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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

Trong năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính (PAR 
Index) của tỉnh Đồng Nai xếp hạng 34/63 tỉnh, thành 
phố, đạt 83,83, giảm 13 bậc so với năm 2019; Chỉ số hiệu 
quả quản trị và hành chính công (PAPI) xếp hạng 35/63 
tỉnh, giảm 12 bậc so với năm 2019, thành phố, đạt 42.505 
điểm; Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự 
phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)...

PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
THEO HƯỚNG HỮU CƠ GẮN 
VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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ĐỒNG NAI QUYẾT TÂM
CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ 
PHẢN ÁNH NỀN HÀNH CHÍNH 

CỦA TỈNH

Từ xa xưa con người đã biết dùng men để tráng 
hoặc bao phủ các bề mặt của các dụng cụ thức ăn đồ 
uống nhằm giúp bảo quản thức ăn tốt hơn nhằm chống 
lại sự thẩm thấu ra bên ngoài. Ngày nay, chúng ta biết 
đến men không chỉ phục vụ cho nhu cầu hàng ngày 
mà còn mang lại cho chúng ta một thú vui tao nhã đó 
là dùng để trang trí, trong phần này tác giả muốn đề 
cập đến “men tinh thể”. Men tinh thể là một dạng men 
các hạt tinh thể riêng biệt có nguồn gốc trong nguyên 
liệu thô của men và không hòa tan trong men...



Những năm qua, sản xuất hữu cơ 
đã trở thành xu hướng phát triển của 
ngành nông nghiệp tỉnh, trong đó, 
các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 
đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ 
thuật để thực hiện chăn nuôi an toàn 
sinh học, an toàn dịch bệnh.

Đồng Nai là “thủ phủ” chăn nuôi 
của cả nước khi thuộc tốp đầu về tổng 
đàn gia súc, gia cầm. Theo báo cáo của 
ngành nông nghiệp, tính đến tháng 
9/2021 (số liệu của Cục Thống kê) 
tổng đàn heo 2.398.403 con (không 
tính heo con theo mẹ). Chăn nuôi 
trang trại chiếm hơn 90% tổng đàn, 
chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm gần 10% tổng 
đàn với khoảng 7.700 nông hộ. Tổng 
đàn gà 23.632.200 con, trong đó, chăn 
nuôi trang trại chiếm khoảng 91% 
tổng đàn với 419 trang trại, chăn nuôi 
nông hộ chiếm khoảng 9% tổng đàn, 
với khoảng 22.800 nông hộ. Các loại 
vật nuôi khác: Đàn bò 85.673 con; trâu 

3.725 con; dê khoảng 240.000 con; 
vịt, ngan, ngỗng khoảng 2.500.000 
con; cút khoảng 7.100.000 con…

Hiện các cơ sở trên địa bàn tỉnh 
chăn nuôi theo hướng an toàn sinh 
học, an toàn dịch bệnh và áp dụng 
quy trình GAP trong chăn nuôi. Hiện 
nay có 651 trang trại chăn nuôi được 
cấp chứng nhận an toàn dịch bệnh; 5 
vùng an toàn dịch và 38 cơ sở an toàn 
dịch bệnh cấp xã được chứng nhận 
an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm, 
Newcastle trên gà; 277 trang trại chăn 
nuôi (90 trại gà; 01 trại vịt, 186 trại 
heo) và 04 tổ hợp tác chăn nuôi heo 
(27 hộ thành viên) được chứng nhận 
VietGAHP.

Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng đã 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao 
trong xây dựng chuồng trại, chủ yếu là 
sử dụng hệ thống chuồng kín (chuồng 
lạnh), máng ăn tự động. Chăn nuôi 

chuồng kín giúp cho người chăn nuôi 
kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện tốt 
an toàn sinh học, nâng cao tỷ lệ nuôi 
sống và tăng trọng, tự động hóa các 
khâu trong chăn nuôi giúp người chăn 
nuôi giảm bớt nhân công lao động và 
đảm bảo an toàn sinh học. Bên cạnh 
đó là ứng dụng công nghệ khoa học 
trong xử lý chất thải rắn, nước thải, 
mùi hôi. Mùi hôi trong chăn nuôi được 
giảm thiểu thông qua sử dụng chế 
phẩm sinh học, thực hiện phân bố 
trồng cây xanh quanh trại, quanh vị 
khí khu vực có khả năng phát tán cao. 

Trong công tác phòng chống dịch 
bệnh, người chăn nuôi đã sử dụng các 
loại vaccine để phòng bệnh cho vật 
nuôi, đồng thời áp dụng quy trình 
thực hành chăn nuôi tốt trong chăn 
nuôi (VietGAHP). Hiện có 277 trang 
trại chăn nuôi (90 trại gà; 01 trại vịt, 
186 trại heo) và 04 tổ hợp tác chăn 
nuôi heo (27 hộ thành viên) được 
chứng nhận VietGAHP. Ngoài ra, người 
chăn nuôi còn ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý dữ liệu chăn 
nuôi, giúp kiểm soát các khâu chăn 
nuôi mọi lúc, mọi nơi và phân tích dữ 
liệu để có kế hoạch, định hướng trong 
công tác tăng năng suất, chất lượng, 
phòng chống dịch bệnh, .... 

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 
các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm 
chăn nuôi an toàn như sau: 04 chuỗi 
trứng gà, 07 chuỗi thịt gà, 10 chuỗi 
thịt heo và 01 chuỗi sản phẩm bánh 
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Tieáp theo trang 1

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong xây dựng chuồng trại

PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG HỮU CƠ
GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



kẹo chế biến từ sữa bò của Công ty 
cổ phần chăn nuôi bò và chế biến 
sữa Đồng Nai. Bên cạnh đó, các trang 
trại chăn nuôi bò đã manh nha hình 
thành liên kết với các doanh nghiệp, 
cơ sở giết mổ; một số doanh nghiệp 
đã xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ 
sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm (chủ yếu là sản phẩm bò vỗ béo, 
chăn nuôi heo). Tính đến 31/12/2019, 
tổng sản lượng sản phẩm chăn nuôi 
được tiêu thụ dưới hình thức hợp tác, 
liên kết ước đạt 331.966 tấn với giá trị 
hơn 16,9 tỷ đồng.  

Được biết, Đồng Nai đặt mục 
tiêu đến năm 2025 sẽ đạt tốc độ tăng 
trưởng bình quân khoảng 4 - 5%/
năm; giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 
28.120 tỷ đồng; tỷ trọng giá trị sản 
xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá 
trị sản xuất nông nghiệp đạt 52%; đàn 
heo ổn định 2,5 triệu con, sản lượng 
thịt heo hơi 2025 đạt 485.000 tấn; duy 
trì quy mô đàn gà từ 22 – 25 triệu con, 
sản lượng thịt gà đạt 183.000 tấn; sản 
lượng trứng gia cầm đạt 1.300.000 
ngàn quả; phát triển các vật nuôi có 
giá trị khác và gia tăng sản phẩm chế 
biến cũng như chăn nuôi đạt chứng 
nhận về nông nghiệp hữu cơ.

Theo đó, Đồng Nai sẽ chú trọng 
sử dụng các giống có năng suất cao, 
tính kháng bệnh tốt; ưu tiên sản 
xuất con giống để cung ứng cho nhu 
cầu chăn nuôi trong tỉnh và các địa 
phương trong cả nước. Xây dựng, triển 
khai Chương trình phát triển, sản 
xuất giống vật nuôi phục vụ cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-
2030. Xây dựng Dự án nâng cao năng 

suất chất lượng đàn bò, đàn dê trong 
tỉnh. Xây dựng, triển khai chương 
trình hỗ trợ áp dụng thực hành chăn 
nuôi tốt (VietGAHP) giai đoạn năm 
2021-2025; kế hoạch triển khai thực 
hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 
- 2030; thực hiện Dự án “Truy xuất 
nguồn gốc thực phẩm thiết yếu có 
nguồn gốc động vật trên địa bàn trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-
2020, định hướng đến năm 2025” đã 
được UBND tỉnh phê duyệt.

Tiếp tục xây dựng các cơ sở, vùng 
an toàn dịch bệnh, công tác phòng 
chống dịch bệnh hiệu quả trên địa bàn 
tỉnh. Tổ chức sản xuất chăn nuôi theo 
hướng trang trại, công nghiệp có quy 
mô lớn. Sản xuất dưới các hình thức 
hợp tác và liên kết như tổ hợp tác, HTX, 
đặc biệt là đối với các hộ chăn nuôi nhỏ 
lẻ; liên kết cơ sở chăn nuôi với các đơn 
vị sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn 
nuôi, thu mua, giết mổ, kinh doanh 
động vật, sản phẩm động vật. Tiếp tục 
xây dựng, mở rộng chuỗi xuất khẩu 

thịt gà; xây dựng các chuỗi thị trường 
trong và ngoài tỉnh (vào siêu thị, chợ, 
bếp ăn tập thể, các doanh nghiệp chế 
biến thực phẩm), tập trung cho chuỗi 
vào TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời thực hiện di dời các cơ 
sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 
được phép chăn nuôi. Quản lý chất 
thải chăn nuôi theo các quy chuẩn kỹ 
thuật. Tuyên truyền, tập huấn thực 
hiện các quy định về môi trường; 
hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng 
các biện pháp xử lý môi trường hiệu 
quả như: Áp dụng các biện pháp xử 
lý chất thải, nước thải, môi trường 
chăn nuôi như sử dụng đệm lót sinh 
học, hầm biogas, xây dựng công trình 
xử lý nước thải chăn nuôi, đảm bảo 
xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi 
trường,...; mật độ nuôi phù hợp với 
quy định; xử lý xác động vật chết, 
bệnh, chất thải nguy hại theo quy 
định; quản lý, sử dụng chất thải chăn 
nuôi làm phân bón hữu cơ, làm nước 
tưới tiêu cho cây trồng theo quy định.

Hoài An
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Đồng Nai có 186 trại heo được chứng nhận VietGAHP



...hạng 15/63 tỉnh, thành phố, đạt 88,62%, 
tăng 6 bậc so với năm 2019; Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 20/63 tỉnh, thành 
phố, đạt 64,56 điểm, tăng 3 bậc so với năm 2019.

Nhằm cải thiện và phát huy kết quả đạt được, tiếp 
tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và yêu cầu 
của công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn mới 
trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân 
dân; ngày 09/09/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai 
đã ban hành Quyết định số 3183/QĐ-UBND  về  việc ban 
hành chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai 
đoạn 2021-2030.

Theo đó, với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính 
dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu 

quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ 
Nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường 
lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc 
đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong giai đoạn 
2021 - 2030.

Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 tập trung 
vào 6 nội dung, gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục 
hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công 
vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính 
quyền điện tử, chính quyền số.

Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: tập trung 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính 
và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; 
tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng 
chuẩn hóa hệ thống hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công 
nghệ thông tin kết hợp các giải pháp liên tục cải tiến để 
nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có 
năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát 
triển đất nước; trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền 
lương; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính 
quyền số.

Về cải cách thể chế,  với mục tiêu là tiếp tục xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh 
đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; trọng tâm là về tổ chức bộ 
máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, các cơ chế chính 
sách tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành 
mạnh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phục vụ xây dựng, 
phát triển chính quyền số.

Đến năm 2025, hoàn thiện hệ thống thể chế nền hành 
chính của tỉnh theo quy định của Trung ương và thực tiễn 
của tỉnh, trọng tâm tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý hành 
chính nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ưu tiên hoàn 
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Tieáp theo trang 1

ĐỒNG NAI QUYẾT TÂM CẢI THIỆN, NÂNG CAO
CHỈ SỐ PHẢN ÁNH NỀN HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH
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thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ 
chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật, 
cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường 
đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành 
mạnh, công bằng cho mọi thành phần 
kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 
Đồng thời, hoàn thiện thể chế và các 
khung khổ pháp lý để thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi số, phục vụ có hiệu 
quả việc xây dựng, phát triển chính 
phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Đến năm 2030, hoàn thiện toàn 
diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả 
thể chế của nền hành chính hiện đại, 
thể chế phát triển kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được 
bước đột phá trong huy động, phân bổ 
và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 
để thúc đẩy phát triển đất nước.

Về cải cách thủ tục hành chính, 
mục tiêu công tác cải cách hành chính 
tiếp tục xác định là khâu đột phá 
trong cải cách hành chính của tỉnh 
để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp và đời sống của người 
dân. Tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác định 
mục tiêu thực hiện cải cách quyết 
liệt, đồng bộ, hiệu quả thủ tục hành 
chính liên quan đến người dân, doanh 
nghiệp; thủ tục hành chính nội bộ 
giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà 
soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hoa 
thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy 
trình giải quyết trên cơ sở ứng dụng 
mạnh mẽ công nghệ thông tin; nâng 
cao chất lượng môi trường đầu tư 
kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành 
mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới 
và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử để người dân, doanh 
nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi 
lúc, mọi nơi, trên các phương tiện 
khác nhau.

Đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản 
hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt 
giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ 
quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh tại các văn bản đang có hiệu lực 
thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020. 
Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính theo 
hướng nâng cao chất lượng phục vụ, 
không theo địa giới hành chính, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin, 
giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và 
tạo thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp theo Đề án ban hành tại Quyết 
định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 
của Thủ tướng Chính phủ.

Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính được luân chuyển 
trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết hoặc các cơ quan 
có liên quan được thực hiện bằng 
phương thức điện tử. Tối thiểu 80% 
thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa 
vụ tài chính được triển khai thanh 
toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao 
dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% 
trở lên.

Năm 2021, số hóa kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính đang còn 
hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc 
thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu 

tương ứng là 30%, 20%, 15%; giai 
đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tăng tối 
thiểu 20% dối với mỗi cấp hành chính 
cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm 
bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong 
giải quyết thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử.

Tối thiểu 80% thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, 
huyện, xã có đủ điều kiện, được cung 
cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; trong 
đó, 100% thủ tục hành chính được 
tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết 
trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số 
hồ sơ đạt tối thiểu 60%. 100% thủ tục 
hành chính nội bộ giữa cơ quan hành 
chính nhà nước đủ điều kiện được thực 
hiện trên môi trường điện tử (trừ các 
thủ tục có yếu tố mật, đặc thù).

Mức độ hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp về giải quyết thủ tục 
hành chính đạt tối thiểu 94%; trong 
đó, mức độ hài lòng về giải quyết các 
thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, 
xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%. 
90% thủ tục hành chính nội bộ giữa 
các cơ quan hành chính nhà nước 
được công bố, công khai và cập nhật 
kịp thời.

80% người dân, doanh nghiệp khi 
thực hiện thủ tục hành chính không 
phải cung cấp lại các thông tin, giấy 
tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực 
hiện thành công thủ tục hành chính 
trước đó, mà cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính đang quản lý hoặc thông tin, 
giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà 
nước kết nối, chia sẻ. Năng lực cạnh 
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tranh cấp tỉnh thuộc nhóm 20 địa 
phương dẫn đầu cả nước.

Đến năm 2030, 100% thủ tục 
hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài 
chính được triển khai thanh toán 
trực tuyến; trong đó, tỷ lệ giao dịch 
thanh toán trực tuyến đạt từ 50% 
trở lên. Tối thiểu 90% thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
cấp tỉnh, huyện và xã đủ điều kiện, 
được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 
4, đồng thời, hoàn thành việc tích 
hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực 
tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ 
sơ đạt tối thiểu 80%.

90% số lượng người dân, doanh 
nghiệp tham gia hệ thống Chính 
quyền điện tử được xác thực định 
danh điện tử thông suốt và hợp nhất 
trên tất cả các hệ thống thông tin của 
các cấp chính quyền từ Trung ương 
đến địa phương.

Mức độ hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp về giải quyết thủ tục 
hành chính đạt tối thiểu 95%; trong 
đó, mức độ hài lòng về giải quyết các 
thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, 
xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 92%. 
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc 
nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành 
chính nhà nước, với mục tiêu tiếp tục 
rà soát chức năng, nhiệm vụ của các 
cơ quan hành chính nhà nước các cấp, 
định rõ việc của cơ quan hành chính 
nhà nước; phân định rõ mô hình tổ 
chức chính quyền nông thôn, đô thị; 
tăng cường đổi mới, cải tiến phương 
thức làm việc nhằm nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà 
nước và sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ 
chức cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp theo quy định. Đẩy mạnh phân 
cấp quản lý nhà nước; tăng cường rà 
soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự 
nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, 
có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả 
hoạt động.

Đến năm 2025, phân định rõ chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng 
cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình 
trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ 
sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ 
quan, tổ chức trong hệ thống hành 
chính nhà nước. Hoàn thành việc sắp 
xếp thu gọn các đơn vị hành chính 
theo tiêu chuẩn quy định.

Giảm tối thiểu bình quân 10% số 
lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 
10% biên chế sự nghiệp hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước so với năm 
2021. Múc độ hài lòng của người dân, 
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước đạt tối thiểu 
90%; trong đó, mức độ hài lòng của 
người dân về cung cấp dịch vụ y tế, 
giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%.

Đến năm 2030, triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ theo lộ trình được 
phê duyệt mô hình tổ chức hệ thống 
hành chính nhà nước phù hợp với yêu 
cầu, điều kiện cụ thể của tỉnh. Tiếp tục 
sắp xếp, kiện toàn giảm số cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, 
cấp huyện tương ứng với sắp xếp, kiện 
toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ, giảm 
mạnh đầu mối các tổ chức trung gian. 
Tiếp tục giảm bình quan 10% biên chế 
sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước so với năm 2025.

Mức độ hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước đạt tối thiểu 
95%; trong đó, mức độ hài lòng của 
người dân về cung cấp dịch vụ y tế, 
giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%.

Về cải cách chế độ công vụ, mục 
tiêu xây dựng nền công vụ chuyên 
nghiệp, trách nhiệm, năng động và 
thực tài. Thực hiện cơ chế cạnh tranh 
lành mạnh, dân chủ, công khai, minh 
bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ 
và tuyển dụng công chức, viên chức 
để thu hút người thực sự có đức, có tài 
vào làm việc trong các cơ quan hành 
chính nhà nước.

Đến năm 2025, xây dựng được đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ 
cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức 
danh, vị trí việc làm và khung năng lực 
theo quy định.

Đến năm 2030, xây dựng được 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có 
số lượng, cơ cấu hợp lý; đội ngũ cán 
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ 
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang 
tầm nhiệm vụ: 25% - 35% số lãnh 
đạo, quản lý cấp sở, ngành, UBND 
cấp huyện và tương đương, trên 30% 
số lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực 
thuộc sở, ngành, UBND cấp huyện và 
tương đương, 80% số lãnh đạo, quản 
lý doanh nghiệp nhà nước có đủ khả 
năng làm việc trong môi trường quốc 
tế. 100% cán bộ cấp xã có trình độ 
cao đẳng trở lên, 100% công chức cấp 
xã có trình độ đại học trở lên và được 
chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên 
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môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.

Về cải cách tài chính công, với 
mục tiêu đổi mới mạnh mẽ cơ chế 
phân bổ, sử dụng ngân sách nhà 
nước cho cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm 
vụ được giao và sản phẩm đầu ra, 
nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm và thúc đẩy sự sáng tạo; 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động; kiểm soát tham nhũng tại các 
cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện 
tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, 
đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà nước 
đầu tư tại doanh nghiệp.

Đến năm 2025, thực hiện quy định 
mới về cơ chế quản lý, phân bổ ngân 
sách nhà nước. Tiếp tục rà soát, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật về đổi mới 
cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với 
các cơ quan hành chính nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2025, 
có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công 
lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 
100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự 
nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn 
thành việc chuyển đổi thành công ty 
cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm 
chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đến năm 2030, triển khai thực 
hiện các quy định pháp luật mới về 
cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của cơ 
quan hành chính nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công lập. Giảm bình quân 
15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà 
nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so 
với giai đoạn 2021 - 2025.

Về xây dựng và phát triển Chính 
quyền điện tử, Chính quyền số, với 
mục tiêu tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng 
dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ 
thúc đẩy hoàn thành xây dựng và 
phát triển chính quyền điện tử, chính 
quyền số, góp phần đổi mới phương 
thức làm việc, nâng cao năng suất, 
hiệu quả hoạt động của cơ quan hành 
chính nhà nước các cấp có đủ năng lực 
vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc 
tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch 
vụ công cho người dân, tổ chức.

Đến năm 2025, thực hiện kết nối, 
chia sẻ dữ liệu với 100% cơ sở dữ liệu 
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
do các cơ quan, đơn vị, địa phương 
đang quản lý tạo nền tảng phát triển 
chính quyền điện tử. Kết nối, chia sẻ 
dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một 
cửa cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công 
quốc gia, Hệ thống thông tin một 
của cấp Bộ. 100% người dân, doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến được cấp định danh và xác thực 
điện tử thông suốt và hợp nhất trên 
tất cả các hệ thống thông tin của tỉnh.

100% các hệ thống thông tin 
của tỉnh có liên quan đến người dân, 
doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, 
khai thác được kết nối, liên thông 
qua Trục liên thông văn bản quốc 
gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 
liệu; thông tin của người dân, doanh 
nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại 
các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành, không phải cung cấp 
lại. Kết nối chia sẻ dữ liệu hệ thống 
thông tin báo cáo của tỉnh với Hệ 
thống thông tin báo cáo quốc gia.

Triển khai nhân rộng Hệ thống 
thông tin phục vụ họp và xử lý công 
việc của Chính phủ đến UBND nhân 
dân cấp huyện, UBND cấp xã; 80% 
UBND cấp huyện, 20% cấp xã thực 
hiện họp thông qua Hệ thống này 
đối với các cuộc họp của UBND. 90% 
hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ 
sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ 
sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên 
môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc 
thuộc phạm vi bí mật nhà nước, hồ sơ 
đặc thù). 50% hoạt động kiểm tra của 
cơ quan quản lý nhà nước được thực 
hiện thông qua môi trường số và hệ 
thống thông tin của cơ quan quản lý.

Hoàn thành việc xây dựng và đưa 
vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm 
vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các 
sở, ngành, UBND cấp huyện bảo đảm 
hiển thị theo thời gian thực. Thuộc 20 
nhóm địa phương dẫn đầu về chính 
quyền điện tử.

Đến năm 2030, 100% dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4, được cung 
cấp trên nhiều phương tiện truy cập 
khác nhau, bao gồm cả thiết bị di 
động. 100% hồ sơ công việc tại cấp 
tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp 
huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp 
xã được xử lý trên môi trường mạng 
(không bao gồm hồ sơ xử lý công việc 
có nội dung mật, hồ sơ đặc thù). 70% 
hoạt động kiểm tra của cơ quan quản 
lý nhà nước được thực hiện thông qua 
môi trường số và hệ thống thông tin 
của cơ quan quản lý. Tỉnh thuộc nhóm 
10 địa phương dẫn đầu về chính 
quyền điện tử.

Phương Anh
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...Men tinh thể (men tinh thể tiêu biểu): Bề mặt men tinh 
thể được bao phủ hoàn toàn hay một phần bởi các tinh thể riêng 
lẻ phát triển tốt, các tinh thể thường tạo thành từng chùm, 
thường bao phủ một vùng đáng kể. Các tinh thể thường có hình 
tròn mềm mại, có thể va chạm, chồng đè lên nhau phụ thuộc 
vào thời gian làm mát lò lúc các tinh thể bắt đầu hình thành. 
Trong giai đoạn đầu làm mát nếu giữ nhiệt độ 10900C trong 
khoảng 2 giờ các tinh thể bắt đầu hình dạng kim đơn giản. Việc 
phát triển các hình tròn đầy đủ hơn khi nhiệt độ sau đó được duy 
trì trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giờ. Mỗi thành phần trong 
men tinh thể có vai trò đặc biệt nhưng đây không phải là yếu tố 
duy nhất để tạo nên “hiệu ứng tinh thể” (Oxit kẽm kết hợp kết 
hợp với đá lửa và cung cấp kẽm silicat hình thành các tinh thể 
lớn - thành phần chính của tinh thể là đất đá lửa. Oxit titan góp 
phần cho hạt nhân cho “hạt giống” để tạo nên các tinh thể)

Men tinh thể phân làm 2 loại; đó là tinh thể vĩ mô(những 
hạt tinh thể lớn và phát triển rộng) và tinh thể vi mô. Sự phát 
triển men tinh thể  của men tinh thể phụ thuộc vào:

a/ Đặc tính hoá học và tính chất vật lý của men cơ bản
b/ Các oxit cơ bản được dùng để tạo thành Silic bảo hòa 

men cơ bản và cuối cùng xuất hiện sự kết tinh trong lúc làm 
nguội

c/ Nhiệt độ và thời gian nung bên cạnh đó thời gian lưu 
mẫu rất quan trọng

  Để điều chế men tinh thể được tốt, chúng ta cần phải biết 
đến các yếu tố sau:

* Các chất cơ bản dùng trong men tinh thể vĩ mô là kẽm, 
titan và sắt: Kẽm hình thành các tinh thể giống hình cái quạt; 
riêng tinh thể Vilemit(2ZnO.SiO2) có thể đường kính tinh thể đạt 
được tới 7,6 cm.

Titanit (CaO.TiO2.SiO2 ) dễ dàng hình thành các tinh thể 
nhỏ (tinh thể hình kim). Thông thường tinh thể rất nhỏ chúng 
tạo cho men có cấu kết mờ. Titanit sẽ cho tinh thể dễ dàng hơn 
Vilemit (2ZnO.SiO2) 

* Giới thiệu một số công thức men tinh thể :
- Men aventurin ( nhiệt độ 12050C-12500C):
  Borac(Na2O.2B2O3.10H2O)  172,9
  Bo cacbonat    9,8
  Boric axit(B2O3.2H2O)          12,4
  Caolin(  Al2O3.2SiO2.2H2O)    6,4
  Cát (flin)                          177,0

  Sắt oxit đỏ(Fe2O3)               67,0
- Men tinh thể kẽm ( 9500C):
  Kẽm oxit                               20,00
Sienit nefelin
 (K2O.3Na2O.4Al2O3.9 SiO2)     50,00
  Bari cacbonat(BaCO3)        15,00
  Silic oxit                            15,00
- Men tinh thể Titan (13250C)
  Sođa khan(Na2CO3)    50,00 
  Cát(SiO2)             100,00
  Kẽm oxit(ZnO)           50,00
  Titan oxit(TiO2)   20,00
+ Lưu ý:
- Các loại men tinh thể được nghiền và dùng ngay vì nếu để 

lâu Boric axit sẽ mất tác dụng trên men.
* Nhôm oxit (Al2O3 ): là chất làm ảnh hưởng đến độ nhớt 

của men chảy một cách đáng kể, sự hiện diện của nó sẽ tác động 
đến sự hình thành tinh thể, kích thước tinh thể. Bên cạnh đó 
nhôm oxit có thể cản trở hay làm giảm sự hình thành tinh thể do 
đó thật dễ hiểu khi thấy nó vắng mặt trong nhiều công thức men 
hay là hiện diện với một lượng rất nhỏ.

* Nung: Sự lựa chọn thành phần  dùng trong men sẽ dẫn 
đến các phạm vi nhiệt độ chín của sản phẩm. Đối với mỗi loại 
men tinh thể có một thời kỳ lưu khác nhau nhiệt độ/thời gian do 
đó việc điều chỉnh nhiệt độ cần phải phù hợp đối với quá trình 
nung. Nếu làm nguội quá nhanh trong thời kỳ này, kết quả thu 
được hoặc là không có bất kỳ tinh thể nào hoặc tinh thể rất nhỏ 
trên men. Vì thế các nhà nghiên cứu men đã tạo nên kỹ thuật 
“ gieo ” vào men chất mầm nhằm thay đổi kích thước và hình 
dạng tinh thể theo ý muốn đề ra; chất tạo mầm thường dùng 
là Vilemit(2ZnO.SiO2) được tạo ra bằng cách trộn ZnO với SiO2  
theo tỉ lệ 2:1 và thường cho thêm một chất chảy khoảng 10 % 
(Pb3O4)  hoặc khoảng  20% Na2SiO3 ; khi ta nấu chảy thu được 
frit đục với các tinh thể 2ZnO.SiO2

* Thực hành lò nung: Bởi vì men tinh thể có tính chảy rất 
lớn, chúng có tính chảy tự do trên cả mặt nghiên và đứng do đó 
chọn men phải tính đến điều đó và chấm men dầy và chú ý khi 
đưa sản phẩm vào lò nung cần phải có tấm lót dưới sản phẩm 
tránh trường hợp sự tích tụ men tại đáy sẽ làm dính vào giá lò, 
khi nguội sẽ đóng cứng lại làm hư hại đến giá lò.

                                                   Nguyễn Hùng Cường

Tieáp theo trang 1

Nghiên cứu về men Tinh thể 
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Mướp đắng, hay Khổ qua. Tên 
khoa học: Momordica charantia L., họ 
Bí (Curcubitaceae).

Đặc điểm: Cây mướp đắng thân 
thảo, mọc leo nhờ tua cuốn dài, thân 
có cạnh, phần um có lông tơ. Lá mọc 
so le, phiên lá chia làm 5-7 thùy, mép 
khía răng cưa, trên gân lá có lông 
ngắn. Hoa mọc riêng lẻ ở kẽ lá, có 
cuống dài.  Hoa đực, hoa cái cùng gốc, 
cánh hoa màu vàng nhạt, mỏng. Qủa 
hình thoi dài 7-9cm, mặt ngoài vỏ có 
u nổi lên gồ ghề, quả non có màu vàng 
xanh, khi chín ngả sang vàng hồng. 
Trong quả có nhiều hạt det, đầu có 
răng, bọc ngoài một lớp màng đỏ. Cây 
mướp đắng được nhân dân ở nhiều 
vùng của nước ta trồng để lấy quả làm 
rau, ăn, làm thuốc chữa bệnh. 

Thành phần hóa học: Quả chứa 
glycosid đắng, vitamin B1, C. Hạt chứa 
chất béo, chất đắng.

Công dụng: Chữa ho, sốt, tắm 
cho trẻ em trừ rôm sảy, chữa bệnh 
đái đường

+ Qủa mướp đắng có vị đắng, hơi 
ngọt, tính lạnh, có tác dụng giải nhiệt, 
sáng mắt, mát tim, nhuận tỳ vị bổ 
thận, gan, có lợi cho máu, tăng cường 
sức khỏe, giải phiền khát.

+ Dây và lá khổ qua tươi đem nấu 
(hoặc giã lấy nước) để uống có công 
dụng hạ sốt, hoặc giã lá và dây để đắp 
trị mụn nhọt; Dân gian một số nơi còn 
dùng khổ qua (loại mọc hoang dại, trái 
nhỏ bằng ngón chân cái) dùng cả trái, 
dây và lá để chữa trị các chứng thuộc 
về gan - bằng cách chặt khúc ngắn 3-4 
cm, đem phơi khô để nấu nước uống 
hằng ngày.  Dây khổ qua còn dùng trị 

các chứng lỵ, đặc biệt là lỵ amíp; 
+ Hạt khổ qua (hạt của trái già) 

dùng trị ho và viêm họng - bằng cách 
nhai hạt và nuốt nước từ từ rồi bỏ 
xác; Dân gian thường dùng hạt khổ 
qua chữa trị mỗi khi bị côn trùng cắn 
- dùng khoảng 10 gr hạt nhai, nuốt 
nước, còn xác hạt thì đắp lên vết cắn; 

Người ta còn dùng hoa khổ qua 
phơi khô, tán thành bột để dành uống 
trị đau bao tử.

Một số bài thuốc:
+ Dùng mướp đắng 1 quả, 

đường kính trắng 60 gr. Mướp đắng 
rửa sạch, bỏ lõi, giã nhuyễn, cho vào 
đường trộn đều. Sau 2 giờ, vắt lấy 
nước cốt uống. Bài thuốc này chữa 
đau răng do nắng nóng hay ăn nhiều 
chất cay nóng hiệu quả.

+ Dùng mướp đắng tươi 60 - 80 
gr, rau cần 200 gr, sắc nước uống trong 
ngày, liên tục 7 - 10 ngày (một liệu 
trình) chữa tăng huyết áp.

+ Mướp đắng tươi 60 - 80 gr (hoặc 
30 - 40 gr khô), thái nhỏ, hãm nước 
sôi, uống thay trà trong ngày. Cũng 
có thể dùng mướp đắng phơi hoặc sấy 
khô, tán thành bột mịn, ngày uống 3 
lần, mỗi lần 10 gr bằng nước đun sôi. 
Bài thuốc này chữa đái tháo đường 
hiệu quả.

* Lưu ý:  những người tỳ vị hư 
hàn, thường bị tiêu chảy, hay cơ thể 
không có thực nhiệt (không nóng 
trong người), thì không nên dùng 
thường xuyên khổ qua, vì dễ làm lạnh 
bụng, dễ bị tiêu chảy.

Vân Khánh

Tieáp theo trang 1

CÂY MƯỚP ĐẮNG

Mướp đắng

Lá khổ qua

Hoa khổ qua
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KHUYẾN CÁO CÁC SINH VẬT GÂY HẠI 
TRÊN CÂY TRỒNG VỤ THU-ĐÔNG 2021

Dự báo về tình hình sinh vật gây hại vụ Thu Đông năm 
2021, Cục Bảo vệt thực vật cho biết, tính đến thời điểm đầu 
tháng 6/2021, trong vụ Hè Thu 2021 diện tích nhiễm bệnh 
vàng lùn – lùn xoắn lá tăng so với cùng kì năm trước. Đây 
là nguy cơ lớn cho lúa Thu Đông - Mùa 2021, hơn nữa đây 
cũng là cầu nối của dịch bệnh sang vụ Đông Xuân 2021-2022 
ở  Đông Nam bộ (xuống giống 1,6 triệu ha từ tháng 10-
12/2021) nếu không thực hiện tốt những giải pháp quản lý 
kịp thời và hiệu quả. 

Sâu cuốn lá nhỏ và bệnh đạo ôn lá sẽ phát sinh mạnh vào 
tháng 8/2021 vì đây là giai đoạn lúa phát triển xung yếu, ẩm 
độ cao. Cuối tháng 8 và tháng 9 là lúc giai đọan lúa Thu Đông 
đa phần ở vào giai đọan đòng- trỗ, do vậy, những trà lúa gieo 
sạ dày bón phân nhiều phải chú ý thường xuyên phòng trừ 
bệnh khô vằn. Tháng 9 bệnh đạo ôn cổ bông sẽ xuất hiện, 
đây cũng là thời điểm bệnh bạc lá (cháy bìa lá) và lem lép hạt 
thường phát sinh và gây hại mạnh, cần có biện pháp phòng 
trừ thật tốt. Ngoài các đối tượng trên, cần lưu ý chuột, sâu 
năn, nhện gié…

Trên đối tượng các cây trồng khác, bệnh chết nhanh, chết 
chậm trên hồ tiêu xuất hiện phổ biến và gây hại nặng trong 
mùa mưa (tháng 6 – 10) và đầu mùa khô (tháng 11 - 12). 
Từ tháng 8-10/2020 thường chịu ảnh hưởng của mưa, bão 
diện tích nhiễm bệnh đốm nâu trên thanh long sẽ gia tăng 
cần lưu ý trên những vườn đang mang trái có thể sẽ bị nặng. 
Ngoài các đối tượng trên cũng cần lưu ý bệnh thán thư trên 
sầu riêng và điều, bệnh Greening trên cây có múi, sâu đầu 
đen trên dừa...

Về các biện pháp phòng ngừa, Cục Bảo vệ thực vật khuyến 
cáo, trên cây lúa sau khi thu hoạch lúa Hè Thu 2021 nông 
dân cần vệ sinh đồng ruộng, cài ải đảm bảo thời gian cách 
ly nguồn bệnh tối thiểu là 15 ngày. Củng cố, tăng cường hệ 
thống bẫy đèn ở địa phương giúp phát hiện nhanh chóng, kịp 
thời cao điểm thành trùng rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu năn… 
Áp dụng các biện pháp tổng hợp để diệt trừ chuột, ốc bươu 
vàng ngay từ đầu vụ. Thực hiện đồng bộ chương trình IPM, 3 
giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, Công nghệ sinh thái (trồng hoa 
trên bờ ruộng). Tập trung vào các biện pháp gieo cấy thưa, 
bón phân cân đối, tạo cây lúa khỏe ngay từ đầu vụ chống chịu 
tốt với các đối tượng sâu bệnh và ảnh hưởng từ môi trường.

Bệnh khảm lá sắn vẫn chưa được khống chế hiệu quả, tiếp 
tục lây lan sang một số vùng trồng sắn mới, tuy nhiên mức độ 
bệnh và mức độ ảnh hưởng đến năng suất sắn đã giảm và đã 
chọn tạo được giống kháng bệnh. Để có thể kiểm soát, giảm 
thiểu mức độ phát sinh, gây hại của bệnh cũng như hướng 
tới các giải pháp việc kiểm soát bệnh khảm lá sắn hiệu quả 
và bền vững các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong 
công tác kiểm dịch nội địa, tìm những giống sắn chống chịu 
với bệnh khảm lá nhằm đa dạng hóa nguồn giống ngoài 02 
giống HN3, HN5 đã được khuyến cáo; điều tra phát hiện kịp 
thời những diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn khoanh vùng, 
phun thuốc trừ bọ phấn trắng và tiêu hủy nguồn bệnh triệt 
để; bên cạnh đó xây dựng mạng lưới nhân giống sạch bệnh 
trong nông dân nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu cung ứng 
giống sạch bệnh.                                                   

Để phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất dịch hại 
cây trồng, Cục Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm 
Bảo vệ thực vật vùng phối hợp, hướng dẫn các Chi cục Bảo vệ 
thực vật tỉnh, thành chủ động trong công tác điều tra, dự tính, 
dự báo tình hình phát sinh và chỉ đạo phòng trừ các sinh vật 
gây hại. Trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, 
tập huấn, nhân rộng các mô hình sản xuất thân thiện với môi 
trường như chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), 3 
giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, công nghệ sinh thái; đẩy mạnh áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật BVTV, các kết quả nghiên cứu khoa 
học, quy trình sản xuất an toàn đưa vào sản xuất. 

P.Nga

Trong vụ Hè Thu 2021 diện tích lúa nhiễm bệnh vàng lùn – lùn 
xoắn lá tăng so với cùng kì năm trước
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Theo định nghĩa của Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO): “Kiểu 
dáng công nghiệp là các khía cạnh 
mang tính chất trang trí hay thẩm 
mỹ của sản phẩm. Kiểu dáng có thể 
bao hàm các khía cạnh ba chiều, 
ví như hình dạng hoặc bề mặt của 
sản phẩm, hoặc các khía cạnh hai 
chiều, ví như mẫu hoa văn, đường 
nét hoặc màu sắc”. Kiểu dáng công 
nghiệp được sử dụng cho nhiều loại 
sản phẩm công nghiệp và thủ công 
nghiệp như: Đồ gia dụng, thiết bị 
điện tử, đồ trang sức, phương tiện 
giao thông, kết cấu kiến trúc….
Nhãn hiệu có thể được xem là kiểu 
dáng công nghiệp nếu được trình 
bày một cách độc đáo bởi những 
họa tiết, hoa văn mang tính thẩm 
mỹ. Kiểu dáng công nghiệp là tài 
sản có giá trị không nhỏ trong 
doanh nghiệp; không chỉ nâng cao 
giá trị thẩm mỹ của hàng hóa, hấp 

dẫn thị hiếu người tiêu dùng, kiểu 
dáng công nghiệp còn giữa vai trò 
thúc đẩy sự cạnh tranh của hàng 
hóa để gia tăng giá trị của sản 
phẩm. Doanh nghiệp phải bỏ ra 
chi phí rất lớn để đầu tư, sáng tạo 
ra các mẫu mã, bao bì mới nhưng 
sản phẩm ngay lập tức bị sao chép. 
Chính vì vậy cần đảm bảo rằng một 
kiểu dáng công nghiệp khi đưa ra 
thị trường phải có đủ cơ sở pháp lý 
để được bảo hộ một cách hữu hiệu, 
chống lại sự sao chép và tránh được 
các rủi ro xung đột với các doanh 
nghiệp khác.

I. Chức năng của kiểu dáng 
công nghiệp và sự cần thiết phải 
bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

Mặc dù các định nghĩa trên 
không đề cập đến các đặc điểm 
kỹ thuật hoặc chức năng của sản 
phẩm, tuy nhiên, kiểu dáng công 

nghiệp có vai trò vô cùng quan 
trọng đối với sản phẩm, vì nó là cái 
nhìn đầu tiên của người tiêu dùng 
về sản phẩm. Do đó, ngoài chức 
năng phân biệt hình dáng, màu sắc 
giữa các sản phẩm cùng loại, kiểu 
dáng công nghiệp còn có chức năng 
thẩm mỹ, hấp dẫn thị hiếu làm cho 
sản phẩm đẹp hơn, kích thích người 
tiêu dùng muốn mua hàng nhiều 
hơn, qua đó làm tăng lợi nhuận cho 
nhà sản xuất người tiêu dùng thông 
qua những hình dáng và màu sắc 
đặc trưng riêng của sản phẩm đó. 
Bên cạnh đó, hình dáng bên ngoài 
của sản phẩm cũng là yếu tố quan 
trọng trong việc góp phần nâng cao 
tiện ích của sản phẩm, giúp cho sản 
phẩm được sử dụng thuận lợi và 
phổ biến. 

Một khi kiểu dáng công nghiệp 
đã được bảo hộ, chủ sở hữu công 
nghiệp đó có quyền chống lại việc 

Vai trò của bảo hộ
Kiểu dáng Công nghiệp trong đời sống
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sao chép trái phép hoặc giả mạo của 
các bên thứ 3. Nói một cách khác, 
chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp 
được có quyền ngăn cấm các bên 
thứ 3 sản xuất, bán hoặc nhập khẩu 
sản phẩm mang hoặc thể hiện kiểu 
dáng là bản sao của Kiểu dáng công 
nghiệp đã được bảo hộ nếu không 
được sự cho phép của chủ sở hữu 
của kiểu dáng công nghiệp đó.

Kiểu dáng công nghiệp thể hiện 
được tính thẩm mỹ và mang tính 
thu hút của một sản phẩm, do đó 
kiểu dáng công nghiệp bổ sung giá 
trị thương mại cho sản phẩm và tạo 
điều kiện cho việc tiếp thị và thương 
mại hóa sản phẩm. Theo pháp luật 
của hầu hết các quốc gia, kiểu dáng 
công nghiệp được bảo hộ phải có 
tính hấp dẫn về mặt thị giác. Điều 
đó có nghĩa là các yếu tố kỹ thuật 
của sản phẩm mang kiểu dáng công 
nghiệp sẽ không được bảo hộ dưới 

danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp.  

Quyền của chủ sở hữu kiểu dáng 
công nghiệp chỉ phát sinh trên cơ 
sở bằng độc quyền và trong thời 
hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, 
chủ sở hữu có độc quyền sử dụng và 
chuyển giao. Chủ sở hữu kiểu dáng 
công nghiệp được hưởng lợi thông 
qua việc phát triển, khai thác sản 
phẩm của họ và việc bảo hộ đảm 
bảo cho họ cơ hội thu hồi vốn đầu tư 
một cách hợp lý để bù đắp chi phí về 
vật chất, trí tuệ và hưởng lợi nhuận 
từ việc khai thác thành quả của 
mình. Mặt khác, người tiêu dùng 
và công chúng nói chung cũng được 
hưởng lợi vì việc bảo hộ kiểu dáng 
công nghiệp tạo điều kiện cho cạnh 
tranh lành mạnh, khuyến khích sự 
sáng tạo nhằm tạo ra sản phẩm đa 
dạng và thu hút về mặt thẩm mỹ. 
Việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 
đưa ra sự sáng tạo vào lĩnh vực công 

nghiệp và sản xuất, góp phần mở 
rộng các hoạt động thương mại và 
tăng khả năng xuất khẩu cho các 
sản phẩm quốc gia. Do vậy, bảo hộ 
kiểu dáng công nghiệp mang lại lợi 
ích cho chủ sở hữu, người tiêu dùng 
và sự phát triển của nền kinh tế nói 
chung. 

Kiểu dáng công nghiệp được 
bảo hộ như thế nào? Tại hầu hết các 
quốc gia, để được bảo hộ thì chủ 
của kiểu dáng công nghiệp phải 
đăng ký và nếu đáp ứng các yêu cầu 
thì quyền sở hữu công nghiệp được 
thừa nhận thông qua việc xác nhận 
bằng văn bản bảo hộ (bằng độc 
quyền kiểu dáng công nghiệp) của 
cơ quan quản lý nhà nước về kiểu 
dáng công nghiệp của quốc gia chủ 
sở hữu đăng ký.

Theo nguyên tắc chung, để được 
đăng ký, kiểu dáng công nghiệp phải 
có tính mới hoặc nguyên gốc, phải 

Kiểu dáng của Victorinox Ltd đã được bảo hộ
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có khả năng áp dụng bằng phương 
pháp công nghiệp (áp dụng công 
nghiệp). Mỗi quốc gia có quy định 
khác nhau về tiêu chuẩn mới và tính 
nguyên gốc cũng như thủ tục đăng 
ký. Cụ thể, các nước có quy định, có 
nước không quy định về việc thẩm 
định hình thức và thẩm định nội 
dung đơn đăng ký kiểu dáng công 
nghiệp, đặc biệt là việc thẩm định 
tính mới hoặc tính nguyên gốc của 
kiểu dáng công nghiệp.

Chủ kiểu dáng công nghiệp có 
quyền nộp đơn đăng ký về kiểu 
dáng công nghiệp là: Tác giả (người 
hoặc người trực tiếp tạo ra kiểu 
dáng công nghiệp bằng chính công 
sức, chi phí và vậy chất của mình); 
tổ chức/cá nhân giao việc, cung cấp 
chi phí và vật chất cho tác giả hoặc 
ký hợp đồng thuê việc với tác giả 
và không có thỏa thuận trong hợp 
đồng thuê việc này. 

Theo quy định của Việt Nam, 
kiểu dáng công nghiệp muốn được 

bảo hộ phải đáp ứng đủ 3 điều 
kiện: Có tính mới, có tính sáng tạo 
và có khả năng áp dụng trong công 
nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp 
được coi là có tính mới nếu kiểu 
dáng công nghiệp có khác biệt đáng 
kể với những kiểu dáng công nghiệp 
đã được bộc lộ dưới hình thức sử 
dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất 
kì hình thức nào khác ở trong nước 
hoặc nước ngoài trước ngày nộp 
đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu 
đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
được hưởng quyền ưu tiên. 

Kiểu dáng công nghiệp được coi 
là có khả năng áp dụng trong công 
nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để 
chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình 
dáng bên ngoài là kiểu dáng công 
nghiệp đó bằng phương pháp công 
nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Kiểu 
dáng công nghiệp được coi là có tính 
sáng tạo nếu dựa vào các Kiểu dáng 
công nghiệp đã được bộc lộ công 
khai dưới hình thức sử dụng, mô 
tả bằng văn bản hoặc bất cứ hình 

thức nào khác ở trong nước hoặc ở 
nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc 
trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký 
kiểu dáng công nghiệp được hưởng 
quyền quyền ưu tiên, kiểu dáng 
công nghiệp đó không thể được tạo 
ra đối với người hiểu biết trung bình 
về lĩnh vực  tương ứng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 
14 Luật sở hữu trí tuệ thì bản họa 
đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan 
đến địa hình, kiến trúc, công trình 
khoa học được coi là tác phẩm được 
bảo hộ quyền tác giả. Hình dáng 
bên ngoài của các công trình xây 
dựng dân dụng hoặc công nghiệp 
thường được quy định trong các 
bản thiết kế bằng các bản sơ đồ, 
bản vẽ đặc trưng. Trong trường hợp 
này, các bản vẽ đó đã được coi là tác 
phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Vì 
vậy, hình dáng bên ngoài của các 
công trình đó sẽ không được bảo hộ 
là kiểu dáng công nghiệp.

NHC

Kiểu dáng công nghiệp phải có khả năng sản xuất công nghiệp



Quan niệm thông thường cho rằng, 
ăn nhiều sẽ dẫn đến béo phì. Đây là một 
thực tế đã được nhiều nghiên cứu xác 
nhận. Tuy thế, vẫn luôn luôn có những 
ngoại lệ khi một số người ăn rất nhiều 
nhưng vẫn không hề “lên cân” nhanh 

trong khi nhiều người chỉ cần “thở” là đã 
phải thay size quần áo mới. Các nghiên 
cứu gần đây trên bộ gen của người đã 
phát hiện các gen có khả năng “chống 
béo phì”. Tiềm năng ứng dụng của 
phát hiện này được xem là rất lớn khi 

trên toàn thế giới hiện nay, số người 
béo phì là khoảng 2.1 tỷ người, chiếm 
tới 30% dân số toàn cầu; hàng năm có 
khoảng 3 triệu người chết vì béo phì và 
tiêu tốn hàng trăm tỷ dollar cho công 
nghệ giảm béo. Với sự phát triển của 
công nghệ y sinh học, các nhà khoa học 
hi vọng sẽ tìm ra cách để tạo ra những 
phương pháp mới để giảm cân cho 
người béo phì. 

Trong nghiên cứu mới, các nhà 
khoa học đã giải trình tự bộ gen của 
hơn 640.000 người béo phì từ Mexico, 
Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, tuy thế thay 
vì tập trung vào toàn bộ ADN thì các 
chuyên gia chỉ tập trung vào exome - 
một phần của bộ gen mã hóa protein. 
“Exome là một tập hợp con của bộ gen 
bao gồm các gen mã hóa của một sinh 
vật cụ thể. Mỗi gen mã hóa là một exon, 
tập hợp các gen sẽ tạo thành exome. 
Trong cơ thể, exome được phiên mã ra 
các mRNA, sau đó từ mRNA cơ thể tiếp 
tục thực hiện cơ chế dịch mã chúng 
ra protein. Vaccine công nghệ mRNA 
chống dịch Covid – 19 hiện nay sử dụng 
mRNA theo cơ chế này của cơ thể”, Ruth 
Loos, một nhà di truyền học tại Đại học 
Copenhagen giải thích. “Đây là một 
khối lượng công việc khổng lồ, nó giống 
như một bức ảnh với hàng ngàn điểm 
ảnh (pixel) tiết lộ các chi tiết nhỏ của 
một cảnh. Số lượng mẫu (những người 
tham gia nghiên cứu) đã giúp tăng 
xác suất có thể tìm thấy những cá thể 
(người) mang những gen tốt hiếm gặp 
giúp chống lại béo phì”.  

Song song với quá trình giải trình 
tự bộ gen của những người bị béo phì 

GEN CHỐNG BÉO PHÌ
Phát hiện 
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tham gia lấy mẫu, các nhà nghiên cứu 
kiểm tra chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) 
của từng người rồi phân loại ra 3 nhóm, 
nhóm thứ nhất có chỉ số BMI cao (béo 
phì quá cỡ), nhóm thứ hai có chỉ số thấp 
hơn (hơi béo phì) và nhóm thứ ba có chỉ 
số trung bình (béo phì ở mức vừa). Tiếp 
đó, họ phỏng vấn từng người để lập 
bảng thống kê về chế độ ăn uống của 
các nhóm và tìm ra nhóm tiêu thụ nhiều 
năng lượng hàng ngày nhất nhưng vẫn 
có cân nặng trong ngưỡng thấp. Kiểm 
tra bộ gen của nhóm người “ăn nhiều” 
nhưng “lên cân ít” này, các nhà khoa 
học phát hiện có tới số 16 gen liên quan 
đến chỉ số BMI của cơ thể. “Bước đầu, 
chúng tôi tìm thấy 5 gen cùng mã hóa 
cho một loại protein trên bề mặt các tế 
bào, các protein này được gọi là Thụ thể 
bắt cặp với protein G (G-protein coupled 
receptor). Các nghiên cứu chuyên sâu 
về não trước kia (của các nhà khoa học 
khác) cho chúng ta thông tin về tỷ lệ rất 
cao các protein này tại vùng dưới đồi 
(tiếng Anh: hypothalamus) của não. Do 
5 gen này mã hóa cho các protein kia 
nên khi lượng protein tăng cao ở khu 
vực nào, nghĩa là gen đang biểu hiện 
rất mạnh ở vùng đó của cơ thể. Sự trùng 
hợp thú vị ở đây là, các dữ liệu nghiên 
cứu não bộ và thần kinh ở những công 
trình khoa học trước đó cho biết rằng, 
vùng dưới đồi là một vùng não có vai 
trò quan trọng trong việc kiểm soát cơn 
đói và điều hòa quá trình trao đổi chất 
trong cơ thể”, Loos nói. 

Đi sâu vào nghiên cứu, các nhà khoa 
học xác định trong 5 gen kia thì gen 
GPR75 có ảnh hưởng mạnh nhất tới 
chỉ số BMI của những cá nhân tham gia 
khảo sát. “Những người có gen GPR75 
không hoạt động thì có cân nặng trung 
bình thấp hơn 5.3 kg so với những 
người mang gen hoạt động; không 
những thế, khảo sát cho thấy nhóm 

người mang gen GPR75 bị bất hoạt có 
hệ số BMI béo phì thấp hơn một nửa khi 
kiểm chứng với nhóm người mang gen 
GPR75 hoạt động. Điều này có nghĩa là ở 
những người mà GPR75 hoạt động càng 
mạnh thì khả năng họ bị chứng thèm 
ăn, tăng cân và béo phì càng cao”, Sadaf 
Farooqi, một nhà nghiên cứu béo phì 
tại Đại học Cambridge phân tích. “Tuy 
nhiên, các cá nhân mang gen GPR75 
bất hoạt là rất hiếm. Trong nghiên cứu 
của chúng tôi, chỉ có một trong 3000 
người là mang chúng. Thực tế là việc 
bất hoạt gen GPR75 có tác dụng như 
một cơ chế bảo vệ cơ thể nhằm chống 
lại các tác động tiêu cực của trao đổi 
chất dẫn đến béo phì. Ít nhất 2.8 triệu 
người chết mỗi năm trên toàn thế giới 
vì thừa cân, béo phì. Béo phì làm tăng 
nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 
2, bệnh tim, một số bệnh ung thư và 

thậm chí covid-19 sẽ nghiêm trọng hơn 
đối với những người trong nhóm này. 
Có vẻ gen này giống như một món quà 
được ban tặng cho một nhóm rất nhỏ 
trên thế giới”. 

Theo Giles Yeo, một nhà di truyền 
học tại Cambridge, kết quả của công 
trình nghiên cứu này khả dĩ mở ra một 
hướng đi mới trong việc điều trị bệnh 
béo phì. “GPR75 dường như là một chiếc 
chìa khóa quan trọng để chống lại hiện 
tượng thừa cân và những hệ quả kèm 
theo với nó. Với việc tập trung nghiên 
cứu các loại thuốc có khả năng bất hoạt 
GPR75 sẽ mang đến một lựa chọn tuyệt 
vời cho các bệnh nhân đang khổ sở vì 
béo phì. Tuy thế, những ai ăn mãi mà 
không tăng cân cũng sẽ có thêm hi 
họng khi chúng ta tìm ra loại thuốc kích 
hoạt lại GPR75 của họ”. 

TỬ VƯƠNG
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Nguyên tắc sử dụng

Mạng xã hội là một nền tảng trực 
tuyến với nhiều mô hình, cách thức và 
tính năng khác nhau. Việc sử dụng mạng 
xã hội để trao đổi thông tin, mua bán, 
quảng cáo, giao lưu, giải trí,… đã trở 
thành một nhu cầu thiết yếu của con 
người trong đời sống hiện nay. Tuy nhiên, 
ngoài những mặt tích cực mà mạng xã 
hội đem lại thì đây cũng là nơi tiềm ẩn 
những hiểm họa khó lượng nếu chúng 
ta thiếu cảnh giác. Vậy để sử dụng mạng 
xã hội an toàn, người dùng nên tuân thủ 
một số nguyên tắc sau đây: 

Thứ nhất, chỉ kết bạn với những 
người mà mình thực sự biết và tin 
tưởng. Mặc dù chỉ là môi trường ảo 
nhưng nguy cơ mất an toàn thông tin 
lại là thật, vì vậy tốt nhất khi nhận được 
một lời mời kết bạn từ ai đó, bạn nên 
xem xét kỹ trước khi nhấn chọn đồng ý. 
Nghiên cứu đã cho thấy, chúng ta chỉ có 
năng lực duy trì quan hệ với tối đa 150 
người cho nên hãy đầu tư cho những 
mối quan hệ thực sự thay vì có vài nghìn 
“bạn” không hề qua lại. 

Thứ hai, không click vào những 
những đường link chứa thông tin vô bổ, 
độc hại. Mạng xã hội sử dụng các thuật 
toán thông minh để xác định các mối 
quan tâm của bạn, do đó, nếu bạn click 
vào càng nhiều thông tin vô bổ, độc hại 
thì bạn sẽ càng có xu hướng được cung 
cấp nhiều loại thông tin này hơn. Chính 
vị vậy, hãy kiểm soát sự tò mò của bản 
thân và tránh click vào các thông tin mà 
không thực sự cần thiết đối với bạn. 

Thứ ba, để bạn bè Online biến thành 
Offline. Cuộc đời quá rộng lớn nên như 

người xưa nói “Tu 10 kiếp mới có duyên 
cùng nhau ngồi trên một chuyến đò”. 
Đằng sau mỗi tài khoản trên Facebook 
đều là những con người, những số phận 
như tất cả chúng ta. Mạng xã hội cho 
chúng ta cơ hội biết và làm quen với 
những người bạn mà trong đời thường 
ta khó cơ hội được gặp. Tuy nhiên cũng 
cần cảnh giác là “Trăm nghe không 
bằng một thấy”, những gì bạn đọc được 
chưa chắc đã là toàn bộ sự thật về con 
người đó. Vì vậy, trước khi gửi lòng tin 
cho ai nên tìm cơ hội gặp gỡ trò chuyện 
trực tiếp là tốt nhất. 

Thứ tư, hãy chia sẻ quan điểm, đừng 
chia sẻ thông tin cá nhân. Mặc dù mạng 
xã hội là nơi tuyệt vời để bạn chia sẻ quan 
điểm của mình nhưng tuyệt đối không 
nên chia sẻ thông tin cá nhân trên đó. 
Các thông tin cá nhân mà người dùng 
đưa lên mạng xã hội dễ dàng bị kẻ xấu 
lợi dụng. Những thông tin dễ bị lợi dụng 
là những thông tin cá nhân được chia sẽ 
công khai như: Hình ảnh, sở thích, email, 
số điện thoại, địa chỉ nhà riêng hoặc cơ 
quan, danh sách người thân,…  

Thứ năm, hạn chế thời gian sử dụng 
mạng xã hội. Mọi nghiên cứu cho thấy 
không nên sử dụng máy tính liên tục 

quá 45 phút và không nên vào mạng 
xã hội nhiều hơn 2 tiếng/ngày vì sẽ rơi 
vào trạng thái đờ đẫn, không tập trung, 
mất thăng bằng trong cuộc sống. Người 
dùng cần thường xuyên nâng cao nhận 
thức và hiểu biết để tránh bị kẻ xấu lợi 
dụng; cần kiểm duyệt thông tin, không 
chia sẻ và “thích” những thông tin xuyên 
tạc, bội nhọ người khác; cẩn trọng với 
các phần thưởng lạ, không nhấp chuột 
vào các liên kết hay tải về các tập tin 
lạ; hạn chế đăng nhập tài khoản trên 
những máy tính dùng chung. 

Thứ sáu, sử dụng mật khẩu mạnh, 
xác thực đăng nhập qua 2 lớp. Việc đặt 
mật khẩu đủ dài, phực tạp kết hợp việc 
xác thực đăng bằng 2 lớp sẽ khiến cho 
kẻ xấu khó khai thác tài khoản của bạn. 
Người dùng tuyệt đối không đặt mật 
khẩu đơn giản, dễ đoán hay dùng chung 
mật khẩu cho nhiều tài khoản mạng xã 
hội. Thường xuyên đổi mật khẩu cũng là 
biện pháp để đảm bảo an toàn. 

Cuối cùng, hãy là một người dùng 
thông thái, biết chọn lọc thông tin và 
nắm vững các hiểu biết về pháp luật, các 
quy tắc ứng xử lịch sự trên mạng xã hội. 

NGỌC ÂN – Theo sách “An toàn 
thông tin khi sử dụng mạng xã hội”

MẠNG XÃ HỘI AN TOÀN
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Tiếp tục thực hiện đề án Hỗ trợ phụ 
nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, từ 
năm 2017 đến nay, các cấp Hội LHPN 
từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt 
động đồng hành cùng các hội viên phụ 
nữ trên con đường khởi nghiệp. Nổi bật 
là chương trình Ngày phụ nữ sáng tạo 
- khởi nghiệp; tập huấn kiến thức khởi 
nghiệp; các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng/
dự án khởi nghiệp mỗi xã một sản 
phẩm; hoạt động giúp vốn cho hội viên 
phụ nữ khởi nghiệp…Đặc biệt, đến 
cuối năm 2020, các cấp Hội trong toàn 
tỉnh đã hỗ trợ gần 1 ngàn trường hợp 
phụ nữ khởi nghiệp với tổng số tiền gần 
28 tỷ đồng…

Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp 
được tổ chức mỗi năm một lần với nhiều 
hoạt động. Cụ thể, như tại Ngày phụ nữ 
sáng tạo - khởi nghiệp năm 2019, Hội 
LHPN tỉnh đã bố trí để hội viên phụ nữ 
trưng bày 30 gian hàng sản phẩm do 
phụ nữ làm; 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. Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức 
cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh, 
khởi nghiệp sáng tạo; mời chuyên gia 

trong lĩnh vực khởi nghiệp chia sẻ về 
những thuận lợi và khó khăn khi khởi 
nghiệp, cách thức vượt qua khó khăn để 
khởi nghiệp thành công… góp phần 
khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 
trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội LHPN 
tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và 
Xã hội đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt Câu 
lạc bộ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh 
Đồng Nai. 

Phong trào khởi nghiệp được lan tỏa, 
nhiều mô hình khởi nghiệp của phụ nữ 
phát triển, lan tỏa và tạo động lực cho 
nhiều chị em mạnh dạn khởi nghiệp. Nổi 
bật như: Dự án khởi nghiệp phát triển 
sản phẩm rau củ quả sạch của HTX Nông 
nghiệp công nghệ cao Phú Cường của thí 
sinh Nguyễn Thị Hồng Tươi, ở xã Sông 
Ray (H.Cẩm Mỹ). Với mong muốn đem 
lại nguồn rau, củ, quả sạch phục vụ cho 
số đông người tiêu dùng với giá cả hợp 
lý, từ năm 2016 chị đã trồng thử nghiệm 
100 cây cà chua được bao phủ bởi những 
chiếc màn thông thường và canh tác 
theo hướng không hóa chất nhằm phục 
vụ nhu cầu của gia đình và bạn bè. Sau 
3,5 tháng, 100 cây cà chua đã cho kết quả 
khả quan, sản phẩm được người thân, 

bạn bè và một số người dân trên địa bàn 
đón nhận một cách nhiệt tình; Hay chị 
Bùi Thị Nguyệt Thùy, chủ Cơ sở Sản xuất 
rau, củ, quả sấy Cường Hoa, ở xã Quang 
Trung (H.Thống Nhất) với dự án phát 
triển  bền vững sản phẩm từ chuối . Chị 
Nguyệt Thùy chia sẻ, gia đình chị nhiều 
năm nay theo nghề chế biến các loại rau, 
củ, quả sấy. Từ 1-2 món chuối sấy dẻo và 
sấy giòn những năm đầu khởi nghiệp, 
đến nay do nhu cầu của thị trường, cơ sở 
của chị đã chế biến rất nhiều sản phẩm 
sấy từ rau, củ, quả. Tuy nhiên, so với các 
sản phẩm hiện đã được sản xuất tại cơ sở 
của gia đình thì snack chuối phô mai có 
ưu điểm vừa giòn lại vừa được bổ sung 
thêm phô mai nên khi tung ra thị trường 
hy vọng nhận được sự đón nhận của 
khách hàng, nhất là những khách hàng 
nhí. Còn chị Nguyễn Trọng Nhật Hà chọn 
cách khởi nghiệp vói đa dạng các dòng 
sản phẩm thực phẩm. Chị chọn cách đẩy 
mạnh kinh doanh online. Hiện Các dòng 
sản phẩm chị có đã được nhiều người 
biết đến, tin dùng. 

Theo bà bà Bùi Thị Hạnh, Phó chủ 
tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết, 
trong những năm qua Hội phụ nữ tỉnh 
đã tổ chức được Ngày phụ nữ sáng tạo 
- khởi nghiệp; Tổ chức các lớp tập huấn 
kiến thức khởi nghiệp; các cuộc thi tìm 
kiếm ý tưởng/dự án khởi nghiệp mỗi xã 
một sản phẩm, thành lập Câu lạc bộ Hỗ 
trợ phụ nữ khởi nghiệp…Đó là những 
hoạt động thiết thực, thúc đẩy tinh thần 
khởi nghiệp của chị em phụ nữ. Do vậy, 
việc duy trì và phát triển các hoạt động 
này trong thời gian tới là cần thiết.  

Thu Hương

SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP
PHỤ NỮ ĐỒNG NAI 
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Hiện nay, hệ sinh thái có sự 
tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị 
như: Tỉnh Đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội 
Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Nông dân, 
các trường Đại học, cao đẳng… sự 
phối hợp hỗ trợ của các tổ chức như 
Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp 
(VCCI), với chính sách xã hội hóa hoạt 
động khởi nghiệp có sự tham gia 
mạnh mẽ từ khu vực tư nhân, nhất 
là của các chuyên gia, nhà đầu tư, 
các Doanh nhân thành công; do đó 
cần thiết phải có một đầu mối thống 

nhất quản lý, đóng vai trò điều phối 
các nguồn lực, như công nghệ, con 
người, vốn đầu tư. Vai trò của cơ quan 
quản lý nhà nước có trách nhiệm đầu 
mối điều phối chung có tính quyết 
định trong việc hình thành và nuôi 
dưỡng sự phát triển lành mạnh của 
hệ sinh thái KNĐMST. Các chính sách 
và chương trình hỗ trợ cần tác động 
toàn diện tới các thành tố của hệ sinh 
thái, thúc đẩy mối liên kết, từ đó giúp 
hình thành lực lượng doanh nghiệp 
mạnh, làm đòn bẩy tăng trưởng kinh 

tế nhanh, chất lượng và bền vững.  

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai 
đoạn 2018-2023” (Quyết định 1523). 
UBND tỉnh đã giao cho Sở Khoa học 
và Công nghệ chủ trì, phối hợp các 
sở, ban, ngành có liên quan triển 
khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ trên 
địa bàn tỉnh. Trong thời gian vừa qua, 
Sở Khoa học và Công nghệ đã triển 
khai các nội dung của Kế hoạch mà 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 

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

PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỈNH ĐỒNG NAI 
Kỳ  4:  Nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Giai đoạn tới, hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Đồng Nai cần bứt phá, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhằm huy động 
các nguồn lực từ khu vực nhà nước lẫn khu vực tư nhân, trong tỉnh và các tỉnh lân cận, tăng cường liên kết và phối 
hợp hiệu quả giữa các chủ thể trong hệ sinh thái. 

Sở KH&CN tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham vấn từ các chuyên gia về cách thức hỗ trợ hệ sinh thái KNDMST tại địa phương 
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từng bước hình thành hệ sinh thái 
khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tuy 
nhiên, Sở Khoa học và Công nghệ vẫn 
còn gặp một số khó khăn trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ được giao 
cụ thể:

- Sự thấu hiểu về các hoạt động 
có liên quan đến khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo của các cơ quan, ban 
ngành đoàn thể chưa được đồng bộ, 
nhất là trong việc hỗ trợ các doanh 
nghiệp khởi nghiệp về không gian 
làm việc, các gói tư vấn, ươm tạo 
cũng như nguồn vốn ở giai đoạn đầu; 
cần tạo được sự đồng thuận để hỗ trợ 
từ một số cơ quan có liên quan.

- UBND tỉnh ban hành Quyết định 
số 2949/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 
về việc thành lập Hội đồng Tư vấn, 
điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai giai đoạn 2018 – 2023 (gọi tắt 
Hội đồng). Tuy nhiên, thời gian vừa 
qua vai trò của Hội đồng chưa thực 
sự được quan tâm và phát huy dể 
giúp UBND tỉnh xây dựng chiến lược 
phát triển về khởi nghiệp, hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
chương trình công tác quy hoạch, 
thẩm định, tư vấn, xét chọn, điều 
phối, hỗ trợ tổ chức các chương trình, 
đề án, dự án về khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo

- Mặc dù HĐND tỉnh đã ban hành 
Nghị quyết về Quy định nội dung chi, 
mức chi thực hiên Đề án “Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, việc 
triển khai thực hiện các nội dung hỗ 
trợ này cho các cá nhân, tổ chức khởi 

nghiệp còn gặp vướng mắc vì chưa 
có quy định quy trình cụ thể để triển 
khai các nội dung hỗ trợ.

- Nguồn nhân lực hỗ trợ các hoạt 
động khởi nghiệp: CBCCVC thực hiện 
nhiệm vụ được phân công từ các sở 
ngành và các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh cũng như các công ty lớn, 
các tổ chức có tiềm năng trở thành 
thành phần quan trọng trong hệ 
sinh thái khởi nghiệp chưa thật sự 
quan tâm và hiểu biết sâu sắc về khởi 
nghiệp. Bên cạnh đó, một số CBCC 
thực hiện công tác chính sách hỗ trợ 
khởi nghiệp luân chuyển vị trí công 
tác thường xuyên, chưa có sự kế thừa 
đội ngũ, bản thân một số CBCC chưa 
tự giác rèn luyện, học hỏi chuyên sâu 
vào thực hiện nhiệm vụ, năng lực, 
nhận thức về khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo còn hạn chế.

- Việc thực hiện cơ chế đối tác công 
- tư trong hỗ trợ các tổ chức, thành 
phần của hệ sinh thái khởi nghiệp cần 
được quan tâm bởi hiệu quả xã hội 
trong giai đoạn đầu hơn là lợi ích về 
kinh tế. Để xây dựng được tinh thần 
khởi nghiệp, đam mê sáng tạo trong 
cộng đồng cần sự khởi xướng và xúc 
tác nhiều từ phía nhà nước. Do đó, cơ 
chế đối tác công - tư trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ theo mô hình ba nhà, trong 
việc hỗ trợ thành lập các phòng thực 
nghiệm cũng như hỗ trợ cho các tổ 
chức ươm tạo doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, trước những 
ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0, hệ sinh thái 
KNĐMST cần phát triển hơn nữa để 
thật sự trở thành môi trường thuận 

lợi kiến tạo, nuôi dưỡng các ý tưởng 
và doanh nghiệp KNĐMST. Do đó, cần 
phải có những giải pháp cụ thể thiết 
thực để khắc phục khó khăn và tạo đà 
bứt phá cho hệ sinh thái:

- Về phía Sở Khoa học và Công 
nghệ tiếp tục triển khai các nội dung 
của Kế hoạch hỗ trợ mà Ủy ban nhân 
dân tỉnh đã phê duyệt, cụ thể:

+ Xây dựng không gian làm 
việc chung nhằm hỗ trợ, kết nối, tạo 
không gian trao đổi nghiên cứu, sáng 
tạo các ý tưởng khởi nghiệp,  gặp gỡ 
các chuyên gia cố vấn, các nhà đầu 
tư  để các ý tưởng, dự án khởi nghiệp 
ươm mầm và phát triển.

+  Thực hiện chương trình ươm 
tạo sản phẩm và hỗ trợ khởi nghiệp 
trên cơ sở tuyển chọn các dự án khởi 
nghiệp sáng tạo

+ Tổ chức các sự kiện kết nối cộng 
đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
và xây dựng văn hóa khởi nghiệp. 
Hỗ trợ kết nối và thực hiện các hoạt 
động hội thảo, hội chợ, triển lãm, các 
sự kiện như Festival, Demo day, Talk 
Shows...

+ Tập trung nghiên cứu các đề 
tài khoa học về nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao như: nghiên cứu 
mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo 
hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, hệ thống 
truy xuất nguồn gốc, công nghệ bảo 
quản sau thu hoạch, phát triển công 
nghệ chế biến sâu....để hỗ trợ chuyển 
giao cho các doanh nghiệp góp phần 
nâng cao năng lực và trình độ công 
nghệ của doanh nghiệp trong tỉnh. 

+ Tăng cường liên kết với các hệ 



Khoa hoïc & ÖÙng duïng Ñoåi môùi saùng taïo

20-09-2021
SOÁ 09/2021

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

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

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

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

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
của các địa phương trong vùng Đông 
Nam Bộ để tạo môi trường liên kết, 
thiết lập quan hệ hợp tác của cộng 
đồng khởi nghiệp để hình thành chuỗi 
giá trị liên kết cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp trong vùng.

- Kiện toàn nhân sự Hội đồng 
Tư vấn, điều phối mạng lưới khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai, xây dựng quy chế 
hoạt động của Hội đồng, phân công 
trách nhiệm cụ thể cho các thành 
viên Hội đồng. Tăng cường hơn nữa 
vai trò của Hội đồng trong việc đề 
xuất các cơ chế, chính sách xây dựng 
mạng lưới khởi nghiệp của tỉnh.

- Tăng cường và nâng cao hiệu 
quả phối hợp công tác giữa Sở Khoa 
học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có 
liên quan trong tham mưu xây dựng 
và thực thi các chính sách liên quan 
đến hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo:

+ Phối hợp với Tỉnh Đoàn thực 
hiện Quyết định số 331-QĐ/TĐTN-
BPT ngày 14/11/2019 của Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Ban 
hành Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
giai đoạn 2019 – 2022”

+ Phối hợp với Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh xây dựng chương 
trình truyền hình “Khởi nghiệp”;

+ Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ 
nữ thực hiện Quyết định số 939/QĐ-

TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt đề án 
“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 
2017 - 2025”.

+ Phối hợp với Hội nông dân 
tỉnh thực hiện  Đề án số 03-ĐA/
HNDTW ngày 12/07/2020 của Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam về Đề 
án “Nâng cao vai trò của Hội Nông 
dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông 
dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 
2020-2025”

+ Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 
tạo thực hiện Quyết định số 1230/
QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 
Kế hoạch triển khai Đề án “hỗ trợ học 
sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 
2025”.

- Để đưa nghị quyết vào cuộc 
sống, hiện thực hóa các nội dung hỗ 
trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (Nghị 
quyết 29/2020/NQ-HĐND), cần phải 
thực hiện xây dựng quy trình triển 
khai các nội dung hỗ trợ ( trình tự, 
thủ tục để doanh nghiệp nộp hồ sơ 
tham gia, quy trình lựa chọn, quy 
trình công bố các nội dung doanh 
nghiệp được nhận hỗ trợ, trình tự 
thủ tục nhận hỗ trợ, cơ chế điều phối 
các bên liên quan trong thực hiện nội 
dung hỗ trợ, báo cáo cấp có thẩm 
quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai 
thực hiện; hướng dẫn triển khai thực 
hiện nội dung hỗ trợ, …) 

- Tập trung xây dựng hệ thống 
cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp, tạo dựng 

đội ngũ cán bộ kế thừa. Nâng cao 
nhận thức và năng lực về khởi nghiệp 
và đổi mới sáng tạo cho CBCC trực 
tiếp thực hiện nhiệm vụ tham mưu 
cơ chế, chính sách. 

- Cần có các cơ chế chính sách phù 
hợp để tăng cường xã hội hóa các 
hoạt động khởi nghiệp, tối ưu hóa 
các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Để xây dựng một hệ sinh thái 
khởi nghiệp tốt thì đòi hỏi các cấp, 
các ngành phải chung tay vào cuộc 
và có các giải pháp chi tiết, cụ thể với 
sự tham vấn từ các chuyên gia và bản 
thân cộng đồng doanh nghiệp khởi 
nghiệp. Những đóng góp của hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
Đồng Nai đối với sự phát triển mạnh 
mẽ của hoạt động khởi nghiệp trong 
thời gian qua là không nhỏ, và dù còn 
khá non trẻ nhưng tiềm năng phát 
triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai là khá lớn. 
Đây sẽ là những điều kiện thuận lợi để 
phát triển hiệu quả hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng 
Nai thời gian tới, từ đó hứa hẹn sẽ 
khơi dậy tinh thần khởi nghiệp một 
cách mạnh mẽ, phát huy vai trò khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong phát 
triển kinh tế - xã hội và nhanh chóng 
đưa Đồng Nai sớm trở thành đô thị 
thông minh vào năm 2030.

Nguyễn Thị Hạnh


