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Nếu công việc của bạn thường xuyên cài đặt và sữa chữa máy tính 
thì không thể thiếu một thiết bị Boot USB (USB có khả năng khởi 
động hệ thống máy tính thay vì từ ổ đĩa cứng), điều này thuận tiện 
hơn khi chúng ta sử dụng đĩa DVD ...

- Giải pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 tại Đồng Nai
- Công dụng tuyệt vời của lá ớt
- Cỏ tranh
- Đồng Nai: Phát triển mạnh điện
năng lượng mặt trời

Trang 7

14

LẮP GHÉP NHÀ NUÔI CHIM YẾN
TỪNG PHẦN TRONG QUÁ TRÌNH

PHÁT TRIỂN BẦY ĐÀN CHIM YẾN
BẰNG VẬT LIỆU COMPOZIT

(HAY COMPOSITE)

Trang 9
Trang 11
Trang 13

HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ VIỆC ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHKT
PHÁT TRIỂN CÂY SẦU RIÊNG THEO HƯỚNG VIETGAP

TẠI HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HTQLCL
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

TẠO BOOT USB
KHÔNG CẦN ĐỊNH DẠNG TRƯỚC

Ventoy2Disk:
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HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ VIỆC ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT 
PHÁT TRIỂN CÂY SẦU RIÊNG THEO HƯỚNG VIETGAP 

TẠI HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI

“Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất 
sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 
Đồng Nai” là một hướng đi mới, được kỳ vọng để nâng 
cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo an toàn thực phẩm và phá 
tan các thông tin về sầu riêng bị nhúng thuốc đem đi bán 
khiến dư luận xôn xao trong thời gần đây.

Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản 
xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGap tại huyện Cẩm Mỹ, 
tỉnh Đồng Nai” là dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở 
do UBND huyện Cẩm Mỹ quản lý. Dự án sử dụng nguồn 
kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ 1.239.197.000 
đồng: trong đó Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai 
phối hợp trong công tác quản lý, cấp đối ứng 50% kinh phí 
nhà nước từ nguồn sự nghiệp khoa học là 602.098.500 
đồng; Ngân sách huyện: 637.098.500 đồng. Vốn đối ứng 
từ người dân là 737.560.000 đồng.

Dự án đã được phê duyệt và triển khai trong 30 tháng, 
từ tháng 4/2017 đến tháng 9/2019, do Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển Nông nghiệp bền vững chủ trì thực hiện 
và chuyển giao công nghệ (gọi tắt là Trung tâm NNBV). 
Dự án đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Đồng Nai tổng kết, nghiệm thu ngày 27/9/2019.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm sầu riêng ở 
huyện Cẩm Mỹ. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông 
nghiệp bền vững đã triển khai thực hiện hiệu quả với các 
nội dung dự án:

- Điều tra hiện trạng sản xuất sầu riêng đối chiếu với 
các yêu cầu của VietGAP

+ Dự án đã tiến hành điều tra hiện trạng sản xuất sầu 

riêng tại xã Nhân Nghĩa, Xuân Bảo và Xuân Quế thuộc 
huyện Cẩm Mỹ và đối chiếu với các yêu cầu của VietGAP 
ở huyện Cẩm Mỹ, qua đó Trung tâm NNBV đã xác định 
được các tiêu chí mà các nhà vườn đã tuân thủ và chưa 
tuân thủ đều có thể thực hiện được nếu nhà vườn nắm 
được qui trình VietGAP, xác định tầm quan trọng của sản 
xuất VietGAP và mong muốn tham gia VietGAP đối với 
nhà vườn.

+ Dự án đã điều tra khảo sát biện pháp làm chín trái 
sầu riêng tại các thương lái và đại lý thu mua sầu riêng ở 
huyện Cẩm Mỹ từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2018. Kết 
quả điều tra cho thấy, các thương lái và nhà vườn thường 
sử dụng HPC-97 HXN và hoa quả thúc chín tố để nhúng 
chín trái sầu riêng, 1 số vựa trái cây lớn có sử dụng thuốc 
có nguồn gốc từ Trung Quốc (nhãn mác của Trung Quốc) 
và Thái Lan, tuy nhiên không rõ tên thuốc chính xác. Hiện 
tại, các loại thuốc thúc chín hoa quả vẫn chưa có trong 
danh mục thuốc được phép sử dụng của Bộ. Toàn bộ các 
loại thuốc được phát hiện đều chỉ là “ngoài luồng” thậm 
chí thuốc nhập từ Trung Quốc nên có thể nói việc sử dụng 
các loại thuốc thúc chín hoa quả như mít, xoài, đu đủ… 
là bất hợp pháp.

- Phân tích mối nguy gây ô nhiễm vùng sản xuất sầu 
riêng theo VietGAP ở huyện Cẩm Mỹ

Trung tâm NNBV đã lấy mẫu phân tích mối nguy gây 
ô nhiễm vùng sản xuất sầu riêng tại xã Nhân Nghĩa, Xuân 
Bảo và Xuân Quế theo VietGAP ở Cẩm Mỹ. Kết quả cho 
thấy vùng sản xuất sầu riêng chưa ô nhiễm kim loại nặng 
vượt mức cho phép, nên có thể sản xuất sầu riêng theo 
tiêu chuẩn VietGAP.

- Nghiên cứu và thí nghiệm một số biện pháp làm chín 
trái sầu riêng

Trung tâm NNBV đã lấy mẫu và nghiên cứu thí nghiệm 
một số biện pháp làm chín trái sầu riêng tại Hộ ông Cao 
Thọ Tráng, xã Nhân Nghĩa từ tháng 6/2017 đến tháng 
12/2018. Kết quả thí nghiệm trong 4 nghiệm thức thì 
nghiệm thức sử dụng máy phát khí Ethylene GE-60 để xử 
lý chín trái sầu riêng cho kết quả tốt nhất, có hiệu quả, 
an toàn thay thế các hóa chất đang được sử dụng trên thị 
trường hiện nay.

- Xây dựng mô hình sản xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn 
VietGAP

Trung tâm NNBV đã nghiên cứu và triển khai xây dựng 

Mô hình sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP 
tại ấp 8, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ
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mô hình sản xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP thực 
hiện thí điểm tại 8 hộ trồng sầu riêng (Nguyễn Chí Hiếu; 
Lê Thị Ba; Cao Thọ Tráng; Đinh Văn Mong; Bùi Bá Lan; 
Lý Tuấn Tuyền; Trần Văn Hải; Bùi Phước Vẹn) thuộc Tổ 
hợp tác cây sầu riêng ấp Cam Tiên, xã Nhân Nghĩa trên 
diện tích 17,4 ha. Sau gần 15 tháng triển khai, với việc áp 
dụng đúng quy trình kỹ thuật, vườn sầu riêng của các hộ 
tham gia mô hình sinh trưởng và phát triển tốt, ít bị nhiễm 
sâu bệnh hại; cả 8 vườn của 8 hộ tham gia mô hình đều 
đạt các tiêu chí của VietGAP. Tổ chức FCC đã cấp giấy 
chứng nhận VietGAP cho THT cây sầu riêng Nhân Nghĩa 
với tổng diện tích là 17,4ha, giấy chứng nhận có hiệu lực 
từ ngày 16/07/2018 đến ngày 15/07/2020 (hiệu lực 2 
năm), mã số chứng nhận VietGAP TT-12-03-75-0010.

Hiệu quả kinh tế của các điểm mô hình sản xuất sầu 
riêng theo tiêu chuẩn VietGAP so với vườn đối chứng (tính 
cho 1ha/năm). Chi phí đầu tư cho 1ha VietGAP trong mô 
hình là 245 triệu đồng/ha/năm, trong khi vườn đối chứng 
chỉ đầu tư 198 triệu đồng/ha/năm, thấp hơn 47 triệu 
đồng/ha/năm. Tổng thu nhập ở vườn mô hình là 1.139 
triệu đồng/ha/năm và vườn đối chứng là 893 triệu đồng/
ha/năm. Lợi nhuận thu được từ vườn mô hình là 894 triệu 
đồng/ha/năm cao hơn so với vườn đối chứng (695 triệu 
đồng/ha/năm). Tỷ suất lợi nhuận ở vườn mô hình là 3,65 
lần cao hơn so với vườn đối chứng (3,51 lần). Như vậy lợi 
nhuận thu được từ vườn mô hình VietGAP cao hơn vườn 
đối chứng là 28,6%.

Qua phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy áp dụng quy 
trình sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP cho hiệu quả kinh 
tế cao hơn so với các biện pháp của nhà vườn. Như vậy, 
với việc sản xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP không 
chỉ tạo ra sản phẩm an toàn (bảo vệ sức khỏe của người 
tiêu dùng), an toàn cho người lao động và môi trường mà 
còn giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tạo 
ra sản phẩm uy tín trên thị trường và nâng cao khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm.

- Tập huấn, đào tạo kỹ thuật viên và hội thảo đầu bờ

+ Trung tâm NNBV đã tổ chức tập huấn 03 lớp chuyển 
giao kỹ thuật sản xuất sầu riêng theo VietGAP cho 120 
học viên: ngày 25-27/4/2017 tại xã Nhân Nghĩa (40 học 
viên); ngày 26-28/4/2017 tại xã Xuân Quế (42 học viên); 
ngày 20-22/4/2017 tại xã Xuân Bảo (38 học viên).

+ Trung tâm NNBV đã tổ chức Đào tạo kỹ thuật viên 
về “Qui trình kỹ thuật sản xuất trái sầu riêng theo VietGap” 
đợt 1 ngày 1-3/5/2017; đợt 2 ngày 16 -18/5/2017; đợt 
3 ngày 23-26/5/2017 tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ. 
Sau khóa học, học viên được phát bài kiểm tra cuối khóa. 
Kết quả đánh giá cuối khóa học, 10 nhà vườn đều đạt yêu 
cầu và được Trung tâm cấp giấy chứng nhận đào tạo kỹ 
thuật viên.

+ Trung tâm NNBV đã tổ chức 02 Hội thảo đầu bờ 
vào ngày 23/8/2018 và ngày 20/9/2018 với quy mô 40 
người/hội thảo, gồm các hộ nông dân tham gia mô hình, 
cán bộ và nhà vườn địa phương. Địa điểm tổ chức tại 
vườn mô hình sản xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP 
của hộ ông Trần Văn Hải và hộ ông Cao Thọ Tráng và Hội 
trường UBND xã Nhân Nghĩa.

- Biên soạn sổ tay “Quy trình sản xuất sầu riêng theo 
tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Cẩm Mỹ”: Từ kết quả thực 
hiện mô hình của dự án và kết quả các đề tài, dự án khác 
có liên quan, Trung tâm NNBV đã biên soạn quy trình sản 
xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Cẩm Mỹ 
với đầy đủ nội dung đáp ứng quy định của tiêu chuẩn 
VietGAP hiện hành. Các nội dung được trình một cách 
dễ hiểu, dễ áp dụng vào thực tế sản xuất và có hình ảnh 
minh họa cụ thể cho từng nội dung để nhà vườn vận dụng 
ngay được vào sản xuất. 

- Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cẩm Mỹ”: 
Trung tâm NNBV đã xây dựng thiết kế nhãn hiệu tập thể 
“Sầu riêng Cẩm Mỹ”, ban hành các quy chế sử dụng và 
quản lý nhãn hiệu tập thể. Trình hồ sơ lên Cục sở hữu Trí 
tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) và đã được Cục 
sở hữu Trí tuệ chấp nhận hồ sơ hợp lệ với tên nhãn hiệu 
tập thể là “Sầu riêng Cẩm Mỹ” do Hội nông dân huyện 
Cẩm Mỹ là đơn vị quản lý và sử dụng. Đang chờ Cục sở 
hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Sầu 
riêng Cẩm Mỹ”. Số đơn: 4-2019-07981, ngày chấp nhận 
đơn: 18/3/2019 

- Liên kết tiêu thụ sản phẩm

Trung tâm NNBV đã tổ chức Hội thảo kết nối tiêu thụ 
sản phẩm giữa các doanh nghiệp, thương lái chợ đầu mối 
Dầu Giây và nhà vườn, liên hệ và ký kết hợp đồng tiêu thụ 
với các Cơ sở thu mua sầu riêng theo Biên bản làm việc 
số 01/2018/BBLV ngày 05/3/2018 về việc giới thiệu công 
ty thu mua sản phẩm sầu riêng VietGAP cho các hộ tham 
gia mô hình thuộc THT cây sầu riêng Nhân Nghĩa; Hợp 
đồng tiêu thụ sản phẩm sầu riêng số 01/2018/HĐKT ngày 

Hội thảo kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, thương lái 
chợ đầu mối Dầu Giây và nhà vườn
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20/4/2018 giữa Cơ sở thu mua Trái câu Hương tráng và 
Tổ hợp tác Cây sầu riêng Nhân Nghĩa.

* Kết quả đánh giá của Đoàn Thanh tra chuyên 
ngành dự án khoa học và công nghệ

Từ ngày 17/6/2020 đến ngày 16/7/2020, Đoàn thanh 
tra chuyên ngành Dự án khoa học và công nghệ đã tiến 
hành thanh tra tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Nông nghiệp bền vững tại huyện Thống Nhất theo Quyết 
định số 125/QĐ-SKHCN ngày 04/6/2020 của Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc thanh 
tra chuyên ngành dự án về khoa học và công nghệ. 

Đoàn Thanh tra đã thực hiện khảo sát thực tế và đánh 
giá tình hình kinh tế - xã hội của dự án tại hộ ông Dương 
Hoài Linh, ấp Chính Nghĩa, mã số vườn SRCM003 trên 
diện tích 1,4 ha. Tại thời điểm thanh tra, toàn bộ vườn 
sầu riêng sản xuất theo Quy trình VietGAP đã được thu 
hoạch. Theo thông tin trao đổi của ông Dương Hoài Linh, 
năng suất sầu riêng đạt từ 25-30 tấn/ha, có chất lượng 
ổn định, đồng đều khi áp dụng sản xuất theo Quy trình 
VietGAP. Trước đây, khi chưa áp dụng sản xuất theo Quy 
trình VietGAP năng suất khá thấp chỉ khoảng 20 tấn/ha, 
giá bán trung bình tại vườn từ 45.000-50.000 đồng/kg. 
Khi áp dụng Quy trình VietGAP đối với sầu riêng, đã tạo 
công ăn việc làm ổn định cho đời sống cho người dân tại 
địa phương.

Qua kết quả làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển Nông nghiệp bền vững, Đoàn thanh tra xác 
nhận Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
sản xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai” đã thực hiện đầy đủ các nội dung 
và đảm bảo đúng quy mô so với thuyết minh được phê 
duyệt và hợp đồng đã ký kết, riêng đối với mô hình sản 
xuất sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP đã được chứng 

Đoàn Thanh tra đã thực hiện khảo sát thực tế đánh giá tình hình 
kinh tế - xã hội của dự án tại hộ ông Dương Hoài Linh, ấp Chính Nghĩa

nhận VietGAP với tổng diện tích là 17,4  ha tăng  9,4 ha, 
vượt kế hoạch 117% so với hợp đồng đã ký kết. Công tác 
chuyển giao và tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất 
sầu riêng đạt tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo yêu cầu đặt 
ra của dự án, thể hiện cụ thể qua thực tế sản xuất khi 
thực hiện các mô hình. Nhà vườn trong mô hình đã làm 
chủ quy trình công nghệ, có thể xử lý, giải quyết các tình 
huống trong sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP.

* Khả năng duy trì và nhân rộng kết quả của dự án

Tiến sỹ Bùi Xuân Khôi - Chủ nhiệm dự án cho biết, 
Sầu riêng là mặt hàng xuất khẩu tươi sang Trung Quốc 
hơn 70% qua đường tiểu nghạch. Trung Quốc đang xem 
xét để cấp phép cho sầu riêng được nhập khẩu chính 
nghạch vào Trung Quốc với điều kiện phải đáp ứng các 
yêu cầu kỹ thuật và quy định về an toàn thực phẩm, … 
và phải khai báo rõ ràng xuất xứ nguồn gốc. Sản xuất theo 
VietGAP sẽ đáp ứng được yêu cầu đó, đây cũng là điều 
kiện thuận lợi kích thích nhà vườn sản xuất sầu riêng phải 
thực hiện theo VietGAP mới có khả năng tiêu thụ được 
sản phẩm.

UBND huyện Cẩm Mỹ đặc biệt quan tâm đến chất 
lượng, an toàn thực phẩm và đầu ra cho sản phẩm sầu 
riêng nên đã phê duyệt kế hoạch mở rộng diện tích 
VietGAP ở các xã như Xuân Bảo, Bảo Bình, Long Giao 
và Xuân Quế với diện tích là 70ha (Kế hoạch số 36/KH-
PNN&PTNT ngày 31/10/2018 của Phòng Nông nghiệp và 
PTNT huyện Cẩm Mỹ về việc triển khai nhân rộng mô 
hình sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa 
bàn huyện Cẩm Mỹ). Hiện nay, Trung tâm NNBV đang 
phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện Cẩm Mỹ tổ chức các lớp tập huấn về quy trình 
sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP cho các nhà 
vườn trồng sầu riêng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và đang 
hướng dẫn nhà vườn thực hiện theo qui trình VietGAP.

Ngoài ra, Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn 
với tiêu thụ sầu riêng theo chuẩn VietGAP trên địa bàn xã 
Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai với diện tích 
50 ha đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt năm 2018. 
Bên cạnh đó UBND huyện Cẩm Mỹ cũng đã trình UBND 
tỉnh thêm 01 dự án  cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn 
với tiêu thụ sầu riêng theo chuẩn VietGAP trên địa bàn 
xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai với diện tích 
50 ha.

Với những yếu tố đó, có thể khẳng định khả năng duy 
trì và nhân rộng kết quả mô hình của dự án là khả thi.

Lê Vương Quang
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Nghiên cứu - Ứng dụng

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HTQLCL
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một phương pháp quản 
lý chất lượng mới, khi được áp dụng vào một tổ chức sẽ 
giúp lãnh đạo của tổ chức đó kiểm soát được hoạt động 
trong nội bộ tổ chức đó và thúc đẩy hoạt động đạt hiệu 
quả ở mức cao nhất. Áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào 
cơ quan hành chính là nhằm xây dựng và thực hiện một 
Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan dựa trên 07 
nguyên tắc quản lý chất lượng cơ bản và các yêu cầu 
nêu ở mục 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của TCVN ISO 9001:2015 
để tạo ra một phương pháp làm việc khoa học, đảm bảo 
công việc có chất lượng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng 
(là tổ chức, công dân) và qua đó nâng cao tính chất 
phục vụ, gắn bó giữa Nhà nước và Nhân dân.

Định hướng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai phải được thiết lập theo TCVN ISO 9001:2015 
trong đó thực hiện việc ứng dụng các phần mềm công 
nghệ thông tin hiện hữu để vận hành hệ thống (ISO điện 
tử). Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các cơ quan 
hành chính nhà nước đang ứng dụng vận hành một số 
phần mềm công nghệ thông tin như: nhóm phần mềm 
quản lý văn bản (phần mềm quản lý văn bản và điều 
hành, phần mềm I-Office, phần mềm Egov); nhóm phần 
mềm xử lý thủ tục hành chính (hệ thống cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm một cửa điện tử 
quốc gia), nhóm hệ thống công bố thông tin và quản lý 
hồ sơ năng lực cán bộ công chức (cổng thông tin điện 
tử, phân hệ phần mềm khảo sát ý kiến người dân thuộc 
Cổng thông tin hành chính một cửa, hệ thống quản lý 
ngành nội vụ). Trên cơ sở các phần mềm hiện đang sử 
dụng, các cơ quan hành chính nhà nước tùy thuộc vào 
đặc thù của mỗi cơ quan để ứng dụng chức năng của 
phần mềm hiện có nhằm thực hiện các nhóm yêu cầu 
của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Lợi ích của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 
ISO 9001:2015

Giảm và ngăn chặn được nhiều sai sót nhờ tinh thần 
trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, công chức được 
nâng cao và họ tự kiểm soát được các hoạt động của 
chính mình.

Tạo điều kiện để có thể xác định được nhiệm vụ 
đúng và cách thức dẫn đến đạt được kết quả đúng.

Chỉ dẫn cách lập văn bản hoạt động của tổ chức một 
cách rõ ràng làm cơ sở cho việc giáo dục và đào tạo 
cán bộ, công chức và cải tiến việc thực hiện một cách 
có hệ thống.

Cung cấp cách nhận biết, giải quyết các sai sót và 
ngăn ngừa chúng tái diễn.

Cung cấp các bằng chứng khách quan để có thể 
chứng minh chất lượng công việc của Tổ chức và chứng 
tỏ tất cả các hoạt động của tổ chức đều ở trong tình 
trạng được kiểm soát.

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2015 dựa trên hệ thống văn bản được thiết lập và 
công bố rộng rãi nhằm công khai minh bạch trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ.

Các nội dung cần xây dựng của hệ thống quản lý 
chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai

Khóa đào tạo hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQLCL 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
tổ chức tại Sở KHCN từ ngày 21-24/07/2020
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Cơ quan hành chính nhà nước phải xây dựng hệ 
thống quản lý chất lượng, lập thành văn bản, thực hiện, 
duy trì và cải tiến liên tục tính hiệu quả của Hệ thống 
quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của TCVN ISO 
9001:2015. Để thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng, 
cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện những nội 
dung cơ bản sau đây:

- Xác định chức năng, nhiệm vụ chính của mình, 
theo đó xác định các Quá trình chính cần thực hiện trong 
Hệ thống quản lý chất lượng (gồm các quá trình hoạt 
động quản lý, các quá trình hỗ trợ,…);

- Xác định trình tự và sự tương tác của các quá trình 
đó;

- Xác định các chuẩn mực và phương pháp để đảm 
bảo điều hành và kiểm soát các quá trình đó có hiệu lực;

- Đảm bảo các nguồn lực và các thông tin cần thiết 
để hỗ trợ hoạt động và theo dõi các quá trình đó;

- Theo dõi, phân tích, đánh giá và thực hiện các biện 
pháp cần thiết để đạt được kết quả dự định và cải tiến 
liên tục các quá trình đó.

Các bước tiến hành xây dựng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong cơ 
quan hành chính nhà nước.

Lập và ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Thành lập Ban Chỉ đạo giúp Lãnh đạo Cơ quan xây 
dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng. Ban Chỉ 
đạo gồm Đại diện Lãnh đạo làm Trưởng Ban và các Ủy 
viên là những Trưởng (hoặc Phó) các bộ phận trực tiếp 
có liên quan. Trong đó bổ nhiệm một cán bộ thuộc Văn 
phòng để giữ vị trí cán bộ phụ trách ISO, có trách nhiệm 
tổng hợp, báo cáo, kiểm soát và đôn đốc các đơn vị 
thực hiện.

Đào tạo tập huấn, phổ biến kiến thức chung về các 
yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 cho tất cả Cán bộ 
Công chức trong Cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và 
thu hút CBCC tham gia một cách tự nguyện vào hoạt 
động xây dựng và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng.

Khảo sát đánh giá thực trạng để nắm tình hình, cách 
thức quản lý các quá trình có liên quan theo yêu cầu 
của TCVN ISO 9001: 2015 của Cơ quan hành chính nhà 

nước, các phần mềm hiện đang áp dụng của Cơ quan 
trên cơ sở đó xác định cách thức thực hiện cụ thể.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, lập Kế hoạch thực 
hiện chi tiết các nội dung công việc bao gồm nội dung, 
tiến độ thực hiện và trách nhiệm thực hiện.

Xây dựng hệ thống các văn bản: Thông tin dạng văn 
bản của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2015 trong Cơ quan hành chính nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai gồm:

- Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng

- Sổ tay chất lượng

- Các tài liệu hướng dẫn thực hiện xử lý các thủ tục 
hành chính.

- Các hồ sơ tiếp nhận từ Công dân

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ

- Phiếu chuyển hồ sơ

- Sổ ký nhận trả kết quả với Công dân

- Các Kế hoạch và Báo cáo về kết quả thực hiện Cải 
cách hành chính của Cơ quan hành chính nhà nước.

- Các hồ sơ về đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh 
đạo Cơ quan đối với hệ thống quản lý chất lượng.

Khi có dự thảo của Sổ tay chất lượng, Chính sách 
chất lượng, Mục tiêu chất lượng và các Hướng dẫn cần 
đưa ra trao đổi, góp ý trong đơn vị; sau đó bổ sung trình 
Ban chỉ đạo xem xét. Nếu Ban Chỉ đạo chấp nhận (với 
những điều chỉnh cần thiết) thì Sổ tay chất lượng, Chính 
sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng và Hướng dẫn đó 
sẽ được ban hành áp dụng. Chính thức công bố áp dụng 
các Văn bản đã được xây dựng, xét duyệt bằng Quyết 
định của Lãnh đạo cao nhất của Cơ quan.

Ban chỉ đạo tổ chức phổ biến các Văn bản đã ban 
hành nhất là các văn bản liên quan tới nhiều Đơn vị và 
cá nhân (như Chính sách, mục tiêu chất lượng chung 
của Cơ quan; Sổ tay chất lượng, Hướng dẫn); nhắc nhở 
các Đơn vị, cá nhân những điều cần lưu tâm khi thực 
hiện Hệ thống quản lý chất lượng. Từng đơn vị phổ biến, 
hướng dẫn đầy đủ các Văn bản do mình trực tiếp thực 
hiện, chủ trì hay phải thực hiện những phần liên quan 
(như mục tiêu chất lượng được cụ thể hóa của Đơn vị; 
hướng dẫn ứng với việc chính của mình).
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GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH 
CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG 
TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 

TẠI ĐỒNG NAI
Xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới hoàn thiện và 

phát triển Chính quyền điện tử theo định hướng chính 
quyền số, kinh tế số, xã hội số là chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy 
ban Quốc gia về Chính phủ điện tử khi làm việc với các 
Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền 
điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12/02/2020.

Theo nội dung Hội nghị, công tác đẩy mạnh cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là một trong 
những nhiệm vụ cần thực hiện để phát triển Chính phủ 
điện tử, tiến tới hoàn thiện phát triển Chính quyền điện 
tử hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 
Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sẽ 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành 
chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh 
nghiệp.   

Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Đồng Nai có 499 
thủ tục hành chính thuộc 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đó, 
cấp tỉnh có 188 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3 và 266  thủ tục hành chính 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cấp huyện 
có 32 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và 07  thủ tục hành chính thực hiện 

Ban Chỉ đạo và từng Đơn vị rà soát, điều chỉnh về 
phân công, trách nhiệm, quyền hạn đối với cán bộ - 
công chức tương thích với các qui định phải thực hiện 
của Hệ thống quản lý chất lượng. Lập Biên bản để ghi 
nhận quá trình họp, trao đổi về hệ thống quản lý chất 
lượng.

Đánh giá chất lượng nội bộ: Sau một thời gian thực 
hiện, tiến hành đánh giá nội bộ theo quy định để xem xét 
có phù hợp với tiêu chuẩn, những gì chưa phù hợp cần 
được xem xét, điều chỉnh cho thích hợp hơn. Cơ quan 
chủ trì thực hiện đánh giá chéo giữa các phòng ban 
chuyên môn. Sau mỗi lần đánh giá chất lượng nội bộ, 
cần tổ chức họp xem xét của Lãnh đạo. Việc đánh giá 
chất lượng nội bộ sẽ được tiếp tục lần 2, lần 3… sau lần 
đánh giá trước khoảng 1-2 tháng cho tới khi Cơ quan tự 
xác nhận là Hệ thống quản lý chất lượng đã được thực 
hiện trong thực tế, đưa lại hiệu lực và hiệu quả rõ rệt, 
không còn sai lỗi lớn.

Trên cơ sở kết quả đánh giá nội bộ và xem xét của 
Lãnh đạo, Lãnh đạo Cơ quan hành chính nhà nước ban 
hành Quyết định công bố sự phù hợp của Hệ thống quản 
lý chất lượng của Cơ quan theo quy định tại Quyết định 
19/2014/QĐ-TTg.

Định kỳ vào tháng 10 hàng năm hoặc sau khi hoàn 
thành việc xây dựng hệ thống, cơ quan cần thực hiện 
báo cáo kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ 
sở để thực hiện đánh giá công vụ của các Cơ quan hành 
chính nhà nước. Đồng thời là cơ sở để báo cáo UBND 
tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghê.

Để nâng cao chất lượng công việc và tính chất phục 
vụ, hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành 
chính nhà nước tại tỉnh Đồng Nai cần tập trung góp phần 
thực hiện những việc sau: nhất quán trong cách thức 
xử lý các thủ tục hành chính của các cơ quan; tạo sự 
liên thông giữa các cơ quan trong việc xử lý các thủ tục 
hành chính; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; xác 
định rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận; đảm bảo 
năng lực của cán bộ công chức trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đảm 
bảo tính đồng bộ và kết nối.

Nguyễn Thị Hạnh
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dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cấp xã có 06 thủ tục 
hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3 ( theo Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 15/5/2020  
ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công 
bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai). 

Theo Văn bản số 7430/UBND-KGVX ngày 29/6/2020 
về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ tại Hội Nghị trực tuyến UBQG về CPĐT 
ngày 12/02/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra giải 
pháp để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4, bao gồm:

- Đầu tiên, tận dụng ngay các hệ thống thông tin 
sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ 
để đảm bảo khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực 
tuyến mức 3,4 của tất cả các thủ tục hành chính. Trên 
cơ sở đó, từng bước có lộ trình nâng cấp, phát triển hệ 
thống thông tin để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trưởng 
mạng.

- Tập trung nguồn lực thực hiện việc tiếp nhận hồ 
sơ trực tuyến mức độ 3,4 và phấn đấu hoàn thành chỉ 
tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 trong 
năm 2020.

- Thực hiện tích hợp cung cấp các dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Đồng Nai trên Cổng Dịch vụ 
công Quốc gia năm 2020. 

- Nâng cấp hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến, 
hệ thống một cửa điện tử phù hợp về tiêu chí chức năng 
và tính năng kỹ thuật của ổng dịch vụ công trực tuyến, 
hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh; phù hợp quy chuẩn 
quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT.

- Ngoài ra, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống 
một cửa điện tử của tỉnh cần phải được kết nối với các 
hệ thống thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông 
quản lý như: Hệ thống hỗ trợ thanh toán Dịch vụ công 
trực tuyến toàn quốc; Hệ thống định danh và xác thực 
điện tử quốc gia nhằm định danh và xác thực người dân, 
doanh nghiệp trong giao dịch điện tử với cơ quan quản 
lý nhà nước; Trong tháng 06/2020, hoàn thành kết nối 
Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa điện 
tử của tỉnh với Hệ thống của Tổng Công ty Bưu điện Việt 

Nam (VNPOST) thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quản 
lý. Đến tháng 09/2020, hoàn thành hoàn thành Kết nối 
Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa điện tử 
của tỉnh với Hệ thống thu nhập, đánh giá việc sử dụng 
thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin 
và truyền thông. 

- Việc kết nối Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ 
thống một cửa điện tử của tỉnh với các hệ thống thông 
tin khác phải lấy người dùng làm trung tâm và hướng tới 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Hiện nay, các thủ tục hành chính được cung cấp 
cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng internet 
ngày càng được cải thiện đã giúp người dân giao dịch 
hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng, còn có thể nhận 
kết quả và nộp lệ phí (nếu có) bằng nhiều hình thức 
tiện ích mà không cần phải đến trực tiếp tại Bộ phận 
Một cửa. Qua đó, việc cung cấp các DVCTT đã tạo điều 
kiện thuận lợi tối đa cho công dân, khi công dân đăng 
ký DVCTT sẽ giảm thời gian gửi/nhận hồ sơ; tăng tính 
công khai, minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch 
vụ, tránh được sự phiền hà, nhũng nhiễu của người được 
giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC. 

Trên cơ sở thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ và các giải pháp UBND tỉnh Đồng Nai về cung 
cấp dịch công trực tuyến, Hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến của tỉnh Đồng Nai đã tạo mọi điều kiện cho công 
dân cùng giám sát hoạt động cơ quan nhà nước, như: 
giúp cho công dân nắm được thông tin hồ sơ đang nằm 
ở phòng, ban nào? Đang được cán bộ, công chức nào 
thụ lý? Hồ sơ đang giải quyết ở khâu nào? ...);  Đồng 
thời nhận được ngay yêu cầu nếu cần bổ sung hồ sơ hay 
thông báo khi có kết quả thông qua hệ thống tin nhắn 
điện thoại hoặc thư điện tử. Với các giải pháp trên, Hệ 
thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đồng Nai dần 
dần phát hiện và khắc phục được các lỗ hỏng trong 
công tác quản lý nhà nước, để đem lại hiệu quả kinh tế 
cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch 
vụ, tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi 
lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công...

Ngọc Mai
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CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI CỦA LÁ ỚT

Đối với nhiều người, ớt là loại quả đã quá quen thuộc trong 
mỗi bữa ăn, thậm chí mọi người còn biết quả ớt là một loại dược 
liệu vô cùng sáng giá, nhưng ít ai biết rằng lá ớt cũng có những 
công dụng tuyệt vời không kém.

Lá ớt là vị thuốc sáng giá trong y học cổ truyền với nhiều 
công dụng trị bệnh hiệu quả, có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. 
Lá ớt có vị đắng, tính mát có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi 
tiểu.

Lá ớt rất giàu hóa chất thực vật phytochemcials và các 
phenolic acids. Các chất này có tính kháng oxy hóa rất cao, có 
tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và làm giảm huyết áp, ngăn 
ngừa các bệnh tim mạch.

Những nghiên cứu mới nhất cho thấy, lá ớt có khả năng làm 
giảm lượng cholesterol không tốt trong cơ thể, làm hạn chế sự 
tăng trưởng của các loại vi khuẩn do ô nhiễm thức ăn và bảo 
vệ màng dạ dày trong những trường hợp bị nhiễm H.pylori. Bên 
cạnh đó, lá ớt có nhiều chất dinh dưỡng và vitamin như C, tiền 
vitamin A nên có khả năng làm chậm sự lão hóa mắt.

Tốt cho người bệnh tiểu đường

Nhiều người dùng lá ớt để nấu canh với tôm, thịt giúp bồi bổ 
cơ thể, ngoài ra món ăn này còn có lợi cho những bệnh nhân đái 
tháo đường. Canh nấu từ lá ớt có vị cay nhẹ, hơi đắng.

Giải độc

Lá ớt có tính chống nhiễm khuẩn, có thể giúp bạn thoát khỏi 
tình trạng bị ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, nó còn có khả năng 
chữa lành chứng rối loạn da bệnh nấm, hoặc chấn thương.

Chữa đau nhức

Dùng vài lá ớt có kích thước lớn cho vào chảo, bỏ thêm dầu ô 
liu và đảo đều. Khi dầu vừa ấm thì vớt lá ra và dùng lá ớt ấm này 
đắp vào chỗ sưng đau như khớp, cơ sẽ giúp cải thiện tình hình.

Phòng ngừa bệnh tim mạch

Lá ớt rất giàu hóa chất thực vật phytochemcials và các 
phenolic acids, các chất này có tính kháng oxy hóa rất cao, có 
tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và làm giảm huyết áp, ngăn 
ngừa các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa

Những nghiên cứu mới nhất cho thấy, lá ớt có khả năng làm 
giảm lượng cholesterol “xấu” trong cơ thể, làm hạn chế sự tăng 
trưởng của các loại vi khuẩn do ô nhiễm thức ăn và bảo vệ màng 
dạ dày trong những trường hợp bị nhiễm H.pylori.

Chữa mụn nhọt, đinh độc, vết thương

Lấy lá ớt, lá na, lá bồ công anh, lá tử vi, lá táo, mỗi thứ từ 
10 - 20g, đem rửa sạch, giã nát cùng ít muối ăn rồi đắp vào vết 
thương hay mụn nhọt, đầu đinh. Hoặc lấy lá ớt, cành xương rồng 
bà có gai, lá mồng tơi mỗi thứ 5 - 10g, giã nát đắp vào nơi mụn 
nhọt. Ngày thay thuốc 1 lần.

Bảo vệ mắt

Ăn ớt cay có thể làm bạn chảy nước mắt, tuy nhiên ớt có rất 
nhiều tiền chất vitamin A như cà chua vậy. Và lá ớt cũng vậy, có 
nhiều chất dinh dưỡng và vitamin như: C, tiền vitamin A, nhờ vậy 
có khả năng làm chậm sự lão hóa mắt.

Chữa viêm khớp

Bệnh viêm khớp xảy ra phổ biến ở người trên 55 tuổi. Bệnh 
này gây ra sưng và cứng khớp. Lá ớt có thể giúp điều trị bệnh 
viêm khớp vì nó có tính chất kháng viêm cao.

Chữa rắn rết cắn, côn trùng đốt

Có thể dùng riêng lá ớt tươi lượng vừa đủ giã nát, đắp vào vết 
cắn. Sau 15-30 phút nếu còn đau nhức làm thêm lần nữa.

Chữa tai biến mạch máu não

Lá ớt (loại ớt chỉ thiên quả nhỏ) đem giã nhỏ, thêm nước và ít 
muối, chắt nước cho người bệnh uống, bã đắp vào răng sẽ tỉnh.

Giúp giảm cơn sốt

Bạn có thể làm giảm cơn sốt với phương pháp dân gian: lấy 
lá ớt nghiền rồi trộn với dầu xà lách và đắp hỗn hợp lên trán. Cơn 
nóng sốt sẽ thuyên giảm dần.

CÔNG DỤNG VÀ DƯỢC TÍNH CỦA QUẾ 
Cây quế đã được sử dụng từ thời cổ đại vì vô số tác dụng 

đối với sức khỏe. 

Quế là một loại cây thơm có công dụng. Trong một thời gian 
dài, người ta sử dụng quế cho mục đích làm thuốc. Sau đó, họ 
cũng phát hiện ra giá trị của nó đối với các món ăn và món tráng 
miệng. Quế thường xuyên được sử dụng trong các món tráng 
miệng, cũng như trong sôcôla và cà phê vì hương thơm mạnh mẽ 
của nó. Loài quế được biết đến nhiều nhất là Cassia cinnamon, 
có chứa các đặc tính chữa bệnh tốt nhất.

Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ rất nhiều tác dụng được 
cho là do sử dụng quế để chữa các bệnh về đường hô hấp, tiêu 
hóa và sinh sản. 

Ngọc Hạnh - Tổng hợp từ nhiều nguồn
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Đặc điểm và lịch sử của quế

Quế là một loài cây lâu năm có thể 
cao tới 15 mét (49,21 ft). Nó có các 
nhánh với vỏ cây đôi rất thơm. Môi 
trường sống tự nhiên của nó là phía nam 
của Ấn Độ và Sri Lanka, nhưng ngày nay, 
nó đã phát triển ở những vùng khí hậu 
ấm áp khác. Vỏ quế chứa một lượng lớn 
canxi, kali, vitamin A, carbohydrate, chất 
xơ, vitamin C, sắt, magiê và phốt pho.

Người ta đã sử dụng loại cây thơm 
này trong một thời gian rất dài, ít nhất 
là từ thời của người Ai Cập, như có thể 
thấy trong các bản vẽ từ các kim tự tháp. 
Người Ai Cập đã nhập nó từ Trung Quốc 
vào năm 2000 B.C (trước Công Nguyên) 
và tại thời điểm đó đã sử dụng nó để ướp 
xác. Sau đó, ở Hy Lạp và Rome, họ đã sử 
dụng nó để cải thiện tiêu hóa.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cùng với 
thảo quả và hạt tiêu, nó là một trong 
những loại gia vị đầu tiên được sử dụng 
ở khu vực Địa Trung Hải. Vào thế kỷ 
19, người ta bắt đầu trồng nó ở các nơi 
khác trên hành tinh và ngày nay người ta 
thường đưa quế vào món tráng miệng, cà 
phê và sô cô la.

Công dụng và tính chất của quế 

Quế có nhiều tính chất và tác dụng 
trên các hệ thống khác nhau trong cơ thể 
và đã được sử dụng từ thời cổ đại. Cây 
thơm này có nhiều công dụng khác nhau 
vì tính chất và lợi ích sức khỏe của nó. 
Bên trong, nó giúp hệ thống tiêu hóa, hô 
hấp, tuần hoàn và sinh sản. 

* Hệ thống tiêu hóa

Do tính chất độc đáo của nó, quế có 
thể giúp ngăn ngừa khí, nôn, loét,  kích 
thích tiết nước bọt và dịch dạ dày. Bạn 
có thể sử dụng quế trong các trường hợp:

- Đầy hơi: Để ngăn ngừa chứng đầy 
hơi quá mức, hãy uống nước pha từ một 
muỗng bột quế cho mỗi lít nước.

- Các vấn đề về tiêu hóa: Tiêu thụ 
một phần tư muỗng cà phê bột quế trước 
bữa ăn.

- Trào ngược axit: Rắc bột quế lên 
thức ăn của bạn.

- Chán ăn: Uống trà pha từ một 
muỗng bột quế và mỗi lít nước trước bữa 
ăn.

- Nôn mửa: Rải một phần tư muỗng 
cà phê bột quế lên thức ăn của bạn.

* Hệ hô hấp

Do đặc tính kháng khuẩn và chống 
viêm, quế được sử dụng để điều trị viêm 
phế quản, cảm lạnh và ho. Đối với những 
vấn đề này, bạn nên uống hai giọt tinh 
chất dầu quế pha trong một cốc nước 
nóng với một muỗng mật ong.

* Hệ tuần hoàn

   Quế có đặc tính chống xơ cứng và 
chống huyết khối giúp giảm nguy cơ tim 
mạch.

* Hệ thống sinh sản

Trong trường hợp này, người ta đã nói 
rằng quế có thể giúp:

- Giảm đau bụng kinh và điều hòa 
kinh nguyệt của bạn. Để làm điều này, 
hãy uống một tách trà được làm bằng 
một muỗng bột quế cho mỗi lít nước.

- Hoạt động như một loại thuốc kích 
thích tình dục mạnh bằng cách kích thích 
ham muốn và hỗ trợ các trường hợp 
rối loạn cương dương. Uống trà với nửa 
muỗng bột quế trong mỗi cốc nước.

Sử dụng bên ngoài với các thuộc 
tính của quế

Trong số rất nhiều công dụng của 
quế, công dụng bên ngoài của nó là do 
khả năng ngăn chặn sự phát triển của 
nhiều vi sinh vật.

Ngoài ra, các công thức đa dạng mà 
bạn có thể làm tại nhà với quế có thể điều 
trị nhiều bệnh liên quan đến nấm và vi 
khuẩn. Ví dụ: Among the

- Nhiễm trùng âm đạo: Trà bột quế 
có thể giúp trung hòa vi khuẩn Candida 
albicans.

- Nấm trên bàn chân hoặc móng tay: 

Thực hiện ngâm chân bằng cách pha hai 
muỗng canh bột quế hòa tan trong vài lít 
nước ấm. Điều này sẽ giúp điều trị nấm 
chân.

- Nhiễm trùng hô hấp: Để làm điều 
này, hãy súc miệng bằng nước pha bột 
quế để điều trị đau thắt ngực, viêm thanh 
quản và viêm họng.

- Loét miệng: Làm nước súc miệng 
bằng cách pha nửa muỗng cà phê bột 
quế trong mỗi cốc nước.

- Hôi miệng: Làm nước súc miệng 
với hỗn hợp gồm vài muỗng bột quế cho 
mỗi lít nước.

*  Lợi ích khác

Cuối cùng, truyền thống của y học 
Trung Quốc nói rằng ngoài các công 
dụng y học đã đề cập trước đó, các đặc 
tính của quế cũng có thể giúp điều trị các 
chứng bệnh sau:

- Thấp khớp

- Viêm khớp

- Viêm xương khớp

- Vấn đề về thận

- Tuần hoàn máu

- Bệnh viêm

- Bệnh tiêu chảy

- Ợ khí

- Bệnh tiểu đường

- Khó tiêu

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vẫn còn 
nhiều nghiên cứu khoa học cần thiết để 
chứng minh hiệu quả của các biện pháp 
này. Những gì chúng ta biết chắc chắn 
quế là một loại gia vị rất tốt cho sức khỏe!

Chống chỉ định của quế

Quế kích thích lưu thông máu, vì vậy 
không nên dùng cho những người có vấn 
đề về đông máu. Ngoài ra, phụ nữ mang 
thai nên tránh hoặc hạn chế sử dụng quế.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, bạn nên 
tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. 
Mặc dù quế là một loại thảo mộc tự nhiên, 
nó có thể có tác dụng không mong muốn 
trên cơ thể con người.

Lưu Trường (Theo Step to Health)
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CỎ TRANH (THÂN - RỄ)
Cỏ tranh, một dược liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên rất 

gần gũi với chúng ta không những có công dụng thông tiểu, 
tẩy độc cơ thể mà còn dùng chữa sốt nóng, khát nước. Một 
số đặc điểm của cỏ tranh về bộ phận dùng và công dụng 
của nó

Tên khoa học: Imperata cylindrica var major (Nees) C.E 
Hubb. họ Lúa (Poaceae)

Tên khác: Cỏ săng - Bạch mao (TQ) - Lalang Grass 
rhizome (Anh)

Bộ phận dùng: Thân - rễ của cây Cỏ tranh (Rhizome 
Imperate) phơi khô, gọi là Bạch mao căn.        

Được ghi vào Dược điển Việt Nam (1983) 

Mô tả: 

Cây cỏ tranh là một cây cỏ sống lâu năm, cao 30-90cm. 
Thân rễ mọc bò lan dài và nằm sâu dưới đất thường hình trụ, 
dài 30-40cm, đường kính 2-4mm, mặt ngoài màu trắng ngà 
hay vàng nhạt, có nhiều nếp nhăn dọc và nhiều đốt mang 
các lá vẩy và rễ con. Lá mọc thẳng đứng, phiến lá xanh tươi, 
dài 0,5-1m rộng 6-25mm, mặt trên ráp, mặt dưới nhẵn, mép 
lá sắc. Hoa tự hình chùy, có nhiều bông nhỏ, phủ đầy lông 
mềm và dài màu trắng, rất nhẹ nên ngoài nhân giống qua 
chồi rễ, cỏ tranh còn có khả năng phát tán rất xa nhờ gió.

  Cây cỏ tranh mọc hoang dại phân bổ rộng khắp 3 miền 
bắc, trung, nam. Nhân dân ta thường lấy lá lợp nhà.

Thu hái chế biến: Thu hái quanh năm, tốt nhất vào mùa 
thu. Đào lấy thân - rễ, cắt bỏ phần trên cổ rễ, rửa sạch đất 
cát, tuốt bỏ sạch bẹ, lá và rễ con, xong đem phơi khô và 
phân loại to, nhỏ, buộc lại thành bó.  

Bạch mao căn mùi hơi thơm, vị hơi ngọt.

Bạch mao căn loại 1: khô, dài, to mập, đường kính trên 
2mm, dài trên 3cm, màu trắng ngà, sạch rễ con, vị ngọt, 

không mốc mọt và vụn nát, sạch đất cát. Bạch mao căn loại 
2: Phẩm chất như trên nhưng kích thước nhỏ và ngắn hơn.

Thành phần hóa học: Rễ cỏ tranh chứa glucose, fructose 
và acid hữu cơ 

Tính vị, tác dụng: Thân rễ Cỏ tranh có vị ngọt, tính 
mát, có tác dụng lợi tiểu, giải nhiệt, chỉ huyết, mát huyết. 
Nếu phối hợp với mía nấu thành nước lại có tác dụng thanh 
lương, trừ thấp, giải độc. Nếu sao vàng thì thông tiểu, làm ra 
mồ hôi và giải độc. 

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Thường dùng trị sốt 
nóng khát nước, sốt vàng da mật (hoàng đản), tiểu tiện ít, 
đái buốt, đái dắt, đi tiểu ra máu, ho thổ huyết, chảy máu 
cam. Ở Thái Lan, rễ và thân rễ dùng trị sỏi niệu, đái ra máu, 
bạch đới. Ở Trung Quốc còn dùng trị cao huyết áp. Hoa 
dùng trị nôn ra máu; nếu sao cháy rồi sắc hay hãm uống 
làm thuốc cầm máu. Ngày dùng 12-40g thân rễ, 2-4g hoa, 
dạng thuốc sắc

Chữa đái buốt, đái dắt, đái ra máu, sốt nóng. Ngày 10 - 
40g dưới dạng thuốc sắc. Phối hợp với râu ngô, tác dụng lợi 
tiểu càng mạnh hơn.

Liều dùng: 10 - 40g, sắc uống. Thường dùng tươi, cũng 
có thể sao cháy nhưng phải tồn tính để cầm máu.

Lưu ý: Người thuộc chứng hư hàn, nhưng không có thực 
nhiệt, đái nhiều không được dùng

Bài thuốc:

Bài số 1: Chữa hen:

Sinh mao căn (rễ tranh tươi) 20g. Sắc uống lúc nước còn 
ấm, sau bữa ăn.

Bài số 2: Chữa đái ra máu:

Bạch mao căn

Thán khương

(gừng khô sao cháy đen). Sắc uống.

Bài số 3: Chảy máu cam: 

30g rễ cỏ tranh sắc nước, uống khi nguội. Có thể phối 
hợp với 15g rễ Sen sắc uống.

Bài số 4: Viêm thận cấp: 

Rễ Cỏ tranh 60-120g sắc nước chia uống làm 2-3 lần 
trong ngày.

Lưu ý: Phụ nữ có thai, người thuộc chứng hư hàn, đái 
nhiều mà không khát thì không uống

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ẩm ướt
Vân Khánh
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VENTOY2DISK: TẠO BOOT USB KHÔNG CẦN ĐỊNH DẠNG TRƯỚC

Nếu công việc của bạn thường xuyên cài đặt và sữa chữa 
máy tính thì không thể thiếu một thiết bị Boot USB (USB có 
khả năng khởi động hệ thống máy tính thay vì từ ổ đĩa cứng), 
điều này thuận tiện hơn khi chúng ta sử dụng đĩa DVD. Thông 
thường khi bạn tạo một ổ đĩa Boot USB bằng phần mềm thứ 
ba trong Windows, bạn phải format (định dạng) nó trước. Tuy 
nhiên, công cụ miễn phí Ventoy2Disk sẽ giúp bạn làm điều 
này mà không cần định dạng thiết bị. Với công cụ này, chúng 
ta hoàn toàn có thể tạo Multiboot USB dễ dàng thông qua các 
bước trong bài viết dưới đây. 

Các tính năng và tùy chọn của Ventoy2Disk 

Ventoy2Disk không có nhiều tính năng và tùy chọn khi sử 
dụng, chỉ một vài thao tác là bạn đã hoàn thành dự kiến của 
mình. Giả sử bạn muốn tạo một thiết bị Boot USB khởi động 
Ubuntu, hay một thiết bị Boot USB có khả năng khởi động 
Windows 10, hoặc muốn tạo Multiboot USB…, Ventoy2Disk 
đều giúp bạn hoàn thành công việc mà không có vấn đề gì. 

Thông thường, người dùng cần  phải định dạng đĩa Boot 
để sẵn sàng sao chép một file ISO khác của hệ điều hành. 
Điểm nổi bật của phần mềm này là bạn không cần định dạng 
ổ đĩa USB của mình, cho dù là tạo ổ đĩa Multiboot với 2, 3 hay 
4 file ISO đi chăng nữa. Điều quan trọng thứ hai là bạn cần 
phải trải qua quá trình cài đặt một lần, khi phần mềm được 
liên kết với ổ USB, chúng ta có thể tiến hành chép tệp ISO để 
biến thiết bị thành bộ lưu trữ có khả năng khởi động hệ thống. 

Lưu ý rằng trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã 
có tất cả các tệp ISO trên máy tính, ngoài ra tên của tệp tin 
hoặc đường dẫn không chứa bất kỳ khoảng trắng hoặc ký tự 
không thuộc mã ASCII. 

Tạo Boot USB không cần format

Để tạo một thiết bị Boot USB không cần format bằng phần 
mềm Ventoy2Disk, hãy làm theo các bước sau: 

1. Tải xuống Ventoy2Disk từ trang web https://www.

ventoy.net/en/download.html (hỗ trợ các hệ điều hành 
Debian, Ubuntu, Windows 7,8,10…)

2. Giải nén tệp tin

3. Gắn ổ đĩa USB vào máy tính

4. Mở file chạy Ventoy2Disk.exe

5. Chọn thiết bị USB đã gắn

6. Nhấn nút Install 

7. Tiến hành sao chép - dán các tệp tin ISO vào USB

8. Khởi động lại máy tính để cài đặt

Nó sẽ tự động phát hiện đĩa USB và nạp vào danh sách 
chọn, hoặc bạn có thể mở rộng danh sách thả xuống và chọn 
một thiết bị phù hợp. Đối với các thông tin cần thiết trên USB, 
bạn hãy sao lưu dữ liệu của mình trước khi thực hiện. 

Khi bạn nhấn nút Install, nó sẽ hiển thị cảnh báo và cho 
phép bạn định dạng lại ổ đĩa USB. Sau khi làm điều này, phải 
mất vài giây để hoàn tất quá trình cài đặt và sẽ hiển thị thông 
báo thành công trên màn hình của bạn. Chúng ta sẽ thấy 2 
phân vùng exFAT và FAT, bạn cần sao chép - dán tất cả các 
tệp tin ISO vào pân vùng exFAT, nơi được đặt tên là Ventoy. 

Tiếp theo, chúng ta sẽ trải qua quá trình cài đặt hệ điều 
hành. Vì vậy, hãy cắm ổ USB vào máy tính và khởi động hệ 
thống, bạn sẽ thấy màn hình sau.

    

Bạn có thể chọn một hệ điều hành từ danh sách bằng 
cách nhấn phím Lên / Xuống và chọn nó bằng cách nhấn nút 
Enter. Sau đó, bạn có thể tiến hành các bước cài đặt thông 
thường với hệ điều hành tương ứng.

Ngọc Ân
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ĐỒNG NAI: PHÁT TRIỂN MẠNH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Thời gian qua, điện năng lượng mặt trời (ĐNLMT) 
được Chính phủ quan tâm và khuyến khích doanh 
nghiệp cũng như người dân sử dụng phục vụ sản xuất 
và sinh hoạt.

Nhu cầu lắp đặt, sử dụng ĐNLMT ngày càng cao cũng 
như những chính sách mới về giá thu mua ĐNLMT đã 
tác động không nhỏ tới tốc độ phát triển ĐNLMT trong 
khoảng 1 năm trở lại đây.

Ưu điểm của ĐNLMT là nguồn năng lượng tái tạo thân 
thiện môi trường và không bị cạn kiệt, giúp tiết kiệm chi 
phí tiền điện do không sử dụng nguồn điện từ lưới điện 
quốc gia, trong khi chi phí vận hành và bảo trì thấp.

Đồng Nai là khu vực được đánh giá có tiềm năng điện 
mặt trời lớn, là một trong những địa phương có nhiều nhà 
máy, doanh nghiệp có sẵn cơ sở hạ tầng, kết cấu mái đáp 
ứng tốt điều kiện để lắp đặt ĐNLMT mái nhà. Lưới điện 
được ngành điện đầu tư phủ khắp các khu công nghiệp, 
phường, xã trên địa bàn.

ĐNLMT Không chỉ là nguồn năng lượng sạch thân 
thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, 
ĐNLMT còn giúp người dân, các nhà máy, doanh nghiệp 
có thể tiết kiệm chi phí về tiền điện hàng tháng, ngoài ra 
còn kiếm được tiền từ… “mái nhà”.

Nhu cầu lắp đặt ĐNLMT trên mái nhà trong thời gian 
qua ngày càng tăng do nhận thức về năng lượng sạch nói 
chung và ĐNLMT trên mái nhà của người dân có nhiều 
thay đổi. Các hộ gia đình, các công ty, nhà máy… ngày 
càng quan tâm điện mặt trời, hiểu nhiều hơn về lợi ích từ 
ĐNLMT mang lại.

Đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 02/2019 sửa đổi và bổ sung một số điều của Quyết 
định 11/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các 
dự án ĐNLMT tại Việt Nam. Theo đó, đối với các dự án 
ĐNLMT trên mái nhà sẽ được thực hiện cơ chế mua bán 
điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ 
điện đo đếm hai chiều.

Bên cạnh đó, chính sách mới về giá thu mua ĐNLMT 
trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy nhu cầu sử 
dụng ĐNLMT tăng cao, đặc biệt là việc lắp đặt ở hộ gia 
đình, doanh nghiệp…

 Theo một số doanh nghiệp lắp đặt ĐNLMT, giá thành 
lắp đặt ĐNLMT ngày càng rẻ với nhiều công suất dành 
cho hộ gia đình, văn phòng, nhà máy, doanh nghiệp… 
Nguyên nhân do có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị 
trường này nên có sự cạnh tranh về giá.

Nhu cầu lắp đặt ĐNLMT mái nhà tăng cao tác động 
không nhỏ tới thị trường các loại pin năng lượng mặt trời. 
Những tấm pin hấp thụ năng lượng mặt trời có thể đặt trên 
mái nhà, sân thượng hoặc tại khu vực có khả năng hấp 
thụ năng lượng mặt trời cao nhất để tạo thành nguồn điện 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất.

Hiện nay, bên cạnh các pin mặt trời được sản xuất 
trong nước, còn có các tấm pin mặt trời được nhập khẩu 
từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Canada… Mỗi 
loại có giá thành khác nhau nên tùy thuộc vào nhu cầu, 
điều kiện kinh tế để lắp đặt. Theo các đơn vị cung cấp pin 
mặt trời, tuổi thọ của pin có thể lên tới 25-30 năm, chi 
phí lắp đặt pin trung bình hiện nay vào khoảng 0,3-0,35 
USD cho 1Wp.

Giám đốc một công ty chuyên cung cấp, lắp đặt pin 
năng lượng mặt trời ở TP.Biên Hòa cho hay, pin năng 
lượng mặt trời hiện khá đa dạng về chủng loại, nguồn gốc 
xuất xứ. Những loại pin của châu Âu, Nhật Bản… thường 
có độ bền cao hơn. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí lắp 
đặt, đa phần khách hàng thường chọn các loại pin giá rẻ. 
Hiện nay, khoảng hơn 70% pin cung ứng trên thị trường 
có xuất xứ Trung Quốc do giá thành rẻ hơn nhiều so với 
nhiều loại pin cùng loại.

Nhiều nhà cung cấp khuyến cáo khách hàng có nhu 
cầu lắp đặt pin năng lượng mặt trời cần lưu ý chọn những 
loại thiết bị về năng lượng mặt trời đảm bảo nguồn gốc 
xuất xứ, tránh sử dụng các loại thiết bị trôi nổi trên thị 
trường vì tuổi thọ thường không cao, không có chính sách 
bảo trì, bảo hành rõ ràng và có nguy cơ tác động môi 
trường sau khi sử dụng…

Lắp đặt một hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà ở TP.Biên Hòa. 
Ảnh: CTV

Thanh Trúc 
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LẮP GHÉP NHÀ NUÔI CHIM YẾN TỪNG PHẦN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT 
TRIỂN BẦY ĐÀN CHIM YẾN BẰNG VẬT LIỆU COMPOZIT (HAY COMPOSITE)

Những năm trở lại đây nhu cầu xây dụng nhà nuôi chim 
yến phát triển mạnh. Đây là nghề có lợi nhuận rất cao vì yến 
là loại động vật nuôi thả ăn tự nhiên, không cần mua con 
giống, trong quá trình phát triển không cần cho ăn, không 
có dịch bệnh, không phải chăm sóc; chỉ cần tốn ít tiền điện 
cho máy trong nhà yến hoạt động là  được, trong khi đó giá 
trị sản phẩm rất cao. 

Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều rủi ro vì: Hiện chưa 
có quy trình chuẩn cho nghề nuôi chim yến cho nên người 
dân xây dựng nhà yến dựa trên kinh nghiệm là chủ yếu. Vì 
vậy trên thực tế có nhiều nhà yến bị bỏ hoang hay yến vào ít 
không hiệu quả, trong khi chi phí ban đầu lớn hàng tỉ đồng. 
Theo thống kê của ngành chức năng có tới 70% hộ dân đầu 
tư nuôi yến chưa hiệu quả

Như vậy có nhu cầu rất lớn về sửa chữa những nhà yến 
bị hư hỏng, và xây mới nhà nuôi chim yến để lấy tổ yến. Làm 
thế nào để cho chi phí đầu tư ban đầu ít, độ bền cao, tỉ lệ 
thành công cao nhanh thu hồi vốn?

Từ những trăn trở đó, anh Nguyễn Văn Anh (địa chỉ: 
Số 35 ấp Bể Bạc, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đã tìm 
ra được giải pháp bằng cách tiến hành xây thử nghiệm mô 
hình nhà nuôi chim yến tăng dần diện tích chứa đàn, khi bầy 
đàn yến tăng dần về số con, bằng vật liệu compozit, bằng 
nguyên lý là tạo ra một màng vật liệu có tính kết cấu liên kết 
tạo thành khối vững chắc và ngăn không cho bị thấm ướt. 
Nhà yến được phát triển theo chiều cao có thể nhiều tầng, 
mỗi tầng có: mấng lót trần dưới; cây đà đỡ sàn; sàn bằng 
tấm lót sàn ghép liên kết với nhau bằng gen cốt liên kiết; trên 
cùng bằng lớp compozit được phủ trên mặt liên kết các tấm 
sàn thành một khối. Kết quả làm cho nước không bị thấm 
qua tấm lót sàn làm hư gỗ hay làm mục sắt bên trong đà.

Giải pháp “Lắp ghép nhà nuôi chim yến từng phần trong 
quá trình phát triển bầy đàn chim yến bằng vật liệu compozit” 
của anh Nguyễn Văn Anh có tính mới, vượt trội so với các 
giải pháp trước đây đã có mặt trên thị trường như sau: 

+ Khi xây  nhà nuôi chim yến đúc trần bằng bê tông thì 
rất khó tăng diện tích khi bầy đàn yến tăng về số lượng vì 
thời gian thi công lâu và khó đáp ứng về yếu tố kỹ thuật xây 
dựng làm ảnh hưởng đáng kể bầy đàn yến. Khi đúc bằng vật 
liệu compozit thì dễ dàng tăng diện tích vì lắp ghép từ tấm 
được đồng thời nước không bị thấm sàn;

+ Giá thành xây dựng thấp (giảm được 40% so với bê 
tông cốt thép);

+ Thời gian thi công ngắn (nhanh hơn 3,5 tháng so với 
bê tông cốt thép);

+ Không ảnh hưởng tới bày đàn nuôi yến khi cần coi 
nới nhà yến;

+ Tuổi thọ cao (trên 50 năm);

+ Tỷ lệ thành công trong nhà nuôi yến cao (Không thấm 
sàn gây ẩm mốc…).

+ Khi xây nhà nuôi chim yến ban đầu chỉ khoảng 300 
đến 400 triệu đồng thì nhiều hộ nông dân có thể xây được 
giảm đi chi phí ban đầu, tăng hiệu quả đầu tư.

Nhà nuôi chim yến của anh Nguyễn Văn Anh có chi phí đầu tư ban đầu là 
400 triệu đồng theo giải pháp xây dựng mới.

Với giải pháp này anh Nguyễn Văn Anh đã đạt được các 
giải thưởng như:

+ Giải nhất Cuộc thi Sáng tạo trong tầm tay vùng Đông 
Nam Bộ năm 2019;

+ Giải Nhất Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo 
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trong lao động học tập” tỉnh Đồng Nai năm 2019 và được 
UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen.

+  Ngoài ra, giải pháp của anh còn được lọt vào vòng 
chung kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng 
Nai năm 2019 và là dự án duy nhất nhận được khoản đầu tư 
trị giá 500 triệu đồng.

“Nếu sử dụng vật liệu tổng hợp compozit trong xây dựng 
nhà nuôi chim yến, chi phí đầu tư ban đầu sẽ giảm. Chỉ với 
300 triệu đồng, người dân có thể hoàn thiện được một nhà 
nuôi chim yến, thay vì phải chi tiền tỷ như trước đây” Đó là 
điều mà anh Nguyễn Văn khẳng định, tự tin với hướng đi này, 
gia đình anh đã đầu tư 8 nhà nuôi chim yến ở Đồng Nai và 
Gia Lai. Anh cũng đã tư vấn và thi công 20 nhà nuôi chim 
yến cho người dân ở 2 địa phương này.

+ Bằng kỹ thuật đúc sàn nhà nuôi chim yến bằng vật 
liệu compozit có đặc tính độ bền rất cao về cơ tính và lý tính, 
làm cho sàn càng thêm chắc chắn, đồng thời không bị thấm 
nước. Do trọng lượng nhẹ nên tổng chi phí kết cấu giảm đi 
rất nhiều. Dẫn đến chi phí giảm còn 1,2 - 1,3tr/ m2. Về bản 
chất việc đúc bằng bê tông hay bằng vật liệu compozit thì 
chỉ có mục đích là tạo ra nhà nuôi chim yến thành nhiều 
tầng vách cho chim yến bám đậu vào cho nên trọng tải lên 
trần nhà là không đáng kể.

Trong nhà nuôi chim yến được thông bằng các ống 
thông gió từ trong ra ngoài và đặt vào đó những ống hình 
trụ rỗng chúng ta cho vào đó những chai nước khoáng bỏ 
đi, tùy vào khu vực trong nhà mà ta điều chỉnh phần chai 
nằm trong ống.

+ Hiệu quả về kinh tế: Nếu xây bằng phương pháp cũ để 
có diện tích là 300m2  chi phí xây dựng là tổng thể là 870 
triệu còn xây bằng phương pháp mới ta chi phí khoảng 375 
triệu. Thời gian thi công công trình ngắn khoảng 45 ngày là 
hoàn thành, dẫn đến khả năng thu hồi vốn nhanh.

+ Hiệu quả về xã hội: Đây là một mô hình ứng dụng  kỹ 
thuật cao trong nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao nhưng 
do chi phi đầu tư ban đầu cao và rủi ro do kỹ thuật là do yến 
không về, nhưng với giải pháp nêu trên khi có chi phí thấp và 
kỹ thuật đảm bảo tỉ lệ thành công cao thì việc xây dựng nhà 
nuôi chim yến không còn là việc quá xa vời và khó khăn với 
bà con nông dân nữa, nó trở nên phổ biên giống như chúng 
ta chi phí cho đầu tư nuôi heo hay nuôi gà. Tạo ra một mặt 
hàng có giá tri cao cho xuất khẩu.

Anh Văn Anh hào hứng nói: “Tôi nghĩ những người đầu 
tư nhà nuôi chim yến trị giá hàng tỷ đồng cũng giống như 
những con thuyền lớn. Mà thuyền lớn thì phải đi ở sông rộng, 
tức là đối tác đầu tư cũng phải nhiều tiền. Còn giải pháp đầu 
tư của tôi lại giống như con thuyền nhỏ. Tôi không đi ra sông 
rộng mà sẽ luồn lách vào rạch sâu, là đến với những người 
nông dân có vốn đầu tư nhỏ. Đây là một thị trường xây dựng 
nhà nuôi chim yến tiềm năng. Bởi theo tôi, điều kiện ở nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa, thậm chí là cao nguyên, hải đảo thì 
phù hợp để nuôi chim yến hơn vùng đô thị”.

Sau khi xây dựng cho gia đình thành công, anh Văn Anh 
đã thành lập công ty, nhận tư vấn, thi công nhà nuôi chim 
yến cho người dân. Đến nay, anh đã thi công nhà nuôi chim 
yến cho hơn 20 hộ, chủ yếu ở Đồng Nai và Gia Lai.

Thanh Trúc
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MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH, HỘI THI KHUYẾN KHÍCH HOẠT 
ĐỘNG SÁNG KIẾN SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HUY 
SÁNG KIẾN SÁNG TẠO TRONG 
LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP NĂM 2020

HỘI THI NÔNG DÂN GIỎI 
ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC 
KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP NĂM 2020

Khuyến khích và thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật, sáng tạo khoa học là một nhiệm vụ trọng tâm 
mà Sở Khoa học và Công nghệ luôn quan tâm và triển khai hàng 
năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua Chương trình phát huy 
sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập (gọi tắt là Chương 
trình 6) thuộc Phong trào Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa Tỉnh Đồng Nai. Chương trình này tập trung triển khai sâu 
rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để góp phần 
nâng cao trình độ nghề nghiệp, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật phục vụ phát triển sản xuất, đời sống, dịch vụ, học tập, vui 
chơi giải trí.

Chương trình 6 được triển khai lần đầu tiên vào năm 2000, 
tổng kết 20 năm triển khai, đến nay đã 19 lần tổ chức thành công 
với hơn 5984 giải pháp dự thi và đã trao tặng 788 giải thưởng cho 
các giải pháp xuất sắc. Trong đó có 51 giải Nhất, 135 giải Nhì, 
205 giải Ba và 397 giải Khuyến Khích. Trong 05 năm gần đây 
nhất số lượng tham gia dự thi luôn ở mức 400-600 giải pháp cao 
gấp gần 10 lần so với lần tổ chức đầu tiên. Đặc biệt, hầu hết các 
giải pháp đều được xây dựng từ thực tế lao động sản xuất và cuộc 
sống cho nên thường được áp dụng có hiệu quả ngay tại các cơ 
quan, đơn vị, trường học, đem lại lợi ích thiết thực và ý nghĩa to 
lớn cho bản thân các tác giả và xã hội.

Tiếp tục phát huy phong trào lao động sáng tạo của tỉnh, Sở 
Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm 
Chương trình kính mời các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong và 
ngoài tỉnh có giải pháp hay, ứng dụng vào thực tế và mang lại 
hiệu quả kinh tế tham gia Chương trình phát huy sáng kiến sáng 
tạo trong lao động và học tập năm 2020 với mức giải thưởng 
như sau:

Với mục đích tạo ra một sân chơi dành riêng cho người 
nông dân và những tập thể, cá nhân có nhiều đầu tư về trí 
tuệ, công sức, tài chính để phục vụ phát triển trong lĩnh vực 
nông nghiệp và phát triển đời sống nông thôn. Để từ đó, từng 
bước tuyên truyền, động viên, khuyến khích, hỗ trợ, chia sẽ 
những tiến bộ Khoa học kỹ thuật cho nông dân áp dụng vào 
thực tế sản xuất, xây dựng nhãn hiệu, tạo lập tài sản trí tuệ, 
tôn vinh sản phẩm tiêu biểu, quảng bá xúc tiến thương mại.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì cùng phối hợp với Hội 
Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở 
Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Liên đoàn Lao 
động tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai tổ chức 
triển khai Hội thi Nông dân giỏi Ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp năm 2020 dành cho các 
đối tượng là nông dân đang sinh sống, làm việc, lao động 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có kết quả nghiên cứu, sản phẩm, 
công nghệ, thiết bị, mô hình nuôi trồng, giải pháp ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật… vào thực tế sản xuất mang lại 
hiệu quả và giá trị kinh tế cao, có thể tham gia Hội thi với 
một hoặc nhiều giải pháp.

Các giải pháp có thể tham gia rất nhiều lĩnh vực như: 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Cơ khí và thiết bị Nông nghiệp; 
Chăn nuôi, Thú y - Thuỷ sản; Thuỷ lợi và Môi trường; Lâm 
nghiệp; Công nghệ Hoá học, Sinh học; Công nghệ thực 
phẩm; Kinh tế Nông nghiệp. 

Những giải pháp đạt giải cao Hội thi Nông dân giỏi năm 
2020 sẽ nhận được mức giải thưởng như sau:

Giải nhất mỗi giải : 25.000.000 đồng
Giải nhì mỗi giải : 20.000.000 đồng
Giải ba mỗi giải : 15.000.000 đồng
Giải khuyến khích mỗi giải : 5.000.000 đồng

Ngoài ra, còn có các phần thưởng khác như Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, Giấy khen, Cúp và hoa của Ban chủ nhiệm Chương trình.

Hồ sơ dự thi có thể nộp trực tiếp, gửi qua bưu điện kể từ ngày công bố thể lệ đến hết ngày 10/09/2020 tại Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Đồng Nai hoặc Quý độc giả có thể tham khảo thông tin chi tiết về hồ sơ tham gia dự thi năm 2020, vui 
lòng mở ứng dụng Chụp ảnh trên điện thoại di động và di chuyển vào biểu tượng QR tương ứng.


