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BÀ RỊA – VŨNG TÀU XÂY 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI CHÚ 
TRỌNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ 
NÂNG CAO THU NHẬP    

Chương trình xây dựng nông thôn 
mới ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã thu 
được những kết quả quan trọng. Đó 
là do tỉnh đã chú trọng và dành nhiều 
nguồn lực cho các tiêu chí như xây 
dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao thu 
nhập cho người dân.  

Triển khai thực hiện chương trình 
xây dựng nông thôn mới, Bà Rịa – 
Vũng Tàu rất coi trọng công tác 
tuyên truyền vận động người dân. 
Thông qua các cơ quan thông tin đại 
chúng, tỉnh đã tổ chức các buổi tọa 
đàm về Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, cung 
cấp thông tin nhằm xây dựng các 
chuyên trang, chuyên mục, phóng sự 
về tình hình xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, từ đầu năm 2017 đến 
nay, các cơ quan, ban, ngành trong 
tỉnh còn vận động lồng ghép vào các 
buổi sinh hoạt tại khu phố, thôn, ấp 
và tổ dân cư thu hút được 248.000 
lượt người tham gia. Nhận và cấp 
phát hơn 6.000 cuốn cẩm nang 
hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, 36.000 tờ bướm tài liệu 
tuyên truyền về Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới cho các xã. Đã hỗ trợ lắp 
đặt 31 panô tuyên truyền về xây 
dựng nông thôn mới trên địa 
bàn tỉnh, phối hợp với đài phát thanh 
huyện và xã đã phát thanh được 125 
giờ. Các cấp hội phụ nữ đã tổ chức 
28 hoạt động với các mô hình thiết 
thực như: “Nhà sạch, đường phố 
không rác”, “Đoạn đường tự quản”, 
“Ngày chủ nhật xanh” “5 không 3 
sạch”…; vận động 30.178 phụ nữ 
tham gia dọn dẹp đường làng, khu 
phố, vận động 02 hộ gia đình hiến 64 
m2 đất… 

Chính nhờ làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động mà nhiều cá nhân, 
hộ gia đình đã hiểu đúng, đầy đủ về 
mục đích và ý nghĩa của Chương 
trình xây dựng nông thôn mới, từ đó 
chủ động, tích cực tham gia Chương 
trình. Nhiều gia đình đã tự nguyện 
tham gia hiến đất đai, hoa màu và 
công sức xây dựng nông thôn mới. 
Trong giai đoạn 2011-2017, toàn tỉnh 
đã huy động đóng góp từ cộng đồng 
dân cư bằng hiến đất đai, hoa màu, 
ngày công lao động, tiền mặt với giá 
trị đến 1.282,1 tỷ đồng, chiếm 15,6% 
tổng nguồn vốn huy động. 

 
Đưa điện lưới về nông thôn 

Triển khai chương trình xây dựng 
nông thôn mới, hai tiêu chí được tỉnh 
coi trọng và đầu tư nhiều nguồn lực 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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là cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao 
thu nhập cho người dân. Trong 
những năm qua, các xã xây dựng 
nông thôn mới đã đầu tư xây dựng 
thêm gần 80km kênh mương thủy 
lợi. Đồng thời xây dựng mới, sửa 
chữa nâng cấp các công trình đập 
nước và hồ chứa nhằm phục vụ tưới 
tiêu và sinh hoạt, với tổng vốn đầu tư 
hơn 218 tỷ đồng. Đến nay, khoảng 
90,6% kênh mương thủy lợi được 
kiên cố hóa, tăng 51,2% so với trước 
khi xây dựng nông thôn mới. Riêng 
hệ thống lưới điện trung, hạ thế cơ 
bản đã phủ kín tại các xã xây dựng 
nông thôn mới. Tỷ lệ hộ sử dụng 
điện lưới thường xuyên, an toàn đạt 
99,65%, tăng 0,79% so với thời điểm 
bắt đầu xây dựng nông thôn 
mới. Ngoài ra, tại các xã NTM, hệ 
thống trường học, trung tâm văn hóa, 
chợ, trạm y tế… cũng được đầu tư 
xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu học 
tập, sinh hoạt, giải trí của người dân. 

 
Làm đường giao thông nông thôn 

Để tăng thu nhập cho nông dân, 
tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi giúp 
nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu 
đãi để phát triển sản xuất. Hàng trăm 
ngàn lượt hộ nghèo trong tỉnh đã 
được vay vốn ưu đãi để phát triển 
sản xuất, với nhiều mô hình đạt hiệu 
quả kinh tế cao như: nuôi cá nước 

ngọt, nuôi bò, trồng cây ăn trái, trồng 
cây kiểng… Ngành nông nghiệp còn 
phối hợp với các cơ quan chuyên 
môn tổ chức các lớp khuyến nông, 
phổ biến kỹ thuật canh tác, nuôi 
trồng, mô hình sản xuất phù hợp với 
điều kiện thực tế thổ nhưỡng từng 
địa phương. 

Đến nay, toàn tỉnh đã có 20/45 xã 
hoàn thành 19/19 tiêu chí, được 
UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới, tăng 5 xã so với kết 
quả đạt được vào cuối năm 2016. 
Trong năm 2017, toàn tỉnh xây dựng, 
nâng cấp, sữa chữa 74,46 km đường 
giao thông nông thôn, 3,79 km kênh 
mương thủy lợi, 11,77 km điện 
trung, hạ thế và hệ thống đèn chiếu 
sáng, sữa chữa nâng cấp 05 trường 
học. Tỉnh cũng hoàn thành và đưa 
vào sử dụng 04 công trình về cơ sở 
vật chất văn hóa, xây mới và nâng 
cấp 109 căn nhà đạt chuẩn theo quy 
định của Bộ Xây dựng và nhiều công 
trình cơ sở hạ tầng khác được đầu tư 
đạt chuẩn. 

Đặc biệt thu nhập bình quân đầu 
người tại các xã xây dựng nông thôn 
mới trên toàn tỉnh có nhiều chuyển 
biến tích cực, đạt khoảng 38,2 triệu 
đồng người/năm, tăng 3,2 triệu 
đồng/người năm so với kết quả đạt 
được vào cuối năm 2016. Tổng số 
tiêu chí đã đạt đến nay của 45 xã là 
596 tiêu chí, bình quân số tiêu chí 
đạt được của mỗi xã là 13,2 tiêu chí. 

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực 
hiện các giải pháp như: Triển khai 
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các chương trình, dự án về khuyến 
nông, khuyến ngư, hỗ trợ khoa học 
công nghệ, đào tạo nghề, giải quyết 
việc làm, cho vay vốn sản xuất… để 
nâng cao đời sống người dân. 

(Theo baodansinh.vn) 
 

SAU 5 NĂM THI HÀNH LUẬT 
HTX 2012: CHƯA CÓ SỰ THAY 
ĐỔI VỀ CHẤT    

Ngày 6/12/2017, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì 
hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thi 
hành Luật HTX năm 2012 với sự 
tham gia của 63 tỉnh, TP. 

Tại đầu cầu Hà Nội có Phó Bí thư 
Thành ủy Đào Đức Toàn, Phó Chủ 
tịch UBND TP Lê Hồng Sơn. Theo 
nhận định, dù đã qua hơn 4 năm Luật 
HTX 2012 đi vào cuộc sống, song 
phát triển HTX vẫn còn nhiều khó 
khăn, bất cập. 

Luật HTX 2012 có hiệu lực từ ngày 
1/7/2013 với sự thay đổi mạnh mẽ 
trong cơ cấu tổ chức, được kỳ vọng 
mang lại làn gió mới cho khu vực 
kinh tế tập thể, đặc biệt là ở nông 
thôn. Theo số liệu báo cáo của Bộ 
KH&ĐT, tính đến 31/12/2016, cả 
nước có 19.569 HTX (tăng 3,07% so 
với năm 2013), thu hút trên 6,2 triệu 
thành viên tham gia. Về chuyển đổi 
theo Luật HTX 2012, đến hết năm 
2016 có 83,9% tổng số HTX thuộc 
diện phải chuyển đổi theo quy định 
của pháp luật đã tiến hành chuyển 
đổi và đăng ký lại. Thông qua HTX, 
đời sống của thành viên và lao động 

được tăng lên đáng kể. 

 
Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT 

Nguyễn Chí Dũng thẳng thắn nhìn 
nhận, việc thực hiện chuyển đổi từ 
HTX cũ sang hoạt động theo Luật 
HTX 2012 còn chậm. Nguyên nhân 
chủ yếu là do một số địa phương 
chưa thực sự quan tâm đến phát triển 
HTX. Hơn nữa, bản thân các HTX 
cũng chưa nhận thấy hiệu quả, lợi ích 
của việc chuyển đổi theo Luật HTX 
2012 và còn lúng túng khi thay đổi 
căn bản về quan hệ sở hữu, quan hệ 
phân phối… 

Đánh giá của các địa phương tại 
hội nghị cho thấy, nguyên nhân 
khiến cho HTX sau chuyển đổi vẫn 
trong tình trạng “bình mới rượu cũ” 
một phần do cơ chế chính sách. Sau 
hơn 4 năm triển khai, các quy định 
tại Luật HTX 2012 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật vẫn còn bất 
cập, tính khả thi chưa cao, khó triển 
khai. Thủ tục đăng ký HTX được cho 
là phức tạp hơn so với DN. Hơn nữa, 
một số chính sách hỗ trợ được ban 
hành nhưng chưa đồng bộ… 

HTX được xác định là hạt nhân 
quan trọng trong tái cơ cấu nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới 
hiện nay. Bí thư Thành ủy TP Hồ 
Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhìn 
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nhận, vị trí của nông nghiệp là không 
thể thay thế được trong nền kinh tế. 
Do đó, thời gian tới phải đẩy mạnh 
phát triển HTX, trong đó Nhà nước 
cần có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ 
hơn, tạo động lực cho HTX như vốn, 
xây dựng thương hiệu sản phẩm, 
xuất khẩu… “Chúng ta cần phải có 
cơ chế tạo liên kết giữa DN với nông 
dân cùng phát triển HTX” – ông 
Nguyễn Thiện Nhân đề xuất. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vương Đình Huệ 
đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành 
cần tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của HTX. 
“Hiệu quả của kinh tế HTX, không 
chỉ là đơn thuần là vốn liếng, tài sản, 
thu nhập mà là giá trị gia tăng mang 
lại” – Phó Thủ tướng nói, đồng thời 
đề nghị các địa phương tích cực xây 
dựng các HTX kiểu mới, xóa bỏ tình 
trạng chạy theo phong trào. Phó Thủ 
tướng đề nghị các bộ, ngành nghiên 
cứu đề xuất Chính phủ ban hành các 
chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo đà 
cho HTX phát triển  

(Theo kinhtedothi.vn) 
 

 
 
 
XE LĂN ĐIỀU KHIỂN BẰNG CỬ 
ĐỘNG CỦA ĐẦU  

Xe lăn được điều khiển bằng cử 
động của đầu sẽ giúp cho người 
khuyết tật và người già yếu có thể di 
chuyển dễ dàng cũng như cảm thấy 

thoải mái hơn. 

 
Các thành viên nhóm tại Liên hoan tuổi trẻ 

sáng tạo TP.HCM năm 2017. Ảnh: NVCC. 
Sản phẩm thông minh này do một 

nhóm sinh viên ĐH Giao thông vận 
tải, phân hiệu TP.HCM nghiên cứu.  

Sản phẩm xe lăn điện này có điểm 
đặc biệt là di chuyển dễ dàng theo ý 
muốn của người dùng bằng việc điều 
khiển theo các cử chỉ đầu của người 
sử dụng.   

Theo SV Nguyễn Văn Huy, thành 
viên nhóm: “Chức năng lớn nhất 
của xe lăn là hỗ trợ người khuyết tật 
và người già yếu, những người mất 
khả năng cử động chân tay. Việc 
điều khiển bằng cử động của đầu sẽ 
giúp cho người khuyết tật mất khả 
năng sử dụng chân tay và người già 
yếu có thể di chuyển dễ dàng, cảm 
thấy thoải mái”. 

 
Chiếc xe lăn điện do nhóm thiết kế. Ảnh: 

NVCC. 

Xe lăn được điều khiển thông qua 
bộ điều khiển nhận tín hiệu từ cảm 
biến được đặt trên đầu người sử dụng 
truyền về. Cảm biến trên đầu sẽ kết 
hợp với cảm biến khoảng cách để 
đảm bảo an toàn cho người dùng 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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trong quá trình di chuyển, như dừng 
khi có chướng ngại vật phía trước 
hoặc khi gặp bậc tam cấp, hố sâu, địa 
hình gồ ghề. 

Thông qua tín hiệu nhận được từ 
cảm biến thì bộ điều khiển sẽ xuất tín 
hiệu điều khiển cơ cấu chấp hành 
làm cho xe lăn di chuyển theo ý 
muốn của người sử dụng (theo 
chuyển động của đầu gồm: nghiêng 
trái - nghiêng phải - cuối phía trước - 
ngã phía sau - thẳng đứng). 

Đồng thời trong lúc hoạt động, 
camera trên xe lăn sẽ truyền hình ảnh 
của người dùng về cho người thân 
hoặc trung tâm của bệnh viện thông 
qua mạng wifi. Từ đó, người thân 
hoặc trung tâm của bệnh viện có thể 
giám sát và điều khiển từ xa khi có 
sự cố. 

Trịnh Trương, thành viên nhóm, tự 
tin nếu sản phẩm sản xuất theo quy 
mô công nghiệp thì giá thành của sản 
phẩm hoàn toàn rẻ hơn so với giá của 
xe lăn điện khác trên thị trường và 
phù hợp với mức sống của người 
Việt Nam. 

Trương Tấn Ngọc, thành viên 
nhóm, cho hay bước đầu xe chỉ di 
chuyển tốt trên mặt đường bằng 
phẳng. Còn với mặt đường gồ ghề, 
nhiều chướng ngại vật thì xe dễ xảy 
ra sự số. Mẫu mã sản phẩm hiện tại 
chưa thật sự bắt mắt, nhiều chi tiết 
còn cồng kềnh. 

Đánh giá sản phẩm của nhóm, Th.s 
Võ Thiện Lĩnh, giảng viên bộ môn 
Điện - Điện tử, ĐH giao thông vận 

tải phân hiệu TP.HCM, cho biết dự 
án này thực sự có ý nghĩa thiết thực 
cho người khuyết tật và người già 
yếu. Sản phẩm xe lăn điện cũng nhận 
được sự quan tâm của nhà trường. 

 (Theo nguoitieudung.com.vn) 
 

THUÊ BAO CÁ NHÂN SAI 
THÔNG TIN TRÊN GIẤY TỜ 
TÙY THÂN SẼ KHÔNG ĐƯỢC 
CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ  

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 
số 35/2017/TT – BTTTT quy định về 
việc chuyển mạng giữ nguyên số. 
Thông tư áp dụng đối với các doanh 
nghiệp được cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông di động 
mặt đất, dịch vụ điện thoại cố định, 
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
nội dung thông tin trên mạng viễn 
thông di động mặt đất và các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân. 

Theo quy định từ Thông tư mới 
được ban hành, dịch vụ chuyển mạng 
được các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ viễn thông di động mặt đất 
cung cấp bĩnh đẳng giữa các thuê 
bao di động và trên cơ sở hợp động 
thương mại giữa doanh nghiệp với 
thuê bao di động. 

Dich vụ chuyển mạng không bao 
gồm việc tiếp tục duy trì cung cấp 
các dịch vụ giá trị gia tăng và dịch 
vụ ứng dụng viễn thông mà thuê bao 
đăng ký dịch vụ chuyển mạng đang 
sử dụng tại doanh nghiệp chuyển đi. 

Doanh nghiệp chuyển đi phải đảm 
bảo không phát sinh cước của bất kỳ 
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dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ 
ứng dụng viễn thông nào kể từ thời 
điểm cắt dịch vụ của thuê bao đăng 
ký dịch vụ chuyển mạng. 

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
viễn thông di động mặt đất có trách 
nhiệm thống nhất, công bố niêm yết 
công khai, áp dụng chung mức cước 
và các điều khoản sử dụng dịch vụ 
chuyển mạng. Cước dịch vụ chuyển 
mạng được tính theo nguyên tắc lấy 
thu bù chi, đảm bảo bù đắp một phần 
chi phí của doanh nghiệp lấy đi, 
doanh nghiệp chuyển đến và trung 
tâm hỗ trợ phát triển mạng và dịch 
vụ trong việc phối hợp cung cấp dịch 
vụ chuyển mạng. Mức cước có thể 
được điều chỉnh cho phù hợp với 
tình hình thực tế. 

Cước dịch vụ chuyển mạng không 
được hoàn trả trừ trường hợp chuyển 
mạng không thành công do lỗi kỹ 
thuật của hệ thống. 

Cước dịch vụ chuyển mạng được 
sử dụng để chi trả cho doanh nghiệp 
chuyển đi, chuyển đến và Trung tâm 
hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ. 
Cước dịch vụ chuyển mạng được chi 
trả cho Trung tâm hỗ trợ phát triển 
mạng và dịch vụ được dùng để bù 
đắp một phần chi phí hoạt động, vận 
hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng, 
nâng cấp hệ thống thiết bị của trung 
tâm chuyển mạng nhằm phục vụ 
chuyển mạng. 

Số thuê bao chuyển mạng bị thu 
hồi theo các quy định về quản lý, sử 
dụng kho số viễn thông hoặc quy 

định về việc sử dụng dịch vụ viễn 
thông phải được hoàn trả về doanh 
nghiệp gốc. Doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ viễn thông di động mặt đất 
chỉ được phát triển thuê bao mới từ 
khối số thuê bao mà doanh nghiệp 
được phân bổ. 

Đáng chú ý, thuê bao đăng ký dịch 
vụ chuyển mạng phải đảm bảo hoàn 
tất các hợp đồng, cam kết và thanh lý 
hợp đồng với doanh nghiệp chuyển 
đi trong thời gian không quá 60 ngày 
kể từ thời điểm chuyển mạng thành 
công. Quá thời hạn nêu trên, các thuê 
bao không hoàn tất các nội dung trên 
sẽ được trả về doanh nghiệp chuyển 
đi. Các bên tham gia cung cấp dịch 
vụ chuyển mạng và sử dụng cơ sở dữ 
liệu thuê bao chuyển mạng phải đảm 
bảo bí mật thông tin của thuê bao 
đăng ký dịch vụ chuyển mạng theo 
quy định tại Điều 6 Luật Viễn thông. 

Thông tư mới cũng quy định doanh 
nghiệp được quyền từ chối thực hiện 
chuyển mạng đối với các thuê bao 
đăng ký dịch vụ chuyển mạng giữ số 
trong một số trường hợp cụ thể. Cụ 
thể là, thuê bao sẽ bị từ chối khi 
thông tin thuê bao đăng ký dịch vụ 
chuyển mạng tại doanh nghiệp 
chuyển đến và chuyển đi không 
chính xác về thông tin cơ bản của 
thuê bao (thông tin trên giấy tờ tùy 
thân); Hình thức thanh toán giá cước. 

Còn đối với thông tin của thuê bao 
tổ chức là có sai sót thông tin trên 
giấy chứng nhận pháp nhân; Hình 
thức thanh toán giá cước; 
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Ngoài ra, các thuê bao vi phạm các 
hành vi quy định tại điều 12 Luật 
Viễn Thông hoặc theo yêu cầu của 
các cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền hoặc đang có khiếu nại, tranh 
chấp về việc sử dụng dịch vụ và vi 
phạm hợp đồng cung cấp và sử dụng 
dịch vụ viễn thông hoặc điều kiện 
giao dịch đối với doanh nghiệp 
chuyển đi cũng có thể bị từ chối thực 
hiện chuyển mạng giữ số. 
Thông tư mới quy định về chuyển 
mạng giữ số có hiệu lực kể từ ngày 
8/1/2018. 

 (Theo hue.vnn.vn) 
 
 

 
 
NÔNG NGHIỆP 4.0  

Nhằm giới thiệu, trao đổi, thảo luận 
các mô hình nông nghiệp thông minh 
4.0, đưa ra giải pháp áp dụng đạt 
hiệu quả cao tại tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu, Sở KH&CN đã tổ chức Hội 
Thảo khoa học “Xu hướng mô hình 
nông nghiệp thông minh 4.0”. 

Theo các chuyên gia Việt Nam 
chưa có mô hình hoàn chỉnh về nông 
nghiệp 4.0, mới có một số mô hình 
thông minh thông qua hợp tác quốc 
tế về canh tác lúa, rau. Chính phủ 
cần kịp thời định hướng cho nghiên 
cứu, triển khai mô hình nông nghiệp 
4.0 đầy đủ. 

Khái niệm và xuất xứ của nông 
nghiệp 4.0 

Theo khái niệm của Hiệp hội Máy 

Nông nghiệp Châu Âu (European 
Agricultural Machinery, 2017): 

 
Nông nghiệp 4.0, thuật ngữ được sử dụng 

đầu tiên tại Đức. 

Tương tự với “Công nghiệp 4.0”, 
“Nông nghiệp 4.0” ở châu Âu được 
hiểu là các hoạt động trồng trọt và 
chăn nuôi được kết nối mạng bên 
trong và bên ngoài đơn vị (có thể 
hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả lĩnh 
vực thủy sản, lâm nghiệp). Nghĩa là 
thông tin ở dạng số hóa dành cho tất 
cả các đối tác và các quá trình SX, 
giao dịch với các đối tác bên ngoài 
đơn vị như các nhà cung cấp và 
khách hàng tiêu thụ được truyền dữ 
liệu, xử lý, phân tích dữ liệu phần 
lớn tự động qua mạng internet. Sử 
dụng các thiết bị internet có thể tạo 
điều kiện quản lý lượng lớn dữ liệu 
và kết nối nội bộ với các đối tác bên 
ngoài đơn vị. Một số thuật ngữ khác 
thường được sử dụng như “Nông 
nghiệp thông minh” và “Canh tác số 
hóa”, dựa trên sự ra đời của các thiết 
bị thông minh trong nông nghiệp. 
Các thiết bị thông minh bao gồm các 
cảm biến, các bộ điều tiết tự động, 
công nghệ có thể tính toán như bộ 
não và giao tiếp kỹ thuật số. Nông 
nghiệp 4.0 mở đường cho sự tiến hóa 
tiếp theo, bao gồm những hoạt động 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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không cần có mặt con người trực tiếp 
và dựa vào hệ thống thiết bị có thể 
đưa ra những quyết định một cách tự 
động. 

Theo tổng kết ở Mỹ đến nay các 
thành phần chủ yếu của nông 
nghiệp 4.0 thường được hiểu như 
sau: 

 
1. Cảm biến kết nối vạn vật (IoT 

Sensors): Từ dinh dưỡng đất kết nối 
với máy chủ và các máy kết nối khác 
là thành phần chủ yếu của nông 
nghiệp hiện đại.  

2. Công nghệ đèn LED đang trở 
thành tiến bộ không thể thiếu để 
canh tác trong nhà vì sự đáp ứng sinh 
trưởng và năng suất tối ưu. 

3. Người máy (Robot) đang thay 
việc cho nông dân thường làm. 
Người máy cũng có cả các bộ phân 
tích nhờ các phần mềm trợ giúp phân 
tích và đưa ra xu hướng trong các 
trang trại. 

4. Tế bào quang điện (Solar cells). 
Phần lớn các thiết bị trong trang trại 
được cấp điện mặt trời và các bộ pin 
điện mặt trời trở nên quan trọng. 

5. Thiết bị bay không người lái 
(Drones) và các vệ tinh (satellites) 
được sử dụng để thu thập dữ liệu của 
các trang trại. 

6. Canh tác trong nhà/hệ thống 

trồng cây – nuôi cá tích hợp/Thủy 
canh (khí canh): Hiện nhiều giải 
pháp đã được hoàn thiện. 

7. Công nghệ tài chính phục vụ 
trang trại (Farm Fintech): Fintech 
nghĩa là kinh doanh dịch vụ tài chính 
dựa trên nền tảng công nghệ. Fintech 
được sử dụng chung cho tất cả các 
công ty tài chính sử dụng internet, 
điện thoại di động, công nghệ điện 
toán đám mây và các phần mềm mã 
nguồn mở nhằm mục đích nâng cao 
hiệu quả của hoạt động ngân hàng và 
đầu tư. Farm Fintech bao gồm dịch 
vụ cho vay, thanh toán, bảo hiểm. 

Theo khái niệm của Mạng lưới 
Chuyên đề Canh tác Thông minh 
Châu Âu, canh tác thông minh là ứng 
dụng công nghệ thông tin hiện đại 
(ICT) vào nông nghiệp (Cách mạng 
Xanh lần thứ ba). Cuộc cách mạng 
này phối hợp ICT như các thiết bị 
chính xác, kết nối vạn vật (IoT), cảm 
biến, định vị toàn cầu, quản lý dữ 
liệu lớn (Big data), thiết bị bay 
không người lái (Drone), người máy 
(robot)…, tạo điều kiện cho nông 
dân tăng thêm giá trị dưới dạng đưa 
ra được những quyết định khai thác, 
quản lý hiệu quả hơn, đó là: 1). Hệ 
thống thông tin quản lý, đáp ứng nhu 
cầu thu thập, xử lý và lưu giữ, cung 
cấp dữ liệu cần thiết để thực hiện 
những chức năng của trang trại. 2). 
Nông nghiệp chính xác, thông qua 
các hệ thống có thể quản lý độ biến 
động theo không gian và thời gian để 
cải thiện hiệu quả kinh tế đầu tư và 
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giảm thiểu tác hại của môi trường. 
Nông nghiệp chính xác còn được 

hiểu là nền nông nghiệp có thể nuôi 
sống cả dân số thế giới dự báo 10 tỉ 
người vào năm 2050. Nông nghiệp 
chính xác, tức ngành nông nghiệp sử 
dụng cảm biến và các thuật toán 
thông minh để phân phối nước, phân 
bón và thuốc trừ sâu, đáp ứng cho 
cây khi cây thực sự cần, nhằm đảm 
bảo tính sinh lời, tính bền vững và 
bảo vệ môi trường. Nông dân có thể 
quyết định tưới tiêu khi thực sự cần 
thiết và tránh việc lạm dụng thuốc 
trừ sâu, họ sẽ có thể tiết kiệm được 
chi phí và nâng cao sản lượng. 

 (Theo ông Bùi Thành Đô -  CEO 
của AmavieTech) 

 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
NGÀNH ĐIỀU  

Theo số liệu thống kê và báo cáo từ 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN và PTNT) các tỉnh, diện 
tích cây điều cả nước năm 2017 là 
hơn 300 nghìn ha, tăng gần 9.000 ha 
so với năm 2016. Như vậy, diện tích 
điều của Việt Nam sau tám năm 
giảm liên tục (từ 440.000 ha năm 
2007 xuống còn 290.000 ha vào năm 
2015), đến năm 2016 đã bắt đầu có 
dấu hiệu phục hồi.  

Cục Chế biến và Phát triển thị 
trường nông sản cho biết, cả nước có 
hơn 300 doanh nghiệp tham gia xuất 
khẩu điều, trong đó chủ yếu là các 
doanh nghiệp có kim ngạch dưới 
năm triệu USD/năm. Do thiếu vốn, 

phần lớn doanh nghiệp chưa đầu tư 
được dây chuyền công nghệ chế biến 
đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, mới chỉ 
dừng ở mức độ sơ chế, gia công thô, 
dẫn đến hàng hóa không có thương 
hiệu, thiếu sức cạnh tranh. Trong khi 
đó, nước ta chủ yếu xuất khẩu điều 
vào các quốc gia phát triển, có yêu 
cầu và tiêu chuẩn chất lượng cao. Do 
vậy, khả năng bảo đảm vệ sinh an 
toàn thực phẩm kém sẽ làm giảm lợi 
thế cạnh tranh của sản phẩm. Chuyên 
gia phân tích thị trường Lê Văn Liền 
cho biết, mặc dù là nước xuất khẩu 
điều lớn nhất thế giới, Việt Nam chỉ 
tham gia vào khâu sơ chế, tương 
đương 18% chuỗi giá trị điều, còn 
phần lợi nhuận lớn nhất vẫn nằm ở 
khâu chế biến rang muối và phân 
phối với tổng giá trị gần 60%. 

Theo Bộ trưởng NN và PTNT 
Nguyễn Xuân Cường, ngành điều 
Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển 
vì nhu cầu người dùng ngày một 
tăng. Tuy nhiên, ngành điều đang đối 
mặt với ba thách thức lớn, đó là 
nguyên liệu, chế biến và tiếp cận thị 
trường. Trước hết, phải dồn toàn lực 
cho sản xuất nguyên liệu. Đây là nút 
thắt của ngành điều và muốn làm 
được điều đó phải có sự vào cuộc 
quyết liệt từ T.Ư tới địa phương. 

Bàn về giải pháp phát triển ngành 
điều bền vững, nhiều chuyên gia cho 
rằng, năng suất điều có thể tăng từ 30 
đến 40% nếu áp dụng đồng bộ khoa 
học và công nghệ tiên tiến trong 
canh tác. Theo Cục trưởng Trồng trọt 
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Nguyễn Hồng Sơn, để nâng cao năng 
suất, chất lượng cây điều thì việc tái 
canh, nâng cao chất lượng giống 
điều, trồng mới là một trong những 
biện pháp quan trọng nhất. Thực tiễn 
cho thấy, áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật thâm canh năng suất điều tăng 
từ 24 đến 63% và nâng cao được 
hiệu quả sử dụng đất; thâm canh còn 
giúp vườn cây thích ứng tốt biến đổi 
khí hậu, hạn chế ảnh hưởng của mưa 
trái mùa. Quy mô, phạm vi mở rộng 
thâm canh điều còn rất lớn, chi phí 
không cao. Để tăng hiệu quả, cần 
phải đẩy mạnh công tác khuyến 
nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
thâm canh, tái canh và ghép cải tạo 
hướng dẫn người dân phòng trừ dịch 
hại. Chính quyền các địa phương cần 
thúc đẩy việc hình thành tổ chức sản 
xuất của người trồng điều, các đơn vị 
có liên quan vận động các doanh 
nghiệp xúc tiến liên kết, xây dựng 
vùng nguyên liệu, cánh đồng lớn. 

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển cây điều (Viện Khoa 
học kỹ thuật nông nghiệp miền nam) 
Trần Công Khanh cho rằng, Nguồn 
nhân lực khoa học cần được quan 
tâm hàng đầu. Bên cạnh đó là chính 
sách, nhất là mối quan hệ giữa doanh 
nghiệp và nông dân. Quy hoạch vùng 
trồng điều thuộc diện quản lý theo 
lâm nghiệp, vùng quảng canh, vùng 
thâm canh để có chính sách đầu tư 
thỏa đáng. Hạn chế đến mức thấp 
nhất việc trồng điều bằng hạt, phát 
triển kỹ thuật ghép điều. Khuyến 

khích doanh nghiệp trích lợi nhuận 
hỗ trợ sản xuất điều ghép cho vùng 
điều nguyên liệu. Kiểm soát chặt chẽ 
các cơ sở sản xuất và mua bán giống 
điều ghép để hạn chế mua bán giống 
điều không rõ nguồn gốc (đây là vấn 
đề chính để có vườn điều chất lượng 
cao). Tiến tới xây dựng cánh đồng 
mẫu sản xuất điều, các hợp tác xã 
kiểu mới để sản xuất điều thâm canh. 
Hình thành liên kết sản xuất giữa 
nông dân để tạo thành những vùng 
nguyên liệu tập trung có sản lượng 
và chất lượng cao, tiến tới xây dựng 
mô hình sản xuất điều có chứng nhận 
nhằm nâng cao chất lượng và giá trị, 
giữ vững thương hiệu điều Việt 
Nam. 

Đến năm 2020, ổn định 300 nghìn 
héc-ta điều, sản lượng 450 nghìn tấn; 
vùng trọng điểm 200 nghìn ha ở bốn 
tỉnh (Bình Phước 135 nghìn héc-ta, 
Đồng Nai 40 nghìn héc-ta, Bình 
Thuận 17 nghìn héc-ta, Bà Rịa - 
Vũng Tàu 8.000 héc-ta), các vùng 
khác 100 nghìn héc-ta; tái canh và 
ghép cải tạo 60 nghìn héc-ta tại các 
tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Bình Thuận, Gia Lai, 
Bình Định.  

(Theo kinhtenongthon.com.vn) 
 
TRỒNG THANH LONG LEO 
GIÀN SẮT  

Một trong những mô hình mới 
đang được nông dân quan tâm là 
trồng thanh long ruột đỏ bằng giàn 
theo công nghệ Israel nhằm tiết kiệm 
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diện tích, nâng cao năng suất, chất 
lượng trái hướng tới xuất khẩu sang 
thị trường khó tính… 

Chợ Gạo thời điểm này đang mùa 
xông đèn thanh long. Theo anh 
Nguyễn Hữu Phúc ở ấp An Thị, xã 
Mỹ Tịnh An, mô hình trồng thanh 
long theo giàn được Viện Cây ăn quả 
miền Nam hỗ trợ chuyển giao kỹ 
thuật. Trước đó, với mỗi công đất 
(1.000m2) trồng trụ bê tông chỉ trồng 
được khoảng 440 hom. Nay áp dụng 
phương pháp mới có thể trồng được 
tới 1.170 hom/công. Hơn nữa, cùng 
diện tích này trồng kiểu truyền thống 
chỉ thu lãi khoảng 5 triệu/công, còn 
trồng giàn cho lãi 12 triệu 
đồng/công. 

Ưu điểm của mô hình này là hệ 
thống cành phân tán đều, ít bệnh 
hơn. Lượng hom giống ban đầu gấp 
đôi so với bình thường nên cành 
nhiều hơn, năng suất cũng cao hơn. 
Ước tính ban đầu đạt khoảng 80 
tấn/ha/năm. 

Do mô hình trồng thanh long leo 
giàn mang lại hiệu quả kinh tế cao, 
gia đình anh Phúc tiếp tục mở rộng 
thêm 2.500m2 trồng thanh long ruột 
đỏ và cải tiến kỹ thuật phù hợp hơn 
nhằm tiết kiệm chi phí. 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hôn, 
cán bộ UBND thị trấn Tầm Vu: “Địa 
phương đang khuyến khích nông dân 
trồng thanh long theo công nghệ 
mới, đạt chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP nhằm đáp ứng những thị 
trường khắt khe về chất lượng. Việc 

quy hoạch vùng trồng, áp dụng công 
nghệ cao SX thanh long leo giàn sắt 
đang mở ra hướng sản xuất mới, giúp 
nông dân thu nhập khá hơn”. 

 
Ông Minh điều khiển hệ thống tưới tự động 

cho vườn thanh long 

Theo ông Hôn, mới đây nhiều lô 
hàng thanh long chất lượng cao lần 
lượt được XK sang các thị trường 
khó tính như Mỹ, Nhật, Australia... 
Đây chính là động lực để nông dân 
mạnh dạn đầu tư chuyển đổi mô hình 
SX nhằm tăng năng suất và chất 
lượng sản phẩm. 

(Theo nhanong.com.vn) 
 

MỌT ĐỤC CÀNH VÀ QUẢ CÀ 
PHÊ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG 
TRỪ  

1. Mọt đục cành 
Mọt đục cành (Xyleborus 

morstatti) gây thiệt hại lớn cho vườn 
cà phê ở giai đoạn kiến thiết. Những 
cành bị mọt tấn công thường phải cắt 
bỏ, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh 
trưởng và phát triển của cây cà phê. 

 - Triệu chứng gây hại: Cành cà 
phê bị mọt đục thường có biểu hiện 
qua 3 giai đoạn: (1) Các vảy bao 
hình tam giác, ở các đốt của cành cà 
phê đen lại, một vài cặp lá ở gần lỗ 
đục tiến về phía đầu cành bị rụng; (2) 
Cành bị mọt đục có hiện tượng héo, 
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trên cành chỉ còn vài cặp lá ở phía 
đầu cành; (3) Cành chết khô. 

 - Tác nhân gây hại: Mọt trưởng 
thành là một loại bọ cánh cứng có 
màu nâu đến màu đen sẫm. Mọt cái 
trưởng thành có kích thước cơ thể 
lớn hơn, màu sắc đậm hơn mọt đực 
trưởng thành. Cơ thể mọt cái trưởng 
thành dài khoảng 1,6 - 2mm; trong 
khi đó, cơ thể mọt đực trưởng thành 
dài khoảng 0,8 - 1mm. 

Mọt đục cành xuất hiện nhỏ lẻ 
trong các tháng mùa khô, bắt đầu phá 
hại nặng từ tháng 9 đến tháng 12. 
Mọt gây hại nặng trên các vườn cà 
phê kiến thiết cơ bản và chủ yếu gây 
hại trên các cành cà phê tơ. 

 - Biện pháp phòng trừ: 
+ Vệ sinh các loại cây dại xung 

quanh vườn để giảm thiểu các ký chủ 
của mọt cành. Nếu phát hiện những 
cành bị mọt thì cần tìm diệt sâu non 
ngay từ đầu. 

+ Cắt bỏ sớm các cành mới bị mọt 
đục và đốt bỏ để loại bớt nguồn mọt. 
Khi cắt bỏ các cành bị mọt đục cần 
cắt bỏ cành ở vị trí cách lỗ đục ít 
nhất 8 cm về phía trong gốc cành cà 
phê để thu gom toàn bộ tổ mọt. 

+ Sử dụng các loại thuốc lưu dẫn 
có tính thẩm thấu cao để diệt mọt 
trưởng thành. Một số thuốc có thể sử 
dụng như Mospilan 3 EC (400 
ml/200 lít nước), Wellof 330EC (500 
ml/200 lít nước), Nurelle D 25/2.5 
EC (500 ml/200 lít nước). 

+ Hiện tại chưa có thuốc đặc trị để 
phòng trừ mọt đục cành hại cà phê. 

2. Mọt đục quả 
Trong những loài sâu hại cà phê thì 

mọt đục quả (Hypothenemus 
hampei) là loài gây hại khá nghiêm 
trọng, ảnh hưởng lớn đến năng suất 
và chất lượng hạt cà phê. Vì nó 
không chỉ gây hại trên đồng ruộng 
mà còn gây hại cả trong quá trình 
bảo quản. 

 - Triệu chứng gây hại: 
Quả cà phê bị mọt gây hại thường 

có một lỗ tròn nhỏ cạnh núm hoặc 
chính giữa núm quả. Phần phôi nhũ 
hạt cà phê bị sâu non ăn rỗng chuyển 
màu đen và có các rãnh nhỏ để mọt 
trưởng thành đẻ trứng. Thông thường 
quả cà phê bị mọt gây hại sẽ bị mất 
hẳn một nhân. Tuy nhiên cũng có 
trường hợp mất cả hai nhân nếu mật 
độ mọt trên vườn nhiều. 

Mọt đục quả lưu truyền quanh năm 
trên vườn cà phê. Mọt sống trong các 
quả khô dưới đất và trên cây sau vụ 
thu hoạch, tiếp tục lan truyền sang 
các quả xanh già và quả chín trong 
suốt mùa mưa. Mọt có thể phá hoại 
cả quả khô trong kho bảo quản nếu 
không được phơi khô và ẩm độ hạt 
còn cao (>13%). Vòng đời của mọt 
kéo dài khoảng 43 - 54 ngày. 

 
Mọt trưởng thành gây hại quả cà phê 

(quan sát dưới kính lúp) 
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 - Biện pháp phòng trừ: 
+ Vệ sinh đồng ruộng sau khi thu 

hoạch bằng cách tận thu tất cả các 
quả khô và chín còn sót lại ở trên cây 
và dưới đất. 

+ Thu hái các quả chín trên cây bất 
cứ lúc nào để hạn chế tác hại và cắt 
đứt sự lan truyền của mọt. 

+ Bảo quản hạt cà phê ở ẩm độ 
<13%. 

+ Thường xuyên thăm vườn để 
phát hiện dấu hiệu của mọt. Ở vùng 
bị mọt đục quả phá hoại nặng nhiều 
năm liền có thể dùng thuốc hóa học 
để phun trên toàn vườn, ví dụ như 
thuốc Buprofezin + Chlorpyrifos 
Ethyl (Proact 555 EC); Chlorpyrifos 
Ethyl + Cypermethrin (Subside 505 
EC)… (liều lượng và cách dùng theo 
hướng dẫn trên bao bì của nhà sản 
xuất). 

 (Theo vaas.org.vn) 
 

VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC 
THỦY SẢN SẼ PHẠT TỐI ĐA 1 
TỶ ĐỒNG  

Bộ NN&PTNT vừa có buổi họp 
báo thông tin về Luật thủy sản 2017 
vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 4, 
Quốc hội khóa XIV. 

Theo thứ trưởng Bộ NN&PTNT 
Vũ Văn Tám, Luật thủy sản 2017 
sửa đổi Luật thủy sản 2003, với cách 
tiếp cận mới phù hợp với xu thế hội 
nhập, cải cách hành chính nhằm 
giảm bớt các thủ tục cũng như triển 
khai tái cơ cấu của ngành nông 
nghiệp nói chung, ngành thủy sản 

nói riêng. Đồng thời tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp và người dân trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh trong 
lĩnh vực thủy sản. Là luật chuyên 
ngành chi tiết, những quy định trong 
luật khi luật thông qua có thể thực 
hiện ngay. Trong khoảng thời gian từ 
nay đến 1/1/2019, khi luật có hiệu 
lực, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục hoàn 
thiện các quy định, nghị định, thông 
tư hướng dẫn. 

Điểm mới đầu tiên là Quy định về 
đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản. Theo quy định này, người 
dân, hội, hiệp hội… tham gia cùng 
với chính quyền cơ sở quản lý hoạt 
động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 
đồng thời nâng cao ý thức và trách 
nhiệm của người dân trong hoạt động 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản, từng bước 
thực hiện chủ trương xã hội hóa, tăng 
cường vai trò, trách nhiệm của cộng 
đồng trong quản lý hoạt động bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản, là giải pháp hữu 
hiệu giảm xung đột lợi ích trong 
cộng đồng và góp phần phát triển 
bền vững. 

Bên cạnh đó, Quy định về hạn 
ngạch giấy phép khai thác thủy sản, 
là bước tiến mới so với Luật thủy sản 
năm 2003 nhằm phù hợp với pháp 
luật quốc tế về bảo vệ, bảo tồn nguồn 
lợi thủy sản. Luật quy định rõ căn cứ 
vào kết quả điều tra, đánh giá nguồn 
lợi thủy sản, cụ thể là căn cứ vào trữ 
lượng, sản lượng cho phép khai thác 
bền vững để xác định hạn ngạch giấy 
phép khai thác thủy sản, đồng thời 
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phân cấp triệt để việc cấp phép khai 
thác thủy sản cho ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. Hạn ngạch giấy phép được 
công bố, điều chỉnh 60 tháng 1 lần. 

Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho biết, 
Bộ NN&PTNT xác định, giao hạn 
ngạch giấy phép khai thác thủy sản 
theo số lượng tàu cá và hạn ngạch 
sản lượng cho phép khai thác theo 
loài của một số loài di cư và loài có 
tập tính kết đàn tại vùng khơi cho 
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác 
định hạn ngạch giấy phép khai thác 
thủy sản và sản lượng cho phép khai 
thác theo loài tại vùng ven bờ và 
vùng lộng thuộc phạm vi quản lý. 
Như vậy, thông qua quản lý theo hạn 
ngạch nhằm kiểm soát cường lực 
khai thác, quản lý phát triển tàu cá 
bền vững... 

Đối với mức phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thủy sản, luật 
quy định mức phạt tiền tối đa trong 
lĩnh vực thủy sản lên đến 1 tỷ đồng 
đối với cá nhân vi phạm. Như vậy 
mức phạt đã được quy định tăng lên 
gấp 10 lần so với mức phạt tiền như 
quy định hiện hành. Theo đó, khi 
luật có hiệu lực là áp dụng được 
ngay, không phải tiến hành sửa Luật 
xử lý vi phạm hành chính. 

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

 
 
 
UỐNG RƯỢU BIA NHƯ THẾ 

NÀO ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE 
TỐT NHẤT 

Bia rượu là thứ đồ uống đã trở nên 
quá thân thuộc với tất cả chúng ta. 
Theo số liệu tính toán Việt Nam là 
nước tiêu thụ rượu, bia nhiều thứ ba 
châu Á, sau Trung Quốc và Nhật 
Bản, nhưng lại đứng đầu khối Đông 
Nam Á, hơn gấp rưỡi Thái Lan. 

Những tình trạng đó đều xuất phát 
từ thói quen uống rượu bia của người 
Việt Nam. Bất kể là nhân vào ngày 
lễ gì, dịp gì, lý do gì từ đám ma đến 
đám cưới, khi có chuyện buồn, 
chuyện vui hay trong các cuộc liên 
hoan, trong những bữa cơm gia đình 
mỗi ngày, … người ta vẫn uống rượu 
bia như một nhu cầu tất yếu. 

Bên cạnh những mặt có lợi thì bia 
rượu có rất nhiều tác động ảnh 
hưởng xấu nghiêm trọng đến sức 
khỏe của mỗi chúng ta. Cụ thể là 
những lý do sau : 

– Làm giảm hoạt động của não bộ, 
tác động tiêu cực tới sự tỉnh táo, sự 
kết hợp và thời gian phản ứng. 

– Ảnh hưởng tới giấc ngủ, sức 
khỏe sinh sản và chức năng tình dục. 

– Bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, 
đột quỵ. 

– Gây loét, viêm, thủng và chảy 
máu trong dạ dày, … 

– Đặc biệt bia rượu là nguyên nhân 
chính chiếm phần lớn gây ra các 
bệnh về gan.  

1. Uống bia rượu như thế nào 
để tốt cho sức khỏe 

Qua nhiều nghiên cứu, các nhà 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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khoa học cho biết, để gan có thể sản 
xuất kịp men NAD giúp chuyển hóa 
và giải độc bia rượu thì đối với một 
người trưởng thành khoẻ mạnh, sức 
khỏe bình thường chỉ nên uống 
không nên quá 1 – 2 đơn vị /ngày, 
trong đó 1 đơn vị = 25ml đối với 
thức uống có cồn 40º là khoảng 1 cốc 
rượu, hoặc 50ml đối với thức uống 
có cồn 20º khoảng 2 lon bia. 

 
Nếu vượt quá giới hạn đó sẽ gây ra 

những biểu hiện tác động đến gan bắt 
như: gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm 
gan,. Đây là 3 căn bệnh do cồn gây 
ra, có thể xảy ra cùng một lúc hoặc 
phát triển từ từ theo thời gian. 

2. Những lời khuyên khi uống rượu 
để tốt nhất cho sức khỏe 

- Nên ăn một ít thức ăn trước khi 
cạn ly, giúp rượu không bị hấp thụ 
nhanh. Khi ăn nhiều thức ăn, bạn 
cũng không nên uống nhiều.  

- Ăn thực phẩm rán, chiên: Cách 
này giúp bề mặt dạ dày và ruột được 
tráng một lớp dầu, nhằm giảm lượng 
rượu hấp thu vào máu qua niêm mạc. 
Hơn nữa, protein và chất béo cần 
nhiều thời gian để tiêu hóa hơn sẽ 
giúp kéo dài thời gian hấp thu, hạn 
chế  phần nào tác dụng của rượu. 

- Ăn lòng trắng trứng gà hoặc trứng 

vịt: Chất albumin của lòng trắng 
trứng sẽ làm kết tủa,  giảm khả hấp 
thu rượu vào máu, bảo vệ niêm mạc 
dạ dày trước tác động kích thích 
rượu. 

- Không uống rượu với nước ngọt 
có ga: Khi rượu và khí ga gặp nhau 
trong cơ thể sẽ làm cho cồn nhanh 
chóng lan tỏa khắp toàn thân, làm 
say hơn. 

- Uống rượu từ từ cũng là cách 
giảm cơn say, vì một lượng rượu lớn 
bất ngờ vào cơ thể trong thời gian 
ngắn gây tác động nhanh, mạnh tới 
não bộ, có thể dẫn tới  nhanh say 
hơn. 

- Nên uống nhiều nước lọc: Nước 
sẽ giúp phá vỡ cấu trúc rượu mà tạo 
ra axit lactic làm giảm độ say. Sau 
khi uống rượu cũng nên tránh các 
loại nước có chứa caffeine (cà phê và 
trà), vì chúng có thể làm tăng hiệu 
ứng say xỉn. 

- “Làm ấm” rượu trước khi uống: 
Đối với các loại rượu, trước khi 
uống, bạn hãy 'làm ấm', chẳng hạn 
ngâm vào nước nóng. Dưới tác động 
của nhiệt độ, một số chất có hại 
trong rượu sẽ bay hơi, từ đó giảm 
được những tác động xấu của rượu 
tới sức khỏe cơ thể. 

- Không uống nhiều loại rượu, bia 
cùng lúc: Rượu mạnh, rượu vang, 
rượu thuốc, bia... mỗi loại có thành 
phần và liều lượng khác nhau, khi 
uống lẫn lộn, sẽ dễ làm bạn say hơn. 

- Nói nhiều và cười nhiều khi uống: 
Trong lúc uống cố gắng nói nhiều và 
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cười vừa tạo không khí vui vẻ, vừa 
bay bớt hơi rượu. 

- Ăn nhiều rau xanh và hoa quả: 
Rau xanh, hoa quả, đậu nành rất giàu 
vitamin và chất chống oxi hóa, giúp 
bảo vệ gan và hạn chế tác hại của 
rượu tới hoạt động của gan. 

- Mở cửa cho thông thoáng: Khi 
nhậu bạn cũng nên mở cửa sổ hoặc 
cửa ra vào để cho thoáng giúp cơ thể 
và tâm hồn tốt hơn khi nhậu và cũng 
giảm được khả năng say xỉn. 

- Nghỉ ngơi tốt: Rượu ngấm nhanh 
và mạnh hơn nếu bạn mệt mỏi, do 
chức năng gan suy giảm, do đó sẽ dễ 
say xỉn hơn. Nên nếu biết trước lịch 
tiệc tùng, hãy ngủ nhiều và giữ sức 
khỏe trước khi vào bàn tiệc. 

- Chọn loại rượu thích hợp: Hiện 
nay có rất nhiều loại rượu. Bạn nên 
chọn loại thích hợp với mình.  

  (Theo tieudungplus.vn) 
 

CHUỐI HỘT, VỊ THUỐC HAY  
Chuối hột (chuối chát) được dùng 

làm thuốc phổ biến từ lâu trong y 
học cổ truyền và kinh nghiệm dân 
gian. Tất cả các bộ phận của cây 
chuối hột đều có tác dụng chữa bệnh. 
Theo tài liệu nước ngoài, nước sắc 
thân và lá chuối hột có tác dụng lợi 
tiểu, chữa phù thũng. Nước hãm củ 
chuối hột uống mát, tiêu khát, giải 
độc, kích thích tiêu hóa. Lá  màu đỏ 
bao bọc buồng chuối và hoa chuối 
hột sắc uống làm thuốc bổ, mát phổi, 
tiêu độc. Quả chuối hột có tác dụng 
chữa đái tháo đường, viêm thận, tăng 

huyết áp. Xin giới thiệu một số bài 
thuốc từ chuối hột thường dùng để 
bạn đọc tham khảo: 

Chữa ho ra máu: củ chuối hột, rễ 
cây dâu, rễ cỏ tranh, thài lài tía mỗi 
thứ 12g, thái nhỏ, sắc với 400ml 
nước còn 100ml, uống làm 2 lần 
trong ngày. 

Chữa kiết lỵ ra máu: củ chuối hột, 
củ sả, tầm gửi cây táo hoặc vỏ cây 
táo, mỗi thứ 4g sao vàng, sắc uống. 

Thuốc an thai: củ chuối hột, củ 
chuối rừng và rễ cây móc mỗi thứ 
10-12g. Sắc uống. 

Chữa đau nhức răng: thân chuối 
hột còn non cắt đoạn, nướng chín rồi 
ép lấy nước, ngậm với ít muối. 

Chữa băng huyết, nôn ra máu: lá 
chuối hột phơi khô 10g, mốc cây cau 
20g, tinh tre 20g. Tất cả đốt tồn tính, 
tán nhỏ, hòa với nước uống. 

Chữa táo bón và làm tăng tiết 
sữa: hoa chuối hột thái nhỏ, luộc 
hoặc làm nộm ăn. 

Chữa viêm loét dạ dày: quả chuối 
xanh phơi, sấy khô tán nhỏ, rây bột 
mịn. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 10g. 

Chữa sỏi bàng quang: quả chuối 
hột xanh thái mỏng sấy khô, sao 
vàng, hạ thổ trong 3-5 ngày, mỗi lần 
dùng 50 - 100g sắc với 400ml nước, 
uống làm 2 lần trong ngày, uống sau 
bữa ăn. Có thể dùng dạng nước hãm 
như pha trà, uống ấm. 

Chữa đau lưng, chân tay nhức mỏi, 
giảm đau, tiêu sưng: hạt chuối hột 
200g giã nát ngâm với 1000ml rượu 
40 độ trong 15-20 ngày là dùng được 
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(để càng lâu càng tốt), thỉnh thoảng 
lắc đều. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 
15ml trước bữa ăn hoặc trước khi đi 
ngủ, có thể thêm đường cho dễ uống.  

(Theo SK&ĐS) 
 

LẠM DỤNG INTERNET DẪN 
ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ VỀ THẦN 
KINH   

Bạn bị cuốn hút bởi internet mọi 
lúc? Nếu vậy thì đó không phải là 
điều tốt. Một nghiên cứu gần đây do 
các nhà khoa học của Etiologically 
Elusive Disorders Research Network 
(EEDRN) cùng với bác sĩ từ AIIMS 
và những nhà thần kinh học New 
Delhi tìm ra rằng lạm dụng internet 
dẫn đến rối loạn chức năng nhận 
thức và các vấn đề về hành vi trong 
một thời gian dài. Sau 7 tháng 
nghiên cứu, mới đây, kết quả được 
công bố trên tạp chí quốc tế - Current 
Psychiatry Reviews. 

Ngày nay mọi người sử dụng rất 
nhiều thời gian lên mạng, liên tục 
cập nhật và phản hồi lại thông tin. 
Mạng lưới thần kinh của não với 
chức năng nhận thức liên tục bị kích 
thích bởi quá nhiều thông tin được 
đưa đến và tạo nên phản ứng trong 
não. Kết quả là những cá nhân này 
trở nên dễ bị tổn thương với những 
rối loạn chức năng thần kinh - bác sĩ 
Muneeb Faiq, nhà thần kinh học và 
tác giả của tài liệu nghiên cứu 
AIIMS nói. 

Theo nghiên cứu, lạm dụng internet 
có khả năng gây nghiện, những tác 

động này qua thời gian có thể dẫn 
đến biểu hiện căng thẳng như là rối 
loạn chức năng thần kinh. 

Nghiên cứu phân tích thực nghiệm 
của những người tham gia đã giải 
thích những dấu hiệu và triệu chứng 
điển hình. Nó cho thấy những vùng 
não bị ảnh hưởng và cơ chế rối loạn 
chức năng nhận thức gây ra bởi lạm 
dụng internet. Sự kích thích, lo lắng, 
ám ảnh là một vài triệu chứng rối 
loại tâm thần biểu hiện ở những 
người tham gia cuộc nghiên cứu. 

Trong khi đó, những nhà nghiên 
cứu bày tỏ sự lo ngại rằng nếu vấn đề 
này vượt ra khỏi ranh giới địa lý và 
bị bỏ qua, có thể sẽ lan rộng và trở 
thành "Căn bệnh của nền văn minh 
nhân loại". 

(Theo VOV) 
 
 

 
 

PHỔ BIẾN QUY ĐỊNH CỦA THỊ 
TRƯỞNG TRUNG QUỐC ĐỐI 
VỚI DƯA HẤU NHẬP KHẨU  

Ngày 6/12, tại tỉnh Quảng Ngãi,  
Bộ Công thương phối hợp UBND 
tỉnh Quảng Ngãi tổ chức “Hội 
nghị quốc tế phổ biến thông tin quy 
định của thị trường Trung Quốc đối 
với sản phẩm dưa hấu nhập khẩu”. 

Theo thông tin từ Sở Công thương 
Quảng Ngãi, tại Trung Quốc, dưa 
hấu là một trong những hoa quả ưa 
thích của người dân. Một phần nhỏ 
dưa dùng làm mứt, hoặc ép lấy nước 

KINH TẾ & THÔNG TIN 
THỊ TRƯỜNG 
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uống. Vì thế, nhu cầu về dưa hấu ở 
đất nước này là rất lớn. 

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng là 
quốc gia có sản lượng dưa hấu lớn 
nhất thế giới. Diện tích trồng dưa hấu 
của Trung Quốc đạt 1,84 triệu hecta 
và giai đoạn 2015 - 2020, mỗi năm 
sẽ tăng khoảng 1% diện tích trồng 
dưa. Theo thống kê của Hải quan 
Trung Quốc, năm 2016, Trung Quốc 
nhập khẩu từ nước ngoài khoảng 200 
nghìn tấn dưa hấu, chủ yếu là nhập 
của Việt Nam. 

Trong khi đó, theo số liệu của Hải 
quan Việt Nam, năm 2016,  xuất 
khẩu dưa hấu vào thị trường Trung 
Quốc hơn 238 nghìn tấn. Có nghĩa là 
vượt quá nhu cầu thị trường lên đến 
38 nghìn tấn. 

Tình hình “cung vượt cầu” làm cho 
giá dưa liên tục giảm. Thậm chí, 
Trung Quốc không nhập khẩu thêm 
vì sản xuất trong nước đã đảm bảo 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Đó là 
chưa kể, Trung Quốc nhập một 
lượng lớn dưa hấu từ Myanmar, Thái 
Lan và Lào. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi, 
trong những năm qua, trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi nhiều nông dân đầu 
tư trồng dưa hấu một cách ồ ạt, đa 
phần sản xuất mà chưa xác định 
được nhu cầu thị trường về số lượng 
và chất lượng sản phẩm. 

Do thiếu thông tin tin cậy về nhu 
cầu, người nông dân có xu hướng 
sản xuất tự phát, theo phong trào. 

Sản xuất với quy mô, sản lượng lớn 
cùng chủng loại làm tăng tính cạnh 
tranh trực tiếp giữa những người 
nông dân; nhưng chất lượng lại 
không đồng đều khiến cho người 
mua có thiện cảm không tốt với sản 
phẩm. Ngoài ra, mặt hàng dưa hấu 
xuất khẩu được bảo quản rất thô sơ, 
chỉ phủ rơm khi vận chuyển, dẫn đến 
không giữ được lâu và càng dễ bị ép 
giá. 

Thị trường tiêu thụ dưa hấu chủ 
yếu phụ thuộc vào thị trường Trung 
Quốc, tuy nhiên thị trường này có rất 
nhiều rủi ro, không ổn định. Các 
thương lái của Trung Quốc kinh 
doanh dưới hình thức tiểu ngạch, có 
thể ép giá sản phẩm trong điều kiện 
xuất khẩu ồ ạt vào chính vụ, dẫn đến 
sự thua thiệt cho người nông dân sản 
xuất, do mua bán không có hợp 
đồng. 

Người nông dân Quảng Ngãi hầu 
như chưa gắn kết được với các hệ 
thống phân phối bán lẻ tiêu thụ sản 
phẩm trực tiếp, mà chủ yếu thông 
qua thương lái; chưa hình thành được 
chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ 
bền vững; phong trào xây dựng cánh 
đồng mẫu lớn và liên kết sản xuất, 
bao tiêu sản phẩm giữa nông dân với 
các doanh nghiệp còn rất hạn chế. 

Thị trường bán dưa hấu của nông 
dân Quảng Ngãi nói riêng và cả nước 
nói chung chủ yếu là bán sang Trung 
Quốc, phụ thuộc nhiều vào thị 
trường Trung Quốc. Công tác ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao 
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công nghệ chưa được quan tâm đúng 
mức để hỗ trợ cho nông dân trong 
việc tổ chức lại sản xuất,… 

Hội nghị công khai quy định của 
Trung Quốc đối với nhập khẩu dưa 
hấu lần này có sự tham gia của các 
ngành hữu quan tỉnh Quảng Tây 
(Trung Quốc) - địa phương có diện 
tích trồng dưa hấu lớn của Trung 
Quốc. Hội nghị cung cấp những 
thông tin liên quan đến dưa hấu xuất 
khẩu của Việt Nam nói chung, 
Quảng Ngãi nói riêng cũng như khả 
năng tự đáp ứng nhu cầu dưa hấu của 
Trung Quốc; những hạn chế của dưa 
hấu Quảng Ngãi khi tham gia xuất 
khẩu vào thị trường này... 

Về mùa vụ, mùa dưa hấu tại Trung 
Quốc cũng kéo dài từ cuối tháng 4 
đến tháng 8, 9 hằng năm, lệch không 
nhiều so với mùa vụ thu hoạch dưa 
hấu của Việt Nam. Vì vậy, khi dưa 
hấu Trung Quốc thu hoạch thì ở Việt 
Nam cũng vào mùa thu hoạch, nên 
hạn chế nhập khẩu dưa từ Quảng 
Ngãi. 

"Công khai một cách đầy đủ thông 
tin về tình hình tiêu thụ dưa dấu của 
Trung Quốc là cách giúp nông dân 
nhận diện thị trường, từ đó quyết 
định việc sản xuất của mình. Về giải 
pháp giúp người trồng dưa hấu tìm 
đầu ra sẽ thực hiện theo hai hướng, 
vừa tập trung kêu gọi tiêu dùng trong 
nước, vừa tìm cầu nối xuất khẩu bền 
vững, nhất là xuất sang thị trường 
Trung Quốc. Chỉ khi “cung không 
vượt quá cầu”, người trồng dưa mới 

mong có lợi nhuận"- ông Trần Phước 
Hiền, Giám đốc Sở Công thương 
Quảng Ngãi nhấn mạnh.   

 (Theo ĐCSVN) 
 

TÔN VINH 100 DOANH NGHIỆP 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

Ngày 6/12/2017, tại Hà Nội, Hội 
đồng doanh nghiệp vì sự Phát triển 
bền vững Việt Nam (VBCSD) dưới 
sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ 
chức Lễ công bố doanh nghiệp bền 
vững tại Việt Nam năm 2017. 

 Đây là năm thứ hai liên tiếp, VCCI 
phối hợp với Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội, Bộ Công Thương, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức 
chương trình đánh giá, công bố các 
doanh nghiệp bền vững tại Việt 
Nam. 

Năm 2017, với việc điều chỉnh các 
tiêu chí trong Bộ chỉ số CSI nhằm đo 
lường chính xác hơn mức độ phát 
triển bền vững của doanh nghiệp, từ 
151 tiêu chí rút gọn xuống 134 tiêu 
chí trên 3 lĩnh vực: kinh tế - xã hội - 
môi trường, cùng việc ra đời hệ 
thống phần mềm đăng ký tham dự 
trực tuyến đã giúp khuyến khích và 
tạo điều kiện dễ dàng hơn so cho sự 
tham gia của doanh nghiệp và 
chương trình. Trong thời gian tới, 
bên cạnh những nội hàm mới như 
vấn đề về trao quyền cho phụ nữ, vấn 
đề về cuộc cách mạng 4.0… thì 
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những nội hàm khác và những tiêu 
chí mới phù hợp với thực tiễn cũng 
sẽ được thêm vào Bộ chỉ số một cách 
đơn giản nhất để tất cả doanh nghiệp, 
bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, thậm chí siêu nhỏ cũng có thể 
áp dụng được. 

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Vũ 
Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, đồng chủ 
tịch VBCSD bày tỏ vui mừng vì 
bảng xếp hạng năm nay xuất hiện 
nhiều gương mặt doanh nghiệp mới, 
đại diện mới của khu vực kinh tế tư 
nhân. Đây là bằng chứng cho nỗ lực 
kiến tạo môi trường kinh doanh; 
đồng thời cho thấy doanh nghiệp 
nhận thức được trọng trách phát triển 
kinh tế gắn liền với phụng sự xã hội, 
phát triển mà không để lại gánh nặng 
lên thế hệ sau của nước nhà. 

“Chương trình Đánh giá, xếp hạng 
Doanh nghiệp bền vững tại Việt 
Nam có ý nghĩa chinh trị, kinh tế, xã 
hội đặc biệt quan trọng, bởi thông 
qua Chương trình, VCCI muổn nhân 
rộng nhiều hơn nữa những “hạt 
giống xanh” là các doanh nghiệp đã 
và đang thực hiện tốt phát triển bền 
vững trong “khu vườn” cộng đồng 
doanh nghiệp nước nhà, để trong 
tương lai không xa bản đồ hội nhập 
kinh tế toàn cầu sẽ ghi dấu những 
“gót chân xanh Việt”, ông Vũ Tiến 
Lộc nhấn mạnh. 

Còn theo ông Nguyễn Quang Vinh, 
Phó Tổng thư ký VCCI, Tổng thư ký 
VBCSD, điểm nổi bật của chương 
trình năm nay là số lượng doanh 

nghiệp tham gia lớn hơn, với gần 
500 DN hoạt động trong các ngành 
nghề đa dạng thuộc hai lĩnh vực sản 
xuất và thương mại-dịch vụ-xây 
dựng; từ đó Ban tổ chức đã lựa chọn 
ra 100 doanh nghiệp tiêu biểu nhất 
để vinh danh tại Lễ công bố. 

Ông Vinh cũng chia sẻ: “Những 
doanh nghiệp được xếp hạng doanh 
nghiệp bền vững sẽ có những bước 
chuyển lớn trong hoạt dộng, bởi một 
khi doanh nghiệp đã gắn kết mục 
tiêu phát triển bền vững vào chiến 
lược kinh doanh và cụ thể hóa bằng 
những hoạt động như xây dựng Báo 
cáo bền vững, áp dụng Bộ chỉ số 
CS1 thì việc quản trị doanh nghiệp, 
thu hút đầu tư, cải thiện năng lực 
cạnh tranh hay năng suất của doanh 
nghiệp chắc chắn sẽ ghi nhận những 
dấu son mới và nền móng phát triển 
của doanh nghiệp ngày một được tôn 
bồi vững mạnh hơn.'’ 

  (Theo ĐCSVN) 
 

 
 

CHÍNH THỨC CHO PHÉP SINH 
VIÊN NGÀNH KHÁC CHUYỂN 
SANG CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN  

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi 
các trường ĐH, học viện, chính thức 
thông báo việc bộ này cho phép áp 
dụng cơ chế đặc thù đào tạo các 
ngành thuộc lĩnh vực công nghệ 
thông tin (CNTT) trình độ ĐH. 

Theo đó, sinh viên đang học ĐH 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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các ngành khác được chuyển sang 
học CNTT ở các cơ sở có đào tạo 
trình độ ĐH ngành này. Những 
ngành đào tạo được áp dụng cơ chế 
đặc thù gồm: khoa học máy tính, 
mạng máy tính và truyền thông dữ 
liệu, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật 
máy tính, hệ thống thông tin, hệ 
thống thông tin quản lý, công nghệ 
kỹ thuật máy tính, CNTT, an toàn 
thông tin, CNTT ứng dụng trong lĩnh 
vực kinh tế - xã hội. 

Thông báo cũng bổ sung, điều 
chỉnh 1 số nội dung, như Bộ yêu cầu 
các cơ sở đào tạo khẩn trương triển 
khai xây dựng đề án áp dụng cơ chế 
đặc thù đào tạo nhân lực CNTT trình 
độ ĐH trong giai đoạn 2017 - 2020. 

Trong quá trình làm đề án, nghiên 
cứu đưa nội dung đào tạo các chứng 
chỉ nghề có uy tín trên thế giới vào 
nội dung đào tạo thực hành để đáp 
ứng chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp; 
hoặc dự thảo yêu cầu thời gian đào 
tạo thực tế tại doanh nghiệp phải 
đảm bảo ít nhất 50% tổng thời gian 
đào tạo thì ở thông báo chính thức 
này hạ xuống còn 30%... 

(Theo hue.vnn.vn) 
 

NGUYÊN TẮC 'VÀNG' GIÚP 
CON LUÔN TỰ GIÁC HỌC BÀI  

Nhiều bố mẹ cho rằng, để con tự 
giác học ư? Đó là ước mơ xa vời 
chẳng bố mẹ nào dám nghĩ đến. 
“Không ngồi cạnh nó thì nó không 
chịu học”, “để nó ngồi một mình nó 
sẽ lơ đễnh, không tập trung”, “phải 

kèm cặp con thì con mới nên người 
chứ”.... Đấy, hàng tá lý do để biện 
minh cho việc ngày ngày kèm con 
học bài của các bố các mẹ thời hiện 
đại. Nhưng bố mẹ đâu biết rằng, việc 
làm của bố mẹ vô tình khiến chúng 
cảm thấy việc học bài thật nặng nề 
và miễn cưỡng. 

 Hãy coi việc học nhẹ nhàng 
Chính bố mẹ đang tự gây áp lực 

cho con mình, rằng con mình phải 
nổi trội, phải giỏi, hoặc nếu không ít 
nhất cũng không thua con nhà hàng 
xóm. Thói quen cố hữu luôn coi 
trọng điểm số, thành tích khiến bố 
mẹ phải gồng mình trong cuộc chạy 
đua thành tích vô nghĩa. Học kiến 
thức là việc cả đời. Ở độ tuổi còn 
nhỏ này, cái trẻ cần hơn là các kỹ 
năng xã hội và kỹ năng giao tiếp. 
Điểm số kỳ này của con có thể thấp 
hơn nhưng nếu con lễ phép, biết kính 
trên nhường dưới, vui vẻ, hòa nhã 
với mọi người thì cũng đâu phải là 
vấn đề to tát. Con vẫn có thể cố gắng 
ở những kỳ tiếp theo. Chính cái nhìn 
tích cực của bố mẹ về chuyện bài vở 
sẽ ảnh hưởng tốt đến trẻ. Khi ấy, trẻ 
không coi việc học là việc bắt buộc, 
dần dần sẽ sớm coi việc học như một 
sở thích, thú vui.  

 
 Bố mẹ thỉnh thoảng học cùng con, nhưng 

hãy biến đó thành giờ chơi hơn giờ học 
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Không nên giám sát con quá chặt 
Tâm lý chung của các bậc phụ 

huynh vì sợ con chểnh mảng trong 
việc học nên luôn giám sát con 
24/24h. Bằng cách kiểm tra bài của 
con, làm bài tập cùng con, học cùng 
con… điều này sẽ khiến trẻ luôn ỷ 
lại, không độc lập và tự giác trong 
việc học. Vì chúng luôn nghĩ rằng 
việc học của mình đã có cha mẹ lo 
giúp. Như thế là không tốt. Hãy cho 
trẻ biết rằng chúng phải chịu trách 
nhiệm về cuộc sống của mình ngay 
từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường 
bằng việc tự hoàn thành bài tập về 
nhà khi được thầy cô giao phó. 

Có thể thỉnh thoảng học cùng 
con, nhưng hãy biến đó thành giờ 
chơi 

Đừng la hét, đừng quát mắng, đừng 
biến giờ học cùng con thành ký ức 
kinh hoàng. Bạn vẫn có thể thi 
thoảng học cùng con, nhưng trước đó 
hãy chuẩn bị thật kỹ. Có thể thử áp 
dụng các phương pháp giảng dạy 
bằng hình ảnh, dễ tiếp cận với trẻ và 
tăng hứng thú trong học tập. Trẻ con 
dễ dàng tiếp thu mọi thứ nếu chúng 
được vui chơi và cười đùa.  

(Theo baodansinh.vn) 
 
 

 
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CNTT 
ĐỂ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH  

Theo Báo cáo của Liên hợp quốc, 
Việt Nam chỉ số thành phần về cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến của 
nước ta được đánh giá ở mức cao với 
0,57 điểm, xếp hạng thứ 4 trong khu 
vực Đông Nam Á. 

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu nâng 
cao chỉ số Chính phủ điện tử lên thứ 
80 trong năm 2017 và lên thứ 70 vào 
năm 2020 thì dịch vụ công trực tuyến 
- phần cốt lõi của Chính phủ điện tử 
còn phải vượt qua nhiều thử thách. 

Thời gian qua, Bộ TT&TT đã tổ 
chức hướng dẫn các bộ, ngành đẩy 
mạnh ứng dụng CNTT cung cấp dịch 
vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 
cao giúp cho người dân, doanh 
nghiệp thực hiện TTHC hiệu quả 
hơn. Hiện các bộ, ngành đã cung cấp 
hơn 900 DVC trực tuyến mức độ 3, 
4; các tỉnh/thành phố cung cấp gần 
14.000 DVC trực tuyến mức độ 3, 4. 

Ngoài các thủ tục hành chính đã 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4, còn lại hầu hết 
các thủ tục hành chính đều có thể 
cung cấp thông tin, mẫu biểu hồ sơ 
liên quan trên mạng để người dân, 
doanh nghiệp có thể tra cứu, tải 
xuống để chuẩn bị trước khi thực 
hiện các TTHC (đạt mức độ 1, mức 
độ 2). 

Trong tháng 8/2017, Bộ Thông tin 
và truyền thông (TT&TT) và Bộ Nội 
vụ đã ký kết Chương trình phối hợp 
thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT 
với cải cách hành chính giai đoạn 
2017 – 2020, nhằm thúc đẩy và nâng 
cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây 
dựng nền hành chính hiện đại. 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Căn cứ chương trình phối hợp này, 
các đơn vị liên quan về ứng dụng 
CNTT và cải cách hành chính của 
các Bộ, ngành, các Sở Nội vụ, Sở 
TT&TT các tỉnh, thành phố trên cả 
nước có căn cứ để xây dựng ban 
hành các chương trình phối hợp, thúc 
đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải 
cách hành chính tại các Bộ, ngành, 
địa phương.  

Ứng dụng CNTT vào dịch vụ 
công cần đúng nhu cầu 

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những hạn 
chế ứng dụng CNTT tại các địa 
phương. Thực tế có những địa 
phương cung cấp gần 1000 TTHC 
nhưng không phát sinh một hồ sơ 
nào trên môi trường điện tử. Nguyên 
nhân được xác định do cung cấp các 
DVC trực tuyến thuộc các lĩnh vực ít 
nhu cầu sử dụng, chưa tập trung các 
lĩnh vực giải quyết nhu cầu, bức xúc 
của người dân (như xây dựng, đất 
đai,….), công tác thông tin, phổ biến, 
hướng dẫn sử dụng còn hạn chế, 
chưa sâu rộng,… 

Những nguyên nhân dẫn đến bất 
cập có thể kể đến như việc khai thác, 
sử dụng hiệu quả một số hệ thống 
thông tin, CSDL vẫn còn hạn chế. 
Trong công tác chỉ đạo, điều hành, 
nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước sử 
dụng hệ thống quản lý văn bản và 
điều hành chủ yếu hỗ trợ công tác 
văn thư, vẫn chưa thực hiện chức 
năng quản lý, chỉ đạo, điều hành qua 
mạng. Nguyên nhân chủ yếu do 
người đứng đầu các cơ quan chưa 

tham gia sử dụng, chỉ đạo, điều hành 
trên mạng. 

Một nguyên nhân khác, đó là các 
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nền 
tảng phục vụ cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện 
tử chậm triển khai, cụ thể như các 
CSDL quốc gia. 

Nguồn lực đầu tư cho ứng dụng 
CNTT, phát triển Chính phủ điện tử 
cũng còn hạn chế, kinh phí đầu tư 
ứng dụng CNTT tại các bộ, ngành, 
địa phương không đáp ứng nhu cầu, 
bố trí chưa kịp thời dẫn tới lộ trình, 
nội dung triển khai không theo kế 
hoạch, các hệ thống thông tin, CSDL 
chậm triển khai, kéo dài thời gian 
triển khai, triển khai không đồng bộ, 
thống nhất. 

Cần giải pháp đẩy mạnh dịch vụ 
công trực tuyến 

Để thúc đẩy xây dựng, vận hành 
chính phủ điện tử, chính quyền điện 
tử góp phần cải cách TTHC, Bộ 
TT&TT cho biết trong thời gian tới 
sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ 
chính như triển khai, hướng dẫn xây 
dựng, vận hành Chính phủ điện tử, 
Chính quyền điện tử góp phần cải 
cách thủ tục hành chính theo hướng 
nâng cao hiệu quả, nhất là hiệu quả 
khai thác, sử dụng hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành, cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4. 

Bộ TT&TT cũng sẽ tiếp tục phối 
hợp Bộ Nội vụ tăng cường gắn kết 
chặt chẽ hoạt động xây dựng, vận 
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hành chính phủ điện tử, chính quyền 
điện tử trong cơ quan nhà nước, tiếp 
tục hướng dẫn, đôn đốc các bộ, 
ngành, địa phương xây dựng, ban 
hành và áp dụng Kiến trúc Chính 
phủ điện tử cấp Bộ, Kiến trúc Chính 
quyền điện tử cấp tỉnh, làm cơ sở 
triển khai hiệu quả, đồng bộ xây 
dựng, vận hành chính phủ điện tử, 
chính quyền điện tử. 

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng sẽ phối 
hợp với các bộ, ngành, địa phương 
xây dựng các văn bản quy phạm 
pháp luật, hoàn thiện môi trường 
pháp lý cho xây dựng, vận hành 
Chính phủ điện tử, Chính quyền điện 
tử, góp phần cải cách thủ tục hành 
chính trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước. Đồng thời, Bộ TT&TT 
cũng sẽ tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền về xây dựng, vận 
hành Chính phủ điện tử, Chính 
quyền điện tử góp phần cải cách thủ 
tục hành chính, phát triển Chính phủ 
điện tử tại Việt Nam. 

Việc nghiên cứu, xây dựng, vận 
hành Chính phủ điện tử, Chính 
quyền điện tử cũng sẽ được Bộ 
TT&TT đẩy mạnh, góp phần cải 
cách thủ tục hành chính trong xu thế 
thực hiện cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 với các nội dung như ứng 
dụng Internet kết nối vạn vận (IoT), 
ứng dụng điện toán đám mây (Cloud 
Computing), xử lý dữ liệu lớn (Big 
Data), mạng xã hội (Social), đô thị 
thông minh (Smart city),… 

 (Theo vnn.vn) 

CUỘC THI LẬP TRÌNH DÀNH 
CHO HỌC SINH TỪ 8 - 16 TUỔI 

Lần đầu tiên cuộc thi App Jamming 
Summit được tổ chức tại Việt Nam 
dành cho các nhà phát triển ứng dụng 
bằng phần mềm App Inventor tuổi từ 
8 - 16 tuổi trong khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương. 

Cuộc thi này có thể giúp sinh viên 
khối tiểu học và THCS nâng cao 
kiến thức về khoa học -công nghệ, 
tiếp cận với bộ môn lập trình ứng 
dụng di động, đồng thời tạo sân chơi 
giữa học sinh Việt Nam và các nước 
trong khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương. 

 
Chủ đề cuộc thi năm nay là “Phát 

triển bền vững”. Các sản phẩm dự thi 
sẽ được đánh giá trên các tiêu chí: ý 
tưởng, ứng dụng vào thực tế, giao 
diện thân thiện và dễ dùng. 

Cuộc thi cũng khuyến khích học 
sinh tìm tòi và sáng tạo trong lĩnh 
vực lập trình để phát triển ứng dụng, 
từ đó vận dụng kiến thức vào giải 
quyết những vấn đề thực tiễn trong 
cuộc sống; giúp trẻ phát triển toàn 
diện các kỹ năng: thuyết trình, làm 
việc nhóm, tư duy sáng tạo và năng 
lực tương tác xã hội. 

Học sinh có thể trực tiếp đăng ký 
dự thi cuộc thi này trên trang web 
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http://ajs.teky.edu.vn trước ngày 
31/1/2018; hoặc có thể nhờ phụ 
huynh, nhà trường đăng ký giúp. 

Ban tổ chức cuộc thi này sẽ tổ chức 
các buổi giới thiệu ngôn ngữ lập 
trình ứng dụng trên thiết bị di động 
cho khoảng 1.000 trẻ em tại các 
trường tiểu học và THCS trên cả 
nước. 

Đây cũng là tiền đề cho các cuộc 
thi “AppJamming Summit 2018" tại 
Hongkong vào 25/3/2018 và “MIT 
App Inventor Summit 2018" tại 
Boston (Mỹ) vào tháng 4/2018. 

Học viện sáng tạo công nghệ 
TEKY phối hợp với Học viện First 
Code Academy tại Hồng Kông 
(Trung Quốc) tổ chức cuộc thi này.  

 (Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

KHAI TRƯƠNG TỔNG ĐÀI 
ĐIỆN THOẠI QUỐC GIA BẢO 
VỆ TRẺ EM – 111 

 Ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội đã tổ 
chức lễ khai trương Tổng đài điện 
thoại quốc gia bảo vệ trẻ em - 111. 

Tham dự lễ khai trương có Phó 
Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, 
Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về trẻ em; 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó 
Chủ tịch Thường trực; Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân 
Nhạ, Phó Chủ tịch; các Ủy viên Ủy 
ban quốc gia về trẻ em cùng đại diện 
một số bộ, ban, ngành và các tổ chức 
quốc tế tại Việt Nam. 

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo 
vệ trẻ em với ba số 111 ra đời nhằm 
mục tiêu trực tiếp nhận, xử lý thông 
tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành 
vi xâm hại trẻ em; phối hợp với các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan để xác minh thông tin và kịp 
thời cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; 
cung cấp thông tin, tư vấn về pháp 
luật, chính sách, kiến thức, kỹ năng 
về thực hiện quyền trẻ em, tham vấn 
về tâm lý cho trẻ em, cha, mẹ, thành 
viên gia đình, trong chăm sóc trẻ 
em... Tổng đài sẽ kết nối trực tiếp 
với các đơn vị, tổ chức chính trị - xã 
hội ở cơ sở, các cơ quan quản lý nhà 
nước ở địa phương, phối hợp với 
ngành giáo dục để xử lý các vụ việc 
khi nhận được thông tin. 

“Với nỗ lực của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Thông 
tin và Truyền thông và các doanh 
nghiệp viễn thông, tôi tin tưởng rằng 
Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ 
trẻ em sẽ luôn là “người bạn đồng 
hành" cùng trẻ em và những ai quan 
tâm đến bảo vệ quyền trẻ em, đặc 
biệt bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình 
thức bạo lực, xâm hại”, Bộ trưởng 
nhấn mạnh. 

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban 
quốc gia về trẻ em, Bộ trưởng Đào 
Ngọc Dung kêu gọi các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân hãy sử dụng số điện 
thoại 111 để lên tiếng thông tin, 
thông báo, tố cáo mọi hành vi bạo 
lực, xâm hại trẻ em. Bộ trưởng tin 
tưởng với sự quyết tâm của cả hệ 
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thống chính trị, các gia đình và toàn 
xã hội cùng nhau chung sức, đồng 
lòng chăm lo cho trẻ em, mọi trẻ em 
Việt Nam được sống trong môi 
trường ngày càng an toàn, lành mạnh 
và phát triển toàn diện.  

 (Theo ĐCSVN) 
 
 

 
 
 

 
BỘ ĐIỀU KHIỂN NÔNG 
NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO GIÁ 
RẺ  

Đó là sản phẩm mà các bạn sinh 
viên Huế đã cùng nhau nghiên cứu, 
đây cũng là dự án khởi nghiệp “Sản 
xuất, phân phối bộ điều khiển nông 
nghiệp công nghệ cao” của nhóm 
bạn trẻ này. Thị trường và khách 
hàng hướng tới của dự án gồm các 
trang trại trồng trọt công nghệ cao, 
các trang trại trồng trọt theo hướng 
truyền thống, các trang trại chăn nuôi 
gia súc, gia cầm và thủy sản. 

 
Thiết bị bộ điều khiển nông nghiệp công 

nghệ cao giá rẻ của các bạn sinh viên Huế 
được lắp đặt thử nghiệm  

Theo nhóm tác giả, bộ điều khiển 
này sử dụng mạch Arduino được lập 

trình trên nền C++ và các thiết bị 
cảm biến, điều khiển… Cơ chế hoạt 
động của sản phẩm này rất đơn giản, 
thiết bị có thể điều khiển tự động các 
chức năng như tưới nước, bón phân, 
quạt gió, phun sương, kéo lưới che 
chắn ánh sáng, điều khiển pH… 

Nhóm tác giả chia sẻ, bộ điều khiển 
này có khả năng thay thế cho một 
công lao động phổ thông. Ngoài ra, 
việc sử dụng bộ điều khiển tự động 
còn giúp các trang trại điều khiển 
chính xác và kịp thời tất cả các yếu 
tố so với quá trình điều khiển thủ 
công bằng con người. 

Thế mạnh của sản phẩm này đó là 
giá thành thấp do chi phí sản xuất hệ 
thống thấp; hệ thống gọn nhẹ, dễ vận 
hành và có độ chính xác, độ bền cao; 
tiêu thụ điện năng thấp do chỉ sử 
dụng một mạch arduino; phù hợp với 
điều kiện ở nước ta do được thiết kế 
và kiểm chứng tại Việt Nam. 

Nhóm tác giả cho biết, qua nghiên 
cứu và tính toán, mỗi bộ điều khiển 
nông nghiệp công nghệ cao sẽ có giá 
2,5 triệu đồng với thời gian sử dụng 
5 năm. Với thiết kế nhỏ gọn, giá 
thành thấp (2,5 triệu đồng/bộ), cơ 
chế hoạt động đơn giản và ổn định, 
bộ điều khiển này có nhiều ưu điểm 
nổi trội hơn so với các thiết bị nhập 
khẩu từ nước ngoài. 

Dự án của nhóm đã đạt giải Nhất 
cuộc thi Khởi nghiệp từ nông nghiệp 
năm 2017 do trường Đại học Nông 
lâm Huế tổ chức.  

(Theo VTC News) 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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THIẾT BỊ THEO DÕI THỜI 
TIẾT VÀ ĐIỀU KHIỂN MÁY 
BƠM NƯỚC TỪ XA  

Đây là giải pháp của KS. Nguyễn 
Quốc Thái (Đài phát thanh - truyền 
hình Tiền Giang). Giải pháp này 
được ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ 12 
(2016 - 2017) đề xuất UBND tỉnh 
trao giải ba. 

 
Mô hình thiết bị theo dõi thời tiết và điều 

khiển máy bơm nước từ xa - Ảnh: V.X 

Trên thị trường hiện có nhiều thiết 
bị điều khiển sử dụng tin nhắn SMS, 
chủ yếu do Trung Quốc sản xuất, 
nhược điểm là độ bền thấp, cú pháp 
nhắn tin rườm rà, tính bảo mật thấp... 

Xuất phát từ thực tế trên, KS. Thái 
đã nghiên cứu sáng chế ra thiết bị 
theo dõi thời tiết và điều khiển máy 
bơm nước từ xa qua mạng GMS. 
Thiết bị có một số tính năng nổi trội 
như: cú pháp tin nhắn đơn giản, có 
thể được tùy chỉnh lại sao cho dễ nhớ 
nhất cho người sử dụng; các cảm 
biến được cài đặt nhằm cung cấp 
thông tin về thời tiết, như chỉ số cây 
trồng; chỉ số điện thoại được cài đặt 
mới có thể điều khiển cũng như nhận 
tin nhắn nên đảm bảo tính an toàn, 
bảo mật cho thiết bị. Thông qua thiết 
bị này, hàng ngày, nông dân có thể 
nhận được thông tin chính xác tại 

chính cánh đồng hoặc khu vườn của 
mình về nhiệt độ, độ ẩm không khí, 
độ ẩm của đất, trời đổ mưa... 

Giải pháp có thể sử dụng nhiều 
mạng điện thoại di động như: Viettel, 
MobiFone, Vinaphone... để gửi tin 
nhắn SMS hoặc cuộc gọi để điều 
khiển các thiết bị máy bơm nước. 
Giúp người dùng điều khiển thiết bị 
mọi lúc, mọi nơi thông qua điện 
thoại di động; giảm được công sức 
và thời gian đi lại khi vườn ở xa nhà 
ở. Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ tự 
động “TẮT” theo thời gian lập trình 
sẵn (do người dùng cài đặt) để tránh 
tình trạng người dùng quên nhắn tin 
TẮT máy bơm. Việc gắn thêm cảm 
biến mực nước nhằm đảm bảo an 
toàn cho mô tơ khi vận hành; thông 
tin từ cảm biến mưa và cảm biến 
nhiệt độ, ẩm độ giúp cho người dùng 
tuy ở xa vẫn biết được tình trạng khu 
vườn để quyết định có cần khởi động 
hệ thống để tưới bổ sung hay không. 

Tuy là sản phẩm kỹ thuật cao 
nhưng thao tác sử dụng khá đơn 
giản. Người dùng chỉ cần nhắn tin 
theo cú pháp BẬT/TẮT hoặc gọi 
điện trực tiếp đến số điện thoại được 
lắp vào bo mạch thông qua khe cắm 
sim điện thoại. 

Ngoài ra thiết bị này còn có thể sử 
dụng để điều khiển các thiết bị điện 
khác như: đèn, quạt, máy lạnh; áp 
dụng cho khu vườn thông minh, hệ 
thống thủy canh được điều khiển 
hoàn toàn tự động cũng như sử dụng 
để điều khiển hệ thống điện trong 
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một số trường hợp có thể gây nguy 
hiểm, độc hại cho người điều khiển 
trực tiếp.  

  (Theo cesti.gov.vn) 
 
 

 
Hỏi: Xin cho hỏi, việc dùng nghệ 

trước và sau sinh thế nào cho tốt?  
Trả lời: Từ xa xưa, củ nghệ đã 

được sử dụng khá phổ biến để chữa 
bệnh bởi nó có tác dụng hành huyết, 
tán huyết ứ, chữa bế kinh, đau bụng 
kinh, đầy bụng, chữa lành vết 
thương... Có lẽ vì nghĩ rằng đây là vị 
thuốc dân gian, an toàn nên nhiều 
người sử dụng nghệ rất tùy tiện. 

Phụ nữ mang thai không nên sử 
dụng nhiều tinh bột nghệ vì nghệ có 
tính tan huyết, việc lạm dụng có thể 
khiến thai phụ dễ bị nhiễm độc thai 
nghén, gây co bóp tử cung dẫn đến 
sẩy thai hoặc ít nhiều cũng ảnh 
hưởng đến sự phát triển của thai nhi. 
Đó là chưa kể nhiều loại tinh bột 
nghệ hiện nay pha trộn tạp chất, chế 
biến không bảo đảm chất lượng. 

Nhiều phụ nữ sau sinh có thói quen 
ăn các thực phẩm được chế biến với 
nghệ. Tuy nhiên, những thai phụ 
không có tình trạng ứ huyết sau sinh 
thì không nhất thiết phải dùng nghệ. 
Nếu sản phụ bị ứ huyết cũng chỉ cần 
dùng nghệ trong vòng 1 tuần sau khi 
sinh. Việc chế biến thực phẩm cũng 
cần lựa chọn cho phù hợp. Chẳng 
hạn, kho cá đồng để giảm mùi tanh 
để sản phụ ăn thì có thể cho lượng 

nghệ tươi bằng 3 đầu ngón tay, còn 
kho thịt thì không cần cho nghệ. 
Thậm chí, việc lạm dụng nghệ trước 
và sau sinh còn có thể khiến đứa trẻ 
và sản phụ bị vàng da, rất khó điều 
trị..  

(Theo BS Nguyễn Xuân Hướng, 
nguyên Chủ tịch Hội Đông y VN) 

 
Mẹo vặt: Rửa rau sống sao cho tốt 

Rau sống với đa dạng các loại rau 
gia vị cung cấp cho cơ thể một lượng 
vitamin A, C, E..., chất khoáng và 
một số yếu tố vi lượng. Các vitamin 
trong rau sống được bảo toàn nguyên 
vẹn, ít bị hao hụt so với khi nấu chín. 
Tuy nhiên, cần phải đảm bảo rau 
sống sạch, an toàn khi đặt lên bàn ăn. 

Để đảm bảo rau sạch, trước hết cần 
mua rau có nguồn gốc sạch, nhặt 
sạch rồi rửa sạch nhiều lần bằng 
nước sạch, tốt nhất là rửa trực tiếp 
từng lá dưới vòi nước chảy là biện 
pháp hiệu quả nhất để loại bỏ trứng 
giun, vi khuẩn gây bệnh và dư lượng 
hóa chất trừ sâu còn bám trên lá rau. 

Qua một số thí nghiệm cho thấy 
trong môi trường thuốc tím, nước 
muối loãng thì không có tác dụng gì 
với trứng giun và một số vi khuẩn 
gây bệnh. Lượng hóa chất bảo vệ 
thực vật giảm đi không đáng kể nếu 
không rửa lại nhiều lần. 

Chú ý, không nên ăn sống các loại 
rau thủy sinh như rau cần, rau 
muống trồng ở những vùng nước ô 
nhiễm hay ngập lụt. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 

HỎI – ĐÁP  


