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Chung kết Cuộc thi khởi nghiệp năm 2020
BinhDuong Startup Innovation 2020

an Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội sinh
viên tỉnh Bình Dương phối hợp cùng
Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức vòng
Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp với chủ đề
“BinhDuong Startup Innovation” năm 2020
tại Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ
khởi nghiệp - BIIC vào cuối tháng 11/2020.

Cuộc thi Khởi nghiệp năm 2020 với chủ
đề “BinhDuong Startup Innovation” được
khởi động từ ngày 20/5 đến nay đã thu hút
được gần 30 nhóm đề tài, ý tưởng khởi
nghiệp của hơn 100 Sinh viên đến từ các
trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh
tham gia. Trải qua các vòng thi sàng lọc ý
tưởng và vòng thi bán kết, Ban giám khảo

cuộc thi đã chọn ra được 8 nhóm đề án ý
tưởng xuất sắc nhất để tiếp tục tham gia vòng
Chung kết xếp hạng gồm: Ý tưởng Xà phòng
đa năng được chiết xuất từ hoa Dâm Bụt;
Ứng dụng phần mềm Photo qua công nghệ
C-Photo; Sản phẩm sinh học Giấm dừa; Công
nghệ phần mềm nhận ý tưởng mang tên
Throw Idea; Dung dịch trồng cây bằng chất
hữu cơ; Dịch vụ in ấn Online; Nhà hàng ẩm
thực cuốn Việt Hương và cuối cùng là Ứng
2
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dụng giúp kết nối và xây dựng cộng đồng có
lối sống lành mạnh cho giới trẻ hiện nay.

Các nhóm đề tài, ý tưởng lọt vào vòng
chung kết lần này đều thể hiện ý chí, tinh
thần sáng tạo cũng như khát vọng mang đến
những giá trị tốt đẹp cho sự phát triển của
quê hương Bình Dương nói riêng và cộng
đồng xã hội nói chung của tuổi trẻ; đồng
thời, thể hiện niềm đam mê sáng tạo trong
kinh doanh, khuyến khích hình thành ý
tưởng sáng tạo, kinh doanh trong sinh viên
nhằm mở rộng kiến thức khởi nghiệp, các
mối quan hệ và rèn luyện kỹ năng cần thiết
cho nghề nghiệp tương lai, nhằm góp phần
phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát
triển bền vững theo hướng đô thị thông
minh, văn minh, hiện đại.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã thống
nhất trao giải nhất cho dự án Xà phòng đa
năng được chiết xuất từ hoa Dâm Bụt; giải
nhì cho dự án Dịch vụ in ấn Online; giải ba
cho dự án Sản phẩm sinh học Giấm dừa và
giải khuyến khích cho các dự án tiềm năng
còn lại./.▲
Thơ Mộng

Đào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp cho học sinh,
sinh viên tại các trường cao đẳng, trung cấp
trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020

Sáng ngày 25/11/2020, tại Trung tâm Sáng
kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh
Bình Dương, Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội phối hợp với Trung tâm Thông tin
Thống kê Khoa học và công nghệ tổ chức
Khóa đào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp
cho học sinh, sinh viên tại các trường cao
đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
năm 2020. Đến dự lớp đào tạo có ông Phạm
Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ông Trần Trọng
Tuyên - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Thống kê Khoa học và công nghệ và hơn 100
học sinh, sinh viên tại các trường cao đẳng,
trung cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Lớp đào tạo được tổ chức nhằm tuyên
truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học
sinh, sinh viên đang học tập tại các trường
cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh về khởi
sự và quản trị doanh nghiệp có định hướng
trở thành đội ngũ doanh nhân trong tương lai;
bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên kiến thức
cơ bản về doanh nghiệp mới và sáng tạo trong
doanh nghiệp, từ đó xây dựng ý tưởng, chọn
ra ý tưởng kinh doanh phù hợp với bản thân
sau khi tốt nghiệp; trang bị cho các em kiến
thức, kỹ năng để quản lý, điều hành doanh
nghiệp và
tổ chức
sản xuất,
k i n h
doanh có
hiệu quả,
đáp ứng
yêu cầu
phát triển
và
hội
nhập kinh
tế
khu
vực, thế

Diễn giả Trương Chí Dũng

giới và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Diễn giả của khóa đào tạo là những chuyên
gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi
sự và quản trị doanh nghiệp.

Chương trình khóa học được diễn ra 2
ngày 25 và 26/11/2020 xoay quanh những
vấn đề chia sẻ kinh nghiệm về khởi sự doanh
nghiệp, nhận biết các rủi ro, các giải pháp xử
lý và phòng tránh trong quá trình khởi
nghiệp; giới thiệu về mô hình và những vấn
đề khi tham gia mô hình kinh doanh, khởi sự
doanh nghiệp; trang bị những kiến thức, kỹ
năng, các yếu tố cần thiết để khởi sự quản trị
doanh nghiệp cũng như là những chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay.
Song song đó, các học viên còn được giới
thiệu những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp tại
Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ
khởi nhiệp tỉnh Bình Dương (BIIC). Kết thúc
khóa đào tạo, các học viên thực hiện bài đánh
giá cuối khóa và có 107 học viên được cấp
giấy chứng nhận.▲
Hoàng Anh
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Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng,
giai đoạn 2021-2025

N

gày 22/10/2020, Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quyết
định số 1632/QĐ-TTg phê
duyệt “Chương trình quốc gia phòng,
chống bệnh lở mồm long móng, giai
đoạn 2011 -2015” với mục tiêu kiểm
soát hiệu quả bệnh Lở mồm long móng
(LMLM) trên địa bàn cả nước và ngăn
chặn sự xâm nhập của các chủng vi rút
LMLM mới từ bên ngoài vào Việt Nam;
xây dựng thành công các vùng an toàn
dịch bệnh (ATDB) LMLM cấp huyện
hoặc vùng liên huyện của một hoặc
nhiều tỉnh, thành phố; tiến tới xây dựng
vùng ATDB cấp tỉnh; góp phần thực
hiện thành công chiến lược phát triển
chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm
nhìn 2045.

Chương trình đưa ra những nội
dung thực hiện trọng tâm: Ngăn chặn
sự xâm nhiễm vi rút LMLM từ bên
ngoài vào Việt Nam; Phòng bệnh bằng
vắc xin LMLM, tập trung tiêm phòng
cho đàn trâu, bò, lợn nái, lợn đực
giống; giám sát bệnh LMLM nhằm phát
hiện sớm các ca bệnh để khoanh
vùng, dập dịch kịp thời, giảm thiệt hại
về kinh tế, hạn chế sự lây lan của dịch
bệnh; về xây dựng cơ sở, vùng an toàn
dịch bệnh, rà soát, sửa đổi, bổ sung
quy định về vùng, cơ sở ATDB. Trong
đó có quy định về lộ trình các cơ sở
sản xuất, cung ứng gia súc giống phải
đạt ATDB (có tiêm phòng vắc xin hoặc
không tiêm phòng vắc xin).

Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh LMLM,
nghiên cứu sản xuất vắc xin, hàng năm
thu thập, gửi mẫu bệnh phẩm, vi rút
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LMLM đến các phòng thí nghiệm tham
chiếu quốc tế của OIE, Tổ chức Lương
thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc
(FAO) về bệnh LMLM để phân tích
chuyên sâu, xác định chủng loại, đặc
tính di truyền, đặc tính kháng nguyên,
nghiên cứu đánh giá tương đồng
kháng nguyên giữa vi rút thực địa và vi
rút vắc xin, đánh giá hiệu lực các loại
vắc xin để có cơ sở quyết định việc
khuyến cáo lựa chọn chủng loại vắc
xin phòng bệnh LMLM tại Việt Nam.

Kiểm soát vận chuyển, thực hiện
việc kiểm dịch vận chuyển theo quy
định của Luật Thú y và các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật Thú y, thiết
lập hệ thống nhận diện gia súc trên cơ
sở thực hiện việc đánh dấu gia súc
theo quy định; xây dựng dữ liệu về vận
chuyển gia súc, đảm bảo truy xuất
nguồn gốc; kiểm soát giết mổ, kiểm tra
vệ sinh thú y; biện pháp ứng phó, xử lý
ổ dịch, chống dịch; xây dựng chiến
lược truyền thông nguy cơ phù hợp với
từng đối tượng vật nuôi, loại hình
truyền thông và triển khai các hoạt
động hợp tác quốc tế để thúc đẩy xuất
khẩu động vật, sản phẩm động vật từ
Việt Nam sang các nước…
Trong Chương trình này, Chính phủ
đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ
phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi
trường xây dựng kế hoạch nghiên cứu
các giải pháp khoa học kỹ thuật phục
vụ công tác phòng, chống bệnh
LMLM.▲
Ánh Nguyệt

Sở Khoa học và Công nghệ:
Công tác dân vận của chính quyền năm 2020
Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, liên
quan đến đời sống của toàn thể Nhân dân, để phát huy và đổi
mới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo
của cơ quan hành chính nhà nước. Với những nhiệm vụ đề ra
trong năm 2020, sau một năm triển khai thực hiện công tác
dân vận chính quyền, Sở Khoa học và Công nghệ đạt một số
kết quả sau:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây
dựng Kế hoạch về công tác dân vận của
chính quyền năm 2020. Đã tuyên truyền,
quán triệt đến toàn thể công chức, viên
chức, người lao động (CCVC), với mục
tiêu xây dựng đội ngũ CCVC thân thiện,
gần gũi, vì nhân dân phục vụ, trên tinh
thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học
dân và có trách nhiệm với dân”; từng
bước chuyển Chính quyền quản lý sang
Chính quyền phục vụ thân thiện, góp
phần quan trọng trong xây dựng nền
hành chính phục vụ nhân dân; đổi mới
mạnh mẽ lề lối làm việc tại phòng, đơn vị
trực thuộc Sở.

hình 4T (tiếp xúc vui vẻ, tư vấn nhiệt
huyết, tận tình hướng dẫn, tích cực hỗ
trợ) tại Sở và các đơn vị trực thuộc sở;
xây dựng các bảng khẩu hiệu và phương
châm “5 biết, 3 thể hiện” đặt tại đơn vị
các đơn vị trực thuộc.

Đối với các hồ sơ bị trễ hạn, các
phòng, đơn vị chủ động liên hệ thông
báo, xin lỗi và báo lại lịch hẹn trước khi
khách hàng đến nhận kết quả. Thường
xuyên thực hiện việc lấy phiếu khảo sát
ý kiến khách hàng đến liên hệ công tác
(gửi hồ sơ và nhận kết quả tại đơn vị) để
tổng hợp báo cáo lãnh đạo xem xét
nhằm đánh giá chất lượng phục vụ của
công chức, viên chức đối với các tổ
chức, cá nhân và không ngừng cải tiến
Kết quả thực hiện trong thời gian
ngày càng tốt hơn.
qua
Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg
Việc đổi mới, nâng cao chất lượng,
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính
hiệu quả công tác dân vận, gắn với chức
phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách
năng, nhiệm vụ của cơ quan.
phòng, chống dịch Covid-19, bộ phận
Văn phòng Sở tập trung hoàn chỉnh một cửa của Sở và các đơn vị đảm bảo
mô hình “Chính quyền thân thiện, Công luôn có người trực tiếp nhận và trà kết
sở thân thiện” tại Bộ phận “Một cửa” của quả hồ sơ cho tổ chức cá nhân và tăng
Sở tại Trung tâm Hành chính tỉnh và đặt cường giới thiệu, hướng dẫn tổ chức, cá
“Hộp thư góp ý” tại trụ sở làm việc; thực nhân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến mức
hiện tốt khẩu hiệu “5 Biết” (biết nghe dân độ 3, 4 trên Cổng một cửa quốc gia và
nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, Cổng dịch vụ công của tỉnh bằng nhiều
biết xin lỗi, biết cảm ơn), “3 thể hiện” (tôn hình thức và phương pháp thích hợp góp
trọng, văn minh; gần gũi); thực hiện mô phần nâng cao nhận thức cho các tổ
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chức sản xuất kinh doanh và người tiêu hoạch, nhiệm vụ thời gian tới, tạo điều
dùng trên địa bàn tỉnh.
kiện phát huy vai trò tích cực của công
chức, viên chức tham gia bàn bạc dân
Công tác cải cách hành chính; tinh
chủ, công khai.
giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy;
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và
Việc nâng cao đạo đức công vụ, tinh
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý
khéo”.
thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức.
Triến khai có hiệu quả Chương trình
tống thế cải cách hành chính nhà nước
Đội ngũ công chức, viên chức luôn
giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số thực hiện nghiêm các quy định về đạo
30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ,
phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 13/CT-TTg công chức, viên chức; thực hiện đúng
ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính quy định trong văn hóa hội họp; nghiêm
phủ về tăng cường trách nhiệm của cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có
người đứng đầu cơ quan hành chính nhà cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của
nước các cấp trong công tác cải cách thủ ngày làm việc, ngày trực; kiên quyết xử
tục hành chính. Tập trung đẩy mạnh cải lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây
cách hành chính thông qua việc rà soát, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết
đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 công việc đối với người dân và doanh
đã kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, nghiệp.
bổ sung 02 TTHC với chi phí cắt giảm khi
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư
đơn giản hóa là 28,5%. Phối hợp với Văn
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND
Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
tỉnh ban hành 03 Quyết định chuẩn hóa
15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tập trung
TTHC, công bố TTHC mới, sửa đổi, bổ
vào việc đổi mới phong cách, tác phong
sung thuộc thẩm quyền giải quyết của
công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát
Sở. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành
dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân;
03 Quyết định phê duyệt phương án tự
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu
chủ của tổ chức khoa học và công công
cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần
lập của 03 đơn vị trực thuộc trong giai
trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”
đoạn 2020-2022. Đến nay 100% đơn vị
sự nghiệp của ngành đã chuyển sang cơ
Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và
chế tự chủ của tổ chức khoa học và công giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc
nghệ công lập. Theo Đề án đã được khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo
UBND tỉnh phê duyệt, Sở đã tổ chức sắp dài: không phát sinh trong năm.
xếp lại các phòng trực thuộc, từ 07
Đánh giá chung
phòng đã sắp xếp còn 05 phòng.
Qua triển khai thực hiện công tác dân
Việc thực hiện quy chế dân chủ trong
vận chính quyền trong cơ quan nhà
hoạt động của cơ quan được thực hiện
nước, cho thấy đã có sự chuyển biến
theo phương châm “dân biết, dân bàn,
tích cực về tư tưởng, trách nhiệm, nhận
dân làm, dân kiểm tra” qua các cuộc họp
thức sâu sắc và đúng đắn về công tác
giao ban công chức, viên chức được
dân vận của chính quyền trong toàn thể
cung cấp thông tin để thảo luận về kết
công chức, viên chức; từng bước nâng
quả hoạt động thời gian qua và kế
6
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cao và phát huy tốt quyền làm chủ của
nhân dân, góp phần quan trọng trong
việc xây dựng nền hành chính phục vụ
nhân dân. Hạn chế những thiếu sót, gây
phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đội ngũ công chức, viên chức luôn thể
hiện được sự tôn trọng, văn minh, gần
gũi; biết lắng nghe ý kiến góp ý của nhân
dân, của tổ chức và doanh nghiệp, biết
nói lời xin lỗi và chân thành nhận lỗi khi
thật sự có lỗi và nói lời cảm ơn đối với
nhân dân, với tổ chức và doanh nghiệp
khi được góp ý hoặc phối hợp giải quyết
công việc được thành công.

của Ban chấp hành Trung ương Đảng về
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”
trong nội bộ.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi
dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ công chức, người lao động
nhằm hướng tới phục vụ doanh nghiệp,
nhân dân ngày càng tốt.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát trong việc đổi mới phong cách và thái
độ phục vụ nhân dân của công chức,
Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 người lao động.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương
lần thứ XI, các chủ trương, đường lối,
nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước; đặc biệt quan
tâm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị
quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016

Thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn
giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều
kiện thuận lợi cho người dân và doanh
nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tổ chức lấy phiếu thông tin phản hồi
của khách hàng để đánh giá chất lượng
phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tại đơn
vị để cải tiến tốt hơn.▲

Minh Thông
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Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
gắn với phát triển nền kinh tế đất nước

M

Nhiệt huyết khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là yêu nước
- Đây là lời nói đầy tâm huyết của Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2020
diễn ra tại Hà Nội vào chiều ngày 27/11.

ở đầu cuộc đối thoại Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc
cho rằng, nhiệt huyết khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo chính là thể hiện
lòng yêu nước, làm cho quốc phú, dân
cường. Khởi nghiệp sẽ là một con đường
biến ước mơ của bản thân thành hiện
thực, đồng thời góp phần hiện thực hóa
khát vọng lớn hơn của toàn dân tộc. Ông
mong các bạn trẻ sẽ luôn khiêm tốn, học
hỏi, liên lục mày mò, không ngừng đổi
mới sáng tạo và đó chính là chìa khóa
giúp các bạn thành công.
Chính phủ luôn tạo môi trường
thuận lợi cho bạn trẻ khởi nghiệp

Để giúp các bạn trẻ ươm mầm cho
giấc mơ và hiện thực hiện hóa khát vọng
khởi nghiệp sáng tạo, trong Diễn đàn
thanh niên khởi nghiệp năm 2020, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hỏi các
bạn trẻ rằng: “Các bạn có sợ thất bại khi
khởi nghiệp không? Tôi tin có những bạn
trả lời là có”, đó là lẽ tự nhiên. Chúng ta
hiểu rằng, hành trình khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo là một sự trải nghiệm mạo hiểm
thú vị, đó là quá trình học hỏi, tích lũy
kinh nghiệm và khám phá khả năng của
bản thân. Nhưng “Tôi tin rằng mục tiêu
của khởi nghiệp không chỉ thuần túy là
con đường kiếm tiền, tạo dựng sự
nghiệp mà còn là một triết lý sống, khẳng
định mình, thử thách bản thân, kiểm tra
giới hạn tiềm tàng của chúng ta”. Thủ
8
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tướng cũng mong muốn nghe các thanh
niên chia sẻ để tháo gỡ vướng mắc, từ
thể chế, cơ chế, sở hữu trí tuệ và những
vấn đề liên quan, làm sao tạo môi trường
tốt nhất cho khởi nghiệp sáng tạo, phát
triển hệ sinh thái khởi nghiệp một cách
tốt nhất.

Tại Diễn đàn năm nay, các bạn đã
mạnh dạn trao đổi về những điểm hạn
chế của Nghị định 38 chưa phù hợp với
đặc thù gọi vốn của các start-up; vấn đề
"chảy máu" start-up khi cơ chế gọi vốn
còn gặp nhiều khó khăn; cơ chế, chính
sách hoặc hỗ trợ để các bộ ngành,
doanh nghiệp lớn sẵn sàng tham gia vào
liên kết start-up để phát triển những sản
phẩm công nghệ và thực hiện mục tiêu
chuyển đổi số? trong quá trình chuyển
đổi số ở Việt Nam, doanh nghiệp nằm ở
vị trí nào trong chính sách của Chính
phủ?...

Ngoài những nội nội giải đáp của các
bộ ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư… ), Thủ tướng nhận
định hệ sinh thái khởi nghiệp chưa hoàn
thiện và còn nhiều khó khăn. Mặc dù số
lượng và chất lượng khởi nghiệp sáng
tạo ở Việt Nam tăng lên nhưng so với
các nước trong ASEAN, Việt Nam còn
nhiều trở ngại, đặc biệt là nguồn vốn.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và
chính quyền địa phương xem việc hỗ trợ

doanh nghiệp và khởi nghiệp là ưu tiên
hàng đầu trong chương trình nghị sự của
mình. Xem xét kỹ từng kiến nghị và đề
xuất các phương án xử lý phù hợp. Các
bộ, các địa phương thường xuyên đối
thoại, chủ động thiết lập các kênh chia sẻ
thông tin, cung cấp các định hướng, quy
hoạch cho doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp
cận.

cộng 36,88 triệu USD.

Trong đó, 3 thương vụ có giá trị cao
nhất là Tiki thuộc lĩnh vực thương mại
điện tử, nhận được khoản đầu tư 130
triệu USD; Siêu Việt thuộc lĩnh vực HR,
giá trị thương vụ là 34 triệu USD; Fvndit
thuộc lĩnh vực công nghệ tài chính, giá
trị khoản đầu tư là 30 triệu USD. Hiện
nay, Việt Nam có 2 doanh nghiệp khởi
Thủ tướng khẳng định, “Chính phủ nghiệp được định giá 1 tỷ USD và nhiều
cam kết sẽ bảo hộ cao nhất quyền sở doanh nghiệp được định giá trên 100
hữu trí tuệ, sáng kiến, ý tưởng khởi triệu USD.
nghiệp của các bạn vì đây là tài sản vô
Ngoài những số liệu đầu tư vào
cùng lớn, thậm chí là vô giá hoặc duy
startup Việt Nam, số liệu về Chỉ số Đổi
nhất của các bạn”.
mới sáng tạo toàn cầu - GII của Việt Nam
“Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến cũng là một trong những minh chứng cho
thế hệ trẻ. Các bạn không chỉ là tiềm sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế khi đổi
năng của tương lai, là nguồn lực và tài mới sáng tạo được chú trọng. Có thể
nguyên hiện tại, mà sẽ là chủ nhân của nhìn lại một số chỉ tiêu trong GII năm
đất nước. Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện 2020 của Việt Nam ta thấy, nhiều chỉ số
thuận lợi để có một môi trường khởi được các chuyên gia trong WIPO đánh
nghiệp đổi mới, sáng tạo thuận lợi nhất. giá cao, điển hình nhóm cải thiện về
Nhưng khởi nghiệp có thành công được Trình độ phát triển của kinh doanh có chỉ
hay không phụ thuộc vào chính bản thân số về trình độ phát triển của thị trường
các bạn”, Thủ tướng khẳng định. Nhiệt xếp vị trí 39, tăng 30 bậc so với năm
huyết khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chính trước (từ 69 lên 39); chỉ số Hợp tác Viện
là thể hiện lòng yêu nước, làm cho quốc trường - doanh nghiệp tăng 10 bậc (từ vị
phú, dân cường.
trí 75 lên 65); chỉ số Quy mô phát triển
của cụm công nghiệp tăng 32 bậc (từ vị
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dần
trí 74 lên 42); năng lực Hấp thụ tri thức
khẳng định vị thế
tăng 13 bậc, đứng ở vị trí thứ 10 - là thế
Theo thông tin từ Văn phòng Đề án mạnh của Việt Nam nhờ sự dẫn đầu về
844, tổng giá trị các thương vụ đầu tư Nhập khẩu công nghệ cao (hạng 4) và
vào startup Việt Nam từ đầu năm đến Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
nay là 290,43 triệu USD; số lượng (FDI) (hạng 19).
thương vụ đầu tư là 56; trong đó, 34
Nhóm chỉ số về Hạ tầng ICT, tăng 6
thương vụ đầu tư được công bố giá trị.
bậc so với 2019 với tiến bộ rõ rệt về Tiếp
Cụ thể, các lĩnh vực thu hút được nhiều
cận ICT (tăng 4 bậc từ vị trí 90 lên 86) và
vốn đầu tư (xếp theo thứ tự tổng số
Sử dụng ICT (tăng 27 bậc, từ vị trí 92 lên
thương vụ giảm dần): Công nghệ tài
65). Về cải thiện về đầu ra đổi mới sáng
chính: 12 thương vụ, tổng cộng 61,2 triệu
tạo, nhóm chỉ số Lan truyền tri thức xếp
USD; thương mại điện tử: 8 thương vụ,
hạng 14 được coi là thế mạnh của Việt
tổng cộng 143,85 triệu USD; HR (Quản
Nam, nhờ sự dẫn đầu về xuất khẩu công
trị nguồn nhân lực): 6 thương vụ, tổng
nghệ cao (hạng 2; chỉ số Số công bố bài
Bản tin KH&CN số 10.2020
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báo khoa học và kĩ thuật đã tăng từ vị trí nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời chủ
động tham gia các hiệp định thương mại
74 lên 61…
tư do song phương và đa phương, chủ
Sự tăng trưởng này cũng không phải
động hội nhập với nền kinh tế thế giới, có
ngẫu nhiên, khi Nghị quyết số 19những hoạt động ngoại giao đa dạng
2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những
giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường quốc tế. Hướng đi này đã được
trường kinh doanh, nâng cao nâng lực
WIPO ghi nhận trong Báo cáo GII 2020,
cạnh tranh quốc gia năm 2017, định
Việt Nam được nêu như một trong
hướng đến năm 2020 ra đời, Chính phủ
những ví dụ điển hình của việc hưởng lợi
đã sử dụng chỉ số GII như một công cụ
từ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và
quản lý điều hành quan trọng, đồng thời
mạng lưới đổi mới sáng tạo.
đã phân công các bộ, cơ quan, địa
Tài liệu tham khảo:
phương có trách nhiệm cải thiện chỉ số
này. Theo đó, Bộ KH&CN được giao
1. http://dean844.most.gov.vn/chinhnhiệm vụ là đầu mối theo dõi, điều phối
phu-se-tao-moi-truong-khoi-nghiep-doichung, hình thành và phát triển hệ thống
moi-sang-tao-thuan-loi-nhat.htm
đổi mới sáng tạo quốc gia, các trung tâm
2. https://www.most.gov.vn/vn/tinđổi mới sáng tạo và vườn ươm công
nghệ.
tuc/18350/gioi-thieu-bao-cao-chi-so-giinam-2020-va-ket-qua-cua-viet-nam.aspx
Bên cạnh đó, chúng ta đã khai thác
.
được những cơ hội tham gia chuỗi giá trị
toàn cầu, là điểm đến hấp dẫn của các
Ngọc Trang

Tiếp cận tài chính toàn diện

(tiếp theo trang 16)

là yếu tố quan trọng để người dân nảy sinh nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính
từ đó thúc đẩy tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính. Trong đó, cần đặc biệt
quan tâm nâng cao hiểu biết về dịch vụ tài chính đối với nhóm người có thu
nhập thấp, trình độ thấp, người sống ở khu vực nông thôn; Quan tâm thúc đẩy
phát triển kinh tế địa phương nhằm tăng thu nhập bình quân đầu người; Giảm
tỷ lệ thất nghiệp; Giám sát hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính
nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả; Ban hành các chính sách
hỗ trợ người yếu thế, người nghèo trên địa bàn nhằm đảm bảo đời sống và
góp phần thúc đẩy tiếp cận tài chính trên địa bàn.

Đối với các cơ quan quản lý cấp Trung ương: Hoàn thiện hành lang pháp lý
nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân khi sử dụng dịch vụ tài chính cũng như
các văn bản pháp luật liên quan đến tiếp cận tài chính; đẩy mạnh thanh toán
không dùng tiền mặt trong toàn dân; Ban hành các chính sách hỗ trợ nhóm
người yếu thế, người nghèo.▲
Ngọc Loan
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BinhDuong Startup Innovation:

Các dự án thể hiện tinh thần sáng tạo,
ý chí và khát vọng ứng dụng thực tiễn.

C

8 nhóm dự án vào chung kết Cuộc thi được tuyển trong gần 30
nhóm dự án, ý tưởng khởi nghiệp đến từ các trường đại học,
cao đẳng trong toàn tỉnh với hơn 100 Sinh viên tham gia.

uộc thi Khởi
nghiệp với chủ đề
“BinhDuong
Startup Innovation” năm
2020 diễn ra nhằm khơi dậy
niềm đam mê sáng tạo trong
kinh doanh, khuyến khích
hình thành ý tưởng sáng tạo,
kinh doanh trong sinh viên
toàn tỉnh. Qua cuộc thi, Ban
tổ chức đã tuyển chọn các dự
án và ươm mầm để tham gia
các cuộc thi khởi nghiệp cấp
khu vực, quốc gia,… Ngoài
ra, cuộc thi còn góp phần tạo
sân chơi lành mạnh, cơ hội để
sinh viên trong toàn tỉnh giao
lưu nhằm mở rộng kiến thức
khởi nghiệp, các mối quan hệ
và rèn luyện kỹ năng cần
thiết cho nghề nghiệp tương
lai. Hỗ trợ sinh viên thêm tự
tin, dám nghĩ dám hành
động, thỏa chí thực hiện
những ý tưởng, đam mê của
mình mang đến lợi ích cho
gia đình, cộng đồng và toàn
xã hội hướng đến mục tiêu
giúp sinh viên chủ động làm
chủ cuộc sống và tương lai
của mình. Đặc biệt là thúc
đẩy sự phát triển mạnh mẽ

của phong trào “Sinh viên 5
tốt” trong sinh viên ở các
trường cao đẳng, đại học
trong toàn tỉnh.

Trải qua vòng Sàng lọc ý
tưởng từ Ban giám khảo cuộc
thi, 20 ý tưởng nổi bật và khả
thi nhất được Ban giám khảo
lựa chọn bước tiếp vào vòng
Bán kết cuộc thi, tại vòng bán
kết 20 nhóm đề tài, ý tưởng
đã tham gia bảo vệ đề án kinh
doanh sơ khảo và trả lời câu
hỏi từ Ban giám khảo đề ra
hết sức gây cấn, sáng tạo và

hấp dẫn. Kết quả đã có 8
nhóm dự án, ý tưởng xuất sắc
nhất cùng bước vào vòng
Chung kết: Xà phòng đa
năng được chiết xuất từ hoa
Dâm Bụt; ứng dụng phần
mềm Photo qua công nghệ C
- Photo; Sản phẩm sinh học
Giấm dừa; Công nghệ phần
mềm nhận ý tưởng mang tên
Throw Idea; Dung dịch trồng
cây bằng chất hữu cơ; Dịch
vụ in ấn Online; Nhà hàng
ẩm thực cuốn Việt Hương và
Ứng dụng giúp kết nối và xây
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dựng cộng đồng có lối sống còn có thêm các công dụng
lành mạnh cho giới trẻ hiện vượt trội như dưỡng ẩm,
nay.
chống nắng. Xà phòng giấy
tạo bọt nhẹ nhàng và tan
Dự án Xà phòng đa năng
ngay trên da tay khi gặp nước
được chiết xuất từ hoa Dâm
và lưu lại mùi hương thơm
Bụt được phát triển bởi nhóm
của hoa Dâm Bụt nhẹ nhàng
sinh viên Vũ Điệp Hoàng
trên da tay.
Thương, Trần Thị Anh Thư,
Đặng Xuân Lợi, Bùi Xuân
Dự án Dịch vụ in ấn OnTrường và Hà Mẫn Quân đến line - Fprint Care 4.0, nhóm
từ Trường đại học Thủ Dầu bạn Nguyễn Ngọc Minh
Một. Từ ý tưởng tìm kiếm Châu, Phạm Thị Xuân Phúc,
một sản phẩm có nguồn gốc Nguyễn Thế Dinh và Nguyễn
từ thiên nhiên, thân thiện với Trí Tính nhận thấy trên địa
môi trường, có chất lượng tốt bàn tỉnh Bình Dương thị
và giá cả phù hợp với thu trường in ấn là một thị trường
nhập trung bình của người lớn và tiềm năng đặc biệt là
Việt Nam còn tương đối khó khu vực Thủ Dầu Một. Khu
khăn. Xà phòng đa năng vực này có 6 trường đại học,
chiết xuất từ hoa Dâm Bụt - 4 trường cao đẳng, 7 trường
Với tên thương hiệu AntoHi trung học phổ thông và 2
được nghiên cứu và tạo ra trường quốc tế. Nếu như dịch
phù hợp với da của người vụ in truyền thống là khách
Việt, hợp với túi tiền của hàng tự chủ động đến cửa
người dân Việt.
tiệm để in và nhận sản phẩm,
đặc biệt trong mùa cao điểm
Để góp phần làm đa dạng
như mùa thi (giáo viên in tài
hóa sản phẩm Việt Nam, phù
liệu cho học sinh), mùa deadhợp với phương châm
line (sinh viên in luận văn,
“Người Việt Nam ưu tiên
báo cáo),... dẫn đến thực
dùng hàng Việt Nam”, là xà
trạng bùng nổ các đơn hàng
phòng thông minh, tích hợp
tại các nhà in, gây chậm trễ
các tính năng để giảm chi phí
đến việc in ấn cũng như ảnh
sử dụng nhiều mỹ phẩm, Xà
hưởng đến chất lượng sản
phòng đa năng chiết xuất từ
phẩm. Đây được xem như
hoa Dâm Bụt đã thoát ra khỏi
một bài toán khó cần được
khuôn khổ xà phòng cục,
giải quyết nhanh chóng.
nước thông thường. Nó được
tạo ra theo dạng xà phòng
Fprint Care 4.0 được coi
giấy, sử dụng tiện gọn, nhẹ dễ là một loại hình in ấn “bình
mang theo, sử dụng từng cũ rượu mới” thông qua cách
miếng giấy để bảo quản áp dụng công nghệ qua Weblượng xà phòng còn lại trong site và App Fprint được xem
hộp một cách khô thoáng và là người tiên phong trong
sạch sẽ. Ngoài ra, xà phòng lĩnh vĩnh vực in ấn thay thế
12
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hoạt động in ấn truyền thống
tiết kiệm được thời gian, chi
phí cho khách hàng và mang
lại hiệu quả cao. Với mức
đầu tư ban đầu chỉ với gần
200 triệu đồng nằm trong thị
trường đầy tiềm năng, Fprint
Care 4.0 tự tin rằng đây sẽ là
một dự án vô cùng khả thi và
dễ dàng áp dụng trong thực
tiễn.

Dự án Sản phẩm sinh học
Giấm dừa được phát triển từ
bạn Âu Kim Phụng đến từ
Đại học Bình Dương, tạo ra
sản phẩm hữu cơ, hoàn toàn
tự nhiên và giải quyết được
“nổi đau” về đầu ra và giá
thành của nông sản “dừa”.
Dự án được phát triển dựa
trên các giá trị truyền thống
và văn hóa của Việt Nam.
Như mọi người đã biết, Việt
Nam nổi tiếng với nền ẩm
thực độc đáo từ trong cách
chế biến cũng như hương vị
đặc biệt. Trong đó những
món ăn có sử dụng nguyên
liệu giấm luôn mang hương
vị đặc biệt và để lại ấn tượng
khó phai trong lòng thực
khách. Giấm là một thành tố
quan trọng và được sử dụng
nhiều trong các nền ẩm thực,
giấm là một loại gia vị đảm
nhận nhiều chức năng khác
nhau ở các món ăn, ngoài ra
còn có công dụng như chữa
bệnh hoặc làm đẹp cho chị
em phụ nữ.
Từ xưa đến nay giấm đã
được dùng phổ biến trong
sinh hoạt hằng ngày, các bữa
tiệc và ngày càng khẳng định

vị thế trong hương vị của nền
ẩm thực. Cũng chính vì nhu
cầu sử dụng đó, dẫn đến sự ra
đời của nhiều loại giấm khác
nhau và tại thị trường Việt
Nam loại gia vị này cũng
được đa dạng hóa. Sự phát
triển này đã mang đến cả sự
tích cực và tiêu cực cho
người tiêu dùng Việt. Trên thị
trường hiện nay có nhiều sản
phẩm giấm với giá cả và chất
lượng khác nhau, các sản
phẩm giấm không đảm bảo
chất lượng, làm từ hóa chất
có nguy cơ gây hại cao đến
cho các món ăn, có hương
sức khỏe người tiêu dùng.
thơm nhẹ nhàng, màu sắc tự
Sản phẩm sử dụng nước nhiên hài hòa, đặc biệt tốt
dừa tự nhiên làm nguyên liệu cho tiêu hóa, quá trình giảm
chính kết hợp thành phần mở thừa và giữ cân nặng.
dược liệu câu kỷ tử - được ví
Dự án Nhà hàng ẩm thực
như một thuốc tiên đối với
sức khỏe. Riêng trong nước cuốn Việt Hương của nhóm
dừa có chứa tới 94% nước và bạn Phan Thành Sang, Văn
rất ít chất béo. Đây là chất Thị Yến Nhung và Lê Thị
lỏng có màu trong suốt, rất Linh Phụng mong muốn
bổ dưỡng, chứa nhiều loại vi- mang đến những giá trị gia
tamin và khoáng chất. Nước tăng, chuẩn mực, ngon
dừa ít calo và chất béo nhưng miệng, an toàn vệ sinh cho
lại rất giàu vitamin, khoáng khách hàng và sự chuyên
chất và các chất dinh dưỡng nghiệp và đẳng cấp cho
khác như axit lauric, clorua, thương hiệu. Tạo ra cơ hội để
sắt, kali, magiê, canxi, natri khách hàng trong và ngoài
và phốt pho,... Trên thực tế, nước thưởng thức các món ăn
hàm lượng kali - chất giúp mang bản sắc dân tộc, các
cân bằng điện giải trong nước món ăn đường phố trong
dừa tươi cao hơn gần gấp đôi không gian kiến trúc sang
lượng kali có trong các loại trọng.
trái cây khác. Sản phẩm
Dự án được xuất phát từ
“Giấm dừa” với 90% thể tích thực tiễn những món ăn Việt
là nước dừa kết hợp hương vị Nam đã nổi tiếng trên toàn
câu kỷ tử nên có vị chua tự thếgiới với sự kết hợp hương
nhiên, vừa phải, khi thưởng vịhài hoà và tinh tế, gói trọn
thức món ăn sẽ đọng lại vị hồn Việt. Trong đó phải kể
ngọt thanh, dễ dàng sử dụng đến những món cuốn Việt

Nam trứ danh được báo chí
nước ngoài ca ngợi và có hẳn
một cái tên: Spring Roll. Đó
chính là tinh hoa món cuốn
Việt. Ngày Tết, dù đi khắp
miền nào của Tổ quốc, bạn
không thể không bắt gặp trên
mâm cơm cúng, mâm cỗ đãi
tiệc hay mâm cơm thường
ngày một đĩa nem rán hay
món cuốn vàrau ăn kèm.

Tuy nhiên, cùng với sự
hội nhập sâu rộng nền kinh tế
thế giới. Chạy theo những
nỗi lo về cơm áo gạo tiền và
du nhập những nét văn hoá
nước ngoài mà ngày nay
nhiều nét văn hoá Việt Nam
đang dần trở nên lu mờ. Văn
Hoá ẩm thức cũng là một
trong những nét văn hoá tiêu
biểu trong kho tàng văn hoá
miền Nam nói riêng và văn
hoá Việt Nam nói chung.
Nhận thấy nhu cầu của thị
trường ăn uống và với mong
muốn có thể gìn giữ và phát
huy phần nào giá trịẩm thực
miền Nam trong thời kì hiện
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đại hóa, công nghiệp hóa giới trẻ hiện nay - Young to
hiện nay.
Young được phát triển bởi
nhóm bạn Nguyễn Đình
Kết hợp với mô hình kinh
Hùng, Trần Thị Anh Thư,
doanh thiết kế nhà hàng
Lâm Thúy Trinh, Phạm Thị
mang hình thức băng chuyền
Hồng Thương và Nguyễn
vận chuyển các món ăn tuy
Thành Đạt. Ý tưởng của
hình thức băng chuyền đã có
nhóm tác giả xuất phát thực
trước đó nhưng chưa được
trạng học sinh, sinh viên
kết hợp với các món cuốn là
(giới trẻ) ngày nay đa phần
đặc trưng của nhà hàng
đều có các đặc điểm như:
chúng tôi. Đây là ý tưởng
lười nhác, trễ giờ, tự ti,
mới mẻ và mang lại rất nhiều
nghiện mạng xã hội, ngủ
lợi ích, vừa không tốn thời
nướng, hay tỏ thái độ,... , Bên
gian chờ đợi, vừa giảm chi
cạnh đó, nhóm tác giả còn
phí công phục vụ. Không chỉ
nhận thấy rằng, thế hệ trẻ
hấp dẫn bởi sự sáng tạo mới
ngày nay còn có thể gọi là
mẻ mang đến cảm giác thích
"thế hệ cúi đầu", lý do, dù là
thú cho khách hàng, hình
ở trường, ở công viên hay
thức này còn gây sốt bởi sự
trên xe buýt, các bạn đều
đa dạng, độc đáo về món ăn.
dành phần lớn thời gian để
Dự án Dung dịch trồng lướt facebook, instagram,...
cây bằng chất hữu cơ, kế thừa thay vì quan sát bên ngoài
từ đề tài nghiên cứu dịch học hỏi, các bạn lại chọn
chiết thủy phân từ trùn quế cách ngồi yên một chỗ, lên
của Thầy hướng dẫn luận án mạng xã hội sống ảo, làm
tốt nghiệp, sinh viên Huỳnh anh hùng bàn phím thể hiện
Nhật Toàn - Đại học Thủ Dầu bản thân, mà không biết
Một mong muốn đưa sản mình đã vô tình dành hết
phẩm đến với nhiều người những điều tốt đẹp cho mạng
tiêu dùng sử dụng rau hữu cơ xã hội, rồi dần dần các bạn
được trồng theo phương pháp không còn tự tin vào con
Thủy canh. Từ đó, Huỳnh người thật của mình.
Nhật Toàn cùng với các bạn
Young to Young (Y2Y) là
cộng sự đã nghiên cứu, phát
nền tảng kết nối và xây dựng
triển sản xuất dung dịch hữu
cộng đồng có lối sống lành
cơ hỗ trợ trồng rau thủy canh
mạnh cho giới trẻ. Y2Y sẽ
mang tên O-HYDRO. Sản
nghiên cứu để đưa ra những
phẩm có thành phần từ 95%
thử thách phù hợp với người
dịch chiết trùng quế, 5%
dùng như: dọn dẹp phòng
khoáng chất từ thực vật và
mỗi ngày, sử dụng mạng xã
chất bảo quản sinh học.
hội ít hơn 3 tiếng/ngày, ăn
Dự án Ứng dụng giúp kết sáng cùng bạn bè/người thân,
nối và xây dựng cộng đồng thức dậy trước 5:30 sáng, đi
có lối sống lành mạnh cho ngủ trước 22:30 đêm, đi bộ
14

Bản tin KH&CN số 10.2020

5.000 bước mỗi ngày...
Thành tích của người dùng
trên Y2Y có thể được quy đổi
ra voucher giảm giá hoặc các
phần quà có sẵn trên hệ
thống.

Bên cạnh đó, Y2Y hứa
hẹn sẽ là nền tảng chia sẻ
nhiều thông tin, hoạt động bổ
ích cho giới trẻ đặc biệt là
học sinh, sinh viên như các
hoạt động học thuật, nghiên
cứu, cuộc thi, thể thao, văn
hóa văn nghệ, đời sống tinh
thần,…

Trên đây là những ý tưởng
nổi bật thể hiện khát vọng
mang đến những giá trị tốt
đẹp cho sự phát triển của
Bình Dương. Các bạn đều là
những sinh viên năng động
xứng đáng đại diện lớp sinh
viên đầy tính sáng tạo của
tỉnh nhà. Hy vọng rằng trong
thời gian tới, các bạn sẽ phát
huy tối đa sức trẻ của mình,
phát huy tinh thần sáng tạo
để tiếp tục đưa các dự án, ý
tưởng này vào cuộc sống,
góp phần phấn đấu xây dựng
tỉnh Bình Dương phát triển
bền vững theo hướng đô thị
thông minh, văn minh, hiện
đại; đến năm 2030 Bình
Dương trở thành trung tâm
công nghiệp hiện đại, đến
năm 2045 là đô thị thông
minh của vùng và của cả
nước theo tinh thần Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Bình Dương lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề
ra. ▲
Gấm Lê

T

Tiếp cận tài chính toàn diện
trên địa bàn tỉnh Bình Dương

ài chính toàn diện (Financial inclusion) là việc cung cấp các
dịch vụ tài chính chính thức đến
các đối tượng khách hàng có nhu cầu
một cách thuận tiện nhất, phù hợp với
nhu cầu và chi phí của tất cả người dân.
Tài chính toàn diện được coi là một chỉ
số quan trọng cho sự phát triển của một
nền kinh tế toàn cầu. Phát triển một hệ
thống tài chính toàn diện là một biện
pháp chủ động và ưu tiên cơ bản của
nhiều quốc gia. Tài chính toàn diện còn
được coi là phương tiện hiệu quả để phát
triển tăng trưởng kinh tế bền vững và
nhằm bảo đảm cho công dân của các
quốc gia có thể sử dụng nguồn tài chính
để tái bố trí các nguồn lực lao động và
sản xuất cho nền kinh tế.

dân hơn 2 triệu dân và mật độ dân số
trung bình 741 người/km2. Toàn tỉnh có
khoảng 67 chi nhánh các ngân hàng
thương mại, 10 quỹ tín dụng nhân dân,
các quỹ đầu tư, quỹ tương hỗ, với 173
phòng giao dịch, 770 điểm hoạt động
ATM phục vụ nhu cầu giao dịch tài chính
cho người dân trong tỉnh…

Trước xu hướng phát triển của nền
kinh tế trong thời kỳ công nghệ số, tài
chính toàn diện được đánh giá có tầm
ảnh hưởng quan trọng trong quá trình
phát triển bền vững, tài chính toàn diện
ngày nay đã trở thành mối quan tâm toàn
cầu, là chìa khóa giúp thực hiện chính
sách xóa đói giảm nghèo, giảm bất bình
đẳng xã hội và là cơ hội cho nhiều người
thực hiện mục tiêu các dự án trong
tương lai… Đề tài “Tiếp cận tài chính
toàn diện trên địa bàn tỉnh Bình Dương”
đã được TS. Nguyễn Hồng Thu đề xuất
nghiên cứu hướng đến đề xuất các giải
pháp tăng cường và phát triển tài chính
toàn diện đến cộng đồng dân cư trong
tỉnh, góp phần phát triển bền vững kinh
tế xã hội của tỉnh nói riêng và các nước
nói chung trước xu hướng phát triển và
hội nhập.

Tài chính toàn diện mang lại những lợi
ích không nhỏ cho xã hội và cho nền kinh
tế, tạo ra các giá trị tích cực, góp phần
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đáp ứng
nhu cầu vay vốn và tạo nhiều cơ hội cho
việc mở rộng và phát triển các hoạt động
kinh doanh, giúp người dân có thể bảo
vệ mình trước những tổn thương và các
cú sốc của cuộc sống. Ở Việt Nam, các
định chế tài chính nói chung cũng như
các định chế tài chính chính thức nói
Mở đầu cho vấn đề nghiên cứu, tác
riêng đã tập trung đẩy mạnh nhiều chính
giả đã tổng quan về cơ sở lý thuyết về tài
sách, dịch vụ nhằm tăng cường khả
chính toàn diện, trong đó tập trung vào
năng tiếp cận tín dụng đến các cộng
tiếp cận tài chính toàn diện dưới cấp độ
đồng dân cư trong cả nước.
cá nhân. Các khái niệm về tiếp cận tài
Bình Dương là một tỉnh công nghiệp, chính toàn diện theo nhiều góc độ nghiên
có tốc độ phát triển kinh tế cao nằm trong cứu; các đặc điểm, vai trò của tiếp cận
vùng kinh tế trọng điểm phía nam, với số tài chính đối với các chủ thể liên quan và
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nền kinh tế; chỉ tiêu được sử dụng để
đánh giá tiếp cận tài chính và các nhân
tố ảnh hưởng đến tiếp cận tài chính ở
cấp độ cá nhân. Đây sẽ là cơ sở được
sử dụng để phân tích thực trạng tiếp cận
tài chính cũng như các nhân tố ảnh
hưởng đến tiếp cận tài chính của người
dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Từ dữ liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp
cho thúc đẩy tiếp cận tài chính ở tỉnh
Bình Dương, tác giả đã phân tích thực
trạng tiếp cận tài chính tại Bình Dương.
Kết quả cho thấy, khả năng tiếp cận dịch
vụ tài chính của người dân ngày càng
được gia tăng; số lượng tài khoản ngân
hàng của người dân ngày càng gia tăng
trong giai đoạn nghiên cứu. Phân tích
thực trạng cho thấy số lượng tài khản
tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm của
khách hàng vào các tổ chức tín dụng
ngày một tăng; các giao dịch thanh toán
không dùng tiền mặt của người dân trên
địa bàn tỉnh Bình Dương ngày càng tăng
về số lượng và giá trị giao dịch; số lượng
món vay và quy mô món vay của khách
hàng cá nhân, đặc biệt là các hộ nghèo,
hộ cận nghèo và nhóm khách hàng yếu
thế khác tại các tổ chức tín dụng không
ngừng tăng lên…

mạnh nhất cả nước, thu nhập bình quân
đầu người không ngừng được nâng cao
đã giúp cho người dân có điều kiện để
tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính…

Bên cạnh đó, để đánh giá thực
nghiệm các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp
cận tài chính của người dân tỉnh Bình
Dương, đề tài đã thực hiện hồi quy mô
hình probit với các biến độc lập phản ánh
đặc điểm nhân khẩu học của các cá
nhân gồm giới tính, tuổi, trình độ, thu
nhập và nơi cư trú. Trong đó, tuổi, trình
độ, thu nhập và nơi cư trú là những biến
có ý nghĩa thống kê và ảnh hưởng đến
việc tiếp cận dịch vụ tài chính của khách
hàng cá nhân. Trên cơ sở phân tích định
tính và định lượng, đề tài đã rút ra kết
quả đạt được, hạn chế còn tồn tại trong
tiếp cận tài chính của người dân ở Bình
Dương.
Dựa trên kết quả đánh giá thực trạng
tiếp cận tài chính trong giai đoạn 2015 2019 và định hướng của tỉnh Bình
Dương đến năm 2025, đề tài đã đưa ra
những giải pháp nhằm thúc đẩy tiếp cận
tài chính góc độ cá nhân trên địa bàn
tỉnh:

Đối với các chủ thể cung cấp dịch vụ
tài chính chính thức: Mở rộng cơ sở hạ
tầng tài chính bằng cách gia tăng điểm
giao dịch kết hợp với ứng dụng công
nghệ trong việc phân phối dịch vụ tài
chính đến khách hàng cá nhân trên địa
bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, chú
trọng đến việc mở rộng mạng lưới ở khu
vực nông thôn. Thiết kế nhiều hơn các
sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp với
nhu cầu của người dân, đặc biệt là nhóm
người yếu thế trong xã hội như người
nghèo, sinh viên, nông dân…

Có kết quả như vậy là nhờ sự chú
trọng của Chính phủ và NHNN đến tiếp
cận tài chính ở Việt Nam được thể hiện
rõ qua việc triển khai nhiều chương trình,
dự án liên quan đến hạ tầng công nghệ
nhằm triển khai các sản phẩm dịch vụ tài
chính sâu rộng đến người dân; các chủ
thể cung cấp dịch vụ tài chính chú trọng
đến việc mở rộng mạng lưới hoạt động;
các cá nhân sinh sống trên địa bàn tỉnh
Bình Dương ngày càng nhận thức được
lợi ích mà dịch vụ tài chính đem lại, đặc
Đối với các chính quyền địa phương:
biệt là dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.
Và với lợi thế là một trong những địa Nâng cao hơn nữa hiểu biết, nhận thức
phương có kinh tế phát triển nhanh và của người dân về dịch vụ tài chính - đây
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(Xem tiếp trang 10)

Kết quả ứng dụng kỹ thuật chụp hình
màu võng mạc không nhỏ dãn đồng tử
trên bệnh nhân đái tháo đường
ĐẶT VẤN ĐỀ

Hoàng Thị Kiều Hậu, Nguyễn Thị Gấm
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Tỷ lệ bệnh ĐTĐ có xu hướng gia tăng
nhanh ở Việt Nam đòi hỏi có những biện
pháp chăm sóc tốt, toàn diện cho bệnh
nhân, trong đó khám sàng lọc và theo dõi
biến chứng BLVMĐTĐ là một vấn đề
quan trọng. Nhằm góp phần trong việc
nghiên cứu lựa chọn phương pháp chụp
hình màu võng mạc trong phát hiện và
phân loại BLVMĐTĐ, chúng tôi tiến hành
nghiên cứu này.

Bệnh lí võng mạc đái tháo đường
(BLVMĐTĐ) là một biến chứng vi mạch
đặc thù của bệnh đái tháo đường (ĐTĐ)
và gây ra tổn thương võng mạc của 1/3
số bệnh nhân (ĐTĐ). BLVMĐTĐ là một
trong những nguyên nhân phổ biến gây
mù lòa ở các nước phát triển và các
nước đang phát triển. Việc tầm soát và
điều trị sớm BLVMĐTĐ có thể làm chậm
diễn tiến của bệnh và ngăn chặn biến
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả
chứng.
ứng dụng chụp hình màu võng mạc trong
tầm soát bệnh lí võng mạc đái tháo
Phương pháp phát hiện và phân
đường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình
loại BLVMĐTĐ rất đa dạng như: đánh giá
Dương.
thị lực, soi đáy mắt, khám sắc giác, chụp
đáy mắt hình màu nổi, chụp mạch huỳnh
ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP
quang, chụp đáy mắt hình màu kỹ thuật NGHIÊN CỨU
số. Trong đó, chụp đáy mắt hình màu kỹ
Đối tượng nghiên cứu
thuật số có ưu điểm là kỹ thuật chụp đơn
giản, hình ảnh dễ lưu trữ trên các hệ
Tiêu chuẩn chọn mẫu: Bệnh nhân đã
thống đa phương tiện, có thể được số được chẩn đoán mắc bệnh ĐTĐ điều trị
hóa và truyền đi trên các mạng. Việc sử ít nhất trên 6 tháng và có thể hợp tác,
dụng máy chụp hình võng mạc kỹ thuật được khám mắt tại phòng khám Mắt số và huấn luyện người chụp hình đơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương:
giản có thể áp dụng được nhiều nơi, có bệnh nhân có thể ngồi ghế ở tư thế tốt
thể nối mạng với các máy vi tính ở các cho chụp hình, bệnh nhân có thể định thị
trung tâm võng mạc. Một trong những theo vật tiêu trong máy theo hướng dẫn
vấn đề quan tâm là lựa chọn kỹ thuật của người chụp hình.
chụp hình võng mạc để tầm soát. Sự cải
Tiêu chuẩn loại trừ:
tiến chụp hình màu võng mạc kỹ thuật số
Bệnh nhân có các bệnh lí khác của
không nhỏ dãn được cho là ưu điểm về
sự dễ chịu, không gây lóa, giảm nguy cơ mắt ảnh hưởng đường đi của tia sáng
do thuốc dãn đồng tử như khởi phát vào mắt như mộng thịt độ 3-4, sẹo giác
glaucoma,… mà vẫn cho kết quả tốt mạc, đục thủy tinh thể độ 3-4-5, bệnh lí
pha lê thể: đục pha lê thể, xuất huyết pha
[9],[12].
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lê thể nặng…

Bệnh nhân đã điều trị LASER quang
đông hay đã phẫu thuật cắt dịch kính

Tiêu chuẩn chẩn đoán: Phân loại của
Nghiên cứu điều trị sớm bệnh võng mạc
đái tháo đường (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study - ETDRS) dùng
trong nghiên cứu này.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu
mô tả hàng loạt case.
Cỡ mẫu nghiên cứu: áp dụng công
thức chọn mẫu:

P: độ chính xác của việc phát hiện
BLVMĐTĐ trên hình màu võng mạc

Dùng sinh hiển vi khám loại trừ các
bệnh lí làm không thể chụp hình đáy mắt.

Chụp hình màu võng mạc không nhỏ
dãn: Tiến hành chụp ở 3 vùng nằm
ngang thẳng hàng có tâm như sau: (1)
tâm ở gai thị, (2) tâm ở trung tâm hoàng
điểm, (3) tâm ở rìa thái dương của hình
thứ 2. Bệnh nhân ngồi trong phòng tối 5
phút. Giải thích bệnh nhân hợp tác, định
thị vào vật tiêu đã có sẵn trong máy, bệnh
nhân mở mắt to và chụp hình. Cho bệnh
nhân ngồi trong phòng tối mỗi 5 phút giữ
2 lần chụp để đồng tử dãn trở lại.
Các kết quả này sẽ được phân tích
ngẫu nhiên bởi bác sĩ chuyên khoa mắt
trên màn hình và đưa ra chẩn đoán, ghi
nhận vào phiếu chụp hình.

Khám đáy mắt bằng sinh hiển vi với
kính Volk 90D ghi nhận sự hiện diện hay
d: độchính xác mong muốn
không tổn thương mỗi mắt, đưa ra chẩn
Vìhiện tại chưa cósốliệu nghiên cứu đoán, ghi nhận vào phiếu điều tra khám
chính thức vềđộchính xác của việc phát mắt lâm sàng.
hiện BLVMĐTĐ bằng chụp hình màu
Xử lí số liệu thống kê.
võng mạc trên cộng đồng người Việt
Nam, nên chúng tôi dùng độ chính xác
Hình chụp không phân loại được nếu
theo tài liệu của nước ngoài là 90% và có ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau:
chúng tôi chọn độchính xác mong muốn
+ Trên hình chụp không xác định
là5%. Vậy cỡmẫu tối thiểu cần thu thập
được các mạch máu nhỏ.
là138 mắt (69 bệnh nhân).
+ Dưới 3/4 diện tích hình chụp được
Phương pháp thu thập số liệu:
nhìn thấy.
Tất cả các bệnh nhân đều được thu
+ Không quan sát được vùng hoàng
thập các dữ kiện như: tuổi, giới, thời gian
điểm.
mắc bệnh ĐTĐ, tiền sử tăng huyết áp,
mức độ kiểm soát glucose máu. Tình
Phương pháp phân tích, xử lí: Kết quả
trạng kiểm soát đường máu được chia khám được thu thập, xử lí bằng phần
kiểm soát đường huyết đói tốt khi đường mềm SPSS 20.0. Hồi quy logistic: kiểm
huyết đói trong khoảng 70-130 mg/dl định đa biến, xác định mối liên quan (tìm
(3,8-7,2 mmol/l), kiểm soát đường huyết Odd Ratio, khoảng tin cậy 95%, giá trị p<
đói không tốt khi đường huyết đói > 130 0,05 có ý nghĩa thống kê).
mg/dl (> 7,2 mmol/l) và HbA1c được chia
KẾT QUẢ
làm 3 mức: tốt (HbA1c < 7%), không tốt
Đặc điểm mẫu nghiên cứu
(HbA1c >7%)
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Tổng cộng có 186 mắt của 94 bệnh nhân được khám và chụp hình màu võng
mạc (trong đó có 1 bệnh nhân có 1 mắt bị sẹo giác mạc trung tâm, 1 bệnh nhân có
mắt độc nhất).

Nhận xét: Se= 97,5%; Sp= 83,3%; PVˉ=94,8 %; PV⁺ = 91,4%; κ= 0,83. Với khám
đáy mắt làm tiêu chuẩn so sánh, chụp hình màu võng mạc không nhỏ dãn cho độ
nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương tính, giá trị tiên đoán âm tốt trong chẩn
đoán BLVMĐTĐ.
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Nhận xét: Chụp hình màu võng mạc không nhỏ dãn cho tỉ lệ hình ảnh không phân
loại được (cao hơn tỉ lệ hình ảnh không phân loại được của chụp hình màu VM có
nhỏ dãn (p < 0,001- Fisher´s exact). Như vậy, nhỏ dãn đồng tử làm giảm tỉ lệ hình
ảnh không phân loại được. Kết quả này tương tự nghiên cứu của Aptel và Murgatroyd [9], [12].

Nhận xét: Không có sự khác biệt thời gian mắc bệnh ĐTĐ giữa bệnh nhân có
hình ảnh phân loại được và bệnh nhân có hình ảnh không phân loại (bảng 7).
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BÀN LUẬN

Trong nghiên cứu của chúng tôi nữ chiếm
nhiều hơn nam (72% so với 28%). Típ ĐTĐ:
Đa số bệnh nhân mắc bệnh ĐTĐ típ 2. Tỉ lệ
bệnh nhân có tăng huyết áp kèm theo chiếm
67,2% dân số nghiên cứu (hơn ½); tiền căn
bệnh lí thận là 5,4%. Kết quả của chúng tôi
tương tự các nghiên cứu trong nước và khu
vực về đái tháo đường, về bệnh võng mạc đái
tháo đường [4], [5], [11]. Bệnh ĐTĐ típ 2
ngày càng gia tăng với lối sống thời kì công
nghiệp hóa, đô thị hóa. Theo đó, tăng huyết
áp thường đi kèm với ĐTĐ típ 2.

Tỉ lệ mắc bất kì mức độ BLVMĐTĐ nào
trong nghiên cứu là 68,8% (95%CI: 65,1–
75,5). Có sự khác biệt tỉ lệ BLVMĐTĐ bất
kì mức độ nào giữa nghiên cứu của chúng tôi
và các tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, năm
2009; (28,7%); Lim và cs, năm 2008
(38,1%); Lê Thị Nguyệt, năm 2012
(33,98%). Nguyên nhân có thể do sự khác
biệt độ tuổi bệnh nhân, khác biệt thời gian
mắc bệnh ĐTĐ và phương pháp sàng lọc
BLVMĐTĐ được báo cáo [3], [4], [11]. Tỉ lệ
mắc bất kì dạng nào BLHĐĐTĐ trong
nghiên cứu là 10,21% (95%CI: 5,9 – 14,6).
Tỉ lệ PHĐ có ý nghĩa LS là 5,4% (95%CI:
2,2 – 8,6). Tỉ lệ PHĐ có ý nghĩa LS của
chúng tôi có khác với Lê Thị Nguyệt
(8,08%), Nguyễn Thị Thu Thủy (3,3%), Lim
và cs (6,9%). Sự khác biệt này do sự khác
nhau về kỹ thuật khám phát hiện, sự khác

biệt nhỏ về độ tuổi bệnh nhân và thời gian
mắc bệnh ĐTĐ. Lim và cs dùng chụp hình
võng mạc đánh giá phù hoàng điểm sẽ không
chính xác bằng khám đáy mắt gián tiếp nên
tỉ lệ PHĐ có ý nghĩa lâm sàng thấp hơn kết
quả của chúng tôi [5]. Phù hoàng điểm càng
tăng khi BLVMĐTĐ ở mức độ càng nặng. Tỉ
lệ BLVMĐTĐ từ không tăng sinh nặng đến
tăng sinh trong nghiên cứu chúng tôi là 9,1%
cao hơn trong nghiên cứu của tác giả Lê Thị
Nguyệt là 5,85% và tác giả Nguyễn Thị Thu
Thủy là 3,1% [4], [5].

So sánh kết quả của chúng tôi với những
nghiên cứu tương tự lấy khám đáy mắt gián
tiếp làm tiêu chuẩn so sánh có vài khác biệt
nhỏ. Aptel và cộng sự nghiên cứu báo cáo độ
nhạy, độ đặc hiệu của chụp hình võng mạc
không nhỏ dãn cao hơn trong nghiên cứu của
chúng tôi. Sự khác biệt này có thể do tỉ lệ
bệnh nhân ĐTĐ có bất kì mức độ
BLVMĐTĐ thấp (25,3%), độ tuổi bệnh nhân
và thời gian mắc bệnh ĐTĐ gần như nhau
nhưng tỉ lệ ĐTĐ típ 1/ ĐTĐ típ 2 xấp xỉ ½
[1]. Những tiêu chuẩn được đề nghị cho một
phương pháp sàng lọc bệnh võng mạc đái
tháo đường của Hội đồng sàng lọc quốc gia
Anh và được nhiều nước áp dụng là độ nhạy
trên 80%, độ đặc hiệu trên 95% và sai sót kỹ
thuật dưới 5% [2]. Như vậy, chụp hình võng
mạc không nhỏ dãn có thể đáp ứng đủ tiêu
chuẩn của một phương pháp sàng lọc bệnh
võng mạc đái tháo đường.
Bản tin KH&CN số 10.2020
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Ở bảng 6 cho thấy tuổi của bệnh
nhân ở nhóm hình ảnh không phân loại
được cao hơn của bệnh nhân có hình ảnh
phân loại được. Kết quả của chúng tôi tương
tự với nghiên cứu của Lê Thị Nguyệt
(2012), Murgatroyd và Scanlon [3], [8],
[12]. Các nghiên cứu này đưa ra đề nghị là
để làm giảm tỉ lệ hình ảnh không phân loại
được nên dùng phương pháp chụp hình
võng mạc không nhỏ dãn ở những bệnh
nhân dưới 50 tuổi.

Thời gian mắc bệnh ĐTĐ càng lâu
thường kèm theo những biểu hiện đục môi
trường trong suốt càng nhiều, đặc biệt là đục
thể thủy tinh. Đồng thời, thời gian mắc bệnh
ĐTĐ tăng theo tuổi bệnh nhân. Kết quả là
tỉ lệ hình chụp không phân loại càng tăng.
Tuy nhiên trong nghiên cứu này tỉ lệ mắc
bệnh ĐTĐ < 5 năm chiếm tỉ lệ khá cao nên
chưa thấy được mối liên quan này.

Khi tiến hành nghiên cứu này có
những ưu điểm và nhược điểm như chụp
hình võng mạc không nhỏ dãn tiện lợi tránh
được những tác dụng phụ của thuốc nhỏ
dãn, bệnh nhân có thể tự lái xe an toàn sau
khi chụp. Tuy nhiên, phương pháp đòi hỏi
kĩ năng người chụp hình nhanh nhẹn, chính
xác. Chụp hình có nhỏ dãn có nhược điểm
là bệnh nhân nhìn mờ tạm thời do đồng tử
dãn, khó tự đi xe về nhà và có thể có những
tác dụng phụ của thuốc nhỏ dãn. Vì vậy,
chụp hình võng mạc không nhỏ dãn có thể
dùng tầm soát trong những trường hợp cần
thiết như bệnh nhân có chống chỉ định thuốc
nhỏ dãn đồng tử, bệnh nhân yêu cầu sự
thoải mái…Chụp hình nhiều vùng nhỏ dãn
không cần thiết áp dụng sàng lọc
BLVMĐTĐ. Murgatroyd nghiên cứu cũng
kết luận tăng số vùng chụp không tăng độ
nhạy, độ đặc hiệu trong sàng lọc BVMĐTĐ
[12].

chứng mạch máu ở bệnh nhân ĐTĐ. Đó
cũng là lý do tại sao các khuyến cáo hiện
nay đều yêu cầu phải tầm soát các biến
chứng mạch máu nhỏ ở bệnh nhân ĐTĐ típ
2 ngay khi phát hiện bệnh chứ không chờ
sau 5 năm kể từ khi phát hiện bệnh như đối
với ĐTĐ típ 1. Y văn đã ghi nhận nhiều yếu
tố được xem như nguy cơ gây nên sự xuất
hiện và tiến triển của BLVMĐTĐ. Những
yếu tố này bao gồm: thời gian mắc bệnh
ĐTĐ, tình trạng kiểm soát đường huyết,
tăng huyết áp, bệnh lý ở thận(6).Tần suất
của BLVMĐTĐ không tăng sinh, phù
hoàng điểm và BLVMĐTĐ tăng sinh có
liên quan chặt chẽ với thời gian mắc bệnh
ĐTĐ ở cả 3 nhóm bệnh nhân trong nghiên
cứu dịch tễ Wisconsin về BLVMĐTĐ [7],
[8], [10]. Chính từ kết quả nghiên cứu dịch
tễ Winconsin về BLVMĐTĐ mà các bác sĩ
nhãn khoa đã đưa ra các khuyến cáo về thời
gian tầm soát BLVMĐTĐ ở những đối
tượng mắc bệnh ĐTĐ khác nhau tùy thuộc
vào lứa tuổi phát hiện bệnh và phân loại típ
bệnh ĐTĐ.

Có sự liên quan độc lập giữa
BLVMĐTĐ và các yếu tố nguy cơ như thời
gian mắc bệnh ĐTĐ, tình trạng kiểm soát
đường huyết, có bệnh lí tăng huyết áp kèm
theo và giới (bảng 8 và 9). Cụ thể thời gian
mắc bệnh ĐTĐ tăng lên mỗi 5 năm làm tăng
nguy cơ BLVMĐTĐ 2 lần. Những bệnh
nhân kiểm soát đường huyết kém tăng nguy
cơ BLVMĐTĐ 2,49 lần. Bệnh nhân ĐTĐ
có kèm tăng huyết áp có nguy cơ bị biến
chứng tại mắt cao gấp 3 lần người ĐTĐ
không kèm tăng huyết áp. Nữ có nguy cơ bị
biến chứng tại mắt cao hơn nam 2,45 lần.
Điều này tương tự kết quả nghiên cứu của
các tác giả trong nước như nghiên cứu của
Diệp Thanh Bình và cộng sự [4], tác giả
cũng ghi nhận các yếu tố: thời gian mắc
bệnh ĐTĐ, tình trạng kiểm soát đường
Tình trạng tăng đường huyết mạn huyết kém, tăng huyết áp và giới tính lần
tính kéo dài dẫn tới sự xuất hiện các biến lượt làm tăng nguy cơ BVMĐTĐ là 2,56;
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1,86; 2,13 và 1,77 lần; hay nghiên cứu của
tác giả Nguyễn Ngọc Anh các yếu tố có liên
quan độc lập với BVMĐTĐ là: thời gian mắc
bệnh ĐTĐ, tình trạng kiểm soát đường huyết,
tăng huyết áp và giới tính [1].
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết luận:

Chụp hình võng mạc không nhỏ dãn
đồng tử cho tỉ lệ hình ảnh không phân loại
được là: 5,91%. Tỉ lệ hình ảnh không phân
loại được có thể hạn chế được bằng lựa chọn
bệnh nhân thích hợp cho chụp hình võng mạc
không nhỏ dãn. Với khám đáy mắt gián tiếp
làm tiêu chuẩn so sánh, chụp hình võng mạc
không nhỏ dãn có độ nhạy 97,5%; độ đặc
hiệu 83,3%; giá trị tiên đoán dương 91,4%;
giá trị tiên đoán âm 94,8% khi phát hiện
BLVMĐTĐ bất kì mức độ nào. Độ phù hợp
chẩn đoán BLVMĐTĐ giữa khám đáy mắt
gián tiếp và chụp hình võng mạc không nhỏ
dãn là κ = 0,83. Vậy, chụp hình võng mạc
không nhỏ dãn có hiệu quả trong tầm soát
BLVMĐTĐ nên có thể lựa chọn trong một
số trường hợp: bệnh nhân có chống chỉ định
thuốc nhỏ dãn, bệnh nhân cần tự lái xe về nhà
sau khi chụp hình võng mạc,...

Trong nghiên cứu của chúng tôi,
BLVMĐTĐ có mối tương quan có ý nghĩa
thống kê với các yếu tố: tuổi bệnh ĐTĐ, tình
trạng kiểm soát đường huyết, tăng huyết áp
và giới tính. Không tìm thấy mối tương quan
nào với bệnh lí thận và HbA1C.

Khuyến Nghị: Những trung tâm
chăm sóc cho bệnh nhân ĐTĐ đã lan tỏa
khắp cộng đồng và nó hầu như thích hợp cho
việc chụp hình màu võng mạc. Với hệ thống
này, những hình ảnh màu võng mạc đạt tiêu
chuẩn có thể dễ dàng được chụp bởi một đội
ngũ y tế không phải có bất kỳ cuộc huấn
luyện nào về nhãn khoa.
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Điện năng mặt trời
giải pháp tiết kiệm và bảo vệ môi trường

hững năm gần đây, khi giá điện
tăng cao, cũng như tình trạng
thiếu điện thì người dân càng
hướng đến nhiều giải pháp tiết kiệm năng
lượng để sử dụng trong sinh hoạt. Giải
pháp mang lại hiệu quả kinh tế nhất hiện
nay, đó là sử dụng điện năng lượng mặt trời
để phát điện các thiết bị gia dụng. Tại Bình
Dương, thời điểm này, tỷ lệ hộ dân lắp đặt
hệ thống pin năng lượng mặt trời đang có
xu hướng tăng.

Gia đình ông Lưu Tiến Sĩ, ở khu phố 7,
phường Phú Thọ, tp.Thủ Dầu Một. Trong
căn nhà mới xây, ông Sĩ đã đầu tư lắp đặt
hệ thống pin năng lượng mặt trời, gồm 12
tấm pin, công suất 5,2 Kw trên diện tích
25m2 mái nhà. Với hệ thống này, thông qua
App trên điện thoại thông minh, ông Sĩ có
thể biết lượng điện năng hấp thu từ hệ
thống pin, số điện tiêu thụ và số dư được
hòa lưới điện quốc gia mỗi ngày. Sau hơn
hai tháng lắp đặt, hiệu quả đã thấy rõ. Ông
chia sẻ: “ Gia đình tôi có 3 cái máy điều hòa,
1 tủ lạnh và 4 quạt, hệ thống đèn sáng.
Trước đây, mỗi tháng phải trả từ 1,6 triệu 1,7 triệu đồng. Khi lắp đặt hệ năng lượng
mặt trời áp mái, trung bình ngày nắng điện
năng thu được từ 23Kw - 25 Kw, ngày mưa
thì được 16 -18 Kw. Ban ngày mình xài điện
năng thu từ năng lượng mặt trời. Ban đêm
mình sử dụng điện lưới quốc gia. Tính ra 1
tháng sử dụng điện lưới hết 285 Kw, chi phí
trả là 637.000 đồng, Riêng số điện dư ban
ngày bán lại cho điện lực khoảng trên
310Kw/tháng, vị chi được 612.000 đồng.
Như vậy, có thể nói chi phí cho điện năng
sinh hoạt gần như bằng 0”.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế
khuyến khích phát triển các dự án điện mặt
trời (ĐMT) tại Việt Nam, nhiều hộ dân đã trở
thành nhà đầu tư vào ĐMT. Trước đây, khi
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hộ dân đầu tư hệ thống ĐMT, nếu sử dụng
không hết sẽ phải hòa lưới điện quốc gia
với giá 0 đồng. Quyết định số 13/2020/QĐTTg ban hành ngày 6/4/2020, thay thế cho
quyết định số 11/2017/QĐ-TTg, với cơ chế
mua bán và mức giá được phê duyệt cho
điện mặt trời áp mái là 8,38 cent/kWh
(tương đương khoảng 1.943 đồng/kwh).
Riêng đối với dự án ĐMT trên mặt đất là
7,09 Cent/ kWh (tương đương 1.644
đồng/kWh). Đối với dự án nổi trên mặt
nước là 7,69 Cent/kWh (tương đương
1.783 đồng/kWh. Mức giá này chưa bao
gồm thuế VAT, được điều chỉnh theo biến
động tỷ giá VND/USD. Thời hạn của hợp
đồng mua bán điện đối với các dự án điện
mặt trời nối lưới là 20 năm kể từ ngày vận
hành thương mại. Quyết định này đã tạo cơ
hội cho người dân có thể mạnh dạn đầu tư
ĐMT trong sinh hoạt hộ gia đình. Đồng thời,
cũng tạo “cú hích” cho các nhà đầu tư áp
dụng đầu tư lắp đặt điện mặt trời vào sản
xuất và kinh doanh; như dự án thi công điện
áp mái trên nhà kho này với tổng diện tích
12 ngàn m2, dự án đầu tư khoảng 20 tỷ
VND, nhưng được hưởng chính sách hỗ trợ
vay vốn đến 70% tổng giá trị đầu tư và thế
chấp bằng chính những tấm pin năng
lượng mặt trời. Sau khi hoàn thiện công
trình, hệ thống này có thể sản xuất ra
khoảng 8 ngàn kWh điện năng, tương
đương gần 16 triệu đồng/ngày. Khi nhà kho
đi vào hoạt động, chủ đầu tư không chỉ tiết
kiệm chi phí điện cho vận hành kho bãi, mà
còn có một nguồn thu đáng kể khi bán điện
dư cho ngành điện lực.

Hệ thống điện mặt trời gồm các tấm pin
quang điện được lắp đặt trên mái nhà của
công trình xây dựng. Hệ thống phải có công
suất lắp đặt không vượt quá 1 MWp, được
đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới
điện. Các pin năng lượng mặt trời được

thiết kế như những modul thành phần,
được ghép lại với nhau tạo thành các tấm
năng lượng mặt trời có diện tích lớn, được
đặt nơi có ánh sáng nhiều nhất. Hệ thống
tấm pin này kết nối với bộ chuyển đổi của
mạng lưới điện, tạo ra điện năng. Pin năng
lượng mặt trời có ưu điểm là hiệu quả kinh
tế, gọn, nhẹ, có thể lắp bất kỳ ở đâu có ánh
sáng mặt trời, tuyệt đối an toàn khi sử dụng
và hoàn toàn thân thiện với môi trường.
Các pin năng lượng mặt trời có thể cung
cấp nhiều ứng dụng trong thực tế: Từ các
hệ thống cấp điện cho các tòa nhà, căn hộ,
tới các hệ thống cấp điện cho các hệ thống
chiếu sáng công cộng, sản xuất, nông
nghiệp công nghệ cao…Song, hiện nay các
tấm pin năng lượng mặt trời chủ yếu nhập
từ nước ngoài nên chất lượng, thương hiệu
và giá thành có sự chệnh lệch rất lớn.

Theo ông Phan Thanh Lâm - PGĐ Công
ty Điện lực Bình Dương: Ứng dụng phổ
biến của điện năng lượng mặt trời là điện
mặt trời hòa lưới và điện mặt trời độc lập
có lưu trữ. Trong đó, giải pháp điện mặt trời
hòa lưới có lợi ích kinh tế và phù hợp với
hộ gia đình hơn. Do chi phí đầu tư của giải
pháp này thấp, chỉ bằng ½ so với chi phí
hệ mặt trời độc lập có ắc qui lưu trữ. Điện
mặt trời hòa lưới nghĩa là sau khi hoàn
thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời, người
dân sẽ liên hệ với công ty điện lực. để
được lắp đặt công tơ 2 chiều và hòa với
lưới điện quốc gia. Khi điện mặt trời sản
sinh ra điện năng, nếu sử dụng không hết
thì điện dư đó sẽ đẩy lên lưới và bán lại cho
điện lực. Chi phí đầu tư cho hệ mặt trời áp
mái nhiều hay ít phụ thuộc vào điều kiện
lắp đặt. Ví dụ, mái nhà có cần gia cố, khung
đỡ hay không, tấm pin và inverter loại nào,
phụ kiện lắp đặt như: thanh ray, dây điện…

Giá phổ biến cho hệ tiêu chuẩn trên thị
trường hiện nay dao động từ 15 triệu đồng
- 16 triệu đồng/Kwp. Tất cả nhà sản xuất
tấm pin đều bảo hành vật lý tấm pin 12
năm, với hiệu suất tấm pin 25 năm. Inverter
cũng được bảo hành trong 5 năm. Chất

lượng tấm pin của các hãng cũng không có
sự khác biệt nhiều. Với hộ gia đình đầu tư
mức giá 15 triệu - 16 triệu đồng/Kwp là đảm
bảo được chất lượng sản phẩm. Ở khu vực
nắng như Đông Nam Bộ, thì 1 Kwp sản
xuất được 4 - 5 Kw điện/ngày. Để xác định
công suất cần lắp đặt, nên căn cứ vào nhu
cầu sử dụng điện của gia đình. Ví dụ, đối
với gia đình sử dụng hết 600 Kw điện/tháng
thì nên lắp đặt hệ 3Kwp là phù hợp. Tuy
nhiên, nếu có khả năng về tài chính thì hộ
gia đình có thể đầu tư hệ 5Kwp, hoặc
10Kwp để có thêm thu nhập hàng tháng từ
số điện dư.

Hiện nay, nhà nước đã cho phép hòa
lưới và bán điện nếu sử dụng không hết. Vì
vậy, giải pháp hiệu quả và kinh tế nhất vẫn
là sử dụng điện hòa lưới. Nếu ban ngày, sử
dụng không hết thì điện dư sẽ được đẩy lên
lưới và điện lực sẽ trả tiền cho số điện dư
đó. Ban đêm, nếu sử dụng điện lưới thì số
tiền điện bán ban ngày sẽ bù cho số tiền
dùng điện ban đêm.

Riêng đầu tư hệ thống điện độc độc lập
lưu trữ, chi phí đầu tư ắc qui rất cao. Tuổi
thọ của ắc qui chỉ khoảng 2 năm là phải
thay mới. Vì vậy, giải pháp này chỉ phù hợp
với những vùng sâu, vùng xa mà điện lưới
quốc gia chưa tới được.

Trước nhu cầu về điện và giá điện ngày
càng tăng cao, thì giải pháp sử dụng năng
lượng mặt trời để sử dụng trong sinh hoạt
nhằm tiết kiệm điện năng có giá trị kinh tế
và xã hội rất lớn. So với các năm trước, chi
phí đầu vào đã giảm khoảng ½. Với tuổi thọ
của tấm pin năng lượng mặt trời trên 25
năm, thời hạn bảo hành 12 năm, được hỗ
trợ vay vốn ngân hàng với 70% giá trị công
trình; thì việc đầu tư hệ thống điện mặt trời
áp mái là giải pháp căn cơ, giúp các hộ gia
đình giảm chi phí tiền điện, tiết kiệm nguồn
điện năng của đất nước và góp phần bảo
vệ môi trường.▲
Thu Huyền
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Nghiên cứu điều chế than hoạt tính từ phế phẩm
vỏ hạt macca bước đầu khảo sát khả năng xử lý
màu nhuộm Metyl Blue

T

han hoạt tính có diện tích bề
mặt cao (500 - 2500 m2/g) và
có cấu trúc xốp không đồng
nhất làm cho chúng có khả năng hấp phụ
tốt. Vật liệu được sử dụng trong nhiều
lĩnh vực như xử lý nước thải, loại bỏ các
khí độc hại trong không khí, thu hồi dung
môi, loại bỏ màu và cải thiện nước ngầm.
Tính chất hấp phụ của than hoạt tính
thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố
như đặc điểm kết cấu, nhóm chức bề
mặt, diện tích bề mặt, hàm lượng tro,…
Vật liệu sản xuất ra than hoạt tính
thường sử dụng hai nguồn chính là than
và phế phẩm nông nghiệp có độ cứng và
độ xốp cao như xơ dừa, vỏ trấu, than tre.
Do đó, than hoạt tính được điều chế từ
vỏ Mắc-ca được nghiên cứu khảo sát
khả năng xử lý màu nhuộm trong nước.

Với cơ sở trên, TS. Đào Minh Trung trường đại học Thủ Dầu Một cùng với
cộng sự của mình đã triển khai đề tài
“Nghiên cứu điều chế than hoạt tính từ
phế phẩm vỏ hạt macca bước đầu khảo
sát khả năng xử lý màu nhuộm Metyl
Blue” với mục tiêu tìm giải pháp xử lý
màu nhuộm trong nước bằng vật liệu
thân thiện môi trường. Cụ thể: điều chế
các vật liệu sinh học từ phế phẩm Mắcca bằng các tác nhân hóa học. Khảo sát
khả năng xử lý màu trong nước thải dệt
nhuộm giả định của vật liệu có nguồn
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gốc sinh học góp phần cải thiện chất
lượng môi trường nước.

Cây Maccadamia có nguồn gốc từ
vùng 25 - 310 vĩ độ Nam thuộc Australia,
được các nhà khoa học phát hiện từ
rừng cây bụi ở Queensland vào năm
1857, đặt tên là chi Macadamia. Cây
Maccadamia là loại cây cho quả khô quý
hiếm, nhân Maccadamia có hàm lượng
dầu 78% với trên 87% là axit béo không
no, hàm lượng protein trong nhân tới
9.2% gồm 20 loại axit amin, ngoài ra
nhân Maccadamia có chứa nhiều chất
đường bột, chất khoáng và nhiều loại vitamin. Vỏ hạt Maccadamia có thể làm
than hoạt tính khi đốt ở nhiệt độ cao. Vỏ
hạt Maccadamia có diện tích bề mặt cao
hơn các loại vỏ hạt khác và hàm lượng
tro của chúng rất thấp (dưới 1%).
Đối với mỗi tấn hạt Maccadamia tạo
ra 70 - 77% vỏ. Hằng năm, các công ty
chế biến hạt ở Việt Nam sản xuất ra
hàng nghìn tấn hạt và thải ra hàng chục
nghìn tấn vỏ. Vỏ có thể được một số
công ty mỹ nghệ mua về làm đồ thủ công
nhưng chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Phần lớn
chúng được đem bỏ hoặc làm nhiên liệu
đốt.

Trong đề tài này, nguyên liệu Mắc-ca
làm thí nghiệm được lấy tại thôn 7, xóm
2, xã An Lộc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm
Đồng, Việt Nam. Được tách vỏ thủ công

tại phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm ca cho thấy than cốc được điều chế từ
Nghiên cứu - Thực nghiệm trường Đại phế phẩm nông nghiệp là vỏ Mắc-ca có
khả năng xử lý cao nhất đạt 64.62% với
học Thủ Dầu, Bình Dương.
3 yếu tố pH = 10, liều lượng than tối ưu
Để đạt được mục tiêu đề ra, tác giả đã
1g/L trong 120 phút đối với nước thải MB
triển khai 9 nội dung: Ứng dụng than cốc
có nồng độ 70mg/L.
Mắc-ca xử lý màu Methylene Blue trong
Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu
nước thải giả định (khảo sát pH, liều
lượng, thời gian); điều chế than hoạt tính than hoạt tính sinh học được điều chế
từ vỏ hạt Mắc-ca bằng tác nhân hóa học thành công từ phế phẩm nông nghiệp là
K2CO3 (khảo sát tỷ lệ ngâm lắc, nhiệt vỏ Mắc-ca bằng phương pháp hóa học
độ, thời gian hoạt hóa); ứng dụng than sử dụng tác nhân hoạt hóa K2CO3 với
hoạt tính bằng tác nhân hóa học K2CO3 các điều kiện hoạt hóa tối ưu như tỷ lệ
xử lý màu Methylene Blue trong nước 1:1:10ml, nhiệt độ 6500C trong 60 phút,
thải giả định (khảo sát pH, liều lượng, độ hấp phụ MB đạt tới 261.52mg/g. Kết
thời gian); điều chế than hoạt tính từ vỏ quả xác định ba yếu tố ảnh hưởng lên
hạt Mắc-ca bằng tác nhân hóa học hiệu suất cho thấy tại pH = 9.5 với liều
H2SO4 (khảo sát nhiệt độ và thời gian lượng than thích hợp là 0.8g/L trong 45
hoạt hóa); ứng dụng than hoạt tính bằng phút có thể xử lý đạt hiệu suất tới
tác nhân hóa học H2SO4 xử lý màu 98.55% đối với nước thải Methylene
Methylene Blue trong nước thải giả định Blue có nồng độ 70 mg/L.
(khảo sát pH, liều lượng, thời gian);
Phân tích giản đồ phổ hồng ngoại cho
Điều chế than biến tính bởi tác nhân thấy, vật liệu than hoạt tính K2CO3 được
oxy hóa H2O2 được điều chế từ vỏ hạt điều chế có các nhóm chức đặc trưng
Maccadamia (khảo sát nồng độ, thời cho khả năng hấp phụ màu và các nhóm
gian biến tính); ứng dụng than biến tính chức carboxyl (C = O), nhóm - OH đặc
bằng tác nhân oxy hóa H2O2 điều chế từ trưng cho khả năng hấp phụ các kim loại
vỏ hạt Maccadamia xử lý màu Methylene nặng như Ni2+, Cd2+, Zn2+, Pb2+ và
Blue trong nước thải giả định (khảo sát Cr3+ [34], [56], [68]. Vậy, than hoạt tính
pH, liều lượng, thời gian); điều chế than sinh học được điều chế từ vỏ Mắc-ca
biến tính bởi tác nhân hóa học H2O2 từ bằng phương pháp hóa học sử dụng tác
than hoạt tính hoạt hóa bằng tác nhân nhân hoạt hóa K2CO3 xử lý màu trong
hóa học H3PO4 (khảo sát nồng độ và nước thải với hiệu suất cao, có khả năng
thời gian biến tính); ứng dụng than biến xử lý nước thải chứa kim loại nặng và đó
tính bằng tác nhân hóa học H2O2 điều sẽ là hướng nghiên cứu tiếp theo đối với
chế từ than hoạt tính H3PO4 xử lý màu vật liệu này.
Methylene Blue trong nước thải giả định
Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu
(khảo sát pH, liều lượng, thời gian).
than hoạt tính sinh học trong nghiên cứu
Qua kết quả khảo sát khả năng xử lý được điều chế thành công từ vỏ Mắc-ca
màu Methylene Blue của than cốc Mắc- bằng phương pháp hóa học sử dụng tác
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Phân tích ảnh chụp SEM và giản đồ
phổ hồng ngoại FT - IR của than biến
tính H2O2 từ than hoạt tính H3PO4 cho
thấy, vật liệu được điều chế có độ xốp ổn
định,cấu trúc tương đối đặt khít và các
nhóm chức đặc trưng được quan sát qua
giản đồ cho thấy khả năng hấp phụ màu.
Đối với các nhóm chức carboxyl (C=O),
nhóm –OH đặc trưng cho khả năng hấp
phụ các kim loại nặng như Ni2+, Cd2+,
Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu
Zn2+ , Pb2+ và Cr3+ [56], [57], [68].
than biến tính sinh học được điều chế
Căn cứ vào kết quả phân tích ảnh
thành công từ phế phẩm nông nghiệp là
vỏ Mắc-ca đã được than hóa và biến tính SEM, kết quả phân tích phổ hồng ngoại
bằng phương pháp hóa học sử dụng tác FT-IR và hiệu suất xử lý màu Methylene
nhân hóa học H2O2 với các điều kiện Blue của các vật liệu cho thấy, ở các điều
biến tính tối ưu như nồng độ H2O2 25% kiện tối ưu than hoạt tính được hoạt hóa
với thời gian ngâm lắc 48h, khả năng xử bởi tác nhân hóa học K2CO3 có khả
lý với độ hấp phụ MB đạt 266.26mg/g. năng xử lý màu MB tốt nhất so với than
Kết quả xác định ba yếu tố ảnh hưởng cốc Mắc-ca, than hoạt tính được hoạt
lên hiệu suất cho thấy tại pH = 8.5 với hóa bởi tác nhân hóa học H2SO4, than
liều lượng than thích hợp là 1g/L trong 60 biến tính bởi tác nhân hóa học H2O2 và
phút có thể xử lý đạt hiệu suất 93.26% than biến tính bởi tác nhân hóa học
đối với nước thải Methylene Blue có H2O2 từ than hoạt tính H3PO4.
nồng độ 70mg/L.
Kết quả thực hiện đề tài đã chứng tỏ
Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu việc ứng dụng than biến tính trong việc
than biến tính sinh học được điều chế xử lý màu nước thải dệt nhuộm giả định
thành công từ phế phẩm nông nghiệp là là rất khả quan và là cơ sở khoa học để
vỏ Maccadamia đã hoạt hóa H3PO4 triển khai trong xử lý nước thải dệt
bằng phương pháp hóa học sử dụng tác nhuộm thực tế.
nhân oxy hóa H2O2 với các điều kiện
Đề tài góp phần giải quyết được các
biến tính tối ưu như nồng độ H2O2 20%
vấn đề ô nhiễm màu trong nước thải dệt
trong thời gian 30 giờ, độ hấp phụ MB
nhuộm. Việc thay thế các công nghệ xử
đạt 264.78mg/g. Kết quả xác định ba yếu
lý bằng vật liệu than biến tính sinh học có
tố ảnh hưởng lên hiệu suất cho thấy tại
ý nghĩa bảo vệ môi trường và góp phần
pH = 9 với liều lượng than thích hợp là
giải quyết tình trạng phát sinh chất thải
1g/L trong 60 phút có thể xử lý đạt hiệu
rắn trong sản xuất nhân hạt Mắc-ca.▲
suất 99.07% đối với nước thải giả định
Thy Diễm
màu Methylene Blue có nồng độ màu
449.67 Pt–Co (tương ứng nồng độ Methylene Blue 70mg/L).
nhân H2SO4 làm chất kích hoạt ở 9000C
trong vòng 45 phút. Sự hấp phụ Methylene Blue lên tới 250.22mg/g có thể được
chứng minh bằng than hoạt tính có khả
năng xử lý thuốc nhuộm. Kết quả chỉ ra
rằng hai yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất
ở pH = 6 và khối lượng than phù hợp 1g/l
có thể được xử lý với hiệu suất đạt
67.29%.
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