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TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH 
ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, 
CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2017    

Thực hiện kế hoạch hoạt động 
phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 
và hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 
đến năm 2020 của Liên Hợp quốc 
(90% người nhiễm HIV biết được 
tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% 
người chẩn đoán nhiễm HIV được 
điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 
90% người nhiễm HIV đã được điều 
trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát 
được số lượng vi rút ở mức thấp), Uỷ 
ban Quốc gia phòng, chống AIDS và 
phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại 
dâm phát động trong cả nước Tháng 
Hành động quốc gia phòng, chống 
HIV/AIDS năm 2017 từ ngày 10/11 
đến ngày 10/12/2017. Tháng hành 
động quốc gia phòng, chống 
HIV/AIDS năm 2017 với chủ 
đề “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng 
tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 
2020”. 

Uỷ ban Quốc gia phòng, chống 
AIDS và phòng, chống tệ nạn ma 
tuý, mại dâm đề nghị Ban Chỉ đạo 
phòng, chống AIDS và phòng, chống 
tệ nạn ma tuý, mại dâm các bộ, 
ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương xây dựng 
kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện và giám sát các hoạt động của 
Tháng Hành động quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS phù hợp với tình 
hình, đặc điểm của địa phương, đơn 
vị. 

Kết thúc Tháng Hành động, Ban 
Chỉ đạo phòng, chống AIDS và 
phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại 
dâm các bộ, ngành, đoàn thể và các 
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 
ương đánh giá, tổng kết và gửi báo 
cáo về Bộ Y tế (Cục  Phòng, chống 
HIV/AIDS, Ngõ số 8, Phố Tôn Thất 
Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội) 
trước ngày 20/12/2017 để Bộ Y tế 
tổng hợp báo cáo Chính phủ và Chủ 
tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống 
AIDS và phòng, chống tệ nạn ma 
tuý, mại dâm. 

(Theo vaac.gov.vn) 
 

TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP 
QUẢN LÝ, BÌNH ỔN THỊ 
TRƯỜNG GIÁ CẢ CUỐI NĂM 
2017    

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi 
các Bộ Công Thương, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT), Bộ Y tế, Bộ Xây 
dựng, Giao thông vận tải, Thông tin 
và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu 
tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN) và Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương về việc tăng cường biện pháp 
quản lý, bình ổn thị trường giá cả 
cuối năm 2017. 

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo 
của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
- Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều 
hành giá ngày 8/11/2017 tại Văn 
phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đề 
nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương theo chức năng nhiệm vụ 
được giao triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ. 

Các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương triển khai thực hiện nghiêm túc 
ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ tại Thông báo số 
884/TB-BCĐĐHG ngày 08 tháng 11 
năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó 
Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc 
họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý 
III năm 2017 nhằm mục tiêu kiểm 
soát lạm phát, bình ổn giá cả thị 
trường cuối năm 2017. 

Trước tình hình bão, lụt diễn biến 
phức tạp, để ổn định giá cả các mặt 
hàng thiết yếu (như lương thực, thực 
phẩm...), các bộ, ngành và các địa 
phương tăng cường phối hợp theo 
dõi, kiểm tra, kiểm soát thị trường 
giá cả, không để thương nhân lợi 
dụng hiện tượng thiên tai, bão lụt để 
nâng giá, găm hàng, đưa hàng kém 
chất lượng, hàng quá hạn sử dụng về 
vùng bão, lụt; tiếp tục làm tốt công 
tác chuẩn bị nguồn hàng, hỗ trợ, 
cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, 
hàng hóa, vật tư để ổn định đời sống 
cho nhân dân và khôi phục sản xuất, 
nuôi trồng tại các địa bàn chịu ảnh 
hưởng của thiên tai; đảm bảo thông 
suốt về giao thông vận tải. 

Mặt khác, do đang trong mùa mưa 
bão nên các bộ, ngành, địa phương 
cần có kế hoạch chuẩn bị nguồn 
hàng từ kinh phí phòng chống thiên 
tai. Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ 
quốc gia, thực hiện việc điều tiết 
hàng hóa cho các vùng dân cư bị cô 
lập khi bị ngập lụt, bảo đảm nhu yếu 
phẩm cho người dân. 

Các đơn vị cần làm tốt công tác 
thông tin tuyên truyền, kịp thời đưa 
ra các thông tin chính xác, chuyển tải 
các thông tin để hỗ trợ các cơ quan 
chức năng tại địa phương và người 
dân đối phó với bão, lụt; tránh các tin 
đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến mặt 
bằng giá cả thị trường, đời sống 
người dân. 

Về công tác chuẩn bị hàng hóa 
phục vụ thời điểm cuối năm 2017 và 
Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 
2018, theo dõi sát diễn biến cung cầu 
và giá cả thị trường, đặc biệt đối với 
những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng 
trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của 
người dân trên địa bàn để kịp thời có 
biện pháp bình ổn giá theo quy định 
của pháp luật. 

Các đơn vị rà soát, đánh giá lại 
nhu cầu và nguồn cung hàng hóa, 
dịch vụ trên địa bàn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp có 
nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay ưu 
đãi để thực hiện bình ổn thị trường; 
tăng cường kiểm tra, thanh tra việc 
chấp hành các quy định của pháp 
luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí 
cũng như chất lượng vệ sinh an toàn 
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thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt đối 
với những hàng hóa và dịch vụ tiêu 
dùng thiết yếu trong các dịp lễ, Tết.  

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 
 
 
TÌM RA KHÁNG THỂ GIẾT 
ĐƯỢC 99% CHỦNG VIRUS HIV, 
HY VỌNG LỚN CHO NHỮNG 
NGƯỜI BỊ HIV  

Tổ chức phòng chống AIDS Quốc 
tế cho biết đây là 1 sáng chế đột phá. 

Một loại kháng thể có khả năng 
tiêu diệt được 99% các 
chủng HIV đã được điều chế thành 
công, mở ra hi vọng quét sạch căn 
bệnh thế kỷ AIDS . Đó là một 
protein hợp thành từ 3 kháng thể 
trung lập phổ biến với khả năng tiêu 
diệt virus HIV hiệu quả hơn bất kỳ 
loại kháng thể tự nhiên nào từng 
được con người phát hiện trước đó. 

Công trình nghiên cứu được đầu tư 
bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ và 
Tập đoàn Dược Sanofi và được thực 
hiện bởi các nhà khoa học tại Trường 
Y Harvard, Viện Nghiên cứu Scripps 
và Viện Công nghệ Massachusetts 
(MIT). Nghiên cứu được công bố 
trên tạp chí Science. 

Cơ thể chúng ta không thể tiêu diệt 
virus HIV vì virus này luôn biến 
hình, tạo ra nhiều dòng khác nhau. 
Những chủng virus HIV trong 1 cơ 
thể bệnh nhân được so sánh với các 
chủng virus cúm gây bệnh trên toàn 

thế giới. Do vậy, hệ thống miễn dịch 
của cơ thể không đủ sức để chống lại 
số lượng chủng vi khuẩn HIV vượt 
quá giới hạn. 

Trong nghiên cứu này, các nhà 
khoa học kết hợp ba loại 'kháng thể 
vô hiệu hóa diện rộng' gọi là 'bộ tam 
kháng thể' có khả năng giết đến 99% 
virus HIV. Kháng thể được thử 
nghiệm trên 24 con khỉ, sau khi 
những con khỉ được tiêm loại kháng 
thể này, chúng miễn nhiễm với virus 
HIV. 

"Kháng thể này mạnh hơn và phổ 
quát hơn bất kỳ loại kháng thể đơn lẻ 
nào đã được khám phá trước đó", 
Tiến sĩ Gary Nabel, Giám đốc khoa 
học của hãng dược Sanofi, đồng tác 
gỉa của nghiên cứu cho biết. "Chúng 
tôi nhận được kết quả 99% virus HIV 
bị tiêu diệt với mức độ rất thấp của 
kháng thể" 

Tổ chức phòng chống AIDS Quốc 
tế cho biết đây là một sáng chế đột 
phá. Các thử nghiệm trên người sẽ 
được thực hiện vào năm 2018 để 
xem xét khả năng ngăn ngừa và điều 
trị căn bệnh thế kỷ này. 

 
Tiến sĩ Gary Nabel, một trong số các tác 

giả nghiên cứu 

Giáo sư Linda-Gail Bekker, chủ 
tịch Hiệp hội AIDS quốc tế cho biết, 
kết quả nghiên cứu này là bước đột 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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phá thú vị: "Loại siêu kháng thể này 
vượt qua các giới hạn tự nhiên và có 
thể được ứng dụng nhiều hơn chúng 
ta tưởng". 

 (Theo genk.vn) 
 

CÁCH NHẬN BIẾT MỘT SỐ 
MẶT HÀNG THẬT GIẢ  

1. Phân biệt thuốc tẩy giun 
Fugacar thật giả 

Trong Công văn số 12099/QLD-
CL ngày 11/8/2017, Cục Quản lý 
Dược đã thông báo phát hiện hai lô 
thuốc tẩy giun Fugacar giả và 
khuyến cáo người dân phải thật cẩn 
thận để không bị mua nhầm. 

 
Hạn sử dụng ở sản phẩm thật 

(bên phải) thường được in nổi, sờ 
có thể cảm nhận được trong khi 
hàng giả chỉ in bình thường. 

Theo các chuyên gia y tế, thuốc tẩy 
giun giả thường không được kiểm 
định về chất lượng. Vì vậy, khi sử 
dụng loại thuốc này sẽ có nguy cơ 
gây ra các hiện tượng đau bụng kéo 
dài, nôn thốc tháo, hoa mắt chóng 
mặt, toàn thân ngứa ngáy, nổi mẩn… 
và cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ em 
vì sức đề kháng yếu. Bên cạnh đó, 
các loại chất như thủy ngân, nhôm, 
chì, asen, crom, selen… thường xuất 
hiện trong các loại thuốc Fugacar giả 
sẽ có phản ứng cực độc đối với 

người dùng. 

 
Fugacar thật ghi ngày tháng năm 

cách nhau bằng dấu chấm (.), còn 
thuốc Fugacar giả (bên trái) ghi 
ngày tháng năm cách nhau bằng 
dấu chéo (/). 

Về hình thức đóng gói, người dùng 
cần để ý tem dán chống hàng giả 
màu vàng được dán ở 2 đầu nắp hộp 
thuốc. Hạn sử dụng ở sản phẩm thật 
thường được in nổi, sờ có thể cảm 
nhận được trong khi hàng giả chỉ in 
bình thường. 

Đối với tờ hướng dẫn sử dụng, sản 
phẩm thật thường in logo sản phẩm ở 
góc dưới bên phải, thường có dòng 
chữ “than phiền chất lượng sản 
phẩm” còn sản phẩm giả không có 
dòng chữ này hoặc thiếu chữ “sản 
phẩm”. 

2. Dầu gội đầu giả được bán công 
khai và tràn lan 

 
Màu mực in trên chai dầu gội giả 

mờ nhạt, không sắc nét. Thậm chí 
vị trí các dòng chữ cũng không 
giống hàng thật. Hơn nữa khi tiếp 
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xúc một thời gian với nước, chữ in 
dễ dàng bị nhòe. 

Tuy nhiên, dù giả có tinh vi cỡ nào 
cũng có thể phát hiện và phân biệt. 
Chị Nguyễn Diệu Sương, quản lý tại 
siêu thị Lotte Mart Q.7, chia sẻ: “Các 
sản phẩm chính hãng được nhập 
khẩu hay sản xuất tại Việt Nam đều 
được dán tem chống hàng giả. Trên 
bao bì của các sản phẩm dầu gội thật 
bao gồm tất cả thông số, mã vạch 
quét trên điện thoại để biết nguồn 
gốc. Thứ hai, nếu quan sát bằng mắt 
thường, màu sắc và chữ in của chai, 
gói dầu gội thật luôn luôn sắc và nét 
hơn hàng giả, logo thương hiệu được 
in rõ ràng, sắc sảo. Còn đối với dầu 
gội giả, màu chữ in sẽ mờ nhạt và 
chất liệu chai, gói cũng thô và sần 
hơn sản phẩm thật”. 

3. Bột giặt giả 

 
Sản phẩm thật bao bì không bị 

nhàu nát. 

 
Vỏ bột giặt OMO giả có chất 

lượng in không đẹp, mờ và bị nhàu 
nát. 

Vì vậy, để tránh tình trạng mua 
phải bột giặt giả, theo đại diện của 
Unilever Việt Nam, đơn vị sản xuất 
bột giặt OMO tại TP.HCM, điểm dễ 
nhận biết hàng thật giả nhất là trên 
bao bì của sản phẩm thật, xung 
quanh dòng chữ “Unilever Việt Nam 
- Bảo đảm hàng thật” có in con dấu 
chìm, còn gói OMO giả sẽ không có 
dấu chìm này. 

Thứ hai, bao bì của gói bột giặt giả 
cầm vào thấy mỏng hơn, hình ảnh 
minh họa và chữ viết nếu nhìn kỹ sẽ 
thấy hơi nhòe. 

Thứ ba, ở góc phải của bao bì sản 
phẩm thật có hình đôi bàn tay phụ nữ 
được lồng trong logo màu xanh. 

Thứ tư, quan sát trên bao bì sẽ thấy 
OMO giả ghi: Sản phẩm của Công ty 
liên doanh Unilever Việt Nam. OMO 
thật ghi: Sản phẩm của Công ty 
TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. 

Thứ 5, quan sát các họa tiết, nét 
chữ trên sản phẩm: OMO thật được 
in sắc nét, khác hẳn với sản phẩm 
nhái, giả. 

Thứ sáu, giá và ngày sản xuất trên 
bao bì: Sản phẩm thật có giá thấp 
hơn và mực in có màu nâu đậm. 

Thứ bảy, vỏ bột giặt OMO thật thì 
phẳng phiu không có nếp nhăn nhó 
hay có dấu hiệu nhàu nát. 

Cuối cùng, theo đại diện của 
Unilever Việt Nam, tốt nhất người 
tiêu dùng nên đến những cửa hàng 
phân phối uy tín để lựa chọn các sản 
phẩm tiêu dùng tin cậy. 

 (Theo nguoitieudung.com.vn) 
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MÔ HÌNH CHỐNG NGẬP TỰ 
ĐỘNG Ở ĐÔ THỊ  

Giải pháp này được trao giải 
khuyến khích Cuộc thi sáng tạo 
thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Tiền 
Giang lần thứ 10 (2016 - 2017). Tác 
giả là em Trần Hồng Huy, học sinh 
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 
(TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).  

Mô hình gồm 1 board xử lý 
Aarduino được đặt tại trung tâm xử 
lý, 1 cảm biến mưa đặt ở nơi tương 
đối cao để dễ nhận được tín hiệu, 2 
cảm biến lưu lượng nước được gắn ở 
hệ thống cống, 1 bơm nước để bơm 
nước sang hồ điều tiết, 2 rờ-le 
(relay)... 

 
Trường hợp có mưa lớn, hệ thống 

hoạt động khi cảm biến mưa có tín 
hiệu; đồng thời cảm biến lưu lượng 
số 1 đo được lượng và khối lượng 
nước tương đối lớn, có thể gây ngập 
thì board xử lý sẽ kích hoạt máy bơm 
khởi động để bơm nước từ hệ thống 
cống sang hồ điều tiết. Nếu trời mưa 
nhỏ, lưu lượng nước đo được ở mức 
thấp, không gây ngập thì hệ thống 
không hoạt động; nếu cảm biến lưu 
lượng có tín hiệu nhưng không có 
mưa thì hệ thống cũng không hoạt 
động. Khi triều cường dâng cao, cảm 
biến lưu lượng số 2 sẽ đo lưu lượng, 

nếu khối lượng nước đủ lớn, có thể 
gây ngập thì board xử lý kích hoạt 
máy bơm khởi động để bơm nước 
sang hồ điều tiết. 

Với chi phí hợp lý, tính khả thi khi 
áp dụng là rất cao, có thể phát triển 
thêm hệ thống điều khiển qua 
Internet để kiểm soát toàn bộ hệ 
thống tại 1 trung tâm điều khiển, mô 
hình này có thể áp dụng hiệu quả cho 
các thành phố lớn, khi đó, cần xây 
dựng một số hồ điều tiết vệ tinh xung 
quanh nhằm tích nước vào mùa mưa; 
đồng thời có thể tái sử dụng phục vụ 
sinh hoạt hoặc cấp nước cho khu vực 
ngoại thành trong mùa khô hạn, nhất 
là khi nước sông bị nhiễm mặn. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
 

 
 
TÌM HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO  

Chiều 7/11, trong khuôn khổ Hội 
nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt 
Nam (Vietnam Business Summit), 
hội thảo chuyên đề về nông nghiệp 
bền vững dưới sự điều phối của 
Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế 
giới tại Việt Nam Ousmane Dione đã 
được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 
Ariayana, thành phố Đà Nẵng.  

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn cùng 1 số địa phương 
trong cả nước đã chia sẻ nhiều vấn 
đề về phát triển nông nghiệp bền 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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vững và việc ứng dụng công nghệ 
cao vào lĩnh vực nông nghiệp. 

Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Quốc 
Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn cho biết nền 
kinh tế Việt Nam có nhiều điều kiện 
thuận lợi cho phát triển nông nghiệp 
với kiểu khí hậu đặc trưng, phù hợp 
sản xuất nhiều loại nông sản nhiệt 
đới, nuôi trồng thủy sản; có nhiều 
vùng sinh thái và cây trồng cũng như 
động vật quý hiếm.  

Trong công cuộc đổi mới và hội 
nhập quốc tế, ngành nông nghiệp đã 
duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đáp 
ứng dồi dào nhu cầu lương thực thực 
phẩm cho tiêu dùng của đất nước, 
tham gia hoạt động xuất khẩu của 
Việt Nam với giá trị ngày càng tăng 
nhanh. Nhiều mặt hàng nông sản đã 
có giá trị cao trên thị trường quốc tế 
như hạt điều, hạt tiêu, gạo, càphê, đồ 
gỗ nội, ngoại thất... đưa Việt Nam 
trở thành một trong những nước xuất 
khẩu nông sản lớn trên thế giới. 
Nông thôn Việt Nam đã được đổi 
mới với hệ thống cơ sở hạ tầng kết 
nối đường cao tốc, thu nhập và cuộc 
sống của nông dân được cải thiện và 
nâng cao.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tựu đạt được, nông nghiệp Việt Nam 
cũng đối mặt với những thách thức 
như tác động của biến đổi khí hậu 
ngày càng nhanh và mạnh hơn, thiên 
tai ngày càng khắc nghiệt. Bên cạnh 
đó, hội nhập quốc tế sâu rộng đem 
lại nhiều lợi thế nhưng cũng mang 

đến nhiều cạnh tranh…  
Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
xác định phát triển bền vững là 
nhiệm vụ trọng tâm, đã chủ động 
đồng nhất vào kế hoạch phát triển 
ngành giai đoạn 2017-2020, theo đó, 
phát triển nông nghiệp nông thôn bền 
vững, cải thiện xã hội và môi trường, 
nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh 
tranh, cải thiện nhanh hơn thu nhập 
và đời sống của người dân nông 
thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo 
và bảo vệ môi trường sinh thái.  

Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Quốc 
Doanh cho rằng thúc đẩy phát triển 
nông nghiệp bền vững cần quan tâm 
tới bốn vấn đề sau: Đổi mới công 
nghệ sản xuất nông nghiệp, khuyến 
khích phát triển nông nghiệp sạch, 
nông nghiệp hữu cơ bền vững, thân 
thiện với môi trường; khai thác và 
phát triển bền vững nguồn lợi thủy 
sản, điều chỉnh cơ cấu vùng miền 
khai thác, phát triển và xây dựng 
thương hiệu đối với các sản phẩm 
xuất khẩu như tôm, cá tra và nhuyễn 
thể; phát triển bền vững bảo tồn đa 
dạng sinh học, bảo vệ, quản lý 
nghiêm kết hợp với tăng cường công 
tác tái sinh rừng tự nhiên, nâng cao 
hiệu quả kinh tế rừng trồng, phát 
triển nông nghiệp đa chức năng; phát 
triển hạ tầng thủy lợi phục vụ phát 
triển nông nghiệp đa mục tiêu theo 
hướng bền vững.  

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ông 
Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban 
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Nhân dân thành phố Cần Thơ cho 
biết, trong những năm qua, ngành 
nông nghiệp của thành phố Cần Thơ 
rất quan tâm đến việc đẩy mạnh hoạt 
động thu hút đầu tư, kêu gọi nhà đầu 
tư cùng tham gia với thành phố Cần 
Thơ trong thúc đẩy ngành nông 
nghiệp phát triển, đặc biệt là nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang 
thực hiện nhiều giải pháp phát triển 
nông nghiệp bền vững, tăng trưởng 
xanh và thích ứng biến đổi khí hậu 
như: Tăng cường liên kết với các địa 
phương và liên kết bốn nhà; tiếp tục 
đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; 
khuyến khích phát triển trang trại, 
doanh nghiệp; nhân rộng các mô 
hình liên kết sản xuất hiệu quả; đầu 
tư đồng bộ hạ tầng các vùng sản xuất 
hàng hóa tập trung; đẩy mạnh ứng 
dụng, chuyển giao khoa học và công 
nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa trong 
các khâu sản xuất; nâng cao hiệu quả 
công tác khuyến nông.  

Theo ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó 
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk 
Lắk, thực hiện tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp giai đoạn 2016-2020, Đắk 
Lắk tập trung vào ba lĩnh vực đột 
phá chính. Theo đó, Đắk Lắk tổ chức 
lại sản xuất, tăng cường liên kết 
chuỗi giá trị. Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ 
thành lập mới và củng cố, nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các tổ chức 
hợp tác, hợp tác xã trong liên minh 
hợp tác xã; thu hút doanh nghiệp có 
tiềm lực trong và ngoài nước đầu tư 

và sản xuất, chế biến, bảo quản và 
cung cứng dịch vụ cho nông nghiệp. 

 Tỉnh cũng có chính sách ứng dụng 
công nghệ cao trong nông nghiệp để 
nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm nông, lâm, thủy sản và ứng 
phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ xây 
dựng thương hiệu, đảm bảo chất 
lượng an toàn thực phẩm phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế.  

 
Một vườn dâu công nghệ cao tại Đà Lạt. 

(Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN) 
Theo ông Nguyễn Tuấn Hà, ngành 

nông nghiệp Đắk Lắk nổi bật với 
diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
gần 500.000ha, trong đó có gần 40% 
là đất đỏ bazan, phù hợp với các loại 
cây công nghiệp, cây ăn trái, rau củ 
quả, dược liệu…  

Với ba tiểu vùng khí hậu và nhiệt 
độ trung bình khoảng 24 độ C, Đắk 
Lắk đặc biệt thích hợp cho từng loại 
cây trồng chuyên biệt như càphê. 
Diện tích và sản lượng cà phê của địa 
phương này lớn nhất Việt Nam với 
hơn 400 nghìn tấn/năm. Thương hiệu 
càphê Buôn Ma Thuột nổi tiếng đã 
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.  

Đối với nông nghiệp, địa phương 
ưu tiên kêu gọi đầu tư các dự án áp 
dụng công nghệ cao trong nuôi trồng 
rau an toàn, hoa quả, dược liệu, phát 
triển gia súc gia cầm... 
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Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Hà, 
tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực huy 
động các nguồn lực đầu tư triển khai 
thực hiện các ý tưởng, mục tiêu dự 
án trên địa bàn tỉnh, trong đó tập 
trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực chủ 
yếu như ứng dụng công nghệ sinh 
học cũng như các công nghệ khác để 
tạo ra giá trị gia tăng, sản xuất giống 
cây trồng vật nuôi chất lượng cao, 
chăn nuôi, thủy sản; phát triển công 
nghiệp chế biến nông lâm sản, gắn 
với nhu cầu thị trường và dựa trên 
các vùng nông nghiệp chuyên canh 
quy mô lớn.  

(Theo kinhtenongthon.com.vn) 
 
MÔ HÌNH CHĂN NUÔI VỊT 
BIỂN PHÙ HỢP VÙNG VEN 
BIỂN  

Từ kết quả thành công của mô hình 
chăn nuôi vịt biển bố mẹ được triển 
khai vào năm 2016 tại huyện Tân 
Phú Đông trong thời điểm hạn mặn, 
theo chỉ đạo của Sở NN&PTNT, Chi 
cục chăn nuôi và thú y Tiền Giang đã 
xây dựng và triển khai mô hình 
“Chăn nuôi vịt biển thịt thương phẩm 
thích ứng biến đổi khí hậu” tại xã 
Tân Trung (thị xã Gò Công) và xã 
Tân Thành (huyện Gò Công Đông, 
tỉnh Tiền Giang) với hiệu quả mang 
lại rất khả quan. 

Việc triển khai mô hình nhằm 
hướng dẫn người dân ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi 
để góp phần cải thiện đời sống nông 
hộ tại các vùng ven biển; đa dạng 

hóa đối tượng vật nuôi thích ứng với 
biến đổi khí hậu, thúc đẩy chăn nuôi 
trên địa bàn bị xâm nhập mặn thông 
qua tận dụng công nhàn rỗi và nguồn 
thức ăn sẵn có tại địa phương, góp 
phần hoàn thành tiêu chí thu nhập để 
giúp các xã đạt chuẩn nông thôn 
mới. 

 
Để triển khai mô hình đạt hiệu quả, 

ngành chăn nuôi và thú y hướng dẫn 
quy trình kỹ thuật nuôi vịt biển thịt 
thương phẩm cho các hộ chăn nuôi.  

Theo đó, chuồng trại được thiết kế 
kiểu chuồng mở có sân chơi và ao 
bơi lội. Chuồng được làm bằng các 
vật liệu tại chỗ như tre, gỗ đước; nền 
chuồng lót rơm hoặc trấu; chuồng 
trại được tiêu độc khử trùng 2 
lần/tuần. Về thức ăn: thức ăn hỗn 
hợp Japfa và Anova Feed. 

Kết quả, tỷ lệ nuôi sống trên đàn 
vịt trung bình 95%; thời gian trung 
bình xuất bán vịt khoảng 66 ngày; 
tiêu tốn thức ăn bình quân cho 1 kg 
tăng trọng của vịt là 2,82 kg; lợi 
nhuận bình quân của vịt biển đạt 
7.500 đồng/con, tương đương với vịt 
Hòa Lan và thấp hơn vịt siêu thịt. 
Tuy nhiên, thịt của vịt biển có độ dai 
vừa phải, ít mỡ và thơm ngon hơn so 
với vịt siêu thịt. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
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KỸ THUẬT TRỒNG RAU CẢI 
NGỌT AN TOÀN  

1. Thời vụ gieo trồng 
Rau cải ngọt có thể trồng quanh 

năm, nên áp dụng kỹ thuật làm vòm 
và lưới che chắn nhằm hạn chế ảnh 
hưởng trực tiếp của mưa lớn, lạnh 
hoặc nắng nóng. 

 
2. Chọn giống 
Sử dụng giống có nguồn gốc rõ 

ràng hoặc giống địa phương, giống 
cây trồng bản địa đã được sản xuất 
đại trà. Lượng hạt giống cần 350 - 
400 gam/sào. 

3. Kỹ thuật làm đất, gieo hạt 
- Làm đất: Đất phù hợp cho cải 

ngọt là loại đất thịt nhẹ, đất cát pha, 
tơi xốp, giàu mùn và dinh dưỡng, 
thoát nước tốt. Dọn sạch cỏ dại và 
tàn dư cây trồng; làm đất kỹ, tơi nhỏ; 
lên luống cao 20 - 25 cm, mặt luống 
rộng từ 1 - 1,2 m, bằng phẳng, thoát 
nước tốt để tránh ngập úng. 

- Gieo hạt: Nên trộn hạt giống với 
đất bột và chia đôi để gieo 2 lượt cho 
hạt phân bố đều trên mặt luống. Gieo 
hạt xong cào nhẹ hoặc dùng tay xoa 
nhẹ, đều trên mặt luống và phủ một 
lớp rơm rạ hoặc trấu mỏng trên mặt 
luống, sau đó dùng ô doa tưới nước 
đủ ẩm. 

4. Tưới nước và chăm sóc 

- Sau khi gieo, mỗi ngày tưới nước 
đẫm một lần; sau đó cứ  2 - 3 ngày 
tưới một lần để đảm bảo thường 
xuyên giữ cho cây đủ ẩm. 

- Tỉa cây làm 02 lần: lần 1 khi cây 
đạt 2 - 3 lá thật và lần 2 khi cây đạt 4 
- 5 lá thật, để cây với khoảng cách 5 
- 7 cm. 

- Làm cỏ và loại bỏ cây bệnh, lá 
bệnh tạo cho ruộng rau thông thoáng, 
nhằm hạn chế sâu bệnh. 

5. Bón phân 
Sử dụng phân bón có nguồn gốc rõ 

ràng, có tên trong Danh mục phân 
bón được phép sản xuất, kinh doanh 
và sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban 
hành, không sử dụng trực tiếp phân 
tươi (chất thải của người, động vật), 
nếu sử dụng các loại phân này phải 
được xử lý hoai mục và đảm bảo vệ 
sinh môi trường. Lượng phân và 
phương pháp bón như bảng sau: 

- Phân chuồng ủ hoai: Lượng bón 
8.000 - 10.000 (kg/ha), 300 – 400 
(kg/sào bắc bộ). Bón lót 100 %.  

- Đạm urê: Lượng bón 65 - 80 
(kg/ha), 2,5 - 3 (kg/sào bắc bộ). Bón 
thúc: Lần 1 là 50, Lần 2 là 50. 

- Super lân: Lượng bón 140 - 160 
(kg/ha), 6 - 7 (kg/sào bắc bộ). Bón 
lót 100 %. 

- Kali sulfat: Lượng bón 80 - 100 
(kg/ha), 3 - 4 (kg/sào bắc bộ). Bón 
thúc: Lần 1 là 50, Lần 2 là 50. 

Ghi chú: Bón thúc lần 1 sau gieo 7 
- 10 ngày, lần 2 sau gieo 15 - 20 
ngày. Chỉ bón thúc lần 2 khi cây có 
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nhu cầu. 
6. Phòng trừ sâu bệnh 
Áp dụng các biện pháp phòng trừ 

tổng hợp sau đây: 
 * Biện pháp kỹ thuật canh tác 
- Cày sâu, phơi ải ngay sau khi kết 

thúc thu hoạch để chôn vùi các mầm 
bệnh còn sót lại trên mặt đất, tránh 
lây nhiễm cho vụ sau. 

- Sử dụng hạt giống tốt, sạch bệnh. 
Bón phân cân đối, đúng quy trình, 
đúng giai đoạn sinh trưởng giúp cây 
cải phát triển khỏe mạnh, chống chịu 
với sâu bệnh gây hại. 

- Thường xuyên vệ sinh đồng 
ruộng, dùng biện pháp thủ công ngắt 
bỏ trứng và sâu non của các loài sâu 
như: sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh bướm 
trắng và vợt bướm khi vũ hóa rộ. 

- Trong mùa mưa cần làm vòm che 
bằng màng phủ nilon và phủ đất 
bằng rơm rạ để vừa che mưa vừa 
tránh đất bám lên cây dễ nhiễm các 
loại bệnh. Có thể trồng cải trong nhà 
lưới giúp cây phát triển khỏe và 
chống chịu bệnh tốt hơn. 

- Thường xuyên kiểm tra đồng 
ruộng, theo dõi thời tiết, tình hình 
sinh trưởng cây trồng và sâu bệnh, 
thiên địch để có biện pháp quản lý 
cây trồng và dịch hại trên đồng 
ruộng, chú ý các đối tượng: Sâu tơ, 
bọ nhảy, sâu xanh bướm trắng, rệp, 
bệnh lở cỗ rễ, thối nhũn, ... và các 
loại ký sinh, thiên địch: nhện bắt 
mồi, ong ký sinh, bọ 3 khoang, bọ 
rùa đỏ, dòi ăn rệp, ... 

* Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:  

Chỉ sử dụng thuốc có trong danh 
mục thuốc bảo vệ thực vật được 
phép sử dụng. Khi sử dụng thuốc cần 
tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, ưu tiên 
thuốc có nguồn gốc sinh học, sử 
dụng đúng theo hướng dẫn và thời 
gian cách ly của từng loại thuốc. 

- Đối với bọ nhảy: Phun trừ khi 
mật độ cao bằng chế phẩm, BT, Vi-
BT, ... 

- Đối với sâu tơ: Dùng thuốc gốc 
BT như Delfin, Dipel, Aztron, 
Biocin hoặc dùng các loại thuốc như 
Vi-BT 32000WP, Bitadin WP, 
Dibamec 1.8EC, ... 

- Đối với rệp, sâu ăn lá khác sử 
dụng: Cofidor, Trebon 30EC, Tango 
800WG. 

- Đối với bệnh thối nhũn, chết cây: 
Xử lý bằng các loại thuốc như 
Viroxyl 58BTN, Kasuran, Kasumin 
2L, Daconil 75WP... 

7. Thu hoạch 
Sau khi trồng 25 - 30 ngày có thể 

thu hoạch được. Thu hoạch đúng thời 
gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật và 
phân bón. Loại bỏ các lá gốc, lá già, 
lá sâu bệnh, không để sản phẩm tiếp 
xúc trực tiếp với đất, chú ý rửa sạch 
không làm dập nát, để nơi khô mát, 
sau đó đóng vào bao bì sạch để vận 
chuyển đến nơi tiêu thụ.  

(Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

KỸ THUẬT NUÔI TREO BÀO 
NGƯ TRÊN BIỂN  

Cùng với một số hình thức nuôi 
phổ biến như vãi (gieo) đáy, nuôi 



Phổ Biến Kiến Thức số 215 - 11.2017 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 12 

công nghiệp… nuôi bào ngư treo 
trên biển mang lại hiệu quả kinh tế 
cao. 

 
Vị trí nuôi 
Khu vực nuôi có nguồn nước sạch, 

đạt tiêu chuẩn cho nuôi thủy sản, 
không bị ô nhiễm bởi chất thải công 
nghiệp, chất thải khu dân cư. Dòng 
triều thông thoáng, giao thông thuận 
lợi, đảm bảo một số điều kiện đối với 
các yếu tố lý hóa, cụ thể: Ðộ sâu của 
nước đạt trên 10 m, lưu tốc nước 0,5 
- 1,0 m/s, nhiệt độ 11 - 280C, độ mặn 
30‰, ôxy hòa tan trên 4 mg/l, pH 
7,4 - 8,6. 

Lồng nuôi 
Lồng nuôi bào ngư làm theo kiểu 

nhiều tầng. Hệ thống lồng được thiết 
kế bằng chất dẻo polyethylene màu 
sẫm hoặc polyvinyl chloride (PVC) 
không độc. Lồng gồm 6 tầng, kích 
thước mỗi tầng là 40x30x13 cm. 
Nguyên liệu làm khung lồng thường 
là gỗ thông, kích thước 2,5x3,6 m. 
Cứ 10 khung kết thành 1 giàn, 3 giàn 
lại được nối với nhau để tạo thành 1 
ô. Xung quanh mỗi ô sử dụng 15 
chiếc phao nổi hình cầu, có sức nổi 
75 kg/chiếc. 

Chọn giống 
Phải chọn những con giống khỏe 

mạnh, đã được kiểm dịch và được 

ương nuôi tại bản địa. Chiều dài vỏ 
con giống bào ngư hơn 1,5 cm, ngoại 
hình đầy đặn, không có dị hình, lực 
bám mạnh. 

Việc vận chuyển giống bằng 
phương pháp vận chuyển khô. Mỗi 
túi lưới đựng 500 con giống, các túi 
được cho vào hộp xốp cách nhiệt, 
vận chuyển bằng xe hoặc thuyền đến 
khu nuôi. Thông thường, tỷ lệ sống 
khi vận chuyển đạt trên 99%. 

Thả giống 
Theo dõi thời tiết để đảm bảo thả 

giống thời điểm thích hợp nhất. 
Tránh thả khi có mưa to, gió lớn, 
nhiệt độ quá lạnh hay quá nóng. Lưu 
ý sự chênh lệch nhiệt độ và độ mặn 
giữa môi trường ao ương con giống 
và khu thả giống không quá 20C và 
2‰. Mật độ thả 100 con/tầng. Tầng 
nước nuôi treo lồng bào ngư được 
đảm bảo luôn ở mức 3 -  5 m. 

Cho ăn 
Thức ăn chủ yếu cho bào ngư là tảo 

bẹ (Laminaria) tươi và khô, tảo bẹ 
muối và cho ăn thích hợp từng thời 
điểm khác nhau. Từ tháng 4 - 6 bào 
ngư ăn tảo bẹ tươi; tháng 7 - 9 thức 
ăn là tảo bẹ muối, có bổ sung các 
loại tảo tự nhiên hoặc thức ăn nhân 
tạo dạng bản mỏng; tháng 10 đến 
tháng 3 năm sau bào ngư sử dụng tảo 
tía hoặc tảo bẹ muối làm thức ăn. 

Cho ăn lượng khoảng 10 - 30% 
trọng lượng cơ thể bào ngư. Tuy 
nhiên, lượng thức ăn có thể thay đổi 
tùy theo nhiệt độ nước và mức độ 
tiếp nhận thức ăn của bào ngư. 
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Thông thường, 2 - 3 ngày cho ăn 1 
lần, mùa hè có thể 3 ngày 1 lần và 
mùa đông nếu nhiệt độ thấp dưới 
120C thì cho ăn 4 ngày 1 lần. Trước 
khi cho ăn phải dọn thức ăn thừa và 
bùn đọng. 

Ðiều chỉnh mật độ nuôi 
Mật độ nuôi bào ngư ứng với kích 

cỡ: 2,5 cm mật độ nuôi là 60 
con/tầng, 3 cm mật độ nuôi là 45 
con/tầng, 3,5 cm mật độ nuôi là 35 
con/tầng, 5 cm mật độ nuôi là 25 
con/tầng, 6 cm mật độ nuôi là 20 
con/tầng, 7 cm mật độ nuôi là 15 
con/tầng. 

Để đảm bảo tốc độ sinh trưởng, cần 
tiến hành phân loại con giống khi 
chiều dài vỏ đạt trên 3 cm. Một năm 
phân chia 2 lần, thời điểm thích hợp 
nhất là vào cuối mùa thu và đầu mùa 
xuân. Việc phân chia giống được tiến 
hành trên giàn, các bào ngư có kích 
thước tương đương nhau sẽ ở cùng 1 
tầng. Trong quá trình cần thường 
xuyên vệ sinh lồng bằng cách dùng 
dụng cụ loại bỏ các vật bám trên 
lồng lưới như hàu (Ostrea), sum 
(Balanus)… Mật độ nuôi thả con 
giống được xác định theo loại kích 
cỡ của bào ngư. 

Quản lý hàng ngày 
Kiểm tra tình trạng bắt mồi và hoạt 

động của bào ngư. Kịp thời điều 
chỉnh lượng cho ăn và ghi chép đủ. 

Thường xuyên kiểm tra lồng và vệ 
sinh, làm sạch các dị vật và địch hại 
xung quanh lồng nuôi bào ngư. Phát 
hiện những bào ngư dị thường hoặc 

đã chết, tìm nguyên nhân và áp dụng 
các biện pháp xử lý thích hợp. 

Định kỳ xác định các chỉ tiêu chất 
nước như nhiệt độ nước, độ mặn, pH, 
ôxy hòa tan, lấy mẫu nước đi phân 
tích và ghi chép cẩn thận. 

Phòng bệnh 
Thực hiện phòng bệnh ngay từ thời 

điểm chọn vị trí nuôi phù hợp.  
Sử dụng thức ăn tươi, không dùng 

thức ăn đã thối rữa và biến chất. 
Ðịnh kỳ loại thải và tẩy sạch các 

sinh vật có hại trên lồng lưới và một 
số tảo tạp, phòng tránh trường hợp 
các mắt lưới bị bịt kín không cho 
dòng nước thông suốt từ trong ra 
ngoài lồng lưới. 

Đối với nuôi bào ngư, quá trình 
nuôi thường xuất hiện bệnh mụn 
nhọt (pustuls) do một số loại vi 
khuẩn thuộc giống Vibrio gây ra. 
Thời gian mắc bệnh này kéo dài, tỷ 
lệ chết cao, tính nguy hại lớn. 
Phương pháp phòng trị chủ yếu hiện 
nay là sử dụng vaccine kháng khuẩn. 

 (Theo thuysanvietnam.com.vn) 
 

 
 
 
GIÚP TRẺ KHỎE MẠNH 
TRONG MÙA LẠNH 

Vào cuối năm, thời tiết trở lạnh 
nhiều. Với tiết trời như thế, cả người 
lớn lẫn trẻ em đều dễ bị cảm lạnh, 
biểu hiện bởi hắt xì, sổ mũi, ho, sốt 
nhẹ. Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi dễ bị mắc 
bệnh viêm tiểu phế quản, là bệnh do 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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siêu vi gây ra, gây nên ho, khò khè, 
khó thở. 

Trẻ càng nhỏ (dưới 6 tháng tuổi), 
bệnh càng dễ trở nặng. Đối với 
những trẻ lớn hơn 2 tuổi có cơ địa dị 
ứng sẵn, đây là thời điểm dễ xảy ra 
các cơn hen suyễn kịch phát theo 
mùa và làm nặng thêm các triệu 
chứng của viêm mũi dị ứng đã có từ 
trước. Tuy nhiên, viêm phổi vẫn là 
bệnh phổ biến nhất có ở tất cả các 
lứa tuổi. 

Khi cơ thể bị nhiễm lạnh, sức đề 
kháng của cơ thể giảm, hệ miễn dịch 
của cơ thể bị suy yếu không đủ sức 
chống lại sự tấn công của siêu vi, vi 
khuẩn… từ môi trường bên ngoài và 
hậu quả là cơ thể bị mắc bệnh. Nếu 
được giữ ấm đúng cách hoặc khi thời 
tiết giá lạnh đi qua (thường từ tháng 
3 trở đi), cơ thể sẽ phục hồi lại sức 
đề kháng. 

Nguyên tắc để phòng ngừa bệnh lý 
đường hô hấp chính là tăng cường 
sức đề kháng và hạn chế tiếp xúc 
nguồn lây, được thực hiện bằng 
cách: giữ ấm cơ thể đúng mức 
(không để cho quá nóng đến mức đổ 
mồ hôi), không tiếp xúc với người 
đang mắc bệnh hô hấp, rửa tay sạch 
sẽ trước khi ăn và sau khi chạm vào 
các vật dụng nơi công cộng như: tay 
nắm cửa, vòi nước, bàn ghế… tránh 
xa các nguồn ô nhiễm như khói bụi, 
khói thuốc lá, ăn uống đầy đủ các 
chất dinh dưỡng và năng tập thể dục. 

Đối với trẻ đang mắc bệnh, dù cơ 
thể đang mệt mỏi, trẻ biếng ăn, ăn dễ 

bị ói, cha mẹ vẫn cần giúp trẻ ăn 
uống đầy đủ các chất dinh dưỡng 
bằng cách chia nhỏ các cữ ăn để trẻ 
dễ hấp thu, đỡ bị ói, nhằm bảo đảm 
hệ miễn dịch của trẻ hoạt động tốt, 
mau đẩy lùi bệnh. 

Ngoài ra, cần tuân thủ đúng theo 
toa thuốc bác sĩ đã kê, không tự ý 
ngưng sớm khi bệnh vừa có dấu hiệu 
thuyên giảm để tránh sinh ra kháng 
thuốc hoặc bệnh trở nặng hơn. 

Trẻ sơ sinh sức đề kháng của cơ thể 
còn yếu kém nên dễ mắc bệnh và 
bệnh thường trở nặng. Vì trẻ bú sữa 
mẹ hoàn toàn nên người mẹ cần ăn 
uống cân bằng đầy đủ các chất dinh 
dưỡng, kể cả rau xanh và trái cây 
tươi để tăng cường lượng vitamin 
thiên nhiên. 

Với dịch cúm gia cầm vẫn còn lưu 
hành thì nhất thiết phải sử dụng các 
sản phẩm gia cầm có uy tín, nấu 
nướng kỹ, phải rửa tay sạch sẽ sau 
khi sơ chế và trước khi ăn và tránh 
tiếp xúc với những người có biểu 
hiện nghi ngờ cúm, dù đa số chỉ mắc 
bệnh cúm mùa. 

  (ThS.BS. BÙI NGUYỄN ĐOAN 
THƯ (Bệnh viện nhi đồng 2)) 

 
5 CÁCH SƠ CỨU NGƯỜI TIỂU 
ĐƯỜNG BỊ ĐỘT QUỴ TẠI NHÀ  

Đột quỵ là nguyên nhân thứ ba gây 
tử vong sau bệnh lý tim mạch và ung 
thư. Đái tháo đường làm tăng nguy 
cơ đột quỵ đến 3 lần. Do đó, người 
tiểu đường nắm vững các dấu hiệu 
sớm phát hiện đột quỵ và những kỹ 
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năng sơ cứu cơ bản là điều rất cần 
thiết. 

Theo GS Khải – Nguyên chủ tịch 
Hội tim mạch học Việt Nam, thời 
gian vàng để đưa các bệnh nhân đột 
quỵ đến các cơ sở y tế chuyên sâu là 
càng sớm càng tốt, sớm hơn 4 giờ 
đầu tính từ khi bệnh nhân có các dấu 
hiệu sau: 

- Đột ngột hôn mê hoặc lú lẫn, rối 
loạn nhận thức, mất ý thức, mất 
thăng bằng 

- Đột ngột nói khó hoặc nói ngọng, 
méo mồm. 

- Rối loạn thị giác ở một hoặc hai 
mắt như tối mắt, mờ mắt, nhìn đôi, 
mù mắt 

- Tê, yếu hoặc liệt mặt, tay và chân, 
thường bị ở một bên của cơ thể. 

- Đi không vững, chóng mặt, mất 
thăng bằng hoặc mất phối hợp vận 
động. 

- Đau đầu dữ dội. 
Trong lúc chờ xe cứu thương tới, 

người nhà bệnh nhân cần sơ cứu 
người bệnh lần lượt theo các bước 
sau: 

- Nhẹ nhàng cố định đầu và cổ 
người bệnh trong tư thế thoải mái, 
nới lỏng quần áo, không được xốc 
người bệnh lên, hạn chế tối đa việc 
di chuyển người bệnh. 

- Hô hấp nhân tạo nếu người bệnh 
ngừng thở. 

- Nếu có dấu hiệu co giật, cần đặt 
giữa hai hàm răng của người bệnh 1 
chiếc khăn quấn quanh 1 chiếc thìa 
để tránh cắn vào lưỡi. 

- Làm sạch đường hô hấp bằng 
cách lau hoặc hút nếu người bệnh tiết 
nhiều dịch. 

- Nghiêng người bệnh sang 1 bên 
sao cho dịch không tràn vào lấp kín 
đường hô hấp, nếu bị liệt cho nằm 
nghiêng sao cho bên liệt ở trên, bên 
lành ở dưới. 

- Nếu họ còn tỉnh, cần trấn an, 
động viên tinh thần, nhắc người bệnh 
hít sâu, thở chậm. 

- Không cạo gió, xoa bóp người 
bệnh. 

Phòng đột quỵ bằng cách nào? 
Đột quỵ xảy ra đột ngột và để lại di 

chứng hết sức nặng nề. Do đó phòng 
ngừa đột quỵ là giải pháp an toàn 
cho người tiểu đường, đặc biệt là các 
biện pháp ngăn chặn sự hình thành 
cục máu đông và mỡ máu xấu. 

Để làm được điều đó, người bệnh 
cần thay đổi lối sống, tránh căng 
thẳn, tăng hoạt động thể lực như đi 
bộ, đạp xe, bơi lội, chạy bộ 30 phút 
mỗi ngày. Bên cạnh đó, nên áp dụng 
một chế độ dinh ăn hợp lý, giảm 
lượng tinh bột, tăng cường chất xơ, 
nên ăn rau trước, rồi mới ăn cơm và 
thức ăn sau, nên chế biến món ăn 
theo phương pháp luộc, hấp, giảm 
tần xuất ăn các đồ nướng, rán. Đặc 
biệt nên ngừng uống rượu và hút 
thuốc lá… Song song với đó, người 
bệnh cần uống thuốc theo nguyên tắc 
3Đ: đúng, đủ, đều. Và nên sử dụng 
thêm các sản phẩm hỗ trợ dành cho 
người bệnh tiểu đường để hạ và ổn 
định đường huyết, ngăn ngừa biến 
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chứng của bệnh tiểu đường, từ đó 
phòng ngừa đột quỵ.  

(Theo dantri.com.vn) 
 

BẢO QUẢN THUỐC SAO CHO 
TỐT?   

Người sử dụng thuốc thường để 
thuốc ở những nơi thuận tiện, bất kể 
những nơi ấy có an toàn cho thuốc 
hay không. Việc bảo quản thuốc cần 
tuân thủ 5 điều cơ bản sau: 

- Không bao giờ để dược phẩm 
trong những tủ đựng kem đánh răng, 
dầu gội đầu trong nhà tắm vì hơi 
nước từ vòi nước nóng hoặc bồn 
nước nóng sẽ hủy hoại thuốc hoặc 
làm giảm tác dụng của thuốc. Nên để 
thuốc ở phòng khô ráo, nhiệt độ 
trong khoảng 15 tới 300C và tránh xa 
ánh sáng trực tiếp. Tốt nhất mỗi nhà 
nên có một tủ thuốc gia đình đặt ở 
nơi thích hợp. 

- Cần lưu ý những loại dược phẩm 
nào cần nên để trong tủ lạnh (thường 
gặp ở các chế phẩm kháng sinh dạng 
lỏng). Không nên để ở ngăn đá làm 
đông đá các chế phẩm dạng này mà 
chỉ được để ở ngăn lạnh (cold room). 
Khi để ở ngăn lạnh một thời gian, 
sau khi lấy ra chế phẩm hơi đặc gây 
khó khăn cho việc lấy thuốc ra khỏi 
lọ, cần lắc mạnh chai thuốc hoặc đặt 
đáy lọ thuốc vào một chén nước ấm. 

- Cần giữ thuốc trong lọ thuốc 
nguyên thủy của nó. Đã có nhiều 
trường hợp uống nhầm thuốc khi loại 
thuốc này bỏ vào lọ chứa của thuốc 
khác. Trên nhãn chai thuốc nguyên 

thủy sẽ có ghi những thông tin cần 
thiết về ngày hết hạn cũng như 
những hướng dẫn về liều dùng. Cũng 
không nên bỏ chung nhiều loại thuốc 
vào chỉ một lọ thuốc, có thể gây ra 
những phản ứng hóa học giữa các 
thuốc và gây ra sự tương tác thuốc 
không mong đợi và có thể uống 
nhầm thuốc khi đựng nhiều loại 
thuốc trong cùng một lọ. 

- Khi sử dụng kháng sinh theo đơn 
thuốc đã kê cần phải tuân thủ liều 
lượng và uống cho hết thời gian trị 
liệu. Không được ngưng thuốc giữa 
chừng khi cảm thấy mình hồi phục. 
Không nên lưu trữ thuốc cho lần 
bệnh sau vì loại thuốc ấy có thể đã 
hết hạn sử dụng hoặc không phải 
chữa cho những bệnh của lần trước. 

- Khi đi công tác hoặc đi du lịch 
phải mang theo thuốc thì cần giữ 
thuốc ở hành lý xách tay vì nếu để 
thuốc chung với hành lý ở trong 
khoang máy bay sẽ khiến thuốc bị 
giảm hoặc mất tác dụng do nhiệt độ 
rất cao trong khoang hành lý. Chưa 
kể nếu hành lý bị thất lạc, việc sử 
dụng thuốc sẽ gặp nhiều trở ngại. 
Những loại thuốc cần giữ lạnh phải 
được giữ lạnh trong suốt quá trình di 
chuyển. Vì vậy nên hỏi tiếp viên 
những thiết bị giữ lạnh để có thể giữ 
thuốc trong quá trình di chuyển. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
 

 
 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO CẦN SỰ CHUNG TAY 
LIÊN TỤC VÀ DÀI HƠI  

Ngày 14-11, tại Hà Nội đã khai 
mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo (ĐMST) Việt Nam 2017 
(TechFest 2017) với chủ đề “Kết nối 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo”. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, 
hoạt động này được Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH-CN) tổ chức và 
được xem là hoạt động khởi nghiệp 
lớn nhất hàng năm. 

Tham dự chương trình có Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng 
lãnh đạo Bộ KH-CN, nhiều bộ, 
ngành và đông đảo các đại sứ quán, 
tổ chức quốc tế cùng các tổ chức 
khởi nghiệp, các startup và những 
nhà đầu tư. 

 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

dương cao ngọn đuốc tượng trưng cho sự kết 
nối hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tại Việt Nam. Ảnh: TRẦN BÌNH 

Ngày hội Khởi nghiệp ĐMST Việt 
Nam 2017 được tổ chức với quy mô 
lớn hơn so với năm 2016, cùng sự 
tham gia của nhiều tổ chức hỗ trợ 
khởi nghiệp ĐMST trong 6 lĩnh vực 
tiềm năng là: cộng đồng tổ chức hỗ 
trợ khởi nghiệp, nông nghiệp, giáo 
dục, du lịch và dịch vụ ẩm thực, y tế, 

công nghệ mới. Đây là những lĩnh 
vực có nhiều doanh nghiệp khởi 
nghiệp tiềm năng được các nhà đầu 
tư quan tâm và cũng là lĩnh vực được 
Chính phủ ưu tiên phát triển để phù 
hợp với xu hướng phát triển của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
(CMCN 4.0). 

Điểm lại 10 mong muốn mà các 
bạn startup đã chia sẻ với Phó Thủ 
tướng vào Ngày hội Khởi nghiệp 
ĐMST Việt Nam 2016, trong đó có 
việc xây dựng cơ chế chính sách, thủ 
tục hành chính, sở hữu trí tuệ, không 
gian làm việc chung… Phó Thủ 
tướng đánh giá cao những nỗ lực của 
các cơ quan quản lý Nhà nước trong 
việc xây dựng, ban hành cơ chế 
chính sách đã có những việc làm rất 
tốt và cụ thể nhưng nhiều việc thì 
cũng mới chỉ là ban đầu. Trong đó, 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 
có một điều về hỗ trợ startup là một 
bước tiến quan trọng. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng 
bước tiếp theo cần văn bản hướng 
dẫn cụ thể. Như trong Luật thuế mới 
bắt đầu đưa dần ý tưởng nhưng cũng 
cần cụ thể hơn. Đặc biệt, Phó Thủ 
tướng nhấn mạnh: Làm sao để khởi 
nghiệp ĐMST không thành phong 
trào vụt lên rồi bẵng đi mà phải liên 
tục và dài hơi. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn 
câu nói “Nếu muốn có thể đi nhanh 
có thể đi một mình nhưng nếu muốn 
đi xa thì không thể độc hành” và 
mong muốn cộng đồng doanh nghiệp 
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startup, nhà đầu tư và nhà nghiên 
cứu phải lớn mạnh lên. 

Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc 
Anh dẫn nhiều con số cho thấy sự 
phát triển của hệ sinh thái khởi 
nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khó 
khăn vẫn còn nhiều ở phía trước vì 
Việt Nam là quốc gia có xuất phát 
điểm thấp, nguồn lực đầu tư cho giáo 
dục khởi nghiệp, nghiên cứu khoa 
học thấp, nguồn lực đầu tư giáo dục 
khởi nghiệp ĐMST, cho nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ... còn 
hạn chế. Vì vậy, chỉ khi có sự chung 
tay của các bộ ngành, các tổ chức, 
nhà đầu tư và sự nỗ lực của các 
startup, thì hệ sinh thái khởi nghiệp 
ĐMST của Việt Nam mới có thể 
phát triển sôi động, mạnh mẽ và 
mang lại những giá trị, hiệu quả tích 
cực cho nền kinh tế - xã hội của đất 
nước. 

Cũng trong khuôn khổ của lễ khai 
mạc, Bộ KH-CN đã ra mắt Cổng 
Thông tin khởi nghiệp ĐMST Quốc 
gia tại địa chỉ http://startup.gov.vn. 
Đây sẽ là nơi cung cấp đầy đủ, chính 
xác, kịp thời các hoạt động khởi 
nghiệp ĐMST và là cầu nối hữu ích 
để bạn trẻ tìm kiếm cơ hội tham gia 
vào các hoạt động khởi nghiệp, chia 
sẻ các tấm gương khởi nghiệp trên 
khắp cả nước. 

Sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp 
ĐMST Việt Nam 2017 diễn ra liên 
tục trong 2 ngày với nhiều hoạt động 
quan trọng như: chuỗi hội thảo 
chuyên sâu về ĐMST; kết nối đầu tư 

giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp 
khởi nghiệp cuộc thi tìm kiếm tài 
năng khởi nghiệp ĐMST; triển lãm 
sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi 
mới của các làng khởi nghiệp; lễ tôn 
vinh doanh nghiệp khởi nghiệp 
ĐMST…   

 (Theo sggp.org.vn) 
 

CHANH LEO, NHÃN, XOÀI SƠN 
LA CHUẨN BỊ... XUẤT NGOẠI  

Ngày 15/11, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã 
phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ 
chức “Hội nghị kết nối chuỗi phát 
triển sản xuất, cung ứng, tiêu thụ 
nông sản an toàn tỉnh Sơn La”. 

Tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng, 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho 
biết, với tiềm năng, lợi thế về khí 
hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, Sơn La 
xác định phát triển nông nghiệp bền 
vững là hướng đi tất yếu để phát 
triển kinh tế  - xã hội, tạo việc làm và 
thu nhập bền vững cho người dân 
nông thôn. 

 
Chanh leo Sơn La sẽ xuất khẩu sang Thụy 

Sỹ vào cuối năm nay 

 Tỉnh có trên 972.000 ha đất nông 
nghiệp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã 
hình thành một số vùng nguyên liệu 
nông sản chủ lực như cây ăn quả, cà 
phê, chè, mía… với 47 chuỗi sản 
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xuất nông sản thủy sản an toàn như 
chuỗi rau, quả, thịt lợn, thủy sản. 

Tính đến tháng 9/2017, sản lượng 
các chuỗi nông sản, thủy sản đã cung 
ứng ra thị trường đạt trên 7.200 tấn, 
tổng doanh thu ước đạt gần 195 tỷ 
đồng. Các sản phẩm nông sản của 
tỉnh đã có mặt tại Hà Nội và 20 tỉnh 
thành của cả nước. Đặc biệt, năm 
2017 sản phẩm xoài tượng da xanh 
Sơn La đã xuất khẩu sang Úc, Trung 
Quốc; chanh leo Mộc Châu cuối năm 
nay sẽ xuất khẩu sang Thụy Sỹ; nhãn 
Sơn La sẽ xuất khẩu sang Úc năm 
2018. 

Ông Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở 
NN&PTNT Sơn La cho biết thêm, 
Sơn La đang chỉ đạo tập trung vào 
các sản phẩm mang tính đặc trưng, 
có tiềm năng xuất khẩu. Thứ nhất là 
xoài da xanh của Mai Sơn, Yên Châu 
tiếp tục xuất khẩu sang thị trường 
Úc. Quả nhãn hiện nay đã cấp mã số 
vùng trồng cho 4 đơn vị ở Sông Mã, 
Mai Sơn, Yên Châu… Sở đã chỉ đạo 
bà con, các hợp tác xã quản lý mã số 
vùng trồng và duy trì chất lượng sản 
phẩm bảo đảm đủ tiêu chuẩn để xuất 
khẩu. Chanh leo là sản phẩm tiềm 
năng của tỉnh Sơn La. Sản phẩm này 
đang hoàn thiện các thủ tục cuối 
cùng để xuất khẩu đi Thụy Sỹ. 

 Các sản phẩm chanh leo, xoài 
tượng da xanh đang được xuất khẩu 
chào hàng với số lượng từ 2-5 tấn. 
Sang năm 2018 sẽ chính thức xuất 
khẩu sang các thị trường nói trên. 

Đại diện Công ty VinEco – Tập 

đoàn Vingroup đánh giá, Sơn La có 
điều kiện khí hậu tốt để phát triển 
nông nghiệp sạch không kém Đà Lạt. 
Hiện nay VinEco đã liên kết với 7 
nhà cung cấp, chiến lược với số 
lượng liên kết trên 50 hộ. Năm 2018, 
VinEco sẽ hỗ trợ bà con Sơn La, 
tăng gấp đôi sản lượng thu mua từ 5-
7 tấn/ngày, thúc đẩy tiêu thụ các sản 
phẩm rau củ quả đặc sản của Sơn La. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ 
NN&PTNT Trần Thanh Nam đánh 
giá, trong những năm qua, ngành 
nông nghiệp Sơn La với lợi thế riêng 
đã có bước phát triển nhanh. Mặc dù 
có những lợi thế và những điểm 
sáng, tuy nhiên, phát triển nông 
nghiệp Sơn La vẫn còn khó khăn, bất 
cập, trong đó có hoạt động cung ứng, 
tiêu thụ nông sản; chưa có nhà máy 
chế biến, bảo quản sâu, chưa có hệ 
thống chợ đầu mối để trung chuyển, 
phân luồng các hàng hóa của Sơn La 
đi các địa phương. 

Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, 
tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy lợi thế, 
tiềm năng thế mạnh trong phát triển 
nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh xây 
dựng vùng nguyên liệu quy mô theo 
hướng hàng hóa; phát triển các hợp 
tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi an 
toàn; tăng cường giới thiệu, quảng bá 
sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh, 
hướng tới xuất khẩu. Thứ trưởng 
khẳng định, Bộ NN&PTNT luôn 
đồng hành cùng với doanh nghiệp, 
hợp tác xã. 

  (Theo kinhtenongthon.com.vn) 
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NHỮNG CỐNG HIẾN THẦM 
LẶNG CỦA THẦY GIÁO MANG 
QUÂN HÀM XANH  

Ngày 13-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức gặp mặt 60 
cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng 
tiêu biểu đã và đang tham gia công 
tác dạy học, xóa mù chữ cho học 
sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo của Tổ quốc và có nhiều 
đóng góp trong việc vận động nguồn 
lực, giúp đỡ các em có hoàn cảnh 
khó khăn được tiếp bước tới trường. 

Tham dự buổi gặp mặt còn có 30 
học sinh tiêu biểu minh chứng cho 
nỗ lực của những thầy giáo mang 
quân hàm xanh trong suốt những 
năm qua. 

 
“Nâng bước em tới trường” 
Tại buổi gặp mặt, Thiếu tá Phạm 

Công Khanh, Đồn biên phòng huyện 
Bát Xát (Lào Cai), người có hơn 10 
năm trực tiếp tham gia dạy xóa mù 
cho người dân xã Bản Vược chia sẻ: 
Kỷ niệm sâu sắc nhất trong thời gian 
dạy học là được gần với người dân, 
hiểu hơn những khó khăn, vất vả, từ 
miếng cơm, manh áo tới ước ao được 
học cái chữ của người dân nơi đây. 

Đồn biên phòng nơi anh Khanh 
công tác hiện đang giúp đỡ sáu học 
sinh trong chương trình “Nâng bước 
em đến trường”, trong đó phần lớn 
học sinh có hoàn cảnh hết sức khó 
khăn, nếu không có sự giúp đỡ của 
bộ đội biên phòng thì có lẽ giấc mơ 
học chữ đối với các em có thể không 
trở thành hiện thực. Trường hợp em 
Phạm Phương Anh, ngay từ khi sinh 
ra đã không có mẹ, bố bị bệnh do 
ảnh hưởng chất độc da cam cho nên 
bản thân em cũng không khỏe mạnh. 
Bằng tình thương, trách nhiệm của 
người lính, Đồn biên phòng Bát Xát 
cũng như cá nhân anh Khanh đã có 
những giúp đỡ thiết thực bằng vật 
chất và tinh thần để em Phạm 
Phương Anh được chăm sóc sức 
khỏe và được đến trường. 

Cũng từ trường hợp em Phương 
Anh, anh Khanh mong rằng, Đảng, 
Nhà nước có thêm các chính sách hỗ 
trợ để những em có hoàn cảnh khó 
khăn nơi vùng sâu, vùng xa, vùng 
biên giới, hải đảo được chăm sóc về 
y tế, được tạo điều kiện học tập và 
hòa nhập. Bộ Giáo dục và Đào tạo 
cũng cần có những rà soát và chính 
sách tích cực hơn nữa để đẩy mạnh 
công tác xóa mù chữ cho đồng bào 
các dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. 

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn 
Hữu Phúc, Trưởng Ban vận động 
quần chúng, có 28 năm công tác tại 
Đồn biên phòng tỉnh Đác Lắc, đã gắn 
bó và chứng kiến nhiều hoàn cảnh 
khó khăn của đồng bào dân tộc vùng 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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Tây Nguyên, hình ảnh những đứa trẻ 
chạy bộ đến trường giữa nắng gió đã 
ám ảnh anh, khiến anh đi đến quyết 
định xin từng chiếc xe đạp cũ rồi sửa 
lại tặng các em. Với anh Phúc, đây là 
việc làm tuy nhỏ bé nhưng đó là tình 
cảm của anh dành cho nhân dân 
vùng biên giới, đặc biệt là các em 
học sinh, tiếp thêm niềm tin, niềm 
vui đến trường cho các em.  

Không chỉ đỡ đầu các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn là người Việt 
Nam, những năm qua, bộ đội biên 
phòng ở nhiều địa bàn còn nhận 
chăm sóc, đỡ đầu các học sinh nước 
bạn Lào, Campuchia. Chia sẻ về 
nhiệm vụ này, Thiếu tá Nguyễn Vũ 
Hợp, Chính trị viên Đồn biên phòng 
cửa khẩu quốc tế Thường Phước, 
tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện Đồn 
biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường 
Phước đang nhận cưu mang sáu em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 
trong đó có một em là người 
Campuchia với mức hỗ trợ mỗi 
tháng 500 nghìn đồng, cho tới khi 
các em tốt nghiệp THPT. 

Đề xuất chế độ hợp lý 
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bộ 

trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng 
Xuân Nhạ bày tỏ sự xúc động, cảm 
phục trước tấm lòng, sự nỗ lực của 
những người thầy mang quân hàm 
xanh. Bộ trưởng cho biết, sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo nói chung, xóa 
mù chữ, duy trì kết quả phổ cập, học 
tập cộng đồng nói riêng còn nhiều 
khó khăn, nhất là với các địa bàn 

vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 
vì vậy, sự tham gia tích cực của các 
đồn biên phòng đã hỗ trợ hiệu quả 
trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng 
cao chất lượng giáo dục tại các vùng 
khó khăn. 

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, 
thống kê cả nước còn khoảng 50.000 
người mù chữ, trong đó tập trung 
nhiều nhất ở các vùng khó khăn, biên 
giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. 
Việc tiếp cận để giải quyết bài toán 
xóa mù với những vùng này không 
phải dễ dàng, do khó khăn về cơ sở 
vật chất cũng như tập quán của 
người dân. Một phần nhiệm vụ nặng 
nề đó đã được bộ đội biên phòng 
đảm nhiệm và triển khai rất tốt trong 
thời gian qua. 

Ghi nhận và biểu dương những 
đóng góp hiệu quả của bộ đội biên 
phòng nói chung và những thầy giáo 
mang quân hàm xanh nói riêng, Bộ 
trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, giữa 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư 
lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ triển khai 
hợp tác sâu hơn nữa, trong đó sẽ đẩy 
mạnh mô hình thầy giáo quân hàm 
xanh tới tất cả các địa bàn có bộ đội 
biên phòng. 

“Để tạo điều kiện cho cán bộ, chiến 
sĩ bộ đội biên phòng tham gia vào 
hoạt động giáo dục và đào tạo, Bộ 
trưởng cho biết, sẽ có những đầu tư 
bài bản hơn nữa như hỗ trợ về 
chuyên môn, chương trình, sách giáo 
khoa; đồng thời đề nghị để có chế độ 
hợp lý cho những thầy giáo mang 
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quân hàm xanh. Mỗi thầy giáo mang 
quân hàm xanh sẽ phát huy những 
kết quả đã đạt được, tiếp tục có 
những cống hiến cho sự nghiệp trồng 
người ở những nơi khó khăn của Tổ 
quốc. Việc làm đó không chỉ giúp 
học sinh, người dân biết chữ mà còn 
góp phần thiết thực đào tạo ra một 
thế hệ giàu tình yêu đất nước và đoàn 
kết để bảo vệ biên cương Tổ quốc”, 
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phùng 
Xuân Nhạ đã trao tặng Bằng khen 
cho 60 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên 
phòng đã có thành tích xuất sắc góp 
phần phát triển giáo dục tại vùng sâu, 
vùng xa, biên giới và hải đảo của Tổ 
quốc và tặng quà cho 30 em là học 
sinh đang được các đồn biên phòng, 
các thầy giáo mang quân hàm xanh 
giúp đỡ. 

(Theo nhandan.com.vn) 
 

TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC 
SINH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO 
LỰC HỌC ĐƯỜNG  

Theo nhận định của Bộ giáo dục và 
đào tạo, bên cạnh những mặt tích 
cực, dưới tác động của cơ chế thị 
trường, những ảnh hưởng trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế, một bộ phận 
thanh niên, sinh viên có biểu hiện sa 
sút về đạo đức, lối sống, thiếu trung 
thực, lười lao động, thích hưởng thụ; 
số ít còn rơi vào tình trạng cờ bạc, 
rượu bia, game, đặc biệt là nghiện 
điện thoại di động, đam mê với cuộc 
sống ảo. Tình trạng bạo lực học 

đường vẫn xảy ra. 
Một bộ phận học sinh, sinh viên 

vẫn chưa nhận thức được đầy đủ về 
vai trò, trách nhiệm của mình. 
Trong 2 năm qua, Bộ giáo dục và 
đào tạo đã tăng cường chỉ đạo các cơ 
sở giáo dục trong toàn quốc triển 
khai các nhiệm vụ giải pháp trong kế 
hoạch tăng cường giáo dục lý tưởng 
cách mạng, đạo đức, lối sống cho 
thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 
giai đoạn 2015-2020 và đã đạt được 
nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Các sở giáo dục và đào tạo đã chỉ 
đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đổi 
mới nội dung, phương pháp và hình 
thức tổ chức các hoạt động giảng dạy 
chính khóa, hoạt động trải nghiệm 
sáng tạo và tạo môi trường sư phạm 
thân thiện, tích cực, an toàn để trẻ 
em, học sinh tạo thói quen tốt, hoàn 
thiện nhân cách, kỹ năng sống tốt, 
nâng cao ý thức trách nhiệm công 
dân. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho 
cán bộ, giáo viên cốt cán về công tác 
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 
đức, lối sống cho HSSV, cán bộ 
Đoàn, Đội... 

Trong năm học 2017-2018, khối 
các sở, cơ sở giáo dục xác định các 
nhiệm vụ như tăng cường các nguồn 
lực, tham mưu, kiện toàn tổ chức bộ 
máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách 
công tác chính trị tư tưởng và công 
tác HSSV; tổ chức bồi dưỡng về 
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ 
làm giáo dục chính trị, tư tưởng; xây 
dựng nội dung, hình thức giáo dục 
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chính trị, tư tưởng cho HSSV thông 
qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài 
giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm 
sáng tạo theo hướng sinh động, mềm 
dẻo, có thực tiễn và liên thông từng 
cấp học, trình độ đào tạo... 

Thời gian tới, khối đại học đã xác 
định 10 nhiệm vụ, giải pháp, trong 
đó tăng cường tổ chức bồi dưỡng về 
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ 
làm giáo dục chính trị, tư tưởng và 
công tác học sinh, sinh viên trong 
các nhà trường; xây dựng mạng lưới 
và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên 
về công tác chính trị, tư tưởng và 
công tác HSSV tại các sở giáo dục 
và đào tạo và các cơ sở đào tạo... 
Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo đổi mới 
mạnh mẽ nội dung, chương trình, 
phương pháp giảng dạy kiểm tra, 
đánh giá các môn đạo đức, giáo dục 
công dân, giáo dục chính trị cho học 
sinh, sinh viên trong chương trình 
giáo dục hiện hành, triển khai giảng 
dạy bộ tài liệu hướng dẫn “Giáo dục 
kỹ năng sống trong các môn học” ở 
các cấp học phổ thông. 

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối 
sống thông qua hoạt động ngoại 
khóa, ngoài giờ lên lớp, các phong 
trào thi đua cho học sinh, sinh viên 
với nhiều hình thức phong phú, phù 
hợp với trình độ của học sinh theo 
từng chủ đề, thời gian cụ thể... Tổ 
chức giờ học linh hoạt gắn thực tế, 
gần gũi với cuộc sống. 
Trong quá trình triển khai xây dựng 

chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT đặc 
biệt chú trọng tới nội dung môn học 
đạo đức và giáo dục công dân và 
việc giảng dạy đạo đức, lối sống 
thông qua việc giáo dục chuyển đổi 
hành vi, trải nghiệm cho học sinh. 

Nhằm xây dựng môi trường giáo 
dục lành mạnh, Bộ đã chỉ đạo, hướng 
dẫn các sở GD&ĐT chủ động tham 
mưu đề xuất với chính quyền cơ sở, 
ngành công an và các lực lượng xã 
hội ở địa phương triển khai các giải 
pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường 
học, phòng chống bạo lực học đường 
theo từng năm học và thời điểm cụ 
thể. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực 
hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT về việc tăng cường các giải 
pháp đảm bảo an toàn trong các cơ 
sở giáo dục. 

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ ban 
hành Thông tư hướng dẫn thực hiện 
công tác tư vấn tâm lý cho học sinh 
trong trường phổ thông, chương trình 
hành động phòng, chống bạo lực học 
đường trong các cơ sở giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông và giáo dục 
thường xuyên giai đoạn 2017-2021.  

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 
 
 

 
NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN 
VIỆT NAM 2017  

Chiều ngày 6/11/2017, Sở thông tin 
và truyền thông (Sở TT&TT) 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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TP.HCM và Hiệp hội an toàn thông 
tin Việt Nam – chi hội phía Nam 
(VNISA phía Nam) đã tổ chức họp 
báo công bố sự kiện Ngày an toàn 
thông tin Việt Nam lần thứ 10 với 
chủ đề “An toàn thông minh trong 
thế giới kết nối mới - Intelligent 
Security in Smart connected World” 
Năm nay, sự kiện diễn ra vào ngày 
23/11 tại Trung tâm hội nghị GEM 
Center, Q.1, TP.HCM. 

Ngày an toàn thông tin (ATTT) 
Việt Nam 2017 - Sự kiện truyền 
thống của giới công nghệ thông tin 
(CNTT) và ATTT năm nay tiếp tục 
được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và 
TP.HCM. Ngày ATTT Việt Nam 
được tổ chức bởi Bộ TT&TT, Bộ 
giáo dục & đào tạo, Sở TT&TT 
TP.HCM và Hiệp hội ATTT Việt 
Nam (VNISA). Đây là một chuỗi các 
sự kiện về ATTT ở tầm quốc gia, 
trong đó có sự kiện chính là hội thảo 
quốc tế về ATTT. 

Bên cạnh đó là một số các hoạt 
động sôi nổi như: cuộc thi “Sinh viên 
với ATTT”, diễn tập ATTT, tọa đàm 
dành cho lãnh đạo quản lý Nhà nước 
với chủ đề “ATTT trong thời kỳ 
mới”. Hội thảo Ngày ATTT Việt 
Nam theo truyền thống cũng là cơ 
hội gắn kết giữa Nhà nước – Xã hội 
– Doanh nghiệp nhằm đảm bảo một 
môi trường an toàn, thuận lợi cho 
ứng dụng công nghệ số trong quản lý 
nhà nước, sản xuất kinh doanh, học 
tập, giải trí. Những vấn đề nóng của 
ATTT, những công nghệ mới của 

các hãng bảo mật, những biện pháp 
bắt đầu có hiệu lực cho quản lý hành 
chính mang tính chất quốc gia sẽ 
được đề cập trong Ngày ATTT Việt 
Nam 2017. 

Bên cạnh các bài tham luận, các 
báo cáo chuyên môn, tại hội thảo còn 
có khu trưng bày, triển lãm giới thiệu 
các giải pháp, sản phẩm CNTT và 
ATTT của các tổ chức và doanh 
nghiệp. Ngày ATTT Việt Nam 2017 
là cơ hội để các tổ chức, doanh 
nghiệp giới thiệu với các khách 
hàng, đối tác về các giải pháp, sản 
phẩm ATTT mới nhất, các vấn đề về 
xây dựng nguồn nhân lực và chuẩn 
hóa quốc tế trong ATTT. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

CÁCH TRA CỨU ĐỀ BIẾT 
THÔNG TIN ĐÓNG BHYT CỦA 
NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 Việc tra cứu thông tin công ty có 
đóng bảo hiểm y tế cho người lao 
động hay không là một nhu cầu 
chính đáng và đã được Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam hỗ trợ tra cứu trực 
tuyến, với mục đích nhằm giúp 
người lao động không bị thiệt thòi về 
quyền lợi chính đáng của mình. 

Theo đó, để tra cứu thông tin bảo 
hiểm y tế, đầu tiên là truy cập vào 
địa chỉ 
www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/p
ages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-
bhyt.aspx 

Sau đó nhập thông tin bao gồm: 
Mã thẻ, ngày sinh, họ tên, mã xác 
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thực và nhấn vào nút tra cứu để có 
kết quả. 

Điều đáng nói, việc tra cứu này 
càng đặc biệt quan trọng khi người 
lao động đã nghỉ việc nhưng tại thời 
điểm khám bệnh, chữa bệnh bằng thẻ 
bảo hiểm y tế vẫn còn giá trị sử 
dụng. Bởi căn cứ vào Khoản 1, Điều 
47, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 
14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam quy định rõ: “Không thanh toán 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế đối với các trường hợp 
người tham gia đã báo giảm đóng 
bảo hiểm y tế nhưng tại thời điểm 
khám bệnh, chữa bệnh thẻ BHYT 
vẫn còn giá trị sử dụng”. 

 (Theo daidoanket.vn) 
 
 

 
 
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT, CẢNH 
BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỰ 
ĐỘNG CHO NUÔI TRỒNG 
THỦY SẢN  

Trên bản đồ xuất khẩu thủy sản thế 
giới, Việt Nam là một trong 10 nước 
xuất khẩu hàng đầu. Trong vòng 20 
năm qua ngành thủy sản luôn duy trì 
tốc độ tăng trưởng ấn tượng từ 10-
20% và hiện đang chiếm 4% GDP, 
8% xuất khẩu của cả nước. Tuy phát 
triển mạnh, nhưng dịch bệnh trong 
nuôi trồng thủy sản cũng bùng phát ở 
nhiều nơi do môi trường ô nhiễm. 
Tại nhiều địa phương khu vực Đồng 

bằng Sông Cửu Long, tôm nuôi chết 
hàng loạt do dịch bệnh, phần nhiều 
có nguồn gốc từ ô nhiễm môi trường 
nước. Chỉ riêng trong tháng 1/2017, 
thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đã 
có 88 ha tôm bị thiệt hại; vụ tôm đầu 
năm 2017, diện tích tôm bị thiệt hại 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh lên đến 
hơn 262ha tôm sú và 200ha tôm thẻ 
chân trắng,... Các hiện tượng này 
diễn ra với tần suất, phạm vi và mức 
độ ảnh hưởng ngày càng gia tăng, 
nguyên nhân chính đều liên quan đến 
chất lượng nguồn nước nuôi trồng. 
Thực trạng này đòi hỏi phải có giải 
pháp thích hợp để hạn chế rủi ro cho 
người nuôi thủy sản. Trong đó, thực 
hiện tốt quản lý nguồn nước, tăng 
cường khả năng phát hiện kịp thời 
chất lượng nước trong khu vực ao 
nuôi, giảm thiểu các tác hại của môi 
trường nước đến vật nuôi là công 
việc cần phải đảm bảo. 

Đồng hành cùng giải quyết những 
khó khăn của bà con nông dân và các 
doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản, 
Sàn Giao dịch công nghệ - Techmart 
Daily (do Trung tâm Thông tin và 
Thống kê Khoa học và Công nghệ 
TP.HCM quản lý và vận hành đã lựa 
chọn Hệ thống giám sát, cảnh báo 
chất lượng nước tự động cho ngành 
thủy sản, sản phẩm công nghệ của 
một thành viên tham gia Sàn Giao 
dịch công nghệ - Techmart Daily. 

Hệ thống giám sát, cảnh báo chất 
lượng nước tự động cho phép người 
nuôi trồng thủy sản nắm chắc các 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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thông số môi trường nuôi vào bất kỳ 
thời điểm nào trong ngày nhanh 
chóng, chính xác nhờ các thiết bị di 
động thông minh, mà không cần  
hiện diện tại khu vực nuôi trồng. 

 
Hệ thống làm việc theo nguyên tắc: 

nước từ ao nuôi được bơm lên bồn 
chứa bố trí bên trong hệ thống, nơi 
có các đầu dò (tùy biến theo yêu cầu) 
tiến hành đo đạc các thông số như 
pH, nhiệt độ, oxy hòa tan (DO), khí 
độc (NO2, NH3, H2S...). Kết quả đo 
đạc được chuyển về Trung tâm xử lý 
và hiển thị các số liệu thực tế. Trung 
tâm xử lý có tích hợp phần mềm 
truyền dữ liệu, kết nối qua kênh thu - 
phát Wi-Fi (sử dụng 3G hoặc 
Internet). 

Với phần mềm được cài đặt sẵn, 
người sử dụng có thể truy cập và 
xem thông tin về chất lượng nước 
nuôi trồng bất cứ thời điểm nào. 
Trong trường hợp khẩn cấp, khi kết 
quả đo vượt quá biên độ cài đặt (quá 
cao hoặc quá thấp so với ngưỡng 
chấp nhận), thông tin sẽ được gửi tức 
thì đến người nhận dưới dạng tin 
nhắn qua thiết bị cầm tay và báo còi 
ngay tại nơi đặt hệ thống. Ngoài ra, 
qua việc cho phép theo dõi hàm 
lượng oxy trong nước thường xuyên, 
hệ thống còn giúp người nuôi trồng 

thủy sản đưa ra những quyết định 
chính xác về khả năng gia tăng mật 
độ nuôi (nhằm giảm chi phí, tăng 
năng suất), thử nghiệm những 
phương pháp nuôi trồng mới. 

Với hệ thống giám sát, cảnh báo 
chất lượng nước tự động, bức tranh 
quản lý, vận hành các trang trại nuôi 
trồng thủy sản trở nên sáng sủa hơn, 
không chỉ tiết giảm đáng kể chi phí 
nhân công mà còn giảm bớt sự vất vả 
cho bản thân những người tham gia 
vào quá trình nuôi trồng thủy sản.  

(Theo cesti.gov.vn) 
 

QUE THỬ NHANH URÊ TRONG 
THỰC PHẨM  

Hiện nay, trong một số thực phẩm 
tiêu dùng đã phát hiện hàm lượng urê 
khá cao, gây tâm lý bất an cho người 
tiêu dùng. Vì vậy, kiểm soát hàm 
lượng urê trong thực phẩm là việc 
làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe. 

  
Que thử urê đã được thương mại 

hóa, chi phí thấp, khoảng 120.000 
đồng (Kit 70 lần thử). Công nghệ đã 
hoàn thiện từ năm 2014. 

Sản phẩm cho phép kiểm tra nhanh 
urê có trong thực phẩm. Với giới hạn 
phát hiện urê trong thực phẩm ở tỉ lệ 
50 mg/L, sản phẩm cho kết quả sau 2 
phút đo. 

Sản phẩm có nhiều ưu điểm so với 
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các bộ KIT ngoại nhập như gọn nhẹ; 
độ nhạy cao; ứng dụng công nghệ 
mới thân thiện với môi trường; 
hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, 
giao diện bằng hình ảnh màu, video 
chạy trên máy tính và internet-TV 
nên rất dễ sử dụng.  

  (Theo cesti.gov.vn) 
 
 

 
Hỏi: Xin cho hỏi, Nhà nước có 

những chính sách ưu đãi như thế nào 
cho người nhiễm HIV?  

Trả lời: Việt Nam là một số ít các 
nước trên thế giới có riêng một Luật 
phòng, chống vi rút gây ra hội chứng 
suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người. Chúng ta hay gọi tắt là Luật 
phòng, chống HIV/AIDS trong đó, 
quy định rất rõ những quyền của 
người nhiễm được hưởng và khẳng 
định rằng, người nhiễm HIV có hầu 
hết các quyền như người không 
nhiễm HIV. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều các văn 
bản quy phạm pháp luật khác quy 
định việc hỗ trợ và tạo điều kiện cho 
người nhiễm HIV/AIDS tham gia 
hòa nhập cộng đồng như là: 

- Được miễn thuế trong trường hợp 
thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh 
nghiệp có sử dụng lao động là người 
nhiễm HIV. 

- Ưu đãi về tín dụng đối với hộ gia 
đình và người nhiễm HIV v.v..  

- Còn về mặt chăm sóc y tế và sức 

khỏe: người nhiễm HIV và bệnh 
nhân AIDS ở VN đang đang được 
hưởng miễn phí các dịch vụ từ dự 
phòng, chẩn đoán đến chăm sóc và 
điều tViệt Nam là một số ít các nước 
trên thế giới có riêng một Luật 
phòng, chống vi rút gây ra hội chứng 
suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người. Chúng ta hay gọi tắt là Luật 
phòng, chống HIV/AIDS trong đó, 
quy định rất rõ những quyền của 
người nhiễm được hưởng và khẳng 
định rằng, người nhiễm HIV có hầu 
hết các quyền như người không 
nhiễm HIV. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều các văn 
bản quy phạm pháp luật khác quy 
định việc hỗ trợ và tạo điều kiện cho 
người nhiễm HIV/AIDS tham gia 
hòa nhập cộng đồng như là: 

- Được miễn thuế trong trường hợp 
thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh 
nghiệp có sử dụng lao động là người 
nhiễm HIV . 

- Ưu đãi về tín dụng đối với hộ gia 
đình và người nhiễm HIV v.v..  

- Còn về mặt chăm sóc y tế và sức 
khỏe: người nhiễm HIV và bệnh 
nhân AIDS ở VN đang đang được 
hưởng miễn phí các dịch vụ từ dự 
phòng, chẩn đoán đến chăm sóc và 
điều trị HIV/AIDS. 

(Theo vaac.gov.vn) 
 
Hỏi: Xin cho hỏi, nguyên nhân và 

cách khắc phục cá trắm đang nuôi 
trong ao có biểu hiện nổi lờ đờ trên 

HỎI – ĐÁP  
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mặt nước, hậu môn đỏ, tróc vẩy, đỏ 
thân rồi chết. Khi mổ thì thấy mật 
sưng?  

Trả lời: Hiện tượng cá chết như 
trên là do: Thời tiết bất thường, nhiệt 
độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn; 
đáy ao bị ô nhiễm hữu cơ; cá bị đỏ 
hậu môn, tróc vẩy, đỏ thân do các vi 
khuẩn có hại ở đáy ao phát triển gây 
ra, gọi là bệnh đốm đỏ lở loét. 

* Cách khắc phục: 
– Phòng bệnh: 
+ Định kỳ thay nước, hút loại bỏ 

bớt nước đáy ao và bùn ao, đồng thời 
bổ sung nguồn nước mới. Kết hợp 
bón vôi 2 lần/tháng, mỗi lần 3 – 4 
kg/100 m3 nước. 

+ Rải vôi xung quanh bờ ao và 
khắp mặt ao với lượng 30 – 40 
kg/1000 m2 ao. 

+ Sử dụng máy bơm hoặc quạt 
nước để tăng ôxy trong ao. 

+ Cho cá ăn bổ sung thuốc Tiên 
Đắc, vitamin C + khoáng chất để 
tăng sức đề kháng cho cá. 

– Trị bệnh: Cho cá ăn một trong 
những loại thuốc sau: 

+ Thuốc Tiên Đắc tỏi trộn với thức 
ăn và cho ăn với liều lượng 1 kg 
thuốc/100 kg cá, cho ăn liên tục từ 5 
– 7 ngày. 

+ KN-04-12 trộn vào thức ăn với 
liều lượng 2 – 4 g/kg cá/ngày (3 
ngày/đợt) cho ăn liên tục trong 1 
tháng. 

+ Doxycyclin hoặc Florphenicol 
cho ăn 5 – 7 ngày liên tục. 

(Theo nhanongxanh.vn) 

Mẹo vặt: Cách làm hành phi giòn 
rụm 

Nói đến hành phi, ai cũng thừa 
nhận rằng nếu hành phi không được 
giòn thì chẳng còn ngon lành gì nữa.  

Những nguyên liệu bạn cần chuẩn 
bị: 

- Hành tím 
- Dầu ăn 
- Bột mì hoặc bột bắp (nguyên liệu 

quan trọng để hành phi giòn rụm) 
Cách thực hiện: 
- Hành tím bóc hết vỏ, rửa thật 

sạch, bào hoặc cắt hành thành từng 
lát mỏng. Để không bị chảy nước 
mắt, bạn có thể để hành trong ngăn 
mát tủ lạnhkhoảng 30 phút, sau đó 
mới bào thành lát mỏng. 

- Phơi hành đã bào mỏng ra phơi 
nắng cho hơi héo, đừng phơi quá khô 
nhé. Nếu gặp hôm trời mưa không có 
nắng, bạn có thể để hành ở nơi khô 
ráo, hoặc để qua đêm để hành hơi 
héo một tí. 

- Trộn hành đã héo với bột mì, trộn 
thật đều để bột bám hết lên hành. 
Lượng bột còn thừa, không bám hết 
vào hành bạn nên bỏ đi. 

- Cho dầu vào chảo rồi đun nóng. 
Lưu ý là dầu phải vừa ngập hành phi, 
đừng ít quá hay nhiều quá. Khi dầu 
nóng, cho hết hành vào chảo. 

- Đảo đều tay để hành chín đều đến 
khi hành có màu vàng nhạt là bạn đã 
có thể vớt hành ra giấy thấm dầu. 

Giờ thì bạn đã có đĩa hành phi giòn 
rụm ngon tuyệt vời rồi đấy.  

(Theo afamily.vn) 


