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TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN 
TOÀN THỰC PHẨM DỊP TẾT 
2018    

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (NN&PTNT) vừa có 
Chỉ thị tăng cường đảm bảo an 
toàn thực phẩm trước, trong và 
sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên 
đán Mậu Tuất 2018. 

 
Theo đó, Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT yêu cầu các địa 
phương, đơn vị trực thuộc tăng 
cường tuyên truyền, hướng dẫn và 
giám sát các tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh nông lâm thủy 
sản tuân thủ các quy định đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Hướng dẫn người dân nhận 
biết sản phẩm có nguồn gốc xuất 
xứ rõ ràng, sản phẩm đã được 
kiểm soát và chứng nhận an toàn 
thực phẩm.  

Cùng với đó, đẩy mạnh việc giới 
thiệu, quảng bá sản phẩm an toàn, 
địa chỉ bán sản phẩm an toàn để 
người tiêu dùng tiếp cận, lựa 

chọn. Tổ chức kiểm tra, thanh tra 
đột xuất về an toàn thực phẩm đối 
với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm nông-lâm-thủy-sản có 
nguy cơ cao, tiêu thụ nhiều trong 
dịp Tết để kịp thời phát hiện, xử 
lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm. 

Bộ NN&PTNT yêu cầu các cơ 
quan công bố rộng rãi trên các 
phương tiện thông tin đại chúng 
về các sản phẩm không đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm để 
người dân biết, tránh sử 
dụng. Các đơn vị tổ chức phải 
tiếp nhận, xử lý và thông tin kịp 
thời về các sự cố mất an toàn thực 
phẩm xảy ra tại địa phương. Xử 
lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm theo quy định và công bố 
công khai trên phương tiện thông 
tin đại chúng các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh vi phạm và sản phẩm 
thực phẩm không đảm bảo an 
toàn.  

Đối với các Chi cục Chăn nuôi-
Thú y tăng cường thanh, kiểm tra 
điều kiện đảm bảo an toàn thực 
phẩm, đặc biệt là việc lạm dụng 
chất cấm, thuốc an thần tại các cơ 
sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm 
động vật và xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm.  

Ban Chỉ đạo liên ngành trung 
ương về vệ sinh an toàn thực 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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phẩm sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra 
tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, 
thành phố (Huế, Đà Nẵng, Hà 
Nội, Quảng Ninh, Sơn La, Hòa 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Cà Mau, Kiên 
Giang, Lạng Sơn và Cao Bằng) từ 
ngày 20/1/2018 đến 5/2/2018. 

Địa phương tiến hành thành lập 
các đoàn thanh tra, kiểm tra liên 
ngành tại các cấp, từ cấp tỉnh đến 
quận/huyện, xã/phường chủ động 
thanh tra, kiểm tra trước, trong và 
sau tết và lễ hội tùy theo đặc thù, 
điều kiện của từng địa phương từ 
ngày 1/1/2018 đến 2/4/2018. 

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Để đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp 
cuối năm các cấp, các ngành trên 
địa bàn Tỉnh tăng cường quản lý 
vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
21/CT-UBND ngày 31/8/2017 
của UBND Tỉnh Bà Rịa –Vũng 
Tàu về tăng cường công tác quản 
lý chăn nuôi, giết mổ nhằm đảm 
bảo an toàn thực phẩm trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các 
ngành chức năng tại Tỉnh BR-VT 
đã và đang tăng cường kiểm tra 
công tác vệ sinh an toàn thực 
phẩm tại các địa phương, các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh.  

Chuẩn bị cho Tết Mậu Tuất 
2018, UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu đã chỉ đạo các huyện, thành 
phố làm tốt công tác quản lý Nhà 
nước về an toàn thực phẩm tại 
từng địa phương; kiểm soát chặt 
chẽ việc sử dụng chất cấm, hóa 
chất độc hại trong sản xuất, chế 
biến, bảo quản thực phẩm, giết 
mổ trong khu dân cư và hộ gia 
đình; tăng cường quản lý, kiểm 
tra, chấn chỉnh hoạt động kinh 
doanh thức ăn đường phố xung 
quanh các trường học, bệnh viện, 
khu du lịch, nơi tập trung đông 
người. 

Theo Lãnh đạo Chi cục An toàn 
vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu thì: Vào dịp cuối năm, 
nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng 
như: Bánh mứt kẹo, giò, chả, thực 
phẩm tươi sống… sẽ tăng cao. 
Tuy nhiên, trên thị trường hiện 
nay, nhất là tại các chợ dân sinh, 
rất nhiều mặt hàng như bánh mứt 
kẹo được bán theo kg, theo lạng 
không có nhãn mác, địa chỉ sản 
xuất, hạn sử dụng; các loại thực 
phẩm tươi sống cũng rất khó kiểm 
soát nguồn gốc xuất xứ, không có 
chứng nhận đảm bảo ATTP. Bên 
cạnh đó, một trong những khó 
khăn lớn trong công tác đảm bảo 
ATVSTP dịp cuối năm là phần 
lớn các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh đều là các 
cơ sở nhỏ lẻ, phân tán, trong khi 
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đó lực lượng làm công tác đảm 
bảo ATVSTP còn mỏng, hệ thống 
trang thiết bị còn thiếu thốn; thói 
quen tiêu dùng thực phẩm của 
một bộ phận người dân còn mang 
tính tự phát, chủ yếu sử dụng thực 
phẩm tại chợ dân sinh mà không 
rõ nguồn gốc xuất xứ, vì vậy rất 
khó khăn cho hoạt động kiểm tra, 
kiểm soát. 

Cùng với công tác tăng cường 
thanh, kiểm tra, để tạo hiệu quả 
tích cực hơn nữa, trong đợt cao 
điểm về ATTP này, các ngành 
chức năng, các địa phương cần 
triển khai đẩy mạnh công tác 
thông tin, truyền thông, giáo dục, 
cung cấp kiến thức pháp luật và 
khoa học về ATTP cho cộng 
đồng; kịp thời thông tin kết quả 
thanh, kiểm tra về ATTP; nêu 
gương tổ chức, cá nhân chấp hành 
tốt các quy định của pháp luật; 
đồng thời, phê phán, nêu tên các 
cơ sở, sản phẩm không đảm bảo 
an toàn. Hoạt động truyền thông, 
giáo dục được thực hiện theo 
hướng đổi mới về nội dung, hình 
thức và phương pháp, phù hợp 
với từng nhóm đối tượng nhằm 
tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý 
thức trách nhiệm của người sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm đối 
với sức khỏe cộng đồng. Ðồng 
thời, các doanh nghiệp trên địa 

bàn cần tăng cường gặp gỡ, tiếp 
xúc, tạo điều kiện hỗ trợ nhau 
trong sản xuất, kinh doanh để 
cung ứng hàng hóa bảo đảm chất 
lượng, giá cả hợp lý tới người tiêu 
dùng, đặc biệt ưu tiên hàng Việt 
Nam, hạn chế sức ảnh hưởng của 
hàng nhập khẩu. 

(TH) 
 

ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 
TRONG DỊP TẾT NGUYÊN 
ĐÁN    

Ngày 9-1, Bộ Công thương phối 
hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (NN-PTNT) đã tổ chức 
cuộc họp với các đơn vị liên quan 
của hai bộ để đánh giá về tình 
hình cung cầu các mặt hàng thiết 
yếu như: gạo, đường, muối và 
thực phẩm (sản phẩm chăn nuôi, 
rau, thủy hải sản) nhằm bình ổn 
thị trường đầu năm 2018. 

Dự báo, nguồn gạo trong nước 
hiện nay hoàn toàn đáp ứng đủ 
nhu cầu tiêu dùng trong nước 
trong dịp Tết Nguyên đán 2018. 

 
Với mặt hàng đường, hiện đã 

vào vụ đường mới, dự báo giá 
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đường trong thời gian tới có xu 
hướng ổn định mặc dù nhu cầu 
tiêu thụ đường cao để sản xuất 
bánh kẹo, đồ uống… phục vụ Tết 
Nguyên đán. Mặt hàng muối do 
ảnh hưởng của bão liên tiếp gây 
mưa nhiều nên sản lượng đạt 
thấp, nhưng cơ bản đáp ứng được 
nhu cầu tiêu dùng trong nước. 

Đối với các mặt hàng thực 
phẩm, dự báo giá có xu hướng 
tăng nhẹ do nhu cầu tiêu dùng 
tăng cao trong dịp Tết, nhưng 
không có biến động lớn vì nguồn 
cung tương đối ổn định. 

Dự báo, vào thời điểm Tết, giá 
lợn có xu hướng tăng do nhu cầu 
tiêu dùng cao trong dịp Tết. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo hai Bộ 
thống nhất tiếp tục tăng cường 
công tác phối hợp với các đơn vị 
liên quan của hai bên theo dõi 
tình hình sản xuất, cung cầu 
lương thực, thực phẩm thiết yếu 
trong dịp Tết; Đồng thời, có biện 
pháp chỉ đạo kịp thời, không để 
xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt 
giá, nhất là vào cao điểm những 
ngày trước, trong và sau Tết. 

Tại BR-VT, theo báo cáo của Sở 
Công thương, dự kiến giá cả hàng 
hóa các mặt hàng thiết yếu những 
tháng cuối năm tăng khoảng 20% 
- 30% so với cùng kỳ năm trước 
và tập trung vào tháng 12 âm lịch, 

đặc biệt là các nhóm hàng lương 
thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu 
bia nước giải khát dự báo sẽ tăng 
mạnh và ảnh hưởng đến giá cả 
hàng hóa, khả năng chỉ số tiêu 
dùng CPI trong tháng tăng cao 
hơn so với các tháng trong năm. 
Đối với các mặt hàng thiết yếu 
như: lương thực (gạo, nếp), thịt 
gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau 
củ, quả, … dự báo trước ngày 23 
Tết giá các mặt hàng tiêu dùng 
phục vụ Tết có thể tăng nhẹ, bình 
quân từ 5-10% và sau 23 Tết đến 
ngày 29 Tết có thể tăng bình quân 
từ 20%-30% so với cùng kỳ.  

(TH) 
 

ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO 
THÔNG TRONG DỊP TẾT VÀ 
LỄ HỘI XUÂN 2018    

Thủ tướng Chính phủ đã có 
Công điện 1882/CĐ-TTg về bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông 
(ATGT) trong dịp Tết Dương 
lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 
và Lễ hội xuân 2018. 

Để đảm bảo trật tự, ATGT cho 
nhân dân vui đón dịp Tết Dương 
lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 
và Lễ hội xuân 2018, Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu: 

1. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở 
Giao thông vận tải: 
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- Lập kế hoạch cụ thể và có biện 
pháp tổ chức vận tải bảo đảm 
phục vụ tốt nhu cầu đi lại của 
nhân dân; nâng cao chất lượng 
dịch vụ, niêm yết công khai giá 
vé theo tuyến, …; kiểm tra, phát 
hiện xử lý nghiêm các đơn vị kinh 
doanh vận tải có hành vi chở quá 
số lượng hành khách, tăng giá vé 
trái quy định, ép buộc hành khách 
sử dụng dịch vụ… 

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng 
cấp, sửa chữa, chỉnh trang, bảo trì 
kết cấu hạ tầng giao thông, bảo 
đảm chất lượng các công trình; tổ 
chức phân luồng giao thông hợp 
lý trên các tuyến giao thông trọng 
điểm, các tuyến kết nối đến các 
đầu mối giao thông lớn... Tuyệt 
đối không để xảy ra ùn tắc giao 
thông tại các nút giao thông lớn, 
bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội; 
đình chỉ hoạt động các bến trái 
phép, phương tiện không bảo đảm 
tiêu chuẩn an toàn, dụng cụ cứu 
sinh, chở quá số người quy định; 
rà soát, khắc phục các điểm đen 
về tai nạn giao thông; hoàn thành 
công tác nâng cấp, sửa  chữa, bảo 
trì các tuyến giao thông trọng 
điểm trước ngày 31/1/2018; 

- Tăng cường kiểm tra an toàn 
kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là 
phương tiện chở khách đường bộ, 
đường thủy, hàng không; kịp thời 

phát hiện và đình chỉ hoạt động 
của các phương tiện không đảm 
bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường; sử dụng dữ liệu từ 
thiết bị giám sát hành trình của xe 
ô tô để xử lý các trường hợp vi 
phạm; phối hợp với các cơ quan 
truyền thông, tăng cường tuyên 
truyền các quy định pháp luật về 
ATGT,… 

2. Bộ Công an chỉ đạo Công an 
các đơn vị, địa phương 

- Lập và triển khai kế hoạch cao 
điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 
phạm trật tự, an toàn giao thông 
trong dịp Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội 
xuân 2018, có phương án xử lý 
ngay các hành vi uy hiếp trực tiếp 
ATGT như: Chở quá tải trọng, 
quá số người quy định, vi phạm 
nồng độ cồn, chạy quá tốc độ...; 
ngăn chặn, trấn áp hành vi đua xe 
trái phép, hành vi vi phạm pháp 
luật gây mất an ninh, trật tự tại 
các trạm thu giá; kiểm tra, xử lý 
nghiêm chủ phương tiện và người 
điều khiển xe ô tô khách, xe ô tô 
tải, phương tiện thủy nội địa vi 
phạm quy định về điều kiện kinh 
doanh vận tải, đón, trả khách 
không đúng nơi quy định, phương 
tiện quá hạn đăng kiểm; kiểm tra, 
ngăn chặn việc vận chuyển trái 
phép pháo, chất cháy, nổ, chở xe 
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mô tô không rút hết nhiên liệu 
trong hầm hàng xe ô tô khách;… 
Tăng cường lực lượng để bảo 
đảm an ninh, trật tự trước, trong 
và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 
và Lễ hội xuân 2018; 

- Bố trí ứng trực trên các tuyến 
giao thông trọng điểm, các khu 
vực giao thông phức tạp, có nguy 
cơ ùn tắc cao; phối hợp với ngành 
giao thông vận tải có phương án 
tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn 
sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi 
xảy ra sự cố, tại nạn, không để 
phát sinh ùn tắc kéo dài... 

3. Bộ Thông tin và Truyền 
thông chỉ đạo tăng cường thông 
tin tuyên truyền về công tác bảo 
đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết 
Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu 
Tuất và Lễ hội xuân 2018; tập 
trung tuyên truyền các nguyên 
nhân gây tai nạn giao thông trong 
dịp Tết để phòng tránh; các biện 
pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe 
gắn máy ở khu vực nông thôn, 
biện pháp ngăn chặn tai nạn xe 
khách, đường đèo dốc, tai nạn 
đắm đò, đường ngang đường sắt; 
khẩu hiệu tuyên truyền "Đã uống 
rượu, bia - không lái xe", "Không 
phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển 
hướng bất ngờ", "Không sử dụng 
điện thoại khi lái xe", "Thắt dây 
an toàn trên xe ô tô". 

4. Đài Truyền hình Việt Nam, 
Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông 
tấn xã Việt Nam có kế hoạch 
tuyên truyền an toàn giao thông 
dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 
đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 
2018 với nội dung phong phú, 
hấp dẫn, cập nhật kịp thời tình 
hình tai nạn giao thông, ùn tắc 
giao thông các ngày tết trong các 
bản tin thời sự; phát các thông 
điệp an toàn giao thông Tết. 

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ 
đạo các cơ sở giáo dục tăng 
cường giáo dục ý thức tham gia 
giao thông an toàn cho học sinh, 
sinh viên; các trường đại học, cao 
đẳng chủ động phối hợp với 
doanh nghiệp vận tải tổ chức bán 
vé tàu, xe tại trường cho sinh viên 
về nghỉ Tết; bố trí thời gian cho 
sinh viên tại các trường đại học, 
cao đẳng nghỉ Tết và trở lại 
trường phù hợp, giảm áp lực giao 
thông trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán. 

6. Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế 
và cơ sở khám, chữa bệnh trong 
cả nước tăng cường lực lượng, 
phương tiện, trang thiết bị y tế, 
thuốc chữa bệnh và máu để đảm 
bảo khả năng cao nhất trong việc 
cứu chữa nạn nhân tai nạn giao 
thông, giảm thiểu thiệt hại về 
người khi gặp tai nạn giao thông. 
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7. Các cơ quan thành viên của 
Ủy ban ATGT Quốc gia, Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính 
trị - xã hội chỉ đạo đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động, phổ 
biến pháp luật về giao thông 
đường bộ, đường sắt, đường thủy 
nội địa tới mọi tầng lớp nhân dân, 
tới cán bộ, hội viên, đoàn viên để 
nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật giao thông, thực hiện nghiêm 
đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe 
gắn máy, thực hiện "Đã uống 
rượu, bia - không lái xe", "Không 
phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển 
hướng bất ngờ";... 

8. Ủy ban An toàn giao thông 
Quốc gia công bố số điện thoại 
đường dây nóng trên các phương 
tiện thông tin đại chúng để tiếp 
nhận các ý kiến phản ánh về tai 
nạn giao thông, ùn tắc giao thông. 

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Có Kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ 
chức thực hiện đồng bộ và hiệu 
quả các biện pháp bảo đảm trật tự, 
ATGT phục vụ nhân dân phù hợp 
với điều kiện thực tiễn của địa 
phương, chú trọng các trục đường 
quốc lộ, khu vực nông thôn, miền 
núi và các địa điểm diễn ra lễ  hội 
trên địa bàn. 

- Chủ động phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị của Bộ Giao thông 
vận tải cùng các đoàn thể tại địa 
phương tổ chức cảnh giới hoặc 
chốt gác tại các đường ngang và 
lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra 
tai nạn giao thông. 

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có 
phương án tổ chức, điều tiết giao 
thông, bố trí đủ lực lượng và 
phương tiện, ứng trực trên các 
tuyến giao thông trọng điểm, …, 
giải tỏa kịp thời khi xảy ra ùn tắc. 

- Công bố số điện thoại đường 
dây nóng để tiếp nhận phản ánh 
về vận tải hành khách và trật tự, 
ATGT tại địa phương; báo cáo 
kết quả thực hiện về Ủy ban 
ATGT Quốc gia để tổng hợp, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Phòng 
Cảnh sát giao thông đường bộ 
(PC 67), Công an tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu cũng đã tổ chức ra 
quân mở đầu đợt cao điểm bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông dịp 
lễ Noel 2017, Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Lực 
lượng Cảnh sát giao thông, Công 
an tỉnh đã tổ chức tiến hành tuyên 
truyền bằng loa cổ động trên các 
tuyến đường giao thông trọng 
điểm như quốc lộ 51, 55, 56, khu 
dân cư, trung tâm thương mại 
nhằm nâng cao ý thức giao thông 



Phổ Biến Kiến Thức số 217 - 01.2018 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 8 

của người dân. 
Những nội dung tuyên truyền 

xung quanh các lỗi thường xuyên 
vi phạm như: Điều khiển phương 
tiện sau khi uống rượu bia, chở 
quá số người quy định, chạy quá 
tốc độ, không chấp hành tín hiệu 
giao thông, đi sai làn đường, phần 
đường, chuyển hướng không quan 
sát, không đội mũ bảo hiểm… 
Đây là những nguyên nhân dẫn 
đến tai nạn giao thông. 

(TH) 
 

 
 
 
CHÍNH PHỦ KHUYẾN 
KHÍCH NGƯỜI TIÊU DÙNG 
SỬ DỤNG XĂNG SINH HỌC  

Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng giao Bộ Công Thương phối 
hợp với Bộ Thông tin và Truyền 
thông tiếp tục triển khai Chương 
trình truyền thông quốc gia nhằm 
khuyến khích người tiêu dùng sử 
dụng nhiên liệu xăng sinh học. 

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Công 
Thương về kết quả triển khai thực 
hiện lộ trình nhiên liệu sinh học, 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 
đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công 
Thương trong việc tích cực, 
nghiêm túc chủ trì, phối hợp với 
các bộ, ngành, địa phương và các 

đơn vị đầu mối kinh doanh xăng 
dầu triển khai đạt kết quả bước 
đầu trong thực hiện lộ trình đưa 
xăng sinh học E5 RON 92 thay 
thế xăng khoáng RON 92 trên thị 
trường kể từ ngày 1/1/2018. 

 
Phó Thủ tướng giao Bộ Công 

Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp 
với các bộ, ngành, địa phương 
đẩy mạnh việc điều hành, tổ chức 
thực hiện có hiệu quả hoạt động 
sản xuất, phối trộn, phân phối và 
sử dụng nguyên liệu E100, xăng 
sinh học E5 RON 92 để thay thế 
toàn bộ xăng khoáng RON 92, 
tiếp tục triển khai xăng E10 trong 
điều kiện sớm nhất, đảm bảo 
nguồn cung với chất lượng đạt 
quy chuẩn kỹ thuật đáp ứng nhu 
cầu xã hội và việc sử dụng của 
nhân dân. 

 (Theo nguoitieudung.com.vn) 
 

SỬ DỤNG DẦU ĂN ĐÚNG 
CÁCH TẠI GIA ĐÌNH  

Dầu ăn là chất béo dạng lỏng ở 
nhiệt độ môi trường. Dầu ăn được 
chiết xuất từ thực vật chứa dầu và 
có tên gọi từ loại nguyên liệu đó, 
ví dụ dầu mè, dầu đậu nành, dầu 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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gấc, dầu ôliu, dầu cải, dầu hướng 
dương, dầu cọ… Dầu ăn là một 
trong 3 loại đại dưỡng chất cần 
thiết cho cơ thể với chức năng 
cung cấp chất béo và năng lượng, 
là nguồn vitamin E, acid béo thiết 
yếu, omega 6 và giúp hấp thu các 
vitamin quan trọng như vitamin 
A, D, E, K. 

Mỗi loại dầu ăn có những thành 
phần dưỡng chất tương đối khác 
nhau nên trong chế độ ăn, gia 
đình nên thay đổi các loại dầu ăn 
lần lượt để nhận được nhiều chất 
dinh dưỡng và cân đối các thành 
phần. Tuy nhiên, dầu dừa với dầu 
cọ là ngoại lệ, tuy là dầu thực vật 
nhưng lại chứa nhiều chất béo no, 
nếu dùng nhiều và thường xuyên 
lại kích thích gan tạo ra 
cholesterol nội sinh không có lợi 
cho tim mạch.  

Nên chọn mua dầu ăn có xuất 
xứ nhãn hiệu bao bì rõ ràng, còn 
hạn sử dụng lâu. Cần bảo quản 
dầu ăn ở nơi khô ráo, thoáng mát, 
không để ánh nắng chiếu vào để 
duy trì chất lượng dầu. 

Dầu tinh luyện (refined oil, 
salad oil) như dầu mè, dầu đậu 
nành, dầu ôliu, dầu gấc,… thường 
chứa nhiều chất béo thiết yếu rất 
tốt cho sức khỏe, cần sử dụng 
thường xuyên trong các bữa ăn 
hàng ngày khi trộn dầu giấm, ăn 

sống (cho em bé ăn) hay kho, xào, 
ướp, nấu canh… 

Tuy nhiên, nếu dùng dầu tinh 
luyện để chiên ở nhiệt độ cao kéo 
dài (như chiên cá, thịt, chả giò, 
chuối chiên…) thì sẽ bị oxy hóa 
tạo ra nhiều chất acrolein có thể 
sinh ung thư và làm cho dầu chiên 
có màu đen. 

Vì vậy khi chiên thì nên mua 
dầu hỗn hợp (cooking oil) để 
chiên thì sẽ hạn chế được tình 
trạng sinh acrolein và có thể tái sử 
dụng dầu chiên một lần nữa để 
tiết kiệm, nhưng không được tái 
sử dụng lần 2 mà phải đổ bỏ. 

Dầu hỗn hợp trong thành phần 
thường chứa 3 - 4 loại dầu như 
nành, hướng dương, cải, dầu 
cọ…. Trong gia đình nên luôn có 
sẵn hai loại dầu này để sử dụng 
đúng tùy theo cách chế biến. 

 Một số loại dầu ăn được hydro 
hóa ở nhiệt độ cao để tăng thời 
gian bảo quản thực phẩm chiên 
giữ được độ giòn hấp dẫn người 
sử dụng lại sản sinh ra chất béo 
dạng trans, làm tăng tạo LDL 
cholesterol xấu và tăng nguy cơ 
bệnh tim mạch. 

Vì vậy đã có khuyến cáo phải 
đọc kỹ nhãn hiệu bao bì thực 
phẩm có ghi chú lượng chất béo 
trans trong sản phẩm để giới hạn 
tổng lượng béo trans tiêu thụ một 
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ngày phải dưới 3 g/ngày/người. 
Các thức ăn nhanh dạng chiên, 
snack, khoai tây chiên, mì gói,… 
thường chứa nhiều béo trans. 

 (BS.CK1. ĐÀO THỊ YẾN THỦY 
- Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc) 

 
VIỆT NAM ĐÃ CHỦ ĐỘNG 
ĐƯỢC VẮC XIN LỞ MỒM 
LONG MÓNG  

Thông tin tại Hội nghị tổng kết 
năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 
năm 2018 của Cục Thú y (Bộ 
NNPTNT) ngày 18/12, cho biết 
sau nhiều giai đoạn nghiên cứu, 
đảm bảo các tiêu chí khoa học, kỹ 
thuật theo khuyến cáo của Tổ 
chức Thú y thế giới (OIE), Chi 
cục Thú y vùng VI đã chọn ra 3 
virus có khả năng phát triển thành 
vaccine. Từ đó, chọn 1 mẫu virus 
lở mồm long móng type O có tên 
“RAHO6/FMD/O-135, dòng ME-
SA/PanAsia” đáp ứng đầy đủ các 
tiêu chí kỹ thuật để sản xuất vắc 
xin theo khuyến cáo của OIE. 

Chi cục Thú y vùng VI đã 
chuyển giao giống virus lở mồm 
long móng cho 3 doanh nghiệp 
trong nước dùng để sản xuất 
vaccine. Hiện các doanh nghiệp 
đang gấp rút triển khai, dự kiến, 
quý II năm 2018 sẽ có vaccine 
sản xuất ở quy mô công nghiệp và 
lưu hành. Và sẽ không phải nhập 

khẩu vắc xin lở mồm long móng. 
Đây là lần đầu tiên ngành thú y 

Việt Nam và doanh nghiệp phối 
hợp sản xuất được vaccine lở 
mồm long móng đáp ứng nhu cầu 
thực tiễn. Hiện nay Việt Nam vẫn 
phải nhập khẩu 100% vaccine, 
trung bình mỗi năm cần 40 - 50 
triệu liều vaccine từ ngoài vào với 
chi phí lên tới 30 triệu USD. 

 (Theo daidoanket.vn) 
 
 

 
 
TẾT XƯA Ở NÔNG THÔN 
NAM BỘ  

Xưa, ở nông thôn miền ngoài 
nếu có không ít người phải vật lộn 
với cuộc sống đến nỗi quên bẵng 
cái Tết, thì ở miền trong tiền nhân 
ta cũng phải đối đầu với quá 
nhiều gian nan cơ cực, làm sao 
“ăn Tết”?! 

Mãi cho đến thời nhà Nguyễn, 
Tết ở miền Nam mới có phần nào 
khởi sắc. 

Đại thể, vào tháng cuối năm, 
trước ngày 23 đưa ông Táo về 
trời, ai nấy cũng lo bồi đắp phần 
mộ ông bà, lau dọn bàn thờ Tổ 
tiên, chưng cúng hoa trái, chuẩn 
bị heo, gà, gạo, nếp để chế biến 
thức ăn, trước cúng Ông Bà để tỏ 
lòng hiếu thảo, sau dùng đãi 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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khách, cũng là dịp để gia đình, 
con cháu “rửa ruột” ngõa nguê. 
Nhà cửa đều được quét dọn sạch 
sẽ. Người có điều kiện thì may 
sắm thêm quần áo mới… 

Mọi sự rộn rịp ấy đều nằm trong 
ý “tống cựu nghinh tân”. Điểm 
đặc biệt đáng ghi nhận thêm là 
vào đêm 28 tháng chạp, na nhân 
(tục danh nậu sắc bùa) đánh 
trống, gõ phách, một nhóm 
khoảng 15 người đi theo dọc 
đường, trông nhà hào phú nào mở 
cửa ngõ thì vào dán lá bùa ngay 
cửa, niệm thần chú rồi nổi trống 
phách lên, ca xướng những lời 
chúc mừng. Người chủ nhà dùng 
cỗ bàn, chè rượu khoản đãi rồi gói 
tiền thưởng tạ. Xong nhà này lại 
qua nhà khác, cũng làm như vậy 
cho đến chiều bữa trừ tịch mới 
thôi, ấy là có ý đuổi tống tà ma, 
trừ cũ rước mới vậy. 

Bữa trừ tịch (tức ngày cuối năm) 
mọi nhà ở trước cửa đều dựng 
một cây tre, trên buộc một cái giỏ 
bằng tre, trong giỏ đựng trầu cau 
vôi, ở bên giỏ có treo lá bùa “tứ 
tung ngũ hoành”, giấy vàng bạc, 
xâu vỏ ốc…, gọi là “lên nêu”.  

Cho đến thời Minh Mạng, tuy 
dân cư đông đúc hơn, nhưng tuyệt 
đại bộ phận người dân ở nông 
thôn vẫn còn triền miên nghèo 
khó. Ngoài những khu gia binh 

quanh các đồn, bảo có thể có đôi 
nét rộn rịp, kỳ dư nhân dân đều ăn 
Tết rất đơn sơ.  

Mãi cả trăm năm sau, khi mà 
cuộc sống người dân đã khá hơn 
nhờ đất ruộng thành thuộc, vườn 
tược xum xuê, bà con mới có điều 
kiện “lo Tết”. Họ chuẩn bị từ cả 
ba bốn tháng trước. Nhà nhà, ai 
cũng chăm sóc vật nuôi chu đáo, 
liệu lượng sao cho đến Tết thì heo 
đúng tạ, gà vừa ký. Việc đồng thì 
ngoài những giống gieo sạ thông 
thường, bà con cấy thêm một vài 
công lúa, nếp loại giống sớm, để 
kịp thu hoạch đúng Tết. 

Với đặc sản này, họ dùng đặt 
rượu đế, quết cốm dẹp, hoặc xay 
bằng cối đất, hay giã bằng chày 
trên cối gỗ để chế biến thức ăn, 
làm bánh. Điều đặc biệt là bà con 
không chịu mang đến nhà máy 
xay lúa (khi đã có nhà máy), cũng 
không chịu trao đổi với các ghe 
“lúa đổi gạo” rao mời hàng ngày 
khắp các kinh rạch. Theo họ, xay, 
đổi để ăn thì được, nhưng để cúng 
kiếng thì không. Bà con cho rằng, 
tự tay mình làm ra hạt gạo đem 
dâng cúng Tổ tiên mới nói lên 
được đầy đủ lòng thành hiếu thảo, 
và cũng nhằm tránh hàng xóm dị 
nghị, chê cười. 

Ngoài lúa nếp, người nông dân 
còn trồng thêm hoa màu phụ 
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nhiều loại, trong đó dưa hấu Tết 
là loại rẫy không thể thiếu được. 
Tết, nhà nào cũng mua đôi chục 
dưa ăn, và ít lắm cũng vài trái 
“dưa cặp” (lớn nhất) để chưng 
cúng trang trọng trên bàn thờ, vừa 
mang ý nghĩa “xanh vỏ đỏ lòng”, 
lại vừa là dịp để nhắc nhớ sự tích 
“quả dưa đỏ” của An Tiêm. 

Đúng giao thừa, trước khi lạy 
vái Tổ tiên, người chủ gia trân 
trọng xẻ một trái dưa ưng ý nhất 
để cúng Ông Bà. Cả nhà chứng 
kiến và hồi hộp chờ xem màu 
dưa. Hễ chín đỏ, ngon ngọt thì 
ngầm nghiệm là năm mới sẽ gặp 
vận đỏ, may mắn tốt lành.  

Cây ăn trái thì chuối là đặc sản, 
có lưu niên. Nhưng người miền 
Nam không bao giờ cúng chuối 
già hương mà chỉ cúng chuối cao 
hoặc chuối lá xiêm. Lý do dễ hiểu 
là chuối già hương mau chín, 
cuống bở, mùi rục, ăn không kịp, 
còn các loại chuối khác thì chậm 
chín hơn, chưng cúng đến hạ nêu 
vẫn không sao. Về hoa, bông vạn 
thọ, gọi tắt là bông thọ được quý 
chuộng nhất, vì tròn đẹp rực rỡ, 
đỏ hoặc vàng, và nhất là do tên 
gọi trúng ngay một trong ba ước 
muốn (Phước, Lộc, Thọ), lại trổ 
đúng vào dịp Tết, nên hầu như 
nhà nào cũng có trồng, chí ít cũng 
5, 10 cây trước sân. Dần về sau 

mới thấy có trồng thêm bông mai, 
bông huệ… 

Còn bánh thì có hai loại chính là 
bánh phồng và bánh tét. Bánh 
phồng phải nướng lửa rơm mới 
thơm - nghề truyền thống này cho 
đến nay vẫn còn giữ và phát triển 
mạnh trong cả xóm, gọi “xóm 
bánh phồng” ở thị trấn Phú Mỹ, 
huyện Phú Tân, An Giang. Bạn 
hàng các tỉnh đến mua hàng ngày 
khá tấp nập. Còn bánh tét thì 
chẳng những các bà các chị gói 
khéo mà còn ngon, cho dù nhân 
chuối, nhân ngọt hay nhân mỡ, ăn 
đều khoái khẩu. 

Trong ý niệm dân gian về việc 
đơm cúng các phẩm vật, cũng như 
bánh, về trái thì từ cách nghĩ “có 
chi cúng nấy”, chủ yếu là lòng 
thành, dần về sau khi mà vườn 
cây ăn trái đặc sản đã phong phú, 
hàng hóa giao lưu đều khắp thì 
người bình dân nghĩ rằng, chưng 
cúng trái cây trong ngày Tết cần 
có 5 thứ gọi ngũ quả, họ cụ thể 
hơn về lòng mong ước đơn giản 
thiết thực của mình thông qua các 
loại trái như mãng cầu, nho, dưa, 
đu đủ, xoài (cầu tiền vừa đủ xài). 

Xuân là xuân chung, chan hòa 
khắp cùng vạn vật, vì vậy cũng 
như các nơi khác, ở Nam Bộ 
không chỉ “người người ăn Tết, 
nhà nhà ăn Tết”, mà dịp này, bà 



Phổ Biến Kiến Thức số 217 - 01.2018 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 13 

con ta còn biểu thị cao nhất tấm 
lòng nhân ái của mình đối với 
người còn gặp cảnh nghèo túng 
bằng cách viếng thăm, tặng quà 
bánh, gạo tiền để ai nấy đều phấn 
chấn chào xuân, đón Tết trong 
tinh thần lạc quan vui vẻ. 

Không chỉ thế, họ còn tạo điều 
kiện để “vật vật cùng ăn Tết” 
nữa! Điều đó được thể hiện qua 
những tấm “giấy hồng đơn cắt 
vuông dán xéo” trên những thân 
cây to, hoặc trên cổng, cửa, vách, 
cùng một số vật dụng như bàn, tủ, 
ghế thân thương trong nhà, và cả 
đến các chuồng nuôi gia súc. Họ 
cũng không quên làm đẹp trâu bò 
với những chuông nhỏ, hoặc lục 
lạc rủng rỉnh trên cổ, và cắt cỏ 
non cho chúng ăn - tỏ rõ nghĩa cử 
ân tình, thân thiết như bè bạn! 

Người Nam Bộ vẫn giữ được 
khá đầy đủ bản sắc văn hóa độc 
đáo ngày Tết đoàn tụ, nên tự 
nghìn xưa Tết Nguyên đán là 
ngày hội lớn của dân tộc. Ở đó, lễ 
là phần nghi thức có tính thiêng 
liêng; hội là chuyện vui chơi suy 
nghĩ theo ý niệm trần tục. Nó 
được định hình và phát triển ngày 
một sinh động, khởi sắc hơn là 
nhờ cả hai yếu tố bổ sung cho 
nhau. Họ trân trọng gìn giữ như 
gìn giữ một di sản tinh thần vô giá 
và đầy tính nhân văn của cha ông, 

không để đánh mất một yếu tố 
nào, bởi mất một trong hai yếu tố 
ấy là xem như đã phá vỡ cấu trúc 
thiêng liêng ngày Tết. 

 (Theo baomoi.com) 
 
CÁCH CHĂM SÓC HOA 
NGÀY TẾT  

1. Hãm hoa 
Đối với hoa đào: Nếu thấy hoa 

đào nở trước Tết và số nụ trên cây 
chỉ còn khoảng một nửa thì đổ 
trấu sạch hoặc mùn cưa vào một 
túi nylon nhựa tương đối dày rồi 
đổ nước xâm xấp, cắm cành đào 
vào rồi buộc miệng túi lại. Tiếp 
theo bạn bỏ tất cả vào trong bình 
hoa (nên bỏ cát hoặc sỏi vào trong 
bình để thêm nặng, tránh làm đổ 
khi cắm), để nơi kín gió, không 
đụng chạm đến và cũng không 
phải thay nước. 

Túi trấu và nước này dùng được 
5-7 ngày; nếu thấy nước khô thì 
mở miệng túi cho thêm nước vào. 
Cành đào nở sớm này có thể kéo 
dài thêm được 4-5 ngày (với điều 
kiện là cành đào không đốt gốc). 

Đối với hoa lay-ơn, cúc, thược 
dược: Dùng trấu sạch hoặc mùn 
cưa hoặc một ít bông thấm nước 
cho vào những chiếc túi nylon 
nhỏ tương đối dày. Với mỗi bông 
hoa hoặc một cành dùng một túi, 
buộc miệng túi rồi cắm vào lọ, để 
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nơi kín gió, mát. Lọ hoa có thể 
kéo dài thêm 3-5 ngày. 

2.  Thúc hoa 
Đối với hoa đào: Nếu đến ngày 

29 âm lịch rồi mà cành đào vẫn 
chưa nở dù có rất nhiều nụ thì hơ 
nhẹ gốc đào vào lửa hoặc than 
(đừng để cháy xém), sau đó cắm 
vào lọ đầy nước, thay nước hằng 
ngày cho hoa. 

Nếu cách trên vẫn không hiệu 
quả thì ban đêm bạn hãy thả cả 
cành hoa vào bể nước, ban ngày 
lại cắm vào lọ và phun nước như 
sương lên cành. Cách này, cành 
đào có thể nở sớm 1-2 ngày. 

 
Đối với hoa lay-ơn, cúc, thược 

dược: 
Với những loại hoa này bạn Pha 

nước ấm 35-40 độ (đun sôi nước 
rồi pha thêm 1/2 nước lã cùng với 
nhiệt độ bên ngoài sẽ còn khoảng 
40 độ C) sau đó đổ vào đầy lọ. 
Mỗi ngày thay nước hai lần, có 
thể vẩy nhẹ nước như sương lên 
lá và hoa. Ban đêm có thể để lọ 
hoa vào buồng ấm, đóng kín cửa 
để ngăn gió lạnh. Cách này lọ hoa 
có thể nở sớm hơn 2-3 ngày. 

3. Muốn hoa nở sớm hay muộn 
Nếu muốn cho hoa nở sớm bạn 

có thể hòa vài viên aspirin hoặc 
vài gam phân đạm trong nước 
cắm hoa. Ngược lại nếu muốn 
kìm hãm hoa nở bạn dùng lòng 
trắng trứng làm chất hồ dán các 
cánh hoa lại để kìm hãm hoa nở. 
Ngoài ra dùng thuốc tím cho vào 
nước cắm hoa để diệt trùng nước 
cũng có tác dụng làm cho hoa nở 
chậm lại. 

4. Cách giữ hoa tươi lâu 
- Hoa tường vi: Sau khi cắt cành 

chuẩn bị cắm hoa, hơ vết cắt qua 
lửa. 

- Hoa Cúc: Cho thêm vào nước 
cắm hoa 1 chút urê có thể làm hoa 
sống được 30 ngày. 

- Hoa Bạch Lan: Buổi tối bọc 
hoa bằng vải ẩm ban ngày bỏ ra, 
giữ hoa tươi thêm 2-3 ngày. 

- Hoa Phù dung: Cắm hoa vào 
nước nóng khoảng 1-2 phút trước 
rồi cắm vào nước lạnh sau. 

- Hoa Mẫu đơn và hoa thược 
dược: Ngâm vết cắt vào nước 
nóng trước khi cắm hoa vào nước 
lạnh. 

- Hoa Thuỷ tiên: Cắm hoa vào 
nước Muối nhạt (tỉ lệ 1/1000). 

- Hoa huệ: Cắm hoa vào nước 
đường 

- Hoa sen: Bịt bùn vào dưới 
cành hoa, sau đó cắm vào nước 
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muối nhạt. Ngoài ra, bạn có thể 
hòa thuốc aspirin vào lọ nước 
cắm hoa cũng có thể kéo dài thời 
gian hoa nở. 

* Nếu đi vắng nhà không có thời 
gian để tưới cây, bạn hãy chứa 
đầy nước vào túi nilông (kích cỡ 
to nhỏ tùy vào thời gian vắng nhà 
dài, ngắn) sau đó dùng kim châm 
một lỗ nhỏ ở túi, đặt túi nước vào 
chậu hoa (sát với đất, lỗ thủng 
tiếp đất) để nước chảy ra từ từ 
ngấm vào đất, giúp đất luôn giữ 
được độ ẩm. Bạn không nên để lỗ 
thủng to quá để tránh thời gian 
tưới nước quá nhanh với lượng 
nước nhiều có thể khiến cây bị 
úng. 

Ngoài ra, ta có thể lấy một chậu 
nước, chọn 1 miếng vải hút nước 
tốt, 1 đầu đặt vào chậu nước, 1 
đầu chôn vào đất trong chậu hoa. 
Như vậy, khoảng trong vòng nữa 
tháng đất vẫn giữ được độ ẩm. 

(TH) 
 
SÂU ĐỤC TRÁI CÂY CÓ MÚI 
VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ  

Về đặc điểm hình thái và sinh 
học, trứng được đẻ thành từng ổ 
trên bề mặt vỏ trái, mỗi ổ từ 3-
>18 trứng. Thời gian ủ trứng từ 4-
7 ngày, trứng nở ra ở trên bề mặt 
vỏ trái, sau 5-6 ngày trứng dính 
trên vỏ bưởi và nở. 

Sâu đục trái bưởi có tên khoa 
học Citripestis sagittiferella – 
Thuộc họ: Pyralidae; Bộ 
Lepidoptera.  

 
Vòng đời và triệu chứng gây hại của 

sâu đục trái. 

Sau khi nở 1-2 giờ thì sâu non 
đục thẳng, nhanh chóng chui vào 
bên trong vỏ trái để gây hại, đây 
là giai đoạn rất quan trọng cần 
được xác định trước đó để phun 
xịt kịp thời và hiệu quả; nếu sau 
đó rất khó trị do sâu đã chui vào 
bên trong trái, ăn vỏ, ăn phần xốp 
và ăn hột của trái, sau đó sâu lớn 
dần, phun thuốc trễ hiệu quả 
không cao, gây lãng phí, ô nhiễm 
môi trường và không an toàn vệ 
sinh thực phẩm. 

Ấu trùng phát triển trong vòng 
9-15 ngày qua 4 lần lột xác thành 
5 giai đoạn tuổi, Nhộng được hình 
thành dưới đất và phát triển từ 7-
10 ngày. Bướm rất nhỏ, sải cánh 
rộng 2-3 mm. Cánh trước màu 
xám nâu, cánh sau xám trắng. 

Vừa nở sâu non đục vào phần 
vỏ trái ăn phần xốp và sâu đủ lớn 
đục vào bên trong ăn phần thịt 
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trái. Sâu đục và ăn rất nhanh, sâu 
ăn và thải phân tạo thành lớp mùn 
cưa bên ngoài vỏ trái, trái bị hại 
thường bị xì mủ.. Sâu đục tạo vết 
thương có thể làm bội nhiễm các 
loại nấm bệnh, giòi,… trái bị hư 
và rụng. 

Các nhà khoa học đã báo cáo về 
một số đặc điểm về sinh học và 
sinh thái học của sâu đục trái bưởi 
và đề xuất qui trình tạm thời quản 
lý sâu đục trái bưởi: 

– Vệ sinh vườn thật kỹ (thường 
xuyên tỉa và tiêu hủy toàn bộ trái 
bị nhiễm sâu kể cả những trái 
rụng trên mặt đất để diệt sâu), bồi 
bùn để hạn chế nơi sâu làm 
nhộng, phun nước lên tán cây để 
hạn chế sâu đẻ trứng, sử dụng ánh 
sáng đèn xua đuổi thành trùng. 

– Tạo điều kiện cho cây ra chồi 
và hoa đồng loạt bằng việc cắt tỉa 
cành và chế độ phân bón hợp lý 
để tăng sức khỏe cho cây. 

– Bao trái sau khi trái đậu 
khoảng 1 tháng kết hợp với tỉa 
bớt một số quả có phẩm chất kém, 
trước khi bao trái nên phun thuốc 
trừ sâu kết hợp dầu khoáng toàn 
bộ vườn thì hiệu quả bao trái sẽ 
rất cao. 

– Thu gom những trái bị sâu đục 
mang đi tiêu hủy bằng cách bỏ 
vào dung dịch nước vôi 2% để 
diệt sâu đục trái hoăc phơi nắng ít 

nhất 4-5 giờ trước khi đem chôn. 
– Thăm vườn thường xuyên để 

điều tra phát hiện sớm sự xuất 
hiện của sâu đục trái và sử dụng 
thuốc hóa học hợp lý khi sâu mới 
nở chưa chui vào trái: sử dụng các 
hoạt chất thuốc gốc cúc tổng hợp 
kết hợp với dầu khoáng,… tuân 
thủ nguyên tắc 04 đúng khi phun. 

– Áp dụng biện pháp sinh học, 
nuôi dưỡng và bảo vệ kiến vàng 
trong vườn. 

(Theo nghenong.com) 
 

PHÂN BIỆT KALI THẬT GIẢ 
BẰNG NƯỚC  

Theo các tài liệu khoa học về 
canh tác, Kali là một trong ba 
nguyên tố đa lượng quan trọng 
nhất cho cây, bên cạnh đạm và 
lân. Mỗi năm, nhu cầu sử dụng 
phân kali ở nước ta vào khoảng 
900 ngàn tấn. Toàn bộ phân Kali 
đều được nhập khẩu do Việt Nam 
không có mỏ Kali. Phân Kali đã 
bị làm giả, bán trên thị trường, 
gây hoang mang cho nông dân, 
bởi trên thị trường có các loại 
phân NKS, KNS, NPK… được 
một số nhà sản xuất cố tình làm 
rất giống phân Kali Clorua về mặt 
hình thức, nhất là màu đỏ đặc 
trưng của Kali. Tuy nhiên, thực 
chất trong sản phẩm ấy chỉ có từ 
10 - 30% là Oxit Kali, còn lại là 
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phân SA, muối ăn, phẩm màu, bột 
sét đỏ. 

 
Sau khi cho vào ly nước, Kali giả chìm 

xuống đáy ly làm nước vẩn đục và đổi 
màu đỏ (ảnh trái);  

Kali thật bị vón dẻo quánh lại thành 
cục, nước không có màu (ảnh phải) 

Trong những năm qua, các cơ 
quan chức năng ở nhiều tỉnh, TP 
đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ sản 
xuất, buôn bán phân Kali giả.  

Vì vậy, bà con nông dân phải tự 
trang bị kiến thức để bảo vệ mình 
và không gì an toàn hơn là tìm 
mua phân bón của các doanh 
nghiệp có uy tín tại các đại lý lớn, 
đại lý làm ăn chân chính. 

Phân biệt Kali thật – giả  
Một trong những cách phân biệt 

đơn giản mà hiệu quả nhất là sử 
dụng nước. Theo đó, việc thử 
Kali bằng nước chia làm 4 bước. 

Bước 1,  chuẩn bị 1 ly nước 
trong, lượng nước khoảng 1/2 ly. 

Bước 2, đổ một muỗng cà phê 
Kali vào trong ly nước. Trường 
hợp đó là Kali giả, phân sẽ chìm 
ngay xuống đáy ly, nước trong ly 
lập tức vẩn đục và đổi màu đỏ. 

Nếu là Kali thật, ban đầu nhìn có 
cảm giác Kali bị vón dẻo quánh 
lại thành cục do bột có lớp dầu 
sinh học chống ẩm, nước trong ly 
không có màu. 

Bước 3, dùng muỗng khuấy đều 
lên. Nếu là Kali giả, phân sẽ 
không tan hoàn toàn, dưới đáy ly 
có sạn lắng, nước trong ly vẩn 
đục. Nếu là Kali thật, phân tan 
chậm và tan hoàn toàn, không có 
sạn lắng, nước trong ly dần 
chuyển sang màu đỏ hồng, không 
có mùi khác lạ. 

Bước 4, sau khi khuấy xong, để 
sau 5 phút, nếu là Kali giả, nước 
trong ly vẫn đỏ đục, đáy ly có cặn 
lắng. Nếu là Kali thật, nước trong 
ly từ từ trong trở lại, dưới đáy ly 
không có cặn lắng, bên trên ly có 
lớp váng đỏ hồng nổi trên mặt. 

Với cách nhận biết đơn giản 
này, bà con có thể lựa chọn đúng 
sản phẩm Kali chất lượng, tránh 
mua phải hàng giả, hàng nhái. 

 (Theo Báo NNVN) 
 

 
 
 
CÁC VỊ THUỐC TỪ CHÓ 

Các bộ phận của chó như thịt, 
xương, thận, tinh hoàn... đều có 
tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, 
không được dùng thịt chó cho 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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những người sốt do nhiệt, đau 
bụng tiêu chảy, mới khỏi bệnh 
(nhất là sốt rét, thương hàn). 
Trong nhà có trẻ bị bệnh sởi, kể 
cả khi mới khỏi, cũng nên kiêng. 

Trong y học cổ truyền thịt chó 
được gọi là cẩu nhục hay khuyển 
nhục; dương vật và tinh hoàn chó 
gọi là cẩu thận; sỏi trong dạ dày 
chó gọi là cẩu bảo (rất ít khi gặp).  

Thịt chó: Vị chua, mặn, tính 
nóng, không độc, tráng dương ích 
thận, bổ lao thương, ấm bụng, làm 
mạnh tinh tủy. Theo một số sách, 
chó bao tử rất bổ cho não tủy con 
người. 

Thận chó: Tốt nhất là thận của 
chó vàng. Theo y văn cổ, thận chó 
vị mặn, tính nhiệt, có tác dụng 
tráng dương, ích tinh, dùng chữa 
thận dương suy nhược, liệt 
dương, di tinh, lưng gối mỏi đau. 

Đông y còn dùng dương vật và 
tinh hoàn của chó biển một cách 
phổ biến và gọi là cẩu thận, có tác 
dụng tráng nguyên dương, bổ tinh 
tủy. Đây là vị thuốc đại nhiệt, 
người bị âm hư hỏa vượng, thanh 
niên khí lực sung thịnh cấm dùng. 

Một số bài thuốc 
Xương đầu chó, sao tồn tính, tán 

bột mịn, uống mỗi lần 6-10g. 
Công dụng: Trị bệnh mộng tinh. 

Cẩu đầu tỵ cốt (xương đầu mũi 
chó) lượng tùy ý, sao vàng, tán 

mịn, uống ngày 2 lần, mỗi lần 10-
20g. Uống liền trong nửa tháng. 
Trị di tinh, mộng tinh. 

Khiếm thực 20g, kim anh tử 
10g, cẩu thận 30g, có thể thêm 
lượng nhỏ thịt chó (cẩu nhục). 
Kim anh tử cần rửa sạch lông, 
khiếm thực sao vàng, cẩu thận, 
cẩu nhục rửa sạch, thái miếng cho 
vào xoong nấu kỹ, ăn cả nước lẫn 
cái (trừ bã kim anh). Trị di tinh và 
nâng cao sức khỏe. 

Đuôi tắc kè, cẩu thận, đẳng sâm, 
đương quy, kỷ tử, sơn thù nhục, 
thỏ ty tử cùng 100g, mạch môn 
30g. Tán bột, làm viên mỗi lần 
dùng 10-20g, ngày 2 lần. Hoặc 
đem ngâm rượu, mỗi ngày dùng 2 
lần mỗi lần 20 ml. Dùng trong 10-
15 ngày. Công dụng:Trị thận suy 
hư, dương sự yếu; bổ khí huyết. 

Cẩu thận 2 quả, kỷ tử 20g, đảng 
sâm 20g, hoài sơn 20g, táo tàu 4 
quả, đỗ trọng 10g. Nếu được thận 
chó đen tuyền là tốt nhất. Chưng 
cách thủy ăn. Ăn liền 3-4 lần 
trong tháng. Bổ thận tráng dương. 

Thận chó đen 2 quả, dương vật 
và tinh hoàn chó đen 1 bộ, làm 
sạch, sấy khô. Đại nguyên thục 
200g, đẳng sâm, khởi tử, đỗ trọng 
mỗi thứ 100g; ba kích thiên 50-
100g, nhục thung dung, đại táo, 
hà thủ ô mỗi thứ 50g, tiên linh tỳ, 
cẩu tích mỗi thứ 30g; bát giác hồi 
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hương, trần bì, quế nhục mỗi thứ 
10g, rượu trắng ngon 5 lít. Ngâm 
100 ngày, sau đó hạ thổ 7-10 
ngày. Khi uống, cho thêm độ 200-
300g đường phèn pha với 1 lít 
nước nguội trộn vào. Ngày dùng 3 
lần, mỗi lần một ly nhỏ 
25ml. Công dụng: Bổ thận tráng 
dương, các chứng đau mỏi lưng 
gối đều trị được.  

  (Theo SK&ĐS) 
 

10 BỆNH TRUYỀN NHIỄM 
BẮT BUỘC PHẢI TIÊM 
CHỦNG TỪ NĂM 2018  

Bộ Y tế vừa quy định danh mục 
bệnh truyền nhiễm và đối tượng 
phải sử dụng vaccine bắt buộc, từ 
ngày 1/1/2018. 

Cụ thể, các bệnh truyền nhiễm 
và vaccine thực hiện tiêm bắt 
buộc trong chương trình tiêm 
chủng mở rộng (TCMR), áp dụng 
cho trẻ từ sơ sinh đến 5 tuổi, gồm 
10 bệnh: viêm gan virus B, bệnh 
lao, bệnh bạch hầu, bệnh ho gà, 
bệnh uốn ván, bệnh bại liệt, bệnh 
do vi khuẩn Haemophilus 
influenzae tuýp B, bệnh sởi, viêm 
não Nhật bản B và Rubella. 

Tất cả các trẻ tiêm 10 vaccine 
này đều được miễn phí do ngân 
sách nhà nước chi trả. Trong số 
10 vaccine trên, có 2 vaccine 
được chỉ định tiêm bắt buộc cho 

trẻ sơ sinh là tiêm vaccine viêm 
gan virus B trong vòng 24 giờ đầu 
sau sinh và vaccine lao - tiêm một 
lần cho trẻ trong vòng 1 tháng đầu 
sau sinh. 

So với quy định cũ, danh mục 
các vaccine này đã giảm 13 loại 
(gồm viêm gan virus A, viêm gan 
virus B, lao, quai bị, thương hàn, 
sốt vàng, thủy đậu, Rota virus, 
uốn ván, viêm màng não do não 
mô cầu, viêm phổi do phế cầu, 
viêm màng não do vi khuẩn 
Hib…) không còn trong danh 
mục tiêm bắt buộc. 

Việc xác định phạm vi và đối 
tượng sử dụng vaccine thuộc danh 
mục quy định bắt buộc sẽ do Sở 
Y tế các địa phương xem xét, 
quyết định hoặc theo chỉ đạo của 
Bộ Y tế trên cơ sở tình hình dịch 
bệnh, điều kiện cung ứng vaccine. 

(Theo khampha.vn) 
 

CẢNH GIÁC BỆNH CẢM 
CÚM VÀ NGỘ ĐỘC CUỐI 
NĂM   

Tránh ngộ độc thực phẩm 
Theo BS. Trần Văn Nho - khoa 

cấp cứu Bệnh viện đại học y dược 
TP.HCM , các triệu chứng của 
ngộ độc thực phẩm thường rất 
nặng ở người cao tuổi và trẻ nhỏ 
dưới 5 tuổi. Trường hợp bệnh 
nhân bị ngộ độc thực phẩm nôn 
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và đi ngoài nhiều lần sẽ bị mất 
nước, mất điện giải, trụy tim 
mạch rất dễ dẫn đến sốc nhiễm 
khuẩn nếu nguyên nhân do vi 
khuẩn gây nên. Vì thế, phải lưu ý 
đến những dấu hiệu mất nước mà 
biểu hiện rõ nhất là nôn nhiều 
trên 5 lần, đi ngoài phân lỏng 
trên 5 lần, sốt cao, khô miệng, 
khô môi, mắt trũng, khát nước 
(cần lưu ý ở người già hay bị mất 
nước nặng lại không kêu khát 
nước do tuổi cao làm mất cảm 
giác khát); mạch nhanh, thở 
nhanh, mệt lả, có thể co giật, 
nước tiểu ít, sẫm màu. 

Tuy nhiên, cũng có những 
trường hợp, triệu chứng xuất hiện 
trễ qua ngày hôm sau. Trong 
những trường hợp đó, thường 
phải tìm thêm các chẩn đoán 
khác để loại trừ trước khi chẩn 
đoán là ngộ độc thực phẩm. 

Để phòng ngừa, nên ăn uống 
thực phẩm rõ nguồn gốc, nên tự 
chế biến thực phẩm ở nhà, tránh 
ăn nhiều ở hàng quán, tránh ăn 
những món sống như tiết canh. 
Khi tham dự các buổi tiệc cuối 
năm nên uống tối đa từ 1 - 2 lon 
bia loại 330 ml/lon, đối với 
người có sức khỏe bình thường. 
Tuy nhiên, đối với người có bệnh 
mãn tính về gan, tiểu đường… 
không nên dùng. 

Bệnh cảm cúm dễ mắc khi giao 
mùa và thời tiết thay đổi 

Các triệu chứng điển hình ban 
đầu là ho, chảy nước mũi, nghẹt 
mũi và đau họng, đôi khi kèm theo 
đau cơ, mệt mỏi, đau đầu và mất 
cảm giác ngon miệng. Đau họng 
xuất hiện trong khoảng 40% 
trường hợp mắc bệnh, ho ở khoảng 
50%, trong khi đau cơ xảy ra ở một 
nửa trường hợp mắc bệnh. Nếu ho 
và sốt ở người lớn xảy ra thì khả 
năng mắc cúm là cao hơn, lưu ý 
giữa cảm lạnh và cúm khó phân 
biệt giữa các triệu chứng. Một số 
virus gây ra cảm lạnh, nhưng lại 
không xuất hiện các triệu chứng 
nhiễm trùng. Màu sắc của đờm 
hoặc tiết mũi thay đổi giữa xanh lá 
cây và vàng. 

Bệnh cúm thông thường chỉ 
diễn ra từ 1 - 2 tuần nhưng gây ra 
cho bệnh nhân rất nhiều mệt mỏi 
cho cơ thể, ảnh hưởng tới cuộc 
sống. Biểu hiện bệnh diễn tiến 
nhanh là ho, đau họng, đột ngột 
sốt cao 39 - 400C kèm theo rét 
run, nhức đầu, choáng váng, buồn 
nôn, đau nhức mỏi toàn thân, đau 
cơ bắp và khớp. Bệnh cúm không 
điều trị kịp thời dễ biến chứng 
viêm phế quản, viêm phổi và 
nguy hiểm tính mạng. 

Cảm lạnh là 1 bệnh về đường hô 
hấp nhẹ hơn cúm, thường do một 
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số siêu vi thông thường đường hô 
hấp gây ra. Dấu hiệu đầu tiên 
thường là đau họng, có thể biến 
mất sau 1 - 2 ngày. Sau đó người 
bệnh có biểu hiện chảy nước mũi, 
tắc mũi, cộng với ho. So với cúm 
dịch, chứng cảm lạnh thông 
thường có diễn biến chậm hơn và 
không bị biến chứng vào phổi. 

Phòng ngừa bệnh bằng cách giữ 
ấm cho cơ thể, uống nhiều nước, 
ăn nhiều chất xơ, rau củ chứa 
vitamin C. Các đối tượng thuộc 
nhóm nguy cơ mắc bệnh như 
người mắc bệnh tiểu đường, có 
bệnh lý về gan… nên tiêm ngừa 
cúm hàng năm. 

(Theo KHPT) 
 
 

 
 

CƠ HỘI NÔNG SẢN VIỆT 
2018: TRÁI CÂY TRÀN TRỀ 
KỲ VỌNG  

Tiềm năng của thị trường thế 
giới cũng như sự thay đổi của 
chuỗi giá trị rau quả Việt Nam 
trong thời gian qua cho thấy, XK 
mặt hàng này rất hứa hẹn trong 
năm 2018. 

 Theo ông Nguyễn Hữu Đạt - 
Tổng Thư ký Hiệp hội rau quả 
VN: Liên kết sản xuất lớn và đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại. 

 Ngay tại thị trường trong nước, 
với hệ thống cung ứng rau quả 
ngày càng chuyên nghiệp, có truy 
xuất nguồn gốc, nhãn mác tại các 
đô thị lớn đang tăng trưởng rất 
nhanh. Đây là tín hiệu đáng 
mừng, một bước tiến quan trọng 
để ngành rau quả chuyển sang 
hướng chuyên nghiệp hóa, đảm 
bảo khả năng XK tới các thị 
trường lớn trên toàn cầu. 

Không chỉ tại Mỹ, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, mà thị trường EU 
đang mở ra nhiều cơ hội để XK 
rau quả tươi của Việt Nam. Tuy 
vậy, EU là một thị trường khó 
tính và để đạt chuẩn về VSATTP 
các doanh nghiệp cần có sự chuẩn 
bị từ gốc giống như khi chuẩn bị 
hàng hóa, nguyên liệu đối với thị 
trường Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. 

New Zealand, Úc đòi hỏi mỗi 
mặt hàng rau quả phải thông qua 
đàm phán, rồi phải có giải pháp 
xử lý những đối tượng kiểm dịch 
thực vật của họ, thời gian rất dài 
từ 3 - 8 năm cho một loại quả. 
Trường hợp trái vú sữa xuất khẩu 
sang Hoa Kỳ mới đây là kết quả 
của sự chuẩn bị trong nhiều năm 
nay. Cách đây khoảng hơn 8 năm 
chúng ta bắt đầu có những đàm 
phán đầu tiên để mở cửa cho trái 
thanh long, sau đó Việt Nam đã 
mở cửa được nhiều loại trái cây 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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khác sang thị trường Hoa Kỳ như 
chôm chôm, nhãn, vải, bây giờ là 
vú sữa và sắp tới là trái xoài. Tất 
cả các điều kiện để xuất khẩu vào 
Hoa Kỳ được chúng ta chuẩn bị 
rất kỹ và làm bài bản. 

Cũng phải nói rằng, trong thời 
gian qua, các cơ quan có thẩm 
quyền của ta đã làm rất tốt trong 
vấn đề hỗ trợ DN, góp phần đáp 
ứng được mọi yêu cầu của nước 
nhập khẩu. Về phía Hiệp hội 
chúng tôi cũng nhận được nhiều 
hỗ trợ từ Bộ Công thương, ví dụ 
như hàng năm đều nhận được 
những dự án tham gia hội chợ 
thương mại quốc tế. Thông qua 
đó Hiệp hội mời DN thiết lập các 
gian hàng giúp việc xúc tiến 
thương mại rất hiệu quả, trái cây 
VN được nhiều nước trên thế giới 
biết đến từ các hội chợ này. 

Trong thời gian tới, tôi cho rằng 
ngành rau quả cần phải có bước 
chuyển biến mạnh mẽ hơn, cần 
chuyển sản xuất cá thể sang sản 
xuất HTX theo quy mô lớn hơn 
nhằm cải thiện chất lượng, đảm 
bảo VSATTP nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh. Các DN 
cũng cần đặt hàng sản xuất đa 
dạng các loại rau quả cao cấp, 
chất lượng cao và Nhà nước cần 
tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ cho các 
DN để XK sang các thị trường 

lớn trên thế giới, mang lại giá trị 
cao hơn trong năm 2018.   

Theo ông Hoàng Phước Bính, 
Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu 
Chư Sê (Gia Lai): Hồ tiêu phải 
chuyển từ lượng sang chất. 

Trong 11 tháng đầu năm 2017, 
đã XK trên 200 ngàn tấn hạt tiêu. 
Sản lượng tăng nhanh khiến giá 
tiêu giảm mạnh. Trước đây, giá 
tiêu nông dân bán ra, có lúc đạt 
hơn 200.000 đồng/kg, nay chỉ còn 
hơn 70.000 đồng/kg. 

Với diện tích và sản lượng quá 
nhiều như hiện nay, tôi cho rằng 
giá hồ tiêu sẽ còn thấp hơn nữa 
trong vài năm tới. Nhưng nguy cơ 
lớn hơn là tiêu Việt Nam càng 
ngày sẽ càng khó bán bởi các vấn 
đề liên quan tới ATTP, nhất là dư 
lượng thuốc BVTV, khi mà các 
thị trường lớn là Mỹ, EU đã có 
nhiều cảnh báo và đang ngày 
càng siết chặt hơn trong việc kiểm 
tra ATTP đối với hạt tiêu nhập 
khẩu. Nếu không cải thiện được 
ATTP, e rằng kể cả khi giá tiêu 
giảm tiếp xuống còn 50.000 - 
60.000 đồng/kg, nông dân cũng 
khó mà bán được. 

Chính vì thế đã đến lúc hồ tiêu 
Việt Nam phải chuyển từ lượng 
sang chất bằng các mô hình canh 
tác bền vững, an toàn, sạch, hữu 
cơ…. Có như vậy, hồ tiêu Việt 
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Nam mới giữ vững được các thị 
trường XK. 

Theo ông Đặng Hoàng 
Giang, Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Điều VN: Tăng cường kiểm soát 
chất lượng, an toàn thực phẩm. 

XK điều năm 2017 đã đạt kỷ lục 
mới là hơn 3,5 tỷ USD. Nếu tính 
cả các sản phẩm điều giá trị gia 
tăng và sản phẩm phụ từ điều như 
dầu vỏ hạt điều, thì tổng giá trị 
XK của ngành điều phải vào 
khoảng 3,7 - 3,8 tỷ USD. 

Đầu ra cho hạt điều trong thời 
gian tới được đánh giá là vẫn tốt.  

Về sản xuất điều trong nước, 
hiện các địa phương đã khắc phục 
được 80 - 90% diện tích điều bị 
ảnh hưởng bởi sâu bệnh trong 
niên vụ 2016/2017. Tuy nhiên, 
năng suất, sản lượng điều của vụ 
2017/2018 khó có thể nói trước 
được vì còn phụ thuộc nhiều vào 
diễn biến của thời tiết.  

Một trong những vấn đề đáng 
quan tâm hiện nay với ngành 
điều, đó là kiểm soát về mặt chất 
lượng, an toàn thực phẩm 
(ATTP). Do đó, quản lý nhà nước 
cần phải tăng cường kiểm soát 
chất lượng, ATTP đối với sản 
xuất điều, từ khâu trồng trọt tới cả 
chế biến, XK để giữ vững uy tín 
cho hạt điều Việt Nam.   

 (Theo vaas.org.vn) 

DA CÁ TRA “CHUYỂN 
MÌNH” XUẤT NGOẠI  

Sau nhiều kỳ vọng vào tiềm 
năng phát triển nguồn phụ phẩm 
thủy sản, Việt Nam đã đưa sản 
phẩm da cá tra xuất khẩu sang 
Singapore với giá trị cao, mở ra 
thị trường mới đầy hứa hẹn cho 
nhiều doanh nghiệp chế biến cá 
da trơn. 

Da cá tra từng được xếp vào 
nhóm phụ phẩm của ngành chế 
biến fillet cá tra đông lạnh, chủ 
yếu được tận dụng sản xuất thức 
ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, đây lại 
là một nguồn thực phẩm nhiều 
dinh dưỡng, giàu collagen và 
gelatin tốt cho sức khỏe, được 
nhận định có thể chế biến thành 
nhiều sản phẩm giá trị gia tăng để 
nâng cao giá trị con cá tra. 

Ông Nguyễn Trường Giang, 
Phó Giám đốc DNTN Cỏ May trụ 
sở ở Đồng Tháp cho biết: “Cách 
đây 4 tháng, nhiều khách hàng 
Singapore và châu Âu đề nghị 
chúng tôi cung cấp da cá tra đạt 
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 
quốc tế với giá hấp dẫn. Sau quá 
trình khảo sát, đối tác Singapore 
đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản 
phẩm với Công ty”. Theo ông 
Giang, so với giá bán phụ phẩm 
trước đây, việc cấp bán cho các 
doanh nghiệp chế biến thực phẩm 



Phổ Biến Kiến Thức số 217 - 01.2018 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 24 

đã giúp nâng giá lên 71,4% (giá 
nhập tại kho); nếu có thêm chi phí 
đóng gói, cấp đông… thì có thể 
tăng gấp 3 lần, khoảng 22.000 - 
24.000 đồng/kg. Hơn thế, thay vì 
bán phụ phẩm làm thức ăn chăn 
nuôi, sản phẩm da cá tra sau khi 
xuất ngoại đã được chế biến thành 
snack da cá tra bán tại thị trường 
Singapore với giá 8 SGD (khoảng 
136.000 đồng) cho gói nhỏ 230 g. 
Tuy nhiên, để xuất được, da cá tra 
phải đảm bảo các chứng nhận an 
toàn về vệ sinh thực phẩm quốc 
tế, không có dư lượng về thuốc 
bảo vệ thực vật, hóa học. 

Hiện, mỗi tháng Cỏ May xuất 
sang thị trường Singapore khoảng 
50 - 60 tấn da cá. Theo kế hoạch 
năm 2018, Cỏ May sẽ mở rộng 
nhà máy để nâng công suất lên 
cao hơn nhằm đáp ứng đủ nhu 
cầu. Cùng đó, nghiên cứu khẩu vị, 
cách tẩm ướp của các nước như 
Singapore, Malaysia, châu Âu, 
Việt Nam để chế biến ra sản 
phẩm phù hợp và xây dựng nhà 
máy chế biến sản phẩm snack từ 
da cá tra đầu tiên tại Việt Nam. 

Việc tận dụng tối đa từ chính 
phẩm tới cả phụ phẩm, chế phẩm 
(da cá, bao tử, bong bóng, mỡ, 
thịt vụn, getalin…), chú trọng 
công nghiệp chế biến đã trở thành 
hướng phát triển bền vững cho 

ngành hàng cá tra Việt Nam. 
Ngoài doanh nghiệp Cỏ May thu 
được giá trị cao từ da cá tra nhờ 
xuất khẩu, thì trong nước có Vĩnh 
Hoàn xây nhà máy sản xuất 
collagen và gelatin từ da cá tra 
với công suất 2.000 tấn/năm; IDI 
(sao Mai) với sản phẩm dầu cá 
cao cấp từ cá tra. 

  (Theo thuysanvietnam.com.vn) 
 

 
 

NGUỒN GỐC, Ý NGHĨA VÀ 
NHỮNG PHONG TỤC TẾT 
CỔ TRUYỀN Ở VIỆT NAM  

Ở Việt Nam, có rất nhiều ngày 
Tết như: Tết đoan ngọ (5/5 âm 
lịch), Tết trung thu (15/8 âm lịch), 
Tết thiếu nhi (1/6 dương lịch) hay 
Tết độc lập (2/9 dương lịch)... 
nhưng Tết cổ truyền vẫn là cái 
Tết được mong chờ nhất. 

 1. Nguồn gốc 
 Tết cổ truyền ở Việt Nam là dịp 

lễ quan trọng nhất trong năm, 
theo ảnh hưởng văn hóa của Tết 
âm lịch Trung Hoa. Theo lịch sử 
Trung Quốc, nguồn gốc Tết 
nguyên đán có từ thời Tam Hoàng 
Ngũ Đế và thay đổi theo từng thời 
kỳ. Đời Tam đại, nhà Hạ chuộng 
màu đen nên chọn tháng giêng, 
tức tháng Dần. Nhà Thương thích 
màu trắng nên lấy tháng Sửu, tức 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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tháng chạp, làm tháng đầu năm. 
Nhà Chu ưa sắc đỏ nên chọn 
tháng Tý, tức tháng mười một, 
làm tháng Tết. Các vua nói trên 
quan niệm về ngày giờ "tạo thiên 
lập địa" như sau: giờ Tý thì có 
trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần 
sinh loài người nên đặt ra các 
ngày Tết khác nhau. 

 Đến đời Đông Chu, Khổng Tử 
đổi ngày Tết vào một tháng nhất 
định là tháng Dần. Đời nhà Tần 
(thế kỷ thứ 3 trước công nguyên), 
Tần Thủy Hoàng lại đổi qua 
tháng Hợi, tức tháng mười. Đến 
thời nhà Hán, Hán Vũ Đế (năm 
140 trước công nguyên) lại đặt 
ngày Tết và tháng Dần, tức tháng 
giêng. Từ đó về sau không còn 
triều đại nào thay đổi về tháng Tết 
nữa. 

 Trước năm 1967, Việt Nam lấy 
múi giờ Bắc Kinh làm chuẩn cho 
âm lịch. Ngày 8 tháng 8 năm 
1967, nhà nước Việt Nam Dân 
Chủ Cộng Hòa đổi lịch dùng múi 
giờ GMT+7 làm chuẩn ở miền 
Bắc. Vì thế, hai miền Nam - Bắc 
đón Tết Mậu Thân hai ngày khác 
nhau (miền Bắc ngày 29 tháng 1 
trong khi miền Nam là ngày 30 
tháng 1). Từ năm 1976, cả hai 
miền Nam - Bắc mới dùng chung 
múi giờ GMT+7 và từ đó đón 
chung Tết cổ truyền. 

 2. Ý nghĩa 
 Do quy luật 3 năm nhuận một 

tháng của âm lịch, nên ngày đầu 
năm của dịp Tết nguyên đán 
không bao giờ trước ngày 21/1 và 
sau ngày 19/2 dương lịch mà 
thường rơi vào khoảng cuối tháng 
1 đến giữa tháng 2.  

Hàng năm, mỗi dịp tết đến - 
xuân về, những người con Việt 
Nam dù đang sinh sống, làm việc, 
học tập ở bất cứ nơi đâu đều cố 
gắng sắp xếp công việc để được 
về đoàn tụ cùng gia đình trong 3 
ngày Tết, được khấn vái trước 
bàn thờ tổ tiên, thăm lại ngôi nhà 
thờ, ngôi mộ, giếng nước, mảnh 
sân nhà,... được sống lại với 
những kỷ niệm đầy ắp yêu thương 
của tuổi thơ yêu dấu. "Về quê ăn 
Tết", đó không phải là một khái 
niệm thông thường đi hay về, mà 
là một cuộc hành hương về với 
cội nguồn, nơi chôn rau cắt rốn. 
Tết ở Việt Nam luôn là ngày đoàn 
tụ của mọi gia đình. 

Tết là ngày đầu tiên của năm 
mới, mọi người có cơ hội ngồi ôn 
lại việc của năm cũ và kế hoạch 
cho năm mới tràn đầy niềm tin và 
hy vọng. Việc làm mới có thể về 
hình thức như dọn dẹp, quét vôi, 
sơn sửa lại nhà cửa. Những gì 
không dùng đến sẽ được bỏ đi, 
những bộ bàn ghế, giường tủ 
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được lau chùi sạch bóng, những 
chậu hoa ngày Tết được trang 
hoàng lộng lẫy. Vui nhất là đám 
trẻ con khi được tắm rửa sạch sẽ 
với nước lá mùi thơm nồng và 
diện những bộ quần áo mới. 

 Tết còn là sinh nhật của tất cả 
mọi người, từ già đến trẻ ai cũng 
thêm một tuổi vì thế câu nói mở 
đầu khi gặp nhau là chúc nhau 
thêm một tuổi. Người lớn có tục 
mừng tuổi cho trẻ con và các cụ 
già để chúc, chúc các cháu hay ăn 
chóng lớn và ngoan ngoãn, học 
giỏi; còn các cụ thì sống lâu và 
mạnh khoẻ để con cháu được 
hưởng ân phúc. 

Những phong tục ngày Tết ở 
Việt Nam 

 Tết nguyên đán có rất nhiều 
phong tục không còn được lưu 
giữ cho đến ngày nay như: 

 - Sêu tết: ngày xưa các cặp trai 
gái đang trong thời kỳ hứa hôn, 
trước Tết người con rể tương lai 
phải mang lễ đến biếu bố mẹ vợ. 

 - Hát sắc bùa: sau giao thừa, 
trẻ em nhà nghèo tụ thành từng 
nhóm, đến cửa các nhà vừa hát 
vừa gõ trống, chủ nhà bao giờ 
cũng mở cửa ra phát tiền mừng 
tuổi cho các em để hai bên cùng 
gặp hên. 

 - Gánh nước: ngay sau giao 
thừa hoặc sáng mồng một, người 

nhà mang thùng ra sông hoặc ra 
giếng làng gánh nước về đổ đầy 
chum vại, với hy vọng sang năm 
mới "của cải như nước non"... 

Nhưng cũng có rất nhiều phong 
tục vẫn được duy trì như: 

 - Mua và xin câu đối: nhiều 
người mua một câu đối hay hoặc 
một vài chữ Nho mang ý nghĩa 
cầu an, cầu tài lộc cho năm mới. 

 - Xông nhà: người ta thường 
nhờ người hợp tuổi, hợp mệnh 
đến xông nhà, cầu mong sang 
năm lấy được vía tốt của người 
xông nhà. 

 - Chọn hướng xuất hành: Sau 
giao thừa, có người xuất hành đi 
du xuân luôn. Họ chọn một 
hướng tương hợp tương sinh với 
mình với con giáp của năm để 
xuất hành cầu tài đón lộc. 

 - Lễ chùa đầu năm: có người 
cả năm không đi lễ, nhưng đến 
Tết nhất thiết phải qua chùa thắp 
nén hương, dâng tiền giọt dầu 
hoặc tiền công đức cho chùa. Vào 
ngày đầu năm, tại chốn linh 
thiêng, người ta tin rằng điều cầu 
khấn của mình có nhiều khả năng 
thành hiện thực. 

 - Khai ấn, khai bút: Đầu xuân, 
nhằm vào ngày tốt, giờ tốt, người 
có chức tước khai ấn (đóng con 
dấu lần đầu tiên trong năm); học 
trò, sĩ phu khai bút (viết bài hoặc 
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một đoạn văn, một câu thơ... đầu 
tiên trong năm); nhà nông khai 
canh, (cày ruộng, làm đất, trồng, 
cấy lần đầu tiên trong năm); 
người buôn bán thì "khai thương", 
(mở hàng lần đầu tiên trong 
năm)... 

 (Theo vaas.org.vn) 
 

HỘI SÁCH XUÂN MẬU 
TUẤT NĂM 2018 TẠI THÀNH 
PHỐ BIỂN VŨNG TÀU  

Ngày 21/12/2017, Văn phòng 
Hội Xuất bản phía Nam phối hợp 
với Công ty Cổ phần Ngôi Sao 
Biển Sài Gòn, cùng lãnh đạo 
Thành phố Vũng Tàu tổ chức 
cuộc họp với các đơn vị xuất bản 
về việc công bố thông tin về 
Đường sách Vũng Tàu và  tổ chức 
Hội sách Hội sách Xuân vào dịp 
Tết 2018. 

Theo ông Lê Hoàng – Phó Chủ 
tịch Hội Xuất bản Việt Nam – 
Văn phòng phía Nam, Giám đốc 
Công ty Đường Sách Thành phố 
Hồ Chí Minh, với mục đích tạo 
dựng, phát triển và tôn vinh văn 
hóa đọc, hướng đến xây dựng 
Thành phố Vũng Tàu là đô thị 
văn minh xanh sạch đẹp, Đảng bộ 
và Chính quyền Thành phố Vũng 
Tàu đã giao cho Hội xuất bản 
Việt Nam - Văn phòng phía Nam 
và Công ty Cổ phần Ngôi Sao 

Biển Sài Gòn phối hợp tổ chức 
Hội sách Xuân Mậu Tuất năm 
2018 tại Thành phố Vũng Tàu.  

Hội sách Xuân Mậu Tuất 2018 
được xác định là một trong những 
hoạt động trọng tâm và nổi bật 
nhất trong các hoạt động Mừng 
Đảng mừng Xuân năm 2018 tại 
Thành phố Vũng Tàu; đồng thời, 
góp phần hình thành hoạt động 
Đường sách Thành phố Vũng Tàu 
trong thời gian tới theo chủ 
trương của địa phương. 

Ông Nguyễn Đăng Minh - Phó 
Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho 
biết: Dự án đường sách là một 
trong những nỗ lực của lãnh đạo 
Thành ủy - UBND Thành phố 
Vũng Tàu trong việc xây dựng 
hình thành Thành phố Vũng Tàu 
trở thành một đô thị văn minh, 
thân thiện, xanh sạch đẹp. Dự án 
nhằm tôn vinh và phát triển văn 
hóa đọc, tạo dựng thói quen đọc 
sách, niềm đam mê với sách, góp 
phần nâng cao tri thức cho người 
dân địa phương. 

Trong những năm gần đây, 
Thành phố Vũng Tàu đã tích cực 
Xây dựng Thành phố là điểm đến 
du lịch văn hóa theo tiêu chí đô 
thị biển văn minh xanh sạch đẹp. 
Do đó, cần có nhiều hoạt động 
văn hóa đa dạng nhằm duy trì, 
phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng 
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thụ văn hóa, nhu cầu đọc sách của 
người dân Thành phố.   

Hội sách Xuân Mậu Tuất 2018 
dự kiến được tổ chức từ ngày 
12/02 đến 22/02/2018 (27 tháng 
Chạp đến mùng 7 tháng Giêng 
Âm Lịch), hứa hẹn là điểm đến 
khác lạ, thú vị cho du khách khi 
đến với thành phố biển sôi động 
này vào dịp Tết Nguyên Đán sắp 
tới. Riêng Đường sách sẽ được 
khánh thành nhân dịp Ngày Sách 
Việt Nam vào 21/4/2018.  

(TH) 
 

DANH NHÂN VIỆT NAM 
TUỔI TUẤT  

TUỔI GIÁP TUẤT  
Lý Công Uẩn (974 - 1028): Vị 

vua đầu Nhà Lý, hiệu Thái Tổ, 
quê Bắc Ninh. Thuở nhỏ làm con 
nuôi đại sư Lý Khánh Văn, chịu 
khó tu học và luyện tập. Khi 
trưởng thành là người giàu nghị 
lực, thông minh, văn võ song 
toàn, được tiến cử vào cung, 
thăng đến chức Điện tiền Chỉ huy 
sứ, phụ trách quân cấm vệ. Năm 
1010, ông chính thức đăng quang 
ngôi vua, khai sinh Vương triều 
Lý, ra Chiếu dời đô từ Hoa Lư 
(Ninh Bình) về Đại La (Hà Nội) 
và đổi tên là Thăng Long. Ông 
còn thực thi cải cách mạnh mẽ 
công quyền, kinh tế, văn hoá, lễ 

nghi và chấn hưng Phật giáo.  
Bạch Thái Bưởi (1874 - 1932): 

Đại doanh nhân, quê Hà Tây. 
Năm 21 tuổi, làm thư ký cho một 
hãng buôn người Pháp. Sau tự 
đứng ra kinh doanh, mở nhà in 
lớn tại Hà Nội. Năm 1909, ông 
chuyển sang kinh doanh lĩnh vực 
hàng hải, thương thuyền và trở 
thành đại gia nổi tiếng, được giới 
doanh nghiệp thời bấy giờ gọi là 
“Chúa sông miền Bắc”. Ông được 
coi là doanh nhân sáng giá trong 
lịch sử kinh tế nước nhà.  

TUỐI BÍNH TUẤT  
Trần Quốc Tuấn (1226 - 

1300): Anh hùng dân tộc, danh 
tướng thời Trần, quê Nam Định. 
Giỏi ứng biến, giàu mưu lược, võ 
thuật cao cường, được triều đình 
phong làm Tiết chế, thống lĩnh 
toàn bộ quân đội. Là thiên tài 
quân sự, ông từng lãnh đạo quân 
dân nhà Trần đánh bại các cuộc 
chiến tranh xâm lược của giặc 
Nguyên Mông - đế quốc mạnh 
nhất thế giới thời bấy giờ .…  

Mạc Thiên Tứ (1706 - 1780): 
Danh sĩ, nhà doanh điền thời 
Chúa Nguyễn, quê Kiên Giang. 
Nghị lực, đa tài, tận tuỵ phò giúp 
Chúa Nguyễn, được phong tới 
Tổng Binh Đại đô đốc, có công 
lớn trong việc thu phục nhân tâm, 
khẩn hoang lập ấp ở miền Tây 
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Nam bộ.  
TUỔI MẬU TUẤT  
Đoàn Nguyễn Thục (1718 - 

1775): Danh thần đời Lê Hiển 
Tông, quê Thái Bình. Am tường 
chính trị, văn võ song toàn. Năm 
1752 đỗ tiến sĩ, làm quan đến 
chức Đô Ngự sử. Ông trở thành 
trụ cột triều đình trong việc dẹp 
yên loạn lạc, tiễu trừ tham nhũng, 
phát triển mối bang giao hữu hảo 
với Trung Quốc.  

Nguyễn Công Trứ (1778 - 
1858): Danh sĩ thời Nguyễn, quê 
Hà Tĩnh. Ông đỗ Giải nguyên 
năm 1819. Tính khí khẳng khái, 
quyết liệt, làm quan trong các 
ngành giáo dục, tư pháp, nông 
nghiệp, quân sự, ngoại giao. Ông 
là người có công lớn trong việc 
khai hoang lấn biển Tiền Hải 
(Thái Bình), Kim Sơn (Ninh 
Bình) và đánh dẹp các cuộc phản 
loạn.  

Dương Quảng Hàm (1896 - 
1946): Nhà giáo dục, nhà nghiên 
cứu văn học, quê Hưng Yên. Năm 
1920, làm giảng viên Trường 
trung học Bảo hộ. Mẫn cảm, linh 
hoạt, ham tìm tòi, sáng tạo, say 
mê giảng dạy và nghiên cứu ngôn 
ngữ, trở thành giáo sư và là tác 
giả của nhiều công trình nghiên 
cứu lịch sử và văn học quy mô: 
Những bài lịch sử An Nam, Việt 

Nam văn học sử yếu, Việt Nam 
thi văn hợp tuyển…  

TUỔI CANH TUẤT  
Tạ Quang Bửu (1910 - 1986): 

Giáo sư toán, nhà hoạt động khoa 
học, quê Nghệ An. Ông cũng là 
nhà hoạt động chính trị, xã hội 
nổi tiếng, tham gia lãnh đạo cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược, trở thành Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng. Năm 1954, hoà 
bình lập lại, ông phụ trách việc 
đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, 
là Hiệu trưởng Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội, rồi Bộ trưởng 
Bộ Đại học và Trung học chuyên 
nghiệp.  

Nguyễn Tuân (1910 - 1987): 
Nhà văn hiện đại, quê Hà Nội. Đi 
nhiều, hiểu rộng, sáng tác nhiều 
thể loại văn học. Con người, 
phong cách và tác phẩm của ông 
đều toát lên những điều mới, độc 
đáo, quý phái mà dân dã, dễ mến, 
dễ yêu. Ông từng là Tổng Thư ký 
Hội Văn học Nghệ thuật Việt 
Nam, để lại nhiều tác phẩm văn 
chương nổi tiếng: Vang bóng một 
thời, Chiếc lư đồng mắt cua, Tuỳ 
bút kháng chiến, Sông Đà…  

Nguyễn Hữu Thọ (1910 - 
1996): Luật sư, quê Long An. 
Sinh trưởng trong một gia đình 
công chức, năm 1921 được cha 
mẹ cho sang Pháp du học và tốt 
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nghiệp cử nhân luật năm 1932. 
Về nước, ông mở Văn phòng luật 
sư và tích cực tham gia phong 
trào chống thực dân, đế quốc; 
từng nhiều lần lãnh đạo các cuộc 
biểu tình rầm rộ đòi hoà bình, dân 
chủ, bị địch bắt giam, tù đày. 
Tháng 11-1954, ông bị chính 
quyền Diệm bắt giam. Sau được 
lực lượng cách mạng giải thoát 
đưa ra chiến khu. Năm 1961, ông 
được bầu giữ chức Chủ tịch Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam. Đất nước thống 
nhất, năm 1976 ông giữ chức Phó 
Chủ tịch nước. Từ năm 1980, làm 
quyền Chủ tịch nước, rồi Chủ tịch 
Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Tổ 
quốc VN cho đến khi qua đời.  

TUỔI NHÂM TUẤT  
Nguyễn Chích (1382 - 1448): 

Danh tướng, khai quốc công thần 
thời hậu Lê, quê Thanh Hoá. Vốn 
có chí khí mạnh mẽ, lòng yêu 
nước nồng nàn, ông chiêu tập 
hàng ngàn quân sĩ trong vùng, 
xây đồn, đắp luỹ làm căn cứ 
kháng chiến chống quân xâm lược 
Minh. Sau đó, đem quân phò Lê 
Lợi cho đến khi cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn giành toàn thắng năm 
1427. Tận tuỵ phục vụ ba đời vua 
Lê (Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và 
Lê Nhân Tông), ông xứng danh 
Đại thần với chức Tổng quản, 

lừng lẫy chiến công đánh ngoại 
xâm phía Bắc, dẹp giặc phương 
Nam và nhiều cuộc phản loạn.  

Lê Tư Thành (1442 - 1497): Vị 
vua xuất sắc nhất thời hậu Lê, 
hiệu Thánh Tông, quê Thanh 
Hoá. Thông tuệ, phong nhã, tài 
đức vẹn toàn, lên ngôi vua năm 
18 tuổi. Với những cải cách toàn 
diện và phát triển vượt bậc về 
kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, 
triều đại ông (1460 - 1497) được 
coi là thời kỳ thịnh vượng nhất 
của chế độ phong kiến Việt Nam. 
Ông còn là nhà thơ lớn, lập ra Hội 
Tao đàn danh tiếng để lại nhiều 
tác phẩm giá trị: Hồng Đức quốc 
âm thi tập, Cổ tân bách vịnh, Văn 
minh cổ suý, Xuân vân thi tập…  

Chu Mạnh Trinh (1862 - 
1905): Danh sĩ cận đại, quê Hưng 
Yên. Linh hoạt, lãng mạn, tài hoa, 
đỗ tiến sĩ năm 1892, được bổ làm 
quan ở các tỉnh Hà Nam, Hưng 
Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên và 
được thăng tới án sát. Ông là tác 
giả tập thơ Vịnh Kiều nổi tiếng và 
nhiều bài thơ Nôm đặc sắc được 
người đời truyền tụng.  

(Theo xaydungdang.org.vn) 
 
 

 
CÁCH KIỂM TRA MÁY 
TÍNH CÓ BỊ DÍNH PHẦN 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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MỀM GIÁN ĐIỆP  
Nếu cảm thấy tốc độ Internet 

bỗng nhiên chậm đi khác thường, 
nhiều khả năng máy tính của bạn 
đã bị nhiễm phần mềm độc hại 
(malware), phần mềm gián điệp 
(spyware) hoặc phần mềm quảng 
cáo (adware) chạy nền trong hệ 
thống.  

1. Kiểm soát kết nối bằng câu 
lệnh netstat 

Đối với các hệ thống chạy 
Windows, bạn có thể sử dụng 
lệnh netstat để kiểm soát toàn bộ 
kết nối ra vào.  

- Windows 7/Vista: Đầu tiên, 
bạn hãy bấm vào menu Start và 
nhập từ khóa cmd.exe trong 
khung tìm kiếm. Sau đó, nhấn 
phải chuột vào cmd.exe và chọn 
Run as administrator.  

- Windows 8/8.1/10: Đối với các 
hệ thống cao hơn, người dùng chỉ 
cần nhấn phải chuột vào menu 
Start và chọn Command Prompt 
(Admin). 

 Tiếp theo, bạn hãy gõ dòng 
lệnh netstat abf để xem toàn bộ 
các cú pháp liên quan. Theo đó, 
tùy chọn -a sẽ liệt kê tất cả thông 
tin về cổng kết nối, tùy chọn -f sẽ 
hiển thị tên miền đầy đủ mà các 
ứng dụng đang kết nối đến… Để 
sử dụng, bạn chỉ cần thay thế từ 
abf thành các tùy chọn tương ứng, 

ví dụ netstat -f rồi nhấn Enter. 
Cửa sổ dòng lệnh sẽ hiển thị tất 

cả thông tin về những phần mềm 
đang chạy trên hệ thống. Nếu phát 
hiện có điều gì bất thường, bạn có 
thể tìm kiếm Google theo cú pháp 
What is <tên tiến trình> và tìm 
cách gỡ bỏ.  

Lưu ý, nếu không rành về các 
thông số kĩ thuật, bạn có thể cài 
đặt ứng dụng giám sát của bên 
thứ ba ở phần tiếp theo. 

2. GlassWire (glasswire.com/) 
GlassWire có giao diện khá trực 

quan, hiển thị toàn bộ thông tin về 
các ứng dụng và những tiến trình 
đang chạy ngầm trên hệ thống.  

Ngoài ra, phần mềm này còn 
tích hợp sẵn tính năng tường lửa 
và an ninh hệ thống, đi kèm theo 
đó là các số liệu lưu lượng 
download/upload của từng ứng 
dụng.  

Nếu cảm thấy có điều gì bất 
thường, bạn có thể bấm vào biểu 
tượng đốm lửa ngay trước tên tiến 
trình để ngăn không cho kết 
nối Internet, và gỡ cài đặt ứng 
dụng ngay sau đó. 

Khi chuyển sang thẻ Usage, 
người dùng có thể xem kĩ hơn các 
thông tin về máy chủ mà tiến 
trình hoặc ứng dụng đó đang kết 
nối đến. Ngoài ra, GlassWire còn 
có tính năng tự động cảnh báo 
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mỗi khi có thiết bị mới vừa kết 
nối Wi-Fi nhà bạn. Để kích hoạt, 
người dùng chỉ cần vào mục 
Settings > Security, đánh dấu 
chọn vào ô Notify me if any 
device joined or quit my local 
network. 

So với các ứng dụng giám sát hệ 
thống khác như TCPView hay 
CurrPorts, GlassWire tỏ ra vượt 
trội hơn khá nhiều về giao diện, 
tính năng, độ thân thiện và những 
công cụ ngăn chặn được tích hợp 
đi kèm.  

Bên cạnh việc giám sát và ngăn 
chặn, người dùng cũng nên cài đặt 
thêm các ứng dụng gỡ bỏ phần 
mềm độc hại, gián điệp như 
Malwarebytes anti-malware 
(https://goo.gl/SDPtvS). Phiên 
bản mới vừa được nhà phát triển 
tích hợp thêm công nghệ Anti 
Leak, giúp người dùng tránh bị 
mất cắp thông tin vì phần mềm 
gián điệp. 

 
Mã độc LightsOut có khả năng ngăn 

người dùng tắt quảng cáo.  

Để người dùng hiểu rõ hơn về 
LightsOut, các chuyên gia bảo 

mật của CheckPoint đã mô tả 
cách thức hoạt động của phần 
mềm này. LightsOut sẽ cho người 
dùng một bảng đánh dấu và một 
bảng điều khiển. Khi dùng bảng 
điều khiển này, người dùng sẽ bật 
hoặc tắt các dịch vụ khác nhau 
như quảng cáo hoặc kết nối Wi-
Fi, kết thúc cuộc gọi, mở màn 
hình chính,… Sau đó, quảng cáo 
sẽ xuất hiện. 

Người dùng sẽ không nhận ra 
được mối liên hệ giữa quảng cáo 
và LightsOut vì các quảng cáo 
không có dấu hiệu nào chỉ về 
LightsOut và biểu tượng của ứng 
dụng đã bị giấu kín. Vì vậy, người 
dùng không thể dừng được tình 
trạng này và buộc phải sống 
chung với các quảng cáo độc hại, 
ngay cả khi chỉ làm một thao tác 
cơ bản là thực hiện cuộc gọi. 

Google Play được xem là bảo 
mật kém hơn App Store và 
thường xuất hiện các loại mã độc 
nguy hại. Vì thế, người dùng 
Android nên tải các ứng dụng đến 
từ các nhà phát triển uy tín để 
tránh bị mã độc tấn công.  

 (Theo 24h.com.vn) 
 

MÃ ĐỘC MỚI CÓ KHẢ 
NĂNG NGĂN NGƯỜI DÙNG 
TẮT QUẢNG CÁO 

Một mẫu phần mềm quảng cáo 



Phổ Biến Kiến Thức số 217 - 01.2018 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 33 

độc hại mới có tên là LightsOut 
vừa được chuyên gia bảo mật tại 
CheckPoint xác định và phát hiện. 

Phần mềm quảng cáo độc 
hại này có mặt trong 22 tiện ích 
trên Google Play và trước khi bị 
gỡ bỏ, LightsOut đã có tới 1,5 – 
7,5 triệu lượt tải về. 

LightsOut hoạt động như sau: 
khi người dùng tải dù chỉ 1 trong 
22 ứng dụng có chứa LightsOut 
thì tập lệnh độc hại này sẽ ghi đè 
lên quyết định vô hiệu hóa quảng 
cáo từ các trang web bất hợp 
pháp. Điều đáng nói là dù người 
dùng có thấy dấu hiệu bất thường, 
họ cũng không xóa được ứng 
dụng bởi biểu tượng của nó đã bị 
ẩn đi không để người dùng nhìn 
thấy. Các hacker đứng 
sau LightsOut  muốn nhắm vào 
những người dùng Android để tạo 
ra doanh thu từ quảng cáo bất hợp 
pháp. Một vài người dùng khác 
thì gặp tình trạng ứng dụng trước 
khi cài đặt được mô tả là không 
có quảng cáo, nhưng khi cài xong 
thì một số quảng cáo độc hại xuất 
hiện. Điều này buộc họ phải thực 
hiện các hoạt động khác hoặc trả 
lời cuộc gọi. Những người dùng 
này đã phản ánh lên Google và 
Google lập tức tháo chúng khỏi 
Google Play.  

 (Theo 24h.com.vn) 

 
 
 

 
SÁNG CHẾ THÀNH CÔNG 
MÁY VUN LUỐNG TRỒNG 
DƯA HẤU  

Kỹ sư Nguyễn Minh Cảnh (Sở 
Công thương Tiền Giang) và kỹ 
sư Lê Minh Đúng (Sở KH-CN 
Tiền Giang) đã sáng chế thành 
công chiếc máy vun luống trồng 
dưa hấu rất tiện dụng. 

Máy có cấu tạo gồm cụm trống 
phay, lưỡi vun luống, cánh gạt 
đất, bánh tựa đồng. Để đảm bảo 
thỏa mãn các yêu cầu về nông 
học, lưỡi phay được bố trí trên 
trống phay có đường kính 30 cm, 
dài 30 cm, gồm có 12 lưỡi phay 
được bố trí thành bốn hàng. Hai 
hàng đầu trống phay (bên phải, 
bên trái) bố trí mỗi hàng hai dao 
phay cách nhau 900 và hai hàng ở 
giữa mỗi hàng bố trí 4 dao phay 
cách nhau 450. Hai lưỡi vun 
luống được thiết kế đối xứng 
nhau, có chiều dài 17 cm. Ngoài 
ra, máy còn có các cánh gạt đất có 
chiều cao 25 cm, dài 75 cm. 

 
Luống sau khi vun 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, 
chiếc máy được khảo nghiệm trên 
nhiều đồng ruộng khác nhau tại 
huyện Cai Lậy. Kết quả khảo 
nghiệm cho thấy máy vận hành 
tốt, phù hợp với điều kiện nông 
học của việc vun luống trồng dưa 
hấu trên đất ruộng tại tỉnh Tiền 
Giang (với độ chặt 1,2 kg/cm2, 
công suất đạt trên 350 mét/giờ). 
Máy có kết cấu đơn giản, tận 
dụng một số phụ tùng sẵn có, vận 
hành an toàn. Với 14 lưỡi xới 
được truyền động qua bộ truyền 
bánh xích, có thể điều chỉnh độ 
sâu rãnh đất theo ý muốn.  

Theo tính toán của tác giả, việc 
đầu tư một máy vun luống với chi 
phí 50 triệu đồng, chưa đầy 1 
năm, nông dân đã có thể thu hồi 
vốn và bắt đầu tạo ra lợi nhuận. 
Đồng thời, đầu tư chiếc máy này, 
nông dân có thể chủ động được 
thời gian canh tác dưa hấu theo 
đúng lịch mùa vụ.  

(Theo KHPT) 
 

BÌNH XỊT THUỐC DÙNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  

Anh Trần Trung Hiếu ở xã Vĩnh 
Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An 
Giang đã nghiên cứu chế tạo bình 
xịt sử dụng năng lượng mặt trời 
(ảnh). Sáng chế này đã đoạt giải 
nhì trong Hội thi sáng tạo khoa 

học kỹ thuật tỉnh An Giang lần 10 
(năm 2017). 

 
Bình xịt điện năng lượng do anh 

Hiếu sáng chế có trọng lượng nhẹ 
hơn bình xịt động cơ xăng từ 4 
đến 6 kg, hoạt động theo nguyên 
lý sử dụng điện từ tấm pin năng 
lượng mặt trời tích điện cho ắc 
quy để nạp năng lượng liên tục 
cho động cơ hoạt động thời gian 
dài.  

Với bình xịt sử dụng năng lượng 
mặt trời này, thay vì phải dùng 
100 bình xịt động cơ xăng để xịt 
thuốc cho 6 hecta ruộng, thì nay 
chỉ cần sử dụng phân nửa số bình 
xịt điện năng lượng mặt trời; 3 
công đất trồng cam của gia đình 
giờ chỉ cần 7 bình xịt điện năng 
lượng mặt trời trong khi trước đây 
phải tốn đến 15 bình xịt dùng 
động cơ xăng. Điểm nổi bật của 
sáng chế bình xịt sử dụng năng 
lượng mặt trời là hạn chế tối thiểu 
lượng thuốc bảo vệ thực vật thải 
ra môi trường, các loại rầy bị tiêu 
diệt nhanh vì tốc độ phun rất đều 
và mịn. 

  (Theo KHPT) 
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Hỏi: Xin cho hỏi, Khi bị chó cắn 

sứt da (chó của nhà người quen 
không chắc có bị điên hay không, 
nhưng vẫn thường cắn người) thì 
tốt nhất nên xử lí vết thương như 
thế nào? Có nhất thiết phải tiêm 
phòng bệnh dại? Thời gian trễ 
nhất thực hiện việc tiêm phòng là 
khi nào và cách thức tiêm? Ở đâu 
có dịch vụ này và giá là bao 
nhiêu? 

Trả lời:  

 
– BS Nguyễn Đình Sang 

(Chuyên khoa Bác sĩ gia đình, 
Trung tâm y tế quận 1): Bệnh dại 
là một bệnh truyền nhiễm do siêu 
vi trùng gây ra. Nó thường được 
lây sang người qua vết cắn, nhiều 
nhất là do chó và mèo cắn (chiếm 
90%). Ngoài ra nó còn lây qua 
người qua vết cắn của chồn, dơi, 
gấu, sóc, chó rừng. 

Hiếm hơn, bệnh dại còn được 
lây qua đường hô hấp do không 

khí chứa nhiều siêu vi trùng dại 
trong các hang động có nhiều dơi 
sinh sống. 

Khi bị chó hoặc súc vật cắn, cần 
phải xử trí vết thương theo trình 
tự như sau: 

– Rửa sạch vết cắn nhiều lần với 
xà bông đặc hoặc các chất tẩy giặt 
khác, rửa vết thương dưới vòi 
nước mạnh ít nhất 5 phút, lấy bỏ 
hết dị vật và mô dập nát. 

– Sát trùng vết thương bằng 
dung dịch cồn 70% hoặc dung 
dịch iode. Không khâu kín da 
hoặc băng quá kín. 

– Dùng kháng sinh phòng ngừa 
nhiễm trùng vết cắn. 

– Đề phòng uốn ván bằng huyết 
thanh kháng độc tố (SAT) và 
vaccin (Tetavax). 

Nếu nạn nhân bị chó cắn (không 
biết là chó dại hay không), nên 
chủng ngừa sớm trong vòng 2 
ngày thì hiệu quả phòng bệnh rất 
cao, chủng ngừa chậm thì hiệu 
quả sẽ giảm nhưng vẫn còn hiệu 
quả, do đó có chủng vẫn còn hơn. 

– Đối với con chó cắn người, 
nếu còn sống nên nhốt nó trong 
10 ngày và theo dõi, nếu chó vẫn 
còn khoẻ mạnh thì có thể ngưng 
các biện pháp điều trị. Nếu chó bị 
đập chết, nên cắt đầu chó để xét 
nghiệm xác định bệnh dại.  

(Theo duoclieuviet.vn) 

HỎI – ĐÁP  
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Mẹo vặt: Cách nhận biết lạp 
xưởng an toàn ngày Tết 

Lạp xưởng tươi, không sử dụng 
phẩm màu, hóa chất sẽ có màu đỏ 
hồng, màu tươi đều thấy rõ độ 
trong của thịt do được làm từ thịt 
tươi và các loại gia vị, rượu Mai 
Quế Lộ an toàn cho sức khỏe. 

Lạp xưởng ngon dù được đóng 
gói kỹ càng, bạn vẫn ngửi được 
mùi hương đặc trưng của rượu, 
gia vị và hạt tiêu. 

 
Bề mặt lạp xưởng chặt chẽ, có 

khả năng đàn hồi. Ruột heo để 
làm vỏ bao lạp xưởng được xử lý 
kỹ càng không có mùi ngấy, gắt 
dầu, khô ráo, không mốc, không 
có chất kết dính. 

Lát lạp xưởng sau khi cắt chắc 
chắn, thịt và vỏ gắn chặt, thịt mịn, 
màu sắc đồng đều, mùi vị thơm. 

Ngoài ra, khi chọn mua lạp 
xưởng bạn nên chọn sản phẩm có 
thương hiệu, có đăng ký chất 
lượng sản phẩm, đóng gói bao bì 
cẩn thận, hút chân không ngăn 
chặn nấm mốc và vi khuẩn theo 
đúng quy định của cục vệ sinh an 
toàn thực phẩm. 

Cách bảo quản lạp xưởng lâu 
trong ngày Tết 

Đối với lạp xưởng khô: 
- Để giữ lạp xưởng khô được lâu 

không nên cho vào tủ lạnh. Thay 
vào đó, bạn hãy chuẩn bị một cái 
rá hoặc hộp hoặc khay, rồi đặt 
một cốc rượu trắng vào chính 
giữa và xếp lạp xưởng xung 
quanh. Hương rượu tỏa ra sẽ ngăn 
ruồi, muỗi, kiến rất hiệu quả, nhờ 
đó lạp xưởng sẽ trong để lâu mà 
ăn vẫn rất thơm ngon. 

- Hoặc bạn có thể phun một lớp 
rượu trắng lên lạp xưởng khô và 
bỏ vào lọ, đậy kín. Như vậy có 
thể để được nửa năm mà không 
hỏng hoặc biến mùi. 

Đồi với lạp xưởng tươi: 
- Lạp xưởng mang về, chặt vài 

trái dừa xiêm lấy nước để luộc lạp 
xưởng. Cứ để lửa nhỏ luộc cho 
đến khi nước dừa tươi rút hết vào 
từng chiếc lạp xưởng, để nguội 
rồi cho vào tủ lạnh. Sau đó ăn tới 
đâu mang lạp xưởng ra chiên 
hoặc nướng tới đó. Cách bảo quản 
này giúp lạp xưởng để được lâu từ 
3 - 6 tháng.  

- Mua về bỏ vào hủ nhựa, đậy 
nắp kính bảo quản trong ngăn mát 
tủ lạnh được khoảng nửa tháng, 
trong ngăn đông đá thì bảo quản 
được lâu hơn 

(Theo ST Điện máy xanh) 


