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NĂM DẦN NÓI CHUYỆN HỔ   

Trong 12 con giáp Hổ được 
xuất hiện ở vị trí thứ 3, sau con 
Chuột và Trâu. Cứ mỗi một vòng 
quay của 60 hoa giáp con hổ được 
xuất hiện 5 lần với 5 vị trí khác 
nhau, bao gồm các năm: Giáp 
Dần, Bính Dần, Canh Dần, Nhâm 
Dần, Mậu Dần. 

Xưa nay hổ vẫn là một ác thú. 
Nó hung hãn nhất trong 12 con 
giáp. Nói về sự khôn ngoan, hổ 
không thể sánh với khỉ và chuột. 
Nói về sự kiên trì, sao hổ có thể 
sánh với trâu, nhanh không bằng 
ngựa, uy vũ sao sánh bằng Rồng, 
luồn lách và hiểm độc không thể 
bằng rắn. Thế nhưng, trong 12 
con thú, có lẽ hổ hội đủ các đặc 
chất: dũng mãnh, can trường, hiên 
ngang, dám tấn công cả những 
con thú to khỏe hơn nó. Nhờ 
những đặc chất ấy mà hổ là một 
trong những loài trở thành biểu 
tượng của sự hùng cường và sức 
mạnh vô song, vì thế nó được con 
người thần thánh hóa, không 
riêng ở nước ta mà cả nhiều nước 
khác cũng đưa hổ dự phần vào 
đời sống xã hội, văn hóa, và nghệ 
thuật. 

 Hổ là một loài thú lớn, ở Việt 

Nam Hổ đã đi vào tiềm thức của 
dân gian, trong thế giới tâm linh 
hình ảnh của Hổ khá đậm nét. Hổ 
có rất nhiều tên nào là Ông Hổ, 
Ông Ba mươi, Ông Cọp, Ông 
Hùm, Ông Hạm và con Hổ trong 
âm lịch được gọi là Dần. Khi nói 
về sự nghiệp truyền đời, người 
con giỏi không kém gì người cha 
thì dân gian ví “Hổ phụ sinh Hổ 
tử”, bàn về người anh hùng, 
người ta gọi vị đó là Hổ tướng – 
làm phù điêu cho lệnh của tướng 
soái hiệu lực nhất người ta đặt ra 
Hổ phù. Những nơi nguy hiểm 
chết người thì được dân gian gọi 
là “hang hùm”, miệng nói còn 
trêu vào những thủ lĩnh có quyền 
sinh, quyền sát mà không sợ thì 
được ví là dám “vuốt râu hùm”. 
Hoặc đụng chạm vào nơi mà 
không ai dám thì gọi người ấy đã 
ăn “gan hùm”… Ngược lại những 
người trước đó rất dũng mãnh 
nhưng do gặp hoàn cảnh đặc biệt 
họ bị khuất phục, dân gian có 
câu  “Hùm thiêng khi đã sa cơ 
cùng hèn”. Hay khi đã bị thất thế 
thì họ thường được gọi là "Hổ 
đồng bằng", bởi Hổ đồng bằng là 
Hổ trong chuồng, không dọa được 
ai. Cảnh tỉnh những ai chủ quan 
trong cuộc chiến, tha cho những 
kẻ địch đáng gờm, mà không 
lường hết hậu quả sau này thì 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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người ta nói là việc “Thả Hổ về 
rừng”. Hay bàn về sự nhanh nhẹn, 
dứt khoát mạnh mẽ một công việc 
của ai đó “Ngạ Hổ đắc thực”. Hổ 
đói vồ mồi, để so sánh sức khoẻ 
và trí tuệ của ai đó người ta ví 
người đó là "Hàng Long Phục 
Hổ". Nhưng đặc biệt hơn cả mà 
không có một con vật nào sao 
chép được sự uy dũng của Hổ, đó 
là “Hổ xú hùng tâm tại” tức con 
Hổ về già xấu xí nằm yên một 
chỗ nhưng hùng tâm của Hổ vẫn 
còn, chẳng một con vật nào dám 
qua mặt. Đây là ý dân gian muốn 
ca ngợi những vị anh hùng tuy 
tuổi đã cao, nhưng khí phách hào 
khí vẫn không bị mất đi, vì thế 
chẳng một ai dám xem thường... 

Rất nhiều tác phẩm văn 
chương, những truyện ngụ ngôn, 
nói về cọp, như truyện ngụ ngôn 
Cọp và Trí khôn Con người, Ngũ 
Hổ Tướng trong Tam Quốc Chí 
của La Quán Trung, tiểu thuyết 
Cọp Trắng, và đặc biệt trong bài 
thơ Nhớ Rừng của Thế Lữ: 

Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, 
cây già, 

Với tiếng gió gào ngàn, với 
giọng buồn hét núi, 

Với khi thét khúc trường ca dữ 
dội, 

Ta bước chân lên, dõng dạc, 
đường hoàng. 

Lượn tấm thân như sóng cuộn 
nhịp nhàng, 

Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ 
sắc, 

Trong hang tối, mắt thần đã 
quắc, 

Là khiến cho mọi vật đều im 
hơi. 

Ta biết ta là chúa tể muôn 
loài, 

Giữa chốn thảo hoa không tên, 
không tuổi. 

Nào đâu những đêm vàng bên 
bờ suối, 

Ta say mồi đứng uống ánh 
trăng tan, 

Đâu những ngày mưa chuyển 
bốn phương ngàn, 

Ta lặng ngắm giang sơn đổi 
mới… 

Ngôn ngữ trong thơ được dùng 
không cầu kỳ, không hoa mỹ, mà 
dung dị và táo tợn, ý tưởng 
chuyển biến nhịp nhàng nhưng 
dứt khoát, kết hợp nhuần nhị giữa 
Nỗi Nhớ và Rừng, tạo nên một 
con hổ độc đáo trong thi ca Việt 
Nam. 

 (TH) 
 

BIỂU DƯƠNG CÁC TẬP 
THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU 
TRONG PHONG TRÀO THI 
ĐUA CHÀO MỪNG 30 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP TỈNH 
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Chiều ngày 03/12, UBND tỉnh 
tổ chức Hội nghị tổng kết phong 
trào thi đua chào mừng kỷ niệm 
30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu (viết tắt là Phong 
trào thi đua), tổng kết Cuộc thi 
tìm hiểu “Bà Rịa - Vũng Tàu 30 
năm xây dựng và phát triển” và 
Cuộc vận động sáng tác ca khúc 
về Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tham dự Hội nghị có ông 
Phạm Viết Thanh - Ủy viên 
Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh 
ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, bà 
Nguyễn Thi Yến - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, ông 
Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - 
Chủ tịch Hội đồng Thi đua – 
Khen thưởng tỉnh; các Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh: Trần Văn Tuấn, 
Lê Ngọc Khánh; đại diện lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, cơ quan 
đảng, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện 
lãnh đạo các huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh; đại diện các tổ 
chức hội, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp, ngân hàng; các tập thể, cá 
nhân được khen thưởng cấp tỉnh, 
cấp Nhà nước; các tập thể, cá 
nhân đạt giải Cuộc thi tìm hiểu 
“Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm xây 
dựng và phát triển” và Cuộc vận 
động sáng tác ca khúc về Bà Rịa - 
Vũng Tàu chào mừng kỷ niệm 30 

năm Ngày thành lập tỉnh. 
Trong hơn 02 năm qua (2019 – 

2021), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
phải liên tục đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức, chịu sự tác 
động tiêu cực của suy thoái kinh 
kế, đặc biệt là tình hình dịch bệnh 
Covid-19 xảy ra đã làm cho đời 
sống nhân dân bị xáo trộn, sản 
xuất kinh doanh bị đình trệ; tuy 
nhiên, dưới sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng, sự điều hành của 
chính quyền các cấp, sự phối hợp 
đồng bộ của các tổ chức đoàn thể, 
sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân 
cùng với tinh thần “Càng khó 
khăn càng phải thi đua”, phong 
trào thi đua đã đạt được nhiều kết 
quả tích cực, góp phần vào việc 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng – an ninh của tỉnh.  

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Thọ ghi nhận và nhiệt liệt 
biểu dương những kết quả đạt 
được của các ngành, các cấp, cơ 
quan, đơn vị, cá nhân trong thực 
hiện phong trào thi đua chào 
mừng kỷ niệm 30 năm Ngày 
thành lập tỉnh.  

Trên cơ sở đánh giá kết quả 
thực hiện Phong trào thi đua, Chủ 
tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, 
ngành, địa phương, đơn vị tiếp 
tục tăng cường quán triệt, triển 
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khai, tuyên truyền và tổ chức thực 
hiện tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về thi đua, khen thưởng; chú 
trọng tổ chức thực hiện tốt các 
phong trào thi đua do Trung 
ương, Tỉnh đã phát động, đặc biệt 
là phong trào “Cả nước đoàn kết, 
chung sức, đồng lòng thi đua 
phòng, chống và chiến thắng đại 
dịch Covid-19”; giải quyết vấn đề 
bức thiết, những khó khăn, vướng 
mắc, tồn tại của cơ quan, đơn vị, 
địa phương một cách thiết thực, 
cụ thể bằng những giải pháp và 
phương thức phù hợp, hiệu quả, 
gắn với lợi ích cơ bản, chính đáng 
của Nhân dân và người lao động; 
thường xuyên tuyên truyền vận 
động để đông đảo các tầng lớp 
nhân dân, cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động hiểu và tự 
nguyện tham gia; đồng thời, quan 
tâm khen thưởng kịp thời tập thể, 
cá nhân trong thực hiện các phong 
trào thi đua, chú trọng khen 
thưởng những công nhân, nông 
dân, những người làm việc trực 
tiếp nhằm cổ vũ, động viên, tạo 
hiệu quả thiết thực, thúc đẩy 
phong trào phát triển liên tục... 

Nhằm ghi nhận những công 
lao đóng góp và biểu dương, tôn 
vinh, khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua yêu nước, Chủ 
tịch nước đã ban hành Quyết định 
tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 
“Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy 
thuốc ưu tú” cho 5 cá nhân trong 
ngành Y tế; danh hiệu Nhà giáo 
ưu tú cho 3 cá nhân trong ngành 
Giáo dục và Huân chương Lao 
động cho 4 tập thể, 9 cá nhân. 
Thủ tướng Chính phủ quyết định 
tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 20 
cá nhân và Cờ thi đua cho 7 tập 
thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
Bằng khen cho 14 tập thể và 23 
cá nhân. 

 
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ cho các tập 

thể, cá nhân. 
Tại Hội nghị, Ban Tổ chức 

cũng đã trao 3 giải A, 5 giải B, 11 
giải C cho những tác giả xuất sắc 
nhất Cuộc vận động sáng tác ca 
khúc về Bà Rịa - Vũng Tàu chào 
mừng kỷ niệm 30 năm Ngày 
thành lập tỉnh; trao giải cho 3 tập 
thể, 37 cá nhân đạt giải Cuộc thi 
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tìm hiểu “Bà Rịa - Vũng Tàu 30 
năm xây dựng và phát triển”. 

(Theo baria-vungtau.gov.vn) 
 

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU 
CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA 
- XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 
2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Thực hiện Kế hoạch số 
161/KH-UBND ngày 11/10/2021 
của UBND tỉnh về việc thực hiện 
các mục tiêu của Cộng đồng Văn 
hóa – Xã hội ASEAN giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu, Sở Khoa học và 
Công nghệ xây dựng Kế hoạch 
triển khai thực hiện nhằm mục 
đích Triển khai thực hiện các mục 
tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã 
hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu, phát huy vai trò của tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu trong tiến trình 
hội nhập, quảng bá hình ảnh đất 
nước, con người, văn hóa, tiềm 
năng đầu tư, những thành tựu đổi 
mới và hội nhập quốc tế của tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu đến với cộng 
đồng các nước trong khối 
ASEAN.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền thực hiện các mục tiêu của 
Cộng đồng Văn hóa – Xã hội 

ASEAN giai đoạn 2021-2025; 
góp phần nâng cao nhận thức của 
các cấp, các ngành, các địa 
phương và người dân về Cộng 
đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN; 
nhằm mang lại lợi ích cho người 
dân, hướng vào người dân, lấy 
người dân làm trung tâm để thực 
hiện các mục tiêu về văn hóa, xã 
hội với các tiêu chí về giáo dục, 
chăm sóc sức khỏe, môi trường, 
văn hóa, thông tin. 

 
Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn 

- Tăng cường phối hợp nghiên 
cứu lĩnh vực khoa học Xã hội – 
Nhân văn: về vùng đất, con người 
và truyền thống lịch sử của Bà 
Rịa – Vũng Tàu; bảo vệ, tôn vinh 
và phát huy chọn lọc, khai thác 
tiềm năng các giá trị văn hóa, lịch 
sử của địa phương, giới thiệu về 
những nét văn hóa đặc trưng, tiềm 
năng, thế mạnh của tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu; Thúc đẩy các hoạt 
động giao lưu, hợp tác với nước 
ngoài trên lĩnh vực văn hóa, thể 
thao với các nước trong khu vực. 

- Nâng cao nhận thức của các 
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cán bộ công chức, viên chức và 
người lao động về tầm quan trọng 
của công tác đối ngoại và hợp tác 
quốc tế nói chung và Cộng đồng 
Văn hóa - Xã hội ASEAN nói 
riêng. 

Với nội dung cụ thể như sau: 
1. Đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền 
a) Thông tin, tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại 
chúng với các hình thức phù hợp 
nhằm nâng cao nhận thức của cán 
bộ công chức, viên chức, người 
lao động thuộc Sở về các mục 
tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã 
hội ASEAN, những hoạt động nổi 
bật, các Hội nghị, các chính sách 
ngoại giao trong khu vực. 

b) Giới thiệu, tuyên truyền các 
chủ trương, đường lối, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước và của tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu có liên quan đến Cộng đồng 
Văn hóa - Xã hội ASEAN. 

2. Tham mưu UBND tỉnh lựa 
chọn, triển khai các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ trên cơ sở 
đề xuất đặt hàng của các Sở, Ban, 
Ngành và Địa phương phục vụ 
các mục tiêu của Cộng đồng Văn 
hóa-Xã hội ASEAN giai đoạn 
2021-2025 

3. Triển khai Kế hoạch thực 
hiện Chương trình hành động của 

UBND tỉnh ban hành thực hiện 
Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 
17/4/2020 của Chính phủ và Kế 
hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ thực hiện Nghị quyết số 52-
NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ 
Chính trị về một số chủ trương, 
chính sách chủ động tham gia 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, trong đó tập trung đẩy 
mạnh liên kết, hợp tác, hội nhập 
quốc tế để thực hiện các mục tiêu 
Cộng đồng Văn hóa – Xã hội 
ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

(TH) 
 
 

 
 
TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN 
PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN 
PCCC MÙA HANH KHÔ, TẾT 
NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN  

Ngày 23/11/2021, Ủy ban 
nhân dân tỉnh vừa ban hành kế 
hoạch số 17863/UBND-VP về 
việc tăng cường các biện pháp 
đảm bảo an toàn PCCC mùa hanh 
khô, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
và các biện pháp đảm bảo công 
tác PCCC&CNCH trong năm 
2022. 

Mục đích của kế hoạch là tổng 
kiểm tra, rà soát, đánh giá thực 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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trạng việc thực hiện các quy định 
của pháp luật về an toàn PCCC 
đối với các cơ sở sản xuất kinh 
doanh, kho hàng hóa có nguy cơ 
cháy nổ cao trong khu dân cư. 
Qua đó nâng cao hiệu lực quản lý 
nhà nước về PCCC, tăng cường 
trách nhiệm của UBND các cấp 
trong việc tổ chức thực hiện hiệu 
quả công tác PCCC&CNCH 
trong mùa hanh khô, Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần. Qua công tác 
kiểm tra phát hiện những tồn tại, 
hạn chế trong công tác đảm bảo 
an toàn PCCC để kịp thời chỉ đạo, 
hướng dẫn khắc phục; đồng thời 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của 
người đứng đầu các cơ sở trong 
việc đảm bảo an toàn PCCC; chủ 
động trong công tác phòng ngừa, 
kịp thời xử lý khi có cháy nổ xảy 
ra, hạn chế đến mức thấp nhất 
thiệt hại về người và tài sản. 

Đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào 
6 nội dung, cụ thể: (1) Việc duy 
trì điều kiện kinh doanh, điều kiện 
an toàn PCCC&CNCH tại cơ sở; 
Trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ sở, của CBCNV về công tác 
phòng cháy chữa cháy theo Điều 
5 Luật phòng cháy và chữa cháy 
và Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, 
bổ sung một số Điều của Luật 
phòng cháy và chữa cháy; Công 
tác tổ chức, hoạt động của lực 

lượng tại chỗ, công tác huấn 
luyện nghiệp vụ cho lực lượng 
PCCC cơ sở theo quy định; (2) 
Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động 
phòng cháy chữa cháy theo Điều 
4 Thông tư số 149/2020/TT-BCA 
ngày 31/12/2020 của Bộ Công an; 
Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động 
cứu nạn, cứu hộ theo Điều 9 
Thông tư số 08/2018/TT-BCA 
ngày 05/3/2018 của Bộ Công an; 
(3) Tình trạng kỹ thuật và chất 
lượng hoạt động của hệ thống báo 
cháy, chữa cháy, phương tiện 
chữa cháy tại chỗ, phương tiện 
cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị 
trong cơ sở theo TCVN 
3890:2009 “Phương tiện phòng 
cháy và chữa cháy cho nhà và 
công trình – Trang bị, bố trí, kiểm 
tra, bảo dưỡng”; Các điều kiện 
ngăn cháy, chống cháy lan, các 
điều kiện đảm bảo an toàn thoát 
nạn khi có cháy xảy ra; Các điều 
kiện đảm bảo an toàn về PCCC 
của cơ sở trong sử dụng điện, 
trong bảo quản hàng hóa, vật tư 
dễ cháy, nổ; quản lý nguồn lửa, 
nguồn nhiệt trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh; (4) Công tác lập 
và thực tập phương án chữa cháy 
và CNCH; (5) Việc thực hiện 
Nghị định số 23/2018/NĐ-CP 
ngày 23/02/2018 của Chính phủ 
quy định về bảo hiểm cháy, nổ 
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bắt buộc; (6) Việc thực hiện kiến 
nghị của các cơ quan chức năng 
qua các lần kiểm tra. 

Công an tỉnh được giao chủ trì, 
phối hợp với Sở Công Thương, 
Sở Du lịch, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố tổ chức kiểm tra 
theo các nội dung của kế hoạch 
này; kết thúc kiểm tra tổng hợp 
tình hình, kết quả báo cáo UBND 
tỉnh. 

  (Theo baria-vungtau.gov.vn) 
 

THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA 
MỨC ĐỘ AN TOÀN PHÒNG, 
CHỐNG THIÊN TAI ĐỐI VỚI 
CÔNG TRÌNH  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã ban hành Thông tư 
13/2021/TT-BNNPTNT quy định 
bảo đảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai trong quản lý, vận hành, 
sử dụng các khu khai thác khoáng 
sản, khai thác tài nguyên thiên 
nhiên khác, đô thị, du lịch, công 
nghiệp, di tích lịch sử; điểm du 
lịch; điểm dân cư nông thôn; công 
trình phòng, chống thiên tai, giao 
thông, điện lực, viễn thông và hạ 
tầng kỹ thuật khác. 

Trong đó, Thông tư nêu rõ quy 
định bảo đảm yêu cầu phòng, 
chống thiên tai đối với việc quản 
lý công trình phòng, chống sạt lở 
bờ sông, bờ biển. 

Xây dựng, kiện toàn, đào tạo, 
bồi dưỡng, tập huấn nâng cao 
năng lực chuyên môn nghiệp vụ, 
được cung cấp đầy đủ dụng cụ, 
trang thiết bị, thông tin liên lạc, 
bảo hộ đáp ứng yêu cầu phòng, 
chống thiên tai đối với lực lượng 
quản lý công trình phòng, chống 
sạt lở bờ sông, bờ biển. 

Đồng thời, cắm biển cảnh báo 
đối với khu vực xảy ra sự cố, 
nguy cơ xảy ra sự cố; thực hiện 
các biện pháp bảo đảm an toàn 
đối với công trình, người và 
phương tiện hoạt động trong 
phạm vi quản lý công trình 
phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ 
biển; đo đạc, quan trắc diễn biến, 
hiện trạng và các thông số cơ bản 
của công trình; diễn biến lòng 
dẫn, bờ sông, bờ biển; mực nước, 
dòng chảy, sóng, dòng thấm và 
các yếu tố khác tác động lên công 
trình; theo dõi diễn biến thiên tai 
ảnh hưởng đến công trình phòng, 
chống sạt lở bờ sông, bờ biển. 

Bên cạnh đó, duy tu bảo 
dưỡng bảo đảm khả năng làm 
việc của công trình; theo dõi, 
kiểm tra việc sửa chữa, gia cố, 
nâng cấp bảo đảm các yêu cầu 
theo tiêu chuẩn về thiết kế, thi 
công công trình phòng, chống sạt 
lở bờ sông, bờ biển; kiểm tra, 
đánh giá thường xuyên, định kỳ 
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và đột xuất về hiện trạng, mức độ 
an toàn phòng, chống thiên tai đối 
với công trình phòng, chống sạt lở 
bờ sông, bờ biển. Phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý kịp thời hư hỏng, sự 
cố, nguy cơ xảy ra sự cố, các hoạt 
động làm gia tăng rủi ro thiên tai. 

Trường hợp phát hiện sự cố 
hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, các 
hoạt động làm gia tăng rủi ro 
thiên tai vượt quá khả năng xử lý, 
phải chủ động thực hiện ngay các 
biện pháp ứng phó để hạn chế 
thiệt hại, đồng thời báo cáo kịp 
thời đến UBND cấp trực tiếp 
quản lý, cơ quan Nhà nước 
chuyên ngành về phòng, chống 
thiên tai cấp trực tiếp quản lý để 
được hỗ trợ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn có trách nhiệm theo 
dõi, đôn đốc và tổ chức hướng 
dẫn, kiểm tra việc thực hiện các 
quy định về bảo đảm yêu cầu 
phòng, chống thiên tai; hằng năm, 
rà soát, đánh giá, tổng hợp báo 
cáo UBND cấp tỉnh các trọng 
điểm xung yếu và phương án bảo 
vệ trọng điểm xung yếu đối với 
công trình phòng chống sạt lở bờ 
sông, bờ biển thuộc phạm vi quản 
lý trước mùa lũ 15 ngày. 

Tổng cục Phòng, chống thiên 
tai hướng dẫn việc triển khai thực 
hiện nội dung bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống thiên tai đối với 
công trình phòng, chống sạt lở bờ 
sông, bờ biển; thanh tra, kiểm tra 
trong việc thực hiện các quy định 
bảo đảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai đối với việc quản lý công 
trình phòng, chống sạt lở bờ sông, 
bờ biển. 

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 10/12/2021. 

(khoahocphothong.com.vn) 
 

CÁCH PHÂN BIỆT TRỨNG 
TƯƠI HAY HỎNG  

Cách phân biệt trứng tươi hay 
hỏng nhanh chóng như sau: 

Kiểm tra độ nổi trong nước 
Thử nghiệm độ nổi có thể chỉ 

ra độ tươi của trứng. Đặt trứng 
vào một bát nước lớn. Nếu trứng 
chìm hoặc ở dưới đáy, nó vẫn còn 
tươi, trứng cũ hơn sẽ nổi lên. Khi 
quả trứng càng cũ, càng nhiều 
không khí tích tụ trong nó, làm 
tăng độ nổi của nó. 

 
Kiểm tra mùi 
Có thể ngửi trứng để biết nó có 

bị hỏng không. Một quả trứng xấu 
sẽ tỏa ra mùi hôi khi đập ra hoặc 
khi đã nấu chín. Nên vứt bỏ bất 
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kỳ quả trứng nào có mùi hôi hoặc 
mùi khó chịu. 

Soi qua đèn 
Soi qua ánh đèn là một kỹ 

thuật mà các nhà sản xuất sử dụng 
để kiểm tra chất lượng của trứng. 
Trứng vẫn còn tươi nếu phần lõm 
chứa không khí nhỏ. Túi khí càng 
lớn, trứng càng cũ,  

(Theo laodong.vn) 
 

 
 
 

BÀ RỊA- VŨNG TÀU PHÁT 
HUY VAI TRÒ KINH TẾ TẬP 
THỂ   

Theo Liên minh hợp tác xã 
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, từ đầu 
năm đến nay, tỉnh đã thành lập 
được 9 hợp tác xã, tăng 150% so 
với kế hoạch năm, nâng tổng số 
hợp tác xã toàn tỉnh là 97, với 
2.924 thành viên và 2.653 lao 
động. 

Trong đó có 44 hợp tác xã 
trồng trọt, 5 hợp tác xã chăn nuôi, 
15 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, 
6 hợp tác xã khai thác thủy sản và 
27 hợp tác xã tổng hợp. Có thể 
thấy, sau một thời gian chịu tác 
động bởi đại dịch COVID-19, các 
hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đang nỗ lực tái 
hoạt động, phục hồi kinh tế, thích 

nghi linh hoạt, an toàn với tình 
hình mới. 

 
Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 

nông nghiệp giúp người dân thu được lợi 
nhuận cao. (Ảnh: TCTC). 

Theo định hướng phát triển 
kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 
đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu, kinh tế tập thể phấn 
đấu đóng góp khoảng 10% tổng 
sản phẩm trên địa bàn. Để đạt 
được mục tiêu này, định hướng 
xây dựng phát triển hợp tác xã 
ứng dụng công nghệ cao là một 
trong những giải pháp trọng tâm. 

Nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm 
quan trọng của kinh tế tập thể, 
trong những năm qua tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo, 
triển khai tích cực các nội dung 
hỗ trợ trong Chương trình hỗ trợ 
hợp tác xã theo Quyết định số 
2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 
của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh 
đã chủ động ban hành Chương 
trình, Nghị quyết, Kế hoạch và 
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
triển khai thực hiện trong tỉnh. Tổ 
chức bộ máy quản lý nhà nước và 
Ban Chỉ đạo về kinh tế tập thể các 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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cấp được thành lập, kiện toàn 
thường xuyên; Công tác tuyên 
truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến 
thức kinh tế tập thể, hợp tác xã 
cho cán bộ, công chức, viên chức, 
cán bộ quản lý hợp tác xã được 
thực hiện; các hoạt động hỗ trợ 
hợp tác xã về xúc tiến thương 
mại, mở rộng thị trường; ứng 
dụng khoa học kỹ thuật, công 
nghệ mới; tư vấn thành lập mới, 
chuyển đổi hợp tác xã theo Luật 
hợp tác xã 2012, hỗ trợ vốn phát 
triển sản xuất cho các hợp tác xã 
được các sở, ban, ngành địa 
phương quan tâm thực hiện. 

Thông qua các chính sách hỗ 
trợ, góp phần thúc đẩy hợp tác xã 
hoạt động ổn định và hiệu quả 
hơn; công tác tư vấn, hướng dẫn 
các hợp tác xã chuyển đổi tổ chức 
lại hoạt động và công tác kiểm 
tra, giám sát hoạt động của các 
hợp tác xã được quan tâm thường 
xuyên giúp các hợp tác xã hoạt 
động theo đúng quy định của 
pháp luật; các hợp tác xã đã áp 
dụng khoa học kỹ thuật, công 
nghệ vào sản xuất, đã tạo ra được 
những sản phẩm chất lượng cao 
đáp ứng nhu cầu trong nước và 
xuất khẩu; một số hợp tác xã xây 
dựng được chuỗi giá trị trong sản 
xuất; thực hiện việc liên kết trong 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm... 

Theo kế hoạch phát triển kinh 
tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 
2021 - 2030, tỉnh Bà Rịa- Vũng 
Tàu xác định mục tiêu trong 10 
năm tới là tập trung phát triển hợp 
tác xã đa dạng về lĩnh vực, 
khuyến khích phát triển kinh tế 
tập thể trên các ngành nghề, lĩnh 
vực của nền kinh tế, trên mọi 
vùng lãnh thổ; các hình thức mở 
rộng quy mô thành viên; ứng 
dụng khoa học công nghệ phục vụ 
sản xuất, kinh doanh; sản xuất 
theo chuỗi giá trị, liên kết với 
doanh nghiệp; bảo đảm lợi ích 
thành viên.... Đặc biệt, việc xây 
dựng các mô hình kinh tế tập thể 
về phát triển ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao về phát 
triển nông nghiệp mà nòng cốt là 
phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao, đây là cách để tỉnh từng bước 
trở thành trung tâm nông nghiệp 
công nghệ cao của cả nước. 

 (Theo dangcongsan.vn) 
 
HOA TẾT 2022: NÔNG DÂN 
GIẢM DIỆN TÍCH, TĂNG 
CHẤT LƯỢNG 

Để thích ứng với tình hình 
dịch bệnh COVID-19, tại các làng 
hoa lớn các tỉnh phía Nam, các 
chủ vườn đã chủ động giảm diện 
tích xuống giống, tăng chất lượng 
hoa kiểng để hy vọng được giá. 



Phổ Biến Kiến Thức số 264 - 12.2021 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 12 

Tiền Giang: Tổ hợp tác (THT) 
sản xuất hoa tươi Mỹ Phong (xã 
Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho) tỉnh 
Tiền Giang được xem là nơi trồng 
hoa Tết nhiều nhất làng hoa Mỹ 
Tho. Dự kiến THT sẽ cho ra thị 
trường khoảng 200.000 giỏ hoa 
tươi với các chủng loại hoa, như: 
Vạn thọ, cúc mâm xôi, mào gà, 
vàng hòe, cúc Hà Lan, Cát 
Tường, đồng tiền…, giảm khoảng 
2/3 sản lượng so với mọi năm, 
đáp ứng nhu cầu phục vụ hoa tươi 
Tết  2022 của người dân tỉnh Tiền 
Giang và các tỉnh lân cận. Theo 
nhận định của THT sản xuất hoa 
tươi Mỹ Phong, năm nay, sản 
lượng các loại hoa dài ngày có 
chiều hướng giảm do thời gian 
ươm và xuống giống rơi vào thời 
điểm giãn cách xã hội nên việc 
chăm sóc cũng như trồng hoa 
không thể thực hiện được. 

 
Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang 

diễn biến phức tạp, người trồng hoa 
đang lo lắng về đầu ra cũng như các mối 

tiêu thụ. (Ảnh Quỳnh Mai). 
Hiện nay tình hình dịch 

COVID-19 đang diễn biến phức 

tạp, người trồng hoa đang lo lắng 
về đầu ra cũng như các mối tiêu 
thụ. Vì hàng năm, đầu ra của làng 
hoa Mỹ Tho chủ yếu là các 
thương lái đến từ TP. Hồ Chí 
Minh, Vũng Tàu và tỉnh tổ chức 
trang trí đường hoa, khu vui chơi 
dịp Tết.  

Cần Thơ: Không khí chuẩn bị 
hoa Tết tại làng hoa Phó Thọ - Bà 
Bộ, phường Long Hòa, quận Bình 
Thủy, thành phố Cần Thơ những 
ngày này không nhộn nhịp như 
những năm trước. 

Theo thông lệ hằng năm, từ 
tháng 6 âm lịch, nông dân thành 
phố Cần Thơ rục rịch chuẩn bị 
vào vụ trồng hoa phục vụ thị 
trường Tết Nguyên đán để kịp 
xuất bán vào tháng 12 âm lịch. 
Nhưng năm nay, do ảnh hưởng 
nặng nề của dịch COVID-19 kéo 
dài, quy mô và số lượng người 
trồng hoa đã giảm nhiều. 

Để giảm bớt rủi ro, nhiều 
người trồng hoa ở làng nghề, đã 
chuyển dần sang mô hình kinh 
doanh hoa chậu, hoa trồng trong 
gia đình với nguồn hàng nhập từ 
thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 
Tháp và thành phố Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng. Mặc dù đã chuẩn bị 
đầy đủ chậu, đất, cây giống để 
trồng nhiều loại hoa ngày Tết, 
nhưng nông dân vẫn lo ngại sự 
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biến động của thị trường trong bối 
cảnh dịch COVID-19. Tuy vậy, 
vụ hoa Tết là vụ mùa đẹp nhất 
trong năm, nên bà con vẫn cố 
gắng duy trì vì gắn bó cái nghề đã 
qua nhiều thế hệ.. 

Đồng Tháp: Không còn chạy 
theo số lượng, năng suất như các 
năm trước, nhiều nông dân tập 
trung vào hiệu quả, kịp thời nắm 
bắt thị trường để canh tác loại 
hoa, kiểng phù hợp vụ Tết. 

Nhiều chủ vườn hoa tại TP Sa 
Đéc ngoài trồng cúc pico, cúc 
mai, cúc đồng tiền còn trồng thêm 
các loại cây kiểng ăn trái như: 
mâm xôi đen, nho thân gỗ, chanh 
cẩm thạch,… Năm nay, do dịch 
bệnh diễn biến phức tạp, việc tính 
toán gieo giống, chăm sóc và 
canh cho hoa nở đúng thời điểm 
Tết không hề dễ dàng. Vì vậy, họ 
phải tập trung chăm sóc từng giai 
đoạn sinh trưởng của hoa để bảo 
đảm chúng vừa đạt chất lượng 
vừa nở đúng dịp Tết. Chủ động 
thích ứng bằng cách trồng giảm 
số lượng hoa, kiểng để xen vào 
trồng nhiều giống mới và vận 
dụng công nghệ thông tin thông 
qua các ứng dụng xã hội như 
Zalo, Facebook... để giới thiệu, 
quảng bá hoa kiểng với những 
thương lái gần xa. 

TP Hồ Chí Minh: Thời gian 

này các nhà vườn đang tất bật 
chuẩn bị chăm sóc cho vụ hoa 
phục vụ Tết Nhâm Dần 2022. Để 
hoa phát triển tốt, nở đúng dịp 
Tết, các nhà vườn tăng cường 
chăm sóc bằng nhiều biện pháp 
như làm nhà, mua lưới giăng kín 
chống mưa gió, sâu bọ, tưới 
thuốc, lắp đặt thêm bóng đèn điện 
để kích thích cây hoa sinh 
trưởng... Tuy vậy, dự kiến vụ hoa 
tết năm nay các nhà vườn vẫn sẽ 
cung ứng ra thị trường 3.000 đến 
4.000 chậu hoa với nhiều chủng 
loại đa dạng như: sống đời, dừa 
cạn, mào gà, dạ anh thảo, cúc bi 
và một số chủng loại mới... 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hàng 
năm, để chuẩn bị cung ứng cho 
thị trường hoa tết, làng hoa Kim 
Dinh, TP. Bà Rịa có khoảng 22 ha 
diện tích trồng hoa của hơn 150 
hộ, với các giống hoa truyền 
thống như: cúc pha lê, cúc đại 
đóa, vạn thọ, mào gà, cát tường… 

 
Do ảnh hưởng bởi dịch, bệnh COVID-
19, nhiều nhà vườn ở Kim Dinh lo ngại 
thị trường hoa Tết 2022 không có đầu 

ra. 
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Năm nay, do ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh COVID-19 nên diện 
tích xuống giống hoa phục vụ Tết 
Nguyên đán 2022 đã giảm 6 ha so 
với mọi năm. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu, vụ hoa Tết năm 2022, 
nông dân trồng hoa trên địa bàn 
chỉ xuống giống khoảng 100 ha, 
giảm khoảng 20ha so với mọi 
năm. Để tránh thị trường tiêu thụ 
gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 
còn diễn biến phức tạp, nông dân 
giảm diện tích hoa trong vụ sản 
xuất cuối năm. 

  (Theo dangcongsan.vn) 
 

CÁCH CHĂM CÂY CẢNH 
XANH TƯƠI, TRỔ HOA ĐÓN 
TẾT  

Gần Tết Nguyên đán là thời 
điểm các gia đình trang hoàng 
nhà cửa chào đón năm mới. Để 
ngôi nhà tràn ngập sắc xuân, hoa 
và cây cảnh là thứ không thể 
thiếu. 

Chuyên gia chăm sóc cây cảnh 
Nguyễn Khắc Bảo cho biết, để 
cây xanh tươi, bạn cần lưu ý: 

- Thay chậu, bón phân cho 
cây: Sau một thời gian, bạn nên 
chuyển cây sang một chậu lớn 
hơn. Bón phân hữu cơ và NPK. 

- Chăm cây bonsai: Thường 

xuyên cắt tỉa cho cây theo dáng 
ban đầu. Bón phân hữu cơ và 
phân NPK trộn lẫn với nhau. Tưới 
nước 2 lần/ngày. 

- Chăm sóc chậu hoa treo: 
Thường xuyên lặt lá khô, lá héo. 
Bón phân vi sinh trùn quế hoặc 
phân dơi. Bón phân 2 lần/tháng. 
Tưới nước 2 lần/ngày, tránh tưới 
nước 12h trưa. 

(Theo vtv.vn) 
 

XỬ LÝ NƯỚC TRONG NUÔI 
LƯƠN KHÔNG BÙN 

Một số chỉ tiêu chất lượng 
nước cơ bản cho nuôi lươn trên bể 
không bùn: Ôxy hòa tan: >2 mg/l, 
nhiệt độ 25 – 320C, NH3/NH4 <2 
mg/l, pH 6,5 – 8.5. Trên thực tế 
hiện nay có rất nhiều nguồn nước 
nuôi lươn không bùn như nguồn 
nước mưa, nước sông, nước máy. 

Nguồn nước mưa: Là nguồn 
nước tự nhiên nhưng không khả 
thi do phụ thuộc vào lượng mưa 
tùy theo từng vùng. Dự trữ nước 
mưa cũng là một vấn đề khó khăn 
vì trong nước mưa có một lượng 
lớn asen là nguyên nhân xuất hiện 
rêu làm ảnh hưởng đến nguồn 
nước. Ngoài ra, khi hứng nước 
mưa bằng các mái ngói sẽ vô tình 
làm tăng hàm lượng tạp chất có 
hại trong nước không phù hợp 
cho việc nuôi lươn. 
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Nguồn nước máy: Là nguồn 
nước phổ biến ở thành thị, tại các 
vùng nông thôn nước máy vẫn 
còn khá khan hiếm, nên đây 
không phải là nguồn nước phù 
hợp đối với các hộ muốn nuôi 
lươn. Chưa kể, trong nước máy 
tuy đã qua xử lý nhưng thành 
phần Clo vẫn rất cao nên PH 
không phù hợp để nuôi lươn. 

Nguồn nước sông: Có thể là 
nguồn nước tự nhiên hoặc nguồn 
nước có pha lẫn tạp chất, hoặc bị 
ô nhiễm do quá trình xả thải. 

Phương pháp xử lý 
Hiện nay với tình trạng hạn 

mặn việc sử dụng chế phẩm sinh 
học để xử lý nước ao, mương 
vườn, sông để cấp nước cho lươn 
được xem là xu thế thích ứng. Hệ 
thống xử lý nước bằng phương 
pháp sinh học với nuôi lươn 
không bùn bao gồm ao chứa, ao 
lắng và bể lọc cơ học. Tùy theo 
nhu cầu lượng nước cần dùng cho 
bể lươn mà diện tích ao chứa, ao 
lắng và bể lọc cơ học có thể tích 
chứa nước phù hợp nhưng phải 
đảm bảo đủ nước cấp cho bể lươn 
từ 7 – 10 ngày sau một lần xử lý. 
Công dụng của từng bể: 

+ Ao chứa dùng để cấp nước 
cho bể lươn; 

+ Bể lọc cơ học để lọc vật chất 
hữu cơ, vi khuẩn trong nước từ ao 

lắng lên và cấp cho bể chứa; 
+ Ao lắng để chứa nước thải từ 

bể lươn và cấp nước qua bể lọc cơ 
học. Ao lắng có thể tận dụng để 
nuôi thủy sản ăn lọc như cá sặc 
rằn, cá rô phi. 

Ao chứa là ao đất được lót bạc 
hay xây dựng bể nổi trên mặt đất 
có lót bạt. Ao chứa phải che chắn 
ánh sáng, tránh lá cây, bụi rơi 
vào. Nước trong ao chứa được xử 
lý bằng Iodine hoặc thuốc tím 
(KMnO4) trong 24 giờ với liều 
khuyến cáo của nhà sản xuất. 
Trong trường hợp cần nước gấp 
có thể xử lý nước bể chứa bằng 
Chlorine với nồng độ 30ppm sau 
đó sục khí ngoài nắng trong 12 
giờ có thể sử dụng nước cấp cho 
lươn. 

Bể lọc cơ học: Sử dụng phi 
nhựa có thể tích từ 300 lít được 
bố trí gồm 4 lớp: lớp sỏi, cát 
mangan (có thể thay thế bằng 
than hoạt tính), cát xây và lớp sỏi. 
Bể này chỉ có tác dụng lọc các 
chất hữu cơ trong nước được lấy 
từ ao lắng, kênh, rạch, hay sông. 
Nên lấy nước từ ao lắng để kiểm 
soát hóa chất độc hại từ hoạt động 
sản xuất nông nghiệp. 

Ao lắng được lót bạt hay lót 
tấm lợp Fibro xung quanh mé bờ 
có thể tích tùy theo lượng nước 
cần dùng, có độ sâu >1,5 m. Thiết 
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kế ao lắng thường có diện tích ao 
lớn hơn ao chứa 1,5 lần, vì sau 7 
– 10 ngày nước trong ao chứa cấp 
cho bể nuôi không hết có thể xả 
xuống ao lắng để phòng ngừa 
nước bị nhiễm khuẩn hay lên tảo. 
Nước ao lắng được xử lý Iodine, 
vôi bột 15 ngày/lần sau 24 giờ xử 
lý thêm chế phẩm vi sinh để xử lý 
nước. 

Lưu ý khi cấp nước: Lươn rất 
mẫn cảm với môi trường, dễ sốc 
nhiệt; tùy theo thời tiết, độ tuổi để 
có sự điều chỉnh hợp lý khi xả 
nước bẩn từ trong bể nuôi ra 
ngoài và bơm nước sạch vào 
trong bể. Thông thường thực hiện 
cùng lúc vừa xả nước bẩn, vừa 
bơm nước sạch. Cùng đó, nên 
thay nước sau khi đã cho lươn ăn. 
Mực nước bơm vào bể theo sự 
trưởng thành của con lươn. Khi 
lươn còn nhỏ, mực nước tối thiểu 
ngập đàn lươn là trên 10 cm; lươn 
nhỡ trên 20 cm; lươn thương 
phẩm (loại 300 g/con) khoảng 35 
cm nước trở lên. 

 (Theo thuysanvietnam.com.vn) 
 

 
 
 

NHỮNG VẤN ĐỀ SỨC KHỎE 
NGÀY TẾT 

Dịp Tết là kỳ nghỉ quý giá 

trong năm để mọi người nghỉ 
ngơi sau một năm miệt mài làm 
việc và cống hiến song Tết cũng 
là thời điểm mà nhiều bệnh tật 
phát sinh, như: 

 Rối loạn tiêu hóa: Người 
bệnh thường có biểu hiện đau 
bụng sau khi ăn, chướng bụng đầy 
hơi, khó tiêu. Có thể xuất hiện 
nôn, buồn nôn, tiêu chảy. Với 
bệnh này thì việc điều trị sẽ đơn 
giản hơn, có thể cho người bệnh 
uống men tiêu hóa, nhai một ít 
gừng tươi, ăn các thực phẩm có 
tác dụng hỗ trợ cho tiêu hóa như 
sữa chua… và đi lại nhẹ nhàng 
sau khi ăn để hệ thống dạ dày ruột 
hoạt động hiệu quả hơn. Nếu sau 
đó các triệu chứng vẫn không đỡ 
thì có thể đến các cơ sở y tế để 
được khám và điều trị. 

 Ngộ độc thực phẩm: Đa phần 
có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, 
đi ngoài, sốt nhẹ và mệt mỏi 
nhiều. Các biểu hiện của bệnh 
thường xuất hiện sau khi ăn 
khoảng từ 30 phút, người bệnh có 
thể thấy đau bụng, buồn nôn, 
nhức đầu choáng váng, sau đó 
nôn nhiều hoặc tiêu chảy, kèm 
theo đó người bệnh có thể bị sốt 
nhẹ… Mức độ trầm trọng của 
bệnh sẽ khác nhau tùy theo mức 
độ độc và loại chất độc. Khi các 
triệu chứng này xuất hiện, cần 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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ngưng sử dụng ngay các thực 
phẩm nghi ngờ và đưa người bệnh 
đến các cơ sở y tế để được khám 
và điều trị, tuyệt đối không tự ý 
điều trị tại nhà hay dùng các loại 
thuốc dân gian hay thuốc tây để 
cầm tiêu chảy hay giảm nôn mửa. 

 Dị ứng thực phẩm: Nhiều 
người khi ăn thực phẩm lạ nhất là 
hải sản lạ có biểu hiện ngứa toàn 
thân, nổi dát, hoặc các đốm xung 
huyết, xuất huyết. Nặng hơn có 
thể khó thở và tím tái cần cấp cứu 
ngay. 

 Viêm tụy cấp: Phần lớn tất cả 
các trường hợp viêm tụy cấp đều 
xuất hiện sau một bữa ăn giàu 
dinh dưỡng. Người bệnh có biểu 
hiện đau bụng vùng thượng vị, 
nôn ói dữ dội, người mệt lả kèm 
theo sốt và nhịp tim nhanh… 
Những trường hợp này nên đưa đi 
viện cấp cứu ngay. 

 Tăng đường máu đột ngột: 
Các món ăn đặc trưng ngày Tết 
như bánh chưng, bánh tét, mứt… 
thường có hàm lượng đường và 
tinh bột cao. Việc ăn các thức ăn 
này với lượng nhiều không kiểm 
soát có thể dẫn dến tình trạng 
đường máu tăng cao có thể gây ra 
các biến chứng nguy hiểm. 

 Các cơn gout cấp: Các cơn 
gout cấp đa phần khởi phát vào 
ban đêm với đặc trưng sưng nóng 

đỏ đau khớp bàn ngón chân cái.  
 Tăng huyết áp: Việc sử dụng 

rượu bia, chất kích thích, các thức 
ăn sẵn đóng hộp, các loại thực 
phẩm muối chua, đồ ăn nhiều dầu 
mỡ là nguyên nhân khiến cho chỉ 
số huyết áp tăng cao. 

 Các vấn đề về bệnh tim 
mạch: Đây phần nhiều là hậu quả 
của tình trạng tăng huyết áp, tăng 
đường máu, tăng rối loạn chuyển 
hóa… 

 Ngộ độc rượu: Có thể là do 
uống quá nhiều rượu bia hoặc 
uống phải rượu giả. Ngộ độc rượu 
khi không được cấp cứu kịp thời 
và đúng cách có thể dẫn đến tử 
vong. 

Một đối tượng khác cũng cần 
được quan tâm ngày Tết đó là trẻ 
em.  

Theo lời khuyên của 
PGS.TS.BS. Võ Văn Thắng dịp 
Tết cần lưu ý 

- Ăn mặc: trời lạnh, người lớn 
tuổi cần ăn mặc đủ ấm khi đi ra 
ngoài, không nên ra khỏi nhà vào 
ban đêm và tập thể dục vào sáng 
sớm. Ăn uống đủ dinh dưỡng, 
nghỉ ngơi hợp lý sẽ giữ được sự 
khỏe mạnh chống chọi với thời 
tiết lạnh bất thường. 

- Sinh hoạt: Duy trì nếp sinh 
hoạt hàng ngày, tránh làm việc 
quá sức. Không nên đi chơi quá 
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xa. Không ra ngoài gió lạnh ngay 
sau khi uống bia rượu. 

- Về ăn uống: luôn luôn đảm 
bảo ăn 3 bữa sáng, trưa, tối đúng 
giờ, tránh quá bữa, bỏ bữa, chỉ 
nên ăn vừa no để dễ tiêu hóa. Hạn 
chế các thức ăn nhanh, nhiều dầu 
mỡ. Tránh uống rượu bia, hút 
thuốc lá quá nhiều. 

- Đối với những người bị tăng 
huyết áp và đái tháo đường cần 
đặc biệt lưu ý dùng thuốc đúng 
giờ, kiểm tra huyết áp và đường 
máu thường xuyên. Cũng nên lưu 
tâm trong vấn đề ăn uống. Cố 
gắng duy trì tập luyện thể thao 
nhẹ nhàng để tiêu hao năng lượng 
dư thừa. Cần nhập viện ngay khi 
huyết áp hoặc đường máu tăng 
quá cao hoặc có biểu hiện đau 
ngực, yếu liệt nửa người… 

- Nhà có trẻ nhỏ cần trông 
nom cẩn thận để tránh các tai nạn 
không đáng có. Nên cho trẻ ăn 
uống vừa phải, không nên để trẻ 
ăn quá nhiều bánh kẹo, mứt, nước 
ngọt… 

Trên đây là những bệnh lý 
thường khởi phát vào dịp Tết và 
những lưu ý về sức khỏe, chế độ 
dinh dưỡng tập luyện cho mọi 
người. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ 
có một cái Tết an toàn, vui vẻ và 
tràn đầy yêu thương. 

 (bvnguyentriphuong.com.vn) 

TRIỂN KHAI KỊP THỜI CÁC 
BIỆN PHÁP CHĂM SÓC TRẺ 
EM MỒ CÔI DO ĐẠI DỊCH 
COVID-19 

Ngày 26/11/2021 Ủy ban nhân 
dân tỉnh vừa ban hành công 
văn số 18145/UBND-VP đề nghị 
các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố tỉnh triển khai kịp thời 
các biện pháp chăm sóc trẻ em 
mồ côi do đại dịch COVID-19. 

Theo nội dung Văn bản, hiện 
nay tình hình dịch bệnh COVID-
19 đang diễn biến phức tạp, trong 
đợt bùng phát dịch lần thứ 4, trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
đã có 09 trẻ em bị mồ côi do 
cha/mẹ do Covid-19. Để kịp thời 
chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm nhẹ 
nỗi đau thương, mất mát của các 
em, thực hiện Công văn số 
3234/LĐTBXH-TE ngày 
23/9/2021 của Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội về việc 
triển khai kịp thời các biện pháp 
chăm sóc trẻ em mồ côi do đại 
dịch Covid -19, Ủy ban nhân dân 
tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, 
địa phương thực hiện các nhiệm 
vụ như sau: 

1. Giao Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội: 

- Chủ trì phối hợp với các đơn 
vị liên quan triển khai thực hiện 
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đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội 
đối với nhóm trẻ em này theo quy 
định của Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 
năm 2021 của Chính phủ về chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối 
tượng bảo trợ xã hội; chính sách 
hỗ trợ cho trẻ em tại Nghị quyết 
số 68/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 
7 năm 2021 của Chính phủ và 
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 
ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số 
chính sách hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch COVID-19; 
Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg 
ngày 06 tháng 11 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quyết 
định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 
tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính sách 
hỗ trợ người lao động và người sử 
dụng lao động gặp khó khăn do 
đại dịch COVID-19;  Quyết định 
số 1931/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
về Quy định đối tượng, định mức 
hỗ trợ cho người hoạt động kháng 
chiến, người có công giúp đỡ 
cách mạng, hộ nghèo, đối tượng 
bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo và 
trẻ em phải cách ly tập trung gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 
theo điểm 12 Mục II Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01tháng 07 
năm 2021 của Chính phủ; 

Hỗ trợ kịp thời cho trẻ em là 
con của sản phụ bị nhiễm 
COVID-19; trẻ em có cả cha và 
mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19; 
có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm 
COVID-19 có hoàn cảnh khó 
khăn từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em 
Việt Nam. 

- Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân có đề xuất dự án, 
kế hoạch, hoạt động hỗ trợ, chăm 
sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu 
dài nhóm trẻ em này đảm bảo 
tuân thủ các quy định pháp luật 
đối với việc chăm sóc, giáo dục, 
bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt và chăm sóc thay thế cho trẻ 
em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị 
bỏ rơi, trẻ em không nơi nương 
tựa.... 

2. Giao Sở Tư pháp chỉ đạo 
việc trợ giúp pháp lý cho các em 
theo quy định của pháp luật để 
bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em 
không bị xâm hại do các em 
không có sự giám hộ của cha, mẹ. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố: 

- Thường xuyên cập nhật số 
lượng, danh sách, hoàn cảnh cụ 
thể, điều kiện chăm sóc từng 
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trường hợp trẻ em có cha, mẹ mất 
do đại dịch COVID-19, nguyện 
vọng của trẻ em và người giám hộ 
của trẻ em để có biện pháp trợ 
giúp kịp thời, phù hợp. 

- Thực hiện việc chăm sóc 
thay thế cho các em theo quy định 
của Luật Trẻ em, Nghị định số 
56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 
năm 2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật 
Trẻ em và hướng dẫn thực hiện 
chăm sóc thay thế trẻ em bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại 
Công văn số 4450/BCĐTE-
SLĐTBXH ngày 05/11/2021 của 
Ban chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc, 
giáo dục trẻ em tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. Ưu tiên bố trí, hỗ trợ 
trẻ em được chăm sóc thay thế 
bởi người thân, bởi cá nhân, gia 
đình nhận chăm sóc để trẻ em 
được sống trong môi trường gia 
đình và bảo đảm lợi ích tốt nhất 
cho trẻ em. Việc trẻ em được 
chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ 
giúp xã hội chỉ là biện pháp sau 
cùng. 

- Ban hành chính sách, kế 
hoạch của địa phương về hỗ trợ, 
chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt 
và lâu dài đối với nhóm trẻ em 
mồ côi do đại dịch COVID-19.  

Khi có các vướng mắc phát 
sinh hoặc trường hợp khẩn cấp 

liên quan đến nhóm trẻ em mồ côi 
do đại dịch COVID-19 cần chủ 
động thông tin, phối hợp với Sở 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời; 
báo cáo Ủy ban nhân tỉnh những 
trường hợp khó khăn, vướng mắc 
để chỉ đạo xử lý. 

  (Theo CV 18145/UBND-VP) 
 

DÙNG GÓI THUỐC ĐIỀU 
TRỊ F0 TẠI NHÀ ĐÚNG 
CÁCH 

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, 
Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm 
Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 
gói thuốc phát cho F0 điều trị tại 
nhà gồm có 03 gói: 

Túi thuốc A gồm: thuốc giảm 
đau, hạ sốt, vitamin. Thuốc hạ sốt 
sẽ được dùng khi người bệnh sốt 
trên 38,5oC, có thể lặp lại mỗi 4-6 
giờ nếu vẫn còn sốt. Các loại 
vitamin uống ngày 02 lần, mỗi lần 
01 viên. Gói thuốc này dùng trong 
7 ngày. 

Gói thuốc B gồm: các loại 
thuốc kháng viêm có chứa 
corticoid và thuốc chống đông, đủ 
dùng trong 3 ngày. 

Gói thuốc C gồm: 
Molnupiravir dùng điều trị cho 
bệnh nhân F0 có triệu chứng nhẹ, 
thể hiện qua nhịp thở dưới 20 
lần/phút, nồng độ SpO2 cao hơn 
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hoặc bằng 96%. Gói thuốc C có 
lượng thuốc đủ dùng trong 05 
ngày. 

Để điều trị an toàn, Bác sĩ 
Khanh khuyến cáo: trong gói 
thuốc B có những loại thuốc đặc 
trị, phải có ý kiến chỉ định của 
bác sĩ. Gói thuốc B chỉ sử dụng 
trong một số tình huống đặc biệt, 
có triệu chứng sớm của suy hô 
hấp như: cảm thấy khó thở, thở 
hụt hơi, khó thở tăng lên khi vận 
động, nhịp thở khi nghỉ ngơi trên 
20 lần mỗi phút hoặc đo SpO2 
dưới 95%. Trong thời gian này 
người bệnh cần tiếp tục liên hệ 
bác sĩ để được hỗ trợ. 

Việc tùy tiện tìm mua sử dụng 
thuốc Corticoid và thuốc chống 
đông khi mới phát hiện dương 
tính và uống thuốc không theo 
hướng dẫn của bác sĩ có thể làm 
cho bệnh nặng và kéo dài hơn. 

Theo Bác sĩ Khanh, F0 khi 
điều trị tại nhà nên bình tĩnh, 
nghe theo hướng dẫn của bác sĩ, 
nhân viên y tế. Mỗi gói thuốc khi 
phát cho người dân đã được nhân 
viên y tế dặn dò cách sử dụng và 
có cả giấy hướng dẫn trong mỗi 
gói thuốc. 

            (Theo baotravinh.vn) 
 

CÁCH NHẬN BIẾT, THEO 
DÕI VÀ ĐIỀU TRỊ CHO TRẺ 

MẮC COVID-19 
Trước tình hình dịch COVID-

19 diễn biến phức tạp, số lượng 
trẻ em bị nhiễm COVID-19 có 
chiều hướng tăng lên. Điều này 
khiến phụ huynh vô cùng hoang 
mang lo lắng. 

 1. Khi nào nghi ngờ con bị 
nhiễm COVID -19? 

Trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính (sốt và có ít nhất một triệu 
chứng của bệnh đường hô hấp: 
Ho, đau họng, khó thở…) và có 
một trong những điều kiện sau: 

Có yếu tố dịch tễ liên quan đến 
COVID-19: 

- Tiền sử ở/đi/đến/qua vùng 
dịch tễ (là những vùng có ghi 
nhận ca COVID-19 mắc COVID-
19, hoặc nơi có ổ dịch đang hoạt 
động) trong thời gian 14 ngày 
trước khi khởi phát triệu chứng. 

- Tiền sử tiếp xúc với ca bệnh 
COVID-19 hoặc tiền sử tiếp xúc 
gần với  các trường hợp nghi 
ngờ/hoặc ca bệnh trong vòng 14 
ngày trước khi khởi phát các  triệu 
chứng. Bao gồm: tiếp xúc tại các 
cơ sở y tế (tiếp xúc với nhân viên 
y tế mắc  COVID-19; thăm người 
bệnh hoặc ở cùng phòng bệnh có 
người bệnh mắc  COVID-19); tiếp 
xúc trực tiếp trong khoảng cách ≤ 
2m với trường hợp bệnh nghi ngờ 
hoặc xác định mắc COVID-19 
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trong thời kỳ mắc bệnh; sống 
cùng nhà với trường hợp bệnh 
nghi ngờ hoặc xác định mắc 
COVID19 trong thời kỳ mắc 
bệnh; cùng lớp học (nhà trẻ, 
trường học…) với ca bệnh xác 
định hoặc ca bệnh  nghi ngờ trong 
thời kỳ mắc bệnh; cùng nhóm đi 
du lịch, vui chơi, với  ca bệnh xác 
định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong 
thời kỳ mắc bệnh; di chuyển trên 
cùng phương tiện (ngồi cùng 
hàng, trước hoặc sau hai hàng 
 ghế) với trường hợp bệnh nghi 
ngờ hoặc xác định mắc COVID-
19 trong thời kỳ  mắc bệnh... 

Khi trẻ có xét nghiệm test 
nhanh với SARS-CoV-2 dương 
tính thì cần theo dõi trẻ chặt chẽ. 

- Trẻ nhập viện với các triệu 
chứng của nhiễm khuẩn hô hấp 
cấp tính  nặng nhưng không giải 
thích được bằng các nguyên nhân 
khác. 

- Trẻ có xét nghiệm test nhanh 
với SARS-CoV-2 dương tính. 

2. Điều trị Covid-19 cho trẻ 
thế nào? 

Trẻ nhiễm virus SARS-CoV-2, 
không triệu chứng hoặc triệu 
chứng mức độ nhẹ có thể được 
điều trị tại nhà. Từ mức độ trung 
bình trở lên cần nhập viện điều 
trị. 

Điều trị Covid-19 mức độ 

nhẹ, không dùng thuốc 
- Nằm phòng cách ly, hoặc 

theo hướng dẫn cách ly tại nhà 
của Bộ Y tế. 

- Áp dụng phòng ngừa chuẩn, 
đeo khẩu trang với trẻ từ 2 tuổi 
trở lên. 

- Cho trẻ uống nhiều nước 
hoặc dung dịch điện giải oresol. 

- Đảm bảo dinh dưỡng: Cho bú 
mẹ đầy đủ (nếu trẻ còn bú mẹ), ăn 
đầy đủ các dinh dưỡng bổ sung 
(nếu trẻ đã ăn dặm). 

- Người chăm sóc trẻ cần chú 
ý vệ sinh thân thể, răng miệng, 
mũi họng cho trẻ. 

- Nếu là trẻ lớn, hướng dẫn trẻ 
tập thể dục tại chỗ và tập thở ít 
nhất 15 phút/ngày. 

- Theo dõi trẻ: đo thân nhiệt tối 
thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cảm 
thấy trẻ sốt. Đo SpO2 (nếu có) tối 
thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cảm 
thấy trẻ mệt, thở  nhanh/khó thở. 
Khai báo y tế hàng ngày (qua điện 
thoại hoặc phần mềm quy định). 

Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, 
cần đưa trẻ nhập viện ngay. 

Báo với nhân viên y tế khi có 
triệu chứng bất thường: 

+ Sốt trên 38 độ C. 
+ Trẻ lớn đã biết kêu tức ngực, 

trẻ nhỏ hơn thì người chăm sóc 
thấy trẻ quấy khóc hoặc các biểu 
hiện khác thường của trẻ. 
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+ Trẻ kêu đau rát họng, ho. 
+ Trẻ cảm giác khó thở hoặc 

người lớn quan sát và nhận thấy 
trẻ khó thở. 

+ Trẻ bị tiêu chảy. 
+ Đo SpO2 dưới 96%. 
+ Trẻ mệt, không chịu chơi. 
+ Trẻ ăn/bú kém 
Dấu hiệu chuyển nặng cần báo 

cấp cứu 115 hoặc đội phản ứng 
nhanh tại xã/phường để được cấp 
cứu tại nhà hoặc đưa trẻ đến bệnh 
viện ngay: 

- Thở nhanh. 
- Li bì, lờ đờ, bỏ bú/ăn uống. 
- Khó thở, cánh mũi phập 

phồng. 
- Tím tái môi đầu chi. 
- Thở rút lõm lồng ngực. 
- SpO2 dưới 95%. 
Điều trị bằng thuốc 
- Kháng thể kháng virus: Chỉ 

dùng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên, 
cân nặng từ 40kg trở lên và có 
yếu tố nguy cơ cao diễn biến nặng 
(trẻ có mắc bệnh nền và không có 
chống chỉ định dùng thuốc). 

Trẻ mắc bệnh ở mức độ 
nhẹ/trung bình chưa phải hỗ trợ 
oxy và thời gian bị bệnh dưới 10 
ngày và được sự đồng ý của 
người giám hộ. Thuốc chỉ sử 
dụng trong bệnh viện. 

Thuốc casirivimab liều 600mg 
+ imdevimab liều 600mg. Dùng 

liều duy nhất. 
Điều trị hỗ trợ 
- Dùng thuốc hạ sốt khi nhiệt 

độ từ 38.5 độ C, dùng 
paracetamol liều 10-15 mg/kg/lần 
mỗi 6 giờ. 

- Thuốc điều trị ho, ưu tiên 
dùng thuốc ho thảo dược. 

- Có thể dùng vitamin tổng 
hợp và khoáng chất. 

- Điều trị bệnh nền theo phác 
đồ nếu có. 

            (Theo Bộ Y tế) 
 
 
 
 
KHÔNG ĐỂ THIẾU HÀNG, 
SỐT GIÁ DỊP CUỐI NĂM VÀ 
TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM 
DẦN 

Bộ Công Thương vừa ban 
hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về 
việc thực hiện các giải pháp bảo 
đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị 
trường cuối năm 2021 và dịp Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Để đảm bảo cân đối cung cầu 
các mặt hàng thiết yếu, bình ổn 
thị trường hàng hoá dịch cuối 
năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022, đồng thời 
làm tiền đề để thực hiện các mục 
tiêu kinh tế vĩ mô năm 2022 của 
Chính Phủ, Bộ Công Thương đề 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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nghị Sở Công Thương các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
theo dõi, đánh giá nguồn cung, 
nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt 
hàng thiết yếu, những mặt hàng 
có nhu cầu cao hoặc có biến động 
giá nhiều trên địa bàn thời gian 
qua để chủ động có phương án 
hoặc đề xuất với các cơ quan 
chức năng biện pháp bảo đảm cân 
đối cung cầu, ổn định thị trường, 
không để xảy ra tình trạng thiếu 
hàng, gián đoạn nguồn hàng gây 
tăng giá đột biến trong dịp cuối 
năm và Tết Nguyên đán hoặc 
trong trường hợp dịch bệnh bùng 
phát. 

Đồng thời, chủ động tham 
mưu UBND tỉnh các phương án 
bảo đảm nguồn cung hàng hóa 
theo các cấp diễn biến của dịch 
bệnh Covid-19 trên địa bàn; có kế 
hoạch chuẩn bị nguồn hàng, dự 
trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ 
tiêu dùng của người dân trong 
trường hợp có dịch bệnh và Tết; 
triển khai các biện pháp bình ổn 
thị trường theo quy định của pháp 
luật; phối hợp với Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh tỉnh, thành phố hỗ 
trợ, kết nối doanh nghiệp sản 
xuất, phân phối hàng thiết yếu 
phục vụ Tết với các tổ chức tín 
dụng trên địa bàn để tiếp cận 
được nguồn vốn vay với lãi suất 

ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình ổn 
thị trường trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán. 

Sở Công Thương các tỉnh, 
thành phố, phối hợp với các Sở 
ngành liên quan, hỗ trợ và kịp 
thời tháo gỡ khó khăn cho việc 
lưu thông hàng hóa nhằm bảo 
đảm cho lưu thông thông suốt và 
kịp thời cung ứng cho thị trường 
dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.  

Đối với, các đơn vị sản xuất, 
đơn vị có hoạt động kinh doanh 
thương mại, kinh doanh các mặt 
hàng chính sách tuân thủ nghiêm 
các quy định về phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, áp dụng các 
biện pháp thích ứng an toàn với 
dịch bệnh để đảm bảo duy trì sản 
xuất; dự trữ vật tư, nguyên, nhiên 
liệu một cách hợp lý, tiết giảm chi 
phí; thực hiện nghiêm túc quy 
định về dự trữ lưu thông, dự trữ 
quốc gia để cung ứng đủ, kịp thời 
nguồn hàng cho thị trường khi 
cần thiết. Hạn chế tối đa việc 
dừng sản xuất trong dịp gần Tết 
gây tâm lý bất ổn, cho thị trường; 
giám sát chặt chẽ việc bán hàng 
trong hệ thống phân phối nhằm 
ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, 
sốt giá giả tạo do đầu cơ, nâng 
giá.  

Đối với các đơn vị thuộc Bộ 
Công Thương, Chỉ thị số 12 cũng 
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phân công rõ nhiệm vụ các cục, 
vụ liên quan.  

Phối hợp với các Bộ, ngành 
địa phương trong công tác điều 
hành giá các hàng hóa, dịch vụ do 
nhà nước quản lý, sử dụng linh 
hoạt các công cụ, các biện pháp 
nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu 
kiềm chế lạm phát, hỗ trợ cho sản 
xuất và đời sống của người dân, 
doanh nghiệp sau dịch bệnh và 
bước đầu thực hiện mục tiêu kiểm 
soát lạm phát năm 2022. Phối hợp 
với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Ngân hàng nhà nước, 
Bộ Tài chính, đôn đốc, tạo điều 
kiện cho các địa phương, các 
doanh nghiệp triển khai Chương 
trình bình ổn thị trường, bảo đảm 
nguồn cung hàng hóa trong 
trường hợp dịch bệnh Covid-19 
có diễn biến phức tạp trở lại,… 
tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp và tạo nguồn hàng bình ổn 
phục vụ thị trường dịp cuối năm 
và Tết Nguyên đán. 

Tổng cục Quản lý thị trường, 
xây dựng Kế hoạch cao điểm 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả dịp trước, trong 
và sau Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần 2022; Chỉ đạo lực lượng 
quản lý thị trường các tỉnh có biên 
giới phối hợp với lực lượng chức 
năng như Công an, Hải quan, Bộ 

đội biên phòng, Thanh tra chuyên 
ngành,... làm tốt công tác phòng, 
chống buôn lậu qua biên giới, 
nhất là với các mặt hàng gia súc, 
gia cầm và các mặt hàng có nhu 
cầu tăng cao trong dịp Tết 
Nguyên đán. 

  (Theo moit.gov.vn) 
 

THÍCH ỨNG TIÊU CHUẨN 
MỚI VỀ XUẤT KHẨU NÔNG 
SẢN  

Ủy ban châu Âu đã thông báo 
sửa đổi Quy định về việc áp dụng 
tạm thời các biện pháp kiểm soát 
chính thức và khẩn cấp một số 
thực phẩm nhập khẩu vào EU.  

Theo đó, tần suất kiểm tra 
thuốc bảo vệ thực vật với một số 
loại rau, gia vị của Việt Nam là 
50% và thanh long là 10%, đã 
được áp dụng từ ngày 23/11. 
Theo định kỳ, cứ sáu tháng một 
lần, Ủy ban châu Âu sẽ xem xét 
các danh sách thực phẩm và thức 
ăn chăn nuôi không có nguồn gốc 
động vật từ một số nước thứ ba 
chịu sự tăng cường tạm thời của 
biện pháp kiểm soát chính thức tại 
các chốt kiểm soát biên giới để 
bảo đảm an toàn thực phẩm. Điều 
này sẽ làm tăng thời gian thông 
quan nông sản, vốn đã chịu nhiều 
chậm trễ trong bối cảnh dịch 
Covid-19, ảnh hưởng đến tài 
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chính của doanh nghiệp và chất 
lượng sản phẩm, nhất là các sản 
phẩm rau quả tươi. 

Không chỉ thị trường EU, mà 
tại thị trường Trung Quốc, chín 
tháng đầu năm 2021, thống kê 
cho thấy có 138 lượt hàng hóa 
thực phẩm của nước ta vi phạm 
quy định xuất khẩu của Trung 
Quốc. Những vi phạm này đang 
gióng lên hồi chuông cảnh báo về 
bảo đảm chất lượng hàng nông 
sản đáp ứng tiêu chuẩn của các 
nước nhập khẩu. Đó không đơn 
giản là một số lô hàng bị thu hồi 
hay tiêu hủy mà quan trọng hơn là 
ảnh hưởng đến uy tín hàng nông 
sản Việt Nam, uy tín các doanh 
nghiệp xuất khẩu và làm giảm 
kim ngạch xuất khẩu nông sản, 
kéo theo cả chuỗi sản xuất, cung 
ứng bị ảnh hưởng tiêu cực về 
doanh thu. 

Trước tình hình đó, Văn phòng 
Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc 
gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm 
dịch động thực vật Việt Nam 
(SPS Việt Nam) nhanh chóng tổ 
chức các cuộc hội nghị trực tuyến 
phổ biến cam kết về vệ sinh dịch 
tễ và kiểm dịch động thực vật liên 
quan đến các thị trường xuất khẩu 
lớn như EU, Trung Quốc... Cục 
Xúc tiến thương mại (Bộ Công 
thương) tổ chức chuỗi các phiên 

tư vấn xuất khẩu nông sản, thực 
phẩm vào từng thị trường trọng 
điểm... Tuy nhiên, để nông sản 
Việt Nam đáp ứng đầy đủ và 
đồng đều tiêu chuẩn của thị 
trường nhập khẩu, nhất là các thị 
trường chất lượng cao như EU, 
Mỹ, thậm chí cả Trung Quốc hiện 
nay, thì cần thực hiện nghiêm túc, 
bài bản từ khâu sản xuất ở vùng 
nguyên liệu đến khâu chế biến để 
bảo đảm chất lượng đầu ra sản 
phẩm. Trong đó, cần lưu ý đến 
việc triển khai sớm các nội dung 
phát triển nông nghiệp bền vững 
đang được nhiều quốc gia quan 
tâm thực hành như: giảm sử dụng 
thuốc trừ sâu hóa học; giảm thất 
thoát chất dinh dưỡng; giảm sử 
dụng phân bón hóa học; giảm 
doanh số bán thuốc kháng sinh 
cho động vật trang trại; tăng diện 
tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 

    (Theo nhandan.vn) 
 

 
 

NHỮNG NGƯỜI TUỔI "HỔ” 
NỔI TIẾNG CỦA VIỆT NAM  

Trong dân gian vốn nhiều tranh 
cãi về tướng vận những người sinh 
năm “hổ”. Thực tế cho thấy, ở 
Việt Nam, nhiều người cầm tinh 
con hổ đã khắc tên tuổi của mình 
với thời đại. 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
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“Mãnh Hổ” xoay chuyển lịch 
sử 

Nhân vật đầu tiên được kể đến 
là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người 
sinh năm Canh Dần (1890) và đã 
trở thành anh hùng giải phóng dân 
tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, cuộc 
đời và sự nghiệp gắn liền với lịch 
sử vẻ vang của cách mạng Việt 
Nam. 

Tiếp bước Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, nhiều nhân vật lịch sử đã 
đóng góp to lớn để đưa cách mạng 
Việt Nam giành thắng lợi. Tiêu 
biểu như cố Tổng Bí thư Lê Hồng 
Phong sinh năm Nhâm Dần (1902) 
- một trong 9 hội viên hạt nhân của 
tổ chức Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng đồng chí hội. 

Cũng cần kể tới anh hùng Lý 
Tự Trọng, người đoàn viên đầu 
tiên của Việt Nam và là một trong 
số các nhà cách mạng trẻ tuổi nhất 
của dân tộc, sinh năm Giáp Dần 
(1914). 

“Hổ” thắp “đuốc” cho nền 
khoa học Việt Nam hiện đại 

Trong bối cảnh nền khoa học 
Việt Nam hiện đại còn ít được thế 
giới biết đến thì Giáo sư Nguyễn 
Cảnh Toàn đã có tên trong cuốn 
Tiểu sử Danh nhân của Viện Tiểu 
sử Danh nhân Quốc tế Hoa Kỳ 
năm 2001. 

Ông sinh năm Bính Dần 

(1926), từng đóng góp to lớn trên 
hai lĩnh vực toán học và giáo dục, 
được thế giới biết đến như một 
danh nhân khoa học thế giới qua 
phát minh nổi tiếng của ông mang 
tên: "Hình học siêu phi Euclid". 

Những thế hệ sau ông, nhiều 
nhà khoa học của Việt Nam cũng 
gặt hái những thành quả nhất định. 

Phó giáo sư Nguyễn Quang 
Diệu sinh năm Giáp Dần (1974) 
giữ cương vị giảng viên khoa Toán 
học, Trường Đại học Sư phạm Hà 
Nội. Ông được phong tặng danh 
hiệu Phó giáo sư vào năm 2007 và 
là một trong hai Phó giáo sư trẻ 
nhất Việt Nam lúc bấy giờ. 

Thành công ở một lĩnh vực 
khác, Phó giáo sư Trần Hoài Linh 
cũng sinh năm Giáp Dần là Phó 
trưởng khoa Điện, Trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội. Ông được 
phong tặng Phó giáo sư khi mới 33 
tuổi. 

Các kết quả nghiên cứu của 
Phó giáo sư Trần Hoài Linh về 
phần mềm tính toán mô phỏng 
mạng nơron, về phương pháp và 
thiết bị đo "thông minh" đã được 
tổng hợp thành tài liệu giảng dạy 
hệ đại học và cao học ở Đại học 
Bách Khoa Warsaw. 

Sức mạnh “hổ” của các văn 
nghệ sĩ 

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng 
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Ngát cầm tinh con hổ (Canh Dần - 
1950) từng được biết đến là người 
phụ nữ tài năng, làm việc với sức 
mạnh của “hổ”. 

Không chỉ đạt giải khuyến 
khích trong cuộc thi thơ do Báo 
Văn nghệ tổ chức (năm 1973-
1974), nổi tiếng với những tập thơ 
“Nhớ và khát” (năm 1988), “Ngôi 
nhà sau cơn bão” (năm 1990), 
“Thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát” 
(năm 2003)… bà còn được biết 
đến với tập tiểu thuyết “Hai lần 
sống một mình”.  

Ngoài ra, nhà thơ Nguyễn Thị 
Hồng Ngát có thời gian làm diễn 
viên sân khấu, biểu diễn phục vụ 
chiến trường Trường Sơn những 
năm kháng chiến chống Mỹ. 

Cùng với nữ thi sĩ này, dịch giả 
Ngô Tự Lập được độc giả mến mộ  
biết tới như là một người đa tài. 
Anh có thể dịch ba thứ tiếng Nga, 
Pháp và Anh. Những tác phẩm 
dịch tiêu biểu của anh có thể được 
kể tới như “Hoa máu”, “Người 
đàn bà trên tàu”, “Đôi mắt lụa”, 
“Con bù nhìn”…  

Bên cạnh đó, Ngô Tự Lập còn 
thành công với thơ ca và truyện 
ngắn… Truyện ngắn đầu tay “Lửa 
trong lòng biển” của anh đã đoạt 
giải thưởng sáng tác về Hải quân 
và giải Hoa phượng đỏ (năm 
1990) do Hội Văn học nghệ thuật 

Hải Phòng tổ chức.  
Ngô Tự Lập cũng là một người 

cầm tinh con hổ, anh sinh năm 
Nhâm Dần (1962). 

(Theo nhandan.vn) 
 

PHÁT HUY SỨC MẠNH 
MỀM CỦA VĂN HÓA 

Cách đây 75 năm, ngày 
24/11/1946, tại Hội nghị Văn hóa 
toàn quốc lần thứ Nhất, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã phát biểu những 
câu nói bất hủ vẫn vẹn nguyên 
tính thời sự: “Nền văn hóa mới 
của nước nhà lấy hạnh phúc của 
đồng bào, của dân tộc làm cơ sở”. 
Người nhấn mạnh: “Văn hóa phải 
soi đường cho quốc dân đi. Tôi 
mong chúng ta đem văn hóa lãnh 
đạo quốc dân để thực hiện độc 
lập, tự cường và tự chủ”. 

2 năm sau, giữa lúc cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
diễn ra ác liệt, Hội nghị Văn hóa 
toàn quốc lần thứ 2 đã diễn ra tại 
chiến khu Việt Bắc, thể hiện sự 
phát triển đường lối văn hóa - văn 
nghệ của Đảng được khởi xướng 
từ Đề cương về văn hóa Việt Nam 
năm 1943, với 3 nguyên tắc có 
tính nền tảng cho toàn bộ sự phát 
triển của nền văn hóa Việt Nam 
mới, đó là: Dân tộc, khoa học và 
đại chúng.  

Qua 2 cuộc kháng chiến chống 
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ngoại xâm và trong công cuộc 
xây dựng chế độ xã hội mới, 
nhiều thành tựu to lớn của nền 
văn hóa đã được ghi nhận. Đặc 
biệt, đường lối đổi mới của Đảng 
được chính thức công bố tại Đại 
hội VI (1986) đã thổi một luồng 
sinh khí mới vào đời sống dân tộc 
và khơi dậy nguồn cảm hứng sáng 
tạo cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí 
thức.  

 
Phát huy sức mạnh mềm của văn hóa 

(Ảnh minh họa). 
Trên con đường đổi mới và hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, 
nền văn hóa - văn nghệ vừa có 
thêm những cơ hội mới nhưng 
cũng phải đương đầu với nhiều 
thách thức mới. Trong bối cảnh 
đó, ngày 24/11/2021, Hội nghị 
Văn hóa toàn quốc triển khai thực 
hiện nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng đã được tổ chức tại Thủ đô 
Hà Nội. Hội nghị nhằm đánh giá 
việc triển khai đường lối, chủ 
trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết 
luận của Đảng về công tác văn 
hóa, văn nghệ thời gian qua; kết 

quả xây dựng văn hóa, con người 
Việt Nam sau 35 năm thực hiện 
công cuộc đổi mới đất nước và đề 
ra phương hướng, nhiệm vụ trọng 
tâm công tác văn hóa, văn nghệ 
trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm 
nhìn đến năm 2045. 

Ngày nay, khai thác, phát huy 
mạnh mẽ sức mạnh mềm văn hóa 
đang là xu hướng phát triển, là 
con đường, lựa chọn của nhiều 
quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Việt Nam có nhiều lợi thế để 
phát huy mạnh mẽ nguồn vốn văn 
hóa dân tộc với trữ lượng nguồn 
tài nguyên văn hóa dồi dào. Bên 
cạnh nhiều di sản văn hóa độc đáo 
được UNESCO vinh danh, suốt 
dọc dài đất nước còn có nhiều 
thắng cảnh đẹp thuộc nhiều loại 
hình thiên nhiên đồi núi, trung du, 
đồng bằng, biển đảo, cùng với đó 
là những nét đặc sắc trong phong 
tục tập quán của 54 dân tộc anh 
em. Đây là nguồn tài nguyên văn 
hóa vô giá để Việt Nam phát triển 
du lịch, dịch vụ, tạo ra những giá 
trị kinh tế, gia tăng nguồn thu 
ngân sách, giải quyết công ăn việc 
làm cho nhiều lao động. Bên cạnh 
đó, với cơ cấu dân số đang ở giai 
đoạn “dân số vàng” với sức nghĩ, 
sức sáng tạo lớn của thế hệ trẻ về 
mọi lĩnh vực, trong đó có những 
sáng tạo về văn hóa, nghệ thuật, 
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cộng với sự hỗ trợ của khoa học 
kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển 
công nghiệp văn hóa của các 
nước tiên tiến, hứa hẹn tạo ra thị 
trường văn hóa sôi động, lành 
mạnh với những sản phẩm văn 
hóa có giá trị, đáp ứng được nhu 
cầu tiêu dùng văn hóa mọi tầng 
lớp nhân dân. 

Các cấp, ngành cần nghiên 
cứu, xây dựng, hình thành thị 
trường văn hóa đồng bộ, hiện đại, 
đầy đủ theo hướng lành mạnh, 
nhân văn, vì sự phát triển của con 
người và nền văn hóa dân tộc. 

(Theo baodansinh.vn) 
 

BÀ RỊA-VŨNG TÀU: KHÔNG 
TỔ CHỨC NHIỀU SỰ KIỆN 
DỊP TẾT ĐỂ LO CHO DÂN, 
PHÒNG DỊCH 

Ngày 30-11, Ban cán sự Đảng 
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 
văn bản xin ý kiến Ban Thường 
vụ, Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch của tỉnh về việc xin chủ 
trương không tổ chức các hoạt 
động văn hóa nghệ thuật Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để 
phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, hiện nay, cả nước 
đang áp dụng Nghị quyết số 128 
của Chính phủ quy định tạm thời 
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19”. 
Hoạt động đi lại của người dân 

đã bắt đầu thông thoáng hơn nên 
khả năng vào thời điểm cuối năm 
số lượng người dân về quê để ăn 
Tết sẽ tăng đột biến. 

Theo kế hoạch thường niên, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 
chương trình nghệ thuật chào năm 
mới Tết Dương lịch và Tết 
Nguyên đán với các tiết mục nghệ 
thuật phong phú, đặc sắc; chương 
trình bắn pháo hoa đón giao thừa 
được truyền hình trực tiếp trên 
sóng Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh nhằm tạo không khí vui 
tươi, phấn khởi đầu năm. 

Tuy nhiên, trước tình hình diễn 
biến phức tạp của dịch bệnh 
COVID-19 cùng với sự xuất hiện 
biến chủng mới, để chủ động 
phòng, chống dịch, đón Tết an 
toàn, Ban cán sự đảng UBND tỉnh 
thống nhất ý kiến không tổ chức 
các chương trình nghệ thuật 
thường niên để tập trung nguồn 
lực cho công tác phòng, chống 
dịch và chăm lo an sinh xã hội. 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh 
kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch COVID-19 tỉnh xem xét, 
chấp thuận chủ trương. 

Từ đó giao UBND tỉnh, các 
ngành, đơn vị, địa phương xây 
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dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 
động mừng Đảng, mừng Xuân 
Nhâm Dần 2022 với quy mô nhỏ, 
phù hợp điều kiện thực tế. 

(Theo plo.vn) 
 

 
 

ĐẨY NHANH VIỆC THỰC 
HIỆN THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH 
VỤ CÔNG QUỐC GIA    

Ngày 6/12, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần 
Văn Sơn đã có thông báo số 
8899/VPCP-KSTT truyền đạt ý 
kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam về tình hình thực 
hiện thủ tục hành chính trên Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia. 

Xét đề nghị của Văn phòng 
Chính phủ tại Phiếu trình số 
10942/TTr-KSTT ngày 30/11 báo 
cáo tình hình và kết quả thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng 
lao động gặp khó khăn do đại 
dịch COVID-19 trên Cổng Dịch 
vụ công Quốc gia (DVCQG) theo 
Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg 
được sửa đổi, bổ sung một số điều 
bởi Quyết định số 33/2001/QĐ-
TTg, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam có ý kiến như sau: 

Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội chủ trì, phối hợp với các 
bộ, ngành liên quan sớm sửa đổi, 
cập nhật các quy định thủ tục 
hành chính hỗ trợ người lao động, 
người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19 tại 
Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg 
trên Cổng DVCQG để tạo điều 
kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ 
chức khi thực hiện thủ tục hành 
chính. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ 
quan ngang bộ, Chủ tịch UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương chỉ đạo: 

Tổ chức thực hiện nghiêm việc 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử 
theo quy định tại Nghị định số 
45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 
của Chính phủ về thực hiện thủ 
tục hành chính trên môi trường 
điện tử. 

Tiếp tục nâng cấp và hoàn 
thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử 
cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm việc 
quản lý, vận hành theo dõi quá 
trình giải quyết thủ tục hành 
chính, cũng như tạo thuận lợi 
trong việc thao tác, xử lý nghiệp 
vụ của cán bộ, công chức thực 
hiện tiếp nhận và giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Đẩy mạnh việc chứng thực và 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 



Phổ Biến Kiến Thức số 264 - 12.2021 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 32 

sử dụng bản sao điện tử từ bản 
chính; chấn chỉnh kịp thời, kiên 
quyết không để xảy ra tình trạng 
yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy 
đối với hồ sơ trực tuyến đã được 
gửi và ký số của người sử dụng 
lao động, của cơ quan Bảo hiểm 
xã hội. 

Xử lý kịp thời và công khai kết 
quả xử lý phản ánh, kiến nghị của 
người dân, doanh nghiệp trên 
Cổng DVCQG;… 

Văn phòng Chính phủ tiếp tục 
nâng cấp và hoàn thiện Cổng 
DVCQG bảo đảm việc quản lý 
vận hành theo dõi đánh giá chất 
lượng giải quyết thủ tục hành 
chính và tiếp nhận xử lý phản 
ánh, kiến nghị tại các bộ, ngành, 
địa phương trên Cổng DVCQG; 
hướng dẫn việc tích hợp, chia sẻ, 
đồng bộ các thông tin, dữ liệu 
trong giải quyết thủ tục hành 
chính trên Cổng DVCQG với các 
Cổng Dịch vụ công, Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử cấp bộ, 
cấp tỉnh. 

Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã 
hội Việt Nam và Tổng Giám đốc 
Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị trực 
thuộc tập trung xử lý các hồ sơ 
trực tuyến từ Cổng DVCQG đảm 
bảo tiến độ, chất lượng theo quy 
định; kiên quyết không để xảy ra 

tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ 
sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến 
đã được gửi và ký số theo quy 
định của pháp luật. 

Kịp thời chấn chỉnh, xử lý 
nghiêm cán bộ, viên chức có các 
hành vi chậm trễ, nhũng nhiễu, 
tiêu cực, tự đặt ra các quy định, 
giấy tờ ngoài quy định pháp luật 
gây khó khăn, phiền hà trong thực 
hiện giải quyết thủ tục hành chính 
và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chức. Có giải 
pháp khắc phục để hạn chế tối đa 
các hồ sơ bị từ chối do vấn đề về 
kỹ thuật; đẩy nhanh tiến trình 
chuyển đổi số thuộc lĩnh vực quản 
lý. 

 (Theo baodansinh.vn) 
 
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO 
BẢO MẬT CHO THIẾT BỊ DI 
ĐỘNG 

Điện thoại di động đóng một 
vai trò quan trọng trong cuộc 
sống số của chúng ta ngày nay. 
Sự tăng trưởng trong việc sử dụng 
thiết bị di động đã khiến vấn đề 
bảo mật trở thành trọng tâm của 
các ứng dụng và dịch vụ hiện nay. 
Bảo mật dữ liệu có thể có tác 
động lâu dài đến sự thành công 
của ứng dụng và danh tiếng của 
công ty. Do đó, ngoài việc xây 
dựng các ứng dụng và trang web 
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thân thiện với thiết bị di động thì 
khả năng bảo mật và xử lý an toàn 
dữ liệu cũng là một nhân tố quan 
trọng được các doanh nghiệp đề 
cao. 

Các cuộc tấn công ứng dụng di 
động có thể được phân loại thành 
ba loại chính: tấn công dựa trên 
ứng dụng, dựa trên thiết bị và dựa 
trên mạng. 

Các cuộc tấn công dựa trên 
ứng dụng: Các cuộc tấn công này 
được kích hoạt bởi một ứng dụng 
bị nhiễm virus hoặc phần mềm 
độc hại đã được người dùng cài 
đặt hoặc vô tình click phải từ 
trước đó. Các cuộc tấn công dựa 
trên ứng dụng thường xuất phát từ 
các vấn đề lớp phủ ứng dụng, 
trình ghi khóa và bàn phím của 
bên thứ ba, giả mạo ứng dụng, 
thiết kế ngược, sử dụng không 
đúng API nền tảng và lưu trữ dữ 
liệu không an toàn. 

Các cuộc tấn công từ lớp phủ 
ứng dụng: Người dùng phải luôn 
kiểm tra xem lớp phủ ứng dụng 
có được bật hay không. Nên tắt 
các lớp phủ chạy ngầm để tránh 
các cuộc tấn công từ bên thứ 3. 

Bộ ghi nhật ký và các ứng 
dụng bàn phím của bên thứ ba: 
Nhiều ứng dụng được tạo ra với 
mục đích ghi lại những thao tác 
gõ phím của người dùng. Từ đó 

đánh cắp thông tin người dùng. 
Nên sử dụng những bàn phím và 
bộ ghi truyền thống của thiết bị 
cung cấp sẵn thay vì các ứng 
dụng bên thứ 3. 

Các cuộc tấn công từ những 
ứng dụng giả mạo và thiết kế 
ngược: Thực hiện một hoặc nhiều 
bước sau đây có thể ngăn chặn 
việc giả mạo ứng dụng xảy ra. 

- Thực hiện việc xáo trộn mã 
để ngăn chặn thiết kế ngược của 
ứng dụng. Sử dụng các công cụ 
như ProGuard trên Android. 

- Thực hiện kiểm tra sửa đổi 
tệp trong thời gian chạy bằng 
cách sử dụng các thuật toán như 
SHA-256, để kiểm tra APK hoặc 
IPA đã được sửa đổi kể từ thời 
điểm tạo ứng dụng hay chưa. 

- Không cho phép các ứng 
dụng chạy trên trình giả lập hoặc 
thiết bị ảo. 

- Kiểm tra xem ứng dụng có 
được đính kèm với trình duyệt 
hoặc phần mềm khác trong thời 
gian sử dụng hay không. (Còn 
tiếp)  

(Theo viettimes.vn) 
 

 
 
 

 
PHÁT MINH RA LOẠI PHÂN 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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BÓN GIÚP TĂNG SẢN 
LƯỢNG CÂY TRỒNG  

Các nhà nghiên cứu Đài Loan 
đã phát triển thành công một loại 
phân bón vi sinh mới có khả năng 
tăng sản lượng cây trồng lên tới 
440%. 

 
Ba loại bắp cải đối chứng có và không 

sử dụng phân bón vi sinh Bacillus 
velezensis KHH13 tại Trạm Nghiên cứu 
và Khuyến nông Cao Hùng. Ảnh: CNA. 

Giám đốc Trạm Khuyến nông 
và Nghiên cứu Nông nghiệp Cao 
Hùng Tai Shun-fa cho biết, họ đã 
tiến hành thu thập các vi sinh vật 
từ các trang trại hữu cơ trên khắp 
hai huyện Cao Hùng và Bình 
Đông để nghiên cứu. Kết quả, từ 
hơn 30 loại thu thập được, các 
nhà nghiên cứu đã xác định được 
một loại vi sinh vật trên cánh 
đồng lúa ở thị trấn Wandan của 
huyện Bình Đông cho thấy hứa 
hẹn trong việc thúc đẩy tăng 
trưởng năng suất cây trồng. 

Ông Chen nói, vi khuẩn 
Bacillus velezensis KHH13 hoạt 

động bằng cách phân giải các 
khoáng chất như phốt pho và kali, 
làm cho chúng dễ tiếp cận hơn 
với cây trồng. Ngoài ra, vi sinh 
vật này cũng có thể tạo ra axit 
indole-3-acetic, hoặc IAA- được 
biết đến như một loại hormone 
tăng trưởng thực vật và các 
enzyme quan trọng đối với sự 
phát triển của cây trồng. 

“Trong các thử nghiệm thực 
địa, vi khuẩn Bacillus velezensis 
KHH13 đã được chứng minh có 
khả năng làm gia tăng đáng kể 
trọng lượng tịnh của nhiều loại 
rau xanh. Ví dụ, trọng lượng của 
bắp cải trắng đã tăng 80%, trong 
khi cải dầu và cần tây tăng đến 
190%, còn rau diếp xoăn tăng tới 
440%”, ông Chen nói.  Ngoài ra 
KHH13 cũng có thể tạo ra các 
hợp chất để cạnh tranh với các 
sinh vật gây bệnh, cải thiện sức 
khỏe của đất và bảo vệ cây trồng 
khỏi bị hư hại bởi thời tiết. 

Ông Tai Shun-fa cho biết 
thêm, loại phân bón vi sinh này 
đã được cấp bằng sáng chế ở Đài 
Loan và được cấp phép sử dụng. 
Hiện thị trường địa phương đã bắt 
đầu bán loại phân bón này với tên 
gọi Wandan Microiotics 
Fertilizer. Nó cũng nằm trong 
chương trình trợ giá phân bón hữu 
cơ của Cơ quan Nông nghiệp và 
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Thực phẩm Đài Loan. 
 (Theo nongnghiep.vn) 

 
BIẾN VỎ XOÀI THÀNH 
PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC   

Tại Nhà máy chế biến nông 
sản Cát Tường (xã Đạo Thạnh, TP 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), ông 
Đoàn Văn Sang – Tổng Giám đốc 
nhà máy chia sẻ, trong hoạt động 
sơ chế, chế biến trái cây, những 
phế phẩm như vỏ xoài, thanh long 
hỏng, vỏ sầu riêng… khiến công 
ty mất nhiều tiền để xử lý vì xem 
chúng như là một loại rác thải. 

Từ khi được Viện Cây ăn quả 
miền Nam chia sẻ quy trình ủ phân 
hữu cơ sinh học từ các loại phế 
thải này, công ty không mất nhiều 
tiền để xử lý rác thải, xử lý được 
vấn đề ô nhiễm môi trường mà còn 
có được nguồn phân bón quý giá 
để bón cho hơn 100ha cây thanh 
long và các loại rau quả thuỷ canh. 
Hiện công ty đã ủ và xử lý thành 
công khoảng hơn 100 tấn vỏ xoài 
thành phân hữu cơ sinh học, rất 
hiệu quả. 

Không chỉ công ty Cát Tường 
thực hành ủ phân hữu cơ sinh học 
từ vỏ xoài mà một doanh nghiệp 
khác cũng trong lĩnh vực chế biến 
xoài xuất khẩu ở tỉnh Đồng Tháp 
cũng đang áp dụng quy trình công 
nghệ được chuyển giao từ Viện 

Cây ăn quả miền Nam.  
(Theo vaas.vn) 

 
 
 
Hỏi: Xin cho hỏi Cách muối 

củ kiệu ngâm giấm? 
Trả lời: Để chọn được củ kiệu 

ngon, bạn nên chọn những củ 
kiệu nhỏ vừa phải, không nên 
chọn củ kiệu quá to khi ăn sẽ rất 
cay, có mùi hăng mạnh và không 
ngon.  

Nguyên liệu: 
 1kg Củ kiệu; 300g Đường 

trắng; 80ml Giấm nuôi; 40g 
Muối; 1 muỗng Muối hột 

Cách muối Củ kiệu ngâm 
giấm: 

- Bước 1: Củ kiệu sau khi mua 
về ngâm với chút nước có hòa tan 
muối cùng tro bếp để kiệu nhả 
chất dơ, cặn đen và được giòn. 

- Bước 2: Đem kiệu rửa lại 
nhiều lần bằng nước sạch. Cắt bỏ 
rễ, lột bỏ vỏ, chân xanh củ kiệu 
lập tức bỏ qua ngay một thau 
nước sạch để kiệu không bị thâm 
đen. Rửa sạch kiệu một lần nữa 
và đem đi phơi nắng 

- Bước 3: Đun nóng hỗn hợp 
nước, đường, muối, giấm. Sau đó 
tắt bếp, đợi hỗn hợp nguội. 

- Bước 4: Xếp củ kiệu thành 
từng lớp vào hũ, cho hỗn hợp 

HỎI – ĐÁP  
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giấm đường vào ngập mặt kiệu, 
đậy kín nắp.  

(Theo cooky.vn) 
 
Mẹo vặt:  
- Loại bỏ vị đắng của măng, 

khử sạch tính độc  
Măng tươi mới hái sẽ có vị 

đắng và độc, cần phải loại bỏ vị 
đắng và độc tố ở măng. 

Luộc với rau ngót 
Sau khi bỏ vỏ, làm sạch măng, 

cắt thành từng lát nhỏ, bỏ thêm 
nắm lá rau ngót rồi cho vào nồi 
luộc qua một lần. Khi măng đã 
chín, nhấc xuống chắt hết nước 
nóng đi, rồi đổ nước lạnh vào, vớt 
bỏ lá rau ngót và xả lại với nước 
lạnh một lần nữa là có thể đem 
chế biến món ăn. 

Ngâm nước gạo 
Măng tươi hái về bóc vỏ, bỏ 

vào nồi nước luộc. Luộc đi luộc 
lại khoảng 2-3 lần. Sau đó mang 
ra ngâm nước gạo trong vòng 2 
ngày là ăn được (thay nước gạo 
thường xuyên trong ngày 2 
lần/ngày). 

Ngâm nước vôi trong 
Với các loại măng độc, măng 

đắng nên ngâm bằng nước vôi 
trong; luộc bỏ vài lượt để bỏ bớt 
những nước đầu cho tới khi thấy 
nước trong rồi mới đem chế biến. 
Trong khi luộc, nấu nên mở vung 

cho chất độc bay hơi. 
Dùng muối hạt 
Dùng dao bóc lớp mao bên 

ngoài thân măng rồi thái sợi nhỏ 
dọc theo thân. Cho măng vào nồi 
nước rắc thêm ít muối hạt rồi đun 
sôi để khử vị đắng. Lát sau vớt 
măng cho vào chậu nước lã, 
khuấy đều rồi vắt khô.  

 
- Cách làm sạch bì (da) lợn 
Dùng dao cạo 
Dùng dao lam cạo sạch lông 

trên bì lợn là cách đơn giản và 
phổ biến nhất, cách làm này còn 
giúp loại bỏ được cặn bẩn. Đối 
với những phần da khó cạo, có 
thể dùng nhíp nhổ sạch lông thừa. 

Dùng chảo 
Đầu tiên, hãy làm nóng chảo 

rồi đặt phần bì lợn có nhiều lông 
vào lòng chảo. Tiếp đó dùng tay 
ấn vào miếng bì lợn và di chuyển 
liên tục để toàn bộ miếng bì nóng 
đều. Đợi cho đến khi có mùi khét 
thì lấy miếng bì ra rồi dùng dao 
cạo hết phần lông bị cháy rồi rửa 
sạch là được.  

Dùng nước sôi 
Đun một nồi nước sôi, tiếp đó 

tắt bếp rồi cho phần bì lợn vào nồi 
ngâm khoảng 15 phút. 

Sau khi ngâm xong, vớt bì lợn 
ra rồi dùng dao cạo sạch lông.  

(Theo laodong.vn) 


