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Chế phẩm IMO là cách tận dụng các nguyên liệu 
tự nhiên có sẵn. Hiểu là thu hút nuôi cấy, nhân khối 
vi sinh vật bản địa viết tắt là IMO. Rất nhiều vi sinh 
vật khác nhau tồn tại ở môi trường tự nhiên tại các 
địa phương rất khỏe và có hoạt tính cao. Vì thế nếu 
ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp nhất là trong 
trồng trọt, chăn nuôi và xử lý môi trường là rất tốt... 

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN 
TRIỀU CHO SẢN PHẨM 

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM VÀ 
BƯỞI ỔI TẠI VÙNG ĐẤT 
TÂN TRIỀU, HUYỆN VĨNH 

CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ 
VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2021-2025 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CÂY CỐI XAY

xem tieáp trang 6

xem tieáp trang 8

xem tieáp trang 9

xem tieáp trang 2

AA1

KỸ THUẬT LÀM IMO 
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Tân Triều là một địa danh nổi 
tiếng, ở phía Tây Nam huyện Vĩnh 
Cửu, nằm trong hệ tọa độ địa lý từ 
106o46’20” đến 106o59’42” kinh độ 
Đông, từ 10o58’28” đến 11o04’36” vĩ 
độ Bắc. Tân Triều nằm phía tả ngạn 
sông Đồng Nai thuộc xã Tân Bình, cách 
thành phố Biên Hòa khoảng 5km, thị 
trấn Vĩnh An khoảng 37km và thành 
phố Hồ Chí Minh khoảng 35km.Vùng 
trồng bưởi Tân Triều tập trung chủ yếu 
ở 5 xã: Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi, 
Thiện Tân và Tân An có ranh giới tiếp 
giáp như sau:Phía Nam giáp thành 
phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom; 
Phía Bắc giáp huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương; Phía Tây giáp tỉnh Bình 
Dương; Phía Đông giáp xã Trị An, xã 
Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Vùng trồng bưởi Tân Triều nằm 

trên dải đất phù sa dọc theo sông 
Đồng Nai trải dài theo hướng Đông 
Bắc – Tây Nam. Giao thông đường bộ 
có tỉnh lộ chính liên xã 768 nối liền với 
trung tâm thành phố Biên Hòa nên 
rất thuận lợi cho việc phát triển kinh 
tế xã hội. Do nằm gần sông nên hệ 
thống giao thông đường thủy trong 
vùng cũng rất thuận lợi trong việc vận 
chuyển hàng hóa, nông sản của vùng. 
Địa hình vùng chỉ dẫn địa lý “Tân 
Triều” chia thành 2 phần rõ rệt: Phần 
địa hình đồng bằng và phần đồi thấp. 
Độ dốc vùng nghiên cứu dao động từ 0 
đến 15o được chia thành 3 cấp: 0 – 3o, 
3 – 8o và 8 – 15o. Trong đó, độ dốc từ 
8 – 15o phân bố 1 phần khu vực đồi 
cao nằm ở Thiện Tân và Tân An, không 
thích hợp để trồng bưởi. 

Vùng bưởi Tân Triều nằm ở vùng 

địa hình thấp, được bao bọc bởi 
những phần địa hình cao hơn đã tạo 
nên tiểu vùng khí hậu đặc trưng. Sự 
khác biệt giữa lượng mưa mùa khô và 
mùa mưa, giữa giai đoạn kích ra hoa 
và giai đoạn đậu trái đến thu hoạch. 
Mùa mưa bổ sung lượng nước đáp ứng 
nhu cầu của cây, nuôi quả tạo nên chất 
lượng quả bưởi ngon ngọt và hương 
vị đậm đà. Đất trồng bưởi Tân Triều 
chịu ảnh hưởng của hệ thống sông 
Đồng Nai, chủ yếu có thành phần cơ 
giới sét pha limon, thịt pha limon, thịt 
pha sét và thịt pha sét limon. Loại đất 
thích hợp cho đất trồng bưởi với chất 
lượng quả cao được ưu tiên nhất trên 
nhóm đất phù sa điển hình (đất phù 
sa điển hình, cơ giới trung bình và đất 
phù sa điển hình, ít chua) và một phần 
trên đất xám cơ giới nhẹ, nghèo bazơ. 
Độ chua của đất dao động từ mức hơi 
chua đến chua nhiều trong các loại 
đất trong vùng nghiên cứu. Các cation 
trao đổi trong đất dao động từ mức 
thấp đến trung bình và dung lượng 
cation trao đổi (CEC) ở mức trung 
bình. Chất hữu cơ trong đất tương đối 
thấp, hàm lượng thường ở mức thấp 
đến trung bình. Thành phần dinh 
dưỡng đa lượng tương đối thấp, hầu 
hết đều có giá trị từ thấp đến trung 
bình. Hàm lượng đạm, lân và Kali tổng 
số tương đối thấp. Bên cạnh đó, Kali 
dễ tiêu luôn ở mức trung bình đến cao 
trong hầu hết tất cả các loại đất. Đối 
với các nguyên tố vi lượng: Hàm lượng 
Mn trong đất tương đối cao. Ngoài ra, 
các nguyên tố vi lượng khác tồn tại 
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một lượng đáng kể, rất thích hợp cho 
nhu cầu sử dụng của cây.

Việc xác lập quyền đối với chỉ dẫn 
địa lý dùng cho bưởi Tân Triều mới chỉ 
là bước đầu. Nhận thức được tầm quan 
trọng và ý nghĩa thực tế của việc quản 
lý và khai thác chỉ dẫn địa lý sau khi 
được đăng ký bảo hộ, Sở KHCN Đồng 
Nai và UBND huyện Vĩnh Cửu tiếp tục 
đề xuất triển khai Dự án “Quản lý và 
phát triển chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” 
dùng cho sản phẩm bưởi của huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai”. Việc triển 
khai Dự án này có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng góp phần khẳng định giá 
trị của chỉ dẫn địa lý trên thực tế, đồng 
thời giúp người sản xuất, kinh doanh 
bưởi Tân Triều gắn bó với cây bưởi và 
chăm lo phát triển cây bưởi hơn.  

Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa 
lý Bưởi Tân Triều số 00031 đã cấp 
cho UBND tỉnh Đồng Nai vào ngày 
14/11/2012. Vùng bảo hộ Chỉ dẫn địa 
lý cho sản phẩm bưởi Tân Triều với 2 
giống bưởi (bưởi đường Lá Cam và 
bưởi Ổi) trên địa bàn 5 xã thuộc huyện 
Vĩnh Cửu với diện tích là 1.306,16 ha. 
Ngày 18/12/2016 UBND Tỉnh Đồng 
Nai đã có văn bản số 10597/UBND-
CNN V/v giao lại quyền quản lý chỉ dẫn 
địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm 
quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi từ 
Sở Khoa học và Công nghệ qua UBND 
huyện Vĩnh Cửu thực hiện.

Bưởi Tân Triều là một trong 
những loại quả đặc sản có chất lượng 
cao, hương vị độc đáo mà các loại bưởi 
khác không thể có được, nhờ đó mà 
bưởi Tân Triều nổi tiếng ở thị trường 
trong nước và từng bước vươn ra thị 
trường ngoài nước. Người tiêu dùng 
rất quen thuộc với tên gọi “làng bưởi 

Tân Triều”, đây là dải đất được bồi tụ 
bởi phù sa sông Đồng Nai, giàu dinh 
dưỡng, màu mỡ, rất thích hợp cho cây 
bưởi sinh trưởng và phát triển.

Khu vực trồng bưởi này không chỉ 
giới hạn ở phần cù lao Tân Triều mà 
còn mở rộng cho các xã lân cận trong 
huyện (xã Bình Hòa, Tân Bình, Bình 
Lợi, Thiện Tân, Tân An). Cuộc sống 
của người dân nơi đây bao đời gắn bó 
với cây bưởi, trải qua nhiều thời gian 
“thăng trầm” để duy trì nguồn gốc. 
Theo tài liệu nghiên cứu, vùng bưởi 
hình thành rất sớm vào những năm 
sau 1869, khi vùng đất này còn hoang 
vu, dân cư thưa thớt cách tỉnh lỵ Biên 
Hòa khoảng 10km. Người dân Tân 
Triều kể rằng: Năm 1869, nhà thờ Tân 
Triều được xây dựng, cha xứ đã mang 
hai cây bưởi Ổi từ Brazil về trồng trước 
sân. Hằng năm, cây bưởi cho quả trĩu 
cành. Thấy vậy, bà con xin chiết nhánh 
về trồng và nhân rộng khắp vùng. Sau 
trận lụt Nhâm Thìn (1952), đất Tân 
Triều không còn trồng trầu, người dân 
chuyển sang trồng bưởi. Dần dần, một 
thế kỷ trôi qua cây bưởi có mặt khắp 
vùng và trở thành đặc sản của tỉnh 
Đồng Nai với nhiều chủng loại khác 
nhau như bưởi Đường lá cam, bưởi 
Ổi, bưởi Đường da láng, bưởi Thanh 
Trà, bưởi Đường Hồng, bưởi Lựu, Bưởi 
bà Văn, bưởi Lông, bưởi bánh xe, bưởi 
chua, bưởi da cóc,... trong đó bưởi 
Đường lá cam và bưởi Ổi được trồng 
phổ biến nhất.

Nói đến Biên Hòa thì ai cũng biết 
rằng nơi đây có một loại quả đặc sản 
mang tên bưởi Tân Triều. Nó đã ăn sâu 
vào tiềm thức của mỗi người dân nơi 
đây. Bưởi Tân Triều được xem là một 
sản vật trong giao tiếp xã hội. Hàng 

năm vào dịp tết Nguyên đán bưởi Tân 
Triều lại rộ lên, xuất hiện nhiều ngoài 
thị trường, nhiều người cố gắng tìm 
mua cho được cặp bưởi Tân Triều để 
bày mâm ngũ quả ngày tết hay làm 
quà biếu những vị khách quý. 

Ở Tân Triều, hầu như gia đình nào 
cũng trồng bưởi, cây bưởi ở đây quanh 
năm xanh tốt, nó đã cùng với người 
dân Tân Triều thăng trầm theo năm 
tháng. Hễ cứ bất cứ ai dù xa hay gần 
nếu đến vùng bưởi Tân Triều sẽ được 
người dân đón tiếp nồng hậu và được 
thưởng thức quả đặc sản này. Nhất là 
trong những bữa tiệc hay ngày giỗ, 
ngày Tết, quả bưởi đóng một vai trò rất 
quan trọng. Người ta thường hay nói 
“miếng trầu là đầu câu chuyện” nhưng 
ở đây quả bưởi cũng đóng vai trò “đầu 
mối” quen thân. Đến Tân Triều, cùng 
với việc thưởng thức những múi bưởi 
ngọt lịm, mọng nước, người ta còn có 
cơ hội nếm thử nhiều món đặc sản 
được chế biến từ bưởi như: gỏi bưởi, 
rượu bưởi, chè bưởi…

Bưởi Tân Triều từ lâu đã nổi tiếng 
vùng Nam bộ, có xuất xứ từ xã Tân 
Triều nằm ven sông Đồng Nai thuộc 
tỉnh Biên Hòa trước đây, nay là xã Tân 
Bình thuộc huyện Vĩnh Cửu với giống 
bưởi Đường lá cam luôn được người 
tiêu dùng ưa chuộng và nhiều năm 
liền được xếp hạng đầu bảng trong 
các Hội thi quả cây ngon. Từ rất lâu, 
bưởi Tân Triều đã khá nổi tiếng trong 
nước và trên thế giới, lúc ấy người ta 
quen gọi là bưởi Biên Hòa. Từ khi nhãn 
hiệu tập thể  “Bưởi Biên Hoà – đặc sản 
Tân Triều” được Cục Sở hữu trí tuệ Việt 
Nam cấp cho Hội làm vườn huyện Vĩnh 
Cửu vào 27/11/2006, sản phẩm bưởi 
Tân Triều đã được khách hàng trong 
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và ngoài nước đến tham quan và mua 
sản phẩm khá đông, là cơ hội thúc đẩy 
sản xuất kinh doanh, tạo thế cạnh 
tranh, đồng thời đảm bảo lợi ích cho 
người trồng và kinh doanh bưởi. Thị 
trường tiêu thụ bưởi trong nước chủ 
yếu là các hệ thống siêu thị, chợ, các 
sạp bán lẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 
TP Hồ Chí Minh và Hà Nội nhờ thông 
qua kênh phân phối sản phẩm từ 
các danh nghiệp tư nhân như Doanh 
nghiệp bưởi Quê Hương, Doanh 
nghiệp bưởi Nhân hòa và các thương 
lái khác. Bưởi Tân Triều tham gia triển 
lãm tại các Hội chợ trong cả nước, đặc 
biệt ở Hội nghị APEC (2007) đã được 
người tiêu dùng trong và ngoài nước 
đánh giá cao. 

Bưởi Đường lá cam là giống bưởi 
có năng suất cao, phẩm chất ngon 
hiện đang được thị trường trong nước 
rất ưa chuộng, giống bưởi đường lá 
cam được Bộ NN&PTNT cho phép khu 
vực hóa ở các tỉnh miền Đông Nam 
bộ và tỉnh Đồng Nai đã xác định đây 
là giống bưởi đặc sản của tỉnh. Trong 
thời gian gần đây, diện tích trồng 
giống bưởi Đường lá cam đang gia 
tăng rất nhanh, do có nhiều ưu điểm 

về năng suất, phẩm chất và ít nhiễm 
sâu bệnh hại so với một số giống bưởi 
khác trong vùng.

Bưởi Ổi là giống bưởi đặc sản của 
vùng bưởi Tân Triều nhờ có vị rất ngọt 
và mùi thơm đặc trưng mà tất cả các 
giống bưởi khác không có được, bưởi 
Ổi nếu để tự nhiên có thể bảo quản 
được 2-4 tháng, mặc dù vỏ quả khô, 
màu sắc thay đổi nhưng chất lượng 
không đổi, nhờ có tính đặc trưng đó 
mà bưởi Ổi thường được cũng được 
các nhà khoa học quan tâm nghiên 
cứu thông qua các đề tài và dự án. 
Hiện nay, giống bưởi này đang được 
nhà vườn phát triển trở lại. 

Đối với bưởi Ổi: chiều cao cây từ 
4-7 m, dạng tán đứng, góc phân cành 
nhỏ, đặc điểm hình thái quả bưởi Ổi có 
dạng tròn hơi có núm ở đầu cuống gần 
giống với quả ổi (cuống đầu quả dạng 
cổ thắt), da sần, dễ bóc vỏ, vị rất ngọt 
không the, con tép bó chặt trung bình, 
hàm lượng nước quả khô, vỏ quả khi 
chín màu vàng nhạt, màu nước quả 
vàng nhạt. Với sự kết hợp của các yếu 
tố đã làm cho bưởi Ổi có vị rất ngọt, 
mùi thơm đặc trưng và được người 
tiêu dùng rất ưa chuộng nhất là vào 

dịp lễ, tết. Trọng lượng trái nhỏ từ 600-
750g/quả, Hàm lượng đường tổng số 
từ 9,53-12,03%, hàm lượng Axit tổng 
số từ 0,37-0,45%, độ Brix phải dao 
động trong khoảng 10,27-12,53%, 
Vitamin C từ 32,00-46,97mg/100g,  
độ pH từ 4,41-5,23. Các chỉ tiêu vi 
lượng cần đảm bảo: Chỉ tiêu vi lượng 
Sắt có trong thịt quả bưởi Ổi dao động  
vi lượng sắt  từ 0,24-0,32mg/100g, 
Canxi từ 12,00-22,00 mg/100g, năng 
lượng từ 31,00-35,00 Kcal/100g, 
Cellulose từ 0,48-0,50% và Thiamine 
1,51-2,13mg/100g. 

Trong thời gian qua, Bưởi Đường 
lá cam, bưởi Ổi Tân Triều không những 
nổi tiếng trên thị trường mà còn có 
nhiều danh tiếng trong khoa học, đã 
đạt được nhiều giải trong các kỳ hội 
thi cây bưởi, đấu xảo quả ngon trong 
khu vực.

Vùng bảo hộ chỉ dẫn địa lý Tân 
Triều của sản phẩm bưởi được xác 
định chủ yếu là nhóm đất phù sa và 
một phần nhỏ thuộc nhóm đất xám. 
Trong nhóm đất phù sa, diện tích đề 
xuất các phân nhóm phụ gồm đất phù 
sa chua, kết von sâu (FLdy.fr2) là 12,7 
ha/1.539,36 ha diện tích điều tra ; 
tương tự, đất phù sa chua, đọng nước 
(FLdy.aq) là 94,24 ha/1.301,12 ha; đất 
phù sa điển hình, cơ giới trung bình 
(FLha.sl) là 206,9 ha / 240,78 ha ; đất 
phù sa điển hình, ít chua (FLha.eu) là 
920,55 ha/1.120,66 ha. Một phần 
nhóm đất xám có phân nhóm đất 
xám cơ giới nhẹ, nghèo bazơ (ACar.vt) 
có diện tích đáp ứng yêu cầu và đảm 
bảo chất lượng được đề xuất là 71,76 
ha/2.777,21 ha diện tích đất điều tra.

Tổng diện tích đề xuất bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi Tân Triều 
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với 2 giống bưởi (bưởi đường Lá Cam 
và bưởi Ổi) trên địa bàn 5 xã thuộc 
huyện Vĩnh Cửu là 1.306,16 ha. Trong 
đó, xã có diện tích đề xuất lớn nhất là 
Tân Bình (409,78 ha), kế đến xã Bình 
Lợi (319,35 ha), Thiện Tân (216,91 
ha), Tân An (195,39ha) và Bình Hòa 
(164,72 ha).- bổ sung thêm thông tin 
về tổng sản lượng của sản phẩm, thực 
trạng sử dụng chỉ dẫn địa lý

Các tiêu chí được đăng bạ của của 
chỉ dẫn địa lý bưởi Tân Triều, quả bưởi 
phải đạt được những tiêu chí:

*Về hình thái
- Giống bưởi đường lá cam: Dạng 

tán xòe, cánh lá bưởi Đường lá cam 
có hình tim ngược, bìa lá có răng cưa, 
đuôi lá nhọn, phiến lá có hình lưỡi mác 
không phủ lên cánh lá, kích thước lá 
nhỏ gần giống như lá cam, dạng quả 
lê thấp, vỏ quả láng bóng (túi tinh dầu 
chìm), dễ bóc vỏ, vị ngọt đậm đà hơi 
chua không the, không đắng, con tép 
thon nhỏ bó chặt có màu vàng ngà, 
hàm lượng nước quả vừa phải, vỏ quả 
khi chín màu xanh vàng, màu nước 
quả là màu vàng nhạt, trọng lượng 
quả từ 700-1400g; dạng quả lê thấp; 
tỷ lệ nước ép từ (52,80-67,63%), vỏ 
khá mỏng (1,00-18,67mm);  Số hạt/
quả từ 35,0-107,5 hạt.

- Giống bưởi ổi: Dạng tán cây 
đứng, kích thước lá nhỏ, dạng quả tròn 
hơi có núm ở đầu cuống gần giống với 
quả ổi (cuống đầu quả dạng cổ thắt), 
dạng trái nhỏ, vỏ quả sần (túi tinh 
dầu nổi), dễ bóc vỏ, vị ngọt, con tép 
bó chặt trung bình, hàm lượng nước 
quả khô, vỏ quả khi chín màu vàng 
nhạt, màu nước quả vàng nhạt. Đặc 
biệt bưởi Ổi có hương thơm đặc trưng 
gần giống hương vị Ổi và thời gian bao 

quản được lâu (2-4 tháng), khi vỏ quả 
bị khô nhưng chất lượng không giảm, 
trọng lượng quả nhỏ từ 613-755g/
quả, độ dày vỏ từ 6,00-11,00mm, tỷ 
lệ nước ép quả từ 52,80-56,83%, số 
hạt/quả trung bình 103,50-119,15 
hạt/quả.

* Về chất lượng:
- Giống bưởi đường lá cam: Độ 

Brix là 8,57-11,00%, đường tổng 
số dao động từ 7,80-10,30%; axít 
tổng số từ 0,49-0,65%; Vitamin C từ 
32,03-55,90mg/100g); Độ pH từ 3,63-
4,94. Các tiêu chí này đã làm cho quả 
bưởi Đường lá cam có vị ngọt đậm đà 
pha một chút “dôn dốt” chua hương vị 
bưởi. Đây là đặc điểm đặc trưng của 
giống bưởi Đường lá cam Tân Triều.

- Giống bưởi ổi: Độ Brix dao 
động từ 10,27-12,53%, hàm lượng 
đường tổng số 9,53-12,03%; Axit 
tổng số từ 0,37-0,45%; Vitamin C 
từ 32,00-46,97mg/100g;  Độ pH từ 
4,41-5,23. Tất các chỉ tiêu trên tạo nên 
vị ngọt, hương thơm đặc trưng của 
giống bưởi Ổi.

Sau khi được xác lập quyền chỉ 
dẫn địa lý, bưởi Tân Triều đã có sự 
tăng giá trên thị trường, đặc biệt là 
vào dịp Tết nguyên đán. Sản phẩm 

bưởi dịp Tết thường xuyên trong tình 
trạng cung không đủ cầu. Tuy nhiên 
trên thị trường cũng xuất hiện nhiều 
sản phẩm bưởi mang tên bưởi Tân 
Triều nhưng không có xuất xứ từ địa 
phương này, phẩm cấp và chất lượng 
cũng không đáp ứng được các yêu cầu 
của chỉ dẫn địa lý. Điều này cho thấy 
sự phát triển chưa tương xứng giữa 
tiềm năng vùng bưởi Tân Triều với nhu 
cầu thị trường và khả năng phát triển 
thực tế, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu 
quản lý chặt chẽ đối với các sản phẩm 
được bày bán trên thị trường.

Vì thế, việc quản lý và phát triển 
chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản 
phẩm bưởi của tỉnh Đồng Nai cùng với 
việc lập kế hoạch phát triển, quảng bá 
cho chỉ dẫn địa lý trên là một việc làm 
hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện 
nay, giúp nâng cao giá trị kinh tế cho 
sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng 
Nai, góp phần đưa sản phẩm bưởi Tân 
Triều tỉnh Đồng Nai đến các vùng miền 
trên cả nước, đa dạng hóa nguồn cung 
cấp sản phẩm cho người tiêu dùng của 
cả nước, tạo tiền đề cho việc xuất khẩu 
sang các nước trong tương lai là một 
việc hết sức cần thiết.

NHC (tổng hợp)
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Theo báo cáo của UBND 
tỉnh Đồng Nai, từ 1991 đến ngày 
15/12/2020 có 55.810 đơn vị dân 
doanh đăng ký kinh doanh trong 
toàn tỉnh. Các doanh nghiệp phục vụ 
cho đời sống hàng ngày của người 
dân Đồng Nai nói riêng và cử cả nước 
nói chung, góp phần giải quyết công 
ăn việc làm cho người lao động, tạo 
ra của cải cho xã hội và đóng góp cho 
ngân sách. Các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa (DNNVV) hoạt động ở hầu hết 
các ngành kinh tế, xã hội. 

Tuy nhiên, cộng đồng DNNVV 
trên địa bàn tỉnh còn đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức do yếu về 
nguồn nhân lực và tiếp cận vốn; năng 

lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, 
kiến thức pháp lý yếu; năng lực kết nối 
thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản 
phẩm của các doanh nghiệp còn yếu. 
Các doanh nghiệp cũng còn hạn chế 
trong nghiên cứu phát triển, đổi mới 
công nghệ, chưa mạnh dạn áp dụng 
khoa học công nghệ trong sản xuất 
kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; 
thiếu thông tin hội nhập; chính sách 
hỗ trợ DNNVV còn phân tán do nhiều 
cơ quan chủ trì thực hiện ở các sở, 
ngành, lĩnh vực khác nhau.

Để khắc phục những khó khăn 
và đẩy mạnh hỗ trợ giúp DNNVV phát 
triển trong giai đoạn từ 2021 đến 
2025, UBND tỉnh đã ban hành Đề án 

Hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh với mục tiêu: triển 
khai đồng bộ, hiệu quả các chính 
sách hỗ trợ DNNVV, các nghị định của 
Chính phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ 
phát triển và nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh. 
Tạo môi trường đầu tư kinh doanh 
thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để 
thúc đẩy DNNVV phát triển về số 
lượng, chất lượng; huy động và phát 
huy nội lực vào phát triển kinh tế xã 
hội, góp phần vào tăng trưởng kinh 
tế, tăng thu ngân sách và tham gia 
giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã 
hội như: tạo việc làm, xóa đói, giảm 
nghèo, an sinh xã hội, góp phần 

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2020

Tieáp theo trang 1
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nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 
nhập quốc tế của tỉnh.

Cụ thể, số lượng DNNVV thành 
lập mới trong giai đoạn 2021-2025 
là 2.540 doanh nghiệp. Số lượng 
việc làm tạo ra trên địa bàn tỉnh khi 
doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp 
trong giai đoạn là 365.400 lao động.

Theo đó, đối tượng được hỗ 
trợ là các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố và các hiệp hội, tổ 
chức thực hiện công tác hỗ trợ doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; các DNNVV 
thành lập và hoạt động theo quy định 
pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng 
các tiêu chí xác định DNNVV; các hộ 
kinh doanh có đăng ký kinh doanh, 
có tiềm năng phát triển chuyển đổi 
thành doanh nghiệp.

Nội dung hỗ trợ gồm: hỗ trợ lãi 
suất cho vay; hỗ trợ phát triển nguồn 
nhân lực cho DNNVV; hỗ trợ sử dụng 
dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư 
vấn viên; hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn 
miễn phí về thủ tục hành chính thuế; 
hỗ trợ pháp lý; hỗ trợ DNNVV chuyển 
đổi từ hộ kinh doanh; DNNVV tham 
gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Về hỗ trợ tài chính, ước doanh số 
cho vay trong giai đoạn 2021-2025 
khoảng 120 nghìn tỷ đồng với định 
mức hỗ trợ theo quy định tại Thông 
tư số 29/2016/TT-NHNN của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Về hỗ trợ phát triển nguồn nhân 
lực sẽ tổ chức các khóa đào tạo khởi 
sự kinh doanh, khóa đào tạo quản trị 
kinh doanh và quản trị kinh doanh 
chuyên sâu, khóa đào tạo trực tiếp 
tại DNNVV, chương trình đào tạo trực 
tuyến…với mức kinh phí dự kiến 
800 triệu đồng. Bên cạnh đó hỗ trợ 
đào tạo nghề đối với lao động đang 
làm việc trong DNNVV với kinh phí dự 
kiến là 500 triệu đồng. 

Đối với những DNNVV chuyển 
đổi từ hộ kinh doanh sẽ được tư vấn, 
hướng dẫn miễn phí hồ sơ, thủ tục 
đăng ký thành lập doanh nghiệp, 
miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp 
phép kinh doanh lần đầu. DNNVV 
chuyển đổi từ hộ kinh doanh có thời 
gian hoạt động tối thiểu 1 năm trước 
khi chuyển đổi được miễn lệ phí môn 
bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp lần đầu.
Những DNNVV tham gia cụm liên 

kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ 
50% chi phí đối với các khóa đào tạo 
nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật 
sản xuất chuyên biệt tại hiện trường 
nhưng không quá 30 triệu đồng/1 
khóa và không quá 1 khóa/năm; hỗ 
trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn thúc 
đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, 
chuỗi giá trị và 100% giá trị hợp đồng 
tư vấn về xây dựng các dự án liên kết 
kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển 
thị trường, nâng cao giá trị của sản 
phẩm, hàng hóa; hỗ trợ 100% cho phì 
gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc 
tiến thương mại trong nước và quốc 
tế; được ưu tiên tham gia Chương 
trình xúc tiến thương mại có sử dụng 
ngân sách nhà nước. Cùng với đó, 
các DNNVV sẽ được hỗ trợ phát triển 
thương hiệu, mở rộng thị trường; tư 
vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
đo lường, chất lượng; hỗ trợ thực hiện 
các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, 
kiểm định, giám định, chứng nhận 
chất lượng.

Hoài An
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Cây cối xay còn gọi là nhĩ hương 
thảo hay kim hoa thảo là một loại 
cây nhỏ sống hàng năm hay lâu 
năm mọc hoang và trồng hầu hết 
trên khắp nước ta, mọc thành bụi 
ở những bãi đất trống hay bờ rào, 
cao 1-2m, có lông mềm trên toàn 
thân và các bộ phận của cây.

Tên khoa học: Abutilon indicum(L) 
G.Sweet  thuộc họ bông (Malvaceae).

Đặc điểm: Cây nhỏ sống hàng 
năm hay lâu năm, mọc thành bụi, cao 
1-2m, có lông mềm trên toàn thân và 
các bộ phận của cây. Lá mọc so le, hình 
tim, mép khía răng. Hoa vàng, mọc ở 
nách lá, có cuống dài bằng cuống lá. 
Quả gồm tới 20 lá noãn dính nhau 
nom như cái cối xay lúa. Hạt hình 
thận, nhẵn, màu đen nhạt. Mùa hoa 
quả tháng 2-6. Cây mọc hoang và 
được trồng ở nhiều nơi trong nước ta.

Thu hái: Vào mùa hạ, đem về, giũ 

sạch bụi, cắt thành những đoạn theo 
kích thước quy định, phơi hoặc sấy khô.

Bộ phận dùng: Phần trên mặt đất 
(Herba Abutili indici), rễ, hạt.

Thành phần hóa học: Lá chứa 
nhiều chất nhầy và asparagin. Cây 
chứa tinh dầu với các thành phần là 
b-pinen, caryophyllen oxyd, cineol, 
geraniol, geranyl acetat, alemen, 
eudesmol, farnesol, borneol. Hạt chứa 
raffinose 1,6% và dầu nửa khô 4,21% 
gồm chủ yếu là glycerid của các acid 
linoleic, oleic, palmitic, stearic. Rễ 
chứa dầu béo, b- sitosterol, b-amyrin 
và một alcaloid chưa xác định.

Công năng: Giải biểu nhiệt, hoạt 
huyết, lợi tiểu.

Công dụng: Cảm mạo phong nhiệt, 
sốt cao, đau đầu, tai ù, điếc, sốt vàng 
da, tiểu tiện vàng đỏ, đái rắt buốt, phù 
thũng, lở ngứa, dị ứng.

+ Lá cối xay có chất nhầy nên có 
tác dụng làm dịu kích thích, hạ sốt, 
thông tiểu tiện, thường dùng chữa 
cảm sốt phong nhiệt, nhức đầu, bí 
tiểu.Ngày dùng 16-20g khô sắc uống. 
Dùng tươi rửa sạch, giã nát đắp chữa 
mụn nhọt, rắn cắn.

+ Hạt có tác dụng làm dịu và nhuận 
trường.Ngày dùng 8-12g sắc uống.

+ Rễ giúp hạ sốt, trấn tĩnh tinh 

thần, trừ phong.Ngày dùng 4-6g sắc 
uống.Hoặc ngâm dấm uống chữa kinh 
phong.40g , rễ cối xay ngâm với 1 lít 
dấm, ngày dùng 1-2 lần, mỗi lần 1 
thìa canh(20ml).

Cách dùng, liều lượng: Sắc uống 
hoặc giã nát đắp mụn nhọt. Lá ngày 
dùng 8 – 20g, hạt 2 – 4g, dùng riêng 
hoặc phối hợp với các vị thuốc khác.

Một số bài thuốc có dùng cối xay
• Chữa cảm sốt, nhức đầu do 

phong nhiệt: Cây cối xay 12-16g,lá tre 
8g, bạc hà 6g, kinh giới 8g, kim ngân 
hoa 12g. nấu với 750ml nước sắc còn 
250ml, chia 2 lần, uống trước bữa ăn

• Chữa sốt vàng da,phụ nữ sau 
khi sinh bị cảm phong nhiệt: Lá cối 
xay 12-16g, lá cách 16g, nhân trần 
12-16g, nấu với 500ml nước. sắc còn 
250ml, chia 2 lần, uống trước bữa ăn

• Chữa đau tai, ù tai, thính lực 
giảm:Quả cối xay 30g(hoặc toàn cây) 
tươi 60g, nấu canh với thịt heo nạc để 
ăn trong bữa cơm.

• Chữa phụ nữ sau khi sinh bị phù 
thũng: Lá cối xay 20-30g, ích mẫu 
12-16g, nấu với 300ml nước. sắc còn 
150ml, chia 2 lần, uống trước bữa ăn

• Chữa tiểu tiện bí, tiểu rắt, tiểu 
buốt: Cây cối xay 30g, bông mã đề 
20g, rễ tranh 20g, râu bắp 12g, cỏ màn 
trầu 8g, rau má12g. Nấu với 650ml 
nước. sắc còn 250ml, chia 2 lần, uống 
trước bữa ăn.

Lưu ý: Người có thận hư hàn, tiểu 
tiện nhiều và trong, ỉa chảy không 
nên dùng. Phụ nữ có thai dùng phải 
cẩn thận.

Vân Khánh

Khoa hoïc & ÖÙng duïng Ñôøi soáng

Cây cối xay

CÂY CỐI XAY
Tieáp theo trang 1
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Mục đích: Bản địa hóa lợi khuẩn 
tại chỗ.

Lợi ích: Làm tăng năng suất chất 
lượng nông sản, an toàn cho sức khỏe 
người sản xuất và người tiêu dùng. 

1. Cách làm IMO gốc

Nguyên liệu:

- Nước sạch: 10 lít

- Men rượu: 20 gram

- Trái cây (đu đủ hoặc chuối chín, 
thơm vv……): 2 kg

- Mật rỉ đường (hoặc đường đỏ): 1kg

- Sữa chua: 2 hộp

- Men tiêu hóa (bio acimin): 10 gói

- Cám gạo:200 gram

- Thùng chứa nước 20 lít

Cách làm:  

Trái cây băm nhỏ hoặc làm 
nhuyễn trộn với rỉ mật (hoặc đường 
đỏ), Men rượu, Sữa chua, Men tiêu 
hóa cho vào thùng cho10 lít nước 
sạch (nước 500c là tốt nhất) khuấy 
đều. Sau đó cho 200gram cám gạo 
vào khuấy lại và dùng lưới hoặc vải 
mùng đậy tránh côn trùng, nước 
mưa, để nơi thoáng. Ngày khuấy 1 
đến 2 lần. Sau 1-2 ngày quan sát nổi 
bọt, sau 7-10 ngày có lớp váng bọt 
trắng xốp trên bề mặt sản phẩm và 
nếm có vị chua ngọt là sản phẩm đạt 
yêu cầu. 

2. Cách nhân khối IMO

Nguyên liệu:

- IMO gốc: 2 lít

- Nước sạch: 20 lít

- Trái cây (đu đủ hoặc chuối chín, 
thơm, bơ vv……): 2 kg

- Mật rỉ đường (hoặc đường đỏ): 1kg

- Cám gạo: 100 gram

- Thùng chứa nước 20 lít

Cách làm:  

Cho tất cả nguyên liệu vào thùng 
ngày khuấy 1-2 lần sau 5-7 ngày là 
đem sử dụng được.

Với IMO được nhân khối này có 
thể được sử dụng để: Làm phân bón, 
Làm thuốc bảo vệ thực vật, Xử lý ô 
nghiễm môi trường, Xử lý chuồng 
trại chăn nuôi, Làm men tiêu hóa 
cho gia súc gia cầm, Xử lý nhà vệ sinh 
nguồn nước thải, Xử lý nguồn nước 
ao nuôi thủy sản….

3. Dùng IMO làm phân bón:

Nguyên liệu:

- IMO gốc: 1 lít ( nhiều hơn càng tốt)

- Nước sạch: 10 lít

- Cá tạp hoặc đậu nành: 2 kg

- Trái cây (đu đủ hoặc chuối chín, 
thơm, bơ vv……): càng nhiều càng tốt

- Thùng chứa nước 20 lít

Cách làm:  

Cho nguyên liệu vào thùng lấy 
IMO tráng rửa (nếu nguyên liệu là 
cá). Khuấy đều ngày 1-2 lần. 5-10 
ngày gạn lấy nước hòa với tỷ lệ 1 
lít với 50-100 lít nước tưới, cho cây 
trồng. Bổ sung IMO cho đến khi vật 
liệu (cá, Đậu nành phân hủy hết).

4. Dùng IMO làm thuốc bảo vệ 
thực vật: 

Nguyên liệu:
- IMO gốc: 1 lít ( nhiều hơn càng 

tốt)

- Nước ấm 500C : 10 lít

- Men rượu: 1 kg

- ớt, tỏi, gừng sả, riềng. (hoặc lá 
cây mật gấu): càng nhiều càng tốt

- Đường đỏ: 1 kg

- Thùng chứa nước 

Cách làm:  
Trộn nguyên liệu vừa đủ sệt ủ 3-5 

ngày.Thêm 10-20 lít IMO gốc + 50-
100 lít nước ngâm ủ 10 ngày gạn lấy 
nước sử dụng (hoặc để lâu càng tốt). 
Khi dùng lấy lá mùng tơi hoặc nha 
đam, dâm bụt dã nhỏ vắt lấy nước 
(hòa với nguyên liệu trên làm chất 
bám dính)  

Hòa 1 lít nguyên liệu với 50-100 
lít nước phun cho cây trồng vào sáng 
sớm hoặc chiều mát.

KỸ THUẬT LÀM IMO GỐC VÀ NHÂN KHỐI IMO 
ỨNG DỤNG TRONG TRỒNG TRỌT

Tieáp theo trang 1
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Triển khai 3 nền tảng công nghệ thông tin 

BẮT BUỘC DÙNG CHUNG TRONG 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đồng Nai đang khẩn trương chỉ 
đạo hoàn thiện sớm hệ thống công 
nghệ thông tin (CNTT) để ứng dụng 
vào công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, đảm bảo thống nhất, 
hiệu quả và thuận tiện, vừa giúp 
thuận tiện trong công tác quản lý 
chỉ đạo, điều hành vừa tạo thuận 
lợi cho người dân và doanh nghiệp 
trong lưu thông, thúc đẩy sản xuất, 
kinh doanh.

* Giải pháp quan trọng trong 
phòng chống dịch

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng 
phát đợt thứ tư cho đến nay, tỉnh 
đã coi ứng dụng CNTT là một trong 
những giải pháp quan trọng trong 
công tác phòng, chống dịch.

Một trong những ứng dụng cụ 
thể, được rất nhiều người dân biết 
đến hằng ngày chính là bản đồ diễn 
biến dịch Covid-19. Bản đồ này 
do VNPT Đồng Nai hỗ trợ công tác 
phòng, chống dịch cho tỉnh. Bản đồ 
có 4 màu đỏ, cam, vàng, xanh biểu 
thị cho 4 mức độ lây lan dịch bệnh 
của từng địa phương trong tỉnh. 
Hằng ngày, từ số liệu của Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng 
Nai) cung cấp, bản đồ Covid-19 sẽ 
tự động phân tích dựa trên những 
thuật toán và hiển thị trạng thái 
dịch bệnh, kèm theo các số liệu để 
người dân tham khảo.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 
đã và đang triển khai hiệu quả việc 
thông tin dịch Covid-19 tại Đồng 
Nai trên nền tảng ứng dụng mạng 
xã hội Zalo. Hằng ngày, người dân 
toàn tỉnh được cung cấp thông tin 
về tình hình dịch bệnh như: số ca 
bình phục, số ca nhiễm mới và số 
ca tử vong. Người dân còn được 
cập nhật các thông tin liên quan 
đến công tác tiêm vaccine phòng 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh như: số 
người được tiêm mới, số người đã 
tiêm mũi 1, mũi 2 và tỷ lệ người dân 
đã được tiêm/tổng dân số của tỉnh. 
Bên cạnh đó, người dân còn có thể 
cập nhật các thông tin, số liệu cụ 
thể về tình hình dịch bệnh Covid-19 
đến tận từng xã, phường, danh 
sách số điện thoại đường dây nóng 
hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 từ cấp tỉnh, huyện đến tận 
các xã, phường…

Có thể nói, việc ứng dụng CNNT 
vào công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 đúng mức sẽ mang lại rất 
nhiều hiệu quả. CNTT không chỉ góp 
phần quyết định sớm khống chế 
dịch bệnh trong thời điểm hiện nay 
mà còn quản lý hiệu quả dịch bệnh 
lâu dài khi tỉnh chuyển trạng thái 
sang giai đoạn “bình thường mới”. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến 

Dũng nhấn mạnh, Đồng Nai phải 
quyết tâm thúc đẩy ứng dụng sâu 
CNTT vào công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 không chỉ cho hiện 
tại mà cả cho thời gian sắp tới. Nếu 
Đồng Nai không đẩy mạnh ứng 
dụng CNTT, khi liên kết với các tỉnh, 
thành phố trong vùng sẽ không 
thống nhất trong các quản lý đi lại, 
đồng nghĩa người dân sẽ thiệt thòi, 
doanh nghiệp sẽ khó khăn.

* Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh vừa ban hành kế 
hoạch tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. Trong 
đó, yêu cầu các ngành, địa phương 
triển khai ứng dụng đồng bộ và 
toàn diện các nền tảng công nghệ 
dùng chung bắt buộc như: Mã QR 
Code thống nhất; xét nghiệm; tiêm 
chủng, đảm bảo cập nhật đầy đủ 
thông tin, chuẩn bị sẵn sàng cho 
việc khai thác ứng dụng phòng 
chống dịch Covid-19 quốc gia (PC-
Covid) như một giấy thông hành 
điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, nền tảng khai báo y tế và 
quét mã QR-Code quản lý ra vào các 
địa điểm công cộng qua ứng dụng 
PC-Covid: Các đơn vị, cơ quan, tổ 
chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các 
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ban ngành, đoàn thể hoàn thành 
việc đăng ký mã QR-Code quản lý 
người ra vào kể từ ngày 28-9 và 
hoàn thành trong tháng 10-2021. 
Cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động trong các cơ quan 
nhà nước phải cài đặt, sử dụng PC-
Covid để khai báo y tế hằng ngày. 
Người dân và các chợ, siêu thị, các 
cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh cũng phải hoàn 
thành đăng ký, cài đặt, sử dụng nền 
tảng trên kể từ ngày 1-10.

Đối với nền tảng quản lý xét 
nghiệm, thực hiện thí điểm đối với 
thành phố Biên Hòa, bắt đầu từ 
ngày 15-10 đến ngày 30-10, sau 
đó triển khai cho các địa phương 
còn lại.

Về nền tảng tiêm chủng, yêu 
cầu người dân cài đặt và đăng ký 
tiêm chủng trên ứng dụng Sổ sức 
khỏe điện tử trong các đợt tiêm 
tiếp theo. Có cơ chế hỗ trợ đăng ký 
tiêm chủng trên ứng dụng Sổ sức 
khỏe điện tử cho những đối tượng 
không có điện thoại thông minh, 
người già neo đơn.

Hoàn thiện hệ thống bản đồ 
Covid-19 tỉnh Đồng Nai lưu trữ và 
hiển thị toàn bộ dữ liệu: khung ranh 
giới bản đồ hành chính, thông tin 
về dịch bệnh Covid-19 theo khu vực 
hành chính được chi tiết đến cấp 
ấp/khu phố, cung cấp thông tin kịp 
thời về tiêm chủng, các vùng nguy 
cơ, vùng cách ly y tế, các điểm bán 
hàng thiết yếu trên toàn tỉnh. Tích 
hợp với ứng dụng PC-Covid hỗ trợ 
phục vụ đi lại giữa các vùng được 

đánh giá nguy cơ dịch bệnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ 
đạo tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin vào quản lý, theo 
dõi F1 và F0 tại các khu cách ly 
tập trung; ứng dụng CNTT quản lý, 
điều phối bệnh nhân F0. Xây dựng 
và triển khai hiệu quả phần mềm 
an sinh xã hội, đồng bộ từ tỉnh 

đến xã về nhu cầu, tình trạng, lịch 
sử cung ứng lương thực, nhu yếu 
phẩm, kinh phí cho người dân theo 
thời gian thực; đảm bảo chống 
trùng, chống bỏ sót trong việc cấp 
phát thực phẩm, đảm bảo tiêu chí 
không trùng lắp, không bỏ sót đối 
tượng, công khai, minh bạch.

P.Nga
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Chúng ta từng thấy cửa sổ hay 
kính râm điện sắc có thể chuyển đổi 
qua lại giữa trạng thái trong suốt và 
có màu. Nay một công nghệ tương tự 
đã được áp dụng cho một dạng vật 
liệu mới có thể vừa sưởi ấm vừa làm 
mát cho các tòa nhà khi được ốp lên 
tường ngoài.

Về cơ bản, thiết bị điện sắc thường 
kết hợp 2 lớp vật liệu điện cực mỏng 
trong suốt với một vật liệu phản ứng 
điện nằm giữa. Vật liệu này mặc định 
là trong suốt nhưng sẽ chuyển sang 
màu tối đi khi có dòng điện chạy qua 
giữa 2 lớp điện cực.

Vật liệu mới do Đại học Duke của 
Mỹ phát triển cũng hoạt động theo 
cách tương tự. Nó kết hợp 2 lớp điện 

cực làm bằng graphene, mỗi lớp 
có một lưới vàng dát ở một mặt để 
tăng khả năng dẫn điện. Kẹp giữa 2 
lớp này là một chất điện phân lỏng 
có chứa các hạt nano kim loại. Phần 
dưới cùng của vật liệu là một lớp 
gương phản xạ.

Khi dòng điện chạy qua giữa 2 
điện cực, các hạt nano phản ứng 
bằng cách tụ lại với nhau gần điện 
cực trên cùng. Điều này làm cho chất 
điện phân chuyển sang màu đen, do 
đó nó hấp thu và giữ lại cả quang phổ 
nhìn thấy lẫn cận hồng ngoại của 
ánh sáng mặt trời. Kết quả là vật liệu 
nóng lên, giúp tăng cường hệ thống 
sưởi hiện có của tòa nhà.

Khi dòng điện đổi chiều, các hạt 

nano trong chất điện phân tách ra, 
trở nên trong suốt để lộ lớp gương 
bên dưới. Gương phản xạ ánh sáng 
mặt trời ra khỏi vật liệu, ngoài 
ra nó còn cho phép ánh sáng cận 
hồng ngoại bị mắc kẹt phía sau nó 
thoát ra ngoài. Bằng cách này, vật 
liệu giúp tòa nhà luôn mát mẻ. Tuy 
nhiên, lớp phản chiếu không trong 
suốt nên không thể dùng làm kính 
cửa sổ. Các nhà khoa học vẫn đang 
tiếp tục phát triển thêm công nghệ, 
bao gồm việc tăng số lần nó có thể 
chuyển đổi qua lại giữa trạng thái 
trong và mờ vì hiện tại nó chỉ kéo 
dài được 24 chu kỳ.

Sỹ Kha (EurekAlert) 

Vật liệu điện sắc giúp
sưởi ấm và làm mát các tòa nhà 
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Một mẫu vật liệu ở trạng thái trong suốt/làm mát (bên trái) và trạng thái mờ/sưởi ấm (bên phải) 
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Thời gian qua, các ứng dụng bức 
xạ đã được áp dụng rộng rãi tại các cơ 
sở y tế để chẩn đoán, điều trị bệnh, 
tạo nên ba chuyên ngành là chẩn 
đoán hình ảnh, y học hạt nhân và xạ 
trị ung thư. Theo đó nhóm thiết bị 
bức xạ cũng chia làm 3 nhóm, gồm:

- Nhóm thiết bị X-quang chẩn 
đoán trong y tế là việc sử dụng thiết bị 
phát tia X trong chẩn đoán y tế (hình 
1), bao gồm thiết bị chụp X-quang 
tổng hợp, thiết bị X-quang tăng 
sáng truyền hình, thiết bị X-quang 
rang (thiết bị chụp răng toàn cảnh, 
thiết bị chụp sọ, thiết bị chụp răng 
sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng, 
chụp cắt lớp vi tính sử dụng chùm tia 
hình nón); thiết bị X-quang vú, thiết 
bị X-quang di động, thiết bị chụp cắt 
lớp vi tính (trừ thiết bị chụp cắt lớp vi 
tính tích hợp với PET, SPECT (PET/CT, 
SPECT/CT)), thiết bị X-quang đo mật 
độ xương, thiết bị X-quang thú y.

- Nhóm thiết bị xạ trị là các thiết 
bị phát bức xạ ion hóa được sử dụng 
trong y tế để điều trị bệnh (hình 2), 
bao gồm: thiết bị X - quang xạ trị, 
máy gia tốc tuyến tính, thiết bị xạ trị 
từ xa dùng nguồn phóng xạ, thiết bị 
xạ trị áp sát, thiết bị gamma knife, 

THIẾT LẬP VÀNH ĐAI AN TOÀN BỨC XẠ 
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Thiết bị X-quang tổng hợp

Thiết bị gia tốc tuyến tính trong hệ thiết bị xạ trị

Để ứng dụng bức xạ hạt nhân phát triển hiệu quả trong lĩnh vực y tế, vấn đề được quan tâm 
đúng mức là an toàn bức xạ. Trong quá trình chẩn đoán và điều trị phải đảm bảo an toàn cho 
bệnh nhân, an toàn cho người nhà bệnh nhân, an toàn cho nhân viên y tế, an toàn cho nhân viên 
bức xạ và cho cộng đồng… Muốn đạt được yêu cầu đó các tổ chức, cá nhân trước khi tiến hành 
công việc bức xạ cần nắm, áp dụng và thiết lập được vành đai đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế.
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thiết bị Cyber knife, thiết bị X Knife, 
thiết bị Tomotherapy, thiết bị xạ trị 
Proton và các thiết bị khác.

- Nhóm thiết bị sử dụng trong y 
học hạt nhân là các thiết bị hoặc hệ 
thiết bị được sử dụng trong chuyên 
ngành y học hạt nhân (hình 3), để 
chụp ảnh bên trong cơ thể nhờ bức 
xạ phát ra từ thuốc phóng xạ mà 
người bệnh được tiêm, truyền, uống 
hoặc để ghi đo hoạt độ phóng xạ. Ví 
dụ như thiết bị Trectilinear Scanner, 
gamma camera, SPECT, SPECT/CT, 
PET, PET/CT, PEC/MRI, máy đo chuẩn 
liều thuốc phóng xạ, máy xạ ký, máy 
đo độ tập trung của phóng xạ và các 
thiết bị khác.

Mỗi nhóm thiết bị bức xạ trong 
y tế sẽ có mức tác động khác nhau 
lên cơ thể người tuỳ theo tình trạng 
bệnh lý của bệnh nhân. Tuy nhiên khi 
sử dụng, các cơ sở y tế phải đảm bảo 
vành đai an toàn bức xạ cho người 
bệnh, nhân viên y tế, nhân viên bức 
xạ… thông qua các nguyên tắc, các 
quy định phải thực hiện để tạo một 

vành đai an toàn từ cơ sở vật chất 
đến con người, bao gồm:

* Nguyên tắc chung về bảo 
đảm an toàn bức xạ trong y tế

Việc chỉ định khám, chữa bệnh 
bằng bức xạ ion hóa phải đem lại 
lợi ích thực tế cho người bệnh là 
đáng kể so với tác hại mà họ phải 
chịu: Quy định này giống như lời thề 
Hippocrates khi các thầy thuốc ra 
trường để hành nghề “tôi sẽ chỉ dẫn 
mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy 
theo khả năng và sự phán đoán của 
tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất 
công”. Các cơ sở y tế cũng như bác sỹ 
điều trị cần xem xét và phân tích kỹ 
tình trạng bệnh nhân để xác định 
việc chữa bệnh bằng bức xạ ion hóa 
là phương pháp tốt nhất, đem lại lợi 
ích cao nhất cho sức khoẻ bệnh nhân 
so với những tác hại mà bức xạ ion 
gây ra cho họ.

Không để liều chiếu xạ gây bởi 
các công việc bức xạ đối với nhân 
viên bức xạ y tế và công chúng vượt 
quá liều giới hạn; bảo đảm liều chiếu 

xạ đối với người bệnh theo mức chỉ 
dẫn: Sau khi chỉ định việc khám, chữa 
bệnh bằng bức xạ ion hóa là phương 
pháp tốt nhất cho bệnh nhân, các 
bác sỹ chuyên khoa và nhân viên bức 
xạ cần thảo luận để đưa ra mức liều 
chiếu xạ tốt nhất cho bệnh nhân. 
Mức liều chiếu xạ tốt nhất là mức liều 
đảm bảo an toàn bức xạ trong chẩn 
đoán và chữa trị, đảm bảo không 
vượt quá mức liều giới hạn cho nhân 
viên bức xạ và công chúng.

Giữ cho liều chiếu xạ đối với 
người bệnh, nhân viên bức xạ y tế, 
công chúng và số người bị chiếu xạ 
ở mức thấp nhất có thể đạt được một 
cách hợp lý.

Chỉ tiến hành các hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu 
khoa học, đào tạo, y tế dự phòng và 
kiểm nghiệm dược phẩm sử dụng 
thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, 
thuốc phóng xạ khi được cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền 
cấp giấy phép tiến hành công việc 
bức xạ theo quy định tại Nghị định 
142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 
của Thủ tướng Chính phủ Quy định 
về việc tiến hành công việc bức xạ và 
hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử.

* Yêu cầu chung về đảm bảo 
an toàn bức xạ đối với thiết bị 
bức xạ, thiết bị sử dụng trong y 
học hạt nhân

Các thiết bị bức xạ sử dụng cho 
chẩn đoán, điều trị bệnh và các thiết 
bị được sử dụng trong y học hạt nhân 
phải có chứng chỉ chất lượng cho 
dạng hoặc loại thiết bị (type hoặc 

Thiết bị SPECT tại BVĐK Đồng Nai
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model) chỉ rõ việc tuân thủ với các 
yêu cầu bảo đảm an toàn theo tiêu 
chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật điện quốc 
tế (IEC), Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc 
tế (ISO) hoặc các tiêu chuẩn quốc gia 
tương đương.

Các thiết bị bức xạ trong y tế 
phải có các tài liệu đi kèm theo, bao 
gồm tài liệu về thông số kỹ thuật của 
thiết bị, hướng dẫn vận hành và bảo 
trì, hướng dẫn an toàn. Các tài liệu 
hướng dẫn vận hành, hướng dẫn an 
toàn phải được dịch ra tiếng Việt. Các 
chỉ dẫn vận hành máy hoặc chữ viết 
tắt cần dịch ra tiếng Việt.

Các thiết bị bức xạ phải được 
kiểm định trước khi đưa vào sử dụng: 

- Kiểm định ban đầu: Là kiểm 
định thiết bị bức xạ trước khi đưa vào 
sử dụng lần đầu tiên.

- Kiểm định định kỳ các thiết bị 
bức xạ: là lần kiểm định kế tiếp và 
theo chu kỳ. Theo quy định thì kiểm 
định định kỳ một năm/lần đối với 
thiết bị xạ trị, thiết bị chụp cắt lớp 
vi tính CT scanner, thiết bị X - quang 
tăng sáng truyền hình; định kỳ hai 
năm/lần đối với các thiết bị X - quang 
chẩn đoán trong y tế khác kể từ ngày 
đưa vào sử dụng; 

- Kiểm định bất thường: Trong 
quá trình sử dụng, thiết bị bức xạ bị 
hư hỏng hay phải di chuyển địa điểm 
khác thì sau khi thiết bị bức xạ được 
sửa chữa hoặc lắp đặt lại tại địa điểm 
mới phải được kiểm định trước khi 
đưa vào sử dụng.

- Thiết bị xạ trị ngoài việc thực 
hiện kiểm định, còn phải thực hiện 

kiểm tra chuẩn liều chiếu xạ theo tần 
suất do nhà sản xuất khuyến cáo.

* Phòng đặt thiết bị bức xạ

Phòng đặt thiết bị bức xạ, phòng 
làm việc với nguồn phóng xạ và thuốc 
phóng xạ, kho lưu giữ nguồn phóng 
xạ hoặc chất thải phóng xạ và phòng 
lưu người bệnh điều trị bằng phóng 
xạ không được đặt liền kề khoa sản, 
khoa nhi.

Kích thước phòng đặt thiết bị 
bức xạ phải đảm bảo theo Bảng 1. 
Tuy nhiên cần lưu ý phân biệt rõ kích 
thước Phòng chụp X - quang có bơm 
thuốc cản quang để chụp mạch và 
tim và Phòng đặt thiết bị chụp cắt 
lớp vi tính CT scanner. Thông thường 
có 2 trường hợp hiểu lầm

- Thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT 
scanner luôn đi kèm thiết bị bơm 
thuốc cản quan, làm cho cơ sở y tế 
lầm tưởng là Phòng đặt thiết bị chụp 
cắt lớp vi tính CT scanner vẫn đảm 
bảo kích thước để bơm thuốc cản 

quang để chụp mạch và tim.

- Cơ sở y tế lầm tưởng thiết 
bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner 
không phải là thiết bị phát tia X, nên 
quy định kích thước Phòng chụp X - 
quang có bơm thuốc cản quang để 
chụp mạch và tim không ảnh hưởng 
gì khi Phòng đặt thiết bị chụp cắt 
lớp vi tính CT scanner thực hiện luôn 
chức năng bơm thuốc cản quang để 
chụp mạch và tim. 

Ở đây chúng ta cần xác định rõ 
khái niệm thiết bị X - quang chẩn 
đoán trong y tế là bao gồm cả thiết 
bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner 
vì thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT 
scanner cũng là thiết bị phát tia 
X. Như vậy, phòng chụp X-quang 
chính là phòng chứa thiết bị phát tia 
X để thực hiện chụp X-quang, nếu 
phòng chụp X-Quang có bơm thuốc 
cản quang để chụp mạch và tim thì 
phảm đảm bảo diện tích tối thiểu 36 
m2, kích thước tối thiểu 1 chiều 5,5 m

Kiểm định định kỳ 2 năm/lần thiết bị chụp X-quang tổng hợp
(đo điện áp thiết bị X-quang)
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Trong nhiều khoá tập huấn an 
toàn bức xạ trước đây tại Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, 
có nhiều bạn hỏi rằng lý do tại sao 
quy định kích thước phòng ở mức tối 
thiểu như vậy. Trong bài viết “Một số 
kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ” 
đăng ở các kỳ trước có đề cập: các tia 
bức xạ hạt nhân sẽ suy yếu khi đi qua 
một môi trường vật chất, sự suy yếu 
này do một phần bị hấp thụ bởi môi 
trường vật chất đó, một phần bị tán 
xạ ra bên ngoài. Như vậy tia bức xạ 
khi bị cản bởi phòng X-quang được 
che chắn bằng chì, tia bức xạ sẽ va 
chạm với chì, lúc này một phần tia 
bức xạ bị hấp thụ và một phần khác 
tán xạ ngược lại nhưng bị suy yếu; 
khi tia bị tán xạ trở lại, nó sẽ đi một 
quảng đường bằng kích thước phòng 
để tiếp tục va chạm với tường chì 
khác và tán xạ yếu dần cho đến khi 
nó bị triệt tiêu hoàn toàn; Tia bức xạ 
sẽ tán xạ bao nhiêu lần đến khi bị 
triệt tiêu là do diện tích phòng nhỏ 

hay lớn, diện tích càng lớn thì số lần 
tán xạ càng ít đi do quãng đường tia 
tán xạ đi dài làm nó suy yếu dần. 
Việc tính toán diện tích tối thiểu của 
phòng là vấn đề an toàn cho bệnh 
nhân (tia càng tán xạ nhiều lần bệnh 
nhân càng bị ảnh hưởng), cho nhân 
viên vận hành thông qua các thử 
nghiệm của cơ quan chuyên môn để 
đưa ra giải pháp tốt nhất cho từng 
loại thiết bị.

Chiều dày bảo vệ của tường, sàn, 
trần, cửa ra vào phòng đặt thiết 
bị bức xạ, cửa quan sát của phòng 
điều khiển phải được tính toán thiết 
kế che chắn bức xạ theo quy định 
tại Điều 7 Thông tư số 19/2012/
TT-BKHCN ngày 18/11/2012 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về kiểm soát và bảo đảm 
an toàn trong chiếu xạ nghề nghiệp 
và chiếu xạ công chúng. Trường hợp 
phòng đặt thiết bị X - quang chẩn 
đoán trong y tế nằm trong khu dân 

cư, liền kề nhà ở hoặc nơi làm việc 
phải bảo đảm suất liều bức xạ ở tất 
cả các điểm đo bên ngoài phòng đặt 
thiết bị bằng phông bức xạ tự nhiên.

Thiết bị bức xạ khi lắp đặt cần 
đảm bảo: Mỗi phòng chỉ được lắp đặt 
một thiết bị bức xạ, trừ đối với thiết 
bị X - quang chẩn đoán trong y tế 
cho phép bố trí 02 thiết bị trong một 
phòng nhưng phải bảo đảm chỉ một 
thiết bị được vận hành tại một thời 
điểm; chùm tia chiếu không hướng 
vào tủ điều khiển, cửa ra vào, cửa sổ 
hoặc khu vực công chúng qua lại; Tủ 
điều khiển phải đặt bên ngoài phòng 
chụp, trường hợp thiết bị X - quang 
chẩn đoán làm việc ở điện áp nhỏ 
hơn 150 kV, tủ điều khiển được phép 
đặt trong phòng đặt thiết bị nhưng 
phải có bình phong chì che chắn bảo 
đảm mức bức xạ tại vị trí nhân viên 
đứng vận hành thiết bị nhỏ hơn 10 
µSv/giờ./. (Còn nữa)

QuangLV

Bảng 1. Kích thước phòng đặt thiết bị bức xạ
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Khởi nghiệp với dòng sản phẩm 
từ thiên nhiên, thân thiện với môi 
trường đang là lựa chọn của nhiều 
bạn trẻ, đây cũng là một trong những 
yếu tố quan trọng để phát triển bền 
vững. Khởi nghiệp xanh vừa là thách 
thức vừa là cơ hội để góp phần cải 
thiện môi trường sống, góp phần 
nâng cao ý thức cộng đồng trong vấn 
đề bảo vệ môi trường.  

Theo chị Ánh Linh, chúng tôi tự 
tin với dòng sản phẩm tinh dầu nghệ 
này vì đây là sản phẩm được sản xuất 
nhờ ứng dụng kết quả nghiên cứu 
khoa học chuyên ngành kết hợp với 
máy móc tiên tiến điển hình như 
thiết bị chưng cất tinh dầu. Ngoài 
mục đích kinh doanh, phát triển thị 
trường, chúng tôi rất mong muốn 
được góp phần công sức vào công tác 
bảo vệ môi trường. 

Phế phẩm trong nhiều ngành sản 
xuất nông nghiệp nếu không được xử 
lý không chỉ gây lãng phí mà còn là 
chất thải có hại cho môi trường. Do 
vậy, nhiều dự án khởi nghiệp hiện 
nay muốn tận dụng nguồn phế thải 
này để tạo thành sản phẩm có lợi cho 
cuộc sống, lại góp phần bảo vệ môi 
trường. Được tham quan quá trình 
sản xuất tinh bột nghệ tại một số địa 
phương tại Đồng Nai, nhóm tác giả 
Nguyễn Hồng Ánh Linh, Phạm Thị 
Thanh Trang, Trần Thanh Đại, Quách 
An Bình và Trần Văn Khánh nhận 
thấy, có quá nhiều phế phẩm trong 
quá trình sản xuất tinh bột nghệ bị 

lãng phí và gây ô nhiễm môi trường. 
Nhóm tác giả thử nghiệm trong mẫu 
phế phẩm cho thấy, lượng tinh dầu 
có giá trị đối với sức khỏe con người 
rất nhiều nên nảy ra ý tưởng chiết 
xuất tinh dầu từ nguồn phế phẩm 
này. Và nhóm bắt tay vào nghiên cứu 
quy trình chiết xuất. Cho đến nay, sản 
phẩm của nhóm đã hoàn thiện và có 
mặt trên thị trường với tên gọi “Tinh 
dầu nghệ Khánh Thiện”. “Qua nghiên 
cứu tài liệu khoa học chúng tôi nhận 
thấy, tinh dầu nghệ có chứa ít nhất 
là 20 chất có tác dụng kháng sinh, 
14 chất ngăn ngừa ung thư, 12 chất 
chống lại các khối u, 12 chất chống 
viêm và ít nhất là 10 chất chống oxy 
hóa. Cùng với các chất trên thì nghệ 
cũng mang đến các loại vitamin tăng 
cường sức khỏe và các alkaloids (hợp 
chất hữu cơ ). Một số công dụng của 
tinh dầu nghệ: Giúp chống viêm, 
kháng khuẩn, giúp vết thương mau 
liền sẹo; làm đẹp hiệu quả bởi khả 
năng chống oxy hóa mạnh, ngăn 

ngừa sự lão hóa nhanh chóng, đem 
đến cho người dùng một làn da mịn 
màng, tươi trẻ dài lâu; Giảm nám, 
tăng cường đào thải tế bào da nhiễm 
sắc tố sinh ra nám và ngăn cản tác 
hại từ tia UV, giúp da trắng hơn và 
mờ nhanh vết nám; chống oxy hóa 
tế bào da, giữ vững cấu trúc collagen 
giúp da săn chắc, giảm các nếp 
nhăn nhất là ở đuôi mắt; ngăn rụng 
tóc, nuôi dưỡng chân tóc giúp mọc 
nhanh, sợi bóng đẹp, giảm khô gãy, 
chống ung thư đại tràng, …” – Anh 
Trần Văn Khánh, thành viên nhóm 
nghiên cứu cho biết. 

Cũng với ý tưởng khởi nghiệp 
thân thiện với môi trường sống, anh 
Nguyễn Quốc Thành (P. Trảng Dài, TP. 
Biên Hòa) hiện rất thành công với 
dòng sản phẩm làm từ cây tre: Sáo 
và ống hút. Sản phẩm của anh Thành 
không chỉ được ưa chuộng trong 
nước mà còn được xuất khẩu ra thị 
trường nước ngoài. 

Khởi Nghiệp Xanh

Nhóm tác giả bên dòng sản phẩm tinh dầu nghệ
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Vốn là dân kỹ thuật, làm việc ở 
doanh nghiệp tại Bình Dương lâu 
năm, thế nhưng anh Trần Hữu Kim 
Trọng, (ngụ tại Khu phố 2, phường 
Tam Hòa, TP. Biên Hòa) lại rất đam 
mê nghiên cứu các mô hình sản xuất 
nông nghiệp. Qua tìm hiểu tài liệu 
được biết người trồng nấm hiện nay 
còn nhiều nơi vẫn chưa biết tận dụng 
nguồn phế liệu từ sản xuất nấm để 
tái sản xuất, vừa tiết kiệm, vừa giảm 
thải môi trường. Vậy là bỏ lại tất cả 

bằng cấp, công việc, anh Trọng quyết 
tâm khởi nghiệp với nấm. 

Anh Trọng cho biết, một lần tình 
cờ đọc báo, mình biết được, người 
dân sau khi trồng nấm bào ngư xong 
thì lấy phôi thải trồng nấm rơm, sau 
quá trình sản xuất nấm rơm lại lấy 
lấy mùn đó đi bón cây…chỉ một 
vòng gieo - trồng - thu hoạch mà 
cho ra được một quy trình sản xuất 
toàn có lợi, thấy hay quá nên mình 
bắt tay vào tìm hiểu, tìm hiểu sâu thì 

biết thêm trong nấm có quá nhiều 
chất dinh dưỡng đối với sức khỏe con 
người, từ đó không chỉ tìm hiểu qua 
sách, báo, tài liệu, mình còn cất công 
lên tận Củ Chi để học hỏi người dân 
làm nấm, tìm hiểu lâu dài thì biết 
thêm được nhiều loại nấm có giá 
trị bên cạnh những dòng nấm quen 
thuộc mà mình quen được thưởng 
thức. Càng tìm hiểu, mình càng bị 
mê hoặc bởi nấm, vậy là bắt tay vào 
làm thôi. 

Theo anh Trọng, hiện nhiều người 
dân cũng như cơ sở trồng có nhu cầu 
rất lớn về phôi nấm, đặc biệt các 
loại nấm thực phẩm, cung cấp dinh 
dưỡng hàng ngày cho bữa ăn gia 
đình, chính vì vậy anh Trọng tìm hiểu 
và bắt tay vào nghề sản xuất phôi 
nấm. Bên cạnh các dòng nấm quen 
thuộc trên thị trường hiện nay, anh 
cũng chịu khó tìm hiểu thêm nhiều 
giống nấm mới để đưa vào sản xuất 
phôi như: bào ngư, sò Thái, milky, 
chân dài… Sau nửa năm đi vào hoạt 
động, cơ sở sản xuất phôi nấm của 
anh trọng hiện có lượng khách tương 
đối ổn định, giao dịch trên hầu hết 
các kênh bán hàng: qua điện thoại, 
mua trực tiết hoặc bán online qua 
shopee, lazada, facebook…Trên 
diện tích nhà xưởng khoảng 100 m2 
và nhà ủ khoảng 20 m2, hàng tháng, 
anh Trọng cung cấp cho thị trường 
khoảng 1.500 đến 2.000 phôi nấm 
các loại. Hiện anh tiếp tục mở rộng 
xưởng để cung cấp cho số lượng đơn 
đặt hàng ngày một tăng.

Thu Hương 
Xưởng nấm của anh Trọng nhân giống thành công

nhiều loại nấm và gia tăng đơn hàng mỗi ngày 
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Giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tham gia
Cuộc thi “Thanh niên nông thôn sáng tạo khởi nghiệp với chương trình OCOP” 

Trong những năm gần đây, phong 
trào khởi nghiệp đã thực sự lan tỏa sâu 
rộng trong cộng đồng, đặc biệt trong 
đoàn viên, thanh niên. Với sự đồng 
hành của tổ chức Đoàn, cộng với tinh 
thần dám nghĩ, dám làm, thanh niên 
đã trở thành đội ngũ đông đảo, tiên 
phong trong phong trào khởi nghiệp 
sáng tạo. 

* Đa dạng các hoạt động hỗ trợ 
thanh niên khởi nghiệp

Cụ thể, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã ban 
hành Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai 
đoạn 2019 - 2022”; tổ chức cuộc thi tìm 
kiếm ý tưởng khởi nghiệp; mở các lớp 
tập huấn về khởi nghiệp, khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; tổ chức “Học kỳ trong 
Doanh nghiệp”; kết nối, hướng dẫn để 

đoàn viên thanh niên tiếp cận được với 
các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính 
sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, 
Quỹ tín dụng CEP, Quỹ “Đồng hành 
với thanh niên tỉnh Đồng Nai”, Quỹ 
“Quốc gia Giải quyết việc làm”... Tiêu 
biểu như: tổ chức Cuộc thi “Thanh niên 
nông thôn sáng tạo khởi nghiệp với 
chương trình OCOP”; tổ chức lớp tập 
huấn “Khởi nghiệp từ chương trình 
mỗi xã một sản phẩm OCOP”; tổ chức 
ngày hội “Thanh niên nông thôn sáng 
tạo khởi nghiệp”, diễn đàn “Thanh niên 
nông thôn khởi nghiệp đối thoại với 
lãnh đạo các sở ngành về khởi nghiệp”.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc 
dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
nhưng thực hiện chủ đề công tác năm 
“Thanh niên Đồng Nai khởi nghiệp, lập 

nghiệp” các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ cho 
7 dự án thanh niên khởi nghiệp với 
tổng số tiền gần 500 triệu đồng; tổ 
chức 5 buổi tập huấn kiến thức khởi 
nghiệp với gần 1.000 hội viên, thanh 
niên tham gia.

Với tinh thần xung kích, dám nghĩ, 
dám làm cộng với sự đồng hành của tổ 
chức Đoàn nhiều thanh niên trên địa 
bàn tỉnh đã mạnh dạn khởi nghiệp.

Tốt nghiệp ngành Thú y Trường 
trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp 
TP.HCM, lại có kinh nghiệm gần 10 
năm làm việc ở trại chăn nuôi rồi trạm 
thú y xã, nên năm 2017, anh Lê Phi 
Long (ở xã Bình Sơn, H.Long Thành) đã 
cùng với một người bà con chăn nuôi 
gà thịt với mức thu nhập bình quân 40 
triệu đồng/tháng. Sau đó, anh Long 

THANH NIÊN CẦN CHỦ ĐỘNG,
TIÊN PHONG TRONG KHỞI NGHIỆP

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

tìm hiểu và mạnh dạn thử nghiệm mô 
hình chăn nuôi gà an toàn sinh học. 
So với nuôi gà bằng phương pháp 
thông thường, nuôi gà an toàn sinh 
học không sử dụng kháng sinh mà chủ 
yếu sử dụng thảo dược để phòng và trị 
bệnh cho gà. Lần đầu tiên nuôi chưa 
quen nên 1 ngàn con gà chết gần hết 
khiến anh Long lỗ vốn. Không từ bỏ, 
anh tiếp tục thử nghiệm nhưng với số 
lượng chỉ 500 con và lần này anh đã 
thành công.

Cách đây hơn 3 năm, mặc dù cơ 
sở thiết kế quảng cáo của anh Huỳnh 
Văn Lâm, ấp Vũng Gấm, xã Phước An, 
huyện Nhơn Trạch đang hoạt động 
ổn định nhưng bởi khát vọng khởi 
nghiệp với mô hình liên quan đến 
trồng trọt mà anh Huỳnh Văn Lâm đã 
quyết định đầu tư cải tạo vườn tràm 
của gia đình, đưa cây bưởi da xanh về 
trồng tại mảnh đất Phước An. Để có 
được vườn bưởi xanh mướt chuẩn bị 
bước vào giai đoạn khai thác, anh đã 

đầu tư không ít vốn liếng, công sức. 
Anh Lâm chia sẻ, biết anh trồng bưởi 
da xanh, nhiều người nói anh “liều”. 
Bởi ở vùng này chưa ai trồng bưởi da 
xanh quy mô lớn như anh. Thế nhưng 
nhờ sự kiên trì và dày công chăm sóc, 
đến nay vườn bưởi da xanh đã cho 
những trái đầu tiên và độ ngon của 
bưởi không thua kém bưởi trồng ở các 
vùng khác. 

* Chủ động, tiên phong trong 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Hồng 
Nguyên: “Thanh niên cần chủ động, 
tiên phong, dám dấn thân vào lĩnh vực 
khó, sáng tạo và có đạo đức. Vì thế 3 
mục tiêu cần thực hiện là: xây dựng 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo; vườn ươm dự án khởi nghiệp; 
xây dựng văn hoá sáng tạo, ý chí khởi 
nghiệp trong thanh niên”.

Vừa qua Tỉnh đoàn cũng đã đề xuất 
chương trình phối hợp với Sở Khoa học 
và Công nghệ để thúc đẩy hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong 
thanh niên. Theo đó, các nội dung sẽ 
tập trung triển khai gồm: tổ chức diễn 
đàn, hội nghị, hội thảo khoa học về 
việc xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; thành lập trung tâm 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh; tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh; thành lập Quỹ hỗ 
trợ khởi nghiệp; tổ chức đối thoại giữa 
Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên về 
hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức diễn đàn 
doanh nhân trẻ…

Bên cạnh đó, để ươm tạo các dự án, 
các giải pháp được đặt ra là: xây dựng 
sổ tay hỗ trợ khởi nghiệp; xây dựng 
hệ sinh thái phần mềm hỗ trợ khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các 
khóa đào tạo theo nhóm đối tượng…
Đồng thời xây dựng văn hóa sáng tạo, 
ý chí khởi nghiệp trong thanh niên 
thông qua các cuộc thi tài năng lĩnh 
vực công nghệ, sáng tạo hằng năm; tổ 
chức triển lãm sáng tạo trẻ; khảo sát 
nhu cầu sáng tạo khởi nghiệp trong 
thanh niên hàng năm.

Cũng theo Bí thư Tỉnh đoàn Hồ 
Hồng Nguyên, hiện thanh niên cả 
nước nói chung và thanh niên Đồng 
Nai nói riêng đều có tố chất sáng tạo 
tốt nhưng còn thiếu kỹ năng, thiếu 
thông tin. Vì thế, để thúc đẩy hoạt 
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
trong các bạn trẻ, cần đa dạng hóa 
các hình thức cung cấp thông tin cho 
thanh niên, đồng thời tổ chức các hình 
thức, nội dung đào tạo về khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo cho từng nhóm đối 
tượng thanh niên.

Hoài An

Huyện đoàn Nhơn Trạch kịp thời thăm hỏi, động viên 2 thanh niên
trên địa bàn huyện khởi nghiệp với ý tưởng “Xe phun thuốc 3 trong 1”


