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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

Năm 2019,  Đồng Nai xếp thứ 21 trên tổng số 63 tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trong bảng xếp hạng Chỉ 
số cải cách hành chính (PAR Index). Tuy nhiên sang đến 
năm 2020, Đồng Nai tụt hạng khá mạnh, lùi xuống vị trí 
thứ  34.

PAR Index là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá 
hoạt động cải cách hành chính (CCHC) được Bộ Nội vụ ban 
hành tại Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 
về phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính...
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Trong những năm gần đây, diện 
tích đất sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai có xu hướng 
giảm. Tuy nhiên, toàn ngành nông 
nghiệp vẫn có tốc độ tăng trưởng 
đáng kể 3,9%/năm, trong đó tốc độ 
tăng trưởng lĩnh vực trồng trọt tăng 
2,23%/năm. Người nông dân ngày 
càng quan tâm ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần 
nâng cao năng suất cây trồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh, hiện tại, trồng 
trọt vẫn là lĩnh vực sản xuất có những 
đóng góp tương đối trong phát triển 
kinh tế của tỉnh (chiếm 36,25% giá trị 
sản xuất nông nghiệp), tạo ra nguồn 
thu nhập chính cho trên 60% số hộ 
nông dân.

Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có 
xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
từ cây hàng năm sang cây lâu năm, đặc 
biệt là nhóm cây ăn quả. Năm 2019, 

diện tích gieo trồng cây lương thực 
(lúa, bắp, mì) giảm 14.588 ha và cây 
công nghiệp (điều, tiêu, cao su) giảm 
17.947 ha so với năm 2015. Diện tích 
canh tác cây ăn quả tăng từ 48.317 ha 
năm 2015 lên 63.000 ha năm 2019. 

Năng suất một số cây trồng tăng 
so với năm 2015, cụ thể: cây lúa tăng 
03 tạ/ha, cây bắp tăng 05 tạ/ha, cây 
rau tăng 15 tạ/ha, chôm chôm tăng 
17 tạ/ha, sầu riêng tăng 11 tạ/ha. 
Nhiều sản phẩm cây trồng của tỉnh 
được người tiêu dùng đánh giá cao về 
chất lượng, mẫu mã, … đáp ứng nhu 
cầu trong nước. Một số sản phẩm xuất 
khẩu như: điều Donafoods, hồ tiêu 
Lâm San, ca cao Định Quán; xoài Suối 
Lớn, sầu riêng Cẩm Mỹ và Tân Phú, 
chuối Trảng Bom, …. 

Đã hình thành một số vùng sản 
xuất chuyên canh tập trung có quy mô 
lớn như: cây có múi xã Bàu Hàm, xã 
Sông Thao (huyện Trảng Bom); chuối 

Thống Nhất (huyện Thống Nhất); bưởi 
xã Tân Bình, xã Bình Lợi, xoài xã Phú 
Lý, cây có múi xã Hiếu liêm (huyện 
Vĩnh Cửu); quýt Thanh Sơn, Phú Tân, 
La Ngà, Ngọc Định (huyện Định Quán); 
sầu riêng xã Phú An, Phú Xuân, Phú 
Sơn, Nam Cát Tiên (huyện Tân Phú); 
xoài xã Xuân Bắc, chôm chôm xã Xuân 
Định (huyện Xuân Lộc)….

Trong trồng trọt, tỉnh cũng đẩy 
mạnh việc ứng dụng khoa học công 
nghệ như: tuyển chọn giống; ứng 
dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm và 
bón phân qua đường ống trên 38,89% 
diện tích cây trồng; ứng dụng các 
công nghệ chuyển gen kháng bệnh, 
chất lượng, chịu hạn, chịu mặn, sinh 
trưởng nhanh trên lúa và bắp….Các 
tiến bộ khoa học  kỹ thuật giúp chủ 
động trong sản xuất, khắc phục được 
tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào 
thời tiết, khí hậu, đáp ứng nhu cầu 
thị trường về chất lượng nông sản, 
…. Ngoài ra còn ứng dụng các công 
nghệ khác như: công nghệ cảm biến, 
tự động hóa, nhà màng nhà kính, 
nuôi cấy mô, cơ giới hóa, công nghệ 
sinh học, vi sinh,… được áp dụng 
khá rộng rãi, giúp tiết kiệm chi phí, 
tăng năng suất, hạ giá thành và nâng 
cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi 
trường.

Người dân đã được hướng dẫn 
và cũng ngày càng quan tâm hơn đến 
việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật an toàn, hiệu quả, thu gom 
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vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, sử 
dụng phế phụ phẩm trong trồng trọt 
hiệu quả, hạn chế thấp nhất ô nhiễm 
môi trường.

Hiện toàn tỉnh có  616,68 ha cây 
trồng nhóm rau, củ đạt chứng nhận 
VietGAP; 31,5 ha GlobalGAP và 3,5 
ha hữu cơ; 210 ha ca cao sản xuất đạt 
chứng chỉ UTZ, 271,2 ha cà phê đạt 
tiêu chuẩn 4C, bên cạnh đó 111,2 ha 
điều đạt chứng nhận Fair Trade…

Trên địa bàn tỉnh hiện có 96 HTX 
hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt 
với diện tích sản xuất trên 4.000 ha. 
Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, các HTX đã mạnh dạn đầu 
tư ứng dụng công nghệ cao vào sản 
xuất. Hầu hết các HTX nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đều tổ chức sản xuất 
theo hướng an toàn thông qua việc áp 
dụng quy trình GAP. Ngoài ra, một số 
HTX trên địa bàn tỉnh đã chủ động và 
tổ chức sản xuất theo nhu cầu của thị 
trường với các tiêu chuẩn GlobalGAP 
và nông nghiệp hữu cơ. Có 03 HTX đạt 
chứng nhận GlobalGAP với 31,5 ha; 
HTX nông nghiệp Lâm San đạt tiêu 
chuẩn nông nghiệp hữu cơ với diện 
tích 3,5 ha; HTX nông nghiệp dịch vụ 

An Viễn đạt chứng nhận Fair Trade với 
tổng diện tích 111,2 ha điều. Một số 
HTX đã ý thức được tầm quan trọng 
của việc xây dựng nhãn hiệu hàng hóa 
trong thời kỳ hội nhập và được sự hỗ 
trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, các sở, ban, ngành, đơn 
vị có liên quan đã chủ động đăng ký 
xây dựng thương hiệu hàng hóa và các 
tiêu chuẩn trái cây an toàn.

Đến hết năm 2019, trên địa bàn 
toàn tỉnh có 68 chuỗi liên kết trong 
lĩnh vực trồng trọt với quy mô 11.207,8 
ha; trong đó, chủ yếu là các chuỗi cây 
ăn quả với 32 chuỗi; có 06 chuỗi cây 
lương thực; 19 chuỗi cây công nghiệp; 
07 chuỗi rau; 04 chuỗi dược liệu và các 
loại cây trồng khác.

Theo Chương trình phát triển 
nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030, Đồng 
Nai đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng 
trong trồng trọt bình quân 2,02%/năm. 
Đến năm 2025, giá trị sản xuất đạt hơn 
17 nghìn tỷ đồng; tỷ trọng giá trị sản 
xuất ngành trồng trọt trong tổng giá 
trị sản xuất nông nghiệp đạt 31,68%; 
giá trị sản lượng trên 1 ha đất trồng trọt 
bình quân 150 triệu đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, giải 
pháp mà Đồng Nai đưa ra là ứng dụng 
các loại giống cây trồng năng suất, 
chất lượng cao và chống chịu tốt hơn 
với biến đổi khí hậu, giảm chi phí; 
kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vật tư 
đầu vào. Cải tạo vườn cây công nghiệp 
già cỗi chuyển sang các giống có năng 
suất cao, phù hợp với thị trường xuất 
khẩu. Áp dụng các biện pháp canh tác 
bền vững, quy trình sản xuất nông 
nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ, nông 
nghiệp tuần hoàn. Đảm bảo tính bền 
vững và tăng hiệu quả sử dụng đất 
trên một đơn vị diện tích thông qua 
việc trồng xen canh các loại cây trồng 
phù hợp. Xây dựng Đề án phát triển 
vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa 
tập trung. Hình thành các tổ chức 
sản xuất theo chuỗi liên kết (ngang, 
dọc), xây dựng và phát triển các mô 
hình liên kết gắn sản xuất, chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm. Đảm bảo truy 
xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của 
thị trường. Ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào trong sản xuất, nhất là 
công nghệ cao,  thúc đẩy cơ giới hóa, 
tự động hóa.

P. Nga
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...của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương”. 

Nội dung của Chỉ số CCHC năm 
2020 được xác định trên 8 lĩnh vực, 
tổng điểm của PAR Index là 100 điểm 

với phương pháp đánh giá như sau: 
thông qua kết quả tự chấm điểm 
của địa phương (đánh giá bên trong) 
với số điểm tối đa là 66.50/100 điểm 
và kết quả điều tra xã hội học (đánh 
giá bên ngoài) với số điểm tối đa là 

33.50/100 điểm. Chỉ số PAR Index bắt 
đầu được thực hiện từ năm 2012 để 
đánh giá, xếp hạng công tác CCHC đối 
với các địa phương.

Chỉ số CCHC năm 2020 của các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
có kết quả đạt giá trị trung bình là 
83,72%, cao hơn 2,57% so với giá trị 
trung bình năm 2019 (đạt 81,15%) và 
đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần 
đây. Quảng Ninh 4 năm liên tiếp đứng 
đầu bảng xếp hạng PAR Index.

Chỉ số tổng hợp PAR Index năm 
2020 của Đồng Nai đạt 83.82%, tăng 
1.83% so với năm 2019, tuy nhiên, vị 
trí của Đồng Nai trên bảng xếp hạng 
PAR Index năm 2020 lại giảm 13 bậc 
so với năm 2019, xếp thứ 34/63 tỉnh, 
thành phố (năm 2019, xếp vị trí thứ 
21/63 tỉnh, thành phố với 81.99%). 

Các chỉ số CCHC thành phần của 
tỉnh Đồng Nai cụ thể như sau: Công 
tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành 
chính 95.71%; Xây dựng, tổ chức 
văn bản quy phạm pháp luật tại địa 
phương 85.62%; Cải cách thủ tục 
hành chính 93.48%; Cải cách tổ chức 
bộ máy hành chính 85.39%; Xây dựng 
và nâng cao chất lượng công chức, 
viên chức 88.92%; Cải cách tài chính 
công 60.03%; Hiện đại hóa hành 
chính xếp thứ 89.05%; Tác động của 
CCHC đến sự hài lòng của người dân 
và phát triển kinh tế - xã hội 72.31%. 

Qua phân tích cho thấy Đổng Nai 
đạt được vị trí tốt trong danh sách các 

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
CỦA ĐỒNG NAI GIẢM 13 BẬC SO VỚI NĂM 2019
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tỉnh, thành phố có điểm thành phần chỉ số CCHC trên một 
số lĩnh vực như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành 
chính xếp hạng 17/63 tỉnh, 
thành phố; Cải cách thủ tục 
hành chính xếp hạng 19/63 
tỉnh, thành phố; Xây dựng 
và nâng cao chất lượng công 
chức, viên chức xếp hạng 
17/63 tỉnh, thành phố; Hiện 
đại hóa hành chính xếp hạng 
19/63 tỉnh, thành phố của cả 
nước và xếp thứ 2/6 của khu 
vực Đông Nam Bộ sau thành 
phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, điểm thành phần 
Chỉ số CCHC của tỉnh lại đứng ở 
giữa và cuối bảng xếp hạng trên 

một số lĩnh vực như: Tác động của CCHC đến sự hài lòng của 
người dân và phát triển kinh tế - xã hội (xếp hạng 32/63); Cải 
cách tổ chức bộ máy hành chính (xếp thứ 34/63); Xây dựng, tổ 
chức văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương (xếp hạng 
47/63); Cải cách tài chính công (xếp hạng 62/63).

Do đó, để nâng cao chỉ số CCHC năm 2021 và những 
năm tiếp theo, UBND tỉnh cần thường xuyên chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy 
mạnh công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực, với các công 
việc cụ thể như: Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo điều hành 
đối với việc xác định chỉ số CCHC; Tăng cường công tác kiểm 
tra định kỳ và đột xuất về công tác CCHC; thanh tra công 
vụ, nhất là về giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và 
tổ chức; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình 
thức, phong phú, sinh động, giúp cho cán bộ, công chức, 
nhân dân hiểu và tham gia tích cực công tác CCHC. Có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương với các 
cơ quan báo chí về trách nhiệm trong tuyên truyền CCHC. 
Xây dựng các cơ chế, hình thức phối hợp của Mặt trận và các 
đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, giám sát và 
tham gia các hoạt động CCHC; Thường xuyên tiến hành bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công 
chức về CCHC; đồng thời, có chế độ chính sách hợp lý đối 
với đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện chuyên trách về 
CCHC các cấp....

Phương Anh

Kết quả điểm, xếp hạng chỉ số thành phần công tác
chỉ đạo, điều hành CCHC các tỉnh thành phố năm 2020

So sánh chỉ số thành phần Hiện đại hóa hành chính năm 2020
theo vùng kinh tế Đông Nam Bộ
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Nước dừa rất ngọt và hoàn hảo để tạo thêm điểm nhấn 
đặc biệt cho các loại trà hoặc sinh tố của bạn.

Bạn đã bao giờ nghe về lợi ích của nước dừa chưa? Trước 
khi chúng tôi bắt đầu bài đăng của mình, bạn nên biết rằng 
nó được biết đến rộng rãi như một thức uống tuyệt vời cho 
các vận động viên chuyên nghiệp. Danh tiếng của nó đến 
từ tất cả những lợi ích mà chúng tôi sẽ giải thích bên dưới.

Nước dừa là một chất lỏng trong suốt mà quả dừa tự 
nhiên mang bên trong. Nó chứa 94% nước và cũng có một 
lượng lớn khoáng chất, vitamin và các nguyên tố dinh dưỡng.

1. Đó là một nguồn chất dinh dưỡng tuyệt vời
Lợi ích đầu tiên của thức uống này chính là nguồn bổ 

sung vitamin và khoáng chất một cách dễ dàng và hiệu quả 
nhất. Một ly nước dừa chứa khoảng: 9 gam carbohydrate, 3 
gam chất xơ, 2 gam protein, 46 calo, Vitamin C, magiê, Kali, 
Sodium và Canxi.

2. Giúp duy trì cân nặng
Một lợi ích khác của nước dừa là nó ngọt nhưng ít calo. 

Do đó, nó là sự thay thế hoàn hảo cho đồ uống, nước trái cây 
thương mại và đồ uống đóng chai khác.

Hơn nữa, hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp bạn 
trẻ lâu. Tuy nhiên, vì nước cũng chứa nhiều đường và natri 
nên bạn không nên uống quá mức. Bạn nên uống một ly 
(250 ml) nước dừa mỗi ngày. Nếu bạn muốn tận dụng tối 
đa hương vị ngọt ngào của nó, hãy pha nó với một lít nước.

3. Nước dừa có đặc tính chống oxy hóa
Gốc tự do là những phân tử không ổn định xuất hiện 

trong tế bào trong quá trình trao đổi chất. Khi có quá nhiều 
gốc tự do, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái stress oxy hóa.

Căng thẳng oxy hóa có thể gây hại cho các tế bào và làm 

tăng nguy cơ mắc bệnh. May mắn thay, lợi ích tiếp theo của 
nước dừa là nó chứa chất chống oxy hóa chống lại các gốc 
tự do đó.

4. Giúp cơ thể hấp thụ nước

Trong số những lợi ích khác của thức uống thơm ngon 
này là hàm lượng chất điện giải cao. Cơ thể cần những 
khoáng chất này để giữ cân bằng chất lỏng. Chúng rất tốt 
để cung cấp nước cho cơ thể sau những thói quen tập thể 
dục vất vả. Các chất điện giải mà nó cung cấp là: Magiê, 
Sodium, Canxi và Kali.

5. Làm giảm mức huyết áp

Hàm lượng kali cao trong nước dừa giúp giảm huyết áp. 
Chỉ cần 1 ly nước dừa có thể cung cấp cho bạn 600 mg kali. 
Lưu ý rằng ngoài việc uống nước dừa, bạn nên tập thể dục 
và tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh.

6. Kiểm soát mức độ glucose

Bạn có phải là một bệnh nhân tiểu đường? Nếu vậy, bạn 
sẽ rất vui khi biết rằng một lợi ích khác của nước dừa là nó 
có thể kiểm soát lượng đường trong máu của bạn. Là một 
nguồn magiê tuyệt vời, nó làm cho cơ thể nhạy cảm hơn 
với insulin.

Một cách tốt để ngăn ngừa tăng đột biến đường là sử 
dụng nước dừa làm cơ sở cho sinh tố xanh. Đối với sinh tố, 
hãy sử dụng hai phần rau và không cần thêm trái cây.

7. Ngăn ngừa đau đầu và nôn nao

Khi bạn uống rượu, cơ thể sẽ cần bạn cung cấp nước và 
chất điện giải. Vào ngày hôm sau, nhu cầu đó có thể khiến 
bạn cảm thấy uể oải, mệt mỏi và có thể khiến bạn đau đầu 

Tieáp theo trang 1

8 Lợi ích tuyệt vời của nước Dừa

Tr. 22
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Mặc dù, Đồng Nai không thuộc các 
tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến 
đổi khí hậu (BĐKH), song theo đánh giá 
của các cơ quan chuyên môn cho thấy, 
dưới tác động của biến đổi khí hậu đã 
làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Trong xu thế BĐKH chung của toàn 
cầu, nhiệt độ ở Đồng Nai có sự thay đổi 
đáng kể, đó là sự gia tăng của nhiệt độ 
đặc biệt trong vài thập kỷ gần đây. Xu 
thế biến đổi nhiệt độ trung bình, nhiệt 
độ tối cao tuyệt đối, nhiệt độ tối thấp 
tuyệt đối đều có xu hướng tăng. 

Phần lớn tổng lượng mưa năm tại 
tỉnh Đồng Nai chủ yếu là do đóng góp 
từ lượng mưa trong mùa mưa, chiếm 
khoảng 85 - 90% so với tổng lượng 
mưa năm. Lượng mưa ở Đồng Nai phân 
bố không đều trên địa bàn tỉnh, trong 
mùa mưa cũng như đối với tổng lượng 
mưa năm, khu vực trung tâm tỉnh trải 
dài theo hướng Bắc (phần lớn huyện 
Định Quán, Tân Phú và Vĩnh Cửu) có 
xu thế tống lượng mưa giảm, còn tại 
các khu vực còn lại theo hướng Nam 
của tỉnh ghi nhận có xu thế tăng trong 
giai đoạn 1980 - 2019. Thời gian gần 
đây, nhiều địa phương trên địa bàn 
Đồng Nai xuất hiện một số cơn mưa trái 
mùa gây ảnh hưởng xấu đến nhiều loại 
cây trồng, mưa trái mùa cộng với thời 
tiết bất thường cũng là nguyên nhân 
khiến cây trồng xuất hiện nhiều sâu 
bệnh hơn. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai xuất hiện những điểm nóng 
về ngập lụt khi mưa lớn xảy ra. Với việc 
triên khai đồng bộ các giải pháp như: 
thực hiện nạo vét, dọn dẹp các lòng 
suối, đầu tư hệ thống bờ kè, công trình 

chống ngập..., tình trạng ngập nước vào 
mùa mưa trên địa bàn đã cải thiện đáng 
kể. Tuy nhiên, nhiều khu vực, nút giao 
thông vẫn còn ngập nặng, chưa được xử 
lý triệt để.

Theo kết quả nhiệm vụ đánh giá 
khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
năm 2021 cho thấy, Đồng Nai là địa 
phương chỉ chịu những ảnh hưởng của 
tình trạng BĐKH ở mức độ trung bình. 
Nhìn chung, kết quả phân tích cho 
thấy tổng lượng mưa năm tại các trạm 
quan trắc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
có khuynh hướng tăng trong các kịch 
bản tương lai tiếp theo, khu vực phía 
Bắc của tỉnh (phần lớn các huyện Tân 
Phú, Định Quán và Vĩnh Cửu) thường 
có cường độ mưa hàng năm cao nhất, 
còn khu vực phía Nam và Đông Nam 
(chủ yếu là huyện cẩm Mỹ) thường ghi 
nhận có tổng lượng mưa hàng năm 
thấp nhất trên toàn tỉnh Đồng Nai 
trong các kịch bản. 

Sự thay đổi lưu lượng cũng như mực 
nước cũng dẫn đến sự thay đổi nồng 

độ mặn của tỉnh Đồng Nai, ở các kịch 
bản ranh giới mặn xâm nhập gần qua 
huyện Nhơn Trạch, theo thời gian ranh 
giới mặn cứ dần dần tiến sâu hơn vào 
nội đồng, cụ thể, ở kịch bản cao năm 
2100 ranh giới 4%o xâm nhập sâu nhất 
khoảng 25 km, ranh giới 2%o xâm nhập 
sâu khoảng 30 km. Cũng theo đánh giá, 
các lĩnh vực dễ bị tổn thương và chịu 
sự tác động nhiều nhất của BĐKH trên 
địa bàn tỉnh là tài nguyên nước, năng 
lượng, nông nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. 

Xuất phát từ thực tế trên, ngày 
18/04/2017 UBND tỉnh Đồng Nai đã 
ban hành Quyết định số 1257/QĐ-
UBND phê duyệt kế hoạch hành động 
ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh đến 
năm 2020, Đồng Nai đã đưa 64 dự án 
ứng phó với BĐKH vào danh mục ưu 
tiên với tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ 
đồng. Các dự án này chủ yếu tập trung 
cho công tác chống ngập, thoát nước, 
các hồ đập thủy lợi và công trình chống 
xâm nhập mặn.

Hoài An

Đồng Nai đã đưa 64 dự án ứng phó 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO DANH MỤC ƯU TIÊNVới 

Mưa lũ gây ngập lụt ở Tân Phú
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LƯỢC SỬ VỀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Ngày nay, thuật ngữ “điện thoại di 

động” đã trở nên quá quen thuộc với 
tất cả mọi người. Từ người già đến trẻ 
con ai cũng sở hữu cho mình ít nhất là 
một cái, có thể là xịn với mức giá đắt 
đỏ hoặc với mức giá bình dân, có thể 
là smart phone với các tính năng đa 
dạng và cảm ứng nhạy bén đến những 
con cục gạch bé bé với màn hình đen 
trắng và bàn phím cao su xinh xinh. 
Trong bài viết ngày hôm nay, báo 
KHCN Đồng Nai sẽ giúp các bạn đọc 
cùng tìm hiểu nhanh quá trình lịch sử 
phát triển với ý tưởng biến việc liên lạc 
thông qua một phương tiện từ xa trở 
thành hiện thực, để từ đó hơn 40 năm 
về trước, một cuộc cách mạng mang 
tính bứt phá trong ngành công nghệ 
đã ra đời: điện thoại di động.

Ngày mùng 10 tháng 3 năm 1876 
được coi là mốc son đầu tiên đánh dấu 

sự ra đời của điện thoại mà người cha 
phát minh ra nó là Alexander Graham 
Bell. Đây thực sự là một bước tiến công 
nghệ đột phá, nó đã mở ra cả một kỷ 
nguyên phát triển mới trong lịch sử 
thông tin liên lạc, thay thế cho phương 
thức cũ thô sơ là điện báo trước đó. 

Sau đó, vào tháng 6 năm 1876, 
máy điện thoại lần đầu tiên được 
đưa vào sử dụng trong hội chợ 
triển lãm “Contennial Exposition” ở 
Philadelphia. Trong giai đoạn đầu, 
chiếc điện thoại được thiết kế khá kiểu 
cách và cầu kỳ với hai nét đặc trưng là 
có hai đầu, một ống để nói và một ống 
để nghe và chỉ có người giàu mới có 
khả năng sở hữu chúng. 

Tiếp đến là sự phát triển một số 
hình dáng khác của điện thoại như 
bốt điện thoại (nhưng thật tiếc vì giờ 
nó chỉ còn mang tính biểu tượng trên 

phim ảnh), điện thoại trong xe (đây là 
một mẫu điện thoại tiến gần với chức 
năng “di động”, nó nhỏ gọn và có thể 
gắn vào trong xe hơi, rất tiện lợi cho 
người sử dụng thời bấy giờ) 

Ra mắt vào năm 1967, “Carry 
phone” được coi là chiếc điện thoại 
“di động” đầu tiên, là một bước tiền 
gần hơn tới mẫu điện thoại di động 
nguyên bản. Tuy nhiên, dù gọi là di 
động nhưng người dùng lúc nào cũng 
phải vác cái hộp máy to đùng và nặng 
đến 4-5 kg như cái va-li, trong khi giá 
thành lại không hề rẻ làm cho sản 
phẩm này rốt cuộc cũng không được 
phổ biến rộng rãi.

 Và cái ngày quan trọng đánh dấu 
một sự bứt phá trong lịch sử điện 
thoại thế giới đã đến, ngày mùng 
03 tháng 04 năm 1973, cái ngày mà 
tiến sỹ Martin Cooper của Motorola 
thực hiện cuộc gọi đầu tiên từ chiếc 
điện thoại di động của mình. Vào thời 
điểm đó, không một ai đi dạo trên 
đại lộ Sixth Anvenue của thành phố 
New York (Mỹ) lại có thể nhận ra cái 
khối thô kệch, to đùng có hình dáng 
chính xác của một viên gạch với trọng 
lượng gần 1kg trong tay Martin là 
tiền thân của những “con dế” hiện đại 
ngày nay. Sau này, thiết bị này được 
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công nhận là chiếc điện thoại di động 
đầu tiên trên thế giới, được gọi với cái 
tên là Motorola Dyna TAC và dĩ nhiên 
Martin Cooper được xem là cha đẻ của 
điện thoại di động. Chi phí để tạo ra 
Motorola Dyna TAC lúc bấy giờ vào 
khoảng 3,500 USD và được tung ra thị 

trường chính thức 10 năm sau cuộc 
gọi lịch sử đầu tiên với giá bán lẻ lên 
đến gần 4,000 USD. 

Từ đó đến nay trải qua hơn 40 năm 
tồn tại và phát triển, điện thoại di động 
ngày càng trở nên phổ biến và không 
thể thiếu được trong cuộc sống con 

người. Chúng không ngừng được thay 
đổi, cải tiến trong công nghệ cũng 
như kiểu dáng. Các thương hiệu sản 
xuất di động hàng đầu trên thị trường 
như Nokia, Blackberry, Samsung, LG, 
Sony Ericsson, Motorola…

Đặc biệt là vào năm 2007, hãng 
Apple đã “trình làng” chiếc điện thoại 
Iphone, sự ra đời này đánh dấu sự 
sáng tạo đột phá về kiểu dáng với 
nét đặc trưng là màn hình cảm ứng 
siêu nhạy giúp người sử dụng có thể 
thao tác dễ dàng chỉ bằng việc “lướt” 
nhẹ các ngón tay. Iphone đã tạo nên 
một cơn sốt chưa từng có và chính 
thức khởi đầu cho cuộc chạy đua cạnh 
tranh khốc liệt trong phân khúc dòng 
điện thoại thông minh (smartphone).

Như vậy, chắc chắn trong tương lai 
không xa, cuộc đua giữa các hãng điện 
thoại di dộng sẽ ngày càng gay gắt và 
không thể lường trước được vì họ luôn 
tích cực tìm tòi, đổi mới, cải tiến để 
cho ra đời các mẫu điện thoại, mà cụ 
thể hiện tại là smartphone với những 
hình dáng độc lạ như dẻo có thể uốn 
cong hoặc gập lại thành nhiều phần 
dự đoán sẽ ra mắt thị trường vào năm 
2017 và các tính năng ngày càng được 
hoàn thiện và bổ sung nhằm đem lại 
cho người dùng sự tiện lợi tối đa với 
phương châm: cả thế giới thu nhỏ 
trong lòng bàn tay.

Quốc Cường
( Tổng hợp)
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Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về 
cơ chế khuyến khích phát triển điện 
mặt trời tại Việt Nam, theo đó quy 
định giá bán điện mặt trời mái nhà là 
1,943 đồng/kWh, áp dụng cho các hệ 
thống vận hành thương mại sau ngày 
30/6/2019 đến trước 31/12/2020. Các 
nội dung cụ thể về về cơ chế khuyến 
khích phát triển điện mặt trời tại Việt 
Nam giúp các nhà đầu tư có thêm 
niềm tin đầu tư vào các dự án năng 
lượng mặt trời.

Khuyến khích đầu tư và phát 
triển điện mặt trời 

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã 
ban hành Kế hoạch phát triển năng 
lượng đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. Theo đó, Đồng Nai tạo 
điều kiện và khuyến khích nhà đầu 

tư, doanh nghiệp, hộ gia đình lắp đặt 
điện mặt trời mái nhà sử dụng hoặc 
bán để giảm áp lực nguồn cung cho 
ngành Điện, giảm nguy cơ thiếu điện. 
Tỉnh thực hiện cơ cấu lại các lĩnh vực, 
khu vực có nhu cầu tiêu thụ điện năng 
cao, đặc biệt là khu vực sản xuất công 
nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng 
năng lượng. Tiếp tục thực hiện chính 
sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết 
kiệm và hiệu quả trong sản xuất và 
tiêu dùng.  

Thực hiện Chương trình khoa học 
công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 
2016-2020, Sở KH&CN đã nghiên 
cứu, đề xuất nhiều giải pháp tiết kiệm 
năng lượng để phổ biến và áp dụng 
rộng rãi; triển khai kiểm toán năng 
lượng một số doanh nghiệp trong 

nước để nắm hiện trạng sử dụng 
năng lượng và triển khai hỗ trợ doanh 
nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, 
hiệu quả. Đây là cơ sở để Sở đề xuất cơ 
chế, giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp 
đầu tư ứng dụng khoa học và công 
nghệ nhằm tiết giảm chi phí năng 
lượng, giúp giảm chi phí sản xuất và 
nâng cao năng lực cạnh tranh, trong 
đó khuyến khích sử dụng điện năng 
lượng mặt trời là một trong những 
giải pháp cụ thể, thiết thực. 

• Lợi ích kép cho đầu tư điện mặt 
trời áp mái

Sử dụng điện mặt trời áp mái 
không chỉ tiết kiệm chi phí, tăng hiệu 
quả sản xuất kinh doanh mà còn là giải 
pháp hữu hiệu góp phần bảo vệ môi 
trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Việc 
lắp đặt điện mặt trời áp mái không tốn 

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐIỆN
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Sản phẩm điện mặt trời mái nhà của Công ty Kỹ thuật Đạt 
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diện tích đất; Giúp tăng cường chống 
nóng hiệu quả cho các công trình; Có 
quy mô nhỏ, lắp đặt phân tán nên 
được đấu nối vào lưới điện hạ áp và 
trung áp hiện hữu, không cần đầu tư 
thêm hệ thống lưới điện truyền tải. 

Hiện nay, hệ thống điện năng 
lượng mặt trời được lắp đặt nhiều ở 
các mái nhà trong thành phố, khu 
công nghiệp. Ngoài ra, điện mặt trời 
áp mái với quy mô nhỏ, thích hợp để 
khuyến khích nhiều cá nhân, tổ chức 
tham gia đầu tư kinh doanh với vốn 
không lớn, đạt mục tiêu xã hội hóa; dễ 
dàng huy động các nguồn vốn. Phát 
triển điện mặt trời mái nhà đem lại 
lợi ích cho Nhà nước và người sử dụng 
điện: Có thêm nguồn năng lượng sạch 
với sản lượng khá cao, giảm tối đa 
nguồn vốn ngân sách đầu tư vào các 
công trình nguồn phát và lưới truyền 
tải điện. Chính vì vậy, để tận dụng 
diện tích mặt bằng mái lớn tại các khu 

dân cư, doanh nghiệp vốn đã có sẵn 
cơ sở hạ tầng điện lưới đầy đủ, thuận 
tiện trong việc nối lưới, điện mặt trời 
áp mái được đánh giá là giải pháp 
hiệu quả nhất hiện nay. Giải pháp này 
hiện đang được nhiều doanh nghiệp 
quan tâm. 

Là doanh nghiệp chuyên cấp 
các giải pháp, thiết bị để phát triển 
năng lượng tái tạo và tiết kiệm điện, 
trong đó ĐNLMT là một mảng lớn, 
trong những năm qua, Công ty TNHH 
Kỹ thuật Đạt đã hợp tác với nhiều đối 
tác, quỹ đầu tư quốc tế thuê mái nhà 
xưởng của các doanh nghiệp để đầu 
tư công trình điện mặt trời mái nhà. 
Ông Bùi Việt Phương, Trưởng bộ phận 
marketing, Công ty TNHH Kỹ thuật Đạt 
cho biết, Đồng Nai có nhiều tiềm năng 
và khá thuận lợi trong việc phát triển 
điện mặt trời ở khu công nghiệp với 
32 khu công nghiệp, hơn 7 ngàn ha 
diện tích mái nhà xưởng trong các khu 

công nghiệp. Địa bàn Đồng Nai cũng 
là khu vực có tổng số giờ nắng trung 
bình trong năm cao, khoảng 2,5 ngàn 
giờ/năm, bức xạ mặt trời đạt trung 
bình khoảng 1,85 ngàn kWh/m2/
năm. Trong thời gian tới, Công ty tiếp 
tục mở rộng đầu tư, lắp đặt hệ thống 
điện mặt trời mái nhà cho khách hàng 
tại Đồng Nai. 

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám 
đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Điện 
mặt trời Vũ Phong cho biết, qua khảo 
sát sơ bộ chúng tôi nhận thấy, hiện 
có khoảng 82% diện tích mái nhà 
xưởng, tòa nhà xây dựng, trung tâm 
thương mại chưa được khai thác, đó 
là tiềm năng đồng thời là cơ hội cho 
nhà đầu tư phát triển điện mặt trời áp 
mái, do đó chúng tôi tiếp tục nghiên 
cứu để mở rộng thị trường với dòng 
sản phẩm phục vụ cho phát triển điện 
năng lượng mặt trời mái nhà. 

Thu Hương

Sản phẩm điện mặt trời mái nhà của Công ty Kỹ thuật Đạt 
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AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ :
BẢO VỆ CHỐNG CHIẾU XẠ NGOÀI

Hiệu ứng sinh học của bức xạ lên 
cơ thể con người sẽ làm tổn thương 
các bộ phận trong cơ thể khi suất liều 
chiếu xạ lớn hơn giá trị ngưỡng, lúc này 
sẽ gây các tổn thương về hệ thống tạo 
máu, cơ quan sinh dục, da, mắt, đường 
ruột.. hoặc xác suất xuất hiện các hiệu 
ứng tăng khi liều xạ tăng, sẽ gây ung 
thư bạch cầu, xương, phổi, tuyến giáp 
và các hiệu ứng di truyền. Để hạn chế 
các hiệu ứng sinh học lên cơ thể, chúng 
ta cần tìm hiểu các biện pháp bảo vệ 
chống chiếu xạ ngoài.

* Các mối nguy hiểm do chiếu 
xạ ngoài

Mối nguy hiểm chiếu ngoài tăng 
lên khi bức xạ từ một nguồn bên ngoài 
cơ thể đâm xuyên cơ thể và gây ra liều 
bức xạ ion hóa. Chiếu xạ kiểu ngoài có 

thể từ tia gamma hoặc tia X, neutron, 
hạt alpha hoặc beta, tuy nhiên không 
phải tất cả chúng đều có mối nguy hiểm 
chiếu ngoài; chúng phụ thuộc vào loại 
và năng lượng của bức xạ.

Các hạt Alpha và Bêta, các  tia 
gamma, tia X và các hạt nơtron là các 
loại bức xạ khác nhau, khả năng đâm 
xuyên qua vật chất khác nhau:

 Hạt alpha: có khoảng chạy rất 
ngắn trong không khí (vài cm) và khả 
năng đâm xuyên kém, chúng ta có thể 
dùng 1 tờ giấy cũng có thể ngăn được 
hạt alpha nên bản thân nó cũng không 
thể xuyên qua da chúng ta. Do khả năng 

đâm xuyên kém nên hạt alpha thường 
không được xem là một mối nguy hiểm 
bức xạ chiếu ngoài đối với cơ thể. Tuy 
nhiên, đối với chiếu trong thì nó là mối 

nguy hiểm lớn.

Hạt Beta: khả năng đâm xuyên 
phụ thuộc vào năng lượng, có khả năng 
đâm xuyên lớn hơn hạt alpha, tuy nhiên 
nó cũng không được xem như là mối 
nguy hiểm chiếu xạ ngoài với các bộ 
phận cơ thể (trừ mắt). Chúng ta có thể 
dùng gỗ, nhôm để chặn hạt beta.

Tia gamma và tia X: là sóng điện 
từ có bước sóng ngắn, khả năng đâm 
xuyên rất mạnh. Là mối nguy hiểm 
chiếu xạ ngoài lớn đối với cơ thể.

Hạt nơtron: Có khả năng đâm 
xuyên cao, truyền năng lượng rất lớn cho 
cơ thể khi chúng tương tác với các mô cơ 
thể. Là mối nguy hiểm khi chiếu ngoài

Bảng 1. Tóm tắt các mối nguy hiểm 
tương đối của bức xạ chiếu ngoài

* Bảo vệ chống chiếu xạ ngoài

Để bảo vệ chống chiếu ngoài, chúng 
ta cần áp dụng nguyên lý Alara; theo 
nguyên lý chúng ta có 3 biện pháp kỹ 
thuật chống bức xạ chiếu ngoài

Thời gian
Thời gian tiếp xúc với nguồn phóng 

xạ tỷ lệ thuận với liều bức xạ nhận được 
theo công thức: D = I x t

Trong đó: D là liều nhận được (mSv); 
I là suất liều (mSv/h); t là thời gian bị 
chiếu xạ (h).

Giảm thời gian chiếu xạ sẽ giảm 

Từ những năm 30, Uỷ ban quốc tế về bảo vệ bức xạ (ICRP) đã khuyến cáo rằng mọi tiếp xúc với bức xạ vượt 
quá giới hạn phông bình thường nên giữ ở mức độ càng thấp càng tốt. Theo thống kê, đến thời điểm hiện nay 
nước Việt Nam chúng ta vẫn may mắn chưa có sự cố bức xạ hạt nhân nào lớn dẫn đến tổn thương do nghiêm 
trọng cho con người. Tuy nhiên, thật khôn ngoan khi chúng ta chuẩn bị và biết phải làm gì để liều chiếu xạ 
ngoài cơ thể không vượt quá liều lượng được phép giới hạn.

Khả năng đâm xuyên của các loại bức xạ
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được liều bức xạ cơ thể chúng ta phải 
nhận. Suất liều bức xạ tại nơi làm việc 
phải được khống chế tương ứng với 
khoảng thời gian làm việc để thoả mãn 
yêu cầu về liều nhận được hàng năm.

Việc rút ngắn thời gian làm việc 
cũng đồng nghĩa với việc thao tác quy 
trình bị rút ngắn lại. Điều này có thể gây 
sự cố, tai nạn. Do đó việc lập kế hoạch, 
quy trình và huấn luyện trước khi bắt 
đầu một công việc là yêu cầu cần thiết 
để làm giảm thời gian làm việc trong 
khu vực có bức xạ.

Khoảng cách
Suất liều bức xạ sẽ giảm đi khi 

chúng ta tăng khoảng cách với nguồn, 
sự suy giảm này tuân theo quy luật tỷ 
lệ nghịch với bình phương khoảng cách 
theo công thức: 

I1/I2 = r22/r12

Trong đó: I1 là suất liều tại khoảng 
cách r1; I2 là suất liều tại khoảng cách r2.

Chúng ta còn có công thức R x d2 = 
k; trong đó: R là xuất liều; d là khoảng 

cách tới nguồn phát; k là hằng số.

Với các công thức tính toán trên 
chúng ta có thể xác định: nếu bạn gấp 
đôi khoảng cách đến nguồn phát thì 
lượng tia xạ sẽ giảm đi 4 lần.

Việc duy trì khoảng cách nhất định 
đối với nguồn bức xạ là một yêu cầu 
cần thiết để đảm bảo suất liều nằm 
trong giá trị cho phép, đảm bảo các 
nguyên tắc an toàn bức xạ. Vì vậy, phải 
luôn thiết lập khoảng cách an toàn 
xung quanh nguồn bức xạ bằng cách 
tạo các rào chắn, lắp đặt thiết bị cảnh 
báo, chỉ dẫn,… và không bao giờ được 
dùng tay trần để cầm nắm trực tiếp các 
nguồn bức xạ, vì giá trị suất liều tại bề 
mặt nguồn sẽ là cao nhất so với các vị 
trí khác.

Che chắn

Bức xạ khi lan truyền trong môi 
trường vật chất sẽ bị suy giảm do tương 
tác với vật chất. Sự suy giảm đó tuân 
theo quy luật hàm mũ:

I = I0 e-µx

 Trong đó: I0 và I là cường độ chùm 
tia bức xạ trước và sau khi đi qua vật chất 
che chắn, x là bề dày vật liệu che chắn và 
µ là hệ số hấp thụ, đặc trưng cho vật liệu 
che chắn và năng lượng bức xạ.

Số lượng vật liệu che chắn được 
chọn phù hợp theo các yếu tố (hình 1): 

- Loại và năng lượng bức xạ.

- Cường độ bức xạ của nguồn.

- Suất liều yêu cầu sau khi che chắn.

Việc che chắn được thực hiện với các 
phòng chiếu chụp ảnh phóng xạ, các 
kho chứa nguồn,… khi làm việc ngoài 
hiện trường, cần lợi dụng các yếu tố địa 
hình, địa thế kết hợp với vật liệu che 
chắn để làm giảm suất liều bức xạ.

Các nhân viên tham gia vận hành 
thiết bị bức xạ, làm việc trong các khu 
vực có bức xạ cần phải được trang bị 
các phương tiện che chắn, bảo hộ cá 
nhân như áo giáp chì, găng tay chì, kính 
chì,…

* Các biện pháp kiểm soát hành 
chính đối với chiếu xạ ngoài

Tóm tắt các mối nguy hiểm tương đối của bức xạ chiếu ngoài
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Nếu chúng ta chống bức xạ chiếu ngoài bằng 3 biện pháp 
kỹ thuật là thời gian, khoảng cách và che chắn, thì các biện 
pháp kiểm soát hành chính là cách đề phòng bức xạ chiếu 
ngoài lên cơ thể quá liều.

 Chúng ta căn cứ vào yêu cầu về kiểm soát và mức độ nguy 
hiểm bức xạ chiếu ngoài, tuỳ thuộc vào giá trị suất liều bức xạ 
mà chia vùng làm việc ra làm 3 vùng: vùng kiểm soát, vùng 
giám sát và vùng không phân loại.

Vùng kiểm soát là nơi đòi hỏi cần phải có các biện pháp 
bảo vệ an toàn riêng và các phương án bảo vệ an toàn dự 
phòng, để kiểm soát chiếu xạ thông thường và ngăn chặn 
hoặc hạn chế chiếu xạ tiềm tàng.

Vùng giám sát là nơi các điều kiện chiếu xạ nghề nghiệp 
được duy trì nhưng không cần các biện pháp bảo vệ riêng.

Vùng không phân loại là vùng không đòi hỏi phương pháp 
bảo vệ và sự chiếu xạ nghề nghiệp không cần xem xét.

Chúng ta có thể giả thiết thời gian làm việc của công nhân 
bức xạ 8 h/ngày, 1 tuần làm việc 5 ngày, 1 năm làm việc 50 
tuần, như vậy 1 năm làm việc khoảng 2000h. Nếu ta phân 
vùng kiểm soát bằng hệ số chiếm cứ là 0,2 nghĩa là người 

công nhân mất 0,2 x 2000 h = 400 h làm việc trong môi 
trường bức xạ.

Chúng ta có thể phân loại vùng kiểm soát bằng cách khác 
khi không biết hệ số chiếm cứ. Chúng ta sẽ thiết lập suất liều 
cực đại cho phép tại vị trí làm việc sao cho với giá trị suất liều 
đó, sự có mặt của nhân viên bức xạ trong cả 2000 h/năm có 
giá trị liều tích luỹ vẫn không vượt quá 20 mSv/năm.

20.000 µSv/năm : 2000 h/năm = 10 µSv/h

Như vậy nếu ta phân vùng kiểm soát ở suất liều nhỏ hơn 
hoặc bằng 10 µSv/h thì nhân viên bức xạ làm việc 2000 h/
năm có giá trị liều tích luỹ vẫn không vượt quá 20 mSv/năm.

Chỉ nhân viên bức xạ mới được đi vào vùng kiểm soát và 
phải được trang bị thiết bị đo liều thích hợp và sử dụng liều 
kế cá nhân.

Các biển bảo, dấu hiệu cảnh báo bức xạ phải được đặt tại 
các vị trí có nguồn bức xạ. Biên giới của vùng kiểm soát và 
vùng giám sát phải được thiết lập và có hướng dẫn, cảnh báo 
bức xạ.

Các nội quy, quy định được ban hành để giảm thiểu khả 
năng có người lạ vào vùng kiểm soát, bắt buộc nhân viên thao 
tác, vận hành đúng quy định. Ngoài ra còn kết hợp thưởng, 
phạt để giữ kỷ luật và việc thực thi các nội quy.

Kiểm soát vật lý: sử dụng khoá liên động để hạn chế hoặc 
ngăn cản việc xâm nhập vào vùng nguy hiểm. Khoá liên động 
không cho phép nguồn bức xạ mở khi cửa vẫn mở, đồng thời 
không cho phép mở cửa khi nguồn đang hoạt động; sử dụng 
tay máy điều khiển từ xa; sử dụng bộ đặt thời gian trước trong 
trường hợp sử dụng thiết bị X-quang.

Huấn luyện và đào tạo nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý 
thức.

* Một số giải pháp an toàn bức xạ trong X-quang 
chẩn đoán y tế

Tối ưu hoá an toàn bức xạ trong từng phép chụp X-quang, 
yêu cầu đặt ra là nhân viên vận hành máy phải lựa chọn 
những giá trị tối ưu để đảm bảo ảnh đạt yêu cầu về chẩn đoán 
và giảm được liều chiếu cho bệnh nhân xuống mức thấp nhất, 
cụ thể như: 

- Trong mọi trường hợp, nhân viên vận hành máy phải 
điều chỉnh độ hội tụ của bóng phát tia không được vượt ra 
ngoài diện tích hiệu dụng của bộ phận thu nhận ảnh (máy kỹ 
thuật số) hoặc hộp đựng phim X-quang.

Suất liều giảm khi tăng khoảng cách với nguồn
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- Trong từng phép chụp, nhân viên vận hành máy phải 
điều chỉnh điện áp và thời gian phát tia phù hợp theo hướng 
dẫn kỹ thuật của máy; đối với trường hợp máy cũ, chúng ta 
cần có những thử nghiệm để xác định giá trị điện áp tối ưu 
cho từng phép chụp. Tuy nhiên cần xem xét thời gian phát tia 
nhỏ nhất là vài phần trăm giây, lớn nhất là 10 giây. Khi chụp 
người già, trẻ em hoặc chụp những phần nội tạng chuyển 
động như dạ dày, tim phổi… ta cần dùng thời gian chụp 
ngắn để tránh trường hợp hình ảnh bị mờ do chuyển động 
của nội tạng.

- Phải điều chỉnh khoảng cách từ tiêu điểm bóng phát tia 
đến phim tối ưu nhất có thể trong từng phép chụp. Khoảng 
cách thường dùng để chụp cho mọi bộ phận cơ thể là 100cm, 
trừ chụp ngực khoảng cách tiêu điểm bóng phát tia đến phim 
thường dùng là 180cm.

- Trước khi chụp X-quang, nhân viên vận hành máy phải 
kiểm tra bộ xử lý phim để tối ưu việc rửa phim, tránh tình 
trạng phim không được xử lý tốt làm hình ảnh không được 
rõ nét.

 - Nhân viên vận hành máy phải trang bị các tấm cản xạ 
(chiều dày ≥ 0,5 mm) để có thể che chắn những bộ phận cơ 
thể liền kề của bệnh nhân khỏi chùm tia sơ cấp (hình 6); số 
lượng phim X-quang hoặc số lần chụp X-quang trong một 
lần chụp phải hạn chế ở mức cần thiết tối thiểu, đáp ứng các 
thông tin theo yêu cầu chẩn đoán; kỹ thuật viên X-quang 
phải quan sát bệnh nhân trong suốt quá trình chụp X-quang 
để đảm bảo phép chụp đạt tốt nhất có thể.

- Trong phép chiếu X-quang cần phải lưu ý rằng, các giá 
trị thông số kỹ thuật có thể gây ảnh hưởng lớn tới liều bức 
xạ bệnh nhân, nên trong từng phép chiếu phải đặt khoảng 
thời gian tối thiểu thích hợp, cần chọn cách chiếu gián đoạn 
trong những khoảng thời gian ngắn, vì thời gian chiếu sẽ tỷ lệ 
thuận liều bức xạ hấp thụ vào cơ thể bệnh nhân. Các phương 
pháp chiếu tia X liên quan đến phụ nữ mang thai hoặc có khả 
năng mang thai là cần phải tránh (cần phải dán thông báo 
về việc mang thai ở các nơi dễ nhìn thấy trong khu vực chụp 
X-quang), trừ trường hợp có chỉ định lâm sàng bắt buộc. Cần 
chú ý kiểm tra bộ kiểm soát tự động chế độ phát tia AEC hoặc 
công tắc điều khiển phát tia dạng bấm và giữ trước khi tiến 
hành chiếu X-quang (hình 5).

- Chụp X-quang cho phụ nữ mang thai và trẻ em cần phải 
cẩn trọng trong từng phép chụp. Khi phụ nữ mang thai được 

chỉ định tiến hành chụp tia X không liên quan đến vùng bụng 
hoặc xương chậu thì phải điều chỉnh chùm tia sơ cấp chuẩn 
trực thẳng vào vùng cần chụp, tại các góc chiếu mà chùm tia 
sơ cấp có thể ảnh hưởng đến vùng bụng, vùng xương chậu 
phải được che chắn cẩn thận bằng tạp dề hoặc bằng tấm 
cản xạ thích hợp (hình 6). Khi chụp X-quang trẻ em cần phải 
thẩm tra tại chỗ tình trạng của trẻ trước khi quyết định chụp 
thêm hay không; các phép chiếu X-quang chỉ được sử dụng 
khi xác nhận lâm sàng là phép chụp X-quang không thể cung 
cấp thông tin đạt yêu cầu. Đối với em gái trong tuổi trưởng 
thành, khi chụp X-quang cần áp dụng như đối với phụ nữ có 
khả năng mang thai. Đối với kỹ thuật tia X gây bức xạ cao như 
máy CT-Scanner, DSA, chiếu X-quang thì phải có luận chứng 
lâm sàng thực tiễn rõ ràng và xác đáng mới được tiến hành 
chụp cho phụ nữ và trẻ em.

- Quản lý hồ sơ bệnh nhân chụp X-quang, cần phải chi tiết 
và rõ ràng. Mỗi phép chụp X-quang đều phải ghi vào hồ sơ y 
tế của bệnh nhân và hồ sơ riêng của cơ sở X-quang; mỗi hồ sơ 
bao gồm ngày, tháng, nhận dạng bệnh nhân, giới tính, ngày 
sinh hoặc tuổi. Điều này sẽ cho giúp cơ sở bức xạ đánh giá 
được các liều bức xạ quá khứ đã ghi trong hồ sơ bệnh nhân để 
có thể ứng phó sự cố bức xạ.

- Đối với cơ sở bức xạ y tế, hồ sơ quản lý an toàn bức xạ 
phải được lập, cập nhật và theo dõi thường xuyên theo Điều 
17, Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về việc kiểm soát và đảm 
bảo an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ 
công chúng, cụ thể bao gồm: 

+ Hồ sơ về thiết bị; 

Áo chì, yếm chì che tuyến giáp, găng tay chì
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+ Hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc; hồ sơ bảo dưỡng, kiểm 
định: kế hoạch kiểm xạ, công tác kiểm xạ, kết quả kiểm xạ 
định kỳ (định kỳ một năm một lần đối với thiết bị xạ trị, thiết 
bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner, thiết bị X - quang tăng sáng 
truyền hình và định kỳ hai năm một lần đối với các thiết bị X - 
quang chẩn đoán trong y tế khác kể từ ngày đưa vào sử dụng; 
kiểm định sau khi lắp đặt lại hoặc sửa chữa thiết bị), tài liệu 
bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị kiểm xạ và các tài 
liệu khác có liên quan; 

+ Hồ sơ sự cố an toàn bức xạ trong quá trình tiến hành 
công việc bức xạ;

+ Hồ sơ đào tạo nhân viên bức xạ;

+ Hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ, trong đó ghi lại 
kết quả khám sức khỏe hàng năm và đột xuất của từng nhân 
viên; hồ sơ phải được lưu giữ trong thời hạn 30 năm kể từ khi 
nhân viên không còn làm công việc bức xạ.

+ Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên: hồ sơ liều bức xạ của 
nhân viên bức xạ được cập nhật ít nhất một năm một lần và 
ngay sau khi xảy ra trường hợp liều bức xạ vượt quá mức điều 
tra, giới hạn liều và khi có yêu cầu; hồ sơ phải phải được lưu 
giữ trong thời hạn 30 năm kể từ khi nhân viên không còn làm 
công việc bức xạ.

+ Kết luận thanh tra, kiểm tra và tài liệu về việc thực hiện 
yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Về thực hiện các biện pháp bảo vệ chống chiếu ngoài và 
kiểm soát chiếu xạ. Cơ sở bức xạ y tế phải xây dựng bảng nội 
qui và quy trình vận hành máy theo Điều12; đào tạo an toàn 
bức xạ cho nhân viên theo Điều 14; kiểm xạ khu vực làm việc 
theo Điều 15; trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân theo Điều 
17; kiểm tra giám sát nội bộ theo Điều 19; kiểm soát chiếu xạ 
y tế và công chúng theo Điều 20, 21 của Thông tư liên tịch số 
13/2014/TT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an 
toàn bức xạ trong y tế.

- Cơ sở bức xạ y tế phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố 
bức xạ tuỳ theo điều kiện làm việc thực tế của cơ sở mình. Tuy 
nhiên cần phải xác định các tình huống thường xảy ra sự cố 
an toàn bức xạ nhất trong y tế, bao gồm: Khi phòng đang ở 
vị trí chụp chiếu, có người lạ xâm nhập vào khu vực làm việc 
hoặc các biện pháp tránh người không có phận sự vào khu 
vực chụp X-quang; Kết quả liều kế nhân viên vượt quá giới 
hạn cho phép; Nhân viên vận hành đặt nhầm chế độ chiếu 
chụp; Thiết bị, bị hỏng gây ra chiếu chụp không đúng phải 
chiếu, chụp lại…. Trong kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cần 
quy định rõ về việc điều tra đánh giá và theo dõi tình trạng 
sức khoẻ của người bệnh khi chụp X-quang, đối với nhân viên 
y tế khi bị quá liều; quy định báo cáo, lập và lưu giữ hồ sơ sự 
cố an toàn bức xạ. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cơ sở phải 
được Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận trước khi áp dụng 
vào cơ sở./.

QuangLV

Áo chì càng dày thì càng giảm được suất liều bức xạ

Vùng giám sát tại  Đào tạo Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt
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Khởi nghiệp để làm gương 
Anh Quỳnh cho biết, nguyện vọng 

của đoàn viên thanh niên nông thôn 
chính là phát triển kinh tế, ổn định cuộc 
sống ngay tại quê nhà. Bản thân anh 
hlà thủ lĩnh không thể chỉ dùng lời nói 
để hô hào đoàn viên thanh niên khởi 
nghiệp, lập nghiệp mà phải dùng hành 
động để làm gương, để thuyết phục 
đoàn viên thanh niên. Vì vậy, từ lâu anh 
đã ấp ủ dự định khởi nghiệp. 

Sẵn trong gia đình có cha mẹ, anh 
chị em đều làm nghề ươm cây giống 
nhiều năm nhưng chỉ làm ở quy mô 
nhỏ. Bản thân anh từ nhỏ đã phụ cha 
mẹ làm việc nên cũng có đôi chút kinh 
nghiệm. Chưa kể, 4 năm học ngành kinh 
tế nông nghiệp ở Phân hiệu Trường đại 
học lâm nghiệp Đồng Nai cũng cho anh 
được phần nào kiến thức về cây xanh. 
Vì vậy anh Quỳnh từ lâu đã có ý tưởng 
phát triển kinh tế từ mô hình ươm cây 
giống và kinh doanh cây xanh phục vụ 
các công trình, dự án vừa để tự chủ kinh 
tế của bản thân, vừa để làm gương cho 
ĐVTN trong xã noi theo. 

Năm 2018, được cha mẹ, người thân 
hỗ trợ cho mượn vốn, cây con giống, anh 
Quỳnh đã chủ động thuê mặt bằng, đầu 
tư hệ thống tưới nước tự động để thực 
hiện ý tưởng của mình. Anh Quỳnh cho 
biết, ban đầu vốn ít nên anh chỉ đầu tư 
vườn ươm với quy mô nhỏ để lấy ngắn 
nuôi dài. Dần dần nguồn thu nhập từ 
vườn ươm anh lại sử dụng để đầu tư mở 

rộng diện tích, đến nay vườn ươm của 
anh đã có được quy mô hơn một mẫu cho 
thu nhập ổn định bình quân từ 200-250 
triệu đồng/năm. 

Sau khi vườn ươm phát triển ổn định, 
anh Quỳnh nhận thấy nhu cầu sử dụng 
các loại cây xanh cho các công trình, dự 
án là rất lớn. Trong khi lợi thế của anh 
là có được nguồn cây giống. Vì vậy, anh 
tiếp tục vay mượn vốn, thuê đất, đầu tư 
hệ thống tưới nước tự động để triển khai 
trồng các loại cây lớn cung cấp cho các 
công trình, dự án. Sau hơn 2 năm đầu 
tư vườn cây lớn, đến nay anh đã có 7-8 
mẫu với rất nhiều loại giống cây như: 
Sao, Dầu, Bằng lăng, Chà là Trung đông, 
Gõ đỏ, Phong linh, Giáng hương, Lim sẹc, 
Kèn hồng, Lộc vừng, Phượng tím, Cọ chỉ, 
Cọ bạc, Xà cừ, Chuông vàng, Osaka vàng, 
Lát hoa…. hứa hẹn sẽ cho thu nhập 
bình quân từ 300-500 triệu đồng/mẫu. 

Phát triển kinh tế không chỉ đem lại 
nguồn thu nhập cho anh và gia đình mà 
mô hình vườn ươm và vườn cây xanh 
của anh Quỳnh đã và đang giải quyết 
việc làm cho 3 lao động thường xuyên 
và 5 lao động thời vụ. 

Thấy anh thành công từ mô hình 
vườn ươm và vườn cây xanh, một số 
đoàn viên thanh niên trong xã cũng 
đã học tập và làm theo. Để có điều kiện 
chia sẻ, hỗ trợ nhau trong phát triển 
kinh tế, anh Quỳnh đã vận động thành 
lập Tổ hợp tác trồng cây giống của Đoàn 
thanh niên xã Sông Trầu. Anh Quỳnh 
cho biết tham gia vào tổ hợp tác, anh 
em không chỉ có cơ hội giao lưu, học 
hỏi kinh nghiệm mà còn giúp nhau kết 
nối để có được đầu ra ổn định cho cây 
giống. Vì vậy, từ chỗ chỉ có 6 thành viên 
ngày đầu thành lập, đến nay Tổ hợp tác 
trồng cây giống của Đoàn thanh niên 

Với vai trò thủ lĩnh thanh niên xã Sông Trầu (H.Trảng Bom), anh Lương Trọng Quỳnh (hiện là Bí thư 
Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã Sông Trầu) luôn gương mẫu trong các hoạt động phong trào, trong đó có 
phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, trở thành tấm gương sáng cho 
đoàn viên, thanh niên noi theo. 

Tieáp theo trang 1

Thủ lĩnh thanh niên gương mẫu khởi nghiệp 

Anh Lương Trọng Quỳnh (bìa trái) giới thiệu về vườn ươm
cho cán bộ, đoàn viên thanh niên 
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xã Sông Trầu đã có thêm 18 thành viên 
tình nguyện tham gia. 

Làm tròn vai trò “thủ lĩnh” 
thanh niên

Năm 2010, sau khi hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, 
anh được giới thiệu làm Phó bí thư 
Đoàn xã Sông Trầu. Anh Quỳnh cho biết, 
mặc dù trước khi đi nghĩa vụ quân sự 
anh có một năm tham gia lực lượng dân 
quân thường trực và quen với địa bàn 
xã nhưng sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ 
quân sự trở về đảm nhận nhiệm vụ Phó 
bí thư Đoàn xã, anh phải bắt đầu lại từ 
đầu. Để nắm tình hình hoạt động của 
các chi đoàn, tình hình đoàn viên thanh 
niên (ĐVTN), anh tham dự các buổi sinh 
hoạt chi đoàn ấp và hầu hết các hoạt 
động do các chi đoàn tổ chức. Cũng 
trong thời gian này, anh tham gia tất 
cả các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ 
Đoàn cơ sở để trang bị thêm cho mình 
kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn. 

Là đảng viên trẻ vừa hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, lại 
có nguyện vọng được gắn bó lâu dài nên 
chỉ một năm sau anh Quỳnh được Đảng 
ủy xã quan tâm tạo điều kiện tham gia 

lớp Trung cấp chính trị, tham gia lớp đại 
học hệ vừa làm vừa học tại Phân hiệu 
Trường đại học lâm nghiệp Đồng Nai 
chuyên ngành kinh tế nông nghiệp. 
Gần hoàn thành xong chương trình học 
đại học, tháng 8-2016, anh Quỳnh được 
bầu làm Bí thư Đoàn xã Sông Trầu. 

Với vai trò thủ lĩnh của Đoàn, Hội, 
anh Quỳnh đã cùng với Ban chấp hành 
Đoàn xã và Ủy ban Hội LHTN xã tổ chức 
tốt các hoạt động giáo dục truyền 
thống, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo 
đức lối sống cho đoàn viên, hội viên, 
thanh thiếu nhi; triển khai có hiệu quả 
các chương trình hành động cách mạng 
của Đoàn, các chương trình đồng hành 
với thanh niên….

Đặc biệt, bản thân anh đã tích cực 
tham gia vận động các nguồn lực xã 
hội góp phần vào sự phát triển của địa 
phương. Cụ thể năm 2015 anh đã cùng 
với Ban chấp hành đoàn xã, Chi đoàn ấp 
7 và nhân dân vận động mạnh thường 
quân ủng hộ 60 triệu đồng, hơn 100 
công lao động để hoàn thành 1 cây cầu 
bê tông tại ấp 7. Từ năm 2016 đến năm 
2019 năm nào anh cũng chủ động phối 
hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên 

địa bàn tổ chức các đợt dân vận với các 
hoạt động, như: cứng hóa, bê tông hóa 
đường ,phát quang đường giao thông 
nông thôn, nạo vét hàng chục km kênh 
mương khơi thông dòng chảy…

Đồng thời, anh đã chủ động phối 
hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa 
phương tổ chức tốt các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, an 
sinh xã hội; tuyên truyền, vận động 
đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng 
lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. Trong giai đoạn dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, anh 
đã cùng với Ban chấp hành Đoàn xã vận 
động đoàn viên, hội viên, thanh niên 
tham gia tuyên truyền, vận động nhân 
dân về các biện pháp phòng, chống 
dịch; chấp hành các quy định về phòng 
chống dịch; vận động ĐVTN tham gia 
các hoạt động hỗ trợ tuyến đầu, hỗ 
trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, 
tham gia trực chốt kiểm dịch, bảo vệ 
vùng xanh… góp phần cùng với địa 
phương đẩy lùi dịch bệnh.

Minh Tú

và buồn nôn. Một cốc nước dừa có thể nhanh chóng giúp bạn 
cảm thấy dễ chịu hơn.

Nếu bạn bị đau đầu không liên quan đến rượu, nước dừa 
vẫn có thể giúp ích rất nhiều. Chất điện giải của nó có thể làm 
giảm cảm giác khó chịu.

8.Ngăn ngừa hình thành sỏi thận
Uống nhiều chất lỏng rất quan trọng để ngăn ngừa sỏi 

thận. Mặc dù nước là một lựa chọn tuyệt vời, nhưng không 
phải ai cũng thích uống nó. Nếu đó là câu chuyện của bạn, 
thì bạn là người may mắn vì có thể uống nước dừa thay cho 
uống nước.

Sỏi thận hình thành khi có quá nhiều canxi, oxalat và các 
hợp chất khác tích tụ trong thận. Nước dừa ngăn những tinh 
thể đó gắn vào thận. Nó cũng làm giảm số lượng tinh thể 
hoặc cặn hình thành bằng cách làm cho chúng dễ dàng thoát 
ra ngoài qua chất lỏng.

Lưu Trường
(Theo Step to Health)
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Kỳ 2: Cơ hội và tiềm năng
khởi nghiệp

Ở nước ta nói chung, và trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai nói riêng tinh thần làm chủ, 
tinh thần khởi nghiệp hầu hết lại được 
khởi nguồn từ những con người lăn lộn 
thực tiễn, ít có cơ hội học hành. Thực trạng 
là phần lớn những người khởi nghiệp, 
lập nghiệp có trình độ học vấn thấp, còn 
đối với những người có trình độ học vấn, 
chuyên môn cao hơn lẽ ra có nhiều cơ hội 
khởi sự kinh doanh thành công, lại hướng 
đến việc đi làm công, làm thuê. Phải 
chăng đây là rào cản lớn cho quá trình 
hình thành tinh thần khởi nghiệp và phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn 
tỉnh hiện nay?

 Thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, khảo 
sát, thống kê, đánh giá, xây dựng cơ sở 
dữ liệu về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai”, Trung tâm 
KH&CN đã tiến hành phỏng vấn khảo 
sát 400 cá nhân thuộc các đối tượng 
khác nhau đang sinh sống và làm việc 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về tinh thần 
khởi nghiệp. Các nhóm đối tượng khảo 
sát gồm: sinh viên đang theo học tại các 
trường Cao đẳng/Đại học (50%), người 
đi làm tại các công sở/doanh nghiệp 
(12.5%), cá nhân đã và đang khởi nghiệp 
kinh doanh (12.5%) và hội viên, nông dân 
(25%). Trong đó tỉ lệ nam tham gia khảo 
sát là 47% và nữ chiếm 53%, mẫu khảo 
sát tương đối đồng đều về giới tính. Độ 
tuổi tham gia khảo sát từ 18 đến 70 tuổi. 
Các yếu tố khảo sát bao gồm: nhận thức, 
quan điểm cá nhân về khởi nghiệp; hoài 
bão và khát vọng kinh doanh; khả năng 
nắm bắt cơ hội kinh doanh; thái độ chấp 
nhận rủi ro thất bại; độc lập và dám làm, 

dám chịu trách nhiệm; phát triển ý tưởng 
đổi mới - sáng tạo; có đạo đức kinh doanh 
và trách nhiệm xã hội. 

Nhận thức về cơ hội khởi nghiệp là yếu 
tố đầu tiên tác động sâu sắc đến động cơ 
của một cá nhân khi khởi nghiệp. Kết quả 
khảo sát cho thấy có 25% số người được hỏi 
nhận thức về khởi nghiệp chỉ đơn thuần là 
bắt đầu một công việc mới, đi làm và có thu 
nhập ổn định; trong khi đó có 73% đều có 
chung quan điểm về khởi nghiệp là nhận 
được vốn đầu tư (hoặc hỗ trợ tài chính) để 
triển khai ý tưởng của mình vào thực tế; sẵn 
sàng đầu tư một khoản kinh phí và công sức 
để triển khai 1 hoạt động kinh doanh nào 
đó. “Khi khởi nghiệp tôi sẽ được rất nhiều 
thứ như: có tiền, sự tự do, cơ hội thành đạt, 
khả năng làm chủ bản thân, được thấy ý 
tưởng của mình triển khai trong thực tế, 
quen biết nhiều người thú vị, giúp ích được 
cho người khác” Thành Triệu, sinh viên năm 
4 chia sẻ. Là sinh viên ngành Dược nên 
mong muốn trong tương lai của Triệu là 
được làm chủ một hoạt động kinh doanh 
nhỏ (cửa hàng, kinh doanh online về ngành 
dược) tự do về thời gian và tài chính.

Khảo sát thái độ tích cực đối với khởi 
nghiệp cho thấy 84% người được hỏi cho 
biết họ xem chuyện bắt đầu một công 
việc kinh doanh mới như một cơ hội nghề 
nghiệp đáng ao ước; 89% có thái độ tích 
cực với tinh thần khởi nghiệp, làm chủ; 
78% cho rằng họ hoàn toàn cảm thấy 
thoải mái với việc tìm kiếm và thu hút 
khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, 69% trả 
lời lý do muốn khởi nghiệp là “được thử 
thách bản thân, được tự làm chủ và nhìn 
thấy các ý tưởng của mình được triển khai 
trong thực tế, nâng cao mức thu nhập của 
cá nhân và tự chủ trong công việc kinh 

doanh của mình”. 
Tại Đồng Nai, sự tự tin về năng lực 

kinh doanh thường tỷ lệ thuận với độ tuổi. 
Tỷ lệ thanh niên (18 - 34 tuổi) nhận thức 
có khả năng kinh doanh là 61% trong 
khi tỷ lệ này ở trung niên (35 - 70 tuổi) 
là 75%. 57% thanh niên nhận thấy có cơ 
hội kinh doanh, trong khi tỷ lệ này ở nhóm 
người lứa tuổi trung niên là 48% cho thấy 
thanh niên là nhóm nhanh nhạy và nhìn 
nhận cơ hội kinh doanh tốt hơn. Tỷ lệ 
thanh niên nhận thấy lo sợ thất bại trong 
kinh doanh là 38% thấp hơn mức 52% 
của những người trung niên. Tuổi càng 
cao thì tỷ lệ người có ý định khởi sự càng 
giảm: Có 22% thanh niên có ý định khởi 
sự kinh doanh trong vòng 3 năm tới, trong 
khi tỷ lệ này ở những người trung niên chỉ 
là 13%. Điều này cho thấy Đồng Nai cần 
chú ý nhiều hơn đến đối tượng thanh niên 
để xây dựng các chương trình thúc đẩy 
khởi nghiệp. Họ là những người nhạy bén 
trong việc nhìn nhận và nắm bắt cơ hội 
kinh doanh, dám chấp nhận rủi ro để khởi 
nghiệp. Điều duy nhất còn hạn chế của 
thanh niên so với người trung niên chính 
là khả năng kinh doanh. Chính vì vậy, 
ngoài việc tiếp tục tăng cường trang bị 
các kiến thức cơ bản về kinh doanh trong 
các hệ thống giáo dục, cần có các chương 
trình đào tạo về các nghiệp vụ và kỹ năng 
khởi sự kinh doanh để trang bị năng lực 
kinh doanh cho đối tượng thanh niên.

Tỷ lệ người được hỏi trong khảo sát 
này tự đánh giá có đủ kiến thức, kỹ năng 
và kinh nghiệm cần thiết để bắt đầu kinh 
doanh là 72%. 68% trong số đó có ý định 
sẽ tham gia các hoạt động kinh doanh sau 
2-3 năm tới khi có ý tưởng rõ ràng và có 
dư dả về tài chính. 35% nhóm đối tượng là 

HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI
SÁNG TẠO GÓP PHẦN THỰC HIỆN MỤC TIÊU 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỈNH ĐỒNG NAI 
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nhân viên văn phòng cho biết họ sẵn sàng 
chấp nhận mất công sức, tiền, thời gian và 
thâm chí là cả sức khỏe khi khởi nghiệp để 
đạt được mục tiêu tài chính và khẳng định 
bản thân. Thông qua việc xác định rõ ràng 
những gì được và mất khi khởi nghiệp, là 
bước đầu để quyết định xem bản thân mỗi 
người có quyết tâm khởi nghiệp, tự làm 
chủ sự nghiệp của mình hay chỉ đơn giản 
chấp nhận làm công ăn lương.

Những người được hỏi cho biết các khó 
khăn khiến họ chưa mạnh dạn khởi nghiệp 
như vốn kiến thức chưa nhiều nên còn thiếu 
ý tưởng khởi nghiệp, đặc biệt là các ý tưởng 
sáng tạo hoặc có chứa yếu tố công nghệ, 
chưa có đủ tự tin, chưa biết phải bắt đầu từ 
đâu và làm như thế nào, thiếu kinh nghiệm, 
thiếu tiền , một số khác là tâm lý sợ không 
thành công, nghĩ rằng khởi nghiệp rất khó 
và phức tạp, cho rằng bản thân không phù 
hợp với khởi nghiệp. 

Theo bạn Kỳ Anh sinh viên năm 4, để 
hỗ trợ quá trình khởi nghiệp được thuận 
lợi hơn thì rất cần sự ủng hộ và động viên 
từ gia đình, bạn bè, người thân, bản thân 
người khởi nghiệp phải tham gia các khóa 
học về Khởi nghiệp, tìm đọc sách về Khởi 
nghiệp, tham dự hội thảo về Khởi nghiệp 
để xây dựng được nền tảng kiến thức vững 
vàng cho bản thân, ngoài ra thì còn cần có 
các chương trình tư vấn, định hướng Khởi 
nghiệp, hỗ trợ cơ sở vật chất giúp khởi 
nghiệp giai đoạn đầu.

46% người được hỏi có mong muốn 
tham gia các khóa tập huấn về khởi 
nghiệp quan tâm tới các nội dung như 
cách phát hiện cơ hội kinh doanh, cách 
chọn lọc ý tưởng Kinh doanh phù hợp, sở 
hữu trí tuệ, …. Nhóm đối tượng là người 
đi làm tại các công sở/doanh nghiệp có xu 
hướng quan tâm tới mô hình khởi nghiệp 
tinh gọn kỷ nguyên 4.0 và Tư duy đổi mới 

sáng tạo. Nhóm đối tượng là cá nhân đã 
và đang khởi nghiệp kinh doanh có nhu 
cầu nhận các hỗ trợ về sở hữu trí tuệ như: 
Đăng ký nhãn hiệu trong nước, Đăng ký 
mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa. Nhóm 
đối tượng là hội viên, nông dân quan tâm 
tới hỗ trợ về nâng cao năng suất chất 
lượng như công nghệ truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, áp dụng các tiêu chuẩn 
canh tác nông nghiệp hữu cơ, VietGAP,…
Nhóm đối tượng là sinh viên quan tâm các 
hỗ trợ về cơ sở vật chất (văn phòng làm 
việc, phòng thí nghiệm, internet, …), hỗ 
trợ kết nối cộng đồng (chuyên gia trong 
ngành, mentor, đối tác, …).

Tỷ lệ người được hỏi cho biết về các 
khó khăn khi khi tiếp cận chính sách, 
chương trình hỗ trợ của nhà nước như: 
81% là thủ tục hỗ trợ còn rườm rà, phải 
làm đi làm lại nhiều lần; 67% điều kiện 
hỗ trợ khó khăn, 42% cơ chế xét duyệt hỗ 
trợ chưa rõ ràng. 98% người được hỏi đều 
mong muốn được cung cấp thông tin về 
chính sách, chương trình hỗ trợ thông qua 
các hình thức như: Website, báo, bản tin 
của cơ quan nhà nước; Hội nghị, hội thảo 
của các cơ quan nhà nước; Trực tiếp từ cơ 
quan nhà nước triển khai chương trình, 
…

Những số liệu khảo sát sơ bộ trên đây, 

cũng chỉ mới đánh giá sơ bộ được nhận 
thức, mức độ quan tâm về khởi nghiệp; 
tinh thần khởi nghiệp của các tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 
cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số rào cản cần 
tháo gỡ để hun đúc tinh thần khởi nghiệp 
trong cộng đồng góp phần làm đòn bẩy 
nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp của 
tỉnh. Một hệ sinh thái phát triển thành 
công và bền vững hay không phụ thuộc 
vào yếu tố con người, mà trước tiên hết là 
những người khởi nghiệp – bản thân họ 
phải là những người dám nghĩ, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm và sẵn sàng trả giá 
cho con đường khởi nghiệp đầy chông gai. 

Xin kết lại nội dung bài viết bằng chia 
sẻ của ông Đặng Văn Điềm - Chủ tịch Hội 
Doanh nhân trẻ Đồng Nai: “Khởi nghiệp 
đòi hỏi rất nhiều yếu tố: kiến thức, vốn 
liếng, kinh nghiệm, quan hệ, xử lý tình 
huống, vốn hiểu biết về con người và xã 
hội… Mà nói thật lòng, những yếu tố đó 
không phải một sớm một chiều mà có, 
không thể có sẵn ngay khi các bạn còn 
trên ghế nhà trường, chúng chỉ có được 
qua những lần sai lầm, trải nghiệm, trả 
giá. Vậy nên hãy cứ khởi nghiệp đi, nhưng 
đừng bao giờ lười học hỏi, lười va chạm, 
lười trả giá cho công việc của mình”.  

Nguyễn Thị Hạnh

Thực hiện khảo sát tại trường Đại học công nghệ miền Đông(H.Thống Nhất)
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