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NGÀY QUỐC TẾ HẠNH 
PHÚC - NGÀY CỦA CHIA SẺ 
VÀ YÊU THƯƠNG    

Thật khó có thể định nghĩa 
chính xác về hạnh phúc vì hạnh 
phúc có nhiều cung bậc khác 
nhau và mỗi người cũng có thể tự 
định nghĩa về hạnh phúc cho 
riêng mình. Nhưng nói chung lại 
thì hạnh phúc là trạng thái cảm 
xúc khi người ta có được, đạt 
được cái gì đó làm thỏa mãn 
mong muốn của mình. 

 
Ảnh minh họa 
Nghiên cứu trong lĩnh vực tâm 

lý học tích cực (positive 
psychology) hạnh phúc thường 
định nghĩa: người hạnh phúc là 
một người trải nghiệm thường 
xuyên các cảm xúc tích cực như 
niềm vui, thích thú, tự hào và ít 
khi (mặc dù không phải là không 
có) các cảm xúc tiêu cực như 
buồn bã, lo âu và giận dữ. Hạnh 
phúc cũng có thể nói có mối liên 

hệ tới sự hài lòng trong cuộc sống 
(life satisfaction), đánh giá về 
cuộc sống, các khoảnh khắc hoan 
lạc, nhưng trên hết nó liên quan 
đến trải nghiệm tích cực của cảm 
xúc (positive experience of 
emotions). 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc được 
Liên Hợp quốc  lấy từ ý tưởng 
của Vương quốc Bhutan là đất 
nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa 
trên các yếu tố như: sức khỏe, 
tinh thần, giáo dục, môi trường, 
chất lượng quản lý và mức sống 
của người dân. Vương quốc Bu-
tan (Bhutan), một quốc gia nhỏ bé 
nằm ở khu vực Nam Á, phía 
Đông dãy Hy Mã Lạp Sơn 
(Himalaya). Từ những năm đầu 
tiên của thập kỷ 70 thế kỷ XX, 
Bhutan là quốc gia đã ghi nhận 
vai trò của hạnh phúc quốc gia 
hơn là thu nhập quốc gia. Họ thực 
thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc 
gia thay vì tổng sản phẩm quốc 
nội. Họ cho rằng nhu cầu về Ngày 
Hạnh phúc cần thiết đối với tất cả 
các nước và con người trên toàn 
thế giới để liên kết, đoàn kết toàn 
nhân loại. 

Việc Liên Hợp quốc chọn ngày 
20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc 
vì đây là ngày đặc biệt trong năm, 
khi mặt trời nằm ngang đường 
xích đạo, nên trong ngày này có 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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độ dài ngày và đêm bằng nhau - 
là biểu tượng cho sự cân bằng, hài 
hòa của vũ trụ. Cũng là biểu 
tượng của sự cân bằng giữa âm và 
dương, giữa ánh sáng và bóng tối, 
giữa ước mơ và hiện thực…. Bởi 
vậy ngày 20/3 - Ngày Quốc tế 
Hạnh phúc cũng truyền tải thông 
điệp rằng: cân bằng, hài hòa là 
một trong những chìa khóa để 
mang đến hạnh phúc. 

Vậy thì làm thế nào để cân 
bằng, để đạt được sự hài hòa 
nhằm đón nhận được hạnh phúc? 
Nguyên Tổng Thư ký Ban Ki-
Moon khẳng định: “Chúng ta cần 
một mô hình kinh tế mới mà ở đó 
các bên phải công nhận sự phát 
triển bền vững của cả ba trụ cột 
xã hội, kinh tế và môi trường 
trong lành. Các yếu tố này kết 
hợp với nhau sẽ tạo ra khái niệm 
chỉ số chung về hạnh phúc toàn 
cầu. Chỉ số này được tính toán 
dựa trên các yếu tố về sức khỏe, 
tinh thần, giáo dục, môi trường, 
chất lượng quản lý và mức sống 
của người dân. Ba yếu tố đó gồm: 
Xã hội - Kinh tế - Môi trường. 
Nếu làm được cả 3 điều này, 
chúng ta sẽ có một thế giới hạnh 
phúc”. 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc sau 
khi công bố đã được nhiều quốc 
gia trên thế giới ủng hộ. Đến nay, 

đã có 193 quốc gia thành viên 
hưởng ứng và cam kết sẽ ủng hộ 
ngày này bằng các nỗ lực nâng 
cao chất lượng cuộc sống, xây 
dựng xã hội công bằng, phát triển 
bền vững, nhằm đem lại hạnh 
phúc cho người dân. Việt Nam 
cũng là một trong những quốc gia 
tích cực trong việc hưởng ứng 
Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Thủ 
tướng Chính phủ đã có Quyết 
định số 2589/QĐ-TTg ngày 
26/12/2013 phê duyệt Đề án “Tổ 
chức các hoạt động nhân Ngày 
Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng 
năm”. Điều đó mang ý nghĩa lớn 
lao để từ đó có hành động cụ thể, 
thiết thực xây dựng gia đình hạnh 
phúc, cộng đồng hạnh phúc của 
người Việt Nam. 

(Theo baophapluat.vn) 
 

PHÁT ĐỘNG NGÀY CHẠY 
OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE 
TOÀN DÂN NĂM 2018    

Nhằm tiếp nối ý chí, bản lĩnh, 
tinh thần thể thao và những thành 
công vang dội của ĐT bóng đá 
U23 Việt Nam, để việc triển khai 
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 
toàn dân năm 2018 diễn ra theo 
đúng kế hoạch và đạt mục đích 
yêu cầu đề ra, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn 
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hóa và Thể thao các tỉnh/ thành, 
các cơ sở đào tạo và các cơ quan 
truyền thông trực thuộc Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch khẩn 
trương thực hiện triển khai các 
nội dung được giao. 

 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Thể thao ngày 

nay) 

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa 
và Thể thao các tỉnh, thành tham 
mưu xây dựng và trình UBND 
tỉnh, thành ban hành Quyết định 
thành lập Ban Chỉ đạo và Kế 
hoạch tổ chức Ngày chạy 
Olympic vì sức khỏe toàn dân 
2018 của địa phương. 

Đồng thời, phối hợp với các cơ 
quan truyền thông đẩy mạnh 
tuyên truyền về vai trò, lợi ích, 
tác dụng của tập luyện thể dục thể 
thao đối với sức khỏe, tuyên 
truyền bài viết “Thể dục và sức 
khỏe” của Bác Hồ, 72 năm hình 
thành, phát triển của ngành thể 
dục thể thao và vận động mọi 
tầng lớp nhân dân hưởng ứng 
tham gia Ngày chạy. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn 
thành lập Ban Tổ chức, xây dựng 
kế hoạch, triển khai tổ chức Ngày 
chạy Olympic và các hoạt động 
thể dục thể thao trên tất cả các xã, 
phường, thị trấn. Phối hợp với các 
đơn vị liên quan huy động tối đa 
các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ 
lực lượng vũ trang, thanh niên, 
học sinh, sinh viên, công chức, 
viên chức, người lao động, người 
trung cao tuổi… hiện đang sinh 
sống, làm việc trên địa bàn cùng 
tham gia. 

Đối với các cơ sở đào tạo trực 
thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch xây dựng kế hoạch, tổ 
chức Ngày chạy Olympic và các 
hoạt động thể dục thể thao của 
đơn vị mình phù hợp với điều 
kiện thực tiễn, đảm bảo tiết kiệm, 
hiệu quả, huy động tối đa sinh 
viên tham gia. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể 
thao các tỉnh/thành triển khai và 
gửi báo cáo trước ngày 
15/04/2018. 

Cụ thể, tại Bà Rịa-Vũng Tàu: 
Tại TP. Vũng Tàu đã diễn ra Giải 
leo núi Nhỏ hưởng ứng “Ngày 
chạy Olympic vì sức khỏe toàn 
dân 2018”. 
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Tham dự giải gồm các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP.Vũng 
Tàu cùng đại diện các sở, ngành 
và gần 2.000 người là cán bộ, 
công nhân viên chức, người lao 
động của các cơ quan, đơn vị, xã, 
phường, trường học trên địa bàn 
TP.Vũng Tàu. 

Sau lễ khai mạc, gần 2.000 
người xuất phát từ Nhà Văn hóa 
Thanh niên tỉnh (160 Hạ Long) đi 
bộ đồng hành leo núi Nhỏ với 
đích đến là ngọn hải đăng. Với 
tổng chiều dài khoảng 2,5km, các 
VĐV đã hoàn thành cuộc thi sau 
gần 40 phút. 

(TH) 
 

NÔNG NGHIỆP “SẠCH” NHỜ 
CÔNG NGHỆ CAO    

Nhờ áp dụng công nghệ cao mà 
nông dân ở TPHCM từ tình trạng 
luôn phải “bán mặt cho đất, bán 
lưng cho trời” nay đã được an 
nhàn. Tuy các nông hộ nhỏ, lẻ 
thực hiện “công nghệ cao” chưa 
được bài bản, nhưng chất lượng, 
sản lượng đều được tăng lên… 

 
Nhà màng trồng rau công nghệ cao của 

nông dân Lê Văn Dễ (huyện Hóc Môn) 

Tăng sản lượng, giảm lao 
động 

Đó là hiệu quả nhiều nông dân 
thấy được khi làm nhà màng, hệ 
thống tưới nước, trồng thủy 
canh… Điển hình, vườn trồng rau 
thủy canh công nghệ cao của 
nông dân Lê Văn Dễ (huyện Hóc 
Môn) với diện tích hơn 1.000m² 
chỉ cần một lao động với 2 “vai”: 
vừa sản xuất, vừa bảo vệ. Nhà 
vườn được đầu tư nhiều công 
nghệ cao như nhà màng, mái hiên 
che nắng mưa, máy đo nhiệt độ, 
quạt gió điều hòa không khí… 
Toàn bộ hệ thống đều được tự 
động hóa, chỉ cần có người “ấn 
nút” là hoạt động. Bên cạnh đó, 
để sản xuất sản phẩm sạch sau khi 
áp dụng công nghệ cao, yếu tố 
nước, môi trường cũng rất quan 
trọng nên vị trí trồng cần phải 
kiểm tra kỹ lưỡng. 

Nông dân Lê Văn Dễ chia sẻ: 
“Đầu tiên, vườn rau thủy canh của 
tôi chỉ sử dụng nhà màng, rau rất 
dễ bị hư. Sau nhiều lần nghiên 
cứu, tôi đã đầu tư bên trong nhà 
màng 2 mái hiên di động là màu 
trắng và màu tối. Mái hiên màu 
trắng sẽ kéo ra che khi trời mưa, 
còn mái hiên màu tối thì dùng khi 
trời nắng gắt. Từ khi sử dụng 2 
mái hiên này, tôi giảm được chi 
phí cho việc phun sương mà chất 
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lượng sản phẩm lại tốt hơn. Trung 
bình, nhà màng sẽ phải thay mới 
sau 5 năm sử dụng, còn hạ tầng 
thì khoảng 15 năm. Sản xuất rau 
theo phương thức này, tôi không 
phải thuê nhiều nhân công, chỉ 
khi nào đến ngày thu hoạch hoặc 
gieo trồng thì mới thuê lao động 
thời vụ. Hiện tôi đang nghiên cứu 
thêm việc áp dụng công nghệ cao 
để hướng đến sản xuất sản phẩm 
hữu cơ”. 

Tăng chất lượng 
Đã có nền tảng trồng nấm rơm 

nhiều năm, anh Bùi Công Đức 
(quận Thủ Đức) quyết định phủ 
bạt toàn bộ nhà trồng nấm (diện 
tích hơn 1.000m²) thay vì trồng 
“hở” như trước kia, nhằm giảm 
thiếu tác động ô nhiễm của môi 
trường xung quanh. Trước đó, 
anh Đức thử nghiệm chỉ phủ bạt 
một nhà trồng nấm, sau đó so 
sánh năng suất giữa trồng trong 
nhà bình thường và nhà có bạt. 
Kết quả, nấm rơm trồng nhà có 
bạt do không nhiễm vi sinh nên 
cho năng suất nhiều hơn, chất 
lượng tốt, đạt tiêu chuẩn cao. Bên 
cạnh đó, thời gian chăm sóc cũng 
giảm, phôi nấm có sức đề kháng 
tốt do không tiếp xúc với môi 
trường bên ngoài. 

Không chỉ trong trồng trọt, 
ngay cả chăn nuôi khi được áp 

dụng công nghệ cao cũng mang 
lại hiệu quả tích cực. Điển hình 
như mô hình nuôi heo trong “nhà 
lạnh” (với hệ thống làm mát, quạt 
hút gió) của ông Trầm Quốc 
Thắng (Trại heo Gia Phát thuộc 
Hợp tác xã Tiên Phong). Bên 
trong nhà lạnh nuôi heo không có 
mùi hôi nồng nặc như cách nuôi 
bình thường. Thay vì phải có 
nhân công để đổ nước uống, cho 
thức ăn vào máng thì khâu này đã 
hoàn toàn tự động qua hệ thống 
cho ăn, chỉ cần heo đụng vào 
máng thì nước, thức ăn tự động 
bơm ra. 

Ông Trầm Quốc Thắng cho 
hay, chi phí đầu tư ban đầu chỉ 
tốn thêm 10% trên một con heo so 
với đầu tư bình thường, nhưng lại 
giảm được chi phí lao động trong 
15 năm. Đặc biệt, heo nuôi trong 
nhà lạnh không cần phải tắm 
nhiều như heo nuôi bình thường. 
Cộng thêm môi trường sinh sống 
sạch nên heo tăng sức đề kháng, ít 
bệnh tật, chất lượng thịt an toàn 
hơn. Đặc biệt là thời gian nuôi 
cho heo đạt chuẩn được rút ngắn, 
heo xuất chuồng sớm hơn 10 
ngày so với heo nuôi kiểu truyền 
thống.  

Cũng nhờ áp dụng công nghệ 
cao, ao tôm của nông dân Trần 
Văn Chấm (huyện Cần Giờ) tăng 
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năng suất và không còn phải sử 
dụng kháng sinh. 

Theo ông Chấm, kinh nghiệm 
cho thấy tôm giống rất quan 
trọng, vì nếu từ nhỏ sức đề kháng 
không tốt thì tương lai người nuôi 
cũng rất cực, ông quyết định nuôi 
tôm giống trong môi trường kín 
(được bao bọc bởi nhà màng). 
Đối với ao nuôi tôm ngoài trời, 
ông dùng nhiều màng lưới giăng 
trên cao để giảm ánh nắng mặt 
trời chiếu xuống ao (vì nếu nhiều 
nắng sẽ xuất hiện tảo, làm ảnh 
hưởng đến hệ sinh thái và tác 
động trực tiếp đến con tôm). 
Ngoài ra, ông Chấm sử dụng thiết 
bị công nghệ để xây dựng hồ lọc 
nước sạch, giúp tôm không bị 
bệnh, không chết.  

(Theo nhanong.com.vn) 
 

 
 
 
NHỮNG CHÍNH SÁCH, PHÁP 
LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC CẦN 
ĐƯỢC ĐẨY MẠNH TUYÊN 
TRUYỀN TRONG NGÀY 
QUỐC TẾ HẠNH PHÚC  

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế 
Hạnh phúc, góp phần xây dựng 
gia đình ấm no, hạnh phúc, xã hội 
công bằng, văn minh; tạo môi 
trường sống, làm việc hạnh phúc 

hơn cần: (i) Tôn trọng và nghiêm 
chỉnh chấp hành pháp 
luật; (ii) Mọi hành vi vi phạm 
pháp luật đều bị lên án, phải bị 
phát hiện kịp thời và xử lý 
nghiêm minh. 

Theo đó, xác định nội dung 
tuyên truyền về chính sách pháp 
luật và việc thực hiện chính sách 
pháp luật của Đảng và Nhà nước 
về an sinh xã hội, về hôn nhân và 
gia đình, phòng chống bạo lực gia 
đình, xây dựng gia đình no ấm, 
tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, 
tuyên truyền gương người tốt, 
việc tốt; chuyện thực, việc thực, 
kinh nghiệm, mô hình hay về các 
hoạt động vì hạnh phúc, xây dựng 
gia đình hạnh phúc, cộng đồng 
hạnh phúc; phê phán những biểu 
hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi 
phạm pháp luật về gia đình; 
khuyến khích mọi cá nhân, tổ 
chức, cộng đồng có hoạt động 
tích cực đem lại hạnh phúc cho 
người thân, gia đình và cộng 
đồng. 

Chính sách về an sinh xã hội 
Hệ thống an sinh xã hội là một 

bộ phận trong mô hình phát triển 
xã hội để thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh. Hoạt động của hệ 
thống an sinh xã hội là nơi thể 
hiện rõ nhất tính “định hướng xã 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 



Phổ Biến Kiến Thức số 219 - 3.2018 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 7 

hội chủ nghĩa” của nền kinh tế thị 
trường, trong đó, con người luôn 
có được, bao gồm cả cảm nhận 
được, một cuộc sống yên ổn và an 
toàn, có khả năng phòng ngừa 
những cú sốc và có những “chiếc 
phao cứu sinh” khi gặp phải 
những biến cố, rủi ro bất thường. 

Từ nhiều năm qua, Đảng và 
Nhà nước ta luôn quan tâm xây 
dựng và tổ chức thực hiện các 
chính sách an sinh xã hội, coi đây 
vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
để phát triển bền vững, ổn định 
chính trị - xã hội. Diện thụ hưởng 
chính sách ngày càng mở rộng, 
mức hỗ trợ được nâng lên. Nguồn 
lực đầu tư phát triển các lĩnh vực 
xã hội ngày càng lớn. Nước ta đã 
đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng, nhất là trong giảm nghèo, 
tạo việc làm, giáo dục và đào tạo, 
y tế, trợ giúp người có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn. Đời sống vật 
chất và tinh thần của người 
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 
được cải thiện và đã được quốc tế 
ghi nhận và đánh giá cao. 

Chính phủ đã đặt ra mục tiêu 
đến năm 2020 cơ bản hình thành 
một hệ thống an sinh xã hội bao 
phủ toàn dân nhằm bảo đảm để 
người dân có việc làm, thu nhập 
tối thiểu; tham gia bảo hiểm xã 
hội, bảo đảm hỗ trợ những người 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
(trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 
người cao tuổi thu thập thấp, 
người khuyết tật nặng, người 
nghèo…); bảo đảm cho người dân 
tiếp cận được các dịch vụ xã hội 
cơ bản ở mức tối thiểu (y tế, giáo 
dục, nhà ở, nước sạch, thông tin), 
góp phần giảm nghèo bền vững, 
ổn định chính trị và phát triển 
kinh tế - xã hội. Để đạt được mục 
tiêu trên, cần tập trung vào những 
nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Một 
là, bảo đảm thu nhập tối thiểu và 
giảm nghèo; hai là, phát triển bảo 
hiểm xã hội; ba là, trợ giúp xã hội 
cho những người có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn; bốn là, tiếp 
cận dịch vụ xã hội cơ bản ở mức 
tối thiểu (về giáo dục, chăm sóc y 
tế, nhà ở, nước sạch, thông tin). 

Cùng với những giải pháp nêu 
trên, công tác lãnh đạo, quản lý 
Nhà nước, tuyên truyền và hợp 
tác quốc tế về an sinh xã hội sẽ 
tiếp tục được đẩy mạnh theo 
hướng tăng cường sự lãnh đạo 
của các cấp ủy Đảng, chính quyền 
trong việc thực hiện an sinh xã 
hội; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, nâng 
cao nhận thức của các cấp, các 
ngành và người dân về an sinh xã 
hội. 

Pháp luật về hôn nhân và gia 
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đình 
Nhà nước có chính sách, biện 

pháp bảo hộ hôn nhân và gia 
đình, tạo điều kiện để nam, nữ 
xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến 
bộ, một vợ một chồng, vợ chồng 
bình đẳng; xây dựng gia đình ấm 
no, tiến bộ, hạnh phúc và thực 
hiện đầy đủ chức năng của mình; 
tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về hôn 
nhân và gia đình (về những vấn 
đề như: Kết hôn; quan hệ giữa vợ 
và chồng; ly hôn; quan hệ cha, 
mẹ, con, các thành viên khác 
trong gia đình; cấp dưỡng; giám 
hộ; quan hệ hôn nhân và gia đình 
có yếu tố nước ngoài; trách nhiệm 
của công dân, Nhà nước và xã hội 
đối với gia đình); vận động nhân 
dân xóa bỏ phong tục, tập quán 
lạc hậu về hôn nhân và gia đình, 
phát huy truyền thống, phong tục, 
tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc 
của mỗi dân tộc. 

Việc tuyên truyền giúp người 
dân hiểu rõ và thực hiện nghiêm 
chỉnh pháp luật hôn nhân và gia 
đình, góp phần xây dựng gia đình 
no ấm, bình đẳng, bền vững; bảo 
vệ tốt hơn các quyền con người, 
quyền công dân, đặc biệt là quyền 
của phụ nữ, trẻ em trong lĩnh vực 
hôn nhân và gia đình. 

Pháp luật về phòng chống bạo 

lực gia đình 
Tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về phòng, chống bạo lực gia 
đình nhằm nâng cao nhận thức 
cho người dân về pháp luật, đặc 
biệt là nắm rõ các hành vi về bạo 
lực gia đình; nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của cộng đồng, cá 
nhân trong phòng chống bạo lực 
gia đình, tập trung đẩy mạnh, 
nhân rộng các mô hình can thiệp 
phòng, chống bạo lực gia đình và 
thực hiện bình đẳng giới; tổ chức 
các hoạt động bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ công tác gia đình 
cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên 
làm công tác gia đình các cấp; 
tăng cường các hoạt động kiểm 
tra, giám sát chuyên ngành, liên 
ngành về công tác gia đình và 
phòng chống bạo lực gia đình.  

Trên thực tế, không có bất kỳ 
quốc gia nào có thể tạo dựng hạnh 
phúc cho con người mà thiếu sự 
đóng góp của từng cá nhân. Nhà 
nước đóng vai trò tạo ra các cơ 
chế, chính sách, còn cá nhân từng 
người dân cũng cần phải tự nỗ lực 
để mang đến hạnh phúc cho chính 
bản thân mình. Vì vậy, cùng với 
cả nước, mỗi người dân hãy phấn 
đấu thể hiện bằng hành động có ý 
nghĩa nhất cho gia đình mình và 
cho quê hương trong giai đoạn 
hiện nay. Theo đó, mỗi người cần 
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gương mẫu chấp hành tốt đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, 
tích cực tham gia các phong trào 
thi đua của địa phương; xây dựng 
gia đình hòa thuận, hạnh phúc, 
tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi 
người trong cộng đồng. Thực hiện 
tốt những điều đó nghĩa là mỗi 
người đã góp phần chào đón Ngày 
Quốc tế Hạnh phúc 20/3, vừa là 
biểu hiện sự nỗ lực nâng cao chất 
lượng cuộc sống, xây dựng xã hội 
công bằng, phát triển bền vững, 
nhằm đem lại hạnh phúc cho bản 
thân mình, cho người thân, gia 
đình và cộng đồng xã hội. 

 (Theo tcdcpl.moj.gov.vn) 
 

CẢNH GIÁC VỚI KEM 
TRẮNG DA CẤP TỐC  

Hiện nay, có tình trạng rất đáng 
ngại là nhiều phụ nữ đồn đại, 
truyền miệng, mua bán trao tay 
chế phẩm, thường là không rõ 
nguồn gốc, gọi là “kem trắng da 
cấp tốc” mà trước đây còn gọi 
“kem trộn tự chế”. 

 
Điển hình có một công thức 

kem tự chế: thuốc viên Aspirin 

pH 8, kem Cortibion, thuốc viên 
Becozyme, kháng sinh 
Lincomycin rất có hại, đã làm hại 
da mặt của biết bao phụ nữ. Rất 
có hại vì có thành phần Cortibion 
là tên biệt dược của thuốc 
corticoid làm hại da rất dữ. 
Aspirin có tính acid làm bào mòn 
da, còn kháng sinh Lincomycin là 
loại không bao giờ dùng ngoài da. 
Do kem tự chế chứa corticoid nên 
mới bôi lên da, corticoid có trong 
kem trộn làm trắng, trị mụn, trị 
thâm nám, thậm chí có thể giúp 
làm trắng da siêu tốc. Nó cũng 
giúp làm mịn da, nhất là trong 
thời gian đầu sử dụng. Tuy nhiên, 
nếu sử dụng lâu dài hoặc ngừng 
bôi, nó sẽ có những tác dụng phụ 
ghê gớm cho làn da là làm teo da, 
rạn da, da dễ bị nhiễm trùng vì 
mất sự đề kháng, hoặc dùng lâu 
ngày da mặt mịn màng đâu không 
thấy mà sẽ thấy bị mụn trứng cá, 
phát mụn tấm khắp mặt. Không 
những thế, nếu bôi lâu ngày thuốc 
có thể thấm qua da vào máu làm 
cho các cô gái tiền dậy thì bị rối 
loạn sự phát triển hệ lông. Kem tự 
chế vừa kể còn được sản xuất bán 
truyền tay rất nguy hiểm trong 
thời gian dài.  

Nhiều kem trộn tự chế hiện nay 
được gọi là mỹ phẩm và được 
quảng cáo là sản xuất từ các 
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nguyên liệu tự nhiên như dầu cám 
gạo, dầu ô liu, dầu gấc, mật ong, 
mỡ trăn, trà xanh… Nhưng đa 
phần kem trộn bán trên mạng 
thường là kem trộn không nhãn 
mác, không đăng ký được phép 
lưu hành, thường bán ở các shop 
mỹ phẩm online trôi nổi hoặc 
ngoài chợ thì tránh sao không có 
sự ngụy tạo về thành phần và chất 
lượng của kem trộn tự chế. Do là 
hàng trôi nổi, không rõ nguồn 
gốc, không được cơ quan chức 
năng kiểm định chất lượng thì 
chắc chắn không an toàn cho 
người sử dụng, thậm chí để lại 
nhiều biến chứng khó lường. Các 
nguyên liệu gọi là tự nhiên được 
quảng cáo rầm rộ cho “kem trắng 
da cấp tốc” nhưng thực tế không 
rõ nguồn gốc thì làm sao đảm bảo 
về mặt vi sinh (kem tự chế chứa 
đường mật, mật ong, dầu ô liu, 
dầu cám gạo… là môi trường rất 
tốt để vi khuẩn, vi nấm phát 
triển), về an toàn vệ sinh thực 
phẩm và mỹ phẩm… 

Xin có lời khuyên: 
- Hoàn toàn không nên dùng bất 

cứ loại “kem trắng da cấp tốc” 
hay “kem trộn tự chế” nào được 
quảng cáo qua miệng hoặc trên 
mạng và thật sự không rõ nguồn 
gốc, nên tin rằng nếu dùng chúng 
chắc chắn “tiền mất tật mang”. 

- Cần ý thức việc sử dụng chế 
phẩm bôi ngoài da có khi cũng 
phức tạp và nhiều lúc đòi hỏi sự 
thận trọng không kém gì dùng 
thuốc để uống hay thuốc tiêm. 

- Đối với các mỹ phẩm như: 
kem dưỡng da, kem trị mụn, kem 
trị tàn nhang cũng cần phải xem 
như dược phẩm và phải dùng với 
ý thức và thận trọng như dùng 
một loại thuốc dùng ngoài da. 

- Nhiều rối loạn ngoài da như bị 
thâm, nám da, da nhăn, da có 
mụn, muốn điều trị có hiệu quả, 
tốt nhất là đến bác sĩ chuyên khoa 
da liễu để khám và để được chỉ 
định đúng thuốc, đúng dạng 
thuốc, đúng liều lượng và đúng 
cách sử dụng. 

 (Theo KHPT) 
 

CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ NHẬN 
BIẾT RAU HỮU CƠ  

Rau hữu cơ là loại rau được 
canh tác tự nhiên, đảm bảo an 
toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, trên thị 
trường có rất nhiều loại rau mang 
nhãn mác hữu cơ nhưng bạn 
không thể biết chính xác có phải 
là rau sạch hay không. Dưới đây 
là những cách nhận biết rau hữu 
cơ đơn giản nhất, hãy 'bỏ túi' cho 
riêng mình. 

1. Rau có tem chứng nhận 
PGS 
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Từng quốc gia có sử dụng nhiều 

tem chứng nhận hữu cơ khác 
nhau. Ở Việt Nam hiện tại là tem 
chứng nhận PGS; những sản 
phẩm rau đáp ứng đủ các điều 
kiện tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ 
mới được mang nhãn hiệu PGS và 
được công nhận rau hữu cơ. Đó là 
các loại rau được trồng theo quy 
trình sạch, phát triển tự nhiên. 

Trong quá trình trồng, không sử 
dụng phân hóa học, các loại thuốc 
trừ sâu hóa học, thuốc kích thích 
tăng trưởng, nguồn gen đột biến 
hoặc chất bảo quản. 

2. Về màu sắc 
Rau hữu cơ có một màu xanh 

rất trung thực; phần lớn các loại 
rau hữu cơ đều có màu xanh hơi 
vàng. Với các loại rau nhiều phân 
bón hóa học thì rau sẽ có màu 
xanh đậm do dư đạm - đây là màu 
xanh thu hút sâu bệnh hại cây và 
gây hại sức khỏe người sử dụng 
(dư lượng nitrat). 

3. Hình dạng thân lá 

 

Lá rau hữu cơ luôn luôn dày, 
phiến lá ngắn và cân đối, dùng tay 
sờ vào có thể cảm nhận được độ 
cứng của lá, nhìn kỹ một chút sẽ 
thấy giữa các bộ phận phát triển 
rất cân đối, không có dấu hiệu 
thân cây mập. 

4. Thân giòn, trọng lượng 
nặng, rắn chắc 

Rau hữu cơ thường rất giòn, nó 
không yểu xìu giống như loại rau 
trồng bằng phân bón hóa học 
hoặc thuốc kích thích tăng trưởng, 
thân nó rắn chắc nhưng không 
bóng mượt (vì bóng mượt là tích 
trữ quá nhiều nước trong cây). 

5. Lâu héo, dễ bảo quản 
Cây rau hữu cơ có thể bảo quản 

ở nhiệt độ phòng trong vòng vài 
ngày mà không sợ hư (hỏng), 
không nhất thiết phải bỏ tủ lạnh. 
Khi cây bị héo thì phun nước sơ 
sơ là cây có thể hồi phục về trạng 
thái ban đầu. Không giống như 
“rau hóa học” phun nước vào là 
cây sẽ hỏng. 

6. Ăn rất giòn và ngon  
Rau hữu cơ có mùi đậm đà, tự 

nhiên hơn do khả năng tích lũy 
dinh dưỡng trong một thời gian 
đủ dài. Đẳng cấp rau hữu cơ được 
thể hiện ở chỗ ngon, giòn và thơm 
một cách tự nhiên; ăn sống hoặc 
xào sơ với dầu cũng rất ngon, 
càng ít sử dụng gia vị khi xào nấu 
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thì ăn càng ngon. 
Khi rau hữu cơ luộc lên nước 

trong và không có màng. Còn đối 
với rau bẩn nước sẽ đục và đóng 
màng trên mặt.  

 (Theo baonghean.vn) 
 

BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 
CHO HẠT TIÊU ĐEN BÀ RỊA 
- VŨNG TÀU  

Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa 
lý số 00064 cho sản phẩm hạt tiêu 
đen Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) 
nổi tiếng. Chi cục Phát triển nông 
thôn tỉnh BRVT là Tổ chức quản 
lý chỉ dẫn địa lý này. 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong 

sáu tỉnh sản xuất hồ tiêu lớn nhất 
của cả nước. Đặc điểm cảm quan 
của hạt tiêu đen BRVT là quả khô 
nguyên hạt, hạt có màu nâu, màu 
xám, màu đen, mùi thơm và vị 
cay nồng. Hạt tiêu đen BRVT có 
đặc điểm hạt to, đường kính hạt 
từ 3,2 mm - 5,8 mm. Vỏ hạt tiêu 
đen BRVT mỏng, độ dày vỏ hạt 
từ 92,7 µm - 157,7 µm… 

Những tính chất, chất lượng đặc 
thù của hạt tiêu đen Bà Rịa - 

Vũng Tàu có được là do điều kiện 
địa lý tự nhiên của khu vực địa lý 
và kinh nghiệm canh tác của 
người dân. 

Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh 
ven biển thuộc vùng Đông Nam 
Bộ, địa hình có độ dốc dưới 8˚ 
chiếm trên 81% diện tích tự nhiên 
toàn tỉnh. Do vị trí địa lý giáp 
biển nên khí hậu BRVT ôn hoà, 
mát mẻ, xen kẽ mưa nắng, trong 
những ngày mùa khô vẫn có 
những trận mưa trái mùa. Khu 
vực địa lý có nền nhiệt độ cùng 
độ ẩm không khí cao và ổn định, 
mùa khô không khắc nghiệt, chế 
độ mưa phù hợp với đặc điểm 
sinh thái của cây hồ tiêu. BRVT 
nằm trong khu vực ít bão nên 
không gây nghiêng, đổ trụ tiêu, 
ảnh hưởng đến mùa vụ. Chế độ 
gió của vùng duyên hải ven biển 
với gió đất - gió biển thổi thường 
xuyên theo chu kỳ ngày - đêm 
cộng với nền nhiệt cao đã tác 
động làm mất nước liên tục, tạo 
cho sản phẩm hạt tiêu BRVT có 
độ săn chắc, vỏ mỏng hơn các 
vùng khác. 

Đất bazan ở tỉnh BRVT có đặc 
tính khác với đất bazan trồng tiêu 
huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, 
huyện Cư Kuin và huyện Cư 
M’Gar, tỉnh Đắk Lắk, huyện 
Phước Long, Lộc Ninh, Bù Gia 
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Mập, tỉnh Bình Phước, huyện Đắk 
Lấp, tỉnh Đắk Nông bởi đất bazan 
của các huyện kể trên ở gần các 
miệng núi lửa, nham thạch giàu 
khoáng sét, tầng đất dày. Đất 
bazan của 4 huyện và thành phố 
Bà Rịa tỉnh BRVT có độ phì 
nhiêu tự nhiên và độ phì tiềm tàng 
cao. Tuy nhiên do tầng phong hoá 
ở tỉnh BRVT mỏng hơn so với 
tầng phong hóa ở các tỉnh nêu 
trên nên năng suất hồ tiêu ở 
BRVT trồng thấp hơn. 

Đặc thù về kỹ thuật canh tác 
của vùng BRVT là các vườn tiêu 
sử dụng trụ sống, được che chắn 
tốt, nên ít bị tác động khi gió lớn. 
Trong tự nhiên, cây hồ tiêu là loại 
cây dây leo, leo bám vào thân các 
cây gỗ khác, chịu bóng dưới tán, 
cây hồ tiêu đã phát triển thích 
nghi sinh thái theo hướng ưa ánh 
sáng tán xạ. Giai đoạn cây tiêu 
còn non, người dân trồng tiêu ở 
BRVT đã thiết kế vườn có chế độ 
che bóng, điều chỉnh chế độ ánh 
sáng cho vườn tiêu bằng cách cắt 
tỉa tán lá của cây trụ sống phù hợp 
với nhu cầu ánh sáng của vườn 
tiêu ở các tuổi tiêu khác nhau. 
Bóng rợp cho tiêu sẽ giảm dần từ 
60% xuống 40% mức độ che phủ 
từ khi cây nhỏ đến khi cây lớn. 

Khu vực địa lý trồng tiêu đen 
bao gồm: Xã Kim Long, xã Bàu 

Chinh, xã Quảng Thành, xã Bình 
Trung, xã Bình Giã, xã Láng Lớn, 
xã Xuân Sơn, xã Đá Bạc, xã Bình 
Ba, xã Sơn Bình, xã Xà Bang, xã 
Suối Rao, xã Cù Bị, thị trấn Ngãi 
Giao thuộc huyện Châu Đức; xã 
Xuyên Mộc, xã Hòa Hiệp, xã Bàu 
Lâm, xã Hòa Bình, xã Hòa Hội, 
xã Hòa Hưng, xã Tân Lâm thuộc 
huyện Xuyên Mộc; xã Sông Xoài, 
xã Hắc Dịch thuộc huyện Tân 
Thành; xã Long Tân thuộc huyện 
Đất Đỏ; xã Long Phước thuộc 
thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

 
 
 
 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP 
NĂM 2018: TẬP TRUNG TÁI 
CƠ CẤU THEO HƯỚNG 
HÀNG HÓA, CHUỖI GIÁ 
TRỊ, XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI THÍCH ỨNG VỚI 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

Năm 2017, gần 2.000 DN đã 
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 
với hàng tỷ đô, ngành nông 
nghiệp gặp nhiều khó khăn do 
thiên tai, bão lũ, khủng hoảng thịt 
lợn… nhưng đã có sự tăng trưởng 
gần 3% và xuất khẩu đạt kỷ lục 
gần 37 tỷ USD.  

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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Rau quả Việt Nam cần được cơ cấu lại 

để tăng xuất khẩu Ảnh minh họa 

Đáng chú ý, nhiều ngành hàng 
xuất khẩu đạt kỷ lục mới, như 
thủy sản và gỗ lần đầu tiên cán 
mốc 8 tỷ USD. Ngành rau quả đạt 
3,45 tỷ USD, vượt lúa gạo. 

 Chúng ta đang có 22 triệu tấn 
rau, củ, quả nhưng mới chế biến 
được 9%. Khâu quy hoạch vùng 
nguyên liệu, chế biến yếu đã hạn 
chế năng lực xuất khẩu. 

 Năm 2018, công tác chế biến 
sẽ tập trung hơn với việc đầu tư 
khoảng 5-6 nhà máy ở 6 vùng 
kinh tế trọng điểm. Tổng công 
suất dự kiến các nhà máy này khi 
đi vào hoạt động đầu năm 2019 là 
1 triệu tấn. Con số này bằng công 
suất của 142 nhà máy hiện có. 

Tại "Hội nghị trực tuyến tổng 
kết năm 2017 và triển khai kế 
hoạch năm 2018 ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn", 
Bộ NN&PTNT cho biết mục tiêu 
tốc độ tăng trưởng ngành trong 
năm 2018 đạt khoảng 2,8 - 3,0%. 
Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu 
khoảng 37 - 38 tỷ USD, tăng 
0,63- 1,63 tỷ USD so với năm 

2017. 
Bộ trưởng cho biết trong năm 

2018, Bộ NN&PTNT sẽ tập trung 
vào 3 chương trình then chốt là tái 
cơ cấu theo hướng hàng hóa, 
chuỗi giá trị; tiếp tục thực hiện 
mục tiêu xây dựng nông thôn mới 
và cuối cùng là tập trung thích 
ứng với biến đổi khí hậu. 

Đối với lĩnh vực trồng trọt, Bộ 
sẽ tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng; rà soát diện tích lúa kém 
hiệu quả chuyển sang các cây 
trồng khác có lợi thế hơn hoặc 
nuôi trồng thủy sản. 

Năm nay, diện tích rau đậu các 
loại dự kiến đạt khoảng 1,12 triệu 
ha đồng thời ưu tiên phát triển các 
loại rau, hoa có giá trị kinh tế cao 
và thị trường tiêu thụ. Diện tích 
cây ăn quả các loại dự kiến sẽ 
được nâng lên 930.000 ha, tăng 
6.100 ha so với năm 2017. 

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Bộ sẽ 
tiếp tục rà soát chiến lược và điều 
chỉnh quy mô đàn vật nuôi phù 
hợp với nhu cầu thị trường hơn, 
tránh tình trạng "giải cứu" nông 
sản như năm vừa qua. 

Song song với đó, hình thức 
chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ dần chuyển 
sang quy mô công nghiệp tập 
trung, liên kết theo chuỗi và ứng 
dụng khoa học công nghệ; mở 
rộng chăn nuôi theo VietGAP. 
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Năm nay, Bộ phấn đấu đạt tốc 
độ tăng giá trị sản xuất ngành 
chăn nuôi từ 3,5-4,0%; khai thông 
thị trường tiêu thụ cả trong nước 
và xuất khẩu, nhất là thị trường 
tiêu thụ thịt lợn. 

Đối với ngành thủy sản, Bộ 
NN&PTNT đặt mục tiêu tốc độ 
tăng giá trị sản xuất thủy sản từ 
5,3 - 5,8% và kim ngạch xuất 
khẩu thủy sản đạt 8,5 tỷ USD. 
Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm 
nghiệp dự kiến đạt 6,2 - 6,5%, 
kim ngạch xuất khẩu đạt 8,2 tỷ 
USD. 

(Theo hoinongdan.org.vn) 
 
BÀI THUỐC THẢO DƯỢC 
CHỮA BỆNH CHO HEO  

Từ củ cây cỏ gấu, vỏ quế và 
cánh quả hồi, nông dân Trần 
Xuân Hùng (35 tuổi, ở ấp 1, xã 
Tiến Thành, TX Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước) đã chế thành công 
bài thưốc trị bệnh cho heo. 

Không chỉ giúp hạn chế sử 
dụng kháng sinh trên heo, mà còn 
chủ động khi heo bị bệnh, nhờ 
vậy giảm chi phí đầu vào, tăng lợi 
nhuận. 

Anh Hùng cho biết, ở Việt Nam 
nói chung và Bình Phước nói 
riêng, nguồn cây thuốc (thuốc 
nam) rất phong phú và đã cho 
thấy có hiệu quả trong phòng trị 

bệnh gia súc, gia cầm, lại ít độc 
tính. Sử dụng cây thuốc thay thế 
kháng sinh (đặc biệt trong phòng 
bệnh và có khả năng kích thích 
tăng trưởng) sẽ giảm được giá 
thành, tạo thực phẩm sạch và an 
toàn, đã được dân gian phòng trị 
nhiều bệnh cho vật nuôi rất tốt. 

Trong chăn nuôi, kháng sinh 
đóng vai trò quan trọng trong 
phòng trị bệnh, kích thích tăng 
trưởng, tăng hiệu quả sử dụng 
thức ăn cho gia súc gia cầm. Tuy 
nhiên tồn dư kháng sinh trong sản 
phẩm chăn nuôi đang là mối quan 
tâm của người tiêu dùng và cơ 
quan an toàn thực phẩm. 

Lâu nay, bệnh tiêu chảy ở heo 
(do khuẩn ecoli và các loại virus 
khác gây ra) khiến cho người 
chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. 
Trong khi đó, để trị loại bệnh 
này họ phải sử dụng thuốc thú y, 
dẫn đến tình trạng lạm dụng 
thuốc, cũng như gây tốn kém. 

Theo anh Hùng, cách làm rất 
đơn giản, dùng củ cây cỏ gấu (thu 
hái từ tự nhiên) phơi khô từ 2 - 3 
ngày. Kế đến mua vỏ cây quế và 
quả cánh hồi ở các tiệm thuốc 
Đông y hoặc ở chợ, sau đó nghiền 
nhỏ 3 loại này đã được làm sạch, 
làm khô thành hỗn hợp dưới dạng 
bột. Tiếp theo phối trộn 3 loại này 
với tỷ lệ 7:2:1, trong đó sử dụng 
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210g bột củ cỏ gấu + 60g bột vỏ 
cây quế + 30g bột quả cánh hồi. 
Sau khi trộn 3 loại xong thì tiến 
hành trộn vào thức ăn cho heo. 

Anh Hùng lý giải, củ cây cỏ 
gấu, vỏ quế và quả cánh hồi có 
tính dương (nóng), còn heo bị 
bệnh tiêu chảy có tính lạnh (âm). 
Khi heo ăn vào thì "3 nóng" sẽ tác 
dụng hạn chế "1 lạnh" (virus gây 
bệnh tiêu chảy) ra ngoài. Ngoài 
ra, ba loại này đều có thành phần 
chứa tinh dầu, axit béo, phenol… 
có tác dụng trị đau dạ dày, đường 
ruột, tiêu hóa kém. 

 
Sản phẩm trị bệnh cho heo từ củ cây 

cỏ gấu, vỏ quế và quả cánh hồi 

Ông Lê Văn Thân ở khu phố 
Thanh Bình, phường Tân Bình, 
TX Đồng Xoài chia sẻ: “Sau khi 
sử dụng thuốc trị bệnh tiêu chảy 
cho heo từ củ cây cỏ gấu, vỏ quế 
và quả cánh hồi của anh Trần 
Xuân Hùng thì đàn heo tôi đã 
khỏi bệnh rất nhanh và tiết kiệm 
chi phí”. 

(Theo hoinongdan.org.vn) 
 

KỸ THUẬT NUÔI KỲ 
NHÔNG – DÔNG (KỲ CUỐI) 

5. Thức ăn 
– Nguồn thức ăn chủ yếu là 

thức ăn thực vật: các loại rau, quả 
như rau muống, rau lang, cà chua, 
dưa hồng, lá, hoa, nụ, quả… Đặc 
biệt, chồi non xương rồng và cỏ 
dại được xem là món “khoái 
khẩu” nhất của Nhông,… Nhông 
còn ăn côn trùng (bướm, sâu non, 
giun đất…), trứng của loài bọ 
cánh cứng. Ngoài ra, còn cho 
nhông ăn cám gạo, cám hỗn hợp 
và các loại đậu… cho ăn đầy đủ 
các loại thức ăn để cung cấp dinh 
dưỡng cho Nhông. 

Để nuôi đạt năng suất cao ta cần 
tăng cường các loại thức ăn giàu 
chất dinh dưỡng cho chúng. 
Nhiều gia đình thường thái cây 
chuối trộn với cám gạo cho 
Nhông ăn. Ở những vùng có sẵn 
bí đỏ người ta băm bí đỏ ra cho 
chúng ăn. Nếu có lạc lép, hoặc 
đậu thứ phẩm, ta ngâm nước cho 
trương nở và giả nhỏ ra. Nhông 
ăn loại này rất mau lớn. Tất cả 
nguồn thức ăn động vật đều hấp 
dẫn đối với Nhông. Cần băm nhỏ 
thức ăn ra để tiện cho Nhông ăn. 
Ngoài ra cơm nguội và các thức 
ăn thừa của con người đều có thể 
cho Nhông ăn. Đặc biệt Nhông rất 
thích ăn các loại thức ăn có màu 
sắc, vị ngọt như cà chua, đu đủ, 
dưa hấu, xoài. Cà rốt, bí đỏ,… và 
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các loại hoa như hoa phượng, hoa 
dâm bụt, hoa giấy,… 

6. Chăm sóc 
– Nuôi Kỳ nhông không tốn 

nhiều công chăm sóc. Điều cần 
thiết chính là khâu bảo vệ phải 
ngăn chặn mọi ngã mà Nhông có 
thể tẩu thoát. Phải xây kín hoặc 
giăng lưới cẩn thận để tránh 
chúng lẻn đi. Khoảng cách giữa 
cây trong khu nuôi và bờ tường 
đạt ít nhất là 3m. Nhông có thể 
leo lên cây và nhảy qua tường để 
ra ngoài. 

– Quá trình chọn lọc tự nhiên 
trên vùng khí hậu khốc liệt đã tạo 
ra con Nhông có tính thích ứng 
cao. Chúng rất ít bị bệnh tật đe 
dọa. Tuy nhiên do nuôi nhiều và 
tập trung nên chúng ta cần phải 
luôn chú ý đến những biểu hiện 
bệnh lý của chúng. 

– Hiện nay hiện tượng Nhông 
lớn cắn con bé là vấn đề hằng 
ngày. Ta phải tìm mọi cách để 
phòng tránh. 

– Nhông là loài sống ở các vùng 
đất khô hạn nhưng khả năng chịu 
nắng của chúng cũng có hạn. Nếu 
ta để Nhông mắc lưới (khi thu 
hoạch) mà không kịp gỡ chân cho 
chúng thì chỉ cần 2 giờ sau chúng 
có thể chết.  

– Việc trồng cây và tạo độ ẩm 
thích hợp cho khu vực tổ chức 

nuôi là việc cần quan tâm thường 
xuyên. Cố gắng đừng để tình 
trạng khu nuôi rơi vào tình trạng 
quá khô hạn, quá nắng nóng. 
Ngay từ khâu lựa chọn chỗ nuôi 
ta cần phải tính toán vấn đề này. 

– Kẻ thù của Nhông ngoài chim 
diều hâu còn có chó, mèo, chuột. 
Để chống mèo chuột người ta 
thường giăng lưới nilon (loại lưới 
dùng để bắt cá) dọc theo bờ tường 
và căng về phía trong khoảng 2m. 
Mèo và chuột rất sợ rơi vào loại 
lưới này vì chúng không đi được. 
Phải thường xuyên theo dõi xử lý 
các trường hợp xảy ra. 

– Giữ cho môi trường nuôi 
Nhông được yên tĩnh và bình an 
là cả một vấn đề quyết định, vì 
vậy không thể lơ là. 

7. Sinh trưởng và hiện tượng 
lột xác của Nhông 

– Sinh trưởng: Nhông sinh 
trưởng nhanh, mau lớn và rất ít bị 
dịch bệnh nên không cần chăm 
sóc nhiều (chỉ đề phòng mèo, 
chuột cống và rắn). Hiện nay một 
số người nuôi Nhông có phát hiện 
Nhông thường bị bệnh sổ mũi vào 
mùa lạnh nhưng tự khỏi. Tỷ lệ 
sống của Nhông khá cao, đạt từ 
90 – 95%. 

– Lột xác: Lột xác là một hoạt 
động sinh lý bình thường và cần 
thiết cho quá trình phát triển của 
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cơ thể Nhông. Thậm chí lột xác 
còn là một chỉ tiêu quan trọng 
biểu thị trạng thái sức khỏe của 
chúng. Nhông muốn lớn phải lột 
xác, chúng lột xác nhiều lần trong 
năm. Đặc biệt vào mùa hoạt động 
chúng lột xác liên tục lúc đó 
chúng ăn khỏe và lớn nhanh. 
Trong điều kiện tự nhiên, các nhà 
khoa học đã xác định tần suất lột 
xác ở dông cát trung bình là: 

+ Con cái: 7.83 lần/mùa hoạt 
động 

+ Con đực: 8.15 lần/mùa hoạt 
động 

+ Quá trình lột xác diễn ra trong 
3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn có 
những biểu hiện khác nhau. 

a) Thời kỳ chuẩn bị lột xác (3 
– 6 ngày) 

– Lúc này da chúng ở 2 bên 
sườn, ở các chấm ô van trên lưng 
và ở cổ có màu vàng cam. Mặt 
trên của các chi cũng sẽ chuyển 
sang màu vàng đậm. Phần da màu 
trắng xám dưới bụng, dưới chi và 
đuôi sẽ chuyển màu xám tối. 

– Nhông uể oải, ít ăn, ít hoạt 
động (mỗi ngày nó chỉ ra ngoài 1-
2 giờ). Nó nằm lì trong hang. 
Cũng lúc này chúng có mùi hôi 
đặc biệt – mùi của động vật bắt 
đầu thối rửa. 

b) Thời kỳ lột xác chính 
thức (7- 10 ngày) 

Lúc này Nhông sẽ bỏ lớp vỏ da 
cũ để thay bằng một lớp mới. 
Nhông sẽ chui ra khỏi hang tìm 
nơi thuận lợi để lột xác. Nó tìm 
thấy gốc cây, mõm đá, bờ tường, 
nền đất cứng,… chà mạnh đầu, 
cổ, lưng và vùng bụng vào đó để 
da bong ra từng mãng tại chỗ nó 
cà. Sau đó phần da ở nách, ở các 
ngón chân cũng dần dần bong ra. 
Thứ tự sẽ lột là: 

– Lột xác phần đầu. 
– Lột xác phần thân. 
– Lột xác nốt phần thân và phần 

đuôi. 
c) Thời kỳ sau khi lột xác (20-

31 ngày) 
– Thời gian này được tính từ lúc 

hoàn thành lần lột xác trước đến 
lần lột xác tiếp theo. Sau khi lột 
da xong, da của nó bóng đen, các 
hoa văn ở cổ, đầu, lưng và hai bên 
sườn đều có màu vàng cam. Điều 
này quan sát thấy rõ ở con đực. 
Phần da dưới bụng của chúng sẽ 
chuyển sang màu sáng trắng. 
Nhông đi kiếm ăn ngay, nó ăn 
khỏe và hoạt động rất sôi nổi. 

– Tóm lại ta có thể thấy toàn bộ 
chu kỳ lột xác của Nhông cát kéo 
dài từ 30 – 45 ngày. Nó thường 
lột xác vào khoảng tháng 4 đến 
tháng 11. Lúc đó nhiệt độ thường 
là 28 – 33 độ C và độ ẩm không 
khí từ 80 – 85%. Nhông sẽ lột xác 
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7 – 8 lần/năm. Vào thời điểm ngủ 
đông chúng không lột xác. 

8. Sinh sản 
– Kỳ nhông sau khi nuôi 8 – 10 

tháng thì đến tuổi động dục có thể 
sinh sản. 

Chúng thường cặp đôi vào mùa 
hè (từ tháng 4 đến tháng 6) và đẻ 
trứng vào tháng 6 đến tháng 8. 

– Thời gian mang thai 10 ngày. 
Nhông đẻ nhiều lứa một năm, mỗi 
lần đẻ từ 6 – 8 trứng. Trứng 
Nhông có hình thuôn dài (dài từ 
2,2cm – 2,4cm, rộng 1,1cm – 1,3 
cm, nặng khoảng 3 g), 45 ngày 
sau trứng bắt đầu nở. Kỳ nhông 
con mới nở thân hình màu trắng 
dợt, sống quanh quẩn dưới hang 
trong một vài ngày đầu. Khi bộ 
chân đã cứng cáp, chúng theo mẹ 
chui ra khỏi hang và tập nhấm 
nháp thức ăn. Độ 1 tháng tuổi 
Nhông đã bằng ngón tay cái, đến 
hai tháng tuổi Nhông đã bằng 
ngón chân cái và có thể xuất 
chuồng bán giống. Nhông lớn 
nhanh vào các tháng từ tháng 6 
đến tháng 8. Tới khi trưởng thành 
tốc độ lớn của nó chậm hơn còn 
non. Đến năm kế tiếp, đàn Kỳ 
nhông con trưởng thành và lại 
tiếp tục sinh sản. 

9. Thu hoạch 
– Sau khi nuôi 8 – 10 tháng là 

thời điểm thu hoạch Nhông. 

– Ta cũng có thể bắt Nhông 
bằng lưới, dùng lưới có mắt nhỏ 
và rải đều xuống mặt đất, sau đó 
ta rải thức ăn xung quanh, Nhông 
kéo ra ăn. Khi đã thấy chúng ra 
hết ta gây tiếng động mạnh. 
Nhông cuống quýt bỏ chạy, vì vội 
vã nên chúng sẽ mắc chân vào 
lưới. Ta gỡ và thu những con lớn, 
con nhỏ cũng gỡ ngay và thả 
chúng lại trong hang. Tránh để sót 
con bị mắc lưới, vì nếu như vậy 
chỉ 2 – 3 giờ sau chúng chết vì 
say nắng, nóng. Cần hết sức lưu ý 
điều này, tốt nhất ta nên dùng 
nhiều bẫy để bắt. Đó là cách bắt 
Nhông tốt nhất và an toàn nhất. 

– Việc vận chuyển Nhông đi xa 
cần phải đựng trong các lồng 
thoáng, không nên để chúng trong 
các túi vải kín, dông sẽ chết. (Hết) 

 (Theo kythuatnuoitrong.com) 
 

BIẾN CỎ DẠI THÀNH PHÂN 
Chuẩn bị: thùng đựng, cỏ dại 

mới cắt xong, xác bã thực vật, 
thân lá cà chua, thân lá cúc vạn 
thọ.... 

- Men để ủ: tất cả những cái gì 
có chức năng ủ và phân huỷ (EM, 
trichoderma...) túi 1 kg. 

- Gạch, nắp đậy. 
Cách làm: cỏ dại hay xác bã 

thực vật, băm nhỏ càng tốt. 
Cho vào 2/3 thùng, đổ nước tiếp 
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1/3 cho gần đầy thùng. Để viên 
gạch ép xuống cho cỏ không nổi 
lên. Cho men vào nước khuấy 
đều. Nếu bình thường sau 1 ngày 
nó nổi bóng khí. Thỉnh thoảng lấy 
cái gậy khuấy cho men đều. Nó sẽ 
nổi bóng khí thường xuyên. 

Sau 5 ngày xác bã thực vật bắt 
đầu phân hủy, thơm mùi cỏ úa. 
Sau 10-14 ngày, bắt đầu chuyển 
màu đen, lá cỏ phân hủy hoàn 
toàn, thơm nhẹ mùi cỏ úa hoặc 
không có mùi. 

Cách dùng: đây là 1 loại phân 
bón rất mạnh, khi dùng pha loãng 
4-5 lần nước tưới cây. Tưới 
thường xuyên 5-7 ngày/lần.  

Họ bầu bí rất thích phân bón 
kiểu này. 

(Theo agriviet.com ) 
 

 
 

 
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 
KHI TIÊM NGỪA BỆNH 
THỦY ĐẬU 

Tác hại của bệnh thủy đậu 
Hầu hết trẻ bệnh thủy đậu sẽ 

khỏi hoàn toàn mà không để lại di 
chứng. Tuy nhiên, trong một số ít 
trường hợp, trẻ có thể bị viêm da, 
viêm phổi hay viêm não và có thể 
tử vong. Trẻ sinh ra từ người mẹ 
bị mắc bệnh thủy đậu có thể bị dị 

tật, sẹo da và một số bất thường 
khác. 

Nếu đã từng bị mắc bệnh thủy 
đậu, trẻ sẽ có được miễn dịch và 
sau này không bị mắc bệnh một 
lần nữa. Tuy nhiên, trong vài 
trường hợp, khi lớn lên bệnh có 
thể diễn tiến thành bệnh zona, đặc 
trưng bởi triệu chứng phát ban 
khu trú ở một số vị trí và đau dọc 
theo đường đi của dây thần kinh 
cảm giác. 

Một số thông tin về vaccin 
ngừa bệnh thủy đậu 

Vaccin ngừa bệnh thủy đậu 
được sản xuất từ virus sống được 
làm giảm độc lực, khi đưa vào cơ 
thể sẽ có tác dụng giúp cơ thể tạo 
ra kháng thể để chống lại bệnh. 
Vaccin này được sử dụng cho trẻ 
em từ 12 tháng tuổi trở lên. Tùy 
theo loại vaccin mà trẻ chỉ cần 
tiêm một liều duy nhất hoặc nhắc 
lại liều thứ 2 đối với trẻ trên 12 
tuổi. Khi tiêm đủ liều, trẻ sẽ đạt 
được miễn dịch kéo dài đối với 
bệnh thủy đậu và cả bệnh zona 
sau này. Những trẻ đã từng mắc 
bệnh thủy đậu sẽ không cần tiêm 
ngừa vì bản thân đã có miễn dịch 
rồi. 

Những người cần tiêm ngừa 
bệnh thủy đậu: trẻ nhỏ từ 12 
tháng tuổi trở lên chưa mắc bệnh 
thủy đậu; người lớn chưa từng 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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mắc bệnh thủy đậu, đặc biệt là 
các đối tượng như cô giáo, người 
chăm sóc trẻ, nhân viên y tế; phụ 
nữ chưa có miễn dịch với bệnh 
cần được tiêm ngừa trước khi 
mang thai khoảng 2 tháng. 

Đối tượng không được tiêm 
ngừa bệnh thủy đậu: dị ứng với 
vaccin hoặc bất cứ thành phần 
nào của vaccin, vì vậy khi đưa bé 
đi tiêm ngừa, cha mẹ cần nói cho 
bác sĩ biết tất cả tiền sử về dị ứng 
của con mình; phụ nữ có thai 
hoặc nghi ngờ có thai; dự định có 
thai trong vòng 1 tháng sau tiêm 
ngừa; trẻ bị suy giảm miễn dịch 
bẩm sinh, bất thường về máu, ung 
thư, nhiễm HIV, đang hóa trị liệu, 
bệnh lao; đang mắc bệnh nặng. 

Một số phản ứng phụ sau 
tiêm ngừa 

Tất cả các vaccin đều có thể gây 
ra phản ứng phụ sau khi tiêm. Tuy 
nhiên, những phản ứng này đều 
nhẹ và ít khi xảy ra. Một số phản 
ứng có thể gặp sau tiêm ngừa 
thủy đậu bao gồm: sưng, đỏ, đau 
ngay vị trí tiêm; sốt nhẹ; phát ban 
nhẹ xảy ra trong khoảng 5 - 26 
ngày sau tiêm ngừa; dị ứng với 
vaccin ngừa bệnh thủy đậu: rất 
hiếm xảy ra, những phản ứng này 
thường xuất hiện trong vòng 15 
phút sau tiêm. Do đó sau khi được 
chủng ngừa, phụ huynh cần cho 

trẻ ngồi lại khoảng 30 phút để 
theo dõi. 

Trẻ có tiếp xúc với người 
bệnh thủy đậu có thể tiêm ngừa 
được hay không? 

Bạn vẫn có thể đưa trẻ đến cơ sở 
y tế để được tiêm ngừa. Tuy vậy, 
nếu thời gian tiếp xúc của trẻ trên 
5 ngày thì nhiều khả năng vaccin 
sẽ không bảo vệ trẻ được khỏi 
bệnh. Bên cạnh đó, vaccin ngừa 
bệnh thủy đậu cần thời gian 
khoảng 2 tuần lễ để đạt được 
miễn dịch tốt nhất nên trong 
khoảng thời gian này nếu trẻ có 
tiếp xúc với nguồn lây, trẻ vẫn có 
khả năng bị mắc bệnh. Tuy nhiên, 
trong mọi trường hợp, nếu trẻ 
phát bệnh sau tiêm ngừa thì các 
triệu chứng bệnh cũng sẽ được 
giảm nhẹ rất nhiều và hầu như 
không xảy ra biến chứng.  

  (Theo KHPT) 
 

NHỮNG NGƯỜI NÀO NÊN 
TRÁNH XA TRÁI BƠ DÙ BƠ 
CÓ NHIỀU CÔNG DỤNG 
'THẦN KỲ'?  

Trong quả bơ chứa rất nhiều 
chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, 
mặc dù vậy không phải ai cũng ăn 
được quả bơ. 

Các nhà khoa học cho hay cứ 
100g thịt bơ chín chứa 205g 
vitamin A, 0,05g vitamin B1, 20g 
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vitamin C, 0, 6g sắt, 26g phốt 
pho, 12g canxi, 7,4g gluxit, 2,08g 
protid, 20,10g lipid, 60g nước,… 

 
Không phải ai cũng có thể ăn được 

quả bơ. Ảnh minh họa 

Ngoài ra bơ còn có các 
aminaxit: cystin, tryptophan, 
ngoài ra còn có nhiều chất kháng 
khuẩn. Có tác dụng rất tốt cho sức 
khỏe và làm đẹp. Trong bơ có 
một số hợp chất có tác dụng phát 
hiện các tế bào bị tổn thương, hay 
các tế bào có khả năng gây ung 
thư, gây hại cho các tế bào 
khác. Đồng thời chất dầu béo 
chứa lượng axit oleic khá cao 
giúp ngăn ngừa ung thư vú, ung 
thư miệng và ung thư thận. Tuy 
nhiên, theo báo Người Đưa Tin 
đăng tải, thực tế theo các chuyên 
gia dinh dưỡng, bơ không phải 
lựa chọn tốt cho một số đối tượng 
dưới đây. 

Người bị bệnh gan, gan yếu 
Một số nghiên cứu cho rằng 

một số chất dầu chứa trong quả 
bơ có hại cho gan, gây ra những 
tổn thương sâu hơn khi gặp phải 
những trục trặc sẵn có ở gan. Do 

đó, những người bị bệnh gan, gan 
yếu thì không nên ăn quả bơ. 

Người đang ăn kiêng 
Hàm lượng calo trong quả bơ 

khá cao nên nếu ăn nhiều có thể 
khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ 
thể, gây tăng cân. Nếu bạn quyết 
định thêm bơ vào chế độ ăn của 
mình thì hãy chắc chắn cắt giảm 
lượng calo ở các món ăn khác, và 
từ đó kế hoạch giảm cân của bạn 
sẽ không thành. 

Phụ nữ cho con bú 
Nhiều nghiên cứu chỉ ra, quả bơ 

rất tốt cho phụ nữ mang thai 
nhưng lại có hại cho phụ nữ đang 
cho con bú. Bởi các chất trong bơ 
sẽ làm giảm quá trình sản xuất 
sữa của phụ nữ. Bệnh cạnh đó nếu 
phụ nữ mang thai cho con bú ăn 
bơ nhiều cũng sẽ dễ bị đau bụng, 
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe 
của bé. 

Người mẫn cảm 
Những người bị mẫn cảm nên 

tránh ăn nhiều quả bơ vì nó có thể 
gây phản ứng trên da hoặc nôn 
mửa. Tác dụng phụ của bơ trên da 
là gây ra các vấn đề dị ứng. Các 
triệu chứng của dị ứng khi ăn 
nhiều bơ thường là phát ban, 
ngứa, mẩn đỏ ở da hoặc eczema. 
Ăn quá nhiều bơ sẽ gây cảm giác 
ngứa ở miệng và sưng lưỡi. 

Người bị bệnh về tiêu hóa 
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Tuy bơ tốt nhưng nếu ăn nhiều 
thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu 
ở dạ dày. Việc 'ăn quá liều' còn 
khiến bạn bị kích ứng đường tiêu 
hóa, đặc biệt là những người mắc 
bệnh về đường tiêu hóa. 

(Theo VietQ.vn) 
 

RAU NGỔ CÓ TÁC DỤNG 
CHỮA BỆNH   

Rau ngổ hay còn gọi ngò om là 
một loại rau rất quen thuộc với 
các bà nội trợ để thêm vào các 
món canh, lẩu nhằm giúp tăng 
mùi thơm cho món ăn. 

 Rau ngổ còn có thể dùng ăn 
sống kèm với một số món ăn khác 
như: bún, phở, hủ tiếu hoặc nấu 
canh chua với cá biển để át bớt 
mùi tanh. 

Lương y Vũ Quốc Trung, Hội 
Đông Y Hà Nội cho biết, loại rau 
này cũng được xem là một vị 
thuốc được dùng để trị nhiều loại 
bệnh khác nhau. Thành phần của 
rau ngổ bao gồm nước, vitamin và 
nhiều khoáng chất rất có lợi cho 
cơ thể như vitamin B, C… 

Theo Đông y, rau ngổ có vị cay, 
thơm, hơi chát, tính mát, có tác 
dụng thanh nhiệt, chỉ khái, giải 
độc, tiêu thũng, trừ viêm, chống 
sưng, giảm đau, sát trùng đường 
ruột, làm thuốc lợi tiểu, trị sỏi 
thận, sốt nóng, chống lão hóa… 

Trị ho, sổ mũi 
Bài thuốc: Lấy 5-30 g rau ngổ 

tươi, rửa sạch, sắc kỹ lấy nước 
uống hằng ngày là bệnh sẽ bớt 
hẳn. 

Trị sỏi thận 
Lấy rau ngổ 50 g tươi, rửa sạch, 

giã nát, vắt lấy nước, pha thêm ít 
muối, uống ngày 2 lần trong 5-7 
ngày. Dùng riêng hoặc phối hợp 
với râu ngô, mã đề, cối xay. 

Trị tê tay, tê chân 
Nếu thường xuyên bị tê tay, tê 

chân hoặc các chi khớp, có thể lấy 
ít rau ngổ, cho vào ấm nấu thành 
nước uống, sẽ đỡ hơn rất nhiều. 

Trị rắn cắn 
Bệnh nhân bị rắn cắn sau khi 

khử độc, lấy 15-20 g rau ngổ tươi, 
25 g kiến cò, đem giã nát, thêm 
vào 20-30 ml rượu trắng, lọc lấy 
nước uống. Phần bã đừng vội bỏ 
đi, hãy đem đắp lên vết thương và 
dùng gạc băng lại. Cũng có thể 
lấy 20-40 g rau ngổ khô, sao 
vàng, sắc lấy nước uống 4-5 lần 
liều. 

Trị bệnh gan nhiễm mỡ 
Lấy 100 g rau ngổ phơi khô sao 

vàng hạ thổ 1 lần, sắc 10 phút với 
50 g bạc hà phơi khô sao vàng hạ 
thổ 1 lần trong 100 ml nước, uống 
liên tục 1 tháng vào buổi tối, sau 
khi ăn. 

Tốt cho người hay ngủ mơ 
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Lấy 50 g rau ngổ rửa sạch, giã 
nhuyễn vắt lấy nước cốt, thêm vài 
hạt muối uống lúc sáng mới tỉnh 
dậy chưa đánh răng súc miệng, 
liên tục 10-15 ngày. 

Bên cạnh đó, rau ngổ còn có thể 
trị được một số bệnh như: trị da 
nổi mụn, thô ráp; trị tiểu tiện khó; 
trị ban đỏ; trị đầy hơi, tức bụng, 
ăn không tiêu… 

Lương y Vũ Quốc Trung cũng 
lưu ý, các bài thuốc trên chỉ là gợi 
ý. Do đó, khi có dấu hiệu bệnh, 
người bệnh cần đi khám để được 
tư vấn và điều trị kịp thời.  
(khoahocvacongnghevietnam.com.

vn) 
 

 
 
 

DOANH NGHIỆP XUẤT 
KHẨU HOA QUẢ SANG 
QUẢNG TÂY CẦN LƯU Ý  

Từ ngày 01/4, DN xuất khẩu 
hoa quả sang Quảng Tây (Trung 
Quốc) phải có nguồn gốc rõ 
ràng. 

Gần đây, qua phản ánh của 
các doanh nghiệp Trung Quốc 
nhập khẩu hoa quả từ Việt Nam, 
Vụ Thị trường châu Á- châu 
Phi, Bộ Công Thương nhận 
được thông tin về yêu cầu truy 
xuất nguồn gốc của cơ quan 

quản lý Quảng Tây đối với hoa 
quả xuất khẩu từ Việt Nam sang 
Trung Quốc qua các cửa khẩu 
nhập khẩu hoa quả thuộc địa 
bàn Quảng Tây, Trung Quốc 
như sau: 

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 
2018, các doanh nghiệp Trung 
Quốc nhập khẩu hoa quả từ Việt 
Nam khi làm thủ tục xin “Giấy 
phép kiểm dịch động thực vật 
nhập khẩu” tại cơ quan quản lý 
kiểm nghiệm, kiểm dịch nhập 
khẩu Quảng Tây cần cung cấp 
thêm “hình ảnh chụp bao bì 
chứa thông tin truy xuất nguồn 
gốc chất lượng sản phẩm”. 
Thông tin bao gồm: Tên sản 
phẩm hoa quả; nguồn gốc xuất 
xứ; tên hoặc mã số nhà xưởng 
đóng gói bằng tiếng Trung hoặc 
tiếng Anh. Doanh nghiệp có thể 
dán thêm nhãn để bổ sung các 
thông tin kể trên đồng thời có 
mã vạch, QR code hoặc tem 
chống hàng giả để có thể kiểm 
tra bất cứ lúc nào. 

Vụ Thị trường châu Á- châu 
Phi, Bộ Công Thương xin trân 
trọng thông báo để các doanh 
nghiệp xuất khẩu hoa quả của 
Việt Nam được biết và chủ 
động phối hợp với doanh nghiệp 
nhập khẩu của Trung Quốc 
trong quá trình làm thủ tục nhập 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 



Phổ Biến Kiến Thức số 219 - 3.2018 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 25 

khẩu tại cửa khẩu của Trung 
Quốc.   

 (Theo kinhtenongthon.com.vn) 
 

NGUỒN CUNG HẠN CHẾ 
KHIẾN GIÁ ĐIỀU TRONG 
NƯỚC TĂNG CAO 

Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ 
Công Thương, tại tỉnh Bình 
Phước, vụ mùa thu hoạch hạt điều 
đã bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ Tết 
Nguyên đán. Mặc dù vụ thu 
hoạch đến muộn hơn so với mọi 
năm, nhưng người trồng điều 
đang kỳ vọng năng suất sẽ cao 
hơn nhờ thời tiết thuận lợi và giá 
hạt điều cũng ở mức cao để bù 
đắp cho hai vụ trước mất mùa 
nặng. 

  
Giá hạt điều có xu hướng tăng cao. 

(Ảnh:KT)  

Hiện, giá hạt điều khô mua xô 
dao động ở mức 40.000-45.000 
đồng/kg. Giá hạt điều nhân cỡ 
vừa tại Bình Phước tăng 30.000 
đồng/kg. 

Dự báo thời gian tới, giá hạt 
điều sẽ biến động theo xu hướng 
tăng do nguồn cung hạn chế vào 
thời điểm giáp hạt, trong khi nhu 

cầu thu mua nguyên liệu xuất 
khẩu lớn. 

Theo số liệu thống kê từ Tổng 
cục Hải quan, tháng 2/2018, 
lượng hạt điều xuất khẩu đạt 15,3 
nghìn tấn, trị giá 157,2 triệu USD. 
Tính chung 2 tháng đầu năm, xuất 
khẩu hạt điều đạt 46,1 nghìn tấn, 
trị giá 473,4 triệu USD, tăng 
47,7% về lượng và tăng 66,2% về 
trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 

  (Theo VOV.vn) 
 

 
 

5 CÁCH NUÔI DẠY CON 
CỦA CHA MẸ THỜI HIỆN 
ĐẠI 

Cho con du lịch từ sớm, nhiều 
càng tốt 

Ngược lại với quan điểm trẻ cần 
kiêng nắng gió để tránh ốm đau, 
nhiều phụ huynh cho con đi chơi, 
du lịch xa ngay từ sớm. Trẻ được 
hòa mình với thiên nhiên, tự do 
hưởng nắng trời và vượt qua nỗi 
sợ hãi để khám phá thế giới. Bé 
tập thích nghi với môi trường 
xung quanh, tăng cường khả năng 
miễn dịch và phát triển cả về thể 
chất lẫn tư duy. 

Nói không với đòn roi 
“Mẹ cho ăn roi bây giờ” là câu 

cửa miệng của nhiều phụ huynh 
thời xưa mỗi khi con nghịch 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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ngợm hoặc không nghe lời. Song 
các chuyên gia tâm lý cho rằng, 
đòn roi không phải cách tốt để 
dạy trẻ. Ngược lại, thể hiện thái 
độ bất lực trong cách dạy con, 
khiến bé trở nên hung hăng hơn 
và đối phó lại bằng những hành vi 
xấu. Những bé thường xuyên bị 
đánh đòn cũng thiếu tự tin và có 
nguy cơ trầm cảm. 

Không ám ảnh cân nặng, 
miễn là con khỏe mạnh 

Cân nặng của bé còn phụ thuộc 
vào lứa tuổi và khả năng hấp thu 
của bản thân. Nhiều cha mẹ tân 
tiến hiểu chu trình sinh lý này, 
nên không ám ảnh chuyện con 
béo hay gầy. Điều quan trọng là 
trẻ có sức khỏe tốt, không ốm vặt, 
nhanh nhẹn hoạt bát. 

Không áp lực con phải thông 
minh, miễn là con hạnh phúc 

Ngày càng nhiều ông bố bà mẹ 
hiện đại cho rằng, kỳ vọng quá 
mức của người lớn có thể làm bé 
áp lực, căng thẳng, không tốt cho 
phát triển nhân cách. 

Không ít gia đình đầu tư tài 
chính cho con học trường tư, quốc 
tế, để giảm áp lực học hành, thi 
cử. Mỗi đứa trẻ đều có điểm 
mạnh - yếu riêng và có đến 8 loại 
hình trí thông minh. Cha mẹ cần 
giúp con khai phá tiềm năng bản 
thân, tạo môi trường sống yêu 

thương để trẻ tự tin phát huy thế 
mạnh. 

Nuôi con bằng các thực phẩm 
hữu cơ 

Dinh dưỡng là nền tảng phát 
triển thể chất và trí tuệ của trẻ. 
Trong bối cảnh môi trường ô 
nhiễm, thực phẩm nhiễm bẩn như 
hiện nay, cha mẹ có xu hướng tin 
dùng thực phẩm hữu cơ (organic) 
để đồ ăn của con không nhiễm 
hóa chất độc hại. 

(Theo baophapluat.vn) 
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2018: 
NHỮNG MỐC THỜI GIAN 
QUAN TRỌNG THÍ SINH 
CẦN NHỚ  

1. Những mốc thời gian quan 
trọng trong kỳ tuyển sinh đại 
học 2018 thí sinh cần nhớ 

Từ ngày 1/4 - 20/4, thí sinh 
đăng ký dự thi và đăng ký xét 
tuyển đại học, cao đẳng tại trường 
THPT nơi mình theo học. Theo 
đó, thí sinh được đăng ký không 
giới hạn nguyện vọng. 

Những thí sinh muốn điều chỉnh 
nguyện vọng đăng ký xét tuyển 
đại học, cao đẳng phải đăng ký số 
điện thoại, email của mình khi 
đăng ký dự tuyển. 

Sau khi đăng ký, thí sinh theo 
dõi điểm thi, tương quan điểm thi, 
đầu vào của các trường. 
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Tháng 6, thí sinh sẽ tập trung tại 
địa điểm thi để làm thủ tục đăng 
ký, nhận thẻ dự thi và chỉnh sửa 
sai sót (nếu có). 

Từ ngày 19-26/7, sau khi biết 
điểm thi THPT Quốc gia 2018, thí 
sinh được phép điều chỉnh nguyện 
vọng phù hợp với số điểm mà 
mình đạt được. 

Thời gian điều chỉnh nguyện 
vọng sau khi biết điểm thi dự kiến 
từ ngày 19-26/7. 

Các trường sẽ công bố kết quả 
thi trước ngày 16/8. Thời gian 
này, thí sinh có quyền xác định 
nhập học, xét tuyển bổ sung hoặc 
chờ xét tuyển bằng phương thức 
khác. 

2.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
công bố quy chế kỳ thi trung 
học phổ thông quốc gia, kỳ thi 
sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25 
đến 27/6 

Thí sinh dự thi trung học phổ 
thông quốc gia học chương 
trình trung học phổ thông sẽ 
phải làm 5 bài thi gồm 3 bài thi 
độc lập là Toán, Ngữ văn, 
Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp là 
Khoa học tự nhiên (tổ hợp các 
môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) 
và Khoa học xã hội (tổ hợp các 
môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục 
công dân). 

Học sinh học chương trình 

Giáo dục thường xuyên thi bắt 
buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và 
một trong hai môn Khoa học tự 
nhiên hoặc Khoa học xã hội. 

Ngữ văn sẽ thi theo hình thức 
tự luận với 120 phút, các bài thi 
còn lại theo hình thức trắc 
nghiệm khách quan. Trong đó, 
bài thi Toán có thời gian 90 
phút, Ngoại ngữ 60 phút. 

Các bài thi tổ hợp có tổng thời 
gian 150 phút, mỗi môn thành 
phần trong bài thi có thời gian là 
50 phút. 

Ảnh chụp màn hình 

Theo Quy chế, Hội đồng thi 
công bố và thông báo kết quả cho 
thí sinh ngày 11/7. 

Chậm nhất ngày 15/7, các sở 
Giáo dục và Đào tạo phải cập 
nhật danh sách thí sinh được công 
nhận tốt nghiệp trung học phổ 
thông vào phần mềm quản lý thi; 
đồng thời, gửi bảng tổng hợp kết 
quả xét công nhận tốt 
nghiệp trung học phổ thông sơ bộ 
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theo mẫu quy định trong phần 
mềm quản lý thi qua địa chỉ email 
quy định.  

Công bố kết quả xét công nhận 
tốt nghiệp trung học phổ thông 
chậm nhất ngày 17/7. 

Chậm nhất ngày 31/7, các 
sở Giáo dục và Đào tạo phải cập 
nhật bảng tổng hợp kết quả xét 
công nhận tốt nghiệp trung học 
phổ thông chính thức vào phần 
mềm quản lý thi và gửi qua địa 
chỉ email quy định; đồng thời gửi 
qua bưu điện về Cục Quản lý 
Chất lượng.  

Chậm nhất ngày 5/8, các 
sở Giáo dục và Đào tạo gửi danh 
sách thí sinh được công nhận tốt 
nghiệp trung học phổ thông chính 
thức về Văn phòng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.   

(Theo giaoduc.net.vn) 
 
 

 
LÀM GÌ ĐỂ NGĂN CHẶN 
TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ 
CAO?  

Theo đánh giá của TS. Hồ Thế 
Hòe, Đại học An ninh nhân dân, 
TP. Hồ Chí Minh, tình hình mất 
an toàn thông tin số tiếp tục diễn 
biến phức tạp, xuất hiện nhiều 
nguy cơ đe dọa đến việc ứng dụng 
công nghệ thông tin phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và đảm bảo 
an ninh - quốc phòng. Không 
những thế, tội phạm người nước 
ngoài vào Việt Nam sử dụng thiết 
bị công nghệ cao để trộm cắp 
cước viễn thông, sử dụng thẻ tín 
dụng giả, lừa đảo, tống tiền đang 
có xu hướng gia tăng; Tình trạng 
cá độ và đánh bạc qua mạng tiếp 
tục diễn biến phức tạp, hoạt động 
của tội phạm sử dụng công nghệ 
cao ngày càng mang đậm tính 
chất có tổ chức và xuyên quốc 
gia. 

Sự kiện gây chấn động dư luận 
về việc bắt ông Nguyễn Thanh 
Hóa - nguyên Cục trưởng Cục 
Phòng chống tội phạm công nghệ 
cao (C50) mới đây phần nào hé lộ 
những “mảng tối” của tội phạm 
đánh bạc thông qua hình thức 
game online.  Vụ việc này cũng 
đã gióng lên hồi chuông cảnh báo 
đối với các cơ quan chức năng 
trong phòng chống tội phạm công 
nghệ cao. Trong bối cảnh đó, Việt 
Nam cần làm gì để phát hiện, 
ngăn chặn loại tội phạm này? 

Chia sẻ về điều này, các chuyên 
gia an ninh mạng cho rằng, Việt 
Nam cần tiếp tục ban hành các 
chính sách, biện pháp cụ thể đảm 
bảo an ninh trật tự trong phát triển 
các lĩnh vực khoa học - công nghệ 
nhằm phòng, chống tội phạm sử 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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dụng công nghệ cao, trọng tâm là 
triển khai thực hiện có hiệu quả 
Đề án 5 thuộc Chương trình quốc 
gia phòng, chống tội phạm về 
“Đấu tranh phòng chống tội phạm 
sử dụng công nghệ cao” gắn với 
thực hiện quy hoạch phát triển An 
ninh thông tin số quốc gia đến 
năm 2020; Triển khai thực hiện 
các nội dung của Chỉ thị số 
897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường triển khai các hoạt động 
đảm bảo an toàn thông tin số. 

Bên cạnh đó, các cơ quan chức 
năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu 
và đề xuất hoàn thiện các văn bản 
quy phạm pháp luật làm cơ sở 
pháp lý vững chắc cho công tác 
đấu tranh với tội phạm sử dụng 
công nghệ cao, như: Bộ luật Hình 
sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, pháp 
luật về xử lý vi phạm hành 
chính… Chú trọng nghiên cứu, đề 
xuất bổ sung vào Bộ luật Tố tụng 
hình sự các quy định có liên quan 
đến chứng cứ điện tử, các thủ tục 
tố tụng hình sự về việc thu thập, 
bảo quản, phục hồi và giám định 
chứng cứ điện tử phù hợp với đặc 
điểm, tính chất của tội phạm sử 
dụng công nghệ cao; Kiến nghị 
tăng nặng chế tài xử phạt nhằm 
răn đe, ngăn chặn các hành vi 
phạm tội. 

Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục phòng chống tội 
phạm và vi phạm pháp luật khác 
có sử dụng công nghệ cao; trong 
đó tăng cường đối với các doanh 
nghiệp cung cấp hạ tầng mạng và 
dịch vụ Internet, viễn thông; các 
doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, 
thanh toán điện tử và thương mại 
điện tử. 

Các cá nhân cần có trách nhiệm 
tham gia phòng ngừa tội phạm và 
vi phạm pháp luật khác; Phát 
hiện, kịp thời tố giác tội phạm và 
vi phạm pháp luật khác có sử 
dụng công nghệ cao với cơ quan 
Công an hoặc chính quyền cơ sở 
gần nhất; Phối hợp chặt chẽ với 
cơ quan chuyên trách trong quá 
trình xác minh làm rõ tội phạm và 
vi phạm pháp luật khác có sử 
dụng công nghệ cao, cung cấp các 
thông tin, tài liệu cần thiết có liên 
quan cho cơ quan chuyên trách 
khi được yêu cầu theo quy định 
của pháp luật. 

Tăng cường hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng, 
chống tội phạm sử dụng công 
nghệ cao, tập trung trao đổi thông 
tin tội phạm, tranh thủ tài trợ các 
thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện 
đại và đào tạo cán bộ trình độ 
cao; Tăng cường phối hợp với các 
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đơn vị có liên quan để giải quyết 
các yêu cầu phát hiện, xác minh, 
điều tra tội phạm một cách kịp 
thời, triệt để… 

 (Theo tapchitaichinh.vn) 
 

TĂNG CƯỜNG BẢO MẬT DỮ 
LIỆU CÁ NHÂN VỚI NHỮNG 
GIẢI PHÁP ĐƠN GIẢN 

Sử dụng các phần mềm quản 
lý mật khẩu 

Về mặt kỹ thuật, việc sử dụng 
cùng một mật khẩu cho nhiều nơi 
có thể giúp người dùng dễ dàng 
ghi nhớ và đăng nhập vào những 
trang ưa thích một cách nhanh 
chóng là tiện lợi nhất. Tuy nhiên, 
đây lại là ý tưởng cực kỳ tệ hại, vì 
nếu mật khẩu bị rò rỉ, kẻ xấu sẽ 
dễ dàng moi ra được những thông 
tin cá nhân của bạn. 

Đó là lý do tại sao bạn cần phải 
sử dụng mật khẩu riêng biệt cho 
từng trang, đồng thời sử dụng một 
phần mềm quản lý mật khẩu để 
giúp quản lý những mật khẩu này 
một cách hiệu quả. Đơn cử là 
phần mềm Dashlane. 

Hơn nữa, ứng dụng này còn có 
khả năng tạo ra những mật khẩu 
mạnh một cách ngẫu nhiên, thách 
thức hacker và quan trọng hơn hết 
là không yêu cầu bạn phải nhớ 
hay ghi mật khẩu vào đâu đó, tiện 
cho quá trình sử dụng. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa 
chọn một số phần mềm bảo mật 
khác như Lastpast hay 
1password,… 

“Khóa chết” tài khoản quan 
trọng với xác thực 2 bước 

Có thể nói rằng, ngay cả khi sử 
dụng mật khẩu mạnh với nhiều 
ký tự đặc biệt, tài khoản cá nhân 
của bạn vẫn có thể bị truy cập trái 
phép bởi hacker và dễ dẫn đến 
tính huống rò rỉ các thông tin 
quan trọng. 

Chính vì vậy, bạn cần phải kích 
hoạt tính năng xác thực 2 bước 
cho những tài khoản quan trọng 
như tài khoản ngân hàng, tài 
khoản mạng xã hội... Về cơ bản 
đây là phương pháp tăng cường 
bảo mật bằng cách thêm một 
bước xác thực đăng nhập với 
đoạn mã dùng một lần do nhà 
cung cấp dịch vụ gửi  trực tiếp tin 
nhắn tới số điện thoại của bạn 
hoặc qua email đã đăng ký trước. 

Điều này mặc dù sẽ gây chút 
bất tiện cho mỗi lần bạn đăng 
nhập vào dịch vụ, nhưng là 
phương pháp hữu hiệu trong việc 
đảm bảo tài khoản trực tuyến của 
bạn không bị tội phạm mạng sử 
dụng bất hợp pháp. 

Sao lưu dữ liệu trên máy tính 
   Bạn không thể đoán trước được 
những tình huống tệ hại có thể bất 
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ngờ xảy đến với chiếc máy tính 
của mình. Điển hình nhất chính là 
máy đang hoạt động bình thường 
bỗng dưng trở chứng không thể 
chạy được nữa. Hay thậm chí 
không may mắn nhất là bị cướp 
giật mất chiếc laptop có chứa tất 
cả dữ liệu cá nhân. 

Do đó, ngay từ bây giờ, hãy tạo 
ngay một bản sao lưu hệ thống 
và bản sao dữ liệu dự phòng, để 
hạn chế những tình huống xấu 
nhất có thể xảy đến đồng thời 
giúp bạn nhanh chóng làm việc 
trở lại một cách bình thường. 

Hiện tại có khá nhiều cách để 
sao lưu dữ liệu trên máy tính, đơn 
giản nhất là sử dụng một thiết bị 
lưu trữ di động và tạo một bản sao 
chép cho tất cả dữ liệu quan trọng 
trên máy tính, đặc biệt là những 
dữ liệu như hình ảnh, video gia 
đình,… 

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử 
dụng các phần mềm chuyên dụng 
từ hãng thứ 3 với nhiều tính năng 
sao lưu hơn. 

Bên cạnh máy tính, bạn cũng 
đừng quên sao lưu lại những dữ 
liệu như hình ảnh, video được lưu 
trên smartphone. Và để thực hiện 
điều này, bạn có thể sử dụng 
Google Photos hoặc một dịch vụ 
lưu trữ đám mây nào đó có chức 
năng tự động đồng bộ dữ liệu từ 

thiết bị Android và iOS. 
Mã hóa thiết bị 
Nếu cho rằng chỉ cần sử dụng 

mật khẩu mạnh là đã có thể bảo 
vệ được dữ liệu của mình thì bạn 
đã nhầm. Hacker hiện có nhiều 
công cụ bẻ khóa cao cấp để truy 
cập trái phép vào máy tính xách 
tay hoặc thiết bị di động và lấy đi 
những dữ liệu cá nhân của bạn. 
Chính vì vậy, bạn nên kích hoạt 
tính năng mã hóa bộ nhớ lưu trữ 
trong máy tính và thiết bị di động 
của mình, khiến hacker cũng phải 
bó tay vì không thể mò ra mật mã 
giải mã thiết bị lưu trữ. 

Đối với máy tính chạy 
Windows 7 trở lên phiên bản Pro, 
Ultimate hay Enterprise, bạn có 
thể kích hoạt chức năng mã hóa 
BitLocker của Microsoft bằng 
cách nhấn Turn On BitLocker tại 
Control Panel > BitLocker Drive 
Encryption hoặc nhấn chuột phải 
lên ổ đĩa và chọn Turn On 
BitLocker để mã hoá ổ đĩa. 

Để kích hoạt tính năng mã hóa 
(FileVault) trên hệ điều hành OS 
X, bạn vào System Preferences > 
Security and Privacy > nhấn vào 
biểu tượng ổ khóa và nhập mật 
khẩu để mở chức năng thiết lập. 
Tiếp tục, bạn nhấn chọn Turn on 
FileVault > lưu lại mã khôi phục 
dữ liệu trong trường hợp quên 
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mật khẩu > nhấn Continue để bắt 
đầu quá trình mã hóa dữ liệu. 

Với thiết bị iOS, tất cả những gì 
bạn cần làm là tạo một mã bảo 
mật cho máy thông qua thao tác 
truy cập Settings > Touch ID & 
Passcode hoặc chọn "Passcode" 
nếu iPhone/iPad của bạn là model 
cũ và không có cảm biến vân tay, 
và chọn thiết lập mật khẩu. 

Trong khi đó, ngoài việc sử 
dụng mật khẩu bảo vệ máy, người 
dụng Android sẽ phải thực hiện 
thêm một số thao tác phức tạp 
hơn, bằng cách truy cập vào 
Settings > Security, chọn Encrypt 
phone. Trong giao diện vừa xuất 
hiện, Android sẽ yêu cầu người 
dùng phải cắm sạc thiết bị do quá 
trình mã hóa có thể kéo dài hàng 
giờ. Ngoài ra, bạn cũng có thể 
chọn Encrypt external SD card để 
mã hóa bộ nhớ gắn ngoài. 

Cập nhật (hoặc nâng cấp) 
router Wi-Fi 

Bộ định tuyến không dây chính 
là cửa ngõ để máy tính, thiết bị di 
dộng có thể truy cập ra mạng 
Internet. Do đó, bạn cũng nên 
đảm bảo rằng thiết bị này đang 
được bảo vệ tốt nhất bằng cách 
kiểm tra và thay đổi chế độ bảo 
mật của mạng Wi-Fi thành WPA2 
– chuẩn bảo mật tốt nhất hiện 
nay. Điều này sẽ khiến kẻ xấu 

khó có thể truy cập vào hệ thống 
mạng của bạn. 

Ngoài ra, bạn cũng cần cập nhật 
firmware phiên bản mới nhất cho 
router từ website của nhà sản 
xuất. 

Dọn dẹp tiện ích mở rộng của 
trình duyệt 

Việc cài quá nhiều tiện ích mở 
rộng cũng là một trong những 
nguyên nhân khiến trình duyệt 
của bạn hoạt động chậm chạp. 
Thậm chí, trong một số trường 
hợp, tiện ích mở rộng cũng có thể 
trở thành cửa hậu để kẻ xấu lợi 
dụng và truy cập trái phép vào 
máy tính của bạn. Vì vậy, tốt nhất 
là bạn nên vô hiệu hóa hoặc thậm 
chí gỡ hoàn toàn những tiện ích 
không cần thiết để giữ an toàn 
thông tin. 

Loại bỏ những ứng dụng thứ 
ba liên kết với tài khoản mạng 
xã hội 

Ngày nay, không ít các phần 
mềm, dịch vụ của hãng thứ ba yêu 
cầu người dùng cho phép chúng 
liên kết và sử dụng các thông tin 
cá nhân của tài khoản Google, 
Facebook hay một tài khoản nào 
đó. Điều này tưởng chừng vô hại, 
nhưng trên thực tế thì các dịch vụ 
này có thể âm thầm sử dụng dữ 
liệu cá nhân của người dùng vào 
các mục đích xấu, ngay cả khi họ 
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đã ngừng sử dụng một khoảng 
thời gian khá dài. 

Do vậy, bạn nên thường xuyên 
kiểm tra và loại bỏ những dịch vụ 
không còn dùng đến. Cụ thể hơn, 
đối với Facebook, bạn hãy truy 
cập Settings > Apps và nhấn vào 
biểu tượng X tương ứng với 
những ứng dụng mình muốn loại 
bỏ. 

Trong khi đó, đối với tài khoản 
Google, bạn chỉ cần truy cập vào 
đường dẫn 
https://myaccount.google.com/per
missions sau đó đăng nhập tài 
khoản của mình. Lúc này, bạn 
hãy nhấn chọn ứng dụng, dịch vụ 
từ hãng thứ ba mình muốn loại 
bỏ, và nhấn tiếp nút Remove 
Access.  

 (Theo pcworld.com.vn) 
 

 
 

 
 
BẮP 'NỮ HOÀNG ĐỎ' ĐẦU 
TIÊN TẠI VIỆT NAM  

Đây có thể xem là giống bắp 
hạt đỏ đầu tiên được trồng và thu 
hoạch tại Việt Nam, có năng suất 
cao (12-14 tấn/hecta), phù hợp 
với thổ nhưỡng của nhiều địa 
phương, giá trị kinh tế cao. 

Theo ông Trần Viết Kiên - đại 

diện Công ty TNHH Hạt giống 
Nova - cho biết giống bắp này có 
thể trồng như các giống bắp thông 
thường khác và có năng suất cao, 
trung bình 12 tấn/hecta. 

Mỗi trái bắp thu hoạch có trọng 
lượng 500-600g/trái, và đặc biệt 
là (nếu cần) vẫn có thể ăn sống 
mà không cần luộc như thông 
thường.  

Được biết, hạt giống của bắp 
Nữ hoàng đỏ này được nhập trực 
tiếp từ Thái Lan. 

Căn cứ vào thực nghiệm trồng 
và thu hoạch trong thời gian qua, 
theo ước lượng của ông Kiên, giá 
bắp Nữ hoàng đỏ tại Việt Nam ở 
mức 20.000-30.000 đồng/trái, 
trong khi đó cũng loại bắp này 
bán tại Thái Lan thì giá hiện lên 
đến 50.000 đồng. 

Thông tin liên hệ: CÔNG TY 
TNHH HẠT GIỐNG NOVA 

Số 3 Đường số 32, Phường 
Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ 
Chí Minh. ĐT: 096 8793852  

(Theo pcworld.com.vn) 
 

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO 
MÁY CẠO MỦ CAO SU TỰ 
ĐỘNG  

Ngày 24/6, Hội đồng Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Bình Phước 
họp xét chọn tổ chức, cá nhân 
thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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tạo máy cạo mủ cao su tự động”. 
Đề tài do Tiến sĩ Nguyễn Hải 

Dương - Phó chủ nhiệm Bộ môn 
kỹ thuật vi xử lý, Học viện Kỹ 
thuật Quân sự làm chủ nhiệm. 

Bình Phước có 275.000 ha diện 
tích trồng cây cao su, chiếm 
khoảng trên 22% tổng diện tích cả 
nước. Trên thị trường hiện nay, 
ngoài các loại dao cạo truyền 
thống còn có dao cạo lắp ghép (có 
thể thay thế lưỡi dao), tuy nhiên 
trong điều kiện khoa học kỹ thuật 
ngày càng phát triển, việc ứng 
dụng và sử dụng máy móc hiện 
đại thay thế con người trong lĩnh 
vực khai thác mủ cao su là cần 
thiết. 

Máy cạo mủ cao su đa năng có 
tính gọn nhẹ, cơ động, hiệu suất 
lao động cao, khả năng cạo mủ 
theo hai cách cơ bản là cạo ngửa 
miệng và úp miệng, có tính năng 
tự động quét chất kích thích tiết 
mủ và đóng máng hứng mủ, góp 
phần thực hiện cơ giới hóa quy 
trình khai thác lâm nghiệp. Thiết 
bị được chế tạo nhằm hiện đại hóa 
các quy trình khai thác, bảo quản, 
quản lý và chăm sóc cây cao su. 

Máy cạo mủ cao su tự động dự 
kiến hoạt động dựa trên nguyên lý 
không gian ba chiều với cơ cấu 
vận hành của 3 trục X-Y-Z, trong 
đó, trục X là vòng ôm thân cây, 

cơ cấu di chuyển sẽ bám sát theo 
quỹ đạo thân cây, mang cơ cấu 
dao cạo di chuyển theo quỹ đạo 
chữ S; trục Y là trục hướng theo 
trọng trường của trái đất, mang cơ 
cấu dao cạo di chuyển lên - xuống 
để tạo đường dao cạo; trục Z là 
trục di chuyển vào - ra của lưỡi 
cạo, giúp điều chỉnh độ sâu của 
vết cạo. Thiết kế này của máy cho 
phép cạo mủ cao su tại nhiều độ 
cao khác nhau nhờ cơ cấu thanh 
dẫn và vòng ôm cây cho phép có 
định vị trí cạo một cách chính xác 
và chắc chắn. 

  (Theo khoahocthoidai.vn) 
 
 

 
Hỏi: Xin cho hỏi, Sinh ba con 

được hưởng chế độ thai sản như 
thế nào? 

Trả lời:  
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) 

Việt Nam, tại Điều 34 Luật 
BHXH quy định thời gian hưởng 
chế độ khi sinh con: 

1. Lao động nữ sinh con được 
nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 
trước và sau khi sinh con là 6 
tháng. Trường hợp lao động nữ 
sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 
hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ 
được nghỉ thêm 1 tháng. Thời 
gian nghỉ hưởng chế độ thai sản 

HỎI – ĐÁP  
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trước khi sinh tối đa không quá 2 
tháng. 

Như vậy, bạn nếu đủ điều kiện 
hưởng chế độ thai sản thì sẽ được 
nghỉ 8 tháng. 

2. Lao động nam đang đóng 
BHXH khi vợ sinh con được nghỉ 
việc hưởng chế độ thai sản sau: 

a) 5 ngày làm việc; 
b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh 

con phải phẫu thuật, sinh con 
dưới 32 tuần tuổi; 

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì 
được nghỉ 10 ngày làm việc, từ 
sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi 
con được nghỉ thêm 03 ngày làm 
việc; 

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở 
lên mà phải phẫu thuật thì được 
nghỉ 14 ngày làm việc. 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế 
độ thai sản quy định tại khoản này 
được tính trong khoảng thời gian 
30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh 
con. 

Như vậy, chồng bạn được nghỉ 
ít nhất là 13 ngày làm việc (trừ 
ngày nghỉ tuần) hoặc 17 ngày làm 
việc tùy theo bạn sinh thường hay 
sinh mổ..  

(Theo baotintuc.vn) 
Hỏi: Xin cho hỏi, Chứng nhận 

PGS là gì? 
Trả lời: Chứng nhận PGS 

là chứng nhận được cấp cho nông 

dân khi thực hiện sản xuất sản 
phẩm tuân theo đúng quy trình, 
quy định về sản xuất hữu cơ theo 
tiêu chuẩn PGS. PGS là viết tắt 
của Participatory Guarantee 
System – Hệ thống Đảm bảo 
Cùng tham gia. PGS được xây 
dựng dựa trên  bộ tiêu chuẩn 
SXNN hữu cơ 10TCN 602-2006 
do Bộ NN&PTNT ban hành. 

Hiện các sản phẩm thực phẩm 
hữu cơ trong thị trường nội địa 
đều phải được chứng nhận chất 
lượng dưới hệ thống PGS này. 
PGS giúp đảm bảo rằng thực 
phẩm là hữu cơ. 

Việc các sản phẩm trên thị 
trường được gán mác là rau hữu 
cơ, thực phẩm hữu cơ, sản xuất 
theo phương pháp hữu cơ,… đều 
hoàn toàn là hợp lý bởi theo luật 
định không hề cấm các tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp tuyên bố 
như vậy. 

Để người tiêu dùng có căn cứ 
lựa chọn chính xác thì những sản 
phẩm đã được chứng nhận PGS 
mới hoàn toàn tin cậy. 

Logo PGS Việt Nam 

 
Mẹo vặt: Cách nhận biết cá ướp 
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Ure 
Trước tiên nên để ý mang cá, 

khi mang cá còn đọng máu tức là 
cá còn tươi, ngược lại nhìn cá vẫn 
còn tươi nhưng mang cá bị nhợt 
nhạt, không còn đọng máu nghĩa 
là cá đã được ướp Ure. 

Khi ấn nhẹ vào cá thì thấy mềm 
cá lõm xuống không có độ đàn 
hồi như cá bình thường, cá dễ bị 
chóc vẩy, mắt cá lõm vào trong… 

Khi nấu cá, xuất hiện bọt đen 
trên mặt nước, xương cá bị đen 
chứng tỏ cá đã bị ướp Ure. 

 
Mẹo vặt: Phân biệt nho Trung 
Quốc – Mỹ và Bình Thuận 

Muốn phân biệt nho Mỹ và nho 
Trung Quốc, theo nhiều người, 
chỉ có hai cách là nếm và nhìn 
bằng mắt thường. Dù thế, cả hai 
cách này đều khá mơ hồ, trong 
khi cơ quan chức năng chưa quyết 
liệt để ngăn chặn hoa quả chất 
lượng không đảm bảo bán tràn 
lan. Theo các tiểu thương bán hoa 
quả thì nho Trung Quốc to, tròn, 
ăn có vị chua và khá mềm. Nho 
Mỹ dài, thuôn, ăn ngọt và giòn.  

 
Khi bổ ra, nho Mỹ nhìn rất chắc thịt 

và không có hạt (trái) trong khi nho đỏ 

Trung Quốc có nhiều hạt và ruột khá 
rỗng, bóp vào thấy rất nhão (phải). 

Phân biệt nho Trung Quốc và 
nho Ninh Thuận 

 
Nho đỏ Ninh thuận hình cầu, 

trái to khoảng đầu ngón tay cái, 
vỏ nho rất mỏng, quả chín có màu 
đỏ tươi đến đỏ đậm, có vị ngọt hài 
hoà với vị chua nhẹ. Chùm nho 
thon dài và các trái gần như khít 
nhau trên 1 chùm, ít rời rạc. 
Trong khi đó, nho đỏ Trung Quốc 
trái to gấp đôi nho Ninh Thuận, 
quả chín có màu đỏ nhạt, có lốm 
đốm trắng trên vỏ, vị ngọt gắt. 
Các trái nho trên cùng 1 chùm rời 
rạc nhau, 1 chùm nho cân nặng 
khoảng 500g-700g/chùm. 

Nho xanh Ninh Thuận vỏ quả 
dày, vỏ quả có màu xanh vàng 
nhạt, thịt quả trong, hơi mềm, có 
vị ngọt đậm đà, chua rất nhẹ, ít 
chát. Trọng lượng từ 200g-
500g/chùm, trái nho khít gần 
nhau, dùng tay ấn vào sẽ thấy quả 
săn chắc, không bị nhão. Còn nho 
xanh Trung Quốc vỏ quả mỏng, 
không có hạt, ngọt gắt, ấn tay vào 
thấy trái nho mềm và mọng nước. 
Trái nho rời rạc trên 1 chùm. 

(Theo camnangmeovat.com) 


