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Xây dựng mô hình chuyển đổi
cây mía kém hiệu quả sang thâm 
canh một số loại cây ăn trái có 

hiệu quả kinh tế ở xã Phước Khánh,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
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Với mục tiêu nâng cao hiệu quả 
sản xuất từ đất trồng mía kém hiệu 
quả bằng việc trồng mới dừa xiêm 
và mãng cầu xiêm ở xã Phước Khánh, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Từ 
tháng 11/2017 đến tháng 01/2021 
UBND huyện Nhơn Trạch phối hợp với 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Nông nghiệp bền vững thực hiện 
thành công dự án “Xây dựng mô hình 
chuyển đổi cây mía kém hiệu quả sang 

thâm canh một số loại cây ăn trái có 
hiệu quả kinh tế ở xã Phước Khánh, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”.

Cây mía là cây trồng truyền 
thống lâu đời của nhiều nông dân tại 
các xã

Phước Khánh, Phú Hữu , Vĩnh 
Thanh của huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai.

Mặc dù đất trồng mía ở xã Phước 
Khánh cho năng suất khá, tuy nhiên 

với tình hình giá mía liên tục giảm 
trong nhiều năm gần đây, các khó 
khăn trong sản xuất còn tồn đọng 
chưa được khắc phục, nghề trồng 
mía không mang lại thu nhập ổn 
định cho nhà vườn. Hiện nhiều nhà 
vườn đang chán nản bỏ hoang đất, 
một số nhà vườn chỉ chăm sóc cây 
mía cầm chừng, một số hộ đang 
chuyển đổi trồng cây ngắn ngày như 
khoai môn, đu đủ, rau màu khác,…

Sau 39 tháng thực hiện, dự án 
đánh giá được hiệu quả kinh tế sản 
xuất mía, tình trạng đất canh tác ở 
xã Phước Khánh, nhu cầu của các nhà 
vườn trong việc chuyển đổi giống 
cây trồng. Đồng thời tiến hành triển 
khai các vườn mô hình trồng mới 
mãng cầu xiêm, dừa xiêm, mô hình 
thâm canh dừa xiêm đạt tiêu chuẩn 
VietGAP để đánh giá khả năng sinh 
trưởng, phát triển của cây, năng 
suất và chất lượng trái từ đó đưa ra 
khuyến cáo cho người dân.

* Điều tra về hiệu quả kinh tế 
sản xuất mía, đặc điểm đất canh 
tác và đánh giá nhu cầu chuyển 
đổi sang trồng cây mãng cầu 
xiêm và dừa ở xã Phước Khánh

Qua điều tra hiện trạng sản xuất 
và hiệu quả kinh tế mía của 50 nhà 
vườn trồng mía ở xã Phước Khánh 
cho Thấy: Năng suất mía trung bình 
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Tieáp theo trang 1

Thu hoạch mía tại xã Phước Khánh

Xây dựng mô hình chuyển đổi cây mía kém hiệu quả 
sang thâm canh một số loại cây ăn trái có hiệu quả 

kinh tế ở xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai



vụ tơ là 64,4 tấn/ha, vụ 1 là 41,5 tấn/
ha. Giá bán mía thấp nhiều năm qua, 
dao động từ 560.000 - 980.000 đồng, 
chi phí đầu từ 18.139.2 - 31.482.0 
đồng/ha, Lợi nhuận trung bình từ 
12.404-13.631.000 đồng/ha. Nhiều 
nhà vườn không lãi, thập chí còn lỗ 
từ 5-10 triệu đồng/ha/vụ.

Kết quả điều tra ghi nhận có 
đến 70% số nhà vườn trồng mía có 
nhu cầu chuyển đổi giống cây trồng. 
30% số hộ được điều tra chưa muốn 
chuyển đổi cây trồng khác vì họ 
không có công lao động. Có 62,9% 
số hộ mong muốn chuyển đổi sang 
trồng cây mãng cầu xiêm và cây dừa, 
14% hộ muốn chuyển sang trồng đu 
đủ hoa màu, dứa và tắc. Số hộ còn lại 
chưa biết chuyển trồng cây gì.

Cây dừa và mãng cầu xiêm là 
2 loại cây phù hợp trên đất phước 
Khánh, có giá trị kinh tế cao và đang 
được thị trường ưu chuộng.

* Xây dựng mô hình trồng 
mới mãng cầu xiêm đạt tiêu 
chuẩn VietGAP

Có 04 hộ tham gia mô hình trồng 
mới mãng cầu xiêm đạt tiêu chuẩn 
VietGAP ở xã Phước Khánh với diện 
tích 03 ha. Sau 30 tháng trồng mãng 
cầu xiêm cho thấy, bước đầu cây 
mãng cầu xiêm gốc ghép bình bát 
cây sinh trưởng khá tốt, phù hợp với 
chân đất và nguồn nước ở xã Phước 
Khánh. Tuy nhiên, vì điều kiện khách 
quan (cơn bão số 9/2018) đã gây hậu 
quả nghiêm trọng cho các vườn trồng 
mãng cầu xiêm. Tuy các một số cây có 
khả năng phục hồi được nhưng vẫn 
bị ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và 

phát triển của cây, nhiều cây bị chết 
và yếu sau cơn bảo, do đó vườn cây 
sinh trưởng không đồng đều. Hiện 
các cây đang cho trái, chất lượng trái 
rất ngon và đảm bảo an toàn.

Theo tài liệu trồng và chăm sóc 
mãng cầu xiêm năm 2017 của Trung 
tâm Khuyến nông Hậu Giang, mãng 
cầu xiêm gốc bình bát có thể chịu 
được độ mặn là 11‰. Như vậy, với 
độ mặn < 5‰ của xã Phước Khánh 
thì cây mãng cầu xiêm hoàn toàn 
phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ 
nhưỡng ở xã Phước Khánh. Qua việc 
thực hiện mô hình cũng đã chứng 
minh cây mãng cầu xiêm phù hợp với 
vùng đất của xã Phước Khánh.

* Xây dựng mô hình trồng 
mới dừa đạt tiêu chuẩn VietGAP 

Có 01 hộ tham gia mô hình trồng 
mới dừa đạt tiêu chuẩn VietGAP ở xã 
Phước Khánh, với diện tích 1 ha. Cây dừa 
trong mô hình trồng mới sinh trưởng 
phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh hại và 
cho thấy khả năng chịu nước, chịu hạn 
tốt, chịu mặn tốt và thích nghi với điều 
kiện đất đai thổ nhưỡng cũng như phù 
hợp với chế độ canh tác của người dân 
ở Phước Khánh. 

Hiện tại, diện tích dừa trong 
giai đoạn kinh doanh của xã Phước 
Khánh có khoảng 30 ha. Cây sinh 
trưởng phát triển tốt. Trong năm 
2019-2020, diện tích dừa trồng mới 
ở xã Phước Khánh là 20 ha. Điều này 
cho thấy dừa rất thích hợp với điều 
kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và chế độ 
canh tác của người dân địa phương. 
Dừa cũng đang mang lại hiệu quả 
kinh tế cao cho các nhà vườn ở đây.

* Xây dựng mô hình trồng 
mới dừa đạt tiêu chuẩn VietGAP

Có 01 hộ tham gia mô hình thâm 
canh tổng hợp vườn dừa giai đoạn 
kinh doanh đạt tiêu chuẩn VietGAP 
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Mô hình mãng cầu xiêm 2 tháng tuổi  hộ ông Lê Văn Trung, ấp 1 xã Phước Khánh
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ở xã Phước Khánh với diện tích 2ha. 
Sau 3 năm thực hiện mô hình dừa, 
với việc áp dụng các biện pháp kỹ 
thuật đã làm cho cây dừa trong mô 
hình sinh trưởng phát triển tốt, năng 
suất khá cao, tần suất xuất hiện sâu 
bệnh hại thấp, năng suất tăng 20,5% 
so với vườn đối chứng. Cơn bão số 9 
ít ảnh làm ảnh hưởng đến tình hình 
sinh trưởng của vườn cây dừa.

* Kết quả xây dựng mô hình 
VietGAP cho 3 mô hình: Mô hình 

trồng mới mãng xiêm 3 ha, mô 
hình trồng mới 2,7 ha dừa xiêm 
lùn, mô hình dừa 5 ha giai đoạn 
kinh doanh

Dự án đã thành lập được Tổ hợp 
tác cây ăn trái xã Phước Khánh gồm 
06 thành viên tham gia mô hình, cụ 
thể : mô hình trồng mới mãng xiêm 
3 ha, mô hình trồng mới 2,7 ha dừa 
xiêm lùn, mô hình dừa 5 ha giai đoạn 
kinh doanh.

Dự án đã triển khai xây dựng 
hệ thống quản lý VietGAP; Tập huấn 
chuyển giao kỹ thuật sản xuất mãng 
cầu xiêm và dừa theo tiêu chuẩn 
VietGAP; Soạn thảo tài liệu, biểu 
mẫu; Thống nhất quy trình sản xuất 
mãng cầu xiêm và dừa và vẽ sơ đồ 
vườn, khu vực sản xuất VietGAP; 
Hướng dẫn nhà vườn thực iện đúng 
quy trình canh tác và ghi chép nhật 
ký sản xuất theo các biểu mẫu quy 
định của VietGAP; Phân tích mẫu đất 
trồng, nước tưới và trái mãng cầu 

xiêm và dừa; Kiểm tra và đánh giá nội 
bộ; Hướng dẫn THT làm hồ sơ đăng 
ký đánh giá chứng nhận VietGAP với 
đơn vị độc lập và hồ sơ khắc phục.

Ngày 08/10/2020, Công ty Cổ 
phần Giám định và Khử trùng FCC 
đã tiến hành đánh giá đánh giá 
chính thức hệ thống thực hành nông 
nghiệp tốt (VietGAP) cho THT cây 
dừa Phước Khánh với 6 tổ viên. Cả 6 
vườn của 6 hộ tham gia mô hình đều 
đạt các tiêu chí của VietGAP. Ngày 
19/10/2020, Công ty Cổ phần Giám 
định và Khử trùng FCC đã cấp giấy 
chứng nhận VietGAP cho THT cây cây 
ăn trái xã Phước Khánh với tổng diện 
tích là 10,7 ha.

* Chuyển giao công nghệ
Dự án đã tổ chức 02 lớp tập 

huấn cho 40 lượt nhà vườn về quy 
trình sản xuất mãng cầu xiêm, dừa 
theo VietGAP (kỹ thuật trồng, bón 
phân, tưới nước, tỉa cành tạo tán); 
Sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc 
BVTV; Quy trình phòng trừ sâu bệnh 
tổng hợp trên cây dừa (IPM); Kỹ 
thuật thu hoạch và sơ chế; Biện pháp 
đảm bảo an toàn lao động và sơ cấp 
cứu; Hướng dẫn ghi chép nhật ký 
đồng ruộng và lưu  hồ sơ theo yêu 
cầu VietGAP. Kết quả, 100% học viên 
hiểu được qui trình trồng, chăm sóc 
và có thể áp dụng trong sản xuất. 

Dự án đã tổ chức 02 khóa Đào 
tạo kỹ thuật viên sản xuất  dừa và 
mãng cầu xiêm theo tiêu chuẩn 
VietGAP cho 30 học viên là Ban chủ 
nhiệm THT sản xuất dừa, các tổ viên 
tham gia mô hình VietGAP và nhà 
vườn trồng dừa và mãng cầu xiêm 

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nhà vườn kiểm tra sâu bệnh hại cây mãng cầu xiêm
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được UBND xã Phước Khánh giới 
thiệu. Các học viên sau khi được đào 
tạo về lý thuyết và thực hành đã 
nắm vững Kiến thức cơ bản về sản 
xuất cây ăn trái theo VietGAP; Quản 
lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây 
mãng cầu xiêm và dừa; Quy trình kỹ 
thuật canh tác mãng cầu xiêm và 
dừa; Quy trình kỹ thuật thu hoạch, 
sơ chế, đóng gói, bảo quản dừa; An 
toàn vệ sinh lao động. Các học viên 
sau khi đào tạo lý thuyết và thực 
hành đã nắm vững quy trình kỹ 
thuật sản xuất mãng cầu xiêm và 
dừa theo tiêu chuẩn VietGAP, có khả 
năng áp dụng tốt các kỹ thuật canh 
tác và hướng dẫn cho nhà vườn khác 
trong huyện khi nhân rộng dự án.

Dự án đã tổ chức 02 buổi hội 
thảo: Hội thảo đầu bờ (tổ chức tại 
vườn mô hình dừa trồng mới đạt 
tiêu chuẩn VietGAP của hộ ông Trần 
Xuân Điền và hộ trồng mới mãng cầu 
xiêm hộ ông Võ Văn Khai) và Hội thảo 
đầu bờ và lễ trao giấy chứng nhận 
VietGAP cho 6 tổ viên THT cây cây ăn 
trái xã Phước Khánh (tổ chức tại Hội 
trường UBND xã Phước Khánh, ngày 
10/11/2020, có 40 nhà vườn tham 
dự). Qua các buổi hội thảo, các nhà 
vườn có thể trao đổi kinh nghiệm sản 
xuất và

cùng thảo luận những thuận lợi 
và khó khăn khi sản xuất theo tiêu 
chuẩn

VietGAP. Từ đó, các nhà vườn đã 
nắm được kỹ thuật canh tác dừa và 
mãng cầu xiêm theo VietGAP.

Hiệu quả kinh tế - xã hội
Sau hơn 3 năm tham gia mô 

hình sản xuất VietGAP, hiệu quả kinh 
tế trực tiếp từ các mô hình sản xuất 
dừa VietGAP tăng trung bình 43,8% 
so với vườn đối chứng. Điều này đã 
được khẳng định trong thực tế là việc 
áp dụng quy trình sản xuất dừa đạt 
tiêu chuẩn VietGAP đã mang lại hiệu 
quả kinh tế rõ rệt. Riêng đối với mô 
hình mãng cầu xiêm: Do mới bắt đầu 
cho trái nên chưa đánh giá hiệu quả 
kinh tế, tuy nhiên kết quả bước đầu 
cho thấy cây mãng cầu xiêm cũng 
khá phù hợp với điều kiện khí hậu 
thổ nhưỡng ở xã Phước Khánh. Cần 
có thêm thời gian để đánh giá chính 
xác hiệu quả mô hình.

Dự án đã đào tạo được 15 kỹ 
thuật viên nòng cốt nắm bắt được 
kiến thức, làm chủ quy trình sản 
xuất mãng cầu xiêm và dừa theo 
tiêu chuẩn VietGAP và 160 lượt nhà 
vườn hiểu biết và có thể thực hành 
sản xuất mãng cầu xiêm và dừa theo 
tiêu chuẩn VietGAP. Với sự hỗ trợ và 

hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật, 
nhà vườn trồng dừa mạnh dạn áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm 
tăng năng suất và đảm bảo chất 
lượng và an toàn thực phẩm.

Tạo công ăn việc làm, đời sống 
người dân được cải thiện góp phần 
đời sống vật chất và văn hóa, ổn 
định an ninh chính trị ở địa phương. 
Sản phẩm đạt chất lượng và an toàn 
thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe 
người tiêu dùng.

PHƯƠNG ANH

Mô hình trồng dừa xiêm lùn sau trồng 3 tháng hộ ông Trần Xuân Điền,
ấp 1 xã Phước Khánh
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Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh 
Đồng Nai vừa có văn bản gửi các cơ 
quan doanh nghiệp, các đơn vị sử 
dụng lao động trên địa bàn tỉnh về 
việc cài đặt và hướng dẫn sử dụng 
VssID – Bảo hiểm xã hội số trên thiết 
bị di động. Theo đó, người bệnh có 
thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh tại 
các cơ sở y tế được sử dụng hình ảnh 
thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay 
thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy 
như trước đây. Cơ sở khám, chữa 
bệnh sử dụng đầu đọc để quét mã 
QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ 
BHYT trên ứng dụng VssID. Sau đó, 
người dân được tham gia khám, chữa 
bệnh bình thường.

BHXH tỉnh đề nghị các cơ sở 

khám, chữa bệnh cần có các giải 
pháp chống lạm dụng, trục lợi quỹ 
khám, chữa bệnh BHYT, tiếp nhận 
các khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình triển khai thực hiện, kịp thời 
báo cáo cơ quan BHXH để phối hợp 
giải quyết; Riêng đối với các trường 
hợp chưa được cài đặt VssID, BHXHi 
tỉnh đề nghị các cơ sở khám, chữa 
bệnh hướng dẫn cho bệnh nhân và 
người nhà bệnh nhân cài đặt ứng 
dụng VssID khi đến khám, chữa bệnh 
tại các cơ sở y tế. Khi sử dụng hình 
ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID 
để khám, chữa bệnh BHYT, người 
sử dụng thẻ sẽ tiết kiệm thời gian, 
không lo mất, quên thẻ BHYT như đã 
xảy ra đối với thẻ BHYT giấy.

 Theo đó BHXH tỉnh đề nghị 
các cơ quan, ban, ngành, các doanh 
nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, 
hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng 
dụng VssID. Đối với những đơn vị có 
số lượng lao động lớn cần cơ quan 
BHXH hỗ trợ triển khai hướng dẫn 
thì liên hệ thông qua cán bộ chuyên 
quản thu BHXH sẽ cử tổ công tác đến 
đơn vị để trực tiếp hướng dẫn.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã có 
công văn gửi BHXH các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; BHXH 
Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân 
dân về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo 
hiểm y tế trên ứng dụng “VssID - Bảo 
hiểm xã hội số” để đi khám, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế thay thế cho việc 
sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy.

Từ cuối năm 2020, BHXH Việt 
Nam đã chỉ đạo BHXH 10 tỉnh, thành 
phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên 
phối hợp ngành y tế địa phương sử 
dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên 
ứng dụng VssID trong khám, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế để thuận tiện 
cho người dân, nhất là bà con bị ảnh 
hưởng do bão lũ. Đến nay, sau gần 
6 tháng triển khai đã có gần 10.000 
lượt người sử dụng. Việc sử dụng hình 
ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng 
VssID trong khám, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế đã được các cơ sở khám, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế, người 

Ứng dụng bảo hiểm số
trên thiết bị di động  

Đưa vào 
Tieáp theo trang 1

Hướng dẫn người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID
tại Bệnh viện Đồng Nai 2



Caûi caùch haønh chínhKhoa hoïc & ÖÙng duïng

7

tham gia bảo hiểm y tế đánh giá cao 
và đồng tình ủng hộ vì những lợi ích 
rất thiết thực mà ứng dụng mang lại. 
Cài ứng dụng VssID, bên cạnh những 
tiện ích trong khám, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế, như người sử dụng thẻ 
không lo mất, quên thẻ bảo hiểm y 
tế, giảm thời gian làm thủ tục khám, 
chữa bệnh của cả người tham gia và 
cơ sở y tế… 

Sau khi cài đặt thành công ứng 
dụng VssID, người dùng sẽ biết được 
thông tin thẻ BHYT gồm: Số thẻ 
BHYT, nơi đăng ký khám chữa bệnh 
ban đầu, thời gian sử dụng thẻ liên 
tục, tỷ lệ đồng chi trả trong khám 
chữa bệnh BHYT…ngoài ra người 
dùng còn biết được các thông tin 

liên quan đến BHXH, Bảo hiểm thất 
nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động. 

BOX: VssID - Bảo hiểm xã hội số 
là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái 
chuyển đổi số phục vụ người dân của 
ngành BHXH Việt Nam, được cung 
cấp trên 2 kho ứng dụng App Store 
(hệ điều hành IOS) và Google Play (hệ 
điều hành Android). Ứng dụng VssID 
hiện cung cấp các tiện ích, thông tin 
thiết yếu như: theo dõi quá trình 
tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế 
độ, chính sách BHXH, BHYT; tra cứu 
các thông tin: mã số BHXH, cơ quan 
BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT 
và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình.

Sử dụng ứng dụng VssID, người 

dùng còn có thể thực hiện vai trò 
giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 
người lao động của người sử dụng 
lao động, góp phần công khai, minh 
bạch thông tin và hạn chế tình trạng 
nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, 
BHTN cho người lao động của các đơn 
vị, doanh nghiệp. Đồng thời, là kênh 
truyền thông trực tiếp đến người sử 
dụng, cung cấp đầy đủ, kịp thời các 
thông tin về chính sách BHXH, BHYT, 
BHTN để người sử dụng thấy được 
giá trị nhân văn của các chính sách 
an sinh của Đảng và Nhà nước.

Thu Hương
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Là tỉnh có nhiều mặt hàng nông sản thuộc danh mục 15 sản 
phẩm chủ lực quốc gia, Đồng Nai quyết tâm phấn đấu trở thành 
trung tâm chế biến nông sản cả nước. Hiện hoạt động chế biến 
nông sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tập trung vào một số 
ngành hàng có thế mạnh như: chế biến thức ăn chăn nuôi, sản 
phẩm chăn nuôi, cà phê, hạt điều, rau củ quả, lâm sản.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  tỉnh 
Đồng Nai đang có 50 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi với 
công suất khoảng 1.000 tấn đến 2 triệu tấn/năm; 63 cơ sở giết mổ 
gia súc, gia cầm, trong đó có những cơ sở giết mổ có quy mô lớn, 
công nghệ hiện đại như: Công ty Koyou-Unitek công suất hiện 
khoảng 20 đến 25 ngàn con gà/ngày đêm, Công ty Bình Minh, 
sơ sở Phong Hiền, cơ sở Thuận Trường công suất 8 ngàn đến 10 
ngàn con gà/ngày…; 22 doanh nghiệp sơ chế, chế biến động 
vật và sản phẩm động vật trên cạn, mỗi năm đưa vào chế biến 
được khoảng 30 ngàn tấn thành phẩm; 5 doanh nghiệp chế biến 
thủy sản; 150 cơ sở, sơ chế, chế biến sản phẩm các loại cây công 
nghiệp; 27 doanh nghiệp chế biến rau; 1.454 cơ sở đang hoạt 
động sản xuất kinh doanh chế biến gỗ và lâm sản.

Hiện có trên 50 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản 
lý chất lượng tiên tiến của thế giới trong chế biến nông sản đáp 
ứng chất lượng sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm và truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm. Nhìn chung, trình độ công nghệ chế 
biến của các doanh nghiệp mới ở mức trung bình, trừ một số 
ngành hàng có công nghệ và thiết bị chế biến hiện đại mang 
tầm khu vực và thế giới như: chế biến hạt điều, cà phê, trái cây, 
cơ sở giết mổ tập trung. Phần lớn các sản phẩm nông, lâm, thủy 
sản chế biến được xuất khẩu ở dạng sơ chế, nên giá trị nông sản 
thường thấp hơn so với các sản phẩm cùng loại ở các nước khác.

Để thúc đẩy công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản phát 
triển, UBND tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách như: 
xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung tỉnh Đồng 
Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án sản xuất, 
chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030 tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch đẩy mạnh cơ giới hóa giảm 
tổn thất trong nông nghiệp giai đoạn 2021-2025…

Bên cạnh đó là phát triển các vùng sản xuất chuyên canh 
đối với các loại cây trồng chủ lực của tỉnh, áp dụng công nghệ 
cao và thực hành sản xuất nông nghiệp tốt…Thực hiện truy 
xuất nguồn gốc nông sản, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ 
sở đóng gói sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Phát triển dịch 
vụ logistic để giảm chi phí vận chuyển, khuyến khích các doanh 
nghiệp xây dựng hệ thống các xưởng sơ chế đóng gói, kho bảo 
quản tại vùng sản xuất chuyên canh nhằm giảm tổn thất sau 
thu hoạch; đẩy nhanh tiến độ đầu tư 2 cụm chế biến sâu nông 
sản, song song đó phát triển các vùng nguyên liệu để kết nối 
vào các cụm công nghiệp khi đưa vào hoạt động. 

Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp chế biến xuất 
khẩu đang có thị trường ổn định đầu tư nâng cấp máy móc, 
thiết bị, công nghệ chế biến hiện đại gắn với phát triển vùng 
nguyên liệu. Thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp 
chế biến nông sản có hàm lượng công nghệ cao, hình thành mô 
hình cụm liên kết ngành hàng, tạo ra chuỗi giá trị, hệ sinh thái 
ngành hàng và mô hình khu công nghiệp, khu nông nghiệp 
công nghệ cao. Đối với các sản phẩm đặc sản, tiếp tục hoàn 
thiện gia tăng giá trị của sản phẩm, xúc tiến thương mại thông 
qua việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Vận 
động doanh nghiệp nghiên cứu kinh tế tuần hoàn, ứng dụng 
công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm trong chế biến thức 
ăn chăn nuôi, phân bón vi sinh nhằm nâng cao giá trị sản xuất 
và giảm phát thải ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, tỉnh ưu tiên 
mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu nông 
sản, thực phẩm để hạn chế xuất khẩu thô, nhằm nâng giá trị 
gia tăng cho nông sản. Hiện tỉnh còn nhiều diện tích đất sản 
xuất nông nghiệp và đang hình thành các vùng chuyên canh 
sản xuất theo hướng hàng hóa. Do đó, các doanh nghiệp đầu tư 
vào lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm sẽ được tỉnh hỗ trợ 
hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và xuất khẩu.

Hoài An
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NGÀNH HÀNG CÓ THẾ MẠNH
CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TẬP TRUNG

Chế biến cà phê là một trong những ngành hàng
có thế mạnh của Đồng Nai



Rẻ quạt có vị đắng, tính mát, thanh nhiệt, giải 
độc, tiêu đờm, tiêu viêm, mát cổ họng, được dùng 
để chữa các bệnh về họng như ho, viêm họng, đau 
họng, khản tiếng.

Tên khác: Xạ can, Lưỡi đòng. 
Tên khoa học là Belamcanda chinensis (DC) Red.), là 

một cây thảo sống dai thuộc họ Lay ơn (Iridaceae).
Rẻ quạt là một loại cây mọc hoang sống lâu năm; 

thân rễ mọc bò. Lá mọc thẳng đứng, bẹ lá xếp vào nhau 
xòe ra như cái quạt. Lá hình mác dài 20-40 cm, rộng 1,5-2 
cm. Hoa có cán dài 20-40 cm, chia thành nhiều cành, mỗi 
cành mang một cụm hoa. Hoa có 6 cánh màu vàng cam 
đỏ điểm đốm tía. Quả nang hình trứng. Hạt hình cầu xanh 
đen bóng, đường kính 5 mm.

Thân rễ được gọi là củ rẻ quạt; thu hoạch vào mùa 
đông, cắt bỏ rễ con, rửa sạch rồi phơi sấy khô làm thuốc.

Bộ phận dùng: Thân rễ (Rhizoma Belamcandae) 
phơi hay sấy khô, độ ẩm không quá 12%, tạp chất 
không quá 1%.

Thành phần hóa học: Trong thân rễ có Glycosid là 
Belamcandin

Công dụng, liều lượng, cách dùng: 

- Xạ can làm thuốc chữa viêm cổ họng, Amidan bị 
sưng mủ, đau cổ.

- Ngoài ra còn là vị thuốc chữa sốt, đại tiện không 
thông, sưng vú tắc tia sữa, đau nhức tai. Có nơi còn dùng 
chữa rắn cắn bằng cách nhai nuốt nước, bã đắp ngoài lên 
vết rắn cắn.

Chú ý: Xạ can hơi có độc. Người có tì vị hư hàn, trẻ em 
dưới 7 tuổi, phụ nữ có thai không được dùng.

Có thể chỉ dùng riêng vị rẻ quạt hoặc dùng phối hợp 
với một số vị thuốc khác dưới đây:

Rẻ quạt đơn: Rễ rẻ quạt tươi 10 - 20g, muối ăn mươi 
hột. Lấy thân rễ rẻ quạt tươi, rửa sạch, nhúng qua nước 
sôi để sát khuẩn rồi giã nát với muối, vắt lấy nước ngậm 
và nuốt dần dần.

Bã còn lại đem hơ nóng và đắp ngoài cổ. Ngày uống 
2 - 3 lần, dùng liền trong 3 - 5 ngày. Nếu dùng rễ rẻ quạt 
khô, chỉ cần 3 - 6g, sao vàng, sắc với nước uống. Số lần và 
ngày uống thuốc cũng như trên.

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, viêm họng, viêm 
amiđan cấp và mãn tính, dùng một trong các bài sau:

- Xạ can 10 g, sâm đại hành 10 g. Sắc nước uống.

- Xạ can 10 g, cát cánh 10 g, trần bì 6 g. Làm bột thô 
rồi sắc nước uống.

Liều dùng cho trẻ trên 7 đến 12 tuổi bằng nửa liều 
người lớn cho các bài thuốc trên. Từ 13 tuổi trở lên như 
liều người lớn.

Vân Khánh

Tieáp theo trang 1
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Hoa & quả rẻ quạt

Quả rẻ quạt

Cây Rẻ Quạt
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Người Trung Quốc đã tạo ra được 
rất nhiều men nghệ thuật đẹp làm 
say lòng người dựa trên các hợp chất 
đồng để tạo màu cho men. Trong đó 
các hợp chất đồng thường dùng trong 
men gốm: Đồng đen oxit-CuO (trọng 
lượng phân tử là 79,6, không hoà tan 
trong nước nhưng hòa tan Trong axit ); 
Đồng đỏ oxit-Cu2O (trọng lượng phân 
tử là 143, không hòa tan trong nước 
nhưng hòa tan trong cả axit và kiềm) 
cacbonat-CuCO3 (trọng lượng phân tử 
là 123,5 có màu xanh nhạt và độc). Sau 
đây tác giả xin giới thiệu đơn cử một số 
men có ứng dụng của hợp chất đồng:

1/Men màu máu bò: Nhà làm gốm 
Trung Quốc sử dụng bùn vàng lên sản 

phẩm coi như là nguồn oxit sắt, men 
đồng được để nguội từ từ; màu đỏ xuất 
hiện thành các lớp trong men và thêm 
thiết oxit nhằm giúp ổn định các hạt 
keo đồng trong các lớp này.Màu đỏ có 
thể có khi thêm vào men 0,2-1% đồng 
cacbonat (CuCO3), 1% thiếc oxit (SnO) 
và 0,2% Silic Cabua (SiC) như là một tác 
nhân tạo ra sự hoàn nguyên.

Thành phần men thường đựoc 
nghiền thô và chỉ sử dụng một lượng 
cần thiết để điều ché men cho mỗi lần 
nung, men không được quá ướt cho sử 
dụng, chấm men quá dầy sẽ dẫn đến 
tuôn men(quá chảy). Người Trung Quốc 
ngăn cản sự tuôn men bằng cách sử 
dụng một lớp mỏng bột than hay bột 

thật mịn alumina xung quanh đáy của 
sản phẩm. Khi quan sát men, nếu mép 
sản phẩm màu máu bò thường trong 
hay có sọc đỏ; điều này được tạo ra  bởi 
sự oxi hoá lớp men mỏng ở vùng này, 
đôi khi vùng này sẽ có màu xanh lợt vì 
hàm lượng đồng ở các điểm đó quá ít.

2/Men màu hoa đào (peach bloom): 
Người ta nói men màu hoa đào có lẽ do 
sai lầm của người Trung quốc khi tạo 
men máu bò, đây là men khó điều chế. 
Men màu hoa đào là một men đẹp, đặc 
trưng  bởi màu sắc hồng dịu có rải rác 
các đường đỏ đậm hơn và thỉnh thoảng 
có màu xanh lợt  sắc đỏ tía. Lượng đồng 
được thêm vào luôn luôn dưới 4/1.000 
(bốn phần nghìn) và thiết oxit khoảng 

N hững màu 
TRÊN MEN GỐM

Do hợp chất đồng tạo ra 
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gấp 3 lần hàm lượng đồng. Men bao 
gồm  một lớp vàng trên bề mặt và một 
lớp xanh dương kích thước hạt keo 
đồng lớn hơn kề bên; màu đỏ sẽ  bị mất 
bởi sự oxi đồng thành đồng nhị (CuO), 
sắc màu vàng  do sự hiện diện của sắt 
oxit thành sắt (III) oxit (Fe2O3). Khu vực 
đỏ hơn là do có hàm lượng đồng lớn mà 
không khí oxi không thể làm mất màu 
(Môi trường hoàn nguyên-môi trường 
thiếu oxi). sự biến đổi màu trên men 
tạo ra bởi số lượng đồng hiện diện ở các 
vùng khác nhau trong vùng phủ men.

3/Màu Chun Yao: Được đặc trưng  
bởi màu sắc đỏ tía hay sắc hơi đỏ trên 
nền xanh dương hay xám – dương. Màu 
đỏ là kết quả của đồng trong sự hoàn 
nguyên keo, hiệu quả tía từ các hạt keo 
dương và đỏ với một số lượng nhất định 
màu trắng sữa; các vùng  tía hơi đỏ này 
tạo ra bởi hiệu quả của oxi không khí 
trên men đồng hoàn nguyên. Sắt nhị 
(FeO) có tác dụng giúp sự khuếch tán 
của keo đồng và sự hoàn nguyên của 
nó; sự xuất hiện đốm đỏ đồng hoàn 
nguyên có thể tạo ra bởi sự hiện diện 
của thiết hay chì trong men, người 
Trung Quốc dùng các hợp kim đồng làm 
nguồn cung cấp đồng.

Men màu Chun Yao

4/Màu dương đồng: Màu xanh 
dương là một màu khó đạt. CuO hoà 
trong men kết hợp với Kali Silicat 
(KSiO3) hay Natri Silicat (NaSiO3) ở 
nhiệt độ 1300 0C để cho màu dương; 
với sự hiện diện của Alumina (Al2O3) có 
khuynh hướng biến màu dương thành 
màu xanh. Màu dương đạt được với sự 
bỏ đi Silic và tăng thành phần thiếc oxit 
từ 5-7%

Trường hợp Vôi hay Mage oxit thay 
thế Kali Silicat, Natri Silicat thì màu sẽ 

trở nên xanh rõ ràng. Tạp chất của chì 
làm cho men chì-bồ tạt silicat sinh ra 
màu dương; nếu hàm lượng tăng lên 
thì màu dương sẽ trở nên màu xanh. 
Thêm nữa alumina vào men  như thế sẽ 
cho màu xanh sáng; bên cạnh đó sự bay 
hơi của kiềm  khi tăng nhiệt độ sẽ tạo 
ra sự mất ổn định cho màu dương, biến 
nó thành màu xanh. Nếu men hoà tan 
trên bề mặt xương đất, kết quả có thể 
biến men dương thành men xanh; màu 
dương-xanh sẽ có được khi thêm vào 
men từ 2,5-7% đồng cacbonat.

* Giới thiệu một số men được ứng 
dụng của đồng tạo màu:

Men máu bò: (12800C/hoàn 
nguyên)

Kali fenpa 17,2

Bari cacbonat 24,8 

Đá phấn 10,8

Caolin 19,6

Silica 25,0

Thiếc oxit 1,3

Đồng cacbonat  1,3

Men màu hoa đào: (1280-13050C/
hoàn nguyên)

Natri fenpa 14,5

Bari cacbonat 32,0

Đá phấn 0,5

Caolin 20,5

Silica 32,5

Thiếc oxit 3,0

Đồng cacbonat 3,0

Màu Chun Yao:

(1040-10150C/hoàn nguyên)

Natri fenpa 42,0

Đá phấn 13,0

Tan (kẽm oxit) 3,0

Ferro flit 3124  12,0

Caolin 5,0

Silica 15,0

Thiếc oxit 2,0

đồng oxit 1,0

NHC
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Trong bối cảnh hội nhập hiện 
nay, sản phẩm hàng hóa không 
rõ nguồn gốc, hàng giả kém chất 
lượng được bày bán tràn lan trên 
thị trường. Chính vì vậy công nghệ 
truy xuất nguồn gốc đang là một 
xu thế tất yếu góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho sản phẩm 
nông sản, thực phẩm Việt trước sức 
ép hội nhập kinh tế quốc tế. 

Truy xuất nguồn gốc là gì?
Có rất nhiều định nghĩa về truy 

xuất nguồn gốc (TXNG). Luật An 
toàn thực phẩm định nghĩa truy 
xuất nguồn gốc là việc truy tìm 

quá trình hình thành và lưu thông 
thực phẩm. Trong khi đó Quy định 
EC số 178/2002 lại định nghĩa truy 
xuất nguồn gốc là khả năng tìm ra 
nguồn gốc một loại thực phẩm, thức 
ăn gia súc, động vật sản xuất thực 
phẩm hoặc một hợp chất muốn bổ 
sung vào thực phẩm hoặc thức ăn 
gia súc, thông qua các giai đoạn sản 
xuất, chế biến và phân phối. Quy 
định CAC/GL 60 – 2006 cho rằng 
truy xuất nguồn gốc là khả năng 
xác định được bất kỳ công đoạn nào 
trong chuỗi thực phẩm (từ sản xuất 
đến phân phối) từ nơi đến của thực 

phẩm (một bước trước) và nơi thực 
phẩm sẽ đến (một bước sau).

Mặc dù có nhiều định nghĩa về 
TXNG nhưng tựu chung có thể hiểu 
ngắn gọn, truy xuất nguồn gốc là 
giải pháp cho phép người tiêu dùng 
trực tiếp dễ dàng thu thập thông 
tin ngược dòng từ sản phẩm cuối 
cùng về nơi sản xuất ban đầu. Giúp 
người tiêu dùng nhận được thông 
tin xác thực về sản phẩm qua từng 
công đoạn của quá trình sản xuất, 
chế biến và phân phối. Thông qua 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực 
phẩm, thu được các thông tin từ 
khâu đầu vào (loại con giống/giống 
thực vật sử dụng, loại thuốc BVTV 
và mức dùng,…), khâu sản xuất 
ban đầu (nơi sản xuất, quy trình 
sản xuất,…), khâu sơ chế, chế 
biến (các thông số kiểm soát trong 
quá trình chế biến,…), khâu phân 
phối, bán buôn (điều kiện bảo quản 
sản phẩm trong phân phối,…) đến 
khâu tiêu dùng, bán lẻ.

Nguyên tắc truy xuất nguồn gốc 
là MỘT BƯỚC TRƯỚC – MỘT BƯỚC 
SAU cơ sở phải lưu giữ thông tin 
để bảo đảm khả năng nhận diện 
được cơ sở sản xuất kinh doanh/
công đoạn sản xuất trước và cơ sở 
sản xuất kinh doanh/công đoạn sản 
xuất tiếp theo sau trong quá trình 
sản xuất kinh doanh đối với một 

12

Yêu cầu tất yếu để nâng cao tính cạnh tranh 
cho nông sản, thực phẩm Việt

Truy xuất nguồn gốc 
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sản phẩm được truy xuất.

Hệ thống tiêu chuẩn và văn bản 
quy phạm pháp luật về TXNG

Tại Việt Nam, Hệ thống văn 
bản pháp luật về TXNG đang được 
hoàn thiện, tính đến thời điểm hiện 
nay, Việt Nam đã xây dựng và ban 
hành các tiêu chuẩn và văn bản quy 
phạm pháp luật về TXNG sau:

- TCVN 13274:2020 TXNG - 
Hướng dẫn định dạng các mã dùng 
cho truy vết, 

- TCVN 13275:2020 TXNG - Định 
dạng vật mang dữ liệu, 

- TCVN 12850:2019 TXNG - Yêu 
cầu chung đối với hệ thống truy 
xuất nguồn gốc,

- TCVN 12851:2019 TXNG - Yêu 
cầu đối với tổ chức đánh giá và 
chứng nhận hệ thống truy xuất 
nguồn gốc, 

- TCVN 12827:2019 TXNG - Yêu 
cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả 
tươi

- TCVN ISO 22005:2008 - Xác 
định nguồn gốc trong chuỗi thực 
phẩm và thức ăn chăn nuôi - 
Nguyên tắc chung và yêu cầu cơ 
bản đối với việc thiết kế và thực 
hiện hệ thống 

- Thông tư 03/2011/TT-
BNNPTNT về truy tìm và thu hồi 
các sản phẩm thủy sản không đáp 
ứng các yêu cầu về chất lượng và an 
toàn thực phẩm;

- Thông tư 74/2011/TT-
BNNPTNT về truy xuất nguồn gốc, 
thu hồi và xử lý thực phẩm nông 
nghiệp và lâm nghiệp không an 
toàn.

Đây là một trong những cơ sở, 
để doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt 
là doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực nông sản, thực phẩm xây 
dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
cho sản phẩm của mình, đáp ứng 
được thị hiếu của người tiêu dùng 
và yêu cầu ngày càng cao của thị 
trường xuất khẩu.

Lợi ích của việc áp dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc

Đối với các doanh nghiệp
Việc áp dụng hệ thống truy xuất 

nguồn gốc có thể làm tăng chi phí, 
nhưng lợi ích thu lại cũng không 
nhỏ. Hệ thống truy xuất nguồn gốc 
có thể phục vụ cùng lúc nhiều mục 
đích và có thể đem lại nhiều lợi ích 
như sau:

Có thể quản lý tốt chất lượng 
sản phẩm, từ khâu nuôi trồng, chế 
biến cho đến quá trình bảo quản, 
vận chuyển và phân phối.

Dễ dàng phát hiện và xử lý 
nếu có sự cố xảy ra: doanh nghiệp 
có thể biết ngay sự cố phát sinh ở 
khâu nào và từ đó có biện pháp giải 
quyết kịp thời. Đồng thời cải tiến hệ 
thống để phòng tránh sự cố tương 
tự trong tương lai.

Hạn chế và bài trừ hàng giả, 
hàng kém chất lượng và hàng 
không rõ nguồn gốc.Bảo vệ thương 
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hiệu, giúp khẳng định vị thế của 
doanh nghiệp trên thị trường.

Đảm bảo sự thu hồi nhanh 
chóng sản phẩm, vì vậy bảo vệ được 
người tiêu dùng.

Giảm thiểu tác động của việc 
thu hồi sản phẩm bằng cách giới 
hạn phạm vi sản phẩm có liên quan.

Đáp ứng được yêu cầu thị 
trường/khách hàng, giải quyết vấn 
đề giả mạo chuỗi cung ứng thực 
phẩm.Tăng tính minh bạch của sản 
phẩm.

Đạt được niềm tin của người tiêu 
dùng thông qua xác định và thu hồi 
các sản phẩm không an toàn. Giúp 
khách hàng tin tưởng hơn vào chất 
lượng và an toàn vệ sinh đối với sản 
phẩm của Doanh nghiệp, qua đó 
nâng cao uy tín trên thương trường.

Đối với người tiêu dùng
• Người tiêu dùng có thể nhìn 

lại toàn bộ hành trình của một sản 
phẩm từ đầu đến cuối.

• Minh bạch hóa được thông tin 
sẽ bảo vệ được quyền lợi, sức khỏe, 
cũng như tài chính của mình.

• Từ đó người tiêu dùng sẽ mua 
được sản phẩm chính hãng và chất 
lượng nhất. Đồng thời, họ sẽ loại 
bỏ được những nỗi lo về hàng giả, 
hàng nhái hoặc hàng kém chất 
lượng.

• Song song với đó, những thông 
tin có được khi truy xuất nguồn gốc 

sẽ giúp người dùng dễ dàng hơn 
trong quá trình sử dụng sản phẩm. 
Người tiêu dùng tin tưởng vào 
doanh nghiệp và an tâm sử dụng 
sản phẩm của doanh nghiệp.

Yêu cầu của thị trường nhập 
khẩu

Các thị trường phát triển rất 
chú trọng việc truy xuất nguồn gốc, 
đặc biệt trong ngành thực phẩm. 
Ở châu Âu, từ năm 2005, EU xác 
định truy xuất nguồn gốc là quy 
định bắt buộc cho các nước thành 
viên. Hệ thống siêu thị bán lẻ ở Anh 
cũng tăng cường hệ thống kiểm 
định này. Tháng 1/2011, Mỹ đã ban 
hành Luật Hiện đại hóa An toàn 
thực phẩm, yêu cầu tăng cường 
theo dõi, truy vết thực phẩm và lưu 
trữ hồ sơ đối với thực phẩm nguy cơ 
cao. Tương tự, Ireland, Canada cũng 
đã có những quy định nghiêm ngặt 
về việc dán nhãn mác, nhận diện 
sản phẩm, cơ sở sản xuất. Ở Ấn Độ, 
từ năm 2006, các nhà sản xuất, chế 
biến nho đã lập ra hệ thống truy 
xuất nguồn gốc điện tử GrapeNet. 
Nhờ vậy, họ chiếm hoàn toàn lòng 
tin từ thị trường nhập khẩu EU. Từ 
năm 2010 đến nay, Bộ Nông nghiệp 
Thái Lan, thông qua Văn phòng 
quốc gia về tiêu chuẩn nông sản và 
thực phẩm, đã đưa ra chuẩn quốc 
gia về truy xuất nguồn gốc điện tử, 
xây dựng cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc điện tử để nông dân 
vào đăng ký dùng miễn phí, được 

ACFS tập huấn và hỗ trợ. Đến nay, 
nải chuối hay quả sầu riêng bán ở 
cửa hàng rau quả nhỏ ở Thái Lan 
cũng được dán mã QR. Điều này đã 
mang lại hiệu quả kinh tế rõ ràng 
cho nông dân Thái Lan. Ngay cả thị 
trường được đánh giá là dễ tính như 
Trung Quốc thì từ năm 2019 cũng 
yêu cầu nông sản Việt Nam phải có 
tem TXNG khi xuất qua Trung, các 
loại hoa quả Trung Quốc đã yêu cầu 
sẽ được áp dụng thực hiện theo lộ 
trình: dưa hấu (tháng 01); thanh 
long, chôm chôm, xoài (tháng 8-9), 
sầu riêng (tháng 11-12). Riêng 
mảng lĩnh vực thủy sản bắt đầu áp 
dụng từ năm 2020. 

Vì vậy truy xuất nguồn gốc là 
yêu cầu tất yếu, không những để 
đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất 
khẩu mà còn đáp ứng sự quan tâm 
của người tiêu dùng trong nước. Sự 
quan tâm của người tiêu dùng giờ 
đây không chỉ giới hạn ở chất lượng 
hay mẫu mã mà còn bao gồm các 
thông tin liên quan đến quá trình 
tạo ra sản phẩm, tức là yêu cầu có 
truy xuất nguồn gốc, đặc biệt với 
những sản phẩm có ảnh hưởng trực 
tiếp đến sức khoẻ như: dược phẩm, 
thực phẩm. Tại Việt Nam, một số 
doanh nghiệp đã bắt đầu áp dụng 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm để 
đáp ứng nhu cầu đúng đắn này của 
người tiêu dùng. 

Ngọc Mai
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Khi vào trong lớp học, học sinh phải 
tuân thủ nội quy lớp học. Khi làm việc 
tại công ty, người lao động phải tuân 
thủ các nội quy lao động, nội quy về nơi 
làm việc của công ty đó. Nói chung ở bất 
kỳ ở một tập thể nào cũng sẽ có những 
quy định bắt buộc nhằm bảo đảm trật 
tự và kỉ luật trong tập thể đó, trong môi 
trường bức xạ hạt nhân y tế thì các quy 
định này càng chặt chẽ và khắt khe hơn 
thông qua các quy định:

* Quy định nội quy an toàn bức xạ
Trong thực tế, rất nhiều tổ chức, cá 

nhân chưa quan tâm đến việc xây dựng 
một bảng nội quy đảm bảo ATBX, cũng 
như thực hiện chưa đầy đủ quy định 
nội quy ATBX. Các bạn cần hiểu rõ Nội 
quy ATBX là những nguyên tắc xử sự để 
điều chỉnh mối quan hệ trong khu vực 

có nguồn bức xạ, để tạo ra môi trường 
ATBX cho người dân, bệnh nhân, công 
chúng. Một bảng nội quy ATBX phải đáp 
ứng các yêu cầu:

- Quy trình làm việc cần chỉ rõ các 
bước tiến hành công việc trong vận 
hành thiết bị bức xạ, làm việc với nguồn 
phóng xạ, làm việc trong khu vực có 
nguy cơ bị chiếu xạ hoặc nhiễm bẩn 
phóng xạ, chăm sóc người bệnh uống 
thuốc phóng xạ hoặc cấy nguồn phóng 
xạ; quy trình thao tác đối với từng thiết 
bị, phác đồ điều trị đối với từng loại 
bệnh (bước 3, hình 2). 

Trong thực tế khi nói đến quy trình 
làm việc cần chỉ rõ phác đồ điều trị đối 
với từng loại bệnh thì các cơ sở y tế rất 
hoang mang vì phác đồ điều trị từng 
loại bệnh rất dài làm sao đưa vào quy 

trình. Ý nghĩa ở đây đơn giản hơn, các 
bạn chỉ cần hiểu rõ phác đồ điều trị 
trong quy trình làm việc của thiết bị 
X-quang là cách thức điều chỉnh thông 
số phát tia X cho từng bộ phận trên cơ 
thể bệnh nhân (Ví dụ: bước 3, hình 2). 

- Nội quy ATBX phải chỉ rõ các yêu cầu 
bảo vệ ATBX cho NVBX y tế, các nhân viên 
khác trong cơ sở y tế, người bệnh, người 
chăm sóc hoặc hỗ trợ người bệnh và công 
chúng (Ví dụ: tại Điều 2, hình 1).

* Quy định về nhân lực (nhân 
viên bức xạ)

Các NVBX phải có Giấy chứng nhận 
đào tạo ATBX phù hợp với công việc bức 
xạ và có bằng cấp chuyên môn phù hợp 
trong lĩnh vực y tế được giao phụ trách 
NVBX, ví dụ: NVBX chụp X-quang thì 
phải có bằng cấp kỹ thuật viên X-quang 
phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Cơ sở y tế phải có nhân viên phụ 
trách ATBX. Người phụ trách an toàn 
phải có Chứng chỉ NVBX và được bổ 
nhiệm bằng văn bản trong đó quy 
định rõ trách nhiệm và quyền hạn theo 
khoản 2 Điều 27 của Luật Năng lượng 
nguyên tử.

Không bố trí NVBX y tế là nữ làm 
công việc liên quan đến bức xạ trong 
thời gian họ có thai hoặc đang nuôi con 
dưới 12 tháng tuổi; NVBX nữ mang thai 
phải thông báo cho người phụ trách an 
toàn về việc mang thai của mình và nếu 

THIẾT LẬP VÀNH ĐAI AN TOÀN BỨC XẠ 
TRONG Y TẾ - KỲ 2 (tiếp theo)

Trong bài viết “Thiết lập vành đai an toàn bức xạ trong y tế - 1” đã đề cập đến những nội dung cơ bản về 
nguyên tắc chung về đảm bảo an toàn bức xạ (ATBX); yêu cầu chung đảm bảo ATBX đối với thiết bị bức xạ và 
quy định về phòng đặt thiết bị bức xạ. Trong phạm vi bài viết này tôi sẽ nêu lên 8 nội dung quy định về nhân 
lực, đào tạo, quản lý, trang bị thiết bị bảo hộ ATBX và các quy định đảm bảo ATBX để tạo một hành lang ATBX 
trong y tế.
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có nguyện vọng tạm thời thay đổi điều kiện lao động thì người 
đứng đầu tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải bố 
trí công việc khác phù hợp.

NVBX được các cơ sở y tế chứng nhận không đủ sức khỏe để 
tiếp tục công việc bức xạ phải được thay đổi điều kiện lao động; 
không sử dụng người mắc các bệnh cấm kỵ phóng xạ theo quy 
định của Bộ Y tế.

Khi sử dụng người lao động làm công việc bức xạ trong lĩnh 
vực y tế phải đảm bảo các quy định tại Điều 13, Thông tư Liên tịch 
số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT, ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ và Bộ Y tế Quy định về bảo đảm ATBX trong y tế.

* Đào tạo an toàn bức xạ
Cơ sở y tế có trách nhiệm đào tạo ATBX cho NVBX y tế và 

nhân viên phụ trách ATBX y tế, cụ thể như sau:
- Tổ chức đào tạo ATBX cho NVBX y tế mới tuyển dụng theo 

chương trình đào tạo ATBX của Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN 
ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về 
đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ 
trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

- NVBX và người phụ trách ATBX phải được đào tạo ATBX 
theo chương trình đào tạo ATBX phù hợp với công việc bức xạ 
đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo ATBX. Chỉ 

được tiến hành công việc bức xạ sau khi được cấp giấy chứng 
nhận đào tạo ATBX. 

- Định kỳ 03 năm một lần NVBX và người phụ trách ATBX 
phải được đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, 
thông tin mới về ATBX. 

- Hàng năm NVBX phải được huấn luyện các quy định của cơ 
sở về các nội dung liên quan đến bảo đảm ATBX, quy trình ứng 
phó sự cố bức xạ, được phổ biến các quy định mới, các thông tin 
mới về bảo đảm ATBX. 

- Chương trình đào tạo ATBX cho người phụ trách ATBX và 
NVBX thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 34/2014/
TT-BKHCN.

- Lập, cập nhật và lưu giữ hồ sơ đào tạo, huấn luyện ATBX.
 * Kiểm xạ khu vực làm việc
 Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thực hiện 

kiểm xạ khu vực làm việc theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 
19/2012/TT-BKHCN ngày 18/11/2012 của 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.

 Cơ sở y tế phải tiến hành đo kiểm xạ môi trường theo các 
quy định sau:

- Đo kiểm xạ môi trường làm việc và xác lập các mức điều 
tra khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc 
bức xạ.

 - Định kỳ hằng năm, kiểm tra mức bức xạ tại các vị trí NVBX 
y tế làm việc, mức bức xạ môi trường tại các vị trí cửa ra vào và 
khu vực xung quanh các phòng đặt thiết bị bức xạ, nơi lưu giữ 
nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ (hình 3).

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra mức nhiễm bẩn phóng xạ tại 
nơi làm việc và môi trường xung quanh đối với cơ sở y học hạt 
nhân sử dụng thuốc phóng xạ khám và điều trị bệnh.

- So sánh kết quả đo kiểm xạ môi trường làm việc với các 
mức điều tra đã được xác lập và xác định nguyên nhân, áp dụng 
các biện pháp khắc phục trong trường hợp kết quả kiểm tra lớn 
hơn mức điều tra.

Cơ sở y tế phải lập, lưu giữ hồ sơ kết quả đo kiểm xạ môi 
trường làm việc và thông báo kết quả đo kiểm xạ môi trường 
làm việc cho NVBX y tế.

* Theo dõi và đánh giá liều chiếu xạ
Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải trang bị 

liều kế, theo dõi và đánh giá liều chiếu xạ theo quy định tại Điều 
15, Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN.

Cơ sở y tế phải thực hiện việc theo dõi và đánh giá liều chiếu 
GCN đào tạo an toàn bức xạ do Cục An toàn Bức xạ và

Hạt nhân cấp có giá trị 3 năm
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xạ cá nhân cho các NVBX y tế, với các hướng dẫn cụ thể như sau:
- Trang bị liều kế cá nhân cho các NVBX y tế và thực hiện đo 

đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho NVBX y tế ít nhất 03 tháng 
một lần.

- Đánh giá liều chiếu xạ cá nhân tổng cộng cho các NVBX y 
tế làm việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở = Tổng liều chiếu 
ngoài + liều chiếu trong.

+ Nguồn phóng xạ hở bao gồm thuốc phóng xạ, vật thể bị 
nhiễm bẩn phóng xạ, chất thải phóng xạ.

+ Tổng liều chiếu ngoài được xác định theo kết quả đánh 
giá bằng liều kế cá nhân.

+ Tổng liều chiếu trong được xác định bằng cách đo đánh 
giá trực tiếp hoặc đánh giá dựa trên kết quả theo dõi phông bức 
xạ nơi làm việc, nồng độ phóng xạ trong không khí nơi làm việc, 
mức nhiễm bẩn phóng xạ nơi làm việc và thời gian làm việc, 
quy trình làm việc.

- Cơ sở sử dụng thiết bị chụp X - quang can thiệp, phải trang 
bị cho mỗi người làm việc trực tiếp trong phòng đặt thiết bị 
(nhân viên vận hành thiết bị, bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng 
viên, hộ lý) 02 liều kế cá nhân, một liều kế đeo bên trong tạp dề 
cao su chì ở tầm bụng và một liều kế đeo bên ngoài tạp dề cao 
su chì ở tầm cổ để đánh giá chính xác liều chiếu xạ cá nhân cho 
các đối tượng này theo công thức: 

Liều hiệu dụng = 0,5 HW + 0,025 HN  
Trong đó, HW là kết quả đọc liều kế đeo bên trong tạp dề 

cao su chì
HN là kết quả đọc liều kế đeo bên ngoài tạp dề cao su chì
- Nếu kết quả đo liều hiệu dụng do chiếu ngoài đối với nhân 

viên vận hành thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế và thiết 
bị xạ trị hoặc kết quả đánh giá liều hiệu dụng tổng cộng (bao 
gồm cả chiếu ngoài và chiếu trong) đối với NVBX y tế làm việc 
có tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở (thuốc phóng xạ, vật thể bị 
nhiễm bẩn phóng xạ, chất thải phóng xạ) lớn hơn mức điều tra 
đã được xác lập, phải tiến hành xem xét lại quy trình làm việc, 
các biện pháp bảo vệ bức xạ và có biện pháp khắc phục.

- Phải có tài liệu hướng dẫn sử dụng liều kế và kiểm tra định 
kỳ để bảo đảm NVBX y tế đeo liều kế cá nhân, bảo quản liều kế 
cá nhân khi không sử dụng theo đúng quy định. Hướng dẫn sử 
dụng liều kế các bạn có thể tham khảo nội dung sau:

+ Mỗi NVBX được cấp 2 Liều kế đo liều (định kỳ 01 liều kế 
một lần để thay đổi) để đo liên tục liều lượng bức xạ mà mình 
phải chịu trong khi tiếp xúc với nguồn bức xạ ion hoá (1 liều kế 
đeo và 1 liều kế gửi về đơn vị đo kết quả theo định kỳ 3 tháng/
lần). Mỗi liều kế có một mã số riêng.

+ NVBX đeo liều kế cá nhân vào ngực áo của mình trong 
khi làm việc với nguồn bức xạ. Nếu sử dụng liều kế HARSHAW 
thì phải chú ý: Không cho mượn, không tháo rời để vào nguồn 
xạ, không để ướt.

+ Khi cơ sở y tế phát liều kế cho từng NVBX phải ghi ngày 
bắt đầu đeo và sau 3 tháng thu lại gửi về đơn vị đo kết quả 
và ghi ngày thu (khoảng thời gian này là thời gian làm việc 
của NVBX).

+ Khi thu liều kế cá nhân đã đeo, NVBX phải được phát tiếp 
ngay liều kế mới. Liều kế đã đeo được đóng gói cẩn thận và gửi 
về ngay đơn vị đọc kết quả. Liều kế TLD chuyển từ các cơ sở về sẽ 
được đưa vào máy đọc và đơn vị đọc kết quả sẽ trả kết quả bằng 
văn bản cho cơ sở y tế của NVBX.

+ Mỗi nhóm NVBX làm việc cùng một vùng địa lý nên có 
thêm ít nhất 2 liều kế tự do lấy làm phông nền được đặt trong 
phòng (nơi không có nguồn bức xạ nhân tạo). Cả 2 liều kế (định 
kỳ 01 liều kế một lần để thay đổi) này đều được gửi về đơn vị đọc 
kết quả cùng với các liều kế của NVBX.

+ Mỗi nhóm NVBX có một nhóm trưởng phụ trách ATBX do 
chủ cơ sở y tế bổ nhiệm, để thu nhận và gửi liều kế cũng như 
nhận kết quả và liên hệ với đơn vị đọc kết quả trong trường hợp 
cần thiết.

+ Nếu phải làm việc trong điều kiện ẩm ướt, thì liều kế phải 
bọc kín để bảo đảm nước không bị lọt vào liều kế.

- Trường hợp NVBX y tế làm mất liều kế cá nhân hoặc liều kế 
cá nhân bị hỏng, phải trang bị ngay liều kế cá nhân mới và tiến 
hành đánh giá mức liều chiếu xạ của nhân viên đó trong khoảng 
thời gian làm việc không đeo liều kế dựa trên thời gian làm việc 
thực tế (kết quả liều kế phông) hoặc dựa theo mức liều thường 
phải chịu trong khoảng thời gian đó của các lần đo trước.

- Định kỳ khi có kết quả liều kế phải thông báo kết quả đo 
liều chiếu xạ cá nhân cho NVBX y tế. Lưu ý: việc thông báo kết 

Liều kế cá nhân nhiệt phát quang viết tắt tiếng Anh TLD
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quả đo liều kế cần phải có bằng chứng xác nhận đã thực thiện 
thông báo.

- Lập, lưu giữ và quản lý hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân cho 
NVBX y tế theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 19/2012/
TT-BKHCN. Đặc biệt, Hồ sơ liều bức xạ của NVBX phải được 
lưu giữ trong thời hạn 30 năm kể từ khi không còn làm công 
việc bức xạ.

Nhân viên bức xạ phải bảo quản và lưu giữ sổ theo dõi liều 
bức xạ cá nhân.

Trường hợp NVBX y tế đồng thời làm việc cho nhiều cơ sở y 
tế khác nhau, mỗi cơ sở y tế phải thực hiện việc theo dõi, đánh 
giá liều chiếu xạ cá nhân cho người đó; NVBX y tế phải bảo đảm 
tổng cộng liều chiếu xạ nghề nghiệp từ các công việc bức xạ 
tại tất cả cơ sở mà họ làm việc không vượt quá giới hạn liều 
nghề nghiệp đối với NVBX quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 
19/2012/TT-BKHCN.

* Phương tiện bảo hộ cá nhân
Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải trang bị 

cho NVBX các phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định tại 
Điều 11, Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN.

Cơ sở y tế phải cung cấp đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân và 
thiết bị bảo vệ cho NVBX y tế, cụ thể:

- Tạp dề cao su chì cho nhân viên vận hành thiết bị X - quang 
chụp răng toàn cảnh, thiết bị X - quang chụp sọ, thiết bị chiếu, 
chụp X - quang tổng hợp, thiết bị X - quang tăng sáng truyền 
hình, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT Scanner. Trang bị tạp dề 
cao su chì cho những trường hợp cần người thân đỡ bệnh nhân 
trong quá trình chụp X-quang (hình 5).

- Tạp dề cao su chì, tấm cao su che tuyến giáp cho nhân viên 
vận hành thiết bị chụp X - quang di động; Trang bị tạp dề cao su 

chì, tấm cao su che tuyến giáp cho những trường hợp cần người 
thân đỡ bệnh nhân trong quá trình chụp X-quang.

- Tạp dề cao su chì, tấm cao su chì che tuyến giáp, kính chì, 
găng tay cao su chì cho nhân viên vận hành thiết bị X - quang 
can thiệp, bác sỹ, nhân viên làm việc trong phòng đặt thiết bị 
X - quang chụp can thiệp và chụp mạch.

- Quần áo bảo hộ lao động, găng tay, mũ trùm đầu, khẩu 
trang, giầy bảo hộ hoặc bao chân cho NVBX y tế (hình 4) làm 
việc tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở (thuốc phóng xạ, vật thể bị 
nhiễm bẩn phóng xạ, chất thải phóng xạ). 

- Bình phong chì che chắn cho nhân viên khi tiếp xúc với 
người bệnh lưu đã sử dụng thuốc phóng xạ hoặc đã cấy nguồn 
phóng xạ.

* Khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ y tế
Tổ chức và cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải tổ chức 

khám sức khỏe cho NVBX khi mới tuyển dụng, định kỳ hằng 
năm trong thời gian làm việc và khi chấm dứt làm công việc 
liên quan tới bức xạ.

NVBX phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của người 
phụ trách an toàn.

Cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí để NVBX y tế không bảo đảm 
yêu cầu về sức khỏe theo quy định chuyển làm công việc khác 
không tiếp xúc với bức xạ.

Cơ sở y tế phải lập, lưu giữ và quản lý hồ sơ khám sức khỏe 
của NVBX y tế theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 19/2012/
TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm ATBX trong chiếu 
xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng. Đặc biệt, hồ sơ sức 
khỏe của NVBX phải được lưu giữ trong thời hạn 30 năm kể từ 
khi không còn làm công việc bức xạ.

* Kiểm tra, giám sát nội bộ
Cơ sở y tế phải xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám 

sát nội bộ việc thực hiện các quy định, nội quy ATBX, quy trình 
làm việc.

Cơ sở y tế phải bảo đảm để mọi thiếu sót trong công tác 
quản lý ATBX phát hiện qua kiểm tra được xem xét và khắc phục. 

Định kỳ hằng năm, cơ sở y tế phải tiến hành xem xét lại các 
nội dung liên quan đến quản lý ATBX của cơ sở theo quy định tại 
Điều 18 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN.

Kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ phải được lập thành biên 
bản và lưu giữ trong hồ sơ ATBX./. (còn nữa)

QuangLV

Trang bị tạp dề cao su chì người thân đỡ bệnh nhân
trong quá trình chụp X-quang
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Trong điều kiện sống chung với dịch 
bệnh Covid-19, cùng với sức ép của biến 
động thị trường, biến đổi khí hậu làm 
cho việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông sản ngày càng trở nên khó khăn 
hơn. Lúc này khoa học và công nghệ giữ 
vai trò quan trọng trong việc nâng cao 
sức cạnh tranh cho nông sản Việt, đây là 
yêu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong 
các hoạt động: sản xuất, bảo quản, chế 
biến và thương mại hàng hóa nông sản. 
Trong giai đoạn hiện nay, thành tựu 
khoa học và công nghệ trên các lĩnh 
vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp 
phát triển nhanh chóng, đặc biệt là ứng 
dụng các thành tựu khoa học công nghệ 
trong sản xuất nông nghiệp, đó không 
chỉ yêu cầu mà còn là xu hướng tất yếu. 

“Để thúc đẩy tạo động lực cho 
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, có sản 
phẩm tăng trưởng giá trị gia tăng cao 
hơn, vai trò của ngành khoa học và 
công nghệ là rất quan trọng. Thứ nhất, 
đòi hỏi phải đưa các sự kiện kết nối cung 
cầu của ngành khoa học và công nghệ 
kết hợp tổ chức tọa đàm để thúc đẩy thị 
trường khoa học công nghệ cũng như 
là chuyển giao các tiến bộ khoa học và 
công nghệ phục vụ sản xuất đến cho các 
tổ chức, cá nhân làm nông nghiệp. Thứ 
hai, cần tổ chức giới thiệu sản phẩm, 
công nghệ có thể ứng dụng ngay, hỗ trợ 

các chương trình đổi mới sáng tạo, nâng 
cao năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ 
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt 
là các doanh nghiệp nông nghiệp phát 
triển trong thời gian tới” là chia sẻ của 
ông Lý Minh Hùng – Giám đốc Hợp tác 
xã sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch 
Thanh Bình (huyện Trảng Bom). 

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư này có nhiều công nghệ được 
ứng dụng trong nông nghiệp, tập trung 
vào công nghệ IoT, công nghệ sinh học. 
Đặc biệt trong những năm gần đây, công 
nghệ sinh học được đưa vào thực tiễn sản 
xuất trong nhiều lĩnh vực như trồng trọt, 
chăn nuôi, xử lý môi trường, công nghệ 
này đóng vai trò quan trọng trong nền 
kinh tế tuần hoàn như là tận dụng phế 
phẩm trong nông nghiệp chế biến tạo 
thành phân bón hoặc xử lý nước thải ao 
nuôi thủy sản tuần hoàn tái sinh, ứng 
dụng các quy trình nuôi mới, giúp bà con 
nông dân tiết kiệm nhiều kinh phí trong 
đầu tư sản xuất, giảm chi phí đầu vào 
tăng lợi nhuận đầu ra. 

Ứng dụng công nghệ sinh học vào 
sản xuất nếu được chuyển giao theo 
đúng hệ thống của từng cấp ngành 
chuyên môn, chắc chắn giúp ích cho 
bà con nông dân trong nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Tuy vậy, khó khăn về đầu 
ra nông sản đặt ra bài toán khác, đó là 

lựa chọn đối tác tham gia chuỗi giá trị 
để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông 
dân, cũng từ đây đặt ra bài toán khoa 
học công nghệ nào phục vụ bảo quản 
sau thu hoạch và chế biến. Vì sản phẩm 
nông nghiệp ngoài tiêu thụ tươi còn một 
lượng không nhỏ cần nghiên cứu chế 
biến tạo nên sản phẩm giá trị gia tăng 
mới. “chúng tôi rất mong muốn các cấp 
các ngành có cơ chế hoặc chương trình 
hỗ trợ cho bà con nông dân về đầu ra 
cho sản phẩm, cũng như việc chế biến 
nâng cao giá trị cho cây bưởi đào tại tổ 
hợp tác chúng tôi, để tránh tình trạng 
được mùa mất giá, khiến nhiều hộ dân 
ở đây phải chặt bỏ cây bưởi, chuyển đổi 
sang một cây trồng khác” là những lời 
bộc bạch của bà Nguyễn Thị Hương – 
thành viên tổ hợp tác cây Bưởi (xã Xuân 
Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Để góp phần giải quyết khó khăn 
đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, điều 
này đòi hỏi cần tạo nên một môi trường 
khoa học và công nghệ có tính đặc 
trưng, làm điểm kết nối cung cầu công 
nghệ phục vụ cho các chủ thể tham gia. 
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có không ít 
các Viện, trường, trung tâm chuyển giao 
ứng dụng khoa học và công nghệ …, 
tuy vậy câu chuyện gặp nhau giữa cung 
và cầu công nghệ cũng chưa thực sự đạt 
hiệu quả cao. 

VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI
CUNG CẦU CÔNG NGHỆ 

GẮN VỚI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG NÔNG 
NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Ngành nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn 
như ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện nay, nông nghiệp đang được quan tâm đầu tư xứng tầm để giải quyết 
những điểm nghẽn từ lâu còn tồn tại. Một trong những vấn đề cốt lõi đó là đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng 
khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Ứng dụng tốt khoa học công nghệ mới sẽ tạo nên giá trị gia tăng cao cho 
các sản phẩm nông nghiệp.
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Ông Nguyễn Văn Khôn – Giám đốc 
Công ty cổ phần đầu tư phát triển dược 
liệu ETZ cho hay: “từ một ý tưởng để 
đưa ra sản phẩm cần trải qua rất nhiều 
giai đoạn.Thứ nhất là từ giai đoạn làm 
nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm, 
đó là vai trò của nhà khoa học, từ chỗ 
hình thành nên sản phẩm cho tới thực 
tế triển khai được ra thị trường đó là 
giai đoạn phải chuyển giao qua giai 
đoạn sản xuất thử nghiệm, rồi mở rộng 
quy mô. Ở các trường đại học thì mới chỉ 
ra sản phẩm ở trong phòng thí nghiệm, 
còn thử nghiệm thị trường để xem sản 
phẩm đó nó khả thi hay không, có thể 
mở rộng quy mô sản xuất, sản xuất thực 
tế xem có giữ mức chi phí hợp lí để đưa 
sản phẩm ra thương mại hay không thì 
đó là vấn đề mà chưa có sự kết nối giữa 
các hoạt động nghiên cứu khoa học với 
hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp”.

Khoa học và công nghệ có ý nghĩa 
quan trọng trong nghiên cứu sản phẩm 
mới và đưa sản phẩm vào thương mại, 
điều đặc biệt có ý nghĩa đối với cộng 
đồng doanh nghiệp khởi nghiệp và khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay. Thực 
tế cho thấy hoạt động chuyển giao ứng 
dụng thành tựu khoa học công nghệ mới 
vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai diễn ra còn chậm so với 
nhiều nơi khác.  Hiện nay vấn đề chuyển 
giao công nghệ là vấn đề quan trọng 
đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Thông qua chuyển giao 
công nghệ, các doanh nghiệp sẽ đổi 
mới được công nghệ và tạo ra được sản 
phẩm có sức cạnh tranh cao hơn trên thị 
trường. Trên thực tế hoạt động chuyển 
giao công nghệ mới chỉ tập trung vào 
khu vực thành thị, các khu vực miền 
núi, nông thôn hoạt động chuyển giao 
công nghệ còn ít, việc này có một yếu 

tố là cơ sở hạ tầng về công nghệ chưa 
được đầy đủ, cho nên các doanh nghiệp 
cần công nghệ và doanh nghiệp có 
công nghệ, ít có cơ hội được tiếp xúc 
gặp nhau. Bên cạnh đó trên thực tế các 
đơn vị làm các dịch vụ về chuyển giao 
công nghệ, tư vấn công nghệ và kết nối 
cung cầu công nghệ trên địa bàn tỉnh 
vẫn còn chưa phát triển. Đây là lí do 
cho các hoạt động, số lượng hợp đồng 
chuyển giao công nghệ còn ít. Một vấn 
đề nữa là năng lực về công nghệ của các 
đơn vị doanh nghiệp mà muốn tiếp cận 
về công nghệ thì năng lực của họ cũng 
còn thấp, vốn đầu tư nhỏ, nhất là doanh 
nghiệp vừa và nhỏ thì vốn đầu tư rất 
nhỏ. Do đó cần phải có cơ chế để vay 
vốn; hỗ trợ vốn từ ngân hàng hoặc hỗ 
trợ khác từ nhà nước từ đó mới thúc đẩy 
họ tiếp cận công nghệ mới. Thêm nữa 
bản thân các doanh nghiệp từ nội tại 
phải thấy nhu cầu cần thiết phải đi tìm 
kiếm công nghệ để chuyển giao hoặc 
tiếp nhận công nghệ mới. 

Hàng năm, Sở Khoa học và công 
nghệ phối hợp với cá cơ quan ban ngành 
có liên quan tổ chức các hội chợ công 
nghệ, techmart, techdemo, techfest, 
tổ chức sàn giao dịch công nghệ trực 
tuyến nhằm tăng cường việc kết nối và 
trao đổi công nghệ giữa các tổ chức cá 
nhân với nhau. Các hoạt động này trong 
thời gian tới cần phải tiếp tục đẩy mạnh 
vì công nghệ cũng là một loại hàng hóa, 
chỉ khác đây là hàng hóa vô hình. Một 
yêu cầu đặt ra là làm sao hàng hóa này 
sau khi các viện,  trường tạo ra hoặc 
các doanh nghiệp mà người ta có công 
nghệ đã được thương mại hóa, phải 
được đưa ra trao đổi mua bán trên thị 
trường, đó chính là thị trường khoa học 
công nghệ. Mỗi sản phẩm mới được ra 
mắt trên thị trường đều là những kết 

quả nghiên cứu sáng tạo của một đơn 
vị kinh tế, nó cũng đại diện cho một sự 
sáng tạo mới, sự chuyển tải khoa học 
kỹ thuật vào cuộc sống. Thế nên việc 
tạo nên nhiều điểm kết nối cung cầu 
công nghệ, hoặc vườn ươm công nghệ, 
không gian sáng chế, chính là giải pháp 
tốt thúc đẩy khoa học và công nghệ ứng 
dụng rộng rãi hơn. 

Thực tế khoa học và công nghệ cũng 
là sản phẩm hàng hóa nhưng là loại 
hoàng hóa đặc biệt, nên việc chuyển 
giao và ứng dụng cũng rất khác biệt. 
Vậy làm thế nào giúp cho các tổ chức 
các nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp 
trong nông nghiệp tiếp nhận và ứng 
dụng thành công  công nghệ. Vấn đề ở 
đây chính là khả năng, năng lực thẩm 
định và tiếp nhận công nghệ của các 
doan nghiệp nông nghiệp, nhất là đối 
tượng doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn 
tỉnh. Do đó, vai trò của các đơn vị làm 
dịch vụ đánh giá, thẩm định công nghệ 
là rất quan trọng, để đảm bảo khả năng 
thành công trong chuyển giao công 
nghệ. Một vấn đề cần lưu ý là trong 
chuyển giao công nghệ, cần hướng đến 
tư duy cả hai bên cùng phải thắng, tức 
là cả 2 bên cùng phải thực hiện chuyển 
giao: một bên là chuyển giao, một bên 
là tiếp nhận, và cả hai bên phải phối 
hợp chặt chẽ với nhau để sản phẩm có 
áp dụng công nghệ được chuyển giao 
phải tiêu thụ được trên thị trường và 
sản phẩm này tiêu thụ trên thị trường 
phải có lợi nhuận. Như vậy bên chuyển 
giao công nghệ cũng thu được chi phí, 
bên nhận được công nghệ thì tiếp cận 
được công nghệ mới, dần nâng cao 
năng lực công nghệ và nâng cao chất 
lượng sản phẩm.

 Nguyễn Thị Hạnh


