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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

Tỉnh Đồng Nai 
là một trong những 
khu vực kinh tế trọng 
điểm của vùng Đông 
Nam Bộ, với nhiều loại 
hình kinh tế xã hội, 
đặc biệt là nhiều khu 
công nghiệp quan 
trọng và có tiềm lực 
phát triển lớn. Ngoài 
ra, tỉnh Đồng Nai 
còn có hệ sinh thái...
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ĐÁNH GIÁ KHÍ HẬU 
TỈNH ĐỒNG NAI

Mô hình ghép chuyển đổi xoài hộ Nguyễn Thị Kim Cúc

Ngày 30/12/2020, Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ ban hành 
Quyết định số 1149/QĐ-BNV 
về phê duyệt Đề án “Xác 
định Chỉ số cải cách hành 
chính của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương” với mục tiêu 
là để theo dõi, đánh giá ...
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...Sau 38 tháng nghiên cứu và triển khai, tháng 6 năm 
2020, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu 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 thâm canh ghép 
chuyển đổi nhanh sang giống chất lượng cao theo tiêu chuẩn 
VietGAP cho xoài ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai”. 

Xoài là một trong những loại cây ăn quả chủ lực của 
huyện Vĩnh Cửu, năm 2016 diện tích trồng xoài là 2.818 ha, 
trong đó: diện tích cho sản phẩm là 2.550 ha, năng suất đạt 
bình quân 9,20 tấn/ha, tổng sản lượng là 23.460 tấn (số liệu 
theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh 
Cửu). Tuy nhiên giống xoài trồng chủ yếu ở huyện Vĩnh Cửu là 
giống xoài Bưởi, giá bán thấp, hiệu quả kinh tế thấp và đang 
mất dần khả năng cạnh tranh.

Hiện nay một số nhà vườn huyện Vĩnh Cửu đã và đang 
chặt bỏ vườn xoài Bưởi để trồng những giống xoài mới có hiệu 
quả kinh tế hơn, việc này dẫn đến thiệt hại lớn cho nhà vườn 
về thu nhập do thời gian chuyển đổi giống mới đến khi thu 
hoạch là rất dài.

Trước hiện trạng trên, từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2020 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu 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 thâm canh 
ghép chuyển đổi nhanh sang giống chất lượng cao theo tiêu 
chuẩn VietGAP cho xoài ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai” đáp 
ứng mục tiêu cải thiện chất lượng, tạo ra sản phẩm an toàn, 
góp phần nâng cao hiệu quả cho vườn xoài Bưởi ở huyện Vĩnh 
Cửu thông qua việc ghép chuyển đổi nhanh với giống xoài có 
chất lượng cao hơn:

* Về hiện trạng canh tác, hiệu quả kinh tế của các loại xoài 
và nhu cầu chuyển đổi giống của nhà vườn ở huyện Vĩnh Cửu

Dự án đã thực hiện khảo sát và đánh giá được các nhu 
cầu chuyển đổi của nhà vườn từ giống xoài Bưởi qua các giống 
xoài Đài Loan, xoài Cát Hoà Lộc và xoài Thái Lan. Bên cạnh đó 
Dự án đã đánh giá được những thuận lợi, khó khăn, đặc biệt là 
sự thách thức khi phải cạnh tranh về chất lượng và giá thành 
so với các vùng trồng khác.

Dự án đã đưa ra các biện pháp khắc phục thông qua tập 
huấn chuyển giao kỹ thuật ghép chuyển đổi một số loại xoài 
chất lượng cao, kỹ thuật trồng, chăm sóc, xử lý ra hoa…. Và 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP để đánh giá tính an toàn 
sản phẩm, người lao động và môi trường.

* Xây dựng mô hình thâm canh ghép chuyển đổi giống xoài 
chất lượng cao và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho xoài.

Dự án đã xây dựng mô hình thâm canh ghép chuyển 
đổi 03 loại giống: giống xoài Đài Loan xanh, giống xoài Cát 
Hoà Lộc, giống xoài Úc. Qua đó, kết quả mô hình so với vườn 
xoài chuyển đổi giống bằng cách cưa bỏ trồng mới, thì mô 
hình chuyển đổi giống xoài bằng phương pháp ghép cho hiệu 
quả kinh tế cao hơn. Ví dụ đối với giống xoài Đài Loan xanh: 
khung tán cây của vườn mô hình cao hơn vườn cưa chuyển 

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT THÂM CANH GHÉP CHUYỂN ĐỔI 
NHANH SANG GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP 

CHO XOÀI Ở HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI

Tieáp theo trang 1

Cây xoài Cát Hoà Lộc đậu quả sau 27 tháng ghép chuyển đổi



đổi 64.48% nên năng suất vườn mô hình cao hơn, sau 3 năm 
đầu tư chi phí thì vườn mô hình ghép chuyển đổi giống nhanh 
và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đã có lợi nhuận trong khi 
vườn cưa bỏ trồng cây mới chưa lấy được vốn đầu tư.

Dự án đã thành lập tổ chức quản lý sản xuất theo VietGAP 
và tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật về VietGAP cho 10 
hộ tham gia thực hiện mô hình; soạn thảo và hướng dẫn nhà 
vườn thực hiện quy trình sản xuất xoài, thiết lập sơ đồ hệ 
thống sản xuất; hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí nhà vườn xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng 
dẫn ghi chép nhật ký sản xuất; phân tích mẫu xoài…

Ngày 26/02/2020 Công ty Cổ phần Giám định và                                                                                                                                               
Khử trùng FCC đã tiến hành đánh giá chính thức các mô hình 
sản xuất xoài theo VietGAP, kết quả các mô hình đạt yêu cầu 
theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngày 10/3/2020 Công ty Cổ phần 
Giám định và Khử trùng FCC chính thức công nhận 10 hộ sản 
xuất xoài của Tổ hợp tác Xoài Phú Lý – Mã Đà đạt chứng nhận 
VietGAP với diện tích 10 ha.

* Qua quá trình thực hiện mô hình thâm canh ghép 
chuyển đổi giống xoài chất lượng cao và sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP cho xoài, Dự án đã hoàn thiện sổ tay “Quy trình 
kỹ thuật ghép chuyển đổi giống nhanh cho vườn xoài Bưởi ở 
huyện Vĩnh Cửa, tỉnh Đồng Nai”; Hoàn thành Video “Hướng 
dẫn kỹ thuật một số kiểu ghép được sử dụng trong ghép 
chuyển đổi giống nhanh cho xoài Bưởi ở huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai”. Đây là 02 tài liệu quan trọng về hướng dẫn 
lý thuyết và thực hành cho kỹ thuật ghép chuyển đổi giống 
nhanh cho vườn xoài Bưởi ở huyện Vĩnh Cửa, tỉnh Đồng Nai.

* Chuyển giao kỹ thuật:

Dự án đã tổ chức khoá đào tạo kỹ thuật viên cho 10 nhà 
vườn ở Phú Lý và Mã Đà từ ngày 07 đến 16/6/2017. Kết quả 
đào tạo, 10 học viên đã được cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật 
viên và thực hiện thao tác ghép thành thạo.

Dự án đã tổ chức 04 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật 
cho 160 người tại xã Phú Lý, Mã Đà từ ngày 03 đến ngày 
11/10/2017. Nội dung tập huấn đã đề cập sâu về kỹ thuật 
ghép chuyển đổi giống nhanh trên cây xoài, kỹ thuật chăm 
sóc và quản lý sâu bệnh hại cho cây xoài sau khi ghép. Chất 
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Đơn vị FCC đánh giá Tổ hợp tác sản xuất xoài
theo tiêu chuẩn VietGAP

Hội thảo đầu bờ, trao đổi kỹ thuật về ghép chuyển đổi và 
chăm sóc cây xoài sau ghép

Trao giấy chứng nhận đào tạo kỹ  thuật viên

Hướng dẫn kỹ thuật một số kiểu ghép được sử dụng
trong ghép chuyển đổi giống nhanh cho xoài Bưởi ở

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
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lượng tập huấn được các nông dân đánh giá tốt về chất lượng 
bài giảng, giảng viên và kỹ thuật.

Dự án đã tổ chức 02 hội thảo đầu bờ “Kỹ thuật ghép 
chuyển đổi giống xoài và chăm sóc quản lý sâu bệnh hại 
sau khi ghép” với 80 nhà vườn tham dự cùng cán bộ UBND 
các xã Phú Lỹ và Mã Đà. Hội thảo đã báo cáo tình hình thực 
hiện dự án, kỹ thuật ghéo chuyển đổi giống xoài, biện pháp 
chăm sóc và quản lý sâu bệnh hại sau khi ghép, thảo luận 
trao đổi kinh nghiệm.

* Hiệu quả kinh tế - xã hội

Các vườn mô hình áp dụng đồng bộ các kỹ thuật quản 
lý dịch hại tổng hợp (IMP) trên vườn xoài nên tỷ lệ nhiễm 
sâu, bệnh hại giảm rõ rệt so với vườn chăm sóc theo truyền 
thống. Số lần phun thuốc bảo vệ thực vật ít hơn nên ít ảnh 
hưởng đến sức khoẻ nhà vườn.

Năng suất và hiệu quả kinh tế của vườn mô hình ghép 
chuyển đổi giống tăng rõ rệt so với vườn cưa bỏ trồng mới, 
chất lượng quả an toàn cho người sử dụng. Hiệu quả kinh 
tế của mô hình khi so sánh với thực tế thì lợi nhuận cao hơn 
vườn đối chứng 101,21 - 104,37%.

Khả năng thương mại của sản phẩm cao hơn do chất 
lượng đảm bảo an toàn, có địa chỉ và nguồn gốc rõ ràng.

Dự án đã góp phần giải quyết việc làm, góp phần nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần ổn định an 
ninh trật tự ở địa phương.

* Hiệu quả môi trường

Dự án đã nâng cao ý thức việc tuân theo đúng quy trình 
sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần bảo vệ môi 
trường và tạo ra sản phẩm an toàn.

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo 4 nguyên tắc đúng, 
ưu tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học thảo mộc, 
thu gom và xử lý đúng quy trình vỏ bao bì, chai lọ phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật góp phần hạn chế ô nhiễm môi 
trường đất, nước và không khí.

Sử dụng cân đối phân vô cơ, tăng cường phân hữu cơ, 
giúp cải thiện dinh dưỡng đất, cân bằng hệ sinh thái trong 
đất, tăng độ phì nhiêu cho đất.

* Khả năng duy trì và nhân rộng kết quả

Trong thời gian thực hiện dự án, nhiều mô hình ghép 
chuyển đổi giống xoài chất lượng cao tự phát của người 
dân trong tỉnh đã được thực hiện. Nhu cầu ghép chuyển đổi 
giống chất lượng cao và phát triển sản xuất xoài theo tiêu 
chuẩn VietGAP để tạo ra sản phẩm an toàn, truy xuất được 
nguồn gốc, bảo vệ sức khoẻ người lao động và môi trường 
là xu thế tất yếu hiện nay.

Nhà vườn tham gia mô hình trong dự án sẽ tiếp tục áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật đã được chuyển giao. Ngoài ra, 
các mô hình trình diễn đã có tác động tốt đến các nhà vườn 
trồng xoài lân cận. Cùng với kỹ thuật viên được đào tạo, các 
nhà vườn đã qua tập huấn sẽ là lực lượng nhân rộng kết quả 
của dự án./.

 Lê Vương Quang

Đoàn kiểm tra tiến độ tại vườn ông Nguyễn Văn Khải Họp đánh giá kết quả thực hiện dự án
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...một cách thực chất, khác quan, 
công bằng kết quả CCHC hàng năm 
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương trong quá trình triển khai thực 
hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà 
nước giai đoạn 2011-2020. 

Theo đó, Bộ tiêu chí xác định 
Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh 
được cấu trúc thành 07 lĩnh vực 
đánh giá, gồm:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 
cải cách hành chính

2 Xây dựng và tổ chức thực hiện 
thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của bộ

3. Cải cách thủ tục hành chính
4. Cải cách tổ chức bộ máy 

hành chính
5. Xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ công chức, viên chức
6. Cải cách tài chính công
7. Hiện đại hoá hành chính.
8. Tác động của CCHC đến người 

dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh

Thang điểm đánh giá nội dung 
trên là 100 điểm với phương pháp 
đánh giá như sau: tự đánh giá của 
các tỉnh và đánh giá thông qua điều 
tra xã hội học, trong đó điểm đánh 
giá qua điều tra xã hội học tối đa là 
33.50/100. 

B. Chỉ số Sự hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước (tiếng Anh là Satisfaction 

Index of Public Administrative 
Services - SIPAS)

Ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ đã ban hành Quyết định số 
2640/QĐ-BNV phê duyệt Đề án đo 
lường sự hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước giai đoạn 2017 
– 2020, với mục tiêu là để đánh giá 
khách quan chất lượng cung ứng 
dịch vụ hành chính công của các cơ 
quan hành chính nhà nước. Thông 
qua đó, các cơ quan hành chính nhà 
nước nắm bắt được yêu cầu, mong 
muốn của người dân, tổ chức để 
có những biện pháp cải thiện chất 
lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ 

của mình nhằm nâng cao sự hài lòng 
và lợi ích của người dân, tổ chức.

Theo đó, tiêu chí Chỉ số hài 
lòng của người dân, tổ chức đối với 
sự phục vụ của cơ quan hành chính 
nhà nước bao gồm 5 yếu tố cơ bản 
của quá trình cung ứng dịch vụ hành 
chính công, cụ thể:

1. Tiếp cận dịch vụ hành chính 
công của cơ quan hành chính nhà 
nước; 

2. Thủ tục hành chính; 
3. Công chức giải quyết công việc; 
4. Kết quả cung ứng dịch vụ 

hành chính công 
5. Tiếp nhận, giải quyết góp ý, 

phản ánh, kiến nghị

TÌM HIỂU VỀ CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG
HIỆU QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tieáp theo trang 1

Xếp hạng Par Index năm 2020 Vùng Đông Nam Bộ
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Phương pháp đánh giá: Với 
phương pháp đánh chủ yếu thông 
qua điều tra xã hội học.

C. Chỉ số Hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh (tiếng 
Anh là The Vietnam Provincial 
Governance and Public 
Administration Performance 
Index – PAPI)

Chỉ số PAPI là chỉ số đo lường 
và so sánh trải nghiệm, cảm nhận 
của người dân về hiệu quả và chất 
lượng thực thi chính sách, cung cấp 
dịch vụ công của chính quyền địa 
phương ở 63 tỉnh/thành phố tại Việt 
Nam nhằm thúc đẩy xây dựng quản 
trị hiệu quả và chủ động đáp ứng 
nhu cầu của người dân. Đây là sản 
phẩm của hoạt động hợp tác nghiên 
cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát 
triển-Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) 
thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học – 
Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình 
Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại 
Việt Nam và Trung tâm Bồi dưỡng 
cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tại Trung ương 
và địa phương, được khởi xướng từ 
năm 2009. 

Chỉ số PAPI được tổng hợp, đo 
lường thông qua 8 lĩnh vực đánh giá: 

 1. Tham gia của người dân ở cấp 
cơ sở

2. Công khai, minh bạch

3. Trách nhiệm giải trình với 
người dân

4. Kiểm soát tham nhũng trong 
khu vực công

5. Thủ tục hành chính công

6. Cung ứng dịch vụ công

7. Quản trị môi trường

8. Quản trị điện tử

Phương pháp đánh giá: Với 
phương pháp đánh chủ yếu thông 
qua điều tra xã hội học.

D. Chỉ số Năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (tiếng Anh là Provincial 
Competitiveness Index – PCI) 

Chỉ số PCI là chỉ số chỉ số đo 
lường và đánh giá chất lượng điều 
hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân 
thiện của môi trường kinh doanh và 
nỗ lực cải cách hành chính của chính 
quyền các tỉnh, thành phố tại Việt 
Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển 
của khu vực kinh tế tư nhân. Chỉ số 
PCI do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với 
sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc 
tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam. 

Tiêu chí đánh giá chỉ số PCI có 
tất cả 10 chỉ số thành phần, cụ thể:

1. Chi phí gia nhập thị trường; 

2. Tiếp cận đất đai và Sự ổn định 
trong sử dụng đất; 

3. Tính minh bạch và tiếp cận 
thông tin; 

4. Chi phí thời gian để thực hiện 
các quy định của nhà nước; 

5. Chi phí không chính thức; 

6. Cạnh tranh bình đẳng;

7. Tính năng động và tiên phong 
của lãnh đạo tỉnh; 

8. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; 

9. Đào tạo lao động; 

10. Thiết chế pháp lý và an ninh 
trật tự; 

Phương pháp đánh giá: phương 
pháp PCI 

E. Chỉ số sẵn sàng cho phát 
triển và ứng dụng công nghệ thông 
tin – truyền thông Việt Nam (tiếng 
Anh là Vietnam Information & 
Communication Technologies Index 
– Vietnam ICT Index):

 Vietnam ICT Index là chỉ 
số đánh giá toàn diện mức độ ứng 
dụng và phát triển công nghệ thông 
tin – truyền thông tại Việt Nam. Chỉ 
số Vietnam ICT Index được đánh giá 
theo 3 nhóm đối tượng:

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc chính phủ;

2. Tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;

3. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
và ngân hàng thương mại

Theo đó, hệ thống chỉ tiêu của 
Vietnam ICT Index bao gồm 3 nhóm 
chỉ tiêu chính, bao gồm:

1. Hạ tầng kỹ thuật;

2. Hạ tầng nhân lực; 

3. Ứng dụng CNTT.

Chỉ số Viet Nam ICT Index áp 
dụng phương pháp chuẩn hóa theo 
Z-Score khi tính các chỉ số thành 
phần và sử dụng chuyên gia đánh giá 
độc lập về dịch vụ công trực tuyến 
nhằm đồng nhất với phương pháp 
tính của Báo cáo Chính phủ điện tử 
của Liên hiệp quốc.

PHƯƠNG ANH
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Tieáp theo trang 1

...đa dạng, phong phú (VD: vườn 
Quốc gia Cát Tiên) và nằm trong hệ 
thống lưu vực sông Sài Gòn Đồng Nai, 
và còn có hồ Trị An đóng vai trò quan 
trọng trong việc phân bổ nguồn tài 
nguyên nước trên toàn khu vực. Tuy 
nhiên, trong các thập kỷ trở lại đây, 
biến đổi khí hậu đã và đang gây ra 
nhiều trở ngại và thách thức lớn đến các 
khía cạnh kinh tế xã hội và đời sống sinh 
hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. 
Để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Nai 
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 về ứng 

phó biến đổi khí hậu thì cần hiểu rõ về 
đặc điểm khí hậu tỉnh Đồng Nai trong 
các thập kỷ trở lại đây và theo các kịch 
bản biến đổi khí hậu trong những giai 
đoạn tương lai tiếp theo, nhằm cung 
cấp cơ sở khoa học vững chắc trong 
việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế xã hội và quy hoạch cho 
các nhóm, ngành, lĩnh vực nhạy cảm, 
dễ tổn thương trước các tác động bất 
lợi từ biến đổi khí hậu cho giai đoạn 
2021–2030, tầm nhìn đến 2050. Kết 
quả nghiên cứu từ nhiệm vụ “Đánh giá 
khí hậu tỉnh Đồng Nai” cho thấy:

Kết quả phân tích số liệu quan trắc 
nhiều năm tại 2 trạm Biên Hoà và Long 
Khánh cho thấy nhiệt độ trung bình 
các tháng biến thiên chủ yếu từ 24.5 
– 29.1ºC, nhiệt độ cực đại các tháng 
thay đổi phần lớn từ 30.8 – 35.3ºC, còn 
nhiệt độ cực tiểu các tháng có khoảng 
biến thiên chủ yếu từ 19.7–25.5ºC. Kết 
quả phân tích cho thấy nền nhiệt tại 
tỉnh Đồng Nai có khuynh hướng liên tục 
tăng cao hơn và thành phố Biên Hoà là 
vùng được đánh giá vừa có nền nhiệt 

ĐÁNH GIÁ KHÍ HẬU
TỈNH ĐỒNG NAI

Biểu đồ mô tả nhiệt độ theo tháng

Biểu đồ mô tả lượng mưa theo tháng
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cao nhất trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Kết quả này cho thấy sự tác động đồng 
thời của đô thị hoá, gia tăng diện tích bề 
mặt bê tông hoá và biến đổi khí hậu có 
thể sẽ càng làm cho nền nhiệt trên địa 
bàn tỉnh trở nên khắc nghiệt hơn.

Về mức độ biến thiên của yếu tố 
tổng lượng mưa tại Đồng Nai, tổng 
lượng mưa cả năm tại Đồng Nai phổ 
biến từ 1700 mm tại khu vực trạm quan 
trắc Cẩm Mỹ đến khoảng 2600 
mm tại khu vực trạm quan 
trắc Tà Lài,  một cách tương 
đối có thể xác định mùa mưa 
tại tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ 
cuối tháng 4 đầu tháng 5 kéo 
dài đến khoảng thời gian cuối 
tháng 10 đầu tháng 11, và 
mùa khô thường kéo dài từ 
giữa tháng 11 đến cuối tháng 
4 hàng năm.

Về khía cạnh diễn biến 
hạn khí tượng trong các thập 
kỷ qua tại tỉnh Đồng Nai, kết 
quả phân tích cho thấy khu 
vực phía bắc tỉnh bao gồm 

huyện Tân Phú và một phần huyện Định 
Quán, Vĩnh Cửu được đánh giá từng xảy 
ra hạn khí tượng nghiêm trọng nhất.

Để dự báo tác động của biến đổi khí 
hậu trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai, nhóm 
nghiên cứu của Viện Tài nguyên và Môi 
trường đã sử dụng mô hình khí hậu toàn 
cầu CanESM2 theo các kịch bản phát thải 
thấp (RCP2.6), trung bình (RCP4.5) và 
cao (RCP8.5), 03 kịch bản biến đổi khí 

hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho thấy:  
dự  báo mức thay đổi các yếu tố nhiệt độ 
trung bình và lượng mưa trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai trong các giai đoạn tiếp 
theo (2020s, 2050s và 2080s) cho thấy 
nhiệt độ trung bình tăng khác nhau từng 
giai đoạn và từng kịch bản cụ thể:

Về phân bố không gian thì khu vực 
phía Nam bao gồm thành phố Biên Hòa 
và phần lớn Huyện Long Thành và Nhơn 
Trạch là vùng được đánh giá là khu vực 
có nhiệt độ cao nhất của Tỉnh và mức 
độ gia tăng nền nhiệt cũng cao hơn các 
khu vực khác. Đối với yếu tố lượng mưa 
thì các khu vực phía bắc (huyện Tân 
Phú, Định Quán và Vĩnh Cửu) có cường 
độ mưa cao nhất trong các kịch bản, 
khu vực phía nam và đông nam (chủ 
yếu là huyện Cẩm Mỹ) ghi nhận lượng 
mưa hàng năm thấp nhất trong các kịch 
bản. Nhìn chung, đặc điểm khí hậu tỉnh 
Đồng Nai được ghi nhận có mức độ biến 
thiên lớn và xu thế thay đổi rõ nét trong 
các thập kỷ qua, và được tiếp tục dự báo 
sẽ trở nên bất định và khắc nghiệt hơn 
trong các kịch bản tương lai tiếp theo 

trong các giai đoạn tương lai 
gần, trung vài dài hạn đến cuối 
thế kỷ 21. Kết quả đánh giá chi 
tiết đặc điểm thay đổi của các 
yếu tố khí hậu cơ bản và yếu tố 
cực đoan khí hậu trên địa bàn 
tỉnh theo nhiều kịch bản biến 
đổi khí hậu khác nhau góp phần 
cung cấp cơ sở khoa học cho 
các công tác quy hoạch phát 
triển ngành, lĩnh vực và phát 
triển tổng thể kinh tế xã hội địa 
phương, hướng đến phát triển 
tỉnh Đồng Nai một cách bền 
vững trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu toàn cầu.

Mai Liên

Bản đồ phân bố giá trị trung bình nhiều năm tổng

Bản đồ phân bố giá trị tần suất hạn

Bản đồ phân bố giá trị tổng lượng mưa năm
theo các kịch bản RCP2.6, RCP4.5 và RCP8.
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Nhãn hiệu (trademark) là thuật ngữ 
đã được chuẩn hóa quốc tế. Pháp luật của 
hầu hết các nước trên thế giới đều đưa 
ra định nghĩa nhãn hiệu dựa trên những 
điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của quốc gia 
đó nên cũng có những điểm khác nhau. 
Là quốc gia phát triển sau, các nhà lập 
pháp Việt Nam đã tiếp thu kinh nghiệm 
của các nước phát triển để đưa ra khái 
niệm mang tính khái quát, bao trùm hơn 
“Là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng 
hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác 
nhau”– Theo quy định tại Khoản 16 Điều 
4 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005, sửa 
đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ 
sửa đổi 2009.

Nhãn hiệu về cơ bản là một dấu 
hiệu được sử dụng để phân biệt hàng 
hóa hoặc dịch vụ được cưng cấp bời một 
doanh nghiệp với những hàng hóa hoặc 
dịch vụ được cung cấp bởi doanh nghiệp 
khác. Đây là một định nghĩa rất đơn giản 
nhưng về cơ bản đã giải thích được một 
nhãn hiệu là gì? Như vậy nhãn hiệu có thể 
được tạo thành từ bất kỳ từ, chữ cái, con 
số, bản vẽ, hình ảnh, hình dáng, màu sắc, 
lôgô, chữ viết tắt, hoặc tên/tên họ của 
cá nhân. Tại một số quốc gia, “khẩu hiệu 
quảng cáo” cùng được coi là nhãn hiệu và 
có thể đăng ký tại cơ quan đăng ký nhãn 
hiệu quốc gia; thậm chí nhãn hiệu có thể 
là dạng phi truyền thống như màu sắc 
đặc trưng, dấu hiệu ba chiều (hình dáng 
sản phẩm hoặc cách đóng gói sản phẩm), 
dấu hiệu nghe thấy (âm thanh) hoặc dấu 
hiệu tác động lên khứu giác (mùi). Nhưng 
đa số ở nhiều quốc gia (trong đó có Việt 
Nam) có quy định giới hạn việc đăng ký 
nhãn hiệu, thường chỉ cho phép đăng ký 
nhãn hiệu là những dấu hiệu trực quan 
hoặc có thể đồ hoạ được.

Nhãn hiệu 3 chiều (hình dáng sản phẩm):

Logo thương hiệu Kodak cũng đã 
trải qua nhiều sự thăng trầm cũng như 
chính thương hiệu nó vậy. Logo đầu tiên 
được thiết kế vào năm 1907 và đó cũng 
là logo thương mại đầu tiên của Kodak. 
Đến những năm 30, nhận thấy sự lạc hậu 
cũng như khó nhận diện của thiết kế logo 
này, Kodak đã quyết định tái thiết kế lại 
logo và dòng chữ Kodak màu đỏ nằm 
bên trong ô màu vàng đã trở thành đặc 
điểm nhận biết không thể nào quên của 
thương hiệu Kodak cho đến ngày nay. Vào 
năm 1960, Kodak lại một lần cho ra mắt 
một thiết kế logo thương hiệu mới tuy 
nhiên hình ảnh tờ giấy quăn ở mép không 
mang lại thành công và họ đã quay lại 
thiết kế cũ vào những năm 1980. Năm 
1980, Kodak đã giới thiệu thiết kế logo 
được đánh giá là đẹp nhất của họ với chữ 
“K” màu đỏ được cách điệu bên trông ô 
màu vàng quen thuộc. Năm 1987 sự thay 
đổi duy nhất đó là dòng chữ “Kodak” sử 
dụng bộ font mới hiện đại hơn. Vào năm 
2006, Kodak đã giản lược logo thương 
hiệu của mình cũng kiểu chữ sans-serif 
với màu đỏ nổi bật trên nền trắng cùng 
gạch dưới màu vàng.

Khi chúng ta chỉ cần nghĩ về nhãn 
hiệu nổi tiếng của ô tô là có thể nghĩ đến 
nhãn hiệu Ford, nhãn hiệu này được đặt 
theo tên ông Hemy Ford - người đã chế 
tạo ra chiếc xe Ford đầu tiên. Chúng ta 
cũng thấy nhãn hiệu là các chữ viết tắt 
như IBM hay nhãn hiệu cũng có thể được 
tạo thành từ những hình tượng hoặc yếu 
tố hình hoạ như của Công ty dầu Shell.

Một nhãn hiệu cần có những đặc 
điểm gì? Về cơ bản, một nhãn hiệu có hai 
đặc điểm chính: Nó phải có tính phân biệt 
và không lừa dối.

1. Tính phân biệt của Nhãn hiệu: Đây 
là chức năng chính của một nhãn hiệu, 
nó giúp cho người tiêu dùng xác định 
đúng một hàng hoá hay dịch vụ của một 
tổ chức/cá nhân cụ thể, nhằm phân biệt 
hàng hoá/dịch vụ đó với các hàng hoá/ 
dịch vụ gần giống hoặc tương tự do các 
tổ chức/cá nhân khác cung cấp. Một khi 
người tiêu dùng đã hài lòng với hàng hoá/
dịch vụ đó thì họ sẽ tiếp tục mua hoặc sử 
dụng hàng hoá/dịch vụ đó trong tương 
lai. Vì vậy, nhãn hiệu cần phải có đặc điểm 
dễ dàng phân biệt được cái mà người tiêu 
dùng đã hài lòng trong số các hàng hoá/
dịch vụ gần giống hoặc tương tự.

Nhãn hiệu được coi là có khả năng 
phân biệt nếu nó được tạo thành từ một 
hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi 
nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành 
một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và 
không thuộc các trường hợp bị quy định 
là không có khả năng phân biệt.

NHÃN HIỆU LÀ GÌ VÀ VAI TRÒ
CỦA NHÃN HIỆU TRONG CUỘC SỐNG

Tieáp theo trang 1

Dòng lịch sử phát triển của logo thương hiệu Kodak
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Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng 
phân biệt nếu nhân hiệu đó là dấu hiệu 
thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nhãn có cấu tạo từ hình và hình học 
đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các 
ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường 
hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và 
thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một 
nhãn hiệu.

- Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình 
vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng 
hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào 
đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, 
nhiều người biết đến.

- Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, 
phương pháp sản xuất, chủng loại, số 
lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, 
công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác 
mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ 
trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả 
năng phân biệt thông qua quá trình sử 
dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký 
nhãn hiệu.

- Dấu hiệu mô tả hình thức pháp 
lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể 
kinh doanh.

- Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của 
hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu 
hiệu đó đà được sử dụng và thừa nhận 
rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu 
hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn 
hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng 

nhận quy định.
- Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu 

liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây 
nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký 
cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương 
tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn 
hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường 
hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu 
tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được 
nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến 
mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu củaa 
người khác đã được sử dụng và thừa nhận 
rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc 
tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc 
ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được 
hưởng quyền ưu tiên.

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến 
mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của 
người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch 
vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhàn 
hiệu đó đà chấm dứt hiệu lực chưa quá 05 
năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt 
vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng 
theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 
của Luật Sở hữu trí tuệ.

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến 
mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được 
coi là nổi tiếng của người khác đăng ký 
cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương 
tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu 

nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, 
dịch vụ không tương tự. Nếu việc sử dụng 
dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến 
khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi 
tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm 
lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với 
tên thương mại đang được sử dụng của 
người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó 
có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng 
về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ 
dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử 
dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người 
tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa 
lý của hàng hoá.

- Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý 
hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được 
dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý 
đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu 
mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử 
dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có 
nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang 
chỉ dẫn địa lý đó.

- Dấu hiệu trùng hoặc không khác 
biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp 
của người khác được bảo hộ trên cơ sở 
đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có 
ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn 
so với ngày nộp đơn (ngày ưu tiên của 
đơn đăng ký nhãn hiệu).

2. Nhãn hiệu mang tính lừa dối: Là 
những nhãn hiệu có khả năng lừa đối 
hoặc gây nhầm lẫn (vô tình hay cố tình) 
đối với người tiêu dùng về bản chất, chất 
lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng 
hoá/dịch vụ. Chẳng hạn, việc đưa ra thị 
trường hàng hoá là bơ thực vật dưới nhãn 
hiệu mô tả một con bò cái, nhãn hiệu này 
có thể bị xem là lừa dối vì điều đó có thể 
gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng, 
những người có khả năng liên quan đến 
nhãn hiệu đó với các sản phẩm từ sữa bò.

Nguyễn Hùng Cường

 (Nhãn hiệu của Công ty dầu Shell qua các thời kỳ) 
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Húng chanh còn gọi là tần dày lá. 
Theo “Bản thảo cương mục” thì rau tần 
dùng làm rau sống, ăn với gỏi cá hanh rất 
ngon. Rau tần có vị chua the, mùi thơm, 
hăng hăng, tính ấm, đi vào phế, thường 
dùng giải cảm rất hay, và dùng sát khuẩn, 
tiêu đàm, khử độc. Được dùng trong chữa 
trị các bệnh cảm cúm, ho suyễn, côn trùng 
độc cắn, viêm họng…

Tên khác: Dương tử tô, Rau thơm 
lông, Rau tần lá dày.

Tên khoa học: Coleus aromaticus 
Benth. (Tên đồng nghĩa: Plectranthus 
amboinicus (Lour.) Spreng), họ Bạc hà 
(Lamiaceae). 

Mô tả: Cây thảo có thể sống nhiều 
năm, cao 20-50cm, phần thân sát gốc hoá 
gỗ. Lá mọc đối dày mọng nước, hình trái 
xoan rộng, dài 3-6cm, rộng, mọc thành 
bông ở ngọn thân và đầu cành, gồm những 
vòng hoa dày đặc, cách quãng nhau. Quả 
nhỏ, tròn, màu nâu, chứa 1 hạt. Toàn cây 
có lông rất nhỏ và có mùi thơm như mùi 
chanh. Mùa hoa quả tháng 4-5.   

Bộ phận dùng: Folium Coleusis et 
Ramulus là lá hay cành non dùng tươi hoặc 
cất lấy tinh dầu.

Phân bố: Cây được trồng làm thuốc 
và làm rau ăn nhiều nơi ở Việt Nam.

Thu hái: Có thể thu hái lá quanh 
năm, thường dùng tươi, dùng đến đâu hái 
đến đó. Lúc trời khô ráo, hái lá bánh tẻ, loại 
bỏ các lá sâu hay lá già úa vàng, đem phơi 
nắng nhẹ hay sấy ở 40-45oC đến khô.

Thành phần hoá học: Lá chứa ít tinh 
dầu (0,05-0,12%), trong tinh dầu có đến 
65,2% các hợp chất phenolic trong đó có 
carvacrol, thymol, eugenol, salicylat và 
chavicol. Đặc biệt, trong lá có chất màu đỏ 
là colein.

Công năng: Lợi phế, trừ đờm, giải 
cảm, làm ra mồ hôi, làm thông hơi, giải 
độc. Colein trong lá có tác dụng kháng sinh 
mạnh đối với một số vi trùng, nhất là ở 
vùng họng, mũi, miệng và cả ở đường ruột.

Tần dầy lá được dân gian và y học 
cổ truyền sử dụng cho các bệnh lý đường 
tiêu hóa như kích thích dạ dày yếu, hổ trợ 
mật và năng ngừa chướng hơi hoặc là xoa 
dịu cơn ho và viễm nhiễm phế quản. Sau 
những bữa ăn thịnh soạn có thể nhai vài lá 
tần dầy lá để giúp tiêu hóa là rất công hiệu. 
Dùng tần dầy lá trong những ngày thời tiết 
trái gió trở trời là rất hợp lý bởi tính năng 
hạ đờm và chống ho, nhất là các trường 
hợp viêm phế quản mãn tính, cảm, cúm, 
sốt cao, sốt không ra mồ hôi được, ho, hen, 
ho ra máu, viêm họng, khàn tiếng, nôn ra 
máu, chảy máu cam. Người ta cũng thấy có 
cải thiện cho cơn bệnh hen suyễn nhẹ nữa. 
Có thể nhai vài lá hoặc là giã gần chục lá vắt 
lấy nước hòa với một chút muối và uống. 
Toàn thân cây lá và hoa tần dầy lá chứa 
tinh dầu carvacrol. Một loại tinh dầu thiết 
yếu được sử dụng trong phương pháp trị 
liệu bằng hương thơm cho các chứng bệnh 
nhiễm khuẩn hoặc nấm da như candida 
albicans, bằng cách pha loãng tinh dầu này 

với dầu thực vật để xoa bóp hoặc thoa vùng 
bị nhiễm. Tinh dầu này còn được chiết xuất 
và sản xuất dưới dạng viên trị bệnh.

Công dụng: Chữa cảm cúm, chữa ho, 
thổ huyết, chảy máu cam. Dùng ngoài giã 
đắp lên những vết do rết và bọ cạp cắn.

Cách dùng, liều lượng: 10 - 16g lá 
tươi một ngày. Dạng thuốc sắc, xông, dầu 
xoa hoặc vắt lấy nước uống. 

Bài thuốc:
1. Chữa ho, viêm họng, khản tiếng: 

Lá Húng chanh non 5-10g giã nát vắt lấy 
nước cốt nóng. Hoặc đem giã nhỏ một nắm 
lá (15-20g), thêm nước, vắt lấy nước uống 
làm hai lần trong ngày. Đối với trẻ em, 
thêm ít đường, đem hấp cơm cho uống làm 
2-3 lần.

2. Chữa đau bụng: Lá húng chanh non 
rửa sạch, 1-2 lá nhai với một ít muối, ngậm 
nuốt dần dần.

3. Chữa sốt cao, không ra mồ hôi: 
húng chanh 20g, lá tía tô 15g, gừng tươi 5g 
cắt lát mỏng, cam thảo đất 15g. Sắc uống 
nóng cho ra mồ hôi.

4. Chữa hôi miệng: Húng chanh khô một 
nắm đem sắc lấy nước, thường xuyên ngậm và 
súc miệng rồi nhổ ra. Cần làm 5-7 lần.

5. Chữa ong đốt sinh đau nhức: húng 
chanh 20g, muối ăn vài hạt, tất cả đem giã 
nhỏ hoặc nhai kỹ, nuốt nước, bã đắp vào 
chỗ ong đốt.

6. Chữa dị ứng nổi mề đay: lá húng 
chanh nhai nuốt nước, bã thì đắp hay xoa xát

Vân Khánh

Cây Húng Chanh
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Để nâng cao giá trị sản xuất nông 
nghiệp, giải phóng phần nào sức lao 
động cho người nông dân ở các khâu 
sản xuất, trong những năm gần đây, 
nhiều nghiên cứu, sáng chế hữu ích 
trong nông nghiệp ra đời. Đáng chú ý, 
tác giả của các giải pháp không hẳn là 
nhà khoa học mà là người lao động ở 
nhiều ngành, nghề khác nhau, họ sáng 
chế từ chính nhu cầu và kinh nghiệm 
vốn có của mình. 

Qua thực tiễn địa phương, được 
chứng kiến cảnh nông dân được mùa 
mất giá nhiều lần, với kỳ vọng đưa công 
nghệ ứng dụng vào khâu sau thu hoạch 
sản phẩm nông nghiệp giúp tăng giá 
trị cho nông sản, ThS. Hoàng Thị Trang 
(Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai) 
và đồng nghiệp của mình là ThS Lưu 
Hồng Quân, TS. Lê Thanh Lành đã lên 
ý tưởng và thực hiện hoàn thành giải 
pháp nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy 
rửa và phân loại xoài tự động. 

Ý tưởng của giải pháp xuất phát từ 

thực tế tại một số nhà vườn Đồng Nai 
mà nhóm tác giả tìm hiểu được, hiện 
nay trên thị trường có khá nhiều loại 
máy phân loại trái cây được sử dụng, 
thế nhưng đa số các máy đều có công 
suất lớn, được ứng dụng trong các  nhà 
máy, xí nghiệp với quy mô tầm cỡ và 
giá thành tương đối cao. Trong khi, ở 
nhiều nhà vườn, vựa trái cây, nhu cầu 
về một chiếc máy có thể phân loại được 
khá phổ biến. Theo nhóm tác giả, hiện 
khâu phân loại trái cây theo từng tiêu 
chuẩn mà thương lái yêu cầu hầu như 
vẫn được thực hiện thủ công. Để tăng 
năng suất phân loại trái cây, góp phần 
nâng cao giá trị sản phẩm thì vai trò 
của chiếc máy phân loại trái cây là cực 
kỳ quan trọng. Đặc biệt, Đồng Nai  được 
biết đến là tỉnh có sản lượng xoài lớn. Vì 
vậy, nhóm quyết định thiết kế, chế tạo 
máy rửa và phân loại xoài tự động.

Sau 3 tháng bắt tay vào việc thiết 
kế bản vẽ, lập trình, thi công cơ khí, 
điện…cho ý tưởng giải pháp máy phân 

loại xoài tự động, sản phẩm hoàn thiện 
và hoạt động được như ý với chi phí bỏ 
ra khoảng 60 triệu đồng với nhiều lần 
chỉnh sửa, thay thế các chi tiết sao cho 
phù hợp. Máy có thể xử lý ảnh để phân 
biệt được màu sắc của quả xoài. Từ đó, 
máy phân loại xoài theo kích thước, 
màu sắc rồi chuyển ra băng chuyền rồi 
các bít tông sẽ đẩy xoài đã được phân 
loại vào các khay đựng bên ngoài và 
hoàn tất quá trình phân loại. Toàn bộ 
quá trình này được thực hiện hoàn toàn 
tự động.

Hiện tại, máy có thể phân loại xoài 
thành 4 loại: xoài chín, xoài ương, xoài 
xanh và xoài hư cần loại. Ngoài phân 
loại xoài, nhóm có thể phát triển sản 
phẩm để phân loại các loại trái cây khác 
theo những tiêu chuẩn riêng mà khách 
hàng yêu cầu. Máy đã hoàn thiện theo 
ý tưởng ban đầu, song đây mới chỉ là 
là mô hình, hoạt động với công suất 
nhỏ. Nếu các vựa trái cây muốn chuyển 
giao công nghệ thì có thể đầu tư máy 
có công suất lớn với chi phí khoảng 150 
triệu đồng – ThS. ThS. Hoàng Thị Trang 
cho biết. Ngoài ra, hiện nay. Đây cũng là 
mô hình trực quan sống động phục vụ 
cho công tác giảng dạy sinh viên ngành 
công nghệ, qua đó tạo điều kiện để sinh 
viên nghiên cứu, cải tiến công nghệ, 
máy móc phục vụ cho công việc thực tế 
sau khi ra trường. 

Một nhóm tác giả gồm cô Trần 
Thị Phương Thảo, anh Nguyễn Văn Đạt 
và chị Đào Bảo Ánh tại ấp Thanh Thọ, 
xã Phú Lâm, huyện Tân Phú lại nghiên 

NHỮNG SÁNG CHẾ HỮU ÍCH
PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Anh Dương Lý Thuận bên chiếc máy xới đất và chà rong rêu tự chế
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cứu chế tạo thành công một chiếc xe xịt 
thuốc trừ sâu cho rau điều khiển từ xa, 
sử dụng năng lượng mặt trời. 

Sáng chế hữu ích này được thực 
hiện từ nhu cầu của gia đình. Theo chị 
Phương Thảo, gia đình chị làm nông 
nghiệp lâu năm, biết được tác hại của 
việc phun thuốc trừ sâu, thế nhưng 
chưa có cách nào tránh được. Năm 
2019, khi chứng kiến người thân chị 
bơm thuốc trừ sâu cho lúa, do chủ quan 
không đeo khẩu trang, chỉ mặc áo vải, 
đội mũ lá, cộng với bình bơm bị rò cho 
nên đã bị thuốc ngấm vào da. Về đến 
nhà, khắp người nổi mẩn đỏ, chân tay 
bủn rủn, choáng váng, phải đến bệnh 
viện điều trị và nghỉ làm nhiều ngày. 
“Phải làm thế nào tạo ra một sản phẩm 
giúp con người xịt thuốc chăm sóc rau 
mà không phải tiếp xúc quá nhiều với 
hóa chất”, điều đó đã thôi thúc chị làm 
làm một chiếc máy có thể hỗ trợ công 
đoạn này. Đến nay, sau một năm chỉnh 
sửa hoàn thiện, máy đã hoàn chỉnh với 
đầy đủ các chức năng đúng như chị 
Thảo mong muốn. 

Máy được thiết kế tự động hòa tan 
thuốc trừ sâu vào nước và phun tự động 
cho rau, với tốc độ phun 1 lít/1 phút. Với 
thiết bị này, người phun chỉ cần chuẩn 
bị nước và thuốc theo đúng tỷ lệ, đổ vào 
bình chứa là máy có thể hòa tan, bấm 
nút điều khiển từ xa là xe tự động phun 
theo đúng yêu cầu. Máy có thể dùng 
năng lượng mặt trời hoặc sử dụng pin 
sạc trong những ngày thời tiết râm mát.  
Với tổng chi phí sản xuất hơn 2 triệu 
đồng, máy đã có thể vận hành ổn định.  
Chị Phương Thảo cũng cho biết thêm, 
mô hình đã thử nghiệm thành công 
trên một số vườn rau ở ấp Thanh Thọ 3, 
xã Phú Lâm, huyện Tân Phú từ 3/2020, 
quá trình phun diễn ra thuận lợi, lưu 

lượng phun đều trên luống rau. Máy có 
thể hoạt động ở quy mô nhỏ, phù hợp 
với vườn rau có diện tích nhỏ. 

Một sáng chế phục vụ hữu ích cho 
khâu xới đất được anh Dương Lý Thuận 
(ngụ tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) 
thực hiện thành công. 

Chiếc máy xới đất còn có chức năng 
quan trọng là chà rong rêu, làm sạch 
tường nhà, nền sân gạch…Máy được 
chế tạo dựa trên sự tận dụng máy móc, 
thiết bị cũ như: máy nổ cũ của xe honda 
(mua từ tiệm phế liệu), sườn và bánh 
xe rùa cũ, các bộ phận khác của xe cũng 
đều mua ở tiệm phế liệu…thế nên khi 
hoàn tất, chiếc xe có giá chỉ trên 2 triệu 
đồng. Ý tưởng thực hiện một chiếc máy 
có thể cày xới đất, trồng rau sạch phục 
vụ cho bữa ăn hàng ngày của trẻ, nơi 
trường mầm non mà anh làm bảo vệ 
được anh Thuận thực hiện từ năm 2018.  
Khi chiếc máy hoàn thiện, toàn bộ khu 
vực đất trồng hoa, cây cảnh, rau sạch 
của nhà trường đều được chiếc máy của 

anh Thuận thực hiện một cách nhanh 
chóng. Thế nhưng, nhiều lần chứng kiến 
cảnh những bức tường rong rêu của nhà 
trường mất thẩm mỹ phải mất nhiều 
ngày công để chà sạch, hay những lối đi 
trơn trượt do mưa ẩm bám rong rêu gây 
nguy hiểm cho học sinh cũng như người 
qua lại, anh Thuận lại nãy ra ý tưởng 
tích hợp thêm tính năng chà rong rêu 
vào trong chiếc máy xới đất của anh 
để phục vụ được cho nhà trường nhiều 
hơn. Thiết bị này đã giúp cho nhà trường 
rất nhiều trong việc cày xới đất trồng 
cây hoa kiểng, trồng rau sạch…Trước 
đây, để chuẩn bị cho năm học mới, nhà 
trường phải huy động hết giáo viên, 
người lao động trong nhà trường để chà 
sạch rong rêu, mảng bám. Từ ngày có 
chiếc máy của anh Thuận thì hoàn toàn 
việc làm sạch cho nhà trường được thực 
hiện một cách nhanh gọn, tương đương 
sức 4 – 5 người. Máy thích hợp với quy 
mô làm nông nghiệp nhỏ.

Thu Hương 

Xe phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa
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1. Tạo bản sao lưu tự động sử 
dụng OneDrive

Việc sao lưu dữ liệu tự động bằng 
OneDrive có lẽ là cách tốt nhất để giữ 
an toàn cho tài liệu của bạn vì nó sẽ 
thực hiện sao lưu các tệp tin ngay khi 
bạn đăng nhập vào dịch vụ OneDrive. Vì 
đây là hệ thống lưu trữ dữ liệu trên đám 
mây nên bạn không cần phải lo lắng 
việc mất dữ liệu, nó cho phép người 
dùng truy cập dữ liệu của mình trên 
mọi thiết bị. Để tạo bản sao lưu trên 
Windows 10 bằng OneDrive, hãy làm 
theo các bước sau đây: 

Trước tiên hãy nhấn vào biểu tượng 
Start trên màn hình Desktop và chọn 
Settings, nhấn vào danh mục Update & 
Security, chọn thẻ Backup từ khung bên 
trái cửa sổ. 

Tại khung bên phải, bạn bấm vào 
nút Back up files có sẵn trong mục Back 
up files to OneDrive. Tiếp theo, chọn các 
thư mục mà mình muốn sao lưu trên 
đám mây, đồng thời xóa những thư mục 
không muốn sao lưu. Qua trang kế tiếp, 
nhấn vào nút Start backup để bắt đầu 
quy trình. 

Sau khi thực hiện các bước trên, các 
tệp tin trong thư mục máy tính đã chọn 
như tài liệu, hình ảnh,…sẽ được sao 
lưu hoàn toàn tự động vào OneDrive. Dữ 
liệu này đã được bảo vệ và bạn có thể 
truy cập trên mọi thiết bị khi cần. 

2. Tạo bản sao lưu tự động sử 
dụng File History

File History là một tính năng có sẵn 
cho phép người dùng tạo bản sao lưu 
dữ liệu tự động trong Windows 10. Nó 

sẽ thừa nhận việc sao lưu các tệp tin 
của bạn sang một ổ đĩa ngoài hoặc trên 
đám mây tại các khoảng thời gian khác 
nhau. Để thực hiện, hãy làm theo các 
bước dưới đây: 

Nhấn tổ hợp phím Windows + I để 
mở cửa sổ thiết lập Settings. Tại cửa 
sổ này, bạn cũng nhấn vào danh mục 
Update & Security và bấm chọn Backup 
từ khung bên trái. 

Trong khung bên phải, phía dưới 
mục Back up using File History, bấm vào 
nút Add a drive. Sau đó chọn ổ đĩa để 
lưu trữ các tệp tin cần sau lưu, bây giờ 
Windows sẽ sử dụng ổ đĩa này cho File 
History. Tiếp theo, bạn bật nút dưới mục 
Automatically back up my files, thao tác 

này sẽ tự động sao lưu dữ liệu của bạn 
vào ổ đĩa đã chọn bất cứ khi nào bạn kết 
nối nó với hệ thống. 

Làm thế nào để tự động sao lưu 
dữ liệu trong Windows 10

Cho dù ổ cứng máy tính của bạn có dung lượng lớn tới đâu thì chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng nó 
hoạt động mãi mãi, và nguy cơ mất mát dữ liệu quan trọng liên quan đến phần mềm độc hại hay do chủ ý của 
một ai đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, bạn nên thực hiện việc sao lưu thường xuyên để bảo vệ dư liệu quan 
trọng của mình khỏi sự cố hệ thống và các cuộc tấn công từ phần mềm độc hại. Trong Windows đã cho phép ta 
tạo bản sao lưu dữ liệu, nhưng đôi khi bạn vẫn quên điều này, để tránh những vấn đề nghiêm trọng khi máy 
tính gặp sự cố, bạn có thể thiết lập sao lưu tự động vào một thời điểm đã lên lịch. 
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Bên dưới nút Automatically back up my files, hãy nhấ 
vào liên kết More options để cài đặt tần suất sao lưu cho File 
History. Theo mặc định, nó sẽ sao lưu dữ liệu sau mỗi giờ 
nhưng nếu muốn, bạn có thể tăng hoặc giảm khoảng thời 
gian này bằng cách sử dụng menu thả xuống dưới Back up my 
files, bạn sẽ thấy các tùy chọn để đặt khoảng thời gian cho tần 
suất sao lưu mà mình muốn.

Phía dưới Keep my backups là menu thả xuống cho phép 
tùy chọn cấu hình thời gian lưu giữ bản sao lưu trong bao lâu. 
Theo mặc định, nó sẽ giữ các bản sao lưu của bạn mãi mãi. 

Trong khung Back up these folders, bạn bấm vào nút Add 

a folder để thêm một thư mục khác vào bản sao lưu. Sau khi 
hoàn thành các bước trên, Windows 10 sẽ bắt đầu sao lưu các 
thư mục đã chọn của bạn một cách thường xuyên. 

3. Tạo bản sao lưu tự động sử dụng Windows 
Backup & Restore Tool

Ngoài 2 cách trên, bạn có thể sử dụng Windows Backup & 
Restore Tool để tạo bản sao lưu dữ liệu vào ổ đĩa ngoài thông 
qua các bước sau: 

Đầu tiên, hãy mở cửa sổ Control Panel và đảm bảo chế độ 
hiển thị danh mục theo Category. Bây giờ nhấn vào tùy chọn 
System and Security, qua trang tiếp theo bạn cuộn xuống 
phía dưới và bấm vào nút Backup and Restore (Windows 7). 
Kế tiếp nhấn nút Set up backup phía dưới khung Back up or 
restore your files. 

Trong khung Save backup on, hãy chọn Backup Destination 
nơi bạn muốn sao lưu các tệp tin của mình. Chúng ta cũng có 
thể nhấn vào Save on a network… để sao lưu trên hệ thống 
mạng cục bộ. Tiếp theo nhấn nút Next, trong trang kế tiếp 
Windows sẽ yêu cầu bạn chọn một phương thức để sao lưu, hãy 
đánh dấu vào hộp kiểm Let me choose sau đó lại nhấn nút Next. 

Trong khung Computer, chọn các 
tệp tin và thư mục muốn sao lưu và bỏ 
chọn Include a system image of drives 
bên cạnh, nhấn Next tiếp. Bây giờ bạn 
sẽ bấm vào liên kết Change schedule để 
cài đặt thời gian và đánh dấu mục Run 
backup on a schedule. Nhấn OK, sau đó 
chọn mục Save settings and run backup.

 NGỌC ÂN
(theo www.thewindowsclub.com)
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Những người bị mù thường sống 
trong một thế giới tối tăm suốt cả cuộc 
đời. Trong một công trình nghiên cứu 
mới đây, các nhà khoa học đã áp dụng 
công nghệ vector virus và công nghệ 
hình ảnh thực tế ảo AR để đưa vào cơ 
thể một loại gen của tảo, kích thích nó 
sản xuất ra các quang sắc tố, sau một 
thời gian cơ thể tiếp nhận và chuyển 
hóa các quang sắc tố này, người mù 
tham gia thử nghiệm đã bắt đầu cảm 
nhận được ánh sáng. Kỳ tích này mở ra 
một cứu cánh đầy triển vọng cho những 
người không may về thị lực.  

Kể từ khi nó được phát triển gần 
20 năm trước, quang học trong y sinh 
chủ yếu được sử dụng như một công cụ 
để nghiên cứu mạch máu não ở động 
vật. Khi một người bị mù, nguyên nhân 
thường là do các tế bào thị giác có chức 
năng thụ cảm ánh sáng (cảm nhận ánh 
sáng) không nhận được các tín hiệu 
ánh sáng nữa. Lý do gây do có thể là vì 
các tế bào này đã bị phá hủy do các tai 
nạn hoặc sự cố (làm hỏng mắt), các tế 
bào suy giảm khả năng làm việc vì ảnh 
hưởng của dinh dưỡng hoặc hóa chất, 
trong các trường hợp mù bẩm sinh thì 
những tế bào thị giác bị đột biết nên 
không thể thực hiện được chức năng 
bình thường. Đối tượng bệnh nhận 

được các nhà khoa học chọn để thực 
hiện các nghiên cứu của mình là một 
nam bệnh nhân bị mù do di truyền.  

Một cách cụ thể, bệnh nhân mắc một 
bệnh do gen gây ra, gọi là bệnh viêm 
võng mạc sắc tố (retinitis pigmentosa), 
đây là một dạng bệnh hiếm gặp, tỉ lệ 
mắc bệnh trong cộng đồng từ 1/4.000 
đến 1/3.000 dân. Viêm võng mạc sắc tố, 
theo các công trình nghiên cứu trước đó, 
gây ra do biến đổi đột biến trên 50 loại 
gen và dẫn đến sự suy thoái chức năng 
hoặc hoàn toàn không còn những tế 
bào nhận cảm ánh sáng trên võng mạc. 
Lúc mới sinh ra, thị lực của bệnh nhân 
bình thường, sau đó từ năm 10 tuổi trở 
lên, các tế bào cảm thụ ánh sáng hình 
que của võng mạc (các tế bào này tập 
trung chủ yếu ở võng mạc ngoại vi, giúp 
chúng ta nhìn rõ vật trong điều kiện 
thiếu ánh sáng) bắt đầu bị thoái hóa, 
bệnh nhân bị chứng quáng gà khi trời 

bắt đầu nhá nhen tối. Sự thoái hóa tiếp 
theo ở các tế bào nón, các tế bào này tập 
trung ở vùng hoàng điểm, chịu trách 

nhiệm cho tầm nhìn trung tâm và cảm 
nhận màu sắc, điều đó làm hình ảnh 
cảm nhận được mờ nhạt dần và không 
thể cảm nhận rõ màu sắc các vật thể 
nếu tình trạng bệnh tiến triển nghiêm 
trọng. Tầm nhìn của bệnh nhân giống 
như nhìn qua một chiếc ống nhòm, chỉ 
thấy được 10% hình ảnh phía trước mặt 
mình so với tầm nhìn của người bình 
thường. Khi bệnh đến thời kỳ nặng, 
bệnh nhân bị mù hoàn toàn. Tuy thế, dù 
bị mù nhưng các dây thần kinh thị giác 
(khoảng 900.000 sợi) trong mắt bệnh 
nhân vẫn bình thường, nghĩa là trên lý 
thuyết, nếu có các tín hiệu quang học 
phù hợp chuyển đến các dây thần kinh 
này thì chúng sẽ tiếp tục truyền các 
hình ảnh thu nhận được đến não bộ và 
bệnh nhân sẽ “nhìn” lại được. 

SỬ DỤNG PROTEIN TẢO 

GIÚP NGƯỜI MÙ NHÌN LẠIĐể
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Trong bước đầu của công trình 
nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã tách 
được một gen của tảo có khả năng tạo 
ra một protein gọi là opsin, họ chỉnh sửa 
gen này nhằm giúp gen có khả năng sản 
xuất các opsin giống y chang các phân 
tử opsin trong võng mạc mắt người. Sau 
đó, họ chuyển gen này vào trong một 
virus adeno vô hại và sử dụng công nghệ 
vector virus để tiêm virus có mang gen 
tạo opsin vào trong võng mạc mắt của 
bệnh nhân. Trong một vài tháng, vector 
virus trong mắt bắt đầu kích thích việc 
sản xuất ra những protein opsin mới, 
các opsin này kết hợp với những dẫn 
xuất của vitamin A (được cơ thể tạo ra 
một cách tự nhiên trên võng mạc) để 
tạo thành những protein quang sắc tố. 
Tiếp đó, các nhà nghiên cứu chế tạo một 
chiếc kính bảo hộ được thiết kế đặc biệt 
với hàng loạt thấu kính hội tụ nhỏ cho 
phép tập trung và khuếch đại ánh sáng 
đến từ các hình ảnh phía trước vào ngay 
vị trí của vùng hoàng điểm trên võng 
mạc. Họ đã yêu cầu bệnh nhân lúc đi ra 
ngoài đường phải đeo kính để giúp mắt 

tăng khả năng nhìn khi các opsin nhân 
tạo trong võng mạc bắt đầu được cơ thể 
dung nạp. 

Vài tháng sau, người đàn ông báo 
cáo rằng anh ta có thể nhìn thấy các sọc 
trắng tại một ngã tư dành cho người đi 
bộ trong khi đi bộ bên ngoài với chiếc 
kính bảo hộ. Anh ấy “rất phấn khích”, 
mặc dù có lẽ “không nhiều như chúng 
tôi”, đồng lãnh đạo nghiên cứu Jose-
Alain Sahel, bác sĩ nha khoa học tại Đại 
học Y Pittsburgh và Viện Mắt Paris, cho 
biết. Sau đó, người đàn ông bắt đầu 
vượt qua các bài kiểm tra trong phòng 
thí nghiệm, anh ta có thể tìm và chạm 
vào các vật thể sẫm màu được đặt trên 
bàn trắng (như sổ ghi chép hoặc hộp 
ghim) mà anh ta không thể nhìn thấy 
nếu không đeo kính bảo hộ. Khi bổ sung 
thêm các thấu kính hội tụ cũng như các 
hệ thống đèn trợ sáng cho tầm nhìn, 
bệnh nhân tiếp tục có thể phân biệt 
và đếm được ba ly thủy tinh trong suốt 
để trên bàn. Đo điện não đồ của bệnh 
nhân, các nhà khoa học nhìn thấy các 
tín hiệu cho biết võ não thị giác đang 
hoạt động. “Võ não thị giác là phần não 

liên quan đến việc nhìn và cảm nhận 
ánh sáng”, Sahel kết luận. “Bệnh nhân 
của chúng tôi đã có những cải thiện rõ 
rệt trong cuộc sống hàng ngày. Khi đeo 
kính bảo hộ, anh ấy có thể dễ dàng tìm 
thấy một cái đĩa hoặc điện thoại hoặc 
phát hiện đồ đạc mình cần tìm cũng 
như xác định được cửa ra vào một cách 
nhanh chóng”.  

Trong các nghiên cứu sâu hơn 
đang được triển khai, các nhà khoa học 
mở rộng thêm số người tham gia thí 
nghiệm lên 7 người và mỗi người được 
tiêm một liều cao hơn các vectơ virus 
nhằm giúp tạo ra nhiều opsin hơn. Qua 
đó, nhóm nghiên cứu hi vọng sẽ giúp họ 
có thể nhìn thấy các vật thể một cách 
rõ ràng và chi tiết hơn. Về mặt kỹ thuật, 
kính bảo hộ đang được thiết kế lại với 
nhiều tùy chọn ánh sáng và độ hội tụ 
để bệnh nhân có thể chủ động thay 
đổi các thông số hoạt động của kính 
cho phù hợp với khả năng nhìn cụ thể 
của mình. “Trong tương lai, tôi nghĩ sẽ 
có một phương pháp điều trị mới cho 
các bệnh nhân như thế này, đó là việc 
phẫu thuật để cấy các điện cực vào mắt 
để chuyển trực tiếp tín hiệu ánh sáng 
và hình ảnh thu nhận được trong các 
cặp kính bảo hộ lên những vùng thụ 
cảm ánh sáng trên võng mạc”, nhà thần 
kinh học Pieter Roelfsema của Viện 
Khoa học Thần kinh Hà Lan nói. “Nghe 
có vẻ giống như trong một câu chuyện 
khoa học viễn tưởng nhưng đây là viễn 
ảnh trong tầm tay của khoa học nhãn 
khoa. Giải pháp vector virus là một giải 
pháp thông minh và đột phá khi nó có 
thể tạo ra những tác động chọn lọc lên 
vùng mô, cơ quan cần chữa trị. Biết đâu, 
các bệnh liên quan đến thần kinh như 
Parkinson cũng sẽ được lợi từ những kết 
quả nghiên cứu này trong tương lai”. 

Tử Vương



Để thực hiện mục tiêu đến năm 
2025 kinh tế số chiếm 20% trong GRDP 
của tỉnh, tại Quyết định số 5003/QĐ-
UBND ngày 30-12-2020 phê duyệt 
chương trình chuyển đổi số đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030, UBND 
tỉnh đã giao cho Sở Khoa học và Công 
nghệ tổ chức triển khai hiệu quả các 
chương trình hỗ trợ phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 
địa bàn tỉnh. Mức độ phát triển của hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
(KNĐMST) hiện nay ra sao và cần giải 
pháp gì để phát huy tối đa tiềm lực từ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đóng góp 
nhiều hơn nữa cho phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai?  

Kỳ 1: Môi trường khởi nghiệp 
kinh doanh

Môi trường ổn định và bền vững là 
một nhân tố có tác động rõ ràng tới sự 
phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt 
là tới khả năng gia nhập thị trường của 
một công ty, doanh nghiệp mới. Các 
điều kiện cần để thúc đẩy khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo bao gồm cơ sở hạ 
tầng, hệ thống pháp lý tốt, công nghệ 
viễn thông tiến bộ, hệ thống giao thông 
thuân lợi, tiếp cận các ý tưởng mới, 
mạng lưới hỗ trợ tiếp cận thị trường, 
các cơ hội đặc thù của vùng miền, ….

Nền kinh tế tăng trưởng cao 
với cơ cấu hợp lý

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBDN 
tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai 
trong những năm gần đây tiếp tục tăng 
trưởng cao với cơ cấu hợp lý tạo tiền đề 
cho phát triển kinh tế xã hội theo hướng 
bền vững. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch 
Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế 
xã hội trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 
01/2021: Tổng sản phẩm trên địa bàn 
tỉnh (GRDP) bình quân mỗi năm tăng 
7,43%, trong đó từ năm 2016 đến 2019 
thì tốc độ tăng trưởng luôn đạt trên 
8%, riêng năm 2020 do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 nên tốc độ tăng trưởng 
chỉ tăng 4,44% (cả nước tăng trưởng 
2,91%). GRDP bình quân đầu người đến 
năm 2020 đạt 115 triệu đồng/người, 
tương đương khoảng 4.952 USD gấp 
1,7 lần so với cả nước. Tỉnh Đồng Nai là 
một trong sáu tỉnh thành có đóng góp 
số thu ngân sách lớn nhất cả nước, là 
tỉnh điều tiết về ngân sách Trung ương 
theo tỷ lệ 47/53%. Riêng năm 2020, 
thu ngân sách của tỉnh đạt trên 55.000 
tỷ đồng, đạt 105% dự toán Trung ương 
giao. Tỉnh vẫn tiếp tục giữ vững là một 
trong các địa phương dẫn đầu về phát 
triển công nghiệp với 31 KCN đi vào 
hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 82%. 
Tỉnh Đồng Nai là một trong hai tỉnh đầu 
tiên trên cả nước được Thủ tướng Chính 
phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn 
mới, đến nay có 53/133 xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao. Lĩnh vực thương mại – 

dịch vụ đạt được kết quả khả quan, đến 
năm 2020 đạt mức xuất siêu khoảng 
4,3 tỷ USD (cả nước xuất siêu khoảng 20 
tỷ USD). Thu hút đầu tư trực tiếp nước 
ngoài FDI đến nay đạt trên 31 tỷ USD, 
giải ngân trên 20 tỷ USD với trên 1.500 
DA còn hiệu lực; thu hút đầu tư trong 
nước đến nay có 1.020 DA đầu tư trong 
nước còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng 
ký gần 284.766 tỷ đồng; mỗi năm có 
trên 3.500 doanh nghiệp đăng ký thành 
lập mới, đến nay có trên 40.000 doanh 
nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn 
tỉnh với số vốn đăng ký trên 340.000 tỷ 
đồng. Tiềm năng phát triển của FinTech 
và IoT tại Đồng Nai được đánh giá là 
còn rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh 
các cấp, các ngành tiếp tục coi doanh 
nghiệp là động lực chính trong tạo việc 
làm và thúc đẩy phát triển một nền kinh 
tế mạnh và năng động.

Kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại
Hiện nay tỉnh đang tập trung các 

nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống 
kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại như: 
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long 
Thành, các dự án Cao tốc: Dầu Giây – 
Phan Thiết, Dầu Giây – Liên Khương, 
Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long 
Thành, dự án cầu Cát Lái, cầu Bạch 
Đằng, cầu Phước An … các tuyến 
đường kết nối Vùng Đông Nam bộ và 
kết nối các địa phương lân cận có vai trò 
quan trọng trong phát triển kinh tế xã 
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KINH TẾ SỐ TỈNH ĐỒNG NAI
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hội và đón được các nhà đầu tư lớn vào 
Đồng Nai. Bên cạnh đó, hệ thống giao 
thông nông thôn phát triển về số lượng 
và nâng cấp về chất lượng, góp phần 
tích cực tạo điều kiện thuận lợi thu hút 
các nhà đầu tư về khu vực nông thôn, 
tạo công ăn việc làm và phát triển kinh 
tế xã hội vùng nông thôn. Đồng Nai 
nằm ở vị trí cửa ngõ của nền kinh tế khu 
vực Đông Nam bộ, gần trung tâm kinh 
tế lớn Tp. Hồ Chí Minh, có hệ thống hạ 
tầng giao thông phát triển chính là một 
lợi thế quan trọng để thu hút vốn đầu 
tư, phát triển cộng đồng doanh nghiệp 
và là một thế mạnh để phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nguồn nhân lực chất lượng cao

Năm 2020, số người trong độ tuổi 
lao động là trên 1,9 triệu người, chiếm 
trên 65% tổng dân số của tỉnh. Đây là 
lực lượng lao động dồi dào và cơ cấu lao 
động trẻ có khả năng cung ứng cho các 
ngành kinh tế của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 
trên 60 trường cao đẳng, trung cấp, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 
một số cơ sở có đăng ký hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp với quy mô 
tuyển sinh, đào tạo nghề trên 75.000 
người/năm. Trong đó, trường Đại học 
Công nghệ Đồng Nai, Đại học Lạc 
Hồng (TP. Biên Hòa) đang phát triển 
mạnh về một số ngành như công 
nghệ sinh học, công nghệ thông 
tin, tự động hóa ...; Trường cao đẳng 
Công nghệ quốc tế Lilama 2 (H.Long 
Thành) có cơ sở hạ tầng đào tạo nghề 
đồng bộ, hệ thống trang thiết bị dạy 
nghề hiện đại, bám sát nhu cầu đào 
tạo nghề trong thời đại công nghiệp 
4.0 như: máy cắt gọt kim loại CNC đời 

mới tự động hoàn toàn, các loại robot 
thực hành, máy hàn điện tử công 
nghệ Mỹ; Trường cao đẳng Công nghệ 
cao Đồng Nai đã có hợp tác với nhiều 
doanh nghiệp Nhật Bản, Cộng hòa 
liên bang Đức, Hàn Quốc  trong lĩnh 
vực đào tạo nguồn nhân lực, chương 
trình đào tạo sát với thực tế của 
doanh nghiệp có kỹ thuật cao đòi hỏi 
khắt khe về tiêu chuẩn và kỹ năng. 

Tập trung phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao là một trong 4 nhiệm 
vụ đột phá được xác định trong Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
tác động rất lớn đến sự phát triển của 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo. Để nâng cao trình độ, kiến thức, 
năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo, thúc đẩy phát triển nhận thức, 
tư duy về đổi mới sáng tạo, trong Kế 
hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai giai đoạn 2018-2023”, vấn đề phát 
triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo được hết sức quan 
tâm. Theo đó, các nội dung hỗ trợ đào 
tạo cộng đồng về khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo bao gồm: đào tạo cán bộ 
quản lý về hoạt động đổi mới sáng tạo, 
khởi nghiệp, năng lực xây dựng chính 
sách; tập huấn về khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo cho học sinh sinh viên, 
các cán bộ đoàn viên thanh niên, giảng 
viên các trường cao đẳng đại học trên 
địa bàn tỉnh, … 

Đào tạo về khởi nghiệp và 
đổi mới sáng tạo tại Sở KH&CN 
Đồng Nai

Chính sách hỗ trợ cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp

Thực hiện kế hoạch triển khai 
đề án Đề án 844 về hệ sinh thái khởi 
nghiệp quốc gia đến năm 2025 của 
Thủ tướng chính phủ, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tham mưu cho UBND 
tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 
1523/QĐ – UBND ngày 07/05/2018 
về việc phê duyệt kế hoạch “Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 
2018-2023”. Với mục tiêu hỗ trợ quá 
trình hình thành và phát triển loại 
hình doanh nghiệp có khả năng tăng 
trưởng nhanh dựa trên khai thác tài 
sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh 
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doanh mới, tập trung vào các ngành, 
lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh 
Đồng Nai; Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, các 
trường đại học; Khuyến khích nghiên 
cứu ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ, áp dụng các công nghệ mới đưa 
vào trong sản xuất, kinh doanh nhằm 
nâng cao năng lực canh tranh cho các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 
việc tiếp cận với cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0; Khuyến khích việc thương 
mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa 
học, tổ chức liên kết nhà khoa học và 
doanh nghiệp thông qua các sàn giao 
dịch khoa học công nghệ. 

Nhằm tạo cơ chế chính sách hỗ 
trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo, UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 4822/QĐ-UBND ngày 
22/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 
29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội 
dung chi, mức chi thực hiên Đề án “Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp 
khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
có cơ hội được hỗ trợ một phần kinh phí 
cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trả tiền công lao động trực 
tiếp; sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; sử dụng không gian 
số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí 
sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm 

mẫu, hoàn thiện công nghệ và tham 
gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn 
hạn ở nước ngoài. Trong đó ưu tiên hỗ 
trợ kinh phí cho các doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo có thành tích 
xuất sắc, đạt thứ hạng cao tại cuộc thi 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các 
sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Bên cạnh đó, còn có các chương 
trình, chính sách ra đời nhằm thúc đẩy 
phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ khởi 
nghiệp như: Đề án “Hỗ trợ thanh niên 
khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
giai đoạn 2019 – 2022”, đề án “Hỗ trợ 
phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 
2025”, Đề án “Nâng cao vai trò của Hội 
Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ 
nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai 
đoạn 2020-2025”, Đề án “hỗ trợ học 
sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 
2025”…đang được các cơ quan, tổ chức 
chính trị – xã hội triển khai sâu rộng và 
mạnh mẽ.

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Đề 
án Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai tại Quyết định số 23/2021/
QĐ-UBND ngày 08/06/2021. Một số 
nội dung hỗ trợ của Đề án như: hỗ trợ 
lãi suất cho vay, hỗ trợ phát triển nguồn 
nhân lực (đào tạo về quản trị doanh 
nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề đối với 
lao động đang làm việc), hỗ trợ tư vấn, 
hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành 
chính thuế, hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 
cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…. Các 
chính sách hỗ trợ này giúp các doanh 
nghiệp vượt qua các rào cản, khó khăn 
trong giai đoạn đầu khi mới thành lập.

Ðồng Nai là một trong những 
tỉnh phát triển công nghiệp lớn nhất 
cả nước, nằm trong vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam với rất nhiều tiềm lực 
và điều kiện thuận lợi: cơ sở hạ tầng 
giao thông phát triển, lực lượng lao 
động dồi dào và cơ cấu lao động trẻ, 
chất lượng nguồn nhân lực ngày càng 
được nâng cao, có nhiều khu công 
nghiệp lớn, công nghiệp hỗ trợ phát 
triển, tỉnh cũng đã có nhiều chính 
sách phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ 
khởi nghiệp, … Ðây chính là các yếu 
tố sẽ giúp kinh tế Ðồng Nai phát triển 
rất mạnh trong thời gian tới, cũng 
là điều kiện cực kỳ thuận lợi cho các 
bạn trẻ để khởi nghiệp. Tuy nhiên, 
để hoạt động khởi nghiệp phát triển 
bền vững, hình thành môi trường 
năng động và sáng tạo phát triển hệ 
sinh thái thì Đồng Nai cần nhiều hơn 
nữa các hoạt động kết nối các thành 
tố của hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo 
thêm các diễn đàn, cầu nối về khởi 
nghiệp, tăng cường các hoạt động 
tạo điều kiện nuôi dưỡng, ươm mầm 
cho các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, 
nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh 
của tỉnh như: công nghiệp, nông 
nghiệp, dịch vụ - du lịch.

Nguyễn Thị Hạnh


