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THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ 
TRẺ EM  2018    

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã 
ký Quyết định phê duyệt kế hoạch 
triển khai Tháng hành động vì trẻ 
em 2018 với chủ đề 'Vì cuộc sống 
an toàn, lành mạnh cho trẻ em 
trong thế giới công nghệ số'. 

Ngay sau khi có Quyết định phê 
duyệt kế hoạch triển khai Tháng 
hành động vì trẻ em 2018. 

 
Trẻ em ngày càng được tiếp cận nhiều 

với thế giới công nghệ số. 

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề 
nghị UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương xây dựng 
và ban hành Kế hoạch triển khai 
Tháng hành động vì trẻ trẻ em 
năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc 
sống an toàn, lành mạnh cho trẻ 
em trong thế giới công nghệ số” 
phù hợp với điều kiện thực tế của 
địa phương. 

UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương báo cáo kết quả 
triển khai Tháng hành động vì trẻ 
em năm 2018 gửi về Bộ LĐ-

TB&XH (qua Cục Trẻ em, số 35 
Trần Phú, quận Ba Đình, TP Hà 
Nội) trước ngày 10/7/2018 để 
tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ. 

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
cũng đã có văn bản gửi Chủ tịch 
UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương chỉ đạo, kịp thời 
phòng ngừa, xử lý nghiêm minh 
các hành vi vi phạm quyền trẻ 
em, thực hiện các biện pháp hỗ 
trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, 
xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình 
dục trẻ em theo quy định của 
pháp luật, tập trung triển khai 
Tháng hành động vì trẻ em năm 
2018. 

Với mục đích nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của các cấp, các 
ngành, đồng thời nhằm chuyển 
đổi hành vi của cộng đồng theo 
hướng tích cực về việc thực hiện 
các biện pháp phòng, chống tai 
nạn, thương tích (TNTT) trẻ em. 
Kiểm soát tình hình TNTT trẻ em, 
đặc biệt là tai nạn đuối nước và 
tai nạn giao thông nhằm đảm bảo 
an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của 
gia đình và xã hội. Tại thành phố 
Vũng tàu, ngày 29/12/2017 
UBND thành phố Vũng Tàu đã 
ban hành kế hoạch số 7740/KH-
UBND phòng, chống tai nạn, 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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thương tích trẻ em năm 2018. 
Mục tiêu mà kế hoạch đề ra là 

giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, 
thương tích xuống dưới 
150/100.000 trẻ em; Giảm tỷ suất 
trẻ em tử vong do tai nạn, thương 
tích xuống dưới 4/100.000 trẻ em; 
90% hộ gia đình, nhà trường, 
cộng đồng xã hội và trẻ em được 
phổ biến, tuyên truyền về chính 
sách, pháp luật, kiến thức và kỹ 
năng cơ bản phòng, chống tai nạn 
thương tích trẻ em; Tuyên truyền, 
vận động thực hiện tiêu chí “Ngôi 
nhà an toàn phòng, chống tai nạn, 
thương tích trẻ em”; Ít nhất 55% 
trẻ em lứa tuổi tiểu học và 75% 
trẻ em lứa tuổi THCS biết bơi và 
biết kỹ năng cứu đuối; 100% bể 
bơi, hồ bơi công cộng, bãi tắm tại 
các khu du lịch được cấp phép 
đảm bảo các quy định an toàn.   

Các hoạt động của kế hoạch bao 
gồm: Công tác truyền thông giáo 
dục nâng cao nhận thức: Truyền 
thông, giáo dục, vận động xã hội, 
nhằm nâng cao nhận thức, kiến 
thức, kỹ năng về phòng, chống 
TNTT trẻ em cho trẻ em, gia 
đình, trường học, cộng đồng và xã 
hội. Nâng cao năng lực về phòng, 
chống TNTT trẻ em cho đội ngũ 
công chức, viên chức, cộng tác 
viên làm công tác bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em các cấp, các ngành, 

đoàn thể.  Phối hợp tổ chức tập 
huấn về phòng, chống TNTT trẻ 
em cho công chức, viên chức làm 
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
các cấp, các ngành, đoàn thể liên 
quan; tập huấn cho đội ngũ cộng 
tác viên, nhân viên y tế ở cơ sở, 
phụ huynh về phòng, chống 
TNTT trẻ em và sơ cứu, cấp cứu 
ban đầu. Hướng dẫn gia đình 
trong việc sử dụng các thiết bị an 
toàn trong gia đình. 

Xây dựng trường học an toàn 
phòng, chống TNTT trẻ em: Triển 
khai thí điểm mô hình Trường 
học an toàn phòng, chống TNTT 
trẻ em tại các trường mầm non, 
trường tiểu học, trung học cơ sở. 
Tổ chức hoạt động ngoại khóa 
cho học sinh về phòng, chống 
TNTT trẻ em. Triển khai các hoạt 
động can thiệp, cải tạo môi trường 
học tập, vui chơi nhằm giảm thiểu 
nguy cơ gây TNTT trong trường 
học. Kiểm tra, đánh giá công 
nhận các trường học đạt tiêu chí 
trường học an toàn phòng, chống 
TNTT trẻ em. 

 
Lực lượng cứu hộ (áo xanh, đội nón) 

thường xuyên di chuyển, quan sát, sẵn 
sàng ứng cứu bảo đảm an toàn cho trẻ 
em vui chơi tắm biển Bãi Sau, Vũng Tàu. 
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Phòng, chống tai nạn giao thông 
đường bộ cho trẻ em: Xây dựng 
mô hình An toàn giao thông 
đường bộ cho trẻ em tại các 
trường mầm non; trường tiểu học, 
trung học cơ sở. Tổ chức hoạt 
động ngoại khóa nhằm nâng cao 
kiến thức, kỹ năng an toàn khi 
tham gia giao thông đường bộ; sơ 
cứu, cấp cứu tai nạn giao thông 
cho học sinh. Tổ chức thực hiện 
các hoạt động can thiệp nhằm 
giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn 
giao thông đường bộ cho trẻ em. 
Hướng dẫn sử dụng các trang 
thiết bị an toàn khi tham gia giao 
thông đường bộ cho trẻ em, nhất 
là đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài 
quai đúng quy cách khi tham gia 
giao thông. 

Phòng, chống đuối nước trẻ em: 
Các ngành phối hợp chặt chẽ với 
gia đình trong việc quản lý, giáo 
dục cho trẻ em về ý thức phòng, 
chống đuối nước cho trẻ em; 
khuyến cáo học sinh, không tắm, 
bơi ở những nơi có nguồn nước 
không đảm bảo vệ sinh; hiểm trở 
và những nơi nguy hiểm. 

(TH) 
 

NƯỚC SẠCH SẼ QUÝ HIẾM 
KHÔNG KHÁC GÌ DẦU MỎ    

Theo như dự đoán của những 
nhà phân tích thì trong tương lai 

nước sạch sẽ là một nguồn tài 
nguyên quý hiếm không khác gì 
dầu mỏ ở những thập kỷ trước và 
thậm trí nước còn có tầm quan 
trọng hơn rất nhiều – theo thông 
tin trên Japanhealthcare. 

Tầm quan trọng của nước 
Nước có một vai trò hết sức 

quan trọng để tạo nên sự sống của 
tất cả những sinh vật . Cũng chính 
vì vậy khi tìm kiếm một hành tinh 
nào đó, điều chúng ta quan tâm 
trước tiên là ở đó có nước hay 
không? có tồn tại sự sống hay 
không? 

 
Hàng ngày chúng ta tiếp xúc 

với nước và sử dụng nước cho 
những mục đích khác nhau nhưng 
có lẽ không phải ai cũng hiểu 
được hết tầm quan trọng, cũng 
như vai trò của nước đối với sự 
sống con người nói riêng và sự 
sống trên hành tinh nói chung. 
Vậy nước có những vai trò quan 
trọng như thế nào? 

Nước đối với cơ thể người  
Đối với cơ thể con người nước 

chiếm 70% ở lúc sơ sinh và giảm 
xuống còn 60% khi trưởng thành, 
85% khối lượng bộ não được cấu 
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tạo từ nước. Trong cơ thể nước 
đóng vai trò là dung môi cho 
những phản ứng hóa học trong cơ 
thể xảy ra. Nước vận chuyển 
những nguyên tố dinh dưỡng đến 
toàn bộ cơ thể. Điều hòa thân 
nhiệt bằng tuyến mồ hôi… 

Con người vẫn có thể sống sót 
nếu nhịn ăn 2 tháng, nhưng không 
thể tồn tại được nếu thiếu 
nước khoảng 3-4 ngày. Nếu cơ 
thể mất đi 2% lượng nước thì khả 
năng làm việc sẽ giảm đi 20%. 
Nếu mất đi 10% lượng nước thì 
cơ thể sẽ tự đầu độc và nếu mất 
21% lượng nước sẽ dẫn đến tử 
vong. Do đó cơ thể luôn cần phải 
được cung cấp đủ lượng nước cần 
thiết để đảm bảo sự hoạt động ổn 
định của mình. Nhưng việc uống 
nhiều nước quá cũng không phải 
là tốt vì khi đó thận sẽ phải làm 
việc quá tải và nếu tình trạng diễn 
ra trong một thời gian dài sẽ dẫn 
đến những biến chứng nguy hiểm. 

Nước đối với cuộc sống hàng 
ngày 

Chắc hẳn cuộc sống của chúng 
ta sẽ bị đảo lộn rất nhiều nếu bị 
mất nước trong một thời gian. Đa 
số hoạt động sinh hoạt hàng ngày 
của chúng ta đều gắn liền với 
nước. Từ việc nấu nướng, tắm 
giặt, vệ sinh đều cần đến nước. 

Hãy tưởng tượng xem một ngày 

nào đó lượng nước không đủ 
dùng cho mỗi người hoặc nước 
không còn được sạch nữa thì cuộc 
sống của chúng ta sẽ ra sao? 

Nước đối với trái đất 
Đối với đa số nước tồn tại trên 

hành tinh là một điều hiển nhiên 
bởi vì nó cần thiết cho hoạt động 
sống của tất cả các sinh vật. 
Nhưng ngoài ra nước trên hành 
tinh còn có một nhiệm vụ khác rất 
quan trọng đó là điều hòa nhiệt độ 
của trái đất. 

Bởi nước là một chất lỏng có 
nhiệt dung riêng rất lớn vào 
khoảng 4200j/kg.K. Tức là để đun 
nóng 1 kg nước lên 1 độ thì phải 
cần phải cung cấp 4200J. Do đó 
năng lượng mặt trời chiếu đến 
hành tinh của chúng ta là rất lớn 
nhưng nhiệt độ của trái đất luôn 
được duy trì để đảm bảo sự sống. 

Và thực trạng sử dụng nước 
hiện nay? 

Rất nhiều người trong chúng ta 
nghĩ rằng nước chiếm 3/4 diện 
tích trái đất. Sao chúng ta lại phải 
lo thiếu nước? Nhưng các bạn có 
biết rằng 3/4 hay 75% nước đó lại 
chứa tới 97% là nước mặn ở các 
đại dương, cái mà chúng ta không 
thể sử dụng được cho những mục 
đích hàng ngày được. Đó là chưa 
kể đến 99.7% trong số 3% nước 
ngọt lại tồn tại ở dạng băng đá và 
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tuyết. Vậy chỉ còn 0.3% trong 
tổng số 3/4 kia là nước ngọt mà 
chúng ta có thể sử dụng cho mục 
đích sinh hoạt của mình được. 
Quá là ít phải không nào? 

Mặc dù lượng nước ngọt ít là 
vậy nhưng hàng ngày chúng ta 
vẫn đang luôn làm cho nó ít hơn 
bằng sự vô tâm trong cách sử 
dụng nước một cách hoang phí và 
làm ô nhiễm nguồn nước. 

Hiện nay công nghiệp phát triển 
kéo theo đó là việc thải ra môi 
trường một lượng lớn nước thải. 
Nếu lượng nước thải này không 
được xử lý một cách bài bản thì 
việc ô nhiễm nguồn nước là điều 
khó tránh khỏi. Báo chí đã phanh 
phui rất nhiều những doanh 
nghiệp vì không muốn bỏ ra một 
số tiền lớn xử lý nước thải đã cố 
tình che dấu việc thải trực tiếp 
nước sau sản xuất ra tự nhiên. 
Điều này sẽ dẫn đến việc ô nhiễm 
nguồn nước xung quanh và trực 
tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của 
người dân xung quanh đó. 

Tương lai… 
Theo như dự đoán của những 

nhà phân tích thì trong tương lai 
nước sạch sẽ là một nguồn tài 
nguyên quý hiếm không khác gì 
dầu mỏ ở những thập kỷ trước và 
thậm chí nước còn có tầm quan 
trọng hơn rất nhiều. Dầu mỏ có 

thể được thay thế bằng khí đốt và 
những nguồn nhiên liệu khác. 

Nhưng nước thì không. Sẽ 
không khó tưởng tượng ra viễn 
cảnh xung đột giữa những quốc 
gia xung quanh việc chiếm hữu 
nguồn nước sinh hoạt. 

Giải pháp? 
Trong khi dân số ngày càng 

tăng, nguồn nước lại ngày càng 
giảm thì việc tìm đến một giải 
pháp phải tái xử lý, sử dụng 
nguồn nước ô nhiễm là 1 phương 
pháp cần thiết. Ngày nay chúng ta 
cũng đang dần từng bước trong 
việc phát triển những hệ thống xử 
lý và tái tạo nguồn nước ô nhiễm 
để phục vụ cho việc sinh hoạt. 

Trong tương lai rất có thể chúng 
ta sẽ có những thiết bị tái chế 
nước với hiệu quả cao và giá 
thành rẻ, nhưng trước mắt việc 
mà mỗi người chúng ta có thể làm 
được đó là hãy sử dụng nước một 
cách phù hợp tránh lãng phí và có 
ý thức hơn trong việc bảo vệ môi 
trường, tránh làm ô nhiễm nguồn 
nước. 

 (Theo moitruong.com.vn) 
 

KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016 - 
2021    

Ngày 07/5/2018 Hội đồng Nhân 
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dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu  đã 
ban hành Kế hoạch số 21/KH –
HĐND nhằm tăng cường công tác 
thông tin, tuyên truyền về các 
hoạt động của Kỳ họp thứ Tám –
HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 
2016 -2021 (diễn ra trong 03 ngày 
18/7 đến ngày 20/7/2018).  

Theo đó, thời gian và địa điểm 
tổ chức họp báo chuẩn bị cho Kỳ 
họp như sau: trước Kỳ họp sẽ tổ 
chức họp báo vào ngày 16/7/2018 
tại phòng họp 501 văn phòng 
HĐND tỉnh, số 01 đường Phạm 
Văn Đồng, phường Phước Trung, 
TP Bà Rịa) nội dung gồm thông 
báo nội dung, chương trình Kỳ 
họp, ý kiến kiến nghị của cử tri 
gửi đến Kỳ họp thứ Tám, các dự 
thảo nghị quyết sẽ được xem xét 
để thông qua, nội dung chất vấn 
của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ 
họp; các báo cáo thường trực của 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, 
Ngành cơ quan tư pháp… sẽ trình 
tại Kỳ họp. Sau Kỳ họp sẽ tổ chức 
họp báo vào ngày 20/7/2018, tổ 
chức họp báo ngay sau khi hoàn 
thành các nội dung của Kỳ họp, 
địa điểm tại Hội trường C, Trung 
tâm Hành chính Chính Trị tỉnh 
với nội dung thông báo, giải thích 
toàn bộ các nghị quyết đã được 
HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp,  
thông báo kết quả Kỳ họp, kết 

quả giải quyết ý kiến kiến nghị 
của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 
Tám. 

Hội đồng Nhân dân Tỉnh yêu 
cầu các cơ quan liên quan có 
trách nhiệm xây dựng kế hoạch và 
phối hợp với văn phòng HĐND 
tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch 
tuyên truyền Kỳ họp thứ Tám của 
HĐND  tỉnh đạt kết quả tốt.  

(TTTT&TK) 
 

 
 
 
NÓI “KHÔNG” VỚI BẠO 
LỰC TRẺ EM  

Đầu tháng 12-2017, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
(LĐ - TB và XH) phối hợp Văn 
phòng Chính phủ chính thức công 
bố số điện thoại khẩn 111 - Tổng 
đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ 
em. Đây được đánh giá là một 
trong các biện pháp mạnh mẽ từ 
phía các cơ quan chức năng nhằm 
bảo vệ trẻ em sau hàng loạt vụ 
xâm hại, bạo lực đối với trẻ em 
xảy ra thời gian gần đây đã và 
đang khiến dư luận lo ngại. Hàng 
loạt vụ bạo hành liên tiếp xảy ra 
với trẻ em đã và đang đặt ra nhiều 
vấn đề trong công tác chăm sóc, 
bảo vệ trẻ em đối với toàn xã hội. 

Không chỉ có nguy cơ bị bạo 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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hành thương tâm trong chính gia 
đình mình, một tỷ lệ đáng kể các 
em nhỏ còn có nguy cơ trở thành 
nạn nhân của các vụ bạo lực xảy 
ra tại trường học hay ngoài xã 
hội. Các hành vi bạo hành bao 
gồm cả về thể chất, tinh thần và 
bạo hành tình dục trẻ em. Ðáng lo 
ngại là không ít vụ bạo hành trẻ 
em diễn ra tại các cơ sở giáo dục, 
nhất là cơ sở giáo dục mầm non, 
hay các vụ xâm hại tình dục trẻ 
em đã tăng đến mức đáng báo 
động trong thời gian gần đây. 
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp 
quốc (UNICEF), bạo lực, xâm hại 
trẻ em đang là một vấn đề toàn 
cầu và xảy ra ở nhiều quốc gia. 
Trên thế giới, ước tính có 120 
triệu trẻ em gái và 73 triệu trẻ em 
trai là nạn nhân của bạo lực tình 
dục và gần một tỷ trẻ em thường 
xuyên phải chịu hình phạt về thể 
chất. Ở nước ta, theo số liệu thống 
kê của Bộ Công an, trung bình 
mỗi năm có 3.000 đến 4.000 vụ 
bạo lực trẻ em, trong đó phát hiện 
khoảng 100 trẻ bị giết hại và 
1.000 trẻ bị xâm hại tình dục. Chỉ 
trong sáu tháng đầu năm 2017, 
toàn quốc xảy ra 315 vụ xâm hại 
trẻ em bao gồm các nhóm trẻ em 
bị mua bán, bị xâm hại tình dục, 
bị bạo lực. Tuy nhiên, đây mới 
chỉ là phần nổi của tảng băng 

chìm bởi còn nhiều sự việc chưa 
bị phát giác, trình báo. Trẻ em là 
nhóm dễ bị tổn thương nhất trong 
xã hội. Mọi trẻ em sinh ra đều có 
quyền được hưởng sự chăm sóc 
về thể chất và tinh thần, được 
phát triển trong môi trường lành 
mạnh, an toàn. Vì thế, mỗi trẻ em 
bị bạo hành về thể xác, tinh thần 
hay tình dục đều để lại những vết 
thương khó lành, không chỉ ảnh 
hưởng đến hiện tại mà còn cả 
tương lai của trẻ. Bởi vết thương 
thể xác có thể lành nhưng những 
ảnh hưởng về mặt tâm lý, tình 
cảm sẽ theo các em trong cuộc 
đời. Nghiêm trọng hơn, hầu hết 
những trẻ em từng bị bạo hành 
đều có tâm lý mặc cảm, tự ti hoặc 
nảy sinh thái độ thù hận đối với 
xã hội và sau này khi trưởng 
thành, nhiều em trong số đó dễ có 
ứng xử tương tự đối với người 
khác. Nhiều nghiên cứu xã hội 
học chỉ ra rằng, những trẻ em 
thường xuyên phải sống trong 
môi trường có bạo lực thường 
không tôn trọng cuộc sống gia 
đình, có xu hướng rời xa gia đình 
và do vậy, rất dễ dàng tiếp thu 
những ảnh hưởng tiêu cực của xã 
hội hoặc trở thành nạn nhân của 
các tệ nạn xã hội. 

Nguyên nhân chủ yếu của tình 
trạng nêu trên là do nhận thức gia 
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đình về vấn đề bảo vệ trẻ em chưa 
đầy đủ, nếu không muốn nói là 
còn bị xem nhẹ. Vẫn còn không 
hiếm bậc cha mẹ tự cho mình 
quyền được hành hạ, đánh đập 
hoặc sử dụng các hình phạt đau 
đớn cả về thể xác và tinh thần đối 
với con của mình khi chúng phạm 
lỗi bởi quan niệm "yêu cho roi 
cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". 
Có trường hợp còn coi việc đánh 
con như một cách trút giận sau 
những áp lực của cuộc sống. Tại 
một số gia đình, con cái trở thành 
đối tượng chịu bạo hành của 
những người cha, người mẹ 
nghiện ngập, cờ bạc… Cũng vì 
nhận thức vấn đề bảo vệ trẻ em 
còn hạn chế cho nên một bộ phận 
người dân có phần xem nhẹ luật 
pháp nói chung, Luật Bảo vệ trẻ 
em nói riêng. Hệ quả là 50% số 
vụ vi phạm bạo hành trẻ em thời 
gian qua được cơ quan chức năng 
xác định là phạm tội nghiêm 
trọng đối với trẻ em đến mức phải 
xử lý hình sự. Một nguyên nhân 
quan trọng khác là việc ngược 
đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột đối 
với trẻ em chưa được cộng đồng 
chủ động phát hiện sớm và trình 
báo với các cơ quan chức năng để 
kịp thời can thiệp và xử lý, 
thường thì chỉ khi sự việc gây hậu 
quả nghiêm trọng mới bị tố cáo 

và bị luật pháp trừng trị. Ngoài ra, 
kiến thức và kỹ năng bảo vệ, giáo 
dục trẻ em của cha mẹ hay người 
chăm sóc trẻ và của chính bản 
thân trẻ chưa được trau dồi đầy đủ 
cho nên năng lực bảo vệ trẻ em 
của gia đình, cộng đồng còn hạn 
chế. Bên cạnh đó còn có các 
nguyên nhân khách quan khác 
như: pháp luật chưa đủ mạnh, 
chưa đủ sức răn đe người có hành 
vi bạo lực; môi trường xã hội còn 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến 
bạo lực trẻ em… 

Khi số vụ việc và mức độ của 
các vụ bạo lực trẻ em ngày càng 
tăng đòi hỏi cơ quan chức năng và 
toàn xã hội cần tìm ra các biện 
pháp hữu hiệu để trẻ em được bảo 
vệ, được sống trong môi trường 
không bạo lực. Việt Nam là một 
trong số các nước triển khai nhiều 
biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ trẻ 
em. Mới đây, Luật Trẻ em năm 
2016 (Luật Trẻ em) chính thức có 
hiệu lực từ ngày 1-6-2017 đã tạo 
cơ sở pháp lý cần thiết và quan 
trọng trong việc bảo vệ trẻ em 
trước những nguy cơ bị xâm hại 
và bạo lực. Luật Trẻ em quy định 
rõ các biện pháp bảo vệ, cùng với 
trách nhiệm thực hiện của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân bảo đảm 
trẻ em được an toàn, được hỗ trợ 
và can thiệp kịp thời khi có nguy 
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cơ hoặc đang bị xâm hại. Ngày 
25-4-2017, Thủ tướng Chính phủ 
đã phê duyệt Chương trình mục 
tiêu phát triển hệ thống trợ giúp 
xã hội, trong đó có đề án hỗ trợ 
phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em. 
Theo đó, Chính phủ sẽ bố trí ngân 
sách hỗ trợ trường hợp trẻ em có 
nguy cơ cao và trẻ em bị xâm hại, 
gồm cả chi phí để trẻ em tiếp cận 
tốt nhất các dịch vụ về y tế, trị 
liệu tâm lý, giáo dục... Theo Cục 
trưởng Trẻ em (Bộ LÐ - TB và 
XH) Ðặng Hoa Nam, để hạn chế 
thấp nhất các vụ bạo hành trẻ em, 
cần triển khai một cách có hiệu 
quả Luật Trẻ em và Nghị định 
56/2017/NÐ-CP hướng dẫn thực 
hiện Luật Trẻ em. 

Bên cạnh nỗ lực từ phía các cơ 
quan chức năng, thiết nghĩ ngay 
trong môi trường gần gũi nhất với 
các em là gia đình, thì cha mẹ 
phải có ý thức nâng cao nhận thức 
về Luật Trẻ em và quyền của trẻ 
em, trở thành những tấm gương 
cho con mình noi theo. Bởi trẻ 
học cách đối xử với người chung 
quanh bằng cách bắt chước hành 
vi của cha mẹ, cư xử ôn hòa, 
tránh nóng nảy, giáo dục con 
bằng các biện pháp đòn roi. Cha 
mẹ cần trở thành những người 
bạn của con, là nơi con có thể 
chia sẻ, tâm sự khi gặp hiện tượng 

bạo hành ở môi trường bên ngoài 
gia đình. Cùng với gia đình là nhà 
trường, cần hướng dẫn các em 
những kỹ năng sống, biết tự bảo 
vệ bản thân khi gặp nguy hiểm, 
có khả năng đối phó trước những 
tình huống không mong muốn,... 
tạo điều kiện cho trẻ được phát 
triển toàn diện về cả thể chất và 
tinh thần. Bên cạnh đó, cũng cần 
sự chung tay của cả cộng đồng, sự 
vào cuộc tích cực của các cơ quan 
truyền thông, các tổ chức xã hội 
như Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh 
niên,... góp phần xây dựng môi 
trường sống an toàn cho trẻ. 

 (Theo nhandan.com.vn) 
 

SOS Ô NHIỄM NHỰA  
Trong một bài báo được công 

bố trên Science Advances, Roland 
Geyer, thuộc Đại học California, 
Santa Barbara và các đồng sự tính 
toán, tổng cộng lượng rác thải 
nhựa rắn được sản xuất kể từ thập 
niên 1950 mà chưa được tái chế 
hoặc đốt đã lên tới 4,9 tỉ tấn. Giả 
sử tất cả lượng rác này đều được 
chôn thì bãi chôn rác cũng sâu tới 
70m, bao phủ diện tích rộng 
57km2 – xấp xỉ diện tích của khu 
Manhattan, New York. 

Nhưng không may, hầu hết 
lượng rác thải nhựa của thế giới 
đều được thả xuống đại dương. 
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Do được các dòng chảy “đưa 
đẩy”, rác nhựa không có cách nào 
thu hồi lại được, nhất là khi chúng 
bị phân mảnh thành những hạt 
nhựa cực nhỏ. Ước tính, đại 
dương đang chứa tới 51.000 tỉ hạt 
nhựa cực nhỏ. Những hạt nhựa 
này lại được đi vào dạ dày của 
các sinh vật biển và nhiều trong 
số các sinh vật biển này lại có kết 
cục là nằm trên bàn ăn của con 
người. 

 
Lượng lớn rác nhựa được đổ 

xuống biển có thể tổng cộng lên 
tới 10 triệu tấn mỗi năm và đáng 
nói hơn là con người sẽ không 
dừng việc quăng rác xuống biển 
trong một sớm một chiều. Bởi lẽ, 
hầu hết nhựa ở các đại dương 
hiện nay không phải đến từ châu 
Âu và châu Mỹ, vốn có ý thức 
môi trường cao, mà đến từ các 
nước Đông Á đang phát triển 
nhanh, nơi có các hệ thống thu 
gom rác thải yếu kém hoặc không 
hề tồn tại. Tháng 10 năm ngoái, 
các nhà khoa học tại Trung tâm 
Nghiên cứu Môi trường 
Helmholtz (Đức) đã phát hiện 10 
con sông, trong đó có 2 con sông 

ở châu Phi và 8 ở châu Á đã thải 
ra 90% tổng lượng rác thải nhựa ở 
biển. Chỉ riêng sông Trường 
Giang (Trung Quốc) đã “nhận 
lãnh” tới 1,5 triệu tấn mỗi năm. 

Nếu tình hình này vẫn cứ tiếp 
diễn, đến năm 2050, lượng nhựa 
trong các đại dương trên thế giới 
sẽ còn nhiều hơn là cá, xét theo 
trọng lượng. Những con số trên 
đã khiến cho nhiều người kinh hãi 
và họ đã phần nào thay đổi cách 
hành xử.  

 
Một số quốc gia như 

Bangladesh, Pháp và Rwanda đã 
cấm các túi nhựa. Kể từ năm 
ngoái, bất kỳ ai dùng túi nhựa tại 
Kenya có nguy cơ bị phạt 4 năm 
tù hoặc phạt tiền lên tới 
40.000USD. Vào tháng 1/2018, 
Trung Quốc đã cấm nhập khẩu 
rác thải nhựa trong khi Liên minh 
châu Âu (EU) đã tung ra một 
“chiến lược nhựa”, hướng tới mục 
tiêu tái chế tất cả các bao bì nhựa 
đến năm 2030 và nâng tỉ trọng 
được tái chế từ 30% lên tới 55% 
trong 7 năm tiếp theo. Tại Anh, 
quy định ra đời vào năm 2015 
phạt những ai dùng túi mua sắm 



Phổ Biến Kiến Thức số 221 - 5.2018 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 11 

bằng nhựa đã giúp cắt giảm sử 
dụng túi nhựa tới 85%. Cuối 
tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Môi 
trường Anh Michael Gove đã 
nghĩ đến chuyện cấm cả ống hút 
bằng nhựa. 

Vì lo ngại ảnh hưởng đến hình 
ảnh và uy tín, các công ty lớn 
cũng đã bắt tay hành động. Coca-
Cola cam kết thu gom và tái chế 
lượng chai lọ mà Tập đoàn sử 
dụng mỗi năm trong đó có 110 tỉ 
chai nhựa. Các tập đoàn hàng tiêu 
dùng như Unilever và Procter & 
Gamble cũng hứa sẽ dùng nhựa 
tái chế nhiều hơn. McDonald’s 
đặt ra kế hoạch lớn: tất cả các loại 
bao bì của chuỗi nhà hàng thức ăn 
nhanh này sẽ đến từ các nguồn tái 
chế hoặc có thể tái tạo vào năm 
2025, so với mức 50% hiện nay 
và mong muốn mỗi một nhà hàng 
McDonald’s đều tái chế ống hút, 
giấy gói, tách và những thứ tương 
tự như thế. 

Trucost, một bộ phận nghiên 
cứu của Standard & Poor’s, ước 
tính rác ở biển gây tổn thất 13 tỉ 
USD mỗi năm, chủ yếu qua tác 
động tiêu cực của nó đối với 
ngành đánh bắt cá, du lịch và tính 
đa dạng sinh học. Nó khiến cho 
tổng mức tổn thất môi trường và 
xã hội do ô nhiễm nhựa lên tới 
139 tỉ USD mỗi năm. Trong số 

đó, phân nửa đến từ hiệu ứng khí 
thải nhà kính liên quan đến việc 
sản xuất và vận chuyển nhựa; 1/3 
đến từ tác động của ô nhiễm 
không khí, nước và đất đối với 
sức khỏe, mùa màng và môi 
trường cộng với chi phí xử lý rác 
thải. 

Đáng nói hơn, đến năm 2100, 
tình trạng a-xít hóa đại dương 
(hiện tượng giảm nồng độ pH liên 
tục trong các đại dương do sự hấp 
thu khí CO2 mà quá trình tác 
động của con người thải ra khí 
quyển) có thể gây tổn thất tới 
1.200 tỉ USD mỗi năm. Chi phí 
do tình trạng nước biển nóng lên 
bởi biến đổi khí hậu rất khó mà 
tính toán nhưng ước tính mức chi 
phí đó là rất lớn. 

Tổng mức tổn thất do ô nhiễm 
nhựa “vẫn đỡ hơn” so với các loại 
ô nhiễm khác do con người gây 
ra, chủ yếu bởi vì nhựa nhẹ. Sản 
xuất 1kg nhựa nguyên thủy thải ra 
từ 2-3kg khí CO2, tương đương 
thép và gấp 5 lần gỗ. Nhưng một 
sản phẩm được làm từ nhựa có 
thể cân nặng chỉ bằng một phần 
nhỏ của một sản phẩm tương 
đương làm từ các chất liệu khác. 

Đó là lý do vì sao thay nhựa 
bằng các vật liệu khác có thể làm 
tăng chi phí môi trường ít nhất 4 
lần, theo các chuyên gia phân tích 
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của Trucost.  
Theo như lời của một quan 

chức châu Âu, ô nhiễm nhựa 
“không phải là vấn đề bức thiết 
nhất của trái đất”. Nhưng ông 
cũng lưu ý rằng chỉ bởi vì nhựa 
có thể không phải là vấn đề lớn 
nhất mà con người đang đối mặt 
cũng không có nghĩa là chúng 
không gây ra những rắc rối. 

Một vấn đề khác là nhiều nỗ lực 
bảo vệ môi trường do ô nhiễm 
nhựa vô tình để lại hậu quả. 
Chẳng hạn, sản xuất ra nhựa phân 
hủy sinh học lại khiến cho loại 
nhựa này trở nên khó tái chế hơn. 
Các nhà tài chế đã rất chật vật 
trong việc đầu tư gia tăng công 
suất hoặc cải tiến. Trong khi đó, 
giá dầu giảm theo chu kỳ, vốn 
khiến cho nhựa nguyên thủy rẻ 
hơn, có thể đẩy các nhà tái chế 
vào tình cảnh phá sản, nhiều trong 
số đó lại là các công ty nhỏ và 
vừa, theo Peter Borkey thuộc 
OECD. 

Dù sao các nỗ lực cũng rất đáng 
ghi nhận. Chẳng hạn như nỗ lực 
gia tăng công suất tái chế của các 
doanh nghiệp và áp dụng các 
công nghệ mới như công nghệ tái 
chế plasma. Hay việc Trung Quốc 
cấm nhập khẩu rác thải nhựa có 
thể là một động lực. Vào năm 
2017, các nước châu Âu đã xuất 

đi 1/6 lượng rác thải nhựa ra nước 
ngoài. Hầu hết số rác thải này đi 
sang Trung Quốc. Với quy định 
mới của Trung Quốc, trong ngắn 
hạn, một phần lượng rác thải dư 
thừa có thể đi sang Malaysia hoặc 
Ấn Độ nhưng công suất của 
những nước này chỉ bằng một 
phần nhỏ của Trung Quốc. Do đó, 
các nhà xuất khẩu rác thải sẽ phải 
tìm cách xử lý phần lớn lượng rác 
thải ngay ở trong nước.  

 (Theo thiennhien.net) 
 

CÔNG DỤNG CỦA CHIẾC 
LƯỚI BỌC HOA QUẢ  

Thông thường, khi mua những 
loại quả dễ xước như táo, lê… 
bạn sẽ thấy một lớp xốp bọc bên 
ngoài. Lớp lưới xốp này không 
chỉ giúp hoa quả không bị xước 
mà còn có rất nhiều công dụng. 

1. Bảo quản đồ vật dễ vỡ 
Với những đồ vật dễ vỡ như 

chai, lọ đồ thủy tinh khi vận 
chuyển hay mang đi xa sử dụng 
lưới bọc hoa quả để bảo vệ chúng 
là một sáng tạo tuyệt vời.  

 
2. Bọc trứng gà 
Trứng gà cũng mỏng manh dễ 
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vỡ, nếu không được quấn kĩ thì 
chắc chắn sẽ dập vỡ, vậy nên, 
dùng để bọc trứng gà rất tốt.  

 
3. Cách nhiệt 
Gộp nhiều miếng lưới bọc vào 

với nhau, chúng ta sẽ có một 
miếng lót quai nồi thật đặc biệt.  

4. Làm giá đỡ bánh xà phòng 
Đặt trực tiếp lưới xốp dưới bánh 

xà phòng, nó sẽ giúp bánh xà 
phòng nhanh khô hơn sau mỗi lần 
sử dụng. 

5. Làm sạch bồn rửa 
Ngoài tác dụng giúp xà phòng 

trở nên khô ráo, lưới xốp còn có 
khả năng hấp thụ xà phòng. Bạn 
có thể sử dụng nó để làm sạch các 
bồn rửa ở nhà. Tuy nhiên, lưới 
xốp dùng để rửa bồn thiếc sẽ hiệu 
quả hơn là rửa bồn gốm sứ.  

6. Miếng rửa bát 
Chẳng may miếng rửa chén của 

bạn không còn sử dụng được, hãy 
thử dùng túi xốp lưới thay thế 
xem sao. Lưới xố giúp tạo bọt tốt 
và loại bỏ các vết dầu mỡ nhanh. 

7. Lót giày 
Nếu chẳng may hôm đó, lót 

giày của bạn bị ướt hoặc chưa kịp 

mua thì hãy thử lấy lưới bọc 
hoa quả lót thử nhé, rất êm.  

 (Theo phunutoday.vn) 
 

 
 
 
LÝ GIẢI NGUYÊN NHÂN 
NÔNG SẢN VIỆT XUẤT 
SANG TRUNG QUỐC GẶP 
KHÓ  

Xuất khẩu nông sản của Việt 
Nam sang thị trường Trung Quốc 
thường xuyên không ổn định, 
nguyên nhân chính là do sự cạnh 
tranh... 

Theo ông Su De Mao, Hội 
trưởng Thương hội Xuất nhập 
khẩu hoa quả China - Asean Bằng 
Tường cho biết,  

 
Thương hội Xuất nhập khẩu hoa quả 

China - Asean Bằng Tường lý giải 
nguyên nhân nông sản Việt xuất sang 
Trung Quốc gặp khó. (Ảnh: Báo điện tử 

Chính phủ). 
"Thị trường Trung Quốc có nhu 

cầu lớn về ba loại trái cây thanh 
long, dưa hấu và xoài. Về dưa 
hấu, ở Trung Quốc cũng có trồng 
và thường vào mùa tháng 5 đến 
tháng 8. Trong khi đó, dưa hấu ở 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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Việt Nam có từ tháng 11 đến 
tháng 5, cho nên khi trái vụ, hoa 
quả Việt Nam rất có tiềm năng 
khai thác thị trường Trung Quốc. 
Vấn đề ở đây là làm sao Việt 
Nam phải nâng cao chất lượng 
sản phẩm hơn nữa". 

Sản lượng nhập khẩu hoa quả 
của Trung Quốc mỗi năm là hơn 
4 triệu tấn, tương đương khoảng 
100 tỷ Nhân dân tệ. Riêng cửa 
khẩu Bằng Tường là 2,3 triệu tấn, 
trong đó thương hội của ông Su 
De Mao chiếm khoảng 80% 
lượng nhập khẩu hoa quả từ Bằng 
Tường. Mặt khác, tỷ lệ hoa quả 
theo đường biên mậu (tiểu ngạch) 
ngày càng giảm xuống, chỉ còn 
20%, đồng nghĩa 80% còn lại là 
chính ngạch. 

"Một số hoa quả Việt Nam xuất 
khẩu sang thì Trung Quốc cũng 
sản xuất, trồng trọt, ví dụ như dưa 
hấu. Từ đó, thời điểm Trung 
Quốc vào mùa sẽ ảnh hưởng đến 
sản lượng tiêu thụ của Việt Nam. 
Cho nên quan trọng nhất là doanh 
nghiệp Việt Nam phải nắm được 
thông tin từ thị trường Trung 
Quốc", ông Su De Mao nói. 

Ông Su De Mao cũng cho rằng, 
để cải thiện tình hình xuất khẩu 
vào thị trường Trung Quốc, Việt 
Nam phải xây dựng những 
thương hiệu riêng, chất lượng 

đảm bảo để nâng cao sức cạnh 
tranh. Chỉ khi đó người tiêu dùng 
Trung Quốc mới ưa thích và lựa 
chọn sản phẩm Việt. 

Song song với việc đánh giá về 
thực trạng xuất khẩu nông sản, 
các chuyên gia tham dự hội thảo 
cũng đưa ra nhiều giải pháp để 
đẩy mạnh xúc tiến thương mại, 
tăng cường sản xuất kinh doanh. 

Theo đó, mô hình liên kết, hợp 
tác, trao đổi giữa các hợp tác xã 
trên cả nước được cho là biện 
pháp hữu hiệu để tăng sức cạnh 
tranh, nâng cao thương hiệu sản 
phẩm Việt. 

Thông qua hợp tác xã, các hộ 
nông dân, các cơ sở sản xuất kinh 
doanh, các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa hợp tác với nhau, tăng sức 
mạnh để đối phó với khó khăn và 
tránh các nguy cơ thua lỗ cao. 

Theo báo cáo của Liên minh 
Hợp tác xã Việt Nam, hiện nay cả 
nước có hơn 20.000 hợp tác xã 
đang hoạt động, với hơn 6,3 triệu 
thành viên và 2,5 triệu lao động 
làm việc thường xuyên. 

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã đã 
phát triển nhanh chóng cả về số 
lượng và chất lượng hoạt động 
với doanh thu, lợi nhuận tăng theo 
từng năm. 

Mặc dù đã đạt được những 
thành tựu đáng kể, nhưng không 



Phổ Biến Kiến Thức số 221 - 5.2018 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 15 

ít hợp tác xã của Việt Nam vẫn 
còn nhiều khó khăn nội tại, đặc 
biệt là trong vấn đề tiếp cận vốn, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi 
mới sáng tạo và chuyển giao công 
nghệ. 

Từ đó, các chuyên gia đã cùng 
thảo luận các giải pháp để khắc 
phục những khó khăn này, giúp 
mô hình hợp tác xã phát triển bền 
vững hơn. 

(Theo VnEconomy) 
 
MÔ HÌNH NUÔI BÀO NGƯ 
VÀNH TAI  

Mô hình “Nuôi bào ngư vành 
tai thương phẩm bằng lồng bè” do 
Trạm Khuyến nông huyện Phú 
Quý (tỉnh Bình Thuận) thực hiện, 
được triển khai từ dự án “Xây 
dựng mô hình nuôi ốc hương, hàu 
Thái Bình Dương và bào ngư 
vành tai ở các tỉnh ven biển Nam 
Trung bộ và hải đảo” của Viện 
Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 
III. Mô hình được thực hiện tại 
khu Lạch Dù, là nơi hội tụ các 
điều kiện tự nhiên để phát triển 
nghề nuôi nhờ phía bên ngoài có 
dải san hô che chắn nên hầu như 
kín gió quanh năm, độ mặn khá 
ổn định. Theo đó, mô hình được 
đầu tư 5 điểm/2 xã Tam Thanh và 
Long Hải với quy mô 160 m3. 
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy 

sản III đã hỗ trợ 100% con giống, 
50% chi phí thức ăn, tập huấn 
chuyển giao kỹ thuật cùng các vật 
liệu phụ trợ khác. 

 
Mô hình nuôi bào ngư vành tai tại 

huyện Phú Quý 

Theo chị Huỳnh Phượng - 
Trưởng Trạm Khuyến nông Phú 
Quý: Lồng bè nuôi thương phẩm 
bào ngư vành tai thiết kế tương tự 
như lồng bè nuôi tôm hùm. Mô 
hình thả giống vào đầu tháng 
7/2017. Cỡ giống bào ngư thả 
nuôi khoảng 7mm/con, mật độ 
1.000 con/m2, trong quá trình 
nuôi được san thưa lúc bào ngư 
lớn. Khi bào ngư đạt khoảng 3 
cm, mật độ nuôi khoảng 400 - 
500 con/m2. Thức ăn bào ngư là 
các loại rong sẵn có trên đảo. 
Trước khi cho bào ngư ăn, cần lấy 
hết thức ăn dư thừa ra. 

Sau 9 tháng nuôi, bào ngư đạt 
kích cỡ trung bình 6 cm/con. Dự  
kiến sau 14-15 tháng nuôi sẽ cho 
thu hoạch. Vào đầu tháng 4/2018, 
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy 
sản III đã phối hợp với Trạm 
Khuyến nông Phú Quý tổ chức 
tập huấn, hội thảo đầu bờ cho 
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nhân dân huyện đảo. Vấn đề khó 
khăn là nguồn giống chất lượng. 
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy 
sản III sẽ tiếp tục sản xuất đủ 
lượng giống cung ứng cho người 
nuôi tại Phú Quý. 

Với đặc điểm vùng biển Phú 
Quý nuôi được ở mật độ cao do 
nguồn nước, dòng chảy thích hợp, 
bên cạnh đó nguồn thức ăn đa 
dạng và có sẵn trong tự nhiên, vào 
mùa biển động không sợ thiếu 
thức ăn cho bào ngư. Mặt khác, 
việc phát triển bào ngư sẽ kéo 
theo sự phát triển thêm nghề nuôi 
rong sụn đã bị mai một để tăng 
thêm thu nhập cho ngư dân. 

(Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH 
NUÔI DÊ NHỐT CHUỒNG 

Gia đình chị Lê Thị Liễu (ấp 
Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, 
Thoại Sơn, An Giang) là một 
trong những điển hình thoát 
nghèo từ mô hình nuôi dê. Không 
có đất canh tác, không nghề 
nghiệp, chị Liễu phải đi làm thuê, 
làm mướn để có thu nhập , trang 
trải cuộc sống gia đình. 

 

Năm 2015, được sự hỗ trợ của 
chính quyền địa phương, chị Liễu 
xây dựng chuồng trại, mua 5 con 
dê đực về nuôi. Nhờ chăm sóc 
cẩn thận, sau 6 tháng nuôi, đàn dê 
của gia đình chị Liễu phát triển 
rất tốt, trọng lượng mỗi con đạt 
khoảng 30kg. 

Lứa đầu tiên, chị Liễu thu lãi về 
cho gia đình trên dưới 15 triệu 
đồng. Nhận thấy mô hình mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, chị Liễu 
quyết định đầu tư nhằm tăng đàn. 
Đến thời điểm hiện tại, đàn dê của 
gia đình chị Liễu lên đến 20 con. 

Chị Liễu cho biết: “Hiện nay, 
nhu cầu thị trường rất ổn định nên 
người nuôi dê không phải lo lắng 
về đầu ra như nhiều vật nuôi 
khác. Ngoài ra, nuôi dê không đòi 
hỏi chi phí cao, người ND chỉ cần 
bỏ vốn mua giống tốt từ lúc ban 
đầu với giá từ 3-4 triệu đồng/con. 
Bên cạnh đó, dê là một loài có 
khả năng sinh trưởng khá nhanh. 
Mỗi năm, dê cái đẻ 2 lứa, mỗi lứa 
từ 1-3 con”. 

Giống như chị Liễu, anh Kiều 
Văn Sang (ấp Tân Khánh, thị trấn 
Long Bình, An Phú, An Giang) 
có kinh tế ổn định từ việc nuôi dê. 
Trước đây, gia đình anh Sang 
từng nuôi bò nhưng do chưa có 
kinh nghiệm nên hiệu quả kinh tế 
không cao. 
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Lúc đầu, anh nuôi 14 con dê cái 
và 1 con dê đực. Sau 1 năm, lứa 
đầu tiên cho xuất chuồng 20 con, 
trọng lượng mỗi con đạt 35-40kg, 
với giá bán 100.000 đồng/kg. Sau 
khi trừ chi phí, anh thu lãi trên 3 
triệu đồng/con. 

Theo anh Sang, việc nuôi dê ở 
vùng đất này rất thuận lợi, do 
thức ăn có sẵn ngoài tự nhiên. 
Ngoài ra, việc chăm sóc dê cũng 
không khó, do dê có khả năng 
kháng bệnh cao, chi phí đầu tư ít 
và có thể sinh sản sau vài tháng 
nuôi. 

Tuy nhiên, để nuôi dê nhốt 
chuồng đạt hiệu quả kinh tế cao, 
ngoài kinh nghiệm thì kỹ thuật 
nuôi rất quan trọng. Quá trình 
nuôi dê nhốt chuồng phải áp dụng 
kỹ thuật từ khâu làm chuồng trại 
đến khâu theo dõi, quản lý đàn dê. 

Để có đàn dê khỏe mạnh, yếu tố 
đầu tiên là phải chọn con giống 
tốt, vệ sinh chuồng trại thường 
xuyên, thức ăn phải để khô ráo 
trước khi cho dê ăn, tránh để dê bị 
đau bụng. Bên cạnh đó, người 
nuôi phải chú ý đến những thuộc 
tính của dê, vốn là loài vật không 
ưa ẩm thấp nên khi làm chuồng 
phải cao ráo, thông thoáng. 

Hiện tại, dê thương phẩm đang 
có thị trường tiêu thụ rộng lớn 
nên được nhiều ND áp dụng, mở 

ra hướng đi mới cho việc chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 
Với nhiều ưu điểm vượt bậc, mô 
hình nuôi dê đã và đang là mô 
hình mang lại hiệu quả kinh tế 
cao, giúp ND ổn định cuộc sống, 
vươn lên thoát nghèo.  

 (Theo bannhanong.vn) 
 

KHỞI NGHIỆP TỪ MÔ HÌNH 
NUÔI ẾCH THÁI 

Hiện nay, không ít người quan 
niệm rằng, làm nông nghiệp là 
nghề "tay lấm chân bùn", vừa khó 
nhọc, vừa cho hiệu quả kinh tế 
không cao. Tuy nhiên, trái ngược 
với quan điểm này, vẫn có nhiều 
thanh niên trẻ từ bỏ cơ hội nghề 
nghiệp tại các thành phố để về 
quê lập nghiệp và đi lên từ nghề 
nông. Điển hình trong số đó là 
anh Nguyễn Thanh Tân (sinh năm 
1988), ngụ ấp Thạnh Hiệp, xã An 
Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, anh 
đã từ bỏ công việc ổn định tại 
thành phố Hồ Chí Minh về quê 
lập nghiệp với mô hình nuôi ếch 
Thái. 

 

Anh Tân nhận thấy mô hình này 
khá hấp dẫn, bởi ếch thích hợp 
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với môi trường thổ nhưỡng địa 
phương, lại dễ nuôi, ít rủi ro và 
diện tích dành để nuôi ếch không 
nhiều nên anh bắt đầu khởi 
nghiệp với mô hình nuôi ếch Thái 
tại quê nhà. 

Anh Tân cho biết, nuôi ếch thịt 
sau 3 tháng là có thể xuất bán, 
trọng lượng trung bình 4 - 6 
con/kg, với giá bán trung bình 
45.000 đồng/kg như hiện nay, 
người nuôi thu lãi 20 triệu đồng/1 
tấn ếch thương phẩm. 

Để ếch phát triển tốt, người 
nuôi phải chú ý khâu vệ sinh bể 
nuôi, trước khi cho ếch ăn phải 
thay nước trong bể, chú ý các loại 
bệnh thường gặp như sình bụng, 
gan thận mũ để có biện pháp xử 
lý kịp thời. Hiện tại, đàn ếch thịt 
3.000 con của anh đang chuẩn 
bị xuất bán, nếu phát triển tốt đàn 
ếch này có thể cho trọng lượng 
gần 500 kg thịt, ước lợi nhuận thu 
được gần 10 triệu đồng. 

Nhận thấy hiệu quả từ mô hình 
nuôi ếch Thái, 2 năm trở lại đây, 
ngoài việc cung cấp ếch thịt ra thị 
trường, anh Tân còn mạnh dạn 
đầu tư phát triển nuôi ếch giống 
cung cấp cho người dân địa 
phương. Hiện tại, anh có 12 vèo 
nuôi ếch với diện tích trung bình 
10m2/vèo. Anh Tân cho biết, nuôi 
ếch giống người nuôi phải chú ý 

dự báo thời tiết, lúc trời nắng mới 
cho ếch bố mẹ tự sinh sản, sau đó 
vớt ếch bố mẹ ra để trứng tự nở. 
Thời gian trứng nở trong vòng 24 
tiếng, 3 ngày sau mới bắt đầu cho 
ếch con ăn. Ếch con nuôi từ 35 
đến 40 ngày là có thể giao cho 
người nuôi. Giá ếch giống hiện tại 
từ 800 đến 1.000 đồng/con, trung 
bình mỗi con ếch giống người 
nuôi lãi 500 đồng. Với số lượng 
nuôi như hiện nay, mỗi đợt anh 
Tân bán từ 5.000 - 10.000 ếch con 
giống. Đặc biệt, một ếch cái có 
thể sinh sản 8 lần từ tháng 1 đến 
tháng 6 âm lịch hàng năm. Khi 
nuôi ếch giống, người nuôi phải 
kiểm tra kỹ bể nuôi để phòng trị 
kịp thời các bệnh thường gặp trên 
ếch như bệnh phổi, gan,... 

Hiện anh là Bí thư Chi đoàn ấp 
Thạnh Hiệp, anh luôn đổi mới 
công tác tập hợp, đoàn kết thanh 
niên xây dựng chi đoàn vững 
mạnh. Với những hoạt động nổi 
bật trong công tác Đoàn cũng như 
mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm từ 
chính nghị lực của bản thân trong 
phát triển kinh tế, anh Nguyễn 
Thanh Tân xứng đáng là một điển 
hình trong việc khuyến khích 
thanh niên nông thôn tự tìm kiếm 
cơ hội lập nghiệp trên mảnh đất 
quê hương. 

 (Theo tiengiang.gov.vn) 
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KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG 
TAI NẠN THƯƠNG TÍCH 
CHO TRẺ EM NGÀY HÈ 

Hiện nay tai nạn thương tích ở 
trẻ em đang có xu hướng tăng lên 
và là vấn đề y tế công cộng đáng 
quan tâm không chỉ ở Việt Nam 
mà còn ở các nước đang phát 
triển. 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế 
thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có 
hơn 900.000 trẻ em và vị thành 
niên dưới 18 tuổi tử vong do 
thương tích, trong đó 90% là 
thương tích không chủ ý. 95% tử 
vong do thương tích trẻ em xảy ra 
ở các quốc gia thu nhập thấp và 
trung bình. Ngoài những ca tử 
vong, hàng chục triệu trẻ em đòi 
hỏi phải được chăm sóc tại các cơ 
sở y tế và nhiều trẻ bị tàn tật suốt 
đời. 

Tại Việt Nam, thống kê của Cục 
Quản lý môi trường cho thấy, mỗi 
năm trung bình có hơn 370.000 
trẻ bị tai nạn thương tích, trong đó 
nhóm 15-19 chiếm tỷ lệ cao 
nhất chiếm 43%, tiếp đến nhóm 
tuổi 5-14 chiếm 36,9%, thấp nhất 
là nhóm tuổi 0-4 chiếm 19,5%. Số 
trẻ em tử vong do tai nạn thương 
tích là 6.600 trường hợp một năm 

chiếm tỷ lệ 35,5% trong tổng số 
trẻ tử vong trong toàn quốc do tất 
cả các nguyên nhân.  

Trong các nguyên nhân tử vong 
do tai nạn thương tích ở trẻ em, 
thì đuối nước là nguyên nhân 
hàng đầu với 3.500 trẻ em và vị 
thành niên từ 0-19 tuổi tử vong 
mỗi năm tương đương có khoảng 
10 trẻ em tử vong mỗi ngày.  

Tuỳ từng lứa tuổi mà trẻ có thể 
gặp các loại hình/nguyên nhân tai 
nạn thương tích khác nhau. 

Những nguyên nhân chủ yếu 
gây tai nạn, thương tích cho trẻ 
em bao gồm: sự thiếu kiến thức, 
bất cẩn của người lớn, các trang 
thiết bị an toàn cho trẻ em chưa 
được sử dụng phổ biến, môi 
trường xã hội vẫn còn tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương 
tích trẻ em tại gia đình và cộng 
đồng, kinh phí cho việc thực hiện 
công tác phòng, chống tai nạn, 
thương tích trẻ em ở địa phương 
còn hạn chế... 

Điều đáng nói là hầu hết các 
trường hợp liên quan đến tai nạn 
thương tích đều phòng tránh 
được, nếu chúng ta - mỗi người 
lớn, mỗi cơ quan, mỗi gia đình 
quan tâm nhiều hơn nữa cho trẻ 
em. 

Chính vì vậy, gia đình, nhà 
trường và xã hội cần quan tâm, 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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chú trọng phổ cập các kỹ năng 
phòng chống tai nạn, thương tích 
cho trẻ em. Đây được coi là giải 
pháp quan trọng nhằm giảm thiểu 
tai nạn, thương tích ở trẻ em, nhất 
là trong dịp nghỉ hè. 

Tổng cục Thể dục thể thao vừa 
công bố chương trình bơi an toàn, 
phòng, chống đuối nước trẻ em 
năm 2018. Theo đó, chương trình 
hướng đến mục tiêu phổ cập bơi 
và các kỹ năng phòng, chống đuối 
nước trong lứa tuổi học đường, 
chương trình được triển khai đồng 
bộ trên khắp 63 tỉnh, thành phố. 

 
Dạy bơi cho trẻ em nông thôn. 
 Vụ trưởng Vụ Thể dục thể 

thao quần chúng - Tổng cục Thể 
dục thể thao Nguyễn Ngọc Anh 
 cho biết, lễ phát động trẻ em toàn 
quốc học bơi an toàn, phòng, 
chống đuối nước được thực hiện 
vào ngày 20/5 tại Ninh Bình, sau 
đó, các đơn vị sẽ lần lượt tổ chức 
lễ phát động tại địa phương, gắn 
với khai mạc các hoạt động hè 
của thiếu niên, nhi đồng. 

Ngay trong tháng 5, Tổng cục 
Thể dục thể thao tổ chức tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ về bơi an 
toàn, phòng, chống đuối nước cho 
khoảng 600 cán bộ, giáo viên, 
hướng dẫn viên của 63 tỉnh, thành 
phố tại Hà Nam, Khánh Hòa, An 
Giang, đồng thời tập huấn cho 
300 tuyên truyền viên là cán bộ 
Đoàn, Đội về nội dung này. 

  (TH) 
 

10 THÓI QUEN XẤU MÙA HÈ 
GÂY HẠI CHO SỨC KHỎE   

1. Ngồi điều hòa cả ngày  
Ngồi trong phòng điều hòa là 

giải pháp được nhiều người lựa 
chọn trong những ngày nắng 
nóng. Tuy nhiên, cách tránh nóng 
này lại là thủ phạm khiến sức đề 
kháng của cơ thể yếu đi, thậm chí 
còn dẫn đến tình trạng đột quỵ. 
Khi dùng điều hòa thường xuyên, 
cửa phòng luôn luôn trong tình 
trạng đóng kín. Điều này khiến 
không khí không thể lưu thông, 
dẫn đến việc vi khuẩn, bụi bẩn 
tích tụ ngày càng nhiều làn da bị 
khô và dễ mắc phải các vấn đề về 
hô hấp. Thay vào đó, bạn nên 
thay đổi không gian làm việc với 
không khí tự nhiên vào mỗi buổi 
tối khi trời mát hơn. 

2. Tắm vào ban đêm  
Mùa hè nhiều người chọn tắm 

vào ban đêm cho mát. Tuy nhiên 
điều này hoàn toàn sai lầm. Tắm 
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đêm dễ làm bạn bị cảm nhiều 
nhất. Dù bạn có sử dụng nước 
nóng tắm nhưng cũng sẽ vẫn gây 
ra nhiều tác hại. Nó khiến các tĩnh 
mạnh giãn ra, huyết áp giảm. Đặc 
biệt, những người huyết áp thấp, 
huyết áp không ổn định còn có 
thể xuất hiện hiện tượng thiếu 
máu não nghiêm trọng, dẫn đến 
bất tỉnh, hôn mê, khả năng tử 
vong là rất cao. 

3. Vừa đi nắng về ăn kem 
ngay  

Nhiều người thường ăn kem 
ngay sau khi đi nắng về để giải 
nhiệt. Tuy nhiên, ăn kem lúc này 
sẽ khiến cơ thể bị lạnh đột ngột, 
gây viêm họng, cảm lạnh.  

4. Uống quá ít nước  
Mùa hè nắng nóng, mồ hôi ra 

nhiều nên nhu cầu về nước tăng 
cao. Nếu uống nước hạn chế hoặc 
uống không đúng cách sẽ làm 
cảm giác mệt mỏi đến nhanh hơn, 
năng suất lao động giảm. Nếu cơ 
thể thiếu nước nghiêm trọng sẽ đe 
dọa tính mệnh, nhất là trẻ em và 
người cao tuổi. 

5. Uống nước đá lạnh  
Theo The Health Site, trong 

nước đá lạnh, các phân tử đang 
tích hợp rất khó thấm vào tế bào 
nên sau khi uống, cơn khát vẫn 
không được giải quyết mà còn 
ảnh hưởng đến sự hấp thụ nước 

của các tế bào. Ngoài ra, dùng đồ 
uống lạnh lúc này dễ mắc phải 
các triệu chứng như: viêm họng, ê 
buốt răng,.. Để không gây hại sức 
khỏe, chúng ta nên dùng nước 
mát thay cho đồ uống lạnh. 

6. Điều chỉnh nhiệt độ điều 
hòa quá thấp  

Nếu bạn cảm thấy thoải mái 
nhất ở ngưỡng 26ºC, đừng điều 
chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn 
ngưỡng này một cách đột ngột. 
Bởi vì, nó sẽ không hạ nhiệt 
không khí nhanh hơn, mà chỉ lãng 
phí thêm nhiều năng lượng. 

7. Tắm ngay khi người còn ướt 
mồ hôi 

Tắm ngay sau khi chơi thể thao 
hay ra ngoài về lúc cơ thể đang 
toát mồ hôi lại rất có hại. Khi cơ 
thể toát mồ hôi và tỏa nhiệt, nếu 
bạn tắm ngay lúc đó sẽ làm lỗ 
chân lông bị bít tắc. Khi đó, mồ 
hôi sẽ không thoát được ra ngoài 
khiến cơ thể giảm nhiệt đột ngột 
dễ gây cảm lạnh. 

9. Uống nước ngọt có gas 
nhiều 

Mùa hè nhiều nam giới thích 
uống loại nước ngọt có gas mà 
không biết rằng trans fat (axit 
béo) trong nước ngọt có ga làm 
giảm sự bài tiết nội tiết tố nam, 
tác động tiêu cực đến hoạt động 
của tinh trùng. Các chị em uống 



Phổ Biến Kiến Thức số 221 - 5.2018 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 22 

nước ngọt có gas có thể gây tăng 
cân, tăng mỡ bụng và nhiều vấn 
đề về sức khoẻ tim mạch. 

10. Để quạt hướng thẳng vào 
mặt 

Việc để quạt thẳng vào người 
trong thời gian dài có thể khiến 
mồ hôi bốc hơi nhanh, nhiệt độ 
ngoài giảm xuống tạo cảm giác 
mát mẻ. Riêng những vùng da 
không đón gió mồ hôi sẽ bốc hơi 
chậm và nhiệt độ ở vùng đó vẫn 
cao. Đây là nguyên nhân khiến 
chúng ta bị cảm và đau đầu, 
chóng mặt, viêm đường hô hấp.  

(Theo KhoeDep.vn) 
 
HIỆU QUẢ BẤT NGỜ TỪ LÁ 
CÂY VÔNG   

Cây vông còn có tên vông nem, 
thích đồng bì, co toóng lang 
(Thái), bơ tòng (Tày).  Cây to cao 
tới 10m, vỏ xanh rồi nâu, có 
nhiều gai ngắn. Lá mọc so le, có 3 
lá chét hình tam giác. Vào tháng 
3-5, sau khi lá rụng, cây ra hoa, 
chùm hoa dày đỏ chói. 

 
Về dược lý, lá vông có tác dụng 

ức chế hệ thần kinh trung ương, 

trấn tĩnh, gây ngủ, hạ thân nhiệt 
và hạ huyết áp 

Cây vông là loại cây dễ trồng, 
mọc nhiều ở rặng rào, ven đường 
hoặc vùng đồi núi, được nhiều 
người dân trồng lấy lá trị bệnh, an 
thần, chống lo âu, phiền muộn, 
nhức đầu, chóng mặt. 

Ðể chữa vết thương, dùng lá 
tươi nấu nước rửa và lá khô tán 
bột rắc. Liều dùng: 10-15g 

Sau khi sinh, máu xấu đưa lên 
choáng đầu, mờ mắt: Vỏ cây 
Vông nem già, lá Mần tưới, Cỏ 
màn chầu, Ngưu tất, mỗi vị 10-
15g, sắc uống. 

Chữa trẻ khó ngủ, trằn trọc, mồ 
hôi trộm: Hái lá vông nem và lá 
dâu bánh tẻ, mỗi thứ 10-15g, nấu 
canh ăn vào bữa tối. 

Chữa viêm đại tràng mãn tính 
Vông nem 15g, lá nhót 25g, sao 
vàng hạ thổ, sắc nước uống trong 
ngày. 

Chữa đại tiện ra máu, trĩ: Lá 
vông 15g, lá sen 15g, sắc uống. 
Lá tươi giã nát đắp vào búi trĩ bị 
sa. 

Chữa kinh nguyệt không đều, 
rong kinh: Hoa cây vông nem 
40g, sắc uống. 

Chữa bệnh ngoài da: Vỏ vông 
nem, vỏ cây dâm bụt, xà sàng tử, 
rễ chút chít lượng thích hợp, tán 
nhỏ, pha thành rượu liều lượng 
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1/5, bôi ngoài da. 
Chữa mất ngủ: Lá vông tươi 

20g, rửa sạch, vò qua, vẩy khô 
hấp vào nồi cơm sau khi cạn. Có 
thể đun làm nước uống. Trước khi 
đi ngủ, ăn vài lá vông này, ngủ 
sâu giấc. 

Chữa chảy máu mũi, đại tiện ra 
máu, hoặc lòi dom: Lá vông 30g, 
lá sen 10g giã, vắt lấy nước cốt 
uống, nếu bị lòi dòm thì lấy bã 
đắp vào. 

Ngoài công dụng làm thuốc, lá 
còn có thể dùng nấu canh ăn 
ngon.  

(Theo khoahocdoisong.vn) 
 

 
 
 

VINH DANH 73 DOANH 
NGHIỆP ĐẠT GIẢI THƯỞNG 
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA  

Sáng 22/4, tại Hà Nội, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam đã dự lễ trao 
Giải thưởng Chất lượng quốc gia 
(GTCLQG) và Giải thưởng Chất 
lượng quốc tế châu Á-Thái Bình 
Dương (GPEA) năm 2017. 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Giải 

thưởng GPEA năm 2017 cho các DN.  
Phát biểu khai mạc buổi lễ, 

ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN, cho biết, GTCLQG 
là giải thưởng cao quý cấp quốc 
gia do Thủ tướng Chính phủ tặng 
cho các tổ chức, doanh nghiệp 
tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng 
cao chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa. Giải thưởng được quy định 
tại Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá và thuộc hệ thống Giải 
thưởng GPEA của Tổ chức Chất 
lượng Châu Á - Thái Bình Dương 
(APQO). Bộ KH&CN là cơ quan 
được Chính phủ giao chủ trì, phối 
hợp với các ban ngành liên quan 
tổ chức hoạt động xét tặng hằng 
năm. 

Mục tiêu của GTCLQG nhằm 
khuyến khích các DN Việt Nam 
xây dựng và áp dụng các hệ thống 
quản lý, mô hình, công cụ cải tiến 
năng suất - chất lượng, từ đó nâng 
cao khả năng cạnh tranh, đóng 
góp tích cực vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. 

Từ 1996 đến nay, đã có 1.769 
lượt DN đạt giải, trong đó, có 203 
DN đạt Giải Vàng, 40 DN được 
trao giải thưởng GPEA. Năm 
2017 có 73 DN đạt GTCLQG và 
4 DN đạt giải thưởng GPEA. 
Trong số 73 DN đạt giải thưởng 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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chất lượng quốc gia năm 2017, 
tỉnh BR-VT có 3 DN đạt giải Bạc, 
gồm: Công ty CP LDT (đường số 
6, KCN Đông Xuyên, TP.Vũng 
Tàu); Công ty CP Du lịch - Dịch 
vụ Dầu khí Việt Nam - OSC Việt 
Nam (số 2, Lê Lợi, TP.Vũng Tàu) 
và Công ty TNHH Thảo Nguyên 
(ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân, huyện 
Tân Thành). 

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết, 
thực tiễn hơn 20 năm triển khai 
hoạt động GTCLQG, những DN 
đạt Giải thưởng là những DN đã 
xây dựng được “văn hóa chất 
lượng” trong hoạt động của DN; 
là điển hình về áp dụng thành 
công các hệ thống quản lý, công 
cụ cải tiến, đạt kết quả sản xuất 
kinh doanh nổi bật và đóng góp 
tích cực cho cộng đồng xã hội. 

Đây là sự tôn vinh xứng đáng 
cho các DN đã nỗ lực đạt thành 
tích xuất sắc trong việc nâng cao 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ, 
năng lực cạnh tranh và hiệu quả 
hoạt động, hội nhập với nền kinh 
tế khu vực và thế giới. Đồng thời 
là sự khích lệ, cổ vũ kịp thời, thể 
hiện sự quan tâm sâu sắc của 
Đảng, Nhà nước, Chính phủ 
không chỉ đối với DN mà còn đối 
với nhân dân cả nước - những 
người đã và đang tham gia vào 

phong trào Năng suất - Chất 
lượng trong sản xuất, kinh doanh. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho 
rằng, cần tiếp tục đổi mới theo 
định hướng các DN tiếp cận Giải 
thưởng như một bộ tiêu chí quản 
trị đạt chuẩn quốc tế để cải tiến 
toàn diện các hoạt động, nâng cao 
năng lực cạnh tranh. Đây chính là 
giá trị gia tăng mà Giải thưởng 
đem lại và cũng là cách để lôi 
cuốn, thu hút được nhiều DN 
tham gia, áp dụng các công cụ 
thúc đẩy nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm hàng hóa, năng 
lực cạnh tranh. 

Theo người đứng đầu Bộ 
KH&CN, Nhà nước khẳng định 
sẽ tập trung xây dựng và triển 
khai thực hiện những cơ chế 
chính sách, chương trình về năng 
suất chất lượng, chuyển giao công 
nghệ, đổi mới công nghệ, phát 
triển và khai thác tài sản trí tuệ... 
để tạo dựng nền tảng hỗ trợ cho 
DN.   

 (Theo khampha.vn) 
 

CẦN TIÊU CHUẨN HÓA 
CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN 
VIỆT ĐỂ TĂNG CƠ HỘI 
XUẤT KHẨU 

Nhiều chuyên gia cho rằng, 
điểm yếu của các doanh nghiệp 
Việt Nam khi tham gia xuất khẩu 
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nông sản, thực phẩm chính là ở 
chỗ rất ít coi trọng và chưa thực 
hành nhiều về tiêu chuẩn chất 
lượng, chưa biết cách nâng cao 
giá trị của thương hiệu và giá trị 
gia tăng từ nguyên liệu là tài 
nguyên bản địa, chưa có sự hỗ trợ 
của khoa học công nghệ. 

Trong khi đó, tiêu chuẩn chất 
lượng hàng hóa xuất - nhập khẩu 
luôn được các thị trường thế giới 
quy định, coi đó chính là “luật 
chơi” phổ quát với những quy 
định chung. Tiêu chuẩn chất 
lượng của sản phẩm xuất khẩu có 
hàm lượng giá trị gia tăng của 
mỗi sản phẩm, chính là những 
yếu tố căn cơ cho quá trình thúc 
đẩy nông sản, thực phẩm an toàn 
của Việt Nam ra với thị trường 
thế giới.  

 Kênh xuất khẩu qua hệ thống 
siêu thị nước ngoài 

Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó 
Tổng Giám đốc Big C Thăng 
Long cho biết, hệ thống siêu thị 
Big C không chỉ phân phối hơn 
90% sản phẩm hàng hóa Việt 
Nam tại hệ thống ở thị trường nội 
địa, Big C còn tham gia xuất khẩu 
nhiều sản phẩm nông sản Việt 
Nam tại hệ thống Big C ở nước 
ngoài. 

Tuy nhiên, để có thể nâng cao 
giá trị hàng hóa xuất khẩu thông 

qua các kênh phân phối hiện đại, 
doanh nghiệp Việt Nam cần đặc 
biệt coi trọng chất lượng gắn với 
mẫu mã, bao bì sản phẩm… 

Đại diện cơ quan quản lý nhà 
nước, bà Vũ Thị Việt Nga, Phó 
Vụ trưởng Vụ Thị trường trong 
nước (Bộ Công Thương) cho 
rằng, cơ hội của ngành thực phẩm 
Việt Nam vào thị trường thế giới 
rất lớn. Năm 2017, Việt Nam đã 
xuất được 66 triệu USD hàng hóa 
sang hệ thống của Centre Group 
của Thái Lan; Aeon cũng đã xuất 
khẩu trực tiếp được 200 triệu 
USD hàng Việt Nam sang chuỗi 
siêu thị của hãng này. 

“Bản thân các hệ thống siêu thị 
nước ngoài đã kết hợp với Bộ 
Công Thương tổ chức những 
khóa đào tạo, tập huấn kĩ năng chi 
tiết về các tiêu chí, tiêu chuẩn 
cùng các phương thức bán hàng 
vào hệ thống của họ tại Việt Nam 
cũng như xuất khẩu trực tiếp vào 
hệ thống phân phối của họ tại 
nước ngoài”, bà Nga cho biết. 

Cũng theo bà Nga, để thúc đẩy 
hơn nữa việc đưa hàng hóa Việt 
Nam vào hệ thống các siêu thị 
nước ngoài, đặc biệt là các sản 
phẩm thực phẩm và nông sản an 
toàn, Bộ Công Thương đã và 
đang thực hiện nhiều chương 
trình kết nối cung cầu, marketing 
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giới thiệu hàng hóa để đưa đến 
cho các nhà sản xuất cũng như 
các nhà nhập khẩu biết được nhu 
cầu của các hệ thống phân phối; 
các chính sách pháp luật cần quan 
tâm. 

“Để đẩy mạnh việc thông tin, 
giới thiệu các sản phẩm nông sản, 
thực phẩm an toàn của Việt Nam 
ra thị trường nước ngoài, Bộ 
Công Thương vẫn duy trì phổ 
biến các cẩm nang sản phẩm cho 
các cơ quan thương vụ của Việt 
Nam tại nước ngoài để quảng bá, 
đồng thời phổ biến đến các doanh 
nghiệp sản xuất và xuất khẩu 
nâng cao chất lượng hàng hóa 
nông sản, bảo đảm an toàn thực 
phẩm phục vụ cho sức khỏe 
người tiêu dùng cũng như quá 
trình hội nhập kinh tế tốt nhất”, 
bà Nga cho biết. 

Thêm công cụ quản lý được 
chất lượng 

Theo ông Phạm Công Tạc, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN, gần đây qua 
theo dõi việc xuất khẩu hàng hóa 
nông sản và thực phẩm an toàn 
nhận thấy liên tiếp thời gian qua 
có tồn tại việc “giải cứu” hàng 
hóa nông sản và chăn nuôi. 

Thực tế nông sản và thực phẩm 
an toàn của Việt Nam vẫn xuất 
khẩu chủ yếu vào thị trường 
Trung Quốc (chiếm khoảng 77%), 

trong khi đối với các thị trường 
xuất khẩu khác lại vẫn có phản 
ánh tình trạng nhiều lô hàng xuất 
khẩu bị trả về vì dư lượng thuốc 
kháng sinh, tạp chất… 

Chính vì thế theo ông Tạc, các 
cơ quan quản lý nhà nước như Bộ 
Công Thương, Bộ KH&CN bắt 
buộc phải có một công cụ quản lý 
được chất lượng các sản phẩm 
nông sản và thực phẩm an toàn tại 
thị trường trong nước cũng như 
tại thị trường nước ngoài, đây là 
điều bắt buộc, nếu không sẽ gây 
thiệt hại và mất uy tín rất lớn đối 
với các sản phẩm này trong quá 
trình xuất khẩu. 

“Hiện các tiêu chuẩn Việt Nam 
(TCVN) do Tổng cục Đo lường 
chất lượng xây dựng liên quan 
đến nông sản thực phẩm có đến 
tất cả 1.536 tiêu chuẩn, riêng với 
lĩnh vực an toàn thực phẩm có 
đến 884 tiêu chuẩn, đây là những 
con số rất lớn thể hiện việc các cơ 
quan quản lý nhà nước đã quan 
tâm đến việc đảm bảo chất lượng 
nông sản và thực phẩm an toàn. 
Tuy nhiên, để phục vụ cho việc 
bán hàng trong nước, đảm bảo 
chất lượng hàng hóa xuất khẩu 
thực tế vẫn cần nhiều bộ tiêu 
chuẩn hơn nữa”. 

Do đó, ông Tạc đề xuất, các cơ 
quan quản lý nhà nước muốn giúp 
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cho những sản phẩm nông sản, 
thực phẩm có thêm cơ hội xuất 
khẩu, cần có một tiêu chuẩn để 
cho người bán - mua trong nước 
cũng như người mua nước ngoài 
có sự tin cậy lẫn nhau. Đây có thể 
được coi là một trong những công 
cụ tạm thời, vì để làm được điều 
này cần hết sức lưu ý đến yếu tố 
văn hóa, đạo đức nghề 
nghiệp…việc này đòi hỏi cần có 
thời gian hết sức lâu dài. 

  (Theo KTNT) 
 

 
 

VIỆT NAM XUẤT SẮC 
GIÀNH 4 HUY CHƯƠNG 
VÀNG TẠI OLYMPIC VẬT 
LÝ CHÂU Á LẦN THỨ 19 

Chiều 12/5, lễ bế mạc Olympic 
Vật lí châu Á lần thứ 19 (APhO 
2018) đã được tổ chức tại Trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội. 

APhO 2018 là kỳ thi Olympic 
Vật lý châu Á lần thứ 2 được tổ 
chức tại Việt Nam. Kỳ thi diễn ra 
từ ngày 6 - 12/5, được ghi nhận là 
kỳ thi có số nước tham dự đông 
đảo, với 185 học sinh, 48 lãnh 
đạo đoàn và 29 quan sát viên đến 
từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
Trong đó, đoàn Việt Nam có 8 
học sinh (3 Hà Nội, 1 Quảng 
Ninh, 1 Bắc Giang, 2 Thanh Hóa, 

1 Bình Phước). Đề thi do đội ngũ 
giáo viên và các nhà Vật lý học 
của Việt Nam xây dựng. 

 
Các học sinh giành HCV tại kỳ thi 

năm nay 

Năm nay, Ban tổ chức APhO 
trao 33 HCV, 13 HCB, 24 HCĐ 
và 9 giải Đặc biệt cho các cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong kì thi. 
Trong đó, đoàn Việt Nam giành 4 
HCV: Em Trần Đức Huy (Trường 
Trung học phổ thông Hà Nội- 
Amsterdam), Nguyễn Ngọc Long 
(Trường Trung học phổ thông 
Chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá), 
Nguyễn Văn Thành Lợi (Trường 
Trung học phổ thông Chuyên 
Quang Trung, Bình Phước), Trịnh 
Duy Hiếu (Trường Trung học phổ 
thông Chuyên Bắc Giang). 

Hai huy chương Bạc thuộc về 
các em Nguyễn Xuân Tân 
(Trường Trung học phổ thông 
Chuyên Khoa học Tự nhiên – Đại 
học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn 
Văn Duy (Trường Trung học phổ 
thông Chuyên Đại học Sư phạm) 
và 2 huy chương Đồng dành cho 
các em Lê Cao Anh (Trường 
Trung học phổ thông Chuyên 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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Lam Sơn), Lê Kỳ Nam (Trường 
Trung học phổ thông Chuyên Hạ 
Long, Quảng Ninh). 

Cá nhân em Trần Đức Huy 
được trao thêm giải thưởng thí 
sinh nước chủ nhà có kết quả xuất 
sắc nhất. 

Cũng tại buổi bế mạc, ông 
Leong Chuan Kwek - Chủ tịch 
APhO gửi lời cảm ơn tới Chính 
phủ Việt Nam và Trường ĐH 
Bách khoa Hà Nội - đơn vị chủ trì 
đăng cai và hỗ trợ nhiệt tình trong 
suốt thời gian kì thi diễn ra. Ông 
nhấn mạnh: “Giáo dục là một 
phần quan trọng trong quá trình 
thúc đẩy quốc gia tiến bộ. Đối với 
Chính phủ và người dân Việt 
Nam, tôi có thể khẳng định rằng 
việc đầu tư vào sự kiện giáo dục 
sẽ thúc đẩy đất nước tiến xa hơn 
trong việc phát triển kinh tế xã 
hội và nền tảng khoa học trong 
tương lai”.  

Trải qua 9 ngày tại Việt Nam, 
các đoàn dự thi và những người 
tham gia đã có nhiều trải nghiệm 
với những hoạt động giao lưu văn 
hóa, văn nghệ, thể thao, tham 
quan, du lịch thuận lợi và được 
bảo đảm an toàn. Với công tác tổ 
chức nhiệt tình, chu đáo, hiếu 
khách của Ban tổ chức, các bạn 
bè quốc tế đã có những ấn tượng 
tốt đẹp về nước chủ nhà. 

Theo kế hoạch, Olympic Vật lý 
châu Á lần thứ 20 năm 2019 sẽ 
được tổ chức tại Australia. 

(Theo TTXVN) 
 

UNICEF KÊU GỌI TIẾP TỤC 
HỖ TRỢ TRẺ EM TRUNG 
PHI  

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 
(UNICEF) kêu gọi hỗ trợ khẩn 
cấp để bảo vệ các trẻ em tại Cộng 
hòa Trung Phi khi các em đang 
phải đối mặt với nhiều làn sóng 
bạo lực mới. 

 
Trẻ em tại Cộng hòa Trung Phi (Ảnh: 

MINUSCA) 

Theo UNICEF, kể từ đầu năm 
đến nay, ít nhất 55.000 người, 
trong đó có 28.600 trẻ em, đã 
buộc phải chạy trốn vì tình trạng 
bạo lực leo thang trong cộng đồng 
của họ. 

Trong tuyên bố được đưa ra, bà 
Marie-Pierre Poirier, Giám đốc 
khu vực phía Tây và Trung Phi 
của UNICEF cho biết: "Trẻ em 
đang phải trả giá đắt nhất cho làn 
sóng bạo lực mới này. Tất cả các 
bên phải chấm dứt bạo lực đối với 
trẻ em ngay bây giờ”. "Thế giới 
không được quên những đứa trẻ 
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của Cộng hòa Trung Phi. Bảo vệ 
trẻ em cần được ưu tiên hàng 
đầu” – bà nhấn mạnh. 

Vốn đã bấp bênh, tình hình 
nhân đạo và an ninh tại Cộng hòa 
Trung Phi còn tiếp tục xấu đi 
trong năm qua và đã trở nên tồi tệ 
hơn kể từ đầu năm nay. Liên hợp 
quốc ước tính 687.400 người, 
trong đó có hơn 357.400 trẻ em 
hiện đang di tản trong nước, cao 
hơn nhiều so với 440.000 người 
trong năm 2017. 

Ngoài những rủi ro ngay lập tức 
phải gánh chịu bạo lực gia tăng, 
tình trạng của trẻ em ở Cộng hòa 
Trung Phi vẫn còn rất nghiêm 
trọng, đặc biệt là trong các lĩnh 
vực giáo dục và sức khỏe. 1/3 số 
trẻ em tại quốc gia này hiện đang 
bị thất học. Gần một nửa số trẻ 
em dưới 5 tuổi không được tiêm 
phòng đầy đủ và 41% trẻ bị suy 
dinh dưỡng mãn tính. 

Tại Cộng hòa Trung Phi, 
UNICEF cung cấp hỗ trợ sống 
còn cho trẻ em, trong đó bao gồm 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cơ bản, hỗ trợ cụ thể cho các 
nạn nhân bạo lực và lạm dụng 
tình dục, và tiếp cận các không 
gian học tập tạm thời trong các 
trại tị nạn dành cho người di cư. 

UNICEF cũng hỗ trợ thả tự do 
cho 2.969 trẻ em khỏi tay của các 

lực lượng và các nhóm vũ trang 
vào năm 2017. Là một phần trong 
phản ứng nhân đạo khẩn cấp, Quỹ 
đã giúp thiết lập 315 không gian 
thân thiện với trẻ và không gian 
học tập tạm thời trong các trại cho 
những người di cư trong nội bộ 
đất nước, trợ giúp được cho hơn 
56.600 trẻ em. 

Ngoài ra, UNICEF và các đối 
tác cũng đã đạt được kết quả đáng 
khích lệ tại Cộng hòa Trung Phi 
khi tập trung vào 4 ưu tiên then 
chốt: tăng cường tiêm chủng, 
chấm dứt suy dinh dưỡng, cung 
cấp giáo dục và bảo vệ, bao gồm 
cả trong các tình huống khẩn cấp. 

Ở Trung Phi, ít nhất 2,5 triệu 
người, trong đó có 1,3 triệu trẻ 
em, cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, 
tuy nhiên các nguồn lực rất hạn 
chế. Vào cuối tháng 4 vừa qua, 
gần 15% lời kêu gọi nhân đạo của 
UNICEF cho năm 2018 đã được 
tài trợ. Quỹ Nhi đồng Liên hợp 
quốc cần thêm 48 triệu USD để 
tiếp tục cung cấp hỗ trợ cứu sống 
các trẻ em và gia đình của chúng 
tại Cộng hòa Trung Phi.   

(Theo ĐCSVN) 
 

NGÀY HỘI STEM 2018: 
ĐÁNH THỨC ĐAM MÊ 
KHOA HỌC Ở TRẺ  

Ngày 13/5, tại Hà Nội, dưới sự 
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bảo trợ của Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN), Trường Đại học 
Khoa học Tự Nhiên (Đại học 
Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức 
Ngày hội Stem 2018. Đây là một 
trong những hoạt động nhằm 
hưởng ứng và chào mừng Ngày 
KH&CN Việt Nam 18/5. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công 

Tạc phát biểu tại Ngày hội Stem 2018. 
Ảnh: BL 

Chuỗi hoạt động giúp học 
sinh “Chạm vào CMCN 4.0” 

Cách mạng công nghiệp 4.0 
đang tác động sâu rộng đến mọi 
mặt của đời sống xã hội và từng 
cá nhân, tạo ra những cơ hội và 
thách thức to lớn về đổi mới sáng 
tạo, đổi mới công nghệ. Trong số 
các tiêu chuẩn nền tảng để đánh 
giá mức độ sẵn sàng cho nền sản 
xuất trong tương lai được dẫn dắt 
bởi cách mạng công nghiệp 4.0 
(CMCN 4.0), thì các yếu tố về 
phát triển nguồn nhân lực và đổi 
mới sáng tạo công nghệ của Việt 
Nam vẫn còn thấp hơn so với 
nhiều nước. 

Nhiều chuyên gia công nghệ 
cho rằng, nếu không tập trung vào 

đổi mới sáng tạo và đào tạo 
nguồn nhân lực, Việt Nam sẽ 
không thể “nhảy tắt” lên đoàn tàu 
CMCN 4.0. Do vậy, cần phải đổi 
mới sáng tạo, đổi mới giáo dục và 
đào tạo ngay theo hướng giúp 
người học “học cách học” suốt 
đời chứ không chỉ là “dạy kiến 
thức” và sẽ phải đạt được các mục 
tiêu giúp trẻ thích và học cách 
học, học cách hiểu, làm việc và 
hợp tác với mọi người, hiểu về 
những vấn đề phức tạp và xử lý 
những vấn đề phức tạp, xử lý 
được những rủi ro. 

Giáo dục STEM giúp đáp ứng 
được những đòi hỏi đó. Với chủ 
đề “chạm vào CMCN 4.0”, ngày 
hội STEM sẽ giúp các em học 
sinh bắt đầu tập “học cách học”, 
học cách giải quyết vấn đề thông 
qua các thực hành, thực nghiệm 
công nghệ mới của thời đại 4.0 
như in 3D, trí tuệ nhân tạo, lập 
trình robot tự hành, thực tế ảo,… 

Tại ngày hội STEM năm nay có 
2 hoạt động lớn dành cho học 
sinh bao gồm: Labtour (thăm các 
phòng thí nghiệm của Đại học 
Khoa học Tự nhiên và thực hành 
một số thí nghiệm nhỏ); Lớp học 
STEM (trải nghiệm một số tiết 
học định hướng STEM: lập trình, 
robot, hóa học vui, toán học ứng 
dụng…). 
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Bên cạnh đó, nhiều hoạt động 
tự do dành cho học sinh được tổ 
chức tại khu vực trưng bày. Tại 
đây, nhiều trường như Trưng 
Vương, Olypia, Tạ Quang Bửu, 
Chuyên Hưng Yên, An Dương, 
Đại học KH&CN, Cao đẳng nghề 
công nghệ cao Hà Nội,… giới 
thiệu nhiều sản phẩm khám phá 
khoa học như: giải mật mã, 
makey makey (chơi nhạc cụ với 
trái cây), nhiễm điện do cọ sát, 
ống ma thuật, vẽ tranh bằng con 
lắc đơn, xây dựng mô hình gỗ 
Kapla, cân bằng trong thế giới tự 
nhiên, xe robot tự hành, bong 
bóng xà phòng, kim loại chạm 
nước, bộ sản phẩm smart school, 
nhà rông Tây Nguyên, kính thực 
tế ảo, đồ chơi bắn bóng, robot biết 
đi từ bìa trưng bày một số sản 
phẩm như mô hình hệ mặt trời, 
các thiết bị tự động hóa, máy in 3 
D, máy vẽ, …. 

Cũng tại khu vực trưng bày, các 
em học sinh còn được trải nghiệm 
một số hoạt động như tập làm 
index, làm đồ tái chế, làm xe 
bóng bay, làm con rối, làm thí 
nghiệm vui, xem trình diễn robot 
xếp rubic, đặc biệt là xem một số 
thí nghiệm về chất nổ…Song 
song với các hoạt động dành cho 
học sinh là hoạt động dành cho 
phụ huynh và giáo viên bao gồm: 

bài giảng đại chúng; Hội thảo cho 
giáo viên và cha mẹ học sinh… 

  
Các em học sinh được trải nghiệm 

những thí nghiệm khoa học tại Ngày hội 
Stem 2018. Ảnh: BL 

Phát động Cuộc thi Tìm hiểu 
Bảng Tuần hoàn các nguyên tố 
hóa học 

Theo GS.TS Nguyễn Văn Nội – 
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
trường ĐHKHTN bày tỏ tin 
tưởng ngày hội STEM sẽ là cơ 
hội tuyệt vời để các thầy cô, các 
em học sinh được tiếp cận 
phương pháp dạy và học tiên tiến, 
các kiến thức khoa học đỉnh cao 
theo một ngôn ngữ đơn giản trực 
quan sinh động. Các em sẽ được 
trải nghiệm những thí nghiệm 
khoa học, mô hình toán học, mô 
hình robot, trải nghiệm thiết kế và 
chế tạo…Bên cạnh đó, học sinh 
sẽ được tham quan các bài giảng 
đại chúng với những chủ đề thú 
vị, hấp dẫn liên quan đến trí tuệ 
nhân tạo hoặc an toàn, vệ sinh 
thực phẩm; thực phẩm biến đổi 
gen, hay trực tiếp tham gia các 
lớp học trải nghiệm hấp dẫn. 

Đặc biệt, năm 2019 được 
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UNESCO chọn là năm Quốc tế 
kỷ niệm Bảng Tuần hoàn các 
nguyên tố hóa học. Sự phát triển 
của Bảng Tuần hoàn các nguyên 
tố là một trong những thành tựu 
quan trọng nhất trong khoa học và 
thống nhất khái niệm khoa học, 
có ý nghĩa rộng lớn trong Thiên 
văn, Hóa học, Vật lý, Sinh học và 
các ngành khoa học tự nhiên 
khác. 

Nhằm hưởng ứng sự kiện trên, 
Trường ĐHKHTN sẽ triển khai 
Cuộc thi tìm hiểu Bảng Tuần 
hoàn các nguyên tố hóa học cho 
đông đảo các bạn học sinh tên 
toàn quốc trong đó tập trung chủ 
yếu vào đối tượng học sinh 
THPT. 

Tại ngày hội STEM 2018, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Phạm Công 
Tạc cho biết: Với chủ đề ngày 
hôm nay là “Chạm o o o o – 
Touch o o o o”, sẽ giúp các em 
học sinh bắt đầu tập “học cách 
học”, học để hiểu biết và học để 
làm việc. Đây là lần thứ 4 Bộ 
KH&CN bảo trợ cùng với các 
đơn vị tổ chức xây dựng và tổ 
chức ngày hội STEM. Đồng thời, 
Thứ trưởng bày tỏ mong muốn 
với triết lý và tư tưởng của STEM 
sẽ ngày càng được phổ cập trong 
thế hệ trẻ của Việt Nam. 

(Theo ĐCSVN) 

 
 

 
KIỂM TRA MỨC ĐỘ Ô 
NHIỄM KHÔNG KHÍ BẰNG 
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG   

Hướng dẫn cách dùng điện 
thoại di động để kiểm tra mức độ 
ô nhiễm không khí hàng ngày 
trước khi bạn đi ra ngoài đường. 

Bước 1: Đầu tiên các bạn cần 
tải ứng dụng AirVisual (cho 
Android, iPhone) về máy trước. 

Bước 2: Tiến hành khởi chạy 
ứng dụng. 

 
 Bước 3: Bấm vào mục My 

locations ứng dụng sẽ hiển thị 
thông tin về mức độ ô nhiễm 
không khí ở 2 thành phố lớn là 
TPHCM và Hà Nội (những tỉnh, 
thành phố khác sẽ được cập nhật 
trong tương lai). 

 
 Máy sẽ hiển thị ba trạng thái 

với ba màu cơ bản là Xanh lá, 
vàng và đỏ tương ứng với các 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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mức không khí trong lành, ô 
nhiễm thấp và ô nhiễm cao. 

 Bên cạnh phần thông tin về 
mức độ ô nhiễm là phần dự báo 
cho mức độ ô nhiễm vào cuối 
ngày, ngày mai và ngày hôm sau 
để tham khảo. Ứng dụng còn dự 
báo luôn cả thời tiết và những 
ngày sắp tới để bạn tiện theo dõi 
và có kế hoạch bảo vệ cho sức 
khoẻ của mình nếu thời tiết thay 
đổi đột ngột. 

 Bước 4: Bấm vào mục News & 
Ranking sẽ cho chúng ta cái nhìn 
tổng quan hơn về xếp hạng ô 
nhiễm của các thành phố ở mỗi 
quốc gia. Chỉ số AQI càng cao là 
càng ô nhiễm và ngược lại. 

(Theo moitruong.com.vn) 
 

CÁCH SỬA LỖI TỰ ĐỘNG 
NHẢY TRANG TRÊN WORD 

Lỗi tự động nhảy trang trên 
Word xảy ra khi chúng ta chèn 
thêm bảng vào Word, chèn hình 
ảnh hay chèn sơ đồ vào Word. 
Khi đó, dữ liệu sẽ tự động nhảy 
sang trang mới trong khi vẫn còn 
chỗ trống ở trang Word trước đó. 

Thực tế đây là một chế độ được 
đặt tự động trên Word và rất dễ 
sửa lỗi. Chúng ta chỉ cần thay đổi 
một số cài đặt trên Word là được. 
Thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: 

Trước hết mở file Word sau đó 
nhấn vào biểu tượng mũi tên tại 
phần Paragraph.  

Bước 2: 
Tại giao diện xuất hiện, nhấn 

vào tab Line and Page Breaks. 
Tại phần Pagination hãy bỏ tích 
cả 4 ô trong danh sách rồi 
nhấn OK để sửa lỗi nhảy trang 
trên Word. 

Bước 3: 
Nếu trong nội dung có chèn 

bảng mà thực hiện những bước 
kia không sửa được lỗi nhảy trang 
trên Word, người dùng có thể 
click chuột phải vào bảng 
chọn Table Properties. 

 
Bước 4: 
Trong phần Table Properties 

nhấn vào tab Row, rồi bỏ tích tại 
ô Allow row to break across 
pages đi là được. 

(Theo quantrimang.com) 
 

 
 

 
 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC 
THẢI SBR BẰNG PHƯƠNG 
PHÁP SINH HỌC  

Công nghệ xử lý nước thải SBR 
gồm 2 cụm bể: cụm bể Selector 
và cụm bể C – tech, Bể SBR 
(Sequencing Batch Reactor) là bể 
xử lý nước thải bằng phương 
pháp sinh học theo quy trình phản 
ứng từng mẻ liên tục. Đặc điểm 
nổi trội ở bể SBR không cần tuần 
hoàn bùn hoạt hoá. 

Đây là một dạng của bể 
Aerotank. Nước được dẫn vào bể 
Selector trước sau đó mới qua bể 
C – tech. Bể Selector sẽ được sục 
khí liên tục tạo điều kiện cho quá 
trình xử lý hiếu khí diễn ra. Nước 
sau đó được chuyển sang bể C-
tech. Bể SBR hoạt động theo một 
chu kỳ tuần hoàn với 5 pha bao 
gồm: 

Nước thải được bơm vào bể 
SBR trong thời gian 1-3 giờ, 
trong bể phản ứng hoạt động theo 
mẻ nối tiếp nhau, tuỳ theo mục 
tiêu xử lý, hàm lượng BOD đầu 
vào, quá trình làm đầy có thể thay 
đổi linh hoạt: làm đầy – tĩnh, làm 
đầy – hòa trộn, làm đầy – sục khí, 
tạo môi trường thiếu khí và hiếu 
khí trong bể, tạo điều kiện cho hệ 
vi sinh vật phát triển và hoạt động 
mạnh mẽ. trong bể diễn ra quá 
trình oxy hóa các hợp chất hữu 

cơ, loại bỏ một phần BOD/COD 
trong nước thải. 

SBR được ứng dụng rộng rãi tại 
các nước như Mĩ, Anh trong 
những hai thập kỷ qua, tại Canada 
cũng được áp dụng nhưng lại bị 
hạn chế nên vì hệ thống cần sự 
điều khiển chính xác hoàn toàn và 
tự động. Vì thế để khắc phục 
nhược điểm trên, hệ thống đã 
được thiết kế điều khiển bằng hệ 
thống PLC (Programmable Logic 
Controller), giúp cho mọi hoạt 
động diễn ra một cách chính xác 
và giảm thời gian cũng như chi 
phí vận hành. 

Đặc điểm nổi trội ở bể SBR 
không cần tuần hoàn bùn hoạt 
hoá. Hai quá trình phản ứng và 
lắng đều diễn ra ở ngay trong một 
bể, bùn hoạt tính không hao hụt ở 
giai đoạn phản ứng và không phải 
tuần hoàn bùn hoạt tính từ bể lắng 
để giữ nồng độ.  

(Theo moitruong.com.vn) 
 

MÔ HÌNH TRỒNG RAU CỦ 
QUẢ TÍ HON  

Rau củ quả tí hon đang tạo nên 
cơn sốt thị trường, giá thành cao 
hơn thị trường khoảng 20-25% 
nhưng các trang trại vẫn không có 
đủ hàng để đáp ứng nhu cầu của 
thị trường. Là người đầu tiên góp 
công trong việc mang giống sản 
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phẩm “tí hon” về trồng, Tiến sĩ 
sinh học Nguyễn Bá Hùng, Tổng 
giám đốc một doanh nghiệp thực 
phẩm tại Đà Lạt cho hay, hiện 
nay sản phẩm rau củ quả tí hon 
tại trang trại đang “cháy hàng”.  

Những loại rau củ quả tý hon 
này vốn có nguồn gốc từ Châu 
Âu. Quá trình canh tác đòi hỏi 
ngặt ngèo theo tiêu chuẩn canh 
tác sản phẩm an toàn. Loại rau 
này rất được trẻ nhỏ ưa chuộng vì 
nó đẹp mắt, nhiều hình dạng, màu 
sắc mà dinh dưỡng lại cao cho 
nên mặc dù giá thành có đắt hơn 
(khoảng 20 -25%) so với các loại 
rau an toàn khác nhưng nhiều gia 
đình vẫn không ngần ngại khi bỏ 
tiền ra mua. 

Ngoài ra, loại rau củ tý hon này 
được ưa chuộng còn bởi có thể 
dùng làm cảnh, trồng trong những 
không gian hẹp của các gia đình 
thành phố. Do đó, bên cạnh các 
sản phẩm rau củ tí hon thành 
phẩm hút khách, việc kinh doanh 
các hạt giống loại này cũng đang 
được khách hàng hưởng ứng. 

Với phản hồi từ phía người tiêu 
dùng và tình hình thị trường như 
hiện nay hoàn toàn cho thấy tiềm 
năng lợi nhuận lớn cho nhiều đơn 
vị tham gia vào chuỗi kinh doanh 
mặt hàng này. 

 (Theo nuoitrong123.com) 

 
 

 
Hỏi: Xin cho biết Tội hành hạ 

trẻ em bị xử lý như thế nào? 
Trả lời:  
Luật Trẻ em và Bộ Luật Hình 

sự đã quy định và xử lý cụ thể đối 
với những người có hành vi hành 
hạ trẻ em. 

Căn cứ theo Luật Trẻ em 2016, 
tại khoản 6, Điều 4 đã quy định 
rõ: Bạo lực trẻ em là hành vi hành 
hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại 
thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm; cô 
lập, xua đuổi và các hành vi cố ý 
khác gây tổn hại về thể chất, tinh 
thần của trẻ em. 

Nếu một người có hành vi vi 
phạm khoản 6, Điều 4 Luật Trẻ 
em thì có thể sẽ phạm tội "Hành 
hạ người khác" được quy định tại 
Điều 110 Bộ Luật hình sự năm 
1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. 

Cụ thể, tội "Hành hạ người 
khác" được xác định là người có 
những hành vi đối xử tàn ác đối 
với người lệ thuộc mình như đánh 
đập, hành động bạo lực khác,… 
Trong trường hợp đối xử tàn bạo 
với người già, trẻ em, phụ nữ có 
thai hoặc người tàn tật sẽ áp dụng 
khung hình phạt tù từ 1–3 năm. 

(Theo TTXVN) 

HỎI – ĐÁP  
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Hỏi: Xin cho hỏi, ăn bộ phận 
nào của cá thường có độc? và tại 
sao? 

Trả lời: Khi ăn các bộ phận của 
cá, chúng ta phải đặc biệt chú ý là 
loại cá nào, một khi ăn sai, có thể 
mang đến những rắc rối lớn. 

 Không ăn ruột cá 
Túi mật cá, gan cá, trứng cá 

nóc, những bộ phận này cực kỳ 
độc, điển hình như mật cá trắm vô 
cùng độc. Có những người nuốt 
mật cá có thể tử vong. 

Cá sống dưới nước rất dễ bị 
nhiễm các loại độc tố khác nhau, 
nhiễm những loại vi sinh vật sống 
dưới nước. 

Đặc biệt, cá là loài ăn rất nhiều 
tạp chất, những thức ăn này sẽ đi 
qua miệng và nằm lại trong ruột 
cá. Ngoài ra, ruột cá rất có khả 
năng nhiễm ký sinh trùng, trứng 
sán, trứng giun và giun xoắn. 

Ruột mật cá chứa độc tính 
còn mạnh hơn thạch tính 

Trong dịch ruột mật cá có chứa 
độc tố có độc tính cao như hợp 
chất axit hydrocyanic và Sodium 
2-ethylhexyl sulfate… Những độc 
tố này chịu được nhiệt lại không 
bị phá hủy bởi nhiệt độ, do đó cho 
dù ruột mật cá có nấu chín, hay 
nuốt sống, đều vẫn có khả năng 
xảy ra ngộ độc, và axit 
hydrocyanic là tác nhân gây ung 

thư sở hữu độc tính thậm chí còn 
cao hơn thạch tín. 

Có thể làm hư gan, hư thận, gây 
hoại tử, cũng có thể làm hỏng các 
tế bào não và cơ tim, gây rối loạn 
hệ thống thần kinh và các bệnh 
tim mạch. 

Hiểm hoạ trong ruột cá hầu hết 
nằm trong túi mật bởi độc tố chứa 
axit hydrocyanic gây ra, còn chứa 
một số các chất dịch histamine có 
thể gây ra dị ứng. 

Những chất độc này sau khi đi 
vào cơ thể sẽ làm hỏng các tế bào 
gan người và chức năng thận. 
Đồng thời, nó cũng sẽ ảnh hưởng 
đến các tế bào não và làm tổn 
thương cơ tim, khiến cho hệ thần 
kinh và tim mạch xuất hiện những 
triệu chứng cảnh báo. 

Điều đáng cân nhắc là độc tố 
trong mật cá sẽ không biến đổi do 
nhiệt độ cao hoặc rượu. Dân gian 
thường hay nói mật cá thanh nhiệt 
giải độc, sáng mắt trừ ho. Nên 
cho dù mật cá tanh đắng, vẫn có 
nhiều người thích ăn. Thực ra, 
điều mà mọi người có thể chưa 
biết là mật cá vô cùng nguy hiểm. 

Thứ hai, Acid trong mật gan cá 
là những chất có tính axit, do đó 
khi gia tăng nhiệt và rượu không 
những không làm biến đổi độ axit 
mà còn có thể gây ngộ độc.  

(Theo nld.com.vn)  


