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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

Ở Đại học Lạc Hồng (LHU), nhiều năm qua, việc sinh viên 
thực hiện các thủ tục hành chính đều được thực hiện thông qua 
hệ thống thông tin của Trường. Nhờ ứng dụng CNTT trong...

Thay vì phải mang lỉnh kỉnh các loại giấy tờ khám bệnh, 
tiền bạc như trước, việc áp dụng thẻ khám bệnh thông minh... 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH CHO SINH VIÊN TẠI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Nhiều tiện ích ưu việt 
khi triển khai thẻ khám 

bệnh thông minh

Suy dinh dưỡng ở trẻ em, 
những điều chưa biết
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...quản lý, việc theo dõi, truy xuất các kết quả, giải quyết 
các thủ tục, chính sách cho sinh viên được thực hiện nhanh 
chóng, tiết kiệm được thời gian đi lại và chi phí cho người học.

Đơn giản hoá các thủ tục bằng công nghệ thông tin
Theo đó, hệ thống thông tin của LHU được xây dựng một 

cách chặt chẽ, dễ sử dụng với đầy đủ các tính năng, giúp sinh 
viên tra cứu kết quả học tập, xin bảng điểm, giấy chứng nhận, 
lịch học, lịch thi, giảng viên giảng dạy,… một cách nhanh 
chóng thông qua một tài khoản duy nhất (tài khoản Me). Điều 
này giúp sinh viên tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện các thủ 
tục hành chính trong quá trình học tập.

Chia sẻ về điều này, PGS, TS Nguyễn Vũ Quỳnh – Phó Hiệu 
trưởng Đại học Lạc Hồng cho biết: “Hệ thống thông tin của 
Trường cho phép sinh viên thực hiện các thủ tục một cách dễ 
dàng, hiệu quả. Chẳng hạn, sinh viên cần xin bảng điểm, giấy 
chứng nhận tốt nghiệp, tra cứu và mượn sách thư viện, tra cứu 
kết quả học tập,.... chỉ cần click vào thư mục tương ứng, hệ 
thống sẽ truy xuất những kết quả mà sinh viên cần tìm kiếm. 
Trong trường hợp các thủ tục đòi hỏi phải có xác nhận của lãnh 
đạo Trường, hệ thống sẽ tự động hẹn ngày, giờ để sinh viên biết 
và sắp xếp thời gian phù hợp để đến Trường nhận kết quả. Sinh 
viên không còn phải vất vả đi lại nhiều lần chỉ vì một thủ tục 
vụn vặt nữa”.

 “Phụ huynh cũng có thể theo dõi kết quả học tập của 
con em mình thông qua hệ thống này” – Vị Phó Hiệu trưởng 
nói thêm.

Với hệ thống thông tin đồng bộ, dễ sử dụng, sinh viên Đại 
học Lạc Hồng đã tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí về tài 
chính. Điều này cũng có nghĩa là sinh viên có thêm thời gian để 
học tập và phát triển bản thân.

Thủ tục hành chính không còn là nỗi ám ảnh
Trần Hải Nhân – Sinh viên năm 2, khoa Tài chính -  Kế toán, 

Trường Đại học Lạc Hồng chia sẻ: Thường thì việc đi xin các giấy 
tờ, thủ tục có tính chất hành chính là nỗi ám ảnh của nhiều 
người. Nhưng với hệ thống thông tin của Trường Đại học Lạc 
Hồng, mọi thứ trở nên đơn giản. Chỉ cần chiếc điện thoại thông 
minh và kết nối internet, em có thể thực hiện việc xem lịch học, 
lịch thi, điểm thi, xin các giấy tờ, xác nhận khác,.… bất cứ ở 
đâu và bất cứ lúc nào và bất cứ đâu”.

Cùng suy nghĩ như Hải Nhân, Hoàng Thuý Quỳnh – sinh 
viên năm thứ nhất, Đại học Lạc Hồng cũng hào hứng chia sẻ: 
“Thường thì người ta lúng túng khi làm điều gì đó vào lần đầu 
tiên. Nhưng đăng ký và sử dụng hệ thống thông tin Trường Đại 
học Lạc Hồng thì ngược lại – rất dễ dàng. Vì vậy, ngay từ ngày 
nhập học, với sự hướng dẫn của thầy cô, em đã biết cách sử 
dụng các tính năng trên Hệ thống thông tin của Đại học Lạc 
Hồng. Em thường vào Website để đọc tin tức, vào trang Me 
để xem các thông tin nội bộ, lịch học, phòng học, tìm kiếm tài 
nguyên trong thư viện,… Nên em có thể chủ động hơn trong 
việc học tập”. 

Trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghệ 
4.0, chuyển đổi số là một trong những xu thế tất yếu. Việc ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thông tin ở 
Đại học Lạc Hồng và các cơ sở giáo dục nói chung sẽ góp phần 
thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục – một hợp 
phần quan trọng trong Chương trình chuyển đổi số của quốc 
gia đến năm 2030.

TS.Ngô Thị Huyền, Trường Đại học Lạc Hồng

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

Tieáp theo trang 1

Sinh viên LHU có thể tra cứu thông tin
trên trang Me từ máy tính hoặc smartphone (Ảnh: Sinh viên 

Hoàng Thuý Quỳnh – ngành Kế toán – đang tra cứu lịch học)

Trên trang Me của LHU, sinh viên có thể tra cứu
các thông tin về lịch học, điểm thi, học phí,...



...One Card (gồm đăng ký khám bệnh và thanh toán viện 
phí) của Bệnh viện ĐK Đồng Nai mở ra nhiều tiện ích, giúp 
giảm bớt sự phiền hà cho người bệnh, cũng như cho nhân 
viên y tế.

Tích hợp nhiều tính năng
BSCKII Ngô Đức Tuấn - Giám đốc Bệnh viện ĐK Đồng Nai 

cho biết, xuất phát từ thực tế người dân đến khám chữa bệnh 
tại bệnh viện đông, trung bình mỗi ngày từ 3-5 ngàn người. 
Mặc dù bệnh viện đã mở 10 cửa đăng ký khám chữa bệnh 
cho người dân, nhưng tình trạng ùn ứ, chờ đợi vẫn không cải 
thiện. Hơn nữa, việc đăng ký khám chữa bệnh bằng sổ khám 
bệnh mất rất nhiều thời gian, rườm rà, nên tháng 12-2019, 
bệnh viện đã triển khai hình thức khám chữa bệnh mới bằng 
thẻ khám bệnh thông minh One Card. 

Theo đó, Bệnh viện ĐK Đồng Nai đã phối hợp với Ngân 
hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đặt 1 máy in 
thẻ trong bệnh viện để thực hiện làm thẻ cho người bệnh. 
Bệnh nhân, người dân nếu có yêu cầu chỉ cần xuất trình 
chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), điền thông 
tin vào phiếu yêu cầu, sau vài phút sẽ được bệnh viện mở thẻ 
miễn phí. 

Thẻ khám chữa bệnh thông minh tích hợp cùng lúc hai 
chức năng, vừa là thẻ khám bệnh, vừa là thẻ thanh toán, áp 
dụng cho tất cả người bệnh ngoại trú. Mọi thông tin của bệnh 
nhân sẽ được lưu trữ toàn bộ ngay trên chiếc thẻ này như họ 
tên người bệnh, lịch sử khám, chữa bệnh, mã số thẻ BHYT 
(đối với người có BHYT) hoặc mã số bệnh nhân (nếu không 
có BHYT). Ngoài ra, thẻ còn tích hợp nhiều tính năng, tiện ích 
vượt trội như thanh toán viện phí; thanh toán tiền thuốc; nạp 
tiền và rút tiền như một chiếc thẻ ATM.  

    “Hiện nay đã có hơn 3 ngàn người dân mở thẻ khám 
bệnh thông minh tại bệnh viện. Việc khám chữa bệnh bằng 
thẻ không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, giảm bớt các thủ 
tục, thời gian chờ đợi mà còn mang lại lợi ích to lớn cho công 
tác khám chữa bệnh. Khi người dân đăng ký khám bằng thẻ, 
bác sĩ sẽ chỉ mất từ 3- 5 giây là có đầy đủ thông tin người 
bệnh, còn với những bệnh nhân tái khám, bác sĩ sẽ dễ dàng 
nắm thông tin những lần khám trước đó, giúp chẩn đoán 

bệnh tốt hơn, hạn chế sai sót” – BS Tuấn nói.  

Rút ngắn quy trình, giảm thời gian chờ khám 
bệnh 

Trước đây, khi người dân đến khám, điều trị bệnh cần 
phải có sổ khám bệnh kèm theo nhiều giấy tờ khác như: 
BHYT, chứng minh nhân dân, tài liệu liên quan đến khám 
chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán hình ảnh, 
đơn thuốc… Điều này khiến thủ tục đăng ký khám chữa 
bệnh hoặc thanh toán viện phí trở nên rườm rà, bất tiện và 
mất thời gian của người dân. Đôi lúc gây tâm lý bực bội, mệt 
mỏi vì đợi chờ lâu.  

 Việc ứng dụng thẻ khám bệnh thông minh tại Bệnh viện 
ĐK Đồng Nai đã giải quyết những vướng mắc trong khâu thủ 
tục khám chữa bệnh. Giờ đây, người bệnh không cần phải 
mua sổ khám bệnh, không phải xếp hàng chờ đợi để bốc số 
thứ tự, đăng ký khám bệnh mà chỉ cần dùng thẻ đến quẹt tại 
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Tieáp theo trang 1

Người dân chỉ cần quẹt thẻ tại các ki-ốt để
đăng ký khám chữa bệnh

Nhiều tiện ích ưu việt khi triển khai
thẻ khám bệnh thông minh
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một trong 4 ki-ốt đăng ký khám bệnh tự động của bệnh viện. 
Trên máy đăng ký khám bệnh tự động sẽ hiện lên các mục 
như đăng ký khám chữa bệnh có BHYT, không có thẻ BHYT và 
thanh toán viện phí để người bệnh lựa chọn. Sau đó, người 
bệnh tiếp tục lựa chọn các chuyên khoa khám bệnh, phòng 
khám, tiến tới là lựa chọn bác sĩ khám bệnh và lấy số thứ tự 
từ máy để đi thẳng đến phòng khám mà không phải mất thời 
gian chờ đợi như trước kia. Ngoài ra, việc thanh toán viện phí 
khi thực hiện các cận lâm sàng (siêu âm, xét nghiệm, chụp 
phim), thuốc…, sẽ được thanh toán qua thẻ và hệ thống sẽ 
gửi tin nhắn thông báo số tiền bệnh nhân phải thanh toán, 
cũng như số dư còn lại trong tài khoản qua tin nhắn điện 
thoại của người bệnh. 

Chị Lê Thanh Tâm (37 tuổi, ngụ KP4, phường Trảng Dài, 
TP. Biên Hòa) cho biết: “Từ khi có thẻ khám bệnh thông minh, 
mỗi lần đi khám tôi không phải đem sổ khám bệnh, các giấy 
tờ lỉnh kỉnh như trước nữa, tiền bạc cũng không phải đem vì 
đã nộp vào thẻ rồi. Tôi thấy thẻ này rất tiện lợi, gọn nhẹ, mà 
việc đăng ký khám bệnh lại nhanh chóng, không phải chờ lâu 
mới tới lượt như trước”.       

Còn bà Nguyễn Thị Hà (56 tuổi, ngụ phường Tân Phong, 
TP.Biên Hòa) vui mừng nói: “Tôi bị tiểu đường đã lâu, cứ mỗi 
1 đến 2 tháng là phải đến bệnh viện khám, lấy thuốc. Trước 

đây, 6 giờ sáng tôi đã có mặt tại bệnh viện để bốc số và phải 
chờ rất lâu mới tới lượt đăng ký khám bệnh. Từ khi có thẻ này, 
tôi đến bệnh viện là quẹt thẻ đăng ký khám bệnh ngay, việc 
thanh toán cũng được thực hiện qua thẻ luôn nên không phải 
đến quầy chờ đợi thanh toán như trước. Khoảng 10 giờ là tôi 
đã khám bệnh và lấy thuốc xong, còn trước đây phải chờ đến 
11 giờ mới xong”.   

BSCKII Ngô Đức Tuấn khẳng định việc triển khai thẻ khám 
bệnh thông minh nói riêng và ứng dụng công nghệ thông tin 
tại bệnh viện là việc làm rất cần thiết, qua đó góp phần rút 
ngắn được quy trình khám bệnh, tăng tính công khai minh 
bạch, đặc biệt là hạn chế sử dụng tiền mặt trong khám chữa 
bệnh. Người bệnh không phải di chuyển qua lại nhiều nơi để 
tiến hành thanh toán viện phí. Qua đó, hóa giải được sự phiền 
hà cho người bệnh trong việc chờ đợi, tránh tình trạng trộm 
cắp, đảm bảo an toàn tài sản cho người bệnh trong trường 
hợp bệnh viện đông người.

Về phía bệnh viện, việc thanh toán tiền trực tuyến qua 
thẻ khám bệnh giúp giảm bớt áp lực công việc, sai sót trong 
thu chi viện phí, tiết kiệm thời gian, công sức cho nhân viên 
y tế. Bệnh viện cũng giảm được nhân lực vì không phải bố trí 
nhiều nhân lực tại các cửa thu tiền mặt như trước.

Như Thuần

Sử dụng thẻ khám bệnh thông minh và thanh toán qua thẻ sẽ giúp người dân không phải chờ đợi gọi tên
tại các cửa thanh toán viện phí như trước đây
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Tạo điều kiện và cắt giảm thủ tục hành chính cho các 
cơ sở tiến hành công việc bức xạ và các cơ sở dịch vụ, góp 
phần đẩy mạnh cũng như đảm bảo an toàn, an ninh các ứng 
dụng năng lượng nguyên tử trong phát triển kinh tế - xã hội 
và góp phần giúp các cơ quan quản lý nhà nước theo dõi, 
giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động tiến hành công việc 
bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 
nguyên tử. 

Thực hiện Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Đầu tư 
và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu 
tư. Kế thừa quy định tại các văn bản do Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã ban hành như: Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN 
ngày 22/7/2010 hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức 
xạ; Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 quy 
định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu 
xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng,…Thông tư số 
34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 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; Thông tư 
số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 quy định về việc cấp 
giấy đăng ký và chứng chỉ hành 
nghề đối với một số hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử. Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với 
các Bộ, ngành, địa phương liên 
quan xây dựng và trình Chính phủ 
ban hành Nghị định số 142/2020/
NĐ-CP ngày 09/12/2020 (sau đây 
gọi tắt là Nghị định 142) quy định 
về việc tiến hành công việc bức xạ 
và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 
dụng năng lượng nguyên tử.

Nghị định 142 gồm 5 Chương 
với 63 Điều và 7 Phụ lục, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021 quy định về điều kiện, 
hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc 
bức xạ, Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
năng lượng nguyên tử và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ 
trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Ngoài ra còn có các thủ 
tục phụ trợ như phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở, 
cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ. 

Những điểm mới của Nghị định 142/2020/NĐ-CP
a) Các tổ chức, cá nhân không cần phải có Giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ khi thực hiện các công việc liên 
quan đến:

- Thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ được miễn trừ khai 
báo, cấp giấy phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép (QCVN 
5:2010/BKHCN);

- Sử dụng hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa 
chất phóng xạ.

b) Các cơ sở bức xạ không cần phải có Giấy phép xây 
dựng:

- Cơ sở vận hành thiết bị chiếu xạ có cơ cấu tự che chắn 
theo thiết kế của nhà sản xuất;

Máy X-Quang kỹ thuật số tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2020/NĐ-CP
NGÀY 09/12/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC

TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
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- Cơ sở vận hành máy gia tốc sử dụng di động để soi 
chiếu kiểm tra hàng hóa;

c) Không quy định phải có Người phụ trách an toàn đối 
với trường hợp:

- Cơ sở lưu giữ nguồn phóng xạ thuộc Nhóm 5 theo Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - phân nhóm và 
phân loại nguồn phóng xạ (QCVN 6:2010/BKHCN);

- Cơ sở chỉ sử dụng: thiết bị X-quang chụp răng sử dụng 
phim đặt sau huyết ổ răng; thiết bị phát tia X trong phân tích 
huỳnh quang tia X và thiết bị soi bo mạch;

d) Bổ sung quy định về Nhân viên được đào tạo về vật lý 
y khoa trong trường hợp: Sử dụng nguồn phóng xạ hở trong y 
học hạt nhân (thuốc phóng xạ); Vận hành thiết bị xạ trị từ xa; 
Vận hành thiết bị xạ trị áp sát. Tuy nhiên, điều kiện đào tạo về 
vật lý y khoa đối với các cơ sở y học hạt nhân, cơ sở xạ trị được 
áp dụng kể từ ngày 01/02/2026.

e) Chứng chỉ nhân viên bức xạ không có thời hạn, không 
ghi nơi làm việc;

f) Các công việc bức xạ được quy định tại mục a, c, d, i 
khoản 2 Điều 1 của Nghị định 142 phải có Kế hoạch ứng phó 
sự cố cấp cơ sở theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 142 
nhưng không cần phải phê duyệt Kế hoạch.

Trừ trường hợp:
- Sử dụng nguồn phóng xạ; Xử lý, lưu giữ chất thải phóng 

xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; Sử dụng thiết bị bức 
xạ gắn nguồn phóng xạ thuộc Nhóm 1, Nhóm 2 theo QCVN 
6:2010/BKHCN;

- Sản xuất, chế biến chất phóng xạ;
- Vận hành thiết bị chiếu xạ, thiết bị chụp ảnh phóng xạ 

công nghiệp.
- Vận chuyển nguồn phóng xạ Nhóm 1, Nhóm 2 theo 

QCVN 6:2010/ BKHCN, chất thải phóng xạ mức cao theo Tiêu 
chuẩn quốc gia về An toàn bức xạ - Quản lý chất thải phóng 
xạ - Phân loại chất thải phóng xạ (TCVN 6868:2001).

Phải có Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định 
tại Phụ lục II của Nghị định 142 và Kế hoạch ứng phó sự cố 
cấp cơ sở phải được phê duyệt theo quy định tại Điều 36 của 
Nghị định 142.

g) Bổ sung quy định về kích thước phòng chuẩn thiết bị 
bức xạ và nguồn phóng xạ;

h) Bổ sung nội dung trong Thủ tục sửa đổi giấy phép:
- Hiệu chỉnh lại thông tin về nguồn phóng xạ, thiết bị bức 

xạ trong trường hợp phát hiện thông tin về nguồn phóng xạ, 
thiết bị bức xạ trong giấy phép chưa chính xác so với thực tế;

- Thay đổi địa điểm tiến hành công việc bức xạ đối với 
thiết bị phát tia X có cơ cấu tự che chắn trong phân tích thành 
phần và kiểm tra chất lượng sản phẩm, thiết bị soi kiểm tra 
an ninh;

- Có nhiều giấy phép còn hiệu lực do cùng một cơ quan 
có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, có thể đề nghị sửa đổi để hợp 
nhất các giấy phép đó thành một giấy phép duy nhất, nhưng 
thời hạn của giấy phép sửa đổi theo thời hạn của giấy phép 
được cấp gần nhất;

i) Quy định cụ thể các trường hợp phải đề nghị bổ sung 
và các trường hợp không  áp dụng bổ sung giấy phép

- Các trường hợp phải đề nghị bổ sung giấy phép:
+ Bổ sung nguồn phóng xạ mới, thiết bị bức xạ mới so 

với giấy phép đã được cấp;
+ Bổ sung loại hình công việc bức xạ mới so với giấy 

phép đã được cấp;
+ Tăng tổng hoạt độ đối với nguồn phóng xạ hở trong 

giấy phép đã được cấp.
- Các trường hợp không áp dụng bổ sung giấy phép:
+ Xuất khẩu, nhập khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt 

nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân;
+ Vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt 

nhân nguồn, vật liệu hạt nhân;
+ Xây dựng cơ sở bức xạ;
+ Chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ;
+ Đề nghị bổ sung công việc bức xạ mới thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép của cơ quan khác với cơ quan đã cấp 
giấy phép.

k) Quy định cụ thể về thời hạn tiếp nhận, giải quyết và 
trả kết quả:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp 
lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ 
hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung 
hồ sơ nểu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Rút ngắn thời gian thẩm định và cấp tất cả các loại Giấy 
phép từ 5-30 ngày so với quy định cũ khi thực hiện thủ tục cấp 
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và thủ tục Gia hạn giấy 
phép tiến hành công việc bức xạ. 

Nguyễn Ngọc Hạnh
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Đến nay, người ta đã chứng 
minh rằng đường có thể gây 
nghiện và thậm chí gây viêm... 

...Ở đây, chúng tôi sẽ giải 
thích cách thức đường ảnh 
hưởng đến não...

Đường có thể gây ra nhiều vấn 
đề sức khỏe. Trên thực tế, đường 
cũng ảnh hưởng đến não. Điều 
đáng quan tâm nhất là nó thường 
xuất hiện nhiều nhất trong các loại 
thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ 
thường xuyên. Ngoài ra, nó có thể 
gây nghiện như nhiều loại thuốc.

Giảm lượng đường trong khẩu 
phần ăn là điều cần thiết để nâng 
cao sức khỏe và phòng chống bệnh 
tật. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu đường ảnh hưởng đến 
não như thế nào.

Đường là gì?
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi chúng ta nghĩ đến 

từ đường là đường trắng chúng ta có ở nhà. Đây là đường 
sucrose và là dạng phổ biến nhất mà chúng ta có thể tìm thấy.

Tuy nhiên, có nhiều loại đường hơn tùy thuộc vào cấu 
trúc hóa học của chúng. Ví dụ, các loại đường như fructose, 
galactose, glucose, maltose hoặc lactose tự nhiên xuất hiện 
trong thực phẩm. Ngoài ra, chúng có thể được thêm vào làm 
chất tạo ngọt hoặc chất bảo quản.

Các nhà sản xuất có thể đưa chúng vào thực phẩm dưới 
nhiều tên gọi. Do đó, điều quan trọng là phải đọc nhãn dinh 
dưỡng và biết các triệu chứng của đường. 80% sản phẩm chế 
biến sẵn trong siêu thị chứa đường ẩn mà chúng ta tiêu thụ 
mà không nhận ra. Trên thực tế, đây là những điều mà chúng 
ta thực sự nên tránh.

WHO khuyến nghị giảm tiêu thụ đường tự do (loại được 
thêm vào thực phẩm, không phải loại được tìm thấy tự nhiên 
trong chúng), dưới 10% tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày.

Ngoài ra, họ thậm chí còn khuyến khích giảm con số 

xuống 5%, vì nó sẽ mang lại cho bạn những lợi ích sức khỏe 
bổ sung. Điều này được công bố trên tạp chí Nghiên cứu 
Bệnh tiểu đường và Thực hành Lâm sàng. Làm điều này có 
thể giúp ngăn ngừa các bệnh như tiểu đường cũng như giúp 
kiểm soát nó.

Đường hoạt động như thế nào trong não?
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí 

Physiology & Behavior, não bộ tiêu thụ 5,6 miligam glucose 
trên 100 gam mô não mỗi phút. Trong não người lớn, nhu cầu 
năng lượng lớn nhất đến từ các tế bào thần kinh. Mặc dù bộ 
não chiếm ít hơn 2% trọng lượng cơ thể, nhưng nó dành tới 
20% tổng năng lượng glucose do cơ thể sản xuất. Nói cách 
khác, não là cơ quan tiêu thụ glucose chính của cơ thể.

Khi bạn ăn thực phẩm có chứa đường, khi bạn đưa chúng 
vào miệng và chúng tiếp xúc với vị giác của bạn, chúng sẽ gửi 
tín hiệu kích hoạt các thụ thể ngọt trong thân não. Sau đó, từ 
đó, chúng gửi tín hiệu đến các vùng khác nhau của não, nơi 
chúng kích hoạt hệ thống thụ hưởng của não.

Tương tự như vậy, có các thụ thể đường trong hệ tiêu 
hóa, sẽ gửi tín hiệu đến não cho biết bạn có cảm giác an 
toàn hay không. Tác động của đường lên não giải thích tại 
sao chúng ta khó kiểm soát lượng đường tiêu thụ.

ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NÃO
Như thế nào

Tieáp theo trang 1
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Gây nghiện
Đường có thể gây nghiện, nhưng điều này xảy ra như 

thế nào? Nhân tố chính của hệ thống thụ hưởng trong não là 
dopamine. Về điều này, người ta đã chỉ ra rằng nếu chúng ta 
ăn thực phẩm giàu đường, phản ứng dopamine trong não của 
chúng ta sẽ không dừng lại. Do đó, càng ăn nhiều đường, não 
của chúng ta càng gửi nhiều tín hiệu thụ hưởng. Trên thực tế, 
trường hợp này cũng xảy ra với một số loại thuốc như cocaine 
hoặc heroin.

Do đó, mỗi khi bạn ăn bất kỳ loại thực phẩm có đường 
nào, nó sẽ kích hoạt cảm giác hài lòng trong não, tạo ra tác 
dụng gây nghiện trên não của chúng ta. Có những nghiên 
cứu, như nghiên cứu được công bố vào năm 2018 trên Tạp chí 
Y học Thể thao của Anh, khẳng định rằng có thể hình thành 
chứng nghiện đường.

Tăng nguy cơ mắc một số bệnh
Chúng ta biết rằng tiêu thụ quá nhiều đường được phản 

ánh trong các bệnh tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, 
ung thư và những bệnh khác. Tuy nhiên, phát hiện mới cho 
thấy đường ảnh hưởng tiêu cực đến não, tạo ra phản ứng 
viêm hoặc cảm xúc như: hiếu động thái quá, mất ngủ, lo lắng, 
mất trí nhớ, trầm cảm.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific 
Reports, bao gồm 264.000 người lớn trên 50 tuổi, với 10 năm 

theo dõi, cho thấy những người uống hơn 4 lon đồ uống có 
đường mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn. 
Trên thực tế, nó cho thấy con số gần 30%, so với những người 
không uống.

Gây ra các vấn đề về trí nhớ và học tập
Theo các nghiên cứu khoa học, một vấn đề khác ở những 

người tiêu thụ đường quá mức là trí nhớ kém hơn. Trên thực 
tế, điều này là do, khi lượng glucose trong máu cao, não sẽ 
cố gắng chuyển hóa nó. Sau đó, điều này có thể gây ra tổn 
thương cho vùng hải mã.

Hồi hải mã là khu vực của hệ thống thần kinh trung ương 
hình thành, tổ chức và lưu trữ ý tưởng và ký ức. Bằng cách này, 
não càng nhận được nhiều đường và càng trở nên bão hòa. 
Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến chứng thần kinh, gây 
ra sự thiếu hụt về trí nhớ và kỹ năng suy luận.

Tiêu thụ đường ảnh hưởng tiêu cực đến não
Như khoa học cho thấy, có mối quan hệ chặt chẽ giữa 

lượng đường ăn vào và nguy cơ mắc bệnh tâm thần sau này. 
Điều này là do chất này có thể gây ra tác dụng nhiễm độc thần 
kinh trên não.

Do đó, hãy loại bỏ hoặc giảm thiểu lượng đường ăn, các 
sản phẩm chế biến cực nhanh, ngũ cốc ăn sáng, nước sốt và 
đồ uống có đường.

Lưu Trường (Theo Step to Health)
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Hàng năm trên thế giới có hàng triệu trẻ em bị suy dinh 
dưỡng. Theo thống kế năm 2016, ước tính có khoảng 155 triệu trẻ 
em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, trong khi 41 triệu 
trẻ bị thừa cân hoặc béo phì; khoảng 45% trẻ em dưới 5 tuổi tử 
vong có liên quan đến suy dinh dưỡng…..

Suy dinh dưỡng ở trẻ em chủ yếu xảy ra ở các nước có thu 
nhập thấp và trung bình. Đồng thời, ở những quốc gia này, tỷ 
lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em đang tăng lên. Chúng ta thường 
dùng cụm từ suy dinh dưỡng để chỉ những trẻ em thấp, còi, nhẹ 
cân, tuy nhiên những trẻ em béo phì cũng là một dạng của duy 
dinh dưỡng. 

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ định nghĩa suy dinh dưỡng là “tình 
trạng thiếu (hoặc dư thừa) năng lượng, protein và các chất dinh 
dưỡng khác gây ra những tác động bất lợi có thể đo lường được 
đối với cơ thể và sự tăng trưởng ở trẻ em”. Cụ thể suy dinh dưỡng 
được phân làm 04 dạng.

1. Các dạng suy dinh dưỡng
Thiếu dinh dưỡng (Undernutrition)

Có 4 dạng phụ của thiếu dinh dưỡng: gầy còm, thấp còi, nhẹ 
cân và thiếu vitamin và khoáng chất. Thiếu dinh dưỡng làm cho 
trẻ em nói riêng dễ mắc bệnh tật và tử vong hơn nhiều. Cân nặng 
thấp so với chiều cao được gọi là gầy còm (wasting). 

Nguyên nhân thường là do trẻ em không có đủ thức ăn để 
ăn hoặc mắc một bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như tiêu chảy 
khiến trẻ giảm cân. Trẻ nhỏ gầy còm ở mức độ trung bình hoặc 
nặng có nguy cơ tử vong cao hơn. Chiều cao thấp theo tuổi được 
gọi là thấp còi (underweight). Đây là kết quả của tình trạng suy 
dinh dưỡng mãn tính hoặc tái diễn, thường liên quan đến điều 
kiện kinh tế xã hội kém, sức khỏe và dinh dưỡng của bà mẹ kém, 
bệnh tật thường xuyên, hoặc chế độ nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ 
sơ sinh và trẻ nhỏ không phù hợp trong giai đoạn đầu đời. Tình 
trạng thấp còi khiến trẻ không đạt được tiềm năng về thể chất và 
nhận thức. Trẻ nhẹ cân so với tuổi được gọi là nhẹ cân (stunting). 
Trẻ nhẹ cân có thể còi cọc, gầy còm hoặc cả hai.

Suy dinh dưỡng liên quan đến vi chất dinh dưỡng 
(Micronutrient-related malnutrition)

Tình trạng thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng như vitamin và 
khoáng chất ở trẻ cũng được xếp vào nhóm suy dinh dưỡng. Vi 
chất dinh dưỡng cho phép cơ thể sản xuất các enzym, hormone và 
các chất khác cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển thích hợp. 
Iốt, vitamin A và sắt là những chất quan trọng nhất trong các điều 
kiện sức khỏe cộng đồng toàn cầu; sự thiếu hụt chúng là một mối 
đe dọa lớn đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ em cũng như 
người dân trên toàn thế giới, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang 
thai ở các nước có thu nhập thấp.

Thừa cân và béo phì (Overweight and obesity) 
Thừa cân béo phì là cụm từ dùng để diễn tả một người quá 

nặng so với chiều cao của mình. Sự tích tụ mỡ bất thường hoặc 
quá nhiều có thể làm suy giảm sức khỏe. Chỉ số khối cơ thể (BMI) 
là chỉ số cân nặng theo chiều cao thường được dùng để phân loại 
thừa cân béo phì. Nó được xác đinh bằng trọng lượng của một 
người tính bằng kilôgam chia cho bình phương chiều cao của 
người đó tính bằng mét (kg/m²). Ở người lớn, thừa cân được định 
nghĩa là chỉ số BMI từ 25 trở lên, trong khi béo phì là chỉ số BMI 
từ 30 trở lên.

Thừa cân và béo phì là kết quả của sự mất cân bằng giữa 
năng lượng tiêu thụ (quá nhiều) và năng lượng tiêu hao (quá 
ít). Nguyên nhân chủ yếu là mọi người đang tiêu thụ thực phẩm 
và đồ uống giàu năng lượng hơn (nhiều đường và chất béo) và 
tham gia vào hoạt động thể chất ít hơn.

SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM 
Những điều chưa biết

Tieáp theo trang 1
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Các bệnh không lây nhiễm liên quan đến chế độ ăn 
uống (Diet-related noncommunicable diseases)

Các bệnh không lây nhiễm liên quan đến chế độ ăn uống 
(NCD) bao gồm các bệnh tim mạch (chẳng hạn như đau tim và 
đột quỵ và thường liên quan đến huyết áp cao), một số bệnh ung 
thư và tiểu đường. Chế độ ăn uống không lành mạnh và dinh 
dưỡng kém là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của các 
bệnh này trên toàn cầu. Những người mắc các bệnh này có nguy 
cơ cao bị suy sinh dưỡng. Hầu hết những người bị suy dinh dưỡng 
sẽ giảm cân, nhưng có thể là cân nặng hợp lý hoặc thậm chí thừa 
cân mà vẫn bị suy dinh dưỡng. Ví dụ, điều này có thể xảy ra nếu 
bạn không nhận đủ chất dinh dưỡng, chẳng hạn như một số loại 
vitamin và khoáng chất, thông qua chế độ ăn uống của bạn.

2. Nguyên nhân gây suy dinh dưỡng ở trẻ em
Trước đây, các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân gây suy 

dinh dưỡng ở trẻ em chủ yếu liên quan đến điều kiện kinh tế 

kém và chế độ ăn uống. Nhưng ngày nay rất nhiều nghiên cứu 
đã ghi nhận rằng ngoài hai yếu tố trên các yếu tố kinh tế xã hội 
như giới tính, nghề nghiệp của người cha và trình độ học vấn và 
nghề nghiệp của người mẹ đóng một vai trò quan trọng trong 
mức độ dinh dưỡng của trẻ em, vệ sinh và giữ gìn vệ sinh chung 
cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến vấn đề này. Trong số 
các yếu tố về kinh tế xã hội, giáo dục và việc làm của người mẹ 
là rất quan trọng. 

Một nghiên cứu tại cộng đồng ở Tây Honduras chỉ ra rằng 
trình độ học vấn của phụ nữ cũng liên quan đến tình trạng dinh 
dưỡng của con cô ấy. Một nghiên cứu khác ở Nigeria cũng chỉ 
ra rằng việc tác động đến nhận thức của các bà mẹ thông qua 
giáo dục, sử dụng nước uống sạch và môi trường trong lành 
hơn ở các vùng nông thôn đã có ảnh hưởng đáng kể đến việc 
giảm suy dinh dưỡng trẻ em. Ngoài ra, các yếu tố khác  như thu 
nhập bình quân đầu người, dân tộc, vị trí địa lý và số con trong 
hộ gia đình đóng một vai trò quan trọng trong tình trạng dinh 
dưỡng của trẻ em. 

Mặc dù, tính theo tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng đã giảm trong 30 năm qua trên toàn thế giới, nhưng 
số trẻ em suy dinh dưỡng tuyệt đối vẫn tiếp tục có xu hướng 
gia tăng. Vấn đề suy dinh dưỡng ở các nền kinh tế nghèo có 
thể được định nghĩa là một ‘hội chứng suy giảm khả năng phát 
triển’, coi đó là sự thất bại trong tăng trưởng, chậm phát triển 
nhận thức và hành vi, tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Ngoài trẻ 
em thì các đối tượng khác như phụ nữ và thanh thiếu niên cũng 
là đối tượng có nguy cơ mắc suy dinh dưỡng đặc biệt.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
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Khi chúng ta đi trên đường phố 
ta được nhìn thấy những tòa nhà, 
cao ốc được trang trí xung quanh 
bằng kiếng màu; kính màu không 
chỉ mang tính bảo vệ để tránh ánh 
sáng, nước mưa mà kính màu còn 
hướng đến một xu hướng khác đó là 
những vật liệu trang trí, mang lại cái 
đẹp, thiện cảm cho con người; làm 
cho cuộc sống của con người ngày 
càng đầy đủ hơn khi chúng ta sống 
trong một không gian đầy màu sắc. 

Do đó con người sử dụng màu 
rất nhiều trong việc trang trí nội thất 
không chỉ đơn thuần là một vật liệu 
thông thường; mà từ đó họ hướng 
đến cái đẹp, cái hoàn mỹ, kính màu 
là kết quả của quá trình tìm kiếm sự 
sinh động,cái mới khi người ta không 
muốn lệ thuộc hoàn toàn vào một loại 
kính trắng nữa. Nếu kính thông thường 
không màu, trong suốt, thích hợp cho 
nhu cầu vừa ngăn phòng, vừa tạo cảm 
giác liên thông, dễ lấy ánh sáng và hấp 
thụ nhiệt tốt, thì kính màu luôn mang 
những mảng màu phù hợp cho việc sửa 
lỗi kiến trúc cũng như vừa giấu được 
một khung cảnh xấu, một góc không 
gian hẹp, lại vừa tạo phong cảnh thông 
qua cảm giác ảo của hình nét màu trên 
tấm kính. Kính màu có thể ứng dụng 
làm cửa, làm tranh, vừa dễ dàng lọc 
được nguồn sáng trực tiếp từ bên ngoài. 

Kính màu được chia làm 2 loại : 
Kính màu toàn phần và kính không màu 
toàn phần hay kính tráng màu (gồm 2 
lớp: 1 lớp không màu và 1 lớp tráng 
màu). Sau đây xin giới thiệu một cách 

DÙNG TRONG TRANG TRÍ NỘI THẤT
Đôi nét về các loại kính màu
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khái quát về kính tráng màu; yếu tố cơ bản để sản xuất loại 
kính này là phải chọn lựa thành phần hóa học sao cho hệ số 
giãn nỡ sao cho hệ số giãn nỡ nhiệt là như nhau.

Kính mang màu toàn phần thường được dùng rộng rãi, 
có độ bền cơ học cao, cường độ chịu uốn đến 400-500 Kg/
cm2, kính màu thường dùng trong các công  trình kiến trúc 
nghệ thuật, dùng ở những nơi cần ánh sáng khác nhau. Kính 
màu thường có nhiều màu khác nhau tùy thuộc vào thành 
phần hóa học của các oxit khác nhau trong kiếng màu.

Dù mang vai trò trang trí, nhưng khi người sử dụng làm 
chủ được nhu cầu trong sự điều phối với kiến trúc và ánh 
sáng,thì kính màu sẽ trở thành một yếu tố cần thiết làm nên 
không gian sống có cảm xúc. Kính màu lọc ánh sáng, cường 
độ sáng thấp hơn, khả năng hấp thụ nhiệt cũng sẽ ít. Như thế, 
khá tiện cho bạn khi dùng kính màu trong những góc không 
gian dễ có nắng.

Nguyễn Hùng Cường

Thành phần hóa học của kính tráng màu 
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 eSIM (Sim điện tử - Embedded SIM) với quá nhiều 
tiện ích đang được coi là tương lai với ngành viễn thông. 
Không nằm ngoài xu hướng, Mạng di động iTel (đầu số 
087) nhanh chóng cập nhật công nghệ eSIM này đến với 
các khách hàng của mình. 

Mạng di động iTel đã sẵn sàng bước vào “đường 
đua” eSIM tại Việt Nam

Trích lời ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Giám đốc Mạng 
di động iTel cho biết nhà mạng đã hoàn tất các công đoạn 
chuẩn bị cuối cùng và sẵn sàng triển khai ra thị trường ngay 
vào ngày 1/3/2021 tới. Ông cũng nói thêm: “eSIM đang là 
xu hướng trên thị trường, trong những năm tới, tôi dự đoán 
eSIM sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa khi người dùng dần 
chuyển đổi sang sử dụng nhiều thiết bị di động công nghệ 
cao. Bắt nhịp nhanh chóng xu hướng và ứng dụng thành 
công các tính năng của eSIM thời điểm hiện tại là điều cần 
thiết của chúng tôi, để có thể đem lại trải nghiệm tốt nhất 
tới khách hàng”.

eSIM dễ dàng “ghi điểm” với người dùng bởi tính 
thuận tiện cùng trải nghiệm vượt trội.

Không cần SIM vật lý, eSIM vẫn đáp ứng được các chức 
năng của một chiếc SIM vật lý thông thường như nghe, gọi, 
nhắn tin, hòa mạng,... Hơn nữa, người dùng eSIM còn có 
thể sử dụng được nhiều số thuê bao trên 1 thiết bị di động 
với tính năng chuyển (switch) thuê bao.

Việc kích hoạt và sử dụng eSIM cũng khá nhanh chóng, 
tiện dụng vì không còn cần sử dụng SIM vật lý. Để kích hoạt 
eSIM chỉ cần truy cập vào cài đặt > Di động > thêm gói 
cước di dộng và quét mã QR Code của iTel eSIM là khách 
hàng có thể sử dụng số thuê bao ngay lập tức.

Cùng với FPT Shop, mạng di dộng iTel hỗ trợ 
công nghệ eSIM iTel trên toàn quốc

Mạng di động iTel tiếp tục hợp tác với FPT Shop để 
triển khai eSIM trên toàn quốc. Vì vậy, người dùng khi có 
nhu cầu về iTel eSIM có thể đến Điểm Giao Dịch của iTel 
hoặc hệ thống cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc để được 
hỗ trợ nhanh nhất mọi thao tác như: Đăng ký thông tin 
thuê bao eSIM mới; Đổi eSIM cho thuê bao iTel; Cập nhật 
TTTB; Giải quyết yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng 
dịch vụ…

Ngoài ra, thay vì phải đến trực tiếp Quầy giao dịch iTel 
hoặc các cửa hàng FPT Shop, giờ đây, khách hàng có thể 
đăng ký eSIM ngay tại nhà. Theo thông tin từ nhà mạng, 
khách hàng sẽ được hỗ trợ đổi eSIM, đăng ký eSIM online 
ngay lập tức qua fanpage (@itel.fan) và từ ngày 15/3/2021 
trên website https://itel.vn/. Trong tương lai gần, khi ứng 
dụng My iTel được tung ra, khách hàng cũng có thể tự mình 
thực hiện các thao tác đổi eSIM, đăng ký eSIM iTel chỉ trong 
vài phút mà không tốn công đi ra ngoài.

Thanh Trúc (Tổng hợp)

MẠNG DI ĐỘNG ITEL CHÍNH THỨC CUNG CẤP
CÔNG NGHỆ ESIM TỚI NGƯỜI DÙNG TẠI VIỆT NAM
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Đôi khi bạn muốn chuyển đổi các bài thuyết trình 
PowerPoint của mình thành các file hình ảnh thay vì các 
định dạng khác, điều này sẽ thuận tiện hơn khi xem trên 
các thiết bị khác một cách nhanh chóng mà không lo bị 
mất hiệu ứng hay lỗi font chữ. Ngoài ra với các file ảnh, 
chúng ta còn dễ dàng đưa lên trang Web hoặc làm việc với 
bất kỳ phần mềm nào không sử dụng định dạng ppt hay 
pptx. Vậy cách chuyển đổi PowerPoint sang hỉnh ảnh như 
thế nào? Hãy cùng tìm hiểu các công cụ sau đây.

1. ActivePresenter 

Về cơ bản, ActivePresenter chính là phần mềm biên 
tập video, trình ghi màn hình hay dùng để soạn thảo các 
giáo trình điện tử. Tuy nhiên nó cũng có thể giúp bạn 
chuyển đổi các tệp tin PowerPoint (định dạng PPT và PPTX) 
thành các tệp tin hình ảnh (định dạng JPG hoặc PNG) một 
cách dễ dàng. 

Hãy truy cập trang https://atomisystems.com/
activepresenter/ để tải xuống phiên bản miễn phí ( chỉ 
dành cho mục đích cá nhân) của công cụ này. Sau đó tiền 
hành cài đặt bình thường và khởi chạy ứng dụng, tại giao 
diện của của nó lần đầu tiên, bạn chọn New Project sau đó 
nhấn tiếp vào tùy chọn Import PowerPoint từ cửa sổ hiện 
ra, nhấn nút Select để thêm tệp tin Powerpoint vào rồi 
nhấn OK, tại cửa sổ tiếp theo chọn Select All và OK lần nữa. 

Bây giờ bạn chuyển menu Export và nhấn vào tùy 
chọn Images. Một cửa sổ thiết lập hiện ra, tại đây bạn chọn 

một định dạng đầu ra tùy ý và chọn tiếp thư mục lưu kết 
quả tại khung Output phía dưới. Ngoài ra còn có các tùy 
chọn bổ sung khác như chất lượng, kích thước đầu ra,…
cuối cùng nhấn OK để bắt đầu chuyển đổi. 

2. SoftMaker FreeOffice 

SoftMaker FreeOffice (https://www.freeoffice.com/
en) là một trong những phần mềm miễn phí tốt nhất dùng 
để thay thế MS Office khi cần thiết. Bộ phần mềm này đi 
kèm với các trình tạo và biên tập bảng tính, tạo thuyết 
trình, đánh văn bản,...ngoài ra nó còn có chức năng chuyển 
đổi các tệp tin PowerPoint sang hình ảnh bằng việc sử dụng 
trình tạo thuyết trình ngay trong đó. Với nhiều tùy chọn 
như xuất tất cả các trang, trang hiện tại hoặc các trang 
được chọn tùy ý, và bạn có thể chọn đầu ra với các định 
dạng như GIF, PNG, TIFF, BMP hoặc JPEG.

Sau khi cài đặt, hãy mở ứng dụng Presentations (tạo 
thuyết trình giống như PowerPoint) và mở một tệp tin PPT 
hoặc PPTX mà bạn muốn chuyển đổi, giao diện hiển thị các 
slide giống như công cụ PowerPoint mà chúng ta thường 
hay dùng. Để tiến hành xuất ra các dạng hình ảnh, bạn 
chọn menu File, sau đó chọn biểu tượng Export as, từ danh 
mục thả xuống, chọn Pictures. Cửa sổ Export pictures hiện 
ra, tại đây sẽ có các tùy chọn như thư mục lưu kết quả, định 
dạng ảnh, lựa chọn các trang cần xuất, kích thước ảnh, sau 
cùng nhấn OK để chuyển đổi.

Những công cụ chuyển đổi PowerPoint
sang hình ảnh tốt nhất hiện nay

14
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3. Online2PDF

Online2PDF là một dịch vụ trực tuyến miễn phí trong 
đó có rất nhiều công cụ hữu ích như chuyển đổi PDF sang 
Word, PDF sang Excel, bảo mật, xoay, trộn, mở khóa file 
PDF và nhiều hơn nữa. Tính năng chuyển đổi tệp tin PPT và 
PPTX sang hình ảnh cũng được tích hợp trong đó, và nó hỗ 
trợ chuyển đổi hàng loạt tệp tin PowerPoint sang các định 
dạng ảnh JPG hoặc PNG.  

Hãy truy cập trang chủ https://online2pdf.com/ và 
chọn nút Select files để tải lên các tệp tin PowerPoint, nó 
hỗ trợ tối đa 20 tệp tin cùng lúc và yêu cầu tổng kích thước 
không được lớn hơn 150MB. Tuy nhiên, đối với đầu ra JPG 
hoặc PNG chúng ta chỉ có thể chuyển đổi được 100 trang 
trở xuống Vì vậy, phải đảm bảo rằng các tài liệu PowerPoint 
phù hợp với yêu cầu đó. Nếu như bạn chỉ muốn chuyển đổi 
các trang cần thiết thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng 
tùy chọn có sẵn cho mỗi tệp tin bằng cách nhấn vào biểu 
tượng hình cây kéo phía bên phải. Sau khi đã hoàn chỉnh 
các bước thiết lập, bạn chọn định dạng đầu ra từ khung thả 
xuống convert to phía dưới rồi nhấn nút Convert, chờ quá 
trình upload và chuyển đổi thành công thì kết quả sẽ được 
tự động tải về. 

 4. CloundConvert

CloundConvert là dịch vụ chuyển đổi tệp tin trực tuyến 
trong đó hỗ trợ trên 200 định dạng tệp tin khác nhau. Các 

tệp tin PPT và PPTX cũng được hỗ trợ, và với dịch vụ này bạn 
có thể chuyển đổi PowerPoint sang các định dạng hình ảnh 
như PNG, XPS, JPG hay EPS. Nó cũng cho phép người dùng 
chuyển đổi nhiều tệp tin cùng lúc, tuy nhiên gói miễn phí 
chỉ giới hạn cho 25 lần chuyển đổi mỗi ngày.  

Sau khi mở trang chủ https://cloudconvert.com/, hãy 
chọn một định dạng đầu vào (PPT hoặc PPTX) và định dạng 
đầu ra bằng cách sử dụng các tùy chọn thả xuống có sẵn 
trong mục Convert to. Việc upload tệp tin lên đây, ngoài lựa 
chọn từ máy tính nó còn hỗ trợ chọn file từ Google Drive, từ 
Dropbox, từ OneDrive hay một đường link download bất kỳ. 

Nhấn nút Convert, quá trình tải lên và chuyển đổi sẽ tự 
động, sau khi hoàn tất nó sẽ hiện ra một cửa sổ và bà có thể 
chọn các hình ảnh để tải về bằng nút Download phía dưới.   

5. Convertio

Convertio cũng là một công cụ trực tuyến tương tự 
như CloudConvert. Nó hỗ trợ hơn 300 định dạng bao gồm 
cả PPT và PPTX. Phần tốt nhất của dịch vụ này là hỗ trợ 
rất nhiều định dạng đầu ra như JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, 
ICO, SVG, JP2, PPM, FAX, PCX, ICO, RGB, XBM,…Bạn có thể 
upload nhiều tệp tin PowerPoint nhưng chỉ giới hạn cho 2 
tệp tin đầu tiền đối với gói miễn phí. Ngoài ra kích thước tối 
đa của mỗi tệp tin được giới hạn là 100MB, điều này là đủ 
đáp ứng yêu cầu của người dùng.  

Mở trang chủ của dịch vụ bằng đường link: https://
convertio.co/ sau đó chọn các tệp tin đầu vào, tiếp theo đó 
chúng ta có thể thêm bất kỳ một tệp tin khác từ nhiều nền 
tảng trực tuyến khác như Dropbox, Google Drive,…Sau 
khi đã chọn các tệp tin, hãy đặt định dạng đầu ra từ danh 
mục thả xuống có sẵn cho từng tệp tin đầu vào. Sau đó, 
chúng ta chỉ cần nhấn nút Convert để upload và chuyển 
đổi, khi hoàn tất thì nút Download để tải về. 

Ngọc Ân (tổng hợp)
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Giải pháp triệt để chống Covid là phải chuyển từ 
phòng ngự sang tấn công

Thực hiện Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai triển khai kiểm soát 
hoạt động ra-vào trụ sở bằng mã QR code trong việc phòng, 
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tạo công 
văn số 5242/UBND-KGVX ngày 17/5/2021 về việc áp dụng 
các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh như khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng 
NCOVI, cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone, vận 
động người dân quét mã QR để lưu lại “mốc dịch tễ” bằng ứng 
dụng Vietnam Health Declaration. 

Bắt buộc dùng công nghệ để chủ động tấn công 
dịch

Theo đó, đối với công chức, viên chức, người lao động 
phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; Cài 
đặt ứng dụng như Bluezone (cảnh báo tiếp xúc gần) luôn bật 
trong suốt quá trình làm việc và ứng dụng Vietnam Health 
Declaration (khai báo y tế và cấp mã QR code). Chấp hành 
nghiêm túc các yêu cầu với việc khai báo y tế điện tử trên ứng 
dụng Vietnam Health Declaration và việc quét mã QR Code 
khi ra vào trụ sở cơ quan và các địa điểm công cộng.

Đối với người dân, doanh nghiệp và khách đến thăm và 
làm việc phải mở ứng dụng Bluezone, tuân thủ yêu cầu quét 
mã QR Code (ứng dụng Vietnam Health Declaration) khi ra 
vào trụ sở cơ quan. Trường hợp khách không sử dụng điện 
thoại thông minh hoặc không cài ứng dụng Vietnam Health 
Declaration; khách phải thực hiện theo sự hướng dẫn của bảo 
vệ Sở về việc cung cấp số điện thoại và khai báo y tế điện tử 
qua công cụ “điểm kiểm soát dịch của Sở” trên phần mềm. 

CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VỚI
VIỆC ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TẠI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

Khoa hoïc & ÖÙng duïng Coâng ngheä
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Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở 

Trước diễn biến phức tạp của  đại dịch, Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh Sở xung kích, tình nguyện nhận phần việc thanh niên 
trong việc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đến liên hệ 
công tác; công chức, viên chức và người lao động của Sở trong 
việc cài đặt và sử dụng. Ngoài ra, còn in các poster để tuyên 
truyền tại trụ Sở chính, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tại 
Thành phố Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch, trụ Sở Chi cục Tiêu 
Chuẩn Đo lường và Chất lượng thuộc Sở.  

Sử dụng công nghệ bắt buộc để chống dịch

Tuy nhiên, thời gian vừa qua chúng ta có nhiều giải 
pháp, ứng dụng CNTT phục vụ phòng, chống dịch nhưng 
thiếu sự kết nối, chia sẻ dữ liệu. Công nghệ kết nối, đồng bộ 
chưa tốt và nhiều công cụ khi triển khai trong thực tế chưa 
tạo thuận lợi cho người dân sử dụng. Trong khi đó, quan 
trọng nhất đối với các giải pháp, ứng dụng CNTT này khi 
triển khai đều phải được sử dụng thường xuyên, được cập 
nhật dữ liệu, có kết nối chia sẻ

Cho đến thời điểm này, Việt Nam đã qua 4 lần bùng phát 

dịch, lần sau to hơn lần trước, cần có những cách tiếp cận mới 
theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chủ động 
hơn, chuyển từ phòng ngự sang tấn công nhiều hơn, công 
nghệ nhiều hơn, xét nghiệm chủ động và nhanh hơn, vacxin 
thần tốc hơn.

Nếu như trước đây, chúng ta vẫn khuyến cáo, vận động 
người dân cài đặt các ứng dụng NCOVI, Bluezone, quét mã QR 
để lưu lại “mốc dịch tễ”… để để phòng chống Covid. Nhưng 
với mức độ lây lan của dịch bệnh covid hiện nay thì một số 
công nghệ chủ chốt phải bắt buộc sử dụng để chặn sự lây lan 
của dịch bệnh và hỗ trợ truy vết.

Các nền tảng, giải pháp công nghệ hiện nay được triển 
khai đồng bộ đang hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và người dân 
chuyển hoạt động lên môi trường mạng đã phát huy tác dụng 
trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát như hiện nay. 
Sau khi người dân khai báo, cập nhật thông tin trên các ứng 
dụng này thì dữ liệu được xử lý tập trung và liên thông giữa 
các ứng dụng. Khi nguồn dữ liệu được thu thập càng nhiều thì 
việc truy vết càng nhanh và chính xác, giúp phát hiện sớm các 
nguy cơ để không phải cách ly diện rộng.

Thực tế, một số người dân có thể lo lắng về dữ liệu cá 
nhân của mình được bảo vệ như thế nào để tránh các rủi ro. Vì 
vậy, dữ liệu cá nhân sau một tháng lưu trữ có thể được xoá để 
người dân yên tâm khai báo thông tin.

Nhiều giải pháp công nghệ cho phòng, chống 
Covid

Để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống 
dịch, Bộ TT&TT đã ban hành tài liệu “Hướng dẫn sử dụng bộ 
giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết Covid-19 trong 
cộng đồng”. Theo đó, để chống dịch bằng công nghệ, các địa 
phương cần thực hiện kết hợp nhiều giải pháp khác nhau. Các 
giải pháp này bao gồm việc triển khai cài đặt. Đây là giải pháp 
ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp. Các 
smartphone được cài đặt ứng dụng này có thể giao tiếp với 
nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần, vào 
lúc nào và trong bao lâu, từ đó phục vụ việc truy vết ca nhiễm 
và các ca nghi nhiễm có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19. 
Theo các chuyên gia, các giải pháp công nghệ như ứng dụng 
Bluezone chỉ có thể đạt hiệu quả cao nếu được hơn 60% dân 
số sử dụng.

Coâng ngheäKhoa hoïc & ÖÙng duïng



Bên cạnh đó, ứng dụng NCOVI (hệ thống quản lý tờ khai 
y tế tự nguyện do Bộ TT&TT, Bộ Y tế phối hợp cùng VNPT và 
các doanh nghiệp viễn thông trong nước xây dựng và phát 
triển với mục tiêu cho phép người dân khai báo thông tin y 
tế đồng thời tiếp cận được các thông tin nhanh chóng về dịch 
bệnh Covid – 19. Ứng dụng sẽ là cây cầu nối giữa người dân 
và các cơ quan y tế nhằm kiểm soát tốt hơn và hạn chế sự lây 
lan của dịch bệnh. Người dân sử dụng ứng dụng NCOVI để 
cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế nhằm tìm ra các trường 
hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ 
động. Dựa trên dữ liệu ứng dụng này gửi về, hệ thống y tế 
sẽ biết được các trường hợp cần chú ý để bảo đảm hỗ trợ y tế 
nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể.

Ngoài 2 ứng dụng trên, ứng dụng khai báo y tế và 
các địa điểm công cộng, cơ quan hành chính,… muốn trở 
thành điểm kiểm dịch thì sử dụng ứng dụng VietNam Health 
Declaration. Đây là một giải pháp check in để lưu lại mốc dịch 
tễ bằng mã QR. Với biện pháp này, người dân cần quét mã QR 

để check in mỗi khi đến các địa điểm công cộng. Trong trường 
hợp một người được xác định dương tính với Covid-19, các cơ 
quan chức năng sẽ căn cứ vào lịch sử quét mã QR của người đó 
để lọc ra các “mốc dịch tễ” mà bệnh nhân đã tham gia hoặc đi 
đến trong khoảng thời gian 3 ngày trước khi khởi phát bệnh.

Hiện Việt Nam đã xây dựng thêm bản đồ thông tin dịch 
tễ Covid-19 (CovidMaps). Bản đồ cung cấp thông tin dịch tễ 
Covid-19 giúp người dân không di chuyển đến các điểm nóng, 
tránh lây nhiễm dịch. Người dân có thể xem những điểm cách 
ly tập trung, các vùng cách ly y tế và chốt kiểm soát dịch bệnh 
hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực.

Trên đây là những giải pháp công nghệ đã được triển 
khai và áp dụng tại Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai để 
đồng hành cùng Chính phủ, người dân cả nước trong công tác 
phòng chống dịch Covid. Nếu những ứng dụng này được đông 
đảo người dân sử dụng sẽ tạo ra lá chắn mạnh mẽ chống đại 
dịch hiệu quả.

Quân Phú
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HTX Thanh Bình – khởi nghiệp thành công từ “giải 
cứu” chuối

Với mong muốn ổn định thị trường tiêu thụ và đưa trái 
chuối đến những thị trường cao cấp hơn, đầu năm 2019, HTX 
Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Thanh Bình (xã 
Thanh Bình, huyện Trảng Bom) được thành lập do ông Lý 
Minh Hùng làm Giám đốc. Hợp tác xã là đầu mối quản lý chặt 
chẽ để các thành viên cùng thực hiện trồng trọt theo quy 
trình đạt chuẩn xuất khẩu để giải quyết cả bài toán về chất 
lượng và số lượng; ổn định thu nhập cho các thành viên. Sản 
phẩm chuối tươi của HTX Thanh Bình hiện nay đang được xuất 
đi các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ucraina, Châu Âu, 
và các nước khu vực Trung Đông. Với lợi thế vừa xuất khẩu 
chuối tươi, vừa sản xuất chuối chế biến nên trái chuối của HTX 
gần như được tận dụng hết và không phải vứt bỏ: Những trái 
có mẫu mã đẹp thì xuất khẩu tươi, còn trái có hình thức xấu 
hơn thì chuyển qua làm chuối sấy. Do đó, ngoài việc bao tiêu 
cho các thành viên, HTX còn thu mua thêm chuối của người 
dân trong vùng. Mục tiêu của HTX Thanh Bình là tiếp tục mở 
rộng hệ thống các vườn trồng chuối đáp ứng tốt cả nhu cầu 
của thị trường nội địa và xuất khẩu, thu hút thêm nhiều trang 
trại, doanh nghiệp trong ngành trồng trọt tham gia để chuỗi 
liên kết không ngừng lớn mạnh. 

HTX Thành Công – tận dụng phát huy thế mạnh 
của địa phương để khởi nghiệp, vươn lên làm giàu 

Tận dụng và phát huy thế mạnh của vùng đất xã Phước 
An - nơi có điều kiện tự nhiên phù hợp với nuôi tôm thẻ có giá 
trị kinh tế cao, ông Nguyễn Huy Bình đã đầu tư thêm đất, rồi 
dần phát triển mở rộng được hơn 3ha đất nuôi tôm, sau đó 
cùng với bà con trên địa bàn xã hợp tác thành lập HTX Dịch 

vụ nông nghiệp thủy sản Thành Công (xã Phước An, huyện 
Nhơn Trạch)  để liên kết làm ăn, phát triển kinh tế - hiện thực 
hóa ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và vươn lên làm giàu cho 
thanh niên và bà con nông dân trên địa bàn huyện. Xuất phát 
từ những khó khăn của bà con nông dân trong quá trình 
nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là ngành tôm tại huyện Nhơn 
Trạch như: năng suất nuôi trồng thấp, thiếu vốn, thiếu nguồn 
nguyên liệu, môi trường nuôi, dịch bệnh, khó khăn về thị 
trường tiêu thụ sản phẩm,…. Từ thực tế đó, đòi hỏi người 
nuôi tôm phải hợp tác lại để tập hợp được nguồn lực về tài 
chính, đất đai, con người, kỹ thuật nuôi trồng, tiếp cận những 
tiến bộ trong lĩnh vực nuôi tôm, tiếp cận nguồn nguyên liệu 
đầu vào, thức ăn, con giống, cũng như mở ra các hoạt động 
xúc tiến thương mại cho sản phẩm đầu ra của quá trình sản 
xuất và nuôi tôm.

Kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng 
hóa phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông 
thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 
nhiều dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã 
– các thành viên cùng liên kết lại để giải quyết các vấn đề về ổn định chất lượng, năng suất và thị trường 
tiêu thụ cho sản phẩm nông nghiệp.

MÔ HÌNH TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ 
NÔNG NGHIỆP: LIÊN KẾT KHỞI NGHIỆP, 

LÀM GIÀU TRÊN MẢNH ĐẤT QUÊ HƯƠNG
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Tổ hợp tác hồ tiêu Lâm San - nâng cao chất lượng 
hồ tiêu

Lấy mục tiêu sản xuất hồ tiêu an toàn vì sức khỏe cộng 
đồng và để tránh sự tác động giá cả của thị trường, Tổ hợp tác 
hồ tiêu Lâm San được thành lập từ năm 2019. Đây là mô hình 
khởi nghiệp điển hình của các đoàn viên thanh niên trên địa 
bàn xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ cùng nhau liên kết sản xuất 
sản phẩm chất lượng cao theo hướng bền vững. Các thành 
viên tổ hợp tác đã thống nhất cùng nhau sản xuất hồ tiêu 
an toàn và tập trung vào khâu sơ chế, chế biến để nâng cao 
giá trị cho sản phẩm hồ tiêu; xác định chuyên canh hồ tiêu 
để tạo ra vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của sản phẩm với các nước trong khu vực và thế giới; 
đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của thành viên về 
kinh tế và nâng cao đời sống. Tham gia tổ hợp tác, các thành 
viên được ưu tiên cung cấp các thông tin kinh tế, kỹ thuật 
cần thiết, được hưởng các chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ và được ưu tiên tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, công nghệ cao để áp dụng vào quy trình sản xuất. 

Tổ hợp tác sản xuất ong mật ấp 6 – liên kết nuôi 
ong mật theo hướng bền vững

Tạo hóa đã ưu ái dành tặng vùng đất Định Quán một hệ 
sinh thái đa đạng, quanh năm cây cối tốt tươi. Nét độc đáo đó 
khiến cho nghề nuôi ong lấy mật nơi đây phát triển thuận lợi 
và thành công hơn so với các địa phương khác, góp phần tạo 
việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Trong điều kiện đàn 
ong đang được nhân đàn với tốc độ nhanh, kéo theo lượng 
mật dồi dào thì điều trăn trở của người nuôi ong hiện nay là 
quảng bá thương hiệu cho mật ong và tìm kiếm thị trường ổn 
định. Tuy nhiên, hiện nay do việc sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật quá nhiều trong quá trình canh tác nông nghiệp dẫn đến 
môi trường sống của đàn ong ít nhiều cũng ảnh hưởng, gây 
khó khăn cho người nuôi ong nhỏ lẻ. Xác định mật ong là một 
trong những sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế, để củng 
cố thương hiệu ngày càng vững mạnh, đòi hỏi người nuôi ong 
phải liên kết lại, người nuôi sẽ hỗ trợ nhau về con giống, khoa 
học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm; đặc biệt là cùng nhau cam kết 
thực hiện các quy định về quy trình nuôi và thu hoạch, mở rộng 
quy mô, đưa ra các định hướng trong sản xuất, nhằm tăng tổng 

đàn, nâng cao chất lượng, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. 
Năm 2014, trên tinh thần tự nguyện và tự chủ, anh Lê Đình Hóa 
(xã Phú Lợi, huyện Định Quán) đã cùng các hộ nông dân trên 
địa bàn xã hợp tác và gây dựng tổ hợp tác sản xuất ong mật 
ấp 6, kết nối người dân cùng làm nghề, mở rộng quy mô nghề 
ong, nâng cao giá trị sản phẩm, cùng nhau xây dựng và quảng 
bá thương hiệu sản phẩm mật ong. 

Từ thực tiễn cho thấy sản xuất nông nghiệp theo hình 
thức cá thể của người nông dân, bên cạnh những hiệu quả 
cơ bản ban đầu, đã dần bộc lộ những nhược điểm trước nền 
kinh tế thị trường hiện nay. Bởi hiệu quả kinh tế và tính cạnh 
tranh còn thấp. Ngược lại, kinh tế tập thể nếu phát triển đúng 
hướng, sẽ là một yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, 
nâng cao trình độ sản xuất trên mọi phương diện. 

Tháng 9-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3066/
QĐ-UBND tỉnh phê duyệt đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh 
sản phẩm nông nghiệp tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế; trong đó nhấn mạnh vai trò giải pháp 
về liên kết chuỗi đối với sản phẩm nông nghiệp nhằm tạo ra 
những thay đổi đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh sản 
phẩm trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đây cũng là một cơ hội 
thuận lợi để thúc đẩy các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác khởi 
nghiệp, cùng nhau phát triển kinh tế, đem lại hiệu quả kinh 
tế cao trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, đóng góp quan 
trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyễn Thị Hạnh

20

20-05-2021
SOÁ 05/2021

Phaùt haønh vaøo ngaøy 20 haøng thaùng
Toång bieân taäp: ThS. Huyønh Minh Haäu 

Thö Kyù: ThS. Trần Thị Hồng Nga (DÑ: 0913107051)
Ñieän thoaïi: 02513.822.297 - Fax: 02513.825.585 - Email: bantinkhuddn@gmail.com

GPXB soá: 12/GP.XBBT do Sôû Thoâng Tin vaø Truyeàn Thoâng tænh Ñoàng Nai caáp ngaøy 22/01/2021
Soá löôïng in 4.200 baûn. In taïi CTY TNHH in L.B.T (ÑT: 0251.393.8888)

02513.822.297 - Fax: 02513.825.585 - Email: bantinkhuddn@ gmail.com

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI


