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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN 
TOÀN THỰC PHẨM TẾT 
NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 
VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2022   

Tết Nguyên đán là thời điểm 
tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm, 
nhất là các thực phẩm thịt, cá, 
trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia 
nước giải khát, các loại hạt có 
dầu… Để đáp ứng nhu cầu của thị 
trường, nhiều cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm cũng gia tăng 
việc sản xuất, kinh doanh, nhập 
khẩu thực phẩm. Bên cạnh đó thời 
gian này thời tiết phía Bắc thường 
ẩm ướt, phía Nam thường nắng 
nóng gay gắt; đây là những yếu tố 
ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo 
đảm chất lượng an toàn thực 
phẩm. 

Để đảm bảo an toàn thực phẩm 
trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần và Lễ hội Xuân 2022 phục 
vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an 
toàn, bảo đảm sức khỏe, đồng 
thời đảm bảo phát triển và cạnh 
tranh lành mạnh giữa các cơ sở 
sản xuất, chế biến, kinh doanh, 
xuất nhập khẩu thực phẩm, Ban 
chỉ đạo liên ngành Trung ương về 
an toàn thực phẩm triển khai Kế 

hoạch cụ thể như sau: 
Với mục tiêu chung: 
- Bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, chế biến, kinh 
doanh, nhập khẩu và sử dụng thực 
phẩm; tăng cường kiểm soát, xử 
lý việc sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm giả, kém chất lượng, phòng 
chống ngộ độc thực phẩm trong 
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
và Lễ hội Xuân 2022. 

Mục tiêu cụ thể: 
Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc 

thực phẩm trong dịp Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 
2022. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra 
liên ngành từ Trung ương đến cấp 
xã tập trung vào các nhóm sản 
phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết 
và Lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, 
các làng nghề chế biến thực 
phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các 
thành phố lớn. 

Huy động tối đa các kênh 
truyền thông phổ biến các quy 
định của pháp luật về an toàn thực 
phẩm cũng như các kiến thức 
trong lựa chọn, bảo quản, chế 
biến và tiêu dùng thực phẩm đến 
người dân. 

- Thời gian triển khai từ 
20/12/2021 đến hết 12/3/2022.  
Trên phạm vi cả nước. 

 (Theo vfa.gov.vn) 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẤT 
NGẬP NƯỚC THẾ GIỚI NĂM 
2022 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 
đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, cơ quan Trung ương của các 
ban, ngành, đoàn thể, UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đề nghị chỉ đạo tổ chức một 
số hoạt động hưởng ứng Ngày 
Đất ngập nước thế giới năm 2022 
với chủ đề “Vì con người và thiên 
nhiên: Hãy yêu quý, bảo vệ và 
phục hồi đất ngập nước". 

 
Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen 

(Long An) - Ảnh: Báo TMMT. 

Theo Ban thư ký Công ước 
Ramsar, Ngày Đất ngập nước thế 
giới năm 2022 là dấu mốc có ý 
nghĩa đặc biệt, vì ngày 30/8/2021, 
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã 
thông qua nghị quyết lấy ngày 2/2 
hằng năm là Ngày Đất ngập nước 
thế giới, mở đầu cho tầm nhìn 

toàn cầu lớn hơn cho các vùng đất 
ngập nước. 

Ban thư ký Công ước Ramsar 
đã mời tất cả 193 quốc gia thành 
viên Liên Hợp Quốc tham gia tổ 
chức hưởng ứng, tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm Ngày Đất ngập 
nước thế giới vào ngày 2/2/2022 
với chủ đề “Vì con người và thiên 
nhiên: Hãy yêu quý, bảo vệ và 
phục hồi đất ngập nước" 
("Wetlands Action for People and 
Nature: Value, Manage, Restore, 
and Love - Wetlands") nhằm kêu 
gọi sự tăng cường nỗ lực và đầu 
tư vào bảo tồn, quản lý và phục 
hồi các vùng đất ngập nước và 
đây là giải pháp hiệu quả để ngăn 
chặn các cuộc khủng hoảng khí 
hậu và đa dạng sinh học. 

Theo đó, để hưởng ứng đề 
nghị của Ban thư ký Công ước 
Ramsar và lời kêu gọi của Đại 
Hội đồng Liên Hợp Quốc về huy 
động sự tham gia của toàn xã hội 
trong bảo tồn, sử dụng bền vững 
các vùng đất ngập nước, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đề nghị 
các đơn vị chỉ đạo tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến về giá trị và tầm 
quan trọng của các vùng đất ngập 
nước đối với sự sống của con 
người và thiên nhiên, đồng thời 
kêu gọi mọi người dân cùng cam 
kết bảo vệ, sử dụng bền vững các 
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vùng đất ngập nước, tăng cường 
quản lý, phục hồi đất ngập nước 
và các hoạt động thể hiện tình yêu 
đối với các vùng đất ngập nước. 

Tiến hành các hoạt động 
truyền thông phù hợp, tổ chức lễ 
kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm 
hoặc phát động các phong trào 
gắn với chủ đề Ngày Đất ngập 
nước thế giới năm 2022 phù hợp 
với bối cảnh tình hình hiện nay và 
công tác phòng chống dịch 
COVID-19. 

Tích hợp nội dung về bảo vệ 
giá trị đất ngập nước, quản lý, 
phục hồi và sử dụng bền vững các 
vùng đất ngập nước vào các 
chương trình, quy hoạch, kế 
hoạch, dự án phát triển của bộ, 
ngành và địa phương. 

Đẩy mạnh các giải pháp đầu tư 
vào bảo tồn, quản lý và phục hồi 
các vùng đất ngập nước để ngăn 
chặn các cuộc khủng hoảng khí 
hậu và đa dạng sinh học. 

Các tài liệu về chủ đề Ngày 
Đất ngập nước thế giới năm 2022, 
các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất 
ngập nước thế giới năm 2022 của 
các địa phương được đăng ký và 
đăng tải tại trang thông tin điện tử 
của Công ước Ramsar: 
https://www.worldwetlandsday.or
g. 

(Theo Chinhphu.vn) 

NHỮNG SỰ KIỆN KHOA 
HỌC ĐƯỢC CHỜ ĐỢI 
TRONG NĂM 2022 

Theo Tạp chí Nature, các vấn 
đề như dịch COVID-19, các 
nhiệm vụ Mặt trăng và các tiến bộ 
vật lý hạt sẽ là những vấn đề khoa 
học được chờ đợi và theo dõi 
trong năm 2022. 

Dịch COVID-19 sẽ tiếp diễn? 
Thế giới bước vào năm thứ ba 

của đại dịch COVID-19 mà vẫn 
chưa có hồi kết. Một thách thức 
trước mắt là phải hiểu rõ hơn về 
tác động của Omicron - biến thể 
SARS-CoV-2 lây lan nhanh lần 
đầu tiên được phát hiện vào cuối 
tháng 11. Các kết quả ban đầu chỉ 
ra rằng vaccine kém hiệu quả hơn 
đối với Omicron, và các nhà khoa 
học vẫn đang tìm hiểu thêm về 
mức độ nghiêm trọng của bệnh do 
biến thể này gây ra. 

Vào năm 2022, các nhà nghiên 
cứu và cơ quan y tế công cộng 
cũng sẽ tiếp tục theo dõi các biến 
thể SARS-CoV-2 mới sẽ xuất 
hiện, cũng như các hệ quả 
“COVID kéo dài” (long COVID) 
gây ra đối với những người đã 
khỏi bệnh. 

Các quốc gia giàu có đã bắt 
đầu tiêm mũi vaccine tăng cường 
cho dân số của họ. Nhưng gần 
một nửa dân số thế giới vẫn chưa 
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được tiêm một liều vaccine. Một 
câu hỏi lớn được đặt ra trong năm 
sau là liệu các công ty dược phẩm 
có từ bỏ các bằng sáng chế để 
giúp tạo ra nguồn vaccine giá rẻ 
hơn cho các quốc gia có thu nhập 
thấp hay không? 

Các cuộc thảo luận về nguồn 
gốc virus xuất phát từ đâu cũng sẽ 
tiếp tục. Tổ chức Y tế Thế giới đã 
thành lập một đoàn nghiên cứu 
mới gồm 26 nhà khoa học để tìm 
nguồn gốc đại dịch. 

Chiến lược bảo vệ khí hậu 
Sau Hội nghị thượng đỉnh 

COP26 năm nay ở Glasgow, 
Vương quốc Anh, các đại biểu từ 
khắp nơi trên thế giới sẽ tiếp tục 
hội tụ tại Sharm El-Sheikh, Ai 
Cập, vào tháng 11/2022 cho 
COP27, một vòng đàm phán nữa 
của Liên Hợp Quốc về khí hậu. 
Các quốc gia dự kiến sẽ đưa ra 
các cam kết về khí hậu mới, phù 
hợp hơn với mục tiêu của thỏa 
thuận Paris năm 2015 - hạn chế 
nóng lên toàn cầu trong phạm vi 
2˚C so với nhiệt độ thời kỳ tiền 
công nghiệp. 

Trong thời gian chờ đợi, các 
nhà nghiên cứu sẽ giám sát việc 
phát thải khí nhà kính theo các 
cam kết được đưa ra tại COP26 - 
trong đó có lời hứa giảm sử dụng 
than và cắt giảm phát thải khí 

methane. Sau đợt giảm phát thải 
do phong tỏa ở nhiều nơi vào năm 
2020, lượng khí thải carbon đã 
tăng trở lại lên mức kỷ lục mới 
vào năm 2021. 

Thế hệ vaccine tiếp theo? 
Các nhà phát triển vaccine đã 

đặt mục tiêu tạo ra thế hệ vaccine 
COVID-19 tiếp theo. Trong năm 
tới, có thể sẽ xuất hiện vaccine 
mRNA nhắm mục tiêu đến các 
biến thể cụ thể. 

 
Các cơ quan y tế công cộng 

cũng đang chờ đợi các vaccine 
dựa trên các công nghệ khác, 
chẳng hạn như vaccine dựa trên 
protein - một dạng vaccine phổ 
biến hơn, rẻ hơn, dễ phân phối 
hơn và đã được sử dụng trong 
nhiều thập kỷ để chống lại các 
bệnh bao gồm viêm gan và bệnh 
zona. Năm 2021, nhiều vacicne 
COVID-19 dựa trên protein đã 
cho kết quả hứa hẹn trong các thử 
nghiệm lâm sàng giai đoạn III. 
Vaccine protein có thể trở thành 
công cụ đắc lực để kiểm soát dịch 
bệnh cho các quốc gia có thu 



Phổ Biến Kiến Thức số 265 - 01.2022 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 5 

nhập thấp. 
Ngoài vaccine COVID-19, 

trong năm tới, dự kiến các 
vaccine chống lại các loại virus 
và bệnh nghiêm trọng, như HIV, 
sốt rét và bệnh Lyme, cũng sẽ có 
nhiều tiến bộ. 

Các nhiệm vụ thám hiểm 
Mặt trăng 

Nhiều tàu quỹ đạo và tàu đổ 
bộ từ các cơ quan vũ trụ và các 
công ty tư nhân dự kiến sẽ phóng 
lên Mặt trăng vào năm 
2022. NASA sẽ phóng tàu quỹ 
đạo Artemis I, nhiệm vụ thử 
nghiệm bước đầu trong chiến dịch 
đưa phi hành gia quay trở lại bề 
mặt của Mặt trăng. Ngoài ra, tàu 
quỹ đạo CAPSTONE của NASA 
cũng sẽ tiến hành các thí nghiệm 
để chuẩn bị xây dựng Gateway, 
trạm vũ trụ đầu tiên quay quanh 
Mặt trăng. 

Nhiệm vụ Mặt trăng thứ ba 
của Ấn Độ, Chandrayaan-3, sẽ là 
nhiệm vụ đầu tiên sử dụng quy 
trình hạ cánh nhẹ (không làm 
hỏng thiết bị phóng). Nhật Bản 
cũng sẽ thử hạ cánh nhẹ lần trên 
Mặt trăng với nhiệm vụ SLIM. 
Và Nga cũng sẽ đưa tàu đổ bộ 
Luna 25 lên Mặt trăng. Hàn Quốc 
sẽ phóng Korea Pathfinder Lunar 
Orbiter, tàu quỹ đạo Mặt trăng 
đầu tiên của nước này, trong năm 

tới. 
Đến sao Hỏa và các vì sao 
Một hành trình vũ trụ hoành 

tráng khác đáng theo dõi là 
ExoMars, nhiệm vụ hợp tác giữa 
Nga và châu Âu. ExoMars dự 
kiến phóng vào tháng 9/2022 và 
sẽ đưa tàu thám hiểm Rosalind 
Franklin của Cơ quan Vũ trụ châu 
Âu đến sao Hỏa để tìm kiếm các 
dấu hiệu của sự sống trong quá 
khứ. Vụ phóng ban đầu được lên 
kế hoạch vào năm 2020, nhưng đã 
bị trì hoãn do cần điều chỉnh lại 
bộ phận dù hạ cánh an toàn. 

Các tiến bộ vật lý 
Sau nhiều năm ngừng hoạt 

động và bảo trì, Máy gia tốc hạt 
lớn LHC (Large Hadron Collider) 
tại CERN, phòng thí nghiệm vật 
lý hạt châu Âu bên ngoài Geneva, 
Thụy Sĩ, dự kiến sẽ khởi động lại 
vào tháng 6/2022. Các thí nghiệm 
chính của LHC, ATLAS và CMS, 
đã được nâng cấp và mở rộng, bổ 
sung nhiều thành phần máy dò. 
Nhờ vậy ATLAS và CMS sẽ thu 
thập được nhiều dữ liệu hơn từ 40 
triệu vụ va chạm proton mỗi giây 
trong thí nghiệm. 

Bốn thiết bị dò sóng hấp dẫn 
trên thế giới - một ở Nhật Bản, 
một ở Ý và hai ở Mỹ - cũng sẽ bắt 
đầu một đợt quan sát mới trong 
những tháng tới. 
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Cơ sở nghiên cứu các chùm 
đồng vị hiếm tại Đại học Bang 
Michigan ở Đông Lansing, Mỹ, 
dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào 
đầu năm 2022.  

Mục tiêu ứng cứu đa dạng 
sinh học 

Các quốc gia đang đặt ra một 
loạt các mục tiêu mới để làm 
chậm lại sự mất đa dạng sinh học. 
Hầu hết các mục tiêu đặt ra trong 
Các Mục tiêu Đa dạng Sinh học 
Aichi, do các bên tham gia Công 
ước Đa dạng sinh học của Liên 
Hợp Quốc đặt ra vào năm 2010, 
đã không được đáp ứng kịp thời 
hạn 2020. 

 
Cuộc họp tiếp theo của các 

bên tham gia Công ước Đa dạng 
sinh học của Liên Hợp Quốc 
đáng nhẽ diễn ra năm 2020 
nhưng đã bị lùi lại đến tháng 
4/2022, và đang có nguy cơ tiếp 
tục bị hoãn do các biến thể mới 
của SARS-CoV-2 bùng phát. Mất 
môi trường sống và các yếu tố 
khác liên quan đến hoạt động của 
con người đã làm cho khoảng 

một triệu loài động thực vật có 
nguy cơ tuyệt chủng. 

(Theo VietQ.vn) 
 
 

 
 
BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN 
TOÀN GIAO THÔNG TRONG 
DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 
NHÂM DẦN VÀ LỄ HỘI 
XUÂN 2022  

Ủy ban Nhân Dân tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế 
hoạch số 214/KH-UBND, ngày 
30/12/2021 về việc Bảo đảm 
trật tự, an toàn giao thông 
trong dịp Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ 
hội xuân 2022  

Thực hiện Công điện số 
1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 
của Thủ tướng Chính phủ về việc 
bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông gắn trong dịp Tết Dương 
lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
và Lễ hội xuân 2022, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
xây dựng kế hoạch triển khai với 
các nội dung như sau: 

Với mục đích, yêu cầu: 
1. Bảo đảm giao thông thông 

suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải 
hành khách và hàng hóa, bảo đảm 
đi lại thuận tiện, trật tự, an toàn 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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giao thông (TTATGT) gắn với 
kiểm soát dịch Covid-19 cho 
người dân trong dịp Tết Dương 
lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
và Lễ hội xuân 2022. 

2. Nâng cao ý thức tự giác 
chấp hành pháp luật TTATGT, 
thực hiện các biện pháp phòng, 
tránh tai nạn giao thông của người 
dân trong dịp Tết và Lễ hội xuân. 

3. Thực hiện quyết liệt các giải 
pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông ngay trong những tháng 
đầu năm 2022. 

4. Giảm tai nạn giao thông 
trong dịp Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội 
xuân 2022. 

5. Cập nhật kịp thời tình hình 
tai nạn giao thông, ùn tắc giao 
thông trong dịp Tết và tại khu vực 
diễn ra Lễ hội xuân trong các bản 
tin thời sự.  

6. Nâng cao trách nhiệm của 
người đứng đầu trong công tác 
kiểm soát  phòng, chống dịch 
Covid-19, dẫn đến làm lây nhiễm 
dịch bệnh trên các phương tiện 
giao thông hoặc địa bàn thuộc 
phạm vi quản lý. 

Các báo cáo gửi Văn phòng 
Ban An toàn giao thông tỉnh: Số 
fax: 0254.3727917 hoặc email: 
banatgtbrvt@gmail.com; Thông 
tin liên lạc theo số điện thoại: 

0254.3727841 – 0972.257272 
(đ/c Nhân). Đề nghị các cơ quan, 
đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ 
chức triển khai, thực hiện. 

  (Theo KH 214/KH-UBND) 
 

MỨT TẾT VÀ NHỮNG MỐI 
LO NGẠI VỀ VẤN ĐỀ VỆ 
SINH AN TOÀN THỰC 
PHẨM  

Mứt là món ăn không thể thiếu 
trong mỗi dịp Tết, tuy nhiên 
người tiêu dùng cần cẩn trọng 
trong việc chọn mua mứt đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Một số cơ sở sản xuất không 
hợp vệ sinh, có thể gây nhiễm 
khuẩn, làm phát sinh một số bệnh 
đường tiêu hóa như tiêu chảy do 
nhiễm khuẩn. Quá trình bảo quản 
không đạt tiêu chuẩn dễ sinh nấm 
mốc làm ảnh hưởng hại nhiều cho 
sức khỏe hơn là có lợi. 

Có thể thấy, mối nguy hại từ 
các loại thực phẩm bẩn này là vô 
cùng lớn, do tiềm ẩn những rủi ro 
mất an toàn vệ sinh thực phẩm 
trong khâu chế biến hay chứa các 
loại chất phụ gia không được 
phép sử dụng để ngâm, tẩm ướp, 
tạo màu sắc và tồn dư chất bảo 
quản. 

Không tin tưởng, lo ngại thực 
phẩm bẩn là tâm lý chung của 
một bộ phận không nhỏ người 
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tiêu dùng trong những ngày Tết.  

 
Vì vậy Cục An toàn thực phẩm 

khuyến cáo, khi lựa chọn mua 
bánh kẹo, người dân cần chọn 
mua các sản phẩm bánh kẹo đã 
được công bố phù hợp quy định 
an toàn thực phẩm (xem trên nhãn 
mác); lựa chọn bánh kẹo của các 
thương hiệu uy tín, có nguồn gốc 
xuất xứ rõ ràng, tránh mua phải 
hàng nhái kiểu dáng, nhãn hiệu. 

Người dân cần quan sát kỹ 
thông tin trên bao bì bánh kẹo 
(nơi sản xuất, ngày sản xuất, ngày 
hết hạn, thành phần, cách bảo 
quản sản phẩm); nếu mua giỏ quà 
cần chú ý chất lượng bánh kẹo 
bên trong, tốt nhất là nên tự chọn 
bánh kẹo rồi sau đó xếp thành giỏ 
quà. 

Đặc biệt, để bảo đảm sức khỏe 
cho bản thân và gia đình, người 
dân cần lưu ý chọn mua và sử 
dụng thực phẩm ở những cơ sở có 
địa điểm cố định, địa chỉ rõ ràng, 
có uy tín, được phép kinh doanh 
thực phẩm, thực hiện đầy đủ các 
quy định về điều kiện kinh doanh 
thực phẩm... 

Đối với các sản phẩm mứt 
khô, nên chọn loại có màu sắc tự 
nhiên, hạn chế những sản phẩm 
có nhiều màu sắc tổng hợp. Chọn 
sản phẩm bao bì còn nguyên vẹn, 
bày bán nơi thoáng mát, mới sản 
xuất và còn hạn sử dụng. Nên 
quan sát kỹ bên ngoài sản phẩm 
nếu phát hiện mứt có bị mốc thâm 
kim hay mốc xanh, mùi hôi, chảy 
nước, mùi chua thì tuyệt đối 
không dùng. 

Bên cạnh đó, người dân khi 
phát hiện các loại thực phẩm nghi 
ngờ là hàng nhái, hàng giả cũng 
như các cơ sở sản xuất, chế biến, 
kinh doanh thực phẩm không đảm 
bảo an toàn thực phẩm, cần chủ 
động thông tin, báo ngay đến các 
cơ quan như Ban Quản lý ATTP, 
Cục Quản lý thị trường, chính 
quyền địa phương… nhằm có 
biện pháp kiểm tra, giám sát và 
kịp thời ngăn chặn. 

(Theo VietQ.vn) 
 

CÁCH LỰA CHỌN, BẢO 
QUẢN VÀ CHẾ BIẾN RAU 
CẢI GIÀU DINH DƯỠNG  

Hiện đang là thời điểm vào 
mùa rau cải với rất nhiều loại như 
cải xanh, cải chíp, cải cúc, cải 
xoong.... Tuy nhiên, rất nhiều 
người không biết làm thế nào để 
lựa chọn, bảo quản, chế biến rau 
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cải an toàn và vẫn giữ được dinh 
dưỡng. 

Bài viết có những thông tin 
được PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh 
– Viện Y học Ứng dụng Việt 
Nam cung cấp cho bạn đọc trong 
việc chọn lựa rau cải an toàn và 
cách chế biến để giữ dinh dưỡng 
nhiều nhất trong rau cải. 

Việc ăn các loại rau theo mùa 
vừa đảm bảo tiếp nhận giá trị dinh 
dưỡng và độ an toàn cao hơn. 

Cách phân biệt rau cải an 
toàn và rau cải không an toàn 

Muốn biết được chính xác rau 
an toàn hay không an toàn thì 
phải dựa vào đánh giá của các cơ 
quan chức năng. 

Tuy nhiên về cảm quan, rau 
cải an toàn thường lá và thân rau 
có màu sáng tự nhiên. Còn rau 
lạm dụng phân bón thường lá có 
màu xanh thẫm hơn nhưng thân 
lại trắng hơn rau an toàn. 

Rau cải lạm dụng phân bón 
thường mềm hơn rau an toàn bởi 
trữ lượng nước trong rau nhiều 
hơn. 

Rau an toàn khi bảo quản sẽ để 
được lâu hơn, không nhanh hỏng 
như rau không an toàn. Rau 
không an toàn có thể chỉ bảo quản 
được 1 tới 2 ngày sẽ hỏng bởi rau 
không an toàn có trữ lượng nước 
quá nhiều. Do đó, khi loại rau 

không an toàn được cắt thu hoạch 
thì lượng nước sẽ mất rất nhanh 
nên rau sẽ bị héo nhanh. 

Một số người cho rằng, nếu 
rau càng nhiều lỗ do sâu ăn lá sẽ 
là rau an toàn. Quan niệm này 
không đúng. Bởi chu kỳ sản xuất 
từ 30 tới 45 ngày mới thu hoạch 
một lứa rau. Nhưng 1 vòng đời 
của con sâu thường chỉ từ 22 tới 
25 ngày. Vì vậy, trong quá trình 
sản xuất, người sản xuất buộc vẫn 
phải sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật khi có sâu bệnh. Nếu rau được 
trồng theo tiêu chuẩn và mua ở 
nơi sản xuất có nguồn gốc thì rau 
sẽ đảm bảo an toàn, không bị lạm 
dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

Cách để bảo toàn tối đa dinh 
dưỡng trong rau cải sau khi 
mua về 

Không rửa rau cải ngay lập 
tức sau khi mua về: Chỉ nên rửa 
rau cải ngay trước khi ăn mà 
không nên rửa rồi bỏ vào tủ lạnh 
bảo quản và vài ngày sau mới ăn. 

Mua rau ở các kệ phía trước 
(có tiếp xúc ánh sáng): Rau được 
đựng ở các kệ phía trước có giá trị 
dinh dưỡng cao hơn để ở kệ phía 
sau. Một số chất dinh dưỡng thiết 
yếu như: folate, beta – 
carotene, vitamin K giữ hàm 
lượng cao hơn một cách đáng kể 
ở kệ rau tiếp xúc nhiều với ánh 
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sáng. 
Cách chế biến rau cải để giữ 

được chất dinh dưỡng và vitamin 
Quá trình nấu có thể phá hủy 

các carotenoid có tác dụng chống 
oxy hóa như beta- carotene, 
lycopene, và lutein. Luộc sẽ làm 
các chất này dễ hòa tan vào nước 
hơn và nấu chín quá kỹ (dưới bất 
cứ hình thức nào) cũng làm mất 
đi các chất dinh dưỡng do các tế 
bào bị phá hủy. 

Để giữ được nhiều chất dinh 
dưỡng nhất trong rau cải, chúng ta 
nên chế biến bằng cách xào rau. 
Các chất dinh dưỡng sẽ được giữ 
lại nhiều hơn nếu rau ít được tiếp 
xúc với nước, thời gian nấu chín 
ngắn và ít tiếp xúc với nhiệt. 

(Theo SK&ĐS) 
 

CÁCH MUA SẮM TẾT TIẾT 
KIỆM  

Nhiều chị em nội trợ thường 
than vãn rằng, dù mua nhiều vẫn 
cảm thấy thiếu, hoặc mua vì cảm 
thấy mặt hàng hấp dẫn nhưng lại 
thừa thãi không sử dụng vào dịp 
Tết. Chi tiêu tiết kiệm chính là 
cách tôn trọng đồng tiền mà mình 
làm ra, tránh lãng phí cho những 
nhu cầu thực sự không cần thiết. 

1. Lên danh sách những gì cần 
mua: Sau khi lên danh sách, bạn 
sẽ cân nhắc được số tiền cần 

chuẩn bị cho dịp Tết và có thực 
sự cần thiết không. 

2. Đừng mua đồ bỏ đầy tủ lạnh 
Việc trữ nhiều thực phẩm 

khiến bạn cùng mọi người trong 
gia đình phải ăn thực phẩm không 
tươi, giảm độ ngon. Tuy nhiên, 
bạn nên lên thực đơn theo ngày 
trong dịp Tết. 

Mỗi ngày sẽ ăn những món gì. 
Từ đó sẽ tìm được câu trả lời, đáp 
số cho việc cần mua sắm những 
gì, với số lượng cụ thể bao nhiêu. 
Càng lên danh sách chi tiết đồ đạc 
cần lưu trữ trong tủ lạnh, bạn sẽ 
có cái Tết an toàn cho sức khỏe, 
vừa vặn với số tiền cần chi tiêu 
một cách hợp lý. 

3. Theo dõi các chương trình 
giảm giá: Mua sắm tiết kiệm 
chính là theo dõi các chương trình 
giảm giá tại các siêu thị lớn, các 
cửa hàng đảm bảo chất lượng. 
Mua món sản phẩm mình cần với 
số lượng hợp lý cùng giá cả tiết 
kiệm nhất có thể luôn giúp bạn 
giảm chi phí chi tiêu đi rất nhiều 
trong dịp Tết. 

4. Đơn giản hóa mọi thứ: Hãy 
nghĩ xem việc mua món đồ ấy có 
thực sự cần thiết không. Hãy đơn 
giản hóa từ việc mua sắm đồ đạc, 
ăn mặc... để giúp cả gia đình vừa 
tiết kiệm chi phí vừa cảm thấy vui 
vẻ. 
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5. Tự chuẩn bị các món ăn 
trong ngày Tết: Bạn có thể tự mua 
nguyên liệu về làm những món ăn 
cho ngày Tết như tự làm mứt, các 
loại bánh, các món ăn như dưa 
góp, giò xào, thịt đông, bò ngâm 
dấm, nem, chả... Tự làm sẽ tiết 
kiệm chi phí, giúp cả gia đình 
luôn cảm thấy an toàn cho sức 
khỏe với quy trình sạch sẽ, đảm 
bảo. 

(Theo vietnamnet.vn) 
 

 
 
 

NÂNG CAO NHẬN THỨC 
TRONG PHÒNG NGỪA VÀ 
CHỐNG LAO ĐỘNG TRẺ EM 
THAM GIA HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT TRÊN BIỂN   

Trong khuôn khổ hợp tác giữa 
Tổ chức Lương thực và Nông 
nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) 
với Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia đã tổ chức các lớp đào 
tạo và truyền thông tại các tỉnh 
Hải Phòng, Quảng Ninh và Thừa 
Thiên Huế nhằm góp phần giảm 
thiểu, phòng ngừa, chống tình 
trạng lao động trẻ em tham gia 
sản xuất trên biển, nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, ngư dân các địa 
phương ven biển. 

Ở Việt Nam cũng như trên thế 

giới, lao động trẻ em vẫn còn là 
vấn đề gây nhiều tranh cãi. Mặc 
dù luật pháp Việt Nam cấm sử 
dụng người lao động dưới 15 tuổi 
nhưng trong thực tế, trẻ em vẫn 
phải chia sẻ gánh nặng công việc 
và trách nhiệm gia đình ở cả nông 
thôn lẫn thành thị. Vấn đề này 
không thể giải quyết trong một 
sớm một chiều và đòi hỏi phải có 
một chiến lược tổng thể, có sự 
góp sức của cả hệ thống chính trị, 
cộng đồng trong nước và quốc tế. 

Mặc dù đã có những nỗ lực 
đáng kể, Việt Nam cũng như các 
nước đang phát triển khác vẫn 
còn hiện tượng lao động trẻ em 
trong hoạt động ngư nghiệp. Trẻ 
em thường tham gia vào các hoạt 
động hỗ trợ bố mẹ, gia đình trong 
việc trông coi, thu gỡ, vận chuyển 
thuỷ sản... Việc kiểm soát và xử 
lý các vi phạm liên quan đến lao 
động trẻ em, đặc biệt trong khu 
vực kinh tế phi chính thức còn 
nhiều bất cập, trong đó năng lực 
phát hiện và can thiệp của cơ 
quan chức năng, đặc biệt là chính 
quyền địa phương và thanh tra lao 
động còn hạn chế. Việt Nam cũng 
gặp khó khăn như nhận thức của 
gia đình và chính trẻ em, của 
người sử dụng lao động và người 
môi giới lao động còn hạn chế, 
thiếu hiểu biết về pháp luật, chính 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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sách liên quan đến lao động trẻ 
em. Nhận thức của cha, mẹ, gia 
đình, trẻ em, người sử dụng lao 
động và người môi giới lao động 
về vấn đề lao động trẻ em còn hạn 
chế. Vấn đề nghèo đói, trình độ 
vẫn được xem là nguyên nhân 
chính dẫn đến việc trẻ em tham 
gia các hoạt động kinh tế và từ đó 
dẫn đến nguy cơ lao động trẻ em 
trái quy định của pháp luật. 
Nguồn lực đầu tư, bố trí kinh phí 
để triển khai chương trình phòng 
ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em 
còn hạn chế từ Trung ương tới địa 
phương. Một số địa phương 
không phân bổ hoặc phân bổ kinh 
phí rất hạn hẹp để triển khai thực 
hiện chương trình. Hệ thống dịch 
vụ bảo vệ trẻ em chưa đầy đủ và 
thiếu đồng bộ, do vậy việc triển 
khai, thực hiện Chương trình còn 
gặp nhiều khó khăn… 

Giải pháp phòng ngừa lao 
động trẻ em thời gian tới 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, 
chuỗi cung ứng ngày càng trở nên 
phức tạp bao gồm cả nhân công, 
các nhà sản xuất nhỏ, các doanh 
nghiệp nên cần nhận thức rõ được 
chuỗi cung ứng là một hệ thống 
các hoạt động liên quan đến việc 
sản xuất, vận chuyển, phân phối 
sản phẩm. Việc sử dụng lao động 
trẻ em ở bất kỳ khâu nào trong 

chuỗi cung ứng đều vi phạm pháp 
luật, sẽ dẫn đến các ảnh hưởng 
không tốt tới việc tiêu thụ sản 
phẩm và hình ảnh Việt Nam. Do 
vậy, giai đoạn tới đây Việt Nam 
tiếp tục củng cố và phát triển hệ 
thống bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, 
giảm thiểu lao động trẻ em, đặc 
biệt trong hoạt động sản xuất trên 
biển để các em có cơ hội được 
phát triển toàn diện và được 
hưởng đầy đủ các quyền của trẻ 
em. 

Thứ nhất, cần hoàn thiện pháp 
luật, chính sách, sửa đổi, bổ sung 
các quy định của pháp luật về bảo 
vệ trẻ em: Bộ luật Hình sự, Bộ 
luật Tố tụng hình sự, Luật Xử lý 
vi phạm hành chính, Luật Giám 
định tư pháp, Nghị định quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực trẻ em... từ đó để bảo 
đảm sự gắn kết và hài hòa với các 
tiêu chuẩn quốc tế. 

Thứ hai, kiện toàn hệ thống 
bảo vệ trẻ em, mạng lưới dịch vụ 
bảo vệ trẻ em để phòng ngừa, 
phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời 
lao động trẻ em để bảo đảm các 
quyền của trẻ em, kịp thời việc 
tiếp nhận, xử lý thông tin; trợ 
giúp pháp lý, tư vấn tâm lý và các 
dịch vụ bảo vệ trẻ em khác. 

Thứ ba, tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra tăng cường 
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công tác kiểm tra, thanh tra việc 
thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ 
em của các cơ quan, tổ chức, 
chính quyền địa phương. Hướng 
dẫn, vận động bố trí ngân sách 
cho công tác bảo vệ trẻ em. Tổ 
chức các đoàn kiểm tra của Ủy 
ban quốc gia về trẻ em tại các bộ, 
ngành, địa phương về bảo đảm 
thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt 
đối với các nghề năng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm trên biển... 

Thứ tư, tăng cường truyền 
thông trên nhiều kênh thông tin, 
giáo dục cha, mẹ, người chăm sóc 
trẻ em và chính trẻ em kiến thức 
về các giải pháp phòng ngừa, 
giảm thiểu lao động trẻ em. Vận 
động sự tham gia của các tổ chức 
xã hội, các doanh nghiệp và cá 
nhân. Phát hiện, lên tiếng, thông 
báo ngay cho các cơ quan chức 
năng về các hành vi bạo lực, xâm 
hại trẻ em. Tăng cường công tác 
tuyên truyền giáo dục pháp luật 
về phòng, chống lao động trẻ em, 
nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật 
về lao động trẻ em trong cộng 
đồng, gia đình và người sử dụng 
lao động; đồng thời giúp đỡ, tạo 
điều kiện, vận động các gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn không để 
trẻ em phải lao động kiếm sống. 

Thứ năm, tăng cường hợp tác 
quốc tế nhằm vận động nguồn 

lực, trao đổi kinh nghiệm với các 
nước, các tổ chức quốc tế, thông 
qua các dự án hợp tác quốc tế 
nâng cao nhận thức của trẻ em, 
gia đình và xã hội về quyền của 
trẻ em; tạo môi trường thân thiện 
với trẻ để tạo điều kiện cho trẻ em 
và gia đình tiếp cận giáo dục, dạy 
nghề, y tế, …, sử dụng hệ thống 
dịch vụ bảo vệ trẻ em để hỗ trợ, 
can thiệp đối với lao động trẻ em. 

 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

LÀM NHÀ CHO QUẤT, ĐÓN 
BÌNH AN  

Thông thường, quất bonsai 
được trồng trong chậu có tạo hình 
con giáp tương ứng với năm mới 
sẽ được nhiều người ưa chuộng. 
Tuy nhiên năm nay, mẫu hổ 
“cõng” quất không được các nhà 
vườn mặn mà do tâm lý của nhiều 
người hổ dữ, không phải là con 
vật thân thiện nên không muốn 
mang vào nhà. Nhà vườn đã đầu 
tư cho mỗi cây quất một ngôi nhà 
với mong muốn mang lại bình 
yên cho mỗi gia đình. 

 
Nhà vườn đã đầu tư cho mỗi cây quất 

một ngôi nhà. 
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Để có những ngôi nhà bền đẹp 
các nhà vườn đã phải cất công 
sang làng nghề gốm Phù Lãng 
(Bắc Ninh) đặt nhà cho quất. Các 
mẫu nhà chọn làm quất bon sai 
đều được thiết kế từng chi tiết, 
đắp tay thủ công với những chi 
tiết tinh xảo. Rất nhiều nhà vườn 
đã chọn mẫu nhà ngói đặc trưng ở 
đồng bằng Bắc bộ, nhà rông đặc 
trưng văn hóa của Tây Nguyên và 
nhà phố cổ Hà Nội. 

 
Ngôi nhà tạo điểm nhấn cho quất cảnh. 

Thường các nhà vườn nương 
theo từng mẫu nhà, cây quất sẽ 
được trồng, ghép, uốn dáng, tạo 
thế cho ra các vẻ đẹp khác nhau. 
Để tạo ra một tác phẩm quất 
bonsai trồng trong hình ngôi nhà, 
phải trải qua nhiều công đoạn rất 
khó khăn, từ khâu chọn ươm quất 
cho đến tính toán thời gian để 
quất cho quả ra đúng dịp Tết 
Nguyên Đán. Trồng quất trong 
ngôi nhà cũng rất khó chăm sóc, 
tỉ lệ hỏng cũng cao. Tạo ra một 
cây quất bonsai trồng trong ngôi 

nhà đến tay khách hàng phải mất 
ít nhất khoảng 8 tháng, có những 
cây mất mất 1 đến vài năm. 

Chính vì thế giá quất bonsai 
cùng với ngôi nhà của mình có 
giá dao động từ vài triệu đồng đến 
vài chục triệu đồng. Người chơi 
cũng có thể lựa chọn phương án 
thuê các chậu cây này về chơi Tết 
với giá rẻ được hơn một nửa. 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
đang cận kề, ngôi nhà quất được 
trưng trong nhà với hy vọng sẽ 
đem đến cho mỗi gia đình sự ấm 
êm và trên hết là sự bình an. 

 (Theo congthuong.vn) 
 

BỆNH VIÊM PHỔI - MÀNG 
PHỔI TRÊN LỢN  

Đây là một trong những bệnh 
gây thiệt hại nặng cho ngành chăn 
nuôi. Người nuôi cần nắm rõ về 
bệnh để có cách phòng chống có 
hiệu quả. 

1. Nguyên nhân và cách gây 
bệnh 

Bệnh do Actinobaccillus 
pleuropneumoniae (APP) gây ra, 
hay còn gọi là bệnh viêm phổi - 
màng phổi. Bệnh xảy ra ở lợn mọi 
lứa tuổi, nhưng thường nhiễm ở 
lợn từ 2 - 6 tháng tuổi. 

Bệnh lây qua đường không khí 
hay qua tiếp xúc trực tiếp giữa cá 
thể bệnh và các con khác trong 
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đàn, lợn mẹ truyền sang lợn con; 
Lây truyền gián tiếp qua dụng cụ 
chăn nuôi, phương tiện vận 
chuyển, người chăn nuôi. Thời 
gian nung bệnh thường ngắn, 
khoảng 12 giờ đến 3 ngày. Bệnh 
sẽ nghiêm trọng hơn khi bị nhiễm 
trùng kế phát. 

 
 2. Triệu chứng 
Tùy mức độ nhiễm và khả 

năng đề kháng của cơ thể, bệnh 
thường tiến triển 3 thể: Thể quá 
cấp, thể cấp tính và thể mãn tính. 

 
2.1. Thể quá cấp 
Lợn bệnh sốt cao (40 - 41,5 độ 

C), khó thở, tần số mạch tăng. Da 
ở vùng mũi, tai, chân và sau đó 
toàn cơ thể có màu tím xanh. Lợn 
bệnh chết trong vòng 24 - 36 giờ. 
Lợn đột tử thường có dấu hiệu 

máu chảy kèm với bọt thải ra từ 
mũi. 

2.2. Thể cấp tính 
Bệnh tiến triển rất nhanh. Lợn 

bệnh sốt cao (40,5 – 41 độ C), da 
có nốt đỏ, bỏ ăn, lười vận động, 
lười uống nước. Lợn có triệu 
chứng hô hấp như khó thở, ho, 
đôi khi phải há mồm ra để thở. 
Rối loạn nhịp tim và hệ tuần 
hoàn. 

 2.3. Thể mãn tính 
Lợn bệnh có thân nhiệt sốt 

nhẹ, lúc ăn, lúc bỏ hay ho khan, 
thở thể bụng, lông dựng, da nhợt 
nhạt, tăng trọng giảm. 

3. Phòng bệnh 
Chọn mua lợn ở những cơ sở 

giống an toàn dịch bệnh, có 
nguồn gốc rõ ràng, nuôi cách ly 
trước khi nhập đàn; Chuồng trại 
chăn nuôi phải đảm bảo cách ly 
với các khu vực khác, có hàng rào 
ngăn không cho súc vật, các loài 
gặm nhấm; Ở các điểm ra vào 
trang trại phải hố sát trùng, tiêu 
độc; Tránh sự tiếp xúc trực tiếp 
giữa các đàn lợn ốm và đàn lợn 
khỏe mạnh; Định kỳ phun tiêu 
độc khử trùng chuồng trại, dụng 
cụ chăn nuôi bằng các loại thuốc 
sát trùng; Phân, nước tiểu, chất 
thải trong chăn nuôi phải được 
thu gom xử lý bằng các phương 
pháp thích hợp; Kiểm soát tốt các 
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nguồn nguyên vật liệu khi đưa 
vào trang trại…; Chăn nuôi với 
mật độ hợp lý; Chăm sóc nuôi 
dưỡng tốt đàn lợn nhằm nâng cao 
sức đề kháng cho đàn lợn, tạo môi 
trường thuận lợi để lợn sinh 
trưởng phát triển. 

(Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 
CÁCH CHĂM SÓC CÂY 
CẢNH SAU DỊP TẾT VẪN 
ĐẸP 

Rất nhiều người đã từng rơi 
vào tình huống: cây cảnh sau dịp 
Tết bị xấu đi, thậm chí lụi dần và 
phải vứt bỏ đi. Vậy, kinh nghiệm 
nào để những hoa cây cảnh sau 
Tết có thể chơi được đến Tết năm 
sau, thệm chí còn đẹp như lúc khi 
mua về. 

 
Có những loại hoa, cây cảnh 

chỉ sống được trong một mùa, 
nhưng cũng nhiều loại có thể chơi 
được đến năm sau. Mặc dù vậy, 
đa số cây cảnh thường không còn 
được đẹp như trước nữa, thậm chí 
là bị lụi. 

Vậy, người chơi cây cần chăm 
sóc cây không chết: 

Thay đổi vị trí cây 
Với dòng cây nội thất như Kim 

tiền, Lan ý, Vạn niên thanh,… 
bạn có thể đặt trong nhà trong 
thời gian dài nhưng với các cây 
như Trà, Mai, Đào,…thì bạn chỉ 
nên đặt trong nhà khoảng 4-5 
ngày mà thôi (khi có khách đến 
chơi), sau đó phải mang ra ngoài. 
Nếu không cây sẽ rất dễ bị chết. 

Nếu có điều kiện và thời gian, 
mỗi buổi tối, bạn hãy đặt chậu 
cây ra ngoài trời, sau đó vào ban 
ngày, bạn đưa chậu cây đặt trở lại 
trong phòng. 

Chú ý nên mở cửa phòng, để 
không khí luôn được lưu thông, 
có như vậy thì cây mới sống được 
ở trong nhà. Tất cả các loại cây 
đều cần có ánh sáng Mặt trời, dù 
ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián 
tiếp.  

Sau một thời gian, nếu cây còn 
khỏe mạnh, bạn hãy tiếp tục chăm 
sóc cây như cũ. Nếu cây gặp vấn 
đề nào đó (khô héo, úng thối, nấm 
bệnh, vàng lá,vv…), phải xử lý 
càng sớm càng tốt để cây nhanh 
chóng được phục hồi và phát triển 
khỏe mạnh trở lại. 

Cắt tỉa hoa và cành lá tàn úa 
Sau Tết, bạn nên cắt bỏ toàn 

bộ hoa và cành lá đã tàn úa. Chú 
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ý nên cắt sâu sát gốc, điều này sẽ 
giúp cây sinh trưởng tốt hơn. Việc 
cắt tỉa nên được thực hiện định 
kỳ, đặc biệt là với các loại cây 
bonsai và các loại cây có tốc độ 
phát triển nhanh, cành lá rậm rạp.  

Nhặt bỏ tất cả cành lá khô, lá 
bị hư thối, các bông hoa héo rũ 
rơi ở xung quanh gốc cây; đồng 
thời cũng nên lau lá cây bằng 
khăn mềm, ẩm và sạch. Việc vệ 
sinh sạch sẽ và định kỳ không chỉ 
có lợi cho cây mà còn giúp loại 
bỏ mầm bệnh, hạn chế muỗi, côn 
trùng ẩn nấp trong các chậu cây, 
không khí trong lành hơn. 

Sang chậu, thay đất mới 
Sau một thời gian, đất trong 

chậu thường bị cằn, mất dần dinh 
dưỡng, vì thế chúng ta phải sang 
chậu, thay đất mới, có như vậy 
cây mới sinh trưởng tốt được. 

Trong quá trình thay đất, bạn 
cũng nên cắt bỏ bớt một số rễ đã 
già, cỗi, xấu xí để kích thích mọc 
ra rễ mới, khỏe mạnh hơn. 

Lưu ý, nên chọn chậu cây phù 
hợp với kích cỡ và loại cây cảnh.  

Tưới nước thế nào là đủ, 
đúng? 

Các cây trồng trong nhà và cây 
trồng chậu thường có mức độ trao 
đổi chất chậm, do đó nhu cầu 
nước không cao. Vì thế bạn 
không cần phải tưới nước nhiều 

và thường xuyên. 
 Đảm bảo đất ẩm là được, 

mỗi tuần tưới khoảng 2-3 lần là 
đủ. Tưới vào buổi sáng hoặc 
chiều, không nên tưới lúc trưa 
nắng gắt. 

Bón phân thế nào cho đúng? 
Không nên bón phân quá 

thường xuyên. Phân vô cơ và 
phân hữu cơ nên kết hợp đan xen 
nhau, không nên chỉ dùng cố định 
một loại duy nhất. Bạn có thể sử 
dụng phân bón lá siêu lân (tỉ lệ 
NPK 12-30-17+TE), phân này 
giúp gia tăng sức kháng chịu khắc 
nghiệt của cây cảnh, giúp rễ và 
thân cây khỏe hơn. Mỗi tuần tưới 
khoảng 1 lần là đủ, pha loãng 
phân với nước rồi phun trực tiếp 
lên lá hoặc tưới vào gốc. 

 (Theo tienphong.vn) 
 

 
 
 

CÁC THỰC PHẨM VÀ ĐỒ 
UỐNG GIÚP LÀM DỊU CÁC 
TRIỆU CHỨNG COVID-19 

Một số nghiên cứu cho thấy 
rằng, thói quen ăn uống lành 
mạnh có thể giúp bạn phục hồi 
nhanh sau mắc các bệnh như 
COVID-19, cùng với chế độ dinh 
dưỡng mà nhóm chăm sóc sức 
khỏe đặc biệt của bạn đã chỉ định. 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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1. Súp gà 
TS. Julie Miller Jones - Giáo 

sư danh dự về dinh dưỡng tại Đại 
học St Catherine (bang 
Minnesota, Hoa Kỳ) cho biết: Súp 
gà là món ăn bổ dưỡng dành cho 
người ốm để nhanh hồi phục. Hơn 
hẳn các loại đồ ăn khác chế biến 
từ gà, món súp này có tác dụng 
làm tăng lưu lượng chất nhầy và 
loại bỏ virus. 

2. Khoai tây 
Hãy thêm khoai tây vào khẩu 

phần ăn hàng ngày của bạn. 
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, 
loại củ giàu tinh bột này có thể 
giúp điều chỉnh sự cân bằng chất 
lỏng, nhờ vào lượng kali lớn của 
chúng. Cân bằng chất lỏng là rất 
quan trọng khi bạn đang chiến 
đấu với COVID-19 vì đây là một 
căn bệnh về đường hô hấp và tình 
trạng mất nước có thể làm đặc 
dịch tiết đường hô hấp và khiến 
chúng khó đào thải khỏi phổi của 
bạn. 

3. Kem que không đường từ 
nước trái cây 

Eric Ascher, bác sĩ y học gia 
đình tại Bệnh viện Lenox Hill ở 
New York cho biết, những món 
ăn đông lạnh này có thể cung cấp 
nước và một số dinh dưỡng, cũng 
như làm dịu cơn đau họng nếu đó 
là một trong những triệu chứng 

COVID-19 của bạn. Ông giải 
thích: "Giữ mức độ hydrat hóa 
cao sẽ giúp ích cho chức năng của 
hệ thống miễn dịch". 

4. Nước dừa 
Thông thường, khi bị mất chất 

điện giải mọi người thường tìm 
đến đồ uống thể thao để nhanh 
chóng bổ sung. Nhưng nước dừa 
tốt hơn vì đó là một cách tuyệt 
vời để cung cấp nước bằng các 
chất điện giải tự nhiên và không 
có đường.  

5. Yến mạch, bỏng ngô và 
các loại ngũ cốc nguyên hạt 
khác 

COVID-19 gây ra chứng viêm 
trong cơ thể giống như bất kỳ loại 
virus nào. Các nhà nghiên cứu 
phát hiện ra rằng việc ăn ngũ cốc 
nguyên hạt có liên quan đến việc 
giảm các dấu hiệu viêm. Yến 
mạch, bỏng ngô, gạo lứt, bánh mỳ 
nguyên cám,... là những thực 
phẩm ngũ cốc nguyên hạt dễ kiếm 
và dễ chế biến. 

6. Ăn nhiều trái cây và rau 
Ăn các sản phẩm giàu vitamin 

tự nhiên rất quan trọng đối với 
sức khỏe bất kể bạn đã tiếp xúc 
với loại SARS-CoV-2 hay chưa. 
Những thực phẩm chống viêm 
này có những lợi ích đầy hứa hẹn 
trong việc đẩy nhanh quá trình 
hồi phục của bạn.  
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7. Thức ăn mềm như nước 
sốt táo và sinh tố 

Nếu đau bụng là một trong 
những triệu chứng của bạn, 
chuyên gia dinh dưỡng khuyên 
bạn nên ăn thực phẩm chống viêm 
ở dạng dễ tiêu hóa, chẳng hạn như 
nước sốt táo hoặc sinh tố. Cân 
nhắc thêm một số loại trái cây và 
rau củ giàu vitamin K như bông 
cải xanh, cải xoăn, rau bó xôi, 
rau diếp cá và cải thìa đều có tác 
dụng chống viêm vào thức ăn. 

8. Protein dựa trên thực vật 
Như đã đề cập, chế độ ăn dựa 

trên thực vật có thể giúp phục hồi 
COVID-19. Trong kế hoạch ăn 
uống của bạn, hãy đảm bảo cung 
cấp protein từ các nguồn như quả 
hạch, nấm và bơ hạt. 

9. Cá béo 
Các nguồn axit béo omega-3 

bao gồm các loại cá béo như cá 
hồi, cá tuyết và cá mòi có thể giúp 
giảm viêm nhiễm do COVID-19, 
theo một đánh giá nghiên cứu 
được công bố trên tạp chí Nhiễm 
trùng & Hóa trị. 

10. Trà mật ong ấm 
Thay vì đường, hãy thêm mật 

ong vào trà của bạn. Một cốc trà 
ấm với mật ong trước khi đi ngủ 
có thể cải thiện giấc ngủ của bạn 
khi bạn mắc COVID-19, và nó 
cũng có đặc tính kháng khuẩn 

giúp cải thiện phản ứng miễn 
dịch. 

  (Theo SK&ĐS) 
 

MỘT SỐ RỐI LOẠN TÂM 
THẦN HẬU COVID HAY 
GẶP 

Đại dịch COVID -19 chưa kết 
thúc, nhưng đã để lại vô số người 
bị rối loạn tâm thần. Chúng ta hãy 
cùng tìm hiểu một số rối loạn tâm 
thần hay gặp trong đại dịch. 

1. Rối loạn stress sau sang 
chấn 

Rối loạn này xảy ra với những 
người mắc COVID-19 mức độ 
nặng, ốm thập tử, nhất sinh, 
những người có một vài người 
thân trong gia đình bị tử vong do 
COVID-19 và những người (nhân 
viên y tế, người tình nguyện) phải 
chứng kiến số lượng lớn bệnh 
nhân tử vong mỗi ngày do 
COVID-19. 

- Hồi tưởng, trong đó các cá 
nhân có thể cảm thấy và hành 
động như thể chấn thương đang 
tái diễn. Các triệu chứng khác bao 
gồm những ký ức đau buồn hay 
những giấc mơ và những phản 
ứng căng thẳng khi tiếp xúc với 
bệnh nhân COVID-19 hoặc với 
những người tử vong do COVID-
19. Người bệnh tìm kiếm và sưu 
tập bừa bãi các sự kiện, bài báo, 
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video liên quan đến COVID-19. 

 
Người bệnh COVID-19 thường bị rối 

loạn stress sau sang chấn. 
- Bệnh nhân tránh các suy nghĩ 

hoặc các hoạt động liên quan đến 
COVID-19, giảm khả năng ghi 
nhớ, cảm giác bị bỏ rơi hoặc 
không có tương lai. Họ luôn có 
cảm giác bất an về tương lai, luôn 
sợ khó kết hôn, không có con, 
không có cuộc sống gia đình bình 
thường. 

- Các triệu chứng của tăng 
kích thích bao gồm mất ngủ, khó 
chịu, tăng cảnh giác và giật mình.  

Rối loạn stress sau sang chấn 
được coi là cấp tính nếu các triệu 
chứng kéo dài dưới 3 tháng. Khi 
rối loạn này kéo dài trên 3 tháng 
thì gọi là mạn tính. 

Để điều trị rối loạn stress sau 
sang chấn, người ta dùng thuốc 
chống trầm cảm SSRI. Hiệu quả 
tối đa của thuốc xuất hiện sau 12 
tuần điều trị. Tuy nhiên rối loạn 
stress sau sang chấn cần được 
điều trị lâu dài, từ 6-18 tháng. 
Thuốc SSRI có ưu điểm là dung 

nạp tốt, hiệu quả cao, chỉ cần 
uống một lần mỗi ngày. 

2. Rối loạn thích ứng 
Rối loạn thích ứng được định 

nghĩa là do chấn thương tâm lý 
gây ra, chấn thương tâm lý ở đây 
chính là đại dịch COVID - 19. 
Các triệu chứng không nhất thiết 
phải xuất hiện ngay sau khi có 
chấn thương tâm lý. Có thể các 
triệu chứng xuất hiện sau 3 tháng 
bị chấn thương tâm lý. 

Các triệu chứng của bệnh 
không phải lúc nào cũng giảm đi 
ngay khi dịch bệnh COVID - 19 
kết thúc. Nếu dịch bệnh COVID - 
19 tiếp tục diễn ra, rối loạn có thể 
trở thành mạn tính. 

Rối loạn thích ứng có thể xảy 
ra ở mọi lứa tuổi và các triệu 
chứng của nó rất khác nhau. Các 
đặc điểm của trầm cảm, lo âu và 
hỗn hợp phổ biến nhất ở người 
lớn. Các triệu chứng về cơ thể 
phổ biến nhất ở trẻ em và người 
cao tuổi.  

2.1. Rối loạn thích ứng với 
trầm cảm: Bệnh nhân luôn có vẻ 
mặt ngơ ngác, đau khổ, họ mất 
hết các sở thích vốn có. Bệnh 
nhân luôn biểu hiện bi quan, chán 
nản, mất hết hy vọng vào tương 
lai. Họ luôn than phiền khó vào 
giấc ngủ, ngủ rất ít, không sâu 
giấc và dậy rất sớm. Buổi sáng họ 



Phổ Biến Kiến Thức số 265 - 01.2022 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 21 

than phiền mệt mỏi, mất năng 
lượng nên không muốn làm gì. 
Họ chán ăn, ăn ít, mất cảm giác 
ngon miệng và sút cân. Ngoài ra, 
họ dễ nổi cáu, hay buồn vô cớ, lo 
lắng quá mức. 

Để điều trị rối loạn thích với 
trầm cảm, cần kết hợp giữa thuốc 
chống trầm cảm và thuốc bình 
thần hoặc thuốc an thần mới.  

2.2. Rối loạn thích ứng với lo 
âu: Bệnh nhân luôn trong tình 
trạng lo lắng quá mức không thể 
kiểm soát. Tình trạng lo âu này 
xuất hiện cả ngày (từ khi thức 
giấc đến khi ngủ), kéo dài nhiều 
tháng khiến cho cuộc sống của 
bệnh nhân bị thay đổi rất trầm 
trọng. Họ than phiền khó vào giấc 
ngủ, khó tập trung chú ý, khó ghi 
nhớ, rằng đầu óc trống rỗng, rất 
dễ mệt khi phải suy nghĩ. 

Ngoài ra, họ còn có các triệu 
chứng rối loạn thần kinh thực vật 
như hồi hộp, đánh trống ngực, 
vướng ở cổ (hòn ở cổ), khô 
miệng, đầy bụng, cơn nóng bừng 
mặt hoặc lạnh buốt, mót đi tiểu 
(đái dắt), đi ngoài táo lỏng thất 
thường, run tay, căng cơ, đau mỏi 
vùng cổ, vai, gáy... 

Để điều trị rối loạn thích ứng 
với lo âu, cần kết hợp giữa thuốc 
chống trầm cảm và thuốc an thần 
mới. Thuốc chống trầm cảm hay 

được sử dụng là sertralin và 
escitalopram. Hai thuốc này ít tác 
dụng phụ và dung nạp tốt. Tác 
dụng điều trị xuất hiện sau 4 - 8 
tuần điều trị. Bệnh nhân cần phải 
uống thuốc tối thiểu 12 tháng để 
tránh tái phát rối loạn này. 

  (Theo SK&ĐS) 
 

F0 CẦN CHUẨN BỊ THUỐC 
VÀ THIẾT BỊ GÌ ĐỂ CÁCH 
LY, ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ? 

Theo TS, BS Hoàng Thanh 
Tuấn, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu 
thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, 
Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, 
Học viện Quân y: 

Người dân khi trở thành F1 
hoặc F0 cần dự phòng một số 
thuốc và trang bị vật tư để bảo 
đảm cách ly và tự điều trị, đó là: 
các thuốc hạ sốt: Efferalgan, 
Panadol…; nhóm các thuốc chữa 
ho; nhóm các thuốc tiêu chảy; 
nước súc miệng; cồn sát trùng; 
các thuốc bệnh nền nếu F0 có 
bệnh nền (nên chuẩn bị đủ cho 4 
tuần); các loại thuốc xịt mũi; 
vitamin C, kẽm, các loại thảo 
dược trị cảm, trị ho; nước uống 
thông thường, nước bù điện giải. 

Các loại nước này vô cùng 
quan trọng khi bạn bị sốt và đặc 
biệt khi nhiễm Covid-19. Uống 
đủ lượng nước cần thiết có thể 
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giúp duy trì sự ổn định của niêm 
mạc mũi, giảm kích ứng khó chịu 
khi ho, hắt hơi hay thậm chí là 
thở. Độ ẩm này giữ cho bề mặt 
niêm mạc dễ lành hơn và giúp 
chống lại sự xâm nhập thêm của 
vi khuẩn bên ngoài. 

Đây là các thuốc cần có trong 
tủ thuốc gia đình, đặc biệt trong 
mùa dịch vì triệu chứng có thể 
xuất hiện bất kể lúc nào. Đặc biệt 
các triệu chứng của Covid-19 lại 
thường xuất hiện vào ban đêm 
nên những thuốc này cần có để 
chúng ta có thể dùng ngay. 

Ngoài ra, người dân cần dự 
phòng các thiết bị cần thiết để cho 
việc tự cách ly, tự theo dõi sức 
khỏe cho bản thân và gia đình 
như: nhiệt kế; máy đo SpO2; que 
test nhanh; khẩu trang; găng tay y 
tế; các máy theo dõi bệnh nền. 

Nhóm các thuốc không nên dự 
phòng, không nên tự điều trị, đó 
là thuốc: kháng sinh, kháng viêm, 
kháng virus. 

Mọi điều trị, chỉ định của bác 
sĩ cần cá thể hóa và phù hợp với 
từng bệnh nhân nên mọi người 
hết sức lưu ý không tự tiện mua 
và dùng thuốc, sẽ có nhiều biến 
chứng nguy hiểm. 

Bên cạnh đó, khi trở thành F1, 
F0, mỗi người cần chuẩn bị thêm: 
lương thực đủ cho thời gian cách 

ly (nếu 1 mình); dung dịch vệ 
sinh nhà cửa và khử khuẩn; giấy 
vệ sinh, khăn giấy, quần áo thoải 
mái; chỗ ở cách ly bảo đảm quy 
định; số điện thoại của các cơ sở 
y tế trong khu vực, phòng cấp cứu 
và các tài liệu, hướng dẫn cập 
nhật nhất về phòng, chống dịch. 

            (Theo nhandan.vn) 
 
 
 
 
CHIẾN LƯỢC MỚI GIÚP HỒ 
TIÊU VIỆT NAM DẦN KHÔI 
PHỤC VỊ THẾ  

Sau nhiều năm biến động đi 
xuống, năm 2021, ngành hồ tiêu 
đã có dấu hiệu phục hồi trở lại, 
tạo động lực và niềm tin cho 
người trồng tiêu, cũng như ngành 
hồ tiêu Việt Nam khởi sắc, lấy lại 
vị thế một trong những hàng hóa 
xuất khẩu tỷ USD như trước đây. 

 
Thu hoạch hồ tiêu. (Ảnh: An 

Hiếu/TTXVN) 

Trước biến động thời tiết và 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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dịch bệnh COVID-19 trong năm 
2021, nhiều người sản xuất hồ 
tiêu sẽ không thu được sản lượng 
tiêu như dự tính. Điều này xảy ra 
đồng loạt tại các khu vực sản xuất 
hồ tiêu trên cả nước. 

Thêm vào đó, đại diện Hiệp 
hội hạt tiêu thế giới (IPC) chia sẻ 
ngoài Brazil đang có vụ thu hoạch 
tiêu trong thời gian này, các quốc 
gia sản xuất hồ tiêu khác như 
Indonesia, Ấn Độ lại đang trong 
tình trạng khan hiếm hàng, 
nguyên liệu. 

Dù giá hồ tiêu khó quay lại 
thời hoàng kim trong năm 2016, 
với giá 230.000 đồng/kg, nhưng 
ngành hồ tiêu Việt Nam kỳ vọng 
giá hồ tiêu có thể chạm ngưỡng 
150.000 đồng/kg. Việt Nam luôn 
giữ vị thế số 1 về sản xuất và xuất 
khẩu hồ tiêu. Chính vì vậy, chỉ 
cần các doanh nghiệp không bán 
hàng thì sẽ có thể đẩy giá hồ tiêu 
tăng vọt. Bởi lẽ, hiện các quốc gia 
khác cũng đã giảm diện tích sản 
xuất hồ tiêu, nguồn cung thế giới 
cũng rơi vào tình trạng khan 
hàng. 

Để có thể điều chỉnh được tình 
trạng khan hàng, thiếu nguyên 
liệu hồ tiêu cho chế biến và xuất 
khẩu, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 
đã tính đến tình huống nhập khẩu 
hồ tiêu từ các quốc gia lân cận. 

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ 
tịch Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, 
cho biết trong năm 2021, để đảm 
bảo nguồn nguyên liệu cho chế 
biến, ngành hồ tiêu Việt Nam đã 
nhập khẩu nguyên liệu từ 
Campuchia cao hơn năm 2020 là 
111%. 

Dù tổng số lượng này chỉ bằng 
1/10 sản lượng xuất khẩu hồ tiêu 
của Việt Nam nhưng cũng có thể 
giúp các doanh nghiệp chế biến, 
xuất khẩu hồ tiêu tính toán được 
các đơn hàng trong thời gian tới, 
trước tình trạng dự báo thiếu 
nguồn cung hồ tiêu. 

Để ngành hồ tiêu dần dần khôi 
phục trở lại vị thế như trước đây, 
toàn ngành cần có quy hoạch rõ 
ràng về diện tích sản xuất, chất 
lượng, cũng như nắm rõ thông tin 
sản xuất hồ tiêu của các quốc gia 
khác, cân bằng được lượng cung 
cầu, tránh tình trạng sản xuất theo 
phong trào để rồi chặt bỏ, chuyển 
đổi như những năm qua. 

Ông Hoàng Phước Bính, Chủ 
tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, 
chia sẻ để ngành hồ tiêu phát triển 
bền vững trong thời gian tới trước 
tiên, Chính phủ, các bộ ngành và 
các cơ quan liên quan cần có 
thông tin chính xác, đầy đủ và kịp 
thời về diện tích sản xuất của Việt 
Nam và thế giới, về các khâu chế 
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biến, lưu thông, tiêu thụ để từ đó 
có thông tin chính thống, giúp cho 
các thành phần trong ngành hàng 
biết và có chiến lược phát triển 
phù hợp. 

Đồng thời, ngành hồ tiêu cũng 
cần sự hỗ trợ kịp thời từ các chính 
sách của Nhà nước, như các Nghị 
định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, 
chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn; Nghị định 
98/2018/NĐ-CP về chính sách 
khuyến khích phát triển hợp tác, 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp… cũng 
như các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

Người sản xuất hồ tiêu có đầy 
đủ 2 điều kiện cơ bản là kiến thức 
trồng hồ tiêu, nắm bắt thị trường 
kịp thời và khả năng đầu tư, chăm 
sóc hồ tiêu để trồng mới vườn 
tiêu cũng như tiếp tục chăm sóc 
vườn tiêu hiện có. 

Để có được vườn tiêu khỏe, 
chất lượng, người trồng tiêu cũng 
phải nắm bắt kỹ thuật trồng tiêu 
vững vàng, tránh được những sai 
sót trong quá trình chăm sóc cây 
tiêu như: không tái canh trên 
vườn tiêu cũ đã chết, phải chọn 
đất phù hợp với sự phát triển của 
cây hồ tiêu; chọn giống hồ tiêu tốt 
để hạn chế được bệnh trên cây 

tiêu, trồng xen canh với loại cây 
khác để tăng thu nhập trên cùng 
diện tích, trồng tiêu trên cây trụ 
sống, đắp mô ở gốc; không nên 
tạo bồn, phải để cỏ trong vườn 
tiêu, tưới nhỏ giọt và chăm bón 
theo hướng hữu cơ sinh học để 
vườn tiêu khỏe mạnh, bền vững. 

Ngành hồ tiêu Việt Nam muốn 
khôi phục lại vị trí trên thị trường 
thế giới như những năm trước đây 
cần yếu tố chính là sự đồng lòng 
và nắm vững thông tin thị trường 
của người sản xuất, doanh nghiệp 
và chính quyền địa phương. Có 
như vậy, các mắt xích này mới có 
thể phối hợp nhịp nhàng đưa 
ngành hồ tiêu phát triển bền vững 
trở lại. 

   (Theo kinhtenongthon.vn) 
 

CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, 
BẢO HIỂM XÃ HỘI CÓ HIỆU 
LỰC TỪ THÁNG 1-2022 

Nhiều chính sách mới về 
lương hưu, BHXH có hiệu lực từ 
1-1-2022 người lao động cần nắm 
rõ để tự bảo vệ quyền lợi của 
mình. 

Điều chỉnh lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 
hằng tháng 

Ngày 7-12-2021 Chính phủ 
ban hành Nghị định số 
108/2021/NĐ-CP điều chỉnh 
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lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội và trợ cấp hằng tháng. 

Theo đó, kể từ ngày 1-1-2022: 
- Điều chỉnh tăng thêm 7,4% 

trên mức lương hưu của tháng 12-
2021 cho các nhóm đối tượng quy 
định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 
này. 

- Điều chỉnh tăng thêm đối với 
các đối tượng quy định tại khoản 
2 Điều 1 Nghị định số 
108/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

+ Tăng thêm 200.000 đồng/ 
người/tháng đối với những người 
có mức lương hưu, trợ cấp 
BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 
2.300.000 đồng/người/tháng trở 
xuống; 

+ Tăng lên bằng 2.500.000 
đồng/người/tháng đối với những 
người có mức lương hưu, trợ cấp 
BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 
2.300.000 đồng/người/tháng đến 
dưới 2.500.000 đồng/người/tháng. 

Mức lương hưu, trợ cấp 
BHXH, trợ cấp hàng tháng sau 
khi điều chỉnh theo quy định này 
là căn cứ để điều chỉnh lương 
hưu, trợ cấp ở những lần điều 
chỉnh tiếp theo. 

Nghị định số 108/2021/NĐ-
CP có hiệu lực từ ngày 20-1-
2022. 

Tăng mức đóng BHXH tự 
nguyện tối thiểu 

  Từ ngày 1-1-2022, sẽ tăng 
mức đóng BHXH tự nguyện tối 
thiểu do có sự điều chỉnh về mức 
chuẩn hộ nghèo của khu vực nông 
thôn. Hiện nay, mức đóng BHXH 
tự nguyện hàng tháng bằng 22% 
mức thu nhập tháng do người 
tham gia BHXH tự nguyện lựa 
chọn.  

Công thức tính như sau: Mdt = 
22% x Mtnt 

Trong đó: - Mdt: Mức đóng 
BHXH tự nguyện hằng tháng. 

- Mtnt: mức thu nhập tháng do 
người tham gia BHXH tự nguyện 
lựa chọn. 

Mtnt = CN + m x 50.000 
(đồng/tháng) 

Trong đó: 
- CN: Mức chuẩn hộ nghèo 

của khu vực nông thôn tại thời 
điểm đóng (đồng/tháng). 

- m: Tham số tự nhiên có giá 
trị từ 0 đến n. Mức thu nhập tháng 
do người tham gia BHXH tự 
nguyện lựa chọn thấp nhất bằng 
mức chuẩn hộ nghèo của khu vực 
nông thôn theo quy định của Thủ 
tướng Chính phủ và cao nhất 
bằng 20 lần mức lương cơ sở tại 
thời điểm đóng. 

Từ ngày 1-1-2022, mức chuẩn 
hộ nghèo khu vực nông thôn là 
1.500.000 đồng/người/tháng, nên 
mức đóng BHXH tự nguyện tối 
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thiểu năm 2022 có sự điều chỉnh. 
Mức đóng BHXH tự nguyện thấp 
nhất kể từ ngày 01/01/2022 là 
330.000 đồng/tháng (22% x 
1.500.000 đồng); Mức hỗ trợ tiền 
đóng của Nhà nước đối với người 
tham gia BHXH tự nguyện cụ thể: 

Năm 2022, chưa thực hiện cải 
cách tiền lương nên lương cơ sở 
2022 vẫn là 1.490.000 đồng/ 
tháng. Vì vậy mức đóng BHXH 
tự nguyện tối đa là 29.800.000 
đồng/tháng. 

Lưu ý: Khi Chính phủ điều 
chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của 
khu vực nông thôn trong thời gian 
mà người tham gia BHXH tự 
nguyện đã đóng theo phương thức 
đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 
tháng hoặc đóng một lần cho 
nhiều năm về sau thì người tham 
gia không phải điều chỉnh mức 
chênh lệch số tiền đã đóng. 

Tăng tuổi nghỉ hưu 
Theo quy định tại Điều 169 Bộ 

luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu 
năm 2022 có người lao động sẽ 
tăng lên so với năm 2021. 

Tuổi nghỉ hưu năm 2022 của 
NLĐ trong điều kiện lao động 
bình thường. 

Tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối 
với lao động trong điều kiện lao 
động bình thường là đủ 55 tuổi 8 
tháng đối với nữ và đủ 60 tuổi 6 

tháng đối với nam. So với tuổi 
nghỉ hưu năm 2021 thì tuổi nghỉ 
hưu năm 2022 đã được điều chỉnh 
tăng thêm 03 tháng đối với lao 
động nam và tăng thêm 04 tháng 
đối với lao động nữ. 

Lưu ý, thời điểm hưởng lương 
hưu ở bảng được xác định như 
sau: 

- Thời điểm nghỉ hưu là kết 
thúc ngày cuối cùng của tháng đủ 
tuổi nghỉ hưu theo quy định. 

Đối với trường hợp người lao 
động tiếp tục làm việc sau khi đã 
đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì 
thời điểm nghỉ hưu là thời điểm 
chấm dứt hợp đồng lao động. 

- Thời điểm người lao động 
được nhận lương hưu là bắt đầu 
ngày đầu tiên của tháng liền kề 
sau thời điểm nghỉ hưu. 

(Còn tiếp) 
  (Theo nld.com.vn) 

 
 

 
 

NGUỒN GỐC CỔ XƯA CỦA 
LỄ ĐÓN NĂM MỚI  

Vào ngày 1/1 hằng năm, nhiều 
quốc gia trên thế giới tổ chức lễ 
đón năm mới. Nhưng đây không 
phải là điều gì đó quá mới lạ. 
Trên thực tế, các lễ hội và lễ kỷ 
niệm đánh dấu ngày đầu tiên của 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
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năm đã có từ hàng nghìn năm 
trước. 

Trong khi một số lễ hội đón 
năm mới chỉ đơn giản là dịp để 
uống rượu và vui chơi, nhiều lễ 
hội khác có liên quan đến các sự 
kiện nông nghiệp hoặc thiên văn. 
Ví dụ, năm mới của người Ai Cập 
cổ đại bắt đầu với lũ lụt hằng năm 
của sông Nile, trùng với sự xuất 
hiện của ngôi sao Thiên Lang 
(Sirius) trên bầu trời đêm. Người 
Phoenicia và người Ba Tư bắt đầu 
năm mới của họ bằng ngày xuân 
phân, và người Hy Lạp kỷ niệm 
nó vào ngày Đông chí. Trong khi 
đó, ngày khởi đầu năm mới của 
Trung Quốc trùng với lần trăng 
non thứ hai sau ngày Đông chí. 

 
Nhiều nước trên thế giới đón năm mới 

vào ngày 1/1 với pháo hoa và các lễ hội 

đặc sắc. Ảnh: Ancient Origins. 
Lễ hội Akitu ở Babylon 
Lễ hội đón năm mới sớm nhất 

thế giới đã diễn ra cách đây 
khoảng 4.000 năm ở Babylon cổ 
đại, và nó gắn bó sâu sắc với tôn 

giáo và thần thoại. Đối với người 
Babylon ở vùng Lưỡng Hà, trăng 
non đầu tiên sau điểm xuân phân 
– ngày gần cuối tháng ba với thời 
gian ngày và đêm ngang bằng 
nhau – báo hiệu năm mới bắt đầu 
và đại diện cho sự tái sinh của thế 
giới tự nhiên. Người Babylon 
đánh dấu sự kiện này bằng một lễ 
hội tôn giáo lớn gọi là Akitu. 
Thuật ngữ “Akitu” bắt nguồn từ 
tiếng Sumer có nghĩa là lúa mạch 
– loại ngũ cốc được thu hoạch vào 
mùa xuân. 

 
Bức tranh của người Ai Cập cổ đại về 
các vũ công và người thổi sáo trong lễ 

hội đón năm mới. Ảnh: Ancient Origins. 

Trong lễ hội Akitu, người dân 
mang tượng của các vị thần đi 
diễu hành qua những con đường 
trong thành phố, đồng thời thực 
hiện một số nghi thức nhằm tôn 
vinh chiến thắng của họ trước các 
thế lực thù địch. Thông qua 
những nghi lễ này, người Babylon 
tin rằng các vị thần đã gột rửa và 
tái sinh thế giới để chuẩn bị cho 
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năm mới và mùa xuân trở lại. 
Ngoài dịp năm mới, người 

Babylon cũng tổ chức lễ hội 
Akitu để kỷ niệm chiến thắng 
thần thoại của thần bầu trời 
Marduk đối với nữ thần biển xấu 
xa Tiamat. Lễ hội cũng diễn ra 
khi đất nước có những thay đổi 
quan trọng về mặt chính trị, chẳng 
hạn như khi một vị vua mới lên 
ngôi. 

Năm mới của người La Mã 
cổ đại 

Lịch của người La Mã thời kỳ 
đầu bao gồm 10 tháng (304 ngày), 
và năm mới bắt đầu vào ngày 
xuân phân. Romulus – người sáng 
lập thành Rome – đã tạo ra bộ 
lịch này vào thế kỷ thứ 8 trước 
Công nguyên. Nhưng qua nhiều 
thế kỷ, cách tính lịch của 
Romulus không đồng bộ với 
chuyển động của Mặt trời và bộc 
lộ nhiều hạn chế. 

Đến năm 46 trước Công 
nguyên, hoàng đế Julius Caesar 
đã khắc phục vấn đề trên bằng 
cách tham khảo ý kiến các nhà 
thiên văn và toán học lỗi lạc nhất 
trong thời đại của ông. Nhà vua 
đưa vào sử dụng lịch Julian, một 
loại lịch dựa trên chu kỳ chuyển 
động của Mặt trời, gần giống với 
lịch Gregory hiện đại mà hầu hết 
các quốc gia trên thế giới sử dụng 

ngày nay. 
Trong cuộc cải cách của mình, 

Caesar đã thiết lập ngày 1/1 là 
ngày đầu tiên của năm, một phần 
là để tôn vinh tên gọi của tháng 
một: Janus – vị thần La Mã đại 
diện cho sự thay đổi và khởi đầu 
mới. Vị thần Janus có hai khuôn 
mặt để nhìn về quá khứ và tương 
lai. Sau cải cách lịch của Caesar, 
ngày 1/1 trở thành mốc thời gian 
chuyển đổi từ năm này sang năm 
tiếp theo. 

Người La Mã cổ đại tổ chức lễ 
kỷ niệm ngày 1/1 bằng cách cúng 
tế thần Janus với hy vọng sẽ có 
nhiều may mắn trong năm mới. 
Họ trang trí nhà cửa bằng những 
cành nguyệt quế và tham gia 
những bữa tiệc thịnh soạn. Ngày 
đầu năm được coi là tiền đề cho 
mười hai tháng tiếp theo. Do đó, 
bạn bè và hàng xóm thường trao 
nhau những lời chúc an lành và 
những món quà để có khởi đầu 
tích cực cho năm mới. 

Tết Nguyên đán và quái vật 
khát máu 

Một trong những truyền thống 
lâu đời nhất vẫn còn tồn tại đến 
ngày nay là Tết Nguyên Đán. 
Người dân sống trong thời nhà 
Thương ở Trung Quốc đã tổ chức 
lễ hội này từ cách đây khoảng ba 
thiên niên kỷ. Ban đầu, Tết 



Phổ Biến Kiến Thức số 265 - 01.2022 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 29 

Nguyên Đán là cách để người dân 
đánh dấu sự khởi đầu của thời vụ 
gieo trồng vào mùa xuân. Nhưng 
sau đó, lễ hội gắn liền nhiều hơn 
với các câu chuyện thần thoại và 
truyền thuyết. 

Người Trung Quốc cổ đại tin 
rằng, một sinh vật khát máu tên là 
Nian (tiếng Trung Quốc có nghĩa 
là “Năm”) luôn rình rập ở các 
ngôi làng vào mỗi dịp năm mới 
để ăn gia súc, mùa màng và thậm 
chí cả con người. Để xua đuổi thú 
đói, dân làng đã trang hoàng nhà 
cửa bằng những đồ trang trí màu 
đỏ, đốt tre (sau này được thay thế 
bằng pháo) và tạo ra những tiếng 
ồn lớn. Kết quả là quái vật Nian 
không bao giờ dám xuất hiện nữa. 
Những màu sắc và ánh sáng rực 
rỡ nhằm mục đích khiến quái vật 
Nian sợ hãi cuối cùng trở thành 
phong tục lưu truyền cho đến 
ngày nay. 

Ngày nay, Tết Nguyên Đán là 
dịp để các thành viên trong gia 
đình sum họp bên nhau. Người ta 
thường nấu những món ăn ngon, 
tặng nhau phong bao lì xì (thường 
có màu đỏ) và trang trí nhiều thứ 
màu đỏ khác trong nhà nhằm mục 
đích cầu may. Các điệu múa lân 
và rồng, trống, pháo hoa, và các 
loại hình giải trí khác tràn ngập 
các con phố trong ngày lễ này. Vì 

Tết Nguyên Đán dựa trên lịch âm, 
nên ngày lễ thường rơi vào cuối 
tháng một hoặc đầu tháng hai tính 
theo dương lịch, vào lần trăng non 
thứ hai sau ngày Đông chí. Mỗi 
năm gắn liền với một trong mười 
hai con giáp bao gồm: chuột, trâu, 
hổ, mèo (hoặc thỏ), rồng, rắn, 
ngựa, dê, khỉ, gà, chó và lợn. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

CÔNG NHẬN 23 BẢO VẬT 
QUỐC GIA 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
ký Quyết định số 2198/QĐ-TTg 
ngày 25/12/2021 công nhận 23 
bảo vật quốc gia (đợt 10, năm 
2021). 

 
Đài thờ Mỹ Sơn A10 được công nhận là 
bảo vật Quốc gia (Ảnh quangngaitv.vn) 

Cụ thể, 23 hiện vật, nhóm hiện 
vật được công nhận bảo vật quốc 
gia gồm: 

1- Trống đồng Gia Phú (Niên 
đại: Văn hóa Đông Sơn, thế kỷ III 
- II trước Công nguyên; hiện lưu 
giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai). 
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2- Thạp đồng Văn hóa Đông 
Sơn (Niên đại: Thế kỷ III - II 
trước Công nguyên; hiện lưu giữ 
tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh). 

3- Mặt nạ vàng Giồng Lớn 
(Niên đại: Thế kỷ I trước Công 
nguyên - thế kỷ II sau Công 
nguyên; hiện lưu giữ tại Bảo tàng 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

4- Sưu tập qua đồng Long 
Giao (Niên đại: Thế kỷ I - III; 
hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh 
Đồng Nai). 

5- Phù điêu Phật Linh Sơn Bắc 
(Niên đại: Thế kỷ III - IV; hiện 
lưu giữ tại Ban Quản lý di tích 
Văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang). 

6- Nhẫn Nandin Giồng Cát 
(Niên đại: Thế kỷ V; hiện lưu giữ 
tại Ban Quản lý di tích Văn hóa 
Óc Eo, tỉnh An Giang). 

7- Tượng Thần Vishnu Bình 
Hòa (Niên đại: Khoảng thế kỷ VI 
- VII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng 
tỉnh Đồng Nai). 

8- Sưu tập vàng lá chạm khắc 
hình voi Gò Thành (Niên đại: Thế 
kỷ VI - VIII; hiện lưu giữ tại Bảo 
tàng tỉnh Tiền Giang). 

9- Đài thờ Mỹ Sơn A10 (Niên 
đại: Thế kỷ IX - X; hiện lưu giữ 
tại đền A10, khu đền tháp Mỹ 
Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam). 

10- Lá đề chim phượng Hoàng 

thành Thăng Long (Niên đại: Thế 
kỷ XI; hiện lưu giữ tại Trung tâm 
Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà 
Nội). 

11- Sưu tập gốm men trắng An 
Biên (Niên đại: Thế kỷ XI - XII; 
hiện lưu giữ trong Sưu tập tư 
nhân An Biên, thành phố Hải 
Phòng). 

12- Phù điêu Thần Hộ pháp 
Mả Chùa (Niên đại: Thế kỷ XII; 
hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh 
Bình Định). 

13- Thống gốm hoa nâu An 
Sinh (Niên đại: Thế kỷ XIII; hiện 
lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng 
Ninh). 

14. Thạp gốm hoa nâu thời 
Trần (Niên đại: Thế kỷ XIII - 
XIV; hiện lưu giữ tại Bảo tàng 
tỉnh Quảng Ninh). 

15- Bàn thờ Phật bằng đá chùa 
Xuân Lũng (Niên đại: Thế kỷ 
XIV; hiện lưu giữ tại chùa Xuân 
Lũng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ). 

16- Hai bát sứ ngự dụng 
Hoàng thành Thăng Long (Niên 
đại: Thế kỷ XV; hiện lưu giữ tại 
Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng 
Long - Hà Nội).  

17- Bình gốm men vẽ nhiều 
màu (Niên đại: Thế kỷ XV; hiện 
lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng 
Ninh). 
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18- Tháp đất nung đền An Xá 
(Niên đại: Thế kỷ XVI - XVII; 
hiện lưu giữ tại đền An Xá, xã An 
Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng 
Yên). 

19- Cây hương chùa Tứ Kỳ 
(Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu 
giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc 
gia). 

20- Hương án chùa Keo (Thái 
Bình) (Niên đại: Thế kỷ XVII; 
hiện lưu giữ tại chùa Keo, xã Duy 
Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình). 

21- Ấn “Hoàng đế Tôn thân 
chi bảo” (Niên đại: Năm 1827; 
hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử 
quốc gia). 

22- Mộc bản sách “Hải 
Thượng y tông tâm lĩnh” (Niên 
đại: Năm 1885; hiện lưu giữ tại 
Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh). 

23- Bộ sưu tập bản phác thảo 
mẫu Quốc huy Việt Nam của Họa 
sĩ Bùi Trang Chước (Niên đại: 
Năm 1953 - 1955; hiện lưu giữ tại 
Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, 
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 
nước, Bộ Nội vụ). 

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 
nơi có bảo vật quốc gia, các Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, cơ quan trực thuộc 

Chính phủ, người đứng đầu 
ngành, tổ chức được giao quản lý 
bảo vật quốc gia trong phạm vi 
nhiệm vụ và quyền hạn của mình 
thực hiện việc quản lý đối với bảo 
vật quốc gia theo quy định của 
pháp luật về di sản văn hóa. 

(Theo KHPTO) 
 

 
 

 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHAI 
TRƯƠNG TỔNG ĐÀI GIẢI 
ĐÁP TỰ ĐỘNG DỊCH VỤ 
CÔNG    

Chiều 12/1, tại TP Bà Rịa, 
UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã 
chính thức khai trương Tổng đài 
giải đáp tự động dịch vụ công, với 
số điện thoại: 0254.1022. 

 
Lễ khai trương Tổng đài giải đáp tự 

động dịch vụ công. 
Tổng đài Giải đáp tự động 

dịch vụ công là một trong những 
sản phẩm trợ lý ảo Viettel Call 
Bot, ứng dụng công nghệ nhận 
dạng giọng nói có độ chính xác 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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lên đến 95%, có thể nhận diện 
được cảm xúc của người nói..., 
phân tích, xử lý, trả lời người hỏi 
trong thời gian nhanh nhất và có 
giọng nói giống 95% giọng người 
thật. 

Tổng đài hoạt động tự động 
24/7, hoàn toàn không cần đến 
con người vận hành, có thể đáp 
ứng đồng thời 6.000 cuộc gọi 
cùng một thời điểm. Người dân 
có thể gọi điện đến tổng đài bất 
cứ thời điểm nào, ở bất cứ nơi 
đâu, để tìm hiểu các thông tin liên 
quan dịch vụ công. 

Như vậy, cùng với việc tích 
hợp giải pháp chữ ký số vào cổng 
dịch vụ công, tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu tiếp tục trở thành một trong 
những địa phương đầu tiên trong 
cả nước đưa Tổng đài giải đáp tự 
động dịch vụ công vào hoạt động. 

 (Theo nhandan.vn) 
 

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO 
BẢO MẬT CHO THIẾT BỊ DI 
ĐỘNG (Tiếp theo) 

Sử dụng không đúng các giải 
pháp API - Các nền tảng gốc sử 
dụng API để lưu trữ dữ liệu một 
cách an toàn bằng các dịch vụ 
Keychain (iOS) và KeyStore 
(Android) hoặc xác thực người 
dùng bằng sinh trắc học. Nếu các 
nhà phát triển không sử dụng các 

dịch vụ API phù hợp với nền tảng 
ứng dụng, các dữ liệu của người 
dùng sẽ bị đe dọa. 

- Người dùng luôn cập nhật 
ứng dụng bên thứ 3 lên các phiên 
bản mới nhất để sử dụng những 
cấu trúc API phù hợp thiết bị của 
mình. Điều này sẽ ngăn việc sử 
dụng các thuật toán mã hóa lỗi 
thời hoặc bị hỏng từ đó khiến dữ 
liệu người dùng bị ảnh hưởng. 

Các giải pháp lưu trữ dữ liệu 
không an toàn - Mọi thứ liên 
quan đến dữ liệu cá nhân hoặc mã 
xác thực của người dùng phải 
luôn được lưu trữ trong Chuỗi 
khóa (Keychain) hoặc Kho khóa 
(keystore), cần phải yêu cầu 
những mã mở khóa chính xác để 
truy cập vào dữ liệu. Tuy nhiên có 
một số ứng dụng không tuân theo 
các quy chuẩn đó khiến cho dữ 
liệu của bạn có thể bị tấn công. 

- Không bao giờ lưu trữ bất kỳ 
dữ liệu nào được phân loại là PII 
(Thông tin nhận dạng cá nhân) 
trong các cơ chế như tùy chọn 
hoặc mặc định của người dùng vì 
chúng không an toàn. 

- Sử dụng các ứng dụng 
Sandbox để nâng cao bảo mật. 

- Sử dụng dịch vụ Keychain 
trên iOS và mã hóa dữ liệu bằng 
Android Keystore. 

Các cuộc tấn công dựa trên 
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thiết bị 
Các cuộc tấn công dựa trên 

thiết bị thường khiến điện thoại 
của bạn không thể sử dụng được 
hoặc khởi chạy hệ điều hành nhân 
bản có thể chứa mã độc. Các cuộc 
tấn công này là do các hacker giả 
mạo thiết bị hoặc hệ điều hành. 
Các cuộc tấn công dựa trên thiết 
bị bao gồm Root và Jailbreak. 

Các tấn công dựa trên mạng 
Các cuộc tấn công dựa trên 

mạng xảy ra khi một ứng dụng cố 
gắng tìm và nhập các dữ liệu 
người dùng hoặc ứng dụng từ các 
máy chủ từ xa. Man-in-the-
middle, không có SSL hoặc các 
giao thức TLS lỗi thời là những ví 
dụ điển hình về các cuộc tấn công 
dựa trên mạng. 

Các cuộc tấn công Man-in-
the-Middle (Tấn công xen giữa) 
- Trong mật mã học và an ninh 
máy tính, một cuộc tấn công xen 
giữa, còn được gọi theo tiếng 
Anh: Man-in-the-middle attack, là 
một cuộc tấn công mà kẻ tấn công 
bí mật chuyển tiếp các thông tin 
người dùng sang bên thứ 3. 
Người dùng cần áp dụng các cơ 
chế xác thực ứng dụng và sử dụng 
các SSL (giao thức mật mã) có 
tính bảo mật cao để ngăn chặn 
việc chiếm đoạt dữ liệu. 

Không có SSL hoặc sử dụng 

các giải pháp giao thức TLS lỗi 
thời - Người dùng nên sử dụng 
các giao thức, với mức độ bảo 
mật tối ưu nhất để chuyền tập tin 
từ bạn đến máy chủ. Ví dụ: khi 
thiết bị chạy trên hệ điều hành 
iOS 9 hoặc Android P, các trang 
http không an toàn sẽ không còn 
được thiết bị hỗ trợ nữa. Thay vào 
đó trình duyệt sẽ mặc định hỗ trợ 
các trang web với tiêu chuẩn https 
an toàn để tránh hiện tượng người 
dùng bị đánh cắp dữ liệu. 

Tuy nhiên, một số máy chủ 
vẫn sử dụng giao thức TLS 
(<TLS 1.2) lỗi thời dễ bị tấn 
công. Người dùng có thể sử dụng 
trang https://www.ssllabs.com, 
công cụ này sẽ chỉ ra những vấn 
đề mà người dùng có thể gặp phải 
khi truy cập vào những đường 
link với giao thức kém an toàn. 
(Hết)  

(Theo viettimes.vn) 
 

XỬ LÝ HÀNG GIẢ TRÊN 
SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN 
TỬ: CÔNG NGHỆ LÀ GIẢI 
PHÁP TRỌNG TÂM     

Nhu cầu mua hàng trên các 
kênh thương mại điện tử (TMĐT) 
bùng nổ dẫn đến việc kiểm soát, 
định danh tài khoản người bán, 
đăng tải chào bán, chào mua chưa 
thật sự chặt chẽ. Nhằm làm rõ 
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hơn các giải pháp siết chặt hoạt 
động này theo ông Lê Đức Anh - 
Giám đốc Trung tâm Tin học và 
Công nghệ số (Cục TMĐT và 
Kinh tế số, Bộ Công Thương): 
Thời gian qua, Tổng cục Quản lý 
thị trường cũng như Cục TMĐT 
và Kinh tế số đã phối hợp và triển 
khai được rất nhiều vụ thanh tra, 
kiểm tra và xử lý vi phạm trên các 
sàn TMĐT và thấy được, các đối 
tượng kinh doanh hàng giả, hàng 
nhái có nhiều thủ đoạn rất tinh vi. 
Ví dụ, các đối tượng có thể khởi 
tạo gian hàng và chỉ chạy trong 
một đợt, sau đấy, sẽ có những 
chương trình giảm giá đặc biệt 
như giá 1.000 đồng, giá 0 đồng…; 
nhưng khi hết chương trình, họ 
đóng gian hàng và cũng biến mất 
luôn. 

Hiện nay, tất cả các sàn 
TMĐT khi đăng ký website 
TMĐT với Bộ Công Thương đều 
phải có chứng minh thư/căn cước 
công dân hoặc mã số thuế. Tuy 
nhiên, số lượng người bán lẻ trên 
các sàn TMĐT sử dụng chứng 
minh thư/căn cước công dân giả 
rất nhiều. Trung tâm Tin học và 
Công nghệ số hiện đang đề xuất 
phương án và đã tiến hành ký 
thỏa thuận hợp tác với Trung tâm 
Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân 
cư và căn cước công dân (Bộ 

Công an) nhằm hợp tác triển khai 
ứng dụng liên quan đến công 
nghệ để có thể định danh một chủ 
thể khi tham gia bán hàng trên sàn 
TMĐT. Từ đó, từng bước kiểm 
soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời 
những đối tượng kinh doanh hàng 
giả, hàng nhái trên các sàn 
TMĐT. 

Để góp phần giải quyết vấn đề 
hàng giả, hàng nhái trên môi 
trường TMĐT, công nghệ vẫn là 
yếu tố quan trọng. Các ứng dụng 
này liên kết chặt với hệ thống dữ 
liệu của Trung tâm Nghiên cứu, 
ứng dụng dữ liệu dân cư và căn 
cước công dân, tạo dựng một nền 
tảng để có thể chia sẻ chéo giữa 
các bên nhằm sớm nhận thức 
được hành vi lừa đảo. Chúng tôi 
cũng đang định hướng nền tảng 
về định danh iKBC có gắn với 
các giải pháp về OCA. Tức là, 
định danh được khách hàng thông 
qua hình ảnh, sẽ đối chiếu dữ liệu 
của đối tượng khi lập gian hàng 
với dữ liệu hình ảnh gốc trong hệ 
thống Bộ Công an sử dụng một 
vector 360 chiều để kiểm tra đã 
khớp được hai dữ liệu đến với 
nhau nhằm định danh chủ thể. 

Bên cạnh đó, Cục TMĐT và 
Kinh tế số cũng đang làm việc với 
Ngân hàng Nhà nước triển khai 
nền tảng liên quan đến hệ thống 
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đảm bảo giao dịch với đối tác 
phối hợp các trung tâm thanh toán 
để giải quyết bài toán hạn chế tỷ 
lệ lừa đảo, giúp môi trường 
TMĐT tốt hơn. 

 (Theo congthuong.vn) 
 

 
 
 

 
NHỮNG SẢN PHẨM TÁI 
CHẾ TỪ GIẤY VỤN  

Em Trần Minh Trí, học sinh 
Trường THCS Thái Văn Nam, xã 
Kiểng Phước, Gò Công Đông, 
Tiền Giang đã sử dụng báo và tạp 
chí cũ để tái chế nên những sản 
phẩm hữu ích trong cuộc sống. 
Sản phẩm này được trao giải nhì 
Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu 
niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang 
lần thứ 12 (2018 - 2019). 

 
Ở gia đình em có nhiều báo và 

tạp chí cũ, khi những thông tin và 
kiến thức đã xem qua thì nó đã lạc 
hậu và chúng trở thành rác. 

Nhưng nếu chúng ta chịu khó một 
chút, kiên nhẫn một chút thì 
chúng sẽ biến thành những vật 
dụng hữu ích trong cuộc sống. 

Xuất phát từ ý tưởng trên đã 
gíúp em làm nên những sản phẩm 
tái chế từ nguyên liệu là giấy báo 
cũ. Các vật liệu làm nên sản phẩm 
là các loại giấy báo và tạp chí cũ, 
giấy decal, keo hai mặt, hạt kim 
sa, nắp lon bia, nỉ màu, mút xốp, 
keo sữa… Cách làm rất đơn giản, 
chỉ cần cắt, quấn hoặc dán giấy 
báo thành hình dạng của đồ vật, 
dùng keo sữa dán định hình lại 
cho cứng, kết hợp gắn những hạt 
kim sa trang trí theo từng đồ vật... 

 (Theo KHPTO) 
 

TÁI CHẾ LỐP CAO SU XUẤT 
KHẨU RA NƯỚC NGOÀI   

Ông Nguyễn Lương Thông 
(SN 1959, quê Ý Yên, Nam Định) 
được người dân trong vùng mệnh 
danh là “Vua tái chế cao su” bởi 
những sản phẩm tái chế của ông 
đã được xuất ra nước ngoài.  

 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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Các sản phẩm cao su của ông 
được tái chế từ các lốp xe ôtô đã 
bỏ đi để làm giỏ đựng rác, gương 
treo tường, xô, chậu và những sản 
phẩm phục vụ sản xuất trong các 
nhà vườn, nông trại… 

Ngoài tái chế cao su, ông 
Thông còn chế tác các sản phẩm 
kỹ nghệ. Hiện gia đình ông Thông 
có hàng nghìn m² nhà xưởng và 
đang mở rộng thêm, làm cả sang 
nhiều lĩnh vực khác để xuất đi 
nước ngoài.  

(Theo moitruongviet.edu.vn) 
 
 
 
Hỏi: Xin cho hỏi cần làm gì 

khi test nhanh dương tính 
COVID-19? 

Trả lời: Theo các chuyên gia 
y tế, khi có kết quả test nhanh 
dương tính với SARS-CoV-2, 
người dân cần bình tĩnh thực hiện 
nghiêm túc các biện pháp phòng 
bệnh cho những người xung 
quanh và gọi điện thoại đến 
đường dây nóng của cơ sở y tế địa 
phương, thông báo tình hình của 
mình với cán bộ y tế để tư vấn, 
hướng dẫn xử trí kịp thời. 

Kết quả dương tính có thể cho 
biết bạn thuộc đối tượng nghi ngờ 
mắc COVID-19, cần tự cách ly 
ngay tại nhà, nơi lưu trú và thông 

báo tới cơ sở y tế gần nhất để 
được hướng dẫn xử trí và lấy mẫu 
bệnh phẩm xét nghiệm khẳng 
định. Không nên tự ý đến cơ sở y 
tế gây tăng nguy cơ lây nhiễm 
bệnh cho những người xung 
quanh, nhất là đối với các cơ sở y 
tế, nơi tuyến đầu phòng chống 
dịch bệnh COVID-19. 

(Theo bnews.vn) 
 
Mẹo vặt: Cách rán nem giòn 
Cách 1: Trước khi bỏ nhân vào 

lá nem, hãy phết lên một ít bia 
hoặc giấm sau đó mới đổ nhân 
vào cuốn.  

Cách 2: Bạn có thể pha một 
bát nước đường loãng, dùng chổi 
mềm, phết một lớp nước đường 
nhẹ lên trên thân nem sống vừa 
cuốn được và bắt đầu rán trên 
chảo nhỏ lửa.  

Cách 3: Trước khi rán để đĩa 
nem vào tủ lạnh khoảng 15-20 
phút cho nem khô, khi rán sẽ giòn 

Cách 4: Rán ngập dầu. Khi 
cho dầu vào chảo thì cho thêm vài 
giọt nước cốt chanh. Tiếp theo 
đun dầu sôi và rán như bình 
thường.  

Cách 5: Rán hai lửa. Lửa 1 rán 
lửa nhỏ, nem chín tới, gắp ra để 
nguội. Lửa 2 rán lửa lớn, cho nem 
vào, vàng mặt vớt ra ngay. 

(Theo khoahoc.tv) 

HỎI – ĐÁP  
 


