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- Cây Đinh Lăng
- Bật hoặc tắt chế độ chống ghi đè trên USB 
trong Windows 10
- Tại sao các nguyên tố vi lượng lại quan trọng?
- Thầy giáo đam mê sáng tạo
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG ĐÔ THỊ
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BAN HÀNH MỨC PHÍ MỚI VỀ ĐĂNG KÝ
(XÁC NHẬN) SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH

NƯỚC NGOÀI VÀ LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ: HIỆU ỨNG SINH HỌC
CỦA BỨC XẠ LÊN CƠ THỂ CON NGƯỜI (KỲ 1)ĐỒNG BỘ HÓA BOOKMARKS CHROME

GIỮA MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN THOẠI ANDROID

Chrome là trình duyệt khá phổ biến hiện nay, nó không chỉ 
được cài đặt nhiều trên các máy tính thông thường mà còn xuất 
hiện mặc định trên hầu hết các dòng điện thoại Android. Khi sử 
dụng trình duyệt này, chúng ta thường nghe tới từ 
“Bookmark”...
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PHÁT TRIỂN NGHỀ TRỒNG RAU THEO HƯỚNG AN TOÀN 
VÀ BỀN VỮNG, GẮN VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG ĐÔ THỊ

Theo quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp Thành 
phố Biên Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, 
Thành phố Biên Hòa phát triển nông nghiệp theo hướng 
nông nghiệp đô thị với các mô hình sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, sử dụng ít đất, sản xuất ra các 
sản phẩm nông nghiệp sạch, tạo giá trị gia tăng cao. Thực 
tế, nông dân Biên Hòa cũng đang chuyển đổi dần sang sản 
xuất theo hướng nông nghiệp đô thị. Tp.Biên Hòa đang lập 
các dự án xây dựng các vùng sản xuất rau truyền thống Tân 
Mai, Trảng Dài, Tân Phong, Hố Nai thành vùng chuyên canh 
rau an toàn. 

Tháng 11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp 
với UBND Thành phố Biên Hòa tổ chức Hội đồng tư vấn 
đánh giá, nghiệm thu Dự án và UBND Thành phố Biên Hòa 
ban hành Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 để 
công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Dự án 
“Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau 
ăn lá trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”. 

Sau 18 tháng triển khai thực hiện Dự án có tác động các 
biện pháp kỹ thuật trong việc sản xuất các giống rau cải thìa, 
cải ngọt, cải bẹ xanh, dền và rau mồng tơi cho thấy năng 
suất các loại rau ở các điểm mô hình đều cao hơn so với 
vườn đối chứng sản xuất đại trà không sử dụng lưới và đối 
chứng sản xuất trong nhà lưới hở. Năng suất trung bình các 
loại rau trong mô hình đều cao hơn so với đối chứng sản 
xuất không sử dụng lưới từ 23,91% đến 36,00%, tăng trung 
bình 30,03%, cụ thể:

Lợi nhuận thu được từ sản xuất rau cải ngọt trung bình là 
973.960.000 đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận đạt 1,02 lần, 
vườn đối chứng canh tác trong nhà lưới hở là 531.000.000 
đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận đạt 0,57 lần và đối chứng 
sản xuất không sử dụng lưới là 287.600.000 đồng/ha/năm, 

tỷ suất lợi nhuận đạt 0,45 lần. Như vậy, so với đối chứng 
canh tác trong nhà lưới hở thì hiệu quả kinh tế vườn mô hình 
cao hơn 83,42% và cao hơn 238,65% so với sản xuất rau 
cải ngọt không sử dụng lưới.

Lợi nhuận thu được từ sản xuất rau cải bẹ xanh trung 
bình là 1.208.960.000 đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận đạt 
1,27 lần, vườn đối chứng canh tác trong nhà lưới hở là 
636.000.000 đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận đạt 0,69 lần 
và đối chứng sản xuất không sử dụng lưới là 347.600.000 
đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận đạt 0,55 lần. Như vậy, so 
với đối chứng canh tác trong nhà lưới hở thì hiệu quả kinh tế 
vườn mô hình cao hơn 90,09% và cao hơn 247,80% so với 
sản xuất rau cải bẹ xanh không sử dụng lưới.

Lợi nhuận thu được từ sản xuất rau cải thìa trung bình là 
1.073.960.000 đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận đạt 1,11 lần, 
vườn đối chứng canh tác trong nhà lưới hở là 511.000.000 
đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận đạt 0,54 lần và đối chứng 
sản xuất không sử dụng lưới là 301.600.000 đồng/ha/năm, 
tỷ suất lợi nhuận đạt 0,47 lần. Như vậy, so với đối chứng 
canh tác trong nhà lưới hở thì hiệu quả kinh tế vườn mô hình 
cao hơn 110,17% và cao hơn 256,09% so với sản xuất rau 
cải thìa không sử dụng lưới.

Lợi nhuận thu được từ sản xuất rau dền trung bình là 
854.360.000 đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận đạt 0,95 lần, 
vườn đối chứng canh tác trong nhà lưới hở là 453.200.000 
đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận đạt 0,52 lần và đối chứng 
sản xuất không sử dụng lưới là 272.320.000 đồng/ha/năm, 
tỷ suất lợi nhuận đạt 0,46 lần. Như vậy, so với đối chứng 
canh tác trong nhà lưới hở thì hiệu quả kinh tế vườn mô hình 
cao hơn 88,52% và cao hơn 213,73% so với sản xuất rau 
dền không sử dụng lưới.

Lợi nhuận thu được từ sản xuất rau mồng tơi trung bình là 
1.292.795.556 đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận đạt 1,31 lần, 
vườn đối chứng canh tác trong nhà lưới hở là 570.111.111 
đồng/ha/năm, tỷ suất lợi nhuận đạt 0,59 lần và đối chứng 
sản xuất không sử dụng lưới là 342.200.000 đồng/ha/năm, 
tỷ suất lợi nhuận đạt 0,51 lần. Như vậy, so với đối chứng 
canh tác trong nhà lưới hở thì hiệu quả kinh tế vườn mô hình 
cao hơn 126,76% và cao hơn 277,79% so với sản xuất rau 
mồng tơi không sử dụng lưới.

Bên cạnh đó, Kết quả của Dự án đã xây dựng Mô hình 
sản xuất rau ăn lá trong nhà lưới đạt tiêu chuẩn VietGAP; 05 
Sổ tay sản xuất rau ăn lá theo tiêu chuẩn VietGAP: (1) cải 
ngọt, (2) cải thìa, (3) cải bẹ xanh, (4) rau dền, (5) rau mồng 
tơi; Xây dựng mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm và Xây dựng video tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết 

Ảnh: Mô hình sản xuất rau trong nhà màng đạt tiêu chuẩn VietGAP
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Kỹ thuật sản xuất rau ăn lá theo tiêu chuẩn VietGAP gồm 
các bước: Lựa chọn địa điểm thực hiện mô hình; Tập huấn 
chuyển giao kỹ thuật; Xây dựng hệ thống quản lý VietGAP; 
Soạn thảo tài liệu và hồ sơ lưu trữ của hệ thống quản lý chất 
lượng; Thống nhất quy trình sản xuất rau và vẻ sơ đồ vườn 
sản xuất; Hướng dẫn xây dựng kho phân thuốc, khu xử lý 
thuốc bảo vệ thực vật và các yêu cầu khác của VietGAP; 
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác; Phân tích mẫu sản 
phẩm rau theo yêu cầu VietGAP; Đánh giá nội bộ; Gửi phiếu 
đăng ký đánh giá chứng nhận VietGAP và đánh giá chính 
thức.

Đặc biệt, sau 18 tháng thực hiện “Mô hình sản xuất rau 
trong nhà màng đạt tiêu chuẩn VietGAP”, với việc tuân thủ 
đúng quy trình kỹ thuật trong quá trình sản xuất, vào ngày 
01/7/2019, sản phẩm rau ăn lá của 05 hộ thuộc Tổ hợp tác 
sản xuất rau Đoàn Kết, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đã 
được Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC (TP.
Hồ Chí Minh) chứng nhận đạt tiểu chuẩn VietGAP trên diện 
tích 10.000m2.  Những công đoạn khó như: ghi chép nhật 
ký sản xuất, sử dụng phân bón vi sinh…đều được các hộ 
thuân thủ nghiêm ngặt. Rau tại các nhà vườn tham gia mô 
hình đều sinh trưởng và phát triển khá tốt, tần suất xuất hiện 
sâu bệnh hại đã giảm rõ rệt so với vùng đối chứng. Năng 
suất rau bình quân ở các mô hình tăng 31,9%; Hiệu quả 
kinh tế cao hơn 91,7% so với mô hình canh tác có lưới phân 
mưa và cao hơn 246,3% so với sản xuất không sử dụng nhà 
lưới. Sau khi chứng nhận VietGAP cho 05 hộ này sẽ là cơ sở 
để TP.Biên Hòa tổ chức nhân rộng mô hình, phát triển vùng 
trồng rau an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân 
thành phố. Đồng thời sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ hỗ trợ nhà vườn xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và phát 
triển thương hiệu rau an toàn để ổn định về đầu ra, nâng 
cao hiệu quả kinh tế - xã hội và hiệu quả môi trường rất lớn. 

Hiệu quả kinh tế - xã hội của Dự án:

-  Tăng thu nhập cho người tham gia mô hình: Hiệu quả 
kinh tế trực tiếp từ các mô hình sản xuất rau đã được khẳng 
định trong thực tế với lợi nhuận của các cây rau trung bình 
tăng 99,79% so với đối chứng trồng rau trong nhà lưới hở và 
tăng 246,81% so với đối chứng không sử dụng lưới.

- Dự án đã tập huấn 80 lượt nhà vườn hiểu biết và có thể 
thực hành sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Với sự hỗ 
trợ và hướng dẫn của các kỹ thuật viên, nhà vườn trồng rau 
mạnh dạn áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng 
suất và đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Tạo công ăn việc làm, đời sống người dân được cải 
thiện góp phần đời sống vật chất và văn hóa, ổn định an ninh 
chính trị ở địa phương.

- Sản phẩm đạt chất lượng và an toàn thực phẩm góp 
phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

- Đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho người lao động.

Hiệu quả môi trường của Dự án:

- Quá trình tham gia thực hiện dự án người nông dân 
sản xuất rau đã từng bước ý thức việc tuân theo đúng quy 
trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP để vừa tạo ra sản 
phẩm đảm bảo an toàn đáp ứng nhu cầu của thị trường vừa 
góp phần bảo vệ môi trường. 

- Sử dụng hợp lý và hiệu quả phân bón, nông dược giảm 
tác động đối với môi trường. 

- Cải thiện dinh dưỡng đất, giúp cân hệ sinh thái trong 
đất, tăng độ phì nhiêu đất nhằm đảm bảo tính bền vững, 
giảm xói mòn và thoái hóa đất.

- Sử dụng nguồn nước thích hợp và hiệu quả nên giảm 
tác hại đến môi trường; bảo vệ nguồn nước, đối phó tốt hơn 
với tình hình hạn hán do biến đổi khí hậu. 

- Giúp tăng hiệu quả sử dụng đất, tác động có lợi cho 
môi trường.

Kết quả của Dự án là tiền đề và là cơ sở để thành phố 
Biên Hòa triển khai nhân rộng mô hình, phát triển nghề trồng 
rau theo hướng an toàn và bền vững, gắn với phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong đô thị. Dự án đã đem 
lại hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường cho nhà vườn 
trồng rau và đã lan tỏa được nhiều người dân muốn tham 
gia mô hình và mở rộng diện tích sản xuất rau theo tiêu 
chuẩn VietGAP cho tất cả tổ viên Hợp tác xã, chính quyền 
địa phương rất quan tâm; đồng thời Hợp tác xã rau Trảng Dài 
được thành lập trong đó Giám đốc là 1 doanh nghiệp tiêu 
thụ rau sẽ là điều kiện thuận lợi để mô hình được nhân rộng. 
Thường xuyên phối hợp với UBND phường Trảng Dài thường 
xuyên kiểm tra và nhắc nhở các hộ tham gia mô hình tiếp tục 
thực hiện việc ghi chép nhật ký sản xuất để phục vụ đánh giá 
giám sát và có thể tái chứng nhận VietGAP. Các tổ viên rất 
nhiệt tình tham gia mô hình, tuân thủ tốt quy trình sản xuất 
cũng như các quy định của VietGAP, đặc biệt các tổ viên đã 
ghi chép nhật ký sản xuất đầy đủ. Các cây rau trong mô hình 
sinh trưởng phát triển tốt, năng suất các loại rau ăn lá tang 
cao. Dự án đã đưa ra các giải pháp cụ thể để duy trì và nhân 
rộng mô hình và hỗ trợ cho hợp tác xã cung cấp nguồn rau 
sạch ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Ảnh: Nông dân và Tổ viên hợp tác xã tham quan, học tập mô hình 

Đoàn Đại Ngọc Điệp
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BAN HÀNH MỨC PHÍ MỚI 
VỀ ĐĂNG KÝ (XÁC NHẬN) 

SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH 
NƯỚC NGOÀI VÀ LỆ PHÍ 
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo 
gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã 
hội ứng phó với dịch Covid-19, ngày 26/5/2020 Bộ trưởng 
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC quy 
định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số 
mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp. Cụ thể 
từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, các mức thu, 
nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước 
ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp được giảm 50% so với 
mức phí được quy định trước đây.

1. Đối với đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch 
nước ngoài, mức thu, nộp phí như sau:

 - Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp 
phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 
Thông tư số 232/2016/TT-BTC và trong thời gian này không 
áp dụng mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã 
vạch nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 
số 232/2016/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí đăng ký (xác 
nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài theo mức thu 
quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC.

2. Đối với sở hữu công nghiệp, mức thu nộp phí như 
sau:

- Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp 
lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy 
định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 
ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC và trong 
thời gian này, không áp dụng mức thu lệ phí sở hữu công 
nghiệp theo quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở 
hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/
TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, thực hiện nộp lệ phí sở 
hữu công nghiệp theo mức thu quy định tại mục A Biểu mức 
thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông 
tư số 263/2016/TT-BTC.

Đây là một trong nhiều chính sách của nhà nước nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn 
trong giai đoạn dịch Covid-19, đồng thời tạo tiền đề để doanh 
nghiệp chung tay cùng nhà nước, nhân dân hoàn thành mục 
tiêu phát triển kinh tế năm 2020. Thông tư này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Ngọc Mai

CÂY ĐINH LĂNG

Đinh lăng còn được gọi là cây gỏi cá, Không chỉ là cây 
cảnh thông dụng, cây rau được ưa dùng, đinh lăng còn là 
một vị thuốc nam có tính năng chống dị ứng, giải độc thức 
ăn, chống mệt mỏi và làm tăng sức dẻo dai của cơ thể. 

Tên khoa học: Polyscias fruticosa L. Harms, họ Ngũ 
gia bì (Arliaceae)

Đặc điểm của cây: Đinh lăng là một loại cây nhỏ, sống 
nhiều năm, cao từ 0,8-1,5m, thân nhẵn không có gai và 
phân nhánh nhiều. Lá kép 3 lần xẻ lông chim, dài 20-40cm. 
Phiến lá kép có thùy sâu và mép có răng cưa không đều. 
Vò ra lá có mùi thơm. Cụm hoa là một khối hình chùy ngắn, 
gồm nhiều tán đơn hợp lại. Mỗi tán mang nhiều hoa nhỏ có 
cuống ngắn. Hoa 5 cánh trắng hình trứng, dài 2mm có 5 
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Cải cách hành chính

nhị với chỉ nhị ngắn và mảnh, bầu dưới có 2 ô có rìa trắng 
nhạt. Quả dẹt màu trắng bạc dài 3-4mm, dày 1mm, mang 
vòi tồn tại.

Thành phần hóa học: Trong rễ cây đinh lăng có glucozit, 
alcaloit, saponin triterpen, flavonoit tanin và 13 loại axit amin 
trong đó có lyzin, xystein, methionin là những axit amin 
không thể thay thế được. Vitamin B1 trong thân và lá cũng 
có nhưng ít hơn. 

Công dụng: 

Lá cây đinh lăng thu hái quanh năm, có thể dùng tươi 
hay khô. Lá có vị nhạt, bùi, hơi đắng tính bình, có tác dụng 
giải độc thức ăn, chống tanh hôi, chống dị ứng, chữa mẩn 
ngứa, chữa ho ra máu, bệnh kết lỵ, cầm máu.

Vỏ thân cây và rễ cây (có người còn gọi là củ đinh lăng): 
có tác dụng an thần, tăng sức dẻo dai của cơ thể như nhân 
sâm (vì thế còn gọi là sâm đinh lăng), lợi tiểu tiện, chống 
đau nhức xương, chống mệt mỏi. Cách dùng: Bóc lấy vỏ, 
thân và rễ cây, thái nhỏ, phơi khô, sao vàng hạ thổ và sử 
dụng theo 2 cách: Ngâm rượu (không hạn chế) tùy theo độ 
đậm đặc của rượu, mỗi ngày dùng từ 30 - 50 ml vào buổi 
tối, liên tục trong khoảng 20 đến 30 ngày sẽ thấy tác dụng 
(đỡ mệt mỏi, hết đau nhức xương, khớp).

Một vài đơn thuốc có sử dụng Đinh Lăng

Bồi bổ cơ thể, ngừa dị ứng: Lá đinh lăng tươi từ 150-
200g, nấu sôi khoảng 200 ml nước. Cho tất cả lá đinh lăng 
vào nồi, đậy nắp lại, sau vài phút, mở nắp và đảo qua đảo lại 
vài lần. Sau 5-7 phút, chắt ra để uống nước đầu tiên, đổ tiếp 
thêm khoảng 200 ml nước vào để nấu sôi lại nước thứ hai. 
Cách dùng lá tươi thuận tiện vì không phải dự trữ, không tốn 
thời gian nấu lâu, lượng nước ít, người bệnh dễ uống nhưng 
vẫn đảm bảo được lượng hoạt chất cần thiết.

Chữa tắc tia sữa: Rễ đinh lăng 40 g, gừng tươi 3 lát, đổ 
500 ml nước sắc còn 250 ml. Chia làm 2 lần uống trong 
ngày. Uống khi thuốc còn nóng.

Chữa nổi mề đay, mẩn ngứa do dị ứng: Lá đinh lăng khô 
80g, đổ 500ml nước sắc còn 250ml. Chia làm 2 lần uống 
trong ngày.

Ngoài ra, theo Y học cổ truyền, Hải Thượng Lãn Ông đã 
dùng rễ Đinh lăng sao vàng, sắc cho phụ nữ uống sau khi đẻ 
để chống bệnh đau dạ con và làm tăng tiết sữa.

Dùng rễ Đinh lăng liều cao sẽ thấy hiện tượng say, mệt 
mỏi. Lá Đinh lăng được dùng theo kinh nghiệm dân gian để 
tránh bệnh kinh giật cho trẻ em. Lấy cả lá non và lá già phi 
khô đem lót gối hoặc trải giường cho trẻ nằm. Thân và cành 
Đinh lăng sắc uống với liều 20 - 30g, chữa đau lưng, mỏi gối 
tê thấp. Dùng riêng hoặc phối hợp với rễ cây Xấu hổ, Cúc 
tần, Bưởi bung, Cam thảo dây.

Đinh lăng còn được dùng chữa ban sởi, ho ra máu, kiết 
lỵ. Phối hợp với Sữa ong chúa là thuốc bổ rất tốt.

Chú ý: Tránh nhầm với cây Đinh lăng lá tròn (Polyscias 
balfouriana Bailey), Đinh lăng lá to hay Đinh lăng lá ráng 
(Polysciasfilicifolia (Merr) Baill), Đinh lăng trổ hay Đinh 
lăng viền bạc (Polyscias guilfoylei Baill), Đinh lăng đĩa 
(Nothopanax scutellarius (Burm.f.) Merr), Đinh lăng răng 
(Polyscias serrata Bail) và loài Polyscias sambucifolia 
(Sieber) Harms. Những loài này không dùng làm.

Hình 1: Lá đinh lăng

Hình 2: Rễ đinh lăng

Hình 3: Hoa, quả đinh lăng

Vân Khánh
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BẬT HOẶC TẮT CHẾ ĐỘ CHỐNG GHI ĐÈ TRÊN USB TRONG WINDOWS 10

Cho phép ghi đè (USB Write) hay chống ghi đè (USB 
Write protection) là tính năng bảo mật có thể được kích hoạt 
trên mọi thiết bị lưu trữ USB hiện nay. Mục đích của việc cho 
phép ghi đè trên USB là để duy trì tính toàn vẹn khi lưu trữ dữ 
liệu. Ngược lại, khi bật tính năng chống ghi đè, dữ liệu trên 
USB sẽ không bị sửa đổi, do vậy nó có thể ngăn chặn virus 
tấn công vào dữ liệu hay truy cập/sao chép trái phép từ hệ 
điều hành Windows 10 sang thiết bị USB của người dùng. 

 Có 02 hình thức chống ghi đè sẵn có cho mọi thiết 
bị lưu trữ USB là sử dụng phần cứng và sử dụng phần mềm. 
Chế độ chống ghi bằng phần cứng hầu hết được tích hợp 
trong đầu đọc thẻ nhớ hoặc một số ổ đĩa USB. Thường thì 
chúng ta sẽ thấy một công tác ở bên cạnh của thiết bị hoạt 
động bằng cách trượt qua, trượt lại tương ứng với chức năng 
bật hoặc tắt chế động chống ghi đè. Trong bài viết dưới đây, 
Bản tin Khọa học & Ứng dụng sẽ chia sẻ cách bật hoặc tắt 
chế độ chống ghi bằng phần mềm khi chúng ta sử dụng 
Windows 10.

Bật hoặc tắt USB Write Protectrion thông qua Registry 
Editor

Đây là một hoạt động can thiệp vào Registry trong 
Windows 10, vị vậy tốt nhất là bạn nên sao lưu registry 
hoặc tạo điểm phục hồi hệ thống để tránh trường hợp sai 
quy trình. Và khi chúng ta đã thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa cần thiết thì có thể tiến hành theo các bước sau:

Nhấn tổ hợp phím Windows+R để bật hộp thoại Run

Trong hộp thoại này, nhập regedit và nhấn Enter để mở 
cửa sổ Registry Editor

Điều hướng đến khóa Control theo đường dẫn HKEY_
LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Trong ngăn bên trái, bạn nhấn chuột phải vào 
khóa Control và chọn New>Key rồi đặt tên cho nó là 
StorageDevicePolicies, nhấn Enter. Tiếp tục nhấn khóa 
StorageDevicePolicies vừa tạo, trong khung bên phải hãy 
nhấn chuột phải vào một khoảng trống bất kỳ và chọn New 
> DWORD (32-bit) Value, đặt tên là WriteProtect và Enter. 
Bạn nhấn đúp chuột vào WriteProtect để chỉnh sửa thuộc 
tính của nó, nhập số 1 vào phần Value data rồi Enter để lưu 
lại thay đổi. Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực. 
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Ngọc Ân

Như vậy bạn đã kích hoạt thành công chế độ chống 
ghi đè cho các thiết bị USB, nếu như muốn tắt chế độ này, 
chúng ta chỉ cần truy cập vào khóa StorageDevicePolicies 
như đã đề cập ở trên và xóa mục WriteProtect trong khung 
bên trái rồi khởi động lại máy tính. 

Bật hoặc tắt USB Write Protectrion Local Group Policy 
Editor

Nhấn tổ hợp phím Windows+R để mở hộp thoại Run

Trong hộp thoại nay, bạn nhập gpedit.msc và nhấn Enter 
để mở cửa sổ Group Policy Editor

Trong cửa sổ Local Group Policy Editor hiện ra, tại ngăn 
bên trái hãy điều hướng tới mục Removable Storage Access 
theo đường dẫn Computer Configuration > Administrative 
Templates > System > Removable Storage Access.

Trong khung bên phải, cuộn thanh trượt xuống mục 
Removable Disks: Deny Write access. Nhấn đúp chuột vào 
mục này để chỉnh sửa thuộc tính của nó, tại cửa sổ vừa 
hiện ra, bạn chọn nút Enabled, nhấn nút Apply, nhấn OK để 
lưu lại thay đổi. Tới đây bạn có thể thoát khỏi Local Group 
Policy Editor, tiếp đến mở cửa sổ lệnh Command Prompt, 
tại dấu nhắc lệnh nhập gpupdate /force rồi Enter. Bây giờ 
thì hãy khởi động lại máy tính của mình để những thay đổi 
có hiệu lực. 

 Nếu bạn muốn tắt chế độ chống ghi, hãy lặp lại 
các bước ở trên, nhưng đối với các thuộc tính của mục 
Removable Disks: Deny Write access hãy chọn Disabled 
hoặc Not Configured thay vì Enabled như trên.



Đời sốngĐời sống

8

TẠI SAO CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG LẠI QUAN TRỌNG?

Nguyên tố vi lượng là vi chất dinh dưỡng cần thiết cho 
các chức năng khác nhau của cơ thể. Không có đủ chúng 
có thể gây ra rối loạn chuyển hóa và các bệnh mãn tính.

Các nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng trong các 
chức năng sức khỏe. Trên thực tế, các chuyên gia ước tính 
rằng chúng thực hiện ít nhất 5 chức năng trong cơ thể sống. 
Chúng còn được gọi là kim loại vi lượng và bạn thường có 
thể lấy chúng qua thực phẩm. 

Chúng bao gồm những gì? Chúng liên quan đến những 
cơ quan nào? Trong bài viết này, chúng tôi muốn cho bạn 
biết mọi thứ bạn cần biết về các nguyên tố vi lượng. Ngoài 
ra, chúng tôi sẽ cho bạn biết những điều quan trọng nhất về 
chúng và những nhiệm vụ mà chúng thực hiện trong cơ thể.

Nguyên tố vi lượng là gì?

Nguyên tố vi lượng là những khoáng chất chúng ta tìm 
thấy với một lượng rất nhỏ trong cơ thể. Ngoài ra, chúng rất 
cần thiết để cơ thể hoạt động bình thường.

Nói chung, chúng giúp thực hiện các chức năng trao 
đổi chất, như điều chỉnh và hình thành các cấu trúc như 
hormone hoặc màng tế bào. Ngoài ra, chúng còn tham gia 
vào các hoạt động của enzym.

Tại sao chúng lại quan trọng?

Như chúng ta đã đề cập, các nguyên tố vi lượng thực 
hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể. Ví dụ đây là một 
số điều quan trọng nhất:

* Canxi: Nó can thiệp vào hệ thần kinh. Ngoài ra, nó can 
thiệp vào xương, răng và đông máu.

* Copper: Đây là một phần của các mô cơ thể, như gan, 
não, thận và tim.

* Fluorine: Đây là một phần của răng.

* Phosphorus: Giúp hình thành protein.

* Iron: Điều này giúp tích hợp hemoglobin. Ngoài ra, nó 
còn tham gia vào quá trình hô hấp tế bào, oxy hóa glucose, 
oxy hóa axit béo và tổng hợp DNA.

* Mangan: Nó là một phần của một số enzym. Nếu bạn 
không có đủ, nó có thể gây giảm cân, viêm da và buồn nôn. 
Ngoài ra, nó có thể đóng một vai trò trong các chức năng 
sinh sản và tình dục.

* Ma-giê: Giúp chuyển hóa glucose.

* Kali: Nó cân bằng môi trường bên trong.

* Sodium: Giống như kali, chất này cũng cân bằng môi 
trường bên trong.

* Iodine: Đây là chất cần thiết cho chức năng tuyến giáp.

* Zinc: Nó tham gia vào quá trình trao đổi chất của 
protein và axit nucleic. Vì vậy, nó có vai trò rất quan trọng 
trong quá trình mang thai và sự phát triển của thai nhi. Ngoài 
ra, nó thúc đẩy hoạt động của nhiều enzym.

Điều gì xảy ra nếu thiếu hụt nguyên tố vi lượng?

Điều quan trọng cần nói rõ là một số nguyên tố vi lượng 
được coi là thiết yếu, vì vậy không được cung cấp đủ sẽ 
gây ra những thay đổi về chuyển hóa và sinh lý được gọi là 
bệnh thiếu hụt. Ngoài ra, chúng có liên quan đến các bệnh 
chuyển hóa.
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Trên thực tế, một số nghiên cứu cho thấy thiếu sắt là 
một trong những khía cạnh thường gặp nhất của suy dinh 
dưỡng trên toàn thế giới. Ở các nước đang phát triển, thiếu 
sắt thường đi kèm với các thiếu hụt khác. Ví dụ, nó thường 
đi kèm với kẽm và iốt; vitamin A, B12 và axit folic; trong số 
những người khác.

Nguyên nhân thiếu sắt

Một số nguyên nhân phổ biến nhất của thiếu sắt là:

* Chế độ ăn uống thiếu sắt: kém dinh dưỡng, nghiện 
rượu mãn tính, giảm tiêu thụ protein động vật và vitamin C.

* Các tình huống mà bạn cần thêm sắt: mang thai, phẫu 
thuật, kinh nguyệt, thời thơ ấu và thanh thiếu niên, xuất huyết 
tiêu hóa, bệnh thận và hơn thế nữa.

* Hấp thu qua đường tiêu hóa không đầy đủ: có thể bị 
cản trở sự hấp thu với một số loại thực phẩm hoặc thuốc.

Đối với các nguyên tố vi lượng khác, sự thiếu hụt có thể 
gây ra các triệu chứng sau:

* Acid Folic: dị tật ống thần kinh hoặc sẩy thai.

* Iodine: sẩy thai hoặc thiểu năng trí tuệ.

* Selen, đồng, canxi: chúng có liên quan đến các biến 
chứng thai kỳ và các vấn đề với sự phát triển của thai nhi.

* Ma-giê: tiền sản giật và sinh non.

* Zinc: tiền sản giật và nguy cơ đẻ non.

Tất cả chúng ta có cần cùng một lượng nguyên tố vi 
lượng không?

Đây là điều chúng ta cần phải làm rõ. Ngoài ra, có những 
tình huống hoặc giai đoạn khác nhau trong cuộc sống mà 

bạn sẽ cần tiêu thụ nhiều nguyên tố vi lượng hơn. Như chúng 
tôi đã đề cập, điều này bao gồm mang thai, cho con bú, thời 
thơ ấu hoặc tuổi vị thành niên.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng có một số bệnh có thể thay đổi 
mức độ bạn cần. Trong bất kỳ trường hợp nào trong số này, 
bạn sẽ muốn đảm bảo có đủ.

Ngăn ngừa sự thiếu hụt các nguyên tố vi lượng

Cách tốt nhất để tránh thiếu hụt là tuân theo một chế độ 
ăn uống cân bằng. Điều đó bao gồm ăn càng nhiều loại thực 
phẩm khác nhau càng tốt, cả động vật và thực vật. Ngoài ra, 
đừng quên rằng cách tốt nhất để tiêu thụ các khoáng chất vi 
lượng là đưa chúng qua thực phẩm.

Trong những trường hợp cụ thể như mang thai, thời thơ 
ấu hoặc một số bệnh nhất định, tốt nhất bạn nên nói chuyện 
với bác sĩ về những gì bác sĩ khuyến nghị để ngăn ngừa sự 
thiếu hụt. Ngoài ra, bác sĩ có thể cho bạn biết những chất bổ 
sung mà bạn có thể cần để đáp ứng các yêu cầu.

Kết luận

Các nguyên tố vi lượng thực hiện rất nhiều chức năng 
của cơ thể, do đó không được cung cấp đủ có thể gây ra 
các vấn đề về sức khỏe.

Cuối cùng, để ngăn ngừa sự thiếu hụt các nguyên tố vi 
lượng, điều phổ biến nhất là bạn cần tuân theo một chế độ 
ăn uống cân bằng. Đôi khi, bạn có thể cần phải uống bổ 
sung chúng để tránh các vấn đề trong tương lai.

Lưu Trường (Theo Health and Natural Life)
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ĐỒNG BỘ HÓA BOOKMARKS CHROME GIỮA MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN THOẠI ANDROID

Chrome là trình duyệt khá phổ biến hiện nay, nó không 
chỉ được cài đặt nhiều trên các máy tính thông thường mà 
còn xuất hiện mặc định trên hầu hết các dòng điện thoại 
Android. Khi sử dụng trình duyệt này, chúng ta thường nghe 
tới từ “Bookmark”, đó là một chức năng quen thuộc kể từ khi 
các trình duyệt ra đời, Bookmark (Dấu trang) chính là một 
hình thức đánh dấu các trang web để bạn mở lại khi cần 
thiết. Với một tài khoản Google của mình, bạn có thể đồng 
bộ hóa Bookmark trên tất cả các thiết bị, đây là một điều 
rất cần thiết khi mà điện thoại thông minh ngày càng được 
sử dụng nhiều hơn trong công việc. Những gì bạn cần làm 
là đăng nhập bằng cùng một địa chỉ Gmail cho các thiết bị 
thường sử dụng. 

Theo tùy chọn mặc định khi bạn bật chức năng này là 
đồng bộ hóa mọi thứ, bao gồm: Dấu trang, lịch sử các trang 
đã truy cập, các tab đã mở, mật khẩu đã lưu, thông tin tự 
động nhập, cài đặt và tùy chọn,…Bài viết hướng dẫn sau 
đây sẽ giúp bạn đồng bộ hóa Dấu trang giữa máy tính và 
điện thoại Android để tiện truy cập các trang web yêu thích 
mà không cần phụ thuộc vào máy tính. 

Tùy chọn từ Chrome trên máy tính: 

Nếu như không muốn đồng bộ hóa mọi thứ, bạn có thể 
tùy chọn chỉ đồng bộ Dấu trang trong Chrome theo các 
bước sau: 

Mở Chrome trên máy tính và đăng nhập bằng tài khoản 
Gmail thường dùng của mình, từ giao diện cửa sổ trình 

duyệt, bạn nhấn vào biểu tượng 3 chấm dọc nằm tại góc 
trên bên phải cửa sổ và chọn Cài đặt.

Trong phần giao diện hiện ra, bạn nhấn vào mục Đồng 
bộ hóa và các dịch vụ của Google, phía dưới khung Đồng 
bộ tiếp tục chọn mục Quản lý dữ liệu đồng bộ hóa.

Nhấn vào tùy chọn Tùy chỉnh dữ liệu đồng bộ hóa, phía 
dưới bạn kéo các thanh trượt để tắt hết các dữ liệu tương ứng 
và chỉ để mục Dấu trang thôi. Ngoài ra, nếu bạn muốn thêm 
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Ngọc Ân

dữ liệu nào cần đồng bộ thì bật nó lên. Như vậy đến đây bạn 
đã tiến hành đồng bộ và sao lưu các tùy chọn vào tài khoản 
Gmail mình đã đăng nhập.

Cài đặt cho điện thoại: 

Mở Chrome trên điện thoại và cũng nhấn vào biểu tượng 
3 chấm dọc tại góc trên bên phải màn hình và chọn mục 
Cài đặt, tiếp theo đăng nhập bằng tài khoản Gmail mà bạn 
sử dụng cho Chrome trên máy tính. 

Màn hình tiếp theo sẽ hỏi Bạn muốn bật tính năng đồng 
bộ hóa không?, ở đây chúng ta nhấn nút Có, tôi đồng ý, 
ngay sau đó chức năng đồng bộ hóa và các dịch vụ của 
Google đã được bật lên. Khi đó bạn hãy nhấn vào chức năng 

này, tại màn hình tiếp theo, chúng ta chọn Quản lý dữ liệu 
đồng bộ hóa.

Trong màn hình tùy chọn này, bạn cũng chọn Đồng bộ 
hóa mọi thứ (bằng cách kéo thanh trượt qua bên phải) hoặc 
chỉ chọn đồng bộ Dấu trang mà thôi, ở đây bạn kéo thanh 
trượt ngược lại và nhấn chọn một mục cần đồng bộ. 

Quay trở lại giao diện chính của trình duyệt, nhấn vào nút 
3 chấm và chọn mục Dấu trang chúng ta sẽ thấy toàn bộ 
các trang web mà bạn đã đánh dấu trên máy tính.  
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AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ 
HIỆU ỨNG SINH HỌC CỦA BỨC XẠ LÊN CƠ THỂ CON NGƯỜI (KỲ 1)

Bức xạ hạt nhân đã được ứng dụng rộng rãi trong cuộc 
sống con người, việc tiếp xúc môi trường bức xạ tự nhiên 
cũng không còn xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên để ứng dụng 
bức xạ hạt nhân có hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị, 
vấn đề cần được quan tâm đúng mức đó là an toàn bức xạ. 
Trong vấn đề này chúng ta cần xem xét đến ảnh hưởng của 
bức xạ đến cơ thể con người như thế nào?

Hiệu ứng sinh học của bức xạ đã phát hiện từ những 
ngày đầu tiên sử dụng bức xạ. Nguồn thông tin chính có 
được bằng cách theo dõi sự chiếu xạ nhân viên bức xạ, 
các nhóm dân chúng sống sót sau hai vụ nổ bom nguyên 
tử xuống Nhật Bản năm 1945. Từ các sự kiện này, các nhà 
khoa học đã nghiên cứu được sự tương tác giữa bức xạ với 
vật chất sống, cụ thể là hiệu ứng sinh học của bức xạ gây 
tác dụng lên cơ thể sống của chúng ta.

* Cơ chế tương tác của bức xạ ion hoá đến cơ thể con 
người và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học của 
bức xạ

Hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hoá tương tác của đến 
cơ thể con người theo cơ chế trực tiếp và gián tiếp:

- Cơ chế trực tiếp: các bức xạ trực tiếp phá vỡ tế bào 
(đặc biệc là hạt alpha có năng lượng lớn) gây ion hoá, làm 
đứt gẫy các mối liên kết trong gen, các nhiễm sắc thể của 

tế bào, làm sai lệch cấu trúc gen và nhiễm sắc thể, gây tổn 
thương đến tế bào.
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- Cơ chế gián tiếp: trong cơ chế gián tiếp, do cơ thể con 
người chứa 70% nước nên sự ion hoá của bức xạ làm thay 
đổi phân tử nước, tạo nên hoá chất làm thay đổi nhiễm sắc 
thể, từ đó làm thay đổi cấu trúc và chức năng tế bào, sự thay 
đổi này có thể biểu hiện ở các triệu chứng lâm sàng như 
buồn nôn, đục nhân mắt hoặc ung thư sau 1 thời gian dài.

 Quá trình ảnh hưởng của bức xạ lên cơ thể người nhìn 
chung là rất phức tạp, tuy nhiên có thể giản lược quá trình 
xảy ra qua 4 giai đoạn:

- Giai đoạn vật lý ban đầu: diễn tra trong thời gian rất 
ngắn (khoảng 10-16 giây), năng lượng bức xạ bị tế bào hấp 
thụ và xuất hiện ion hoá. Trong nước thì quá trình được biểu 
thị: Bức xạ -> H2O -> H2O+ + e-

- Giai đoạn hoá lý: giai đoạn này kéo dài 10-6 giây

Các ion dương bị phân ly: H2O+ -> H+ + OH; các ion 
âm là e- thì dính vào phân tử nước trung hoà và sau đó lại 
phân ly: e- + H2O -> H2O- -> H + OH-. 

Như vậy các sản phẩm còn lại của sự tương tác bao 
gồm: H+ và OH-  tồn tại trong nước bình thường khá lâu, khá 
nhiều và không gây ra các phản ứng tiếp theo; H và OH là 
các gốc tự do, có nghĩa là chúng có một điện tử không có 
cặp và hoạt tính hoá học rất cao, vì vậy OH có thể kết hợp 
với nhau để tạo thành Peroxide H2O2.

- Giai đoạn hoá học: giai đoạn này kéo dài vài giây, các 
sản phẩm phản ứng  tương tác với các phân tử hữu cơ quan 
trọng của tế bào. Các gốc tự do và các tác nhân ôxy hoá có 
thể nhiễm vào các phân tử phức hệ, ví dụ chúng tự dính vào 
phân tử hoặc làm đứt gãy các mối liên kết trong các phân tử.

- Giai đoạn sinh học: thời gian của giai đoạn này thay đổi 
rất khác nhau, từ vài chục phút đến vài chục năm, thể hiện 
ở các triệu chứng cụ thể. Sự thay đổi ở giai đoạn hoá học 
có thể ảnh hưởng đến tế bào riêng lẻ theo các cách khác 
nhau, ví dụ như giết chết tế bào trong thời gian ngắn; ngăn 
cản hoặc làm chậm trễ việc phân chia tế bào, thay đổi vĩnh 
viễn tế bào và truyền cho con cháu… Sự ảnh hưởng này 
được chia làm 2 loại: Hiệu ứng somatic (cá thể) xuất hiện do 
tổn thất của các tế bào bình thường trong cơ thể và chỉ ảnh 
hưởng lên người bị chiếu xạ; Hiệu ứng Hereditary (di truyền) 
xuất hiện do tổn thất của các tế bào thuộc cơ quan sinh 
sản, các bộ phận sinh dục. Sự khác nhau quan trọng trong 
trường hợp này là ở chỗ sự tổn thất có thể truyền cho con 
cháu và các thế hệ mai sau của người bị chiếu xạ.

Bức xạ tác động lên cơ thể người qua cơ chế trực tiếp và 
gián tiếp, tuy nhiên mức tác động của bức xạ lên cơ thể con 
người phụ thuộc vào các yếu tố:

- Năng lượng bức xạ truyền cho cơ thể - Liều hấp thụ D;

- Đặc tính của từng loại bức xạ - trọng số bức xạ - liều 
tương đương H;

- Đặc tính của mô hay cơ quan - trọng số mô - liều hiệu 
dụng E;

- Cách chiếu xạ: chiếu liều cao 1 lần, nhiều lần; chiếu 
liều thấp (trường diễn); chiếu bộ phận hay toàn thân; thể 
trạng của người bị chiếu xạ.

Trong nhu cầu cuộc sống bình thường của chúng ta 
không cần có sự tác động của bức xạ lên cơ thể. Tuy nhiên 
điều đó là không thể có được vì chúng ta đang sống trong 
môi trường bức xạ tự nhiên, do đó phải có biện pháp để cơ 
thể không bị chiếu xạ liều cao mà chỉ bị chiếu xạ với liều 
càng thấp càng tốt. 

Về phương diện dịch tễ học, liều cao là liều gây tổn 
thương khó hồi phục hay còn gọi là liều gây chết, liều thấp 
là liều gây tổn thương có thể hồi phục còn gọi là liều dưới 
chết, mức liều giới hạn giữa liều thấp và liều cao phụ thuộc 
vào từng mô, từng cơ quan trong cơ thể con người. Theo 
UNSCEAR (The United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation) thì liều thấp là < 200 mSv, hơn 
0,1 mSv/phút, trên thực tế suất liều này khá lớn, khoảng 
5000 mSv/năm.

Về phương diện sinh thái học, người ta lấy phông môi 
trường làm chuẩn để xác định mức liều thấp. Liều chiếu do 
phông phóng xạ môi trường trên bề mặt trái đất khoảng 2 
mSv/năm, trong đó phông các tia vũ trụ 0,38 mSv/năm; 
phông từ đất đá 0,43 mSv/năm và phông từ khí radon là 1,2 
mSv/năm.

* Các tổn thương do bức xạ gây ra

Tổn thương ở mức cơ thể

Trong cơ thể chúng ta, các tế bào tạo nên các mô và 
các cơ quan hoạt động một cách có hệ thống, nếu tế bào 
mất khả năng sinh sôi hoặc các chức năng của tế bào bị hạn 
chế, thì các mô và các cơ quan cũng bị thay đổi gây nên các 
bệnh, như bệnh đục thuỷ tinh thể, giảm số bạch cầu, bệnh 
sốt ban đỏ… khi đó chức năng chung của cơ thể cũng thay 
đổi, xuất hiện các triệu chứng như nôn mửa, chảy máu hay 
co giật, các bệnh ung thư sẽ xuất hiện trong nhiều năm. Khi 
một người bị chiếu xạ thì hiệu ứng bức xạ có thể xảy ra trên 
người bị chiếu xạ và cũng có thể xảy ra đối với con cháu họ, 
các hiệu ứng bức xạ đó bao gồm:

- Hiệu ứng soma và di truyền: bức xạ tác dụng lên các 
tế bào soma gây ra các bệnh thường gặp về hệ thống tạo 
máu, đường ruột, hệ thần kinh, da, sinh dục, các bệnh ung 
thư….; hiệu ứng di truyền xuất hiện khi những người có khả 
năng sinh sản và người bị đột biến trong các tuyến sinh 
dục do chiếu xạ. Hiệu ứng di truyền thể hiện ở các bệnh di 
truyền thông thường vẫn gặp. Theo UNSCEAR thì xác suất 
xảy ra hiệu ứng di truyền đối với các thế hệ là 1,2% với mỗi 
liều chiếu 1000 mSv. Xác suất xuất hiện hiệu ứng di truyền 
ở hai thế hệ đầu, con và cháu là 0,3% cho mỗi liều chiếu 
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1000 mSv. Xác suất phát sinh bệnh di truyền ở mức rối loạn 
trầm trọng của thế hệ đầu là từ 0,2% đến 4% cho mỗi liều 
chiếu 1000 mSv

- Hiệu ứng sớm và muộn: hiệu ứng soma tuỳ thuộc vào 
thời gian chiếu xạ đến lúc có triệu chứng bệnh được chia 
thành hiệu ứng sớm muộn, các hiệu ứng sớm xuất hiện 
trong khoảng vài tuần sau chiếu xạ, hiệu ứng muộn có thể 
xuất hiện sau vài năm hay vài chục năm.

- Hiệu ứng tất nhiên và ngẫu nhiên: hiệu ứng tất nhiên 
xảy ra nếu cơ thể bị chiếu xạ có suất liều lớn hơn giá trị 
ngưỡng, ví dụ da bị chiếu xạ ngưỡng 2-3 Gy thì da bị đỏ lên, QuangLV

Hình 1: Các tổn thương do bức xạ gây ra do hiệu ứng ngẫu nhiên (ảnh sưu tầm)

nếu liều cao hơn thì bị bỏng và loét; hiệu ứng ngẫu nhiên là 
xác suất xuất hiện các hiệu ứng khi tăng liều xạ, bệnh ung 
thư và hiệu ứng di truyền được liệt vào hiệu ứng này.
 

– ma  
 

sinh   
 g bào thai  

 
nhiên  

Bảng 1: phân loại các hiệu ứng bức xạ
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THẦY GIÁO ĐAM MÊ SÁNG TẠO

Bình phun bằng điện ắc quy là sáng chế của anh 
Nguyễn Công Thủy, giáo viên Trường THCS Long Đức 
(huyện Long Thành).

Sáng chế bình phun bằng điện ắc quy đã mang đến 
cho anh Thủy giải Nhì chương trình Phát huy sáng kiến, 
sáng tạo trong lao động và học tập tỉnh Đồng Nai năm 
2019. Đây không phải là giải thưởng duy nhất mà thầy 
giáo dạy hóa học này đạt được. Năm 2015, anh Thủy đã 
đoạt giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai với 
sản phẩm Thiết bị lọc nước làm từ ống nhựa PVC.

1. Giới thiệu và tóm tắt nội dung giải pháp.

Hoạt động phun của bình phun bằng điện ắc quy dựa 
trên áp lực tạo ra của môtơ  khi có dòng diện đi qua. 
Môtơ được gắn với bình ắc quy 12V, thông qua một công 
tắc volume để điều chỉnh dòng. Khi công tắc được mở, 
môtơ nhận được nguồn điện từ bình, để điều chỉnh tốc độ 
phun ta chỉ cần vặn công tắc theo chiều kim đồng hồ để 
tăng tốc độ hoặc vặn ngược chiều kim đồng hồ để giảm 
tốc độ phun. Vì điều chỉnh được tốc độ phun nên đầu vòi 
phun có thể gắn 1, 2, 3 hoặc 4 béc phun tùy theo nhu 
cầu sử dụng.

2. Đánh giá công dụng của giải pháp.

a) Tính mới và tính sáng tạo: 

- Tính mới:

 Đây là một trong những loại máy đơn giản nhất và dễ 

sử dụng dành cho mọi người, ai cũng đều có thể cho máy 
hoạt động chỉ với vài bước cơ bản nhất

Sản phẩm đã thay thế bình phun bằng tay  bằng bình 
phun bằng điện với điện năng tiêu thụ ít, giá thành rẻ, dễ 
sử dụng và điều chỉnh được tốc độ phun.

- Tính sáng tạo: sáng chế sản phẩm từ những thiết bị 
phổ biến, đơn giản như dùng ống nhưa PVC làm thùng 
chứa, sử dụng môtơ phun nước tạo áp lực phun, sử dụng 
công tắc volume để điều chỉnh tốc độ phun và bình ắc 
quy để cung cấp nguồn điện.

b) Khả năng áp dụng:

- Có tính áp dụng trong hộ gia đình có nhu cầu chăm 
sóc cây cảnh và hoa màu

- Có tính áp dụng quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ.
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Những sáng chế của anh Nguyễn Công Thủy đều có tính ứng dụng 
cao và hiện đang được sử dụng trong thực tế, trong đó, bình phun 
bằng điện ắc quy có thể hoạt động liên tục từ 7-8 giờ. Thiết kế bình 
đơn giản, dễ sử dụng, có thể xách tay hoặc đeo vai nên rất gọn nhẹ, 
thoải mái khi di chuyển. Đến nay, anh Thủy đã làm được 20 chiếc 
bình phun này để phục vụ bà con nông dân. Ngoài những hộ nông 
dân ở Long Thành, anh Thủy còn hướng dẫn cho những nông dân ở 
quê nhà (Nghệ An) làm bình phun bằng điện ắc quy này để sử dụng.

Sản phẩm bình phun bằng điện ắc quy được Ban giám khảo chương 
trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập năm 
2019 đánh giá cao vì hiệu quả kinh tế (chi phí sản xuất thấp), có 
yếu tố kỹ thuật (phun bằng điện ắc quy, tiết kiệm sức lao động), có 
tính thẩm mỹ và tiện dụng.

- Triển khai được ngay với các vật liệu có sẵn trong thị 
trường nước ta hiện nay.

c) Hiệu quả:

* Kỹ thuật: 

- Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, điện năng tiêu thụ ít.

- Bình phun bằng điện được thiết kế để xách tay hay 
đeo vai nên rất gọn nhẹ, có thể thoải mái di chuyển nhiều 
nơi vô cùng tiện lợi.

- Vỏ bình được làm bằng nhựa cứng chống được sự 
ăn mòn của thuốc ở bên trong, không rò rĩ thuốc ra ngoài 
và chống va đập hiệu quả

 * Kinh tế:

 Giá thành sản phẩm thấp (350 -400 ngàn/1 sản 
phẩm) Bình có thể hoạt động liên tục và duy trì 7- 8h, 
giúp công việc hoàn thành nhanh chóng hơn.

Thanh Trúc

  * Xã hội: Sản phẩm có tính thẩm mỹ. Sản phẩm góp 
phần vào việc chăm sóc cây cảnh và hoa màu. Đã sản 
xuất và dùng thử.

Anh Nguyễn Công Thủy nhận giải Nhì tại Lễ trao giải Chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập tỉnh Đồng Nai năm 2019


