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TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ 
NIỆM 20 NĂM NGÀY GIA 
ĐÌNH VIỆT NAM (28/6/2001- 
28/6/2021)   

Bộ VHTTDL vừa ban hành 
Quyết định số 1581/QĐ-
BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức 
hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày 
Gia đình Việt Nam (28/6/2001-
28/6/2021). 

Theo đó, nội dung của kế 
hoạch là xây dựng chương trình 
giao lưu nghệ thuật "Hạnh phúc 
Gia đình Việt" trên kênh Truyền 
hình Đài Tiếng nói Việt Nam - 
VOVTV (không tổ chức khán 
giả). Chương trình gồm 03 phần: 
Sưởi ấm ngôi nhà bạn; Giữ lửa 
hạnh phúc; Gia đình bình an - Xã 
hội hạnh phúc (có kịch bản riêng) 
với thời lượng phát sóng 60 phút, 
dự kiến thời gian phát sóng vào 
ngày 27 tháng 6 năm 2021. 

 
Ảnh minh họa - Nguồn: 

https://infonet.vietnamnet.vn/ 

Chương trình nhằm tạo sự lan 
tỏa và tôn vinh những giá trị tốt 
đẹp của gia đình Việt Nam, đề 
cao các chuẩn mực đạo đức, lối 
sống và truyền thống văn hóa tốt 
đẹp của gia đình. Bên cạnh đó 
tuyên truyền, phổ biến chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, chương 
trình, kế hoạch của các cơ quan 
quản lý nhà nước liên quan đến 
gia đình, công tác gia đình và 
phòng, chống bạo lực gia đình. 

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu 
về nội dung tuyên truyền được 
xây dựng đảm bảo kế thừa, phát 
huy các giá trị truyền thống tốt 
đẹp và tiếp thu các giá trị văn 
minh, tiến bộ, bám sát các mục 
tiêu, chỉ tiêu về phát triển gia đình 
Việt Nam trong tình hình mới. 
Các hoạt động được tổ chức thiết 
thực, tiết kiệm, hiệu quả. Có sự 
phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan, đơn vị liên quan trong quá 
trình triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai, cần 
linh hoạt áp dụng các hình thức tổ 
chức phù hợp với tình hình dịch 
bệnh Covid-19 và đảm bảo các 
yêu cầu về công tác phòng, chống 
dịch theo quy định. Đảm bảo kịp 
thời, hiệu quả, tiết kiệm. 

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu 
Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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các cơ quan, đơn vị liên quan 
triển khai, thực hiện Kế hoạch, 
trong đó: Xây dựng và cung cấp 
thông tin, lịch trình các sự kiện, 
hoạt động theo nội dung của Kế 
hoạch; Xây dựng dự toán kinh phí 
thực hiện Kế hoạch; Phối hợp với 
Văn phòng Bộ triển khai thực 
hiện các nội dung tại Kế hoạch 
này đảm bảo hiệu quả, đúng tiến 
độ. 

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ 
niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt 
Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) của 
Bộ VHTTDL nhằm nâng cao 
nhận thức của các ngành, các cấp 
và toàn xã hội về vị trí, vai trò của 
công tác gia đình đối với sự 
nghiệp phát triển đất nước; đồng 
thời thúc đẩy sự quan tâm của 
cộng đồng xã hội, nòng cốt là xây 
dựng văn hóa gia đình hướng tới 
xây dựng gia đình no ấm, bình 
đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. 

 (Theo bvhttdl.gov.vn) 
 
CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG 
CHÍNH PHỦ VỀ TRIỂN KHAI 
THÁNG HÀNH ĐỘNG 
PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 
NĂM 2021 

Để các hoạt động hưởng ứng 
Tháng hành động phòng, chống 
ma túy; Ngày quốc tế phòng, 
chống ma túy và Ngày toàn dân 

phòng, chống ma túy được tổ 
chức đồng bộ, hiệu quả trên phạm 
vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu các bộ, cơ quan thành 
viên Ủy ban Quốc gia phòng, 
chống AIDS và phòng, chống tệ 
nạn ma túy, mại dâm (Ủy ban 
Quốc gia), Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chỉ đạo triển khai Tháng 
hành động phòng, chống ma túy 
từ ngày 1 đến 30-6-2021 với chủ 
đề “Vì sức khỏe của mọi người, 
hạnh phúc của mọi nhà - Hãy 
tránh xa ma túy”. 

Tháng hành động là điểm 
nhấn, tạo nên một chiến dịch 
truyền thông phòng, chống ma 
túy trên phạm vi toàn quốc, thu 
hút sự quan tâm, đề cao vai trò, 
trách nhiệm của cá nhân, gia đình, 
cộng đồng, các cấp ủy Đảng, 
chính quyền và toàn xã hội trong 
công tác phòng, chống ma túy. 
Các hoạt động của Tháng hành 
động cần được triển khai thiết 
thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng về 
truyền thông, bảo đảm công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, 
nhiệm vụ triển khai Tháng hành 
động phòng, chống ma túy năm 
2021 gồm: Tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục chính 
sách, pháp luật về phòng, chống 
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ma túy, đặc biệt là những điểm 
mới của Luật Phòng, chống ma 
túy năm 2021; về hậu quả, tác hại 
của việc sử dụng, sản xuất, mua 
bán, vận chuyển trái phép chất ma 
túy. 

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ 
khác gồm: Tổ chức tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng ở Trung ương và địa 
phương bằng nhiều hình thức đa 
dạng, phù hợp với từng nhóm đối 
tượng như băng rôn, khẩu hiệu, 
áp phích tuyên truyền; tuyên 
truyền trên hệ thống thông tin và 
truyền thanh ở các xã, phường, thị 
trấn; đẩy mạnh truyền thông qua 
các trang thông tin điện tử, mạng 
xã hội, nền tảng di động... Tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền 
phòng, chống ma túy; giáo dục 
kiến thức, kỹ năng phòng ngừa 
ma túy cho thanh thiếu niên, học 
sinh, sinh viên; nghiên cứu lồng 
ghép, tích hợp nội dung giáo dục 
phòng, chống ma túy vào chương 
trình và hoạt động giáo dục của 
các cấp học. 

Huy động các nguồn lực để 
triển khai Tháng hành động 
phòng, chống ma túy; tăng cường 
xã hội hóa các hoạt động truyền 
thông, hỗ trợ cai nghiện và hỗ trợ 
người sau cai nghiện tái hòa nhập 
cộng đồng...; mở đợt cao điểm tấn 

công trấn áp tội phạm về ma túy; 
tăng cường quản lý, giám sát, 
phát hiện, xử lý nghiêm các đối 
tượng quảng cáo, lôi kéo sử dụng, 
mua bán trái phép các chất ma túy 
trên mạng xã hội; truy tố và xét 
xử các vụ án ma túy điểm để 
tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa 
chung. 

Tăng cường công tác quản lý, 
kiểm tra, kiểm soát các hoạt động 
dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, 
không để phát sinh tệ nạn ma túy; 
kịp thời động viên, khen thưởng 
những tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác 
phòng, chống ma túy. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 
Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra, 
đôn đốc các bộ, ngành, địa 
phương triển khai các hoạt động 
hưởng ứng Tháng hành động 
phòng, chống ma túy; Ngày quốc 
tế phòng, chống ma túy và Ngày 
toàn dân phòng, chống ma túy, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết 
quả thực hiện; chủ trì, phối hợp 
với Bộ Lao động-Thương binh và 
Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, các cơ quan liên quan 
kịp thời cung cấp thông tin, tài 
liệu tuyên truyền cho các cơ quan 
truyền thông. 

Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Thông tấn xã Việt Nam, Đài 
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Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng 
nói Việt Nam, các cơ quan thông 
tin báo chí trung ương và địa 
phương tăng cường công tác 
tuyên truyền về phòng, chống ma 
túy trong Tháng hành động này. 

Các bộ, cơ quan thành viên Ủy 
ban Quốc gia, Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tổ chức triển khai 
Tháng hành động phòng, chống 
ma túy sáng tạo, hiệu quả, phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình 
hình, đặc điểm của cơ quan, đơn 
vị, địa phương, bảo đảm công tác 
phòng, chống dịch Covid-19; kịp 
thời cung cấp thông tin về hoạt 
động trong Tháng hành động cho 
các cơ quan thông tấn báo chí; 
báo cáo kết quả thực hiện về Bộ 
Công an để tổng hợp, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ trước ngày 
15-7-2021. 

(Theo qdnd.vn) 
 

NHIỀU HOẠT ĐỘNG 
“NGHĨA TÌNH BIÊN GIỚI, 
BIỂN ĐẢO” NĂM 2021 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt 
Nam (CSB) phối hợp Tỉnh đoàn 
Tiền Giang, các đơn vị liên quan 
tổ chức ngày hội “Nghĩa tình biên 
giới, biển đảo” năm 2021 vào 
ngày 24-4 vừa qua. 

Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam đã 

tổ chức tuyên truyền Luật CSB 
Việt Nam, ngày truyền thống lực 
lượng CSB Việt Nam; tình hình 
biển đảo và công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 cho 300 đối 
tượng cán bộ, công nhân, viên 
chức, cựu chiến binh toàn huyện 
Gò Công Đông (Tiền Giang); 
phát động chương trình trồng một 
tỷ cây xanh vì một Việt Nam 
xanh, ra quân làm sạch bờ biển 
dài 3 km với việc thu gom và tiêu 
hủy nhiều tấn rác thải, trồng 200 
cây xanh dọc theo tuyến đê biển 
Gò Công; tổ chức cuộc thi “Em 
yêu biển đảo quê hương” và các 
hoạt động an sinh xã hội.  

Tại ngày hội, Bộ Tư lệnh CSB 
Việt Nam phối hợp với các đơn vị 
đồng hành thăm và tặng quà cho 
16 Mẹ Việt Nam anh hùng, 15 
thương bệnh binh; tặng 50 xe đạp, 
60 áo cờ đỏ sao vàng cho học sinh 
nghèo vượt khó học giỏi; tặng 
bốn tivi 50 inches, một bộ máy vi 
tính, một máy in, sáu ảnh tàu cảnh 
sát biển cho UBND huyện, Phòng 
Giáo dục - Đào tạo, UBND xã 
Tân Đông và ba trường THCS 
(huyện Gò Công Đông); nhận đỡ 
đầu cho một em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn Gò 
Công Đông, tặng giấy khen và 
tiền thưởng cho nhiều học sinh 
đạt giải cuộc thi “Em yêu biển 
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đảo quê hương”.  

 
Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt 

Nam thăm, tặng quà cho Bà Mẹ Việt 
Nam anh hùng tại xã Gia Thuận, huyện 

Gò Công Đông (Tiền Giang). 
Ngày hội “Nghĩa tình biên 

giới, biển đảo” năm 2021 nhằm 
giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh 
niên trong và ngoài ngành Quân 
đội nâng cao nhận thức, hiểu biết 
về đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về biên giới, biển đảo Việt 
Nam. 

Ngoài ra, ngày hội còn nâng 
cao trách nhiệm, bồi đắp tình yêu 
quê hương đất nước về trách 
nhiệm của công dân Việt Nam đối 
với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ 
chủ quyền biên giới, biển đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc; góp 
phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu 
biết, gắn bó giữa cán bộ, đoàn 
viên thanh niên trong và ngoài 
quân đội. 

Trước đó, ngày 11 tháng 3 tại 
TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Trung đoàn 251, Vùng 
2 Hải quân cũng đã tiếp nhận và 

trồng gần 300 cây ăn trái do Hội 
Bảo vệ thiên nhiên và môi trường 
(HBVTN&MT) TP. Hồ Chí Minh 
trao tặng. 

Dự buổi tiếp nhận và tham gia 
trồng cây có: Đại tá Lê Bá Quân, 
Phó Tư lệnh Vùng 2; Văn Thị 
Minh Hoa, Phó Chủ tịch kiêm 
Thư ký HBVTN&MT TP. Hồ Chí 
Minh; lãnh đạo, chỉ huy Trung 
đoàn 251 và đại diện thành viên 
trong Hội. 

 
Trồng cây hỗ trợ các đơn vị tạo cảnh 

quan môi trường xanh, góp phần bảo vệ 
thiên nhiên và cải thiện đời sống chiến 

sĩ. Ảnh: MS. 

Đây là hoạt động nằm trong 
Chương trình “Vì biển, đảo xanh 
Tổ quốc” do Hội phát động và sẽ 
kéo dài 3 năm từ 2021-2023. Mục 
đích của Chương trình là hỗ trợ 
các đơn vị phủ xanh cảnh quan và 
tạo vườn cây ăn trái góp phần bảo 
vệ thiên nhiên, cải thiện đời sống. 
Ngoài tặng cây, Hội còn hỗ trợ 
phân bón, hướng dẫn kỹ thuật 
trồng, chăm sóc trong suốt quá 
trình cây phát triển. 

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 
và lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 
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251 đã cảm ơn tình cảm, sự quan 
tâm của HBVTN&MT TP. Hồ 
Chí Minh đối với đơn vị và hứa 
sẽ tích cực chăm sóc để cây phát 
triển tốt, hình thành vườn cây ăn 
trái đúng như mong muốn của 
Hội, mong muốn sẽ có thêm 
nhiều mô hình tương tự được tổ 
chức tại các đơn vị trong Vùng. 

(TH) 
 
 

 
 
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA 
LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA 
TÚY NĂM 2021  

Ngày 30/3/2021, tại kỳ họp 
thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã 
thông qua Luật Phòng, chống ma 
tuý (Luật số 73/2021/QH14); có 
hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2022. 

Luật Phòng, chống ma túy 
gồm 08 chương 55 điều, quy định 
về phòng, chống ma túy; quản lý 
người sử dụng trái phép chất ma 
túy; cai nghiện ma túy; trách 
nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ 
quan, tổ chức trong phòng, chống 
ma túy; quản lý nhà nước và hợp 
tác quốc tế về phòng, chống ma 
túy. So với Luật hiện hành, Luật 
Phòng, chống ma túy năm 2021 
có một số điểm mới chủ yếu sau: 

1. Các quy định đã thể hiện rõ 
quan điểm về kiểm soát chặt chẽ 
các hoạt động có liên quan đến 
ma túy, tiền chất (tại chương III) 
và quản lý chặt chẽ người sử dụng 
trái phép ma túy ngay từ lần phát 
hiện đầu tiên (tại chương IV). 

2.  Quy định cụ thể trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân, gia đình, cộng đồng trong 
phòng, chống ma túy. Bổ sung 
quy định xác định rõ các cơ quan 
chuyên trách phòng, chống tội 
phạm về ma túy và nguyên tắc 
phối hợp giữa các cơ quan này 
(tại chương II). 

3.  Bổ sung quy định để quản 
lý chặt chẽ người sử dụng trái 
phép chất ma túy và người nghiện 
ma túy: 

- Người sử dụng trái phép chất 
ma túy bị lập danh sách và được 
quản lý, theo dõi, hỗ trợ… trong 
thời hạn 01 năm bởi Ủy ban nhân 
dân cấp xã. Quy định rõ việc quản 
lý người sử dụng trái phép chất 
ma túy không phải là biện pháp 
xử lý vi phạm hành chính (Điều 
23). 

- Người nghiện ma túy trong 
thời hạn cai nghiện ma túy hoặc 
điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế mà bị 
phát hiện sử dụng trái phép chất 
ma túy thì bị áp dụng biện pháp 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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cai nghiện bắt buộc (Điều 32); 
- Người hoàn thành cai nghiện 

ma túy (tự nguyện, bắt buộc), 
người hoàn thành điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế phải chịu sự quản 
lý sau cai nghiện ma túy tại nơi 
cư trú. 

- Người nghiện ma túy từ đủ 
18 tuổi trở lên, trong thời hạn 
chịu sự quản lý sau cai nghiện ma 
túy mà tái nghiện thì bị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

4.  Bổ sung quy định các 
trường hợp phải xét nghiệm chất 
ma túy trong cơ thể và xác định 
tình trạng nghiện ma túy nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
công tác phân loại, quản lý đối 
tượng và việc áp dụng các biện 
pháp quản lý, cai nghiện phù hợp. 

5.  Đối với cai nghiện ma túy: 
- Bổ sung quy định cho phép 

người lần đầu được xác định là 
nghiện ma túy có quyền lựa chọn 
biện pháp cai nghiện ma túy phù 
hợp (hoặc cai nghiện ma túy tự 
nguyện hoặc điều trị nghiện chất 
dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 
thế) (Điều 27). 

- Bổ sung quy định nhằm linh 
hoạt hơn khi lựa chọn biện pháp 
cai nghiện ma túy có thể thực 
hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy 

công lập hoặc tại cơ sở cai nghiện 
ma túy tự nguyện (Điều 31, 35). 

- Bổ sung các quy định nhằm 
nâng cao tính khả thi, hiệu quả 
của các biện pháp cai nghiện ma 
túy thông qua việc quy định rõ 
các giai đoạn của quy trình cai 
nghiện ma túy (Điều 29); quyền 
và trách nhiệm của cơ sở cai 
nghiện ma túy, tổ chức, cá nhân 
cung cấp dịch vụ cai nghiện ma 
túy tự nguyện tại gia đình và cộng 
đồng (Điều 35, 36) và chính sách 
của Nhà nước hỗ trợ kinh phí cai 
nghiện ma túy tự nguyện (khoản 3 
Điều 30). 

– Quy định cho phép cơ sở cai 
nghiện ma túy, tổ chức, cá nhân 
đủ điều kiện theo quy định của 
Luật này được cung cấp dịch vụ 
cai nghiện ma túy tự nguyện tại 
gia đình, cộng đồng nhằm góp 
phần hỗ trợ, khắc phục hạn chế 
của công tác này thời gian qua 
(khoản 7 Điều 30). 

  (Theo soyt.langson.gov.vn) 
 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC 
TUYÊN TRUYỀN SAU ĐẠI 
HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG  

Nhằm góp phần sớm đưa Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng 
thành hiện thực cuộc sống; tiếp 
tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 
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số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của 
Bộ Chính trị về “Việc nghiên cứu, 
học tập, quán triệt, tuyên truyền 
và triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng” và Kết 
luận số 01-KL/TBTCPV ngày 
17/6/2019 của Tiểu Ban Tổ chức 
phục vụ Đại hội về “Việc phân 
công nhiệm vụ tổ chức phục vụ 
Đại hội XIII của Đảng”, Ban 
Tuyên giáo Trung ương đã xây 
dựng và ban hành Kế hoạch đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền sau 
Đại hội XIII của Đảng. 

Thông qua tuyên truyền sau 
Đại hội, góp phần củng cố niềm 
tin của Nhân dân đối với Đảng; 
đấu tranh, phản bác các thông tin, 
quan điểm sai trái, thù địch, 
chống phá Đảng, Nhà nước, chia 
rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại 

hội XIII của Đảng. 
Theo đó, Ban Tuyên giáo 

Trung ương yêu cầu các hoạt 
động tuyên truyền phải bám sát sự 
chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo 

Trung ương và cấp ủy đảng các 
cấp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, 
gắn với tuyên truyền triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
của ban, bộ, ngành, địa phương, 
cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên 
truyền sau Đại hội phải được thực 
hiện bằng hình thức phong phú, 
sinh động, toàn diện, đồng bộ, 
thống nhất tạo không khí phấn 
khởi, thi đua yêu nước trong các 
tầng lớp Nhân dân. 

Nội dung tuyên truyền 
Chủ yếu được chia theo các 

mốc thời gian như sau: 
* Trước và trong ngày bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, tập trung 
tuyên truyền những nội dung sau: 

Kết quả, thành công Đại hội 
XIII của Đảng theo Đề cương 
Thông báo nhanh Kết quả Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
Đảng cộng sản Việt Nam do Văn 
phòng Trung ương Đảng phát 
hành; dư luận tích cực của nhân 
dân trong nước và bạn bè quốc tế 
về kết quả Đại hội XIII; các hoạt 
động đối ngoại, ngoại giao của 
Đảng, Nhà nước. 

Kết quả Hội nghị Trung ương 
lần thứ 1, 2 khóa XIII, kỳ họp thứ 
11 Quốc hội khoá XIV; trong đó, 
khẳng định tinh thần dân chủ, 
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trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất 
cao, đúng quy định của pháp luật 
trong công tác giới thiệu, bầu, phê 
chuẩn nhân sự một số chức danh 
lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, 
đáp ứng kịp thời yêu cầu triển 
khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 
Đại hội XIII. 

Các phong trào thi đua yêu 
nước, các chương trình hành động 
cách mạng của các tầng lớp Nhân 
dân trong triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, kết quả sau 5 năm thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa 
XII về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, các 
ngành. 

Công tác tổ chức quán triệt, 
học tập, xây dựng chương trình 
hành động, kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 
ở các cấp, các ngành; …. 

* Từ sau ngày bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến hết 
năm 2021, tập trung tuyên truyền 
các nội dung sau: 

Kết quả và các hoạt động chào 
mừng thành công cuộc bầu cử; 
hoạt động tổng kết công tác bầu 
cử ở các cấp, các ngành, địa 

phương, đơn vị, kết quả kỳ họp 
thứ nhất của Quốc hội khóa XV 
và Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Những kết quả đạt được, khó 
khăn, hạn chế, bài học kinh 
nghiệm trong năm đầu triển khai 
thực hiện Nghị quyết đại hội đảng 
bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 
và Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội 10 năm 2021 - 2030. 

Kết quả triển khai các nhiệm 
vụ trọng yếu thời gian qua về xây 
dựng Đảng, giữ vững bản chất 
cách mạng trong sáng của Đảng; 
xây dựng hệ thống chính trị; công 
tác cán bộ; công tác đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, 
cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao 
chất lượng tăng trưởng, năng suất 
lao động, sức cạnh tranh của nền 
kinh tế; chủ động và tích cực hội 
nhập quốc tế... 

* Năm 2022 và các năm tiếp 
theo, tập trung tuyên truyền các 
nội dung sau: 

Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội qua 
từng năm và kết quả triển khai 
thực hiện. 

Biểu dương nỗ lực, sáng tạo 
của các ban, bộ, ngành, địa 
phương, các doanh nghiệp và cá 
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nhân trong triển khai thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi 
đua trong lao động sản xuất, học 
tập và công tác ở mọi cấp, mọi 
ngành và toàn xã hội. 

Theo đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu cũng đã thực hiện chỉ đạo của 
Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại 
Công văn số 2223-CV/BCSĐ 
ngày 08/6/2021 triển khai Kế 
hoạch số 61-KH/TU ngày 
26/5/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền sau Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 
cầu: 

1. Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành, Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc 
thực hiện chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch 
số 61-KH/TU; đảm bảo đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền sau Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng. 

2. Sở Thông tin và Truyền 
thông, Công an tỉnh, các ngành, 
đơn vị liên quan theo dõi, kiểm 
tra, chặn, lọc và xử lý nghiêm các 
vi phạm trong việc đăng tải, phổ 
biến thông tin, quan điểm sai trái, 

thù địch, xuyên tạc chống phá 
Đảng, Nhà nước. 

3. Sở Văn hóa và Thể thao, các 
ngành, đơn vị liên quan tổ chức 
tốt công tác tuyên truyền cổ động 
trực quan theo nội dung mục II 
của Kế hoạch số 61-KH/TU, góp 
phần tạo khí thế phấn khởi cổ vũ 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân 
quyết tâm thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

4. Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng 
Tàu: 

Tăng cường các chuyên trang, 
chuyên mục, tuyên truyền những 
nội dung trọng tâm cốt lõi nêu 
trong Nghị quyết Đại hội XIII; 
tiếp tục tuyên truyền chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước trên các 
lĩnh vực của đời sống xã hội; kết 
quả phát triển kinh tế - xã hội, 
công tác xây dựng Đảng và xây 
dựng hệ thống chính trị; đấu 
tranh, phê phán, lên án hành vi 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, 
tiêu cực; cổ vũ, biểu dương nhân 
tố mới, điển hình tiên tiến, gương 
người tốt, việc tốt…, đấu tranh, 
phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, góp phần định hướng 
tư tưởng, dư luận xã hội. 

 (Tổng hợp) 
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LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG 
TRÌNH PHỐI HỢP HỖ TRỢ 
TIÊU THỤ NÔNG SẢN TỈNH 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU   

Sáng ngày 14/6, tại trụ sở 
UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn phối hợp 
cùng Hội Nông dân, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức 
buổi Lễ ký kết Chương trình phối 
hợp hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Nguyễn 
Công Vinh – Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh chủ trì buổi Lễ; cùng tham dự 
có đại diện lãnh đạo các sở, 
ngành, đoàn thể liên quan. 

 
Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ 
ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ tiêu 

thụ nông sản 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Công 
Vinh cho biết, thời gian qua, 

trước tác động của dịch bệnh 
Covid-19, ngành nông nghiệp tỉnh 
nhà cũng chịu nhiều tổn thất. 
Thời điểm này, một số sản phẩm 
nông sản, thủy sản của tỉnh đang 
vào mùa vụ chính nhưng giá bán 
xuống thấp và khó tiêu thụ hơn 
cùng kỳ mọi năm. Tình trạng này 
kéo dài sẽ làm cho doanh nghiệp, 
hợp tác xã nông nghiệp, nông dân 
gặp khó khăn, thua lỗ, ảnh hưởng 
đến đời sống, an sinh xã hội. Do 
đó, giải pháp cấp bách tạm thời 
nhằm giúp nông dân, doanh 
nghiệp, hợp tác xã giảm bớt thiệt 
hại, thua lỗ là xây dựng một 
chương trình phối hợp để các cơ 
quan, ban ngành, đoàn thể của 
tỉnh sẽ cùng chung tay hỗ trợ kết 
nối, tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp. 

Giải pháp về lâu dài, ông 
Nguyễn Công Vinh đề nghị các 
đơn vị quản lý chuyên ngành phải 
thực hiện các nhiệm vụ căn cơ để 
tái cơ cấu nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững; tiếp tục thực 
hiện hiệu quả Đề án 04-ĐA/TU 
ngày 28/7/2017 về phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
đến năm 2020, tầm nhìn 2025 của 
Tỉnh ủy; triển khai ngay các chính 
sách khuyến khích liên kết sản 
xuất, chế biến, tiêu thụ nông lâm 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 



Phổ Biến Kiến Thức số 258 - 6.2021 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 12 

thủy sản tại Nghị định số 
98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 
của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích phát triển hợp tác, 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp và các 
chính sách liên quan khác.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng 
đề nghị sau buổi lễ ký kết hôm 
nay, các bên cùng phối hợp 
thường xuyên, chặt chẽ để đảm 
bảo hiệu quả cao nhất; kịp 
thời báo cáo UBND tỉnh có 
phương hương giải quyết khi gặp 
khó khăn, vướng mắc. 

Tại buổi Lễ, sau khi ông 
Nguyễn Anh Phương - Chi cục 
trưởng Chi cục Quản lý chất 
lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
đã thông qua nội dung Chương 
trình phối hợp hỗ trợ tiêu thụ 
nông sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
giữa Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Hội Nông dân, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh, đại diện 4 cơ quan đã cùng 
ký kết Chương trình phối hợp. 

 (Theo baria-vungtau.gov.vn) 
 
PHÒNG, CHỮA BỆNH HIỆU 
QUẢ CHO CÁ NUÔI VỚI 7 
LOẠI THẢO MỘC  

Để phòng bệnh theo hướng an 
toàn, việc sử dụng những loại 

thảo mộc sẵn có trong tự nhiên sẽ 
giúp xử lý môi trường ao nuôi, 
phòng ngừa dịch bệnh, giúp cá 
phát triển tốt. 

1. Lá xoan - trị bệnh trùng 
mỏ neo, trùng bánh xe 

Đặc tính của cây xoan có vị 
đắng, cá được cọ xát thì những 
con trùng mỏ neo, trùng bánh xe 
không bám vào vây và da.  

 
Cách phòng bệnh: Định kỳ 

15 ngày ngâm lá xoan trong ao 
một lần với liều lượng 10 kg cành 
lá/100 m² ao; hoặc 20 – 25kg lá 
xoan/lồng 8m³; có thể bón lót 
xuống ao với liều 0,3 kg/m³ trước 
khi thả cá vào ao ương 3 ngày. 

Trị bệnh: Lấy cành lá xoan 
non bó lại đem ngâm trong ao 
nuôi cá đang có trùng mỏ neo, 
trùng bánh xe gây bệnh; cũng có 
thể ngâm trong bè hoặc vèo nuôi 
cá ở phía đầu nguồn nước với 
lượng 1,5 - 2,0 kg lá xoan/150 - 
200 m2 ao đến khi thấy lá xoan bị 
mục thì vớt cành ra khỏi ao. 

2.  Lá đu đủ tía (lá thầu dầu) 
- trị bệnh loét mang, đốm đỏ ở 
cá 
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Lá đu đủ tía (cây thầu dầu), có 

vị đắng chứa hoạt chất Ricin, 
dùng để chữa bệnh loét mang, 
đốm đỏ ở cá. 

Cách phòng bệnh: Định kỳ 
15 ngày ngâm lá đu đủ tía trong 
ao một lần với liều lượng 15 kg 
cành lá đu đủ tía/1000 m² ao. 

Trị bệnh: Lấy lá đu đủ tía bó 
thành bó ngâm xuống ao với 
lượng 2,5 - 3 kg lá/150 - 200 
m² ao. Đối với lồng nuôi cá ngâm 
15 - 20 kg lá/8 - 10 m³ lồng. 

3. Cây rau sam - trị bệnh 
viêm ruột do virus ở cá trắm cỏ 

 Cây rau sam có chứa beltalan 
ankaloit dùng chữa bệnh viêm 
ruột do vi khuẩn cho cá trắm cỏ. 

Cách phòng bệnh: Định kỳ 
10 ngày cho cá ăn 1 lần với liều 
lượng 1 kg rau sam/100 kg cá. 

Trị bệnh: Lấy rau  sam đem 
rửa sạch rồi thả vào khung cho cá 
ăn một lần/ngày, liên tục trong 5 - 
7 ngày, với 1,5 - 3 kg rau/100 kg 
cá. Đối với cá giống, cần băm nhỏ 
rau rắc đều trên mặt ao, để cá thật 
đói rồi mới cho ăn. (Còn tiếp). 

 (Theo baonghean.vn) 

TRIỆU CHỨNG, ĐẶC ĐIỂM 
PHÁT SINH, GÂY HẠI CỦA 
MỘT SỐ SÂU, BỆNH CHÍNH 
TRÊN CÂY CHANH LEO 
(PHẦN HAI)  

4. Bệnh thán thư  
a. Triệu chứng 
Bệnh gây hại trên lá, thân cành 

và quả. 
Trên lá: Vết bệnh ban đầu là 

những đốm tròn có màu nâu nhỏ, 
kích thước từ 2-3 mm, bề mặt ướt 
dạng dầu, xung quanh vết bệnh có 
viền màu xanh xám. Sau đó, vết 
bệnh phát triển thành vết lớn màu 
nâu đậm, hình hơi tròn hoặc 
không định hình, có kích thước > 
1cm. Ở điều kiện ẩm độ và nhiệt 
độ cao, các vết bệnh có thể phát 
triển lên cả cuống lá, các vết bệnh 
có thể liên kết làm cả mảng lá bị 
chết, và có thể làm rụng lá. 

Trên thân, cành: Vết bệnh là 
các vết đốm màu nâu đậm, đường 
kính 4-6 mm, phát triển thành các 
vết bệnh giống như bị loét. Bệnh 
nặng có thể gây chết ngọn và tàn 
lụi cây, gây rụng hoa và quả sớm. 

Trên quả: Vết bệnh ban đầu 
chỉ biểu hiện ở trên bề mặt quả, 
có màu nâu nhạt, về sau lõm 
xuống, có màu xám nhạt hoặc nâu 
đậm. Vết bệnh có thể phát triển > 
1cm và ăn sâu vào phần trong của 
quả. Khi quả chín, các vết bệnh 
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liên kết với nhau, có màu xám 
nhạt và ướt dạng dầu, vỏ quả trở 
nên mỏng. 

Ở điều kiện ẩm độ cao và nhiệt 
độ cao, trên bề mặt vết bệnh (lá, 
thân, quả) hình thành nhiều khối 
bào tử nấm màu nâu hồng nhạt. 

 
Bệnh thán thư trên quả chanh leo. 

b. Nguyên nhân 
Bệnh do nấm Colletotrichum 

gloeosporioides. gây ra. Khối bào 
tử nấm hình thành trên vết bệnh 
chính là đĩa cành (acevuli) của 
nấm. Nấm có phổ ký chủ rộng, 
gây hại trên hàng trăm loại cây 
trồng khác nhau. 

c. Đặc điểm phát sinh gây hại 
Nấm Colletotrichum 

gloeosporioides phát triển, lây lan 
nhanh và gây bệnh mạnh trong 
điều kiện nhiệt độ từ 28-30 độ C, 
ẩm độ cao, vườn bón nhiều đạm, 
mật độ trồng dày. Bào tử phát tán 
nhờ mưa gió và côn trùng. Nấm 
tồn tại trên giống, tàn dư cây bệnh 
và trên các cây ký chủ khác. 

Bên cạnh nhiệt độ và ẩm độ 
cao, nhìn chung, bệnh sẽ phát 
triển mạnh khi cây chanh leo sinh 

trưởng trong điều kiện dinh 
dưỡng kém. 

III. Nhóm côn trùng, nhện 
và ruồi gây hại 

1. Rệp muội (Aphis gossypii, 
Myzus persicae) 

a. Triệu chứng 
Rệp tập trung gây hại tại các 

chồi, lá non ở mặt dưới lá, chúng 
chích hút chồi non làm chồi biến 
dạng, lá cong queo còi cọc, nhạt 
màu, sau đó chuyển màu vàng và 
bị xoăn lại do rệp chích hút nhựa 
làm cho lá bị khô vàng. Chất bài 
tiết của rệp muội là môi trường 
cho nấm bồ hóng đen phát triển, 
bám đen cả cành lá và vỏ quả làm 
giảm sự quang hợp của lá, giảm 
giá trị quả. Là tác nhân truyền 
một số virus nguy hiểm trên cây 
chanh leo. 

 
Hình ảnh lá chanh leo bị xoăn do rệp 

muội. 

 b. Điều kiện phát sinh và gây 
hại 

 Rệp phát triển và gây hại trên 
hầu hết các vùng trồng và có mặt 
trong suốt vụ chanh leo. Rệp 
thường xuất hiện sớm ngay từ đầu 
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vụ, phát sinh gây hại mạnh khi có 
nhiệt độ cao, ẩm độ thấp (các 
tháng trước và sau mùa mưa) mật 
độ rệp thường thấp và giảm dần 
trong các tháng mùa mưa do mưa 
lớn, ngoài ra còn bị khống chế bởi 
các loài thiên địch. 

2. Bọ phấn trắng - rầy phấn 
trắng (Bemisia tabaci) 

a. Triệu chứng 
Chúng chích hút nhựa cây ở 

ngọn và lá non làm chết mô cây 
dẫn đến lá vàng, xoăn lá. Bọ phấn 
bài tiết tạo môi trường cho nấm 
muội đen phát triển làm giảm 
quang hợp của cây. Bọ phấn là 
môi giới truyền các bệnh virus 
gây bệnh khảm xoăn lá. 

b. Điều kiện phát sinh và gây 
hại 

Cả ấu trùng và thành trùng 
thường sống và gây hại ở mặt 
dưới lá, hoạt động vào sáng sớm 
và chiều mát. Vào mùa nắng, thời 
tiết khô hanh, ẩm độ thấp (< 80 
%), nhiệt độ cao (> 26 – 27 độ C) 
là điều kiện thích hợp nhất để bọ 
phấn trắng phát triển và gây hại. 
Những vườn không được vệ sinh 
tốt, thường xuyên sử dụng các 
loại thuốc trừ sâu phổ rộng, phun 
định kỳ, phun nhiều lần là những 
yếu tố gây bộc phát bọ phấn 
trắng. (Còn tiếp). 

 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 

NÂNG CAO NĂNG SUẤT SÒ 
HUYẾT TRONG MÔ HÌNH 
NUÔI KẾT HỢP TÔM SÚ 

Tại Bạc Liêu, mô hình nuôi sò 
huyết kết hợp với tôm sú trong ao 
tôm quảng canh cải tiến (QCCT) 
chủ yếu tập trung ở các xã An 
Phúc, An Trạch, Định Thành, 
Định Thành A... của huyện Đông 
Hải. 

 
Mô hình nuôi sò huyết trong ao nuôi tôm 
QCCT của anh Hà Văn Nắm (ấp Hoàng 
Minh A, xã An Trạch, huyện Đông Hải, 

tỉnh Bạc Liêu). 

 Để nâng cao năng suất sò 
huyết trong mô hình cho vụ nuôi 
năm 2021 và những năm tiếp 
theo, người nuôi cần chú ý một số 
giải pháp: 

-  Theo dõi diễn biến thời tiết 
cũng như lịch thời vụ thả giống sò 
huyết hàng năm. 

-  Cải tạo ao nuôi đảm bảo các 
yếu tố: ao nuôi không bị rò rỉ 
nước và mực nước tối thiểu trong 
ao nên dao động từ 60-80 cm tính 
từ mặt trảng để tránh tình trạng 
dao động nhiệt độ giữa sáng và 
chiều chênh lệch quá cao; Chủ 
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động cung cấp nước cho các ao 
nuôi, với diện tích nuôi 10.000 
m2, người nuôi cần thiết kế 1 ao 
chứa nước mặn diện tích khoảng 
1.000 m2 (độ mặn từ 15‰ – 
30‰). 

-  Áp dụng hình thức nuôi sò 
huyết kết hợp tôm sú trong ao 
tôm QCCT theo hướng khép kín, 
sử dụng vi sinh, công nghệ sinh 
học Bồ đề và bổ sung thức ăn 
công nghiệp. Cụ thể như sau: 

+ Chuẩn bị nước ao nuôi đảm 
bảo độ mặn 20 - 30‰. Trước khi 
lấy nước vào ao, người nuôi nên 
rải vôi CaO với liều lượng 50-70 
kg/10002 để diệt ấu trùng địch 
hại, mầm rong và ổn định độ 
kiềm, pH... Trước khi thả sò 
giống 5 ngày người nuôi cần phải 
gây màu nước để tạo thức ăn tự 
nhiên cho sò huyết theo công 
thức: 2 lít sản phẩm Công nghệ 
sinh học Bồ Đề/1000 m3 nước, 
kết hợp ủ vi sinh, mật đường và 
cám ủ (2 kg cám/1000m3) trong 
24 giờ, sau đó xử lý lúc 8-9 giờ. 
Có thể xử lý 1-2 lần đến khi tảo 
trong ao nuôi phát triển tốt. 

+ Người nuôi nên chọn giống 
tại những bãi sò giống của địa 
phương, có uy tín. Nên chọn sò 
giống có kích cỡ khoảng 800-
1000 con/kg. 

+ Mật độ thả nuôi: Với ao nuôi 

có diện tích 2.000 m2 khuyến cáo 
người nuôi nên thả khoảng 150 – 
200 kg sò giống. 

Lưu ý thời gian vận chuyển 
giống không quá 5 giờ. Trong quá 
trình vận chuyển giống, tránh 
nước mưa rơi vào trong sò huyết. 

+ Thả giống: Trước khi thả 
giống nên lấy nước ngoài ao nuôi 
rắc đều trên sò huyết giống và để 
khoảng 60 phút để sò huyết thích 
nghi với môi trường ao nuôi, cân 
bằng nhiệt độ. 

Khi thả sò huyết cần rải đều và 
nhẹ. 

Sau khi thả giống sò huyết từ 
4-5 giờ cần xuống ao mò sò giống 
xem sò vùi xuống chưa. Nếu sò 
huyết đã vùi cho thấy sò huyết đã 
thích nghi tốt với môi trường ao 
nuôi. 

+ Để sò huyết không bị sốc và 
chết (chỉ bổ sung nước từ ao chứa 
sang ao nuôi khi cần thiết). Nước 
ao nuôi có màu vàng nhạt hoặc 
xanh vỏ đậu, độ trong dưới 15 cm 
là đạt yêu cầu và đảm bảo nguồn 
thức ăn cho sò huyết. 

Định kỳ 7 ngày sử dụng 2 kg 
thức ăn công nghiệp số 0 của tôm 
sú pha đều tạt khắp vuông để cho 
sò huyết ăn. Sau khi sử dụng thức 
ăn công nghiệp 3 – 4 ngày tiến 
hành ủ vi sinh + 3 kg cám + 3 kg 
mật đường (ủ 24 giờ), xử lý lúc 8 
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giờ sáng (liều lượng trên dành cho 
vuông nuôi diện tích 2.000 m2). 

Định kỳ 7-10 ngày, sử dụng 2 
lít Công nghệ sinh học Bồ 
Đề/2000m2  cung cấp khoáng chất 
có lợi cho sò huyết, ổn định pH, 
tái tạo dinh dưỡng môi trường, 
cung cấp oxy đáy vuông... 

Định kỳ 15 ngày/lần sử dụng 
Yucca kết hợp với Zeoline theo 
liều lượng: 1 lít Yucca + 20 kg 
Zeoline/2.000 m2 để hạn chế sự ô 
nhiễm hữu cơ trong ao nuôi, hạn 
chế sự phát triển của rong đáy, 
rong nhớt. 

+ Định kỳ 3-5 ngày nên kiểm 
tra sò huyết một lần, 4-5 ngày/lần 
nên kiểm tra độ kiềm, độ pH, khí 
độc NO2… Vào những ngày nắng 
nóng, nhiệt độ cao trên 38 độ C 
nên sử dụng 5 kg vitamin C tạt 
cho ao 2.000 m2 lúc 15 giờ. 

 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 
 

 
 

10 CÁCH BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG SỐNG VÌ SỨC 
KHỎE CỘNG ĐỒNG (TIẾP 
THEO) 

6. Ta tắm ao ta! 
Ưu tiên sử dụng các sản vật 

được sản xuất tại địa phương, như 
vậy sẽ giảm được sự vận chuyển 
là một trong những nguyên nhân 

làm tiêu hao năng lượng và tăng 
lượng thải các loại khí độc hại.  

7. Giảm sử dụng túi nilông 
Các túi nilông không thể bị 

phân hủy sinh học nên chúng có 
thể tồn tại trong môi trường đến 
hàng trăm năm và để sản xuất ra 
100 triệu túi nhựa phải tiêu tốn 12 
triệu thùng dầu hỏa (1 thùng 
tương đương với 158,9873 lít), vì 
vậy hãy sử dụng túi vải, giấy, các 
loại lá… để gói sản phẩm thay vì 
sử dụng loại túi này. 

8. Tận dụng ánh sáng mặt 
trời 

Tại sao bạn không mở tung 
cửa sổ ngôi nhà bạn bất cứ khi 
nào có thể để đón ánh sáng mặt 
trời thay vì sử dụng các loại đèn 
chiếu sáng, như vậy bạn sẽ tốt 
hơn cho đôi mắt, đồng thời tiết 
kiệm được túi tiền của mình. 

9. Sử dụng các tiến bộ của 
khoa học 

Hãy dùng đèn huỳnh quang 
mặc dù chúng đắt hơn một 
chút nhưng bền hơn và tiết kiệm 
đến 75% điện năng so với bóng 
đèn bình thường. Nhưng phải lưu 
ý rằng trong chúng cũng chứa một 
lượng nhỏ thủy ngân, tuy không 
đủ gây hại cho bạn nhưng sẽ tích 
lũy vào môi trường nếu không 
được thu gom và xử lý tốt. 

10. Nâng cao ý thức sống 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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Luôn luôn có ý thức bảo vệ 
môi trường. Các hoạt động vì môi 
trường xanh, giờ Trái Đất đều có 
tác dụng nâng cao nhận thức của 
mọi người. Nếu ngay từ nhỏ trẻ 
đã được dạy các bài học về lòng 
yêu thiên nhiên và quê hương thì 
trẻ sẽ có ý thức hơn với môi 
trường. (Hết) 

  (Theo benhvien354.vn) 
 

BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO 
TRẺ EM TRONG ĐẠI DỊCH 
COVID-19 

Trước tình hình dịch bệnh 
Covid-19 tiếp tục diễn biến phức 
tạp trên toàn cầu và tại Việt Nam, 
một số tỉnh, thành phố đã ghi 
nhận các chùm ca bệnh lây nhiễm 
trong cộng đồng. Nhiều địa 
phương đã cho học sinh, sinh viên 
nghỉ học và học trực tuyến tại 
nhà. 

Số trẻ em phải cách ly tại gia 
đình hoặc ở các địa bàn phải giãn 
cách xã hội và các cơ sở cách ly 
tập trung tiếp tục tăng lên, trong 
đó nhiều em nhỏ phải xa cha mẹ, 
gia đình, rơi vào hoàn cảnh khó 
khăn. 

Bên cạnh các nguy cơ lây 
nhiễm bệnh và phải tự lập trong 
cuộc sống hàng ngày, các em còn 
có nguy cơ cao bị sang chấn, 
khủng hoảng tâm lý. Ngày 

22/5/2021, Cục trẻ em đã có công 
văn khẩn gửi tới Sở lao động - 
thương binh và xã hội (LĐ-
TB&XH) các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương. 

Công văn của Cục trẻ em đề 
nghị Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
khẩn cấp phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị chức năng cập nhật 
số lượng, lập danh sách và nhu 
cầu của trẻ em ở các địa bàn giãn 
cách xã hội và các cơ sở cách ly 
tập trung; sử dụng ngân sách của 
Quỹ bảo trợ trẻ em cấp tỉnh (nếu 
có) hoặc ngân sách của Quỹ bảo 
trợ trẻ em Việt Nam và các nguồn 
vận động khác để hỗ trợ dinh 
dưỡng, đồ dùng thiết yếu, thuốc 
và các vật phẩm y tế bổ sung cho 
trẻ em với phương châm không để 
một trẻ em nào có nhu cầu, gặp 
khó khăn mà không được hỗ trợ 
kịp thời. 

Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, 
thành phố phối hợp với các 
ngành, các đơn vị chức năng tại 
địa phương tham mưu với UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương triển khai kịp thời các 
biện pháp bảo vệ trẻ em trong 
hoàn cảnh dịch bệnh, bảo đảm an 
toàn cho trẻ em cùng với việc 
triển khai các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh; đặc biệt quan 
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tâm phòng, chống nguy cơ xâm 
hại, tai nạn, thương tích trẻ em, 
phòng ngừa sang chấn và hỗ trợ 
ổn định tâm lý cho trẻ em. 

Bên cạnh đó là nhân bản, phổ 
biến thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng, loa truyền 
thanh cấp xã, mạng xã hội và 
phân phát tờ rơi, tờ gấp, áp 
phích... đến từng địa bàn giãn 
cách, cơ sở cách ly những nội 
dung hướng dẫn về bảo vệ, chăm 
sóc, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em trong 
đại dịch Covid -19. 

Cục trẻ em cũng nhấn mạnh 
đến việc thường xuyên liên hệ 
Tổng đài điện thoại quốc gia bảo 
vệ trẻ em 111 để được hướng dẫn, 
tư vấn về: an toàn cho trẻ em; 
chăm sóc, ổn định tâm lý, phòng 
ngừa, phát hiện sớm và xử lý 
những sang chấn tâm lý của trẻ 
em trong bối cảnh cách ly, giãn 
cách xã hội; hỗ trợ, can thiệp, xử 
lý khẩn cấp để bảo vệ, phòng, 
chống xâm hại trẻ em. 

Thường xuyên thông tin, báo 
cáo về tình hình trẻ em ảnh hưởng 
bởi Covid-19, việc hỗ trợ cho trẻ 
em hoặc các vấn đề phát sinh, 
trường hợp khẩn cấp liên quan 
đến đối tượng trẻ em cho các cấp, 
cơ quan có thẩm quyền tại địa 
phương và Cục trẻ em để có giải 
pháp xử lý, hướng dẫn, hỗ trợ kịp 

thời. 
  (Theo KHPTO) 

 
CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH 
HEN SUYỄN TẠI NHÀ 
TRONG MÙA DỊCH 

Hen suyễn là bệnh mạn tính 
cần phải điều trị lâu dài, do đó 
người bệnh cần tuân thủ điều trị, 
sử dụng thuốc theo đúng chỉ định 
của bác sĩ.  

PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan 
khoa thăm dò chức năng hô hấp - 
Bệnh viện đại học y dược 
TP.HCM cho biết, việc sử dụng 
thuốc chiếm 50% tỷ lệ thành công 
trong việc kiểm soát bệnh, 50% 
còn lại phụ thuộc vào việc người 
bệnh và người nhà người bệnh 
chú ý phòng ngừa các yếu tố nguy 
cơ. Chẳng hạn, người bệnh dị ứng 
sầu riêng, nếu ăn phải một miếng 
bánh có sầu riêng cũng có thể dẫn 
tới nguy cơ tử vong. Người bệnh 
cũng tuyệt đối không được tự ý 
ngưng thuốc hoặc sử dụng thuốc 
không theo đơn của bác sĩ. Điều 
này có thể gây ra việc sốc phản vệ 
và dẫn tới tử vong trong thời gian 
rất ngắn. 

Trong thời điểm dịch bệnh 
phức tạp như hiện nay, trường 
hợp nhiễm Covid-19, người bị 
hen suyễn sẽ dễ diễn tiến nặng 
hơn và nguy hiểm đến tính mạng. 
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Do vậy, người bệnh nên hạn chế 
khả năng bị lây nhiễm Covid-19 
bằng cách tuân thủ các khuyến 
cáo chung của Bộ y tế, đồng thời 
chủ động kiểm soát tốt bệnh như: 

- Dùng thuốc kiểm soát hen 
(còn gọi là thuốc dự phòng), 
thuốc cắt cơn hen đúng theo 
hướng dẫn của bác sĩ. 

- Ghi lại số điện thoại liên lạc 
của bác sĩ hoặc nhân viên y tế, cơ 
sở y tế mà mình đã từng được 
cung cấp để liên hệ khi cần. 

- Khi các triệu chứng trở nặng, 
người bệnh nên liên hệ ngay với 
bác sĩ hoặc nhân viên y tế để 
được hướng dẫn và tư vấn cụ thể.  

- Trong trường hợp không thể 
khám bệnh, người bệnh không 
được tự ý ngưng điều trị mà cần 
liên lạc nhân viên y tế để được 
hướng dẫn. 

- Các thuốc hen suyễn được kê 
toa dùng hàng ngày phải được 
tiếp tục dùng cho đến khi liên lạc 
được với nhân viên y tế và không 
được ngưng điều trị đột ngột dù 
cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh.. 

            (Theo KHPTO) 
 
 
 
 
ĐỀ NGHỊ 5 BỘ TẠO ĐIỀU 
KIỆN THÚC ĐẨY LƯU 

THÔNG NÔNG SẢN GIỮA 
BÃO COVID-19  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn vừa gửi liền một lúc 5 
Công văn tới các Bộ: Bộ Tài 
chính, Bộ Ngoại Giao, Bộ Công 
thương, Bộ Giao thông vận tải, 
Bộ Công An, Bộ Y tế, đề nghị 
thực hiện các giải pháp hỗ trợ 
thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông 
sản trong điều kiện dịch Covid-
19. 

Trong các công văn, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
cho biết thời điểm này, nhiều loại 
nông sản chuẩn bị bước vào vụ 
thu hoạch, đặc biệt các loại trái 
cây chủ lực với sản lượng lớn 
như: thanh long, xoài, chuối, dứa, 
vải, nhãn, dưa hấu... Vì vậy, rất 
cần các Bộ, ngành tạo mọi điều 
kiện thông thoáng nhất cho xuất 
khẩu nông sản, để không xảy ra 
tình trạng ùn ứ. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đề nghị các Bộ cùng 
phối hợp thực hiện một số giải 
pháp để đạt "mục tiêu kép", vừa 
áp dụng biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19 vừa tạo sự thông 
thoáng tối đa cho xuất khẩu và 
tiêu thụ nông sản. 

Trong Công văn gửi Bộ Giao 
thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đề nghị Bộ 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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Giao thông vận tải xem xét chủ 
trì, phối hợp với các Bộ Y tế, 
Công an, Công Thương rà soát 
việc tổ chức hoạt động vận tải đi, 
đến nơi có dịch đáp ứng yêu cầu 
phòng chống dịch và sản xuất 
kinh doanh.  

Đồng thời, chỉ đạo hệ thống 
ngành dọc tạo điều kiện cho phép 
lưu thông nông sản đối với hàng 
hóa, lái xe và phương tiện vận tải 
giữa các vùng có dịch và các 
vùng có nguy cơ cao với các khu 
vực khác khi có Giấy xác nhận 
của cơ quan y tế địa phương về 
đảm bảo an toàn dịch bệnh 
Covid-19. 

Cùng với đó, nghiên cứu phối 
hợp với Bộ Tài chính rà soát các 
loại thuế, phí, có các giải pháp hỗ 
trợ giảm chi phí vận tải, như: 
giảm phí cầu đường, bến bãi; 
giảm phí dịch vụ tại các cửa khẩu, 
cảng biển… 

Đối với Bộ Công an, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đề 
nghị  xem xét, quan tâm chỉ đạo 
lực lượng cảnh sát giao thông tại 
các địa phương trong việc tạo 
điều kiện, phối hợp vận hành các 
chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-
19 theo tinh thần Công điện 
789/CĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 05/6/2021 và tạo 
điều kiện cho phép lưu thông 

nông sản đối với hàng hóa, lái xe 
và phương tiện vận tải giữa các 
vùng có dịch và các vùng có nguy 
cơ cao với các khu vực khác khi 
có Giấy xác nhận của cơ quan y tế 
địa phương về đảm bảo an toàn 
dịch bệnh Covid-19. 

Trong công văn gửi Bộ Y tế, 
Bộ  Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đề nghị Bộ Y tế nghiên 
cứu, xem xét việc cấp Giấy chứng 
nhận an toàn dịch bệnh đối với 
các sản phẩm nông sản địa 
phương đã thực hiện đúng quy 
trình kiểm soát an toàn dịch 
Covid-19 theo hướng dẫn.  Quan 
tâm triển khai cơ chế ưu tiên tiêm 
vaccine sớm cho đối tượng lái xe 
vận chuyển, giao nhận hàng hóa. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đề nghị Bộ Tài chính 
quan tâm, chỉ đạo Tổng cục Hải 
quan, các Chi cục Hải quan tại 
các cửa khẩu tổ chức phân luồng 
thông quan, ưu tiên với nhóm 
hàng nông sản khi đến thời điểm 
thu hoạch chính vụ. Đồng thời, đề 
nghị Hải quan ở các cửa khẩu kéo 
dài thời gian làm việc, tạo điều 
kiện thông thoáng về thủ tục hành 
chính. 

   (Theo vneconomy.vn) 
 

QUY ĐỊNH MỚI CỦA EU VỀ 
HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU 
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GẠO VIỆT NAM TRONG 
EVFTA SẼ CÓ HIỆU LỰC TỪ 
2022 

Thương vụ Việt Nam tại EU, 
Bỉ và Luxembourg cho biết Liên 
minh châu Âu (EU) vừa ban hành 
Quy định thực thi số (EU) 
2021/760 sửa đổi Quy định thực 
thi số (EU) 2020/761, sửa đổi 
Quy định thực hiện (EU) 
2020/761 và (EU) 2020/1988 liên 
quan đến hệ thống quản lý một số 
hạn ngạch thuế quan có giấy phép 
và bãi bỏ Quy định thực hiện 
(EU) 2020/991. 

Quy định có hiệu lực từ ngày 
11/5/2021. Tuy nhiên, quy định 
này áp dụng đối với gạo trong hạn 
ngạch Hiệp định thương mại tự 
do Việt Nam – EU (EVFTA) 
nhập khẩu có nguồn gốc từ Việt 
Nam có hiệu lực 01/01/2022. 

Quy định này (khoản f, mục 3 
Phụ lục I) nêu rõ, việc thực thi 
hạn ngạch EU dành cho Việt 
Nam 80.000 tấn gạo/năm, gồm: 
30.000 tấn gạo xát, 20.000 tấn 
gạo chưa xát và 30.000 tấn gạo 
thơm. 

Cụ thể, đối với 20 ngàn tấn 
gạo xay phân bổ như sau: 10 ngàn 
tấn phân bổ cho giai đoạn từ 1/1- 
31/3; 5 ngàn tấn phân bổ cho giai 
đoạn 1/4 đến 30/6 và 5 ngàn tấn 
phân bổ cho giai đoạn 1/7 đến 

30/9. Không phân bổ hạn ngạch 
cho giai đoạn 1/10 đến 31/12. 

Đối với 30 ngàn tấn gạo xát 
thường phân bổ như sau: 15 ngàn 
tấn phân bổ cho giai đoạn từ 1/1-
31/3; 7,5 ngàn tấn phân bổ cho 
giai đoạn 1/4 đến 30/6 và 7,5 
ngàn tấn phân bổ cho giai đoạn 
1/7 đến 30/9. Không phân bổ hạn 
ngạch cho giai đoạn 1/10 đến 
31/12. 

Đối với 30 ngàn tấn gạo thơm 
(9 giống Jasmine 85, ST 5, ST 20, 
Nàng Hoa 9, VD 20, RVT, OM 
4900, OM 5451, Tài nguyên Chợ 
Đào) phân bổ như sau: 15 ngàn 
tấn phân bổ cho giai đoạn từ 1/1- 
31/3; 7,5 ngàn tấn phân bổ cho 
giai đoạn 1/4 đến 30/6 và 7,5 
ngàn tấn phân bổ cho giai đoạn 
1/7đến 30/9. Không phân bổ hạn 
ngạch cho giai đoạn 1/10 đến 
31/12. 

Việc đặt cọc bảo đảm thực thi 
giấy phép hạn ngạch gạo là 30 
Euro/tấn. 

Bên cạnh đó, tại quy định này 
(mục 12 Phụ lục I) phần D quy 
định cụ thể về Giấy chứng nhận 
chủng loại gạo thơm xuất khẩu 
vào EU. Mẫu giấy này đã được 
Việt Nam và EU thống nhất và 
được Quy định tại Phụ lục VI của 
Nghị định 103/2020/NĐ-CP ngày 
4/9/2020 của Chính phủ quy định 
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về chứng nhận chủng loại gạo 
thơm xuất khẩu sang Liên minh 
châu Âu. 

  (Theo vneconomy.vn) 
 

 
 

NHỮNG KIỂU GIA ĐÌNH DỄ 
KHIẾN TRẺ HỌC TẬP SA 
SÚT  

Nghiên cứu của Đại học 
Harvard (Mỹ) cho thấy một số 
cách nuôi dạy con phản khoa học 
của cha mẹ có thể ảnh hưởng khả 
năng học tập của trẻ. 

1. Không chú ý thói quen 
sinh hoạt của trẻ 

Nhiều ông bố, bà mẹ trẻ thừa 
nhận họ hiếm khi hoặc không nấu 
ăn ở nhà. Họ thường gọi thức ăn 
ngoài để tiết kiệm thời gian nấu 
nướng. 

Nếu chế độ ăn uống không đều 
đặn, đặc biệt nếu không có thói 
quen ăn sáng, trẻ sẽ không có đủ 
carbohydrate để hỗ trợ não bộ 
hoạt động, dẫn đến tình trạng mệt 
mỏi, khó tập trung. 

Ngoài ra, làm việc và nghỉ 
ngơi không điều độ cũng ảnh 
hưởng khả năng tư duy và năng 
suất học tập của trẻ.  

Những đứa trẻ thức khuya 
thường cảm thấy mông lung, khó 
tập trung và phản xạ không tốt. 

Ngoài ra, khả năng ghi nhớ của 
các em cũng giảm đi. Điều này là 
do não bộ luôn ở trạng thái nửa 
tỉnh nửa mê, khó đạt được trạng 
thái cân bằng. 

2. Không cho trẻ làm việc 
nhà 

Nhiều gia đình luôn đặt việc 
học của con lên hàng đầu và quên 
mất con cũng cần rèn luyện kỹ 
năng mềm, trong đó có làm việc 
nhà. Tình trạng này xảy ra tại 
nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là 
Trung Quốc. 

Làm việc nhà có thể khiến trẻ 
nhận ra các em cũng là một phần 
của gia đình, các em cần bỏ công 
sức tương xứng với những điều 
được hưởng. Thông qua đó, trẻ sẽ 
biết cách thay đổi bản thân để phù 
hợp với môi trường sống. Những 
đứa trẻ biết làm việc nhà có tính 
cách hòa nhã và khả năng thích 
ứng với công việc mạnh mẽ hơn, 
theo Aboluowang. 

Trái lại, những đứa trẻ không 
hoặc hiếm khi làm việc nhà dễ trở 
nên thụ động, ỷ lại, không biết 
cách sắp xếp kế hoạch cho bản 
thân. Khi lớn lên, các em dễ bị tụt 
lại ở nơi làm việc. 

Vì thế, cha mẹ nên hướng dẫn 
trẻ làm việc nhà sớm để các em tự 
lập, có trách nhiệm và tích cực 
tham gia, đóng góp vào những 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
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công việc sau này. 

 
Đọc sách là cách giúp trẻ nuôi dưỡng 
tâm hồn và nâng cao khả năng tư duy. 

Ảnh: The CounterFactuals. 

3. Không giúp con nuôi 
dưỡng thói quen đọc sách 

Nhiều trẻ chưa được hình 
thành thói quen đọc sách từ nhỏ, 
dẫn đến khả năng hiểu bài chưa 
cao, thậm chí không hiểu giáo 
viên nói gì. Trẻ đọc sách nhiều có 
khả năng tập trung, diễn đạt tốt 
hơn. Các em suy nghĩ tích cực và 
đồng cảm hơn những người bạn 
cùng tuổi. 

4. Không thể hiện tình cảm 
với con 

Nhiều cha mẹ quen với truyền 
thống dạy con nghiêm khắc, ít thể 
hiện tình cảm, gần gũi với con. 
Họ cho rằng sự nghiêm khắc sẽ 
giúp con tốt hơn. Thậm chí, nhiều 
người thường xuyên buông lời 
mắng chửi, hy vọng con "tỉnh 
ngộ", biết xấu hổ mà thay đổi bản 
thân. 

Trái lại, điều này có thể khiến 
trẻ tự ti, áp lực, mệt mỏi, dẫn đến 
những suy nghĩ, hành động cực 

đoan. 
(Theo giadinh.net.vn) 

 
LÀ CHA MẸ NHẤT ĐỊNH 
PHẢI TRÁNH NHỮNG LỜI 
NÓI GÂY SÁT THƯƠNG 
CHO CON 

Khi trẻ nhận được tín hiệu la 
mắng từ cha mẹ, trẻ không ghét 
cha mẹ, trẻ ghét bản thân và mang 
vết thương lòng đến khi trưởng 
thành. 

"Khi nào lớn con sẽ biết" 
Những câu hỏi của trẻ đôi lúc 

rất kỳ quặc thường khiến bố mẹ 
rơi vào hoàn cảnh lúng túng, ví dụ 
"tại sao nước biển lại mặn, tại sao 
nước mắt cũng mặn". Vì không 
biết đáp án chính xác là gì, ngại 
tìm hiểu, lại có tâm lý con còn 
nhỏ, nên thường các cha mẹ sẽ trả 
lời quanh co "đợi khi nào con lớn 
thì con sẽ biết", hay cũng có thể 
mắng chúng "học thì không chịu 
học, hỏi nhiều như vậy làm gì". 

Điều này vô tình đã bóp nghẹt 
đi trí tò mò ở con trẻ.  

Khi trẻ đặt câu hỏi về một vấn 
đề chúng ta cũng "mù tịt", cha mẹ 
hãy nhẹ nhàng nói với con "bố mẹ 
cũng không biết, giờ chúng ta sẽ 
cùng ngồi đọc xem trong sách nói 
như thế nào nhé". 

Khi cùng con đọc sách, tìm 
câu trả lời, một mặt khiến cho cha 
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mẹ-con cái gần gũi hơn, mặt khác 
quan trọng hơn, giúp trẻ nhận 
thức được rằng "không biết" hoàn 
toàn không có gì đáng xấu hổ cả, 
không biết mà giả vờ biết thì mới 
là sai lầm. 

"Bố mẹ xấu hổ vì con" 
Dù con có làm sai điều gì 

nhưng câu nói này sẽ khiến trẻ tự 
ái và buồn bã khá nhiều. Đây có 
thể giống như một lời tuyên bố 
"ghét bỏ" từ bố mẹ và sẽ khiến trẻ 
thấy tủi thân. 

"Con quá hư so với bạn bè" 
Thay vì nói "Con quá hư so 

với bạn bè" thì nên cân nhắc sử 
dụng câu "Cha (mẹ) không hài 
lòng với cách ứng xử của con". 
Hãy chỉ ra việc cụ thể mà bạn cần 
con cái sửa đổi, những sai phạm 
không bao giờ được lặp lại. Tránh 
bớt việc đưa bạn bè của con để so 
sánh sẽ khiến trẻ cảm thấy tự ái 
và thiếu đi sự tự tin sau này. 

Sử dụng câu nói nhẹ nhàng, 
đưa ra lời khuyên sẽ giúp trẻ nhận 
thức dễ dàng hơn trong việc sửa 
đổi hành vi hành động hiện tại.  

"Biết con hư thế này, mẹ đã 
chẳng sinh ra con" 

Biết con hư thế này, mẹ đã 
chẳng sinh ra con" hoặc nặng hơn 
"Mày không phải con tao, con tao 
không có ngữ nào ngu dốt như 
mày. Bé sẽ tin rằng, bạn không 

muốn làm mẹ của bé thực sự. Rất 
nhiều bé sẽ bị ám ảnh và không 
bao giờ quên được câu nói này 
của bạn. 

Gợi ý dành cho bạn: Khi tức 
giận bé, tốt nhất, bạn nên nhanh 
chóng ra ngoài, đợi đến khi bình 
tĩnh trở lại, bạn có thể trao đổi với 
bé về những điều bạn chưa hài 
lòng sau. 

"Dốt quá, dễ vậy mà con 
cũng không biết à? 

Đây là một trong những cách 
tệ nhất khi dạy con học, có thể 
khiến bé xấu hổ, mất tự tin và 
hoang mang. Tệ hơn bé sẽ thấy sợ 
hãi, hình thành thói quen "giấu 
dốt" không dám hỏi thêm bạn 
điều gì. 

Trong trường hợp đó, bạn nên 
bình tĩnh chỉ dẫn bé làm lại từ 
đầu. Khuyến khích để bé tập 
trung hoàn thành từng phần việc 
nhỏ một, từ việc dễ đến việc khó, 
từ những việc đơn giản đến những 
phần việc phức tạp hơn. Không 
nên cười chê, chế nhạo nếu chẳng 
may bé không tự mình làm được. 
Thay vào đó, bạn nên tạo không 
khí vui vẻ để bé không bị căng 
thẳng khi bạn hướng dẫn bé làm 
một việc nào đó. 

"Bố/ mẹ rất thất vọng về 
con" 

Câu nói này có thể khiến trẻ 
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cảm thấy không đáp ứng được 
yêu cầu của bố mẹ và khiến 
chúng tự thất vọng, xấu hổ về bản 
thân. Nguyên tắc dạy con là hạn 
chế sử dụng cụm từ tiêu cực "thất 
vọng", thay vào đó hãy giải thích 
hành động của con khiến bạn thấy 
như thế nào. Câu nói thay thế: 
"Hành động của con làm bố/ mẹ 
buồn vì..." bố mẹ có thể sử dụng. 

(Theo giadinh.net.vn) 
 

TỈNH BR-VT TỔ CHỨC CÁC 
HOẠT ĐỘNG THUỘC 
THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ 
MÔI TRƯỜNG VÀ NGÀY 
QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH 
HỌC NĂM 2021  

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 
hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, 
ngành; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố; các tổ chức chính trị - 
xã hội, đoàn thể và các đơn vị liên 
quan trên địa bàn tỉnh tổ chức các 
hoạt động thuộc Tháng hành động 
vì môi trường hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới và Ngày 
Quốc tế Đa dạng sinh học trên địa 
bàn tỉnh năm 2021. 

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị 
các sở, ban, ngành; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; các tổ 
chức chính trị - xã hội, đoàn thể 
và các đơn vị liên quan trên địa 
bàn tỉnh triển khai hướng dẫn của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 
Công văn số 2298/BTNMT-
TTTNMT ngày 14/5/2021 về việc 
tổ chức các hoạt động thuộc 
Tháng hành động vì môi trường 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế 
giới và Ngày Quốc tế Đa dạng 
sinh học năm 2021. Căn cứ vào 
điều kiện, tình hình thực tế quan 
tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và phối 
hợp tổ chức các hoạt động thuộc 
Tháng hành động vì môi trường 
hưởng ứng ngày Môi trường thế 
giới và Ngày Quốc tế Đa dạng 
sinh học năm 2021 trên địa bàn 
tỉnh.  

Năm 2021, với chủ đề "Phục 
hồi Hệ sinh thái" (Ecosystem 
Restoration), đây là năm được 
Liên hợp quốc phát động cho một 
Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái 
nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự 
suy thoái của các hệ sinh thái trên 
mọi lục địa và đại dương, giúp 
xóa đói giảm nghèo, chống biến 
đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt 
chủng hàng loạt. 

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh 
học (22/5) được Liên hợp quốc 
lựa chọn và phát động trên phạm 
vi toàn cầu với mục tiêu nâng cao 
nhận thức cộng đồng về đa dạng 
sinh học. Chủ đề Ngày quốc tế Đa 
dạng sinh học năm 2021 
là "Chúng ta là một phần của 
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giải pháp - Vì thiên nhiên" 
(We're part of the solution - For 
Nature). Thông điệp này tiếp tục 
chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh 
học năm 2020 nhằm kêu gọi con 
người sống hài hoà với thiên 
nhiên, áp dụng các giải pháp dựa 
vào thiên nhiên đối với các vấn đề 
toàn cầu về khí hậu, an ninh 
lương thực và nguồn nước, sinh 
kế bền vững cho người dân. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị 
các cơ quan, đơn vị căn cứ điều 
kiện thực tế tổ chức các hoạt 
động, nội dung thiết thực hưởng 
ứng sự kiện. Báo cáo kết quả thực 
hiện (theo mẫu Phụ lục 03 kèm 
theo Công văn 2298/BTNMT-
TTTNMT) về Sở Tài nguyên và 
Môi trường trước ngày 10 tháng 8 
năm 2021 để Sở tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. Thông tin liên hệ: Sở 
Tài nguyên và Môi trường (Chi 
cục Bảo vệ môi trường (Ông 
Dương Hoài Bảo, số điện thoại: 
0937989001, email: 
duonghoaibao.envi@gmail.com). 

 (Theo baria-vungtau.gov.vn) 
 

ĐƯA TÁC PHẨM NGHỆ 
THUẬT VÀO KHÔNG GIAN 
SỐ  

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 
càng đa dạng của công chúng và 

góp phần khai thác tiềm năng của 
nhiều loại hình nghệ thuật, một 
nhóm họa sĩ, chuyên gia văn hóa 
và kỹ sư công nghệ đã bắt tay 
thực hiện dự án "Cổng trời" - 
cung cấp nền tảng xác nhận và 
chuyển giao quyền sở hữu số đối 
với tác phẩm nghệ thuật. Sau lễ ra 
mắt tại TP Hồ Chí Minh và Hà 
Nội, dự án nhận được sự quan 
tâm và hợp tác của nhiều nghệ sĩ, 
người yêu nghệ thuật. 

 
Một số tác phẩm đang được đấu giá trên 

trang web Cổng trời. 
"Cổng trời" khởi đầu với mỹ 

thuật, nhiếp ảnh và có mục tiêu 
lâu dài hơn nữa là đưa cả âm 
nhạc, văn học, điện ảnh, sân 
khấu... vào thế giới kỹ thuật số. 
Dự án sử dụng công nghệ NFT 
(Non-Fungible Token: mã định 
danh không thể thay thế) để số 
hóa các tác phẩm nghệ thuật với 
tính xác thực và quyền sở hữu 
duy nhất, cùng tồn tại song song 
với bản gốc. 

"Cổng trời" là sàn NFT đầu 
tiên ở Việt Nam, có các chức 
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năng của phòng triển lãm trực 
tuyến, đồng thời cho phép thực 
hiện các giao dịch mua-bán. Một 
tác phẩm nghệ thuật được giới 
thiệu trên "Cổng trời" có thể của 
nghệ sĩ chuyên nghiệp đã nổi 
tiếng, hoặc tác giả nghiệp dư, 
nhưng đều phải qua quá trình 
thẩm định chặt chẽ của một hội 
đồng giám tuyển có uy tín, trong 
đó có họa sĩ Phạm An Hải và 
Phạm Bình Chương (sáng lập và 
điều hành diễn đàn nghệ thuật 
Viet Art Now)... Viet Art Now 
(tạm dịch: Nghệ thuật Việt đương 
đại) là một cộng đồng hoạt động 
sôi nổi, quy tụ khá đông đảo nghệ 
sĩ có tên tuổi và công chúng yêu 
mến mỹ thuật Việt Nam, cũng là 
đối tác quan trọng của "Cổng 
trời".  

 (Theo nhandan.vn) 
 

 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 
THÔNG SIẾT CHẶT CÁC 
VIDEO, CLIP XẤU ĐỘC 
TRÊN INTERNET    

Vài năm gần đây, dưới sự tác 
động mạnh mẽ của cuộc cách 
mạng 4.0, Facebook, Youtube, tik 
tok, tràn vào nước ta đã xóa bỏ 
ranh giới địa lý giữa các quốc gia 
và vùng lãnh thổ, khoảng cách 

giữa người với người. Từ đó, thực 
trạng người sử dụng mạng xã hội 
tự sản xuất các video để đăng tải 
trên trang cá nhân nhằm câu view 
(lượt xem), like (yêu thích), cũng 
từ đó nhiều người đã thu về các 
khoản lợi nhuận quảng cáo từ các 
nền tảng này. Một số người còn 
xác định đây là công việc kiếm 
sống chính của bản thân. 

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai 
mặt, bên cạnh những nhà sản xuất 
video chân chính, lành mạnh thì 
đâu đó vẫn xuất hiện những video 
có nội dung xấu và “độc hại” 
hướng tới giới trẻ, những kênh 
này thường có rất nhiều người 
đăng ký theo dõi. 

Và đặc biệt là việc bùng nổ 
hiện tượng cá nhân livestream 
trên mạng xã hội không ngại đăng 
phát các hình ảnh cổ xúy việc ăn 
mặc hở hang, phát ngôn thiếu 
chuẩn mực thu hút hàng triệu bạn 
trẻ theo dõi. 

Đáng chú ý là sự việc doanh 
nhân Nguyễn Phương Hằng thực 
hiện loạt livestream có lời lẽ 
mắng nhiếc gay gắt và cáo buộc 
một số cá nhân, nghệ sỹ có hành 
vi lừa đảo, trái thuần phong mỹ 
tục thu hút lượt xem vô cùng lớn. 
Nội dung livestream của nữ 
doanh nhân này gây nhiều dư luận 
trái chiều và trở thành một hiện 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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tượng trong cộng đồng mạng. 
Trước tình hình này, ngày 

28/5, Bộ Thông tin và Truyền 
thông (TT&TT) có văn bản gửi 
Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương về việc 
tăng cường công tác quản lý, xử 
lý thông tin vi phạm trên mạng xã 
hội. 

Để kịp thời nắm bắt, có biện 
pháp chấn chỉnh hiện tượng này, 
tránh gây tác động xấu tới dư luận 
xã hội, đặc biệt là giới trẻ, Bộ 
TT&TT đề nghị các UBND cấp 
tỉnh chỉ đạo Sở TT&TT, công an 
tỉnh, thành phố tăng cường công 
tác quản lý, xử lý theo thẩm 
quyền được giao. 

Theo đó, Sở TT&TT và công 
an các địa phương tăng cường rà 
soát, phát hiện kịp thời những nội 
dung vi phạm pháp luật trên 
không gian mạng, đặc biệt là 
mạng xã hội.  

Trong trường hợp không xác 
định được danh tính, nhân thân 
của đối tượng vi phạm, Sở 
TT&TT và công an các tỉnh, 
thành phố cần phối hợp với Bộ 
TT&TT, Bộ Công an để có biện 
pháp ngăn chặn, xử lý phù hợp. 

 (Theo kinhtenongthon.vn) 
 
CÔNG NGHỆ SỐ TẠO NHIỀU 
XU HƯỚNG SỐNG MỚI    

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã 
và đang tác động đến mọi lĩnh 
vực kinh tế - xã hội. Nhiều sản 
phẩm, dịch vụ mới đã góp phần 
thay đổi thói quen sinh hoạt, như 
bán hàng, mua sắm, vận chuyển... 
Qua đó, nhiều ngành nghề dịch vụ 
cũng dần thay đổi theo bước 
chuyển mạnh mẽ này. 

Thương mại điện tử (E-
Commerce) là hình thức kinh 
doanh trực tuyến sử dụng nền 
tảng công nghệ thông tin với sự 
hỗ trợ của mạng internet để thực 
hiện các giao dịch mua bán, trao 
đổi, thanh toán trực tuyến. 

Với lợi thế tốc độ nhanh, phạm 
vi toàn cầu, nhiều hoạt động như: 
quảng bá thương hiệu, sản phẩm 
ra thị trường trong nước cũng như 
thị trường quốc tế được thực hiện 
bằng thương mại điện tử (TMĐT) 
với chi phí thấp hơn nhiều so với 
thương mại truyền thống. 

Thay vì phương thức bán hàng 
truyền thống như mang ra chợ, 
bán cho thương lái…, giờ đây chỉ 
cần có smartphone kết nối với 
internet, người bán có thể dễ dàng 
giới thiệu sản phẩm của mình đến 
với người tiêu dùng trong và 
ngoài nước một cách nhanh nhất, 
hiệu quả nhất. Vì vậy, ứng dụng 
TMĐT để hỗ trợ, mở rộng thị 
trường buôn bán hay mua sắm 



Phổ Biến Kiến Thức số 258 - 6.2021 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 30 

đang trở thành xu thế kinh doanh 
tất yếu trong bối cảnh hội nhập 
hiện nay. 

Do đại dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, để phòng tránh 
dịch hiệu quả, hành vi và thói 
quen tiêu dùng đã dần thay đổi, 
việc thanh toán, mua sắm trực 
tiếp của người dân có xu hướng 
giảm, thay vào đó là các hình thức 
phi tiền mặt như: Thẻ ngân hàng, 
ví điện tử, qua tài khoản ngân 
hàng và đặt hàng qua internet… 

 (Theo kinhtenongthon.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 
(TIẾP THEO) 

Ví dụ tìm kiếm tài liệu có tiêu 
đề liên quan “khoai tây”. Độc giả 
nhập “khoai tây” (xem hình bên 
dưới).  

 
Bước 3. Sau khi nhấp Tìm 

kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị thông 
tin tìm kiếm liên quan Từ khóa 

cần tìm ở Bước 2. Tiếp theo, độc 
giả có thể xem thông tin chi tiết 
tài liệu. 

Bước 4. Nhấp vào tiêu đề của 
tài liệu (xem hình bên dưới) 

 
- Hệ thống sẽ hiển thị thông tin 

chi tiết tài liệu kỹ thuật (như hình 
dưới) 

 
- Nhấp vào tên tài liệu kỹ thuật 

để xem trực tiếp tài liệu (xem hình 
bên dưới) 

 

 
Lưu ý: Sau khi xem tài liệu, 
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độc giả có thể tải tài liệu về thiết 
bị cá nhân để lưu trữ. Để lưu tài 
liệu, độc giả chọn vào biểu tượng 
“Tải file” (xem hình bên dưới) 
trên máy tính. Đối với các thiết bị 
di động thì tùy theo các dòng sản 
phẩm khác nhau để lưu dữ liệu. 

 
2. Tra cứu Phim khoa học 

công nghệ 
Bước 1: Chọn Phim Khoa 

học công nghệ trên menu chính.  
Hệ thống sẽ liệt kê danh sách 

các Phim khoa học công nghệ 
trong CSDL. 

 
Bước 2: Độc giả tra cứu thông 

tin phim KHCN 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 
phim, tên tác giả, hoặc thông tin 
tóm tắt của phim KHCN. Nếu độc 

giả không biết thông tin chính xác 
của phim 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 bệnh 
thường gặp trên cây trồng, vật 
nuôi. 

   Ví dụ: thanh long 
- 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 
Ví dụ tìm kiếm phim KHCN 

có liên quan “thanh long”. Độc 
giả nhập “thanh long”.  

 
Bước 3. Sau khi nhấp Tìm 

kiếm. Hệ thống hiển thị thông 
tin tìm kiếm liên quan Từ khóa 
cần tìm ở Bước 2. Tiếp theo, 
độc giả có thể xem thông tin chi 
tiết phim KHCN. (Còn tiếp)  

 (Theo TTTT&UDKH&CN) 
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3 THÀNH PHẦN THỨC ĂN 
THAY THẾ TỪ NGUỒN LỢI 
BIỂN  

Khi nguồn cung bột cá, dầu cá 
dần cạn kiệt, nhiều sinh vật biển 
khác có tiềm năng trở thành 
nguyên liệu thức ăn thủy sản cần 
thiết thay thế. 

Động vật biển 
Có ít nhất 3 động vật biển 

được đánh giá là nguồn protein 
tiềm năng trong thức ăn thủy sản: 
vẹm, Artemia và giáp xác chân 2 
loại.  

Vẹm xanh và vẹm lục tăng 
trưởng nhanh trong môi trường 
giàu dinh dưỡng và hoạt động 
như những tác nhân điều chỉnh 
sinh học, biến đổi chất dinh 
dưỡng trong chất thải thành 
protein. Vẹm chứa hàm lượng 
protein cao (50 - 70% khối lượng 
khô - DW) và lipid (5 - 16% 
DW), với lượng axit amin và axit 
béo tương đương bột cá. Vẹm là 
nguồn protein tiềm năng trong 
thức ăn thủy sản với lượng bổ 
sung tối đa 25%.  

Ấu trùng Artemia (nauplius) là 
thức ăn sống quan trọng, cho hầu 
hết các trại sản xuất giống thủy 

sản. Nguồn cung Artemia 
nauplius phụ thuộc vào trứng 
Artemia khai thác trong tự nhiên, 
đã thúc đẩy các nỗ lực nuôi 
Artemia để sản xuất trứng. Sử 
dụng Artemia trưởng thành làm 
thức ăn, cũng bắt đầu thu hút 
nhiều sự chú ý. Nuôi Artemia có 
thể cho sản lượng tương đối cao 
(2 tấn/ha/vụ) trong ao nước nông, 
bằng thức ăn tận dụng từ phụ phế 
phẩm. Hàm lượng protein trong 
sinh khối Artemia tương đối cao, 
khoảng 51 - 60% DW với lượng 
lipid 5 - 10% DW. 

 
Giáp xác chân 2 loại. 

Giáp xác chân 2 loại lớn rất 
nhanh trong môi trường giàu dinh 
dưỡng. Giáp xác chân 2 loại nuôi 
bằng vi tảo và phân bò, có thể 
được sử dụng làm thức ăn duy 
nhất cho ấu trùng TTCT Thái 
Bình Dương. 

Rong biển 
Đã có rất nhiều nghiên cứu về 

một số loài rong biển làm thức ăn 
thô, phụ gia trong hợp chất hoạt 
tính sinh học như: flavonoid, 
prebiotic, and carotenoid, hoặc 
như nguồn dinh dưỡng đa lượng 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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và vi lượng. Rong biển còn là 
chất hấp thụ sinh học hiệu quả các 
chất dinh dưỡng trong môi trường 
xung quanh. 

Các loài rong biển thuộc chi 
Ulva spp có tiềm năng nhất, để 
trở thành nguyên liệu thức ăn 
thủy sản và thực phẩm chức năng. 
Nhờ khả năng loại bỏ ammonia 
nitơ (89%) và phosphate (44%), 
U. pertusa còn là một cỗ máy cải 
tạo môi trường trong ao nuôi tôm, 
hoặc cá thâm canh ở vùng ven 
biển, hoặc nuôi cấy trong các hệ 
thống nuôi thủy sản đa loài.  

Rong câu (Gracilaria sp.) được 
trồng phổ biến nhất để sản xuất 
thạch agar, với lượng protein lên 
tới 18,9% DW, lipid <1% DW. 
Tỷ lệ tiêu hóa protein của 
Gracilaria 
vermiculophylla khoảng 87,8% 
và 51,4% lần lượt ở cá hồi vân và 
rô phi Nile. Sử dụng Gracilaria 
spp trong thức ăn thủy sản, được 
thử nghiệm trên nhiều đối tượng 
NTTS, với tỷ lệ bổ sung cao nhất 
trên cá chẽm châu Âu là 25%. 

Vi sinh vật 
Vi sinh vật cũng có tiềm năng 

làm thức ăn như vi tảo, nấm men, 
vi khuẩn và tảo lam. Vi tảo chứa 
nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu 
như: axit amin, axit béo, vitamin, 
và hợp chất mang hoạt tính sinh 

học có lợi cho vật nuôi và con 
người. Trong đó có nhiều loại 
tiềm năng làm thức ăn thủy sản 
gồm: Nannochloropsis spp., 
Chlorella spp., Schizochytrium sp
p., Tetraselmis spp., và Isochrysis 
spp. Riêng Nannochloropsis spp. 
là nguồn dưỡng chất giàu axit béo 
omega-3 không bão hòa (HUFAs) 
cho sản lượng cao (33,6 – 84 
tấn/ha/năm). 

Tảo Spirulina spp. cho sản 
lượng cao (20 – 90 tấn/ha/năm) 
và được sử dụng làm thực phẩm 
hoặc phụ gia thức ăn. Với khả 
năng loại bỏ phosphate (99,97%) 
và nitơ (81,10%) trong nước, 
nhóm tảo này còn có vai trò điều 
chỉnh sinh học trong hệ thống 
NTTS đa loài. 

Bột biofloc với thành phần 
chính là hỗn hợp không đồng nhất 
các vi khuẩn, cũng được coi là 
thức ăn tiềm năng. Biofloc được 
sản xuất từ nước thải ao tôm và cá 
với  lượng protein 23 – 49% DW, 
có thể được sử dụng làm thức ăn 
cho tôm với tỷ lệ bổ sung lên đến 
60%. 

Dù tiềm năng, mỗi sinh vật 
biển nói trên đều có hạn chế riêng 
về thành phần dinh dưỡng, năng 
suất phụ thuộc vào môi trường, 
rủi ro nhiễm độc tố và kim loại 
nặng, và các yếu tố kháng dinh 
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dưỡng. Do đó, muốn tận dụng các 
nguyên liệu này, cần phát triển 
công nghệ như tiền xử lý, tinh chế 
sinh học hoặc lên men… Ngoài 
ra, cần nghiên cứu thêm về yêu 
cầu dinh dưỡng, môi trường của 
sinh vật, để cải thiện năng suất và 
chất lượng dinh dưỡng. 

 (thuysanvietnam.com.vn) 
 

CÂY GIỐNG MỚI NA SẦU 
RIÊNG   

Anh Nguyễn Minh Hậu, ấp An 
Hòa, xã Long Thới, huyện Chợ 
Lách (tỉnh Bến Tre), nhân giống 
thành công cây na (mãng cầu ta) 
sầu riêng, nguồn gốc từ Đài Loan.  

 
Anh Nguyễn Minh Hậu bên vườn na sầu 

riêng nhân giống. 

Anh Hậu chia sẻ: “Tôi có quen 
người bạn làm cây giống bên Đài 
Loan, thường xuyên trao đổi với 
nhau. Thấy cây lạ, có khả năng 
phát triển tại địa phương, tôi mua 
100 cây về trồng thử nghiệm, chi 
phí vận chuyển đến tận nhà gần 
300 triệu đồng (tầm 1,2 triệu 
đồng/cây giống). Tên gọi của cây 
được dịch ra từ tiếng Đài Loan, 
gai nhọn, trọng lượng gần giống 

sầu riêng. 
Ở Chợ Lách, anh Hậu trồng 

hơn 6 công (gần 2 năm), chủ yếu 
nhân giống cung cấp cho thị 
trường trong nước, người dân. 
Ngoài ra, anh còn mở rộng diện 
tích trồng ở Tây Ninh 8 công để 
nhân giống, Long An 20 công, để 
trái thu hoạch, cây gần 9 tháng 
tuổi. Hàng tháng, anh bán trung 
bình từ 2 - 3 ngàn cây giống, giá 
tùy theo kích cỡ, cách thức nhân 
giống: ghép bo từ 100 - 200 ngàn 
đồng/cây, chui cành từ 250 - 300 
ngàn đồng/cây. 

Theo anh Hậu, để trồng na sầu 
riêng hiệu quả, trước tiên, cuốc 
mô cao ráo, thoáng mát, phù hợp 
mục đích thu hoạch (để trái hay 
làm cây giống). Sau đó, đào lỗ, 
bón lót bằng phân hữu cơ, xơ dừa 
hay xử lý rễ rồi mới đặt cây 
xuống. Trong 3 tháng đầu, chú ý 
chăm sóc kỹ lưỡng, bón phân, xịt 
ngừa định kỳ (NPK, 1 - 2 muỗng 
cà phê/gốc) giúp cây bén rễ tốt. 
Khoảng cách trồng thu hoạch trái 
trung bình 3m/cây, 1m/cây dành 
cho làm cây giống. Anh Hậu đầu 
tư hệ thống tưới nước tự động, 
tiết kiệm được thời gian, chủ 
động cung cấp nước cho cây kịp 
thời và hiệu quả. 

Sau 2 năm, na sầu riêng cho 
trái chin. Đối với cây để trái, nhà 
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vườn cần bón phân NPK định kỳ 
giúp cây già đọt. Khi đọt tóp lại, 
cắt cành giúp ra tược nhanh và 
bông cũng ra theo. Mùa mưa, sử 
dụng bạt đậy gốc, nhằm hạn chế 
nước tồn đọng ảnh hưởng rễ cây. 
Khi trồng, nhà vườn cần đào 
mương, xẻ rãnh giúp thoát nước 
nhanh, hiệu quả. 

Bông na sầu riêng thuộc dạng 
lưỡng tính, nên không cần phải 
thụ phấn như những cây trồng 
khác. Tược nằm trong cuốn lá, 
cần phải tách lá thì mầm mới nảy 
nở được. Cây chịu được độ mặn 
dưới 1‰, kháng bệnh tốt. Lá cây 
mọc theo kiểu tứ diện, phát triển 
ra nhiều hướng khác nhau; 1 cuốn 
sẽ ra 2 lá đối xứng và nách lá sẽ 
mọc gần nhau. 

Theo anh Hậu trái na sầu riêng 
chín chưa xuất hiện trên thị 
thường, đa phần đang trong giai 
đoạn trồng trọt, nhân giống. 

Chủ tịch Hội Nông dân xã 
Long Thới Ngô Tấn Thành cho 
biết: Na sầu riêng là loại cây 
giống mới, lạ, được nhà vườn 
trồng thử nghiệm ở địa phương. 
Bước đầu, cây có khả năng thích 
nghi thổ nhưỡng, thu hút sự quan 
tâm của nông dân trong và ngoài 
tỉnh, ngành chuyên môn, nghiên 
cứu nông nghiệp. Kỳ vọng, cây sẽ 
mang lại hiệu quả kinh tế bền 

vững cho người trồng và tạo 
nguồn thu nhập cao.  

(Theo vietlinh.vn) 
 
 
 
Hỏi: Xin cho hỏi Cách ly 

người từ vùng dịch về địa phương 
như thế nào? 

Trả lời: Theo Bác sĩ Phạm 
Minh An, Giám đốc Sở Y tế, Phó 
Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch 
COVID-19 tỉnh:  

 Trường hợp thứ nhất: Người 
từ vùng tâm dịch TP. Hồ Chí 
Minh (quận Gò Vấp, quận 12) 
đến BR-VT, nếu thường trú ở địa 
phương khác sẽ được yêu cầu 
khai báo y tế và quay lại nơi cư 
trú, không cho vào tỉnh. Còn 
người dân thường trú tại BR-VT 
sẽ được đưa đi cách ly tập trung. 

Trường hợp thứ hai: Những 
người đến từ TP. Hồ Chí Minh 
nhưng không phải từ vùng tâm 
dịch, nếu không có hộ khẩu 
thường trú tại BR-VT hoặc là 
khách du lịch cũng sẽ được yêu 
cầu quay lại nơi cư trú. Người dân 
BR-VT đang làm việc và học tập 
ở TP. Hồ Chí Minh trở về địa 
phương sẽ được hướng dẫn tự 
cách ly tại nhà 14 ngày.  

Quy định trên bắt đầu áp dụng 
từ 12 giờ ngày 1/6. Trước tình 

HỎI – ĐÁP  
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hình dịch COVID-19 đang diễn 
biến phức tạp. Tuyên truyền, vận 
động người dân có người thân 
đang sinh sống và làm việc tại các 
địa phương có dịch không về tỉnh 
trong thời điểm này. Trường hợp 
thực sự cần thiết phải thông báo 
cho địa phương nơi lưu trú biết để 
có biện pháp phòng, chống dịch 
phù hợp. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
Hỏi: Xin cho hỏi Thời gian 

cách ly tập trung được tính như 
thế nào? 

Trả lời: F1 (người tiếp xúc 
gần với bệnh nhân Covid-19) 
cách ly tập trung 21 ngày, tính từ 
ngày tiếp xúc lần cuối với người 
mắc bệnh. 

Theo Trung tâm Kiểm soát 
Bệnh tật TP HCM (HCDC), việc 
xác định thời điểm tiếp xúc cuối 
cùng của F1 rất quan trọng vì sẽ 
quyết định thời gian cách ly tập 
trung. Những trường hợp có yếu 
tố dịch tễ rõ ràng, biết thời điểm 
tiếp xúc cuối cùng với người bị 
nhiễm nCoV thì thời gian cách ly 
được tính ít nhất 21 ngày sau lần 
tiếp xúc cuối cùng với F0. 

Một số F1, khi điều tra không 
xác định được thời điểm tiếp xúc 
cuối cùng, hoặc tiếp xúc nhiều lần 
với một F0, thậm chí một F1 có 

thể tiếp xúc với nhiều F0 khác 
nhau, có yếu tố dịch tễ di chuyển 
phức tạp, tiếp xúc nhiều yếu tố 
nguy cơ, khó xác định được thời 
điểm tiếp xúc cuối cùng, thì thời 
gian cách ly sẽ tính từ ngày vào 
khu cách ly tập trung. 

Ngoài ra, cách ly tập trung ít 
nhất 21 ngày tính từ ngày vào khu 
cách ly tập trung được áp dụng 
với các trường hợp nhập cảnh, do 
không thể xác định thời điểm tiếp 
xúc lần cuối với người mắc 
Covid-19. 

Trước đây, thời gian cách ly 
tập trung ở Việt Nam ít nhất là 14 
ngày. Từ ngày 5/5, Bộ Y tế điều 
chỉnh thời gian cách ly tập trung 
lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu 
cách ly tập trung, kể từ ngày vào 
khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối 
với người nhiễm nCoV. 

Người cách ly được lấy mẫu 
xét nghiệm nCoV ít nhất 3 lần 
vào ngày đầu, ngày thứ 14 và 
ngày thứ 20 trong thời gian cách 
ly tập trung. 

HCDC yêu cầu người đã hoàn 
thành cách ly tập trung chủ động 
khai báo y tế, khai báo về phương 
tiện di chuyển đến nơi cư trú sau 
đó, mở ứng dụng Bluezone liên 
tục, ghi chép lịch trình tiếp xúc 
trong 14 ngày. 

(Theo vnexpress.net) 


