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PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN 
GẮN VỚI TĂNG TRƯỞNG 
XANH    

Hội nghị quốc gia “Giải pháp 
nâng cao hiệu quả quản lý hệ 
thống khu bảo tồn biển Việt Nam 
nhằm phát triển bền vững kinh tế 
biển gắn với tăng trưởng xanh” do 
tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc 
tế (IUCN) phối hợp Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tổ 
chức ngày 19-10, tại Đà Nẵng. 

 
Toàn cảnh Hội nghị. 

Sau gần 10 năm triển khai 
Quyết định 742/QĐ-TTg ngày 
26-5-2010 của Thủ tướng Chính 
phủ, hệ thống khu bảo tồn biển 
Việt Nam đang dần được hình 
thành và đi vào hoạt động, bước 
đầu đạt được kết quả đáng ghi 
nhận, công tác bảo tồn biển được 
duy trì tạo điều kiện cho mục tiêu 
phát triển bền vững ngành thủy 
sản Việt Nam. 

Việt Nam trở thành một trong 
những quốc gia đứng đầu về sản 
xuất và xuất khẩu thủy sản trên 
thế giới với tổng sản lượng đạt 
khoảng 7,74 triệu tấn; kim ngạch 
xuất khẩu của toàn ngành thủy 
sản đạt chín tỷ USD. 

Có 16 khu bảo tồn biển đang 
dần được thiết lập và hoàn thiện, 
góp phần không nhỏ vào việc duy 
trì, bảo vệ các hệ sinh thái biển và 
nguồn lợi thủy sản, phục vụ mục 
tiêu bảo tồn và phát triển bền 
vững ngành kinh tế thủy sản. 

Năm 2018, tổng sản lượng 
thủy sản nước ta đạt khoảng 7,74 
triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 
của toàn ngành đạt 9 tỷ, góp phần 
quan trọng đối với phát triển kinh 
tế đất nước, góp phần cải thiện 
sinh kế, ổn định đời sống người 
dân các tỉnh ven biển. 

Tuy nhiên, ngành thủy sản 
Việt Nam cũng đang đối mặt với 
rất nhiều khó khăn từ sức ép kinh 
tế như: Phát triển du lịch biển, 
tình trạng khai thác thủy sản bất 
hợp pháp vẫn còn diễn ra, sử 
dụng chất nổ, xung điện, hóa chất 
cấm, chất độc, ngư cụ cấm để 
khai thác thủy sản, tình trạng ô 
nhiễm môi trường biển… nhưng 
chưa quan tâm đến công tác bảo 
tồn biển đã trực tiếp hoặc gián 
tiếp làm suy giảm nhanh nguồn 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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lợi thủy sản tự nhiên và suy thoái 
các hệ sinh thái biển. 

Tại hội nghị, ông Hùng cho 
biết thêm: “Khó khăn lớn nhất là 
nhận thức về bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản, trình độ cộng đồng ngư 
dân ven biển còn nhiều hạn chế, 
đời sống của cộng đồng ngư dân 
ven biển nhìn chung còn khó 
khăn, việc chuyển đổi sinh kế cho 
người dân còn nhiều hạn chế. Lực 
lượng tuần tra, bảo vệ mỏng, tình 
trạng tội phạm ngày càng tinh vi, 
tình hình khai thác, vận chuyển 
buôn bán các loài động thực vật 
biển hoang dã, quý hiếm như san 
hô, rùa biển vẫn còn diễn ra, chưa 
có quy định, hướng dẫn về tổ 
chức du lịch sinh thái…”. 

Cũng tại hội nghị, ông Jake 
Brunner, Trưởng đại diện IUCN 
cho biết: “Mục tiêu phát triển của 
Liên hợp quốc về bảo tồn và sử 
dụng bền vững biển, đại dương và 
tài nguyên biển đã trở thành thước 
đo phát triển của các quốc gia. 
Trong bối cảnh đó, kinh tế biển 
xanh hiện đã được hầu hết các 
quốc gia công nhận là giải pháp 
phát triển bền vững biển và dần 
đưa thành yêu cầu bắt buộc trong 
chiến lược, chính sách phát triển. 

Trong thời gian tới, tổ chức 
IUCN sẽ tiếp tục phối hợp cùng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Tổng cục Thủy sản và 
các chuyên gia để triển khai các 
hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu 
quả quản lý hệ thống khu bảo tồn 
biển Việt Nam, góp phần phát 
triển bền vững kinh tế biển trên 
nền tảng tăng trưởng xanh”. 

Để đạt được những kết quả tốt 
trong thiết lập, quản lý hệ thống 
khu bảo tồn biển thời gian tới, 
nhiều ý kiến cho rằng, bộ, ngành 
và các địa phương cần nỗ lực cải 
thiện sinh kế cho cộng đồng dân 
cư sống trong và lân cận khu bảo 
tồn biển để họ tham gia chủ động 
hơn vào việc quản lý khu bảo tồn 
biển; ủng hộ ban quản lý trong 
thực hiện kế hoạch quản lý, góp 
phần giảm sức ép khai thác tài 
nguyên, nguồn lợi thủy sản; phải 
có sự phát triển hài hòa giữa kinh 
tế và bảo tồn biển, phát triển du 
lịch gắn với bảo vệ hệ sinh thái 
biển; thực hiện pháp luật tốt, 
truyền thông giáo dục nâng cao 
nhận thức… 

Tuy nhiên, việc triển khai quy 
hoạch, đưa vào hoạt động các khu 
bảo tồn biển còn chậm so với mục 
tiêu đề ra, nguyên nhân chủ yếu 
do kinh phí còn hạn chế; hệ thống 
các quy định liên quan đến quản 
lý bảo tồn biển còn có sự thiếu 
đồng bộ; sự phối hợp giữa các bộ, 
ngành, địa phương còn chưa được 
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chủ động, thống nhất; một số địa 
phương chưa thực sự quan tâm, 
đầu tư đối với công tác bảo tồn 
biển; năng lực, kinh nghiệm của 
đội ngũ công chức, viên chức làm 
công tác bảo tồn còn nhiều hạn 
chế… 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cũng yêu cầu UBND 
các tỉnh, thành phố ven biển, các 
đơn vị thuộc Bộ xem việc quản lý 
hệ thống khu bảo tồn biển là 
nhiệm vụ quan trọng cần tập 
trung chỉ đạo, thực hiện. 

 (TH) 
 

THAY ĐỔI NHẬN THỨC VÀ 
HÀNH ĐỘNG VỀ BÌNH 
ĐẲNG GIỚI 

Hội nghị Tổng kết 10 năm thi 
hành Luật Bình đẳng giới và Lễ 
ký kết Chương trình phối hợp 
công tác giữa Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội 
(LĐTBXH) và Trung ương Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
(LHPNVN) do Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội đã tổ chức 
ngày 17/10/2019, tại Hà Nội.  

Báo cáo tổng kết 10 năm thi 
hành Luật Bình đẳng giới, Thứ 
trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà 
cho biết, Luật Bình đẳng giới 
được Quốc hội khóa XI thông qua 

ngày 29/11/2006 và có hiệu thực 
thi hành từ ngày 1/7/2007. Trong 
10 năm qua, Luật Bình đẳng giới 
đã được triển khai thực hiện sâu 
rộng, góp phần đảm bảo thi hành 
tốt quyền con người, quyền công 
dân, đảm bảo an sinh xã hội và 
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế, xã hội của đất nước. Đặc biệt, 
công tác bình đẳng giới trong 8 
lĩnh vực quy định tại Luật Bình 
đẳng giới đã có những tiến bộ rõ 
nét. 

Trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ 
nữ tham gia chính trị tại tất cả các 
cấp đã có chuyển biến tích cực. 
Tỷ lệ nữ Ủy viên Bộ Chính trị và 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng 
tăng trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. 
Việt Nam đã lần đầu tiên có nữ 
Chủ tịch Quốc hội và 3 nữ Ủy 
viên Bộ Chính trị. Tỷ lệ nữ tham 
gia Quốc hội đạt 27,1%, cao hơn 
mức trung bình 23,4% toàn cầu 
và 18,6% của châu Á. Tính đến 
2017, đã có 13/30 bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và 16/63 tỉnh, thành phố có 
nữ lãnh đạo chủ chốt. 

Về lĩnh vực kinh tế - lao động, 
tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ 
tăng từ 4% năm 2009 lên 27,8% 
năm 2017, cao nhất Đông Nam Á, 
đứng thứ 19/54 trong bảng chỉ số 
xếp hạng Chỉ số nữ doanh nhân 
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và thứ 7/54 trong số các nước có 
nhiều chủ doanh nghiệp là nữ. Tỷ 
lệ nữ tham gia thị trường lao động 
luôn giữ ở mức ổn định, từ 48% 
đến 48,5%. Từ năm 2011, mỗi 
năm có khoảng 80 - 100 nghìn lao 
động Việt Nam được đưa đi làm 
việc ở nước ngoài, trong đó nữ 
chiếm từ 35-40%. 

Trong lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, tỷ lệ học sinh nữ ở cấp 
tiểu học và trung học cơ sở đạt 47 
- 48%; tại cấp trung học phổ 
thông tăng khoảng 3% trong 10 
năm qua. Giai đoạn 2007 - 2015, 
tỷ lệ sinh viên nữ tăng 8,71% so 
với nam. 

Lĩnh vực khoa học và công 
nghệ, số lượng nhà khoa học nữ 
chiếm tỷ lệ cao và tăng dần, từ 
41% (năm 2011) lên 44,8% (năm 
2015). Nhiều người đã được tôn 
vinh, được nhận các giải thưởng 
trong và ngoài nước. Giai đoạn 
2007 - 2016, số lượng nữ Giáo sư, 
Phó giáo sư đã tăng từ 447 người 
lên 710 người. 

Trong lĩnh vực văn hóa, thông 
tin, thể dục, thể thao, hoạt động 
nâng cao năng lực về bình đẳng 
giới cho các cơ quan thông tin đại 
chúng đã được tăng cường. Các 
vận động viên nữ và nam đã có 
nhiều cống hiến và đóng góp vào 
thành công chung của nền thể 

thao. Giai đoạn 2012 - 2016, tỷ lệ 
huy chương do vận động viên nữ 
đạt được tại các giải đấu quốc tế, 
khu vực chiếm 48,7%. 

Trong lĩnh vực y tế, các kết 
quả về chăm sóc sức khỏe sinh 
sản giai đoạn 2007 - 2016 đều có 
sự chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ phụ 
nữ được cán bộ y tế chăm sóc khi 
sinh đạt 98,2% (tăng 3,9%), tỷ lệ 
bà mẹ được khám sau sinh tại nhà 
đạt 94,1% (tăng 6,6%). 

Trong lĩnh vực gia đình, việc 
thực hiện Luật Bình đẳng giới, 
các quy định về bình đẳng giới đã 
được lồng ghép trong các luật 
chuyên ngành, cụ thể như: Luật 
Đất đai 2013, Luật Hôn nhân và 
gia đình 2014, Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình 2007, Luật Trẻ 
em năm 2016... 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ 
trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá 
cao nỗ lực của các Bộ, ban, 
ngành, các cấp chính quyền và 
các đoàn thể từ Trung ương đến 
địa phương trong việc triển khai 
Luật Bình đẳng giới. Đến nay, các 
cơ quan quản lý nhà nước đã xây 
dựng và hoàn thiện tương đối 
đồng bộ hệ thống các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật, từ đó 
từng bước đưa vấn đề giới vào 
cuộc sống, được các đồng chí 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước khen 
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ngợi.  
Tuy nhiên, bên cạnh các thành 

tựu đạt được, việc thực hiện Luật 
Bình đẳng giới vẫn còn nhiều hạn 
chế. Các quy định trong Luật còn 
chung chung, mang tính định 
hướng, khó triển khai trong thực 
tiễn. Việc thực hiện các quy định 
về lồng ghép vấn đề bình đẳng 
giới chưa được đầu tư thỏa đáng; 
thiếu quy trình thống nhất hướng 
dẫn việc lồng ghép giới trong xây 
dựng văn bản quy phạm pháp 
luật. Đội ngũ cán bộ chuyên trách 
làm công tác bình đẳng giới thiếu 
về số lượng, thậm chí tại một số 
địa phương không bố trí cán bộ 
chuyên trách bình đẳng giới. Kinh 
phí cho công tác bình đẳng giới 
dù đã được bố trí nhưng chưa đáp 
ứng được yêu cầu, còn rất khiêm 
tốn. Việc thực hiện Luật Bình 
đẳng giới ở các bộ, ngành, địa 
phương chưa đồng đều, chưa có 
nhiều mô hình, cách thức triển 
khai đặc thù, hiệu quả. 

Trước những hạn chế này, Bộ 
trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu, 
sau hội nghị tổng kết này, Văn 
phòng Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến 
bộ của phụ nữ Việt Nam cần rà 
soát lại các chỉ tiêu. Trong đó, 
liên quan đến chỉ tiêu của Bộ, 
ngành nào thì mời ngành đó làm 
việc và có giải pháp thúc đẩy. 

Không để tình trạng khái niệm 
chung ai cũng có thành tích 
nhưng lỗi thì không ai nhận. 
“Công tác bình đẳng giới thời 
gian tới phải quyết liệt, việc xây 
dựng kế hoạch triển khai rõ ràng. 
Đặc biệt cần tập trung cao độ cho 
dịp Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới 
và chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội 
và Hội đồng nhân các cấp. Đây là 
thời cơ để thúc đẩy nhận thức, 
trao quyền năng cho phụ nữ, nhất 
là quyền tham chính” – Bộ trưởng 
Đào Ngọc Dung nhấn mạnh. 

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng 
Đào Ngọc Dung đã cam kết thực 
hiện tốt Chương trình phối hợp 
giữa Bộ LĐTBXH và Trung ương 
Hội LHPNVN, đồng thời bày tỏ 
mong muốn, chương trình sẽ đạt 
được những kết quả rõ ràng nhất, 
hiệu quả nhất để bình đẳng giới 
ngày càng hiện hữu trong cuộc 
sống.  

(Theo  giadinhvatreem.vn) 
 
 

 
 
MÊ SỐNG XANH - SÁNG 
TẠO MÁY TRỒNG RAU KHÍ 
CANH  

Cuộc sống xanh là niềm đam 
mê của hai bạn trẻ Trần Ngọc 
Diễm và Phạm Thành Lộc. Họ đã 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn 
thiện chiếc máy trồng rau khí 
canh tự động độc đáo mang 
thương hiệu Ero - Farm. 

 
Máy trồng rau khí canh trụ 

đứng Ero - Farm có ưu điểm siêu 
gọn nhẹ, phù hợp với không gian 
nhỏ hẹp của ban công, có thể lắp 
đặt bất cứ nơi đâu như vách 
tường, trên lan can, tường rào. 
Máy được thiết kế liên hoàn với 
156 chỗ trồng (diện tích 4 m2) với 
nhiều loại rau ăn lá, ăn trái, rau 
mùi… Máy có thể phục vụ sản 
xuất rau quy mô lớn hơn với công 
suất 1.028 chỗ trồng, tương 
đương 28 m². 

Quy trình trồng rau bằng máy 
khí canh đơn giản hơn rất nhiều 
so với trồng trên nền đất hay hệ 
thống thủy canh. Đầu tiên là 
ngâm giá thể trong nước, sau đó 
bỏ hạt vào đưa lên máy trồng. 
Dinh dưỡng cung cấp cho cây đã 
được pha chế sẵn, chỉ cần hòa với 
nước là có thể bón. Với thiết kế 
tiện dụng, người trồng rau chỉ mất 
5 phút mỗi ngày chăm sóc vườn 

rau ngay tại ngôi nhà của mình. 
Một giải pháp đơn giản, tiện ích 
đáp ứng lượng rau sạch phục vụ 
bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt, Diễm 
và Lộc sử dụng đá núi lửa để làm 
giá thể nên sạch khuẩn, giữ ẩm 
giúp mầm cây lên tốt hơn. 

TS. Nguyễn Hải An, giám đốc 
Trung tâm ươm tạo nông nghiệp 
công nghệ cao TP.HCM cho biết, 
hiện có rất nhiều sản phẩm trồng 
rau khí canh trên thị trường, 
nhưng ít có sản phẩm nào có thể 
sản xuất đại trà, quy mô công 
nghiệp như sản phẩm của Diễm 
và Lộc. Ngoài phục vụ rau xanh 
hàng ngày cho gia đình, còn là 
sản phẩm tạo ra giá trị tinh thần 
rất lớn, tạo hiệu ứng về trang trí 
mảng xanh đô thị. Với những ưu 
điểm đó, sản phẩm của Diễm và 
Lộc được nhiều doanh nghiệp 
chọn mua trưng bày tại các sảnh 
để trang trí, thưởng ngoạn cuộc 
sống xanh. “Tôi rất đề cao sự kiên 
trì, tinh thần dấn thân của các bạn 
để tạo ra sản phẩm mới, sáng tạo” 
TS. Nguyễn Hải An chia sẻ. 

Hành trình cuộc sống xanh 
luôn là ước mơ và hành động của 
Trần Ngọc Diễm và Phạm Thành 
Lộc. Chưa dừng lại với thành 
công đó, hai bạn trẻ với khát vọng 
xanh đã tiếp tục bắt tay tạo ra sản 
phẩm tương tự nhưng được chăm 
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chút đẹp hơn, dễ thương hơn dành 
cho không gian nội thất, trang trí 
vườn xanh làm đẹp ngôi nhà. Với 
sản phẩm mới này, Diễm và Lộc 
tự tin tạo ra xu hướng mới cho 
thành phố trong tương lai và xa 
hơn sẽ xuất khẩu sang các nước. 

 (Theo KHPTO) 
 

ỐNG HÚT TỪ CỎ BÀNG   
Thay vì dùng ống hút nhựa, 

loại ống hút từ cây cỏ bàng vừa 
giúp bảo vệ môi trường, dễ dàng 
phân hủy và nguồn nguyên liệu 
dồi dào, không ảnh hưởng đến hệ 
sinh thái dù được khai thác quy 
mô lớn. 

Với mong muốn thay đổi thói 
quen tiêu dùng sản phẩm nhựa, 
hành trình biến những cọng cỏ 
bàng thành những ống hút thuần 
100% thiên nhiên của nhóm bạn 
trẻ Võ Quốc Thảo Nguyên, 
Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Thị 
Mỹ Thảo, Phạm Thành Đô với 
thương hiệu ống hút cỏ Greenjoy 
đã ra đời.   

Cây cỏ bàng (cây bàng, cây 
cói) với tên khoa học là Lepironia 
articulate. Cỏ bàng thường mọc ở 
vùng nước nhiễm phèn ven đồng 
bằng sông Cửu Long. Bà con 
nông dân ngày xưa đã sử dụng 
nguồn nguyên liệu trời phú này để 
làm các đồ thủ công mỹ nghệ như 

đan đệm, chiếu, giỏ xách, nón và 
lợp nhà tranh. Các cây cỏ lớn (1 - 
2 năm tuổi) ngày nay còn được sử 
dụng để làm ống hút cỏ, hoàn 
toàn tự nhiên và thân thiện với 
môi trường. Cỏ được thu hoạch 
và sơ chế thủ công còn giúp đồng 
bào miền Tây tăng thêm thu nhập 
và ổn định cuộc sống ở vùng đất 
khắc nghiệt này. 

Về quy trình sản xuất, sau khi 
thu ống cỏ về phải dùng dụng cụ 
đục bỏ các ngăn bên trong ống. 
Sau đó là cắt đoạn theo kích 
thước phù hợp. Khâu cắt ống cỏ 
rất quan trọng vì phải cắt làm sao 
cho ống không vỡ, không nứt… 
Sau cùng, làm sạch bên trong ống 
bằng dụng cụ chuyên dùng. Chiếc 
ống hút có độ dài từ 18 – 20cm, 
tùy theo nhu cầu sử dụng cho 
từng sản phẩm khác nhau. Ống 
hút có đường kính trong từ 4,5 – 
6.5mm, dày khoảng 0.5 – 0.8 mm. 

Hiện tại, giá bán lẻ sản phẩm 
ống hút cỏ dao động từ 600 – 
1.000 đồng/ống, tùy loại. Sản 
phẩm dù mới có mặt trên thị 
trường nhưng được khá nhiều 
khách hàng ưa chuộng. Tuy 
nhiên, do sản xuất thủ công nên 
công việc khá vất vả và số lượng 
có phần hạn chế. Hiện Greenjoy 
có 2 sản phẩm tiêu biểu là ống hút 
tươi và ống hút khô. Ống hút cỏ 
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tươi có thể giữ được từ 5 - 7 ngày 
(20 - 30 độ C); 2 - 4 tuần (0 - 5 độ 
C), trong khi ống cỏ khô có hạn 
sử dụng lên đến 6 tháng ở nhiệt 
độ phòng (10 - 30 độ C). 

Ống hút sau khi sử dụng xong 
có thể tự phân hủy trong 2 - 3 
ngày và dùng làm phân bón trồng 
các loại cây cỏ thiên nhiên khác. 
Ống hút cỏ được xử lý tự nhiên và 
sấy khô khử trùng chân không. 
Do đó an toàn cho con người và 
thân thiện với môi trường.  

Với thông điệp “Làm cho thế 
giới này xanh hơn” và mong 
muốn đưa sản phẩm ống hút cỏ 
“Made in Vietnam” ra toàn cầu, 
bước đầu, nhóm đã thành công tại 
một số thị trường nước ngoài 
gồm: Đức, Ba Lan, Bỉ, Mỹ, 
Singapore, Malaysia. Hiện nhóm 
đang trong quá trình ký kết hợp 
đồng mở rộng thị trường tại một 
số quốc gia khác. Ngoài ống hút, 
hiện nhóm cũng đang bắt tay 
nghiên cứu các sản phẩm khác 
làm từ cỏ bàng để cung cấp cho 
nhà hàng, khách sạn nhằm giảm 
thiểu các đồ dùng bằng nhựa khó 
phân hủy. 

 (Theo khoahocdoisong.vn) 
 

NHỮNG LÝ DO KHÔNG BAO 
GIỜ NÊN SỬ DỤNG ĐỒ 
NHỰA ĐỂ BẢO QUẢN THỰC 

PHẨM  
Đồ dùng nhựa vẫn được ưa 

chuộng bởi sự tiện lợi, đặc biệt là 
trong bảo quản thực phẩm, tuy 
nhiên, việc sử dụng chúng lại vô 
cùng độc hại và gây nguy hiểm 
cho cả sức khỏe và môi trường 
xung quanh. 

Dường như bằng cách này hay 
cách khác, thực phẩm luôn tiếp 
xúc với nhựa. Từ túi hoặc gói đi 
kèm để lưu trữ thức ăn thừa trong 
hộp nhựa, con người sử dụng nó 
liên tục trong đời sống hàng ngày. 
Nhưng ngay cả trước khi mua 
thực phẩm từ kệ hàng tạp hóa, nó 
vẫn được xử lý trên thiết bị nhựa, 
vận chuyển trong hộp và những 
miếng lót nhựa. 

Một sản phẩm được sử dụng 
phổ biến và rộng rãi chắc chắn 
phải an toàn đối với người dùng, 
nhưng tiếc là đồ dùng nhựa hoàn 
toàn không. Các hóa chất trong 
nhựa có thể ngấm vào thực phẩm 
và các nhà sản xuất cũng không 
tiết lộ bất cứ loại hóa chất nào mà 
họ sử dụng. 

Có nhiều dấu hỏi lớn về sự an 
toàn của những loại nhựa khác 
nhau, nhưng có một chất phụ gia 
phổ biến trong nhựa mang tên 
BPA (bisphenol A) có thể phá vỡ 
hệ thống nội tiết và liên quan đến 
việc gây các vấn đề về hành vi, 
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ung thư và bệnh tim. 
Nhựa chắc chắn làm cho cuộc 

sống thuận tiện hơn, nhưng dư vị 
đắng của thực phẩm đã được lưu 
trữ bằng đồ nhựa trong một thời 
gian dài khiến cho mọi người 
nhận biết về điều gì đó không tốt 
của việc lạm dụng đồ nhựa. Có 
nhiều vấn đề về sự phụ thuộc của 
con người vào nhựa và sau đây là 
những lý do thuyết phục để phá 
vỡ thói quen sử dụng nhựa, đặc 
biệt là sử dụng nhựa để đựng hay 
bảo quản thực phẩm. 

BPA 
Có nhiều loại nhựa khác nhau và 
tất cả chúng đều được mã hóa 
bằng một con số. Người tiêu dùng 
sử dụng những con số này để xác 
định xem một loại nhựa cụ thể có 
thể tái chế được hay không. Đối 
với các nhà sản xuất, những con 
số biểu thị một "công thức" cụ 
thể. Nhựa số 7 là nhựa 
polycarbonate cứng, và có chứa 
BPA. 

BPA tích tụ trong cơ thể con 
người theo thời gian, phá vỡ hệ 
thống nội tiết cũng như làm tăng 
nguy cơ mắc một số bệnh chết 
người như ung thư và bệnh tim. 
Trẻ em, bao gồm cả trẻ sơ sinh và 
thai nhi, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng 
bởi BPA đã ngấm vào thức ăn. 
Đó là lý do tại sao gần đây luôn 

có một sự thúc đẩy cấm BPA 
trong những thứ như bình sữa và 
ly sippy. 

Nhưng BPA xuất hiện nhiều 
nơi hơn thế và có những nơi 
người dùng không hề hay biết. 
BPA có trong giấy biên nhận, lon 
soda, đĩa DVD và cốc cà phê cách 
nhiệt. Hãy tìm nhãn không có 
BPA trên càng nhiều sản phẩm 
càng tốt để hạn chế tiếp xúc với 
hóa chất này. 

Phthalates 

 
Nhựa mềm xuất hiện trong tất cả các 

loại đồ chơi trẻ em 

Đây là một tin xấu đối với trẻ 
nhỏ. Nhựa mềm xuất hiện trong 
tất cả các loại đồ chơi trẻ em được 
sản xuất với phthalates để giữ cho 
sản phẩm dễ uốn. Đó là PVC, 
hoặc nhựa số 3. Phthalate không 
liên kết hóa học với PVC, vì vậy 
chúng dễ dàng bị thấm vào da 
hoặc bất kỳ thực phẩm nào chúng 
tiếp xúc. 

Các nghiên cứu cho thấy 
phthalates gây hại cho hệ thống 
nội tiết và sinh sản của trẻ em 
đang phát triển và thậm chí có thể 
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làm tăng nguy cơ ung thư gan. 
Mùi của PVC gây đau đầu có thể 
là dấu hiệu về độc tính của nó. 

Tương đối khó khăn để tránh 
hoàn toàn, nhưng một nơi 
 phthalate xuất hiện mà nhiều 
người không biết, đó là trong các 
sản phẩm vệ sinh và làm sạch cơ 
thể. Hãy tìm nhãn dán không 
phthalate trên những sản phẩm 
được sử dụng trực tiếp trên da của 
các thành viên trong gia đình. 

Antimon 
Chai nước bằng nhựa là một 

thảm họa môi trường, nhưng nhiều 
người có thể không nhận ra mối đe 
dọa mà chúng gây ra cho sức 
khỏe. Nhựa được sử dụng trong 
các chai này là PET số 1, và nó sử 
dụng một hóa chất gọi là antimon 
làm chất xúc tác. Các nhà nghiên 
cứu nghi ngờ rằng antimon làm 
tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. 

Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 
đã được ghi nhận ở những người 
làm việc với antimon thường 
xuyên, sau khi hít phải, uống hoặc 
tiếp xúc trên da với hóa chất hoặc 
các hợp chất liên quan. 

Kháng khuẩn 
Loại nhựa tạo nên hầu hết các 

hộp đựng thực phẩm được gọi là 
polypropylen (nhựa số 5). Trong 
một thời gian dài, nhựa số 5 đã 
được coi là một sự thay thế lành 

mạnh cho nhựa BPA. Tuy nhiên, 
gần đây người ta đã phát hiện ra 
rằng các chất phụ gia kháng 
khuẩn đã được thêm vào, củng cố 
thêm kết luận rằng không có loại 
nhựa nào an toàn. 

 
Chất phụ gia kháng khuẩn đã được thêm 
vào, củng cố thêm kết luận rằng không 

có loại nhựa nào an toàn. 

Đây là một khám phá tương 
đối mới, và không có nhiều 
nghiên cứu về tác hại người dùng 
có thể gặp phải khi sử dụng nhựa 
số 5. Tuy nhiên, đường ruột cần 
duy trì sự cân bằng tinh vi của vi 
khuẩn để hoạt động chính xác, và 
tiêu thụ các chất phụ gia kháng 
khuẩn chắc chắn sẽ là mối đe dọa 
cho điều đó. 

Teflon 
Teflon là một loại nhựa chống 

dính được bao phủ trong một số 
loại nồi và chảo. Tuy không có 
bằng chứng nào cho thấy Teflon 
độc hại nếu nuốt phải, nhưng nó 
có thể giải phóng các hóa chất 
độc hại ở nhiệt độ rất cao (trên 
500 độ). Teflon cũng giải phóng 
các hóa chất nguy hiểm trong quá 
trình sản xuất và đào thải. 
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Teflon cũng được sử dụng 
trong lớp lót của bao bì không 
dính cho các mặt hàng như bỏng 
ngô dùng trong lò vi sóng và hộp 
đựng thức ăn nhanh. 

Về mặt lý thuyết, tiếp xúc với 
Teflon tương đối an toàn, miễn là 
không nấu thức ăn chín vào nồi 
có chứa hóa chất này. Nhưng để 
thực sự an toàn, hãy lựa chọn 
dụng cụ nấu nướng được làm từ 
vật liệu đảm bảo - gang và gốm là 
những lựa chọn tốt hơn cả. 

Rò rỉ và di chuyển vi nhựa 
sang thực phẩm là điều không 
thể tránh khỏi 

Không có cách nào để tránh 
việc có một chút nhựa rò rỉ hoặc 
di chuyển vào thức ăn. Ngành 
công nghiệp hóa chất thừa nhận 
điều này nhưng nhấn mạnh rằng 
số lượng rất nhỏ. Những gì họ 
không có xu hướng đề cập đến là 
cơ thể không thể xử lý được nhiều 
loại hóa chất này, thay vào đó 
chúng chiếm chỗ trong mô mỡ và 
tiếp tục phát triển tập trung trong 
nhiều năm. 

Nếu không sẵn sàng từ bỏ thói 
quen lạm dụng đồ nhựa, có một 
số cách để giảm thiểu phơi nhiễm. 
Ví dụ, không bao giờ hâm nóng 
thức ăn bằng nhựa vì điều này 
làm tăng lượng di chuyển. 

Mức độ vi nhựa di chuyển 

sang thực phẩm cũng tăng dưới 
ảnh hưởng của thực phẩm mặn, 
béo hoặc axit. Nếu sử dụng màng 
bọc thực phẩm, hãy đảm bảo rằng 
nhựa không chạm vào thực phẩm 
bằng cách sử dụng tăm để giữ cho 
màng được nâng cao. 

Nhựa gây phá hoại môi 
trường và xâm nhập vào chuỗi 
thức ăn 

Nhựa không phân hủy sinh học 
và đang được đào thải ở một tốc 
độ đáng báo động trong các bãi 
chôn lấp. Tệ hơn nữa, nhựa có thể 
ngấm vào đường nước ngọt và đại 
dương.  

Không dễ để tránh sử dụng 
nhựa hoàn toàn vì sự phổ biến của 
nó trong việc cung cấp thực phẩm 
cho con người. Tuy nhiên, có một 
số bước dễ dàng có thể thực hiện 
để giảm thiểu phơi nhiễm. Để bắt 
đầu, hãy chuyển sang đồ thủy tinh 
với hộp đựng, bình uống và bình 
sữa trẻ em. Sử dụng khăn giấy 
trong lò vi sóng để tránh dây bẩn 
thay vì dùng màng bọc thực 
phẩm. 

Hãy rửa đồ nhựa bằng tay thay 
vì cho vào máy rửa chén, và loại 
bỏ bất kì đồ dùng nhựa nào bị trầy 
xước hoặc cong vênh. Từ những 
việc làm đó, con người dần dần 
có thể giảm sự phụ thuộc vào 
nhựa, sức khỏe của trái đất và tất 
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cả các sinh vật trên trái đất sẽ cải 
thiện theo cấp số nhân. 

 (Theo VietQ.vn) 
 

 
 
 

BẢO TỒN BIỂN GẮN VỚI 
TĂNG TRƯỞNG XANH, 
PHÁT TRIỂN NGHỀ CÁ BỀN 
VỮNG  

Khu bảo tồn biển là công cụ 
quản lý hữu hiệu để bảo toàn tính 
bền vững của các vùng biển, các 
ngành kinh tế biển dựa vào nguồn 
lợi tự nhiên như nghề cá, du lịch 
và các dịch vụ khác. 

 
Thắng cảnh Bàn Than, huyện Núi 

Thành, Quảng Nam là điểm nhấn trên 
hành trình du lịch biển đảo Cù Lao 

Chàm - Tam Hải – Lý Sơn. Ảnh: Hữu 
Trung/TTXVN. 

Do đó, quản lý khu bảo tồn 
biển hiệu quả sẽ góp phần lớn 
thực hiện chiến lược Phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam 
đến năm 2030. 

Biển Việt Nam nằm trong 
vùng có tính đa dạng sinh học với 

hơn 11.000 loài sinh vật được 
phát hiện. Tính đa dạng về cảnh 
quan tự nhiên và nguồn lợi thủy 
sản là thế mạnh trong phát triển 
ngành kinh tế biển nói chung và 
kinh tế thủy sản nói riêng, đặc 
biệt là thiết lập các khu bảo tồn 
biển. 

Thực hiện Quyết định số 742 
của Thủ tướng Chính phủ ngày 
26/5/2010,  mạng lưới 16 khu bảo 
tồn biển đang từng bước được 
thiết lập và hoàn thiện nhằm bảo 
vệ các hệ sinh thái biển và nguồn 
lợi thủy sản, song chỉ có 2/10 khu 
bảo tồn biển có Ban quản lý hoạt 
động thực sự mang lại hiệu quả 
như yêu cầu đặt ra. 

Theo đánh giá của Tổ chức 
Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 
(IUCN), các khu bảo tồn biển ở 
Việt Nam chỉ dành 1% diện tích 
bảo vệ nghiêm ngặt, trong khi đó 
quy định thế giới phải là 30%. 
Tình trạng khai thác thủy sản bất 
hợp pháp vẫn còn diễn ra như sử 
dụng chất nổ, xung điện, hóa chất, 
chất độc, ngư cụ bị cấm để khai 
thác thủy sản; ô nhiễm môi 
trường biển… đã trực tiếp hoặc 
gián tiếp làm suy giảm nhanh 
nguồn lợi thủy sản tự nhiên và 
suy thoái các hệ sinh thái biển.  

Các khu bảo tồn biển ở tỉnh 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kiên 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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Giang… đang là điểm “nóng” do 
sự phát triển của các cơ sở du lịch 
thiếu bền vững. Đây là vấn đề cần 
được xem xét thấu đáo bởi bảo 
tồn biển hiệu quả sẽ đóng góp lớn 
cho việc bảo vệ hệ sinh thái biển, 
phát triển bền vững ngành kinh tế 
thủy sản của Việt Nam. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn 
Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo 
(Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
cho rằng, hướng đến mục tiêu 
tăng trưởng xanh, phát triển nghề 
cá bền vững và có trách nhiệm, 
cần áp dụng đại trà mô hình đồng 
quản lý các khu bảo tồn biển. Vì 
để quản lý hiệu quả hoạt động 
vừa khai thác, vừa bảo tồn có tính 
chất phức tạp như khu bảo tồn 
biển, chính người dân địa phương 
là nhân tố tích cực nhất trong việc 
bảo tồn, giám sát, quản lý các 
hoạt động trong khu vực biển.  

Thực tế cho thấy mô hình 
đồng quản lý đã và đang được áp 
dụng rất thành công ở nhiều khu 
bảo tồn như: Cù Lao Chàm, Phú 
Quốc, Cồn Cỏ… Tại đây, giải 
pháp mà mô hình đồng quản lý 
hướng tới là thống nhất hoạt động 
giữa 3 khối: Nhà nước với nhiệm 
vụ quản lý vĩ mô; khối các bên 
liên quan trong hoạt động thực 
nghiệm khoa học và khối cộng 

đồng địa phương.  
Cộng đồng cùng tham gia chia 

sẻ trách nhiệm quản lý và lợi ích 
với Nhà nước theo nguyên tắc 
“Nhà nước và nhân dân cùng làm, 
cùng hưởng lợi”. Mô hình này 
không chỉ giúp nâng cao quyền và 
trách nhiệm của cộng đồng trong 
công tác bảo tồn biển và bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản, mà còn giúp 
tăng thu nhập của cộng đồng từ 
việc bảo vệ tốt tài nguyên và các 
mô hình sinh kế thay thế, các hoạt 
động dịch vụ du lịch cộng đồng. 

Đặc điểm của các khu bảo tồn 
biển là không tạo ra giá trị vật 
chất trực tiếp (ngoại trừ một số 
hoạt động du lịch, nghiên cứu 
khoa học), nhưng giá trị về hệ 
sinh thái, năng suất các loài thủy 
sản, giá trị bảo tồn nguồn gen… 
mang lại rất lớn. Nên phải làm 
cho người dân, đặc biệt là các nhà 
quản lý hiểu được giá trị và từ đó 
thay đổi nhận thức về khu bảo tồn 
biển, nâng cao năng lực và nhận 
thức, hướng dẫn người dân 
chuyển đổi sinh kế… Ngoài ra, 
biển là không gian mở, cần xem 
xét cách thức thành lập bảo tồn 
biển xuyên biên giới để tạo ra các 
khu vực bảo vệ môi trường biển, 
đa dạng sinh học biển và hợp tác 
quốc tế vì hòa bình - hữu nghị. 

(Theo TTXVN) 
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CHỈ NUÔI HEO (LỢN) TRỞ 
LẠI KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Đó là khuyến cáo của TS Hạ 
Thúy Hạnh - Phó Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông quốc 
gia, Bộ NNPTNT, về nhu cầu tái 
đàn lợn thời điểm này của nhiều 
hộ chăn nuôi khi dịch tả lợn châu 
Phi (DTLCP) đã tạm lắng. 

Ngay sau khi dịch bùng phát, 
Trung tâm Khuyến nông quốc gia 
đã tổ chức các khóa tập huấn kỹ 
thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh 
học và kiểm soát bệnh DTLCP tại 
các tỉnh có dịch bệnh, nhằm cung 
cấp các thông tin về dịch bệnh 
nguy hiểm này cho người dân, lực 
lượng khuyến nông cơ sở như 
nhận diện bệnh, các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh, hướng 
dẫn vệ sinh, khử trùng và tiêu 
độc; hướng dẫn kỹ thuật tiêu hủy 
bắt buộc lợn bệnh và sản phẩm 
của lợn bệnh; các nguyên tắc cơ 
bản trong chăn nuôi an toàn sinh 
học… Đề nghị chi cục chăn nuôi - 
thú y, trung tâm khuyến nông các 
tỉnh, thành phố tiếp tục tăng 
cường hỗ trợ người dân áp dụng 
các giải pháp an toàn sinh học tối 
ưu trong chăn nuôi lợn, đặc biệt ở 
các trang trại, đảm bảo duy trì đàn 
lợn, phòng dịch bệnh khu vực liên 
quan. 

 Thực tế đã chứng minh, cho 

đến nay, áp dụng quy trình chăn 
nuôi an toàn sinh học, đặc biệt 
trong bối cảnh bệnh DTLCP vẫn 
diễn biến phức tạp là một giải 
pháp hết sức cần thiết và được 
cho là tối ưu nhất. Bên cạnh đó, 
cần kết hợp sử dụng các chế phẩm 
sinh học trong vệ sinh, bổ sung 
trong thức ăn, nước uống, độn 
chuồng để nâng cao sức đề kháng 
cho đàn vật nuôi, chống chọi lại 
sức tấn công của virus. 

 
Chỉ những cơ sở chăn nuôi đảm bảo đủ 
điều kiện an toàn sinh học mới nên tái 

đàn (ảnh minh họa).  Ảnh: T.L 
Bên cạnh đó, áp dụng quy 

trình chăn nuôi VietGAHP còn 
góp phần giảm thiểu các mối 
nguy về dịch bệnh, nâng cao năng 
suất trong chăn nuôi, truy xuất 
được nguồn gốc, đảm bảo an toàn 
thực phẩm và giảm giá thành sản 
xuất. 

Theo TS Hạ Thúy Hạnh, 
DTLCP đã tạm lắng chỉ những cơ 
sở, trang trại đủ các điều kiện 
chăn nuôi an toàn sinh học mới 
nên tái đàn ở thời điểm này, 
những nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 
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trong khu dân cư tuyệt đối không 
nên nuôi trở lại, thực tế đã có 
nhiều nơi dịch bệnh tái bùng phát 
do người dân tự ý tái đàn. 

Việc tái đàn phải đảm bảo 
nguyên tắc chăn nuôi an toàn sinh 
học, chuồng nuôi phải được vệ 
sinh, sát trùng, tiêu độc; tuyệt đối 
cách ly. Lợn được nhập về nuôi 
phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe 
mạnh, phải có bản công bố tiêu 
chuẩn chất lượng kèm theo. Sử 
dụng thức ăn có nguồn gốc rõ 
ràng, không bị hỏng mốc; không 
sử dụng thức ăn thừa… 

Áp dụng phương thức quản lý 
“cùng vào cùng ra” theo thứ tự ưu 
tiên: Cả khu, dãy chuồng, ô 
chuồng. Nên áp dụng các chế 
phẩm sinh học trong nước uống, 
độn chuồng và định kỳ phun 
sương trong chuồng nuôi. 

Người trước khi vào khu chăn 
nuôi phải được cách ly ít nhất 72 
tiếng, phải tắm gội, thay quần áo, 
giày dép và mặc quần áo, dụng cụ 
bảo hộ trước khi vào trại. Định kỳ 
phun thuốc sát trùng xung quanh 
khu chuồng nuôi ít nhất 2 
lần/tuần. 

Không để các phương tiện vận 
chuyển từ nơi khác đi thẳng vào 
trại nuôi lợn. Đặc biệt, không để 
phương tiện vận chuyển của 
thương lái, phương tiện vận 

chuyển thức ăn đến khu vực nuôi 
lợn. Chất thải rắn phải được thu 
gom hàng ngày, còn chất thải 
lỏng phải được dẫn trực tiếp từ 
các chuồng nuôi đến khu xử lý 
bằng đường thoát riêng. Đặc biệt, 
trang trại chăn nuôi lợn phải lập 
sổ, ghi chép theo dõi và lưu trữ 
các thông tin trong quá trình chăn 
nuôi; tiến hành kiểm tra việc thực 
hiện công tác an toàn sinh học 
định kỳ. 

 (Theo Dân Việt) 
 

NHÂN RỘNG CANH TÁC 
LÚA THÔNG MINH 

Đây là mô hình được các nhà 
khoa học đánh giá cao khi ruộng 
lúa thực hiện quản lý theo chương 
trình IPM, hạn chế tối đa việc sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng 
thời giảm được lượng phân urê 
đáng kể trên ruộng lúa vì chỉ bón 
phân thông minh một lần khi gieo 
sạ lúa. 

“Vụ lúa đông xuân 2019 - 
2020, huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu 
Giang) sẽ nhân rộng mô hình bón 
phân thông minh (bón phân một 
lần cho cả vụ lúa) ở nhiều xã để 
tiếp tục đánh giá độ thích 
nghi. Mô hình này được ghi nhận 
có nhiều ưu điểm, áp dụng thí 
điểm tại xã Vị Thắng (12ha) vừa 
qua cho thấy giảm công bón phân, 
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tăng hiệu quả sử dụng, giảm rửa 
trôi, lúa cấy cứng cây, thưa ít sâu 
bệnh, năng suất ổn định”, ông 
Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện 
ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị 
Thủy (tỉnh Hậu Giang), cho biết. 

Huyện Vị Thủy sẽ nhân rộng 
mô hình tại 5 hợp tác xã/5 xã với 
tổng diện tích khoảng 100ha, 
khoảng 120 xã viên tham gia. 
Hình thức thực hiện mô hình là 
nông dân cấy máy hoặc sạ hàng 
kết hợp với bón vùi phân thông 
minh. Các giống lúa được chọn 
trồng là Hương Trâu 6, ST 24 và 
RVT. Khi tham gia mô hình, 
nông dân được hỗ trợ một phần 
kinh phí máy cấy và vùi phân, 
đồng thời được doanh nghiệp 
ngành gạo liên kết bao tiêu đầu 
ra.  

 
Mô hình máy cấy và sạ hàng kết hợp bón 

vùi phân thông minh ở huyện Vị Thủy, 
Hậu Giang. 

Huyện Vị Thủy là một trong 
những huyện điểm ở ĐBSCL 
được chọn để thực hiện trồng lúa 
theo phương châm “3 giảm, 3 
tăng” từ năm 2003 và đã thành 

công. Đến nay được nhân rộng 
khắp các vùng miền cả nước. 
Tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục 
phối hợp chặt chẽ với các doanh 
nghiệp chuyên về lĩnh vực chuyển 
giao các kỹ thuật canh tác lúa tiên 
tiến để nghiên cứu, khảo nghiệm 
trên các vùng đất khác nhau của 
tỉnh. Qua đó, sẽ đánh giá hiệu quả 
của mô hình và tiến tới đưa mô 
hình “Canh tác lúa thông minh - 
ứng phó với biến đổi khí hậu” vào 
sản xuất đại trà tại Hậu Giang.  

 (Theo nongthonviet.com.vn) 
 

RAU QUẾ ĐẤT LÊN ĐỜI 
Rau quế đất còn có tên là quế 

vị, là loại rau rất thích hợp trồng 
trên vùng đất bùn cạnh sông rạch. 
Rau có vị thanh, thơm ngon, màu 
sắc đẹp, thường được ăn kèm với 
các loại bánh như bánh xèo, bánh 
khọt, bánh tráng cuốn, gỏi… và 
các món nướng. 

 Anh Phạm Văn Yên, 52 tuổi, 
ở Phú Xuân, phường Phú Thứ, 
quận Cái Răng, TP Cần Thơ, theo 
kinh nghiệm của anh, rau quế đất 
rất phát triển khi sử dụng phân 
chuồng như phân gà, vịt, heo... 
Trước khi trồng mới, người trồng 
cần thả vôi bột xuống mặt ruộng 
để làm sạch diện tích trồng, sau 
đó cho nước sông vào để mềm đất 
và dùng cào sắt (cào có hình răng 
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lược) để tơi đất cho xốp. Song 
song đó, bên trên phải dùng màn 
lưới phủ để giảm tối đa ánh nắng 
mặt trời vì loại rau này ưa râm 
mát. 

Anh Yên “tiết lộ” thêm rằng 
rau quế đất rất dễ bị sâu bọ tấn 
công nếu không chăm sóc và bón 
phân đúng cách. Đồng thời, nếu 
không tỉa bớt độ dày của gốc thì 
bộ rễ sẽ phát sinh nhiều nhánh 
(gọi là rau bị phân kim) dẫn đến 
cọng rau nhỏ, cứng, màu vàng 
nghệ, nhiều gân xanh, bán không 
được giá. Đây chính là nguyên 
nhân khiến nhiều người không 
thành công khi trồng loại rau này. 

 
Hiện nay mỗi ngày anh Yên 

thu hoạch khoảng 35 đến 40kg 
rau quế đất với giá bán từ 10.000 
- 12.000 đồng/ký tùy thời điểm. 
Riêng những ngày lễ, Tết, anh 
tiêu thụ từ 60 - 70kg (thị trường 
phân phối của anh Yên chủ yếu là 
TP Cần Thơ và Vĩnh Long). Tính 
bình quân mỗi ngày sau khi trừ 
chi phí, anh còn lãi từ 350.000 - 
400.000 đồng. Như vậy, mỗi năm 
anh đã có nguồn lãi từ 130 đến 

140 triệu đồng chỉ trên diện tích 
1.000m² đất. Ngoài ra, anh còn có 
thêm thu nhập mỗi tháng khoảng 
3 triệu đồng nhờ vào 50 gốc chuối 
vông, 60 cây đu đủ Thái mà anh 
trồng xung quanh bờ liếp để che 
mát cho rau quế đất. 

Anh Yên chia sẻ: “Trồng rau 
quế đất tuy dễ mà khó, tuy khó 
mà dễ. “Bí quyết” là mình phải 
am hiểu tập tính sống, phát triển 
của chúng để có cách chăm sóc 
đúng mức và ứng phó phù hợp. 
Tôi rất sẵn sàng cung cấp thông 
tin, hướng dẫn cho những ai 
muốn trồng loại rau đang rất tiềm 
năng này”.  

 (Theo nongthonviet.com.vn) 
 
 
 

 
GẬY THÔNG MINH HỖ TRỢ 
NGƯỜI GIÀ  

Xuất phát từ việc chứng kiến 
người già trong gia đình phải đối 
mặt với những rủi ro trong việc đi 
lại hằng ngày. Nhóm sinh viên 
Khoa Điện - Điện tử Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học 
Đà Nẵng gồm Lê Như Thiên Sao, 
Lê Đặng Thái Phong, Nguyễn 
Trọng Nhiên, Phạm Văn Lập đã 
chế tạo thành công chiếc gậy 
thông minh thay thế cho những 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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dụng cụ thô sơ trước đây, giúp 
người lớn tuổi di chuyển thuận 
tiện, an toàn hơn. 

Chiếc gậy được thiết kế đơn 
giản nhưng có giá trị thiết thực 
đối với người già trong quá trình 
đi lại hằng ngày. Chỉ cần kết nối 
với điện thoại thông minh, người 
ở xa cũng có thể theo dõi người 
thân của mình ở nhà bất kỳ lúc 
nào. 

 

Từ trái qua: Lê Đặng Thái Phong, Lê 
Như Thiên Sao, Nguyễn Trọng 

Nhiên(khoa Điện tử. ĐH Sư Phạm Kỹ 
thuật). Ảnh: C.D. 

Sản phẩm hỗ trợ đi lại dành 
riêng cho người già vừa đoạt giải 
nhất cuộc thi Sinh viên nghiên 
cứu khoa học Trường Đại học Sư 
phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) 
và được chọn làm đề tài đại diện 
cho trường tham gia cuộc thi 
Nghiên cứu khoa học do Sở khoa 
học và Công nghệ Đà Nẵng tổ 
chức, cuộc thi Sinh viên nghiên 
cứu khoa học cấp quốc gia. 

Các em được nhà trường và 

các thầy hỗ trợ về chi phí thực 
hiện. Sau khi hoàn thành, sản 
phẩm chỉ mất khoảng 700.000 
đồng, mức chi phí rẻ hơn gấp 4 
lần so với các sản phẩm đang có ở 
thị trường nước ngoài. Nếu đưa 
sản phẩm vào sản xuất đại trà thì 
đây là thiết bị hỗ trợ đi lại thông 
minh cho người già đầu tiên của 
nước ta. 

Thiết bị hoạt động bằng năng 
lượng pin, pin được sạc và sử 
dụng trong thời gian 12 giờ. Bộ 
phận quan trọng nhất trên chiếc 
gậy này là tay cầm, chứa bộ thu 
phát sóng thu tín hiệu cảnh báo 
gửi về điện thoại để có biện pháp 
xử lý kịp thời, tránh các trường 
hợp đáng tiếc xảy ra. 

Thiết bị được sử dụng dựa trên 
góc nghiêng. Khi ngã (góc 
nghiêng lớn), chiếc gậy sẽ phát 
loa thông báo cho mọi người 
chung quanh, sau đó gửi tin nhắn 
và gọi điện thoại đến người thân 
theo nội dung đã cài sẵn. Ngoài 
ra, trên tay cầm của thiết bị có 
tích hợp thêm 3 nút nhấn với các 
chức năng khác nhau, nút màu đỏ 
chức năng thông báo khẩn cấp 
đến người thân. 

Trong một số trường hợp bị té 
ngã nhưng người sử dụng vẫn 
thấy khỏe mạnh và có thể đứng 
dậy được hoặc trường hợp không 
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phải người sử dụng bị té ngã, mà 
do vô ý làm rơi gậy thì có thể 
nhấn nút màu xanh để gửi tin 
nhắn thông báo cho người thân 
không cần phải đến cứu giúp. Nút 
màu trắng còn lại là nút tắt âm 
thanh thông báo trên loa của thiết 
bị. 

Hiện tại, nhóm sinh viên đang 
tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện 
thêm một số tính năng của sản 
phẩm như: định vị được địa điểm 
té ngã, gọi điện thoại thông báo 
cho nhiều người để tránh trường 
hợp số điện thoại cài sẵn không 
liên lạc được. 

  (Theo baodanang.vn) 
 

ĐỪNG ĐỂ CON TRẺ PHẢI 
CHỊU ÁP LỰC 

Đã có những trường hợp vì 
học hành căng thẳng hoặc áp lực 
tâm lý gia đình khiến trẻ bị trầm 
cảm. 

Trầm cảm là một bệnh lý, 
không phải là sự yếu đuối về nhân 
cách hay thiếu ý chí và nó cần 
được nhìn nhận cũng như điều trị 
giống các bệnh lý thông thường 
khác.  

Đáng chú ý là các chứng trầm 
cảm cần điều trị lâu dài, đòi hỏi 
bệnh nhân phải kiên trì cũng như 
cần có sự thấu hiểu, hỗ trợ, động 
viên từ người thân. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 
bệnh trầm cảm cướp đi mỗi năm 
trung bình khoảng 850.000 mạng 
người. Trầm cảm hiện là căn bệnh 
xếp hạng phổ biến toàn cầu với 
121 triệu người mắc phải, nhưng 
chỉ khoảng 25% trong số đó được 
điều trị kịp thời và đúng phương 
pháp. 

 
Thường xuyên thèm ăn hay đau đầu kéo 
dài đều là những dấu hiệu của hội chứng 

trầm cảm (Ảnh minh họa: Brilio.net). 

Nguyên nhân gây ra bệnh 
trầm cảm 

Những nguyên nhân trầm cảm 
phổ biến bao gồm: 

- Gen: nếu bạn có người thân 
trong gia đình từng bị trầm cảm 
thì bạn có thể có nhiều khả năng 
mắc chứng trầm cảm hơn người 
bình thường. 

- Các chất hóa học trong não: 
theo một số nghiên cứu, thành 
phần các chất hóa học trong não 
người mắc bệnh trầm cảm khác 
với người bình thường. 

- Stress: người thân qua đời, 
những khó khăn trong mối quan 
hệ công việc, tình cảm hay bất kì 
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tình huống gây stress nào (bao 
gồm cả áp lực học tập) cũng có 
thể gây ra bệnh trầm cảm. 

Những dấu hiệu của bệnh 
trầm cảm 

Những dấu hiệu của trầm cảm 
khá đa dạng và khác nhau ở mỗi 
người, chẳng hạn như khi bị trầm 
cảm, có người sẽ ngủ nhiều hơn, 
có người lại rất khó ngủ hoặc có 
người ăn nhiều hơn, trong khi một 
số người lại mất cảm giác ngon 
miệng khi ăn.  

Tuy nhiên, vẫn có những dấu 
hiệu trầm cảm nhẹ thường xuất 
hiện như: 

- Mất hứng thú khi làm việc 
hay hoạt động 

- Không thể tập trung 
- Cảm thấy vô vọng, dễ bị kích 

động, lo lắng hoặc thấy có lỗi 
- Cảm thấy vô cùng mệt mỏi, 

buồn hoặc trống rỗng 
- Nhức đầu, đau bụng hoặc gặp 

các vấn đề về tiêu hóa 
- Trầm cảm nghiêm trọng có 

thể dẫn đến ý định tự tử, hoặc cố 
tìm cách tự tử. 

Phương pháp điều trị bệnh 
trầm cảm 

Để có phác đồ điều trị bệnh 
trầm cảm thì đầu tiên phải thông 
qua khám lâm sàng và thực hiện 
theo chỉ định bác sĩ. Trong quá 
trình này gia đình không tự ý 

dùng thuốc mà phải tuân thủ tuyệt 
đối các yêu cầu của bác sĩ. 

Tâm lý trị liệu: Các phương 
pháp tâm lý trị liệu sẽ dạy cho 
bạn những cách suy nghĩ và cư 
xử mới, thay đổi các thói quen 
từng góp phần khiến bạn bị trầm 
cảm.  

Liệu pháp này còn giúp bạn 
vượt qua những khó khăn trong 
các mối quan hệ hoặc những tình 
huống khiến bạn bị trầm cảm 
hoặc làm cho bệnh bớt trầm trọng 
hơn. 

Liệu pháp sốc điện: Đối với 
bệnh trầm cảm nghiêm trọng, 
không thể chữa trị bằng thuốc 
hoặc liệu pháp tâm lý, các bác sĩ 
có thể sử dụng liệu pháp sốc điện. 

Tuy nhiên, liệu pháp này có 
thể gây ra các tác dụng phụ như lú 
lẫn hoặc mất trí nhớ, thường là 
chỉ trong ngắn hạn. 

Ngoài ra, bạn cần thay đổi thói 
quen sinh hoạt hàng ngày như: 
không tự cô lập mình, tập thể dục 
thường xuyên, ăn uống đầy đủ 
dinh dưỡng, thư giãn và kiểm soát 
căng thẳng, thường xuyên chia sẻ 
với bác sĩ để theo dõi tình trạng 
sức khỏe của bản thân… 

  (Theo GDVN) 
 

LỢI ÍCH SỨC KHỎE TỪ CÂY 
HÀNH VÀ HẸ  
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Hành và hẹ có rất nhiều lợi ích 
cho sức khỏe như: tăng cường 
tuần hoàn máu, kiểm soát lượng 
cholesterol, giảm huyết áp ... 

Tăng cường tuần hoàn máu: 
Do có chứa nhiều sắt, đồng và 
kali, việc tiêu thụ hẹ giúp kích 
thích sự sản xuất của tế bào hồng 
cầu, cải thiện chức năng tuần 
hoàn máu của cơ thể. 

 
Kiểm soát cholesterol: Vì có 

chứa một hợp chất tên là allicin, 
nên hành và hẹ giúp hỗ trợ kiểm 
soát lượng cholesterol trong cơ 
thể bằng cách sản xuất enzyme 
reductase. 

Tăng cương sức khỏe tim 
mạch: Không chỉ giúp kiểm soát 
cholesterol, hành củ còn giúp tăng 
cường sức khỏe tim mạch, ngăn 
ngừa chứng xơ vữa động mạch, 
bệnh tim mạch vành, đau tim và 
đột quỵ. 

Giảm huyết áp cao: Chứa 
lượng kali và allicin dồi dào, sự 
kết hợp giữa hai chất có trong hẹ 
này hoạt động như một loại thuốc 
giãn mạch, thúc đẩy sự giải phóng 

của oxit nitric tong cơ thể, giúp 
giảm huyết áp. 

Hỗ trợ tiểu đường: Allium và 
allyl disulfide là hai hợp chất hóa 
học tìm thấy trong hẹ có đặc tính 
chống tiểu đường, kiểm soát và 
điều chỉnh lượng đường trong 
máu của cơ thể. 

Tăng cường chức năng não: 
Axit Gamma-aminobutyric có 
trong hành và hẹ là một chất dẫn 
truyền thần kinh quan trọng có tác 
động trực tiếp đến việc thư giãn 
của não giúp giảm căng thẳng. 

Duy trì mật độ xương: Hẹ 
giàu canxi, từ đó không chỉ tốt để 
duy trì sức khỏe của xương mà 
còn giúp tăng mật độ trong 
xương. Tiêu thụ hẹ tây thường 
xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe của 
xương. 

(Theo VOV.VN) 
 
 
 
 
HƯỚNG TỚI TIÊU DÙNG 
XANH  

Nhằm hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững, tiêu dùng xanh 
của các hộ gia đình ngày càng trở 
nên phổ biến ở Việt Nam. 

Trong Chiến lược tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2011 – 2020 và 
tầm nhìn đến năm 2050 của Việt 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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Nam với việc tập trung vào các 
mục tiêu: Xanh hóa sản xuất; 
Giảm cường độ phát thải khí nhà 
kính trên đơn vị GDP và tăng tỷ 
lệ sử dụng năng lượng tái tạo; 
Xanh hóa lối sống và tiêu dùng 
bền vững. 

 
Người tiêu dùng ưu tiên sử dụng sản 

phẩm xanh tại hệ thống siêu thị. 
Mới đây, Công ty Nielsen Việt 

Nam đã công bố kết quả khảo sát, 
hiện có khoảng 80% người tiêu 
dùng tại Việt Nam sẵn sàng chi 
trả nhiều hơn để mua sản phẩm có 
nguyên liệu đảm bảo thân thiện 
và bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, người tiêu dùng 
Việt đang ngày càng quan tâm 
đến sản phẩm tốt cho sức khỏe và 
ít tác động đến môi trường. Đây 
cũng là cơ hội cho các doanh 
nghiệp đẩy mạnh thương hiệu với 
xu hướng “xanh hóa”. 

Theo kết quả khảo sát của 
Nielsen Việt Nam, các sản phẩm 
tiêu dùng. Đặc biệt, nông sản đảm 
bảo hai tiêu chí xanh và sạch, sẽ 
được người tiêu dùng ưu tiên 

chọn lựa. 
Đồng thời, có mức tăng trưởng 

cao hơn khoảng 4% so với các 
sản phẩm cùng loại. Với 62% 
người tiêu dùng ưu tiên các sản 
phẩm thân thiện với môi trường 
và 61% ưu tiên sản phẩm có cam 
kết về giá trị xã hội. 

Các siêu thị đã nắm bắt được 
tâm lý chung của người tiêu dùng, 
ngay lập tức tung ra các sản phẩm 
thân thiện với môi trường và sức 
khỏe như loại bỏ túi nilon bằng 
cách sử dụng lá chuối, thay thế 
dần việc kinh doanh các loại ống 
hút nhựa bằng ống hút giấy, ống 
hút gạo tự hủy. 

Điển hình, với thực phẩm nấu 
chín cũng được các đơn vị kinh 
doanh đóng gói trong các khay 
làm từ bã mía có thể hâm nóng 
hoặc cấp đông mà vẫn an toàn. 

Ngoài ra, việc thay đổi thói quen 
của người tiêu dùng Việt và sự 
vào cuộc quyết liệt của các doanh 
nghiệp là những tín hiệu tích cực 
trong cuộc chiến “Nói không với 
rác thải nhựa”. 

Điều này, đã cho thấy khuynh 
hướng người tiêu dùng chọn lựa 
sản phẩm xanh vẫn sẽ là chủ đạo 
và thực tế cũng cho thấy, những 
doanh nghiệp đi theo hướng sản 
xuất xanh sẽ thành công. 

  (Theo thuonggiathitruong.vn) 
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HƯỚNG MỞ CHO THỦY SẢN 
VIỆT: CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN 
CẦU 

Theo dự báo, nhu cầu của thế 
giới về lương thực sẽ tăng 70 - 
100% cho đến năm 2050 do dân 
số tăng và sự thay đổi trong lựa 
chọn thực phẩm của người dân. 
Do đó, để nông sản Việt nắm bắt 
được cơ hội, tham gia sâu vào 
chuỗi giá trị toàn cầu, cần xây 
dựng hạ tầng chất lượng để tăng 
năng lực cạnh tranh và vai trò tiên 
quyết của cộng đồng doanh 
nghiệp. 

Vị thế nông sản Việt 
Báo cáo của Cục Chế biến và 

Phát triển thị trường nông sản cho 
thấy, Việt Nam là một quốc gia 
có thế mạnh về nông nghiệp với 
nhiều lợi thế trong sản xuất các 
mặt hàng nông sản nhiệt đới; 
công nghiệp chế biến có tốc độ 
tăng trưởng giá trị gia tăng hàng 
năm đạt khoảng 5 - 7%. Kim 
ngạch xuất khẩu nông sản tăng 
mạnh, bình quân khoảng 8 - 10%; 
năm 2018 đạt mức kỷ lục 40,02 tỷ 
USD. Hiện, Việt Nam cũng là 
một trong những nước xuất khẩu 
nông sản lớn trong khu vực và thế 
giới với nhiều sản phẩm đặc trưng 
như: Cà phê, điều, hồ tiêu, chè, 
gạo, đứng thứ 15 trên thế giới về 
xuất khẩu nông sản và các sản 

phẩm đã có mặt trên gần 190 
quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 
giới. Kim ngạch xuất khẩu 9 
tháng đầu năm nay của cả nước 
đạt 30,2 tỷ USD, tăng 2,7% so 
cùng kỳ năm 2018; trong đó có 6 
nhóm sản phẩm đạt kim ngạch 
xuất khẩu trên 2 tỷ USD là gỗ và 
sản phẩm gỗ, cà phê, gạo, hạt 
điều, rau quả, tôm. Tổng số doanh 
nghiệp nông, lâm, thủy sản là 
9.235 doanh nghiệp (vốn bình 
quân là 17,8 tỷ đồng); trong đó, 
có 1.082 doanh nghiệp tham gia 
liên kết chuỗi (chiếm gần 12%); 
với những tên tuổi hàng đầu như 
Vingroup, Vinamilk, TH, Dabaco, 
Minh Phú, Vĩnh Hoàn… Ngoài 
ra, các mặt hàng nông, lâm, thủy 
sản của Việt Nam đều có lợi thế, 
cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu 
nhờ ưu đãi thuế quan từ nhóm các 
nước như: Nhật Bản, Malaysia, 
Singapore, New Zealand. Trong 
đó, nhiều nước thành viên CPTPP 
cam kết mở cửa thị trường nông 
sản cho Việt Nam; đặc biệt, với 
thị trường Australia, 93% số dòng 
thuế của nước này, tương đương 
với khoảng 95,8% kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam sang thị 
trường này sẽ được xóa bỏ ngay 
khi thực hiện hiệp định, các sản 
phẩm còn lại sẽ được xóa bỏ thuế 
với lộ trình cắt giảm cuối cùng tối 
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đa vào năm thứ 4. 

 
Đồ họa: TSVN 

Gia tăng cạnh tranh 
Thông tin tại Diễn đàn “Doanh 

nghiệp Việt Nam: Liên kết để 
tham gia chuỗi giá trị nông sản 
toàn cầu” do Bộ NN&PTNT phối 
hợp cùng VCCI tổ chức mới đây 
ở Hà Nội, về thương hiệu thì 
nông sản Việt Nam được bán ra 
ngoài thị trường thế giới, có đến 
80% hàng nông sản thông qua các 
thương hiệu nước ngoài; điều này 
đồng nghĩa với việc, Việt Nam 
mới tham gia được ở khâu tạo ra 
giá trị ít nhất trong chuỗi giá trị 
nông sản toàn cầu. Nhận định của 
các chuyên gia, trong bối cảnh hội 
nhập ngày một sâu rộng vào thị 
trường quốc tế, bên cạnh những 
thuận lợi thì nông sản Việt đã và 
đang phải đối mặt với những 
thách thức không nhỏ như: quy 
mô sản xuất nhỏ lẻ, chất lượng 
nông sản chưa đồng đều, việc ứng 
dụng công nghệ nhất là công nghệ 
cao còn hạn chế, đặc biệt là việc 

liên kết theo chuỗi sản xuất giá trị 
còn hạn chế… 

Cùng với đó, việc hỗ trợ kết 
nối hình thành chuỗi liên kết sản 
xuất, phân phối các sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn do người sản xuất 
chưa bảo đảm các tiêu chuẩn về 
mẫu mã, bao bì sản phẩm, giấy 
chứng nhận và chất lượng cho 
nên khó đáp ứng nhu cầu thu mua 
của các nhà phân phối. Việc kết 
nối các khâu của chuỗi, giữa cơ 
sở sản xuất với cơ sở kinh doanh 
còn lỏng lẻo, chưa ký kết được 
những hợp đồng ổn định lâu dài, 
hay có kế hoạch và chiến lược sản 
xuất kinh doanh phù hợp. 

Doanh nghiệp là chủ chốt 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà 

Công Tuấn cho biết, nông sản 
Việt Nam đã mở rộng thị trường 
quốc tế tới 190 quốc gia và vùng 
lãnh thổ; kim ngạch xuất khẩu 
tăng lên ổn định. Năm 2018 đạt 
kim ngạch 40,2 tỷ USD; năm 
2019 phấn đấu cao hơn dù rất 
nhiều khó khăn, nhất là thị trường 
và dịch bệnh; đã đảm bảo tốt 
chiến lược an ninh lương thực và 
thị trường 96 triệu dân được sử 
dụng sản phẩm nông nghiệp chất 
lượng cao hơn, an toàn và giá cả 
tương xứng với thu nhập của bà 
con. Cùng với đó, các doanh 
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nghiệp tham gia trong lĩnh vực 
nông nghiệp tăng nhanh, nhất là 
trong 3 năm gần đây. Tính đến 
nay đã có 500 doanh nghiệp tham 
gia vào chuỗi từ sản xuất, thu 
hoạch, chế biến, kinh doanh, xuất 
nhập khẩu, chiếm khoảng 8% 
doanh nghiệp cả nước. Tuy nhiên, 
để nông sản Việt có thể tham gia 
sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn 
cầu thì việc liên kết giữa doanh 
nghiệp, người sản xuất và các 
thành phần liên quan hết sức quan 
trọng; trong đó, vai trò của doanh 
nghiệp là then chốt. Thực tế, Việt 
Nam có những doanh nghiệp lớn 
về vốn, có kinh nghiệm tốt về 
quản trị và thị trường, đã mang 
khoa học công nghệ ứng dụng 
trong nông nghiệp thành những 
mô hình rất tốt, thúc đẩy nông 
nghiệp phát triển, từ đó lan tỏa 
những mô hình tốt đối với các hộ 
dân. Doanh nghiệp là lực lượng 
tiên phong trong các mô hình liên 
kết với người dân; điều này cần 
thiết phải đẩy mạnh hơn nữa, đa 
dạng hơn nữa và đặc biệt là 
hướng tới sản xuất nông sản an 
toàn, truy xuất nguồn gốc và có 
giá trị gia tăng cao hơn. 

Còn việc đẩy mạnh tiêu thụ 
nông sản trong thời gian tới, theo 
ông Nguyễn Quốc Toản, Cục 
trưởng Cục Chế biến và Phát triển 

thị trường nông sản, cần đẩy 
mạnh việc xây dựng thương hiệu, 
nhãn hiệu quốc gia; phát triển và 
nhân rộng việc thực hiện cấp mã 
số vùng sản xuất, truy xuất nguồn 
gốc đáp ứng khả năng cạnh tranh 
trong xu thế hội nhập. Song hành 
với đó là việc cải cách thể chế, 
hoàn thiện hành lang pháp lý, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh. Đồng thời, các doanh 
nghiệp Việt cần tăng cường áp 
dụng các quy chuẩn tiêu chuẩn để 
nâng cao chất lượng sản phẩm, 
đảm bảo ATTP, xây dựng thương 
hiệu, hỗ trợ nông dân các kiến 
thức về sản xuất theo các tiêu 
chuẩn quy định (VietGAP, 
GlobalGAP, Organic...), hỗ trợ sơ 
chế, đóng gói nông sản. 

  (Theo thuysanvietnam.com.vn) 
 

 
 

PHỤ NỮ VIỆT NAM LUÔN 
LÀ NGƯỜI KHƠI NGUỒN 
NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP 

Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ 
Việt Nam năm 2019 nhân dịp kỷ 
niệm 89 năm ngày thành lập Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 
Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) 
được tổ chức trọng thể vào sáng 
15/10 tại Hà Nội. 

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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(thành lập từ năm 2002) là một 
trong những giải thưởng thường  
niên lớn nhất dành riêng cho phụ 
nữ Việt Nam. Giải thưởng là sự 
đánh dấu, ghi nhận sự cống hiến 
tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ 
Việt Nam trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kể từ 
năm 2003, Giải thưởng Phụ nữ 
Việt Nam đã được trao cho 80 tập 
thể và 144 cá nhân phụ nữ tiêu 
biểu trong mọi lĩnh vực của cuộc 
sống. 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng ban Dân vận 
Trung ương; Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam cùng 
hơn 350 đại biểu dự buổi lễ. 

Năm 2019, Giải thưởng Phụ 
nữ Việt Nam được trao cho 6 tập 
thể và 10 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong mọi lĩnh vực của 
đời sống, đóng góp tích cực cho 
sự phát triển của xã hội. 

Chúc mừng các tập thể, cá 
nhân được trao giải thưởng, Phó 
Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam cho rằng trong cuộc sống 
còn có rất nhiều tấm gương phụ 
nữ cao quý rất xứng đáng được 
vinh danh. Bày tỏ lòng tri ân với 
các mẹ, các chị, ông cho rằng, từ 
ngàn đời nay, người phụ nữ Việt 
Nam luôn là người đồng hành và 

khơi nguồn những giá trị tốt đẹp. 
Dẫn câu nói của người xưa về 

vai trò cao quý của người phụ nữ 
là “phúc đức tại mẫu”, Phó Thủ 
tướng nhấn mạnh: Trong mọi 
hoàn cảnh người phụ nữ Việt 
Nam luôn nêu cao những phẩm 
chất cao quý, đóng góp quan 
trọng vào sự phát triển chung của 
đất nước. 

Theo Phó Thủ tướng, thời gian 
qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam đã thực hiện nhiều chương 
trình hoạt động hiệu quả, thiết 
thực, đơn cử như phong trào chị 
em giúp nhau xóa đói giảm nghèo 
được các tổ chức quốc tế đánh giá 
rất cao; các nữ công chức, viên 
chức, doanh nhân, người lao 
động,… cũng đóng góp to lớn vào 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Nhấn mạnh, trong bối cảnh 
mới, đất nước đang đứng trước 
yêu cầu phải phát triển nhanh 
hơn, bền vững hơn, để không lỡ 
cơ hội, để mọi người dân đều 
được hưởng những thành tựu của 
sự phát triển, Phó Thủ tướng cho 
rằng có 2 việc chúng ta không thể 
không làm và trong đó người phụ 
nữ có vai trò hết sức quan trọng. 

Trước tiên là, phát triển kinh tế 
phải gắn liền với gìn giữ, phát 
huy các giá trị văn hóa và bảo 
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đảm các vấn đề xã hội. Dân tộc 
Việt Nam có nền văn hiến rực rỡ, 
do vậy chúng ta phải khơi dậy 
những giá trị tốt đẹp để đẩy lùi 
những cái xấu, sai trái, tiêu cực… 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải 

cho các cá nhân tiêu biểu. 
Đồng thời, chúng ta cũng cần 

đặc biệt quan tâm đến công tác 
giáo dục thế hệ trẻ, khơi dậy sự 
sáng tạo cho các cháu ngay từ tấm 
bé. Muốn đất nước phát triển 
nhanh, bền vững thì tri thức chính 
là sức mạnh để đua tranh, và vai 
trò của các mẹ, các chị công tác 
trong ngành giáo dục là rất lớn. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền 
thống vẻ vang của mình, công tác 
phụ nữ sẽ tiếp tục được Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh 
trong thời gian tới, đóng góp quan 
trọng vào sự nghiệp pháp triển 
nhanh và bền vững của đất nước.  

 (Theo quanlynhanuoc.vn) 

TẠO CƠ HỘI GIÚP NGƯỜI 
KHIẾM THỊ TIẾP CẬN VĂN 
HÓA ĐỌC 

Với gần một triệu người khiếm 
thị trong cả nước, ngành thư viện 
đã chủ động xây dựng các phòng 
đọc, trang bị tài liệu, thiết bị 
chuyên biệt nhằm hỗ trợ, giúp đỡ 
người khiếm thị tham gia học tập, 
lao động, cố gắng bình đẳng và 
hòa nhập cộng đồng. 

 
Phát triển thư viện người khiếm thị giúp 

họ có điều kiện tiếp cận tri thức. 
Nhiều năm qua, để phục vụ 

người khiếm thị ở Việt Nam, các 
thư viện công cộng trên cả nước 
đã xây dựng, tổ chức nhiều phòng 
đọc với các loại hình tài liệu như 
sách chữ nổi Braille, sách nói, 
sách nói kỹ thuật số, sách minh 
họa nổi, tài liệu đồ họa nổi, máy 
tính cùng các phần mềm chuyên 
dụng... Các phương tiện, thiết bị 
ứng dụng công nghệ thông tin 
phong phú, đa dạng giúp người 
khiếm thị tiếp cận việc tìm và đọc 
sách dễ dàng hơn. Không chỉ đọc 
sách chữ nổi, tạo ra sách nói, các 
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dịch vụ hướng tới người khiếm 
thị đã tạo ra nhiều hoạt động 
hướng dẫn, giúp đỡ người khiếm 
thị có cơ hội tiếp cận thông tin, tri 
thức, tạo ra sản phẩm, giúp người 
khiếm thị tiếp cận và tham gia 
cuộc sống hằng ngày. 

Với ý nghĩa cộng đồng, mang 
tính nhân văn sâu sắc, các thư 
viện dành cho người khuyết tật đã 
thu hút sự tham gia của một số tổ 
chức phi chính phủ, doanh nghiệp 
trong nước và nước ngoài, cá 
nhân, đơn vị chung tay xây dựng 
xã hội học tập, thúc đẩy việc hình 
thành môi trường thân thiện và 
tiện ích, tăng cường khả năng tiếp 
cận thông tin và tri thức, hỗ trợ 
việc đọc và học tập cho người 
khiếm thị. Đây là mô hình hoạt 
động thiết thực, là nơi để người 
khiếm thị học hỏi, giao lưu, chia 
sẻ và kết nối, giúp người khiếm 
thị có niềm tin vào cuộc sống, hòa 
nhập cộng đồng. 

Trong lễ ký chương trình phối 
hợp công tác giữa Hội Người mù 
Việt Nam và Vụ Thư viện (Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 
Vụ trưởng Thư viện Vũ Dương 
Thúy Ngà chia sẻ: Chương trình 
hướng tới một số mục tiêu cụ thể, 
xây dựng và phát triển thói quen, 
nhu cầu, kỹ năng và phong trào 
đọc, đẩy mạnh tổ chức các dịch 

vụ phục vụ học tập suốt đời cho 
người khiếm thị; cải thiện môi 
trường đọc, tăng cường vốn tài 
liệu và các dịch vụ giúp phát triển 
tư duy, nâng cao khả năng sáng 
tạo, bồi dưỡng nhân cách tâm hồn 
và hình thành lối sống lành mạnh, 
phục vụ nhu cầu học tập suốt đời 
ở nhiều phương diện khác nhau. 

(Theo nhandan.com.vn) 
 
 

 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
THÔNG TIN, TUYÊN 
TRUYỀN ĐƯỜNG DÂY 
NÓNG CỦA LÃNH ĐẠO 
TỈNH TRÊN CÁC PHƯƠNG 
TIỆN THÔNG TIN ĐẠI 
CHÚNG  

Thực hiện công văn số 
7353/UBND-VP ngày 26/7/2019 
của UBND Tỉnh về việc phương 
án bố trí nhân lực trực Tổng đài 
Đường dây nóng của Lãnh đạo 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), 
nhằm tăng cường hơn nữa công 
tác thông tin, tuyên truyền sâu 
rộng, đồng bộ và có hiệu quả trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng về hệ thống Đường dây 
nóng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để 
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 
nghị của người dân, cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp đến Lãnh đạo 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Tỉnh, để các số máy điện thoại, 
địa chỉ email đường dây nóng của 
lãnh đạo Tỉnh được người dân, 
doanh nghiệp biết. 

Đường dây nóng số điện thoại 
088.8800.247 và email: 
duongdaynong@baria-
vungtau.gov.vn là kênh thông tin 
để người dân, doanh nghiệp phản 
ánh các vụ việc liên quan đến an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, những bức xúc liên quan đến 
hoạt động thực thi công vụ của 
cán bộ, công chức cơ quan nhà 
nước…, các kiến nghị, kế sách 
hay để đóng góp xây dựng và 
phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

Sau khi nhận được thông tin, 
phản ánh từ các tổ chức, cá nhân. 
Bộ phận tiếp nhận chuyển tới các 
cơ quan, đơn vị, địa phương có 
liên quan; Thủ trưởng các đơn vị, 
cơ quan phải có trách nhiệm chỉ 
đạo xử lý, giải quyết thông tin kịp 
thời để trả lời công dân. 

Đây là một trong những giải 
pháp để BR-VT thực hiện hiệu 
quả lộ trình cải cách hành chính, 
nâng cao năng lực, chất lượng 
phục vụ của bộ máy hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư và chỉ 
số năng lực cạnh tranh đáp ứng 
yêu cầu của nhà đầu tư, doanh 
nghiệp và người dân. 

 (TH) 

TẤN CÔNG MẠNG VÀO 
VIỆT NAM GIẢM GẦN 40%   

Theo thống kê từ Cục An toàn 
thông tin, Bộ Thông tin và Truyền 
thông (TT-TT), trong quý III, đã 
ghi nhận 1.466 cuộc tấn công 
mạng vào hệ thống thông tin Việt 
Nam, giảm 39,7% so cùng kỳ. 

Trong đó, có 145 cuộc tấn 
công thay đổi giao diện (Deface), 
127 cuộc tấn công cài cắm mã 
độc (Malware) và 1.194 cuộc tấn 
công lừa đảo (Phishing). 

Trước đó, trong 6 tháng đầu 
năm 2019, tổng số cuộc tấn công 
mạng vào các hệ thống thông tin 
tại Việt Nam được ghi nhận là 
3.159 cuộc, giảm 2.684 cuộc, 
tương đương 45,9% so với cùng 
kỳ năm 2018. 

Có được kết quả trên, theo 
đánh giá của các chuyên gia, là do 
thời gian qua, nhiều giải pháp bảo 
đảm an toàn, an ninh mạng đã 
được quyết liệt triển khai. 

Liên quan đến công tác đảm 
bảo an toàn thông tin mạng tại 
Việt Nam, ngày 7-6-2019, Thủ 
tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 14 
yêu cầu các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp nhà nước triển khai 
các giải pháp bảo đảm an toàn, an 
ninh mạng tổng thể để khắc phục 
các tồn tại, hạn chế nhằm tăng 
cường đảm bảo an toàn, an ninh 
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mạng, góp phần cải thiện hơn nữa 
chỉ số xếp hạng của Việt Nam 
trong báo cáo chỉ số an toàn, an 
ninh thông tin toàn cầu (Global 
Cybersecurity Index - GCI). 

Thời gian qua, cùng với định 
hướng đưa Việt Nam trở thành 
cường quốc về an toàn, an ninh 
mạng, Bộ TT-TT và các cơ quan 
liên quan đã và đang triển khai 
nhiều giải pháp đồng bộ để cải 
thiện xếp hạng về an toàn, an ninh 
mạng của Việt Nam với mục tiêu 
tăng 20 bậc về chỉ số an toàn 
thông tin toàn cầu GCI. 

Theo kết quả GCI 2018 được 
Liên minh Viễn thông quốc tế - 
ITU chính thức thông qua vào 
giữa tháng 8, chỉ số An toàn 
thông tin toàn cầu của Việt Nam 
đã vượt 30 hạng so với mục tiêu 
đã đề ra. 

- Cụ thể, theo xếp hạng của 
ITU, Việt Nam xếp thứ hạng 50 
trên tổng số 175 hạng của 194 
quốc gia (so với năm 2017 là 
100), được xếp vào nhóm I trên 3 
nhóm (là nhóm có độ cam kết cao 
đối với 5 trụ cột của GCI, xếp 
hạng từ 1 đến 51). Trong khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương, Việt 
Nam đứng thứ 11/38.  

 (Theo nhandan.com.vn) 
 

CHỨNG 'NGHIỆN' ĐIỆN 

THOẠI CỦA TRẺ EM VIỆT 
TIỀM ẨN NHIỀU HỆ LỤY  

Là một phần của quá trình 
nhảy vọt trong Khoa học - Công 
nghệ của con người thế kỷ 21, tuy 
nhiên ít ai ngờ rằng việc nghiện 
điện thoại di động đã trở thành 
vấn nạn toàn cầu.  

Jennifer Ihm - Giáo sư đến từ 
Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc, 
đã công bố nghiên cứu về chứng 
nghiện điện thoại ở trẻ em. Trong 
đó, 2000 đứa trẻ (12 tuổi) được 
khảo sát và ghi chép hành vi liên 
quan đến điện thoại di động. Cuối 
cùng, giáo sư Jennifer khẳng 
định: Nghiện điện thoại gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến thể chất và 
tinh thần của trẻ, đặc biệt là kết 
quả học tập. 50% thanh thiếu niên 
sử dụng điện thoại vượt mức cho 
phép - con số đáng báo động mà 
cha mẹ không được phép bỏ qua. 

Nhiều nghiên cứu ở Anh cũng 
chỉ ra rằng: hơn 50% thanh thiếu 
niên đã nghiện điện thoại di động; 
84% trong số đó thú nhận không 
thể yên ổn chỉ trong 1 ngày nếu 
thiếu điện thoại.  

Còn theo bác sĩ Trần Quốc 
Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt 
Đức, hiện nay tình trạng bố mẹ 
cho con trẻ chơi điện thoại quá 
nhiều. Cụ thể, khi muốn con trẻ 
ngồi yên còn mình có thời gian 
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nhậu, buôn chuyện hoặc làm việc 
ưa thích nào đó, những người lớn 
ích kỷ sẽ đưa điện thoại, Ipad hay 
mở tivi cho con xem. Hành vi này 
gây ra nhiều nguy hại. 

Mắc hội chứng nomophobia 
(sợ hãi) 

Con người mắc nhiều chứng 
bệnh khi nghiện điện thoại. Đầu 
tiên là hội chứng nomophobia, hội 
chứng sợ hãi khi thiếu vắng điện 
thoại thông minh, sống quá phụ 
thuộc vào những thiết bị công 
nghệ thông minh. 

 
Lạm dụng điện thoại nguy cơ mắc nhiều 

bệnh nguy hiểm. 
Mắc hội chứng Quervain 

(tổn thương gân ngón tay) 
Hội chứng Quervain chỉ tình 

trạng tổn thương gân ngón cái do 
chúng ta sử dụng chúng nhắn tin, 
gõ máy tính hay chơi game quá 
nhiều. Biểu hiện ngón cái của 
chúng ta tê mỏi, đau nhức lan dọc 
từ đầu ngón đến vùng cổ tay, thi 
thoảng cảm giác của ngón tay đó 
cũng giảm đi và cảm giác không 
thật. 

Tổn thương mắt vĩnh viễn 
Lạm dụng điện thoại có thể 

gây tổn thương vĩnh viễn hoặc 
khó điều trị các bệnh lý liên quan 
đến mắt, bao gồm mắt nháy, ngứa 
và đỏ, khó tập trung vào một vật 
gì đó, mắt mỏi hoặc mờ. Những 
tổn thương này đặc biệt dễ xảy ra 
ở trẻ em. 

Thoái hóa cột sống cổ 
Ngồi dùng điện thoại quá 

nhiều còn gây nên các vấn đề về 
cổ như đau cổ, thoái hóa cột sống 
cổ, hội chứng co cứng cơ cột sống 
cổ do nhìn xuống điện thoại di 
động hoặc máy tính bảng liên tục, 
kéo dài. Trẻ em khi ngồi xem một 
tư thế quá lâu cũng làm tăng tỷ lệ 
gù, vẹo cột sống. 

Xơ vữa mạch máu 
Tăng nguy cơ loãng xương, 

suy tĩnh mạch, xơ vữa mạch máu, 
huyết khối, béo phì, đặc biệt béo 
bụng khi chúng ta ngồi lâu không 
vận động. 

Rối loạn giấc ngủ 
Nghiện điện thoại di động đã 

được chứng minh liên quan với sự 
gia tăng rối loạn giấc ngủ và mệt 
mỏi ở người dùng. Sử dụng điện 
thoại di động trước khi lên giường 
đi ngủ làm tăng khả năng mất 
ngủ. Ánh sáng chói có thể làm 
giảm chất lượng giấc ngủ. Việc sử 
dụng điện thoại thông minh có thể 
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làm tăng lượng thời gian cần thiết 
để ngủ. Ánh sáng phát ra từ điện 
thoại di động có thể kích hoạt não 
bộ, suy giảm trí nhớ, giảm khả 
năng kết nối và tương tác trong 
não bộ, rối loạn giấc ngủ, đau đầu 
kéo dài. 

Tổn thương não  
Hầu hết người nghiện điện 

thoại và mạng xã hội sẽ lựa chọn 
cho mình cuộc sống tách biệt, ít 
giao tiếp với xã hội thực bên 
ngoài. Khi tình trạng này kéo dài, 
những tổn thương sâu sắc trên bộ 
não sẽ là rất khó hồi phục, lâu dài 
dẫn đến trầm cảm, rối loạn ám 
ảnh cưỡng chế, các mối quan hệ 
ngoại tuyến có thể bị ảnh hưởng. 

Đau khổ, tự kỷ 
Đặc biệt, dùng smartphone quá 

nhiều làm tăng nguy cơ xuất hiện 
ý định tự tử và thực hiện chúng, 
đặc biệt ở trẻ vị thành niên. 
Nguyên nhân là thời gian sử dụng 
smartphone cũng như hoạt động 
trực tuyến quá nhiều kèm theo 
cảm giác bị cô lập về mặt xã hội, 
ngủ không đủ giấc chính là những 
yếu tố nguy cơ. Do đó, tương tác 
"mặt gặp mặt - tay nắm tay nhau" 
trong đời sống thực là điều hạnh 
phúc của con người, không có nó, 
tâm trạng của chúng ta sẽ bắt đầu 
đau khổ và tự kỷ. 

Nghiện điện thoại chẳng 

khác nào nghiện ma túy 
Cũng liên quan tới việc trẻ em 

dùng nhiều điện thoại, trước đó 
các chuyên gia một chuyên gia trị 
liệu về cai nghiện ở Anh đã tuyên 
bố: 'Nghiện điện thoại ở trẻ chẳng 
khác gì nghiện ma túy'. 

Những người đột nhiên phải 
tạm ngừng sử dụng điện thoại để 
lướt web cũng xuất hiện những 
triệu chứng không khác gì người 
đang cai nghiện ma túy. 

Cha mẹ cần làm gì để trẻ 
không nghiện điện thoại? 

Theo các chuyên gia, đừng ăn 
cắp thời gian của con trẻ bằng 
việc ném cho con chiếc điện 
thoại. Tâm hồn và tình cảm yêu 
thương của con trẻ chỉ được ươm 
mầm nuôi dưỡng bởi những cử 
chỉ yêu thương, quan tâm chăm 
sóc của cha mẹ mỗi ngày. Chúng 
ta chính là những người ảnh 
hưởng lớn nhất đến tương lai sau 
này của các con. Giải pháp số 
một, đóng vai trò quyết định là 
người lớn phải dành thời gian cho 
trẻ con, ôm trẻ con chứ không ôm 
điện thoại. 

Chúng ta nên hình thành và 
duy trì những thói quen tốt cho trẻ 
như đọc sách cho các con  trước 
khi đi ngủ. Dành thời gian để chơi 
với con, chơi cờ, đá bóng... hoặc 
đưa con đi dạo, vào cửa hiệu 
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sách, đi thăm những bảo tàng, thư 
viện... Cuối tuần đưa con về thăm 
ông bà, cô dì chú bác hoặc ở 
thành phố thì ra ngoại ô. 

Chỉ nên chọn theo dõi một số 
người, một số trang nhất định có 
ý nghĩa và mang năng lượng tích 
cực hoặc theo dõi những kênh 
phục vụ cho công việc, chuyên 
môn. Hạn chế "lang thang" và"bị 
động" trên mạng xã hội cũng như 
Internet nói chung. Quy định mỗi 
ngày con chỉ tiếp xúc với tivi, 
điện thoại một thời gian nhất 
định. Theo các khuyến cáo, con 
trẻ chỉ nên tiếp xúc với những 
thiết bị thông minh không quá 
một giờ mỗi ngày.  

 (Theo VietQ.vn) 
 

 
 

 
 
CHẾ TẠO MÁY XỬ LÝ XÁC 
BẮP TIỆN LỢI 

Ông Trần Công Nẻo ở thị trấn 
An Phú, huyện An Phú, An Giang 
đã cải tiến máy chặt bắp, xử lý 
phụ phẩm để phục vụ chăn nuôi. 

Cấu tạo máy chặt, băm và 
phun xác cây bắp cải tiến gồm có 
nhiều bộ phận, quan trọng nhất là 
giàn chặt được chế tạo khá độc 
đáo bằng nguyên liệu thép. 

Khi máy di chuyển, 2 bánh xe 
răng cưa xoay chuyển chặt đứt 
cây bắp rồi lùa lên giàn băm 
nhuyễn sau đó đưa vào động cơ 
thổi lên vòi phun ra ngoài bao 
đựng. 

 
Máy chặt bắp, băm nhuyễn xác bắp ngay 

tại ruộng. 
Chiếc máy này thay thế hơn 30 

công lao động chặt bắp, băm 
nhuyễn cây bắp bằng tay. Theo 
ước tính cứ 15 phút máy chặt, 
băm và thổi vô bao hơn 4 tấn xác 
bắp thay vì chiếc máy trước đây 
xử lý chỉ vỏn vẹn chừng 2 tấn 
trong khoảng thời gian ấy. 

Với chiếc máy trên, nông dân 
trồng bắp đầu nguồn An Giang 
cảm thấy thích hơn vì chỉ chốc lát 
ruộng bắp được dọn sạch, rất tiện 
lợi nhanh chóng thay vì sau thu 
hoạch chủ ruộng lại tốn thêm tiền 
thuê nhân công dọn dẹp, hay đốt 
đồng. 

Hiện tại ông Nẻo đã đăng ký 
sở hữu cho sản phẩm độc đáo này 
để tránh tình trạng làm nhái kiểu 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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dáng và sản phẩm của ông sẽ 
được sản xuất hàng loạt khi thị 
trường có nhu cầu. 

 (Theo nongthonviet.com.vn) 
 

CHẾ TẠO MÁY CHUỐT LÁ 
DỪA  

Với mong muốn giúp người 
dân quê mình nâng cao năng suất 
lao động, em Trần Ngô Toàn, học 
sinh lớp 9A, Trường Trung học 
Cơ sở Hoài Châu (huyện Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định) đã nghiên 
cứu, chế tạo thành công “Máy 
chuốt cọng lá dừa” với cấu tạo 
đơn giản, năng suất gấp 5 - 6 lần 
lao động thủ công. 

 
Em Trần Ngô Toàn chế tạo thành công 

“Máy chuốt cọng lá dừa” mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. 

Sản phẩm “Máy chuốt cọng lá 
dừa” của Trần Ngô Toàn vừa đoạt 
giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
toàn quốc lần thứ 15 (Vifotec 
2018 - 2019) và giải nhì Cuộc thi 
Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi 
đồng tỉnh Bình Định lần thứ VI 

(2018-2019). 
Trực tiếp hướng dẫn Toàn thực 

hiện đề tài, thầy giáo Định Xuân 
Tấn cho biết: Máy chuốt cọng lá 
dừa có cấu tạo đơn giản, dễ tháo 
lắp, kích thước gọn dễ di chuyển. 
Máy được lắp ráp gồm các trục, 
khung đỡ cọng dừa, khối gỗ hình 
trụ, tấm chắn lá dừa, động cơ... 

Nguyên lý hoạt động của máy 
chủ yếu ở bộ phận kéo và bộ phận 
chuốt, hoạt động theo nguyên tắc 
truyền và biến chuyển động quay 
của động cơ thành chuyển động 
quay của hai khối gỗ hình trụ có 
dán cao su ở mặt ngoài và ma sát 
với cọng lá dừa để cọng lá dừa 
chuyển động tịnh tiến ra ngoài. 
Khi cho cọng lá dừa vào bộ phận 
chuốt, qua bộ phận kéo, cọng dừa 
được chuốt sạch và đưa vào 
khung chứa ở phía trước máy. 

Theo Trần Ngô Toàn, trong 
quá trình chế tạo máy khó nhất là 
việc lắp hai bánh răng ăn khớp 
với nhau và điều chỉnh lưỡi dao 
chuốt một cách linh động tùy theo 
kích thước cọng dừa lớn hoặc nhỏ 
nhưng phải đảm bảo làm sạch 
cọng dừa. 

Thầy Trần Hòa Tuận, Hiệu 
trưởng Trường Trung học Cơ sở 
Hoài Châu đánh giá: Máy chuốt 
cọng lá dừa của em Toàn cấu tạo 
đơn giản, gọn nhẹ; nguyên lý hoạt 
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động của máy đơn giản nên có thể 
sử dụng dễ dàng. Bên cạnh đó, tác 
giả đã biết tận dụng vật liệu rẻ 
tiền hoặc tận dụng phế liệu nên 
giá thành sản xuất máy thấp, ít 
tốn điện năng lại cho năng suất 
cao gấp 5 - 6 lần làm thủ công 
bằng tay; giá thành chỉ khoảng 2 
triệu đồng/máy. 

Em Trần Ngô Toàn cho biết sẽ 
tiếp tục nghiên cứu để cải tiến 
máy tuốt cọng lá dừa với công 
suất lớn hơn, có thể chuốt được 
nhiều lá dừa cùng một lúc, nhất là 
có thể chuốt được lá dừa khô, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 
nữa.  

(Theo TTXVN) 
 
GIỐNG NGỖNG XÁM  

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã có quyết 
định công nhận giống ngỗng xám 
do các nhà khoa học thuộc Trung 
tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên 
tuyển chọn là giống vật nuôi mới. 

Giống ngỗng xám có sức sống 
tốt, sử dụng nguồn thức ăn đơn 
giản (cỏ, thóc hay thức ăn công 
nghiệp), lông màu xám, mỏ và 
chân màu hồng. Ngỗng mái vào 
đẻ lúc 28-32 tuần tuổi, khối lượng 
cơ thể vào đẻ đạt 6,5-6,8 kg/con, 
năng suất trứng 55-60 
quả/mái/năm, khối lượng trứng 

145-160 g/quả. Ngỗng thương 
phẩm đạt khối lượng 6,5-7,5 
kg/con ở 16 tuần tuổi, tiêu tốn 
thức ăn/kg tăng khối lượng là 3,7 
kg. Về phương thức nuôi, giống 
ngỗng này có thể nuôi theo hình 
thức bán chăn thả hoặc chuồng 
kín đều thích nghi tốt. Thịt ngỗng 
thơm ngon, đậm, mềm, được 
người tiêu dùng ưa chuộng.  
(khoahocvacongnghevietnam.com

.vn) 
 

 
 
Hỏi: Xin cho hỏi tăng trưởng 

xanh là gì? 
Trả lời:  
Tăng trưởng xanh được coi là 

một chương trình toàn diện, tạo ra 
hướng tiếp cận mới trong tăng 
trưởng kinh tế, hướng tới phục 
hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự 
nhiên, nuôi dưỡng cuộc sống của 
con người và giảm thiểu tác động 
của biến đổi khí hậu. Chính vì 
vậy nhiều quốc gia trên thế giới 
đang tiếp cận theo xu hướng mới 
này nhằm hướng tới phát triển 
bền vững.  

 (Theo tinmoitruong.vn) 
Mẹo vặt:  
- Cách mài dao bằng kem đánh 
răng. 

Dao dùng lâu này thường bị 

HỎI – ĐÁP  
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cùn gỉ bạn có thể dùng những 
mẹo nhỏ này để làm cho dao sáng 
bóng và sắc bén trở lại. 

Trong thành phần của kem 
đánh răng chứa chất flour giúp 
cho các đồ dùng kim loại sáng 
bóng trở lại. Bên cạnh đó, chất 
làm trắng răng trong kem đánh 
răng còn giúp cho dao có thể sắc 
hơn chỉ sau hai phút. 

Theo kinh nghiệm của chị 
Hoàng Thu Trà (Hà Nội), hãy bôi 
kem đánh răng vào dao rồi để 
trong hai phút. Sau đó, rửa sạch 
lại bạn sẽ thấy con dao của mình 
sáng loáng và cũng sắc hơn rất 
nhiều. Ngoài ra khi dao bị cùn gỉ 
bạn có thể dùng giấm trắng có thể 
làm mềm vết gỉ trên lưỡi dao, 
ngoài ra, các chất có trong giấm 
trắng phản ứng với vết gỉ này, 
giúp loại bỏ gỉ sét bám trên con 
dao và giúp cho dao sắc hơn rất 
nhiều.  

Hoặc khi dao bị cùn, bạn hãy 
dùng một chiếc bát lật đáy bát 
hoặc đĩa lên, rắc ít muối lên phần 
gờ của đáy đĩa cho cả muối trải 
đều trên lưỡi dao đảm bảo con 
dao của bạn sẽ vô cùng sạch sẽ và 
sắc. 

 (Theo khoahocdoisong.vn) 
 

- Cách tái chế chai nhựa hữu 
dụng. 

Hãy tận dụng những vỏ chai 
đã uống hết, hoặc chai nước 
khoáng để làm chậu hoa cực iu 
cho mình nhé! 

 
Cách đơn giản nhất là cắt làm 

đôi, sau đó gắn miệng chai vào 
một chiếc đĩa CD cũ bằng keo 
silicon. Những chiếc chậu cute 
này rất thích hợp để bàn học của 
bạn. 

 
Bằng cách tận dụng những nắp 

chai khác kích thước. bạn có ngay 
một đồng hồ treo tường độc lạ. 

(Theo moitruong.net.vn) 


