, hãy tô chọn đoạn 
văn bản mình muốn hoặc nhấn Ctrl 
+ A để tô chọn toàn bộ văn bản. Sau 

đó, bạn nhấn vào thẻ Home, chọn 
tiếp biểu tượng Clear All 
Formatting – hình cục tẩy với chữ A 
ở góc trên. 

Vẽ trực tiếp trên văn bản 
Về cơ bản, Word được tích hợp 

một tính năng ẩn mang tên Draw, 
cho phép người dùng có thể vẽ trực 
tiếp lên trên giao diện soạn thảo văn 
bản. 

Theo đó, bạn có thể vẽ một 
đường thẳng, tạo các hình thù có sẵn 
và nhờ phần mềm để chuyển đổi 
chúng thành hình ảnh dạng vector có 
thể thay đổi kích thước được, hoặc 
thậm chí là vẽ những công thức và 
chèn chúng vào văn bản dưới dạng 
văn bản ASCII. 

Để kích hoạt tính năng Draw, hãy 
nhấn phải chuột vào 
thanh Navigation bar ở trên cùng của 
cửa sổ Word, chọn Customize the 
Ribbon. Trong hộp thoại vừa xuất 
hiện, hãy đánh dấu chọn vào 
khung Drawbên dưới Main Tabs. 

 
Chèn nhanh mục lục vào văn 

bản 
Với những văn bản chứa nhiều 

nội dung khác nhau báo cáo chẳng 
hạn, một mục lục đơn giản sẽ giúp 
người đọc dễ dàng tiếp cận thông tin 
hơn. Rất may mắn, thay vì mất thời 



Phổ Biến Kiến Thức số 213 - 9.2017 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 24 

gian để thao tác thủ công, Word cho 
phép người dùng dễ dàng tạo mục 
lục cho văn bản chỉ với vài thao tác 
đơn giản thông qua tính năng Table 
of Contents. 

Để sử dụng tính năng Table of 
Contents, hãy tô chọn phần tiêu đề 
của một tiểu mục mình muốn, sau đó 
chọn thẻ References, chọn Add Text 
trong vùng Table of Contents và 
chọn tiếp cấp độ của tiểu mục này 
trong phần mục lục. Lấy ví dụ, ở cấp 
độ Level 1 sẽ tương ứng với phân 
cấp lớn nhất, Level 2 sẽ là phân cấp 
tiểu mục của Level 1, tương tự với 
Level 3. 

Một khi đã chọn cấp độ cho tiểu 
mục, tìm vị trí trí thích hợp để đặt 
mục lục như đầu hoặc cuối văn bản, 
nhấn vào trình đơn Table of 
Contents. Tại đây Word sẽ cung cấp 
các kiểu mục lục, bạn có thể chọn 
nhanh Automatic Table 1. 

Sau khi tạo, Table of Contents sẽ 
tự động hiển thị các tiểu mục tại đây 
với số trang hiện tại của chúng. 
Ngoài ra, để bổ sung một tiểu mục 
mới vào mục lục, bạn hãy nhấn 
Update Table, chọn tiếp Update 
Entry Table, hoặc Update Page 
numbers only để cập nhất số trang 
hiện tại. 

Loại bỏ khoảng trắng dư thừa 
Trong quá trình nhập văn bản, 

chắc chắn sẽ có đôi lúc bạn nhập dư 
một, thậm chí là hai khoảng trắng 
cùng lúc, khiến 2 ký tự tách rời nhau. 
Điều đáng nói là bạn không thể thao 

tác tìm kiếm thủ công để tìm những 
khoảng trắng dư thừa này. Thay vào 
đó, hãy nhờ vào tính năng Find and 
Replace của Word. 

Cụ thể hơn, bạn hãy nhấn phím 
tắt Ctrl + H để mở hộp thoại Find 
and Replace. Tại thẻ Replace, ở 
khung Find what, bạn chỉ cần nhập 2 
khoảng trắng, trong khi đó khung 
Replace with sẽ có giá trị là một 
khoảng trắng. Sau đó nhấn Replace 
All để word tự động tìm và thay thế 
các khoảng trắng dư thừa trong văn 
bản. 

Xuất tất cả hình ảnh đính kèm 
trong văn bản 

Đối với tài liệu Word (.docx), 
Excel (.xlsx) hoặc PowerPoint 
(.pptx) có chứa nhiều hình ảnh, bạn 
có thể tách chúng mà không cần phải 
lưu lại từng cái một mà không cần sử 
dụng bất kỳ ứng dụng nào khác bằng 
cách nhấn phải chuột vào tập tin 
mình muốn tách hình ảnh, chọn 
Rename (hoặc nhấn chọn rồi ấn phím 
F2) và đổi định dạng từ .docx, .xlsx, 
.pptx thành .zip 

Tiếp đến, bạn hãy nhấn phải 
chuột vào tập tin vừa đổi định dạng, 
chọn Extract All. Một khi việc giải 
nén hoàn tất, bạn truy cập vào thư 
mục vừa giải nén. Tại đây, bạn truy 
cập tiếp theo đường dẫn Word > 
Media. Danh sách hình ảnh được 
đính kèm sẽ xuất hiện, cho phép bạn 
sao chép, chỉnh sửa, hoặc làm bất kỳ 
điều gì mình muốn. 

Đối với tập tài liệu Office như 
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.doc, .xls ,ppt, bạn có thể tách hình 
ảnh bằng cách lưu tài liệu này thành 
dạng Web page, bằng cách Save As 
> Other Format trong giao diện 
Word. 

Tại cửa sổ vừa xuất hiện, hãy trỏ 
tới vị trí lưu trữ mình muốn. Sau đó 
nhấn chọn mục Web Page 
(*.htm;*.html) trong trình đơn Save 
as type. Cuối cùng nhấn Ok. 

Từ bây giờ, hãy truy cập vào thư 
mục chứa dữ liệu của tài liệu này tại 
vị trí đã chọn khi nãy. Tại đây, bạn 
sẽ thấy danh sách hình ảnh được 
đính kèm trong tài liệu. 

So sánh trực tiếp 2 văn bản 
Với trường hợp như sau, bạn chia 

sẻ một văn bản cho đồng nghiệp để 
họ có thể góp ý và chỉnh văn bản. 
Tuy nhiên, đồng nghiệp lại này chỉnh 
sửa trực tiếp trên văn bản mà không 
kích hoạt tính năng track changes. 
Khi đó, thật khó để bạn có thể nhận 
tìm kiếm những sự khác biệt giữa 
văn bản trước và sau khi đã chỉnh 
sửa. Do vậy, kể từ phiên bản Word 
2013 trở lên, Microsoft đã cho phép 
người dùng so sánh trực tiếp giữa 2 
văn bản chỉ với vài thao tác đơn 
giản: truy cập vào thẻ Review, nhấn 
nút Compare và chọn 
mục Comparetrong trình đơn thả 
xuống vừa xuất hiện. 

Ở hộp thoại vừa xuất hiện, bạn chỉ 
cần chọn 2 văn bản cần so sánh rồi 
nhấn OK. Khi đó, bạn sẽ thấy một 
phiên bản mới của văn bản với tất cả 
sự thay đổi đã được đánh dấu 

highlight. 
 (Theo pcworld.com.vn) 

 
 

 
 
 

HIỆN ĐẠI HÓA CHĂN NUÔI 
VỚI VI KHOÁNG HỮU CƠ  

Vi khoáng, hay còn gọi là khoáng 
vi lượng, là thành phần không thể 
thiếu trong ngành chăn nuôi. Các 
loại khoáng vi lượng như Selen (Se), 
Mangan (Mn), Sắt (Fe), Đồng (Cu), 
Kẽm (Zn) góp phần thiết lập sinh lý 
học cơ thể, giúp cho vật nuôi phát 
triển tốt và đem đến năng suất cao. 
Do đó, ngành sản xuất vi khoáng đã 
trở thành một khâu quan trọng trong 
việc sản xuất thức ăn chăn nuôi toàn 
cầu với doanh số hàng năm lên đến 
hàng tỷ USD. 

Vật nuôi còi cọc, không đạt năng 
suất, hay nhiễm bệnh, chất lượng thịt 
không cao... tất cả đều liên quan đến 
các vấn đề về mất cân bằng vi 
khoáng. Trong bối cảnh thế giới 
đang hướng đến việc nâng cao chất 
lượng và sản lượng trong chăn nuôi, 
những khiếm khuyết trên sẽ khiến 
người chăn nuôi tổn thất khá lớn. 

 
Vật nuôi cần bổ sung vi khoáng 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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Việc bổ sung vi khoáng đã được 
nhiều người chăn nuôi áp dụng ở 
nước ta nhằm tăng năng suất và tối 
ưu lợi nhuận. Tuy nhiên, vi khoáng 
không phải liều thuốc thần như mọi 
người vẫn nghĩ, bởi giới hạn hấp thu 
của vật nuôi khiến việc bổ sung quá 
nhiều một loại vi khoáng gây ra tình 
trạng thiếu hụt những loại khác trở 
nên rất phổ biến.  

Vi khoáng hữu cơ: giải pháp 
cho các nhà chăn nuôi 

Những năm trở lại đây, những 
nghiên cứu mới lại cho thấy việc các 
vi khoáng vô cơ tương tác với nhau 
do không được hấp thụ hết lại đem 
đến nhiều dị biến trên vật nuôi, ảnh 
hưởng tiêu cực đến chất lượng sản 
phẩm và khiến phát sinh nhiều triệu 
chứng bệnh. Do đó có thể thấy, việc 
sử dụng vi khoáng trong chăn nuôi 
đang cần có sự thay đổi mới. 

Chính vì thế, các nhà sản xuất 
thức ăn chăn nuôi đang rất ưa 
chuộng vi khoáng hữu cơ. Công ty 
Alltech (Mỹ) hiện tại là nhà sản xuất 
vi khoáng hữu cơ lớn nhất thế giới 
với dòng sản phẩm Bioplex. Cũng 
như các dòng sản phẩm khoáng hữu 
cơ tiêu biểu, với khả năng giúp tối ưu 
hóa khả năng hấp thụ của vật nuôi và 
tối ưu năng suất cho người chăn 
nuôi, Bioplex đang được sử dụng 
rộng rãi, góp phần nâng cao chất 
lượng trong ngành chăn nuôi. 

Thông tin liên hệ: Công ty 
TNHH Alltech Việt Nam 

Địa chỉ: Lô 246/2 Đường số 12, 

KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai. 
Điện thoại: 0251-3936521  

 (Theo pcworld.com.vn) 
 

BÁN PHÂN BÓN PHẢI CÓ 
BẰNG CẤP  

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, sau khoảng 3 năm 
thực hiện Nghị định  202/2013/NĐ-
CP của Chính phủ về quản lý phân 
bón, việc quản lý mặt hàng này đã có 
hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, Nghị 
định 202/2013/NĐ-CP còn bộc lộ 
nhiều hạn chế, tồn tại kẽ hở, chưa bắt 
kịp yêu cầu thực tiễn dẫn đến sản 
phẩm phân bón phát triển ồ ạt, không 
theo định hướng. 

 
Để khắc phục những hạn chế 

trên, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 108/2017/NĐ-CP thay thế 
Nghị định số 202/2013/NĐ-CP. 

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP 
quy định quản lý nhà nước về phân 
bón, bao gồm: Công nhận; khảo 
nghiệm; sản xuất; buôn bán; xuất 
khẩu; nhập khẩu; quản lý chất lượng; 
ghi nhãn; quảng cáo, hội thảo và sử 
dụng phân bón ở Việt Nam. 

Theo quy định tại Nghị định số 
108/2017/NĐ-CP, phân bón không 
được công nhận lưu hành khi:1- Có 
chứa các yếu tố gây hại vượt mức 
giới hạn tối đa theo quy định tại các 
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Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu 
chuẩn quốc gia hoặc theo quy định 
tại Phụ lục V Nghị định này trong 
thời gian chưa có Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia 
và các quy định khác có liên quan; 2- 
Có bằng chứng khoa học về phân 
bón có nguy cơ cao gây ảnh hưởng 
xấu đến sức khỏe con người, môi 
trường; 3- Trùng tên với phân bón 
khác đã được công nhận lưu hành. 

Phân bón bị hủy bỏ Quyết định 
công nhận phân bón lưu hành tại 
Việt Nam khi: 1- Có bằng chứng 
khoa học về phân bón có nguy cơ 
cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 
con người, môi trường; 2- Phát hiện 
sử dụng tài liệu giả hoặc cung cấp 
thông tin trong tài liệu không đúng 
với phân bón đề nghị công nhận lưu 
hành; 3- Phân bón đã được công 
nhận lưu hành nhưng hết thời gian 
lưu hành mà không công nhận lại. 

Điều kiện sản xuất phân bón 
Nghị định số 108/2017/NĐ-CP 

quy định tổ chức, cá nhân sản xuất 
phân bón phải bảo đảm các điều kiện 
sau: 

1- Tổ chức, cá nhân được thành 
lập theo quy định của pháp luật; 

2- Có địa điểm sản xuất, diện tích 
nhà xưởng phù hợp với công suất 
của dây chuyền, máy móc thiết bị 
sản xuất phân bón; 

3- Dây chuyền, máy móc thiết bị 
sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu 
đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng quy 
trình công nghệ. Các công đoạn, hệ 

thống bắt buộc phải sử dụng máy 
thiết bị được cơ giới hóa hoặc tự 
động hóa theo quy định. Máy móc 
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm 
phải được kiểm định, hiệu chuẩn, 
hiệu chỉnh theo quy định của pháp 
luật; 

4- Có khu vực chứa nguyên liệu 
và khu vực thành phẩm riêng biệt; có 
kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng; 

5- Có phòng thử nghiệm được 
công nhận hoặc có hợp đồng với tổ 
chức thử nghiệm được chỉ định để 
đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân 
bón do mình sản xuất; 

6- Có hệ thống quản lý chất 
lượng phù hợp với ISO 9001 hoặc 
tương đương, đối với cơ sở mới 
thành lập, muộn nhất sau 1 năm kể từ 
ngày thành lập; 

7- Người trực tiếp quản lý, điều 
hành sản xuất có trình độ đại học trở 
lên một trong các chuyên ngành về 
lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, 
nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa 
học, sinh học. 

Bán phân bón phải có bằng cấp 
Theo quy định tại Nghị định số 

108/2017/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân 
buôn bán phân bón phải bảo đảm các 
điều kiện sau: 

1- Tổ chức, cá nhân được đăng 
ký hoặc thành lập theo quy định của 
pháp luật; 

2- Có cửa hàng buôn bán phân 
bón. Cửa hàng buôn bán phân bón 
phải có: Biển hiệu, sổ ghi chép việc 
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mua, bán phân bón; bảng giá bán 
công khai từng loại phân bón niêm 
yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc; 

3- Có khu vực chứa phân bón; có 
kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng; 

4- Người trực tiếp bán phân bón 
phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng 
chuyên môn về phân bón, trừ trường 
hợp đã có trình độ trung cấp trở lên 
một trong các chuyên ngành về lĩnh 
vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông 
hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, 
sinh học. 

Trường hợp cơ sở buôn bán phân 
bón không có cửa hàng phải có đăng 
ký doanh nghiệp; có địa điểm giao 
dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi 
chép việc mua, bán phân bón và đáp 
ứng quy định về người trực tiếp bán 
phân bón.  

  (Theo kinhtenongthon.com.vn) 
 
 

 
Hỏi: Xin cho hỏi, quả đu đủ khi đã 

đậu trái mà quả lạt thì cần bón phân 
nào để quả ngọt?  

Trả lời: Có thể sử dụng dạng phân 
đơn hoặc phân hỗn hợp khác nhưng 
cần phải cân đối hàm lượng đạm, 
lân, kali.  

Bón đủ kali sẽ làm tăng chất lượng, 
đu đủ ngọt, giòn. 

Chẳng hạn: Lượng phân bón trong 
năm cho 1 cây: Phân chuồng 5kg, 
Urê 0,2kg, Super lân 0,5kg, KCl 
0,2kg 

(Theo vietlinh.vn) 

Mẹo vặt: Cách chọn mực khô tươi 
ngon, không chất bảo quản 

Mực khô được phơi khi còn tươi sẽ 
có bụng màu trắng, lưng màu hồng 
nhạt tự nhiên và những chấm đen mờ 
thể hiện đúng với da của mực, mùi 
không tanh hay dính ướt tay. Mực 
khô ngon khi nướng lên, xé ra thịt 
bên trong cũng hồng nhạt và dẻo, 
dai, không vụn. Nếu là màu trắng 
bệch thì dễ là mực ươn đem phơi 
khô. Mùi mực không tanh, khi đụng 
vào không thấy ướt tay. Thân mực 
phải khô, không lưu lại mùi tanh trên 
tay. Đây là đặc điểm về mực khô rất 
quan trọng và dễ nhận biết. 

Chọn mực khô có thân thẳng, mình 
dày này thì khi nướng ăn sẽ rất ngọt.  
Chọn mực khô ngon có đầu phải gắn 
liền và chắc vào thân mực, râu còn 
nhiều có màu trắng hồng, thẳng. 

Phân biệt mực giả và mực thật: 

 
Mực giả được làm giống y như thật 

nên khi mua bạn nên nướng thử mực 
khô trước khi mua với số lượng lớn. 
Vì khi bị đốt, mực khô nguyên con 
thường quăn lại, cháy sun từ ngoài 
vào, còn loại mực khô kém chất 
lượng, mực khô nhập lậu bị thu giữ 
khi đốt thì cháy gần như thành than 
và có mùi khét, khi ăn không có vị 
tanh và vị ngọt của cá mực tự nhiên. 

(Theo vietnamnet.vn) 

HỎI – ĐÁP  


