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TỔ CHỨC THÁNG HÀNH 
ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ 
SINH LAO ĐỘNG LẦN THỨ 2 
NĂM 2018    

Theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Quyết định 87/QĐ-
TTg, bắt đầu từ năm 2017, tháng 
5 hằng năm là “tháng hành động 
về an toàn vệ sinh lao động” được 
tổ chức trên phạm vi toàn quốc, 
với mục tiêu nâng cao nhận thức 
và sự tuân thủ pháp luật về an 
toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh 
thực hiện các biện pháp cải thiện 
điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm 
môi trường lao động; hạn chế tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
chăm sóc sức khoẻ người lao 
động. 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong 
năm 2017, công tác (ATVSLĐ) 
đã nhận được sự quan tâm của các 
cấp chính quyền, các ngành, địa 
phương và doanh nghiệp trong 
tỉnh và có nhiều chuyển biến tích 
cực. Các quy định mới của Luật 
An toàn vệ sinh lao động từng 
bước được triển khai, góp phần 
phát triển kinh tể - xã hội một 
cách ổn định và bền vững. UBND 
tỉnh đã ban hành quyết định thành 
lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao 

động của tỉnh, đây là bước tiến 
quan trọng trong chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện công tác ATVSLĐ 
trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức 
thực hiện công tác ATVSLĐ 
trong các cơ quan, doanh nghiệp 
tiếp tục có nhiều tiến bộ, điều 
kiện làm việc cho người lao động 
được cải thiện, các chế độ chính 
sách về ATVSLĐ được thực hiện 
nghiêm túc hơn 

Năm 2018, Ủy ban nhân dân 
tỉnh cũng đã ban hành Kế 
hoạch Tổ chức Tháng hành 
động về an toàn vệ sinh lao 
động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
lần thứ 2 (sau đây gọi tắt là Kế 
hoạch). 

Được tổ chức từ ngày 01/05 đến 
ngày 31/05/2018 trên phạm vi 
toàn quốc với chủ đề “Chủ động 
phòng ngừa và kiểm soát các yếu 
tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm 
việc để hạn chế tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp”. 

Kế hoạch của tỉnh BR-VT được 
xây dựng với nhiệm vụ trọng tâm 
là tiếp tục đẩy mạnh công tác 
thông tin, tuyên truyền, triển khai 
Luật An toàn vệ sinh lao động 
nhằm nâng cao nhận thức và sự 
tuân thủ pháp luật về an toàn vệ 
sinh lao động (ATVSLĐ) của 
người dân; đồng thời thúc đẩy các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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doanh triển khai các chương trình 
hành động cụ thể phòng ngừa, 
giảm ô nhiễm môi trường lao 
động, hạn chế tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều 
kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe 
người lao động. 

Theo sự phân công của UBND 
tỉnh, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội (cơ quan thường trực 
của Hội đồng An toàn vệ sinh lao 
động tỉnh) là đơn vị chủ trì, phối 
hợp với các Sở, ngành liên quan 
tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
Tháng hành động về an toàn vệ 
sinh lao động như: tổ chức đối 
thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các 
doanh nghiệp; tổ chức đợt kiểm 
tra liên ngành việc thực hiện pháp 
luật về ATVSLĐ tại 15 doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức 
Hội thảo “Tăng cường phòng 
ngừa và kiểm soát yếu tổ nguy 
hiểm, có hại tại nơi làm việc”; 
huấn luyện về ATVSLĐ; thăm 
doanh nghiệp, khu công nghiệp, 
gia đình công nhân bị tai nạn lao 
động… 

Bên cạnh đó, các cơ quan 
truyền thông cũng được yêu cầu 
tăng cường thực hiện tuyên truyền 
Tháng hành động về ATVSLĐ 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng; treo băng rôn, khẩu hiệu 
trên các tuyến đường, khu công 

nghiệp, khu dân cư… 
Theo đó, Sở Khoa học và Công 

nghệ cũng đã ban hành Kế hoạch 
số 159/SKHCN-VP ngày 
19/3/2018 đề nghị các phòng, đơn 
vị trực thuộc Sở phối hợp với Ban 
chấp hành CĐCS và Chi đoàn sở 
thực hiện tốt các nội dung như 
sau: 

- Tham gia lễ phát động Tháng 
hành động ATVSLĐ tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu lần thứ 2 năm 2018 
do các cấp chính quyền, đoàn thể 
của tỉnh tổ chức. 

- Tổ chức tuyên truyền Luật An 
toàn, vệ sinh lao động, quán triệt 
cho CCVC-NLĐ nâng cao nhận 
thức và ý thức chấp hành pháp 
luật về ATVSLĐ, Phòng cháy, 
chữa cháy, phòng chống cháy nổ; 
rà soát, đảm bảo các điều kiện về 
ATVSLĐ, PCCN tại cơ quan, đơn 
vị; treo băng rôn hưởng ứng 
Tháng hành động ATVSLĐ tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 2 năm 
2018;  

- Ban chấp hành CĐCS chỉ đạo 
các Tổ công đoàn trực thuộc phối 
hợp đề xuất thủ trưởng đơn vị tổ 
chức khám sức khỏe định kỳ cho 
người lao động theo quy định của 
pháp luật; chỉ đạo Ban thanh tra 
nhân dân tổ chức kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, 
cải thiện điều kiện làm việc cho 
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người lao động. 
- Biên tập tin bài, ảnh tuyên 

truyền trên các trang tin điện tử, 
ấn phẩm KH&CN trong tháng 4, 
tháng 5/2018. 

(TH) 
 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ 
ATTP NĂM 2018    

Tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm (ATTP) năm 2018 sẽ 
diễn ra từ ngày 15/4 - 15/5 trên 
phạm vi toàn quốc, với chủ đề 
“Tăng cường trách nhiệm của 
người sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm”. 

Để kịp thời phát hiện, xử lý các 
trường hợp vi phạm về ATTP; rà 
soát việc thực hiện các quy định 
về ATTP trong sản xuất, kinh 
doanh… Ban chỉ đạo liên ngành 
trung ương về vệ sinh ATTP giao 
các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và 
PTNT, Công Thương phối hợp 
với các bộ, ngành liên quan tổ 
chức 6 đoàn kiểm tra liên ngành 
tại 12 tỉnh, thành phố. 

Các đoàn sẽ tập trung thanh tra, 
kiểm tra bảo đảm ATTP tại các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm, đặc biệt tại các cơ sở nhỏ 
lẻ, làng nghề. Tăng cường vai trò 
giám sát của các cơ quan quản lý, 
tổ chức xã hội và người tiêu dùng 

trong thực thi pháp luật về ATTP 
của các cá nhân, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm; đặc biệt, 
giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng 
thực phẩm không an toàn… 

Ngoài các hoạt động thường 
xuyên bảo đảm chất lượng ATTP, 
Tháng hành động vì ATTP sẽ là 
điểm nhấn trong năm 2018, tạo 
đợt cao điểm, phát động chiến 
dịch truyền thông tuân thủ các 
quy định pháp luật về ATTP 
trong các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm; chủ động 
phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, 
hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, 
đặc biệt là các vụ ngộ độc thực 
phẩm tập thể và các bệnh truyền 
qua thực phẩm do sử dụng sản 
phẩm thực phẩm không an toàn 
nói riêng. Qua đó, gắn trách 
nhiệm của UBND các cấp để tập 
trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực 
cho công tác ATTP; nâng cao 
hiệu quả phối hợp giữa chính 
quyền địa phương và các đoàn thể 
chính trị - xã hội; phát huy ý thức 
trách nhiệm với cộng đồng của cá 
nhân, tổ chức sản xuất, kinh 
doanh, người tiêu dùng đối với 
công tác bảo đảm ATTP. 

Đẩy mạnh thanh tra đột xuất 
về an toàn thực phẩm tại các cơ 
sở 

 Lực lượng chức năng sẽ quyết 
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liệt thực hiện các biện pháp đảm 
bảo an toàn thực phẩm. Chuyển 
từ thanh tra theo kế hoạch sang 
thanh tra đột xuất, kết hợp thu 
thập thông tin để thanh tra xử lý 
nghiêm các vi phạm. 

 
Theo báo cáo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, 
công tác thanh kiểm tra an toàn vệ 
sinh thực phẩm trong lĩnh vực 
nông nghiệp tiếp tục được tăng 
cường trong quý 1. Qua thanh tra, 
kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản 
xuất Kinh doanh nông lâm, thủy 
sản lực lượng chuyên ngành đã xử 
phạt hành chính 5 doanh nghiệp 
với số tiền 201 triệu đồng; ban 
hành 18 quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính về an toàn thực 
phẩm đối với 16 doanh nghiệp 
trong lĩnh vực thú y, với số tiền 
xử phạt gần 1,3 tỉ đồng. 

 Vấn đề bảo đảm an toàn thực 
phẩm lâu nay vẫn là vấn đề đáng 
lo ngại, trong đó mối lo lớn nhất 
đối với cơ quan quản lý và người 
tiêu dùng là hệ thống giám sát an 
toàn thực phẩm cấp cơ sở còn 
lỏng lẻo. Nhiều địa phương mặc 
dù đã tổ chức nhiều đoàn thanh 

tra, kiểm tra, song tỷ lệ xử lý các 
trường hợp vi phạm còn thấp, 
hoặc xử lý chưa đủ sức răn đe. 

 Theo các chuyên gia, tình trạng 
mất an toàn thực phẩm chủ yếu 
xảy ra tại các cơ sở sản xuất kinh 
doanh nhỏ lẻ, vì vậy việc tăng 
cường giám sát, kiểm tra và tái 
kiểm tra các cơ sở này cần được 
chú trong thời gian tới. Song song 
với tăng cường thanh tra đột xuất, 
kiểm soát nhóm nông sản nguy cơ 
cao về mất an toàn thực phẩm, 
một số ý kiến đề xuất phân định 
rõ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ theo 
Thông tư 51 và Thông tư 45 trong 
lĩnh vực quản lý an toàn thực 
phẩm của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tạo điều kiện 
cho việc giám sát, thanh kiểm tra. 

 Trước vấn đề trên, Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Vũ Văn Tám nêu rõ, từ 
nay đến cuối năm ngành nông 
nghiệp sẽ quyết liệt thực hiện các 
biện pháp đảm bảo an toàn thực 
phẩm đối với nhóm sản phẩm tươi 
sống, đối tượng sản xuất kinh 
doanh, giết mổ nhỏ lẻ; quản lý sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 
thú y, hóa chất, kháng sinh trong 
sản xuất nông nghiệp. 

 Ngoài thực hiện các biện pháp 
đồng bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ 
cần sớm hoàn thiện các văn bản 
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hướng dẫn triển khai Nghị định 
15 quy định chi tiết một số điều 
của Luật An toàn thực phẩm làm 
cơ sở cho công tác thanh kiểm tra 
của các địa phương; tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh thuận lợi nhưng vẫn phải 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong xã hội. 

 Thứ trưởng Vũ Văn Tám chỉ 
đạo, thời gian tới cần tập trung 
kiểm soát tốt chất lượng vật tư 
đầu vào, kiểm tra thông qua điều 
kiện và “hậu kiểm” theo tinh thần 
của Nghị định 15. Chuyển từ 
thanh tra theo kế hoạch sang 
thanh tra đột xuất, kết hợp thu 
thập thông tin để thanh tra xử lý 
nghiêm các vi phạm. Tăng cường 
tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị 
và xác nhận, chứng nhận sản 
phẩm an toàn. Tăng cường thông 
tin truyền thông và kết nối chuỗi 
và các sản phẩm an toàn đến 
người tiêu dùng, để người tiêu 
dùng yên tâm hơn khi sử dụng 
nông sản. 

 (Theo KTNT) 
 

VIỆT NAM ĐỨNG TRƯỚC 
NHIỀU THÁCH THỨC VỀ 
NÂNG CAO TIÊU CHUẨN 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM    

Tối 18/4, Phó Thủ tướng Vũ  
Đức Đam tham dự Hội nghị trực 

tuyến với chủ đề  “Những đổi mới 
trong an toàn thực phẩm vì sự 
phát triển bền vững” với lãnh đạo 
Ngân hàng Thế giới (WB), một số 
chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh 
vực này từ Văn phòng WB Việt 
Nam tại Hà Nội. Bà Laura Tuck, 
Phó Chủ tịch WB phụ trách Phát 
triển bền vững, đại diện Cơ quan 
Quản lý thực phẩm và dược phẩm 
Hoa Kỳ (FDA), các đại biểu đã 
thảo luận về các vấn đề liên quan 
tới an toàn thực phẩm (ATTP), 
đặc biệt là ở các nước đang phát 
triển như Việt Nam. 

Nhiều đại biểu nhận định những 
sự cố về ATTP là nguyên nhân 
của nhiều vấn đề về sức khỏe trên 
toàn cầu, gây ra những hệ lụy 
nghiêm trọng tới phát triển kinh tế 
- xã hội. Nhiều nghiên cứu cũng 
chỉ ra rằng, việc cải thiện vấn đề 
ATTP có liên hệ trực tiếp hay 
gián tiếp đến việc có đạt được 
mục tiêu phát triển bền vững. 

 
Phó Thủ tướng Vũ  Đức Đam phát 

biểu tại Hội  nghị - Ảnh: VGP/Tuấn 
Minh/Chính phủ. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
cho biết, Việt Nam hiện là 1 nước 
xuất khẩu nông sản với nhiều mặt 
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hàng hàng đầu thế giới như: Gạo, 
thủy sản, cà phê, hồ tiêu... 

Vì vậy, vấn đề ATTP ngày càng 
được đặc biệt chú ý, để đáp ứng 
yêu cầu cao về ATTP để xuất 
khẩu vào các thị trường quốc tế, 
nhất là các nước phát triển. Việt 
Nam đã đạt được nhiều tiến bộ về 
bảo đảm ATTP, được thể hiện 
qua kim ngạch xuất khẩu năm 
2017 đạt trên 36 tỷ USD. 

Tuy nhiên, một vấn đề được 
người dân Việt Nam đặc biệt 
quan tâm là thực phẩm cho tiêu 
dùng trong nước chưa được bảo 
đảm tốt như cho xuất khẩu. Việt 
Nam hiện có 10 triệu hộ nông dân 
và khoảng 500.000 cơ sở sản 
xuất, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ. 
Đây cũng là thách thức đối với 
việc bảo đảm ATTP và nâng 
cao tiêu chuẩn chất lượng sản 
phẩm. 

Khi còn nghèo, người dân có xu 
hướng sử dụng mọi cách để tối đa 
hóa năng suất, thu nhập dẫn đến 
tình trạng lạm dụng phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia 
trong chế biến. Bên cạnh đó, thói 
quen chế biến của nhiều hộ gia 
đình cũng chưa bảo đảm ATTP. 

Theo Phó Thủ tướng, người tiêu 
dùng hiện chưa được trợ giúp 
nhiều để phân biệt được thực 
phẩm an toàn với thực phẩm 

không an toàn. Công tác truyền 
thông chưa hiệu quả, dẫn tới việc 
suy diễn, thổi phồng nguy cơ mất 
ATTP. Một bộ phận người dân 
thấy sợ khi mua thực phẩm ở các 
chợ truyền thống. 

Theo Báo cáo “Quản lý rủi ro 
ATTP Việt Nam - Thách thức và 
cơ hội” do WB và một số đối tác 
thực hiện theo đề nghị của Chính 
phủ Việt Nam công bố vào năm 
2017 đã ghi nhận những điểm tích 
cực về khung thể chế và pháp lý 
về ATTP của Việt Nam hiện nay. 
Cách tiếp cận dựa trên quản lý rủi 
ro được quy định trong Luật 
ATTP. Chính phủ Việt Nam đã 
nỗ lực cải thiện tình trạng ATTP, 
một số sáng kiến và chương trình 
thí điểm đã được thực hiện như 
nâng cấp điều kiện vệ sinh ở khu 
vực bán thực phẩm, hỗ trợ triển 
khai áp dụng quy định thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt như 
VietGAP. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
khẳng định, Việt Nam rất cần sự 
hợp tác, hỗ trợ từ các đối tác phát 
triển như WB và đánh giá cao 
Báo cáo về ATTP mà WB và các 
đối tác thực hiện năm 2017 đã 
đưa ra nhiều nhận định, kiến nghị 
và các kiến nghị đang được triển 
khai trong thực tế. Chính phủ Việt 
Nam xác định trước hết cần tập 
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trung xây dựng khung pháp 
luật về ATTP. Luật VSATTP ban 
hành năm 2010 đã tiếp cận theo 
xu thế của thế giới. Hệ thống 
quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm 
được xây dựng theo hướng tập 
trung vào quản lý yếu tố nguy cơ, 
tăng cường năng lực đánh giá 
nguy cơ, quản lý nguy cơ và 
truyền thông về các nguy cơ. 
Ngoài ra, việc tuyên truyền vận 
động giúp mọi người dân hiểu rõ 
nguy cơ, hiểu rõ trách nhiệm pháp 
lý và trách nhiệm đạo đức của 
mình. Các đoàn thể phụ nữ, nông 
dân, hiệp hội, tổ chức xã hội và 
các cơ sở tôn giáo đều tham gia 
hướng dẫn, giám sát vấn đề 
ATTP. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
cho biết, sau một số năm triển 
khai, tình hình đã nhiều chuyển 
biến tích cực, đồng thời nhấn 
mạnh, Việt Nam cam kết phối 
hợp với WB và các đối tác, mong 
muốn học hỏi kinh nghiệm của 
các nước, các tổ chức trên thế giới 
để giải quyết hiệu quả vấn đề 
ATTP.  

(Theo VietQ.vn) 
 

 
 
 
NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI LAO 

ĐỘNG CẦN NHỚ ĐỂ TỰ BẢO 
VỆ QUYỀN LỢI  

Theo Bộ Luật hình sự mới, 
người sử dụng lao động vì vụ lợi 
cá nhân như né thưởng Tết mà sa 
thải nhân viên trái luật thì sẽ bị 
phạt tù. 

Từ 1/1/2018, Bộ Luật hình sự 
2015 sửa đổi sẽ chính thức có 
hiệu lực. Một trong những điểm 
đáng chú ý trong bộ luật mới là 
việc sửa đổi, bổ sung một số tội 
danh liên quan đến quyền lợi của 
người lao động và trách nhiệm 
của người sử dụng lao động. 

Sa thải nhân viên để né 
thưởng Tết, ông chủ có thể bị 
phạt tù 

Theo luật sư Hà Huy Phong 
Giám đốc Công ty luật Inteco), 
Bộ luật hình sự 1999 (đang có 
hiệu lực) đã có quy định xử lý đối 
hành vi buộc người lao động, cán 
bộ, công chức thôi việc trái pháp 
luật. Hình phạt cao nhất với tội 
danh này là 1 năm tù. Tuy nhiên, 
trong Bộ luật hình sự 2015 sửa 
đổi, mức phạt cao nhất áp dụng 
với hành vi trên đã tăng lên 3 năm 
tù. 

Ngoài ra, “Bộ luật hình sự 2015 
sửa đổi quy định “Tội buộc công 
chức, viên chức thôi việc hoặc sa 
thải người lao động trái pháp 
luật” như sau: 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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Người nào vì vụ lợi hoặc động 
cơ cá nhân khác mà thực hiện một 
trong các hành vi sau đây làm cho 
người bị thôi việc, người bị sa 
thải hoặc gia đình họ lâm vào tình 
trạng khó khăn hoặc dẫn đến đình 
công, thì bị phạt tiền từ 10 triệu 
đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải 
tạo không giam giữ đến 1 năm 
hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 
năm: 

Ra quyết định buộc thôi việc 
trái pháp luật đối với công chức, 
viên chức; 

Sa thải trái pháp luật đối với 
người lao động; 

Cưỡng ép, đe dọa buộc người 
lao động, công chức, viên chức 
phải thôi việc. 

Người thực hiện hành vi tội 
phạm với 2 người trở lên hoặc 
thuộc các trường hợp như đối với 
người có thai; người đang nuôi 
con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; làm 
người bị buộc thôi việc, người bị 
sa thải tự sát thì bị phạt tiền từ 
100 triệu đến 200 triệu đồng hoặc 
phạt tù từ 1-3 năm. 

Như vậy, nếu chủ một doanh 
nghiệp vì vụ lợi không muốn trả 
thưởng Tết cho nhân viên hoặc 
động cơ cá nhân mà tìm cách sa 
thải nhân viên trái pháp luật thì có 
thể bị phạt tù”, luật sư Phong nói. 

Luật sư Phong cho biết thêm, 

nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật 
lao động đã được quy định tại Bộ 
luật Lao động năm 2012 và được 
hướng dẫn tại điều 30, Nghị định 
05 năm 2015 của Chính phủ. Bên 
cạnh đó, việc áp dụng hình thức 
xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp 
dụng trong các trường hợp có căn 
cứ quy định tại Bộ luật Lao động 
2012. 

“Trong trường hợp việc sa thải 
người lao động không được thực 
hiện đúng quy định về nguyên 
tắc, trình tự thủ tục cũng như 
không được áp dụng đúng các căn 
cứ được phép sa thải người lao 
động theo quy định thì hành vi sa 
thải người lao động là trái pháp 
luật. Người lao động bị sa thải trái 
quy định có thể khởi kiện để bảo 
vệ quyền lợi của mình”, luật sư 
Phong nói. 

Trốn đóng bảo hiểm có thể bị 
phạt tù 7 năm 

Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi 
có tội danh mới đáng chú ý đó là 
“Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp cho người lao động” (điều 
219) . Theo quy định tại khoản 1, 
điều 219, người có nghĩa vụ đóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp cho người 
lao động mà gian dối hoặc bằng 
thủ đoạn khác để không đóng 
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hoặc không đóng đầy đủ theo quy 
định từ 6 tháng trở lên thuộc một 
trong những trường hợp sau đây, 
đã bị xử phạt vi phạm hành chính 
về hành vi này mà còn vi phạm, 
thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng 
đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo 
không giam giữ đến 1 năm hoặc 
phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm: 

Trốn đóng bảo hiểm từ 
50.000.000 đồng đến dưới 
300.000.000 đồng; 

Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 
người đến dưới 50 người lao 
động. 

“Mức phạt đối với tội trốn đóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp cho người 
lao động sẽ tăng lên tùy vào mức 
độ vi phạm. Hình phạt nặng nhất 
cho người phạm tội là 7 năm tù 
nếu trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng 
trở lên hoặc trốn đóng bảo hiểm 
cho 200 người trở lên…”, luật sư 
Phong cho biết. 

Luật sư Hà Huy Phong đánh 
giá, quy định nêu trên cho thấy 
Nhà nước rất quan tâm tới việc 
bảo vệ quyền lợi của người lao 
động. Trước đây hành vi trốn 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, 
bảo hiểm thất nghiệp hoặc chậm 
đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm thất nghiệp chỉ bị xử phạt 
hành chính. Nhưng từ năm 2018, 

các hành vi này có thể bị xử lý 
hình sự. 

“Với chế tài mới này, các doanh 
nghiệp sử dụng lao động sẽ phải 
đặc biệt chú ý đến việc đóng bảo 
hiểm cho nhân viên nếu không 
muốn bị xử lý hình sự”,  luật sư 
Phong nói. 

 (Theo 24h.com.vn) 
 

KỸ NĂNG THOÁT HIỂM 
BUỘC PHẢI BIẾT KHI CHÁY 
CHUNG CƯ CAO TẦNG  

Dưới đây là những lưu ý cần 
thiết khi gặp hỏa hoạn:  

Không hoảng sợ 
Dấu hiệu đầu tiên để nhận biết 

hỏa hoạn là hệ thống báo cháy. 
Nhưng một khi nhìn hoặc ngửi 
thấy khói, bạn nên ấn chuông báo 
động cho cả tòa nhà, hô hào hàng 
xóm và gọi ngay cho lực lượng 
cứu hỏa để thông báo tình hình.  

Trong các vụ hỏa hoạn, nguyên 
nhân dẫn tới tử vong thường là do 
ngạt khí. Vì vậy, khi bạn đang tìm 
cách thoát hiểm, cố gắng giữ bình 
tĩnh hết sức có thể, xác định xem 
đám cháy phát sinh từ đâu.  

Nếu ngọn lửa bắt nguồn từ các 
tầng trên hoặc ngay tại tầng bạn 
ở, tìm cách di chuyển xuống các 
tầng dưới để thoát thân. Lưu ý 
không sử dụng thang máy trong 
các trường hợp này. Đặc biệt 
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không phá cửa sổ để nhảy ra 
ngoài nếu ở tầng cao.  

Trong trường hợp ngọn lửa bắt 
nguồn từ các tầng dưới, tuyệt đối 
không chạy xuống dưới vì đây là 
những nơi khói tập trung dày đặc. 
Ngược lại, bằng mọi cách chạy 
lên trên.  

Nếu bạn bị kẹt trong 
phòng, nhét khăn ướt xuống dưới 
cửa để hạn chế khói luồn vào 
trong căn hộ, sau đó tìm mọi cách 
để thu hút sự chú ý của lực lượng 
cứu hộ như dùng đèn pin để ra 
dấu hay dùng một mảnh vải sáng 
màu đặt ở ngoài cửa số. Nếu ở 
gần cửa số, cố gắng mở ra để lấy 
không khí.  

Tuyệt đối không núp dưới 
giường hoặc trong tủ quần áo vì 
đây là những nơi dễ bắt lửa và 
khiến lính cứu hỏa không thể tìm 
thấy bạn khi giải cứu.  

Khi thoát hiểm  
Vì khói thường bay lên cao nên 

khi thoát hiểm, bạn nên cúi thấp, 
khom người khi bò sao cho phần 
mũi đặt ở càng gần sàn nhà càng 
tốt và dùng khăn ướt bịt lên mũi 
để tránh hít phải khí độc.  

Khi di chuyển theo đường thoát 
hiểm, phải kiểm tra độ nóng của 
cánh cửa trước khi mở. Sử dụng 
mặt sau của bàn tay đặt lên tay 
nắm để cảm nhận nhiệt độ cánh 

cửa . Nếu nóng nghĩa là đằng sau 
cánh cửa có thể là ngọn lửa đang 
bùng cháy, bạn tránh di chuyển 
theo đường này và tìm đường 
thoát hiểm khác.  

Trong trường hợp quần áo bị 
bắt lửa, không được chạy xung 
quanh mà nằm xuống dùng áo 
khoác, chăn hoặc các tấm vải phủ 
lên trên sau đó lăn vòng quanh để 
dập tắt ngọn lửa.  

 (Theo VTC News) 
 

8 SAI LẦM KHI DÙNG ĐIỀU 
HÒA KHIẾN TIỀN ĐIỆN 
TĂNG  

Có những sai lầm sau: 
1. Mua điều hòa càng to càng 

tốt 
Điều hòa công suất lớn lại tiêu 

thụ lượng điện nhiều không cần 
thiết, nó cũng loại bỏ được rất ít 
hơi ẩm. Vì thế, khi mua một chiếc 
điều hòa, bạn nên xác định nên 
mua loại nào, công suất bao nhiêu 
để phù hợp với diện tích nhà bạn. 

2. Đặt cục nóng điều hòa 
không đúng vị trí 

Nên lắp ở nơi có ít ánh sáng 
mặt trời để máy không bị quá 
nóng, dễ hư hỏng. Vị trí lý tưởng 
nhất để lắp điều hòa là phía Bắc 
hoặc Đông nhà bạn. 

3. Để điều hòa chạy 24/7 
Trong những ngày nắng nóng, 
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nhiều nhà thường để điều hòa 
24/24, tuy nhiên làm như vậy sẽ 
rất tốn điện. Nếu bạn đi ra ngoài 
lâu, nên tắt điều hòa để tiết kiêm 
điện năng. Nên để chế độ hẹn giờ, 
tắt vào ban đêm khi trời đã mát. 

 
4. Không sử dụng quạt trần 
Nhiều người nghĩ có điều hòa 

rồi không nên sử dụng thêm quạt 
trần vì sợ tốn điện. Tuy nhiên 
dùng quạt trần có tác dụng luân 
chuyển khí lạnh ra khắp phòng 
nhanh hơn, giúp điều hòa hoạt 
động hiệu quả. Nó giúp bạn tiết 
kiệm điện, giảm hao mòn các bộ 
phận máy điều hòa. 

5. Bật, tắt điều hòa nhiều lần 
Nhiều người nghĩ tiết kiệm điện 

bằng cách bật điều hòa đến khi 
nào phòng mát thì tắt đi, bật quạt 
cho đỡ tốn, khi nào phòng nóng 
tiếp tục bật lên. Tuy nhiên cách 
này lại tiêu tốn điện năng hơn do 
máy phải khởi động lại nhiều lần, 
khiến máy hỏng nhanh hơn. 

6. Để nhiệt độ quá chênh lệch 
Khi mới về nhà bạn thường để 

nhiệt độ rất thấp để làm lạnh 
nhanh, việc này khiến điều hòa 
phải hoạt động hết công suất 

trong một thời gian ngắn nên tiêu 
thụ một lượng điện rất lớn. 

Theo các chuyên gia, để làm 
mát phòng, không nên để nhiệt độ 
dưới 25 độ C. 

7. Mở cửa sổ, cửa kính liên 
tục 

Khi đang bật điều hòa, nếu bạn 
liên tục mở cửa ra vào khiến cho 
khí lạnh bị thoát ra ngoài nhanh 
chóng. Khi đó khí nóng tràn vào, 
điều hòa tiếp tục phải tốn điện 
năng để làm mát phòng, do đó rất 
tốn điện. 

8. Không vệ sinh hoặc thay bộ 
lọc khí 

Bộ lọc khí là bộ phận giúp loại 
bỏ bụi bẩn từ không khí vào nhà 
bạn. Qua thời gian, nó càng trở 
nên cồng kềnh với lớp bụi bẩn 
phủ kín, vì thế nó cần được làm 
sạch hoặc thay thế thường xuyên, 
để khiến máy chạy tốt, phả hơi 
lạnh tốt hơn. 

 (Theo VnExpress) 
 

 
 
 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC PHÂN 
BÓN SẼ BỊ PHẠT ĐẾN 200 
TRIỆU ĐỒNG  

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
định 55/2018/NĐ-CP quy định xử 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực phân bón. Theo đó, mức 
phạt tiền tối đa cho một hành vi vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
phân bón đối với cá nhân là 100 
triệu đồng, đối với tổ chức là 200 
triệu đồng. 

Trong đó, với hành vi vi phạm 
quy định về sản xuất phân bón, 
phạt cảnh cáo đối với hành vi 
không thực hiện báo cáo tình hình 
sản xuất, xuất nhập khẩu phân 
bón định kỳ hàng năm. 

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối 
với một trong các hành vi vi 
phạm: không có khu vực chứa 
nguyên liệu và khu vực thành 
phẩm riêng biệt; không có kệ 
hoặc bao lót để xếp đặt phân bón 
thành phẩm; không thực hiện báo 
cáo tình hình sản xuất, xuất nhập 
khẩu phân bón định kỳ trong 2 
năm liên tiếp hoặc không thực 
hiện báo cáo đột xuất khi có yêu 
cầu của cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền; không có phòng 
thử nghiệm được công nhận mà 
không có hợp đồng với tổ chức 
thử nghiệm được chỉ định để đánh 
giá các chỉ tiêu chất lượng phân 
bón do mình sản xuất ra. 

Đối với một trong các hành vi 
vi phạm: Người trực tiếp quản lý, 
điều hành sản xuất phân bón 
không có trình độ đại học trở lên 

một trong các chuyên ngành về 
lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực 
vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông 
học, hóa học, sinh học; không 
tuân thủ thời hạn thu hồi phân 
bón theo quyết định của cơ quan 
có thẩm quyền thì sẽ bị phạt tiền 
từ 10 - 15 triệu đồng. 

Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng 
đối với một trong các hành vi vi 
phạm: Không lưu mẫu sản phẩn 
của từng lô phân bón xuất xưởng 
theo quy định về thời gian bảo 
quản mẫu lưu; không lưu hồ sơ 
kết quả thử nghiệm theo quy định 
về thời gian của từng lô phân bón 
sản xuất đã xuất xưởng; không có 
hệ thống quản lý chất lượng phù 
hợp với ISO 9001 hoặc tương 
đương (trừ cơ sở mới thành lập 
chưa tròn 1 năm kể từ ngày thành 
lập; cơ sở chỉ hoạt động đóng gói 
phân bón). 

Phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng 
đối với hành vi sử dụng dây 
chuyền, máy móc thiết bị sản xuất 
từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản 
phẩm cuối cùng không đáp ứng 
quy trình công nghệ theo đúng 
đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất phân bón với 
cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền. 

Đối với một trong các hành vi 
vi phạm: Không thực hiện thử 
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nghiệm đánh giá chất lượng của 
từng lô phân bón thành phẩm 
trước khi đưa phân bón ra lưu 
thông trên thị trường; không thực 
hiện thu hồi phân bón theo quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền 
thì sẽ bị phạt tiền từ 25 - 30 triệu 
đồng. 

Phạt nặng hành vi sản xuất 
phân bón không được công 
nhận lưu hành 

Phạt tiền từ 60 - 70 triệu đồng 
đối với hành vi sản xuất phân bón 
có yếu tố hạn chế vượt mức giới 
hạn tối đa. Mức phạt tiền đến 80 
triệu đồng đối với hành vi vi 
phạm quy định về Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất phân 
bón/Giấy phép sản xuất phân bón 
cao. 

Phạt tiền từ 80 - 90 triệu đồng 
đối với hành vi sản xuất phân bón 
không có Quyết định công nhận 
phân bón lưu hành tại Việt Nam 
có giá trị dưới 200 triệu đồng 
hoặc thu lợi bất chính dưới 100 
triệu đồng trừ trường hợp sản xuất 
phân bón để nghiên cứu, khảo 
nghiệm; phân bón sản xuất trong 
khuôn khổ dự án sản xuất thử 
nghiệm, chương trình hỗ trợ ứng 
dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
và công nghệ trong thời gian thực 
hiện dự án, chương trình. 

Đối với hành vi sản xuất phân 

bón không có Quyết định công 
nhận phân bón lưu hành tại Việt 
Nam có giá trị 200 triệu đồng trở 
lên hoặc thu lợi bất chính từ 100 
triệu đồng trở lên trừ trường hợp 
sản xuất phân bón để nghiên cứu, 
khảo nghiệm; phân bón sản xuất 
trong khuôn khổ dự án sản xuất 
thử nghiệm, chương trình hỗ trợ 
ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật và công nghệ trong thời gian 
thực hiện dự án, chương trình thì 
người có thẩm quyền đang thụ lý 
vụ việc phải chuyển ngay hồ sơ 
vụ vi phạm sang cơ quan tiến 
hành tố tụng hình sự để truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy 
định; trường hợp cơ quan tiến 
hành tố tụng có quyết định không 
khởi tố vụ án hình sự, quyết định 
hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án 
hình sự, quyết định đình chỉ điều 
tra hoặc quyết định đình chỉ vụ 
án, nếu hành vi có dấu hiệu vi 
phạm hành chính thì phạt tiền từ 
90 - 100 triệu đồng. 

(Theo kinhtenongthon.vn) 
 
MỞ RỘNG NHÀ KÍNH, NHÀ 
LƯỚI TRONG NUÔI TÔM  

Mô hình nuôi tôm siêu thâm 
canh được áp dụng tại Bạc Liêu 
vài năm trở lại đây, được người 
dân đầu tư ao nuôi theo 2 dạng. 
Một là, đầu tư ao nuôi trải bạt, 
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nhà kính, kiểm soát được nắng - 
mưa, nhưng chi phí đầu tư khá 
lớn từ 5-7 tỷ/ha; mật độ tôm nuôi 
500 con/m2, đạt sản lượng thu 
hoạch trung bình từ 180-240 
tấn/ha/năm, nuôi 3 vụ/năm. Hai là 
ao nuôi trải bạt, nhà lưới, không 
kiểm soát được mưa, nhưng chi 
phí đầu tư thấp, từ 400-500 triệu 
đồng/ha; mật độ thả nuôi từ 250-
300 con/m2, năng suất từ hơn 150 
tấn/ha, nuôi 3 vụ/năm. Ông  Ngô 
Quốc Hùng, xã Long Điền Long 
A, Đông Hải, Bạc Liêu cho biết, 
gia đình đã áp dụng nuôi tôm siêu 
thâm canh trong nhà lưới hơn 
1.000 m2, đã cho thu hoạch 2 vụ, 
thu lãi hơn 1 tỷ đồng. Qua đánh 
giá bước đầu, mô hình cho hiệu 
quả thành công cao, kiểm soát 
được dịch bệnh trên tôm, hạn chế 
ô nhiễm môi trường, hiệu quả 
kinh tế cao. 

Theo Ông Dương Thành Trung, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu 
cho biết, Bạc Liêu chịu nhiều 
“hậu quả” do một thời gian dài 
phát triển nuôi tôm không kiểm 
soát, nằm ngoài quy hoạch, dịch 
bệnh, ô nhiễm nguồn nước… 
Nhưng với mô hình nuôi tôm siêu 
thâm canh, đang là hướng đi 
đúng, cứu cánh cho ngành tôm 
địa phương. Tuy mô hình này vốn 
đầu tư lớn nhưng hiệu quả thành 

công rất cao, lợi nhuận khá, kiểm 
soát được dịch bệnh, ô nhiễm môi 
trường, sản xuất mang tính bền 
vững. Theo Chủ tịch UBND tỉnh 
Bạc Liêu, về lâu dài tỉnh tiếp tục 
mở rộng diện tích nuôi tôm theo 
mô hình thâm canh, siêu thâm 
canh. Tỉnh đang tính toán đến giải 
pháp, tạo cơ chế, chính sách hỗ 
trợ vốn cho người nuôi tôm khi áp 
dụng theo mô hình này. Ngoài ra, 
để mô hình nuôi này theo chuỗi 
khép kín, cho hiệu quả kinh tế 
cao, tỉnh đã xin Chính phủ cho 
thành lập “Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao phát triển 
tôm Bạc Liêu” rộng hơn 400 ha, 
tại ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp 
Thành, thành phố Bạc Liêu. Đến 
nay, tỉnh đã cấp cho Tập đoàn 
Việt - Úc 315 ha, còn lại hơn 100 
ha vùng lõi khu công nghệ cao, 
tỉnh đã chấp thuận cho 6 doanh 
nghiệp hàng đầu về ngành tôm 
vào đầu tư, trình diễn các mô hình 
mới về sản xuất tôm. Khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
đưa vào hoạt động, người nuôi 
tôm Bạc Liêu nói riêng, trong khu 
vực nói chung sẽ tiếp cận mô hình 
nuôi tôm hiện đại, con giống chất 
lượng và sử dụng các sản phẩm 
phụ trợ nuôi tôm tiên tiến nhất… 

Ưu điểm của mô hình nuôi tôm 
thẻ chân trắng siêu thâm canh so 
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với nuôi tôm thẻ chân trắng nước 
lợ và nuôi tôm thẻ chân trắng 
nước ngọt, mô hình nuôi  tôm thẻ 
chân trắng siêu thâm canh trong 
nhà kính, nhà lưới có thể nuôi liên 
tục, từ 3 – 4 vụ/năm. Nhờ nuôi 
trong nhà kính nên người nuôi dễ 
dàng kiểm soát được dịch bệnh, 
tôm sinh trưởng và phát triển 
nhanh. 

 
- Ao nuôi được thiết kế trong 

nhà kính, đáy ao trải bạt. 
- Do không bị ảnh hưởng nhiều 

từ môi trường tự nhiên nên môi 
trường ao nuôi ít biến động. Nhiệt 
độ nước ao nuôi ổn định từ 29- 
30oC. 

- Nhiệt độ ngày đêm chỉ dao 
động từ 1- 1,5 oC. 

- Từ nguồn nước tự nhiên, sau 
khí lắng lọc, đưa vào ao nuôi, rồi 
được xử lý bằng hóa chất, kháng 
sinh tạo pH, kiềm, vi sinh cho 
tôm nuôi. Do nước ao nuôi hoàn 
toàn nhân tạo và hạn chế được 
ảnh hưởng bên ngoài tự nhiên, 
nên môi trường ao nuôi trong mô 
hình này rất ổn định, đồng thời 
tăng hiệu quả khi điều chỉnh môi 

trường ao nuôi. 
- Mô hình này có thể hạn chế 

70% lây lan của mầm bệnh. 
Chính nhờ các ưu điểm này, nên 
có thể thả tôm mật độ cao từ 200 
– 400 con/m2, có thể nuôi từ 3 – 4 
vụ/năm, tôm nuôi lớn nhanh, đạt 
năng suất cao hơn. 

Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân 
trắng siêu thâm canh khá cao, 
ứng dụng khoa học công nghệ, 
các nghiên cứu mới vào sản xuất, 
tạo ra số lượng hàng hóa lớn, 
thuận lợi cho việc chủ động 
nguồn nguyên liệu, đáp ứng kịp 
thời nhu cầu của thị trường. 

(khoahocchonhanong.com.vn) 
 

KỸ THUẬT ƯƠNG CÁ ĐỐI 
MỤC TỪ CÁ HƯƠNG LÊN 
CÁ GIỐNG TRONG AO ĐẤT 

Cá đối mục (Mugil cephalus 
Linnaeus, 1758) là đối tượng nuôi 
mới có giá trị kinh tế cao, phù 
hợp với điều kiện sinh thái ở các 
vùng nước lợ và vùng ven biển.  

Sau 1 năm sinh trưởng, cá đối 
mục có thể đạt trọng lượng từ 
300-500g/con. Trong năm, tốc độ 
sinh trưởng của cá lớn nhất là từ 
tháng 4 đến tháng 10. Tốc độ sinh 
trưởng chậm là từ tháng 11 đến 
tháng 3 năm sau. Để chủ động 
con giống, giảm giá thành sản 
xuất chúng tôi xin giới thiệu kỹ 
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thuật ương cá đối mục giai đoạn 
từ cá hương lên cá giống. 

1. Điều kiện ao ương 
Ao có diện tích từ 500 – 

2.000m2, độ sâu mực nước từ 1,2 
- 1,5m, đáy ao đảm bảo bằng 
phẳng, hơi dốc về phía cống 
thoát. Gần nguồn nước sạch, 
không bị ô nhiễm bởi nguồn nước 
thải sinh hoạt, nước thải công 
nghiệp; mật độ ương: 1.000-2.000 
con/m2. 

2. Cải tạo ao 
Tiến hành dọn sạch cỏ và diệt 

hết cá tạp trong ao, nạo vét bùn 
đen chỉ để lại lớp bùn dày 15 – 20 
cm. Bón vôi đáy ao và xung 
quanh bờ với lượng vôi khoảng 
25 – 30 kg/1.000 m2. Tiến hành 
phơi ao 5 – 7 ngày. Sau khi phơi 
ao tiến hành bón lót các loại phân 
hữu cơ đã ủ hoai (phân lợn, trâu 
bò, phân trùn quế…) khoảng 250 
kg/1.000m2 để tạo thức ăn cho cá. 
Sau đó đưa nước vào khoảng 30 – 
40 cm, bón phân NPK với lượng 
2 –3g/1.000m2 ao. Sau 2 - 3 ngày 
màu nước lên tốt, cấp thêm nước 
vào ao đạt độ sâu 1m. 

3. Chọn và thả giống 
Cá khỏe mạnh, màu sắc tươi 

sáng, không sây sát, không có 
nấm bám trên thân, không bị 
bệnh, đều cỡ. Trước khi vận 
chuyển cá đối mục về phải tiến 

hành thuần hóa cho phù hợp. 
Kích thước cá hương để ương từ 
2 - 3cm/con, trọng lượng 500 – 
700 con/kg. Cá giống trước khi 
thả ương phải được xử lí bệnh 
bằng dung dịch Oxytetracilin 
5g/1m3, thời gian tắm khoảng 30 
phút. 

Thả giống: Sau khi vận chuyển 
cá giống về ao nên ngâm các túi 
đựng cá trong ao khoảng 10 - 15 
phút để cân bằng nhiệt độ bên 
ngoài và bên trong túi. Sau đó mở 
túi cho nước ao vào túi để cá 
không bị sốc nhiệt độ rồi từ từ thả 
ra ao. Nên thả giống vào sáng 
sớm hay chiều mát, không nên thả 
lúc trời lạnh. Mật độ thả 80 – 100 
con/m2. 

4. Chăm sóc và quản lý ao 
ương 

Thức ăn của cá giai đoạn này là 
thức ăn công nghiệp có độ đạm từ 
35-40%, kích cỡ nhỏ, phù hợp với 
miệng cá. Có thể trộn bột cám với 
bột cá rồi rải đều quanh ao cho cá 
ăn. Mỗi ngày cho ăn 2 – 3 lần vào 
những lúc thời tiết mát mẻ. 

Cá đối mục có đặc điểm sợ 
những tiếng động trên bờ, nên khi 
cho ăn bà con chú ý thao tác nhẹ 
nhàng. Khi cho ăn xong bà con 
tránh tụ tập đông người làm cá 
hoảng sợ, làm giảm khả năng bắt 
mồi của cá. 
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Định kỳ 2 – 3 ngày bổ sung 
Vitamin C, men tiêu hóa để tăng 
sức đề kháng. 

Lượng thức ăn cho cá đối mục 
trong giai đoạn ương như sau: 
Tuần đầu, lượng thức ăn chiếm 2 
– 3% khối lượng cá trong ao. Từ 
tuần thứ 2, lượng thức ăn chiếm 1 
- 2 % khối lượng cá trong ao. 
Ngoài thức ăn công nghiệp hỗn 
hợp trên, bà con cần cung cấp 
thêm thức ăn tự nhiên cho cá 
nhằm giúp cá sinh trưởng phát 
triển tốt, cá khỏe mạnh, tỉ lệ sống 
cao. Cứ 5 – 7 ngày dùng cám gạo 
đã ủ với bột cá hòa với nước tạt 
đều quanh ao. 

Để đảm bảo cá sinh trưởng, 
phát triển tốt trong suốt giai đoạn 
ương cần đảm bảo các yếu tố môi 
trường nhất là khi thời tiết thay 
đổi. Định kì thay nước hoặc cấp 
thêm nước mới vào ao, lượng 
nước thay khoảng 20% lượng 
nước trong ao. Sau khi thay nước 
mới vào ao bón vôi để ổn định 
môi trường nước ao ương, lượng 
vôi bón từ 10- 20kg/1.000m2. 

Thường xuyên theo dõi các yếu 
tố môi trường nước như pH, nhiệt 
độ, oxy hòa tan, khí độc NH3, 
H2S. 

5. Thu hoạch 
Ương từ 40 – 60 ngày, cá đạt 

chiều dài 6 - 6,5 cm. Khi thu 

hoạch cá nên sử dụng lưới hoặc 
vải mềm, để tránh sây sát làm 
giảm tỉ lệ hao hụt khi vận chuyển.  

 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

THU TRĂM TRIỆU TỪ NUÔI 
CHIM CÚT CÔNG NGHỆ 
NHẬT 

Trang trại nuôi chim cút của 
anh Nguyễn Quang Ngọc, thôn 
Tân Thượng Hải, xã Ngư Thủy 
Trung (Lệ Thủy - Quảng Bình), 
một trong những hộ gia đình làm 
kinh tế giỏi tiêu biểu tại địa 
phương. Mỗi tháng gia đình anh 
thu lãi hơn 80 triệu đồng từ nuôi 
chim cút. 

 
Trang trại nuôi chim cút theo công 

nghệ Nhật Bản của anh Ngọc. 
Anh  Ngọc cho biết: Năm 2006, 

thấy mô hình nuôi chim cút của 
nông dân các tỉnh phía Nam mang 
lại hiệu quả và nhu cầu tiêu thụ 
của thị trường cũng khá cao, anh 
liền nảy ra ý định làm theo. Ban 
đầu, anh mua khoảng 500 con 
chim cút giống ở Đà Nẵng về 
nuôi thử, do lúc đó phải nuôi thủ 
công, chưa biết cách chăm sóc, 
nên chim cút chết khá nhiều, 
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chậm lớn và tỷ lệ đẻ trứng thấp. 
Không chịu khuất phục trước 

khó khăn, nhận thấy nguyên nhân 
thất bại ban đầu là do bản thân 
chưa có nhiều kinh nghiệm và 
kiến thức về loại vật nuôi này, 
anh Ngọc lặn lội ra Hà Nội, 
ngược vào Quảng Ngãi để học tập 
các mô hình nuôi chim cút theo 
công nghệ Nhật Bản. Với số vốn 
tự có cộng với số tiền vay mượn 
từ ngân hàng và bạn bè, anh Ngọc 
mạnh dạn thành lập trang trại trên 
diện tích 1,5 ha, trong đó chủ yếu 
là mô hình nuôi chim cút theo 3 
phân khu riêng biệt với số lượng 
gần 30.000 con các loại. 

Anh Ngọc chia sẻ: Chim cút là 
loại vật ít bị bệnh nên dễ nuôi. 
Đặc tính của loài chim này là ưa 
sống nơi cao ráo và thoáng mát. 
Nuôi chim cút quan trọng nhất là 
phải thường xuyên vệ sinh 
chuồng trại, phun thuốc tiêu độc 
khử trùng. Bình quân một chu kỳ 
sinh trưởng của chim  khoảng 8 
tháng. Chim cút mái bắt đầu đẻ 
trứng sau 35 ngày tuổi, nếu chăm 
sóc đúng kỹ thuật theo công nghệ 
Nhật Bản, mỗi con chim mẹ đẻ 1 
quả trứng/ngày. Trứng cho vào 6 
lò ấp để tạo thành trứng lộn và 
nguồn giống mới cho các lứa sau. 

Mỗi ngày, trang trại của anh 
Ngọc xuất bán ra thị trường trong 

và ngoài tỉnh khoảng 10.000 
trứng cút, 12.000 trứng cút lộn, 
500 con chim cút thịt. Doanh thu 
mỗi tháng ước đạt khoảng 320 
triệu đồng, trừ chi phí, lợi nhuận 
mang lại cho gia đình khoảng 80 
triệu đồng. 

Ngoài ra, phân chim cút được 
anh tận dụng làm thức ăn cho cá 
và bán cho các nông hộ làm phân 
bón cho cây trồng, mỗi năm cũng 
cho thu khoảng 100 triệu đồng. 

Mô hình kinh tế trang trại của 
gia đình anh Ngọc đã tạo việc làm 
thường xuyên cho 8 lao động tại 
địa phương với mức thu nhập 
khoảng 6 triệu đồng/người/tháng 
và 7 lao động thời vụ với mức thu 
nhập 200.000 đồng/người/ngày. 

Có thể nói, đây là mô hình 
mang lại hiệu quả kinh tế cao và 
bền vững, góp phần đa dạng hóa 
cơ cấu giống vật nuôi tại các xã 
vùng biển bãi ngang nói riêng và 
huyện Lệ Thủy nói chung. 

 (Theo damkhoinghiep.vn) 
 

BÍ QUYẾT TRỒNG ĐIỀU SAI 
TRÁI CỦA MỘT NHÀ NÔNG 

Ông Phan Viết Hùng ở ấp 7, xã 
Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài 
người trồng điều đạt năng suất 
cao chia sẻ: “Người trồng điều 
chủ yếu dựa vào thời tiết, ít áp 
dụng các biện pháp khoa học - kỹ 
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thuật nên không có nhiều kinh 
nghiệm ứng phó với dịch bệnh. 
Đặc điểm của cây điều là cho hoa 
nhiều đợt, do đó, sau những cơn 
mưa trái mùa, rất dễ phát sinh 
nấm, bệnh thán thư và các loại 
sâu bọ tấn công gây khô cành, 
khô bông. Nếu không kịp thời 
chữa trị thì việc thất thu mùa vụ là 
điều khó tránh khỏi.  

Chăm sóc điều không dễ, chỉ 
cần lơ là là chúng sẽ bị bệnh ngay 
nhưng đã bệnh rồi nếu không 
dùng đúng thuốc, trị đúng cách thì 
bệnh càng nặng thêm. Do đó cần 
phát hiện bệnh sớm và nhận biết 
đúng bệnh để có phương án chữa 
trị kịp thời, phù hợp thì bệnh mới 
khỏi”. 

Theo ông Hùng, để phát hiện 
sớm sâu bệnh, người trồng điều 
phải thường xuyên thăm vườn vì 
có những loài sâu phải quan sát cả 
ngày lẫn đêm mới phát hiện. 
Nhiều loại sâu phải đợi thời tiết 
mát mẻ buổi tối chúng mới xuất 
hiện. Từ đó, lựa chọn loại thuốc 
thích hợp để điều trị thì mới đạt 
năng suất cao. 

Cùng với đó, ở thời điểm điều 
bắt đầu rụng lá cần xử lý nấm 
bệnh ngay bằng các loại thuốc 
đặc trị để chồi phát triển và ra 
hoa. Khi thời tiết bình thường thì 
trị nấm bệnh 2 lần/tháng, còn khi 

gặp mưa nhiều tăng lên từ 7-8 
lần/tháng. 

 
Ông Phan Viết Hùng kiểm tra tình 

hình sâu bệnh hại cây điều để có hướng 
chữa trị kịp thời 

“Ở thời kỳ điều trổ bông nếu 
gặp mưa nhiều sẽ khiến cho các 
chùm bông điều bị ngậm nước 
dẫn đến bông dễ hư sau đó gặp 
nắng sẽ bị héo khô. Đây cũng là 
giai đoạn bông điều dễ bị nấm, 
phát sinh sâu bệnh, do đó phải 
thường xuyên thăm vườn, khi gặp 
mưa thì ngay lập tức phun thuốc 
trừ sâu để trị bệnh cho điều” - ông 
Hùng chia sẻ kinh nghiệm.  

Bên cạnh đó, để trị các loại sâu 
bệnh hại tấn công, không nên sử 
dụng thuốc trừ sâu hóa học mà 
dùng chế phẩm sinh học. Bởi làm 
như vậy có tác dụng làm “mát” 
chùm bông điều, không gây ảnh 
hưởng cho thời kỳ bông đang đậu 
trái. Vả lại trong khi dùng thuốc 
trừ sâu hóa học vô tình sẽ làm 
“nóng” thêm cho những chùm 
bông dẫn đến bông điều bị khô. 

Đối với bón phân, cần bón 2 
đợt/năm từ tháng 6 đến 9 (dương 
lịch). Ngoài ra, sử dụng phân sinh 
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học để bón cho lá, bông, rồi kết 
hợp phân hữu cơ và một lượng 
phân hóa học để bón gốc. Riêng 
cỏ trong vườn điều cũng không sử 
dụng thuốc diệt cỏ mà dùng máy 
cắt cỏ để làm sạch. Bởi vì làm 
theo cách này sẽ tạo điều kiện cho 
các loại vi sinh vật có lợi trong 
đất phát triển, còn việc dùng 
thuốc diệt cỏ sẽ làm đất bị chai, 
bạc màu.   

Nhờ biết cách chăm sóc cộng 
thêm sử dụng thuốc, bón phân 
đúng cách nên vụ điều vừa qua 
với giá bán dao dộng từ 35.000-
40.000 đồng/kg, 1,5ha điều của 
ông Phan Viết Hùng cho thu nhập 
hơn 200 triệu đồng. 

 (Theo KHTĐ ) 
 

 
 

 
NHIỀU THAY ĐỔI TRONG 
TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG 
2018 

Việt Nam có vắc-xin thay thế 
vắc-xin Quinvaxem trong tiêm 
chủng mở rộng 2018, đồng thời 
triển khai vắc-xin bại liệt theo 
đường tiêm và sử dụng vắc-xin 
sởi - rubela do Việt Nam tự sản 
xuất là những nét mới trong 
chương trình tiêm chủng mở rộng 
2018. Những thay đổi này bắt đầu 

triển khai từ tháng 6-2018. 
Đó là thông tin mới đáng chú ý 

được Viện Vệ sinh dịch tễ trung 
ương (Bộ Y tế) công bố tại hội 
thảo Truyền thông về một số vắc-
xin mới diễn ra chiều 17-4, tại TP 
Đà Nẵng. 

Theo đó, vắc-xin 5 trong 1 được 
lựa chọn để thay thế vắc-xin 
Quanvaxem có tên thương mại là 
vắc-xin ComBe Five do Ấn Độ 
sản xuất đã được Bộ Y tế cấp 
phép lưu hành ở Việt Nam từ 
tháng 5-2017. Đây là vắc-xin có 
thành phần tương tự như vắc-xin 
Quinvaxem, có hiệu quả phòng 
các bệnh bạch hầu, go gà, uốn 
ván, viên gan B, viêm phổi/viêm 
màng não mủ do vi khuẩn Hib, 
đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của 
Tổ chức Y tế thế giới. Vắc-xin 
này đã được sử dụng ở hơn 43 
quốc gia với hơn 400 triệu liều. 
Tính an toàn và hiệu quả vắc-xin 
ComBe Five tương tự như các 
vắc-xin 5 trong 1 có cùng thành 
phần. Dự kiến, việc chuyển đổi sử 
dụng vắc-xin ComBe Five sẽ 
được triển khai trên toàn quốc 
trong tháng 6, tháng 7-2018. 

Bên cạnh đó, từ tháng 6-2018, 
trẻ sẽ được tiêm một mũi vắc-xin 
bại liệt tiêm IPV lúc 5 tháng tuổi 
trong tiêm chủng mở rộng. Vắc-
xin bại liệt tiêm là vắc-xin bất 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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hoạt, chứa các tuýp virus bại liệt 
đã chết, được sử dụng dưới dạng 
vắc-xin tiêm. Vắc-xin IPV sử 
dụng trong chương trình tiêm 
chủng mở rộng 2018 là vắc-xin 
của hãng Sanofi, Pháp sản xuất, 
đã được cấp phép đăng ký lưu 
hành tại Việt Nam. Vắc-xin này 
do tổ chức Liên minh toàn cầu 
vắc-xin và tiêm chủng hỗ trợ và 
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 
cung ứng. Theo đó, các tổ chức sẽ 
cung ứng vắc-xin cho Việt Nam 
trong hai đợt vào tháng 3 và tháng 
8-2018 với 1.910.000 liều. Từ 
tháng 6-2018, vắc-xin này sẽ 
được triển khai tại bốn tỉnh, thành 
phố, gồm: Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, 
Gia Lai, Vĩnh Long. Sau đó sẽ 
được triển khai mở rộng ra toàn 
quốc. 

Hiện, Việt Nam đã chủ động 
sản xuất được vắc-xin sởi - rubela 
trên cơ sở chuyển giao công nghệ 
của Nhật Bản, vắc-xin này đã 
bước đầu thay thế cho vắc-xin 
nhập trước đây, đã được tiêm cho 
gần tám nghìn liều cho trẻ từ 18 
đến 24 tháng tuổi từ tháng 2-
2018, đến nay chưa ghi nhận 
trường hợp phản ứng nặng nào. 
Để tiếp tục duy trì thành quả 
thanh toán bại liệt suốt 17 năm 
qua, cùng với việc tiếp tục cho trẻ 
sơ sinh uống ba liều vắc-xin bại 

liệt, từ năm 2018 này, trẻ sẽ được 
tiêm một mũi vắc-xin bại liệt lúc 
năm tháng tuổi trong chương trình 
tiêm chủng thường xuyên. 

  (Theo nhandan.com.vn) 
 

DÙNG ORESOL KHÔNG 
ĐÚNG NGUY HIỂM KHÔN 
LƯỜNG   

Theo Ths - bác sỹ Ngô Anh 
Vinh, khoa Cấp cứu - chống độc, 
BV Nhi Trung ương, tăng natri 
máu là dấu hiệu của mất nước 
trong tế bào, nếu không được điều 
trị kịp thời có thể dẫn tới biến 
chứng thần kinh nguy hiểm và có 
thể gây teo não. Nguyên nhân dẫn 
tới việc tăng natri máu trong 
trường hợp này là do gia đình đã 
pha oresol không đúng cách. 

Việc cho trẻ uống Oresol pha không 
đúng tỷ lệ có thể dẫn đến những biến 
chứng đáng tiếc . Ảnh: V.H 

Bác sỹ Vinh cho biết, oresol là 
loại thuốc giúp bù nước rất hiệu 
quả, được khuyến cáo cho những 
trường hợp trẻ bị mất nước và 
chất điện giải do tiêu chảy, sốt 
cao… Oresol được pha đúng và 
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uống đúng cách sẽ giúp bù lại 
lượng nước đã mất, giúp trẻ phục 
hồi. Tuy nhiên, tình trạng trẻ nhập 
viện vào khoa Cấp cứu - chống 
độc do pha oresol không đúng 
cách một số phụ huynh do sợ 
oresol có mùi vị khó chịu, con 
không chịu uống nên pha thật đặc 
với lượng nước rất ít và cho con 
uống. Việc này đã vô tình gây 
nguy hiểm cho trẻ bởi nếu oresol 
được pha đặc quá sẽ khiến trẻ nạp 
quá nhiều muối (natri) từ oresol 
vào cơ thể, lượng muối trong máu 
tăng cao. Hàm lượng muối trong 
máu quá cao còn có thể gây ra các 
triệu chứng như: Co giật, hôn mê 
và dẫn đến các tổn thương não 
nguy hiểm, nếu không được cấp 
cứu kịp thời, trẻ có thể tử vong. 
Ngược lại, những trường hợp pha 
oresol quá loãng sẽ làm giảm hiệu 
quả bù nước cũng như điện giải 
của oresol, bác sỹ Vinh cảnh báo. 

Để đảm bảo hiệu quả, an toàn 
khi sử dụng oresol, các bác sỹ 
khuyến cáo phụ huynh cần đọc kĩ 
hướng dẫn cách pha oresol, tuyệt 
đối tuân thủ theo liều lượng quy 
định… Ví dụ, nếu gói oresol theo 
hướng dẫn pha với 200ml thì cần 
pha chính xác 200ml nước, không 
“ước lượng”, “áng chừng” hoặc 
đong bằng các dụng cụ đo lường 
không chính xác. 

Sau khi pha dung dịch với nước 
phải uống hết trong vòng 24 giờ. 
Sau 24 giờ nên bỏ đi và pha gói 
mới. Tuyệt đối không bảo quản 
trong tủ lạnh cho trẻ uống dần; 
không chia nhỏ gói thuốc để sử 
dụng. 

Không đun sôi dung dịch đã 
pha, có thể làm mất các phẩm 
chất của thuốc, bay hơi, tăng độ 
thẩm thấu. Tuyệt đối không được 
cho thêm đường, không pha với 
sữa, nước trái cây, nước ngọt…, 
hoặc làm theo ý riêng của mình 
để tránh những hậu quả đáng tiếc 
xảy ra. Khi xuất hiện dấu hiệu 
như trẻ thay đổi ý thức: lơ mơ, li 
bì, mệt mỏi, nôn nhiều, bố mẹ cần 
đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử 
trí kịp thời.  

(Theo phapluatxahoi.vn) 
 
NƯỚC MƯỚP GIẢI KHÁT, 
TRỪ BỆNH   

Từ mướp có thể chế biến được 
nhiều món ăn ngon, đồ uống giải 
khát và chữa bệnh. Trong quả 
mướp có chứa nhiều nước, protid, 
lipid, glucid, xenlulo, canxi, 
photpho, sắt, beta-caroten, B1, B6, 
B2, C... Theo Đông y, mướp vị 
ngọt, tính mát, có công dụng sinh 
tân, chỉ khát, thanh nhiệt hóa 
đàm, lương huyết giải độc, an thai 
thông sữa, thường dùng chữa các 
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chứng như sốt cao, ho suyễn 
nhiều đờm, trĩ băng lậu, khí hư, 
viêm đường tiết niệu, mụn nhọt, 
ung thũng, sản phụ sữa không 
thông, táo bón... Dưới đây xin 
giới thiệu một số loại nước uống  
từ mướp có công dụng giải khát 
và chữa bệnh để tham khảo. 

- Mướp tươi 500g, đường trắng 
vừa đủ. Mướp rửa thật sạch, cắt 
nhỏ, ép lấy nước (dùng máy ép là 
tốt nhất) rồi hòa với đường trắng, 
dùng làm nước giải khát trong 
ngày. Công dụng: thanh nhiệt hóa 
đàm, tiêu viêm, chỉ khát. 

- Mướp tươi 500g, khổ qua 
(mướp đắng) 200g, đường trắng 
vừa đủ. Mướp gọt vỏ, mướp đắng 
bỏ ruột, rửa sạch thái vụn rồi ép 
lấy nước, hòa đường trắng,  chia 
uống vài lần trong ngày. Công 
dụng: giải thử nhiệt, làm sáng 
mắt, hóa đàm, tiêu viêm, chỉ khát. 

- Mướp tươi 500g, khế 200g, 
đường trắng lượng vừa đủ. Mướp 
gọt vỏ, khế rửa sạch, thái vụn, ép 
lấy nước, hòa đường trắng, chia 
uống vài lần trong ngày. Công 
dụng: hóa đàm, tiêu viêm, chỉ 
khát. 

- Mướp tươi 500g, củ cải 200g, 
đường trắng lượng vừa đủ. Mướp 
và củ cải gọt vỏ, thái vụn, ép lấy 
nước, hòa đường trắng làm nước 
giải khát trong ngày. Công dụng: 

hành khí lợi niệu, hóa đàm tiêu 
viêm, chỉ khát. 

- Mướp tươi 500g, nước dừa 
500g. Mướp gọt vỏ rửa sạch, thái 
miếng, ép lấy nước, hòa với nước 
dừa dùng làm nước giải khát 
trong ngày. Công dụng: giải thử 
nhiệt, sáng mắt, hóa đàm, tiêu 
viêm, chỉ khát. 

- Mướp tươi 500g, sữa bò tươi 
500g. Mướp gọt vỏ rửa sạch, thái 
vụn ép lấy nước, hòa với sữa tươi, 
chia uống vài lần trong ngày. 
Công dụng: bồi bổ sức khỏe, 
thanh nhiệt, hóa đàm, tiêu viêm, 
chỉ khát. 

- Mướp tươi 300g, táo ta 200g, 
chanh 50g, đường phèn lượng vừa 
đủ. Mướp và táo gọt vỏ, rửa sạch, 
thái vụn, ép lấy nước, hòa với 
nước chanh và đường phèn, dùng 
làm nước giải khát trong ngày. 
Công dụng: bổ dưỡng, lợi tiểu, 
thanh nhiệt, bình can, giáng áp, 
rất tốt cho những người bị tăng 
huyết áp, viêm thận, viêm gan. 

- Mướp tươi 500g, rau cần tây 
100g, muối ăn một ít. Mướp gọt 
vỏ rửa sạch, thái miếng. Rau cần 
tây rửa sạch, cắt khúc. Hai thứ 
đem ép lấy nước, lọc bỏ bã, pha 
thêm chút muối, chia uống vài lần 
trong ngày. Công dụng: bình can, 
hạ huyết áp, thanh nhiệt trừ 
phong, nhuận phế, hóa đàm, tiêu 
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viêm chỉ khát. 
- Mướp tươi 200g, hành tây 

20g. Mướp và hành tây bỏ vỏ, 
thái vụn, ép lấy nước, chia uống 
vài lần trong ngày. Công dụng: 
giải độc sung dương, hóa đàm, 
tiêu viêm, chỉ khát. 

Lưu ý : Những người tỳ vị hư 
yếu, hay đau bụng, đại tiện lỏng 
nát không nên dùng.  

(Theo SK&ĐS) 
 

 
 
 

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC 
CHO DOANH NGHIỆP VỀ 
AN TOÀN THỰC PHẨM  

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho 
các doanh nghiệp về an toàn thực 
phẩm (ATTP), Cục Quản lý chất 
lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
(Bộ NN&PTNT) cho biết sẽ có 
nhiều quy định mới. 

Trước đó, ngày 28/2, Cục 
ATTP tổ chức Hội nghị phổ biến 
Nghị định 15/2018/NĐ-CP (Nghị 
định 15) quy định một số điều của 
Luật An toàn thực phẩm. Nghị 
định này thay thế Nghị định 
38/2012 không còn phù hợp điều 
kiện hiện nay, gây nhiều khó 
khăn, vướng mắc cho các doanh 
nghiệp. Hội nghị có đại diện của 
27 Chi cục ATTP các tỉnh phía 

Bắc tham dự. 
Nghị định 15 có thay đổi 11 nội 

dung chính, trong đó quy định về 
thủ tục tự công bố sản phẩm là có 
sự thay đổi lớn nhất số với trước 
đó. So với quy định cũ, sẽ có tới 
75% sản phẩm bao gói sẵn trên 
thị trường sẽ được tự công bố sản 
phẩm. 

Theo đó, Nghị định 15 điều 
chỉnh so với Nghị định 38 và 
chuyển hướng mạnh mẽ từ tiền 
kiểm sang hậu kiểm (tự công bố 
hợp quy, phù hợp với quy định về 
an toàn thực phẩm, kiểm tra an 
toàn thực phẩm nhập khẩu…) 

Cụ thể, thay đổi phương thức 
công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đối 
với sản phẩm thực phẩm. Trước 
đây, Nghị định 38/2012/NĐ-CP 
quy định thực phẩm đã qua chế 
biến bao gói sẵn, phụ gia thực 
phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm... phải được công bố hợp 
quy hoặc công bố phù hợp quy 
định an toàn thực phẩm và đăng 
ký bản công bố với cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để được xác 
nhận trước khi đưa ra lưu thông 
trên thị trường. 

Hiện nay, Nghị định 15 quy 
định thực phẩm đã qua chế biến 
bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, 
chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, 
dụng cụ chứa đựng thực phẩm, 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp 
với thực phẩm phải được công bố 
trước khi lưu thông trên thị 
trường. Trong đó, tổ chức, cá 
nhân sản xuất kinh doanh thực 
hiện tự công bố và gửi bản tự 
công bố qua đường bưu điện hoặc 
trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền do UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chỉ định. 

Cùng với đó, Nghị định 15 quy 
định các điểm mới: Mở rộng đối 
tượng cơ sở không thuộc diện cấp 
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm; thay đổi 
về kiểm soát an toàn thực phẩm 
đối với thực phẩm nhập khẩu, thu 
gọn quản lý về quảng cáo thực 
phẩm; bổ sung quy định về trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm trong 
việc lưu giữ thông tin, thực hiện 
việc truy xuất nguồn gốc đối với 
thực phẩm không bảo đảm an 
toàn thực phẩm,… 

 Cục Quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản đề nghị các 
địa phương xây dựng chương 
trình, kế hoạch để chỉ đạo triển 
khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm 
vụ do Chính phủ và Bộ 
NN&PTNT giao, tập trung bố trí 
nguồn lực triển khai các chương 
trình hành động của ngành về an 

toàn thực phẩm. 
Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo 

nhân rộng các mô hình chuỗi 
cung ứng nông sản, thực phẩm an 
toàn. Tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về an 
toàn thực phẩm, đặc biệt chú 
trọng quảng bá các mô hình chuỗi 
cung ứng nông sản thực phẩm an 
toàn. Tiếp tục tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra theo hướng 
chuyển mạnh sang thanh tra, kiểm 
tra đột xuất; tái kiểm tra các cơ sở 
sản xuất kinh doanh vật tư nông 
nghiệp, nông lâm thủy sản xếp 
loại C. 

Đối với phương thức kiểm tra 
thực phẩm nhập khẩu, chỉ kiểm 
tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô 
hàng nhập khẩu trong vòng 1 năm 
do cơ quan hải quan lựa chọn 
ngẫu nhiên. Những lô hàng này 
trước đó đã được xác nhận đạt 
yêu cầu của nước đã ký Điều ước 
quốc tế thừa nhận lẫn nhau mà 
Việt Nam là thành viên hoặc đã 
có 3 lần liên tiếp trong 12 tháng 
đạt yêu cầu nhập khẩu hoặc được 
sản xuất theo hệ thống GMP, 
HACCP, ISO 22000... 

Cũng theo Nghị định 15 này, 
quy định chỉ kiểm tra chặt đối với 
lô hàng không đạt yêu cầu nhập 
khẩu tại lần kiểm tra trước đó 
hoặc trong các lần thanh kiểm tra 
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(nếu có) hoặc có cảnh báo của các 
cơ quan quản lý. 

Ngoài ra, Nghị định 15 còn điều 
chỉnh các quy định về thủ tục 
đăng ký bản công bố sản phẩm, 
thực phẩm biến đổi gen, cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
ATTP, ghi nhãn thực phẩm, 
quảng cáo thực phẩm... 

Theo các ước tính, việc thực thi 
Nghị định 15 sẽ giảm trên 90% 
chi phí hành chính, giúp tiết kiệm 
10 triệu ngày công, 3.700 tỷ đồng 
mỗi năm cho doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, trên hết, Nghị định đã thể 
hiện sự thay đổi tư duy quản lý, từ 
tiền kiểm sang hậu kiểm, phân 
quyền mạnh mẽ hơn và nâng cao 
trách nhiệm của doanh nghiệp lên 
đến 100% đối với sản phẩm của 
mình để bảo đảm an toàn thực 
phẩm cho người tiêu dùng.   

 (Theo VietQ.vn) 
 

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG 
CÁC LÔ HÀNG THỦY SẢN 
BỊ NƯỚC NGOÀI TRẢ VỀ 

Thủ tướng Chính phủ vừa có 
chỉ thị 09/CT-TTg về các nhiệm 
vụ, giải pháp khắc phục tình trạng 
các lô hàng thủy sản Việt Nam bị 
nước ngoài cảnh báo, trả về. 

Để xử lý dứt điểm vấn đề các lô 
hàng thủy sản bị cảnh báo các chỉ 
tiêu an toàn thực phẩm đặc biệt là 

tồn dư hóa chất, kháng sinh vượt 
mức quy định tại các thị trường 
nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu các Bộ, ngành, địa 
phương tập trung chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện một số nhiệm vụ, giải 
pháp. 

 
Ảnh minh họa 
Loại bỏ sản phẩm kém chất 

lượng, không an toàn 
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ 

giao Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn rà soát, hoàn thiện 
các cơ chế, chính sách pháp luật 
trong quản lý an toàn thực phẩm 
thủy sản xuất khẩu theo hướng 
tạo điều kiện tối đa cho người 
dân, doanh nghiệp và đáp ứng đầy 
đủ yêu cầu của các thị trường xuất 
khẩu. 

Đồng thời quản lý chặt chẽ việc 
cấp phép lưu hành thuốc thú ý, 
chất xử lý, cải tạo môi trường 
nuôi trồng thủy sản; thường 
xuyên tổ chức rà soát, loại bỏ các 
sản phẩm kém chất lượng, không 
an toàn ra khỏi Danh mục các sản 
phẩm được phép lưu hành; chỉ 
đạo đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến 
công nghệ sản xuất giống thủy 
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sản để chủ động nguồn giống bảo 
đảm chất lượng; vận động, hướng 
dẫn người nuôi, doanh nghiệp áp 
dụng biện pháp nuôi trồng thủy 
sản theo hướng bền vững. 

Bên cạnh đó tổ chức phổ biến 
các quy định pháp luật của Việt 
Nam và chủ trì, phối hợp với Bộ 
Công Thương cập nhật quy định 
của thị trường nhập khẩu; hướng 
dẫn, hỗ trợ các cơ sở nuôi, sơ chế, 
chế biến thủy sản áp dụng quy 
trình sản xuất an toàn, chương 
trình quản lý chất lượng tiên tiến; 
tổ chức giám sát tồn dư hóa chất 
độc hại trong thủy sản nuôi để kịp 
thời phát hiện, cảnh báo, truy 
xuất, xử lý tận gốc đối với sản 
phẩm, cơ sở vi phạm. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phối hợp với Bộ Y tế 
và Bộ Công Thương tổ chức kiểm 
soát chặt chẽ hóa chất, kháng sinh 
nhập khẩu để sử dụng trong y tế, 
công nghiệp nhưng bị lạm dụng 
trong sản xuất kinh doanh thủy 
sản; tiếp tục phối hợp với Bộ 
Công an trong việc tổ chức điều 
tra, thu thập thông tin, triệt phá 
dứt điểm các đường dây nhập lậu, 
tàng trữ, lưu thông, mua bán chất 
cấm, chất xử lý, cải tạo môi 
trường, thuốc thú y ngoài danh 
mục được phép lưu hành và xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Kiểm soát chặt chẽ hóa chất 
kháng sinh nhập khẩu 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chỉ đạo tăng cường thanh tra, 
kiểm tra (đặc biệt là thanh tra, 
kiểm tra đột xuất khi cơ sở có dấu 
hiệu vi phạm) trong sản xuất, lưu 
thông, mua bán, sử dụng thuốc 
thú y, chất xử lý, cải tạo môi 
trường trong nuôi trồng thủy sản, 
việc lạm dụng kháng sinh trong 
quá trình bảo quản thủy sản; xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm 
theo quy định của pháp luật. 

Bộ Công Thương chủ trì, phối 
hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và Bộ Công an tổ 
chức kiểm soát chặt chẽ hóa chất 
kháng sinh nhập khẩu sử dụng 
trong công nghiệp nhưng bị cấm 
sử dụng trong sản xuất kinh 
doanh thủy sản; phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn trong việc tích cực đẩy mạnh 
hoạt động đàm phán song 
phương, đa phương, ký kết các 
Hiệp định, thỏa thuận hợp tác, 
công nhận lẫn nhau với nước 
nhập khẩu, tạo cơ chế xử lý kịp 
thời vướng mắc, thúc đẩy xuất 
khẩu thủy sản. 

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và Bộ Công an tổ chức kiểm 
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soát chặt chẽ hóa chất, kháng sinh 
nhập khẩu sử dụng trong y tế 
nhưng bị cấm sử dụng trong sản 
xuất kinh doanh thủy sản; rà soát, 
cập nhật quy định về mức giới 
hạn tối đa cho phép tồn dư thuốc 
thú y, hóa chất trong thực phẩm, 
quy định về sử dụng phụ gia thực 
phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm phù hợp với hướng dẫn của 
Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm 
quốc tế Codex. 

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị 
liên quan từ trung ương đến địa 
phương tích cực phối hợp với các 
đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn trong việc 
điều tra, thu thập thông tin, triệt 
phá dứt điểm các đường dây nhập 
lậu, tàng trữ, lưu thông, buôn bán 
chất cấm, chất xử lý, cải tạo môi 
trường và thuốc thú y ngoài danh 
mục được phép lưu hành. 

Thủ tướng Chính phủ giao Hiệp 
hội Chế biến và Xuất khẩu thủy 
sản Việt Nam (VASEP) phối hợp 
với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Bộ Công Thương 
cập nhật thông tin, thông báo cho 
doanh nghiệp về thay đổi trong 
chính sách nhập khẩu, tiêu chuẩn 
vệ sinh an toàn thực phẩm, yêu 
cầu kiểm dịch, điều kiện nhập 
khẩu của các nước đối với hàng 
thủy sản. 

UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phổ biến các quy 
định của pháp luật về đảm bảo an 
toàn thực phẩm trong sản xuất 
kinh doanh thủy sản; hướng dẫn, 
hỗ trợ cơ sở nuôi, cơ sở thu gom, 
sơ chế thủy sản áp dụng quy trình 
sản xuất, chương trình quản lý 
chất lượng tiên tiến để đảm bảo 
an toàn thực phẩm; hỗ trợ các 
doanh nghiệp chế biến xuất khẩu 
thủy sản kết nối, xây dựng các 
vùng nguyên liệu thủy sản đảm 
bảo yêu cầu của thị trường nhập 
khẩu và truy xuất được nguồn gốc 
sản phẩm. 

Giám sát, cảnh báo sớm dịch 
bệnh trên thủy sản nuôi để kịp 
thời khuyến nghị người nuôi 
phòng trị bệnh hiệu quả, sử dụng 
thuốc thú y thủy sản theo đúng 
quy định và không sử dụng chất 
cấm, kháng sinh nguyên liệu để 
phòng trị bệnh. 

  (Theo Chinhphu.vn) 
 

 
 

BỘ GD&ĐT YÊU CẦU 9 ĐỊA 
PHƯƠNG BÁO CÁO VỀ 
'TRƯỜNG MA’ GWIS 

Cục hợp tác Quốc tế, Bộ 
GD&ĐT cho biết qua thực tế báo 
cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội về 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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việc hợp tác giữa trường Tiểu học 
- THCS - THPT Newton (Hà Nội) 
với trường Quốc tế George 
Washington (GWIS) cùng hồ sơ 
pháp lý kèm theo và tài liệu hiện 
có cho thấy GWIS không phải 
trường phổ thông có giáo viên, 
học sinh và cũng không được 
kiểm định chất lượng. 

Để đảm bảo quyền lợi của học 
sinh, Bộ GD&ĐT đã có công văn 
đề nghị các Sở GD&ĐT 
TP.HCM, Quảng Ngãi, Phú Yên, 
Bình Định, Đăk Lăk, Đồng Nai, 
Bà rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, 
Vĩnh Long khẩn trương báo cáo, 
xin ý kiến chỉ đạo của UBND 
tỉnh, thành phố, dừng hợp tác với 
trường Quốc tế George 
Washington theo quy định của 
pháp luật. 

Đồng thời, thực hiện các giải 
pháp phù hợp để đảm bảo quyền 
lợi của học sinh đang theo học 
chương trình hợp tác với trường 
Quốc tế George Washington và 
các bên liên quan (nếu đã triển 
khai). 

Bộ GD&ĐT có văn bản gửi Sở 
GD&ĐT Hà Nội yêu cầu kiểm 
tra, xử lý việc hợp tác với trường 
quốc tế George Washington. 

Như Zing.vn phản ánh trường 
Tiểu học - THCS - THPT Newton 
và nhiều cơ sở giáo dục khác ở 

Việt Nam hợp tác với trường 
Quốc tế George Washington. 

Theo hình ảnh trên website 
GWIS, trường này còn hợp tác 
với Tiểu học - THCS - THPT 
Quốc tế TP.HCM và trường Hồng 
Hà. Trường TC Đông Nam Á 
(phường Đông Hưng Thuận, quận 
12) cũng tuyển sinh chương trình 
GWIS. 

Nhiều tỉnh thành khác như Hải 
Phòng, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú 
Yên, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đắk 
Lắk, Đồng Tháp... có trường Phổ 
thông Quốc tế George 
Washington được đăng ký dưới 
danh nghĩa một trung tâm Anh 
ngữ liên kết dạy chương trình tại 
một trường phổ thông. 

Ở Ấn Độ, GWIS liên kết với 
trường St. Anthony. 

Ông Pope Thrower - người phát 
ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Việt 
Nam - khẳng định nhân viên Đại 
sứ quán Mỹ không tìm thấy tên 
trường GWIS trên bất kỳ danh 
sách nào của Cục An ninh Nội địa 
Mỹ, bang Florida hay bang 
California. 

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội 
thông tin: "Đại sứ quán Mỹ chứng 
thực tính hợp pháp của bằng tốt 
nghiệp THPT do GWIS cấp cho 
những học sinh theo chương trình 
GWIS tại trường Phổ thông Quốc 
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tế Newton". Tuy nhiên, đại diện 
đại sứ quán cho rằng thông tin 
này không đúng. 

Câu hỏi khiến dư luận quan tâm 
là tại sao Bộ GD&ĐT và Sở 
GD&ĐT Hà Nội lại cho phép liên 
kết, giảng dạy với trường Tiểu 
học - THCS - THPT Newton và 
hàng loạt các trường khác ở 14 
tỉnh, thành của Việt Nam? 

(Theo giaoduc.net.vn) 
 

RA MẮT CƠ SỞ ĐÀO TẠO 
PHI CÔNG TẠI TPHCM VÀO 
CUỐI NĂM 2018  

BAA Training - một trong 
những trung tâm đào tạo phi công 
lớn nhất Bắc Âu sẽ chính thức ra 
mắt chi nhánh mới tại Việt Nam 
mang tên BAA Training Vietnam 
vào cuối năm 2018. 

 
Học viên Việt Nam trong lớp đào tạo 

tại BAA. 
Theo dự đoán của hãng Boeing, 

khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương sẽ cần nguồn nhân lực 
khoảng 253.000 phi công từ nay 
cho tới năm 2036. 

Riêng ở vùng Đông Nam Á, số 

lượng máy bay sẽ tăng từ 1.410 
đến 4.200 chiếc từ năm 2016 cho 
đến năm 2036. Trong đó, 77% 
trong số này là loại máy bay một 
lối đi, chủ yếu là dòng A320 và 
737. 

Để đáp ứng nhu cầu về huấn 
luyện phi công đang gia tăng 
trong khu vực, BAA Trainning 
Vietnam đang tiến hành xây dựng 
cơ sở huấn luyện hiện đại và tiên 
tiến tại TPHCM. 

Hiện việc xây dựng trung tâm 
huấn luyện đang gần hoàn thiện 
và thiết bị mô phỏng buồng lái 
A320 đầu tiên sẽ được đưa vào 
hoạt động từ cuối năm 2018. 

Hơn thế nữa, để thúc đẩy quá 
trình phát triển và tăng cường khả 
năng hoạt động của trung tâm, 
thiết bị mô phỏng buồng lái 
Airbus A320 NEO và Boeing 737 
MAX cũng sẽ hoàn thành việc lắp 
ráp vào năm 2020. 

Ngoài ra, BAA Training 
Vietnam còn đang nhắm tới việc 
mở cửa trường đào tạo phi công 
Ab Initio trong vòng 5 năm tới để 
đáp ứng được nhu cầu đào tạo phi 
công chuyên nghiệp trong vùng. 

Ông Egle Vaitkeviciute, CEO 
của BAA Training, cho biết: 
“Bằng việc thành lập trung tâm 
BBA Training Vietnam, chúng tôi 
muốn chia sẻ kinh nghiệm đào 
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tạo, đã được tích luỹ qua nhiều 
năm vận hành các trung tâm BBA 
Training trên thế giới, cũng như 
đảm bảo dịch vụ huấn luyện bay 
chuyên nghiệp và minh bạch cho 
cả khách hàng tư nhân và doanh 
nghiệp trong khu vực.”   

(Theo tphcm.chinhphu.vn) 
 
 

 
2 CÁCH LẤY LẠI EMAIL 
KHI ĐÃ LỠ TAY BẤM GỬI   

Nếu lỡ tay gửi nhầm email cho 
người khác, bạn có thể áp dụng 
mẹo nhỏ sau đây để lấy lại email 
trong nháy mắt. 

Trong quá trình sử dụng email, 
hẳn là sẽ có đôi lần bạn nhập sai 
địa chỉ dẫn đến việc gửi nhầm 
thông tin cho người khác. Việc 
này đặc biệt nghiêm trọng nếu đó 
là hợp đồng kinh doanh của công 
ty, hình ảnh cá nhân…  

Nếu đang sử dụng Outlook (tài 
khoản Exchange), bạn có thể lấy 
lại email đã gửi bằng cách bấm 
vào mục Send Items và chọn 
email cần lấy lại. Trong cửa sổ 
mới hiện ra, người dùng chỉ cần 
kích vào nút Actions trên thanh 
menu và chọn Recall This 
Message. Lúc này, bạn sẽ có hai 
lựa chọn cho việc thu hồi, đơn cử 
như xóa email hoặc thay thế bằng 

một email mới.  

 
Nếu đang sử dụng Gmail trên 

nền web, bạn hãy mở hộp thư 
đến, bấm vào biểu tượng bánh xe 
răng cưa ở góc trên bên phải và 
chọn Settings. Đánh dấu vào tùy 
chọn Enable Undo Send và chọn 
mốc thời gian cao nhất là 30 giây, 
sau đó kéo xuống cuối trang và 
nhấn Save Changes để lưu lại các 
thiết lập. 

 
Kể từ lúc này, mỗi khi gửi 

email hoàn tất, bạn sẽ thấy xuất 
hiện dòng thông báo Your 
message has been sent. Undo - 
View vessage, cho phép người 
dùng lấy lại email thông qua tùy 
chọn Undo. 

 (Theo kynguyenso.plo.vn) 
 

MỘT VÀI THỦ THUẬT HỮU 
ÍCH TRONG WORD 

1. Giấu một đoạn văn bản 
Trong một văn bản, nếu bạn 

muốn che giấu một đoạn nào đấy 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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vì lý do bảo mật thì bạn hãy tô 
chọn đoạn văn bản đó rồi truy 
xuất đến menu Format chọn Font. 
Tại đây bạn hãy nhấn vào thẻ 
Font rồi bấm vào tuỳ chọn 
Hidden trong vùng Effects rồi 
bấm Ok đế thấy được kết quả. 

Khi nào bạn muốn xem lại đoạn 
văn bản đã được giấu thì bạn hãy 
truy xuất vào menu Tool &gt; 
Options, bấm vào thẻ View rồi 
nhấn dấu chọn trước tùy mục 
Hidden text trong vùng 
Formatting marks. Những đoạn 
văn bản đã bị bạn che giấu đi sẽ 
được xuất hiện trở lại kèm theo 
những nét gạch dưới để cho bạn 
dễ phân biệt đâu là đoạn văn bản 
bình thường và đâu là đoạn văn 
bản đã được che giấu. 

2. Tự động lưu lại dữ liệu khi 
đang soạn thảo 

Nếu bạn làm việc trong môi 
trường không an toàn vì điện áp 
thì hiện tượng treo máy hoặc tự 
khởi động lại đột ngột là điều khó 
có thể tránh khỏi, để an toàn hơn 
cho công việc soạn thảo văn bản 
của mình bạn nên thiết lập thời 
gian tự động “lưu trữ” dữ liệu với 
cách thực hiện như sau: 

Bạn hãy nhấn vào menu Tool 
&gt; Options, tại đây bạn hãy 
nhấn vào thẻ Save rồi nhấn dấu 
chọn trước tuỳ mục Save 

AutoRecover info every sau đó 
thiết lập một thời gian mà bạn 
muốn Word tự động “backup” lại 
dữ liệu của mình (theo mặc định 
là 10 phút) sau đó bấm OK để 
chấp nhận việc thay đổi này. 

3. Tự động chèn ngày, giờ vào 
văn bản 

Trong văn bản của mình nếu 
bạn muốn thể hiện chi tiết ngày 
giờ hiện hành vào tài liệu văn bản 
thì hãy nhấn con trỏ chuột vào vị 
trí muốn chèn sau đó truy xuất 
vào menu Insert & gt; Date and 
Time. Tại đây bạn hãy chọn một 
kiểu chèn trong vùng Available 
Formats sau đó nhấn nút OK để 
chèn chúng vào vị trí đã chọn.  

 (Theo Báo thanh niên) 
 

 
 

 
 
CASE SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG 
YÊU CẦU MỚI VỀ KIỂM 
NGHIỆM AN TOÀN THỰC 
PHẨM  

Quy định mới về quản lý an 
toàn thực phẩm “cởi trói” cho 
doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nhưng đồng 
thời đòi hỏi trách nhiệm rất lớn từ 
các đơn vị kiểm nghiệm. 

Vai trò của cơ sở kiểm 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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nghiệm ngày càng quan trọng 
Nghị định 15/2018/NĐ-CP 

được ban hành và có hiệu lực từ 
ngày 2/2/2018. Với quy định mới, 
doanh nghiệp thực phẩm được tự 
công bố sản phẩm nhưng kèm 
theo phiếu kết quả kiểm nghiệm 
an toàn thực phẩm của sản phẩm 
được cấp bởi phòng kiểm nghiệm 
được chỉ định hoặc công nhận 
phù hợp ISO 17025. 

Nghị định được cho là sẽ “cởi 
trói” cho doanh nghiệp khỏi 
những bất cập trong thủ tục xác 
nhận công bố phù hợp quy định 
an toàn thực phẩm trước đây. 

Theo khảo sát của Viện Nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung ương 
(CIEM), thời gian để doanh 
nghiệp xin được giấy xác nhận 
trước đây trung bình là 4 tháng. 
Điều này không những gây khó 
cho doanh nghiệp mà trong nhiều 
trường hợp còn khiến cho doanh 
nghiệp bỏ lỡ thời cơ kinh doanh. 

 
Sau nghị định 15, các cơ sở kiểm 

nghiệm sẽ đóng vai trò đặc biệt quan 
trọng trong việc đảm bảo an toàn thực 
phẩm 

Với quy định mới, doanh 
nghiệp được tự công bố sản phẩm 
và chịu trách nhiệm 100% với sản 

phẩm của mình. Hồ sơ công bố 
sản phẩm kèm theo phiếu kết quả 
kiểm nghiệm an toàn thực phẩm 
của sản phẩm trong thời hạn 12 
tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 
được cấp bởi phòng kiểm nghiệm 
đủ tiêu chuẩn theo quy định. 

Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà 
nước sẽ tăng cường thực hiện hậu 
kiểm dựa theo công bố của doanh 
nghiệp thay vì tiền kiểm như 
trước. Theo ước tính của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), những thay đổi này 
sẽ tiết kiệm 10 triệu ngày công, 
3.700 tỷ đồng mỗi năm cho các 
doanh nghiệp. 

Điều này cũng dẫn đến nhu cầu 
kiểm nghiệm chất lượng sản 
phẩm của cả doanh nghiệp và các 
cơ quan quản lý nhà nước tăng 
mạnh, đặc biệt là đối với các chỉ 
tiêu an toàn thực phẩm. Cùng với 
đó, các đơn vị kiểm nghiệm sẽ 
đóng vai trò hết sức quan trọng để 
nghị định này không trở thành kẽ 
hở trong quản lý an toàn thực 
phẩm. 

TS Phạm Kim Phương, Giám 
đốc Trung tâm Phân tích Kỹ thuật 
cao Sài Gòn, khẳng định: “Khi 
nhà nước cho phép các doanh 
nghiệp tự công bố sản phẩm thì 
bản thân các đơn vị phân tích phải 
tăng cường chất lượng phân tích 



Phổ Biến Kiến Thức số 220 - 4.2018 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 34 

và phải cương quyết với các sản 
phẩm không đạt”. 

CASE nâng cao năng lực đáp 
ứng yêu cầu mới 

 
CASE là một trong những đơn vị hàng 

đầu về kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 
Trong ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
tham quan và đánh giá cao hoạt động 
của CASE. 

Chia sẻ về những thay đổi mà 
Nghị định 15 tạo ra, đại diện 
Trung tâm dịch vụ phân tích thí 
nghiệm TP.HCM (CASE) thuộc 
Sở KH&CN TP.HCM cho rằng, 
các đơn vị kiểm nghiệm hiện nay 
ngoài kiểm nghiệm chất lượng 
sản phẩm cũng cần tư vấn cho 
doanh nghiệp nâng cao chất lượng 
sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu 
về đảm bảo an toàn thực phẩm 
theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, khi chuyển từ cơ chế 
tiền kiểm sang hậu kiểm, cơ quan 
quản lý cần có kết quả kiểm 
nghiệm trong thời gian nhanh 
nhất để tránh trường hợp sản 
phẩm vi phạm có thể đã được đưa 
ra thị trường tiêu thụ, ảnh hưởng 
đến sức khỏe người tiêu dùng. 
Các đơn vị kiểm nghiệm phải 

thường xuyên nâng cao năng lực 
để có kết quả kiểm nghiệm chính 
xác và nhanh chóng, phục vụ cho 
nhu cầu của doanh nghiệp và hoạt 
động kiểm tra của cơ quan quản 
lý. 

Hàng loạt phương tiện máy móc 
hiện đại như hệ thống sắc ký khí 
ghép khối phổ độ phân giải cao, 
hệ thống sắc ký ion, hệ thống sắc 
ký lỏng ghép khối phổ, máy phân 
tích nitơ… đã được CASE đưa 
vào sử dụng. Đồng thời, đội ngũ 
nhân viên cũng thường xuyên 
được đào tạo, nâng cao trình độ ở 
trong nước cũng như tại các quốc 
gia như Mỹ, Pháp, Singapore… 

Với những sự đầu tư này, 
CASE sẵn sàng đáp ứng nhu cầu 
của doanh nghiệp cũng như các 
cơ quan quản lý an toàn thực 
phẩm trong giai đoạn mới.  

(Theo khampha.vn) 
 

MÁY CHO CÁ ĂN TỰ ĐỘNG 
TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ IOT  

Một vấn đề mà người nuôi cá 
hiện nay quan tâm là khâu rải 
thức ăn cho cá. Vì khi thức ăn 
được rải nhiều cá sẽ không sử 
dụng hết, gây lãng phí và ô nhiễm 
môi trường, còn khi thiếu sẽ 
không đảm bảo cho sự sinh 
trưởng của cá. Để giải quyết vấn 
đề này, các nhà khoa học thuộc 
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Công ty Cổ phần công nghệ 
CVTECH đã nghiên cứu sản xuất 
thành công máy cho cá ăn tự động 
tích hợp công nghệ IoT. 

 
Máy được kết hợp với bộ điều 

khiển trung tâm giúp người nuôi 
có thể cho cá ăn một cách hoàn 
toàn tự động mà vẫn đảm bảo 
không bị thừa lượng thức ăn. Cụ 
thể với bộ điều khiển trung tâm 
người nuôi có thể thiết lập thời 
gian mở hoặc tắt máy, thời gian 
mỗi lần cho ăn qua smartphone; 
máy có thể nhắc nhở khi lượng 
thức ăn còn lại trong máy sắp hết; 
bật/tắt đèn chiếu sáng hồ cá qua 
smartphone. Bên cạnh đó, máy 
còn có tiếng chuông reo lên mỗi 
lần cho ăn giúp cá hình thành thói 
quen tụ hợp lại xung quanh khu 
vực có thức ăn, ăn hết thức ăn, 
tránh tình trạng thừa thức ăn, gây 
lãng phí và ô nhiễm môi trường. 
Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ 
phần công nghệ CVTECH 
Số 81/9 đường số 2, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP 
Hồ Chí Minh; Tel: 
028.38973268/0986945335; 

Email: cvtechco@gmail.com; 
Website: www.iotechpro.com 
(khoahocvacongnghevietnam.com

.vn) 
 
 

 
Hỏi: Xin cho biết thời gian 

hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng 
tháng được tính như thế nào? tiền 
trợ cấp thất nghiệp trả trực tiếp 
cho người thất nghiệp hay có 
được uỷ quyền cho người khác 
nhận hay không ? 

Trả lời:  
Theo quy định tại khoản 3 điều 

16 của Nghị định số 
127/2008/NĐ-CP thì thời gian 
hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng 
tháng phụ thuộc vào thời gian có 
đóng bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN) của người lao động và 
tổng thời gian được hưởng trợ cấp 
thất nghiệp hàng tháng được thực 
hiện theo qui định tại khoản 2 
Điều 82 của Luật BHXH, cụ thể 
như sau: 3 tháng, nếu có từ đủ 12 
tháng đến dưới 36 tháng đóng 
BHTN; 6 tháng nếu có đủ 36 
tháng đến dưới 72 tháng đóng 
BHTN; 9 tháng, nếu có từ đủ 72 
tháng đến dưới 144 tháng đóng 
BHTN trở lên. 

Về việc nhận tiền thất nghiệp, 
khoản 1 điều 16 của Nghị định số 

HỎI – ĐÁP  
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127/2008/NĐ-CP quy định, trợ 
cấp thất nghiệp là khoản tiền hàng 
tháng được trả cho người lao 
động tham gia BHTN khi bị thất 
nghiệp có đủ điều kiện hưởng 
BHTN hoặc người được uỷ quyền 
theo qui định tại khoản 4 điều 7 
nghị định này. Theo đó, người lao 
động có quyền uỷ quyền cho 
người khác nhận trợ cấp thất 
nghiệp hàng tháng.  

(Theo antoanlaodong.gov.vn) 
 
Hỏi: Xin cho hỏi, Cách sử dụng 

màng bọc thực phẩm đúng cách? 
Trả lời: Một trong những sai 

lầm mà người tiêu dùng thường 
mắc phải khi sử dụng màng bọc 
thực phẩm đó là bọc với thức ăn 
nóng hoặc hâm nóng thức ăn khi 
còn màng bọc thực phẩm trong lò 
vi sóng. Theo PGS.TS Nguyễn 
Duy Thịnh việc làm này có thể 
gây hại vì khi nấu lên ở nhiệt độ 
cao, các chất trong nilon sẽ bị thôi 
ra ngấm vào thực phẩm. Khi ăn 
phải lâu sẽ ảnh hưởng đến sức 
khoẻ, có thể gây dị ứng, viêm da, 
ung thư…  

Cũng theo PGS.TS Nguyễn 
Duy Thịnh, khi dùng màng bọc 
thực phẩm nên lựa sản phẩm từ 
nhựa PE, không dùng loại ghi 
thành phần PVC. Ngoài ra, cần 
chú ý: Chỉ bảo quản thực phẩm 

khi đã nguội; tránh bảo quản 
nóng, đồ ẩm ướt, nhiều dầu mỡ; 
tránh bảo quản các thực phẩm 
chứa tính kiềm và axit; tuyệt đối 
không rã đông, chế biến bằng lò 
vi sóng hoặc các phương pháp gia 
nhiệt khác với đồ ăn được gói 
bằng màng bọc thực phẩm trước 
đó. 

Khi mua màng bọc thực phẩm 
người tiêu dùng nên chọn của các 
thương hiệu có uy tín, có đăng ký 
chất lượng và đã qua kiểm tra 
chất lượng. Nhằm phòng ngừa 
trường hợp màng bảo quản có sử 
dụng phụ gia độc hại.  

(Theo VietQ.vn)  
 

Mẹo vặt: Cách trị hôi miệng bằng 
lá ổi. 

Công thức làm nước súc miệng 
bằng lá ổi trị hôi miệng khá đơn 
giản: 

Bước 1: Chuẩn bị búp lá ổi, sau 
đó rửa sạch và vò nát. 

Bước 2: Đun lá ổi với 1 lượng 
nước vừa đủ khoảng 10 phút. 

Bước 3: Sau khi nước nguội 
chắt bỏ bã và cho khoảng 1 thìa 
muối vào khuấy đều. 

Sử dụng nước này để súc miệng 
hàng ngày vào buổi sáng và tối, 
trong thời gian dài thì tình trạng 
hôi miệng sẽ giảm đáng kể. 

 (Theo giadinhvietnam.com) 


