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Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành... 
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AA1

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 
TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Giá trị của nhãn hiệu là gì? Một nhãn hiệu được lựa 
chọn, chăm sóc và bảo vệ cẩn thận là một tài sản kinh 
doanh có giá trị của hầu hết các doanh nghiệp. Đối với 
một số công ty, nhãn hiệu có thể là tài sản có giá trị nhất 
mà họ được sở hữu; giá trị ước tính của một số nhãn hiệu 
nổi tiếng trên thế giới như năm 2020 của APPLE là hơn 
322 tỷ USD, Amazon là hơn 200 tỷ USD (http://www.
bestglobalbrands. com/2020/nmkmg). Lý do khi khách 
hàng đánh giá cao nhãn hiệu, danh tiếng, hình ảnh,... 
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Sản phẩm trà túi lọc khổ qua 
rừng của Công ty TNHH Khổ qua rừng 
Hiệp Vân (phường Xuân Tân, TP. Long 
Khánh) là một trong những sản phẩm 
tiêu biểu được chọn làm mô hình 
điểm trong chương trình mỗi xã một 
sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai năm 
2019, đã trở thành sản phẩm được 
nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, bên 
cạnh đó Công ty  cũng cung cấp cho 
thị trường nhiều sản phẩm. 

Sản phẩm khổ qua rừng Hiệp Vân 
thêm vào danh sách món ăn, thức 
uống đặc sản vùng miền của Long 
Khánh, Đồng Nai mà du khách thập 
phương khó lòng quên được nếu đã 
một lần được thưởng thức. Sản phẩm 
của Khổ qua rừng Hiệp Vân cũng đạt 
được nhiều danh hiệu như: sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh 
Đồng Nai, 

Bắt tay vào xây dựng thương 
hiệu, Hiệp Vân đặt nguyên tắc an toàn 
vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu, tuân 
thủ các quy trình sản xuất theo đúng 
chuẩn quy định của pháp luật. Trong 
đó, trà khổ qua rừng là sản phẩm được 
người tiêu dùng ưa chuộng, sản phẩm 
này hiện đã đạt chứng nhận OCOP 3 
sao. Trà được chế biến hoàn toàn từ 
nguồn nguyên liệu khổ qua tự nhiên. 
Chế biến theo quy trình kết hợp công 
nghệ hiện đại, đảm bảo chất dinh 
dưỡng và dược tính vốn có. 

Theo ông Lê Thanh Hiệp, Phó 
Giám đốc Công ty TNHH khổ qua rừng 
Hiệp Vân, tham gia và đạt chứng nhận 
OCOP, chúng tôi mong muốn được 
chính quyền hỗ trợ kết nối để mở rộng 
thị trường tiêu thụ cho sản phẩm, tạo 
cơ hội để các sản phẩm đạt chứng nhận 
OCOP như khổ qua rừng Hiệp Vân có 

mặt tại các siêu thị, trung tâm thương 
mại hay các điểm dừng chân…để 
chúng tôi có cơ hội giới thiệu đến tay 
người tiêu dùng. Cũng theo ông Lê 
Thanh Hiệp, để phát triển lâu dài, bền 
vững trong tương lai, chúng tôi cũng 
đã có những định hướng rõ ràng về 
phát triển các dòng sản phẩm hướng 
đến thị hiếu người dùng, định hướng 
phân khúc thị trường để sản phẩm dễ 
dàng đến được tay người dùng một 
cách thuận lợi nhất. 

Nhằm hướng đến phát triển bền 
vững, đảm bảo nguồn nguyên liệu 
đồng đều trong năm, hiện Công ty 
TNHH khổ qua rừng Hiệp  Vân đã ký 
hợp đồng trồng và tiêu thụ khổ qua 
rừng cho 3 đơn vị gồm:  HTX Rau sạch 
Xuân Phú, HTX Rau sạch Suối Cát và 
HTX Rau Hữu Cơ Nhà tui và hàng chục 
hộ nông dân khác trên địa bàn để ổn 
định vùng nguyên liệu trên 20 héc 
ta. Theo đó, Công ty sẽ giao giống, 
tạm ứng vốn và phổ biến quy trình kỹ 
thuật đồng thời định hướng sản xuất 
cho các HTX và người dân sản xuất 
theo hướng hữu cơ để cung cấp về 
cho công ty những sản phẩm có chất 
lượng tốt nhất. 

Để bắt kịp xu thế thời đại cũng 
như đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, 
Công ty luôn nghiên cứu cho ra thị 
trường nhiều sản phẩm mới. Hiện 
công ty có trên 10 dòng sản phẩm 
khác nhau, chế biến theo những công 
thức khác nhau như khổ qua rừng thái 

Tieáp theo trang 1

Hợp tác với các đơn vị để tạo vùng nguyên liệu phát triển bền vững

NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN XUẤT
CÂY KHỔ QUA RỪNG



lát khô, bột khổ qua rừng matcha, tinh 
chất khổ qua rừng, cao dược liệu khổ 
qua rừng, khổ qua rừng ngâm chua, 
khổ qua rừng nhồi thịt… trong đó, 
trà khổ qua là sản phẩm chủ lực của 
đơn vị.  

Theo bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó 
Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông 
thôn và và quản lý chất lượng nông 
lâm thủy sản (Sở NN&PTNT) cho biết, 
để đạt chứng nhận OCOP 3 sao, khổ 
qua rừng Hiệp Vân cơ bản đáp ứng 
được các tiêu chí chương trình đưa 

ra theo quy định như: sản xuất từ 
nguyên liệu của địa phương, có liên 
kết sản xuất, có kế hoạch bảo vệ môi 
trường, mẫu mã, bao bì đầy đủ theo 
quy định, truy xuất được nguồn gốc, 
sản phẩm đảm bảo về chất lượng, 
được công bố và kiểm tra định kỳ, 
sản phẩm được tiêu thụ trong nước 
và hướng đến xuất khẩu. Cũng theo 
bà Tuyết Nhung, việc doanh nghiệp 
liên kết tạo ra được chuỗi giá trị sản 
xuất như Công ty TNHH Khổ qua rừng 
Hiệp Vân giúp ích rất nhiều cho doanh 

nghiệp cũng như người dân, chủ động 
được nguồn nguyên liệu, đầu ra sản 
phẩm nông nghiệp đồng thời chủ 
động được kế hoạch sản xuất theo 
thời gian, người tiêu dùng dễ dàng 
truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, 
nhà nước dễ quản lý…Do vậy, không 
chỉ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp 
từ nông nghiệp mà đối với chương 
trình OCOP, xây dựng được chuối giá trị 
sản xuất cũng là mục tiêu mà chương 
trình hướng tới. 

Thu Hương
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Gian hàng trưng bày các sản phẩm khổ qua rừng Hiệp Vân tại hội chợ
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...chính góp phần nâng cao các 
bộ chỉ số liên quan đến công tác cải 
cách hành chính trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai.

Để nâng cao chất lượng công việc 
và tính chất phục vụ, hệ thống quản 
lý chất lượng trong cơ quan hành 
chính nhà nước tại tỉnh Đồng Nai cần 
tập trung góp phần thực hiện: nhất 
quán trong cách thức xử lý các thủ 
tục hành chính của các cơ quan; tạo 
sự liên thông giữa các cơ quan trong 
việc xử lý các thủ tục hành chính; đơn 
giản hóa các thủ tục hành chính; xác 
định rõ chức năng, nhiệm vụ của các 
bộ phận; đảm bảo năng lực của cán 
bộ công chức trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ; xây dựng hệ thống công 
nghệ thông tin đảm bảo tính đồng 
bộ và kết nối. 

Duy trì vận hành Hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, 
giúp cơ quan hành chính:

- Giảm và ngăn chặn được nhiều 
sai sót nhờ tinh thần trách nhiệm của 

lãnh đạo và cán bộ, công chức được 
nâng cao và họ tự kiểm soát được các 
hoạt động của chính mình.

- Tạo điều kiện để có thể xác định 
được nhiệm vụ đúng và cách thức 
dẫn đến đạt được kết quả đúng.

- Chỉ dẫn cách lập văn bản hoạt 
động của tổ chức một cách rõ ràng 
làm cơ sở cho việc giáo dục và đào 
tạo cán bộ, công chức và cải tiến việc 
thực hiện một cách có hệ thống.

- Cung cấp cách nhận biết, giải 
quyết các sai sót và ngăn ngừa chúng 
tái diễn.

- Cung cấp các bằng chứng khách 
quan để có thể chứng minh chất lượng 
công việc của Tổ chức và chứng tỏ tất 
cả các hoạt động của tổ chức đều ở 
trong tình trạng được kiểm soát.

- Cung cấp dữ liệu để xác định sự 
thực hiện của quá trình tạo sản phẩm 
(công việc) nhằm cải tiến chất lượng, 
thỏa mãn ngày càng cao hơn nhu cầu 
của khách hàng (tổ chức/công dân).

Triển khai các giải pháp nâng cao 
các bộ chỉ số liên quan đến công tác 
cải cách hành chính của tỉnh, trong 
đó có tiêu chí áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào 
hoạt động của cơ quan hành chính 
(thuộc lĩnh vực hiện đại hóa nền 
hành chính), vừa qua Sở Khoa học 
và Công nghệ đã tổ chức các lớp đào 
tạo HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015. Thông qua khóa 
đào tạo nhằm trang bị kiến thức cho 
các đơn vị hành chính nhà nước trên 
địa bàn tỉnh phục vụ việc xây dựng, 
áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo tiết 
kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, phù 
hợp với tình hình thực tế. Khóa tập 
huấn diễn ra từ ngày 25-29/10/2021 
theo hình thức online với sự tham dự 
của hơn 100 lượt CBCCVC đến từ các 
cơ quan hành chính nhà nước trên 
địa bàn tỉnh.      

Nội dung khóa tập huấn tập 
trung vào “đào tạo nhận thức và 
Đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho 
các CQHCNN” và “ứng dụng CNTT 
trong việc áp dụng HTQLCL theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các 
CQHCNN” nhằm nâng cao kiến thức, 
kỹ năng cho CBCCVC về Hệ thống 
quản lý chất lượng, phương pháp xây 
dựng áp dụng, các yêu cầu của tiêu 
chuẩn TCVN 9001:2015, tổng quan 

Tieáp theo trang 1

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
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về hoạt động đánh giá nội bộ,  ứng 
dụng CNTT trong HTQLCL, xây dựng 
quy trình xử lý công việc, …

Cơ quan hành chính nhà nước 
phải xây dựng hệ thống quản lý chất 
lượng, lập thành văn bản, thực hiện, 
duy trì và cải tiến liên tục tính hiệu 
quả của Hệ thống quản lý chất lượng 
phù hợp với yêu cầu của TCVN ISO 
9001:2015. Để thực hiện Hệ thống 
Quản lý chất lượng, cơ quan hành 
chính nhà nước phải thực hiện những 
nội dung cơ bản sau đây:

- Xác định chức năng, nhiệm vụ 
chính của mình, theo đó xác định các 
Quá trình chính cần thực hiện trong 
Hệ thống quản lý chất lượng (gồm 
các quá trình hoạt động quản lý, các 
quá trình hỗ trợ,…);

- Xác định trình tự và sự tương tác 
của các quá trình đó;

- Xác định các chuẩn mực và 
phương pháp để đảm bảo điều 
hành và kiểm soát các quá trình đó 
có hiệu lực;

- Đảm bảo các nguồn lực và các 
thông tin cần thiết để hỗ trợ hoạt 
động và theo dõi các quá trình đó;

- Theo dõi, phân tích, đánh giá và 
thực hiện các biện pháp cần thiết để 
đạt được kết quả dự định và cải tiến 
liên tục các Quá trình đó.

Hệ thống quản lý chất lượng 
theo TCVN ISO 9001:2015 dựa trên 
hệ thống văn bản được thiết lập và 
công bố rộng rãi, gồm các thông tin, 
hồ sơ sau:

- Chính sách chất lượng và mục 
tiêu chất lượng

- Sổ tay chất lượng

- Các tài liệu hướng dẫn thực hiện 
xử lý các thủ tục hành chính.

- Các hồ sơ tiếp nhận từ Công dân

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ

- Phiếu chuyển hồ sơ

- Sổ ký nhận trả kết quả với Công 
dân

- Các Kế hoạch và Báo cáo về kết 
quả thực hiện Cải cách hành chính 
của Cơ quan hành chính nhà nước.

- Các hồ sơ về đánh giá nội bộ và 
xem xét của lãnh đạo Cơ quan đối với 
hệ thống quản lý chất lượng.

- Kế hoạch duy trì áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng hàng năm

- Quyết định công bố áp dụng và 
các báo cáo triển khai hoạt động áp 
dụng ISO tại cơ quan.

Hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn theo TCVN ISO 9001:2015 
trong cơ quan hành chính là nhằm 
xây dựng và thực hiện một Hệ thống 
quản lý chất lượng trong một cơ 
quan dựa trên các nguyên tắc cơ bản 
của hệ thống quản lý chất lượng và 
các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 
để tạo ra một phương pháp làm việc 
khoa học, đảm bảo công việc có chất 
lượng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng 
(Dân) và qua đó nâng cao tính chất 
phục vụ, gắn bó giữa Nhà nước và 
Nhân dân.

Nguyễn Thị Hạnh
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Tieáp theo trang 1

...chất lượng, thẩm mỹ của sản 
phẩm thì họ sẽ trung thành với nhãn 
hiệu đó và khách hàng sẵn sàng trả 
nhiều tiền hơn để mua sản phẩm 
mang nhãn hiệu họ được thừa nhận, 
yêu thích, đam mê  hoặc“cuồng” 
nhằm đám ứng kỳ vọng, sở thích của 
họ. Bởi thế sở hữu một nhãn hiệu với 
hình ảnh và danh tiếng tạo ra cho 
Công ty một lợi thế cạnh canh so với 
các đối thủ của họ.

Trong hầu hết các doanh nghiệp 
hiện nay đã nhận thức được tầm quan 
trọng trong việc sử dụng nhãn hiệu 
để phân biệt nhãn hiệu của sản phẩm 
của họ với sản phẩm của doanh nghiệp 
khác; việc bảo vệ nhãn hiệu thông qua 
bằng việc “đăng ký nhãn hiệu” (nhằm 
ngăn chặn doanh nghiệp khác đưa ra 
thị trường các sản phẩm giống hoặc 
tương tự mang nhãn hiệu giống hoặc 
dễ gây nhầm lẫn). Bởi vậy “giá trị của 
nhãn hiệu” và tầm quan trọng của nhãn 
hiệu có thể quyết định sự thành công 
của sản phẩm trên thị trường và điều 
quan trọng hơn hết là phải đảm bảo 
được nhãn hiệu đó phải được bảo hộ 
tại các “thị trường cạnh tranh” và “thị 
trường dễ tranh chấp nhãn hiệu”. 

I.  Các loại nhãn hiệu:
1. Nhãn hiệu dịch vụ (ký hiệu là 

SM-viết tắt của Service Mark): Ở một 
số quốc gia có quy định phân biệt nhãn 
hiệu hàng hoá và nhãn hiệu dịch vụ, 
về bản chất thì cả 2 loại nhãn hiệu đều 
giống nhau. Cả 2 loại nhãn hiệu đều là 
có tính phân biệt: Nhãn hiệu hàng hoá 
(TM) phân biệt hàng hoá của doanh 
nghiệp này với doanh nghiệp khác, 
trong khi nhãn hiệu dịch vụ (SM) có 
chức năng tương tự liên quan đến dịch 
vụ (như các dịch vụ tài chính, ngân 
hàng, bão hiểm, du lịch, quảng cáo,....).

2. Nhãn hiệu đã được đăng ký (ký 
hiệu là ® - viết tắt của từ Registered): 
Có nghĩa là nhãn hiệu đã được đăng 
ký, bào hộ với cơ quan pháp luật. Chủ 
sở hữu của nhãn hiệu này được độc 
quyền ngăn chặn người khác đưa ra thị 
trường các nhãn hiệu giống hoặc tương 
tự gây nhầm lẫn trong một thời gian 
nhất định. Nhãn hiệu đã được đăng ký 
sẽ là tài sản vô hình quý giá của doanh 
nghiệp vì nó có thể chuyển giao hoặc là 
cơ sở thoả thuận chuyển giao đặc quyền 
kinh doanh với các đối tác, nó cũng có 
thể được dùng làm thế chấp để vay vốn 
từ các tổ chức tín dụng.

3. Nhãn hiệu tập thể: Là nhãn hiệu 

dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ 
của các thành viên của tổ chức là chủ 
sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch 
vu của tổ chức, cá nhân không phải là 
thành viên của tổ chức đó.

4. Nhãn hiệu chứng nhận: Là nhãn 
hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép 
tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên 
hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhản 
đó để chứng nhận các đặc tính về xuất 
xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản 
xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch 
vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn 
hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, 
dịch vụ mang nhãn hiệu.

5. Nhãn hiệu liên kết: Là các nhãn 
hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, 
trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản 
phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự 
nhau hoặc có liên quan với nhau.

6. Nhãn hiệu nổi tiếng: Là nhãn 
hiệu được người tiêu dùng biết đến 
rộng rãi trên toàn lãnh thổ quốc gia.

II. Lưu ý khi thiết kế nhãn hiệu:
Khi lựa chọn một nhãn hiệu để 

đăng ký cần tìm hiểu dấu hiệu nào 
thường không được bảo hộ. Các đơn 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thường 
bị từ chối dựa trên các lý do thường 
được gọi là “Cơ sở tuyệt đối” trong các 
trường hợp sau:

+ Tên gọi chung: Chẳng hạn như 
nếu Công ty của bạn dự định đăng ký 
nhãn hiệu nhãn hiệu “Ghế tựa” sẽ bị từ 
chối với lý do “Ghế tựa” là tên gọi chung 
của sản phẩm này

+ Thuật ngữ mang tính mô tả: Đó 
là những từ mà thường được dùng để 

   Nhãn hiệu bao gồm hình                         

Nhãn hiệu bao gồm cả hình lẫn chữ                                                         

NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI THIẾT KẾ NHÃN HIỆU
NHẰM ĐỂ BẢO VỆ NHÃN HIỆU

Công dụng
HOA ĐU ĐỦ ĐỰC

Tr. 8
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Tieáp theo trang 1

Tất cả chúng ta đều biết được lợi ích của đu đủ. Nhưng 
rất ít người biết được hoa đu đủ đực tốt cho sức khoẻ con 
người không kém gì quả đu đủ và được biết đến với những 
công dụng thần kỳ như: thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ 
thể, trung hoà axit dư thừa trong dạ dày…..

* Đặc điểm hoa đu đủ đực
Tên gọi: Cây đu đủ đực có tên khoa học đầy đủ là Carica 

papaya, cây thuộc họ đu đủ Papayaceae. Trong đông y cây 
đu đủ còn có tên gọi khác là: Cà là, phan qua thụ.

Đặc điểm của cây (hình 1): Cao từ 1-3m và thường mọc 
thẳng đứng theo một ngọn duy nhất. Nếu ngọn chính bị 
gãy sẽ sinh ra 2-3 ngọn khác. Phiến lá dài, có từ 5-7 thuỳ 
hình chân vịt và có cuống dài. Đu đủ được thường có ít quả 
hoặc không có quả, nếu có quả thường rất nhỏ. Hạt có màu 
trắng nhạt và nổi khi ngâm trong nước.

Đặc điểm của hoa đu đủ đực (hình 2): Hoa có màu 
trắng, đài nhỏ, nhuỵ vàng và có 5 cánh. Cuống hoa dài và 
thường mọc thành chùm, có mùi thơm. Trong các bộ phận 

có thể làm thuốc được bao gồm: quả, hoa, lá và cành thì 
hoa đu đủ đực được dùng phổ biến hơn cả.

Thành phần dinh dưỡng của hoa đu đủ đực bao gồm: 
Axit gallic, beta carotene, canxi, đạm, carbohydrate, 
phenol, phosphorus, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, 
vitamin E và tannin.

* Công dụng hoa đu đủ đực
Hoa đu đủ đực có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, đặc 

biệt là ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung 
thư tuyến tiền liệt.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong, hấp đường phèn có tác 
dụng chữa ho ở trẻ em, điều trị viêm phổi, viêm phế quản.

Tác dụng điều trị đau, viêm loét dạ dày, giúp làm lành 
vết loét nhanh chóng. Công dụng điều trị sỏi thận, bí tiểu, 
tiểu buốt, tiểu rắt, đi tiểu ra nước đỏ.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường, giúp giảm chỉ số đường 
huyết về mức an toàn.

Hoa đu đủ đực có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, đặc 
biệt là ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung 
thư tuyến tiền liệt. 

Công dụng kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng, 
chữa đầy bụng, khó tiêu, ợ chua.

* Một số bài thuốc chữa bệnh (đông y) từ hoa đu 
đủ đực

Cây đu đủ đực

Hoa đu đủ đực

Công dụng
HOA ĐU ĐỦ ĐỰC
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Hoa đu đủ đực được ứng dụng để chữa rất nhiều căn 
bệnh phổ biến trong dân gian. Nhiều bài thuốc rất hay từ 
hoa đu đủ đực như:

- Hỗ trợ điều trị ung thư: Lấy 100g hoa đu đủ đực khô, 
sắc với 1 lít nước, dùng khi còn ấm. Chia làm 3 lần uống hết 
trong ngày.

- Chữa ho khan, ho gà, khản tiếng: Lấy 200g hoa đu 
đủ đực chưng cách thủy với mật ong hoặc đường phèn. Lấy 
uống từ từ khi còn ấm, dùng được cho trẻ em.

- Trị sỏi thận: Dùng 100g hoa khô, sắc với 1 lít nước, 
đun cạn còn 1 bát thì lấy ra uống. Mỗi ngày uống 1 thang, 
chia làm lần uống trong ngày.

- Chữa đau, viêm loét dạ dày: Lấy 200g hoa đu đủ đực 
ngâm mật ong, mỗi lần bị đau lấy 2 muỗng mật pha với 
nước ấm để uống.

Cách dùng và liều dùng hoa đu đủ đực:

- Sử dụng 100g hoa đu đủ đực khô, rửa qua một lần 
bằng nước sạch.

- Đun 1 lít nước sôi, sắc thuốc hoặc pha trà uống để 
uống. Dùng trước hoặc sau bữa ăn. Có thể lấy thay nước 
uống hàng ngày.

- Dùng thường xuyên giúp cơ thể khỏe mạnh, mang 
lại hiệu quả chữa bệnh rõ rệt.

- Nên kết hợp thêm nấm lim xanh, xáo tam phân, cây 
xạ đen, bán chi liên để đạt hiệu quả cao hơn.

     
   Tổng hợp từ các nguồn (st)

PhuongNamPhuong

mô tả sản phẩm nhất định. Chẳng hạn 
nhãn hiệu “Ngọt” có khả năng bị từ chối 
khi dùng để tiếp thị sản phẩm Sôcôla vì 
được xem là mang tính mô tả. Trên thực 
tế sẽ không công bằng khi cho phép 
nhà sản xuất Sôcôla duy nhất sử dụng 
từ “Ngọt” để tiếp thị sản phẩm này trên 
thị trường. Tương tự, các thuật ngữ chất 
lượng hoặc bình phẩm như: “Ngon”; 
“Nhanh”; “Tốt nhất”; “Cổ điển”; “Hiện 
đại”; “Đổi mới”… vào đăng ký nhãn 
hiệu sản phẩm.

+ Nhãn hiệu mang tính lừa dối: 
Đây là những nhãn hiệu có khả năng 
lừa dối hoặc gây nhầm lẫn đối với người 
tiêu dùng về bản chất, chất lượng hoặc 
nguồn gốc địa lý của sản phẩm. Chẳng 
hạn, việc đưa ra thị trường sản phẩm bơ 
thực vật dưới dạng con bò cái có thể bị 
từ chối vì điều đó có thể gây nhầm lẫn 
với người tiêu dùng, những người có 
khả năng liên hệ sản phẩm đó với các 
sản phẩm từ sữa (ví dụ: bơ động vật).

+ Nhãn hiệu được coi là trái với 

trật tự hoặc đạo được xã hội: Các từ hoặc 
sự minh họa bằng hình ảnh được coi là 
vi phạm các chuẩn mực đạo đức và tôn 
giáo được xã hội chấp nhận thường 
không được đăng ký như là nhãn hiệu.

+ Các nhãn hiệu có chứa Quốc huy, 
Quốc hiệu, các dấu hiệu chính thức và 
biểu tượng của các quốc gia hoặc các tổ 
chức thế giới.

+ Nhãn hiệu tùy hứng: Đây là có 
một ý nghĩa không liên quan đến sản 
phẩm được quảng cáo trong khi nhãn 
hiệu này dễ được bảo hộ, nó cũng có thẩ 
được quảng cáo mạnh mẽ để tạo ra một 
sự liên hệ nhãn hiệu với sản phẩm trong 

tâm trí người tiêu dùng.

+ Nhãn hiệu gợi tả: Đây là các 
nhãn hiệu gợi tả về một hoặc một số 
thuộc tính của sản phẩm, sự hấp dẫn 
của nhãn hiệu gợi cho tả là ở chổ chúng 
là một hình thức quảng cáo (Một số 
quốc gia cho rằng đó là một nhãn hiệu 
thiên về tính mô tả sản phẩm).

Do đó không phụ thuộc vào nhãn 
hiệu mà bạn lựa chọn, điều quan trọng 
là tránh bắt chước các nhãn hiệu đang 
được bảo hộ, một nhãn hiệu sửa đổi 
một chút của đối thủ hoặc nhái nhãn 
hiệu nổi tiếng rất ít có khả năng bảo hộ.

Hùng Cường

Tr.6
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Cách 1: Vẽ hình dạng trước
Trước tiên, chúng ta sẽ mở cửa sổ Word lên và tạo một 

Document trắng, nhấn vào thẻ Insert trong thanh Menu phía 
trên, trong nhóm Illustration, chọn Shapes. 

Trong danh sách Shapes thả xuống, hãy chọn một hình 
dạng bất kỳ mà bạn muốn. Bây giờ, sử dụng chuột để vẽ hình 
vào tài liệu đang soạn thảo và tùy chọn kích thước theo hình 
ảnh cần chèn. 

Một khi hình dạng được vẽ xong, thẻ Format sẽ xuất hiện, 
bạn hãy nhấn vào thẻ này, trong nhóm Shape Styles, nhấn 
tùy chọn Shape Fill, trong danh sách thả xuống chọn Ficture.   

Một hộp thoại Insert Picture sẽ xuất hiện, và bạn sẽ có 
các tùy chọn chèn ảnh từ các nguồn khác nhau như Bing, One 
Drive hoặc từ Máy tính (From a file) của mình. Ở đây ta chọn 
From a file, sau đó duyệt đến thư mục chứa ảnh và chọn ảnh 
cần chèn. Ngay lập tức, ảnh đã được chèn vào hình dạng mà 
bạn đã vẽ.   

Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tùy chọn phần hiển thị của 
ảnh bên trong hình dạng được ghép. Bạn nhấn vào hình dạng 
có chứa hình ảnh, trong thẻ Picture Format vừa hiển thị phía 
trên, hãy chuyển đến nhóm Size nằm phía ngoài cùng và 
chọn Crop. Trong danh sách thả xuống chọn Crop, khi đó bạn 
sẽ thấy các điểm di chuyển hình ảnh bên trong hình dạng. 

Cách 2: Chèn hình ảnh trước
Tại cửa sổ tài liệu đang mở, bạn cũng nhấn thẻ Insert và 

chọn Pictures trong nhóm Illustration. Duyệt đến thư mục 
chứa hình ảnh và chọn một hình ảnh cần chèn rồi nhấn Insert 
(hoặc click chuột vào ảnh 2 lần). Khi đó, thẻ Picture Format sẽ 
xuất hiện phía trên.  

Chọn thẻ Picrture Format, trong nhóm Size, cũng nhấn 
vào mục Crop, từ danh sách thả xuống chọn Crop to Shape, 
bây giờ bạn chọn một hình dạng bất kỳ trong nhóm hiện ra, 
và chúng ta sẽ thấy hình ảnh được chèn vào bên trong hình 
dạng đó. 

NGỌC ÂN

Muốn ghép một bức tranh, ảnh vào một hình dạng bất kỳ để tạo ra những sản phẩm minh họa thú vị cho 
bài viết của mình, chúng ta thường sử dụng các phần mềm đồ họa. Tuy nhiên, Microsoft Word cũng có công cụ 
cho phép bạn thực hiện điều này. Hình dạng trong Microsoft Office nói chung là các hình dạng tạo sẵn do Office 
cung cấp để người dùng sử dụng chèn vào tài liệu của họ, chẳng hạn như hình tròn, hình vuông, hình thoi, mũi 
tên,…Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn các bước ghép ảnh vào một hình dạng. 

Vào Một hình dạng trong Microsoft Word
Ghép ảnh 
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NHẬN BIẾT NGÔI SAO MỚI “SINH”
PHƯƠNG PHÁP MỚI 

Trong vật lý thiên văn, để phát hiện các ngôi sao mới sinh, 
các nhà khoa học sử dụng nhiều phương pháp. Trước đây, khi 
công nghệ điện toán và các kính viễn vọng thiên văn chưa đủ 
mạnh và còn rời rạc, các nhà thiên văn học sử dụng các hệ 
thống quét và dò các sóng vô tuyến, các trường bức xạ phát 
ra do sự bùng nổ vật chất trong quá trình hình thành sao. Tuy 
nhiên, phương pháp này có nhiều hạn chế do các sóng và 
trường bức xạ này có thể bị ảnh hưởng bởi các trường bức xạ 
khác - phát sinh bởi các cơ chế khác phát sinh trong vũ trụ (va 
chạm thiên hà, tạo thành lỗ đen, hoặc thậm chí do khí quyển 
của Trái Đất…). Do đó, dữ liệu ghi nhận được ở các hệ thống 
quét trên Trái Đất hoặc từ các vệ tinh thường bị nhiễu và đôi 
khi không rõ ràng.  

Cùng với sự phát triển của các hệ thống siêu máy tính, trí 
tuệ nhân tạo (AI.) cùng với các cụm liên kết của những viễn 
vọng kính thiên văn trên toàn cầu, các nhà thiên văn học tìm 
ra thêm nhiều cách để phát hiện hoặc dự đoán một ngôi sao 
mới sinh. Phương pháp phổ biến nhất là dựa trên các hình 
ảnh chụp được của những vật thể “bùng sáng” và kèm theo 
các đĩa xoáy vật chất quay theo trục của nó. Các đĩa xoáy này 
sẽ “dễ nhìn” hơn khi sao ở gần thiết bị quan sát, nhưng khi nó 

quá xa thì sẽ khó phân tích hơn. Tuy thế, các dữ liệu thu được 
vẫn không đủ để cho phép mô phỏng các hiện tượng trong 
không gian 3 chiều. 

Mới đây, các nhà thiên văn học tại đại học Maryland sử 
dụng dữ liệu từ kính Thiên văn Hồng ngoại SOFIA của NASA 
trên một máy bay phản lực 747 (được thiết kế chuyên dụng, 
bay trên tầng bình lưu để tránh nhiễu do khí quyển Trái Đất) 
đã phát hiện ra một hiệu ứng đặc biệt có thể xác nhận cho 
việc một ngôi sao đang được sinh ra, từ đó giúp vẽ được mô 
hình 3D của các vật thể đó trong vũ trụ. Việc phát hiện từ sớm 
quá trình một ngôi sao đang hình thành sẽ giúp các nhà khoa 
học có thể tập trung các thiết bị quan sát vào ngôi sao đó để 
hiểu rõ hơn về quá trình vũ trụ hình thành và phát triển.  

Hình ảnh tái tạo lại bởi các thuật toán trí tuệ nhân tạo 
cho thấy những dấu hiệu ấn tượng về “bong bóng khí vũ trụ” 
(cosmic gas bubble) và hé lộ những chi tiết chưa từng được 
biết đến về nơi sinh ra các ngôi sao này. Các bong bóng này 
được quan sát trong phạm vi bao quanh cụm sao Westerlund 



Coâng ngheäKhoa hoïc & ÖÙng duïng

11

2, một trong những khu vực hình thành sao sáng nhất trong 
dải ngân hà. Westerlund 2 cách Trái Đất khoảng 20.000 năm 
ánh sáng và cho đến nay nó vẫn chưa được quan sát ở độ phân 
giải cao. Hình ảnh mới cho thấy cụm sao được bao quanh bởi 
một bong bóng khí duy nhất, kèm theo những dấu hiệu cho 
thấy nó có khả năng tiếp tục sinh ra các ngôi sao mới trong 
tương lai. 

“Khi các ngôi sao lớn hình thành, chúng phóng ra các 
luồng proton, electron và nguyên tử kim loại nặng với sức 
mạnh lớn hơn hiện tượng tương tự đang xảy ra trên mặt trời 
của chúng ta,” tác giả chính nghiên cứu Maitraiyee Tiwari, 
nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về thiên văn học tại Đại học 
Maryland cho biết. “Những vụ phóng này được gọi là gió sao 
(stellar wind) và các gió sao của một ngôi sao mới hình thành 
sẽ đủ mạnh để thổi và định hình các bong bóng trong những 
đám mây khí lạnh, dày đặc xung quanh nó. Chúng tôi chỉ 
quan sát thấy một bong bóng như vậy tập trung xung quanh 
cụm sao sáng nhất trong khu vực này của thiên hà và chúng 
tôi có thể đo bán kính, khối lượng và tính được tốc độ đang 
mở rộng của nó”.  

Cụm sao Westerlund 2 được xác định vào những năm 
1960, nhưng những hình ảnh trước đây của cụm sao này được 
mô tả dựa trên các sóng vô tuyến và tín hiệu sóng tối - cực 
ngắn (submillimeter wave), chỉ có thể cung cấp một phác 
thảo thô sơ của cụm sao và không cung cấp nhiều chi tiết về 
bong bóng khí. Các kết quả quan sát mới được thực hiện nhờ 
sự hỗ trợ của phương pháp đo Cận hồng ngoại (near-infrared 
measurement) về sự chuyển động của carbon trong vỏ của 
bong bóng và đây là chìa khóa để có được một bức tranh rõ 

ràng về chính bong bóng ấy. Với phép đo này, các nhà nghiên 
cứu có thể xác định khá chuẩn xác và nhanh chóng carbon 
đang di chuyển về phía hoặc ra khỏi hướng Trái Đất, từ các dữ 
liệu này trí tuệ nhân tạo sẽ vẽ ra được mô phỏng không gian 
ba chiều của vị trí và dự đoán sự dịch chuyển bong bóng. 

Câu chuyện không dừng lại ở đó, theo các nhà thiên văn 
học, các ngôi sao mới vẫn đang tiếp tục hình thành trong lớp 
vỏ khí gas này. Mô hình dịch chuyển bong bóng tiết lộ những 
điều lý thú khác, “khoảng một triệu năm trước, bong bóng 
xuất hiện ở một bên, ngôi sao phóng một luồng khí tích điện 
gọi là plasma truyền vào không gian và (có thể) điều này làm 
nó bị mất năng lượng và vật chất một cách đột ngột, từ đó 
ngôi sao tạm ngừng hoạt động”. Sau đó, một ngôi sao mới 
được hình thành cách đây 200.000 đến 300.000 năm đã 
phóng ra một nguồn năng lượng và vật chất mới trong gió 
sao của mình. Gió sao này vô tình nạp lại năng lượng cho ngôi 
sao sơ sinh cũ kia, tái tạo vật chất mới cho lớp vỏ của nó và 
kích hoạt lại quá trình phát triển của sao, khiến nó mở rộng 
nhanh hơn”. Tiwari nói: “Điều đó bắt đầu quá trình ngôi sao 
sinh ra lại lần thứ hai.  Đây là điều thú vị chưa từng được quan 
sát trước kia và quá trình nghiên cứu lâu dài sẽ tiếp tục hé lộ 
nhiều bí ẩn mới về cách thức vận hành của vũ trụ.”

TỬ VƯƠNG
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Khi nói đến chiếu xạ trong chúng ta không thể nào che 
chắn như đối với nguồn chiếu ngoài, để bảo vệ chống bức 
xạ chiếu trong chúng ta phải thực hiện tập hợp các hành 
động phòng ngừa tối đa để cơ thể không vượt quá liều 
lượng giới hạn.

* Các mối nguy hiểm do chiếu xạ trong

Chiếu xạ trong là sự chiếu xạ của các chất phóng xạ 
khi xâm nhập vào cơ thể. Nguồn chiếu xạ chủ yếu từ các 
nguồn phóng xạ hở, các chất phóng xạ trên bề mặt, trong 
môi trường nước và không khí. Một lượng rất bé chất phóng 
xạ chiếu trong có thể gây nên hiệu ứng phóng xạ rất nguy 
hiểm. 

Khi chất phóng xạ vào bên trong cơ thể, nó sẽ gây ra 
hiện tượng chiếu xạ trong cho đến khi phân rã hết, hay khi 
thải ra ngoài hết. Do đó chúng ta không thể nào tránh khỏi 
sự chiếu xạ trong và cũng không thể che chắn như đối với 
nguồn chiếu ngoài. Các chất phóng xạ xâm nhập vào bên 
trong cơ thể, tùy theo dạng lý hoá có thể phân tán và chiếu 
xạ đều toàn thân, nhưng phần lớn là tập trung vào một số 
cơ quan, vì vậy liều chiếu ở các cơ quan rất khác nhau. Chất 
phóng xạ thâm nhập qua đường hô hấp khác với qua đường 
tiêu hoá, vì vậy giới hạn liều cũng sẽ khác nhau.

Khi chất phóng xạ vào cơ thể, nó tiếp xúc với các tế bào 
cơ thể, điều này rất nguy hiểm đối với hạt alpha. Các hạt 
alpha có khoảng chạy rất ngắn trong tế bào, cỡ vài µm và 
chuyển toàn bộ năng lượng của nó cho một thể tích rất bé, 
do đó các tế bào bị hư hại và khó hồi phục lại được. Do vậy 
bức xạ alpha là mối nguy hiểm rất lớn khi chiếu trong.

Hạt beta cũng gây sự chiếu xạ tập trung nhưng với quy 
mô thấp hơn hạt alpha. Hạt beta có khoảng chạy dài hơn 
hạt alpha, do đó nó truyền năng lượng ở thể tích lớn hơn và 
gây hiệu ứng có hại thấp hơn hạt alpha.

Các tia X và tia gamma có khả năng đâm xuyên lớn nên 

AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ 

Một số kiến thức cơ bản về ATBX (tiếp theo)
Bảo vệ chống chiếu xạ trong

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.
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gây ít tác hại khi chiếu trong. Các nguồn nơtron do được chế 
tạo đặc biệt nên nó ít có khả năng xâm  nhập vào cơ thể và 
gây ra hiện tượng chiếu trong.

Có 3 con đường để chất phóng xạ vào cơ thể:

- Hô hấp: hít thở các khí và sol khí phóng xạ.

- Tiêu hoá: uống nước hoặc ăn thức ăn nhiễm phóng xạ.

- Hấp thụ: chất phóng xạ hấp thụ qua da hay qua các 
vết thương hở.

Chu kỳ đào thải sinh học của cơ thể đối với chất phóng 
xạ, phụ thuộc vào chu kỳ bán rã vật lý của chất phóng xạ 
(Tp) và chu kỳ đào thải của cơ thể đối với chất phóng xạ 
(Tb): 1/Te = 1/Tp + 1/Tb

Te: là chu kỳ để hoạt độ phóng xạ bên trong cơ thể giảm 
đi một nửa.

* Các biện pháp bảo vệ chống bức xạ chiếu trong

Các quy định chung khi làm việc với nguồn phóng 
xạ hở

Nguồn phóng xạ hở là nguồn mà chất phóng xạ có thể 
làm ô nhiễm môi trường khi sử dụng. Y học hạt nhân là cơ 
sở sử dụng các nguồn phóng xạ hở dưới dạng các đồng vị 
phóng xạ và các dược chất phóng xạ (DCPX).

Nhân viên làm việc với nguồn phóng xạ hở không chỉ 
bị chiếu ngoài mà còn có nguy cơ bị chiếu trong do các 
chất phóng xạ thâm nhập vào cơ thể. Vì vậy, khi làm việc 
với nguồn phóng xạ hở phải thực hiện đồng thời cả 2 biện 
pháp: an toàn chống bị chiếu ngoài và an toàn chống bị 
nhiễm xạ trong.

Các biện pháp an toàn chống chiếu ngoài đã được đề 
cập trong bài viết số trước. Các biện pháp an toàn chống 
chiếu trong gồm có:

- Phân vùng làm việc: mục đích phân vùng làm việc 

nhằm cách ly công việc có tiếp xúc với phóng xạ khỏi những 
công việc khác. Vùng làm việc trong một cơ sở có sử dụng 
chất phóng xạ hở được phân theo nguyên tắc: liều phóng xạ 
giảm dần từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên. Các phòng có 
nguồn phóng xạ hở được bố trí kề cận nhau để tránh nhiễm 
bẩn phóng xạ ra diện rộng. Trong khoa Y học hạt nhân các 
phòng làm việc cần sắp xếp thành 4 nhóm riêng biệt:

+ Các phòng thí nghiệm và các phòng cất giữ, pha chế, 
san liều DCPX.

+ Phòng bệnh nhân uống thuốc, tiêm thuốc phóng xạ, 
phòng đo trên bệnh nhân, phòng điều trị.

+ Nơi chứa các chất thải phóng xạ.

+ Văn phòng, nơi làm việc của nhân viên.

Các phòng phải được thông khí tốt, tường không gồ ghề, 
nên phủ một lớp không thấm nước để dễ tẩy xạ. Hệ thống 
nước phải đầy đủ, hệ thống thải và xử lý chất thải phải hoạt 
động tốt. Dùng vật liệu che chắn: chiều dày của tường, sàn, 
trần nhà, cửa ra vào nhằm đảm bảo giữ liều chiếu ở mức 
giới hạn. Màn chắn di động, áo, kính chì... Chậu rửa có vòi 
được điều khiển bằng chân hoặc khuỷu tay hoặc tự động.

Mặt bàn phải làm từ vật liệu không hấp thụ chất phóng 
xạ, bằng phẳng, không có vết rạn, kẽ nứt, dễ tẩy xạ. Tốt nhất 
là dùng thép không rỉ, kính. Tuy nhiên gạch sứ, men, nhựa 
PE cũng là những vật liệu tốt. Sàn nhà cần phải nhẵn, không 
thấm nước, chịu được chất tẩy xạ.

Xử lý chất thải phóng xạ: các chất thải rắn như kim tiêm, 
các đồ thủy tinh vỡ được thu gom trong các bao bì bằng chất 
dẻo, bao bì này đặt trong thùng bằng kim loại, thùng được 
đóng mở bằng chân. Hàng ngày bao bì được đưa vào vị trí có 
che chắn và bảo vệ chờ phân rã phóng xạ đến mức nhỏ hơn 
quy định mới đưa ra môi trường như rác thải thông thường.

Chất thải lỏng như các dung dịch DCPX thừa, nước ngâm 

Bảng 1. Giới hạn liều hàng năm của một số chất
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Bảng 1. Giới hạn liều hàng năm của một số chất

rửa dụng cụ, chất thải của bệnh nhân dùng DCPX (phân, 
nước tiểu, đờm...) phải được thu gom cho chảy vào một 
trong 2 bể ngầm không thông nhau có độ kín cần thiết để 
chất lỏng không thấm ra ngoài, đủ che chắn bức xạ theo 
quy định, có mái che mưa, dung tích đủ cho phép lưu giữ 
chất thải lỏng trong thời gian cần thiết. Khi bể thứ nhất đầy 
chuyển sang bể thứ hai. Chỉ thải chất thải lỏng có phóng xạ 
ra bên ngoài khi hoạt độ phóng xạ trong bể đã hạ thấp dưới 
mức cho phép.

Các biện pháp bảo vệ chống chiếu xạ trong đối với cá 
nhân

- Không được ăn uống, hút thuốc, dùng mỹ phẩm trong 
các khu vực có nguồn hở.

- Mặc áo choàng, mang găng tay phòng thí nghiệm khi 
cầm, nắm, sử dụng các nguồn phóng xạ.

- Không cất giữ chung thức ăn, thức uống với các nguồn 
phóng xạ, chẳng hạn cùng cất giữ trong tủ lạnh của phòng 
thí nghiệm.

- Tuyệt đối không sử dụng, điều khiển các pipet 
bằng miệng.

- Phải rửa sạch tay sau khi làm việc với các nguồn 
phóng xạ.

- Công việc với nguồn phóng xạ hở nên được thực hiện 
trên một tấm đệm lót để hứng khi có sự đổ tràn và ngăn 
chặn bắn tung toé.

- Thực hiện làm việc với khí phóng xạ hay chất phóng xạ 
dễ bay hơi trong một tủ hút thông khí.

- Giữ ngăn nắp, sạch sẽ các khu vực làm việc. Cặn bã 
phóng xạ, các tấm đệm nhiễm bẩn,… nên được thải hồi 
nhanh chóng.

- Các khu vực cất, chứa chất phóng xạ không được sử 
dụng để cất, chứa các vật khác.

- Sự nhiễm xạ không cần thiết ở các công tắc đèn, 
các núm mở cửa và những vật dụng khác, có thể gây 
nên sự nhiễm bẩn không mong đợi đối với chúng ta, 
nên phải tránh.

- Không nên sử dụng các vật chứa đựng có các gờ sắc 
hoặc nhọn để đựng chất phóng xạ.

- Nên cất các chất phóng cạ khi chúng không được 
sử dụng.

- Cẩn thận khi tiếp xúc với động vật bị nhiễm xạ để tránh 
bị cắn hoặc bị cào xước.

- Nhân viên bức xạ phải được cấp giấy lau dùng một lần 
và khăn mùi xoa giấy; phải có thùng chứa thải đặc biệt cho 
những vật dụng này và coi chúng như là chất thải phóng xạ.

- Mỗi cá nhân đều phải mặc quần áo bảo hộ thích hợp 
khi làm việc trong vùng có vật liệu phóng xạ hở, đeo găng 
tay và sử dụng một lần khi làm việc với vật liệu phóng xạ hở.

- Quần áo bảo hộ phải có màu hoặc dấu hiệu nhận dạng 
khác nhau để dễ nhận biết. Không được sử dụng chúng bên 
ngoài vùng không nhiễm xạ.

- Quần cáo cá nhân phải để trong phòng thay tách biệt. 
Khi thay quần áo phải cẩn thận để tránh nhiễm xạ vào quần 
áo cá nhân.

- Theo dõi liều chiếu cá nhân: theo dõi liều chiếu cá 
nhân thường xuyên là cần thiết và rất quan trọng để kiểm 
tra liều chiếu thực tế từng người cũng như tạo cảm giác an 
toàn, yêu tâm cho người làm việc. Liều chiếu cá nhân được 
xác định hàng tháng hoặc hàng quý rồi tính liều tích luỹ cho 
cả năm. Tuỳ từng loại bức xạ có thể dùng các liều kế khác 
nhau (liều kế dùng phim, bút đo liều cá nhân, liều kế nhiệt 
phát quang...).

- Kiểm tra sức khoẻ: nhân viên làm việc với bức xạ cần 
được kiểm tra sức khoẻ định kỳ nhằm phát hiện sớm các biến 
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đổi, ngăn chặn ảnh hưởng phóng xạ do sức khoẻ không phù 
hợp. Những người làm việc thường xuyên với phóng xạ có 
thể chia làm 2 nhóm: Nhóm làm việc trong điều kiện có thể 
vượt quá 3/10 giới hạn liều hàng năm cần được khám định 
kỳ 1 lần/năm. Nhóm làm việc trong điều kiện không vượt 
quá 3/10 giới hạn liều hàng năm chỉ khám khi có nghi ngờ.

Nội dung khám sức khoẻ giống như khám cho nhân viên 
nói chung nhưng cần phải chú ý những điểm liên quan đến 
các cơ quan nhạy cảm với phóng xạ như máu và cơ quan 
tạo máu, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, da, mắt và thị lực... Xét 
nghiệm máu không những chỉ đếm số lượng máu ngoại vi 
mà cần phải phát hiện những thay đổi về chức năng và hình 
thái của tế bào máu. Sự thay đổi số lượng tế bào máu được 
coi như một test nhạy để đánh giá chiếu xạ ở mức liều cao. 
Ngoài ra cần làm thêm xét nghiệm tế bào. Về mặt thực hành 
xét nghiệm nhiễm sắc thể chủ yếu được làm cho những 
trường hợp bị chiếu xạ tai nạn.

Khám sức khoẻ đột xuất khi có những biểu hiện bất 
thường về sức khoẻ.

Các biện pháp bảo vệ chống chiếu xạ trong đối với bệnh 
nhân

Ứng dụng bức xạ hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị, 

điều quan trọng nhất là bảo vệ an toàn bức xạ cho bệnh 
nhân. Mục tiêu chính là tránh cho bệnh nhân những chiếu 
xạ không cần thiết và hạn chế liều ở mức thấp nhất nhưng 
vẫn đảm bảo được yêu cầu chẩn đoán và điều trị. Để đạt 
được mục tiêu trên cần phải tuân thủ 3 nguyên tắc sau đây:

Chỉ định đúng:

- Mọi phương pháp chẩn đoán và điều trị bằng phóng xạ 
phải được chỉ định bởi các thầy thuốc phóng xạ và phải cân 
nhắc kĩ lưỡng xem có thực sự cần thiết hay không dựa trên 
việc so sánh với các phương pháp khác về lợi ích và thiệt 
hại. Khi có hai phương pháp chẩn đoán và điều trị cùng đưa 
đến một kết quả như nhau thì không dùng phương pháp 
phóng xạ.

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

- Tránh dùng chất phóng xạ cho phụ nữ có thai, nghi có 
thai hoặc đang cho con bú trừ khi có chỉ định lâm sàng bắt 
buộc. Trong trường hợp đó phải sử dụng các biện pháp cần 
thiết để giảm liều tối thiểu cho thai nhi.

- Chỉ dùng bức xạ hạt nhân để chẩn đoán và điều trị cho 
trẻ em khi không có các phương pháp khác thay thế và hoạt 
độ phóng xạ phải giảm theo quy định.

Dùng tấm chì che chắc cơ quan nhạy cảm
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Tận giảm liều chiếu:

- Trong mọi trường hợp phải chú ý giảm liều chiếu cho 
bệnh nhân ở mức thấp nhất đủ đạt được mục đích khám 
chữa bệnh. Để giảm liều chiếu cho bệnh nhân có 3 cách:

+ Máy móc thiết bị chụp chiếu phải đảm bảo các thông 
số về kỹ thuật. Các máy thế hệ mới sẽ có chất lượng hình 
ảnh cao hơn và bệnh nhân phải chịu liều chiếu thấp hơn.

+ Đảm bảo chất lượng các phim chụp để đưa ra các 
thông tin chính xác, tránh cho bệnh nhân phải chụp 
nhiều lần.

+ Khu trú trường nhìn trong chụp chiếu ở mức tối thiểu 
cần thiết là một biện pháp rất có hiệu quả trong việc giảm 
liều chiếu vô ích cho bệnh nhân. 

- Bảo vệ các cơ quan nhạy cảm với phóng xạ: các cơ quan 
nhạy cảm với phóng xạ (tuyến sinh dục, thuỷ tinh thể, tuyến 
giáp, tuyến vú) khi chụp chiếu cần được che chắn bằng các 
dụng cụ bảo vệ thích hợp. Việc sử dụng các tấm che chắn tốt 
có thể  giảm liều sinh dục từ hàng chục đến hàng trăm lần. 
Việc chọn tư thế cho bệnh nhân nhằm tránh cho cơ quan 
sinh dục nằm trong trường chiếu có thể làm giảm liều sinh 
dục ở mức rất đáng kể.

* Một số tổn thương phóng xạ thường gặp

Tổn thương da do phóng xạ (tổn thương phóng xạ 
tại chỗ) 

Tuỳ theo mức độ chiếu, tổn thương da chia ra các 
dạng: dưới ban đỏ, ban đỏ, phỏng nước (rỉ dịch), loét nát 
và hoại tử.

Dạng dưới ban đỏ: Xuất hiện ở liều chiếu 3 Gy thấy hiện 
tượng rụng lông, tóc và tróc vảy da. Khoảng 3 tháng sau 
lông tóc lại mọc bình thường.

Dạng ban đỏ (viêm da nhẹ): Xuất hiện khi chiếu ở liều 8 
Gy, lúc đầu ở nơi da bị chiếu xuất hiện phù nề, có cảm giác 
ngứa và nóng. Khoảng hai tuần sau xuất hiện ban đỏ và bắt 
đầu rụng lông.

Dạng phỏng nước (rỉ dịch), hay viêm da mức độ vừa: 
Xuất hiện khi bị chiếu ở liều 15 Gy. Sau 6 - 10 ngày ở nơi 
bị chiếu xuất hiện nốt phỏng chứa dịch màu vàng, khi bị 
nhiễm khuẩn thì chứa mủ.

Dạng loét nát và hoại tử (viêm da mức độ nặng): Xuất 
hiện khi bị chiếu ở liều 25 Gy và cao hơn. ở ngày thứ 2 - 4 có 
sự thay đổi sắc tố da. Sau đó ở vị trí bị chiếu xuất hiện nốt 
phỏng và hoại tử. Hoại tử do phóng xạ thường dẫn tới vết 
loét kéo dài đôi khi không lành. Thời kỳ hồi phục của dạng 
này kéo dài nhiều tháng, đôi khi hàng năm.

Bệnh phóng xạ do nhiễm xạ trong

Khi xảy ra sự cố hạt nhân các chất phóng xạ có thể phát 
tán ra môi trường, có thể thâm nhập vào cơ thể qua đường 
hô hấp, tiêu hóa, vết thương và gây nên bệnh phóng xạ do 
bị chiếu trong. Tổn thương cấp tính do bị chiếu xạ trong rất 
hiếm gặp và thường bị tổn thương tại vị trí thâm nhập. Khi 
chất phóng xạ vào cơ thể thường gây tổn thương mạn tính. 
Bệnh phóng xạ do nhiễm xạ trong diễn biến theo 3 thời kỳ:

Thời kỳ tiềm ẩn: kéo dài tuỳ theo mức độ, cuối thời kỳ 
này bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, kém ăn, nhức đầu với 
các triệu chứng khách quan như phân không bình thường, 

Tổn thương da dạng phỏng nước hay viêm da mức độ vừaTổn thương da dạng loét nát và hoại tử
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mạch dễ thay đổi… xét nghiệm có thể thấy: tăng bạch cầu 
đơn nhân, công thức bạch cầu chuyển trái.

Thời kỳ toàn phát: kéo dài 2 - 4 tuần, hoặc hơn. Bệnh 
nhân thấy mệt mỏi, kém ăn, nôn nhiều, ỉa lỏng, đái ít. Những 
triệu chứng này dần tăng lên. Mới đầu phân còn lỏng, nhiều 
nước, sau phân ít, đôi khi có lẫn máu, bụng hơi chướng, có 
thể vô niệu. Dấu hiệu nôn chỉ có ở 5-7 ngày đầu còn ỉa lỏng 
thì kéo dài suốt thời kỳ toàn phát, gây nên trạng thái mất 
nước và chất điện giải. Nhiệt độ cơ thể bình thường hoặc hơi 
giảm. Xuất hiện nhiều triệu chứng viêm nhiễm (viêm mũi, 
khí quản, họng,...). Xét nghiệm có bạch cầu tăng, chủ yếu là 
cạch cầu trung tính, trong đó 20% - 40% là bạch cầu non. 
Bạch cầu đơn nhân cũng tăng ở máu ngoại vị. Hồng cầu và 
huyết sắc tố bình thường, số lượng tiểu cầu không thay đổi 
trừ trường hợp nặng kéo dài.

Thời kỳ hồi phục: Tình trạng bệnh nhân khá dần lên, 
thông số xét nghiệm máu dần trở lại bình thường.

Bệnh phóng xạ hỗn hợp (tổn thương hỗn hợp)

Bệnh phóng xạ hỗn hợp xảy ra khi cơ thể chịu tác động 
của nhiều tác nhân trong đó có tác nhân phóng xạ (phóng 
xạ + bỏng hoặc vết thương...). Mỗi dạng hỗn hợp có các đặc 
điểm riêng. Tuy nhiên có thể tóm tắt một số đặc điểm chính 
của bệnh phóng xạ hỗn hợp như sau:

- Các tổn thương làm trầm trọng, nặng thêm lẫn nhau, 
nhất là gây trầm trọng tổn thương phóng xạ.

- Tổn thương hỗn hợp phóng xạ thường dễ gây sốc.

- Thường có biến chứng nhiễm khuẩn: do thiếu máu, 
giảm bạch cầu.

- Thường có xuất huyết: do giảm tiểu cầu, rối loạn tính 
thấm thành mạch.

- Khả năng hồi phục tổn thương bị giảm: quá trình lành 
vết thương, vết bỏng, liền xương... kéo dài.

Bệnh phóng xạ mạn tính

Thường do bị chiếu xạ liều thấp, kéo dài. Bệnh diễn biến 
có 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: chán ăn, mệt mỏi. Kiểm tra máu thấy có 
giảm sút số lượng bạch cầu, sau ít ngày bạch cầu lại trở về 
bình thường. Nếu thấy có biểu hiện đó phải ngừng công 
việc với bức xạ trong vài ba tháng và cho thuốc nâng sức 
chống đỡ của cơ thể. Bệnh có thể khỏi hoàn toàn.

Giai đoạn 2: thể trạng chung sút giảm. Hồng cầu, bạch 
cầu, tiểu cầu đều giảm nhẹ và rất khó phục hồi. Đã xuất 
hiện chẩy máu chân răng, chảy máu mũi, chảy máu dưới da, 
có thể có chảy máu trong. Dấu hiệu suy dinh dưỡng và suy 
nhược thần kinh.

Giai đoạn 3: các triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm 
nặng rõ rệt, hoàn toàn không phục hồi được./. (còn nữa)

QuangLV
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Tuyên truyền về khởi nghiệp

Một trong ba nhóm nhiệm vụ 
chính của Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023 
(Kế hoạch 1523) là thúc đẩy thông 
tin tuyên truyền về khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo. Thực hiện nhiệm vụ 
trong Kế hoạch 1523, Sở Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp 
với Đài Phát thanh và Truyền hình 
Đồng Nai thực hiện công tác tuyên 
truyền chương trình “Khởi nghiệp” 
trên sóng Phát thanh - Truyền hình 
Đồng Nai, đưa tin các hoạt động về 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng 
thời, Sở KH&CN chủ trì xây dựng và 
duy trì Cổng thông tin khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai 
(www.startupdongnai.gov.vn) đến 
nay đã cung cấp hơn 500 tin bài, về 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Năm 
2021, Sở KH&CN xây dựng và đưa vào 
vận hành Sàn giao dịch công nghệ 
thiết bị trực tuyến, nhằm giúp các 
đơn vị/doanh nghiệp, các cá nhân, 
tổ chức KH&CN; đặc biệt là các doanh 
nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia 

giới thiệu và quảng bá công nghệ, 
sản phẩm.

Bên cạnh đó các đơn vị như Tỉnh 
Đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội Doanh nhân 
trẻ, … đã đa dạng hóa các hình thức 
truyền thông về khởi nghiệp như 
các bài viết tuyên truyền trên trang 
thông tin điện tử, các trang mạng 
xã hội do tổ chức Đoàn, Hội quản lý, 
giới thiệu các gương khởi nghiệp tiêu 
biểu, các mô hình làm ăn hiệu quả, 
cập nhập các ý tưởng sáng tạo của 
thanh niên lên Cổng thông tin Ngân 
hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên 
Việt Nam, …

Đào tạo cộng đồng về khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo

Đã có nhiều hoạt động đào tạo, 
tập huấn được tổ chức nhằm trang 
bị kiến thức cơ bản về khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tinh thần 
doanh nhân, tư duy đổi mới sáng tạo 
và khởi nghiệp cho cộng đồng. Thời 
gian vừa qua, Sở Khoa học và Công 
nghệ chủ trì tổ chức 08 lớp tập huấn 
phổ biến kiến thức khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo cho nhiều đối tượng 
khác nhau như: cán bộ làm công tác 

xây dựng chính sách, quản lý, tuyên 
truyền và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh; giáo viên, 
giảng viên trong các trường phụ 
trách các chương trình đào tạo về 
khởi nghiệp; thanh niên, sinh viên, 
học sinh; các cá nhân, tổ chức khởi 
nghiệp. Tỉnh đoàn chủ trì và phối 
hợp với các cơ quan đơn vị cũng đã tổ 
chức một số lớp tập huấn cho đoàn 
viên, thanh niên: Khởi nghiệp từ 
chương trình mỗi xã một sản phẩm 
OCOP, tập huấn bồi dưỡng kiến thức 
về khởi nghiệp và xây dựng ý tưởng 
kinh doanh khởi nghiệp cho sinh 
viên trường Cao đẳng Nghề Công 
nghệ cao, … 

 Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục 
STEM tại các trường học trên toàn 
tỉnh có nhiều khởi sắc, góp phần 
truyền cảm hứng cho hoạt động đổi 
mới sáng tạo bắt nguồn ngay từ các 
em học sinh. Trong tương lai đây là 
nguồn nhân lực có chất lượng cao cho 
xã hội, tạo dựng nền kinh tế tri thức 
và sáng tạo. Rất nhiều hoạt động sôi 
nổi đã được tổ chức: ngày hội stem, 
cuộc thi robotics, thuyết trình giới 

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

PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỈNH ĐỒNG NAI 
Kỳ 3: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai

Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 tại Quyết định số 844/QĐ-TTg 
(Đề án 844) được Chính phủ phê duyệt là cơ sở để các địa phương trong cả nước triển khai các chương trình, kế 
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Tinh thần khởi nghiệp ấy được lan tỏa từ Chính phủ đến các địa phương. Những 
năm gần đây, hoạt động khởi nghiệp ở Đồng Nai diễn ra khá sôi động.
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Sở KH&CN phối hợp huyện đoàn Tân Phú tổ chức tập huấn về khởi nghiệp
và đổi mới sáng tạo cho thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện

thiệu sản phẩm stem, các hoạt động 
trải nghiệm khoa học, sáng tạo. Các ý 
tưởng đổi mới sáng tạo của học sinh 
thông qua các chương trình giáo dục 
stem là một tiền đề quan trọng để 
hình thành nên các ý tưởng, dự án 
khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế số 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ươm mầm khởi nghiệp từ các 
cuộc thi

Thời gian qua các cuộc thi về tìm 
kiếm ý tưởng khởi nghiệp được tổ 
chức, thu hút đông đảo các tầng lớp 
nhân dân tham gia, thông qua đó 
tìm kiếm, tôn vinh các ý tưởng, dự 
án khởi nghiệp xuất sắc trong cộng 
đồng, giới thiệu các mô hình sản xuất 
kinh doanh sáng tạo và hiệu quả, lan 
tỏa tinh thần khởi nghiệp sâu rộng. 
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh Đồng Nai được tổ chức từ 
năm 2019, đến nay, Ban tổ chức cuộc 

thi tiếp nhận trên 60 ý tưởng, dự án 
tham gia; đã xét trao giải cho 12 ý 
tưởng, dự án xuất sắc nhất. Các dự án 
đạt giải nhất đều thuộc lĩnh vực công 
nghệ thông tin, ứng dụng các thành 
tựu của cách mạng công nghệ 4.0. 
Các dự án đạt giải nhì, giải ba từ cuộc 
thi đều có tính mới, tính sáng tạo 
cao, có ứng dụng các công nghệ, kỹ 
thuật tiên tiến vào sản xuất; một số 
dự án được hình thành và phát triển 
trên nền tảng của các đề tài nghiên 
cứu khoa học.  

Tỉnh đoàn và Hiệp hội Doanh 
nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức cuộc 
thi Thắp sáng ý tưởng khởi nghiệp 
thu hút gần 150 ý tưởng trên các lĩnh 
vực khác nhau tham gia. Năm 2020, 
Tỉnh đoàn và Văn phòng điều phối 
chương trình nông thôn mới tỉnh 
đã phối hợp tổ chức Cuộc thi “Thanh 
niên nông thôn sáng tạo khởi nghiệp 
với Chương trình OCOP”, tiếp nhận 

hồ sơ của 30 dự án dự thi. Nhằm 
thúc đẩy phong trào khởi nghiệp 
cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, từ năm 
2019 Hội LHPN tỉnh tổ chức cuộc thi 
“Tìm kiếm ý tưởng kinh doanh, khởi 
nghiệp sáng tạo”. Thông qua cuộc thi 
tập trung vào ươm mầm doanh nhân 
tương lai, khơi dậy tiềm năng, sức 
sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp 
của hội viên, phụ nữ. 

Kết nối cộng đồng khởi 
nghiệp

Các sự kiện kết nối cộng đồng 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây 
dựng văn hóa khởi nghiệp đã được 
triển khai nhằm gắn kết các cộng 
đồng khởi nghiệp, các thành phần 
của hệ sinh thái khởi nghiệp, thu 
hút sự quan tâm tham gia của nhiều 
thành phần. Thực hiện theo Kế hoạch 
1523, Sở Khoa học và Công nghệ chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh tổ chức: tọa đàm 
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trao đổi kinh nghiệm; ngày hội khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng 
Nai; các hội thảo, hội nghị để giới 
thiệu về các công nghệ của cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0 như: “Ứng 
dụng công nghệ Blockchain trong 
sản xuất kinh doanh”, “Ứng dụng 
Công nghệ cao trong lĩnh vực Nông 
nghiệp tại Đồng Nai- Thực trạng và 
giải pháp” … nhằm giúp đội ngũ 
doanh nhân trong tỉnh nhanh chóng 
tiếp cận với trình độ công nghệ tiên 
tiến mới nhất.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh 
niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2022”, 
Tỉnh Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt 
động phong phú như: Ngày hội 
“Thanh niên nông thôn sáng tạo khởi 
nghiệp”; Diễn đàn “Thanh niên nông 
thôn khởi nghiệp”, tổ chức chương 
trình tọa đàm, đối thoại giữa chính 
quyền với doanh nghiệp trẻ, thanh 
niên; tổ chức các hoạt động giao lưu 
giữa thanh niên với các doanh nhân 
thành đạt; nói chuyện chuyên đề về 
khởi nghiệp trong thanh niên. Hội 
Sinh viên tỉnh và Sở Kế hoạch - đầu tư 
phối hợp tổ chức Ngày hội sinh viên 
Đồng Nai sáng tạo - khởi nghiệp. 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì 
triển khai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi 
nghiệp giai đoạn 2017-2025”, đến 
nay các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt 
động nhằm đánh thức tinh thần khởi 
nghiệp trong hội viên, phụ nữ: tổ 

chức ngày hội phụ nữ Đồng Nai sáng 
tạo – khởi nghiệp hàng năm; hội 
nghị chuyên đề, tọa đàm chia sẻ kinh 
nghiệm; tập huấn kiến thức khởi 
nghiệp; ký kết thỏa thuận hợp tác 
với ngân hàng nhằm tạo điều kiện 
để hội viên dễ dàng tiếp cận với các 
gói vay ưu đãi trong quá trình khởi 
nghiệp… 

Hệ sinh thái khởi nghiệp 
trong các trường 

Trường Đại học Lạc Hồng đã thực 
hiện xây dựng hệ sinh thái khởi 
nghiệp trong nhà trường với việc 
quan tâm đầu tư cho các thành tố 
trọng yếu: phát triển đội ngũ giảng 
viên khởi nghiệp, xây dựng chính 
sách hỗ trợ khởi nghiệp trong nhà 
trường, đầu tư cơ sở vật chất cho khởi 
nghiệp, tạo sân chơi cho startup, kết 
nối các doanh nghiệp có sản phẩm 
hỗ trợ trải nghiệm khởi nghiệp; 
thành lập CLB khởi nghiệp thuộc 
Khoa Quản trị – Kinh doanh quốc tế 
với nhiều hoạt động phong phú sôi 
nổi dành cho sinh viên.

Còn tại trường Đại học Công nghệ 
Đồng Nai với nhiều hoạt động phong 
phú truyền đam mê khởi nghiệp 
cho sinh viên: thành lập CLB Khởi 
nghiệp, đã đưa vào hoạt động trung 
tâm sáng tạo và khởi nghiệp dành 
cho sinh viên, nhằm tạo điều kiện 
tối đa cho sinh viên học tập, sáng 
tạo, nghiên cứu khoa học và khởi 
nghiệp; đưa nội dung khởi nghiệp 

vào chương trình học; tổ chức cuộc 
thi khởi nghiệp; mời các doanh nhân 
thành đạt về truyền dạy kinh nghiệm 
cho sinh viên; tài trợ toàn bộ hoặc 
một phần vốn cho các dự án khởi 
nghiệp của sinh viên; xem lập dự án 
kinh doanh của sinh viên là điều kiện 
xét tốt nghiệp… 

Tại phân hiệu trường đại học Lâm 
Nghiệp cơ sở 2 (H.Trảng Bom) đẩy 
mạnh công tác truyền thông, vận 
động sinh viên tham dự các sự kiện 
kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp do Sở 
KH&CN tổ chức, tổ chức cuộc thi tìm 
kiếm ý tưởng khởi nghiệp cấp trường, 

Thời gian qua, hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh 
Đồng Nai từng bước được hình thành 
và phát triển, các thành phần trong 
hệ sinh thái đã tham gia tương đối 
chủ động và tích cực. Hệ thống pháp 
lý thúc đẩy KNĐMST khá đầy đủ, hỗ 
trợ cho hoạt động của các doanh 
nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, 
các phong trào khởi nghiệp trong 
tỉnh còn hoạt động phân tán, thiếu 
tập trung, các mối liên kết giữa các 
thành phần của hệ sinh thái khởi 
nghiệp chưa được hình thành đồng 
bộ nên chưa thật sự phát huy tốt 
nhất vai trò nền tảng, động lực thúc 
đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo, phát triển doanh nghiệp 
đặc biệt là doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ.
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