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Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng 
mô hình sản xuất hồ tiêu theo tiêu 
chuẩn Global G.A.P và liên kết từ 

sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
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xem tieáp trang 7

xem tieáp trang 9

xem tieáp trang 5

xem tieáp trang 2

AA1



Với mục tiêu cải thiện chất lượng 
và an toàn vệ sinh thực phẩm, góp 
phần thay đổi tập quán canh tác, nâng 
cao tính cạnh tranh sản phẩm hồ tiêu 
huyện Trảng Bom, từ tháng 11/2017 
đến 11/2020UBND huyện Trảng Bom 
phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu 
Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ thực 
hiện thành công dự án “Ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản 
xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global 
G.A.P và liên kết từ sản xuất đến tiêu 
thụ sản phẩm tại huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai”. 

Đồng Nai là một trong những 
tỉnh có diện tích và sản lượng hồ tiêu 
lớn ở miền Đông Nam Bộ và là một 
trong 8 tỉnh được Bộ Nông nghiệp & 
Phát triển  Nông Thôn (NN&PTNT) phê 
duyệt quy hoạch phát triển ngành 
hồ tiêu đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030 (Quyết định số 1442/
QĐ-BNN-TT ngày 27/06/2014 của Bộ 
trưởng Bộ NN&PTNT). Theo thống kê 
của Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA) 
năm 2019, diện tích hồ tiêu của tỉnh 
Đồng Nai là 18.191 ha, sản lượng 
đạt khoảng 30.000 tấn. Cây hồ tiêu ở 
Đồng Nai được trồng chủ yếu ở huyện 
Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Tân Phú và Xuân 

Lộc. Mặc dù diện tích tăng song do 
canh tác chưa tuân thủ chặt chẽ quy 
trình phòng trừ sâu bệnh, thiếu sự liên 
kết,  tổ chức trong toàn chuỗi sản xuất 
khiến việc canh tác, thu hoạch, bảo 
quản hồ tiêu  không đáp ứng yêu cầu 
về chất lượng, an toàn thực phẩm theo 
quy định từ đó ảnh  hưởng nhiều tới sự 
ổn định chất lượng của sản phẩm.

Sau 37 tháng thực hiện dự án, kết 
quả dự án đã đánh giá được hiện trạng 
sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global 
G.A.P tại huyện Trảng Bom nhằm xây 
dựng mô hình sản xuất hồ tiêu đạt tiêu 
chuẩn Global G.A.P, xây dựng nhãn hiệu 
và tạo kênh liên kết từ sản xuất đến tiêu 
thụ sản phẩm hồ tiêu tại huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai để chuyển giao 
kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo Global 
G.A.P cho nông dân:

* Điều tra hiện trạng sản xuất 
hồ tiêu theo tiểu chuẩn Global 
G.A.P. tại huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai

Đa số người dân trồng hồ tiêu ở 
5 xã Thanh Bình, Cây Gáo, Sông Trầu, 
Bàu Hàm, Sông Thao đều có kinh 
nghiệm chăm sóc cây hồ tiêu. Tuy 
nhiên, để sản xuất hồ tiêu theo tiêu 

chuẩn Global G.A.P. nhà vườn cần phải 
thay đổi nhận thức trong sản xuất 
hồ tiêu, đặc biệt là vấn đề sử dụng 
thuốc BVTV. Vùng sản xuất hồ tiêu ở 
2 xã Thanh Bình và Cây Gáo chưa bị ô 
nhiễm đất và nước, có thể sản xuất hồ 
tiêu theo tiêu chuẩn Global G.A.P.

* Xây dựng mô hình sản xuất 
hồ tiêu đạt tiêu chuẩn Global 
G.A.P tại huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai

Đã chọn được 8 hộ đủ điều kiện 
tham gia với tổng diện tích 8 ha, trên 
địa bàn hai xã Thanh Bình và Cây Gáo 
(Bảng 2).

Sau khi chọn được các hộ tham 
gia mô hình, tiến hành đào tạo, tập 
huấn cho  các hộ các nội dung sản xuất 
hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global G.A.P. 
Tiến hành xây dựng hệ thống quản lý, 
soạn thảo tài liệu, biểu mẫu, thống 
nhất quy trình sản xuất, xây dựng cơ 
sở vật chất, hướng dẫn ghi chép nhật 
ký sản xuất, phân tích mẫu, hướng 
dẫn đánh giá nội bộ và khắc phục lỗi, 
đăng ký chứng nhận sản phẩm và lập 
hồ sơ khắc phục.

Các nhà vườn tham gia mô hình 
đã nhận thức được tầm quan trọng khi 
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Tieáp theo trang 1

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất hồ tiêu
theo tiêu chuẩn Global G.A.P và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ

sản phẩm tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai



sản xuất theo Global G.A.P. và thay đổi 
nhận thức về canh tác cây hồ tiêu. Cả 
8 thành viên đều tuân thủ tốt các qui 
định của Global G.A.P. và đã được Tổ 
chức chứng nhận NHO-QSCERT đánh 
giá đều đạt tiêu chuẩn Global G.A.P. với 
diện tích 8 ha. Qua phân tích năng suất 
cũng như hiệu quả kinh tế cho thấy áp 
dụng quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn 
Global G.A.P. cho năng suất và hiệu quả 
kinh tế cao hơn so với vườn không sản 
xuất theo Global G.A.P.

* Xây dựng nhãn hiệu và tạo 
kênh liên kết từ sản xuất đến tiêu 
thụ sản phẩm hồ tiêu tại huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Mô hình liên kết từ sản xuất đến 
tiêu thụ sản phẩm đã giúp nhà vườn 
và THT có thêm thông tin về thị trường 
tiêu thụ hồ tiêu, đã giới thiệu các công 
ty thu mua sản phẩm hồ tiêu có uy 
tín trên thị trường. Đây là một trong 
những khâu rất quan trọng nhằm 
nâng cao giá trị sản phẩm và đảm bảo 
đầu ra thuận lợi cho người sản xuất. 
Với thành công của dự án là đã liên kết 
được với công ty thu mua hồ tiêu, đã 
xây dựng được website để quảng bá 
sản phẩm và cập nhật thông tin kỹ 
thuật sản xuất và thị trường tiêu thụ 
đây sẽ là động lực thúc đẩy các nhà 
vườn khác tham gia mô hình này.

* Chuyển giao kỹ thuật sản 
xuất hồ tiêu theo Global G.A.P.

Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn 
quả miền Đông Nam Bộ đã phối hợp 
với UBND xã Thanh Bình và xã Cây Gáo 
đã tổ chức 8 lớp tập huấn với số lượng 
học viên là 40 lượt người/lớp. Tổng 
số học viên tham dự lớp tập huấn là 
320 người. Với nội dung tập huấn: Kỹ 
thuật nhân giống hồ tiêu; Kỹ thuật 

trồng, chăm sóc và quản lý sâu bệnh 
cây tiêu theo tiêu chuẩn Global G.A.P; 
Quy trình ủ nóng phân chuồng; Quy 
trình phòng trừ sâu bệnh hại trên cây 
hồ tiêu; Danh mục cơ sở vật chất theo 
yêu cầu của G.A.P.

Đội ngũ kỹ thuật viên là lực lượng 
nồng cốt cho sự thành công của mô 
hình chính vì thế từ ngày 01/12 đến 
ngày 10/12/2017 Trung tâm Nghiên 
cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ 
đã mở khóa đào tạo kỹ thuật viên tại 
Trung tâm. Khóa đào tạo có 10 học 
viên. Các học viên sau khi được đào 
tạo đã nắm vững việc nhân giống vô 
tính cây giống hồ tiêu, chăm sóc cây 
giống và quản lý vườn ươm hồ tiêu, kỹ 
thuật trồng và chăm sóc cây hồ tiêu; 
kỹ thuật bón phân cân đối cho cây hồ 
tiêu; tưới tiêu nước hợp lý; nhận diện 
và phòng trừ một  số sâu bệnh hại 
quan trọng và phổ biến trên cây hồ 
tiêu; IPM, ủ phân hữu cơ có bổ sung 
vi sinh vật; thu hái, sơ chế và bảo quản 
hồ tiêu, sản xuất hồ tiêu theo tiêu 
chuẩn Global G.A.P; các yêu cầu và quy 
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Cây giống tiêu lươn

Cây giống tiêu thân
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định phải tuân thủ trong sản xuất hồ 
tiêu theo Global G.A.P. (cơ sở vật chất, 
sơ cấp cứu, an toàn lao động, nhật ký 
đồng ruộng, an toàn VSTP). Tất các các 
học viên đều được đánh giá đạt yêu 
cầu thông qua kết quả đánh giá cuối 
khóa và được cấp chứng nhận.

Vào tháng 01/2019, dự án đã tổ 
chức tham quan thực tế vườn sản xuất 
hồ tiêu đạt tiêu chuẩn Global G.A.P. 
tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp 
Quảng Thành (xã Quảng Thành, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho 
40 người bao gồm các hộ tham gia mô 
hình, cán bộ nông nghiệp địa phương 
và các nhà vườn thuộc 2 xã Thanh Bình 
và Cây Gáo.

Sau khi thực hiện mô hình sản 
xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global 
G.A.P.  Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn 
quả miền Đông Nam Bộ đã phối hợp 
với UBND xã Thanh Bình và xã Cây Gáo 
tổ chức hội thảo đầu bờ, 3 buổi hội 
thảo đầu bờ đã có 120 người gồm cán 
bộ địa phương, nhà vườn ở tham dự. 
Qua buổi hội thảo, các nhà vườn hồ 
tiêu có thể trao đổi kinh nghiệm sản 
xuất hồ tiêu và cùng thảo luận những 

thuận lợi và khó khăn khi sản xuất. Từ 
đó, các nhà vườn đã nắm được yêu cầu 
và kỹ thuật canh tác hồ tiêu theo tiêu 
chuẩn Global G.A.P.

* Xây dựng sổ tay Quy trình 
sản xuất hồ tiêu theo tiểu chuẩn 
Global G.A.P. ở huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai

Dự án đã tiến hành biên soạn sổ 
tay “Quy trình sản xuất hồ tiêu theo 
tiêu chuẩn Global G.A.P.”. Sổ tay quy 
trình được trình bày đầy đủ những nội 
dung cần thiết để thực hiện sản xuất 
cây hồ tiêu theo tiêu chuẩn Global 
G.A.P. phù  hợp với điều kiện ở huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, có hình 
ảnh minh họa cụ thể ở từng nội dung.

 * Hiệu quả kinh tế xã hội
Trước yêu cầu của phát triển 

sản xuất và thị trường tiêu thụ, việc 
nghiên cứu xây dựng mô hình sản 
xuất hồ tiêu đạt chứng nhận thực 
hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn 
quốc tế Global G.A.P. có ý nghĩa về mặt 
kinh tế cũng như xã hội.

Hiệu quả kinh tế trực tiếp từ các 
mô hình sản xuất hồ tiêu đã được 
khẳng định trong thực tế với chênh 

lệch giữa hộ tham gia mô hình so 
với đối chứng. Tuy nhiên, so với trước 
khi thực hiện mô hình thì chưa đem 
lại hiệu quả kinh tế cho nhà vườn, 
nguyên nhân là do giá tiêu xuống 
thấp. Nâng cao trình độ, nhận thức và 
trách nhiệm của người sản xuất, đặc 
biệt là nông dân trong việc sử dụng 
các hoá chất (thuốc bảo vệ thực vật, 
chất bảo quản, chất kích thích sinh 
trưởng, phân bón…) trong chuỗi sản 
xuất nông sản thực phẩm. Đáp ứng 
nhu cầu thông tin kỹ thuật cho nhà 
vườn: Các nội dung chuyển giao kỹ 
thuật của Dự án giúp đáp ứng nhu cầu 
thông tin kỹ thuật và thị trường cho 
nhà vườn trồng hồ tiêu trên địa bàn.

Tạo công ăn việc làm, đời sống 
người dân được cải thiện góp phần 
nâng cao đời sống vật chất - 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.  Đảm bảo sức khỏe 
và phúc lợi cho người lao động. Tăng 
khả năng cạnh tranh sản phẩm, yên 
tâm hơn trong việc giải quyết đầu ra: 
Khi đạt được chứng nhận Global G.A.P. 
sản phẩm sẽ được người tiêu dùng 
và doanh nghiệp tin cậy. Vì vậy, sản 
phẩm sẽ có thể đứng vững trên thị 
trường trong và ngoài nước. Do đó, sẽ 
đem lại hiệu quả kinh tế bền vững cho 
người sản xuất.

Liên kết các hộ sản xuất nhỏ lẻ 
hình thành nên THT tạo nên phương 
phức sản xuất kinh tế tập thể nhằm 
hình thành vùng sản xuất có diện 
tích lớn, tập trung, sản phẩm đạt chất 
lượng và an toàn nhằm tạo ra sản 
phẩm có thương hiệu và đem lại hiệu 
quả kinh tế cho người sản xuất.

Phương Anh

Cắt tỉa thân hồ tiêu làm giống sau 12 tháng trồng



Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin 
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CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH  Vào 
Thời gian qua, một số bệnh viện 

tại Đồng Nai đã ứng dụng có hiệu quả 
công nghệ thông tin vào công tác 
khám, chữa bệnh, nhờ đó đã giảm bớt 
các thủ tục đối với nhân viên y tế, thời 
gian khám bệnh của người dân được 
rút ngắn. Đặc biệt, trong bối cảnh 
dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức 
tạp như hiện nay, thì việc ứng dụng 
công nghệ thông tin này đã cho thấy 
hiệu quả thiết thực, nhất là trong việc 
tránh tập trung đông người, phòng 
chống dịch bệnh. 

* Triển khai thanh toán viện 
phí không dùng tiền mặt

Từ tháng 11 năm 2021, Bệnh 
viện Đồng Nai 2 bắt đầu triển khai 
phương thức đăng ký khám bệnh và 
thanh toán viện phí mới không dùng 
tiền mặt. Giải pháp này nhằm hạn chế 
tình trạng chờ đợi, tạo thuận lợi cho 
người đến khám, chữa bệnh, đồng 

thời giúp khách hàng quản lý chi phí 
khám bệnh thông qua thẻ khám bệnh 
có chức năng thanh toán như thẻ ATM.

Anh Lê Quốc Việt, người dân đến 
khám tại Bệnh viện Đồng Nai 2 cho 
biết, nhiều lần đến khám bệnh tại 
bệnh viện Đồng Nai 2, song, lần này, 
quá trình đăng ký khám bệnh nhanh 
chóng và thuận lợi hơn những lần 
trước khá nhiều.

Theo bệnh viện Đồng Nai 2, ưu 
điểm của phương thức đăng ký khám 
bệnh và thanh toán viện phí mới này 
là có thể thực hiện thanh toán viện phí 
nhanh chóng, tiện lợi, mọi lúc mọi nơi, 
không cần di chuyển nhiều khu vực. 
Việc đăng ký khám bệnh cũng thuận 
lợi hơn khi người bệnh không cần xếp 
hàng lấy số thứ tự, không chờ đợi khi 
đăng ký khám bệnh.

 Ngoài ra người bệnh có thể quản lý 
tài sản như: sử dụng tài khoản như tính 

năng của thẻ ATM tránh nguy cơ mất 
mát của việc sử dụng tiền mặt, giảm nhẹ 
áp lực mất mát tiền khi đi lại tàu xe trên 
đường và trong quá trình nằm viện.

Theo BS CKII Bùi Văn Dũng Anh, 
Phó Tổng giám đốc Bệnh viện Đồng 
Nai 2, mục tiêu của việc thanh toán 
viện phí không dùng tiền mặt là 
hướng tới bệnh viện thông minh, 
chấm dứt tình trạng để người dân 
phải xếp hàng chờ đợi đóng viện phí 
như hiện nay. 

Với phương thức đăng ký khám 
bệnh và thanh toán này, khi nhận 
được thông báo số tiền cần phải thanh 
toán từ bệnh viện, người bệnh có thể 
sử dụng điện thoại thông minh có 
kết nối internet hoặc 3G/4G để thanh 
toán trực tuyến qua Internet banking/
Mobile banking. Trong trường hợp 
người dân không sử dụng điện thoại 
thông minh, có thể thanh toán qua 

Ứng dụng CNTT khám chữa bệnh
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các cây ATM của ngân hàng được đặt ở 
các cơ sở khám, chữa bệnh. 

* Hiệu quả đăng khí khám 
chữa bệnh và thanh toán qua thẻ 
One Card

Thực hiện chủ trương thanh toán 
không dùng tiền mặt, gần 2 năm trước 
đây, bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã 
triển khai đăng ký khám, chữa bệnh 
và thanh toán qua thẻ One card. Đây 
là bước tiến mới trong ứng dụng công 
nghệ thông tin để nâng cao chất lượng 
khám, chữa bệnh và phục vụ người dân 
tại bệnh viện tuyến đầu của tỉnh. 

Nếu như với quy trình khám chữa 
bệnh thông thường, người dân phải 
bốc số thứ tự, rồi đến khu vực đăng 
ký khám ngoại trú chờ đến lượt để 
vào đăng ký bệnh cần khám. Nhưng 
từ khi triển khai phần mềm đăng ký 
khám bệnh trực tuyến, người dân có 
thể chủ động hơn trong việc khám 
bệnh, có thể ngồi tại nhà để đặt lịch 
khám bệnh trước. Nhờ vậy, bệnh nhân 
tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, 

đồng thời hạn chế việc tập trung đông 
người, phòng tránh dịch Covid-19.

ThS Nguyễn Văn Phi, Trưởng 
phòng CNTT, Bệnh viện đa khoa Đồng 
Nai chia sẻ, sau quá trình gần 2 năm 
triển khai thẻ One Card tại bệnh viện 
đa khoa Đồng Nai cho thấy đã có 
những thay đổi rõ rệt trong quy trình 
khám chữa bệnh. Việc này không chỉ 
giúp người bệnh chủ động thời gian, 
tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi, 
cập nhật thông tin sức khỏe nhanh 
chóng… mà công tác khám bệnh 
cũng giảm được rất nhiều áp lực so 
với trước, đặc biệt là giải quyết triệt 
để tình trạng bức xúc do chờ đợi lâu, 
sai sót trong quá trình nhập thông tin, 
giảm được những thủ tục gây phiền 
hà cho người bệnh.

Bác sĩ CKII. Lê Thị Phương Trâm, 
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 
Đồng Nai cho hay, thẻ One Card giúp 
việc đăng ký khám chữa bệnh được 
thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ 
đợi, giảm thủ tục hành chính, bảo 
đảm kết quả nhanh chóng, dữ liệu 

bệnh nhân được lưu trữ vào hệ thống 
bệnh án điện tử chính xác hơn. Ngoài 
việc xác định đúng người bệnh, thông 
qua thẻ này, người bệnh dễ dàng truy 
xuất các thông tin cá nhân, thông tin 
thẻ BHYT, thông tin khám chữa bệnh 
của những lần trước đó trong những 
lần tái khám. Hiện tại, chương trình sử 
dụng thẻ One Card được triển khai áp 
dụng cho tất cả bệnh nhân đến khám 
ngoại trú tại bệnh viện và cấp thẻ 
miễn phí tại khu khám bệnh BHYT.

“Tiên phong triển khai đề án Xây 
dựng bệnh viện thông minh, hướng 
đến một bệnh viện không giấy, không 
xếp hàng, không mang tiền mặt, đơn 
giản hóa các thủ tục trong khám chữa 
bệnh, bệnh viện đa khoa Đồng Nai 
kỳ vọng, thẻ One Card sẽ góp phần 
cải thiện và rút ngắn quy trình khám 
chữa bệnh, mang đến dịch vụ y tế 
chất lượng cao, hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh” - bác sĩ CKII. Lê Thị 
Phương Trâm nhấn mạnh.

Hoài An

Ứng dụng CNTT khám chữa bệnh
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Tài sản của doanh nghiệp có thể 
được chia làm hai loại chính: Tài sản 
hữu hình (bao gồm nhà xưởng, máy 
móc, nguồn vốn và cơ sở hạ tầng) và 
tài sản vô hình (bao gồm nguồn nhân 
lực, bí quyết kỹ thuật, ý tưởng, nhãn 
hiệu, kiểu dáng, sáng chế và những 
tài sản vô hình khác có được từ khả 
năng sáng tạo và đổi mới của họ). 
Theo truyền thống, tài sản hữu hình 
chiếm phần lớn giá trị của doanh 
nghiệp, và được coi là có vai trò quyết 
định đối với năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp trên thị trường. Tuy 
nhiên, trong những năm gần đây 

nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng tài 
sản vô hình của họ có giá trị lớn hơn 
nhiều lần so với các tài sản hữu hình. 
Vì do tính chất “vô hình” của tài sản 
trí tuệ mà việc thực hiện các quyền sở 
hữu đối với tài sản diễn ra khó khăn 
hơn. Tài sản trí tuệ luôn đứng trước 
một nguy cơ xâm phạm rất lớn. Khoa 
học công nghệ đã mang lại cho con 
người những thành tựu không thể 
phủ nhận, nhưng đó cũng chính là 
con dao hai lưỡi khi khoa học đã bị 
kẻ xấu lợi dụng làm phương tiện cho 
hành vi xâm phạm quyền sử hữu trí 
tuệ. Đối tượng bị xâm phạm thường 

là Kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu 
và sáng chế. Việc xác định thiệt hại 
trong những trường hợp xâm phạm 
là vô cùng khó khăn. Vì vậy, việc bảo 
hộ kiểu dáng công nghiệp càng có ý 
nghĩa, vai trò to lớn, góp phần ngăn 
chặn những hành động xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó việc thiết kế kiểu 
dáng công nghiệp không thể không 
nhắc đến vai trò của một nhà thiết kế 
kiểu dáng công nghiệp trong quá trình 
phát triển sản phẩm. Nhà thiết kế kiểu 
dáng công nghiệp là người thiết lập 
ngôn ngữ thiết kế của từng sản phẩm, 

Kiểu dáng công nghiệp của Coca Cola không ngừng thay đổi và đa dạng

TRUYỀN TẢI NGÔN NGỮ THIẾT KẾ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 

Vào cuộc sống

Tieáp theo trang 1
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cũng như thương hiệu và bản sắc của 
doanh nghiệp. Nhà thiết kế kiểu dáng 
công nghiệp là một yếu tố quan trọng 
của quá trình bởi vì họ có cái nhìn sâu 
sắc về xu hướng thị trường và sở thích 
của người tiêu dùng. Các nhà thiết kế 
công nghiệp thường tập trung vào 
ngoại hình, chức năng và khả năng 
sản xuất của sản phẩm. Bên cạnh đó, 
họ thường tham gia nhiều hơn trong 
một chu kỳ phát triển sản phẩm một 
cách liên tục bằng cách cải tiến kiểu 
dáng, cải tiến mẫu mã. Tất cả điều 
này hướng đến giá trị lâu dài và trải 
nghiệm một sản phẩm hoặc dịch vụ 
cung cấp cho người dùng. 

Bảo hộ kiểu dáng không có nghĩa 
là dành cho chủ sở hữu kiểu dáng các 
độc quyền trong việc khai thác thương 

mại sản phẩm hay bộ phận sản phẩm 
đó mà bảo hộ kiểu dáng chỉ giành 
cho chủ sở hữu kiểu dáng quyền khai 
thác thương mại sản phẩm hay bộ 
phận sản phẩm mang kiểu dáng công 
nghiệp được bảo hộ. Do vậy, việc bảo 
hộ kiểu dáng không ngăn cản các nhà 
sản xuất khác trong việc chế tạo hay 
buôn bán sản phẩm hay bộ phận sản 
phẩm có chức năng tiện ích tương tự 
nếu các sản phẩm đó không thể hiện 
hay tái tạo kiểu dáng được bảo hộ.

 Điểm khác của sở hữu công 
nghiệp như nhãn hiệu thì kiểu dáng 
công nghiệp có những điểm khác biệt 
cơ bản. Chức năng quan trọng nhất 
của nhãn hiệu là chức năng phân biệt 
hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá 
nhân khác nhau. Có thể hiểu rằng bất 

kỳ dấu hiệu nào đáp ứng được khả 
năng phân biệt sản phẩm, dịch vụ 
này với sản phẩm, dịch vụ khác đều 
được đăng ký là nhãn hiệu. Trong khi 
đó, một hình dáng bên ngoài của sản 
phẩm nếu được tạo ra một cách dễ 
dàng đối với người có trình độ trung 
bình thuộc lĩnh vực tương ứng thì 
lại không được bảo hộ như một kiểu 
dáng công nghiệp. Như vậytính sáng 
tạo trong kiểu dáng công nghiệp được 
đề cao hơn so với nhãn hiệu. Mặt 
khác, nhãn hiệu có thể gắn với hàng 
hóa hoặc dịch vụ còn Kiểu dáng công 
nghiệp thì bắt buộc phải gắn liền với 
một sản phẩm nhất định vì đó là “hình 
dáng bên ngoài của sản phẩm”.

Ngày nay những nhà phát triển 
thương hiệu đều nhận ra sự cần thiết 
và tầm quan trọng một hệ thống hình 
ảnh riêng biệt của doanh nghiệp qua 
hình ảnh và kiểu dáng sản phẩm là 
ngôn ngữ của sản phẩm góp phần tạo 
ra sự khác biệt và thương hiệu cho sản 
phẩm riêng mình. Việc thiết kế kiểu 
dáng sản phẩm là nền tảng trong 
chiến lược phát triển thương hiệu 
nhằm tạo ra mẫu sản phẩm mới mẻ 
và thành công để gửi đến khách hàng 
và người tiêu dùng.

NHC

Bảo hộ kiểu dáng của xe máy

Các sản phẩm của Samsung ngày càng phong phú và đa dạng về kiểu dáng



Tận dụng dầu thừa trong khi nấu 
ăn, bạn có thể tạo ra những bánh xà 
phòng để rửa tay. Một bánh xà phòng 
nhỏ bạn làm từ dầu thừa nhưng đều 
có sứ mệnh riêng của nó, mỗi bánh xà 
phòng là bớt đi những cảnh tắc cống 
ở khu chung cư, phòng trọ, góp phần 
hạn chế dầu thải ra môi trường gây ô 
nhiễm.

1. Những lưu ý trước khi bắt 
đầu làm xà phòng

- Dụng cụ làm xà phòng nên 
bằng Inox hoặc nhựa tuyệt đối không 
sử dụng nhôm và sắt

- Không dùng chung dụng cụ làm 
xà phòng để nấu nướng ăn uống

- Khi làm xong xà phòng, dụng 
cụ và nguyên liệu (đặc biệt là NaOH) 
phải cất cẩn thận. Bạn có thể bỏ vào 
tủ khóa kín, tránh để cho trẻ em tiếp 
xúc trực tiếp.

- Chọn nơi thoáng mát để làm xà 
phòng

- Khi làm xà phòng đảm bảo 
không có trẻ em chơi đùa

- Chuẩn bị các dụng cụ bảo hộ lao 
động như găng tay, mắt kính, khẩu 
trang, …

2. Chuẩn bị 
Nguyên liệu
- 500 g dầu thừa bỏ cặn
- 190 g nước
- 64 g NaOH
Dụng cụ
- Tô đựng
- Muỗng 
- Máy khuấy (có thể thay bằng 

cây đánh trứng)
- Khuôn đựng xà phòng (tái chế 

hộp sữa, lọ dầu ăn thừa)
- Tinh dầu (xả, bưởi, chanh, … 

chọn loại bạn thích)
3. Cách làm
Cho 64 g NaOH vào 190 g nước. 

Lưu ý không làm ngược lại (đổ nước 
vào NaOH), trong lúc pha có khói bốc 
lên tuyệt đối không được ngửi khói 
đó, có thể mở cửa, hoặc bật quạt để 
không khí đối lưu cho khói này bay 
ra ngoài nhanh nhất có thể. Dùng 
muỗng khuấy đều dung dịch và chờ 
dung dịch nguội.

Cho 500g dầu thừa (đã lọc cặn) 
vào dung dịch NaOH ở trên, trộn đều, 
dùng máy đánh trong 02 phút, trường 
hợp không có mấy khuấy thì dùng 
muỗng hoặc phới đánh trứng, đánh 
bằng tay trong 30 phút tới khi thu 
được hỗn hợp dạng sệt 

Cho 3g tinh dầu (xả, cam, chanh, 
....) vào hỗn hợp và trộn đều. Bạn có 
thể tùy chọn cho tinh dầu hay không. 
Tuy nhiên nếu có thêm tinh dầu thì tạo 
mùi thơm cho xà phòng khi sử dụng.

Cho hỗn hợp vào khuôn (có thể 
tận dụng hộp sữa, lọ dầu ăn thừa, 
hoặc khuôn gỗ, …), đậy kín để trong 
vòng 12h. Sau đó tạo thành xà phòng, 
lấy ra cắt thành miếng nhỏ vừa sử 
dụng và để nơi thoáng mát (tuyệt đối 
không phơi ra nắng). Sau 5 tuần xà 
phòng có thể đem ra sử dụng an toàn.

Tieáp theo trang 1
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TÁI CHẾ DẦU THỪA 
Đ ể làm Xà P hòng
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Việt Nam là nước nhiệt đới với sự ưu đãi về điều kiện đất đai và khí hậu phù hợp cho sản xuất nhiều loại trái cây, rau củ. Tính 
đến tháng 9/2021, cả nước có 26.593 HTX (17.363 HTX nông nghiệp, 8.042 HTX phi nông nghiệp, 1.188 quỹ TDNN), 106 liên 
hiệp HTX và 119.670 tổ hợp tác, thu hút hơn 8 triệu thành viên tham gia. Do đó, ngành hàng trái cây là thế mạnh và có nhiều 
tiềm năng về sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Đánh giá về xuất khẩu nông sản, rau quả nói chung sang các thị trường, 
trong đó có thị trường EU, ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trướng Bộ Ngoại giao- cho rằng, chúng ta còn rất nhiều dư địa để phát 
triển, trong đó có thị trường EU. Nguyên nhân do, Việt Nam là nước duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có FTA với 
EU. Sau khi EVFTA có hiệu lực, thuế suất nhiều loại rau quả vào EU giảm về 0%, đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn.

 Xuất khẩu rau quả năm 2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/01/2021 của TCHQ)                  

RAU QUẢ 
Tiềm năng xuất khẩu Và
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Tỷ trọng xuất khẩu hàng rau quả chế 
biến của Việt Nam sang các thị trường 
Trung Quốc, Mỹ, Nga, Australia tăng lần 
lượt từ 22,79%, 11,79%, 6,05%, 2,88% 
trong 9 tháng đầu năm 2020 lên 24,88%, 
11,96%, 6,44%, 4,07% trong 9 tháng đầu 
năm 2021. Theo đánh giá của Bộ Công 
Thương có 12 thị trường tiềm năng cho rau 
quả Việt Nam xuất khẩu.

Trung Quốc 
Trung Quốc hiện đang là thị trường 

xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam. 
Số liệu năm 2020 ghi nhận, Việt Nam đã 
xuất khẩu vào Trung Quốc với số lượng 
rau quả có trị giá là 1.839 triệu USD. Hiện 
nay, đã có 9 loại trái cây của Việt Nam được 
xuất khẩu chính ngạch sang thị trường 
Trung Quốc, bao gồm: chuối, thanh long, 
dưa hấu, nhãn, vải, mít, xoài, chôm chôm, 
măng cụt. Ngoài ra, Việt Nam vẫn đang 
tiếp tục thúc đẩy mở cửa cho các loại trái 
cây khác như sầu riêng, bơ, bưởi, dừa, na, 
roi...xuất khẩu sang thị trường này. Trị giá 
nhập khẩu rau quả từ Việt Nam chỉ chiếm 
11,7% trong tổng trị giá nhập khẩu hàng 
rau quả của Trung Quốc, như vậy thị trường 
Trung Quốc vẫn còn có rất nhiều tiềm năng 
đối với hàng rau quả của Việt Nam. Một số 
mặt hàng Việt Nam có khả năng xuất khẩu 
gồm: Trái cây tươi (HS: 0810, dung lượng 
thị trường còn khả năng khai thác là 55%); 
Quả sầu riêng, tươi (HS: 081060, dung 
lượng thị trường còn khả năng khai thác 
là 48%); Dừa tươi ( HS: 0801, dung lượng 
thị trường còn khả năng khai thác là 68%).

ASEAN 
Tổng nhu cầu nhập khẩu rau quả của 

ASEAN năm 2020 đạt 13,71 tỷ USD, chiếm 
5% giá trị nhập khẩu toàn cầu. Trong đó, 
dự báo nhu cầu của Indonesia vẫn rất lớn. 
Tiêu thụ trái cây ở Indonesia năm 2020 đạt 
6,6 triệu tấn, tương đương 10,6 tỉ USD. Trái 
cây được tiêu thụ nhiều nhất tại Indonesia 
là chuối (17%), tiếp theo là táo (10%), cam 
(8%), xoài (8%), chôm chôm (6%) và các 
loại trái cây khác. Kim ngạch xuất khẩu rau 

quả của Việt Nam sang ASEAN năm 2020 là 
412,9 triệu USD, chỉ chiếm 3% tổng trị giá 
nhập khẩu hàng rau quả của thị trường này. 
Trái cây tươi (HS: 0810) là một trong những 
mặt hàngcó dung lượng thị trường còn khả 
năng khai thác khá lớn, khoảng là 93%.

Hoa Kỳ 
Theo thống kê năm 2020 của Tổng 

cục Hải quan, Mỹ là thị trường đứng thứ 3 
trong xuất khẩu rau quả Việt Nam, chỉ sau 
Trung Quốc và Đồng Nam Á (ASEAN). Tổng 
nhu cầu nhập khẩu rau quả của Hoa Kỳ 
năm 2020 là 20,5 triệu tấn rau quả tươi, trị 
giá trên 42,23 tỷ USD, chiếm 15,3% giá trị 
nhập khẩu toàn cầu, trong khi kim ngạch 
xuất khẩu rau quả của Việt Nam vào Hoa 
Kỳ là 1,39 tỷ USD, chiếm 3,3% trong tổng 
trị giá nhập khẩu hàng rau quả của Hoa Kỳ, 
như vậy thị trường Hoa Kỳ vẫn còn có rất 
nhiều tiềm năng đối với hàng rau quả của 
Việt Nam. Hai mặt hàng mà của Việt Nam 
được thị trường Mỹ ưa chuộng bao gồm 
trái cây tươi và trái cây đông lạnh.

EU 
Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt 

Nam sang thị trường EU còn nhỏ, chủ yếu 
do nguồn hàng chưa ổn định do hoạt động 
sản xuất còn manh mún, thiếu đầu tư công 
nghệ, chi phí vận chuyển cao, điều kiện 
bảo quản chưa tốt, hàng Việt Nam chưa 
tham gia được vào các chuỗi phân phối 
lớn của sở tại… Kim ngạch xuất khẩu rau 
quả của Việt Nam vào EU năm 2020 là 1,13 
tỷ USD. Tỷ trọng nhập khẩu hàng rau quả 
của EU từ Việt Nam chỉ chiếm 1,1% vẫn 
còn quá thấp, đây là cơ hội để các doanh 
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đẩy mạnh 
trong thời gian tới. Đặc biệt, với Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), 
rau quả là một trong những mặt hàng 
nông sản được hưởng lợi nhiều nhất, bởi 
94% trong tổng số 547 dòng thuế rau quả 
và các sản phẩm chế biến từ rau quả được 
xóa bỏ. Phần lớn các dòng thuế EU cam kết 
xóa bỏ ngay hiện đều đang có mức thuế 
MFN trung bình trên 10%, cá biệt có những 

sản phẩm rau quả đang chịu thuế trên 
20%. Như vậy, mức cam kết này của EU sẽ 
tạo ra lợi thế rất lớn về giá cho rau quả Việt 
Nam, đặc biệt trong cạnh tranh nhập khẩu 
vào EU với các đối thủ chưa có FTA với EU 
như Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia… 

Liên Bang Nga 
Theo tính toán từ số liệu thống kê của 

Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), chỉ 
tính riêng tháng 1/2021, Việt Nam là thị 
trường cung cấp trái xoài, ổi và măng cụt 
(mã HS 080450) lớn thứ 4 cho Nga, đạt 226 
tấn, trị giá 807 nghìn USD, tăng 114% về 
lượng và tăng 62,7% về trị giá so với cùng 
kỳ năm ngoái. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt 
Nam chiếm 6,1% tổng lượng nhập khẩu. 
Nga phải nhập khẩu tới 2/3 lượng rau quả 
tiêu thụ hàng năm. Điều đó cho thấy, dư 
địa để các doanh nghiệp xuất khẩu nông 
sản của Việt Nam khai thác thị trường tiềm 
năng này là rất lớn.

Ngoài ra các thị trường khác cũng được 
đánh giá là tiềm năng cho rau quả Việt 
Nam xuất khẩu bao gồm: Nhật Bản (tổng 
nhu cầu nhập khẩu rau quả của năm 2020 
9,71 tỷ USD); Hàn Quốc (3,65 tỷ USD); Ấn 
Độ (đạt 5,09 tỷ USD); Úc (2,07 tỷ USD), 
Canada (10,70 tỷ USD); Châu Phi (6,23 tỷ 
USD), Trung Đông (15,3 tỷ USD).

Với việc Việt Nam đã tham gia và ký kết 
nhiều FTA, thông qua việc cắt giảm thuế 
quan là lợi thế của doanh nghiệp Việt Nam 
trong việc cạnh tranh với các đối thủ trên 
con đường xuất khẩu rau quả, góp phần 
gia tăng vị thế của rau quả Việt Nam trên 
bản đồ thế giới. Nhìn chung, ngành rau 
quả Việt Nam đã khá thành công khi tăng 
xuất khẩu sang các thị trường có dung 
lượng nhập khẩu lớn và yêu cầu khắt khe 
về chất lượng, sự đa dạng của sản phẩm. 
Với kết quả đạt được trong cả năm 2020 
và 9 tháng đầu năm 2021, ngành hàng 
rau quả Việt Nam đã có sự chuyển dịch khá 
thành công sang phân khúc chế biến các 
sản phẩm sấy khô, nước ép đóng hộp...

Ngọc Mai
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1. Kiểm tra các bản cập nhật

Bạn nên cài đặt các bản cập nhật bổ sung sau khi cài 
đặt hoặc nâng cấp lên Windows 11 bằng cách mở ứng 
dụng Settings và điều hướng đến thẻ Windows Update, 
sau đó nhấp chuột vào nút Check for upadates để quét 
các bản cập nhật mới và có sẵn, sau đó tải xuống và tiến 
hành cài đặt chúng. 

Ngoài ra, có thể có một số bản cập nhật đang chờ xử lý 
trong phần tùy chọn Advanced options> Optional upadates. 
Các bản cập nhật này chủ yếu liên quan đến các Driver thiết bị 
và một số tính năng mới. Do đó, hãy kiểm tra và cài đặt chúng 
khi cần thiết để nâng cao hiệu suất máy tính của bạn. 

 2. Kiểm tra và thiết lập một số cài đặt hữu ích

Có một số cài đặt hữu ích mà bạn phải kiểm tra và 
thay đổi để nâng cao trải nghiệm tổng thể của mình khi 
sử dụng Windows 11. Các cài đặt này bao gồm: Tắt các 
thông báo gây phiền nhiễu, tắt quảng cáo, thay đổi trình 
duyệt web mặc định, thiết lập tiện ích khởi động cùng 
Windows, điều chỉnh chế độ nguồn, chặn cài đặt ứng 
dụng của bên thứ ba,…

Một điều đặc biệt quan trọng bạn nên làm sau khi cài 
đặt Windows 11 chính là thiết lập tùy chọn đăng nhập hệ 
thống. Có rất nhiều tùy chọn đăng nhập an toàn mà bạn 
có thể chọn để đăng nhập vào máy tính của mình để đảm 
bảo không có truy cập trái phép nào. Các tùy chọn đăng 
nhập theo nhu cầu bao gồm: Nhận dạng khuôn mặt, 
nhận dạng vân tay, sử dụng mã PIN, mật khẩu ảnh, khóa 
bảo mật vật lý,…Để thiết lập, bạn mở ứng dụng Settings 
và chuyển đến phần Account chọn Sign-in options. 

3. Đảm bảo phần mềm diệt virus đã được kích 
hoạt và đang chạy

Với sự xuất hiện của các loại phần mềm độc hại và virus, 
bạn phải ngăn chặn máy tính của mình khỏi các mối đe dọa 
không mong muốn. Trong trường hợp sử dụng phần mềm 
chống virus mặc định trong Windows 11, bạn có thể cấu 
hình Windows Defender và bật chức năng bảo vệ để chủ 
động chống lại phần mềm độc hại và virus.  

Nếu bạn thích một số phần mềm diệt virus của bên 
thứ ba như Avast Antivirus, Kaspersky Free Antivirus hoặc 
các phần mềm khác, hãy đảm bảo rằng mình đã thiết lập 
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Sau khi cài đặt hoặc nâng cấp lên Windows 11
Những việc cần làm 

Trước khi cài đặt hoặc nâng cấp lên Windows 11, bạn cần phải lưu ý một số điều, trong đó 
đặc biệt chú ý vấn đề cấu hình tối thiểu đáp ứng nhu cầu chạy hệ điều hành này. Sau khi cài đặt 
Windows 11 cho máy tính của mình thì bạn cũng phải thiết lập một số điều quan trọng để đảm 
bảo ổn định hệ thống. 
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đúng cách và kích hoạt chế độ tự động bảo vệ hệ thống 
khỏi sự tấn công của các phần mềm độc hại. 

4. Xóa các biểu tượng ứng dụng không mong 
muốn trên Taskbar

Nếu như thanh Taskbar của bạn quá lộn xộn với nhiều 
biểu tượng ứng dụng không cần thiết, bạn có thể xóa bỏ 
chúng để giải phóng một số không gian trên đó và tập trung 
vào các ứng dụng quan trọng hơn. Để thực hiện, hãy nhấp 
chuột phải vào khoảng trống trên Taskbar và chọn Taskbar 
settings, trong phần Taskbar Items bạn tiến hành vô hiệu hóa 
một ứng dụng bất kỳ bằng cách kéo tắt (off) nó. 

5. Tắt các chương trình khởi động không cần 
thiết

Việc tắt các ứng dụng khởi động (startup) không cần 
thiết sẽ giúp hệ điều hành của bạn khởi động nhanh hơn 
và hoạt động hiệu quả hơn. Để thực hiện điều này, bạn 
cũng mở ứng dụng Settings và sau đó chuyển đến thẻ 
Apps nằm bên trái cửa sổ. Tại phần bên phải cửa sổ, hãy 
nhấp chuột vào tùy chọn Startup rồi tắt nút chuyển đổi 
cho tất cả các ứng dụng mà mình không muốn nó khởi 
động cùng Windows. 

 6. Cá nhân hóa Windows 11

Với hệ điều hành Windows 11, bạn cũng cần cá nhân 
hóa giao diện máy tính để tạo ra môi tường làm việc 
mong muốn cho chính mình. Để thực hiện, bạn mở ứng 
dụng Settings và điều hướng đến phần Personalization, 
tại đây chúng ta có thể tùy chỉnh rất nhiều tính năng cá 
nhân hóa bao gồm hình nền, trình chiếu, hiệu ứng trong 

suốt, màu theme, màn hình khóa, bàn phím cảm ứng, 
Start menu, font chữ,…

Ngoài ra, bạn cũng  nên cấu hình các tính năng 
Accessibility như kích thước chữ hiển thị, hiệu ứng hình 
ảnh, con trỏ chuột và cảm ứng, con trỏ văn bản, thông 
báo âm thanh, chú thích, nhập liệu bằng giọng nói,…

7. Kiêm tra cài đặt nguồn

Thiết lập này được áp dụng đối với máy tính xách 
tay vì nó sử dụng Pin, theo mặc định thì chế độ nguồn 
được cài đặt ở chế độ Balanced (cân bằng). Nếu bạn 
muốn cải thiện nguồn để đạt được hiệu suất tốt nhất trên 
máy tính của mình thì nên thay đổi chế độ nguồn bằng 
cách mở ứng dụng Settings, chọn System, chọn Power 
& battery, sau đó đặt lại chế độ Power mode thành Best 
performance. Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập các tùy 
chọn chờ cho màn hình như chế độ ngủ và trình tiết kiệm 
pin tại đây.  

8. Gỡ cài đặt các ứng dụng không mong muốn 
và cài đặt các ứng dụng hữu ích từ Mirosoft Store.

Với Kho ứng dụng Microsoft Store mới và được cải tiến 
trong Windows 11, bạn có thể tải hầu hết mọi ứng dụng 
trực tiếp từ nó. Vì vậy, hãy tận dụng nó và cài đặt những 
ứng dụng cần thiết và yêu thích từ Store. Trong đây bạn 
có thể cài đặt VLC media player, SysInternals, Discord, 
Prime Video và nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, bạn cũng 
nên xem lại tất cả các ứng dụng không mong muốn đã 
được cài đặt và xóa chúng.

NGỌC ÂN
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Chiếu xạ là sự tác động của bức xạ 
vào con người, môi trường, động vật, 
thực vật hoặc đối tượng vật chất khác; 
chiếu xạ là một tác nhân gây hại, có 
sức tàn phá cực kỳ nguy hiểm đối với 
sức khỏe của con người, môi trường, 
động vật, thực vật hoặc đối tượng vật 
chất khác. Do đó, pháp luật bắt buộc 
các tổ chức, cá nhân tiến hành các 
công việc bức xạ song song thực hiện 
việc kiểm soát chiếu xạ do công việc 
bức xạ gây ra. Để hạn chế tối đa sự 
tác động của chiếu xạ đến con người 
trong lĩnh vực y tế, chúng ta sẽ tìm 
hiểu các quy định về kiểm soát chiếu 
xạ, bao gồm:

* Kiểm soát chiếu xạ y tế

1. Bác sỹ điều trị là người chịu 
trách nhiệm bảo đảm ATBX cho người 
bệnh, có trách nhiệm:

- Chỉ định chẩn đoán, điều trị cho 
người bệnh bằng bức xạ ion hóa chỉ 
khi chắc chắn lợi ích đem lại cho người 
bệnh là đáng kể so với tác hại mà họ 
phải chịu.

- Khi có hai phương pháp chẩn 
đoán hoặc điều trị cùng đem lại kết 
quả như nhau thì không chỉ định 
phương pháp dùng bức xạ ion hóa.

- Cần có xem xét đặc biệt khi chỉ 
định chẩn đoán, điều trị bằng bức xạ 
ion hóa đối với trẻ em, phụ nữ độ tuổi 
sinh đẻ, phụ nữ có thai hoặc trong 
thời gian đang nuôi con dưới 12 tháng 
tuổi, cụ thể: 

+ Hỏi người bệnh và kiểm tra để 
chắc chắn họ không đang có thai hoặc 
không trong thời gian nuôi con dưới 
12 tháng tuổi (trong trường hợp chỉ 
định sử dụng thuốc phóng xạ) trước 

khi chỉ định chẩn đoán hoặc điều trị.

+ Tránh chỉ định dùng bức xạ ion 
hóa để khám, chữa bệnh cho phụ nữ 
có thai hoặc nghi có thai hoặc đang 
trong thời gian đang nuôi con dưới 12 
tháng tuổi (trường hợp sử dụng thuốc 
phóng xạ) trừ khi có chỉ định lâm sàng 
bắt buộc. Trường hợp chỉ định lâm 
sàng là bắt buộc phải thông báo cho 
nhân viên y tế, nhân viên vận hành 
thiết bị biết để có biện pháp bảo vệ 
thích hợp cho người bệnh.

+ Chỉ sử dụng thuốc phóng xạ để 
khám, chữa bệnh cho trẻ em khi có chỉ 
định lâm sàng bắt buộc và phải giảm 
hoạt độ phóng xạ được chỉ định.

- Tham khảo thông tin các lần 
khám trước để tránh việc kiểm tra bổ 
sung nếu không cần thiết.

- Chỉ định mức chiếu xạ, liều lượng 
thuốc phóng xạ sử dụng ở mức tối 
thiểu nhưng đủ để đạt được mục đích 
khám chữa bệnh trên cơ sở các mức 
chỉ dẫn trong chiếu xạ y tế tại Phụ lục 
III ban hành kèm theo Thông tư Liên 
tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT. 

2. Các nhân viên y tế, nhân viên 
vận hành thiết bị bức xạ có trách 
nhiệm bảo đảm ATBX cho người 
bệnh khi thực hiện công việc của 
mình như sau: 

THIẾT LẬP VÀNH ĐAI AN TOÀN BỨC XẠ 
TRONG Y TẾ - KỲ CUỐI

Trong 02 bài viết về thiết lập vành đai an toàn bức xạ trong y tế, tôi đã nêu lên 11 nội dung những quy 
định về việc sử dụng nhân lực, đào tạo, quản lý, trang bị thiết bị bảo hộ an toàn bức xạ (ATBX) và các quy 
định đảm bảo ATBX… Trong phạm vi bài viết này, tôi đề cập đến 05 quy định cuối cùng của vành đai ATBX 
về kiểm soát chiếu xạ, ứng phó sự cố, quản lý nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ đã qua sử dụng và quản 
lý hồ sơ ATBX.

Dùng áo chì che chắn tuyến vùng bụng, hố chậu của phụ nữ
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- Bảo đảm mọi sự chiếu xạ y tế 
chỉ được thực hiện khi có chỉ định của 
bác sỹ điều trị và được thực hiện theo 
đúng chỉ định của bác sỹ điều trị;

- Bảo đảm thiết bị được dùng là 
thích hợp.

3. Nhân viên vận hành thiết bị 
X - quang chẩn đoán y tế ngoài các 
yêu cầu trách nhiệm chung về bảo 
vệ người bệnh còn phải thực hiện các 
biện pháp để bảo vệ khác như sau:

- Phải bảo đảm việc chiếu chụp 
theo đúng quy trình vận hành thiết bị 
đã được thiết lập. 

- Sử dụng cơ cấu khu trú chùm tia 
một cách phù hợp để chỉ tạo ra liều 
chiếu tối thiểu trên người bệnh nhưng 
vẫn có chất lượng ảnh phù hợp với yêu 
cầu cho chẩn đoán trong chiếu chụp 
X – quang.

- Không chiếu xạ vào các bộ phận 
cơ thể nhạy cảm phóng xạ của người 
bệnh như tuyến sinh dục (hình 1), 
thủy tinh thể mắt, vú, tuyến giáp 
trạng và phải sử dụng các biện pháp 
che chắn thích hợp cho người bệnh 
khi không thể tránh được.

- Tránh chiếu, chụp vùng bụng và 
vùng hố chậu của phụ nữ có thai hoặc 
nghi có thai trừ khi có lý do lâm sàng 
bắt buộc và cần áp dụng các biện pháp 
để hạn chế đến mức nhỏ nhất liều gây 
ra cho thai nhi khi phải làm như vậy.

- Không được cho người bệnh và 
người không có phận sự đứng chờ 
trong phòng chiếu, chụp X - quang khi 
đang thực hiện chiếu, chụp cho người 
bệnh khác.

4. Nhân viên y tế, nhân viên vận 
hành thiết bị xạ trị ngoài yêu cầu trách 

nhiệm chung cho bảo vệ người bệnh 
còn phải áp dụng biện pháp để liều 
chiếu xạ lên các mô lành ở mức thấp 
nhất có thể, phù hợp với mức liều cần 
thiết để đạt mục đích trong xạ trị. 

5. Nhân viên y tế, kỹ thuật viên 
phân liều thuốc phóng xạ trong y 
học hạt nhân phải bảo đảm định liều 
thuốc phóng xạ chính xác theo chỉ 
định của bác sỹ.

6. Cơ sở y tế sử dụng thuốc phóng 
xạ để điều trị nếu có lưu người bệnh 
đã sử dụng thuốc phóng xạ phải bảo 
đảm mỗi phòng chỉ lưu một người 
bệnh. Trường hợp buộc phải bố trí 
nhiều người bệnh nằm chung phòng, 
phải sử dụng các bình phong chì di 
động để che chắn sao cho người bệnh 

này không bị ảnh hưởng chiếu xạ từ 
người bệnh kia. 

7. Cơ sở y tế phải thiết lập chương 
trình bảo đảm chất lượng riêng cho 
chiếu xạ y tế bao gồm các nội dung: 

- Bảo đảm các thiết bị bức xạ, 
máy đo chuẩn liều thuốc phóng xạ 
phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo 
đúng quy định tại Điều 9 của 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 an toàn bức xạ trong y tế.

- Xác lập các thông số và điều kiện 
sử dụng thiết bị bức xạ tối ưu để dùng 
làm giá trị tham chiếu cho kiểm định, 
hiệu chuẩn. 

Khu vực kiểm soát của Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt
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8. Cơ sở y tế có trách nhiệm bảo 
đảm ATBX cho người giúp đỡ, chăm 
sóc người bệnh đang chẩn đoán hoặc 
điều trị bằng bức xạ ion hóa bằng các 
biện pháp như sau:

- Hướng dẫn các biện pháp cơ 
bản để bảo đảm ATBX, quy trình an 
toàn trước khi để họ tham gia các 
công việc này.

- Cung cấp trang thiết bị bảo hộ 
thích hợp để giảm liều chiếu xạ.

- Kiểm soát để bảo đảm liều chiếu 
xạ các đối tượng này phải chịu trong 
khoảng thời gian chẩn đoán hoặc 
điều trị của người bệnh không vượt 
quá 5 mSv. 

9. Cơ sở y tế phải tiến hành điều 
tra, áp dụng các biện pháp khắc phục 
và lập thành hồ sơ lưu giữ đối với các 
trường hợp chiếu xạ y tế sự cố gây ra 
hoặc có nguy cơ dẫn đến liều chiếu xạ 
trên người bệnh lớn hơn mức dự kiến.

10. Cơ sở y tế phải kiểm soát chiếu 

xạ đối với khách đến thăm, người hỗ 
trợ chăm sóc, thăm bệnh nhân và 
bệnh nhân khi ra viện bằng các biện 
pháp sau:

- Bố trí người có hiểu biết về các 
biện pháp an toàn và bảo vệ chống 
bức xạ đi kèm hướng dẫn khách đến 
thăm, người hỗ trợ chăm sóc và thăm 
bệnh nhân đi vào khu vực kiểm soát.

- Cung cấp đầy đủ thông tin và các 
chỉ dẫn về ATBX cho khách trước khi 
họ đi vào khu vực kiểm soát.

- Bảo đảm liều bức xạ của người 
chăm sóc, hỗ trợ và thăm bệnh nhân 
trong chẩn đoán, xét nghiệm hoặc 
điều trị bằng bức xạ ion hóa hoặc 
dược chất phóng xạ không vượt quá 
giới hạn liều theo quy định tại Phụ 
lục I ban hành kèm theo 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.

* Kiểm soát chiếu xạ công chúng
Có biện pháp kiểm soát để chỉ 

cho phép NVBX y tế cần thiết và 
những người được chỉ định giúp 
đỡ người bệnh được ở trong phòng 
khám, điều trị người bệnh trong 
thời gian chiếu xạ.

Có biện pháp ngăn chặn không để 
người không có phận sự đi vào khu 
vực phòng điều khiển thiết bị bức xạ, 
nơi có chất phóng xạ, phòng lưu người 
bệnh điều trị thuốc phóng xạ hoặc cấy 
nguồn phóng xạ. 

Chỉ cho phép người bệnh điều trị 
thuốc phóng xạ được xuất viện về nhà 
khi mức hoạt độ phóng xạ được đánh 

giá còn trong người người bệnh không 
vượt quá 400 MBq.

Các khu vực xung quanh khu vực 
kiểm soát bao gồm các phòng làm 
việc, các lối đi lại, hành lang hoặc khu 
vệ sinh, khu vực có người qua lại khác 
được yêu cầu áp dụng các biện pháp 
bảo vệ như sau:

- Kiểm soát mức bức xạ để bảo 
đảm không có sự thay đổi trong quá 
trình làm việc (hình 2)

- Sử dụng các dấu hiệu cảnh báo 
bức xạ (biển cảnh báo, đèn cảnh 
báo, tín hiệu cảnh báo) và các biện 
pháp hạn chế người đi vào các khu 
vực này (hình 3).

* Ứng phó sự cố bức xạ
1. Cơ sở y tế sử dụng nguồn phóng 

xạ, thiết bị bức xạ phải lập và phê 
duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 
cấp cơ sở theo quy định tại Thông tư số 
25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 
của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy 
định việc chuẩn bị ứng phó và ứng 
phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và 
phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức 
xạ và hạt nhân.    

2. Cơ sở y tế sử dụng thiết bị chiếu 
chụp X - quang chẩn đoán y tế phải 
xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức 
xạ với các yêu cầu cụ thể như sau:   

- Quy định và kiểm tra việc thực 
hiện các biện pháp phòng ngừa để 
tránh xảy ra các sự cố sau:

+ Để người không có phận sự ở 
trong phòng đặt thiết bị khi máy đang 
phát tia;

+ Nhân viên vận hành đặt nhầm 
chế độ chiếu, chụp, thực hiện chiếu 
chụp sai so với chỉ định của bác sỹ, 

Biển cảnh báo và đèn cảnh báo
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chiếu chụp nhầm người bệnh.

+ Thiết bị hỏng gây ra chiếu xạ 
không đúng với dự định và phải chiếu 
chụp lại. 

- Quy định về việc điều tra đánh 
giá liều chiếu xạ và theo dõi tình trạng 
sức khỏe đối với người bệnh chụp X - 
quang can thiệp khi xảy ra sự cố chiếu 
quá liều đáng kể so với mức liều dự 
kiến theo chỉ định; điều tra đánh giá 
liều chiếu xạ và theo dõi tình trạng sức 
khỏe đối với NVBX y tế trong các tình 
huống bị chiếu xạ vượt quá mức giới 
hạn liều quy định.

- Quy định trách nhiệm báo cáo 
khi xảy ra các sự cố.

- Quy định về lập và lưu giữ hồ sơ 
đối với các trường hợp sự cố xảy ra. 

3. Cơ sở y tế sử dụng thuốc phóng 
xạ để chẩn đoán, điều trị phải xây 
dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 
với các yêu cầu cụ thể như sau: 

- Quy định các biện pháp để tránh 
xảy ra các sự cố và quy trình ứng phó 
trong các trường hợp xảy ra sự cố sau:

+ Mất thuốc phóng xạ;

+ Đổ thuốc phóng xạ gây nhiễm 
bẩn;

+ Để người không có phận sự ở 
trong phòng phân liều thuốc phóng 
xạ khi đang làm việc;

+ Sử dụng nhầm liều, nhầm loại 
thuốc phóng xạ, nhầm người bệnh, 
chuẩn liều thuốc phóng xạ sai;

+ Cháy nổ phòng lưu giữ thuốc 
phóng xạ, kho lưu giữ thuốc phóng 
xạ, chất thải phóng xạ;

+ Vỡ, rò rỉ bể lưu giữ, xử lý chất 
thải phóng xạ lỏng.

- Quy định về việc điều tra đánh 
giá liều hấp thụ và theo dõi tình trạng 
sức khỏe đối với người bệnh bị cho 
uống hoặc tiêm thuốc phóng xạ nhầm 
hoặc sai so với chỉ định của bác sỹ có 
khả năng gây ra liều chiếu xạ đối với 
người bệnh lớn hơn đáng kể so với 
mức liều dự kiến; điều tra đánh giá 
liều chiếu xạ và theo dõi tình trạng sức 
khỏe đối với NVBX y tế trong các tình 
huống bị chiếu xạ vượt quá mức giới 
hạn liều quy định; điều tra đánh giá 
mức độ ảnh hưởng đến công chúng 

và môi trường trong các trường hợp 
sự cố;

- Quy định trách nhiệm báo cáo 
khi xảy ra các sự cố.

- Quy định về lập và lưu giữ hồ sơ 
đối với các trường hợp sự cố xảy ra.

- Quy định về việc diễn tập ứng 
phó sự cố.

4. Cơ sở y tế sử dụng thiết bị xạ trị, 
nguồn phóng xạ kín để xạ trị phải xây 
dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 
với các yêu cầu cụ thể như sau: 

Diễn tập ứng phó sự cố “xe chở nguồn bị tai nạn
làm rớt nguồn phóng xạ” tại Đồng Nai
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- Quy định các biện pháp để tránh 
xảy ra các sự cố và quy trình ứng phó 
trong trường hợp xảy ra các sự cố sau:

+ Mất nguồn phóng xạ;
+ Nguồn phóng xạ bị tắc không 

đưa trở về được vị trí bảo vệ và các sự 
cố liên quan đến hỏng thiết bị khác;

+ Nguồn bị rò rỉ, bị phá vỡ gây 
nhiễm bẩn phóng xạ;

+ Cháy, nổ phòng đặt thiết bị xạ 
trị, kho lưu giữ nguồn phóng xạ;

+ Người không có phận sự ở trong 
phòng xạ trị trong thời gian xạ trị 
người bệnh; 

+ Các sự cố chiếu xạ đối với người 
bệnh: chiếu xạ nhầm người bệnh, 
chiếu xạ nhầm mô, lập kế hoạch điều 
trị sai, mức liều chiếu xạ thực tế lớn 
hơn mức chỉ định.

- Quy định về việc điều tra đánh 
giá liều, phân bố liều trên cơ thể người 
bệnh và theo dõi tình trạng sức khỏe 
của người bệnh trong trường hợp sự 
cố chiếu xạ đối với người bệnh; điều 
tra đánh giá liều chiếu xạ và theo dõi 

tình trạng sức khỏe đối với NVBX y tế 
trong các tình huống bị chiếu xạ vượt 
quá mức giới hạn liều quy định; điều 
tra đánh giá mức độ ảnh hưởng đến 
công chúng và môi trường trong các 
trường hợp sự cố;

- Quy định trách nhiệm báo cáo 
khi xảy ra.

- Quy định về lập và lưu giữ hồ sơ 
đối với các trường hợp sự cố xảy ra; 

- Quy định về việc diễn tập ứng 
phó sự cố.

* Quản lý chất thải phóng 
xạ, nguồn phóng xạ kín đã qua 
sử dụng

Chất thải phóng xạ sinh ra từ các 
hoạt động sử dụng chất phóng xạ 
trong cơ sở y tế (gồm nước thải bị 
nhiễm bẩn phóng xạ từ phòng pha 
chế, phân liều thuốc phóng xạ; nước 
rửa chai lọ, dụng cụ làm việc với thuốc 
phóng xạ; nước thải nhà vệ sinh dùng 
cho người bệnh đã sử dụng thuốc 
phóng xạ; giấy, khăn lau nhiễm bẩn 
phóng xạ; xilanh, kim tiêm thuốc 
phóng xạ thải bỏ; bao bì, chai lọ đựng 
thuốc phóng xạ thải bỏ; quần áo, giầy 
dép nhiễm bẩn chất phóng xạ và các 
vật thể nhiễm bẩn phóng xạ khác 
được thải bỏ) phải được thu gom, lưu 
giữ, xử lý và thải bỏ theo quy định về 
quản lý chất thải phóng xạ của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Chất thải phóng xạ rắn (gồm giấy, 
khăn lau nhiễm bẩn phóng xạ; xilanh, 
kim tiêm thuốc phóng xạ thải bỏ; bao 
bì, chai lọ đựng thuốc phóng xạ thải 
bỏ; quần áo, giầy dép nhiễm bẩn chất 
phóng xạ và các vật thể nhiễm bẩn 
phóng xạ khác được thải bỏ) ngoài 

việc quản lý an toàn theo quy định 
nêu trên, còn phải được quản lý theo 
quy định tại Quyết định số 43/2007/
QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy 
chế quản lý chất thải y tế.

Các nguồn phóng xạ kín đã qua 
sử dụng (gồm nguồn phóng xạ đã 
hết hạn sử dụng từ thiết bị xạ trị từ xa 
dùng nguồn phóng xạ, nguồn phóng 
xạ không còn sử dụng trong xạ trị áp 
sát và các nguồn phóng xạ kín khác 
dùng cho chuẩn thiết bị, nghiên cứu 
không còn sử dụng) phải được quản 
lý, lưu giữ theo quy định về quản lý 
nguồn phóng xạ kín đã qua sử dụng 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.

* Hồ sơ an toàn bức xạ
Cơ sở y tế có trách nhiệm lập, lưu 

giữ và quản lý các hồ sơ liên quan 
về ATBX 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 an toàn bức xạ trong 
chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công 
chúng

Vành đai ATBX thực tế là 16 nội 
dung được đúc kết từ nghiên cứu khoa 
học về năng lượng nguyên tử, các quy 
định pháp luật và kinh nghiệm quản 
lý ATBX, các nội dung này đan xen hỗ 
trợ lẫn nhau tạo thành một hành lang 
ATBX. Tuy nhiên hành lang an toàn 
này muốn bền vững đòi hỏi sự tuân 
thủ nghiêm ngặt và duy trì thực hiện 
của cả một hệ thống y tế, trong đó yếu 
tố con người là chủ đạo trong việc xây 
dựng thành công vành đai ATBX trong 
y tế./.

QuangLV

Biển báo chất thải phóng xạ
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Tốt nghiệp thủ khoa ngành hóa tại 
Trường Đại học Lạc Hồng (tỉnh Đồng 
Nai), chị Hoàng Thị Kim Anh có hàng 
chục năm trời gắn bó với công tác 
nghiên cứu cây an xoa trước khi cho ra 
đời dòng sản phẩm thải độc cơ thể từ 
cây an xoa như hiện nay. Ban đầu, khi có 
những kết quả nghiên cứu đầu tiên, chị 
đăng tải kết quả nghiên cứu đó lên các 
diễn đàn thuốc Nam, dược liệu và nhận 
được sự quan tâm của một số người. 
Cùng thời gian đó, Trường đại học Cần 
Thơ công bố công trình nghiên cứu cây 
an xoa có chứa hoạt chất rất tốt cho sức 
khỏe. Những thông tin này giúp chị 
Kim Anh có thêm quyết tâm, động lực 
nghiên cứu về loại cây này. Dự án Cao 
An xoa và Trà An xoa An Hòa được thực 
hiện từ năm 2014, và chính thức khởi 
nghiệp với sản phẩm có thương hiệu 
trong vòng 2 năm nay. Các sản phẩm từ 
dự án được liên kết sản xuất từ nguồn 
nguyên liệu ổn định từ khu vực huyện 
Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hiện sản 
phẩm đã có mặt tại một số cửa hàng, 
siêu thị trên địa bàn tỉnh và các vùng 
lân cận. 

Theo quy trình, các nguyên liệu 
sau thu hoạch sẽ được sơ chế, phơi 
khô, đun cô đặc lấy cao. Bã nguyên 
liệu được tận dụng trồng nấm rơm, 

vừa giải quyết được bài toán xử lý chất 
thải từ cơ sở sản xuất vừa góp phần tạo 
nên sản phẩm chất lượng, tăng nguồn 
thu cho các thành viên Tổ hợp tác nấm 
rơm An Hòa Hưng. Ngoài ra, hiện nay, 
HTX còn có thêm sản phẩm trà an xoa 
An Hòa, tiện lợi cho người tiêu dùng. 
Trong năm 2019, sản phẩm cao an xoa 
của HTX An Hòa Hưng được chọn tham 
gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) của TP.Biên Hòa. Các vùng 
nguyên liệu được hợp tác xã liên kết 
sản xuất cũng tạo thêm công ăn việc 
làm cho lao động tại địa phương, vừa 
góp phần giải quyết bài toán chuyển 
đổi cây trồng hiệu quả và bền vững 
cho bà con nông dân vùng ven thành 

phố. Về cơ bản, loại cây này thích hợp 
khí hậu nóng, đất khô hạn, đặc biệt 
miễn nhiễm với các loại sâu bệnh.

Chia sẻ về định hướng phát triển 
sắp tới của HTX, chị Kim Anh cho biết, 
dự kiến 2 năm tới, HTX sẽ tăng sản 
lượng lên gấp 3 lần. Trong đó, phát triển 
khoảng 5 ngàn sản phẩm cao an xoa/
tháng, phát triển mới dòng sản phẩm 
trà túi lọc. Bên cạnh đó, duy trì và phát 
triển các sản phẩm hợp tác như: dầu gội 
thảo dược, nấm rơm trồng từ giá thể 
thảo dược. Ngoài các sản phẩm hiện 
có, chúng tôi định hướng nghiên cứu 
thêm các dòng sản phẩm hỗ trợ cho 
bệnh nhân bị tiểu đường, xương khớp.. 
từ  nguyên liệu cây an xoa. Dù với sản 

Nâng cao hiệu quả phát triển 
DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM

BẢO VỆ SỨC KHỎE TỪ CÂY AN XOA
“Tâm trong từng sản phẩm” – đó là thông điệp gắn liền với thương hiệu sản phẩm, vừa là phương châm gắn 

liền với quá trình nghiên cứu, sáng chế và cho ra trường các sản phẩm từ cây an xoa tốt cho sức khỏe con người của 
chị Hoàng Thị Kim Anh, Giám đốc Công ty TNHH Calm, người sáng lập HTX Nông nghiệp An Hòa Hưng với các sản 
phẩm mà chị dày công nghiên cứu. Vừa qua, dự án Cao an xoa An Hòa và Trà An xoa An Hòa của chị đã giành được 
giải Nhì tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh Đồng Nai năm 2020. 
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

phẩm nào, tác dụng ra sao, chúng tôi 
cũng đặt mục tiêu sức khỏe người dùng 
lên trên hết. Trong thời gian tới, chúng 
tôi dự tính mở rộng thị trường trong 
cả nước và kết nối để đưa sản phẩm 

vươn xa hơn nữa. Mặc dù sản phẩm đã 
được nhiều người tiêu dùng biết đến, 
tuy nhiên tham gia cuộc thi KNĐMST, 
chúng tôi được các chuyên gia tư vấn 
khởi nghiệp góp ý thêm về các kiến thức 

khởi nghiệp từ đó biết cách kiểm soát 
được những rủi ro để có thể phát triển 
bền vững - Chị Hoàng Thị Kim Anh, tác 
giả dự án cho biết. 

Thu Hương 


