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Cách nhanh nhất để tìm và kết nối với các mạng Wi-Fi trong khu 
vực xung quanh bạn là nhấp vào biểu tượng mạng trên thanh 
Taskbar. Khi đó bạn sẽ thấy một danh sách các mạng khả dụng 
và chúng ta chỉ cần chọn một mạng nào đỏ để kết nối với nó.

Công tác quản lý cháy rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng ở 
nước ta đã được phân cấp cụ thể cho các chủ rừng, các cơ quan 
quản lý từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, ...

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình 
sản xuất chôm chôm đạt tiêu chuẩn VIETGAP và 
liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
- Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
- Những điều cần biết về quả Thanh Long

Trang 3

Dự báo, Thế giới sẽ vượt ngưỡng 9 tỷ người vào năm 2050, 
tăng 33% so với con số 7,4 tỷ hiện nay. Dân số tăng chóng 
mặt khiến nhu cầu sử dụng đất ngày càng cao, dẫn đến 
diện tích đất phục vụ cho nông nghiệp bị thu hẹp. Trước 
tình cảnh đó, mô hình “nông trại thẳng đứng” ...

12

NÔNG TRẠI CÔNG NGHỆ THẲNG ĐỨNG

Trang 5
Trang 8

NGHIÊN CỨU THÀNH CÔNG
HỆ THỐNG THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG

PHÁT HIỆN SỚM VÀ TRUYỀN TIN
CHÁY RỪNG CHO CÁC KHU VỰC
CÓ NGUY CƠ CHÁY RỪNG CAO

TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

LÀM GÌ KHI BIỂU TƯỢNG MẠNG WI-FI
TRÊN THANH TASKBAR KHÔNG HIỂN THỊ

DANH SÁCH CÁC MẠNG KHẢ DỤNG

LÀM GÌ KHI BIỂU TƯỢNG MẠNG WI-FI
TRÊN THANH TASKBAR KHÔNG HIỂN THỊ

DANH SÁCH CÁC MẠNG KHẢ DỤNG
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Với mong muốn đưa nông sản quê hương, nhất là đặc sản 
Bưởi Tân Triều đi xa, chị Nguyễn Thị Hồng Quyên ở 
P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa từ bỏ công việc ở một doanh 
nghiệp với mức thu nhập ổn định để khởi nghiệp...

KHỞI NGHIỆP VỚI NÔNG SẢN QUÊ HƯƠNG
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Công tác quản lý cháy rừng, phòng cháy và chữa cháy 
rừng ở nước ta đã được phân cấp cụ thể cho các chủ rừng, 
các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, 
do mức độ đầu tư và quan tâm chỉ đạo quản lý ở các địa 
phương là khác nhau. Trong nhiều trường hợp, cháy rừng xảy 
ra nhưng thông tin không được gửi đi kịp thời đến cơ quan 
quản lý các cấp. Vì vậy gây ra nhiều khó khăn trong công tác 
chỉ đạo và giám sát tài nguyên rừng. Để nâng cao hiệu lực của 
công tác phòng cháy và chữa cháy rừng, thông tin về cháy 
rừng cần được chuyển tải một cách kịp thời, chính xác đến các 
cấp quản lý rừng thông qua nhiều kênh khác nhau. 

Nhằm tạo cơ sở cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, 
công nghệ thông tin, công nghệ không gian địa lý trong công 
tác phòng cháy chữa cháy rừng ở tỉnh Đồng Nai, năm 2018, 
UBND tỉnh Đồng Nai triển khai nghiên cứu Đề tài “Nghiên cứu 
thiết kế, lắp đặt hệ thống thiết bị tự động phát hiện sớm và 
truyền tin cháy rừng cho các khu vực có nguy cơ cháy rừng 
cao tại tỉnh Đồng Nai” do Phân hiệu Trường Đại học Lâm 
Nghiệp (Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 
chủ trì thực hiện và PGS.TS. Trần Quang Bảo làm chủ nhiệm 
đề tài, với mục tiêu là Thiết kế và lắp đặt hệ thống thiết bị tự 
động phát hiện phát hiện sớm và truyền tin cháy rừng cho các 
khu vực có nguy cơ cháy rừng cao tại tỉnh Đồng Nai.

Sau 2 năm triển khai thực hiện đề tài, Đề tài đã đạt được 
kết quả đáng ghi nhận về kết quả nghiên cứu cũng như tính 
ứng dụng thực tế của đề tài, như sau:

Đồng Nai là khu vực có mùa khô kéo dài trong 5 tháng từ 
tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, trong đó có nhiều 
khu vực có nguy cơ cháy rừng cao liên tục trong nhiều tháng, 
các tháng có nguy cơ cháy rừng cao từ tháng 1 đến đầu tháng 

4 hàng năm. Các nguyên nhân cháy rừng chủ yếu do các yếu 
tố thời tiết, loại rừng, do đốt ruộng nương rẫy và đốt các phế 
phẩm nông nghiệp. Trong các tháng có nguy cơ cháy rừng 
cao, tại Đồng Nai phân thành 5 cấp gồm: Ít có khả năng cháy, 
khả năng cháy trung bình, khả năng cháy cao và khả năng 
cháy rất cao. 

Diện tích rừng ở Đồng Nai có khả năng cháy thấp chiếm tỉ 
lệ lớn nhất, trung bình là 38%, diện tích rừng có nguy cơ cháy 
rừng cao và rất cao chiếm khoảng 8%. Trong thời gian từ tháng 
1 đến tháng 3 diện tích rừng có nguy cơ cháy cao và rất cao 
tăng dần và cao nhất vào cuối tháng 3 với rừng có nguy cơ 
cháy cao là 15.312,3 ha. 

Các khu vực có rừng ở khu vực phía Tây Bắc của tỉnh và 
có nguy cơ cháy rừng cao hơn các khu vực phía Nam và Đông 
Nam, chủ yếu ở các khu vực Bảo tồn thiên nhiên Vĩnh Cửu, 
Vườn Quốc gia Cát Tiên, một số khu vực thuộc rừng phòng hộ 
Tân Phú. Các trạng thái rừng nghèo kiệt, rừng phục hồi hoặc 
rừng hỗn giao tre nứa có nguy cơ cháy cao hơn các trạng thái 
rừng trung bình, rừng nghèo hoặc rừng giàu. 

Kết quả phân vùng cháy rừng của tỉnh cho thấy, một số xã 
trọng điểm cháy trên tỉnh Đồng Nai gồm các xã Hiếu Liêm, Mã 
Đà, Phú Lý thuộc huyện Vĩnh Cửu; các xã Ngọc Định, Phú Lợi, 
Phú Tân, Thanh Sơn thuộc huyện Định Quán, các xã Đắk Lua, 
Tân Phú, Phú Xuân thuộc Tân Phú và các xã Xuân Hòa, Xuân 
Hưng, Xuân Tâm thuộc huyện Xuân Lộc.  

Đối với các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao tại tỉnh 
Đồng Nai, công tác quản lý khó khăn và tốn kém về nhân lực. 
Đề tài đã xây dựng hệ thống thiết bị phát hiện sớm và truyền tin 
cháy rừng từ các trạm quan trắc. Hệ thống được phát triển dựa 
vào đặc điểm của đám cháy, sử dụng các thuật toán để phân 
tích sự thay đổi của cột khói hoặc ánh sáng do đám cháy phát 
ra, sau khi đã loại bỏ các yếu tố gây nhiễu và các đối tượng 
không liên quan để tính toán và đưa ra cảnh báo về đám cháy. 

Mô hình có phạm vi bán kính quan sát tối đa 5000m, vận 
hành 24/24. Kết quả được loại bỏ các đám cháy không nằm 
trong phạm vi đất có rừng, cho phép quan sát trên một vùng 
rộng, báo cáo cháy rừng kịp thời và chính xác với thời gian từ 
lúc đám cháy phát sinh tối đa là 20 phút. Mô hình đã được thử 
nghiệm vận hành tại một số khu vực có nguy cơ cháy rừng cao 
và cho kết quả chính xác 100%. 

Từ kết quả vận hành trên thực tế, đề tài xây dựng phần 
mềm để xử lý thông tin, phát hiện và truyền tin cháy rừng từ 
các trạm quan trắc và trang thông tin cháy rừng của tỉnh Đồng 
Nai. Phần mềm sử dụng các thuật toán để xử lý thông tin trên 
các ảnh thu nhập được, truyền tin kịp thời đến các cơ quan 
quản lý thông qua Email, SMS. Phần mềm có thể được cài đặt 
độc lập trên máy tính cá nhân, hoặc trên hệ thống máy chủ thể 
tự động giám sát và cập nhật thông tin. 

NGHIÊN CỨU THÀNH CÔNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN SỚM VÀ TRUYỀN TIN 
CHÁY RỪNG CHO CÁC KHU VỰC CÓ NGUY CƠ CHÁY RỪNG CAO TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

Ảnh: Bản đồ khu vực lắp đặt các hệ thống giám sát cháy rừng của tỉnh Đồng Nai
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Từ các yêu cầu về giám sát, phát hiện sớm cháy rừng, 
phục vụ nhu cầu công tác tuyên truyền ý thức phòng chống 
cháy rừng và đưa khoa học công nghệ vào đào tạo nguồn 
nhân lực. Đề tài lắp đặt 3 hệ thống tại 3 khu vực gồm: Trạm 
kiểm lâm Suối Linh (Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng 
Nai) với diện tích theo dõi khoảng 1.369  hecta; Phân rừng 2, 
Ban quản lý Rừng phòng hộ Tân Phú (xã Gia Canh, huyện Định 
Quán) với diện tích theo dõi khoảng 2900 hecta và phân hiệu 
trường Đại học Lâm Nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (Thị trấn Trảng 
bom).

 Các hệ thống lắp đặt đã phục vụ tốt cho công tác giám 
sát và phát hiện sớm cháy rừng, giảm nhân lực phục vụ công 
tác trực cháy vào mùa khô, cán bộ các khu vực lắp đặt thiết bị 
chủ động theo dõi hàng ngày thông qua phần mềm của thiết 
bị. Lực lượng bảo vệ rừng có chủ động để tham gia các hoạt 
động khác khi có hệ thống giám sát thay thế con người phát 
hiện cháy rừng 24/24 giờ. 

Từ kết quả xây dựng bàn đồ phân vùng cháy rừng, các điều 
kiện vè địa hình, giao thông, để công tác giám sát, phát hiện 
sớm cháy rừng tỉnh Đồng Nai có hiệu quả, đề tài đề xuất các 
vị trí phát hiện sớm cháy rừng trên toàn tỉnh Đồng Nai gồm 24 
khu vực. Trong đó tập trung chủ yếu ở Khu Bảo tồn thiên nhiên 
Văn hóa Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu, huyện Tân Phú. 

Theo PGS.TS. Trần Quang Bảo, để thực hiện tốt công tác 
phát hiện sớm và truyền tin cháy rừng cho các khu vực có 
nguy cơ cháy rừng cao tại tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới cần 
quan tâm, thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tác giả: ThS. Đoàn Đại Ngọc Điệp
(Nguồn: Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đồng Nai “Nghiên 
cứu thiết kế, lắp đặt hệ thống thiết bị tự động phát hiện sớm và truyền tin 
cháy rừng cho các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao tại tỉnh Đồng Nai”)

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔ HÌNH  SẢN XUẤT 
CHÔM CHÔM ĐẠT TIÊU CHUẨN VIETGAP VÀ LIÊN KẾT 

TỪ SẢN XUẤT  ĐẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM 
TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI

Trước những tác động của biến đổi khí hậu, công tác quản 
lý và phát triển rừng cũng có những giải pháp về kỹ thuật, áp 
dụng công nghệ mới trong việc quản lý tài nguyên rừng, phù 
hợp với xu thế phát triển. Trong đó, việc áp dụng các thành 
tựu của Khoa học và Công nghệ trong quản lý, giám sát, theo 
dõi diễn biến rừng và phòng chống cháy rừng cần được đặc 
biệt quan tâm. 

Đối với các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, các khu 
vực xa xôi, điều kiện giao thông khó khăn cần lắp đặt một số 
thiết bị phát hiện sớm cháy rừng để theo dõi và giám sát tài 
nguyên, giảm thiểu thiệt hại tài nguyên rừng nếu có cháy rừng 
xảy ra.

Hệ thống có thể thay thế con người trong việc theo dõi, 
giám sát và phát hiện sớm cháy rừng, tuy nhiên không thể 
thay thế việc triển khai các phương án chữa cháy. Do vậy, vào 
mùa khô đối với các khu vực có thiết bị giám sát, lực lượng bảo 
vệ rừng có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau như: tuyên 
truyền, nâng cao ý thức cho cộng đồng trong công tác phòng 
chống cháy rừng, tham gia các hoạt động tuần tra, giám sát tại 
các khu vực thiết bị không thể theo dõi, chuẩn bị tốt hơn các 
phương án chữa cháy nếu xảy ra cháy. 

Sau 30 tháng thực hiện Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật xây dựng mô hình sản xuất chôm chôm đạt tiêu chuẩn 
VietGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”. Cuối năm 2019, huyện 
Thống Nhất đã thực hiện thành công Dự án, kết quả của Dự 

án gợi mở hướng đi mới của nhà vườn huyện Thống Nhất 
hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo 
chất lượng và an toàn thực phẩm tạo lợi thế cạnh tranh cho 
sản phẩm chôm chôm Thống Nhất trên thị trường.

Chôm chôm mới được trồng ở Đồng Nai vào cuối thập 
niên 20 của thế kỷ XIX, trong Địa chí Biên Hòa năm 1901 và 
Địa chí Biên Hòa năm 1924 đều không nói đến cây chôm 
chôm. Hiện nay cây chôm chôm được trồng rộng rãi ở các 
vùng đất khác nhau, nhất là vùng đất đỏ bazan như: Long 
Khánh, Xuân Lộc, Định Quán và vùng đất thịt pha sét ở Long 
Thành, Nhơn Trạch. Gần đây ở các huyện Thống Nhất, Vĩnh 
Cửu, chôm chôm được phát triển và cho năng suất cao.

Theo kết quả điều tra của Trung tâm khuyến nông 
tỉnh Đồng Nai, cây chôm chôm ở Đồng Nai hiện nay có 
5 loại giống chủ yếu: Chôm chôm Java: có nguồn gốc từ 

Cây chôm chôm trồng tại huyện Thống Nhất
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Indonesia; Chôm chôm nhãn (còn gọi là chôm chôm cóc); 
Chôm chôm ta: có lẽ xuất xứ từ chôm chôm rừng được 
thuần hóa, trái tròn và nhỏ; Chôm chôm trái ráp.

Hiệu quả kinh tế của cây chôm chôm vào loại khá, trung 
bình có thể thu được lãi ròng từ 10 - 15 triệu đồng/ha, cá 
biệt có thể thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng/ha. Tuy nhiên năng 
suất và chất lượng chôm chôm trong vùng chưa đồng đều 
do các nhà vườn chăm sóc theo kinh nghiệm là chính.

Sau 30 tháng (từ tháng 02/2017 đến tháng 08/2019) 
thực hiện dự án, kết quả dự án đã đánh giá được hiện trạng 
đất, nước, điều kiện canh tác chôm chôm nhằm xây dựng 
quy trình sản xuất chôm chôm đạt tiêu chuẩn VietGap, để 
chuyển giao công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm đạt 
mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo chất lượng 
và an toàn thực phẩm tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm 
chôm chôm Thống Nhất trên thị trường:

* Điều tra hiện trạng canh tác chôm chôm đối chiếu với 
các tiêu chí của VietGAP và đánh giá hiện trạng đất, nước 
canh tác chôm chôm tại huyện Thống Nhất

- Kết quả điều tra hiện trạng canh tác chôm chôm đối 
chiếu với các tiêu chí của VietGAP cho thấy, các nhà vườn 
chưa được tập huấn đầy đủ về quy trình sản xuất chôm 
chôm VietGAP; chưa có đầy đủ nhà kho để bảo quản phân 
bón và thuốc BVTV; chưa có sơ đồ khu vực sản xuất; chưa 
có đầy đủ quy trình sản xuất chôm chôm theo VietGAP; chưa 
ghi chép nhật ký sản xuất đầy đủ và theo biểu mẫu VietGAP; 
chưa có biện pháp quản lý sản phẩm như phân tích mẫu 
trái, quy định về truy xuất nguồn gốc; Điều kiện làm việc cho 
người lao động chưa được đảm bảo theo yêu cầu VietGAP 
như trang bị đầy đủ thuốc, dụng cụ y tế và bảng hướng dẫn 
sơ cứu khi bị ngộ độc hoá chất, thuốc BVTV; chưa thực hiện 
kiểm tra nội bộ; khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

- Dự án đã tiến hành lấy mẫu 04 mẫu đất, 04 mẫu nước 
tại xã Quang Trung, Hưng Lộc và Bàu Hàm 2, kết quả thử 
nghiệm cho thấy: đất trồng và nước giếng khoan đều đạt yêu 
cầu để sản xuất VietGAP.

* Xây dựng mô hình sản xuất chôm chôm đạt tiêu chuẩn 
VietGAP

 Dự án đã chọn 7 hộ là thành viên Tổ hợp tác (THT) cây 
chôm chôm ấp Lạc Sơn tham gia mô hình với tổng diện 
tích vườn chôm chôm là 16,5 ha. Qua đó Dự án đã triển 
khai xây dựng hệ thống quản lý VietGAP; Tập huấn chuyển 

giao kỹ thuật sản xuất chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGAP; 
Soạn thảo tài liệu, biểu mẫu; Thống nhất quy trình sản xuất 
chôm chôm và vẽ sơ đồ vườn, khu vực sản xuất VietGAP; 
Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu của VietGAP; Hướng 
dẫn nhà vườn thực hiện đúng quy trình canh tác và ghi chép 
nhật ký sản xuất theo các biểu mẫu quy định của VietGAP; 
Phân tích mẫu đất trồng, nước tưới và trái chôm chôm; Kiểm 
tra và đánh giá nội bộ; Hướng dẫn THT làm hồ sơ đăng ký 
chứng nhận và hồ sơ khắc phục.

Vào ngày 03/07/2018, tổ chức chứng nhận Công ty Cổ 
phần Giám định và Khử trùng FCC đã tiến hành kiểm tra, 
đánh giá hệ thống thực hành nông nghiệp tốt cho THT cây 
chôm chôm ấp Lạc Sơn với 7 tổ viên. Kết quả đánh giá: Cả 
7 vườn của 7 hộ tham gia mô hình đều đạt các tiêu chí của 
VietGAP. Tổ chức FCC đã cấp giấy chứng nhận VietGAP 
cho THT cây chôm chôm ấp Lạc Sơn với tổng diện tích là 
16,5ha, giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 20/07/2018, 
mã số chứng nhận VietGAP TT-12-03-75-0011.

* Chuyển giao công nghệ

- Dự án đã tổ chức 03 lớp tập huấn chuyển giao công 
nghệ từ ngày 24/5/2017 đến 26/6/2017 tại xã Quang Trung, 
xã Hưng Lộc và xã Bàu Hàm 2 với hơn 120 nhà vườn tham 
dự. Các lớp tập huấn được đánh giá là cần thiết và có ích 
cho học viên giúp nâng cao kỹ năng, hiểu biết về quy trình 
chăm sóc cây chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGAP, nhận 
biết được các loại sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ. Tất 
cả nhà vườn sau khi được tập huấn về sơ cấp cứu đều có 
thể thực hành sơ cấp cứu tại chỗ nếu có người lao động làm 
việc ở vườn bị tai nạn lao động. Đặc biệt, qua lớp tập huấn, 
nhà vườn cũng như các tổ viên của Tổ hợp tác cây chôm 
chôm ấp Lạc Sơn đã nhận thức được vai trò quan trọng của 
việc sản xuất chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGAP và các 
bước triển khai VietGAP.

- Dự án đã tổ chức đào tạo 10 kỹ thuật viên sản xuất 
chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGAP, tại xã Quang Trung 
trong vòng 10 ngày. Các học viên sau khi đào tạo lý thuyết 
và thực hành đã nắm vững quy trình kỹ thuật sản xuất chôm 
chôm theo tiêu chuẩn VietGAP, có khả năng áp dụng tốt các 
kỹ thuật canh tác và hướng dẫn cho nhà vườn khác trong 
huyện khi nhân rộng dự án. Kết quả đánh giá cuối khóa học, 

Hình: Trái chôm chôm bị rệp sáp Hình: Trái chôm chôm bị nứt trái

Hình: Mô hình sản xuất chôm chôm 
đạt chuẩn VietGAP

Giấy chứng nhận 
VietGAP



Cải cách hành chínhCải cách hành chính

5

10 nhà vườn đều đạt yêu cầu và được Trung tâm cấp giấy 
chứng nhận đào tạo kỹ thuật viên.

- Dự án đã tổ chức 02 Hội thảo đầu bờ vào 02/8/2018 
và ngày 09/8/2018, tại vườn mô hình sản xuất chôm chôm 
đạt tiêu chuẩn VietGAP của hộ ông Vũ Đình Quản và hộ ông 
Trần Văn Thạch và thảo luận tại nhà văn hóa ấp Lạc Sơn, 
xã Quang Trung. Qua buổi hội thảo, các nhà vườn sản xuất 
chôm chôm có thể trao đổi kinh nghiệm sản xuất và cùng 
thảo luận những thuận lợi và khó khăn khi sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP. Từ đó, các nhà vườn  đã nắm được kỹ thuật 
canh tác chôm chôm theo VietGAP.

- Từ kết quả thực hiện mô hình và kết quả các đề tài, dự 
án khác có liên quan Dự án đã biên soạn quy trình sản xuất 
chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Thống Nhất 
đầy đủ nội dung đáp ứng quy định của tiêu chuẩn VietGAP 
hiện hành với nội dung dễ hiểu, dễ áp dụng vào thực tế sản 
xuất và hình ảnh minh họa cụ thể cho từng nội dung để nhà 
vườn vận dụng ngay được vào sản xuất.

* Liên kết tiêu thụ sản phẩm

Hiện nay việc bán trực tiếp cho các công ty lớn gặp 
nhiều khó khăn do nhà vườn không có công lao động thu 
hoạch và phân loại trái. Công ty TNHH XNK trái cây Chánh 
Thu ở Bến Tre đã mua chôm chôm thông qua cơ sở thu mua 
Kim Phượng ở Gia Kiệm. Qua đó Dự án đã liên kết Cơ sở thu 
mua Kim Phượng ký hợp đồng thu mua chôm chôm của Tổ 
hợp tác cây chôm chôm ấp Lạc Sơn.

Ngoài ra trong năm 2019, Dự án cũng đã giới thiệu cho 
tổ hợp tác 2 công ty: Công ty cổ phần Nông sản sạch Việt 
Nam và công ty Lavifood đã làm việc với THT về việc thu 
mua sản phẩm.

* Hiệu qủa kinh tế - xã hội

- Hiệu quả kinh tế trực tiếp từ các mô hình sản xuất 
chôm chôm VietGAP tăng trung bình 36,2% so với vườn sản 
xuất đại trà. Điều này đã được khẳng định trong thực tế là 
việc áp dụng quy trình sản xuất chôm chôm đạt tiêu chuẩn 
VietGAP đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

- Dự án đã đào tạo được lực lượng kỹ thuật viên nòng cốt 
nắm bắt được kiến thức, làm chủ quy trình sản xuất chôm 
chôm theo tiêu chuẩn VietGAP. Với sự hỗ trợ và hướng dẫn 
của các cán bộ kỹ thuật, nhà vườn trồng chôm chôm mạnh 
dạn áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và 
đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Hiệu quả của Dự án sẽ 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 chôm 
chôm quả Dự án 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

Trần Tân Phong

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển 
quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ công bố Chương trình 
hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi 
số thông qua chuyển đổi nhận thức, tầm nhìn, chiến lược 
của doanh nghiệp; hỗ trợ số hóa các hoạt động kinh doanh 
như kênh phân phối, kênh marketing, chăm sóc khách hàng, 
tiếp cận thị trường; hỗ trợ số hóa quy trình quản trị như các 
nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán…

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí 
Dũng, các xu hướng phát triển về công nghệ ngày càng 
mang tính đột phá, đang thay đổi cuộc sống con người. 
Những mô hình kinh doanh truyền thống sẽ dần bị thay thế 
bởi các công nghệ mới, đem lại hiệu quả cao hơn.

Các yếu tố tạo nên lợi thế, sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp cũng đang dịch chuyển, dựa trên công nghệ và hoạt 
động đổi mới sáng tạo.

“Bởi thế, chuyển đổi số trở nên xu hướng tất yếu để 
doanh nghiệp phục hồi nhanh sau dịch COVID-19, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và bứt phá trong cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư...," Bộ trưởng nhấn mạnh.

Những năm tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hợp tác 
với USAID để thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
chuyển đổi số.

Nội dung chủ yếu gồm tuyên truyền để 100% doanh 
nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; có tối 
thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật và chuyển 
đổi số; có 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển 
đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; thiết 
lập mạng lưới chuyên gia gồm 100 tổ chức, cá nhân tư 
vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh 

Hình ảnh: Quang cảnh Lễ công bố Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025
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nghiệp cũng như hỗ trợ phát triển nền tảng số.

Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID tại Việt Nam 
cho rằng, thông qua việc số hóa, tự động hóa thì các doanh 
nghiệp sẽ có “chìa khóa” để thực hiện tăng trưởng nhanh, 
bền vững trong bối cảnh bất lợi do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ứng dụng thành công chuyển đổi số sẽ tạo ra động lực 
và sức mạnh để nâng cao năng suất lao động, chất lượng 
sản phẩm và sức cạnh tranh tổng thể của mỗi đơn vị.

Từ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa mô hình sản xuất 
và quản trị nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn 
cầu...

Ông Nguyễn Việt Long, chuyên gia tư vấn chuyển đổi 
số thuộc dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực 
kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USAID tài trợ, nhấn 

mạnh các cơ quan hữu quan cần đặt câu hỏi làm gì để hỗ 
trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thành công; trong đó, cần 
đánh giá thực trạng, năng lực, sự hạn chế cũng như sự sẵn 
sàng thực hiện chuyển đổi số ở từng đơn vị để nắm bắt cũng 
như tư vấn hiệu quả.

Mỗi cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp cũng cần tự giác 
thu nạp thông tin, tìm hiểu các nội dung vấn đề liên quan 
để hiện thực háo mục tiêu chuyển đổi số - tức là thiết thực 
phục vụ mục tiêu nâng cao lợi ích, hiệu quả thu được như 
chuyển đổi số...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh thực hiện chuyển 
số thành công đối với doanh nghiệp là con đường ngắn nhất 
để tạo ra giá trị mới; bắt kịp và vượt lên trong cuộc cạnh 
tranh toàn cầu ngày càng gay gắt để phát triển bền vững.

Quân Phú (Tổng hợp)

BẠCH CÚC HOA

Bạch cúc còn tên khác là Tiết hoa (Bản kinh), Nữ 
hoa, Nữ tiết, Nữ hành, Nhật tinh, Cảnh sinh, Truyền diên 
niên, Âm thành, Chu doanh (Biệt lục), Mẫu cúc, Kim nhị 
(Bản thảo cương mục)…, tên khoa học Chrysanthemum 
morifolium Ramat (Chrysanthemum sinese Sabine), họ 
Cúc (Asteraceae).

Bạch cúc thân đứng, nhẵn, có rãnh. Mặt dưới lá có lông 
và trắng hơn mặt trên có 3 - 5 thùy hình trái xoan, đầu hơi 
nhọn, có răng cưa ở mép. Cuống lá có tai ở gốc. Đầu to, các 
lá bắc ở ngoài hình chỉ, phủ lông trắng, các lá trong thuôn 
hình trái xoan. Trong đầu có 1 - 2 hàng hoa hình lưỡi nhỏ, 
màu trắng, các hoa ở giữa hình ống, màu vàng nhạt. Không 
có mào lông. Tràng hoa hình ống có tuyến, 5 thùy, nhị 6, 
bao phấn ở tai ngắn, nghiêng. Quả bế gần hình trái xoan, 
bông thường ướp trà rất hiếm.

Thường được thu hái vào mùa thu, đầu mùa đông, 
khoảng tháng 9 - 11 hàng năm khi hoa nở. Cắt cả cây, phơi 

khô trong bóng râm mát (âm can), rồi ngắt lấy hoa; cũng 
có khi chỉ hái lấy hoa, phơi hay sấy khô ở nhiệt độ thấp. Bộ 
phận dùng làm thuốc là hoa khô (Flos Chrysanthemi). Loại 
hoa đóa nguyên vẹn, mầu tươi sáng, thơm, không lẫn cành, 
cuống, lá, là loại tốt. Dùng hoa tươi sẽ tốt hơn.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy nó có tác dụng kháng 
khuẩn như ức chế tụ cầu vàng, liên cầu trùng, dung huyết 
beta, lỵ trực trùng, trực khuẩn thương hàn, ức chế các loại 
nấm da, trị huyết áp cao…

Thành phần hóa học:

+ Borneol, Camphor, Chrysanthenone, Lutein-7-
Rhamnoglucoside, Cosmoiin, Apigenin-7-O-Glucoside  
(Giang Tô Tân Y Học Viện, Trung Dược Đại Từ Điển (Q. Hạ, 
Thượng Hải Nhân Dân Xuất Bản 1977: 2009).

+ Acacetin-7-O-Rhamnoglucoside, Apigenin, Apigenin-
7-O-Rhamnoglucoside, Quercetin 3-O-galactoside, 
Quercetrin, Isorhamnetin-3-O-galactoside, Luteolin-7-O-
Rhamnoglucoside (Kaneta M và cộng sự, Agric Biol Chem, 
1978, 42 (2): 475 (C A 1978, 88: 186096f).

+ Lyteolin, b-Elemene, Thymol, Heneicosane, Tricosane, 
Hexacosane (Takashi M và cộng sự, Tohoku Yakka Daigaku 
Kenkyu Nempo, 1978, 25: 29 (C A 1979, 91: 137156d).

Tác dụng dược lý:

+ Tác dụng kháng khuẩn: Nước sắc Cúc hoa, trong thí 
nghiệm, có tác dụng ức chế tụ cầu trùng vàng, Liên cầu 
trùng dung huyết Bêta, Lỵ trực trùng Sonnei, trực trùng 
thương hàn (Trung Dược Học).

+ Điều trị huyết áp cao: Nước sắc Cúc hoa cho 46 người 
bệnh huyết áp cao hoặc bệnh xơ mỡ động mạch. Chỉ trong 

Hình: Hoa cúc trắng
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vòng 1 tuần lễ các chứng đầu đau, chóng mặt, mất ngủ có 
cải thiện, 35 người trở lại huyết áp bình thường. Trên 10-30 
ngày sau những triệu chứng còn lại tiến triển tốt (Chinese 
Hebral Medicine).

+ Bạch cúc hoa có tác dụng ức chế phần nào các loại 
nấm ngoài da (Sổ Tay Lâm Sàng Trung Dược).

Để tham khảo và áp dụng, dưới đây xin giới thiệu những 
phương thuốc trị liệu từ hoa Bạch cúc.

 * Trị  chóng mặt, uống lâu làm đẹp nhan sắc, không gìa: 
Bạch cúc chọn vào ngày 9/9 (âm lịch),  lấy hoa 2 cân, Phục 
linh một cân,  tán bột. Mỗi  lần uống 8g với rượu nóng, ngày 
3 lần  (Thái Thanh Kinh Bảo phương).

* Trị đàn ông, đàn bà bị chứng đầu phong lâu ngày 
không bớt, choáng váng, tóc khô tóc rụng, đàm nghẹt trong 
ngực, mỗi lần lên cơn là chóng mặt, hoa mắt, lảo đảo muốn 
té, lên cơn khi thay đồi thơi tiết:  Trước hết, cứu 2 huyệt 
Phong trì 14 tráng, đồng thời uống 'Bạch Cúc Hoa Tửu’. Chế 
rượu bằng cách vào lúc cuối xuân, đầu hè dùng ngọn, thân, 
hoa cúc mềm, phơi âm can, tán bột. Mỗi lần uống 1 muỗng 
lúc đói với rượu ngày vài lần, theo đó mà tăng thêm. Nếu 
không uống rượu được thì trộn nước cháo uống. Cũng trị như 
trên, vào tháng 8, mùa thu, hái hoa, phơi trong râm cho khô, 
dùng 3 cân gói trong lụa, bỏ vào ngâm với 3 đấu rượu, ngâm 
7 ngày, mỗi ngày uống 3 lần, uống hơi say là được (Bạch 
Cúc Hoa Tửu - Thiên Bảo Đơn phương).

* Trị  mắt có màng mộng sau khi bị bệnh:  Bạch Cúc 
hoa, Thuyền thoái, 2 vị bằng nhau, tán bột. Mỗi lần dùng 
2-12g trộn với một ít mật, sắc uống (Cấp Cứu phương)

* Trị âm hộ sưng đau: Cúc hoa ngọn non, gĩa nát, sắc lấy 
nước xông, còn nước dùng để rửa (Thế Y Đắc Hiệu phương).

* Trị hoa mắt, chóng mặt: Cam cúc hoa 1 cân (tức lấy 
bạch cúc hoặc cúc hoa vàng), Hồng tiêu (bỏ mắt) 240g, tán 
bột, trộn với nước Địa hoàng, làm thành viên, to bằng hạt 
ngô đồng. Mỗi lần uống 50 viên với nước trước  khi đi ngủ 
(Song Mỹ Hoàn - Thụy Trúc Đường Kinh Nghiệm phương)

* Trị mắt đau do phong nhiệt: Cúc hoa, Hoàng liên, 
Hoàng cầm, Cam thảo, Sinh địa hoàng, Kinh giới tuệ, Quyết 
minh tử, Liên kiều, Cát cánh, Sài hồ, Xuyên khung, Khương 
hoạt, Đồng tiện (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển).

* Trị đinh nhọt, mụn nhọt có mủ: Bạch cúc hoa 160g, 
Cam thảo 20g, sắc uống (Lâm Sàng Thường Dụng Trung 
Dược Thủ Sách).

Tuy nhiên cần lưu ý không dùng cho trường hợp Khí hư, 
vị hàn, ăn ít, tiêu chảy không dùng (Bản thảo hội ngôn). 
Dương hư hoặc đầu đau sợ lạnh kiêng không dùng (Đông 
dược học thiết yếu). Tỳ, Vị hư hàn không dung (Lâm sàng 
thường dụng Trung dược thủ sách).

Vân Khánh

BẠN CÓ BIẾT TRÀ XANH GIÚP LÀM 
TĂNG TUỔI THỌ?

Các chất chống oxy hóa có trong trà xanh giúp giảm sự 
hình thành của các gốc tự do. Do đó, chúng giúp giảm nguy 
cơ phát triển bệnh tật của con người. Với ý nghĩ đó, chúng 
tôi muốn nói về cách trà xanh giúp làm tăng tuổi thọ.

Để có một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, điều quan 
trọng là phải cẩn thận về những gì chúng ta ăn uống. Tất 
nhiên, điều này liên quan đến việc tiêu thụ thực phẩm tươi 
sống thay vì thực phẩm chế biến sẵn và tránh một số độc tố. 

Tuy nhiên, cũng có những chất và sản phẩm khác mà 
bạn có thể đưa vào chế độ ăn uống của mình với mục tiêu 
trì hoãn quá trình lão hóa. Đó là trường hợp của trà xanh, và 
đó là bởi vì trà xanh giúp làm tăng tuổi thọ.

Trà xanh là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và được 
sử dụng thường xuyên ở nhiều quốc gia. Đó là một sản 
phẩm từ nhiều thế kỷ một số bộ lạc cho rằng có đặc tính 
chữa bệnh.

Tuy nhiên, loại trà này không phải là thần kỳ. Để nhận 
thấy lợi ích sức khỏe của nó, bạn cần tiêu thụ nó như một 
phần của chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng.

Trà xanh có thể giúp bạn giảm cân

Một trong những lợi ích của trà xanh là khả năng kích 
thích giảm cân. Theo một nghiên cứu được công bố trên 
Nutrición Hospitalaria, nó tạo ra hiệu ứng này trong bối cảnh 
của một chế độ ăn kiêng giảm calo.

Theo nghĩa này, uống trà xanh thường xuyên giúp kích 
thích quá trình trao đổi chất và tăng lượng calo. Hơn nữa, nó 
có tác dụng nhất định đối với việc ức chế sự thèm ăn, vì vậy 
nó giúp bạn giảm lượng đồ ăn nhẹ không lành mạnh giữa 
các bữa ăn chính.

Để được hưởng lợi từ tác dụng của trà xanh trong việc 
giảm mỡ trong cơ thể, bạn có thể thêm nước trà này vào thói 
quen hàng ngày của mình. Hoặc, bạn cũng có thể tìm kiếm 
một sản phẩm chiết xuất từ trà xanh. Cả hai lựa chọn đều 
hợp lệ, miễn là bạn kết hợp chúng với một chế độ ăn uống 
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và tập thể dục đa dạng.

Trà xanh làm tăng lượng calo của bạn, do đó trong một 
chế độ ăn uống ít calo, nó có thể giúp bạn giảm cân.

Các chất chống oxy hóa trong trà xanh

Một trong những đặc điểm khác của trà xanh là hàm 
lượng chất chống oxy hóa. Theo một nghiên cứu được công 
bố trên tạp chí Public Health Nutrition, tiêu thụ chất này 
thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển 
bệnh tật từ trung đến dài hạn.

Nghiên cứu liên kết việc uống chất này với việc giảm các 
bệnh về nhận thức đồng thời chỉ ra rằng trà xanh giúp làm 
tăng tuổi thọ.

Tương tự như vậy, nghiên cứu khuyến nghị nên kết hợp 
uống trà xanh với các chất chống oxy hóa khác để phát huy 
tối đa tác dụng của chúng. Ví dụ, bạn có thể thêm chất chiết 
xuất từ gừng hoặc nam việt quất vào trà xanh để cải thiện 
khả năng của chúng khi tăng tuổi thọ.

Ăn kiêng và tập thể dục để ngăn ngừa bệnh tật

Hiện tại, chỉ có hai phương pháp hợp lệ để tăng tuổi thọ 
là tập thể dục thường xuyên và ăn uống lành mạnh. Về thực 
phẩm, chế độ ăn của bạn nên bao gồm nhiều rau và cá. 
Đồng thời, hạn chế tiêu thụ chất béo chuyển hóa, thực phẩm 
chế biến cực nhanh và tránh dùng đồ uống có cồn.

Trong trường hợp những người ít vận động, tốt hơn hết 
là bạn nên giảm lượng carbohydrate. Bằng cách đó, bạn 
cũng sẽ cải thiện thành phần cơ thể và sức khỏe trao đổi 
chất của mình.

Trà xanh giúp làm tăng tuổi thọ của bạn

Bằng cách thêm nam việt quất vào trà xanh, bạn sẽ tăng 
cường tác dụng chống oxy hóa của nó.

Trà xanh là một chất dẫn truyền có lợi cho sức khỏe của 
bạn. Trước hết, nó có tác dụng tích cực khi giảm mô mỡ. 
Đồng thời, nó chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các 
bệnh liên quan đến suy giảm nhận thức.

Trà xanh giúp tăng tuổi thọ khi bạn tiêu thụ nó thường 
xuyên. Bạn cũng có thể dùng nó ở dạng bổ sung. Tuy nhiên, 
hãy nhớ rằng chất này không phải là thần kỳ. Để tận hưởng 
những lợi ích của nó, bạn cũng cần có một chế độ ăn uống 
lành mạnh, đa dạng.

Đồng thời bạn nên luyện tập thể dục thể thao thường 
xuyên. Việc để mất khối lượng cơ và sức mạnh thể chất 
được ví như nguy cơ tử vong cao hơn và giảm tuổi thọ.

Nếu bạn thực hành các thói quen lành mạnh, bao gồm 
cả uống trà xanh trong thói quen của bạn có thể tăng tuổi 
thọ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Phần tốt nhất là, 
trà xanh rất dễ tìm thấy trên thị trường và có sẵn cho tất cả 
mọi người. Lưu Trường (Theo Step to Health)

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 
VỀ QUẢ THANH LONG

Thanh long là một loài cây thuộc họ xương rồng 
(Cactaceae), tên khoa học là Hylocereus undatus, tên tiếng 
Anh thường gọi là Dragon Fruit hay Pitahaya, có nguồn gốc 
ở các vùng sa mạc thuộc Mehico và Colombia. Sau được 
trồng lan dần sang các nước ở châu Phi như Madagasca, 
Srilanka và các nước ở châu Á như Trung Quốc, Đài Loan và 
trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Philipine 
và Việt Nam…..

Hiện nay trên thế giới ghi nhận có khoảng 14 loài 
Hylocereus. Tuy nhiên chỉ có 4 loại được trồng phổ biến là 
H. undatus, H. monacanthus (trước đây được biết đến như 
H. polhyrizus), H. costaricencis và H. megalanthus (trước 
đây được gọi là Selenicereus megalanthus). Ở Việt Nam, 
Thanh long được du nhập từ thời Pháp thuộc, được trồng 
đầu tiên ở Nha Trang và Phan Thiết. Sau khi Xí nghiệp chế 
biến rau quả xuất khẩu thành phố Hồ Chí Minh thu mua và 
đem giới thiệu trái thanh long ra thị trường nước ngoài thì 
phong trào trồng thanh long phát triển mạnh ở Phan Rang, 
Phan Thiết, Buôn Mê Thuột, các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long như huyện Chợ GạoTiền Giang, huyện Châu Thành 
Long An. 

Theo số liệu của Cục trồng trọt - Bộ NN&PTNT năm 
2014, hiện nay diện tích thanh long cả nước đạt hơn 28.700 
ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là 23.820 ha, sản lượng 
ước 520.000 tấn/năm. Bình Thuận là tỉnh sản xuất thanh 
long lớn nhất với diện tích trên 21.000 ha, tổng sản lượng 
khoảng 400.000 tấn, chiếm hơn 71% diện tích thanh long 
toàn quốc, kế đến là Long An 5.000 ha và Tiền Giang 4.500 
ha. Bình Thuận cũng là địa phương đẩy mạnh sản xuất thanh 
long theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP với diện tích năm 
2013 đạt trên 7.300 ha 

Theo nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá của các Nhà 
khoa học, trái thanh long chứa hàm lượng dinh dưỡng cao 
(Bảng 1), bao gồm: protein, chất béo, chất xơ, và một số 
chất khoáng như caxi, sắt….

Thanh long là nguồn cung cấp tốt các glucose, fructose, 
chất khoáng, chất xơ và vitamin. Trong các loại đường hiện 
hiện trong trái thanh long thì đường đơn monosaccharide và 
đường disaccharide là chủ yếu chiếm từ 72 % đến 85 %, 
trong khi đó Oligosaccharides chỉ chiếm từ 15 % - 28 %, tỷ lệ 
này phụ thuộc vào loại thanh long. Mặt khác, một số nghiên 

Hylocereus undatus      Hylocereus polyrhizus   Hylocereus megalanthus  
Hình 1: Các dạng quả thanh long
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cứu trên thế giời cũng ghi nhận các loại carbonhydrate trong 
thịt thanh long được chứng minh là có tính chất prebiotic. 
Prebiotic là những oligosaccharide mà không bị tiêu hóa và 
có ảnh hưởng tốt đến vật chủ bằng cách kích thích sự phát 
triển hoặc hoạt tính của một hay một số giới hạn các vi 
khuẩn trong kết tràng, cho nên làm cải thiện sức khỏe của 
vật chủ. 

Thành phần 
(100g thịt quả)

Hylocereus 
undatus

Hylocereus 
polyrhizus

Selenicereus 
megalanthus

Nước (g) 89,4 82,5-83 85.4

Protein (g) 0,5 0,159-0,229 0,4

Chất béo (g) 0,1 0,21-0,61 0,1

Chất xơ thô (g) 0,3 0,7-0,9 0,5

Tro (g) 0,5 0,28 0,4

Canxi (mg) 6 6,3-8,8 10

Photpho (mg) 19 30,2-36,1 16

Sắt (mg) 0,4 0,55-0,65 0,3

Carotene (mg) - 0,005-0,012 -

Thiamine (mg) - 0,028-0,043 -

Riboflavin 
(mg)

- 0,043-0,045 -

Niacin (mg) 0,2 1,297-1,3 0,2

Acid Ascobic 
(mg)

25 8-9 4

Độ Brix 11-19 - -

Độ pH 4,7-5,1 - -

Oligosaccharide trong thanh long ruột trắng và ruột đỏ 
tương ứng bao gồm những phân tử có trọng lượng phân tử từ 
273-275, 448-500 và 787-911 Da. Nồng độ glucose trong 
thanh long ruột trắng (353 ± 0,7) g/kg thấp hơn so với nồng 
độ glucose có trong thanh long ruột đỏ (401 ± 1,27) g/kg. 
Ngược lại, nồng độ fructose trong thanh long ruột trắng là 
(238 ± 0,84) g/kg lại cao hơn thanh ruột đỏ 158 ± 0,32 
g/kg. Oligosaccharides của thanh long cho thấy tính chất 
của prebiotic, bao gồm việc kháng lại điều kiện axit ở dạ 
dày của người, kháng được một phần enzyme α-amylase 
trong nước bọt; người ta ước lượng rằng có khoảng 50% 
Oligosaccharides được tiêu thụ từ trái thanh long không bị 
thủy phân bởi α-amylase, axit dạ dày và những enzyme trong 
ruột non để có thể tiến tới được kết tràng. Oligosaccharides 

từ thanh long có khả năng kích thích sự phát triển của 
lactobacilli và bifidobacteria. Cho nên thanh long có thể 
sử dụng làm nguyên liệu cho các sản phẩm chức năng và 
tương tự.

Theo một vài nghiên cứu, các loại thuộc Hylocereus với 
thịt màu trắng có hàm lượng chất rắn hòa tan nhiều hơn so 
với trái có thịt trái màu đỏ và sự phân bố chất rắn hòa tan 
này trong thịt trái là không đều, phần bên trong ruột thì giàu 
đường hơn so với phần ở phía ngoài vỏ. Độ axit của thịt trái 
nói chung là thấp, kết quả là tỉ lệ đường so với axit cao, làm 
cho chất lượng cảm quan của trái không tốt khi chỉ sử dụng 
nước ép. Theo truyền thống, chất lượng cảm quan được cải 
thiện đáng kể khi bổ sung thêm những nước ép của trái cây 
có tính axit như chanh. Nhóm axit chính ghi nhận trong trái 
thanh long là axit citric và axit L-lactic

Ngọc Mai

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng của trái thanh long

Bảng2. Thành phần dinh dưỡng trong vỏ thanh long

Thành phần Hylocereus 
undatus

Hylocereus 
polyrhizus

Selenicereus 
megalanthus

Protein % 6,2 7,9 7,6

Chất béo % 2,7 0,4 0,3

Tro tổng số % 15,0 28,8 20,0

Carbonhydrate 
%

76,2 63 72,2

pH 5,3 5,5 5,3

Acid chuẩn 
độ %

0,19 0,18 0,2

Độ Brix 0,6 1,0 0,9

Ngoài chứa các loại đường có tính chất prebiotic, 
một nghiên cứu khác còn chỉ ra rằng thanh long còn 
là nguồn nguyên liệu giàu xơ, vitamin C, khoáng và 
phytoalbumin,những chất có khả năng chống oxy hóa cao. 
Mỗi 100g bột H. undatus chứa (1,4 ± 0,4)mg beta-carotene, 
(3,4 ± 1,4)mg lycopene và (0,26 ± 0.06)mg vitamin E và lên 
đến 24 mg vitamin C. 

Vỏ thanh long cũng là một trong những phần có giá trị, 
trong mỗi 100 vỏ có chứa (150 ± 2.19) mg beta-cyanine, 
10,8% pectin, chất xơ hòa tan và không hòa tan, glucose, 
maltose và fructose. Thân non và hoa là hai bộ phân cũng 
có thể sử dụng để ăn được.
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LÀM GÌ KHI BIỂU TƯỢNG MẠNG WI-FI TRÊN THANH TASKBAR 
KHÔNG HIỂN THỊ DANH SÁCH CÁC MẠNG KHẢ DỤNG

Cách nhanh nhất để tìm và kết nối với các mạng Wi-Fi 
trong khu vực xung quanh bạn là nhấp vào biểu tượng mạng 
trên thanh Taskbar. Khi đó bạn sẽ thấy một danh sách các 
mạng khả dụng và chúng ta chỉ cần chọn một mạng nào đỏ 
để kết nối với nó.

Tuy nhiên, một số máy tính có thể gặp sự cố khi nhấp 
vào biểu tượng mạng mà không hiển thị gì hết. Khi đó, nhiều 
người cho rằng xung quanh họ không sẵn có các mạng Wi-
Fi để kết nối, nhưng nếu chắc chắn rằng có các mạng khả 
dụng để kết nối thì máy tính bạn sử dụng đang có vấn đề. 
Điều này có nghĩa là Windows không còn phát hiện ra các 
mạng để kết nối. Trong trường hợp này, bạn hãy tham khảo 
các cách khắc phục sau đây: 

Cách 1: Tắt và bật lại trình điều khiển của wireless 
adapter

Nhấn tổ hợp phím Windows+R, trong hộp thoại Run 
vừa xuất hiện, bạn gõ lệnh devmgmt.msc và nhấn Enter để 
mở cửa sổ Device Manager. Bạn cũng có thể nhấn chuột 
phải và biểu tượng This PC trên màn hình Desktop và chọn 
Manage, sau đó chọn mục Device Manager trong khung 
bên trái cửa sổ hiện ra.

Tại đây, hãy mở rộng mục Network adapters năm trong 
danh sách các Driver hiển thị, tiếp theo nhấn chuột phải vào 
trình điều khiển wireless adapter của bạn rồi chọn Disable 
từ menu ngữ cảnh. 

Ngay lập tức, danh sách các Driver trên máy tính của 
bạn sẽ được refresh lại, và biểu tượng Wi-Fi sẽ bị mất hoàn 
toàn trên thanh Taskbar, nhưng đừng lo lắng. Chúng ta chỉ 
cần nhấp chuột phải vào trình điều khiển wireless adapter 
một lần nữa và chọn Enable device từ menu ngữ cảnh. Bây 
giờ quay lại biểu tượng mạng Wi-Fi trên thanh Taskbar, bạn 
sẽ thấy danh sách các mạng sẵn sàng để kết nối. 

Cách 2: Bật Network discovery

Network discovery cho phép bạn xem và giao tiếp với 
các thiết bị khác trong hệ thống mạng của mình. Do vậy, 

nếu bạn nhấn vào biểu tượng mạng mà không thấy bất kỳ 
mạng Wi-Fi nào thì chúng ta chỉ cần bật tính năng này lên 
là xong. 

Mở cửa sổ Windows Settings bằng cách sử dụng phím 
Windows+I, chọn mục Network & Internet, tiếp đến chọn 
Wi-Fi trong khung bên trái cửa sổ Settings và kéo thanh trượt 
xuống phía dưới tìm mục Change Advanced Sharing Option 
và nhấn vào nó. 

Mở rộng mục Private và chọn Turn on network discovery 
trong phần Network Discovery.

Mở rộng tiếp mục Guest or Public phía dưới và chọn 
Turn on network discovery trong phần Network discovery. 
Sau cùng nhấn nút Save changes để lưu lại các thay đổi. 

Cách 3: Xóa các mục VPN lỗi thời từ cửa sổ Registry

Nếu bạn đã từng kết nối qua mạng riêng ảo virtual private 
network (VPN) trước đây hoặc hiện tại thì nên xóa các mục 
của mạng này khỏi registry, vì chúng có thể chủ động chặn 
việc kết nối với các mạng khả dụng. Tuy nhiên, chúng ta nên 
tiến hành sao lưu registry trước khi khắc phục tình trạng này.

Nhấn phím Windows và gõ tiếp cmd để hiển thị kết quả 
Command Prompt, sau đó chọn mục Run as administrator. 

Nhập lệnh netcfg - n vào cửa sổ Command Prompt và 
Enter.

Bây giờ bạn sẽ thấy tất cả các trình điều khiển, dịch vụ 
và các giao thức mạng được liệt kê trên máy tính của mình, 
hãy chú ý đến DNI-DNE trong danh sách này, vì nó thuộc 
về một ứng dụng khách VPN cũ của Cisco. Vì vậy, nếu tìm 
thấy DNI_DNE thì hãy nhập lệnh dưới đây và nhấn Enter để 
chạy nó. 

reg delete HKCR\CLSID\{988248f3-a1ad-49bf-9170-
676cbbc36ba3} /va /f

Tiếp theo chạy tiếp lệnh: netcfg -v -u dni_dne

Cuối cùng, đóng cửa sổ Command Pompt. Tại thời điểm 
này, nếu VPN lỗi thời là nguyên nhân gây ra sự cố mạng thì 
nó sẽ được khắc phục. 

Cách 4: Cấu hình dịch vụ Network Location Awareness 
và Network List Services

Network List Service (netprofm) là dịch vụ chịu trách 
nhiệm phát hiện các mạng mà bạn đã kết nối trước đó. Dịch 
vụ này cũng truy xuất các thuộc tính của các mạng này và 
cập nhật các chương trình hiện hành với thông tin về các 
mạng này.

Cùng với dịch vụ Network Location Awareness service, 
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dịch vụ Network List Service cho phép hệ thống máy tính 
hiển thị trạng thái của các kết nối trong thanh Taskbar. Để 
hoạt động bình thường, chúng ta phải bật cả 2 dịch vụ này 
và cài đặt kiểu khởi động của chúng. 

 Trước tiên, mở hộp thoại Run (Windows+R) và nhập 
services.msc

Trong cửa sổ hiện ra, bạn kéo thanh trượt xuống phía 
dưới và tìm đến mục  Network List Service và nhấn chuột 
phải vào nó rồi chọn Properties. 

Nhấp vào danh mục xổ xuống trong phần Startup type 
và chọn Manual. Phải đảm bảo rằng dịch vụ này đang chạy, 
nếu không thì nhấn nút Start để khởi động nó. Cuối cùng 
nhấn nút Apple và OK để lưu lại thay đổi. 

Tiếp tục tìm dịch vụ Network Location Awareness 
service, cũng nhấn chuột phải vào nó và chọn Properties. 
Trong danh mục xổ xuống của phần Startup type, chọn 
Automatic, nếu dịch vụ không chạy thì nhấn nút Start để 
khởi động nó. Cuối cùng nhấn nút Apple và OK để lưu lại 
thay đổi.

NGỌC ÂN (theo www.thewindowsclub.com)

Cách 5: Bỏ chặn các SSID đã bị chặn bởi lệnh Netsh

SSID là từ viết tắt của Service Set Identifier (Dịch vụ cài 
đặt mã định danh). SSID về cơ bản là tên của mạng, nếu bạn 
chặn một mạng thì mạng đó sẽ không hiển thị khi bạn nhấn 
vào biểu tượng Wi-Fi. 

Sau đây chúng ta sẽ mở khóa tất cả các mạng bị chặn 
để đảm bảo rằng đây không phải là mấu chốt của vấn đề. 
Và giải pháp này chỉ hữu ích với một số mạng bị chặn, còn 
những mạng khác thì không.

Trước hết, nhấn phím Windows và gõ tiếp cmd để hiển 
thị kết quả Command Prompt, sau đó chọn mục Run as 
administrator. 

Trong cửa sổ hiện ra, gõ dòng lệnh sau và nhấn Enter

netsh wlan delete filter permission=denyall 
networktype=infrastructure

Sau đó, hãy đóng cửa sổ Command Prompt và thử kiểm 
tra các mạng Wi-Fi khả dụng từ biểu tượng mạng dưới thanh 
Taskbar.

NHỮNG THỦ THUẬT HỮU ÍCH KHI SỬ DỤNG TỔ HỢP PHÍM ALT+TAB 
TRONG WINDOWS 10

Kể từ phiên bản Windows 7 bạn đã quen thuộc với tổ 
hợp phím Alt+Tab, khi nhấn đồng thời hai phím này, nó sẽ 
cho phép bạn chuyển đổi nhanh giữa các cửa sổ đang mở 
trên màn hình thay vì sử dụng chuột. Tuy nhiên còn nhiều 
điều thú vị khác xung quanh việc sử dụng tổ hợp phím này, 
những thủ thuật trong bài viết sau đây được áp dụng cho 
cả Windows 7 và Windows 10.

Việc sử dụng Alt+Tab về cơ bản là khá dễ dàng, chúng 
ta chỉ cần nhấn giữ đồng thời 2 phím Alt và Tab, sau đó giữ 
phím Alt rồi tiếp tục dùng phím Tab để cuộn qua lại giữa các 

cửa sổ đang mở, khi một cửa sổ được chọn thông qua một 
đường viền xung quanh nó, bạn nhả hai phím ra để làm việc 
với cửa sổ đó. 

1. Đảo ngược thứ tự chọn cửa sổ khi sử dụng Alt+Tab

Alt+Tab thường di chuyển về phía trước, nghĩa là chạy 
từ trái sang phải khi bạn nhấn giữ Alt và chọn Tab. Nếu như 
bỏ lỡ một cửa sổ bạn muốn mở, chúng ta lại phải tiếp tục 
nhấn Tab để lượt quay lại lần nữa theo toàn bộ danh sách, 
điều này bất tiện trong trường hợp có quá nhiều cửa sổ đang 
mở.  

Thay vào đó bạn chỉ cần kết hợp thêm phím Shift để di 
chuyển ngược lại giữa các cửa sổ. Có nghĩa là nếu đang sử 
dụng Alt+Tab để chuyển giữa các cửa sổ theo một chiều thì 
hãy nhấn giữ đồng thời phím Alt và Shift và chạm vào Tab 
một lần để di chuyển theo chiều ngược lại.

2. Chọn cửa sổ sử dụng phím mũi tên

Bạn có thể chọn các cửa sổ trong Alt+Tab bằng việc 
sử dụng các phím mũi tên. Nhấn đồng thời Alt+Tab để mở 
trình chuyển cửa sổ, sau đó nhả phím Tab và giữ nguyên 
Alt, thay vì nhấn Tab bạn chỉ cần sử dụng các phím mũi tên 
sáng trái, sang phải trên bàn phím, nếu muốn đánh dấu cửa 
sổ muốn mở, bạn nhả phím Alt và nhấn phím Enter hoặc 
phím cách là xong. 
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3. Sử dụng chuột để chuyển và đóng cửa sổ

Cúng nhấn đồng thời phím Alt+Tab một lần sau đó giữ 
phím Alt, rồi bạn có thể sử dụng chuột để nhấp vào cửa sổ 
muốn chuyển đến. Trong khi sử dụng chuột, bạn sẽ thấy 
một biểu tượng dấu “x” xuất hiện ở có trên bên phải của các 
hình thu nhỏ cửa sổ khi di chuột vào nó, khi nhấn vào biểu 
tượng này, cửa sổ ứng dụng sẽ đóng lại, đây là một cách 
nhanh chóng để đóng nhiều cửa sổ. 

4. Giữ nguyên trình chuyển đổi cửa sổ trên màn hình

Trình chuyển đổi Alt+Tab thường đóng lại khi bạn nhả 
phím Alt. Tuy nhiên nếu bạn muốn Alt+Tab giữ nguyên mà 
không cần giữ phím Alt toàn bộ thời gian, bạn chỉ cần nhấn 
đồng thời Alt+Ctrl+Tab, sau đó nhả cả ba phím, khi đó 
chúng ta sẽ thấy Alt+Tab vẫn mở trên màn hình Desktop. 

5. Kích hoạt kiểu chuyển đổi Alt+Tab cũ

Công cụ chuyển đổi Alt+Tab kiểu cũ xuất hiện trong 
phiên bản Windows XP trước đây, nó không hiển thị hình thủ 
nhỏ của một cửa sổ nào, thay vào đó là các biểu tượng và 
tiêu đề cửa sổ trên một nền xám. Bạn vẫn có thể thấy trình 
chuyển Alt+Tab này trên Windows 10 vì lý do tương thích 
khi chơi một số trò chơi nhất định.

 

Bạn có thể mở trình chuyển đổi Alt+Tab cũ bằng phím 
tắt ẩn. Khi nhấn và giữ đồng thời phím Alt+Tab (sử dụng Alt 
trái hoặc phải trên bàn phím), sau đó nhấn phím Alt khác 
một cái, rồi quay trở lại nhấn Tab. Trình cuyển đổi cũ xuất 
hiện, nhưng chỉ một lần này thôi, lần Alt+Tab tiếp theo sẽ 
xuất hiện kiểu chuyển đổi mới. 

Trình chuyển đổi cổ điển không cho phép bạn sử dụng 
chuột hoặc các phím mũi tên. Tuy nhiên, nó vẫn hỗ trợ Ctrl 
+ Shift + Tab để đảo ngược chiều chọn cửa sổ và bạn có 
thể nhấn Esc để đóng nó.

6. Cài đặt ứng dụng thay thế Alt+Tab

Bạn hoàn toàn có thể thay thế trình chuyển đổi Alt+Tab 
tích hợp sẵn có của Windows bằng một ứng dụng của 
bên thứ ba. Ví dụ như Alt+Tab Terminator (https://www.
ntwind.com/software/alttabter.html) miễn phí của NTWind, 
ứng dụng này cung cấp trình chuyển đổi Alt+Tab với nhiều 
tùy chỉnh thích hợp hơn, mạnh mẽ hơn. Nó cung cấp hình 
thu nhỏ cửa sổ với kích thước lớn hơn và tích hợp chức 
năng “Terminate” để đóng các ứng dụng hoạt động sai. Alt 
+ Tab Terminator cũng chính là phiên bản kế nhiệm cho 
VistaSwitcher từng được đề xuất trước đây. 

NÔNG TRẠI CÔNG NGHỆ THẲNG ĐỨNG 

Dự báo, Thế giới sẽ vượt ngưỡng 9 tỷ người vào năm 
2050, tăng 33% so với con số 7,4 tỷ hiện nay. Dân số 
tăng chóng mặt khiến nhu cầu sử dụng đất ngày càng cao, 
dẫn đến diện tích đất phục vụ cho nông nghiệp bị thu hẹp. 
Trước tình cảnh đó, mô hình “nông trại thẳng đứng” có thể 
trở thành chìa khóa tháo gỡ nút thắt cho bài toán lương thực 
toàn cầu. Những “nông trại thẳng đứng” có thể tạo ra nguồn 
thực phẩm an toàn, đa dạng và xuyên suốt cho các đô thị, 
góp phần cải tạo hệ sinh thái… 

Nông trại thẳng đứng là một phương pháp trồng cây 

trong các khay được xếp theo chiều thẳng đứng và thường 
không cần sử dụng đất và ánh sáng tự nhiên. Hình thức này 
chủ yếu áp dụng kĩ thuật canh tác trong nhà giống như mô 
hình trồng rau trong nhà kính khi tất cả các yếu tố về môi 
trường đều được kiểm soát như ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ.

Phương pháp canh tác mới

 Cụm từ “canh tác thẳng đứng” được nhà địa chất Gilbert 
Ellis Bailey sử dụng lần đầu tiên trong cuốn sách Canh tác 
thẳng đứng của mình năm 1915. Đến năm 1999, nhà sinh 
thái học Dickson Despommier đã hiện thực hóa mô hình 
canh tác này bằng những chứng minh rằng hình thức trồng 
cây trong nhà theo hướng thẳng đứng hoàn toàn có thể giải 
quyết các vấn đề bức bách về nhu cầu lương thực thế giới, 
bởi phương pháp này không những đòi hỏi ít năng lượng hơn 
mà còn ít gây ô nhiễm môi trường so với các hình thức canh 
tác truyền thống. Năm 2001, mô hình phác thảo nông trại 
theo chiều dọc đầu tiên được ra mắt và đây là nguồn cảm 
hứng cho nhiều ý tưởng nông trại thẳng đứng sau đó.

Những “nông trại thẳng đứng” có thể tạo ra nguồn thực 
phẩm an toàn, đa dạng và xuyên suốt cho các đô thị, đồng 
thời góp phần cải tạo hệ sinh thái vốn bị suy thoái trầm trọng 
do canh tác “nằm ngang” truyền thống. Mô hình “nông trại 

NGỌC ÂN



Công nghệ

13

thẳng đứng” là một phương pháp trồng trọt thường không sử 
dụng đất hoặc ánh sáng tự nhiên, cây được trồng trên các 
khay xếp theo chiều thẳng đứng và được đặt trong một tòa 
nhà với môi trường được kiểm soát; ánh sáng tự nhiên được 
thay thế bằng hệ thống đèn LED màu.

Hiện có một vài mô hình nông trại thẳng đứng như 
hydroponics (thủy canh) - cây được trồng trong một dung 
dịch giàu chất dinh dưỡng; aeroponics (khí canh) - rễ của 
cây trồng được phun sương có chứa nước và chất dinh 
dưỡng (aeroponics tốn ít nước hơn thủy canh, nhưng đòi hỏi 
kỹ thuật phức tạp hơn); aquapomics - kết hợp thủy canh và 
khí canh, dùng cá để nuôi dưỡng các vi khuẩn được dùng 
làm chất dinh dưỡng cho cây trồng. Theo nhiều chuyên gia, 
công nghệ canh tác “nông trại thẳng đứng” hứa hẹn tạo ra 
một cuộc cách mạng nông nghiệp trong tương lai gần. Công 
nghệ này tạo điều kiện cho đất được nghỉ ngơi và giảm tình 
trạng xói mòn.

Marc Oshima - đồng sáng lập của AeroFarms (một trong 
những trang trại thẳng đứng lớn nhất thế giới) cho biết, mô 
hình nông nghiệp đô thị đặc biệt này tập trung vào hệ thống 
máy tính để theo dõi hàng ngàn điểm dữ liệu và liên tục điều 
chỉnh các điều kiện thuận lợi nhất cho cây sinh trưởng.

Trái với các nông trại truyền thống luôn thiết kế cây trồng 
của họ để phù hợp với môi trường canh tác, các công ty này 
dùng giải pháp điều chỉnh môi trường cho phù hợp với giống 
cây trồng. CEO của công ty Bowery cho biết, có đến 30 vụ 
thu hoạch mỗi năm, ước tính mỗi 30 cm2 có năng suất gấp 
100 lần so với một trang trại điển hình. Hệ điều hành của 
Bowery tự động giám sát "hàng trăm nghìn điểm dữ liệu về 
sức khoẻ, chất lượng, sự tăng trưởng, năng suất, mùi vị và 
hương vị của cây trồng.

 Lợi ích của nông trại thẳng đứng

Trước thực trạng đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp, 
mô hình nông trại thẳng đứng được coi là một giải pháp 
canh tác tiềm năng cho tương lai. Bởi cây được trồng theo 
hướng thẳng đứng, xếp thành nhiều tầng nên mô hình canh 
tác theo chiều dọc vừa có khả năng tạo thêm đất canh tác 
vừa bảo vệ môi trường.

Lợi ích rõ rệt nhất của mô hình nông trại thẳng đứng là 
tiết kiệm diện tích, tiêu tốn ít nước (chỉ bằng 1/20 so với sản 
xuất theo cách truyền thống). Ngoài ra, canh tác thẳng đứng 
cho phép mỗi loại cây trồng có một tiến trình phù hợp với 
nhu cầu của nó bao gồm lượng chất dinh dưỡng hay ánh 
sáng mà nó sẽ hấp thụ và không bị giới hạn bởi thời tiết, cho 
phép trồng trọt quanh năm.

Đặc biệt, mô hình nông trại thẳng đứng là một lựa chọn 
hấp dẫn cho những người muốn tham gia vào kinh doanh 
nông nghiệp lần đầu, vì họ sẽ không cần phải mất nhiều 
năm để học cách đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực 
đoan như hạn hán và lũ lụt hay môi trường ô nhiễm. Đây là 
điều mà chưa mô hình nào khác có thể sánh bằng. Ngoài 
ra, những nông trại kiểu này có thể trở thành nhà máy xử lý 
nước, đồng thời góp phần tôn tạo mỹ quan đô thị.

Dự án Urban Crops của Bỉ là một ví dụ. Trong dự án này, 
chỉ trong diện tích 30 mét vuông, người ta có thể trồng 8 
lớp cây xếp lên nhau theo chiều dọc. Cách này có thể giúp 
Urban Crops áp dụng được ở bất kì đâu vì nó không tốn quá 
nhiều diện tích và tiết kiệm được đất canh tác.

Ngoài ra, mô hình canh tác kiểu mới này còn cho phép 
xen canh nhiều vụ, trồng trọt quanh năm bởi quá trình trồng 
trọt không bị hạn chế bởi thời tiết cực đoan bên ngoài như 
hạn hán, lũ lụt hay môi trường ô nhiễm.

Các khay giống được đặt dưới ánh sáng đèn LED mô 
phỏng ánh sáng mặt trời tự nhiên, có khả năng phát ra 
cường độ và quang phổ phù hợp với từng loại cây. Đồng thời 
mô hình canh tác này sử dụng ít hơn 95% nước và 50% phân 
bón so với phương pháp truyền thống.

Tất cả cây trồng tăng trưởng không cần đến thuốc trừ 
sâu vì chúng được phát triển trong môi trường được bảo vệ 
khỏi sâu bệnh. Các điều kiện trong nhà như ánh sáng, nước, 
độ ẩm đều có thể điều chỉnh được tùy từng loại cây trồng, 
nhờ đó đảm bảo năng suất khi thu hoạch.

Thêm vào đó, hình thức canh tác trong nhà còn tiết kiệm 
chi phí vận chuyển, nông sản được bán ngay tại khu vực 
trồng, không mất chi phí vận chuyển như các phương pháp 
truyền thống

Các mô hình canh tác theo chiều dọc trong thực tế

Nếu 10 năm trước, mô hình nông trại thẳng đứng chỉ là 
ý tưởng thì hiện nay rất nhiều nông trại được canh tác theo 
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chiều dọc đã đi vào hoạt động tại nhiều nước trên thế giới. 
Hiện nay, mô hình nông trại thẳng đứng đã được triển khai 
tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cụ thể như ở Singapore với 
dự án Sky Greens; tại Bỉ với dự án của Urban Crops hoặc 
như các trang trại thẳng đứng ở một số bang của Mỹ. Ngoài 
ra, nông trại thẳng đứng đã hình thành và đang phát triển tốt 
tại Nhật Bản và Hàn Quốc

Trong số đó phải kể đến trang trại thẳng đứng AeroFarm 
tại Mỹ được biết đến với cái tên “vườn rau sạch lớn nhất 
Hoa Kỳ”, có khả năng cho thu hoạch 900 tấn rau sạch mỗi 
năm mà không cần dùng đất, thuốc trừ sâu hay ánh sáng 
mặt trời.

Trang trại này được xây dựng tại một nhà máy cũ ở New 
York với 35 luống rau được bố trí xếp chồng lên nhau trong 
vỏn vẹn 6400 mét vuông.

Điều đặc biệt ở trang trại này đó là trồng rau mà không 
cần đất. Rau phát triển được là nhờ vào quá trình phun ẩm 
liên tục cho bộ rễ của cây, nhờ đó cây phát triển nhanh và 
khỏe mạnh hơn phương pháp trồng truyền thống. Hiện nay, 
Aerofarm có thể trồng được hơn 250 loại rau, đậu và cho 
phép thu hoạch từ 20 đến 30 đợt rau mỗi năm.

Không chỉ ở Mỹ, mô hình này còn phát triển mạnh mẽ 
ở Đức, Singapore, Hàn Quốc... Đặc biệt tại Đức, một siêu 
thị có tên là Berlin Metro đã hợp tác cùng Infarm, một công 
ty startup chuyên cung cấp các giải pháp làm nông nghiệp 
trong nhà, để xây dựng một dự án nông trại thẳng đứng thí 
điểm tại chính trong siêu thị.

Tại Việt Nam, mô hình canh tác theo chiều dọc cũng bắt 
đầu nhen nhóm dù ở quy mô nhỏ trong hộ gia đình. Hiện 
nay, khi nhu cầu trồng rau sạch trong nhà của người dân 
càng tăng cao, các mô hình trồng rau trên giàn xếp và chậu 
thông minh cũng phát triển. Đặc biệt tại Hà Nội - một thành 
phố ‘đất chật người đông’, người dân ngày càng ưa chuộng 
mô hình trang trại thẳng đứng mini để trồng rau trong nhà 
vừa tiết kiệm diện tích vừa đảm bảo nguồn rau sạch cho 
gia đình.

Mỗi chậu rau có thể cho thu hoạch 2-3 bó rau, nếu gia 
đình 4 người thì chỉ sau 4 tháng, chi phí tiết kiệm được từ 
việc trồng rau sạch có thể hoàn lại số tiền ban đầu bỏ ra để 
lắp đặt mô hình trồng rau theo cách này.

Một hình thức canh tác mới và tiềm năng như mô hình 
nông trại thẳng đứng rất cần có điều kiện để áp dụng tại các 
quốc gia trên Thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát 
triển như Việt Nam, một đất nước có mật độ dân số cao và 
diện tích đất trồng trọt đang dần bị hạn chế.

Những khó khăn thách thức

Bên cạnh những lợi ích thiết thực, cũng có nhiều thách 
thức khi áp dụng mô hình “nông trại thẳng đứng”. Chi phí 
lắp đặt 1 mô hình nông trại thẳng đứng là không hề rẻ do 
cần phải sử dụng đến công nghệ tự động để chăm sóc, khử 
trùng và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây trồng. Quá 
trình bảo trì hệ thống phun sương, theo dõi sự phát triển của 
cây trồng, hay đèn LED, cũng đòi hỏi một nguồn tài chính 
khá dồi dào mới có thể duy trì thường xuyên.

Thêm vào đó, nông trại thẳng đứng phụ thuộc vào nguồn 
cung cấp điện liên tục, phần lớn lại đến từ nguồn nhiên liệu 
hóa thạch. Vì thế, dù không trực tiếp gây ô nhiễm bằng 
thuốc trừ sâu hay diệt cỏ, thì mô hình này cũng gián tiếp gây 
ra ô nhiễm không khí do sử dụng nhiều điện năng.

Một trong những thách thức lớn nhất trong tương lai của 
mô hình này chính là trồng những loại cây lương thực như 
lúa nước, lúa mạch - những giống cây thực sự có thể nuôi 
sống con người. Các loại cây này rất khó trồng trong mô 
hình nông trại thẳng đứng vì người trồng cần tích lũy một 
lượng sinh khối rất lớn để tạo nên một vụ mùa.

 Cũng vì chưa trồng được các loại cây lương thực thiết 
yếu, nên mô hình nông trại thẳng đứng không thể thay thế 
hoàn toàn các phương pháp trồng trọt truyền thống, mà chỉ 
có thể đóng vai trò hỗ trợ trong việc giải quyết vấn đề lương 
thực thế giới trong tương lai.

Cân nhắc về tính kinh tế, năng suất và chi phí, rau hoàn 
toàn có thể bán ra ở mức ngang hoặc thấp hơn giá đang có 
ở các chuỗi rau sạch và siêu thị. Tuy nhiên, nó ảnh hưởng 
đến việc làm của nông dân truyền thống, đồng thời cạnh 
tranh trực tiếp với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ 
cao khác.

Giá thành sản xuất nông sản theo cách này thường rất 
cao so với canh tác thông thường. Chi phí sản xuất 1 kg rau 
trong một số trường hợp, có thể lên đến 12 euro, do đó, 
phương án này hoàn toàn chưa thích hợp về mặt kinh tế đối 
với những vùng đang khan hiếm rau quả.

Theo David Rosenberg - CEO và là đồng sáng lập của 
AeroFarms, để thành công trong lĩnh vực này, cần học được 
ít nhất bốn điều: Kiến thức chuyên môn về sinh học, thực vật 
học; Kiến thức về môi trường; Kỹ sư công nghệ, dữ liệu và 
Quản trị hệ thống. Một báo cáo của PS Market Research dự 
báo, thị trường rau nhà kính trong đó có phương pháp canh 
tác thẳng đứng, ra sẽ tăng nhanh trong những năm tới, tạo 
ra tổng doanh thu 6,4 USD vào năm 2023.

Thanh Trúc (tổng hợp).
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KHỞI NGHIỆP VỚI NÔNG SẢN QUÊ HƯƠNG

Với mong muốn đưa nông sản quê hương, nhất là đặc 
sản Bưởi Tân Triều đi xa, chị Nguyễn Thị Hồng Quyên ở 
P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa từ bỏ công việc ở một doanh 
nghiệp với mức thu nhập ổn định để khởi nghiệp.

Với  phương châm “Từ nông trại sạch đến bữa ăn lành”, 
Công ty TNHH Cô Ba Chuyên do chị làm giám đốc đang kết 
nối với các chủ vườn, các tổ hợp tác đưa sản phẩm nông 
sản Đồng Nai, nhất là đặc sản bưởi Tân Triều đến tay người 
tiêu dùng. 

Nặng nợ với Bưởi Tân Triều

Sinh ra là lớn lên trên vùng đất Vĩnh Cửu, cha của chị 
Hồng Quyên từng có nhiều năm gắn bó với ngành nông 
nghiệp nên từ khi còn là học sinh THPT, chị nhiều lần được 
nghe cha tâm sự về những khó khăn vất vả của người nông 
dân để tạo sản sản phẩm chất lượng; thường phải chịu cảnh 
được mùa - mất giá… và mong muốn chị sau này sẽ theo 
học ngành chế biến nông sản thực phẩm để giúp người nông 
dân chủ động hơn trong sản xuất. 

Thế nhưng bản thân chị lại quyết tâm theo đuổi ngành 
quản trị kinh doanh mà mình yêu thích. Sau khi tốt nghiệp, 
chị về làm việc tại Tỉnh đoàn khoảng 3 năm rồi chuyển sang 
làm ở bộ phận kinh doanh của một doanh nghiệp với mức 
lương và các khoản phúc lợi khá ổn định tại TP.Biên Hòa. Chị 
Quyên cho biết, mỗi lần về nhà cha lại dẫn vào thăm mấy 
vườn bưởi ở ấp Tân Triều, xã Tân Bình. Mỗi lần vào vườn, 
cảm giác được hít hà mùi hoa bưởi thơm ngào ngạt, tận tay 
hái trái bưởi và xẻ ra ăn khiến chị vô cùng thích thú. Đặc 

biệt, mỗi lần đến với vườn bưởi là mỗi lần chị được nghe câu 
chuyện làm vườn, về câu chuyện xây dựng thường hiệu bưởi 
Tân Triều… hết sức thú vị. Chị cảm thấy rất tự hào vì quê 
hương của chị loại trái cây đặc sản, có chỉ dẫn địa lý, được 
người tiêu dùng ưa chuộng… 

Lúc ấy, trong đầu chị chợt lóe lên suy nghĩ, sống ở trên 
đời ai cũng phải ăn. Xã hội ngày càng hiện đại, những thực 
phẩm an toàn sẽ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người 
tiêu dùng. Và ý tưởng khởi nghiệp với nông sản địa phương 
bắt đầu nhen nhóm trong chị từ đó. Năm 2014, Văn miếu 
Trấn Biên tổ chức Hội hoa xuân, chị mạnh dạn đề nghị cha 
giữ lại một gian hàng để chị vừa trưng bày giới thiệu bưởi 
Tân Triều và một số nông sản khác, vừa bán các loại nước 
giải khát được chế biến từ trái cây. Chị Hồng Quyên cho biết, 
chỉ trong vòng một tuần lễ chị kiếm được trên 20 triệu đồng 
từ việc bán bưởi Tân Triều và bán nước giải khát được chế 
biến từ trái cây cho du khách du xuân. Hoạt động này được 
chị duy trì nhiều năm sau cho đến khi Hội Hoa xuân chuyển 
về công viên Nguyễn Văn Trị thì chị chuyển sang bán bưởi 
online với mong muốn có nhiều hơn khách hàng biết đến 
đặc sản bưởi Tân Triều. 

Xây dựng thương hiệu Cô Ba Chuyên

Ý định khởi nghiệp với nông sản đã có nên từ khi bán 
bưởi Tân Triều online vào mỗi dịp tết chị đã ý thức được việc 
phải xây dựng thương hiệu Cô Ba Chuyên. Vì vậy, mỗi hình 
ảnh, mỗi video clip quay quảng cáo trên mạng xã hội đều 
được chị gắn thương hiệu “Cô Ba Chuyên”. 

Chị Hồng Quyên thăm quan, tìm hiểu thêm về đặc sản Bưởi Tân Triều
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Tháng 6-2018, chị Quyên quyết định cùng với một người 
bạn góp vốn mở cửa hàng chuyên kinh doanh các loại nông 
sản (chủ yếu là trái cây) và các loại đồ uống được chế 
biến từ trái cây. Thời điểm ấy, chị vẫn làm việc tại doanh 
nghiệp nên phụ trách tìm kiếm khách hàng, quảng bá thương 
hiệu…; còn người cộng sự với chị sẽ phụ trách việc quán 
xuyến công việc tại cửa hàng. Công việc đang vận hành khá 
thuận lợi thì người cộng sự của chị gặp biến cố không thể 
tiếp tục công việc kinh doanh. 

Không có người quán xuyến nên cửa hàng thường xuyên 
đóng cửa, hoạt động cầm chừng, doanh thu không đủ để 
trang trải chi phí nên tiền lương của chị đều dùng để bù lỗ 
cho hoạt động của cửa hàng. Không tìm được người quán 
xuyến công việc, một mình chị vừa làm chủ vừa làm tất cả 
công việc nặng nhọc từ chở hàng đến mang vác hàng hóa. 
Ai ai cũng khuyên chị dừng lại, an phận với công việc của 
một nhân viên văn phòng làm việc trong phòng máy lạnh, 
sớm đi chiều về. Chị không cho phép mình bỏ cuộc mà 
bằng mọi cách vượt qua và quyết định khi thành lập Công 

ty TNHH Cô Ba Chuyên trong lúc khó khăn còn bộn bề. Chị 
xin nghỉ việc không lương 3 tháng để tập trung cho công 
việc kinh doanh. Trong 3 tháng ngắn ngủi, ngoài việc củng 
cố lại cửa hàng, chị tích cực tham gia tất cả các sự kiện liên 
quan đến hội chợ, triển lãm, các hội nghị liên quan đến nông 
nghiệp trong và ngoài tỉnh để trưng bày, giới thiệu sản phẩm 
đến với người tiêu dùng. 

Sau 3 tháng, công việc kinh doanh có dấu hiệu khởi sắc 
nên vào tháng 9-2019 chị quyết định nghỉ hẳn ở công ty để 
chuyên tâm thực hiện hoài bão đưa nông sản quê hương “đi 
xa” hơn, để nhiều người biết đến đặc sản quê hương Vĩnh 
Cửu nói riêng và nông sản của Đồng Nai nói chung. Ngoài 
đặc sản bưởi Tân Triều, Công ty TNHH Cô Ba Chuyên còn 
kết nối đưa các sản phẩm chế biến từ bưởi, như: rượu bưởi, 
mứt bưởi, tinh dầu bưởi… và nhiều loại sản phẩm nông sản 
khác như: cam, quýt, ổi, mật ong, rượu thanh long, các loại 
rau… do nông dân Đồng Nai làm ra đến tay người tiêu dùng. 

Minh Tú

Tự tay chị Hồng Quyên lựa chọn những sản phẩm chuyển đến tay người tiêu dùng 


