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BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG 
CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI 
NHÀ Ở HỘ GIA ĐÌNH   

Thực hiện Công văn số 1659/BCA-
C66 ngày 24 tháng 7 năm 2017 của 
Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ 
Công an về việc hướng dẫn bảo đảm 
an toàn phòng cháy chữa cháy đối 
với nhà ở của hộ gia đình Ủy ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu Cảnh sát 
phòng cháy chữa cháy tỉnh chủ trì, 
phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, 
ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố triển khai 
hướng dẫn các hộ gia đình (không 
thuộc nhà chung cư) thực hiện một 
số nội dung chính sau: 

- Tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia 
đình thực hiện các quy định về bảo 
đảm điều kiện an toàn PCCC. 

- Hướng dẫn giải pháp ngăn cháy 
lan. 

-  Hướng dẫn giải pháp thoát nạn. 
- Hướng dẫn bảo đảm an toàn trong 

quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn 
nhiệt. 

- Hướng dẫn bảo đảm an toàn trong 
lắp đặt, sử dụng hệ thống điện gia 
đình. 

- Hướng dẫn bảo đảm an toàn trong 
sắp xếp, bảo quản tài sản, vật dụng, 
chất cháy. 

- Hướng dẫn trang bị phương tiện 
chữa cháy. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các 

Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố tổ 
chức thực hiện nghiêm túc. Giao 
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh 
theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, 
tổng hợp đánh giá kết quả báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an 
theo quy định 

(Theo HD 8366/HD-UBND) 
 

KỲ HỌP THỨ SÁU – HĐND 
TỈNH KHÓA VI – NHIỆM KỲ 
2016 - 2021  

Kỳ họp thứ Sáu – HĐND tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu khóa VI – Nhiệm kỳ 
2016 – 2021 sẽ diễn ra trong 03 
ngày, từ ngày 05/12 đến ngày 
07/12/2017. Nhằm tạo không khí 
trang trọng của Kỳ họp, nâng cao 
trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh 
và cử tri đối với các hoạt động của 
Kỳ họp, nhằm góp phần nâng cao 
chất lượng hiệu quả Kỳ họp. Phản 
ánh, cung cấp các thông tin trước, 
trong và sau Kỳ họp thứ Sáu của 
HĐND tỉnh đến cử tri, nhân dân 
trong tỉnh để biết và theo dõi giám 
sát. Đồng thời tuyên truyền, vận 
động nhân dân. Cử tri tích cực thực 
hiện và giám sát việc thực hiện nghị 
quyết của HĐND tỉnh. Giúp đại biểu 
HĐND tỉnh có thêm thông tin để 
quyết định các nội dung trình tại Kỳ 
họp. HĐND tỉnh yêu cầu các cơ 
quan liên quan như Đài phát thanh và 
Truyền hình, Báo BR-VT, Văn 
phòng HĐND tỉnh và UBND các 
huyện, thành phố thuộc tỉnh triển 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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khai thực hiện Kế hoạch tuyên 
truyền Kỳ họp thứ Sáu của HĐND 
tỉnh đạt kết quả tốt. 

(TTTT&TKKHCN) 
 

KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY 
TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC 
DÂN VẬN  

Hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày 
truyền thống công tác dân vận của 
Đảng (15-10-1930 - 15-10-2017) và 
18 năm “Ngày dân vận của cả nước” 
(15-10-1999 – 15-10-2017), Ban 
Dân vận Trung ương hướng dẫn việc 
tổ chức các hoạt động kỷ niệm đối 
với Ban Dân vận Trung ương; Ban 
Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy; các 
ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự 
đảng, đảng ủy trực thuộc Trung 
ương.  

Theo đó, Ban Dân vận Trung ương, 
Ban Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy 
tăng cường tuyên truyền về truyền 
thống công tác dân vận của Đảng; 
tích cực triển khai có hiệu quả các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công 
tác dân vận, chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XII về công tác 
dân vận, Quy chế công tác dân vận 
của hệ thống chính trị, phong trào thi 
đua “Dân vận khéo”; phát động giải 
báo chí viết về công tác dân vận của 
Đảng; tọa đàm, trao đổi, rút kinh 
nghiệm và biểu dương, nhân rộng 
những mô hình tốt, cách làm hay 
trong công tác dân vận; tặng kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp Dân vận”... 

Hướng dẫn cũng nêu rõ, các hoạt 
động kỷ niệm phải phù hợp, thiết 
thực, hiệu quả, có tác dụng sâu sắc, 
tránh phô trương, hình thức. 

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền 
thống công tác dân vận của Đảng và 
18 năm ngày Dân vận của cả nước, 
Chi bộ 3 thuộc Đảng ủy Sở Khoa 
học và Công nghệ phối hợp với Hội 
nông dân huyện Xuyên Mộc tổ chức 
triển khai thực hiện 02 mô hình dân 
vận khéo “Tập huấn nhận biết nguồn 
phóng xạ cho các cơ sở thu mua phế 
liệu và khu dân cư”, “Tập huấn sản 
xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ 
phẩm nông nghiệp quy mô hộ gia 
đình” đã có tác dụng lan tỏa và thu 
hút đông đảo quần chúng tham gia 
thực hiện, mang lại hiệu quả thiết 
thực. 

(TH) 
 

 
 
 
10 ĐIỀU BẠN PHẢI BIẾT KHI 
NHÀ BỊ CHÁY  

Với các vụ cháy đã có không ít tai 
nạn thương tâm xảy ra do mọi người 
không biết làm gì để thoát hiểm. Sau 
đây là 10 điều bạn phải biết khi nhà 
bị cháy. 

1. Báo cho tất cả mọi người biết 
có cháy. 

Phải đảm bảo rằng tất cả mọi người 
trong nhà biết có cháy – hét lên và 
tập hợp mọi người lại. 

2. Biết đường thoát 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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Hãy ra ngoài thật nhanh và an toàn. 
Có bao nhiêu lối thoát hiểm? Làm 
thế nào để đi tới những lối thoát 
hiểm đó? Vì thế, cả gia đình nên 
cùng vẽ một bản đồ cho kế hoạch 
thoát hiểm của mình. 

3. Khi thoát hiểm, cần nhớ 
những điều sau: 

- Không cố thu những đồ có giá trị 
hay đi tìm vật nuôi trong nhà. 

- Không tìm hiểu đám cháy. 
- Bò trên sàn nhà nếu có khói – 

không khí sạch hơn ở gần sàn nhà, vì 
thế, để mũi càng thấp càng tốt; khói 
rất độc, và có thể giết bạn. 

- Khi ra ngoài, chỉ mở cửa bạn cần 
và đóng tất cả các cửa đang mở để 
ngăn đám cháy lan nhanh. 

- Trước khi mở cửa, hãy đặt mu 
bàn tay lên cánh cửa, nếu thấy ấm, 
đừng mở – mặt kia của cánh cửa 
đang cháy. Không dùng lòng bàn tay. 
Vì lòng bàn tay bị bỏng sẽ cản trở 
việc thoát thân của bạn khi bạn bò 
hay xuống thang cứu hỏa. 

- Nếu đang chạy thoát cùng người 
khác, hãy đi cùng nhau nếu có thể. 

Bạn cần phải biết những lối thoát 
khác ở chỗ nào. Ngoài ra, nếu bạn 
sống trong chung cư, bạn cũng cần 
phải biết cách tốt nhất đến cầu thang 
hay các lối thoát hiểm khác. 

 

4. Các biện pháp an toàn 
- Nếu bạn đang ở trong phòng đóng 
cửa khi nhà bị cháy, bạn cần phải áp 
dụng các biện pháp sau: 

- Kiểm tra xem có lửa hay khói vào 
nhà qua các khe trên cửa hay không.  

- Nếu nhìn thấy khói bốc lên từ 
phía dưới cửa – không được mở cửa! 

- Nếu không nhìn thấy khói – hãy 
đặt mu bàn tay vào cánh cửa. Nếu 
cánh cửa nóng hay rất ấm – không 
được mở cửa! 

- Nếu không nhìn thấy khói – và 
cánh cửa không nóng – dùng mu bàn 
tay nhẹ nhàng chạm vào quả đấm 
cửa. Nếu quả đấm cửa nóng hoặc rất 
ấm – không mở cửa! 

- Nếu quả đấm cửa mát, và bạn 
không nhìn thấy khói quanh cửa, bạn 
có thể mở cửa rất chậm và cẩn thận. 
Khi mở cửa, nếu bạn thấy lửa bùng 
lên, hay có khói xông vào phòng, 
hãy đóng cửa thật nhanh và đóng 
chặt. Nếu không có khói hay lửa thì 
mở cửa đi thẳng đến cửa thoát hiểm. 

5. Luôn giữ ở vị trí thấp 
Theo tự nhiên, khói bay lên cao, vì 

thế, nếu có khói khi bạn đang trên 
đường thoát hiểm, ở vị trí thấp có 
nghĩa bạn bò dưới khói. Bạn có thể 
cúi sát xuống sàn nhà, và bò bằng 
bàn tay và đầu gối dưới đám khói. 
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Thoát hiểm qua cửa dẫn ra ngoài, 
nhưng bạn cũng có thể kiểm tra xem 
cửa sổ có thể là lối chạy thoát được 
không. Không nên ở lại trong nhà lâu 
cho dù là để gọi xe cứu hỏa. Rất có 
thể đã có người gọi ở bên ngoài rồi. 
Khi đã ra ngoài rồi, đừng quay lại để 
lấy bất cứ thứ gì. 

6. Nếu quần áo của bạn bị cháy: 
- Đừng chạy vòng quanh – bạn sẽ 

chỉ quạt cho ngọn lửa và làm chúng 
cháy nhanh hơn thôi. 

- Nằm xuống – việc này giúp lửa 
khó lan ra hơn và giảm tác động của 
lửa lên mặt và đầu bạn (lửa cháy từ 
dưới lên trên). 

- Dập lửa – bao trùm ngọn lửa bằng 
vật liệu nặng, như áo khoác hay chăn 
hoặc lăn vòng quanh. 

7. Làm gì khi không thể ra ngoài 
ngay lập tức? 

- Nếu bạn ở tầng trệt, ra ngoài bằng 
cửa sổ – ném chăn, gối, đệm xuống 
đất ở bên ngoài để đỡ bạn. 

- Nếu bạn không thể mở cửa sổ, 
hãy dùng một vật nặng để đập vỡ nó 
ở góc cuối - khi chạm vào các mép 
sắc cần dùng vải, khăn mặt, hay chăn 

- Hạ trẻ xuống càng thấp càng tốt 
trước khi thả bé xuống – để người 
lớn đỡ trẻ nếu có thể. 

- Hạ thấp cơ thể bạn bằng cách đặt 
tay lên bậc cửa sổ trước khi thả mình 
xuống. 

Nếu không thể ra ngoài, hãy tập 
hợp mọi người vào một phòng: 

Chọn một phòng có cửa sổ nếu có 
thể. Hãy ngăn khói và lửa vào qua 

cửa bằng cách chặn các khe hở 
quanh cửa với khăn trải giường, 
chăn, quần áo hoặc băng dính. 

Nếu trong phòng có cửa sổ nhưng 
không giúp bạn thoát ra được, hãy 
mở nó ra và đứng trước cửa sổ để hít 
thở và gọi giúp đỡ. 

Nếu bạn có thể lấy được một mảnh 
quần áo hay khăn mặt, hãy đặt nó 
trên miệng để không hít khói vào. 
Tốt hơn nếu bạn nhúng ướt miếng 
vải trước khi che lên miệng. 

Dù có sợ hãi, bạn cũng không bao 
giờ được nấp dưới gầm giường hay 
phòng để đồ. Vì khi đó, sẽ rất khó 
khăn để lính cứu hỏa tìm ra bạn.  

8. Gọi cứu hỏa 
Khi đã ra ngoài được an toàn, hãy 

gọi dịch vụ cứu hỏa khẩn cấp. Khi 
nói chuyện với tổng đài viên, bạn 
hãy: Cho biết địa chỉ chính xác, giải 
thích xem có ai bị mắc kẹt không, 
nếu có, họ đang ở phòng nào – bạn 
càng cung cấp được nhiều thông tin 
cho dịch vụ cứu hỏa, họ có thể giúp 
bạn càng nhanh và hiệu quả. 

9. Không quay lại 
Nếu còn có người trong nhà, hãy 

đợi đội lính cứu hỏa tới. Nếu quay 
lại nhà bị cháy, bạn sẽ làm cho 
những nỗ lực cứu người mất tích của 
lính cứu hỏa bị chậm lại và bản thân 
gặp nguy hiểm. 

10. Làm gì khi bạn sống trong 
chung cư cao tầng? 

Sống ở tầng cao không có nghĩa là 
bạn sẽ nguy hiểm hơn khi có cháy. 
Các căn hộ cao tầng có tường, trần, 
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và cửa chống lửa sẽ giúp chặn lửa và 
khói lại. 

Đếm xem có bao nhiêu cửa trên 
đường tới cầu thang khi bạn không 
thể sử dụng thang máy, đề phòng 
trường hợp bạn không nhìn thấy 
đường. Đảm bảo rằng cầu thang bộ 
và cửa thoát hiểm không có chướng 
ngại vật và cửa không bao giờ bị 
khóa.  

Nếu có cháy ở nơi khác trong tòa 
nhà, thông thường bạn sẽ an toàn 
nhất khi ở trong căn hộ của bạn, trừ 
khi khói và lửa làm gây hại cho bạn. 
Nếu bị ảnh hưởng, hãy tìm cách ra 
ngoài, ở ngoài, và gọi cứu hỏa  

 (Theo meohaybotui.com) 
 

BẢO ĐẢM AN TOÀN PHÒNG 
CHÁY, CHỮA CHÁY SỬ DỤNG 
GAS TRONG GIA ĐÌNH  

Gas (khí dầu mỏ hóa lỏng) là chất 
rất dễ cháy, nổ. Để đảm bảo an toàn 
sử dụng gas trong gia đình, người 
dân cần nắm vững kiến thức phòng 
cháy, chữa cháy về khí gas, các biện 
pháp xử lý sự cố. Cụ thể như sau: 

1. Trang bị bếp gas, bình gas, dây 
dẫn, cụm van đảm bảo chất lượng, 
theo đúng các thông số kỹ thuật và 
tiêu chuẩn an toàn (nên mua tại các 
cơ sở kinh doanh gas chính hãng). 

2. Bếp gas phải đặt trên bề mặt 
bằng phẳng, bằng vật liệu không 
cháy (gạch, đá …). Vị trí đặt bếp gas 
luôn đặt cao hơn vị trí đặt bình gas, 
không để ống dẫn khí gas tiếp xúc 
với các điểm có nhiệt độ cao. 

3. Bình gas đặt trên nền làm bằng 
gạch hoặc bê tông, bằng phẳng, 
không gồ ghề, lồi lõm, cao hơn mặt 
bằng xung quanh; cách các thiết bị 
điện tối thiểu 1,5m; cách các ngọn 
lửa trần khác tối thiểu 3m khi không 
có tường chịu lửa. Nếu đặt bình gas 
ở ngoài trời phải có mái che bằng vật 
liệu không cháy để tránh ánh nắng 
mặt trời. Không đặt bình gas, bếp gas 
gần các chất dễ cháy, nổ như xăng, 
rượu, cồn… 

4. Ống dẫn gas không nên để dài 
quá 2 mét; tuyệt đối không sử dụng 
loại ống nhựa hoặc cao su thông 
thường làm ống dẫn gas vì dễ bị ăn 
mòn; thường xuyên kiểm tra và thay 
ống dẫn gas định kì theo quy định 
của nhà sản xuất, tránh để ống dẫn 
gas bị lão hoá. Nên bọc thêm một lớp 
bảo vệ ống dẫn gas, nếu ống dẫn gas 
dài thì luồn vào ống cứng và bắt cố 
định vào tường. 

5. Khi thay bình gas, phải tắt hết 
nguồn nhiệt trong phòng như: ngọn 
lửa trần, bật lửa, tàn thuốc… không 
gây ma sát làm phát sinh tia lửa tại 
khu vực thay bình gas. 

6. Trước khi sử dụng bếp phải chú 
ý kiểm tra các bộ phận chia lửa đảm 
bảo ăn khớp đúng vị trí. Quá trình sử 
dụng bếp gas, nếu thấy ngọn lửa 
cháy không bình thường, ngay lập 
tức khóa van bình gas lại và kiểm tra 
bếp. Khi thao tác đánh lửa bếp nhiều 
lần mà không thành công phải để hơi 
gas trên bếp khuếch tán hết mới tiếp 
tục thao tác lại. 
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7. Trong khi đun nấu, phải mở các 
cửa trong bếp cho thoáng để gas nếu 
bị rò rỉ tồn đọng sẽ hoà vào không 
khí thoát ra bên ngoài. Không dùng 
bếp quá cũ, khi hỏng phải sửa chữa, 
thay thế ngay; thường xuyên vệ sinh 
bếp sạch sẽ, nhất là bộ phận đánh lửa 
không để bị ướt, dầu mỡ… bám vào. 

8. Khi phát hiện khí gas bị rò rỉ 
(bằng mùi gas đặc trưng) cần nhanh 
chóng thức hiện theo các bước sau: 

- Kiểm tra và đóng van xả bình gas; 
tắt hết lửa ở bếp; cắt nguồn điện 
(ngắt cầu dao tổng), tuyệt đối không 
bật, tắt công tắc điện trong khu vực 
bếp; loại trừ hết các nguồn nhiệt 
trong khu vực bếp. 

- Mở hết các cửa đi, cửa sổ trong 
khu vực bếp để khí gas bị rò rỉ thoát 
ra bên ngoài. 

- Nhanh chóng xác định nơi bị rò 
rỉ: Dùng nước xà phòng bôi lên 
những nơi nghi rò rỉ để xác định 
vị  trí bị rò rỉ; tuyệt đối không dùng 
ngọn lửa để tìm chỗ rò rỉ (chỉ được 
dùng đèn pin); bịt chặt chỗ rò rỉ bằng 
xà phòng bánh hoặc giấy bóng quấn 
chặt bằng dây cao su. 

- Trường hợp cụm van bị rò rỉ lớn 
không thể khắc phục bằng các 
phương pháp nêu trên, cần khẩn 
trương mang bình gas ra nơi thoáng 
mát, cách xa nguồn nhiệt, nguồn lửa, 
cống, rãnh và khu dân cư để xả ga 
hết khỏi bình. Trong quá trình xả khí 
gas phải cảnh giới, không cho người 
lại gần và nhanh chóng gọi điện 114 
và đại lý cung cấp gas để sửa chữa. 

- Trong quá trình xử lý rò rỉ khí gas 
phải mang khẩu trang thấm nước 
hoặc khăn mặt thấm nước để hạn chế 
thấp nhất việc hít phải khí gas. 

9. Khi xảy ra cháy trong quá trình 
đang sử dụng bếp gas, cần nhanh 
chóng gọi điện báo cho lực lượng 
Cảnh sát PC và CC tỉnh theo số điện 
thoại 114. Trong quá trình chờ lực 
lượng Cảnh sát PC và CC đến xử lý, 
cần bình tĩnh thực hiện các bước sau: 

- Nhanh chóng tắt bếp, khóa van xả 
khí, ngăn không cho gas phun ra gây 
cháy lớn, nếu có điều kiện thì di 
chuyển ngay bình gas ra nơi an toàn. 

- Sử dụng các phương tiện chữa 
cháy như: Dùng chăn ngấm nước 
phủ lên toàn bộ bình gas để ngăn 
không khí có chứa oxy tiếp xúc với 
khí gas; dùng bình bột chữa cháy 
phun vào điểm cháy và đồng thời 
phun nước làm mát các bình gas. 
Trong khi chữa cháy cần chú ý các 
biện pháp an toàn đề phòng bình gas 
bị nổ. 

(Theo baobacninh.com.vn 
 

MỘT SỐ KỸ THUẬT LẮP ĐIỆN 
SINH HOẠT TRONG NHÀ VÀ 
BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN 
TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN  

Để hạn chế tai nạn điện mọi người 
cần chú ý tuân thủ theo những quy 
định cơ bản sau: 

I. Kỹ thuật lắp điện trong nhà 
 1. Dây dẫn điện trong nhà không 

được dùng dây dẫn trần mà phải 
dùng dây dẫn có bọc cách điện chất 
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lượng tốt. Cỡ (tiết diện) dây dẫn điện 
được chọn sao cho có đủ khả năng 
tải dòng điện đến các dụng cụ điện 
mà nó cung cấp, không được dùng 
dây dẫn có tiết diện nhỏ vào các 
dụng cụ điện có công suất quá lớn để 
tránh gây hoả hoạn cháy nhà.  

 2. Lắp đặt dây dẫn trong nhà 
thường đặt trên sứ kẹp, puli sứ hoặc 
luồn trong ống bảo vệ, ống này 
thường làm bằng nhựa. 

 3. Khoảng cách giữa 2 sứ kẹp hoặc 
2 puli sứ kề nhau không nên quá lớn, 
đảm bảo sao cho khoảng cách giữa 
dây dẫn và vật kiến trúc (tường, trần 
nhà...) không nhỏ hơn 10mm. 

 Dây dẫn có bọc cách điện chất 
lượng tốt. 

 4. Khi nối dây dẫn điện phải nối so 
le và có băng cách điện quấn ở ngoài 
mối nối (nhất là loại dây đôi). Nếu 
lắp đặt dây điện đi ngầm trong tường 
thì dây không được có mối nối và 
phải dùng dây bọc có 2 lớp cách điện 
thật tốt. 

 5. Dây dẫn điện xuyên qua tường, 
mái nhà phải đặt trong ống sứ bảo 
vệ. Không được để nước mưa đọng 
lại trong ống hoặc chảy theo ống vào 
nhà. Khoảng cách từ các sứ cách 
điện đỡ đầu dây dẫn điện vào nhà 
đến mái nhà không nhỏ hơn 2m. 

 6. Cầu dao điện, công tắc điện phải 
đặt ở vị trí thao tác dễ dàng, phía 
dưới không để vật vướng mắc, bảo 
đảm khi cần thiết đóng, cắt điện 
được nhanh chóng, kịp thời. 

 7. Cầu dao điện, công tắc điện 

thường được lắp trên bảng gỗ nhỏ, 
và được bắt chặt vào tường hay cột 
nhà, vị trí hợp lý nhất để gắn bảng gỗ 
là cách mặt đất khoảng chừng 1,5m. 

 Cầu dao điện, công tắc điện phải 
có nắp che an toàn. Nắp che có tác 
dụng đề phòng tai nạn về điện khi ta 
vô ý va chạm vào và tránh tia hồ 
quang điện phóng ra khi đóng, cắt 
điện. 

 8. Đường dây chính trong nhà và 
mỗi đường dây phụ cũng như mỗi đồ 
dùng điện trong nhà phải đặt cầu chì 
bảo vệ loại có nắp che. 

 Dây chảy của cầu chì bảo vệ phải 
phù hợp với công suất sử dụng bảo 
đảm khi có chạm chập điện lắp đúng 
tiêu chuẩn quy định. 

 Nếu cả 2 dây điện đều là dây nóng 
(2 dây pha) thì bắt buộc phải đặt cầu 
chì trên cả 2 dây. 

 9. Ở những nơi ẩm ướt, đặc biệt 
trong phòng tắm, không đặt ổ cắm 
điện, công tắc điện, không kéo dây 
điện qua nơi này.  

 10. Nếu các cầu dao điện, công 
tắc, ổ cắm điện bị hư hỏng phải thay 
thế ngay. 

 11. Cần phải giải thích và giáo dục 
trẻ em hiểu và không được đưa các 
dây kim loại, đinh sắt hoặc đút ngón 
tay vào ổ cắm điện. 

 12. Không bao giờ đóng, cắt cầu 
dao, công tắc... khi tay còn ướt vì 
nước ở bàn tay có thể chảy vào 
những bộ phận có điện trong cầu 
dao, công tắc và sẽ truyền điện ra 
làm người bị điện giật. 
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 13. Tuyệt đối không được dùng 
ngón tay để thử xem có điện hay 
không mà phải dùng bút thử điện hạ 
thế hoặc để bóng đèn để xác định. 
Khi chân tay ướt, đi chân trần không 
được thao tác cắm hoặc rút phích 
điện thay dây chảy cầu chì, đóng cắt 
cầu dao... 

 14. Khi điện trong nhà bị hỏng, 
nếu phần hỏng nằm phía trên điện kế 
phải báo cho chi nhánh điện cử công 
nhân đến sửa chữa, tuyệt đối không 
được gọi người ngoài không phải 
công nhân ngành điện. Nếu phần 
hỏng nằm phía sau điện kế bắt buộc 
phải cắt cầu dao điện chính rồi mới 
sửa chỗ hỏng. 

 15. Chỉ được phép sử dụng các 
thiết bị điện và khí cụ điện đã được 
nối đất, nối không bảo vệ an toàn. 

 II. Những biện pháp bảo đảm an 
toàn điện trong nhân dân 

 1. Không leo lên cột điện của 
ngành điện vì bất cứ lý do gì. 

 2. Không buộc trâu bò vào cột 
điện, không lợi dụng cột điện để 
buộc tre nứa làm nhà ở hoặc làm lều 
để buôn bán hàng. 

 3. Cấm tàu, thuyền đi trên sông 
rạch neo buộc tàu thuyền vào cột 
điện trên bờ sông rạch làm biến 
dạng, xiêu đổ các cột điện. 

 4. Giải thích và giáo dục cho trẻ 
em hiểu và không thả diều gần các 
cột điện, đường dây điện. 

 5. Cấm người đánh bóng, đá bóng 
gần cột điện, đường dây điện, nhất là 
ở ngay dưới đường dây điện. 

 6. Khi thấy cành cây khô hoặc tươi 
hoặc bất kỳ vật gì rơi vướng trên cột 
điện, đường dây điện, không dùng 
bất cứ phương tiện gì để lấy xuống, 
vì có thể xảy ra điện giật nguy hiểm 
mà phải báo ngay cho chi nhánh điện 
gần nhất đến xử lý. 

 7. Không chặt cây cối gần dây 
điện và cao quá đường dây điện để 
tránh cây cối ngã đổ vào đường dây. 

 8. Khi giông gió có sấm sét không 
đứng dưới các cây cao để đề phòng 
sét đánh nguy hiểm. 

 9. Khi có giông, gió, mưa to không 
đứng trú mưa dưới các cột điện và 
đặc biệt không sờ vào cột điện để đề 
phòng rò điện hoặc nước mưa chảy 
thành dòng có thể dẫn điện gây nguy 
hiểm cho người. 

 10. Khi giống gió gây sập đổ nhà 
cửa, cây cối, làm đứt đường dây 
điện, ngã trụ phải cấp báo cho chi 
nhánh điện gần nhất để có công nhân 
điện đến kiểm tra cô lập điện rồi mới 
được tiến hành thu dọn để đề phòng 
tai nạn điện giật. 

 11. Khi thấy có dây điện đứt rơi 
xuống đất, hoặc cột điện ngã đổ, cấm 
mọi người đến gần. Nếu là rơi xuống 
ruộng nước, ao, hồ, sông, rạch phải 
đề phòng điện rò xuống nước, cấm 
đến gần và lội xuống nước. Ai trông 
thấy phải cấp báo ngay cho chính 
quyền, công an và chi nhánh điện 
đến xử lý, đồng thời phải lập ngay 
rào chắn xung quanh chỗ đó, cử 
người canh gác ngăn chặn mọi người 
qua chỗ dây đứt, cột đổ. 
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12. Khi có sự cố mất điện, không 
đến các trạm biến thế tự tiện mở cửa 
trạm, mở cửa thùng cầu dao đóng cắt 
cầu dao điện hoặc thay chì tại các 
cầu dao đó vì dễ gây ra sự cố hư 
hỏng thiết bị điện trên lưới và gây 
nguy hiểm cho công nhân ngành điện 
đi dò tìm sự cố và gây nguy hiểm 
cho tính mạng nhân dân. 

 13. Dưới gầm các cầu cống có các 
đường cáp ngầm cao thế đi qua, 
không va chạm vào đường dây cáp 
điện vì dễ gây nổ và phóng điện 
nguy hiểm. 

 14. Không làm hỏng hoặc tháo gỡ 
dây điện, dây chống sét, dây chằng 
cột, dây nối đất, biển báo hoặc biển 
cấm trên cột điện, trạm điện. 

 15. Không lấn chiếm lối ra vào và 
đột nhập vào khu vực trạm biến thế. 

 16. Không lợi dụng tường rào, 
tường trạm hoặc các kết cấu của trạm 
biến thế để làm bất cứ việc gì. 

(Theo icon.com.vn) 
 

 
 
 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ TĂNG 
CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO 
ĐỘNG VẬT THỦY SẢN  

Dưới đây là một số biện pháp giúp 
tăng cường sức đề kháng cho động 
vật thủy sản: 

- Thả ghép cá 
Việc thả ghép các loài cá và mật độ 

thích hợp sẽ tận dụng được nguồn 
thức ăn tự nhiên, không gian sống 

rộng rãi, phòng bệnh tốt. 
Mật độ thả ghép cần tuỳ thuộc vào 

loại hình nuôi như bán thâm canh 
hay thâm canh, tuy nhiên cần phải 
đảm bảo mật độ tối thiểu là 2 
con/m2. 

- Nuôi xen canh các loài động vật 
thuỷ sản 

Ao nuôi sẽ tích luỹ nhiều chất thải 
và mầm bệnh do trong quá trình nuôi 
ao nuôi đã tích luỹ nhiều thức ăn dư 
thừa. Các chất thải và mầm bệnh này 
sẽ ảnh hưởng và gây bệnh cho các 
chu kỳ nuôi tiếp theo của đối tượng 
nuôi đó. Do vậy cần tiến hành nuôi 
xen canh trên một ao nuôi để khắc 
phục yếu điểm này. 

- Chăm sóc đàn tôm cá 
Người nuôi cần thực hiện biện 

pháp kỹ thuật chăm sóc cá tôm theo 
"4 định": Định chất lượng thức ăn; 
Định số lượng thức ăn; Định vị trí 
cho ăn; Định thời gian cho ăn. 

- Chọn giống động vật thuỷ sản 
Người nuôi cần chọn giống có sức 

đề kháng tốt, có khả năng miễn dịch 
đối với một số bệnh và sinh trưởng 
nhanh. 

- Cần kiểm tra tôm cá trong ao 
nuôi một cách định kỳ 

- Người nuôi có thể sử dụng một 
số sản phẩm dưới đây: 

+ Men vi sinh Probiotic: Là một 
chế phẩm sinh học probiotic và 
enzyme tổng hợp ở dạng bộ, dùng để 
tăng cường tiêu hóa và bảo vệ đường 
ruột. Liều lượng sử dụng: trộn 0,5 – 
1g/kg thức ăn, cho cá ăn trong suốt 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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vụ nuôi. 
+ Dầu mực: Tác dụng bao bọc thức 

ăn và thuốc, tránh tan rữa nhanh 
trong môi trường nước. Tạo mùi hấp 
dẫn cho cá bắt mồi nhiều. Liều dùng 
10g/kg thức ăn. 

+ Vitamin C: Vào những mùa xuất 
hiện bệnh nhiễm khuẩn máu trộn 
thêm vitamin C vào thức ăn cho cá 
ăn hàng ngày. Liều lượng sử dụng là 
50 – 60 mg/kg thức ăn/ngày. 

(Theo vietlinh.vn) 
 

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG 
BỆNH DO TILAPIA LAKE 
VIRUS TRÊN CÁ RÔ PHI 

Bệnh này có thể lây lan qua việc 
vận chuyển cá rô phi giống mang 
mầm bệnh từ nước này sang nước 
khác; hiện tại, 6 nước và vùng lãnh 
thổ trên thế giới đã chính thức công 
bố bệnh, trong đó có Thái Lan và 
Đài Loan. Theo nhận định của OIE, 
FAO và NACA, Việt Nam là nước 
có nguy cơ rất cao đối với bệnh này. 
Để đối phó với dịch bệnh nguy hiểm 
này, Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã ban hành 
Công văn số 1357/TY-TS về việc 
hướng dẫn phòng, chống bệnh do 
TiLV trên cá rô phi. Một số nội dung 
chính của Hướng dẫn như sau: 

1. Dấu hiệu nhận biết bệnh do 
TiLV trên cá rô phi 

a. Một số đặc điểm dịch tễ của 
bệnh 

- Vi rút TiLV gây bệnh ở các loài 
cá rô phi nuôi, gồm: Cá rô phi vằn 

(Nile tilapia, Oreochromis niloticus), 
cá rô phi lai tạo (O. niloticus × O. 
aureus hybrids) và cá rô phi đỏ/cá 
diêu hồng (Oreochromis sp.). Các 
loài cá rô phi hoang dã như cá rô phi 
xanh (Oreochromis aureus), cá rô 
phi Mango (Sarotherodon 
galilaeus), Tilapia 
zilli và Tristamellasimonis 
intermedia cũng mẫn cảm với vi rút 
này. 

- Tỷ lệ chết trong các ổ dịch tự 
nhiên từ 9 - 90%; bệnh xuất hiện ở 
mọi lứa tuổi nhưng chủ yếu tập trung 
ở cá giống (cá con). Cá rô phi đỏ (cá 
diêu hồng) giống nuôi lồng bị nhiễm 
bệnh, tỷ lệ chết có thể lên tới 90% 
trong một tháng sau thả. 

- Bệnh lây lan theo chiều ngang, từ 
cá bệnh sang cá khỏe trong cùng ao 
nuôi, trại nuôi, qua nguồn nước, 
dụng cụ, .... 

b. Dấu hiệu bệnh lý 
- Bệnh gây tỷ lệ chết cao trong đàn 

cá nuôi, đặc biệt ở cá nhỏ, do đó khi 
thấy có hiện tượng cá rô phi nuôi 
chết nhiều, không rõ nguyên nhân thì 
có thể nghi đây là bệnh do vi rút 
TiLV gây ra. 

- Cá mắc bệnh có biểu hiện chán 
ăn, màu sắc cơ thể biến đổi (sẫm 
màu); thay đổi tập tính bơi lội (như 
tập trung ở trên bề mặt, bơi lờ đờ), 
ngừng kéo đàn, hôn mê trước khi 
chết. 

- Các dấu hiệu bên ngoài có thể có, 
gồm: Hiện tượng xung huyết, xuất 
huyết não; ăn mòn và lở loét từ dạng 
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điểm đến mảng trên da; mang tái 
nhợt; mắt bị teo lại hoặc lồi ra, có 
hiện tượng đục thủy tinh thể; xoang 
bụng và hậu môn phình to; vẩy dựng 
lên, có thể bong tróc; đuôi bị ăn mòn. 

2. Các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh 

Hiện nay, chưa có biện pháp kiểm 
soát hiệu quả dịch bệnh này, vì vậy 
cần áp dụng các biện pháp sau khi 
nghi ngờ hoặc phát hiện bệnh do 
TiLV gây ra trên cá rô phi: 

- Thực hiện các biện pháp phòng 
chống được quy định tại Thông tư số 
04/2016/TT-BNNPTNT ngày 
10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về 
phòng, chống dịch bệnh động vật 
thủy sản; trong đó lưu ý các biện 
pháp sau: 

+ Nếu có hiện tượng cá rô phi chết 
nhiều bất thường, phải báo ngay cho 
cơ quan thú y nơi gần nhất để triển 
khai kịp thời các biện pháp phòng 
chống;  

+ Tuyệt đối không vận chuyển cá 
rô phi sống từ các ao nuôi đã bị bệnh 
sang các ao/vùng nuôi không bị bệnh 
để hạn chế dịch bệnh lây lan; 

+ Không vứt cá chết, cá bệnh, xả 
thải nước ao nuôi bị bệnh nhưng 
chưa qua xử lý ra ngoài môi trường 
làm lây lan dịch bệnh; xử lý cá chết 
và chất thải theo hướng dẫn tại Phụ 
lục VI Thông tư số 04/2016/TT-
BNNPTNT. 

- Cá rô phi giống trước khi thả nuôi 
cần được lấy mẫu gửi phòng thử 

nghiệm có đủ năng lực để xét 
nghiệm sàng lọc đối với mầm bệnh 
TiLV. 

- Áp dụng các biện pháp an toàn 
sinh học, tăng cường quản lý ao nuôi 
để hạn chế mầm bệnh lây lan qua 
dụng cụ, phương tiện và con người 
(sử dụng các biện pháp vệ sinh, tiêu 
độc sát trùng). 

(Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

TRỒNG ĐINH LĂNG THƯƠNG 
PHẨM Ở XUYÊN MỘC  

Vài năm trở lại đây, huyện Xuyên 
Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) xuất hiện 
mô hình trồng xen đinh lăng thương 
phẩm với một số loại cây ăn quả 
khác. Cây sinh trưởng tốt, thị trường 
và giá bán ổn định, nhiều nông dân 
đã vươn lên làm giàu nhờ loại cây 
dược liệu này. 

 
Anh Phạm Văn Phong chăm sóc các cây 

đinh lăng giống. 

Một trong những người đầu tiên 
trồng đinh lăng tại Xuyên Mộc là 
anh Phạm Văn Phong (ấp Phú Tâm, 
xã Hòa Hiệp). Anh Phong cho biết, 
trước đây người dân chỉ trồng cây 
đinh lăng với số lượng ít, chủ yếu để 
làm kiểng hoặc rau ăn. Tuy nhiên, 
nhận thấy nhu cầu về loại cây này 
của các công ty dược liệu tăng mạnh, 
năm 2013, anh quyết định lấy giống 
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đinh lăng Nếp của Nam Định về 
trồng thử nghiệm trên diện tích 1ha. 
Theo anh Phong, đinh lăng rất phù 
hợp với loại đất xám và điều kiện 
thời tiết có nhiều giờ nắng trong 
năm, nhiệt độ trung bình 270C của 
Xuyên Mộc nên sinh trưởng và phát 
triển tốt. Cách trồng đinh lăng cũng 
khá đơn giản do loại cây này ít bị 
bệnh hại. Do chịu bóng mát nên 
trồng xen đinh lăng với một số loại 
cây khác như tiêu, đu đủ, chuối sẽ tốt 
cho cây, nông dân lại có thêm thu 
nhập. Chi phí mua phân bón cũng 
không nhiều do chủ yếu sử dụng 
phân chuồng, khoảng 30 triệu 
đồng/ha/năm. Cây trồng được 
khoảng 6 tháng thì có thể thu hoạch. 
Tất cả các bộ phận của cây đều có 
giá trị sử dụng và được các công ty 
dược liệu thu mua. Lá có giá khoảng 
3 ngàn đồng/kg, thân từ 28-30 ngàn 
đồng/kg. Một số hộ không muốn bán 
sớm có thể đợi đến khi cây có củ, từ 
2-3 năm tuổi, giá bán khoảng 50 
ngàn đồng/kg. Sau 3 năm trồng đinh 
lăng, trung bình mỗi năm anh Phong 
thu 1,2 tỷ đồng/ha. Do đó, anh mạnh 
dạn đầu tư, mua giống và thuê đất 
trồng 15ha loại cây này. 

Do nhu cầu trồng đinh lăng tăng 
mạnh nên nhiều hộ nông dân cũng 
chuyển sang sản xuất giống để bán. 
Người trồng cắt các cành của cây 
đinh lăng từ 6 tháng tuổi trở lên, làm 
thành các hom giống. Đến khi cây 
giống cao khoảng 25-30cm có giá 
khoảng 3-5 ngàn đồng/cây. Cây đinh 

lăng có trọng lượng khoảng 1kg có 
thể làm được 45-50 hom giống. 

Nhiều hộ nông dân tại xã Hòa Hội 
cũng đã thoát nghèo, ổn định cuộc 
sống nhờ trồng đinh lăng.  

(Theo Báo BRVT) 
 

QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ 
TỔNG HỢP BỆNH THỐI ĐEN 
QUẢ CA CAO (Tiếp theo)  

 2. Phòng trừ tổng hợp bệnh thối 
đen quả giai đoạn vừng kiến thiết 
cơ bản và giai đoạn vườn kinh 
doanh 

2.1. Chuẩn bị đất trồng 
a. Thiết kế vườn 
- Thiết kế hệ thống rãnh thoát nước 

trong vườn hướng theo dòng chảy 
của nước (đối với vườn bằng phẳng) 
vào mùa mưa. 

 - Thiết kế đường đồng mức, trồng 
theo dạng nanh sấu (đối với vườn đất 
dốc). 

 b. Trồng cây che bóng 
- Ở vùng Tây Nguyên trồng cây 

keo, cây muồng đen đối với vườn 
trồng thuần. 

- Ở vùng Đông Nam Bộ trồng xen 
ca cao dưới bóng cây điều, cây lâu 
năm có sẵn. 

- Không được sử dụng các cây che 
bóng là ký chủ của 
nấm Phytophthora như: cây bơ, sầu 
riêng, cao su… 

c. Mật độ và khoảng cách trồng 
- Ca cao trồng thuần: khoảng cách 

3 x 4 m hoặc 3,5 x 4 m. Mật độ từ 
700 - 850 cây/ha. 
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- Ca cao trồng xen trong vườn cây 
lâu năm khác: khoảng cách so với 
gốc cây trồng chính 2 - 3m, khoảng 
cách giữa các cây ca cao 3 x 4 m. 
Mật độ từ 500 - 600 cây/ha. 

2.2. Tỉa cành tạo tán 
- Khi cây còn nhỏ, giữ một thân 

chính khỏe, mọc thẳng, sau đó cắt 
ngọn và giữ cố định 3 - 4 cành, cành 
mọc đều về các hướng. Cành cấp 1 
có độ cao từ 0,7 - 0,8 m từ mặt đất, 
cành cấp 2 có độ cao trong từ 1,0 - 
1,2m cách mặt đất. Mỗi cành cấp 1 
giữ 2 - 3 cành cấp 2. Tỉa bỏ những 
chồi vượt, cành vô hiệu. 

 - Khi cây đã giao tán, tỉa thoáng 
chồi vượt vùng thân chính và xung 
quanh điểm phân cành để kích thích 
phát triển quả và tạo sự thông thoáng 
trong vườn đảm bảo đủ lượng ánh 
sáng chiếu vào vườn. 

 2.3. Biện pháp vệ sinh vườn 
- Đào hố để tiêu hủy tàn dư ở phần 

giao tán giữa 4 cây trước mùa mưa 
(tháng 4), thu gom toàn bộ lá rụng 
trên vườn vào hố, lèn chặt lá, xử lý 
chế phẩm sinh học PCC (kết hợp 
biện pháp sinh học) và sau đó lấp đất 
phủ kín hố. 

 - Cắt bỏ những quả mới bị bệnh 
mang ra khỏi vườn, đào hố để tiêu 
hủy, hạn chế bào tử nấm phát tán do 
gió, mưa và côn trùng. 

 2.4. Tưới và tiêu thoát nước 
- Tưới nước cho cây con vào mùa 

khô, định kỳ 10 - 15 ngày/lần. Cây 
thời kỳ kinh doanh nhu cầu nước ít, 
nhưng có điều kiện tưới sẽ cho năng 

suất quả ở mùa khô cao. 
 - Đào rãnh thoát nước trên vườn 

vào mùa mưa và phá bồn xung quanh 
gốc để hạn chế tối đa sự ứ đọng nước 
sau mưa. 

2.5. Sử dụng phân bón 
- Sử dụng các loại phân bón đáp 

ứng các tiêu chuẩn về dinh dưỡng, vệ 
sinh và an toàn theo quy định của 
Nhà nước. Tăng cường sử dụng 
nguồn phân hữu cơ ủ hoai mục (phân 
bò, gà,…). 

 Bón phân cho ca cao kiến thiết cơ 
bản 

- Bón lót mỗi hố tròng từ 10 - 15 
kg phân hữu cơ và 0,3 - 0,4 kg supe 
lân trước khi trồng 15 ngày. 

- Bón thúc có thể sử dụng phân có 
hàm lượng đạm và lân cao như NPK 
(20:20:15 + TE) hoặc NPK (16:16:8 
+ TE). 

- Lượng bón tùy theo tuổi cây: 
+ Năm thứ nhất 0,2 - 0,3 kg/cây; 
+ Năm thứ hai 0,5 - 0,6 kg/cây; 
+ Năm thứ ba 0,6 - 0,8 kg/cây. 
- Lượng phân này chia làm 4 đợt 

bón vào đầu, giữa, cuối mùa mưa và 
1 lần trong mùa khô. 

 Bón phân cho cây ca cao kinh 
doanh: 

- Sử dụng các loại phân có hàm 
lượng kali cao như: phân NPK 10-
10-15, NPK 13-13-17, NPK 16-16-
26, NPK 13-11-21. Lượng bón từ 1,5 
- 2,0 kg/cây/năm. 

 - Hoặc sử dụng phân NPK 16-8-16 
lượng bón 1,5 kg/cây/năm + 0,15 kg 
KCl/cây/năm, tương ứng với lượng 
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urê : supe lân : kali clorua = 522 : 
750 : 550 kg/ha/năm 

 - Lượng phân trên bón làm 3 lần 
vào đầu, giữa và cuối mùa mưa. 

 Cách bón phân: 
- Đối với cây ca cao kiến thiết cơ 

bản: tiến hành đào 3 - 4 hố (sâu 20 - 
25 cm) xung quanh gốc theo hình 
chiếu của tán cây, bón phân vào hố 
và lấp đất lại. 

 - Đối với cây ca cao kinh doanh: 
tiến hành đào xới đất xung quanh 
gốc theo hình chiếu của tán cây (sâu 
10cm, rộng 20 cm) bón phân vào 
rãnh vừa mới xới và lấp đất lại, hoặc 
bón giữa 2 hàng ca cao. 

 2.6. Biện pháp sinh học 
- Sử dụng chế phẩm sinh học gồm 

nấm đối kháng Trichoderma 
asperellum, vi khuẩn đối 
kháng Bacillus 
amyloliquefaciens subsp. amylolique
faciens và vi khuẩn đối 
kháng Bacillus methylotrophicus. 

 - Liều lượng: 3 - 5 tấn chế phẩm 
PCC/ha (áp dụng cho mật độ từ 600 - 
1.000 cây/ha), đảm bảo lượng chế 
phẩm đạt 5 kg/cây. 

- Thời điểm xử lý: toàn bộ lượng 
chế phẩm được xử lý trước mùa mưa 
(tháng 4 hoặc đầu tháng 5, tùy theo 
điều kiện thời tiết của từng năm). 

 - Cách xử lý: Chế phẩm được bón 
theo 2 cách: 

+ Bón theo hố: Đào hố ở phần giao 
tán giữa 4 cây, gom toàn bộ lá khô 
trên vườn xuống hố (kết hợp với biện 
pháp vệ sinh vườn), cho 5 kg chế 

phẩm PCC vào hố, lấp đất phủ kín 
chế phẩm. 

+ Bón theo 2 hàng: Cày hoặc cuốc 
1 rãnh (20 x 10cm) dọc theo 2 hàng 
ca cao, rải đều lượng chế phẩm (5 
kg/cây) và lấp bằng 1 lớp đất mỏng 
để phủ kín chế phẩm. 

2.7. Biện pháp hóa học 
a. Sử dụng phun 1 số loại thuốc: 
- Sử dụng các thuốc có hoạt chất 

Mancozeb 640 g/kg + Metalaxyl-M 
40 g/kg; Metalaxyl hoặc thuốc có 
hoạt chất Fosetyl Aluminium kết hợp 
với chất bám dính. 

 - Nồng độ, liều lượng sử dụng: 
Theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

 - Thời điểm xử lý thuốc: phun 
thuốc 2 lần: lần đầu khi quả mới đậu 
lứa đầu tiên và phun lần 2 sau đó 1 
tháng, phun thuốc phủ đều quả, thân 
cành và tán lá. 

 b. Sử dụng thuốc có hoạt chất 
Phosphorous acid tiêm vào thân cây 

- Nồng độ, liều lượng sử dụng: 
Nồng độ sử dụng để tiêm vào thân 
cây 50% (1 thuốc : 1 nước), liều 
lượng 40 - 50 ml/cây (tùy theo độ 
lớn của cây). 

 - Thời điểm xử lý: tiêm lần 1 trước 
mùa mưa (vào cuối tháng 4 hoặc đầu 
tháng 5 tùy theo tình hình thời tiết 
từng năm). 

 - Kỹ thuật tiêm: chỉ tiêm cho 
những cây ca cao có đường kính gốc 
>15 cm (cây 4 năm tuổi trở lên). 
Tiêm trên thân chính sao cho vị trí 
đó thuốc có thể lưu dẫn đều đi các 
cành. Dùng mũi khoan 0,6 cm khoan 
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vào mô mạch dẫn sao cho lỗ khoan 
tạo với thân cây một góc 45o hướng 
mũi khoan về phía trên, độ sâu lỗ 
khoan khoảng 3 cm. Dùng bơm kim 
tiêm y tế loại 60ml (phía đầu pi-tông 
chế dây chun co giãn để tạo áp nén 
thuốc vào cây). 

Hút lượng thuốc 40 - 50 ml (tùy 
theo độ lớn của cây) vào xi lanh và 
tiêm vào cây, kéo đầu dây chun lên 
đầu pi-tông để nén thuốc. Sau 15-30 
phút lượng nước thuốc sẽ lưu dẫn hết 
vào cây. Sau khi rút kim tiêm, dùng 
vôi nhão bịt kín lỗ tiêm. 

 2.8. Thu hoạch 
- Các giống có quả non màu xanh 

thì thời điểm thu hoạch có hiệu quả 
nhất là lúc quả chuyển dần sang màu 
vàng, giống quả màu đỏ thì thu 
hoạch khi quả chuyển sang đỏ cam. 

- Khi thu hoạch tránh va chạm lưỡi 
cắt hoặc quả rụng và thân cây để hạn 
chế sự tổn thương đệm hoa ở các vụ 
sau, hạn chế sâu bệnh phát sinh gây 
hại. 

 - Quả được thu hoạch sau khi tách 
lấy hạt, phần thịt quả còn lại phải thu 
gom và xử lý bệnh, tránh phát tán 
nguồn bệnh. (Hết) 

 (Theo khuyennong.gov.vn) 
 

NUÔI CÁ DỨA TRÊN NỀN AO 
NUÔI TÔM NƯỚC LỢ  

Cá dứa (Pangasius kunyit) là loài 
cá nhiệt đới có thịt chắc thơm ngọt, ít 
mỡ nên được thị trường khá ưa 
chuộng. Hiện nay cá dứa đã được 
cho sinh sản nhân tạo, có khả năng 

nuôi thích nghi trong điều kiện nước 
ngọt và nước lợ, ăn tạp, dễ nuôi, ít 
dịch bệnh, vốn đầu tư thấp nên phù 
hợp với hộ gia đình. 

1. Chuẩn bị ao nuôi 
Ao nuôi cần cải tạo, vét bùn, bón 

vôi, phơi đáy ao. Diện tích thích hợp 
1.000 - 2.000 m2, ao quá lớn hoặc 
quá nhỏ đều không thuận lợi trong 
khâu chăm sóc, quản lý và thu hoạch 
cá thương phẩm; duy trì mức nước 
1,4 m -1,6m. Sau khi cấp nước vào 
ao cần xử lý gây màu nước cho ao 
nuôi bằng chế phẩm sinh học, phân 
vi sinh... đến khi nước ao có màu 
xanh đọt chuối hoặc vàng nhạt thì 
tiến hành thả cá. Kiểm tra một số yếu 
tố môi trường như: độ mặn 10 - 
15‰, pH 6 – 8,… 

2. Chọn thả cá giống 
Lựa chọn cá dứa giống có nguồn 

gốc rõ ràng từ tỉnh An Giang hoặc 
Tiền Giang với kích cỡ 3 - 5 cm/con. 
Trong quá trình vận chuyển nên cẩn 
thận để tránh làm xây xát ảnh hưởng 
đến sức khỏe cá giống. Thuần hóa độ 
mặn trước khi thả giống. Nên thả 
giống vào lúc mát trời với mật độ 1 - 
2 con/m2. 

3. Chăm sóc, quản lý ao nuôi 
Cá dứa chịu đựng kém trong môi 

trường nước có hàm lượng ôxy hòa 
tan thấp, nên bố trí quạt nước để đảm 
bảo cung cấp ôxy cho cá, nhất là vào 
ban đêm. Sử dụng thức ăn công 
nghiệp dạng viên nổi có độ đạm từ 
18 - 25%. Cần hạn chế thức ăn dư 
thừa trong ao nuôi, ảnh hưởng đến 
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chất lượng nước, thông thường lượng 
thức ăn bằng 5 - 7% trọng lượng 
thân. Cá dứa rất háu ăn nên khu vực 
cho ăn phải rộng và xa bờ để tránh 
tình trạng cá ăn không đều ảnh 
hưởng đến sinh trưởng và phát triển. 
Bổ sung khoáng, vitamin vào thức ăn 
cho cá để tăng sức đề kháng. 

 
Thu hoạch cá dứa 
4. Thu hoạch 
Khi nuôi được 8 - 9 tháng, cá đạt 

trọng lượng 0,8 - 1,5 kg/con thì thu 
hoạch. Thu cá bằng cách kéo lưới. 
Cá thu hoạch phải sơ chế và ướp 
lạnh ngay để đảm bảo chất lượng khi 
xuất bán. 

 (Theo vietlinh.vn) 
 
 

 
 
4 ĐIỀU CẦN LÀM ĐỂ KIỂM 
SOÁT BỆNH TIỂU ĐƯỜNG  

Điều trị tiểu đường nếu chỉ dùng 
thuốc không thì vẫn chưa đủ. Một số 
điều chỉnh trong lối sống hằng ngày 
có thể tác động rất lớn đến sức khỏe 
tổng thể người bị tiểu đường. 

Tập luyện: Người bị tiểu đường 
nên xây dựng thói quen tập thể dục 
thường xuyên. Những hoạt động đó 
có thể là chơi thể thao hay đi bộ, 
chạy bộ, làm vườn… Ban đầu, họ có 

thể bắt đầu với 10 phút/ngày, sau đó 
nâng lên 30 phút/ngày. 

Chế độ ăn: Bệnh nhân tiểu đường 
nên thay bánh mì, thực phẩm bột 
đường sang các loại ngũ cốc, rau 
củ… Thay đổi chế độ ăn là một trong 
những phương pháp hiệu quả nhất 
giúp kiểm soát đường huyết ở người 
bị tiểu đường. 

Thư giãn: Các loại hoóc môn do 
cơ thể tiết ra khi căng thẳng sẽ khiến 
gan sản xuất ra nhiều đường glucose 
hơn. Do đó, giảm căng thẳng cũng 
đồng nghĩa với việc kiểm soát đường 
huyết tốt hơn. Tập yoga, ngồi thiền 
và tập hít thở sâu là những phương 
pháp giúp giảm căng thẳng hiệu quả. 

Tạo thói quen theo dõi sức khỏe 
Người bị tiểu đường, nhất là ở giai 

đoạn đầu, không nên chủ quan mà 
không theo dõi sức khỏe. Họ cần 
phải uống thuốc đầy đủ và kiểm tra 
đường huyết thường xuyên giúp 
ngăn ngừa các biến chứng do bệnh 
gây ra về sau. 

(Theo Thanh Niên Online) 
5 LOẠI QUẢ CỰC TỐT CHO 
NGƯỜI MẮC BỆNH TIỂU 
ĐƯỜNG  

Quan niệm phổ biến rằng trái cây 
không an toàn khi bạn bị tiểu đường 
là sai. Có rất nhiều loại trái cây chứa 
vitamin, khoáng chất và chất xơ có 
thể giúp điều chỉnh lượng đường 
trong máu cũng như làm giảm nguy 
cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. 

1. Quả mọng 
Quả mọng là những hoa quả loại 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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nhỏ, trong thành phần thịt có chứa 
nhiều nước, bao gồm các loại quả 
như: nho, trứng cá, mận, sơ-ri, dâu 
tây, mâm xôi, việt quất… Quả mọng 
giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và 
vitamin. Do các loại quả mọng có chỉ 
số GI (viết tắt là Glycaemic Index - 
là chỉ số phản ánh tốc độ làm tăng 
đường huyết sau khi ăn các thực 
phẩm giàu chất bột đường) thấp nên 
bệnh nhân tiểu đường có thể chọn 
các loại quả này sẽ rất an toàn. 

2. Quả anh đào 
Quả anh đào cũng có hàm lượng GI 

thấp và là một sự bổ sung thông 
minh cho chế độ ăn kiêng thân thiện 
với bệnh nhân tiểu đường. Nó đặc 
biệt tốt cho việc chống lại chứng 
viêm ở người bị tiểu đường. 

3. Quả đào 
Quả đào có chứa vitamin A, C, kali 

và chất xơ. Quả đào cũng là một 
trong những loại trái cây thân thiện 
với người mắc bệnh tiểu đường. 

4. Quả mơ 
Quả mơ cung cấp hơn 50% nhu cầu 

vitamin A hàng ngày của bạn. Chúng 
được biết đến là một trong những trái 
cây tốt nhất thân thiện với bệnh nhân 
tiểu đường. 

5. Táo 
Táo chứa nhiều chất xơ và là một 

nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. 
Vỏ của quả táo chứa nhiều chất 
chống oxy hóa và cần được đưa vào 
chế độ ăn kiêng thân thiện với bệnh 
tiểu đường của bạn. 

 (Theo GiadinhNet) 

KHÔNG NÊN ĂN NHỮNG 
THỰC PHẨM KHI ĐÃ MỌC 
MẦM  

Nhiều bà nội trợ rất bực mình khi 
mua thực phẩm một thời gian ngắn 
đã bị mọc mầm. Do tiếc vì bị bỏ phí 
nên đã tận dụng những thực phẩm 
này nấu ăn mà không biết rằng nó 
gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. 

Gừng mọc mầm, dập nát 
Chúng ta thường bắt gặp những củ 

gừng mọc trong bếp, có điều, gừng 
đã mọc mầm cũng không còn giá trị 
dinh dưỡng gì nữa. Gừng bị nẫu, 
mọc mầm mặc dù vẫn còn vị cay 
nhưng cũng nguy hiểm nếu dùng vì 
nếu chế biến nó có thể sinh ra chất 
lưu huỳnh, độc tố gây tổn thương 
cho gan. 

 
Nhiều nghiên cứu thấy rằng do quá 

trình dập nát, cũ hỏng mà bên trong 
củ gừng đã xảy ra một chất độc hại 
có tên là shikimol. Khi ăn loại gừng 
này, dạ dày và ruột hấp thụ được rất 
ít chất dinh dưỡng, có khi nó còn làm 
cho tế bào gan nhiễm độc và biến 
tính, tổn hại tới công năng bài tiết 
của gan.  

Khoai tây mọc mầm rất nguy hại 
Mầm khoai tây có chứa solaine – 

một loại glyco-alkaloid đắng và độc, 
độc gấp 50 lần hàm lượng khoai tây 
bình thường, vượt xa tiêu chuẩn an 
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toàn cho phép. Chất độc này sẽ tập 
trung ở phần châm mầm, ở lớp vỏ 
xanh phía ngoài làm cho khoai tây bị 
đắng và độc tới mức không dùng 
được. Sau khi ăn sẽ có những triệu 
chứng khô rát họng, chóng mặt, buồn 
nôn, đau bụng tiêu chảy, viêm dạ dày 
cấp... Nếu nghiêm trọng còn có triệu 
chứng sốt, khó thở, co giật..., phải 
đến bệnh viện ngay. 

 
Các chuyên gia khuyên, khi chọn 

mua khoai tây, nên mua những củ 
khoai tây cầm lên thấy nặng, chắc 
tay và lành lặn, vỏ trơn nhẵn, có màu 
vàng là những củ khoai tây còn tốt. 

Khi dùng khoai tây phải khoét bỏ 
phôi mầm và chỗ vỏ xanh trên của 
khoai tây rồi xắt ngâm trong nước lã 
1 giờ. Khi chế biến nên tra vào nồi 
một thìa giấm ăn và ninh kỹ mới hết 
chất độc trong củ khoai tây. 

Khoai môn 
Thực tế cho thấy, bản chất khoai 

môn là loại củ đã mọc mầm, chỉ là 
khi sử dụng người ta cắt bỏ phần 
thân và lá. Nhưng nếu lại mọc mầm 
lần nữa thì các chất dinh dưỡng trong 
nó ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, chưa nói 
đến hương vị cũng đã biến chất. 

Mầm khoai lang có chứa độc tố 
Các chuyên gia khuyến cáo là 

không nên ăn vì mầm khoai lang có 

chứa độc tố. Chất độc này có thể gây 
nôn mửa, đau bụng. Để tránh khoai 
lang bị mọc mầm cần bảo quản nơi 
khô ráo, tránh ánh sáng, tránh gió, 
nơi ẩm, bí hoặc quá nóng. 

Lạc 
Lạc là một loại thực phẩm dinh 

dưỡng rất tốt cho cơ thể người. Tuy 
nhiên, thủ phạm gây lạc mốc là một 
loài nấm mốc rất nguy hiểm có tên là 
aspergillus flavus tiết ra độc tố 
aflatoxin cực kỳ nguy hiểm. Độc tố 
này chủ yếu gây nhiễm độc gan. 
Aflotoxin còn là độc tố gây ung thư 
rất bền ở nhiệt độ cao. 

Sau khi thu hoạch lạc phải kịp thời 
phơi khô đến mức chứa lượng nước 
an toàn, cất giữ ở nơi khô ráo, thoáng 
mát để tránh nhiễm khuẩn. 

(Theo GiadinhNet) 
 
 

 
 

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGÀY 
HỘI KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM 
TECHFEST 2017  

Không chỉ tăng quy mô so với năm 
2016, Techfest 2017 còn có nhiều 
điểm khác biệt, hướng tới việc gọi 
vốn cho các startup, khách hàng 
chính là các nhà đầu tư quốc tế.  

Giới thiệu về Techfest 2017, ông 
Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục 
phát triển thị trường doanh nghiệp 
KH&CN - cho biết, năm nay, ngày 
hội khởi nghiệp được tổ chức vào 
trung tuần tháng 11/2017 với quy mô 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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tăng khoảng 1,5 lần so với năm 
trước. Techfest 2017 sẽ chuyên sâu 
hơn và tập trung vào một số lĩnh vực 
mà các nhà đầu tư quốc tế quan tâm 
là kết nối hệ sinh thái hỗ trợ khởi 
nghiệp Việt Nam và quốc tế. Ban tổ 
chức cũng sẽ mời nhiều nhà đầu tư, 
quỹ đầu tư mạo hiểm đến Việt Nam. 

Ban tổ chức của Techfest hướng tới 
lựa chọn các dự án, doanh nghiệp 
khởi nghiệp có hàm lượng trí tuệ, 
khoa học cao, mô hình kinh doanh 
sáng tạo, có khả năng tăng trưởng 
nhanh, dễ dàng hội nhập toàn cầu. 
Dự kiến sự kiện sẽ được tổ chức theo 
các lĩnh vực nhà đầu tư quốc tế quan 
tâm là ứng dụng công nghệ, đặc biệt 
là công nghệ mới trong nông nghiệp, 
y tế, đào tạo, du lịch - văn hóa - ẩm 
thực và các công nghệ mới nổi theo 
xu hướng của cuộc cách mạng công 
nghệ lần thứ 4 như trí tuệ nhân tạo, 
IoT, Fintech, thương mại điện tử... 

Bên cạnh đó, Techfest cũng có mục 
tiêu xây dựng cộng đồng khởi 
nghiệp, các tổ chức mạo hiểm, tổ 
chức hỗ trợ kinh doanh, các cơ sở 
làm việc chung co-working space, 
tạo ra các làng kết nối cộng đồng 
khởi nghiệp. Các đối tác tham dự đến 
từ Israel, Singapore, Phần Lan, Mỹ 
và một số nước trong khu vực. 

Điểm nhấn của Techfest 2017 là 
đặt mục tiêu cộng đồng khởi nghiệp 
quốc tế biết đến Việt Nam như một 
địa chỉ tiềm năng cho việc phát triển 
khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng 
tạo; kết nối các hệ thống khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trong phạm vi Việt 
Nam, các tỉnh thành, các tổ chức 
trung ương đoàn, các hiệp hội địa 
phương để có hệ sinh thái tương đối 
đồng nhất. Thay vì trưng ra những 
startup đã có thì năm nay, Techfest 
hướng tới việc gọi vốn, khách hàng 
chính là các nhà đầu tư quốc tế, để 
startup được giao lưu, cọ xát. 

Theo chỉ đạo của Bộ KH&CN, ban 
tổ chức sẽ có mặt nhiều người từ khu 
vực tư nhân, chuyên gia quốc tế để 
hỗ trợ tổ chức sự kiện. Techfest 2017 
không chỉ được tổ chức trong 2 ngày 
mà bao gồm một chuỗi sự kiện trước 
đó.  

 (Theo khampha.vn) 
 

CƠ HỘI LỚN CHO THỊT GÀ 
CHẾ BIẾN VIỆT NAM XUẤT 
KHẨU ĐI EU  

Sáng 28/9, Thứ trưởng Bộ 
NN&PTNT Vũ Văn Tám đã có cuộc 
trao đổi, làm việc với ông Gabo, 
Giám đốc Công ty Jan Zandbergen 
(Hà Lan) và một số đối tác xuất khẩu 
sản phẩm chăn nuôi sang các nước 
thành viên thuộc Liên minh Châu Âu 
(EU). Tại buổi làm việc, ông Gabo 
cho biết, EU với khoảng 500 triệu 
dân đang có nhu cầu sử dụng thịt gà 
nhiều và hiện đang có 3 nước xuất 
khẩu thịt gà chính vào thị trường EU 
là: Brazil, Thái Lan và Ucraina. 
Thống kê mới nhất cho thấy, năm 
2017 EU có nhu cầu nhập khẩu 
950.000 tấn thịt gia cầm, trong đó 
85% là ức gà. Riêng Công ty Jan 
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Zandbergen, dự kiến năm 2017 nhập 
85.000 tấn gia cầm, thịt lợn, bò (chủ 
yếu là gia cầm) với doanh thu 
khoảng 400 triệu Euro. “Hiện 1 tuần 
Công ty chế biến sâu 250 tấn các sản 
phẩm của heo, gia cầm và nhập 500 
tấn thịt mát từ Ucraina để phân phối 
cho các siêu thị, nhà hàng” – ông 
Gabo chia sẻ. 

Đánh giá về cơ hội xuất khẩu thịt 
gà sang EU, ông Gabo cho rằng Việt 
Nam có cơ hội lớn về xuất khẩu sản 
phẩm chế biến sẵn sang EU – những 
sản phẩm này công ty ông hiện đang 
nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan. Đối 
với mặt hàng này, Thái Lan đang bị 
giới hạn bởi một hạn mức quota và 
sản lượng nằm trong quota  đóng 
thuế nhập khẩu là 8%, nếu vượt thì 
phải đóng mức thuế cao hơn. Quy 
định này cũng áp dụng tương tự đối 
với Brazil và Ucraina. Trong khi đó, 
khi Hiệp định  FTA Việt Nam – EU 
có hiệu lực, theo lộ trình, thuế nhập 
khẩu sẽ giảm về 0% và quan trọng 
hơn EU sẽ không bị áp dụng hạn 
mức quota đối với sản phẩm thịt gà 
của Việt Nam. Vì thế, ông Gabo cho 
rằng, Việt Nam xuất khẩu sản phẩm 
gà chế biến đi EU được thì sẽ tốt hơn 
xuất ức đông lạnh. 

Tuy nhiên, để Việt Nam xuất khẩu 
được thịt gà vào EU thì phải đáp ứng 
các thủ tục: về thú y, nhất là những 
quy định về an toàn sản phẩm, thú y 
tại các trại nuôi, cơ sở giết mổ; truy 
suất nguồn gốc từ chăn nuôi, giết 
mổ; thực hiện các quy định của OIE  

trong truy suất và giám sát dịch 
bệnh; xây dựng vùng chăn nuôi an 
toàn. Liên quan đến vấn đề này, ông 
Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục 
Thú y cho biết Việt Nam đã có Luật 
Thú y và 13 văn bản hướng dẫn dưới 
Luật và năng lực chuẩn đoán, xét 
nghiệm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 
của các nước, trong đó có thị trường 
khó tính như Nhật Bản. Tuy nhiên, 
để cơ hội xuất khẩu thịt gà chế biến 
sang EU sớm thành hiện thực, ông 
Đông đề xuất Công ty Jan 
Zandbergen hoặc các đối tác của 
công ty xem xét đầu tư, liên doanh 
với doanh nghiệp Việt Nam để xây 
dựng cơ sở giết mổ, chế biến đảm 
bảo theo tiêu chuẩn của EU. 

 (Theo omard.gov.vn) 
 

 
 

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG 
CHỐNG CHÁY NỔ TRONG 
TRƯỜNG HỌC  

Tổ chức công tác PCCC trong 
trường học có vị trí vô cùng quan 
trọng, vừa góp phần đảm bảo an toàn 
PCCC trong nhà trường song đồng 
thời cải tạo nhân sinh quan trong mỗi 
cá nhân về công tác đảm bảo an toàn 
PCCC. 

 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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Dựa vào tính chất sử dụng, các 
ngôi nhà công trình trong các trường 
được phân chia thành các khu vực 
khác nhau để tổ chức việc PCCC. 
Đánh giá nguy hiểm cháy trong 
trường học phân chia theo khu vực: 

- Khu vực phòng học 
+ Các chất cháy chủ yếu ở đây là 

bàn, ghế, đồ dùng đồ chơi phục vụ 
các hoạt động và các vật tư thiết bị 
đồ vật khác. Chúng đều là chất dễ 
cháy, được phân bố trải dài trên nền 
và như vậy nguy hiểm cháy lan là rất 
lớn. 

+ Nguồn nhiệt gây cháy được hình 
thành từ sự cố hệ thống điện (ngắn 
mạch, quá tải) từ các thiết bị tiêu thụ 
điện như thiết bị chiếu sáng trên trần 
nhà, hệ thống điều hòa. 

- Phòng máy vi tính 
Đây là nơi tập trung tài sản có giá 

trị lớn về kinh tế và khoa học kỹ 
thuật: Hệ thống máy vi tính, quạt, 
thiết bị  điện phục vụ cho giảng dạy 
học tập và nghiên cứu khoa học. Bên 
cạnh đó, thông thường phòng máy vi 
tính được trang bị hệ thống bàn gỗ, 
giá kệ kê máy, do vậy tải trọng chất 
cháy tăng lên rất nhiều. Tại các 
phòng máy tính là nơi có nguy hiểm 
cháy cao bởi sự xuất hiện nguồn 
nhiệt do ngắn mạch, quá tải trên hệ 
thống dây dẫn điện. Đặc điểm nguy 
hiểm cháy xảy ra trong phòng máy vi 
tính khi các cháu chơi dễ dẫn đến 
hoảng loạn do sợ bị điện giật, do có 
nhiều khói khí độc tỏa ra khi cháy 
nhựa, bàn ghế trong điều kiện thiếu 

khí. 
- Khu vực bếp ăn 
Hầu hết các trường đều có bếp ăn 

dùng để nấu ăn tập thể cho cán bộ 
giáo viên nhà trường, nấu ăn cho học 
sinh bán trú. Ở khu vực này thường 
xuyên tồn chứa lượng chất cháy lớn 
như khí dấu mỏ hóa lỏng, nguyên 
liệu, hàng hóa phục vụ sinh hoạt và 
hầu hết đều là chất dễ cháy. Trong 
quá trình sử dụng ngọn lửa trần do 
đun nấu, sự cố thiết bị điện đều có 
thể làm phát sinh nguồn nhiệt gây 
cháy. Bên cạnh đó, ở vị trí bếp đun, 
do dầu, mỡ bám dính lên tường, hút 
mùi trở thành con đường lan truyền 
của ngọn lửa gây cháy lan nhanh 
chóng. 
- Khu vực nhà xe 

Khu vực nhà xe thường có ở các 
trường phục vụ việc để các loại 
phương tiện đi lại của giáo viên, phụ 
huynh học sinh có những trường 
hàng ngày có hàng nghìn xe để trong 
trường. Lượng xe nhiều đồng nghĩa 
với nguy hiểm cháy nổ cao bởi trong 
xe chứa lượng nhiên liệu là chất dễ 
cháy và bên cạnh đó phần nhựa trên 
xe cũng là chất dễ cháy. Nguồn nhiệt 
hình thành trong nhà xe có thể do hút 
thuốc, do sự cố điện trên các xe hoặc 
sự cố hệ thống điện chiếu sáng, bảo 
vệ gây cháy. Khi có cháy xảy ra hầu 
hết các xe trong ga ra đều bị bắt 
cháy, tốc độ cháy lan lớn do đường 
ống dẫn nhiên liệu của xe bằng nhựa 
bắt cháy. 

Trường học là nơi thường xuyên 
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tập trung đông người, đặc biệt là 
trường mẫu giáo, các em nhỏ rất dễ 
bị hoảng loạn nếu như có cháy xảy 
ra. Để đảm bảo an toàn PCCC công 
tác PCCC phải được coi trọng, cụ 
thể: 

- Thực hiện đầy đủ thẩm duyệt 
thiết kế PCCC, kiểm tra trong quá 
trình thi công tác hạng mục PCCC, 
nghiệm thu, đến quá trình sử dụng. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện 
chữa cháy ban đầu như: bình khí 
CO2, bình bột chữa cháy  để đảm 
bảo về chất lượng và số lượng, luôn 
trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 

- Tất cả các trường học phải có nội 
quy PCCC, phương án chữa cháy, 
phương án thoát nạn cho trẻ em và 
học sinh khi có cháy xảy ra. Phương 
án  phải được tổ chức học tập, diễn 
tập, tổ chức rút kinh nghiệm. Hàng 
năm khi có sự thay đổi, hoăc sau mỗi 
lần thay đổi phải được bổ xung ngay 
vào phương án cho phù hợp. 

- Các trường học có nhà nhiều tầng 
nên có bảng chỉ dẫn trên đường thoát 
nạn trên lối và đường thoát nạn. 

- Cấm sử dụng điện tùy tiện. 
- Không được để các em nghịch 

lửa, diêm, các thiết bị sinh lửa, sinh 
nhiệt trong trường. 

- Yêu cầu đối tượng sử dụng phải 
kiểm tra ngắt hết điện trước khi đóng 
cửa. Lực lượng bảo vệ nhà trường có 
trách nhiệm kiểm tra lại. 

- Đối với phòng máy vi tính 
+ Tại các phòng máy tính phải có 

nội quy quy định việc sử dụng máy 

tính trong học tập, nghiên cứu. 
+ Có chế độ kiểm tra định kỳ phát 
hiện những khuyết tật có thể dẫn đến 
sự cố phát sinh nguồn nhiệt gây cháy 
của hệ thống thiết bị máy tính và hệ 
thống thiết bị điện. 

+ Khi lắp đặt thêm các thiết bị điện 
như máy tính, điều hòa, máy hút 
ẩm… phải tính toán đến khả năng 
chịu tải của dây dẫn. 

+ Cần trang bị các loại bình khí 
CO2 và bột chữa cháy. 

+ Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa 
cháy tự động cho phòng máy tính. 

+ Tại mỗi phòng máy tính phải có 
quy định an toàn PCCC. 

- Đối với khu vực bếp ăn 
+ Tại các bếp ăn phải có các nội 

quy, quy định về PCCC, quy trình 
vận hành đường ống khí dầu mỏ hóa 
lỏng. 

+ Khu vực để bình chứa khí dầu 
mỏ hóa lỏng phải thông thoáng, cao 
hơn khu vực xung quanh, có tường 
bảo vệ. Thường xuyên kiểm tra khả 
năng chịu áp, hệ thống van khóa của 
đường ống cấp khí. 

+ Hệ thống điện chiếu sáng và sử 
dụng đun nấu phải được tính toán, có 
thiết bị bảo vệ trên mỗi hệ thống. 

+ Cần trang bị các loại bình khí 
CO2 và bột chữa cháy phù hợp cho 
từng khu vực trong bếp ăn, căng tin. 

+ Người làm việc ở khu vực bếp ăn 
phải có kiến thức PCCC, sử dụng 
thành thạo các phương tiện PCCC. 

+ Tại mỗi bếp ănphải có quy định 
an toàn PCCC. 
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- Đối với khu vực nhà xe 
+ Lực lượng bảo vệ phải thường 

xuyên canh gác, giám sát các xe 
trong khu vực nhà xe. Kiểm tra tình 
trạng chủ xe quên chìa khóa trên xe. 
Chủ động xử lý tình huống phát sinh 
cháy nổ trong ga ra xe. 

+ Hệ thống điện phải an toàn phải 
được tính toán, có thiết bị bảo vệ trên 
mỗi hệ thống. 

+ Cần trang bị các loại bình bột 
chữa cháy trong ga ra xe, treo ở vị trí 
dễ thấy, dễ lấy. 

+ Tại nhàxe phải có quy định an 
toàn PCCC. 

- Khi có cháy xảy ra phải chủ đông 
thực hiện nhiệm vụ chữa cháy. Triển 
khai toàn bộ lực lượng, phương tiện 
chữa cháy hiện có để chủ động 
khống chế dập tắt đám cháy. 

 (Theo mnsonca.longbien.edu.vn) 
 
CÔNG BỐ CHÍNH THỨC 
PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC KÌ 
THI THPT QUỐC GIA TRONG 
CÁC NĂM TỚI  

Bộ giáo dục và đào tạo (GDĐT) đã 
chính thức công bố việc tổ chức Kì 
thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, 
CĐ hệ chính quy từ năm 2018, theo 
đó phương thức tổ chức Kì thi THPT 
quốc gia trong các năm tới sẽ được 
giữ ổn định như năm 2017. 

Theo đó, triển khai chương trình 
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 
và đào tạo, từ năm 2015 Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (GDĐT) đã đổi mới 
phương thức tổ chức thi và xét công 

nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 
(THPT) theo hướng giảm áp lực và 
tốn kém cho xã hội, đảm bảo độ tin 
cậy, trung thực, khách quan, đánh giá 
đúng năng lực học sinh, làm cơ sở 
cho việc tuyển sinh giáo dục đại học 
và giáo dục nghề nghiệp. 

Sau 3 năm thực hiện đổi mới, đến 
nay phương thức tổ chức Kì thi 
THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 
(ĐH), cao đẳng (CĐ) đã đạt được 
những mục tiêu cơ bản, được xã hội 
đồng tình đánh giá cao. Do vậy, 
phương thức tổ chức Kì thi THPT 
quốc gia trong các năm tới sẽ được 
giữ ổn định như năm 2017. 
Bên cạnh đó, để nâng cao hơn nữa 
chất lượng Kì thi và công tác tuyển 
sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, Bộ 
GDĐT thông báo một số chủ trương 
sẽ thực hiện theo lộ trình: 

1. Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu 
hỏi thi chuẩn hóa, nâng cao độ phân 
hóa của đề thi theo chương trình giáo 
dục phổ thông hiện hành và từng 
bước định hướng nội dung theo lộ 
trình triển khai chương trình giáo dục 
phổ thông mới. 

2. Về các bài thi, môn thi: 
- Trong các năm 2018, 2019 và 

2020 việc tổ chức các bài thi, môn 
thi được giữ ổn định như năm 2017; 

- Từ năm 2021 trở đi, các bài thi, 
môn thi được thiết kế phù hợp với lộ 
trình triển khai chương trình giáo dục 
phổ thông mới; nếu điều kiện cho 
phép có thể tổ chức cho thí sinh làm 
bài thi trên máy tính. 
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3. Rà soát, qui hoạch lại hệ thống 
các trường sư phạm; đổi mới phương 
thức xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối 
với nhóm ngành/ngành đào tạo giáo 
viên dựa trên nhu cầu sử dụng giáo 
viên của các địa phương và điều kiện 
đảm bảo chất lượng của từng trường; 
đồng thời triển khai các giải pháp 
đồng bộ khác để nâng cao chất lượng 
đào tạo, khắc phục tình trạng thừa, 
thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp bậc 
học. 

4. Rà soát lại các nhóm đối tượng 
ưu tiên, khu vực ưu tiên để điều 
chỉnh mức điểm ưu tiên trong tuyển 
sinh cho phù hợp với điều kiện thực 
tế và thực hiện tốt hơn công bằng xã 
hội. 

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, 
Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) và 
Cục Đào tạo (Bộ Công an) thông báo 
nội dung Công văn này đến các cơ sở 
giáo dục thuộc phạm vi quản lý để tổ 
chức dạy học, chuẩn bị thi THPT 
quốc gia đạt kết quả tốt; các đại học, 
học viện, trường đại học, các trường 
cao đẳng đào tạo giáo viên quán triệt 
nội dung Công văn này để thực hiện 
tốt công tác phối hợp tổ chức Kì thi 
THPT quốc gia và công tác tuyển 
sinh, đồng thời chủ động chuẩn bị 
phương án tuyển sinh phù hợp với lộ 
trình thực hiện Kì thi THPT quốc gia 
nêu trên.  

(Theo khoahocphothong.com.vn)  
 
 

 

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
HỖ TRỢ NÔNG DÂN LÀM 
NÔNG NGHIỆP SẠCH  

Sau khi thuyết phục nông dân vào 
chu trình sản xuất sạch, nhóm sẽ xây 
dựng cho mỗi xã một website thương 
mại điện tử. Từ website này có thể 
tạo ra nhiều website con khác nhau 
cho từng nông dân. Và mỗi nông dân 
sẽ có một kênh bán hàng online hoàn 
toàn miễn phí. 

 
Các thành viên nhóm với sản phẩm sàn 

thương mại điện tử SharingFarming.  
Đây là những gì mà dự án 

SharingFarming của 3 bạn trẻ Võ Phi 
Vũ, Nguyễn Văn Luýt, và Nguyễn 
Thị Vân Anh hướng tới. Mỗi nông 
dân có thể tạo ra một website thương 
mại điện tử rất đơn giản và hoàn toàn 
miễn phí để quảng bá sản phẩm của 
mình. Đặc biệt, website của nông 
dân có thể kết nối với rất nhiều 
website khác, tạo ra một hệ sinh thái 
về nông nghiệp trên internet, giúp 
họ kết nối đầu tư, tìm kiếm khách 
hàng, đối tác… 

Vũ cho biết, mong muốn lớn nhất 
của nhóm là tạo dựng tư duy làm 
nông nghiệp sạch cho nông dân. 
Nhóm sẽ tìm kiếm các đơn vị cung 
cấp các giải pháp kỹ thuật, công 
nghệ, các nhà sản xuất nhu yếu phẩm 
phục vụ nông nghiệp (phân bón, 
thuốc trừ sâu, giống…) để giúp nhân 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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dân có một quy trình sản xuất sạch. 
Mục tiêu của nhóm là kết nối, kêu 

gọi các doanh nghiệp cùng chung tay 
với nông dân. Các doanh nghiệp này 
phải có những chính sách, chương 
trình hỗ trợ giúp nông dân làm nông 
nghiệp sạch. 

Hiện nay, hệ thống sàn thương mại 
của dự án đã cơ bản hoàn thành. Các 
thành viên nhóm đang tỏa đi các 
vùng quê để chia sẻ dự án của mình 
và vận động nông dân tham gia. Vừa 
rồi, các thành viên nhóm đã có 
chuyến đi Bà Rịa-Vũng Tàu để đặt 
vấn đề hỗ trợ nông dân. 

“Rất may mắn, nhóm đã nhận được 
sự hợp tác nhiệt tình của các hội 
nông dân xã. Đây là những kết quả 
bước đầu để nhóm vươn ra các địa 
phương khác, tiếp tục các bước tiếp 
theo của dự án”- Vũ chia sẻ. 

 (Theo khampha.vn) 
 

CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT BẢN 
QUYỀN ÂM NHẠC TRÊN 
TRUYỀN HÌNH VÀ RADIO 

Trong bối cảnh hoạt động thu phí 
bản quyền âm nhạc trên phát thanh 
và truyền hình gặp khó khăn do thiếu 
công cụ đo lường chính xác về đơn 
vị sử dụng, Công ty Cổ phần Giải 
pháp công nghệ và Truyền thông 
AiBiz đã công bố phát triển thành 
công công nghệ giám sát việc sử 
dụng âm nhạc trên các kênh truyền 
hình và radio dựa trên nền tảng mã 
nguồn mở (Open Source) và công 
nghệ tự động nhận diện âm thanh 

(Audio matching). 
Theo đó, công nghệ này cho phép 

ghi nhận toàn bộ thông tin về tác giả 
của tác phẩm, ai biểu diễn, trên kênh 
nào, trong chương trình nào, vào 
chính xác thời điểm nào. Với những 
đơn vị sở hữu quyền tập thể đã cung 
cấp bằng chứng về việc họ được ủy 
quyền bởi ai, phần mềm cho phép 
thống kê và bóc tách thành các báo 
cáo ghi nhận theo chủ thể sở hữu 
hoặc thống kê tần suất xuất hiện của 
từng nghệ sỹ. 

Công nghệ này sẽ giúp: (1) Các đài 
truyền hình/phát thanh có cơ sở để 
đàm phán mức giá, tính đúng, tính đủ 
tiền bản quyền cho tác giả và ca sỹ; 
(2) Các doanh nghiệp kinh doanh 
trong lĩnh vực sản xuất, phân phối 
sản phẩm âm nhạc và kinh doanh 
hình ảnh người nổi tiếng có cơ sở để 
đàm phán mức giá bản quyền (3) Các 
ca sỹ, nhạc sỹ giám sát được tần xuất 
xuất hiện hình ảnh của mình trên thị 
trường, từ đó có cơ sở hoạch định 
chiến lược, kế hoạch truyền thông 
hình ảnh hợp lý, và điều quan trọng 
hơn đó là (4) Giải pháp công nghệ 
này sẽ làm cho thị trường âm nhạc 
trở nên minh bạch hơn, góp phần 
thúc đẩy sự phát triển của nền văn 
hóa sáng tạo ở Việt Nam trong hiện 
tại và tương lai. 

Chi tiết xin liên hệ: ông Đặng 
Đình Long - Công ty Cổ phần Giải 
pháp Công nghệ và Truyền thông 
AiBiz 
Tầng 5-6, số 59 Láng Hạ, Ba Đình, 
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Hà Nội; Tel: 0912105441, 
Email:longdang@aibiz.vn; Website: 
aibiz.vn.  

(Theo Báo KH&CNVN online) 
 
 

 
 
 

“THƯƠNG HIỆU” CUA GIỐNG 
CÁI TRĂNG  

Do nhu cầu thị trường, cộng với 
cung cấp được giống cua đạt chất 
lượng đã giúp cho Tổ hợp tác ương, 
vèo cua giống ấp Cái Trăng hoạt 
động hiệu quả và phát triển, trở 
thành điểm sáng về mô hình kinh tế 
hợp tác ở xã nông thôn mới Hàm 
Rồng, huyện Năm Căn. 

Nhiều năm qua, mô hình kinh tế 
này đã mang lại thu nhập ổn định 
cho người dân nơi đây. Đồng thời, 
“cua giống Cái Trăng” đã khẳng định 
được uy tín chất lượng bằng việc 
xuất bán đi nhiều tỉnh trong cả nước. 

Bước đầu, vì tính mới mẻ của mô 
hình và biến động của thị trường, nên 
chỉ có một vài hộ tham gia. Về sau, 
thấy hiệu quả, nhiều nông dân nơi 
đây đã học hỏi và phát triển bền 
vững kinh tế với nghề.  

 
Theo các hộ làm nghề, với lợi thế 

gần biển như huyện Năm Căn, nên 
độ mặn của nước từ mức 25 - 30‰ 

rất phù hợp để phát triển mô hình.  
Theo đánh giá của nhiều nông dân, 

đây là mô hình có hiệu quả và triển 
vọng, tập hợp được lao động nhàn 
rỗi, tận dụng những khu đất trống 
xung quanh nhà vốn không có giá trị 
kinh tế để tăng thu nhập. 

 (Theo thuysanvietnam.com.vn) 
 

MÔ HÌNH CÀ PHÊ - RAU SẠCH 
CÔNG NGHỆ ISRAEL Ở TÂY 
NGUYÊN  

Là giảng viên tiếng Anh một 
trường cao đẳng nhưng bằng niềm 
đam mê với ngành nông nghiệp hữu 
cơ, chị Vương Thị Hoan (SN 1988, 
thành phố Buôn Ma Thuột) quyết 
định mở quán “Cà phê rau 47” tạo cơ 
hội cho khách tham quan, tìm hiểu 
các mô hình trồng rau sạch theo công 
nghệ Israel tiên tiến hiện nay. 

Chia sẻ cơ duyên đến với nông 
nghiệp hữu cơ, chị Hoan cho biết, 
trong nhiều lần làm thông dịch viên 
cho các chuyên gia nông nghiệp 
Israel, chị có cơ hội tiếp xúc trực tiếp 
các mô hình trồng rau hữu cơ tại 
nước sở tại nên muốn chia sẻ kiến 
thức có được cho nhiều người biết. 

 
Chị Hoan bên giàn rau thủy canh 

Trăn trở mãi, cuối cùng chị quyết 
định mở quán cà phê vừa kinh 
doanh, vừa làm nơi truyền thông về 
rau sạch. Ý tưởng đã có, tháng 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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2/2017 chị cùng với chị  bạn Nguyễn 
Thị Thái Thanh (người cùng đam mê 
rau sạch) chung vốn thuê mảnh đất 
rộng gần 500 m2 ở đường Dương 
Vân Nga, TP. Buôn Ma Thuột) mở 
quán cà phê. Toàn bộ không gian 
quán được thiết kế đậm chất Bắc Bộ 
với mái nhà ngói đỏ kèm những 
luống rau xanh tốt được trồng theo 
phương pháp khí canh, thủy canh hồi 
lưu, phương pháp tưới nhỏ giọt. 

Từ ngày khai trương, khách đến 
quán rất đông. Họ vừa tò mò với 
món “sinh tố xà lách” độc nhất của 
quán, vừa bị lôi cuốn bởi những 
luống rau mơn mỡn nằm lơ lửng trên 
giàn. Vị khách nào muốn tìm hiểu kĩ 
về mô hình trồng rau, chủ quán đều 
nhiệt tình giới thiệu, tư vấn. 

Chị Hoan cho biết thêm, sắp tới sẽ 
tổ chức chương trình dạy trẻ kiến 
thức về rau sạch 1 tháng 2 lần thông 
qua các hoạt động như: tìm hiểu khái 
niệm rau sạch, các phương pháp 
trồng rau sạch, quy trình trồng… Khi 
trẻ có đủ kiến thức sẽ làm“đại sứ” 
truyền thông lại cho gia đình. Đồng 
thời, chị cũng mong muốn biến 
không gian quán trở thành nơi gặp 
gỡ, chia sẻ kinh nghiệm của những 
người cùng sở thích trồng sau sạch.  

 (Theo nongnghiep.vn) 
 
 

 
Hỏi: Xin cho hỏi, Quy định an toàn 

về PCCC đối với cơ sở như thế nào?  
Trả lời: Theo Điều 7 của Nghị 

định số 79/2014/NĐ-CP quy định 
điều kiện an toàn về phòng cháy và 
chữa cháy đối với cơ sở như sau: 

1. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ 
quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này phải bảo đảm các 
điều kiện an toàn về phòng cháy và 
chữa cháy sau đây: 

a) Có quy định, nội quy, biển cấm, 
biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về 
phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn 
phù hợp với đặc điểm và tính chất 
hoạt động của cơ sở. 

b) Có quy định và phân công chức 
trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa 
cháy trong cơ sở. 

c) Hệ thống điện, chống sét, chống 
tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh 
lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn 
lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an 
toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

d) Có quy trình kỹ thuật an toàn về 
PCCC phù hợp với điều kiện sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

đ) Có lực lượng PCCC cơ sở, 
chuyên ngành được huấn luyện 
nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường 
trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu 
cầu chữa cháy tại chỗ. 

e) Có phương án chữa 
cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định tại 
Điều 21 Nghị định này. 

g) Có hệ thống giao thông, cấp 
nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa 
cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, 
ngăn cháy, phương tiện phòng cháy 
và chữa cháy khác, phương tiện cứu 

HỎI – ĐÁP  
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người phù hợp với tính chất, đặc 
điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, 
chất lượng và hoạt động phù hợp với 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về 
phòng cháy và chữa cháy hoặc theo 
quy định của Bộ Công an. 

h) Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra 
nghiệm thu về phòng cháy và chữa 
cháy của cơ quan Cảnh sát phòng 
cháy và chữa cháy đối với công 
trìnhquy định tại Phụ lục IV ban 
hành kèm theo Nghị định này. 

i) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt 
động phòng cháy và chữa cháy theo 
quy định của Bộ Công an. 

2. Các cơ sở thuộc diện quản lý về 
phòng cháy và chữa cháy quy định 
tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 
định này nhưng không phải là cơ 
sởnguy hiểm về cháy, nổ phải bảo 
đảm điều kiện an toàn về phòng cháy 
và chữa cháy theo quy định tại 
Khoản 1 Điều này phù hợp với quy 
mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó 
và phù hợp với tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và 
chữa cháy. 

3. Điều kiện an toàn về PCCC quy 
định tại Khoản 1 Điều này phải được 
tổ chức thực hiện và duy trì trong 
suốt quá trình hoạt động.  

 (Theo daithienfire.com) 
 
Mẹo vặt: Cách tẩy vết cháy trên mặt 
đế bàn ủi hiệu quả nhất 

1. Dùng chanh tươi: Bạn dùng 
chanh tươi, cắt đôi. Lấy 1 phần chà 
mạnh lên vết cháy trên mặt bàn ủi. 

Sau 2-3 phút, dùng khăn sạch lau lại.  
2. Dùng giấm ăn và muối 
Đổ một lượng giấm và muối bằng 

nhau vào nồi, bắc lên bếp đun đến 
khi muối tan hết. Khi dung dịch còn 
âm ấm, đeo găng tay và nhúng một 
tấm mút vào dung dịch giấm, chà 
sạch mặt bàn ủi. Dùng bàn chải có 
lông mịn và dày để chà sạch các vết 
cháy xém, không dùng miếng chùi 
bằng sắt sẽ làm xước mặt bàn ủi. Sau 
đó, dùng khăn mềm lau lại lần nữa 
với 1 chút giấm là sạch. 

3. Dùng sáp nến: Cắm điện bàn ủi 
cho nóng, để ở mức trung bình, chà 
đầu nến lên vị trí vết đen, sáp nến 
chảy ra sẽ cuốn theo các vết đen. Sau 
khi sáp nến chảy ra, dùng khăn sạch 
lau ngay vết cháy nếu để lâu chúng 
sẽ đóng thành lớp mới. 

4. Dùng kem đánh răng: Bôi kem 
đánh răng lên vị trí vết cháy, sau đó 
lấy khăn sạch ẩm lau lại.  

5. Dùng thuốc tẩy: Cho một ít 
thuốc tẩy lên một chiếc khăn sạch, 
dùng bàn ủi ủi chiếc khăn đó nhiều 
vòng hoặc dùng khăn chà mạnh trực 
tiếp lên bề mặt bàn ủi. Thuốc tẩy sẽ 
giúp đánh bật các vết cháy cứng đầu 
hiệu quả. 

6. Baking Soda: Pha 1 lượng nước 
và baking soda bằng nhau để tạo 
thành hỗn hợp nhão. Nhúng khăn 
vào hỗn hợp này để lau chùi mặt bàn 
ủi. Dùng khăn sạch lau đi phần 
baking soda bám trên mặt bàn ủi, lau 
lại lần nữa bằng khăn sạch. 

 (Theo dienmayxanh.com) 


