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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

Đồng Nai đã xây dựng và áp dụng thành công Đề tài khoa 
học Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý “Long Khánh” cho sản phẩm 
chôm chôm. Kết quả của đề tài đã tạo cơ sở cho việc phát triển... 

Bị hóc xương cá trong cổ họng là một vấn đề khá khó chịu, 
có thể dẫn đến biến chứng. Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu làm thế 
nào để lấy nó ra? ...

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…..

Xác lập quyền chỉ dẫn
địa lý “Long Khánh” cho
sản phẩm chôm chôm
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Tieáp theo trang 1

...các vùng nông nghiệp ngành hàng, 
là sự khẳng định uy tín của sản phẩm trên 
thị trường trong và ngoài nước, mặt khác 
nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông 
dân, góp phần vào công cuộc thực hiện các 
mục tiêu chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Đồng Nai.

Cây chôm chôm là cây ăn quả đặc 
sản của tỉnh Đồng Nai, có thời gian 
phát triển lâu đời (trên 40 năm) và được 
trồng đầu tiên ở Long Khánh trên đất đỏ 
bazan và sau đó phát triển ở các vùng 
huyện lân cận của tỉnh. Trong nhóm cây 
ăn quả thì chôm chôm, sầu riêng, xoài 
được tỉnh chú trọng đầu tư phát triển. 
Chôm chôm nhãn là sản phẩm đặc sắc 
ở Đồng Nai, chất lượng trái ngon và có 
giá trị kinh tế cao nhưng chưa nâng cao 
giá trị cạnh tranh với những loại trái cây 
khác ở thị trường trong nước do hạn chế 
về nhãn hiệu.

* Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý 
“Long Khánh” cho sản phẩm chôm 
chôm

Đề tài “Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý 
“Long Khánh” cho sản phẩm chôm chôm” 
(gọi tắt là Đề tài khoa học) là Đề tài khoa 
học cấp tỉnh, được Trung tâm Ứng dụng 
Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Đồng Nai (nay là Trung tâm Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Đồng Nai – TKC) chủ trì, 
phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đất, 
Phân bón và Môi trường Phía Nam – Viện 
Thổ nhưỡng Nông hóa và Phòng Quản 
lý Chuyên ngành - Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Đồng Nai thực hiện từ tháng 
6/2012 đến tháng 01/2017 với nguồn 
kinh phí là 2.375.590.000 đồng. 

Với mục tiêu Xây dựng cơ sở khoa 
học và thực tiễn cho việc đăng ký chỉ dẫn 
địa lý “Long Khánh” cho sản phẩm chôm 
chôm tại thành phố Long Khánh, huyện 
Thống Nhất, Xuân Lộc và Cẩm Mỹ; Góp 

phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho 
sản phẩm trên thị trường trong và ngoài 
nước. Đề tài khoa học đã triển khai hiệu 
quả các nội dung:

Điều tra, khảo sát thực địa vùng 
địa danh uy tín Long Khánh, xây 
dựng kế hoạch chi tiết cho thực hiện 
đề tài

Theo kết quả khảo sát hiện trạng 
đất trồng và tình hình canh tác cho thấy: 
Ở Đồng Nai, chôm chôm trồng tập trung 
khu vực Long Khánh, phân bố chủ yếu ở 
thành phố Long Khánh: Diện tích canh 
tác 3.020 ha, huyện Thống Nhất (2.683 
ha), huyện Xuân Lộc (2.205 ha) và huyện 
Cẩm Mỹ (1.286 ha), chiếm khoảng 80% 
diện tích trồng chôm chôm ở tỉnh Đồng 
Nai. Trải qua lịch sử canh tác trên 50 năm 
và điều kiện tự nhiên mang những đặc 
thù riêng, thổ nhưỡng phù hợp, người 
làm vườn có nhiều kinh nghiệm về kỹ 
thuật chăm sóc cây chôm chôm đã tạo 
nên sản phẩm này có chất lượng quả 
ngon, ngọt và màu sắc đặc trưng. Tuy 
nhiên, quả chôm chôm Long Khánh vẫn 
chưa khẳng định được giá trị chất lượng 
và vị trí thương hiệu trên thị trường trong 
nước so với các loại nông sản ăn quả 
khác như vải Thiều Lục Ngạn, nho Ninh 
Thuận, bưởi Năm Roi, thanh long Bình 
Thuận, … Trong hàng chục năm nay, 
khi vào mùa với hơn 100 ngàn tấn sản 
lượng, giá cả chôm chôm Long Khánh 
dao động lên xuống bất thường vì phải 
chịu sức ép cạnh tranh, chưa xây dựng và 
phát triển nhãn hiệu cho sản phẩm này 
để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường 
nước ngoài.

Xây dựng cơ sở khoa học và thực 
tiễn cho việc đăng ký chỉ dẫn địa lý 
Long Khánh cho sản phẩm chôm chôm.

XÁC LẬP QUYỀN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “LONG KHÁNH”
CHO SẢN PHẨM CHÔM CHÔM

Đào phẫu diện đất trồng chôm chôm tại xã Bình Lộc – thành phố Long Khánh
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- Đặc thù về đất vùng trồng chôm 
chôm Long Khánh: Thành phần cơ giới 
chủ yếu là sét, thịt pha sét;  pH thấp, từ 
chua nhiều đến chua, dung tích hấp thu 
từ mức trung bình đến cao và độ bão 
hòa bazơ ở mức trung bình. Đất tương 
đối giàu hữu cơ, được đánh giá từ mức 
trung bình đến cao. Các thành phần dinh 
dưỡng đa lượng được đánh giá ở mức 
trung bình đến giàu; lân dễ tiêu và kali 
dễ tiêu ở mức giàu nên thuận lợi cho cây 
trồng hấp thu chất dinh dưỡng. Đặc biệt, 
đất vùng nghiên cứu rất giàu sắt và các 
thành phần vi lượng khác như Cu, B, Zn, 
Mn cũng được đánh giá ở mức cao so với 
loại đất khu vực khác. Đây là đặc điểm 
góp phần tạo nên đặc trưng riêng cho 
chất lượng đất trồng chôm chôm vùng 
nghiên cứu.

- Đặc thù về hình thái và chất lượng 
của chôm chôm Long Khánh: Đề tài khoa 
học đã phân tích thống kê và kiểm định 
mẫu, tính đặc thù về chất lượng giữa 
chôm chôm nhãn và chôm chôm Java 
vùng nghiên cứu có giá trị phân bố không 
có sự khác biệt nhiều của các chỉ tiêu chất 
lượng. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về hàm 
lượng đường tổng số, Kali tổng số, Canxi 
và Magiê tổng số có sự khác biệt nhau. 

Nhìn chung, đa số hàm lượng các 
yếu tố dinh dưỡng giống chôm chôm 
nhãn cao hơn so với chôm chôm Java. 
Đây là những khoáng chất rất cần thiết 
cho cơ thể, góp phần nâng cao giá trị 
dinh dưỡng cho quả chôm chôm vùng 
Long Khánh.

- Xây dựng bản đồ vùng chỉ dẫn địa 
lý cho sản phẩm chôm chôm: Bản đồ chỉ 
dẫn địa lý vùng trồng chôm chôm Long 
Khánh được xây dựng trên cơ sở kết hợp 
giữa bản đồ chất lượng đất, bản đồ về các 
yếu tố khí hậu vùng trồng chôm chôm 
và các yêu cầu đặc thù sử dụng đất của 
cây chôm chôm Long Khánh. Quan trọng 
nhất là những yếu tố đó tạo nên tính đặc 

trưng của quả chôm chôm Long Khánh 
thể hiện qua hình thái và chất lượng. 
Kết quả thực hiện thống kê không gian, 
truy vấn dữ liệu thuộc tính trên các đối 
tượng chọn ra vùng đề xuất trồng chôm 
chôm thích hợp được thể hiện trên bản 
đồ. Tổng diện tích đề xuất bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý cho sản phẩm chôm chôm Long 
Khánh trên địa bàn thị xã Long Khánh, 
huyện Xuân Lộc, Thống Nhất và Cẩm Mỹ 
là 6.731,47ha.

Đăng ký chỉ dẫn địa lý Long 
Khánh cho sản phẩm chôm chôm.

Đề tài khoa học đã mô tả các đặc 
thù về các điều kiện tự nhiên, các đặc 
thù về hình thái, cảm quan và các chỉ 
tiêu đánh giá chất lượng của chôm chôm 
Long Khánh đồng thời Chuẩn bị các tài 
liệu cần thiết khác để nộp đơn yêu cầu 
đăng ký chỉ dẫn địa lý. Qua thời gian xem 
xét và thẩm định nội dung đơn, Ngày 
8/6/2016, Cục Sở hữu trí tuệ đã ra Quyết 

Hình thái quả chôm chôm nhãn vùng Long Khánh

Hình thái quả chôm chôm Java ở Long Khánh 
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định số 2350/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Long 
Khánh” số 00048 cho sản phẩm chôm 
chôm của tỉnh Đồng Nai. 

Xây dựng các điều kiện để quản 
lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Long 
Khánh cho vùng địa lý đã được xác 
lập quyền

- Thành lập tổ chức tập thể của các 
tổ chức, cá nhân canh tác, chế biến, kinh 
doanh chôm chôm Long Khánh: Đề tài đã 
thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá về 
khả năng tham gia tổ chức tập thể của 
các tổ chức, cá nhân trong vùng địa lý; 
Thiết kế, xây dựng mô hình tổng thể về 
tổ chức, cơ chế hoạt động và các nội dung 

quản lý của tổ chức.
-  Chỉ định cơ quan quản lý chỉ dẫn 

địa lý “Long Khánh” dùng cho sản phẩm 
chôm chôm: Đề tài đã thiết kế mô hình 
tổng thể về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt 
động và các nội dung quản lý của Cơ 
quan quản lý chỉ dẫn địa lý và Cơ quan 
kiểm soát chất lượng sản phẩm.

-  Xây dựng hệ thống văn bản làm 
cơ sở cho hoạt động quản lý chỉ dẫn địa 
lý: Đề tài đã xây dựng hệ thống văn bản 
làm cơ sở cho hoạt động quản lý chỉ dẫn 
địa lý đối với hoạt động quản lý của tổ 
chức tập thể các nhà sản xuất, chế biến, 
kinh doanh chôm chôm Long Khánh; Đối 
với hoạt động quản lý của Cơ quan quản 

lý chỉ dẫn địa lý ”Long Khánh” và cơ quan 
kiểm soát chất lượng sản phẩm chôm 
chôm Long Khánh của tỉnh Đồng Nai

Xây dựng hệ thống các phương tiện 
quảng bá, phát triển giá trị chỉ dẫn địa lý 
”Long Khánh”:

Đề tài đã tiến hành thiết kế hệ 
thống biểu tượng và quy chế sử dụng 
biểu tượng, dựa trên những tính chất đặc 
trưng nhất của vùng chỉ dẫn địa lý Long 
Khánh và của sản phẩm Chôm chôm của 
tỉnh Long Khánh để tiến hành xây dựng, 
thiết kế và hoàn thiện hệ thống nhận 
diện cho Chỉ dẫn địa lý chôm chôm Long 
Khánh (hình 5).

Bên cạnh đó Đề tài khoa học đã tiến 
hành thiết kế một số mẫu tem nhãn ứng 
dụng cho sản phẩm như: tem treo, tem 
dán lên bao bì sản phẩm, hệ thống bao 
gói sản phẩm, thùng carton, túi đựng 
sản phẩm khi đưa sản phẩm bán trên 
thị trường, poster, áp phích... Ngoài ra 
đề tài thiết lập website để giới thiệu về 
sản phẩm chôm chôm mang chỉ dẫn địa 
lý Long Khánh, người dân có thể tìm hiểu 
được chi tiết về sản phẩm, nguồn gốc 
cũng như công nghệ trồng và chăm sóc 
sản phẩm, quy trình kỹ thuật, điều kiện 
tự nhiên để cho ra sản phẩm chất lượng 
tốt tới tay người tiêu dùng. 

Tên miền chính thức của Chỉ dẫn 
địa lý Long Khánh cho sản phẩm chôm 
chôm đã được đăng ký: http://www.
chomchomlongkhanh.com.vn 

Tổ chức chuyển giao quy trình và  
phổ biến, tuyên truyền, đào tạo nâng cao 
nhận thức về chỉ dẫn địa lý:

Đề tài đã tiến hành tổ chức các lớp 
tập huấn chuyển giao qui trình và nâng 
cao nhận thức quản lý, bao gồm: 

 - Tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo 
cho Lãnh đạo và các cán bộ quản lý của 
tổ chức tập thể về phương thức tổ chức, 
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của 
tổ chức.

Bản đồ chỉ dẫn địa lý vùng chôm chôm thành phố Long Khánh 
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- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ 
thuộc Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý và Cơ 
quan kiểm soát chất lượng chôm chôm 
Long Khánh về cách thức quản lý việc sử 
dụng chỉ dẫn địa lý.

- Tổ chức tập huấn các quy trình kỹ 
thuật canh tác, chế biến, bảo quản chôm 
chôm Long Khánh đã được chuẩn hóa cho 
các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

* Kết quả đề tài

Đề tài khoa học được UBND tỉnh 
Đồng Nai công nhận kết quả tại Quyết 

định số 374/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 
của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc 
công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xác lập 
quyền chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho sản 
phẩm chôm chôm tỉnh Đồng Nai”.

Năm 2017, Hội Chôm chôm chỉ 
dẫn địa lý Long Khánh được thành lập 
theo quyết định của UBND tỉnh. Tháng 
5-2018, Hội Chôm chôm chỉ dẫn địa lý 
Long Khánh đã tổ chức Đại hội lần thứ 
nhất. Đến thời điểm hiện nay Hội Chôm 
chôm chỉ dẫn địa lý Long Khánh đang 

kiện toàn hệ thống tổ chức và trình UBND 
phê duyệt để đưa vào hoạt động.

Cùng với trái sầu riêng, chôm chôm 
Long Khánh từ lâu đã nổi tiếng khắp 
cả nước vì chất lượng thơm ngon, được 
người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, 
việc tiêu thụ với số lượng lớn còn gặp 
nhiều khó khăn. Việc Xác lập quyền chỉ 
dẫn địa lý Long Khánh cho sản phẩm 
chôm chôm tỉnh Đồng Nai sẽ là cú hích 
mới để sản phẩm có điều kiện vươn ra thị 
trường ngoài nước.

Khánh Long

Logo sản phẩm Chôm chôm của tỉnh Long Khánh
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Hiệu quả hoạt động thanh tra Chuyên NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM
Được chọn là 1 trong 9 tỉnh, thành trong cả nước triển 

khai thí điểm thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm 
(ATTP) tại 7 xã, phường, thị trấn thuộc TP.Biên Hòa và H.Long 
Thành. Sau một năm triển khai, hoạt động này đã mang lại hiệu 
quả tích cực, giúp phát hiện và xử phạt nhiều cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm vi phạm về ATTP.

Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm ATTP
Ông Nguyễn Đình Việt, Phó phòng nghiệp vụ, Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho hay, ngay sau khi UBND tỉnh ban 
hành kế hoạch 4853/KH-UBND tỉnh ngày 3-5-2019 về thí điểm 
triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn tỉnh, trong 
đó chọn thí điểm tại 7 phường, xã, thị trấn thuộc H.Long Thành 
và TP.Biên Hòa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tham 
mưu cho các địa phương lựa chọn cán bộ tham gia công tác này. 

Theo đó, đã lựa chọn là 56 người, trong đó cấp huyện 26 người 
và cấp xã 30 người, thành lập 11 đoàn thanh tra, 51 đoàn kiểm tra. 
Sở Y tế cũng đã phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra 
chính phủ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành 
về ATTP và cấp chứng chỉ cho 56 người này. Ban hành các hướng dẫn 

và cung cấp cuốn “Thanh tra ATTP dựa trên nguy cơ” cho các đoàn 
thanh tra, kiểm tra làm tài liệu phục vụ thanh tra.

Qua 1 năm triển khai, các cơ quan chức năng đã tổ chức 62 
đoàn thanh, kiểm tra tại hơn 8,7 ngàn lượt cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể… Qua thanh, kiểm tra có 613 cơ 
sở có vi phạm, trong đó 81 cơ sở vi phạm bị xử phạt với số tiền hơn 
386 triệu đồng, 532 cơ sở vi phạm bị nhắc nhở. 

Theo ông Việt, kết quả trên cho thấy hiệu lực hiệu quả công 
tác thanh tra, kiểm tra khắt khe hơn, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm. Nhờ xử lý kiên quyết nên trong 6 tháng đầu năm 2020, trên 
địa bàn TP.Biên Hòa đã không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào, 
trong khi năm 2019 xảy ra 3 vụ ngộ độc làm 44 người mắc. Cũng 
tại TP.Biên Hòa trước khi thực hiện thí điểm có 2 cơ sở sản xuất kinh 
doanh thực phẩm nông thủy sản xếp loại C thì sau khi thực hiện đã 
có cơ sở được nâng hạng từ C lên B, còn huyện Long Thành không có 
cơ sở nào xếp loại C. 

Bên cạnh thanh kiểm tra, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm thay đổi 
nhận thức của người dân và doanh nghiệp về ATTP, đã treo 247 

Tieáp theo trang 1

BS Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Phòng Y tế H.Long Thành đóng góp ý kiến để việc triển khai  thanh tra chuyên ngành ATTP thời gian tới hiệu quả hơn.
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băng rôn, khẩu hiệu, 170 áp phích, 2.400 tờ gấp, hơn 2400 tin bài, 
phóng sự truyền hình… về các vấn đề liên quan đến an toàn vệ 
sinh thực phẩm.

Tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh tra viên
Theo ông Việt, qua một năm triển khai đội ngũ làm công tác 

thanh tra chuyên ngành ATTP đã từng bước đáp ứng được yêu cầu, 
nhiệm vụ thanh tra, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế cần được tiếp 
tục khắc phục hoàn thiện như cán bộ được giao nhiệm vụ thanh tra 
chưa có nhiều kinh nghiệm, thanh tra viên tuyến xã còn hạn chế 
về nghiệp vụ, quá trình thanh tra còn lúng túng nhất là về xử lý vi 
phạm hành chính. Thiếu thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác kiểm 
nghiệm; cán bộ thanh tra hầu hết chưa có chứng chỉ chuyên môn 
về lấy mẫu thực phẩm kiểm nghiệm nên ảnh hướng đến chất lượng 
các cuộc thanh tra.

Một số văn bản quy phạm pháp luật về chuyên ngành ATTP 
chưa thống nhất giữa Bộ Y tế, Nông nghiệp phát triển nông thôn 
và Công thương như quy định về xác nhận kiến thức ATTP, cơ sở sản 

xuất nhỏ lẻ… nên gây khó khăn trong vấn đề xử lý.
BS Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Phòng Y tế H.Long Thành cho 

rằng, thanh tra chuyên ngành ATTP đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên 
đây là mô hình mới vì vậy thời gian tới cần có các hướng dẫn cụ thể, 
tinh gọn, chi tiết hơn cho đội ngũ thanh tra viên căn cứ thực hiện, 
bởi đội ngũ này đều là những công chức tuyến cơ sở, chưa có kiến 
thức chuyên ngành về ATTP. 

Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Lê Quang Trung, cho biết qua 
một năm thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại Đồng 
Nai đã phát huy được năng lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò 
lãnh đạo chỉ đạo của các cấp từ huyện, xã, phường, thị trấn vốn trước 
đây chỉ giao khoán cho ngành y tế. Nhiều cuộc thanh tra đã được 
tiến hành qua đó phát hiện thêm nhiều cơ sở vi phạm, bị xử phạt 
nhiều hơn, có sức răn đe hơn, điều này sẽ giúp thay đổi ý thức của 
người kinh doanh, chế biến thực phẩm cũng như người dân trong 
việc lựa chọn thực phẩm an toàn cho sức khỏe.

Như Thuần - Hoàn Lê 

 Ông Nguyễn Đình Minh, Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đang kiểm tra
các sản phẩm tại một cửa hàng Bách hóa xanh, H.Long Thành
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Tieáp theo trang 1

Việc tiêu thụ cá có thể gặp nhiều rủi ro vì luôn có khả năng 
mắc xương cá trong cổ họng. Xương cá có hình dạng nhọn đặc 
trưng có thể gây thương tích. Đây là lý do tại sao các đầu bếp 
thường cố gắng loại bỏ tất cả xương khi họ thêm cá vào món ăn. 
Tuy nhiên, một số xương này rất nhỏ nên có thể dễ dàng bị bỏ qua.

Bị hóc xương cá trong đường tiêu hóa là một tai nạn 
thường gặp, đặc biệt là ở trẻ em và người lớn mắc bệnh tâm 
thần. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy những xương này 
có thể chuyển sang các mô khác và mắc kẹt trong một số cơ 
quan, chẳng hạn như tuyến giáp.

Hãy tìm hiểu tất cả về những gì phải làm nếu bạn mắc phải 
xương cá trong cổ họng của bạn trong bài viết này.

Xương cá mắc kẹt trong cổ họng có cảm giác như 
thế nào?

Một người có bất kỳ dị vật nào mắc kẹt trong cổ họng sẽ 
có các triệu chứng ngay lập tức nên bệnh nhân thường cho biết 
cảm giác khó chịu ngay từ giây phút đầu tiên nó xảy ra.Trên 
thực tế, cường độ của các dấu hiệu tăng lên khi đối tượng liên 
quan có kích thước đáng kể.

Một số triệu chứng chính được báo cáo là:
• - Chứng khó nuốt và đau mắt, tức là khó và đau khi nuốt
•- Cảm giác có dị vật mắc kẹt trong cổ họng
• - Ho dữ dội
• - Ngứa hoặc ngứa trong cổ họng
• - Đau nhói ở cổ nếu xương cá làm thủng mô

• - Tiết quá nhiều nước bọt
• - Ho ra máu
Hậu quả có thể xảy ra khi hóc xương cá trong cổ 

họng
Xương có thể đi xuống thực quản mà không bị mắc kẹt 

bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nó vẫn có thể gây thương tích trên 
đường đi, do các cạnh sắc của nó. Một trong những biến 
chứng thường gặp nhất là vết cắt hoặc mài mòn ở cổ họng 
hoặc thực quản.

Những người bị loại chấn thương này có thể cho biết 
có dị vật trong cổ họng và đau khi nuốt. Trong trường hợp 
nghiêm trọng nhất, chảy máu và suy hô hấp xảy ra, đây là một 
vấn đề cần cấp cứu y tế.

Các biến chứng thường gặp khác ở những người có 
dị vật mắc kẹt trong cổ họng là:

• - Chảy máu
• - Viêm và tụ máu
•- Khả năng nuốt hạn chế
• - Nhiễm trùng hoặc áp xe thực quản
 - Nghẹt thở là nghiêm trọng nhưng nó đặc biệt đe dọa 

tính mạng ở trẻ em và bệnh nhân tâm thần.
 Ba cách để loại bỏ xương cá mắc kẹt trong cổ họng
Xương cá thường nhỏ và cơ thể có thể đẩy chúng xuống 

mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Dịch vị sẽ phá vỡ để 
tiêu hóa chúng một cách hợp lý và sau đó cơ thể sẽ đào thải 
chúng ra ngoài qua đường ruột. Vấn đề thực sự phát sinh với 
xương lớn hơn.

Nói chung, luôn hỏi ý kiến bác sĩ sau khi ăn phải dị vật. 
Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng một số giải pháp 
nhất định để loại bỏ xương cá mắc kẹt trong cổ họng khi 
không có sự can thiệp của chuyên gia ở gần đó.

1. Ho
Đây là một trong những cơ chế bảo vệ tự nhiên và hữu 

ích của cơ thể để tống các vật thể lạ ra khỏi đường hô hấp và 
thực quản. Áp suất tăng đột ngột khi một người ho có thể 
tống bất kỳ vật thể nào bị kẹt trong khu vực này ra ngoài.

Bản năng đầu tiên là ho bất cứ khi nào một người nuốt 
phải xương cá hoặc bất kỳ vật thể nào khác. Trong những 
trường hợp này, bạn phải cố gắng làm như vậy với lực lớn hơn 

L àm thế nào 
ĐỂ LOẠI BỎ XƯƠNG CÁ TRONG CỔ HỌNG CỦA BẠN
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bình thường, để đánh bật vật thể.
Tuy nhiên, nên hỏi ý kiến bác sĩ 

ngay lập tức nếu ho ra máu hoặc đau 
ngực khi ho.

2. Uống nước hoặc dầu ô liu
Theo nhiều nghiên cứu, xương cá 

thường mắc kẹt ở amidan và đáy lưỡi. 
Những khu vực này dễ dàng tiếp cận 
và thực phẩm tạo ra áp lực nhất định 
khi đi qua chúng.

 Về mặt này, các chuyên gia 
khuyên bạn nên uống một cốc nước 
lọc hoặc 2 thìa dầu ô liu để loại bỏ 
xương cá. Nước sẽ tạo một áp lực nhỏ 
liên tục đi xuống và đẩy nó vào dạ dày. 
Tương tự như vậy, dầu là chất bôi trơn 
và sẽ làm cho dị vật trượt dọc trên bề 
mặt, tạo điều kiện tống xuất chúng ra ngoài thông qua ho.

3. Ăn thức ăn nhớt
Thực phẩm có độ sền sệt có thể là đồng minh tốt nhất khi 

bạn bị hóc xương cá trong cổ họng. Chúng tạo thành một khối 
đồng nhất khi nuốt, có thể bao bọc xương cá và đưa xuống 
dạ dày.

Một số thực phẩm có chất lượng này là: kẹo dẻo, chuối, 
bánh mì bơ đậu phộng, bánh mì ngâm nước.

Khi nào bạn nên gặp bác sĩ?
Như chúng tôi đã đề cập ở trên, bạn phải đi khám nếu 

bạn nghĩ rằng bạn có thể đã nuốt phải xương cá. Điều này là 
do đây là cách duy nhất để xác định xem có bất kỳ tổn thương 
nào ở thực quản hay không. Xương đôi khi đi xuống mà không 
có vấn đề gì nhưng có thể cắt một thứ gì đó theo quỹ đạo của 
nó. Đổi lại, nó có thể bị nhiễm trùng và tạo ra áp xe.

Mọi người cũng nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu 
xương vẫn bị kẹt sau vài phút. Điều này có thể dẫn đến các 
biến chứng nghiêm trọng, mặc dù hiếm khi gây tử vong.

Ngoài ra, hãy cảnh giác khi có các triệu chứng như: khó 
thở, đau cổ họng, ho hoặc nôn ra máu, khó nuốt chất lỏng 
hoặc thức ăn.

Các lựa chọn y tế để loại bỏ xương cá
Đây sẽ là lựa chọn duy nhất khả dụng khi xương cá không 

tự bung ra. Bác sĩ chuyên khoa có thể lấy dị vật bằng nhíp nếu nó 
nằm ở vùng có thể tiếp cận được của cổ họng. Để thực hiện thủ 
thuật này, xương cá phải ở trong tầm nhìn rõ ràng khi mở miệng.

Tuy nhiên, nếu nó đã xuống thực quản, bác sĩ sẽ phải 
lấy nó ra qua nội soi. Đây là một quy trình trong đó họ đưa 
một ống mềm nhỏ vào khoang cơ thể để kiểm tra xem điều gì 
đang xảy ra ở đó.

Một trong những ưu điểm chính của thủ thuật này là tạo 
ra sự xâm lấn tối thiểu và phục hồi ngay lập tức. Ngoài ra, nó 
cũng cho phép điều trị bất kỳ biến chứng hiện có, chẳng hạn 
như vết rách, chảy máu hoặc loét.

Các chuyên gia y tế thường thực hiện nội soi để loại bỏ 
các vật thể lạ bị mắc kẹt.

Một trong những biện pháp phòng ngừa tốt nhất là loại 
bỏ hoàn toàn tất cả xương cá trước khi chế biến bữa ăn, đặc 
biệt nếu đó là cá hồi, cá tuyết…

Ngoài ra, bạn phải nhai cá chậm rãi, nhiều lần, để phát 
hiện ra xương trước khi nuốt phải chúng.

Loại tai nạn này thường xảy ra ở những người phục hình 
răng vì họ không thể cảm nhận được xương khi nhai. Ngoài ra, 
cần đặc biệt cảnh giác với trẻ em và người lớn tuổi.

Điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh và thực hiện theo 
một số khuyến cáo nêu trên nếu bạn bị hóc xương cá trong 
cổ họng. Điều quan trọng là phải hỏi ý kiến bác sĩ chuyên 
khoa nếu xương cá không thoát ra ngoài hoặc nếu có bất 
kỳ biến chứng nào xảy ra vì chỉ có họ mới có thể giải quyết 
được vấn đề.

Lưu Trường (Theo Step to Health)
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Những điều cần biết 
Quả Thanh Long

10

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 

Tieáp theo trang 1

Thành phần dinh dưỡng của trái Thanh Long



Khoa hoïc & ÖÙng duïng Ñôøi soáng

11

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 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. 

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

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.

Với các thành phần từ quả thanh long, các nhà khoa học 
đánh giá quả thanh long có nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho 
cơ thể chúng ta, từ việc hỗ trợ giảm cân, giảm dấu hiệu lão hoá 
cho đến tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể con người. Ngoài 
ra các hoạt chất được coi là có khả năng chống ung thư trong 
quả thanh long được tìm thấy là các polyphenol và flavonoid, tuy 
nhiên những hoạt chất này chủ yếu nằm ở phần vỏ của quả thanh 
long- thứ mà ta thường không ăn tới. Chính vì vậy, các nghiên 
cứu mới hiện nay đang tập trung vào việc chiết xuất màu hoặc 
chế biến snack từ vỏ quả thanh long.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Thành phần dinh dưỡng trong vỏ Thanh Long
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Trước tiên, hãy truy cập trang web https://fspro.net/my-
lockbox/ và nhấn nút Download để tải ứng dụng về máy tính, 
sau đó tiến hành cài đặt bình thường như các phần mềm khác.  

 Sau khi cài đặt, biểu tượng của My Lockbox sẽ hiển thị trên 
màn hình Desktop, nhấn đúp chuột vào nó để khởi chạy ứng 
dụng. Tại giao diện đầu tiên sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu thiết 
lập, hãy sử dụng một mật khẩu mạnh và nhập lại lần nữa để xác 
nhận, thêm mật khẩu gợi  ý và địa chỉ email vào các ô phía dưới 
để khôi phục mật khẩu trong trường hợp bạn quên, tiếp theo 
nhấn OK để hoàn tất quá trình thiết lập mật khẩu. 

 Bây giờ bạn sẽ được yêu cầu chọn một thư mục mà mình 
muốn bảo vệ, điều chúng ta cần làm ở đây là chọn thư mục có 
chứa ứng dụng cần khóa. Một khi đã khóa thư mục chứa ứng 
dụng, bạn sẽ không thể mở ứng dụng đó ngay cả khi bạn cố 

gắng truy cập từ menu Start hoăc shortcut trên màn hình.   

 Sau khi nhấn nút Browse, bạn điều hướng đến thư mục 
chứa ứng dụng muốn khóa, nhấp vào nó rồi nhấn OK. Trong ví 
dụ này, tôi sẽ chọn thư mục FormatFactory  trong đó chứa phần 
mềm Format Factory. Hãy nhấn OK để xác nhận và bạn sẽ bị từ 
chối quyền truy cập khi cố gắng khởi chạy ứng dụng này.  

 Để mở ứng dụng, hãy khởi chạy My Lockbox và nhập mật 
khẩu bạn đã thiết lập rồi nhấn OK. Nội dung của thư mục bị 
khóa sẽ xuất hiện trong cửa sổ duyệt file của My Lockbox, bạn 
có thể nhấn đúp vào biểu tượng của ứng dụng tại đây hoặc bất 
kỳ nơi nào khác để khởi chạy nó.  

 Lúc này ứng dụng hoàn toàn có thể truy cập bình thường 
mà không cần bảo vệ cho đến khi bạn bật lại cài đặt, để làm 
điều này hãy nhấn vào biểu tượng Enable Protection ở góc trên 
bên phải của màn hình giao diện My Lockbox đang mở. 

 Ngọc Ân (Tổng hợp)

CÁCH BẢO VỆ CÁC ỨNG DỤNG
BẰNG MẬT KHẨU TRONG WINDOWS 10

Coâng ngheä

 Nếu như bạn sử dụng máy tính dùng chung thì cách tốt nhất để ngăn chặn người khác truy cập các ứng dụng 
của mình là yêu cầu mật khẩu để mở ứng dụng đó. Để thực hiện việc này, chúng ta thường sử dụng các tài khoản 
người dùng Windows riêng biệt để ngăn chặn những người khác truy cập vào các tệp tin của bạn. Tuy nhiên, còn 
có một giải pháp khác để bảo vệ các ứng dụng trong Windows 10 đó chính là sử dụng một phần mềm của bên thứ 
ba. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng My Lockbox, một ứng dụng hoàn toàn miễn phí và rất hiệu quả.
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Mobile Money là gì?
Mobile Money (được hiểu là dịch 

vụ thanh toán di động) có nét tương 
đồng với ví điện tử (E-wallet), tuy nhiên 
hai hình thức thanh toán này vẫn có 
những điểm khác nhau. Mobile Money 
là một sản phẩm tiềm năng trong lĩnh 
vực công nghệ tài chính Fintech. Công 
nghệ này được phát triển quy mô lớn tại 
các nước châu Âu và ngày càng được lan 
rộng đặc biệt là các nước khu vực của 
châu Á.

Mobile Money giúp cho người dân 
linh hoạt và thanh toán nhanh chóng 
những sản phẩm dịch vụ tài chính, thanh 
toán trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tài 
chính, an sinh xã hội, thanh toán sản 
phẩm hay kể trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ở một khía cạnh khác, Mobile 
Money được các nước gọi là e-money 
(tiền điện tử). Đây là một dạng ví điện 
tử nhưng không có tài khoản ngân hàng. 

Với ví điện tử, việc định danh khách 
hàng (KYC) được thực hiện bởi các ngân 
hàng nhưng Mobile Money định danh 
bởi chính các nhà mạng. Thách thức với 
các nhà mạng là kho dữ liệu khách hàng 
phải chính xác, tránh mạo danh và xác 
thực được như ở các ngân hàng.

Nếu coi Mobile Money là một tài 
khoản điện tử định danh được thực hiện 
thông qua thiết bị di động thì tài khoản 
định danh e-money phải được lưu trữ 
trên hệ thống chứ không phải mất điện 
thoại là mất tất cả. Điều này đòi hỏi nhà 
mạng phải có một hệ thống công nghệ 

thông tin lưu trữ toàn bộ dữ liệu này.

Về nguyên tắc, Mobile Money 
không được làm phát sinh lượng tiền 
tệ, số tiền mà công ty viễn thông nhận 
được khách hàng phải được nạp tương 
ứng theo tỷ lệ 1:1. Vì vậy, 100 đồng 
mua thẻ cào sẽ được 100 đồng trong ví, 
không thể 90 đồng mua thẻ cào được 
100 đồng trong ví như hiện nay.

Ứng dụng thanh toán Mobile 
Money tại Việt Nam thế nào?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa 
ký Quyết định phê duyệt triển khai thí 
điểm tiền di động (Mobile Money), tức 
dùng tài khoản viễn thông thanh toán 
cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. 
Thời gian thí điểm trong 2 năm, tính từ 
ngày 9/3/2021.

Theo đó, đối tượng được phép 
tham gia thí điểm tiền di động là các 
doanh nghiệp có giấy phép hoạt động 
cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 
ví điện tử và nhà mạng viễn thông.

Theo quyết định, các doanh nghiệp 
này được cung cấp dịch vụ đến khách 
hàng có chứng minh thư nhân dân hoặc 
căn cước công dân, hộ chiếu trùng với 
thông tin đăng ký thuê bao di động và 
được định danh, xác thực theo quy định. 
Đồng thời, thuê bao di động cũng phải 
có thời gian kích hoạt và sử dụng liên 
tục trong ít nhất 3 tháng liền kề tính 
đến thời điểm đăng ký mở, sử dụng dịch 
vụ tiền di động.

Mỗi khách hàng chỉ được mở 1 tài 
khoản Mobile Money tại mỗi doanh 
nghiệp thực hiện thí điểm. Tổng hạn 

hình thức thanh toán trên điện thoại 
không cần sử dụng đến tiền mặt

Mobile Money 
Coâng ngheä



mức giao dịch cho một tài khoản loại 
này không được quá 10 triệu đồng/
tháng cho tất cả giao dịch gồm rút tiền, 
chuyển tiền, thanh toán.

Khách hàng có thể nạp tiền vào 
tài khoản Mobile Money tại điểm kinh 
doanh của doanh nghiệp tham gia thí 
điểm, từ tài khoản ngân hàng hoặc ví 
điện tử. Ở chiều ngược lại, khách hàng 
cũng có thể rút tiền từ tài khoản Mobile 
Money về tài khoản ngân hàng, ví điện 
tử và tại các điểm kinh doanh.

Kết quả thí điểm triển khai Mobile 
Money sẽ là cơ sở thực tiễn để cơ quan 
quản lý có thẩm quyền xem xét, xây 
dựng và ban hành các quy định pháp lý 
chính thức cho hoạt động cung ứng dịch 
vụ này tại Việt Nam.

Việc cho phép thí điểm Mobile 
Money nhằm mục tiêu góp phần phát 
triển hoạt động thanh toán không dùng 
tiền mặt, tăng cường khả năng tiếp cận 
và sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc 
biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo 
của Việt Nam.

Tiềm năng của Mobile Money

Theo Hiệp hội Thông tin di động 

thế giới (GSMA), đến cuối năm 2019, 
Mobile Money đã hiện diện tại 95 quốc 
gia trên toàn cầu, trong đó có 1,04 tỷ tài 
khoản đã được đăng ký và số lượng tài 
khoản duy trì hoạt động là 372 triệu. Số 
lượng giao dịch bình quân trong cả năm 
2019 qua kênh Mobile Money đạt 37,1 
tỷ giao dịch, với tổng giá trị giao dịch 
lên đến 690,1 tỷ USD, tăng 26% so với 
cùng kỳ năm trước.

Theo các tổ chức nghiên cứu thị 
trường tiền tệ, dự kiến quy mô thị 
trường Mobile Money có thể đạt 12 tỷ 
USD vào năm 2024, với tỷ lệ tăng trưởng 
hàng năm là 28,7%.

Báo cáo Fintech và Ngân hàng số 
2025 do Backbase và IDC phối hợp thực 
hiện mới đây cho thấy, có hơn 3/5 khách 
hàng (63%) sẵn sàng chuyển sang sử 
dụng dịch vụ của các ngân hàng kỹ thuật 
số và tổ chức tín dụng trong 5 năm tới.

Báo cáo cũng cho thấy, khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương (APAC) dự 
kiến sẽ có thêm 100 tổ chức tài chính 
mới vào năm 2025, được thành lập 
nhờ chính sách mở cửa đối với một số 
thị trường và cấp phép cho ngân hàng 
mới. Tại Việt Nam, giao dịch qua di động 

cũng được kỳ vọng sẽ tăng tới 400% 
trong cùng thời điểm. 

Tại Hội thảo Tiền điện tử trên thuê 
bao di động nhằm thúc đẩy tài chính 
toàn diện tổ chức hồi tháng 5/2019, Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chúng 
ta đã nói nhiều tới thương mại điện 
tử, đến khởi nghiệp, đến đổi mới sáng 
tạo, nhưng lại quên nói đến một trong 
những nền tảng quan trọng nhất để 
thúc đẩy chúng làm nền tảng thanh 
toán. Muốn một dịch vụ nào đó phổ 
biến đến 100% người dân thì đầu tiên 
là nền tảng thanh toán phải đến được 
100% người dân. “Cũng sẽ có nhiều vấn 
đề pháp lý phải giải quyết cho Mobile 
Money, cũng có những thách thức, rủi 
ro đi kèm, nhưng lợi ích của Mobile 
Money là lớn hơn rất nhiều”, Bộ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Trong một báo cáo mới đây của 
nhóm tác giả của Viện Nghiên cứu và 
Đào tạo BIDV cũng cho rằng, Mobile 
Money là dịch vụ tương đối mới nhưng 
có nhiều tiềm năng phát triển mạnh 
mẽ trong tương lai xét về cả phía cung 
và cầu. Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra 
những thách thức khi thói quen thanh 
toán dùng tiền mặt ở Việt Nam không 
dễ dàng thay đổi một sớm một chiều. 
Bên cạnh đó, nếu việc định danh khách 
hàng, quản lý sim rác và giao dịch ẩn 
danh không được thực hiện chặt chẽ, 
Mobile Money có thể là kênh để “rửa 
giao dịch”, ảnh hưởng đến công tác 
phòng chống rửa tiền. Chính vì thế, 
việc giám sát và quản lý Mobile Money 
cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 
liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ 
Thông tin - Truyền thông, Bộ Công an…

Thanh Trúc (Tổng hợp)

Khoa hoïc & ÖÙng duïng Coâng ngheä
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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. 

 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 

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.
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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. 

Ngọc Ân (Tổng hợp)
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Với hơn 130 ngàn cây đang phát triển, trung bình 
mỗi năm nhân thành công khoảng 50 ngàn cây giống, ông 
Nguyễn Văn Khôn, Giám đốc Công ty CP Đầu tư dược liệu 
ETZ (xã Hưng Thịnh, H.Trảng Bom) đang sở hữu vườn dược 
liệu xáo tam phân lớn nhất cả nước. 

Ngoài số lượng cây nói trên, ông Khôn còn hợp tác với nông 
dân ở H.Thống Nhất, H.Cẩm Mỹ cung ứng giống, kỹ thuật và bao 
tiêu đầu ra cho loại cây trồng này với diện tích gần 3ha.

Trồng dược liệu trên vùng đất cằn

Ông Khôn gắn bó với cây xáo tam phân từ năm 2012, nhưng 
phải đến 6 năm sau, khi tiến hành làm các thủ tục liên quan đến 
kiểm định chất lượng, định danh, định tính, xác định giá trị, thành 
lập công ty thì người dân địa phương và chính quyền mới biết. 

Theo ông Khôn, trước năm 2010, rất nhiều người lùng sục 
khắp nơi tìm mua cây xáo tam phân bán cho các nhà thuốc nam, 
cơ sở bào chế thảo dược trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Trước nguy cơ tuyệt chủng của loại cây này, nhiều người bỏ tiền tỷ 
mua giống về trồng nhưng thất bại do loại cây này khó nhân giống 
và rất kén đất. Sau khi được một người thân trong gia đình chia 
sẻ thông tin, ông Khôn quyết định bỏ việc nhà nước tại TP.HCM để 
chuyên tâm trồng cây xáo tam phân. “Lúc đó tôi chỉ mong làm sao 
cây sống được trên đất mình. Đến khi cây sống rồi tôi lại lo bị kẻ 
xấu tìm cách phá” - ông Khôn nhớ lại.

đất Đồng Nai
ĐƯA CÂY DƯỢC LIỆU QUÝ 

Theo Viện Dược liệu Việt Nam, xáo tam phân 
là cây tự nhiên, phân bố ở vùng đồi núi khô 
hạn. Trong cây có các nhóm chất quý hiếm như: 
flavonoid, saponin, alcaoid và courmarin và 
triterpenoid. Kết quả làm thí nghiệm trên chuột 
cho thấy cây xáo tam phân có thành phần có tác 
dụng ức chế viêm gan cấp, ức chế tế bào ung thư: 
gan, đại tràng, vú, buồng trứng và cổ tử cung.

Ông Nguyễn Văn Khôn (trái), Giám đốc Công ty CP Đầu tư dược liệu ETZ (H.Trảng Bom) chia sẻ kỹ thuật cắt giâm cành cây xáo tam phân
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Cũng chính vì sợ kẻ xấu phá vườn, ông khôn phải di chuyển 
toàn bộ cây được trồng trong vườn ven quốc lộ 1 vào ấp Hưng 
Bình để tiện chăm sóc và trông coi. Thấy cây sinh trưởng được, ông 
Khôn mạnh dạn lái ô tô tải ra tận Khánh Hòa và di chuyển 1,4 ngàn 
cây giống về Đồng Nai trồng.

Trong suốt thời gian chờ ngày thu hoạch, ông Khôn chạy xe 
tải kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thời gian rảnh rỗi, ông Khôn tập 
nhân giống cây xáo tam phân bằng phương pháp giâm cành vô 
tính. Ông Khôn lựa những cây to đẹp nhất vườn đưa về khu riêng 
biệt, hạn chế sử sụng phân bón, thuốc trừ sâu và chỉ phục vụ mục 
đích nhân giống chứ không khai thác lá, thân, rễ. Số lượng cây trong 
vườn tăng lên 15 ngàn, 20 ngàn rồi 50 ngàn cây.

Vườn xáo tam phân đang tươi tốt bỗng lá vàng, thân héo, rễ 
thối từng khoảnh. Gần 10 ngàn cây xáo tam phân bị chết. Nghi ngờ 
cây bị nhiễm bệnh, ông Khôn lấy mẫu đất, nước, lá đưa đi kiểm 
nghiệm ở Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, 
kết quả do phân bón kém chất lượng, thành phần một số chất vượt 
ngưỡng. Sau lần đó, ông Khôn không mua phân bón trên thị trường 
mà ký hợp đồng trực tiếp với công ty sản xuất phân bón để sử dụng 
một loại phân.

Hiện tại, trên diện tích hơn 4,6ha đất của gia đình, ông Khôn 
phát triển được hơn 130 ngàn cây xáo tam phân. Trong đó, vườn 
cây lớn tuổi nhất đã bước sang năm thứ 8, gần 1/2 diện tích vườn 
đang cho thu hoạch lá. Không chỉ cung ứng giống, kỹ thuật, bao 
tiêu đầu ra, ông Khôn còn là cổ đông, được chia lợi nhuận trên các 
vườn cây này. “Trang trại của tôi hiện dẫn đầu cả nước về số lượng 
cây, số lượng cây lâu năm, số lượng cây nhân giống hằng năm” - 
ông Khôn chia sẻ.

Chuẩn hóa vùng dược liệu quy mô lớn

Ông Khôn cho rằng, hiện nay có nhiều người trồng cây xáo tam 
phân nhưng làm theo quy trình khép kín từ nhân giống, trồng, chế 
biến ra rất ít sản phẩm. Nhiều đơn vị đặt vấn đề mua giống để trồng 
nhưng ông không bán mà ưu tiên giống cây cho nông dân hợp tác 
trồng, tiêu thụ sản phẩm với công ty. “Mỗi năm tôi phát triển khoảng 
50 ngàn cây giống, riêng chặt cành giâm bán cũng có tiền. Nhưng 
nhân giống ồ ạt sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cành giâm, làm 
suy kiệt cây giống. Tôi bán giống cho nông dân chỉ 50 ngàn đồng/
cây, bằng 1/10 so với thời điểm mua năm 2012” - ông Khôn chia sẻ.

Giữa năm 2020, sản phẩm trà túi lọc xáo tam phân được ông 
Khôn đưa đi chào hàng ở các siêu thị, nhà thuốc, khu du lịch, cửa 
hàng giới thiệu sản phẩm của Hội Nông dân tỉnh và được thị trường 
đón nhận khá tốt. Một số đơn vị yêu cầu hợp tác tiêu thụ nguyên 

liệu, chế tạo sản phẩm nhưng ông từ chối bởi vườn cây khai thác 
hiện mới khoảng 4ha, công suất chế biến của nhà máy mới khoảng 
9 tấn sản phẩm tươi/tháng. Bên cạnh đó, ông cũng đang hợp tác với 
Trung tâm Sâm và dược liệu TP.HCM (thuộc Viện Dược liệu Việt Nam, 
Bộ Y tế) phát triển dòng sản phẩm cao xáo tam phân, với Trường đại 
học Y dược TP.HCM chiết xuất dược liệu bào chế viên nén.

“Các sản phẩm trà túi lọc đang trong quá trình làm chứng 
nhận chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) địa phương. Việc 
phát triển các dòng sản phẩm mới như: cao, viên nén vẫn đang 
được tiến hành. Khi các vườn cây khai thác đại trà chúng tôi sẽ bắt 
tay làm ngay. Công ty sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm của nông dân 
để làm nguyên liệu chế biến. Cách này vừa nâng cao giá trị cây 
trồng, hiệu quả kinh tế của sản phẩm vừa kiểm soát được lượng” 
-  ông Khôn nói. 

Tại Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Khôn là người trồng và phát 
triển cây xáo tam phân theo quy mô trang trại lớn nhất hiện nay. 
Theo ông Khôn, nếu chăm sóc tốt, sau khoảng 3 năm có thể thu 
hoạch lá, khoảng 6 năm được thu hoạch thân, rễ. Hiện mỗi ký thân 
và lá xáo tam phân khô có giá trên 500 ngàn đồng, rễ có giá từ 3-10 
triệu đồng, tùy theo hàm lượng giá trị các chất được kiểm định. Thu 
nhập bình quân đạt khoảng 500 triệu đồng/năm.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, ông Khôn cho rằng, sẽ tiếp 
tục phát triển vùng dược liệu trên cơ sở liên kết với người nông 
dân tại Đồng Nai và một số tỉnh miền Trung. Mục tiêu của ông là 
đến năm 2025 đạt khoảng 25ha. Công ty sẽ cung cấp cây giống, 
hỗ trợ quy trình, kiểm soát chất lượng trước thu hoạch. Phát triển 
các sản phẩm mới từ cây xáo tam phân. Cùng với đó, ưu tiên khai 
thác lá từ năm thứ 3 thay vì chờ đến năm thứ 6 mới khai thác toàn 
diện (cành, rễ) để tăng thu nhập cho nông dân, tăng chất lượng 
rễ. Kết hợp với Trường đại học Công nghệ Miền Đông (H.Thống 
Nhất) hoàn thiện đề án Xây dựng chuẩn hóa vùng dược liệu xáo 
tam phân tại H.Trảng Bom.

“Điều tôi trăn trở là sản phẩm trôi nổi khá nhiều. Một số đối 
tượng vì lợi nhuận thổi phồng giá trị của cây xáo tam phân khiến 
thị trường nhiễu loạn. Một số đơn vị, doanh nghiệp đề xuất hợp 
tác không được, quay lại cạnh tranh không lành mạnh như: thu 
mua nguyên liệu của nông dân với giá cao hơn giá công ty” - ông 
Khôn tâm sự.

Hoàng Lộc
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Với mục đích mang đến một sân chơi dành riêng cho các đối tượng nông dân mà ở đó người nông dân sẽ được:

- Tham gia miễn phí các lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện chính sách của nhà nước về khoa học kỹ thuật, liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất nông nghiệp, nông thôn ở nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau 

- Hướng dẫn trực tiếp để tham gia Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ như: thực hành tiêu chuẩn (VietGAP, GOLBAL G.A.P,…); Nhãn hiệu hàng hoá, 
kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế/Giải pháp hữu ích; truy xuất nguồn gốc; tiết kiệm năng lượng…

- Tiếp cận và giới thiệu sử dụng/ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại của công ty, tập đoàn lớn chuyên về nông nghiệp.

- Các chuyên gia chuyên ngành thuộc các trường Đại học trong và ngoài tỉnh hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật để hoàn thiện giải pháp/mô 
hình/thiết bị của các tác giả Nông dân.

- Những sáng tạo hay, mô hình, thiết bị, giải pháp ứng dụng hay của các Nhà nông sẽ được hỗ trợ kinh phí để tham gia các chợ Công 
nghệ và Thiết bị trên toàn quốc (Techmart) hoặc được tham gia các diễn đàn, hội thảo khoa học nhằm chia sẽ kinh nghiệm; giới thiệu sản 
phẩm; chuyển giao công nghệ; thương mại hóa và tiếp cận với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;

- Những giải pháp đạt giải cao của Hội thi sẽ có những phần thưởng giá trị xứng đáng và được ưu tiên tham gia tham gia Chương trình 
xây dựng nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp và Sáng chế/giải pháp hữu ích, xây dựng website để quảng bá sản phẩm theo thể lệ 
hội thi.

- Thông qua Hội thi sẽ tạo cơ hội cho các hộ nông dân tiếp cận được kỹ thuật mới, áp dụng vào thực tiễn sản xuất, tiết kiệm đáng kể chi 
phí sản xuất, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, mở ra cơ hội làm giàu cho nông dân.

 I. Cơ quan tổ chức: 
Hội thi Nông dân giỏi do 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 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 II. Lĩnh vực tham gia dự thi:
Hội thi Nông dân giỏi gồm các lĩnh vực sau:
 - 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.

GIỚI THIỆU HỘI THI NÔNG DÂN GIỎI
ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT

VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI 
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III. Đối tượng tham gia dự thi
 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 Nông dân giỏi với một hoặc nhiều giải pháp. 

 IV. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi 
 Các giải pháp tham gia Hội thi Nông dân giỏi cần có sự khác biệt so với các giải pháp trước đây, có tính sáng tạo trong việc ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất đạt hiệu quả và mang lại lợi ích cao hơn so với giải pháp đã biết. Ưu tiên những giải pháp sản 
xuất an toàn, đáp ứng với tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp sạch và thân thiện với môi trường. Giải pháp dự thi không được xét trao giải 
nếu giải pháp đã đạt giải từ cấp tỉnh trở lên.

V. Hồ sơ dự thi:
 Mỗi hồ sơ dự thi (01 bộ bản giấy và 01 bộ file mềm) bao gồm: 

 1. Phiếu dự thi (theo Mẫu 01).  

 2. Toàn văn/Bản mô tả/Thuyết minh về giải pháp tham gia dự thi 
(có hướng dẫn viết kèm theo Mẫu 02)

 3. Hình ảnh, hiện vật của mô hình (nếu có). 

 4. Các Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận ứng dụng hiệu quả, hợp 
đồng kinh tế,….. hoặc tài liệu khác minh chứng hiệu quả giải pháp đạt 
được (nếu có).

 Tất cả nén lại thành file mềm, chép vào các phương tiện ghi (đĩa 
CD/DVD, USB,…) và gửi về địa chỉ email: vangv@dongnai.gov.vn hoặc 
vuvan2882@gmail.com. 

VI. Nơi nộp, nhận hồ sơ dự thi
 Hồ sơ dự thi có thể nộp trực tiếp, gửi qua bưu điện kể từ ngày công bố thể lệ đến hết ngày 09 tháng 9 Năm 2021 tại địa diểm:

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai 
Số 1597 Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.  

ĐT: 0251.3822297; Fax: 0251.3825585

Website: http://www.dost-dongnai.gov.vn 

 VII. Giải thưởng

 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 Tổ chức Hội thi Nông dân giỏi.

VIII. Hỗ trợ bảo hộ Sở hữu công nghiệp
 Giải pháp đạt giải có khả năng bảo hộ sở hữu công nghiệp sẽ được xét hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải 

pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp,..).

 BAN TỔ CHỨC HỘI THI NÔNG DÂN GIỎI

Để tải phiếu đăng ký tham gia Hội thi,
Quý độc giả vui lòng quét mã QR code qua

ứng dụng chụp hình trên HĐH IOS hoặc
ứng dụng ZALO trên các HĐH khác


