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THÁNG CÔNG NHÂN 2021:  
ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO, 
VƯỢT KHÓ, PHÁT TRIỂN  

Năm 2021 là năm kỷ niệm 135 
năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 
đồng thời là năm thứ 10 các cấp 
công đoàn triển khai “Tháng 
Công nhân” theo Kết luận của 
Ban bí thư TW Đảng. Gần 10 
năm qua, “Tháng Công nhân” đã 
thực sự trở thành chuỗi ngày hội 
của công nhân lao động cả nước 
với nhiều hoạt động cụ thể hướng 
về người lao động, nhận được sự 
quan tâm sâu sắc của các cấp ủy 
đảng, chính quyền, người sử dụng 
lao động, sự hưởng ứng của đông 
đảo đoàn viên, công nhân, viên 
chức, lao động và sự ghi nhận tích 
cực của xã hội. Các cấp công 
đoàn đã đẩy mạnh triển khai 
nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của công nhân, lao động; cải 
thiện điều kiện làm việc cho 
người lao động, xây dựng quan hệ 
lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ 
trong doanh nghiệp; khẳng định 
vai trò, vị thế và đóng góp của 
giai cấp công nhân trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng 
tạo, vượt khó, phát triển”, trong 
Tháng Công nhân 2021, Liên 
đoàn Lao động tỉnh và các cấp 
công đoàn đã đẩy mạnh các hoạt 
động công đoàn, tổ chức nhiều 
hoạt động thiết thực, ý nghĩa 
nhằm tăng cường đoàn kết, hưởng 
ứng, góp phần tạo khí thế thi đua 
sôi nổi trong công đoàn viên, 
công nhân, viên chức, lao động. 

Tại lễ phát động, tối 27.4, tại 
Trung tâm Văn hóa Thông tin và 
Thể thao thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu ông Huỳnh Sơn 
Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao 
động (LĐLĐ) tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu cho biết sẽ tập trung vào 3 
hoạt động chính trong Tháng 
Công nhân, đó là chương trình 
“75 nghìn sáng kiến, vượt khó, 
phát triển”, “Lắng nghe – Thấu 
hiểu – Chia sẻ” và các hoạt động 
“Cảm ơn người lao động” được 
phát động trong các doanh 
nghiệp. 

Bên cạnh đó, để chủ đề Tháng 
Công nhân năm 2021 thiết thực 
và đi vào cuộc sống, các cấp công 
đoàn cũng có nhiều hoạt động ý 
nghĩa và diễn ra xuyên suốt trong 
năm như: Tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà cho người lao động có hoàn 
cảnh khó khăn, người lao động bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-
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19, giới thiệu việc làm… và các 
hoạt động phúc lợi khác. 

Sau lễ phát động, Ban Thường 
vụ LĐLĐ tỉnh tập trung hướng về 
cơ sở nhằm chỉ đạo các cấp công 
đoàn trên địa bàn làm tham mưu 
tốt với cấp ủy đảng, phối hợp tốt 
với chính quyền cùng cấp tổ chức 
thực hiện Tháng Công nhân gắn 
với Tháng hành động về 
ATVSLĐ cần có trọng tâm, trọng 
điểm phù hợp với tình hình thực 
tế tại địa phương, ngành, đơn vị, 
doanh nghiệp và thu hút đông đảo 
đoàn viên, công nhân, viên chức, 
người lao động tham gia. 

Trong buổi lễ, hàng ngàn 
người lao động đến từ nhiều nơi 
trên địa bàn tỉnh tham gia đã rất 
hào hứng với các hoạt động diễn 
ra xuyên suốt như: Các gian hàng 
ẩm thực; các chương trình đố vui, 
thi đấu có thưởng; các tiết mục 
văn nghệ sôi động hấp dẫn; 
chương trình bốc thăm trúng 
thưởng; tặng quà cho các công 
nhân lao động có hoàn cảnh khó 
khăn… 

Thông qua việc tổ chức tốt các 
hoạt động Tháng Công nhân năm 
2021, các cấp công đoàn trong 
tỉnh sẽ góp phần khẳng định vị trí, 
vai trò của tổ chức công đoàn; thu 
hút, tập hợp đông đảo người lao 
động gia nhập vào công đoàn; 

tăng cao khả năng thành lập mới 
công đoàn cơ sở ở các doanh 
nghiệp ngoài nhà nước… 

 (TH) 
 
NÂNG CAO NHẬN THỨC, Ý 
THỨC TRÁCH NHIỆM CỦA 
NGƯỜI DÂN TRONG TUÂN 
THỦ LUẬT BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban 
hành Kế hoạch triển khai thi hành 
Luật Bảo vệ môi trường với mục 
tiêu tuyên truyền, phổ biến Luật 
Bảo vệ môi trường đến nhân dân, 
cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động; tập huấn, bồi 
dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức và 
người lao động làm công tác bảo 
vệ môi trường; nâng cao nhận 
thức và ý thức trách nhiệm của 
người dân trong tuân thủ Luật 
Bảo vệ môi trường. 

 
Kế hoạch cũng nhằm mục tiêu 

xác định cụ thể các nội dung công 
việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành 
và trách nhiệm của các cơ quan, 
đơn vị có liên quan trong việc tổ 
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chức triển khai thi hành Luật Bảo 
vệ môi trường, bảo đảm tính kịp 
thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu 
quả; xác định trách nhiệm và cơ 
chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và địa phương trong việc tiến 
hành các hoạt động triển khai thi 
hành Luật Bảo vệ môi trường trên 
phạm vi cả nước. 

Nội dung Kế hoạch triển khai 
gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến, tập huấn Luật Bảo vệ môi 
trường; tổ chức rà soát văn bản 
pháp luật; xây dựng, ban hành 
văn bản pháp luật quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật 
Bảo vệ môi trường. 

Theo Kế hoạch, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường chủ trì, 
phối hợp với các bộ, cơ quan 
ngang bộ có liên quan biên soạn 
tài liệu phục vụ công tác tuyên 
truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi 
trường; chủ trì, phối hợp với Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các tổ chức thành viên 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo 
vệ môi trường với nội dung, hình 
thức phù hợp đến cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động 

và nhân dân để hiểu rõ và thực 
hiện. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 
rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường hiện hành có liên 
quan đến Luật Bảo vệ môi trường 
lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản 
lý nhà nước được phân công; thực 
hiện theo thẩm quyền hoặc kiến 
nghị cơ quan có thẩm quyền kịp 
thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn 
bản quy phạm pháp luật, các quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường đảm 
bảo phù hợp với quy định của 
Luật Bảo vệ môi trường trong 
tháng 6 năm 2021. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG 
SINH HỌC NĂM 2021: 
CHÚNG TA LÀ MỘT PHẦN 
CỦA GIẢI PHÁP - VÌ THIÊN 
NHIÊN 2021 

Đa dạng sinh học (ĐDSH) và 
hệ sinh thái (HST) cung cấp các 
dịch vụ thiết yếu cho xã hội, đặc 
biệt là các dịch vụ điều tiết và hỗ 
trợ, giúp con người thích ứng với 
các tác động bất lợi của biến đổi 
khí hậu và rủi ro thiên tai. Cụ thể 
như các rạn san hô và thảm thực 
vật ven biển hỗ trợ chắn sóng, bảo 
vệ bờ biển. Các vùng đất ngập 
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nước điều tiết dòng chảy lũ, rừng 
và cây rừng ổn định trầm tích, bảo 
vệ khỏi sạt lở đất. Các HST cũng 
kéo dài tuổi thọ của cơ sở hạ tầng, 
do đó tiết kiệm chi phí đầu tư của 
Chính phủ. 

 
Chủ đề Ngày Quốc tế ĐDSH 

năm 2021 là “Chúng ta là một 
phần của giải pháp - Vì thiên 
nhiên” nhấn mạnh để sống hài 
hòa với thiên nhiên, để bảo tồn 
ĐDSH và bảo vệ thiên nhiên có 
rất nhiều giải pháp và con người 
là một mảnh ghép quan trọng 
trong các giải pháp này. Các giải 
pháp của con người dựa vào thiên 
nhiên và bảo tồn ĐDSH là chìa 
khóa để giảm nhẹ biến đổi khí 
hậu, tăng khả năng phục hồi và 
thích ứng ở một số khu vực quan 
trọng, bao gồm bảo tồn và phục 
hồi rừng và các HST trên cạn; bảo 
tồn và phục hồi tài nguyên nước 
ngọt, cũng như HST biển và đại 
dương, hệ thống nông nghiệp và 
thực phẩm bền vững. Công ước 
ĐDSH cũng nhấn mạnh, con 

người là một phần của thiên nhiên 
chứ không tách rời khỏi thiên 
nhiên. 

 Phương pháp truyền thống 
trong phát triển cơ sở hạ tầng xây 
dựng là “xám” thì các giải pháp 
dựa vào tự nhiên bao gồm cơ sở 
hạ tầng hoàn toàn tự nhiên là 
“xanh” hoặc kết hợp, chính là các 
cơ sở hạ tầng dựa vào thiên nhiên. 

Các giải pháp dựa trên thiên 
nhiên giải phóng việc xây dựng 
các công trình biển, hồ chứa, đập 
và hệ thống thoát nước mà cách 
tiếp cận cơ sở hạ tầng “xám” sẽ 
gặp phải một số rủi ro về biến đổi 
khí hậu. Thay vào đó, các giải 
pháp dựa trên thiên nhiên có thể 
bao gồm khôi phục và bảo tồn các 
rạn san hô và vành đai rừng ngập 
mặn để tăng cường khả năng 
chống chịu lũ lụt ven biển và 
nước biển dâng, đóng vai trò là 
tuyến phòng thủ đầu tiên giúp tiêu 
tán năng lượng sóng; thảm thực 
vật để giảm nguy cơ sạt lở và tạo 
ra các vành đai xanh để giúp bổ 
sung nước ngầm ở những khu vực 
phải đối mặt với tình trạng khan 
hiếm nước. Một số hành động 
khuyến cáo cho việc áp dụng các 
giải pháp dựa vào thiên nhiên 
chính là tiếp cận HST để giải 
quyết đồng thời mất ĐDSH, biến 
đổi khí hậu và suy thoái đất; cân 
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nhắc vấn đề ĐDSH trong phát 
triển các ngành kinh tế. 

Để hưởng ứng Ngày quốc tế 
ĐDSH năm 2021, Bộ TN&MT đã 
đề nghị các Bộ, ngành chỉ đạo các 
cơ quan, tổ chức trực thuộc triển 
khai các hoạt động: Xây dựng tin, 
bài, phóng sự truyền thông để phổ 
biến tới cán bộ và người dân về 
vẻ đẹp, vai trò, tầm quan trọng 
của ĐDSH, các di sản thiên 
nhiên; các giải pháp sử dụng hợp 
lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên 
thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH; 
Nghiên cứu và áp dụng các giải 
pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận 
HST trong quá trình xây dựng các 
quy hoạch cấp quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; Thúc 
đẩy việc thực hiện các mô hình 
bảo tồn và sử dụng bền vững, áp 
dụng tiếp cận HST trong quản lý 
tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, 
quản lý rừng bền vững, chú trọng 
vai trò và quyền lợi của cộng 
đồng; Tăng cường các hoạt động 
kiểm soát buôn bán động vật 
hoang dã, khai thác các loài 
hoang dã di cư theo Chỉ thị số 
29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số 
giải pháp cấp bách quản lý động 
vật hoang dã và các văn bản chỉ 
đạo, điều hành liên quan; Giới 
thiệu các hoạt động nổi bật, phổ 

biến các mô hình, giải pháp bảo 
tồn ĐDSH hiệu quả, đăng tải trên 
cổng thông tin điện tử và các 
phương tiện thông tin đại chúng.  

(Theo tapchimoitruong.vn) 
 
 

 
 
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ 
CHẤT THẢI RẮN  

Để chủ động phòng ngừa, 
ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, tạo bước chuyển biến 
căn bản trong công tác quản lý 
chất thải rắn, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Chỉ thị số 41/CT-
TTg về một số giải pháp cấp bách 
tăng cường quản lý chất thải rắn. 

Xây dựng Chương trình về 
thu gom, phân loại rác thải tại 
nguồn 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
thực hiện các biện pháp sau: Rà 
soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản 
quy phạm pháp luật; xây dựng, 
hoàn thiện và ban hành các định 
mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, 
vận chuyển và xử lý rác thải, các 
quy định về phương pháp định giá 
dịch vụ xử lý rác thải. Khẩn 
trương xây dựng quy hoạch bảo 
vệ môi trường quốc gia trong quý 
I năm 2022, trong đó có nội dung 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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về định hướng vị trí, quy mô các 
khu xử lý chất thải rắn, chất thải 
nguy hại tập trung cấp vùng, cấp 
quốc gia; xây dựng Chương trình 
về thu gom, phân loại rác thải tại 
nguồn phù hợp với vùng miền, 
khu vực đô thị và nông thôn.  

Quán triệt việc thu gom các 
bao bì đựng hóa chất, thuốc bảo 
vệ thực vật sử dụng trong nông 
nghiệp 

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn chỉ đạo các địa 
phương nghiêm túc thực hiện các 
tiêu chí về môi trường trong 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, không 
được đầu tư lò đốt không phù hợp 
với quy định tại QCVN 61-
MT:2016/BTNMT về lò đốt chất 
thải rắn sinh hoạt; chỉ đạo việc 
thu gom các bao bì đựng hóa chất, 
thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú 
y, phân bón sau sử dụng trong 
nông nghiệp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chủ trì, phối hợp với 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường và các 
địa phương tăng cường áp dụng, 
triển khai các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật trong việc xử lý, tái chế các 
phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt 
là việc xử lý, tái chế rơm, rạ sau 
thu hoạch. 

Ưu tiên đầu tư cho các dự án 
xử lý rác thải 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng 
chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
ưu tiên cân đối, bố trí vốn đầu tư 
cho các dự án xử lý rác thải theo 
quy hoạch đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt trong kế hoạch 
đầu tư công trung hạn và dài hạn; 
đề xuất các giải pháp thu hút các 
nhà đầu tư trong, ngoài nước đầu 
tư các cơ sở xử lý chất thải rắn, 
rác thải với công nghệ hiện đại, 
phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm toàn diện 
về vấn đề phân loại, thu gom, vận 
chuyển và xử lý rác thải trên địa 
bàn. Thực hiện rà soát, đánh giá 
công nghệ xử lý rác thải hiện có 
trên địa bàn, yêu cầu các cơ sở xử 
lý phải có lộ trình đổi mới công 
nghệ xử lý chất thải đáp ứng yêu 
cầu về bảo vệ môi trường, thực 
hiện trước năm 2023; xử lý ô 
nhiễm, cải tạo, nâng cấp các bãi 
chôn lấp rác không hợp vệ sinh. 

Khẩn trương đưa ra lộ trình 
tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyển, xử lý rác thải nhằm giảm 
dần hỗ trợ từ nguồn ngân sách 
nhà nước.  

Các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, bao gồm: thành phố 
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Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ 
khẩn trương đầu tư hoặc đưa vào 
vận hành các nhà máy xử lý rác 
thải theo hướng công nghệ hiện 
đại, thân thiện môi trường; phấn 
đấu đến hết năm 2025 giảm tỷ lệ 
rác thải được xử lý bằng phương 
pháp chôn lấp trực tiếp xuống 
dưới 20%. 

  (Theo vksndtc.gov.vn) 
 

LÃNG PHÍ THỰC PHẨM GIA 
TĂNG GÂY Ô NHIỄM TRÊN 
TOÀN CẦU Ở MỨC BÁO 
ĐỘNG  

Ngoài ô nhiễm môi trường do 
khói bụi, chất thải,... thì thực 
phẩm thừa cũng là một nguyên 
nhân đáng báo động. Theo Báo 
cáo Chỉ số Rác thải Thực phẩm 
năm 2021 của Liên Hợp Quốc, 
trung bình mỗi hộ gia đình tạo ra 
74 kg thức ăn thừa mỗi năm.   

 
Báo cáo Chỉ số Lãng phí Thực phẩm 
năm 2021 của Liên hợp quốc đã cảnh 

báo trung bình mỗi hộ gia đình lãng phí 
khoảng 74 kg thức ăn thừa mỗi năm. 

Báo cáo cũng chỉ ra rằng cách 

xử lý thức ăn thừa là một vấn đề 
cấp thiết của toàn cầu, chứ không 
chỉ riêng bất kỳ quốc gia nào. Rác 
thải thực phẩm có tác động đến 
môi trường đáng kể, với ước tính 
8 - 10% lượng khí thải gây hiệu 
ứng nhà kính. 

Lãnh đạo của UNEP, bà Inger 
Andersen, cho biết: “Nếu chúng 
ta muốn nghiêm túc hóa việc giải 
quyết biến đổi khí hậu, tổn thất 
thiên nhiên và đa dạng sinh học, ô 
nhiễm và rác thải, các doanh 
nghiệp, chính phủ và công dân 
trên toàn thế giới đều phải thực 
hiện giảm lãng phí thực phẩm. 

Giảm lãng phí thực phẩm sẽ 
cắt giảm phát thải khí nhà kính, 
làm chậm quá trình tàn phá thiên 
nhiên thông qua chuyển đổi đất 
và ô nhiễm, tăng cường sự sẵn có 
của thực phẩm và do đó giảm nạn 
đói và tiết kiệm tiền trong thời 
điểm suy thoái toàn cầu. 

Hội nghị thượng đỉnh các hệ 
thống lương thực của Liên hợp 
quốc năm nay sẽ tạo cơ hội để 
khởi động các hành động mới táo 
bạo hơn, nhằm giải quyết tình 
trạng lãng phí thực phẩm trên 
toàn cầu”. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện 
ra rằng bất kể ở mức thu nhập 
nào, mỗi quốc gia được kiểm tra 
cũng đều có mức lãng phí thực 



Phổ Biến Kiến Thức số 257 - 5.2021 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 8 

phẩm đáng kể, hầu hết đến từ các 
hộ gia đình. 

Dựa trên kết quả của báo cáo, 
Chương trình Môi trường Liên 
hợp quốc đang thành lập các 
nhóm công tác khu vực để giúp 
các quốc gia cải thiện khả năng 
đo lường mức chất thải thực phẩm 
vào năm 2022 và theo dõi tốt hơn 
tiến độ hướng tới mục tiêu năm 
2030. 

 (Theo VietQ.vn) 
 

PHÒNG NGỪA HỎA HOẠN 
TRONG MÙA NẮNG NÓNG  

Trong mùa nắng nóng, nguy 
cơ hỏa hoạn càng tăng cao và chỉ 
cần một hành vi bất cẩn cũng có 
thể dẫn đến cháy, nổ với những 
hậu quả không thể lường trước. 
Do đó, đề cao cảnh giác, cẩn thận 
trong sắp xếp đồ đạc, cẩn thận 
trong sử dụng các đồ dùng điện là 
cách tốt nhất để mỗi người, mỗi 
gia đình hạn chế nguy cơ hỏa 
hoạn và tự bảo vệ mình. Theo đó, 
trong mùa nắng nóng, nhu cầu sử 
dụng điện, đặc biệt với các thiết 
bị làm mát công suất lớn, tiêu thụ 
điện cao như máy điều hòa, quạt 
điều hòa, máy lạnh… tăng đột 
biến. Vì vậy, các hộ gia đình cần 
thường xuyên kiểm tra hệ thống 
điện; tránh việc trang bị thêm các 
thiết bị làm mát mà không tính 

toán tới sự an toàn của lưới điện 
sẽ dễ dẫn đến hiện tượng quá tải 
chập mạch làm tăng nguy cơ xảy 
ra các vụ cháy nổ. Tuyệt đối 
không câu móc, đấu nối điện tùy 
tiện, không tự ý cơi nới, lắp thêm 
các thiết bị điện mà không nâng 
cấp dây dẫn điện... 

Các cơ sở kinh doanh, buôn 
bán và các hộ gia đình cần bố trí, 
sắp xếp hàng hóa, thiết bị, vật tư, 
nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 
trong đơn vị, trong nhà xưởng, 
nhà kho vật dụng trong gia đình 
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa 
cháy theo đúng quy định; sắp xếp 
đồ dùng, hàng hóa, vật liệu dễ 
cháy trong gia đình phải ngăn 
nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát 
sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ít 
nhất 0,5m; khi đun nấu phải quản 
lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn 
nhiệt; nơi đun nấu phải có vách 
ngăn bằng vật liệu không cháy 
hoặc khó cháy. Nếu dùng bếp gas 
phải kiểm tra toàn bộ hệ thống 
bảo đảm độ kín, phải có biện 
pháp chống chuột cắn thủng ống 
dẫn gas, khi đun nấu xong phải tắt 
bếp và khóa van gas... 

Việc trang bị các kỹ năng thoát 
hiểm cần thiết sẽ giúp mỗi người 
có cách xử trí linh hoạt, phù hợp 
và hạn chế những thiệt hại về 
người, nếu hỏa hoạn xảy ra. 
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Khi phát hiện xảy ra cháy, mọi 
người cần bình tĩnh, báo động cho 
tất cả các thành viên trong gia 
đình biết để mau chóng tìm cách 
di chuyển ra vị trí an toàn. Nếu 
đám cháy chưa phát triển lớn, tiến 
hành ngắt nguồn điện; sử dụng 
các phương tiện chữa cháy tại chỗ 
để chữa cháy ngay từ ban đầu 
(như bình chữa cháy xách tay, 
họng nước chữa cháy, chăn 
ướt…). Đồng thời gọi ngay đến 
tổng đài 114 để báo cháy. Nếu lối 
cửa chính đã bị lửa, khói bao trùm 
hãy nhanh chóng tìm và mở lối 
thoát khác: qua ban công, cửa sổ 
sang nhà bên cạnh. Trong quá 
trình thoát hiểm ở nơi có nhiều 
khói, cần sử dụng khăn, vải thấm 
nước che kín miệng, mũi và cúi 
thật thấp người để tránh nguy cơ 
bị ngạt khói; tuyệt đối không núp 
trong phòng, dưới gầm giường, 
nhà vệ sinh… 

Để đẩy lùi nguy cơ hỏa hoạn 
trong mùa nắng nóng, các cơ 
quan chức năng cũng cần đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền về 
phòng cháy, chữa cháy. Đồng 
thời, các cơ quan chức năng cần 
đẩy mạnh kiểm tra, chấn chỉnh và 
xử lý nghiêm những trường hợp 
vi phạm; đôn đốc các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cơ sở doanh nghiệp 
chấp hành nghiêm các quy định 

về phòng cháy, chữa cháy. 
 (Theo dangcongsan.vn) 

 
HÓA CHẤT TRONG THUỐC 
LÁ ĐIỆN TỬ TRỘN LẪN VỚI 
NHAU TẠO THÀNH NHỮNG 
HỢP CHẤT MỚI ĐỘC HẠI  

Sven-Eric Jordt, Phó giáo sư 
về gây mê, dược lý và sinh học 
ung thư tại Đại học Y khoa Duke 
(Bắc Carolina, Hoa Kỳ) cho biết, 
các nhà sản xuất khẳng định 
thuốc lá điện tử an toàn vì chúng 
chỉ làm bay hơi một nhóm hóa 
chất đã được xác định và có tính 
ổn định về mặt hóa học. 

Tuy nhiên, đồng tác giả nghiên 
cứu, nhà hóa học phân tích - Tiến 
sĩ Hanno Erythropel và các đồng 
nghiệp tại Đại học Yale đã phát 
hiện các hóa chất mới trong chất 
lỏng của thuốc lá điện tử. Ông 
Erythropel tiết lộ chúng được 
hình thành khi các thành phần ban 
đầu của thuốc lá trộn lẫn. Bởi vì 
các chất mới này có nồng độ cao 
trong khi trước đây chưa được 
nghiên cứu, do đó các nhà khoa 
học đã tiến hành thử nghiệm độc 
tính của chúng. 

Trong thí nghiệm, các nhà 
nghiên cứu xem xét điều gì đã 
xảy ra khi các tế bào lót phế quản 
(đường dẫn khí chính từ khí quản 
đến phổi) tiếp xúc với các hóa 
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chất tạo mùi, chẳng hạn như 
vanillin và ethyl-vanillin (chịu 
trách nhiệm tạo ra vani và các 
hương vị ngọt ngào khác), 
benzaldehyde (hương quả mọng 
hoặc trái cây) và cinnamaldehyde 
(hương quế). Họ cũng xem xét 
ảnh hưởng của các hóa chất mới 
được hình thành do trộn hóa chất 
tạo hương với dung môi 
propylene glycol (PG) và 
glycerine thực vật (VG), là những 
dung môi chính trong chất lỏng 
thuốc lá điện tử. 

Giáo sư Jordt cho biết: “Phế 
quản tiếp xúc với hơi thuốc lá 
điện tử khi người dùng hít chúng 
vào phổi. Chúng tôi liên tục quan 
sát thấy các hóa chất mới được 
hình thành từ hương liệu và dung 
môi có độc tính cao hơn cả hai 
hợp chất gốc của chúng. Các hóa 
chất mới có nguồn gốc từ 
benzaldehyde và cinnamaldehyde 
độc hơn hợp chất có nguồn gốc từ 
vanilin". 

 
Các hóa chất mới cũng kích 

hoạt thụ thể kích thích cảm giác 
trong các đầu dây thần kinh ở phế 
quản được gọi là TRPV1 và 

TRPA1. Các thụ thể này liên quan 
tới những phản ứng viêm bên 
trong cơ thể. 

Giáo sư Jordt cho rằng: "Việc 
kích hoạt các thụ thể kích thích 
cảm giác có thể làm tăng nhịp 
tim. Đối với những người mắc 
bệnh tim, có thể dẫn đến nhịp tim 
không đều và huyết áp cao hơn. 
Nó cũng có thể làm tăng tiết dịch 
trong mũi, khắp phổi và đường 
thở dẫn đến ho và khó thở". 

Các nhà nghiên cứu lần đầu 
tiên cho thấy rằng ngay cả nồng 
độ thấp của các hóa chất mới hình 
thành cũng đủ giết chết các tế bào 
lót trong phế quản. "Đây là minh 
chứng đầu tiên cho thấy những 
hóa chất mới được hình thành 
trong chất lỏng điện tử này có thể 
gây hại và giết chết các tế bào 
phổi bằng cách làm gián đoạn sự 
trao đổi chất của chúng. Mặc dù 
hơn 40% hóa chất tạo hương vị 
được chuyển hóa thành hóa chất 
mới, nhưng hầu như người ta vẫn 
không được biết về độc tính của 
chúng cho đến nay" - ông Jordt 
nhận định. 

 (Theo VietQ.vn) 
 

 
 
 

CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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MÔI TRƯỜNG TRONG 
NÔNG NGHIỆP HIỆU QUẢ 
NHẤT HIỆN NAY  

Các giải pháp bảo vệ môi 
trường trong nông nghiệp hiện 
nay đang được rất nhiều người 
quan tâm và chú ý.  

Nâng cao nhận thức của 
người dân, nông dân cả nước 

Sản xuất nông nghiệp phải đi 
đôi với bảo vệ môi trường. Cần 
nâng cao nhận thức bằng việc 
tuyên truyền, vận động để người 
dân ý thức được tác hại của việc ô 
nhiễm môi trường. Ngoài ra, việc 
hướng dẫn cho người dân sử dụng 
đúng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý 
và thu gom bao bì đúng cách cũng 
là một trong những vấn đề tất yếu. 

Quản lý hóa chất, kháng sinh 
sử dụng trong nuôi trồng thủy 
sản 

Thực hiện hướng dẫn quy trình 
nuôi trồng thủy sản nghiêm túc, 
đặc biệt là quy trình chuẩn bị ao 
nuôi. Xét nghiệm các chỉ tiêu kỹ 
thuật quan trắc, cảnh báo môi 
trường nuôi trồng thủy sản. Thời 
điểm độ mặn của nước xuống 
thấp không nên cấp nước trực tiếp 
vào ao nuôi và không nên thả 
nuôi mới. Đồng thời tăng cường 
quản lý thuốc kháng sinh, hóa 
chất, thức ăn sử dụng trong nuôi 
trồng thủy sản.  

Xây dựng mô hình chăn nuôi 
an toàn sinh học 

Thường xuyên phối hợp với 
địa phương để đánh giá hiện 
trạng, tác động ô nhiễm môi 
trường nhằm đưa ra các biện pháp 
xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô 
nhiễm. Người dân nên đầu tư, xây 
dựng mô hình chăn nuôi an toàn 
sinh học như: sử dụng chế phẩm 
sinh học, công nghệ khí sinh học 
biogas nhằm giảm mùi hôi, diệt 
khuẩn có hại, xử lý chất thải chăn 
nuôi. 

Mô hình nông nghiệp công 
nghệ cao – Một trong các giải 
pháp bảo vệ môi trường trong 
nông nghiệp hàng đầu hiện nay. 

 
Là một nền nông nghiệp được 

ứng dụng và kết hợp các công 
nghệ mới, tiên tiến để sản xuất. 
Đây là một trong các giải pháp 
bảo vệ môi trường trong nông 
nghiệp hiệu quả nhất hiện nay. 

Nông nghiệp công nghệ cao 
tập trung chủ yếu vào các nhiệm 
vụ sau đây: 

- Chọn và nhân giống cây 
trồng, vật nuôi cho năng suất và 
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chất lượng cao. 
- Tạo ra các máy móc, vật tư, 

thiết bị sử dụng trong nông 
nghiệp. 

- Trồng trọt, chăn nuôi đạt 
hiệu quả. 

- Phòng trừ dịch bệnh.  
- Bảo vệ chất lượng cây trồng 

vật nuôi cũng như bảo vệ môi 
trường. 

- Phát triển doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Phát triển dịch vụ nông 
nghiệp công nghệ cao phục vụ 
nông nghiệp. 

 (Theo thehifarm.com) 
 
MÔ HÌNH NUÔI HÀU GHÉP 
CÁ  

Anh Đinh Văn Ngọc (sinh 
1993, thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình 
Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi), Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Bình Thuận thế hệ 
9X phát triển thành công nuôi hàu 
ghép cá thương phẩm, trở thành 
tấm gương làm giàu cho thanh 
niên địa phương. 

Anh Ngọc đang nuôi 6 bè diện 
tích gần 200 m2, tương đương gần 
32 m2/bè nuôi gồm 3.000 con 
hàu, 250 cá mú, 200 cá dìa. Thu 
hoạch hàu gần 1,4 tấn/năm, giá 
bán 40.000 đồng/kg, cá mú 
thương phẩm đạt 1,2 – 1,5 kg/con, 

giá bán 230.000 đồng/kg, cá dìa 
trọng lượng 150 – 200 g/con, giá 
bán 150.000 đồng/kg, sau khi trừ 
chi phí, lãi ròng hơn 100 
triệu/năm. 

Chia sẻ phương pháp nuôi hàu 
sữa Thái Bình Dương ghép cá 
mú, cá dìa, anh Ngọc cho biết: 
“Hàu sữa Thái Bình Dương có 
đặc điểm lớn nhanh, thời gian 
nuôi ngắn hơn so với hàu bản địa. 
Khi hàu nuôi được 2 tháng đã 
bám chắc vào dây treo, thời điểm 
này có thể tiến hành thả cá xuống. 
Còn đặc điểm của cá mú, cá dìa là 
sống ở tầng đáy bè nuôi, còn hàu 
thì nuôi theo dây phía trên tầng 
nước”. 

 
Những con hàu bám vào dây trong bè 

nuôi của anh Ngọc. 

Về nguồn thức ăn, anh Ngọc 
chia sẻ, hàu chỉ ăn phù du, vi sinh 
vật trong nước, nên nguồn thức ăn 
cho hàu không tốn kém, trong khi 
đó, cá mú và cá dìa sẽ ăn các cá 
tạp, cá được mua về cắt nhỏ và 
chia làm các bữa ăn trong ngày. 

Sau hơn 4 năm nuôi hàu ghép 
cá thương phẩm, theo anh Ngọc, 
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việc thực hiện mô hình này cũng 
còn những khó khăn nhất định. 
Như vào mùa hè, những con ốc 
lông bám vào hàu giống như loại 
thiên địch, gây chết hàu bằng dịch 
nhầy ốc. Ngoài ra, sự sinh sôi của 
các loại cua, cá nóc trong sông 
đầm cũng là tác nhân cắn vỡ vỏ 
hàu, nhất là càng cua rất mạnh mà 
vỏ hàu khi còn nhỏ rất dễ vỡ. Do 
vậy, công việc nuôi hàu rất vất vả, 
anh Ngọc thường xuyên thăm bè 
nuôi để gỡ từng con ốc ra khỏi 
con hàu, có những ngày anh gỡ cả 
2 – 3 kg ốc lông. “Nếu không gỡ 
hết thì chỉ sau 1 đêm, những con 
ốc có thể tiết chất nhầy gây chết 
hàu. Mùa hè, tôi phải làm việc cả 
ngày vì đó là thời gian ốc sinh 
sản” – anh nói. 

Sự thành công khi nuôi hàu 
ghép cá mú, cá dìa thương phẩm 
của anh Ngọc là mô hình để tuổi 
trẻ làng biển học hỏi kinh nghiệm 
và là tấm gương cho thanh niên 
trong phát triển kinh tế. 

 (Theo thuysanvietnam.com.vn) 
 
TRIỆU CHỨNG, ĐẶC ĐIỂM 
PHÁT SINH, GÂY HẠI CỦA 
MỘT SỐ SÂU, BỆNH CHÍNH 
TRÊN CÂY CHANH LEO 
(PHẦN 1)  

Chanh leo là cây trồng dễ bị 
các loại dịch hại tấn công, vì vậy, 

bài viết nhằm cung cấp những 
thông tin về triệu chứng, đặc điểm 
phát sinh, gây hại của một số sâu, 
bệnh chính trên cây chanh leo để 
bà con nông dân tham khảo. 

1. Nhóm bệnh hại do vi rút 
Triệu chứng: Rất đa dạng biểu 

hiện khác nhau gồm: 
+ Trên ngọn: Quăn và chùn 

ngọn. 
+ Trên lá: khảm vàng trên lá 

non; lá già, lá nhăn nheo, phồng 
rộp. 

+ Trên quả: quả nhỏ, vỏ quả 
hóa bần, quả biến dạng, vỏ quả 
chuyển màu từ màu xanh sang 
màu trắng. 

- Các triệu chứng bệnh do 
virus gây ra rất khó phát hiện ở 
giai đoạn cây mới nhiễm bệnh, 
thường dễ nhẫm lẫn với các triệu 
chứng do côn trùng gây ra hoặc 
triệu chứng thiếu hụt dinh dưỡng. 

Nguyên nhân: Do 6 loài virus 
gây bệnh thuộc 3 chi: 

a. Chi Potyvirus gồm: East 
Asian Passiflora virus- EAPV; 
Passionfruit Vietnam virus-
PVNV; Telosma mosaic virus – 
TelMV. 

b.Chi Begomovirus gồm: Papay
a leaf curl virus-PaLCV; 
Euphorbia leaf curl virus-EuLCV. 

c.Chi Cumcumovirus gồm: Cu
mcumber mosaic virus – CMV. 



Phổ Biến Kiến Thức số 257 - 5.2021 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 14 

Khả năng lan truyền bệnh: 
Bệnh virus lan truyền qua 3 

con đường chính: Nhân giống vô 
tính, môi giới truyền bệnh (rệp 
muội, bọ phấn) và dụng cụ cắt tỉa. 
Riêng virus CMV có thể lan 
truyền qua hạt giống. 

2. Nhóm bệnh hại do nấm 
Bệnh đốm nâu (Alternaria 

alternata; Alternaria passiflorae) 
a. Triệu chứng 
Trên lá: Vết bệnh có màu nâu 

đỏ, đốm tròn đều, xung quanh vết 
bệnh có màu nâu sậm, có vòng 
đồng tâm, kích thước vết bệnh từ 
1 - 10 mm. Khi bệnh gây hại nặng 
nhiều vết bệnh liên kết lại với 
nhau làm rách lá. Trên bề mặt vết 
bệnh xuất hiện lớp nấm đen 
không rõ rệt. 

Trên quả: Bệnh thường tấn 
công gây hại ở bất kỳ vị trí nào 
trên quả. Vết bệnh là những đốm 
tròn có màu nâu đỏ. Vết bệnh lõm 
xuống, chính giữa vết bệnh già có 
một lớp nấm màu đen phát triển, 
kích thước vết bệnh lớn từ 1 - 3 
cm. Khi bệnh gây hại nặng nhiều 
vết bệnh liên kết lại với nhau làm 
hỏng và rụng quả. 

b. Nguyên nhân 
Bệnh do nấm Alternaria 

alternata và Alternaria 
passiflorae. gây ra. Lớp nấm đen 
trên bề mặt vết bệnh là cành bào 

tử phân sinh và bào tử phân sinh 
của nấm. Nấm gây bệnh có phổ 
ký chủ hẹp, chủ yếu hại trên 
chanh leo. 

c. Đặc điểm phát sinh gây hại 
Bệnh phát sinh nhiều vào mùa 

mưa từ tháng 7 đến tháng 9, cao 
điểm gây hại vào tháng 8 - là thời 
điểm mưa nhiều, cây và quả đang 
phát triển mạnh. Nấm phát triển 
thuận lợi trong điều kiện ẩm ướt, 
mưa nhiều, nhiệt độ khoảng 20 – 
28 độ C, ẩm độ cao trên 85% và ở 
những vườn có mật độ trồng dày. 
Nấm xâm nhập vào cây qua vết 
thương cơ giới, vết gây hại của 
côn trùng và qua khí khổng mặt 
dưới lá. Nấm tồn tại trên tàn dư lá 
bệnh. Bào tử nấm lan truyền nhờ 
gió, nước mưa, nước tưới, côn 
trùng, dụng cụ và con người qua 
quá trình chăm sóc cây. 

Bệnh thối thân, thối 
quả (Phytophthora nicotianae) 

a. Triệu chứng 
Trên quả: Vết bệnh thường 

xuất hiện từ phần dưới của quả, 
ban đầu là đốm nhỏ màu nâu nhạt 
hay đậm sau nhanh chóng lan 
rộng và hình thành các vòng đồng 
tâm trong có màu nâu đậm, ngoài 
màu nâu sáng, ranh giới vết bệnh 
rõ ràng. Bệnh nặng hơn trong 
điều kiện ẩm ướt, cây trồng dày 
và không được cắt tỉa, khi đó quả 
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bị thối hoàn toàn và trên bề mặt 
có lớp nấm trắng hơi nhầy. 

Trên lá: Vết bệnh xuất hiện bất 
kỳ vị trí nào trên lá, kích thước 
vết bệnh rất lớn và thường có màu 
xanh xám, giữa mô bệnh và mô 
khỏe không rõ ràng, bệnh thường 
phát triển rất nhanh và lan xuống 
cả cành, cả dây và quả. 

Trên thân: Bệnh gây thối thân, 
thối rễ, bệnh nặng làm cây chết.. 

 
b. Nguyên nhân 
Bệnh do nấm Phytophthora 

nicotianae gây ra 
c. Đặc điểm phát sinh gây hại 
Bệnh gây hại chủ yếu vào các 

tháng mùa mưa (từ tháng 7 đến 
tháng 9), cao điểm gây hại vào 
tháng 8. Đây là thời điểm điều 
kiện thời tiết có mưa nhiều nên 
bệnh phát sinh và lây lan nhanh. 
Bệnh phát triển mạnh trên những 
vườn chanh leo có mật độ trồng 
dày, không được cắt tỉa và vệ sinh 
sạch sẽ, thoát nước kém. 

Bệnh thối gốc, phình 
thân (Fusarium solani) 

a. Triệu chứng 

Biểu hiện của bệnh chủ yếu ở 
phần gốc thân. Triệu chứng đầu 
tiên thường là phần gốc thân bị 
phình to. Trên bề mặt chỗ bị 
phình thường có các vết hằn màu 
đậm. Cắt ngang cả phần vỏ chứa 
phloem và phần lõi chứa mạch 
xylem bị thâm nâu. Thông 
thường, phần vỏ bị thâm nâu sẽ 
tương ứng với chỗ vết hằn màu 
đậm khi quan sát từ bên ngoài. 
Phần thân bị phình về sau sẽ nứt 
vỡ theo chiều dọc, mô bị thối 
hỏng hoàn toàn và trên bề mặt có 
lớp nấm trắng và nhiều các chấm 
màu đỏ. 

 
b. Nguyên nhân 
Bệnh do Fusarium solani gây 

ra thường hình thành lớp nấm 
trắng trên bề mặt, về sau có các 
hạt nhỏ màu nâu đỏ (quả thể) của 
nấm trên vết bệnh. 

c. Đặc điểm phát sinh gây hại 
Bệnh phát sinh gây hại trên 

những vườn chanh leo ứ đọng 
nước, thoát nước kém. Bệnh có 
xu hướng tăng mạnh sau khi kết 
thúc chu kỳ thu hoạch quả năm 
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đầu, để lưu gốc năm sau. Hiện 
tượng phình thân xuất hiện cả trên 
thân chính và các cành cấp 1. 
Phần thân phình to khác thường 
so phần thân không bị bệnh trên 
cùng một cây. Có những thân khi 
thân phình to quá mức dẫn tới 
hiện tượng nứt thân và nhiều nấm 
hoại sinh tấn công, dẫn tới cây bị 
chết.(Còn tiếp). 

 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

KỸ THUẬT NUÔI CHẠCH 
LẤU THƯƠNG PHẨM 

1. Đặc điểm sinh học của cá 
chạch lấu 

Cá chạch lấu là loài cá nước 
ngọt. Nhưng chúng có khả năng 
sinh trưởng và phát triển mạnh cả 
trong môi trường nước ngọt và 
nước lợ cửa sông. Thân cá có màu 
xanh đậm hoặc đen xám, xen kẽ 
nhiều đốm vàng hình tròn hoặc 
bầu dục. Trên vây lưng có gai, 
vây tại ngực và hậu môn có đốm 
đen nhỏ. Chạch lấu không có vây 
bụng. Chúng sinh sống ở hầu hết 
các kênh rạch và tập trung đông 
tại nơi có dòng chảy xiết, nồng độ 
oxy hòa tan trong nước cao. Thức 
ăn chủ yếu của cá khi còn nhỏ là 
giun, ấu trùng, côn trùng, giáp xác 
nhỏ… Lớn lên, chúng ăn côn 
trùng trưởng thành, tôm, tép, cá 
nhỏ… Kích thước chạch lấu 

trưởng thành dao động từ 150 -
250g/con 1 năm tuổi và 450 -
500g/con 2 năm tuổi, chiều dài 
lên đến 35 - 40 cm. 

 
 2. Kỹ thuật nuôi 
a. Chuẩn bị ao nuôi 
Mô hình nuôi cá chạch lấu vô 

cùng đa dạng từ: nuôi trong ao 
đất, nuôi trong lồng bè trên sông, 
hồ; tới bể xi măng hoặc sử dụng 
bể nổi lót bạt đều được. Chuẩn bị 
môi trường nuôi chạch lấu chi tiết 
cho từng mô hình như sau: 

Mực nước tối ưu nhất để nuôi 
chạch lấu dao động từ 1,2 – 1,5m. 

Với mô hình nuôi cá chạch 
lấu trong ao đất 

Ao nuôi có diện tích từ 500 -
1000 mét vuông. Cần tát cạn ao 
và nạo vét hết lớp bùn đáy dưới 
ao. Bón vôi khử trùng với lượng 
từ 7-10 kg/100 mét vuông mặt ao. 
Sau đó phơi đáy ao từ 2-3 ngày 
mới cấp nước vào ao qua lưới lọc. 
Mật độ thả nuôi cá chạch lấu 
trong ao đất cần duy trì 2 – 5 
con/mét vuông là hợp lý nhất. 
Nếu nuôi với mật độ từ 10 con trở 
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lên/1 m² cần có máy sục khí hoặc 
quạt nước để tăng cường oxy. 

Bà con lưu ý: Cần theo dõi ao 
nuôi hàng ngày và đánh giá chất 
lượng nước, đảm bảo môi trường 
nuôi lý tưởng nhất cho cá sinh 
trưởng và phát triển.  

Với mô hình nuôi cá chạch 
lấu trong bể xi măng 

Bà con tính toán số lượng 
chạch lấu muốn thả nuôi để tính 
toán và xây bể to hoặc nhỏ, mật 
độ thả từ 5 – 10 con/mét vuông. 
Nếu thả dày quá sẽ khiến chúng 
cạnh trạnh thức ăn, không gian 
sống và có thể gây ra thương tích. 
Khi thiết kế bể, cần bố trí các ống 
cấp nước và thoát nước dưới đáy 
bể để công tác tháo rửa, thay 
nước diễn ra thuận tiện nhất. Trên 
bể xi măng bố trí các mái che tạo 
nơi râm mát cho chạch. Nếu cần 
thiết có thể thả thêm bèo làm nơi 
trú ẩn. 

Trước khi thả cá giống, cần cọ 
bể thật sạch, sát khuẩn 
bằng muối hoặc thuốc tím; có thể 
còn ngâm phèn chua trong 1 tuần 
để loại bỏ hết các vụn và mùi xi 
măng. Sau đó rửa sạch, cọ lại và 
ngâm nước vài ngày trước khi cho 
nước vào bể để nuôi cá. Nước 
nuôi cá cần gây màu bằng phân 
xanh hoặc phân chuồng đã ủ hoai 
mục từ 3 -4 ngày trước khi thả cá 

giống. Màu nước chuyển sang 
màu nõn chuối là đạt yêu cầu. 

Với mô hình nuôi cá chạch 
lấu trong bể lót bạt 

Bà con cần chuẩn bị khung để 
nâng đỡ bạt làm ao. Bạt cần chọn 
loại có bề mặt trơn, mềm và 
không làm trầy xước cá. Cần thiết 
kê thêm mái che nắng che mưa 
bên trên. Bể bạt phải bố trí hệ 
thống thoát nước thuận tiện. 
Chuẩn bị nuôi cá cần gây màu 
nước bằng phân chuồng đã ủ hoai 
mục và có thể kết hợp thêm phân 
NPK trước 3 – 4 ngày thả cá. Mật 
độ thả chạch lấu chỉ dao động từ 5 
-10 con/mét vuông để đảm bảo 
tốc độ sinh trưởng tốt nhất cho cả 
đàn. Ngoài ra hiện nay bà con 
cũng dùng bạt để lót ao đất nuôi 
cá cũng đem lại hiệu quả cao. 

Với mô hình nuôi cá chạch 
lấu trong lồng bè trên sông hồ 

Cá chạch sẽ lớn nhanh hơn 
nhưng khó kiểm soát được chất 
lượng nguồn nước. Hơn nữa nuôi 
trong lồng bè sử dụng lưới mắt 
nhỏ nên chất thải sẽ đọng lại ở 
đáy, cứ 1 tháng thay đổi được một 
lần thì đảm bảo vệ sinh môi 
trường nuôi hơn. 

Về mật độ thả cá chạch trên bể 
xi măng, bể lót bạt và trong lồng 
bè, bà con có thể thả tới 40 
con/1m², tuy nhiên cần trang bị 
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thêm máy sục khí 24/24h, nếu bà 
con mới nuôi lần đầu nên chọn 
mật độ nuôi ít trước để lấy kinh 
nghiệm, các vụ sau tăng dần mật 
độ nuôi lên cao. 
(Theo khoahocchonhanong.com.vn) 
 

 
 

 
10 CÁCH BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG SỐNG VÌ SỨC 
KHỎE CỘNG ĐỒNG  

Bảo vệ môi trường là việc thiết 
thực mà ai cũng cần hành động. 
Dưới đây là 10 biện pháp tuy nhỏ 
nhưng hữu ích trong việc bảo vệ 
môi trường: 

1. Giữ gìn cây xanh 
Cây xanh hấp thụ khí carbon 

dioxide, ngăn xói mòn đất và 
cung cấp môi trường sinh thái cho 
mọi sinh vật sống.  

Cây xanh điều hoà không khí, 
cung cấp môi trường sống. Ở 
phạm vi nhỏ là ý thức bảo vệ cây 
xanh nơi công cộng, trồng cây 
quanh nhà để lấy bóng mát, hoặc 
trồng các loại cây cảnh trong nhà 
hay rau sạch… như vậy sẽ giúp 
bạn có không khí trong lành và 
giải trí sau ngày làm việc căng 
thẳng. 

2. Sử dụng các chất liệu từ 
thiên nhiên 

Phân vi sinh, mỹ phẩm thiên 
nhiên, thuốc Đông y… đang là xu 
hướng ngày nay. 

3. Rút các phích khỏi ổ cắm 
Khi để cho các thiết bị điện gia 

dụng ở chế độ “chờ” trong thời 
gian dài đã làm tiêu tốn một 
lượng điện lớn, vì vậy hãy rút các 
chuôi cắm ra khỏi ổ hoặc tắt 
nguồn tất cả các thiết bị như máy 
sấy tóc, máy vi tính, tivi, thiết bị 
sạc điện thoại di động… khi 
không sử dụng. 

4. Sử dụng năng lượng sạch 
Hãy sử dụng các nguồn năng 

lượng có thể tái tạo bất cứ khi nào 
có thể như năng lượng từ gió, ánh 
nắng mặt trời… Đây là các loại 
năng lượng sạch vì việc sản xuất 
và tiêu thụ chúng không làm phát 
sinh khí thải gây hiệu ứng nhà 
kính như nhiệt điện, và không ảnh 
hưởng môi trường sinh thái như 
thuỷ điện và năng lượng nguyên 
tử. 

5. Nguyên tắc 3R (reduce, 
reuse, and recycle) 

Giảm sử dụng – tái sử dụng – 
sử dụng sản phẩm tái chế, hãy đối 
mặt với thực tế là chúng ta tiêu 
thụ nhiều hơn cái mà thiên 
nhiên có thể cung cấp cho chúng 
ta và mọi thứ đang dần cạn kiệt, 
kể cả nước! Vì vậy, trước hết hãy 
giảm thiểu nhu cầu tiêu dùng của 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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bản thân, dùng các sản phẩm tái 
chế thay vì vứt đi! (Còn tiếp) 

  (Theo benhvien354.vn) 
 

13 THÓI QUEN CHĂM SÓC 
LÀM HẠI CON (PHẦN CUỐI) 

Dạy trẻ dùng bô quá sớm 
Bác sĩ tiết niệu trẻ em Stephen 

Hodges nói, sớm hay muộn, đứa 
trẻ cũng sẽ học cách kiểm soát tín 
hiệu của chúng. Lúc này, con sẽ 
bắt đầu sử dụng bô. 

Bàng quang của trẻ cần 
khoảng 3 hoặc 4 năm để phát 
triển bình thường. Vì vậy, đi tiểu 
tự nhiên thực sự giúp phát triển 
bàng quang. 

Để trẻ đi chân trần trên mặt 
phẳng 

Sẽ thật tuyệt, nếu trẻ có cơ hội 
đi chân trần trên cát, cỏ hoặc đá 
mịn. Ngược lại, khi đi trên mặt 
phẳng, toàn bộ tải trọng đặt lên 
gân, khiến các cơ của bàn chân sẽ 
không phát triển đúng cách. 

Ép trẻ ăn hết bữa 
Rất ít người biết rằng, ép con 

ăn góp phần phát triển thói quen 
ăn uống xấu. Nó khiến trẻ không 
biết cách hiểu cơ thể của mình. 
Bên cạnh đó, hoàn toàn không 
cần phải cho con ăn quá nhiều 
một lúc, gây áp lực cho hệ tiêu 
hóa.  

Bón cho con 

Theo các nhà nghiên cứu, khi 
tự ăn, bé có khả năng ăn theo tốc 
độ của riêng mình và tự cảm nhận 
hương vị của thực phẩm. Trẻ sẽ 
phát triển thái độ đúng đắn với 
các loại thực phẩm. 

Ngăn trẻ ăn, tiếp xúc với các 
chất gây dị ứng 

Giáo sư nhi khoa tại Đại học 
Gothenburg, Gotran Wennergren 
cho hay, cho trẻ ăn thức ăn có 
chất dị ứng khi còn nhỏ không chỉ 
không gây hại, mà còn khá có lợi. 

Hệ thống miễn dịch học được 
cách phản ứng với chúng đúng 
cách. Ví dụ điển hình là cá. Đây 
là lý do tại sao vị này khuyên phụ 
huynh nên nghiền phi lê cá cho 
trẻ ăn từ khi 4 tháng tuổi. 

Bắt trẻ chia sẻ 
Khi lên hai, trẻ bắt đầu học 

cách cư xử và quản lý những thứ 
chúng sở hữu. Vì vậy, ai muốn 
lấy cái gì đó của trẻ, chúng sẽ coi 
đó là hành vi xâm phạm. 

Các bà mẹ không muốn con 
mình bị coi là trẻ tham lam, nên 
buộc chúng phải chia sẻ đồ ăn, đồ 
chơi. 

Cuối cùng, khi trưởng thành, 
con bạn sẽ không biết cách nói 
"không", ngay cả khi đó là vì lợi 
ích chính đáng của họ. 

Quấn trẻ trong bọc kín khi 
chân, tay lạnh 
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Nếu bàn chân, lòng bàn tay 
hoặc mũi trẻ không ấm lắm, điều 
đó không có nghĩa trẻ lạnh. Nhiệt 
độ bình thường trong phòng trẻ 
nên từ 20 đến 22 độ C. Trong 
điều kiện này, trẻ không cần mũ, 
vớ hoặc găng tay. Da có thể thở 
và tiếp xúc với không khí. 

Đặt đồ chơi lên giường 
của trẻ sơ sinh 

Để có một giấc ngủ ngon, trẻ 
sơ sinh chỉ cần một tấm nệm tốt, 
một tấm trải giường và một chiếc 
chăn nhỏ - nếu trời lạnh.. 

Trẻ không cần đồ đạc trang trí 
đặc biệt nào trong giường ngủ vì 
chúng khiến trẻ thức giấc, thậm 
chí gây khó thở, nếu bé vô tình úp 
mặt vào. (Hết). 

  (Theo vnexpress.net) 
 

NHỮNG DỊCH BỆNH 
THƯỜNG GẶP MÙA HÈ 

Bệnh cúm 
Bệnh cúm là một bệnh truyền 

nhiễm cấp tính đường hô hấp do 
vi rút cúm gây nên. Bệnh có khả 
năng lây lan nhanh và có thể gây 
dịch do hít phải các giọt nước bọt 
hay dịch tiết mũi họng của bệnh 
nhân bắn ra ngoài qua ho, hắt hơi.  

Triệu chứng lâm sàng: bệnh 
nhân có sốt trên 38oC, đau nhức 
cơ toàn thân và có một trong số 
các biểu hiện về hô hấp như: đau 

họng, hắt hơi, ngạt mũi, chảy 
nước mũi, ho, khó thở… 

Biện pháp phòng chống: 
- Hạn chế tiếp xúc với bệnh 

nhân cúm.  
- Đảm bảo vệ sinh cá nhân, 

che miệng khi hắt hơi, thường 
xuyên rửa tay với xà phòng, vệ 
sinh mũi, họng hàng ngày bằng 
nước muối. 

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng 
đầy đủ để nâng cao thể trạng. 

- Tiêm văcxin cúm mùa phòng 
bệnh. 

- Khi có triệu chứng nghi ngờ 
mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế 
để được khám và xử lý kịp thời. 

Tay chân miệng 
Bệnh tay chân miệng là bệnh 

lây truyền chủ yếu qua đường tiêu 
hóa, thường gặp ở trẻ em dưới 5 
tuổi, do trẻ chạm tay, chân vào 
nước bọt, phỏng nước và phân 
của trẻ nhiễm bệnh, sau đó đưa 
lên miệng. Bệnh có thể gây nhiều 
biến chứng nguy hiểm như viêm 
não - màng não, viêm cơ tim, phù 
phổi cấp dẫn đến tử vong nếu 
không được phát hiện sớm và xử 
trí kịp thời. 

 Triệu chứng lâm sàng: Đầu 
tiên trẻ thường sốt nhẹ, biếng ăn, 
mệt mỏi và đau họng, sau 1 đến 2 
ngày xuất hiện loét miệng và phát 
ban dạng phỏng nước ở lòng bàn 
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tay, bàn chân, gối và mông. 
  Biện pháp phòng chống: 
- Vệ sinh cá nhân, rửa tay 

thường xuyên bằng xà phòng 
(trước khi ăn, sau khi đi vệ 
sinh, sau khi thay quần áo, tã và 
làm vệ sinh cho trẻ). 

- Thường xuyên vệ sinh đồ 
chơi, vật dụng cho trẻ. 

- Lau sàn nhà bằng dung dịch 
khử khuẩn CloraminB 2% hoặc 
các dung dịch khử khuẩn khác. 

- Thức ăn cho trẻ cần đảm bảo 
đủ chất dinh dưỡng, thực hiện ăn 
chín, uống chín. Không cho trẻ 
dùng chung vật dụng ăn uống, và 
đồ chơi chưa được khử trùng. 

- Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 
phân, chất thải của trẻ phải được 
thu gom, xử lý đúng cách. 

- Trẻ bị bệnh phải được cách 
ly ít nhất là 10 ngày kể từ khi 
khởi bệnh. (Còn tiếp). 

            (Theo hanam.gov.vn) 
 

 
 
 
 
GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN ĐẦU 
RA CHO NÔNG SẢN Ở 
NƯỚC TA HIỆN NAY  

Giải bài toán đầu ra cho nông 
sản nước ta trong một thế giới 
luôn biến động, bất định, phức tạp 

và có phần mơ hồ cần được nhìn 
cả ở góc độ lý luận, nhất là lý 
thuyết kinh tế học và thực tiễn 
nông nghiệp, nông dân ở nước ta. 

Nông nghiệp nước ta có ba đặc 
điểm, cũng là ba điểm nghẽn khi 
chuyển đổi sang nền kinh tế hàng 
hoá trong bối cảnh cạnh tranh 
toàn cầu. Đó là: manh mún, nhỏ 
lẻ, tự phát. Đất đai manh mún. 
Quy mô nhỏ lẻ. Canh tác tự phát. 
Ba thách thức đó làm cho chuỗi 
liên kết bị rời rạc, con đường đưa 
nông sản đến thị trường mong 
manh, dễ bị đứt gãy khi có biến 
cố xảy ra. 

Cũng từ ba đặc điểm đó, dữ 
liệu về nguồn cung không dễ 
được tích hợp một cách đầy đủ, 
chính xác, kịp thời trong cùng 
một thời điểm, một mùa vụ ở mọi 
cấp độ: địa phương, tiểu vùng, 
vùng, quốc gia. Thiếu dữ liệu 
nguồn cung về sản lượng, chủng 
loại dẫn đến khó khăn trong truy 
xuất nguồn gốc, khiến thông tin 
đầu vào cho thị trường thường mơ 
hồ, chỉ mang tính ước đoán. Từ 
đó, dẫn đến tình trạng “sản xuất 
mù”, “bán mù”, “mua mù”. Nông 
dân cứ sản xuất rồi trông chờ 
thương lái đến thu mua. Đến lượt 
thương lái cũng tìm cách đưa 
nông sản đến doanh nghiệp, hệ 
thống phân phối. Một chuỗi liên 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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kết có tính rời rạc mỗi mùa vụ dễ 
bị đứt gãy khi bị “ùn đầu ra” dẫn 
đến “ứ đầu vào”. 

Tóm lại, một khi dữ liệu cung 
và cầu chưa khớp nhau thì còn 
rủi ro mùa vụ, rủi ro cho người 
sản xuất, rủi ro cho thương lái, 
doanh nghiệp và rủi ro cho cả nền 
kinh tế.  

Những ách tắc trong tiêu thụ 
nông sản phần nào đến từ quan 
niệm “sản lượng càng nhiều đồng 
nghĩa với việc nâng cao thu nhập 
cho người sản xuất và tăng trưởng 
cho ngành nông nghiệp”. Để khắc 
phục thực trạng trên và giải bài 
toán đầu ra cho nông sản, cần 
chuyển từ tư duy “sản xuất nông 
nghiệp” sang tư duy “kinh tế nông 
nghiệp”. Đó là tối ưu hoá lợi 
nhuận, lợi ích trên một đơn vị 
diện tích sản xuất bằng cách tích 
hợp đa giá trị, chứ không chỉ đơn 
thuần là tối đa hoá sản lượng đơn 
giá trị. Đó là, gắn kết chặt 
chẽ giữa nông nghiệp và công 
nghiệp chế biến, giữa nông 
nghiệp và dịch vụ. Đó là, nâng 
cao giá trị nông sản trong chuỗi 
giá trị ngành hàng. Đó là hình 
thành thương hiệu nông sản xanh 
sạch, an toàn, tạo dựng một nền 
nông nghiệp trách nhiệm. 

Trước tiên, cần khắc phục ba 
điểm nghẽn “manh mún, nhỏ lẻ, 

tự phát” bằng giải pháp củng cố 
và phát triển kinh tế tập thể mà 
trọng tâm là hợp tác xã nông 
nghiệp theo Kết luận 70-KL/TW 
ngày 9/3/2020 của Bộ chính 
trị “về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 5, khoá IX về 
tiếp tục đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả kinh tế tập 
thể”. Có chính sách khuyến 
khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã 
nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
doanh nghiệp khởi nghiệp nông 
nghiệp, từ đó, hình thành và phát 
triển kinh tế nông thôn. Các hợp 
tác xã xây dựng bản đồ nông sản 
kèm theo sản lượng, quy trình 
canh tác, áp dụng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, tiến độ thu 
hoạch... nhằm tự quảng bá và chủ 
động kết nối với thị trường. Nhà 
nước xem xét hỗ trợ đầu tư  hệ 
thống hạ tầng logistics nông 
thôn: kho lạnh bảo quản nông sản, 
công nghệ sơ chế, chế biến, đóng 
gói, bao bì, thương mại điện tử... 
với quy mô phù hợp từ cấp độ 
hợp tác xã, tiến tới cấp độ liên 
hiệp hợp tác xã. Kinh tế nông 
thôn phát triển sẽ giúp tạo đầu 
vào cho chuỗi ngành hàng nông 
sản. Kinh tế nông thôn phát triển 
còn tạo ra nhiều việc làm ở khu 
vực nông thôn theo mục tiêu “ly 
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nông bất ly hương”. Kinh tế nông 
thôn góp phần tạo dựng nền tảng 
vững chắc cho Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 
mới. 

Kế đến, xây dựng “chuỗi giá 
trị ngành hàng” thông qua liên 
kết chặt chẽ giữa nông dân và 
doanh nghiệp, mở rộng thành “hệ 
sinh thái ngành hàng” có sự tham 
gia của các chuyên gia, nhà khoa 
học, truyền thông, cơ quan hoạch 
định và thực thi chính sách nông 
nghiệp và phát triển thị trường. 
Chuyển từ tư duy bán nông sản 
thô sang cung ứng nông sản đã 
qua phân loại, bảo quản, sơ chế, 
tinh chế, đáp ứng yêu cầu đa dạng 
của người tiêu dùng và đặc điểm 
từng loại thị trường. Kêu gọi 
nhiều nhà đầu tư tham gia vào 
các “Cụm liên kết công - nông 
nghiệp”, hình thành các ngành 
hàng công nghiệp thực phẩm.  

Bên cạnh đó, cần thu thập, 
tổng hợp và minh bạch “Dữ liệu 
cung - cầu nông sản”, tiến tới 
hình thành các “Sàn giao dịch 
nông sản” dưới sự hỗ trợ của 
công nghệ số hoá. Khi có dữ liệu 
đầy đủ, kịp thời, chuẩn xác, người 
cung ứng và doanh nghiệp tiêu 
thụ sẽ có điểm gặp nhau về số 
lượng, giá cả, thời điểm, phương 
thức thanh toán,... giống như việc 

“khớp lệnh” trong sàn giao dịch 
chứng khoán. Các cơ quan hoạch 
định và thực thi chính sách cũng 
dựa trên dữ liệu này để phân tích, 
điều chỉnh chính sách hỗ trợ sản 
xuất và phát triển, tác động đến 
thị trường một cách phù hợp, linh 
hoạt, kịp thời. Khi có biến cố xảy 
ra làm ách tắc chuỗi cung ứng, 
các cơ quan chức năng kích hoạt 
“Dòng cung ứng đặc biệt”, tận 
dụng công nghệ để tiếp thị, phân 
phối nông sản, thông qua các 
Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội 
người tiêu dùng, các Sàn giao 
dịch nông sản.... 

Hơn hết, tư duy kinh tế nông 
nghiệp cần được thẩm thấu ngay 
trong các cơ quan hoạch định 
chính sách, chiến lược phát triển 
ngành hàng nông sản. Cần đến sự 
tham gia của Nhà nước thông qua 
các công cụ là các cơ quan 
chuyên ngành để tương tác, hỗ 
trợ, gắn kết những khiếm khuyết 
trong chuỗi cung ứng - tiêu thụ 
khi có biến cố, đứt gãy. Tất cả vì 
quyền lợi của người sản xuất và 
người tiêu dùng, vì tính bền vững 
trong nền kinh tế. Giải pháp thị 
trường tiêu thụ phải được đặt ra 
ngay khi xây dựng chiến lược và 
kế hoạch trung hạn, ngắn hạn và 
từng mùa vụ. Cần nhất quán về 
nhận thức “giải pháp đầu ra, kết 
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nối thị trường tiêu thụ sẽ kích 
hoạt đầu vào sản xuất”. Khi ấy, 3 
câu hỏi cũng là 3 vấn đề cốt lõi, 
cơ bản trong kinh tế học: “Sản 
xuất nông sản gì?”, “Sản xuất 
như thế nào?”, “Sản xuất cho 
ai?” sẽ trở thành kim chỉ nam 
định hình nền nông nghiệp cả 
nước. 

   (Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

KINH TẾ VƯỜN VÀ 
CHUYỆN THƯƠNG HIỆU 

Xây dựng thương hiệu chính là 
“điểm tựa” để sản phẩm kinh tế 
vườn khẳng định chỗ đứng trên 
thị trường trong nước và vươn ra 
nước ngoài với giá cao hơn. 

Thời gian qua, nhờ chú trọng 
phát triển thương hiệu cho mặt 
hàng trái cây, thị trường xuất 
khẩu nông sản đã không chỉ bó 
hẹp ở  thị trường Trung Quốc, 
nhiều lô hàng vải, nhãn, xoài, 
thanh long… đã tiếp cận các thị 
trường khó tính như: Mỹ, Nhật 
Bản, Australia, châu Âu… Việc 
thâm nhập các thị trường này đã 
khẳng định được thương hiệu 
“trái cây Việt” tại thị trường thế 
giới, đồng thời góp phần nâng cao 
giá trị sản xuất và thu nhập cho 
nông dân. 

Một trong những trở ngại 
khiến việc xây dựng thương hiệu 

nông sản của Việt Nam trở thành 
điểm nghẽn là do quy mô sản xuất 
manh mún, nhỏ lẻ, nguồn giống 
cây trồng thiếu sự kiểm soát và 
định hướng, quy trình sản xuất 
còn dựa chủ yếu vào kinh 
nghiệm, tập quán; công nghệ thu 
hoạch, chế biến, bảo quản sau thu 
hoạch còn thủ công thô sơ; ứng 
dụng khoa học trong sản xuất và 
chế biến chưa nhiều dẫn đến chất 
lượng thiếu đồng nhất, thiếu ổn 
định. 

Sản phẩm chưa có chất lượng 
cao bởi vẫn tồn tại tình trạng sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa 
học vượt mức cho phép. Lý do là 
nhiều địa phương và doanh 
nghiệp chưa thực sự thấy rõ vai 
trò và ý nghĩa của việc xây dựng 
cũng như bảo vệ thương hiệu 
hàng nông sản. Bên cạnh đó, hàng 
nông sản của Việt Nam còn chịu 
nhiều rủi ro do thiên tai, dịch 
bệnh khó kiểm soát. 

Bên cạnh đó, công tác truyền 
thông quảng bá sản phẩm chưa 
được đầu tư nhiều về chất lượng 
nội dung: Một hạn chế trong hoạt 
động truyền thông thương hiệu 
tập thể, đó là lượng thông tin giúp 
người tiêu dùng có thể nhận biết 
và phân biệt các sản phẩm trái cây 
cùng chủng loại còn hạn chế. 
Nhiều người tiêu dùng không có 
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khả năng nhận biết và phân biệt 
các loại trái cây, cà phê đặc sản 
của các vùng địa lý khác nhau. 

Hơn thế nữa, hình ảnh “giá rẻ - 
chất lượng thấp” đã gắn với hàng 
nông sản Việt Nam trong thời 
gian quá dài là rào cản lớn đối với 
những nỗ lực cải thiện hàm lượng 
giá trị gia tăng của hàng nông sản. 

Thực tế, việc xây dựng thương 
hiệu chưa được chú trọng đúng 
mức nên giá nhiều mặt hàng nông 
sản có lợi thế cạnh tranh của nước 
ta như cà phê, hạt điều, gạo, trái 
cây vẫn bị “lép vế” so với các đối 
thủ trên thương trường. Vậy, phải 
làm gì để nâng cao vị thế nông 
sản Việt? 

Trước hết, xây dựng thương 
hiệu phải bắt đầu từ doanh 
nghiệp. Các chủ doanh nghiệp 
đều hiểu rằng, thương hiệu là sự 
bảo đảm “sống còn” của sản 
phẩm trên thị trường thời hội 
nhập... Thế nhưng, phần lớn 
doanh nghiệp Việt Nam có quy 
mô nhỏ, không đủ năng lực tham 
gia các chuỗi giá trị toàn cầu và 
cũng chưa đầu tư đúng mức cho 
xây dựng thương hiệu.  

Hai điểm yếu cơ bản của 
doanh nghiệp trong xây dựng 
thương hiệu đã được chỉ ra: Thứ 
nhất là nguồn lực. Đầu tư xây 
dựng thương hiệu cũng như đầu 

tư cho khoa học công nghệ hay 
các lĩnh vực phát triển sản xuất, 
kinh doanh, đòi hỏi thời gian và 
nguồn lực rất lớn. Do vậy, đây 
luôn là bài toán khó với những 
doanh nghiệp nhỏ, vốn liếng 
không nhiều. Thứ hai là năng lực 
và tư duy. Từ xuất khẩu nguyên 
liệu thô đến một chiến lược sản 
xuất, chế biến, thương mại sản 
phẩm… là cả vấn đề, đòi hỏi phải 
có sự đổi mới mạnh mẽ nhưng 
không phải chủ doanh nghiệp nào 
cũng có tầm tư duy và năng lực 
để đáp ứng. 

Theo Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PNTN Lê Quốc Doanh, 
các địa phương nên lựa chọn một 
số nông sản có thế mạnh để xây 
dựng thương hiệu, bảo đảm đáp 
ứng các yêu cầu như: sản lượng 
đủ lớn, ổn định, chất lượng đồng 
đều, bảo đảm an toàn vệ sinh thực 
phẩm, giá bán cạnh tranh; đồng 
thời xây dựng cánh đồng mẫu lớn, 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ 
thuật, đưa cơ giới hóa vào sản 
xuất... Còn doanh nghiệp đầu tư 
trong lĩnh vực nông nghiệp cần 
quan tâm đến việc quảng bá 
thương hiệu ở cả thị trường trong 
và ngoài nước. 

Để làm được việc này, Nhà 
nước cần sớm bổ sung hoàn thiện 
hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Việt 
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Nam đối với hàng hóa nông sản 
theo hướng phù hợp với các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn thế giới; phát 
triển và nhân rộng việc thực hiện 
cấp mã số vùng sản xuất, truy 
xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý... 
đối với nông sản xuất khẩu chủ 
lực; nhân rộng mô hình sản xuất 
nông sản theo các tiêu chuẩn 
GlobalGAP, VietGAP… 

Đối với các địa phương, khi 
xây dựng thương hiệu vùng miền 
thì đều phải quan tâm đến nội 
dung trọng yếu hoạch định chiến 
lược phát triển thương hiệu cho 
vùng miền đó, trong đó chiến 
lược “định vị thương hiệu” cần 
phải được xây dựng một cách bài 
bản, tạo sự khác biệt nổi trội so 
với các vùng miền khác. Tiếp đó 
là chiến lược truyền thông thương 
hiệu. 

Trong đó, tập trung xây dựng 
liên kết giữa hộ nông dân - hợp 
tác xã - doanh nghiệp để tạo vùng 
sản xuất lớn làm cơ sở xây dựng 
chuỗi sản phẩm sạch, an toàn, 
thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhằm 
quy chuẩn quy trình sản xuất, 
đảm bảo chất lượng và an toàn, 
tạo tính bền vững của sản xuất và 
sản phẩm nông nghiệp; tìm kiếm 
thị trường đảm bảo tốt nhất đầu ra 
cho sản phẩm; tăng cường xuất 
khẩu chính ngạch, đi vào cả các 

thị trường khó tính nhất. 
Tiếp theo là chiến lược truyền 

thông thương hiệu, doanh nghiệp, 
các cơ quan chức năng cần đẩy 
mạnh việc quảng bá hình ảnh 
quốc gia, xúc tiến thương mại 
quốc gia với các thị trường trọng 
điểm và các thị trường tiềm năng 
sau khi các hiệp định thương mại 
tự do được ký kết. 

Để bảo hộ, giữ vững thương 
hiệu, theo GS Võ Tòng Xuân, 
phải xây dựng mối liên hệ gắn kết 
4 nhà: “Nhà nông - Doanh nghiệp 
- Nhà khoa học - Nhà quản lý”, 
trong đó, vai trò của doanh nghiệp 
là số một. Bởi vì, muốn tác động 
nông dân trồng cho tốt thì phải có 
doanh nghiệp và doanh nghiệp có 
thị trường “đầu ra” chắc chắn. 

  (Theo kinhtenongthon.vn) 
 

 
 
 

TRIỂN LÃM “QUỐC HỘI 
VIỆT NAM – NHỮNG 
CHẶNG ĐƯỜNG ĐỔI MỚI 
VÀ PHÁT TRIỂN”  

Chào mừng cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bảo tàng 
lực lượng vũ trang miền Đông 
Nam bộ, TP.HCM, Cục chính trị 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
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Quân khu 7 tổ chức triển lãm 
“Quốc hội Việt Nam - Những 
chặng đường đổi mới và phát 
triển”. Triển lãm diễn ra đến hết 
tháng 5/2021. 

 
Triển lãm giới thiệu hơn 200 

hình ảnh và tư liệu với 3 chủ đề: 
“Bác Hồ với cuộc Tổng tuyển cử 
đầu tiên”; “Quốc hội Việt Nam - 
Những chặng đường lịch sử”; 
“Lực lượng vũ trang Quân khu 7 
sống và làm theo hiến pháp và 
pháp luật”. 

Triển lãm trưng bày các hình 
ảnh, tài liệu liên quan đến lịch sử 
hình thành Quốc hội Việt Nam; 
cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 
6/1/1946; chặng đường 75 năm 
thành lập và phát triển của Quốc 
hội với tư cách là cơ quan quyền 
lực Nhà nước cao nhất; vai trò 
lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra 
đời, phát triển của Quốc hội Việt 
Nam. Giới thiệu các tài liệu liên 
quan đến các quy định của hiến 
pháp, pháp luật đối với Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân các cấp cũng 

như các quy định về công tác bầu 
cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp. Bên 
cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu 
đến khán giả các hoạt động của 
lực lượng vũ trang Quân khu 7 
trong quá trình góp phần tham gia 
chuẩn bị, tổ chức các cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp trên địa 
bàn Quân khu. 

Triển lãm giúp cán bộ, chiến 
sĩ, nhân dân và khách tham quan 
nhận thức sâu sắc hơn mục đích, 
ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
2026, đồng thời nắm rõ về Luật 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân 
dân năm 2015. Từ đó, tạo sự 
thống nhất về chính trị, tư tưởng, 
hành động trong cán bộ, chiến sĩ 
và nhân dân trên địa bàn Quân 
khu 7, thực hiện tốt quyền lợi và 
nghĩa vụ công dân, góp phần tổ 
chức tốt cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, 
bình đẳng, đúng pháp luật, an 
toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày 
hội của toàn dân. 

(Theo KHPTO) 
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STEAM FOR VIETNAM: 
"GIEO HẠT" TÀI NĂNG 
CÔNG NGHỆ 

Cùng với hơn 140 tình nguyện 
viên người Việt tại các nước trên 
thế giới, Tiến sĩ Trần Việt Hùng 
(Hùng Trần) đang chắp cánh cho 
STEAM for Vietnam - dự án đào 
tạo công nghệ phi lợi nhuận cho 
thanh thiếu niên Việt Nam. 

 
TS. Trần Việt Hùng. (Ảnh: NVCC) 

Sinh năm 1980, TS. Trần Việt 
Hùng - nhà sáng lập Got It là 
gương mặt quen thuộc của giới 
khởi nghiệp, một trong những 
Founder Việt hiếm hoi tại Thung 
lũng Silicon (Mỹ). Hiện tại, anh 
cũng là thành viên trẻ tuổi nhất 
trong Tổ tư vấn của Ủy ban quốc 
gia Đổi mới giáo dục và đào tạo 
giai đoạn 2016-2021 và là thành 
viên Hội đồng Viện Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông, Đại 
học Bách khoa Hà Nội. 

Bên cạnh những thành công 
đó, với tinh thần “cho đi” khi học 
tập và làm việc tại nước ngoài, 

Trần Việt Hùng đã sáng lập dự án 
phi lợi nhuận STEAM for 
Vietnam. STEAM có nghĩa là 
Science (Khoa học) – Technology 
(Công nghệ) - Engineering (Kỹ 
thuật) - Arts (Nghệ thuật) - 
Mathematics (Toán học). 

Theo anh, “STEAM for 
Vietnam bắt đầu với ngành khoa 
học máy tính, bởi tư duy máy 
tính, hiện đang là một kỹ năng vô 
cùng quan trọng trong thế giới 
mới. Nó là tư duy và các phương 
pháp giải quyết vấn đề vô cùng 
lợi hại để trở thành những con 
người hiệu quả giúp ích cho đất 
nước bất kể ngành nghề gì trong 
tương lai”. 

Đối tượng STEAM for 
Vietnam hướng tới là trẻ em Việt 
Nam. TS. Hùng cho biết: Mọi 
người có thể thấy trên thế giới, 
những người làm thay đổi mảng 
công nghệ như Bill Gates, Mark 
Zuckerberg, Elon Musk… đều 
được làm quen với công nghệ và 
lập trình máy tính từ tuổi lên 10. 
Ở Thung lũng Silicon, còn rất 
nhiều những người làm công nghệ 
rất giỏi và họ đều có mẫu số 
chung là đều bắt đầu làm quen 
với máy tính và học lập trình từ 
lứa tuổi cấp hai. 

“Chính vì thế, chúng tôi mong 
muốn các em nhỏ Việt Nam được 
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làm quen với công nghệ, lập trình 
từ sớm”. 

TS. Trần Việt Hùng nhìn nhận 
đây là lĩnh vực mà tình nguyện 
viên Việt rất giỏi. STEAM for 
Vietnam hiện đang có hơn 140 
tình nguyện viên ở các nơi trên 
thế giới. Họ là các chuyên gia, kỹ 
sư máy tính làm việc tại các công 
ty hàng đầu như Google, 
Facebook, Amazon, Microsoft… 

Sự ra đời của STEAM for 
Vietnam không những tạo thành 
một mạng lưới những người Việt 
tài năng ở nước ngoài kết nối với 
nhau mà còn tạo ra một phong 
trào học tập công nghệ, lập trình 
cho trẻ em Việt Nam. 

Mục đích nhân văn của dự án 
cũng là lý do khiến tất cả các tình 
nguyện viên đều làm việc chăm 
chỉ như một công việc toàn thời 
gian mà không đòi hỏi bất kỳ lợi 
ích gì. Thậm chí, rất nhiều người 
còn sẵn sàng bỏ tiền túi ra để 
dành cho các hoạt động của 
chương trình. 

Dự án STEAM for Vietnam 
được thành lập từ tháng 6/2020 và 
diễn ra theo hình thức trực tuyến. 
Học kỳ đầu STEAM for Vietnam 
có 7.000 học sinh đăng kí. Học kỳ 
thứ hai đang có 11.000 học sinh 
đăng ký. Có những buổi một thầy 
dạy cho 5.000 học sinh tại 34 

quốc gia. 
Riêng ngành Khoa học Máy 

tính, theo TS. Trần Việt Hùng, 
STEAM for Vietnam xây dựng 
một chương trình dài ba năm: 
“Nếu các em theo sát và học hành 
nghiêm túc thì đến cấp ba các em 
có thể hoàn toàn làm việc như 
một kỹ sư phần mềm tập sự. Mọi 
thứ mới đang ở giai đoạn bắt đầu, 
tuy nhiên dữ liệu thu được cho 
chúng tôi thấy tất cả hiện đang đi 
theo kế hoạch đặt ra”. 

Cũng theo TS. Trần Việt 
Hùng, STEAM for Vietnam được 
thành lập với mục tiêu giải quyết 
vấn đề mang tính dài hơi. Trẻ em 
Việt Nam ở độ tuổi lên 10 là thời 
điểm đẹp nhất để có thể định 
hướng, thử học để phát hiện ra 
những đam mê công nghệ, từ đó 
có phương pháp bồi dưỡng thêm, 
để đi sâu và xa hơn. 

Những thế hệ này trong 15-20 
năm nữa sẽ hoàn toàn có thể trở 
thành nguồn nhân lực cao cho đất 
nước, thế hệ công dân toàn cầu, 
có kiến thức và kỹ năng để có thể 
tự tin làm việc ở bất kỳ đâu trên 
thế giới. 

STEAM for Vietnam bước đầu 
tập trung vào các em lứa tuổi cấp 
hai nhưng tương lai sẽ mở rộng 
sang các lứa tuổi khác tùy theo 
khả năng của tổ chức. Do nhu cầu 
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rất lớn, số lượng người phục vụ sẽ 
tăng lên, các tổ chức như STEAM 
for Vietnam sẽ không đáp ứng đủ. 

Vì vậy, TS. Trần Việt Hùng 
mong muốn sự chung tay tham 
gia của tất cả các tổ chức, doanh 
nghiệp. Đây cũng là cách các 
doanh nghiệp đào tạo nhân lực 
tương lai cho mình. 

(Theo baodantoc.vn) 
 

 
 

RA MẮT MẠNG LƯỚI HỖ 
TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
KH&CN    

Mạng lưới hiện có gần 90 
thành viên là các nhà khoa học, 
lãnh đạo công ty khởi nghiệp và 
nhà quản lý đến từ các viện 
nghiên cứu, trường đại học, cơ 
quan quản lý và các công ty khởi 
nghiệp. 

Trước thực tế còn ít các nghiên 
cứu được thương mại hóa thành 
công, ứng dụng vào sản xuất, kinh 
doanh, Mạng lưới Hỗ trợ thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu 
KH&CN (LIFVietnam) đã bắt 
đầu được hình thành từ năm 2014 
dưới sự bảo trợ của Bộ KH&CN, 
Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam, Chương trình Newton Fund 
Việt Nam và Học viện Kỹ thuật 

Hoàng gia Anh nhằm hỗ trợ các 
nhà khoa học, sáng lập viên khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo và nhà 
quản lý thực hiện thương mại hóa 
sản phẩm KH&CN. 

Và sáng 11/4, Mạng lưới đã có 
buổi ra mắt chính thức tại Hà Nội 
để đi vào hoạt động với bốn mục 
tiêu chính: 

1. Thành lập mạng lưới các 
nhà khoa học, sáng lập viên khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo và các 
nhà quản lý để thúc đẩy thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo tại Việt Nam. 

2. Đào tạo cộng đồng và tư 
vấn hỗ trợ cho các nhà nghiên 
cứu, công ty khởi nghiệp thực 
hiện nghiên cứu, phát triển, đổi 
mới công nghệ và thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu. 

3. Kết nối đầu tư, chuyển giao 
công nghệ giữa các nhà nghiên 
cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư 
trong mạng lưới lãnh đạo đổi mới 
sáng tạo toàn cầu 

4. Phát triển đội ngũ và tổ 
chức các hoạt động hỗ trợ nghiên 
cứu, thương mại hóa thông qua 
cổng thông 
tin www.lifvietnam.com 

LIFVietnam sẽ tiếp tục phối 
hợp với Bộ KH&CN, Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam, Chương 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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trình Newton Fund Việt Nam và 
Học viện Kỹ thuật hoàng gia Anh 
tổ chức các chương trình hỗ trợ 
hằng năm. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
HƯỚNG DẪN TRA CỨU 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ TRÊN PHẦN 
MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ 
LIỆU TRẠM THÔNG TIN 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Giới thiệu 
Cơ sở dữ liệu (CSDL) trạm 

thông tin khoa học và công nghệ 
là kho tài liệu gốc được số hoá, 
sưu tầm và tổng hợp theo các 
nguồn CSDL tin cậy khác nhau. 
Tài liệu được phân loại theo 
khung phân loại lĩnh 
vực như Khoa học tự nhiên, Khoa 
học kỹ thuật và công nghệ, Khoa 
học y dược, Khoa học nông 
nghiệp, Khoa học xã hội và Khoa 
học nhân văn. Một số lĩnh vực 
đang được cập nhật tài liệu. 

Nguồn CSDL ban đầu là 
CSDL của các trạm thông tin 
KH&CN ở các xã/ phường trên 
địa bàn tỉnh. Hiện nay nguồn 
CSDL đang được cập nhật bổ 
sung các dữ liệu mới về KH&CN 
trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ 
độc giả tiếp cận nguồn tin mới 
nhất về Khoa học và Công nghệ. 

Tài liệu của CSDL thuộc các 
dạng sách, phim, tạp chí, bài báo, 
bản tin, các tài liệu quy trình kỹ 
thuật, hướng dẫn kỹ thuật. Thông 
tin tài liệu mang tính chất tham 
khảo, độc giả cần lưu ý trước khi 
áp dụng vào thực tiễn. 

Đối tượng phục vụ là người 
dân, học sinh, sinh viên các 
trường, các nhà quản lý, hoạch 
định chính sách, thúc đẩy phát 
triển khoa học và công nghệ.  

Hiện nay, nguồn CSDL được 
lưu trữ và có thể truy cập trực tiếp 
từ trình duyệt web như Internet 
Explorer, Chrome, Firefox... trên 
môi trường mạng Internet. 

Để có thể tìm kiếm và khai 
thác thông tin, độc giả có thể sử 
dụng các thiết bị như máy tính, 
điện thoại, máy tính bảng. Các 
thiết bị trên cần kết nối Internet. 

Địa chỉ truy cập: 
http://dlis.baria-vungtau.gov.vn/ 

 
Giao diện chính của phần mềm. 



Phổ Biến Kiến Thức số 257 - 5.2021 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 32 

Các chức năng chính của phần 
mềm bao gồm: 

- Tài liệu kỹ thuật 
- Phim Khoa học công nghệ 
- Hỏi đáp Khoa học công nghệ 
- Tin tức sự kiện 
2. Hướng dẫn tra cứu thông 

tin tài liệu 
Tra cứu Tài liệu kỹ thuật 
Bước 1: Chọn Tài liệu kỹ 

thuật trên danh mục chính của 
phần mềm.  

Hệ thống sẽ liệt kê danh sách 
các tài liệu kỹ thuật trong CSDL 

Bước 2: Độc giả tra cứu thông 
tin tài liệu trong ô Tìm kiếm.  

- Nhập vào thông tin cần 
tìm trong ô Từ khóa.  

+ Hệ thống hỗ trợ tra cứu theo: 
Tiêu đề tài liệu, Tóm tắt tài liệu, 
Tác giả. 

+ Độc giả có thể nhập tên tiêu 
đề của sách, tài liệu kỹ thuật,.... 
hoặc tên tác giả, thông tin tóm tắt 
của tài liệu. Nếu độc giả không 
biết thông tin chính xác của tài 
liệu thì có thể nhập thông tin của 
từ khóa chính để mở rộng phạm 
vi tìm kiếm như tên cây trồng, tên 
vật nuôi, tên các loài thủy sản, tên 
thuốc trừ sâu. 

   Ví dụ: khoai tây 
- Chọn thông tin phạm vi 

dữ liệu cần tìm trong ô Tất cả các 
trường bao gồm Tên tài liệu, 

Tóm tắt, Tác giả. Mặc định hệ 
thống tìm kiếm dữ liệu ở tất cả 
các trường. 

- Chọn phạm vi lĩnh vực 
cần tìm trong ô Chọn lĩnh vực. 
Mặc định hệ thống sẽ tìm kiếm 
thông tin trên tất cả các lĩnh vực. 

- Nhấp Tìm kiếm.  
 (Còn tiếp)  

 (Theo TTTT&UDKH&CN) 
 
 

 
 

 
NÔNG DÂN CHẾ TẠO “TÚI 
KHỐNG CHẾ BỤI CÀ PHÊ” 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

“Vùng bụi cà phê” ở hai bên 
đường dài quốc lộ 55 chạy qua xã 
Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh 
Lâm Đồng và nhiều tuyến đường 
liên thôn chỉ chừng vài trăm mét 
đã có tới hơn chục chiếc máy xay 
xát cà phê hoạt động. Tất cả đều 
chĩa ống xả vỏ ra phía mặt đường. 
Khoảng cách từ nơi đặt máy 
không xa đường là mấy nên bụi, 
đất từ cà phê khô bao trùm khắp 
một đoạn đường dài. Khi chạy xe 
ngang qua các điểm xay cà phê 
trên các tuyến đường là nỗi kinh 
hoàng đối với mọi người.  

Anh Nguyễn Chính Tâm ở 
Lâm Đồng thấm thía và cũng thấu 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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hiểu được nỗi khổ của mọi người, 
anh có suy nghĩ và bắt tay ngay 
vào việc chế tạo một loại máy 
móc gì đó có thể xử lý được vấn 
đề bụi cà phê. Từ đó góp phần 
bảo vệ môi trường, bảo vệ sức 
khỏe cho bà con nông dân cũng 
như chính gia đình mình, và nếu 
xa hơn nữa anh sẽ có một sản 
phẩm độc đáo để cung cấp cho 
nhu cầu của bà con làm cà phê 
trong và ngoài tỉnh. 

 
Bụi cà phê khi vào vụ. 

Từ đó, Anh đã nghiên cứu 
nghĩ ra túi khống chế bụi vỏ cà 
phê bằng cách chọn vải bạt chất 
liệu nilon loại dẻo tốt, chuẩn bị 
dây xích sắt để viềng chân, dây 
dù và máy may, cắt tấm nilon ra, 
sau đó ghép các mảnh lại sao cho 
thành hình tròn chu vi đáy to hơn 
trên miệng để thoát bụi rất ít ra 
bên ngoài, phần lớn bụi, xác, 
bã, vỏ cà phê được giữ lại ủ làm 
phân hữu cơ. “Bụi cà phê” đã 
được kiểm soát, không còn tình 
trạng mù mịt như trước đây mỗi 
khi vào vụ. Người dân trong và 
ngoài huyện Bảo Lâm ưa chuộng 

sản phẩm của anh tuy rằng nó rất 
đơn giản nhưng đem lại hiệu quả 
không hề nhỏ. Từ khi có sản 
phẩm trên, vùng cà phê ở xã Lộc 
Thành nói riêng, huyện Bảo Lâm, 
Bảo Lộc nói chung đã được nhân 
dân áp dụng rộng rãi. 

 (khoahocchonhanong.com.vn) 
 

CÔNG NGHỆ TIẾP NHẬN 
KÍN HHECO TRONG XỬ LÝ 
CHẤT THẢI RẮN SINH 
HOẠT Ở VIỆT NAM   

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
(CTRSH) hiện đang là vấn đề cấp 
thiết ở Việt Nam hiện nay.   

Hiện trạng xử lý CTRSH hiện 
nay đã đặt ra yêu cầu cấp thiết là 
phải có một công nghệ xử lý 
CTRSH mới triệt để hơn, với tỷ lệ 
tái chế vượt trội, giảm tối đa chôn 
lấp, không gây ô nhiễm môi 
trường. 

Từ thực tế trên, Công ty Cổ 
phần Môi trường Huy Hoàng 
ECO (HHECO) đã triển khai 
thành công công nghệ tiếp nhận 
kín và phân loại kín CTRSH 
thành các nguyên liệu để tái chế - 
thu hồi. Trong đó, công nghệ 
thành phần then chốt là tiếp nhận 
kín CTRSH (chưa phân loại tại 
nguồn). 

Với công nghệ này, khu vực 
xưởng tiếp nhận rác được thiết kế 
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kín với 2 cửa đóng/mở luân phiên 
để hạn chế tối đa việc thoát khí và 
mùi hôi của rác thải ra ngoài, gây 
ảnh hưởng tới môi trường xung 
quanh. Bể rác được thiết kế khép 
kín, có chức năng chống rò rỉ, 
chống ăn mòn, giữ mùi hôi bên 
trong, không để phát tán ra ngoài 
và luôn được duy trì ở trạng thái 
áp suất âm. Rác thải sau khi đưa 
vào bể tiếp nhận (rác) được phun 
chế phẩm vi sinh và ủ trong vòng 
15-25 ngày ngay tại bể. Không 
khí trong bể chứa rác được quạt 
hút đưa tới lò đốt nhằm kiểm soát 
mùi hôi thoát ra ngoài, đồng thời 
đảm bảo áp suất âm trong bể tiếp 
nhận rác. Toàn bộ quy trình tiếp 
nhận và xử lý rác được điều khiển 
tự động tại phòng điều khiển. 

Công nghệ trên đã được áp 
dụng thành công tại bãi rác Soi 
Nam - Thành phố Hải Dương. 
Các ưu điểm của công nghệ tiếp 
nhận kín có thể kể đến là: i) Được 
xây dựng và hoàn thiện ở Việt 
Nam, do đó làm chủ được bí 
quyết công nghệ và nội địa hóa 
toàn bộ thiết bị, hoàn toàn chủ 
động kiểm soát được các khâu từ 
thiết kế, xây lắp, vận hành, bảo 
dưỡng, đến sửa chữa thay thế và 
nâng cấp công nghệ - thiết bị; ii) 
Suất đầu tư thấp, phù hợp triển 
khai rộng khắp ở các địa phương 

trong cả nước; iii) Đối tượng xử 
lý là các loại CTRSH, kể cả chưa 
phân loại tại nguồn, phù hợp với 
thực tế hiện nay; iv) Không phát 
tán mùi hôi, không làm phát sinh 
ruồi nhặng, côn trùng, không gây 
ô nhiễm không khí, nguồn nước, 
đất… 

 
Khu tiếp nhận rác được thiết kế ngăn 

mùi, khép kín. 
Công nghệ tiếp nhận kín 

HHECO đã chứng minh được 
hiệu quả trong việc giải quyết bài 
toán xử lý CTRSH đang gây bức 
xúc trong xã hội.  

(Theo vjst.vn) 
 

HỆ THỐNG GHI NHẬT KÝ 
KHAI THÁC THỦY SẢN 
ĐIỆN TỬ MECOM NKT 01 
(PHẦN HAI)  

Quy trình lắp đặt trên tàu cá 
Bước 1: Chọn vị trí: Chọn vị 

trí thích hợp để lắp đặt thiết bị. 
Bước 2: Bắt bát giữ thiết 

bị: Thiết bị có đi kèm 01 bát hình 
chữ L dùng để giữ máy không bị 
rung lắc hoặc rơi. Thực hiện bắt 
bát dùng giữ thiết bị vào vị trí đã 
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chọn bằng 2 vít kèm theo. 
Bước 3: Lắp thiết bị vào 

bát: Đặt thiết bị lên bát và dùng 2 
ốc chuồng kèm theo để cố định 
thiết bị vào bát giúp cho thiết bị 
không bị rung lắc hoặc bị rơi. 

Bước 4: Lắp và kết nối anten 
GSM: Anten GSM là loại anten 
đế có nam châm hít, đặt anten 
GSM chỗ vị trí có kim loại sắt, 
kết nối anten GSM vào cổng 
SMA (cổng số 3). 

Bước 5: Lắp và kết nối anten 
GSM: Lắp anten GPS lên trên nóc 
cabin tàu cá và cố định lại, lắp 
tránh xa các anten HF khoảng 2 
mét, đi dây xuống cabin tàu, dùng 
dây rút để cố định dây anten vào 
các vị trí thích hợp trên tàu, kết 
nối anten GPS vào cổng BNC 
(cổng số 4). 

Bước 6: Đi dây nguồn và cấp 
nguồn: Thiết bị dùng nguồn 
13.8VDC chung nguồn với các 
thiết bị dùng 13.8VDC khác trên 
tàu, thực hiện đi dây nguồn từ 
thiết bị đến nguồn, dùng dây rút 
để cố định dây nguồn cho gọn, 
lắp đầu cos của dây nguồn màu 
đen (dây âm) vào cọc âm của 
nguồn, lắp đầu cos của dây nguồn 
màu đỏ (dây dương) vào cọc 
dương của nguồn, kết nối dây 
nguồn vào cổng cấp nguồn của 
thiết bị (cổng số 1). 

Bước 7: Chạy thử thiết 
bị: Kiểm tra lại các kết nối và mở 
nắp thiết bị, nhấn và giữ nút 
nguồn 3S để khởi động thiết bị, 
kiểm tra các thông số hiển thị trên 
màn hình để đảm bảo là thiết bị 
đã hoạt động tốt. 

Bước 8: Hướng dẫn khai 
thác: Thực hiện theo quy trình 
mục 2 

Bước 9: Lập biên bản bàn 
giao: Biên bản bàn giao theo mẫu 
quy định. 

Lưu ý: 
- Tránh lắp đặt thiết bị nơi ẩm 

ước và nơi có nhiệt độ cao. 
- Anten đặt tránh xa anten của 

các thiết bị thu phát khác công 
suất lớn để không bị gây nhiễu. 

- Chỉ sử dụng các phụ kiện của 
nhà sản xuất không kết nối thiết 
bị này với những thiết bị không 
tương thích. 

- Nên sử dụng SIM điện thoại 
của Viettel khi cần phải thay SIM.  
(Hết). 

 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 
 
 
Hỏi: Xin cho hỏi người lao 

động cần làm gì để đảm bảo an 
toàn lao động? 

Trả lời: Trang bị đầy đủ 
phương tiện để tự bảo vệ cá nhân 

HỎI – ĐÁP  
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và thực hiện các chế độ về an toàn 
lao động, vệ sinh lao động với 
người lao động theo quy định của 
Nhà nước. 

Cử người giám sát thực hiện 
các quy định, nội quy, và biện 
pháp an toàn lao động, vệ sinh lao 
động trong doanh nghiệp; cùng 
phối hợp với công đoàn cơ sở xây 
dựng và duy trì sự hoạt động của 
màng lưới an toàn và vệ sinh lao 
động. 

Xây dựng nội quy, quy trình 
an toàn lao động, và vệ sinh lao 
động phù hợp với từng loại máy, 
thiết bị, vật tư khi đổi mới công 
nghệ, máy thiết bị, vật tư và nơi 
làm việc theo tiêu chuẩn quy 
định. Tổ chức huấn luyện và 
hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy 
định, biện pháp an toàn và vệ sinh 
lao động đối với người lao động. 

Tổ chức khám sức khỏe định 
kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần cho người 
lao động theo tiêu chuẩn, chế độ 
quy định. Chấp hành nghiêm 
chỉnh quy định khai báo và điều 
tra tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp trong định kỳ 6 tháng, 
hàng năm phải báo cáo kết quả an 
toàn lao động, vệ sinh lao động và 
cải thiện điều kiện lao động với 
Sở Lao động – Thương binh xã 
hội. 

Buộc người lao động phải tuân 

thủ đúng các quy định, nội quy và 
biện pháp an toàn lao động. Khen 
thưởng những người chấp hành 
tốt đồng thời kỷ luật người vi 
phạm trong việc thực hiện an toàn 
lao động. 

Chấp hành nghiêm túc các quy 
định, nội quy an toàn lao động và 
vệ sinh lao động liên quan đến 
công việc và nhiệm vụ được giao. 
Phải sử dụng, bảo quản các 
phương tiện bảo vệ cá nhân được 
trang bị, cấp phát và các thiết bị 
an toàn, vệ sinh nơi làm việc. 

(Theo viendaotao.vn) 
 
Mẹo vặt: Bảo quản thức ăn 

khoa học 
Những phần cơm dư, rau thừa 

cách đơn giản nhất để bạn không 
bỏ quên những món ăn này là 
đánh dấu ngày sản xuất và hạn sử 
dụng của chúng. Hãy dùng túi zip 
và hộp đựng thực phẩm kín khí để 
lưu trữ đồ ăn, giúp tăng thời gian 
bảo quản cho những món ăn thừa 
trong tủ lạnh. Với các loại thức ăn 
như rau và salad, để rau khô ráo 
trước khi cho vào tủ lạnh, giúp 
rau tươi lâu. Đừng lãng phí đồ ăn, 
hãy lên kế hoạch mua sắm và tính 
toán lượng thức ăn cần thiết cho 
gia đình, bạn sẽ tiết kiệm được 
kinh phí rất nhiều.  

 (Theo dienmayxanh.com) 


