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Diễn đàn Khoa học và Công nghệ

Số 10 năm 2020

Mở đầu

Công bố khoa học thể hiện năng lực khoa học 
cũng như năng suất nghiên cứu khoa học của cá 
nhân, tổ chức nghiên cứu và thậm chí một quốc gia 
[1]. Số liệu công bố khoa học luôn được sử dụng 
trong đánh giá thành tích nghiên cứu của các nhà 
khoa học, xếp hạng đại học, đánh giá hiệu quả hoạt 
động của các cơ quan tài trợ, hỗ trợ khoa học cũng 
như các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học. Số 
liệu công bố khoa học hiện nay thường được khai 
thác từ các cơ sở dữ liệu công bố khoa học quốc tế 
như Web of Science [2] và Scopus [3]. Việc đánh 

giá số lượng và chất lượng công bố khoa học của 
mỗi quốc gia hay một tổ chức có nhiều cách tiếp 
cận khác nhau, từ việc sử dụng cơ sở dữ liệu công 
bố khoa học cho đến cách thức phân loại, xếp hạng 
chất lượng công bố [4-8]. Hoạt động nghiên cứu và 
quản lý khoa học ở Việt Nam trong 10 năm trở lại 
đây có xu hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ [9-11], 
do vậy kết quả công bố khoa học quốc tế bước đầu 
được chú trọng. 

Trước năm 2010, công bố khoa học quốc tế của 
Việt Nam nhìn chung còn hạn chế [12, 13]. Những 
năm gần đây, hoạt động này có sự tăng trưởng ấn 
tượng về số lượng (tăng trung bình gần 20%/năm) 
[9]. Nếu sử dụng chỉ số Số bài báo khoa học trên 
một tỷ USD GDP tính theo sức mua tương đương 
(STA/bn PPP$ GDP) thuộc nhóm trụ cột Đầu ra 

Công bố khoa họC quốC tế Của Việt nam: 
thựC trạng Và một số khuyến nghị 

Nguyễn Minh Quân1, Nguyễn Thị Phương1, 2, Lê Ngọc Bích1, Trương Thị Thanh Huyền1, Nguyễn Thị Mỹ An1, 
Phùng Thị Hiệp1, Cao Hạnh Quyên1, Nghiêm Xuân Huy3, Nguyễn Thời Trung4, Phạm Đình Nguyên1

1Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
2Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ 

3Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 
4Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

Bài viết đánh giá thực trạng công bố khoa học quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2000-2018* từ nguồn 
cơ sở dữ liệu Web of Science nhằm đề xuất các giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng của hoạt 
động này trong thời gian tới. Kết quả phân tích 31.966 công bố khoa học quốc tế có tác giả người 
Việt Nam cho thấy, các công bố chủ yếu thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên (49%), Khoa học y dược 
(20,8%), Khoa học kỹ thuật và công nghệ (19,5%); 5 đơn vị có số lượng công bố quốc tế nhiều nhất: 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam (VAST), Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 
(VNU HCM), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU HN), Trường Đại 
học Bách khoa Hà Nội (BK HN) đóng góp trên 50% tổng số công bố quốc tế của Việt Nam; trên 50% 
số công bố khoa học quốc tế của Việt Nam có đóng góp bởi các hoạt động hợp tác quốc tế; hơn 60% 
tổng số bài báo khoa học quốc tế của Việt Nam có sử dụng ngân sách nhà nước là sản phẩm của 
nhiệm vụ nhận tài trợ từ Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted). Từ thực tiễn trên, bài viết đưa 
ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng công bố khoa học quốc tế 
của Việt Nam.    

                                                                                                             
*Nghiên cứu được tài trợ bởi Bộ KH&CN trong khuôn khổ đề tài khoa 
học cấp bộ được phê duyệt tại Quyết định số 3275/QĐ-BKHCN ngày 
21/11/2017 (thời gian thống kê tính đến tháng 10/2018).

diễn đàn khoa học và công nghệ
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về tri thức và công nghệ trong bộ Chỉ số đổi mới 
sáng tạo toàn cầu (GII) của các quốc gia do Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố hàng 
năm để xem xét thì năm 2018 Việt Nam đã vượt 
qua Thái Lan về chỉ số này, chỉ xếp sau Singapore 
và Malaysia trong khu vực Đông Nam Á [14]. Tuy 
nhiên, khi xem xét theo Chỉ số H các bài báo được 
trích dẫn (H-index) [7] thì Việt Nam vẫn ở nhóm cuối 
các nước ASEAN [14].

thực trạng công bố khoa học quốc tế của Việt nam giai 
đoạn 2000-2018

Số lượng công bố quốc tế hàng năm
Xem xét phân bố số lượng công bố quốc tế của 

Việt Nam (gồm cả công bố có địa chỉ Việt Nam và 
có địa chỉ tác giả liên hệ Việt Nam) trong giai đoạn 
2000-2018 cho thấy, tốc độ tăng trưởng về số lượng 
khá tốt, đặc biệt giai đoạn 2010-2018 tăng trung 
bình trên 20% mỗi năm. Nội lực nghiên cứu của các 
nhà khoa học Việt Nam cũng có sự phát triển tốt, 
thể hiện qua số liệu tỷ lệ số công bố có tác giả liên 
hệ là người Việt Nam trên số công bố có địa chỉ Việt 
Nam (tăng từ 35% năm 2000 lên 50% năm 2017 và 
53% năm 2018) (hình 1).

Theo Sách trắng KH&CN Việt Nam (2018) [9], 
năm 2017 chỉ tính riêng hai khu vực gồm các tổ 
chức nghiên cứu KH&CN và các học viện, trường 
đại học, cao đẳng (không tính các tổ chức dịch vụ 
nghiên cứu, các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh 
nghiệp), Việt Nam có tổng số 43.635 cán bộ nghiên 
cứu khoa học quy đổi tương đương toàn thời gian 
(FTE), trong đó có 6.523 tiến sỹ, 19.948 thạc sỹ. 
Như vậy, năm 2017 trung bình 9,6 cán bộ nghiên 

cứu FTE (trong đó có 1,4 tiến sỹ và 4,4 thạc sỹ) 
có một công bố có địa chỉ Việt Nam; 19,4 cán bộ 
nghiên cứu FTE (trong đó có 2,9 tiến sỹ và 8,9 thạc 
sỹ) có một công bố có địa chỉ tác giả liên hệ Việt 
Nam. 

Kết quả công bố quốc tế ở các lĩnh vực nghiên 
cứu

Phân bố số lượng công bố quốc tế của Việt Nam 
trong từng lĩnh vực giai đoạn 2000-2018 được thể 
hiện ở hình 2. Mặc dù số lượng công bố hàng năm 
của các lĩnh vực khác nhau nhưng xu thế chung đều 
có sự gia tăng với tốc độ khá tương đồng. Các lĩnh 
vực đóng góp chủ đạo vào công bố quốc tế của Việt 
Nam là Khoa học tự nhiên (49%), Khoa học y dược 
(20,8%), Khoa học kỹ thuật và công nghệ (19,5%). 
Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội 
và nhân văn chiếm khoảng 10% số lượng công bố, 
trong đó Khoa học nhân văn đóng góp số công bố 
ít nhất. So sánh tỷ lệ công bố quốc tế với tỷ lệ phân 
bố cán bộ nghiên cứu FTE có thể thấy, năng suất 
nghiên cứu khoa học của 3 lĩnh vực dẫn đầu (Khoa 
học tự nhiên, Khoa học y dược và Khoa học kỹ thuật 
và công nghệ) là vượt trội so với các lĩnh vực còn 
lại. Xem xét số lượng công bố quốc tế ở các ngành 
nghiên cứu cụ thể cho thấy, các ngành Sinh học, 
Hóa học, Khoa học sức khỏe, Toán học, Vật lý và 
thiên văn học, Dược lâm sàng có số lượng công bố 
nổi bật (hàng năm đóng góp xấp xỉ 10% tổng số 
công bố của Việt Nam).

hình 1. Phân bố số lượng công bố quốc tế hàng năm của Việt 
nam giai đoạn 2000-2018.

hình 2. Phân bố số lượng công bố quốc tế của Việt nam theo 
các lĩnh vực khác nhau.
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Để đưa ra đánh giá khái quát về chất lượng công 
bố khoa học ở các lĩnh vực khác nhau, số liệu về số 
lượt trích dẫn của công trình, số công bố lọt nhóm 
300 công bố có số lượt trích dẫn cao nhất (tối thiểu 
124 lượt trích dẫn), tỷ lệ số công bố không được 
trích dẫn được thống kê và xem xét (bảng 1). Có thể 
thấy, số liệu về trích dẫn của các công bố quốc tế 
của Việt Nam thuộc hai nhóm lĩnh vực Khoa học tự 
nhiên và Khoa học y dược vượt trội hơn so với các 
lĩnh vực còn lại. Trong đó, các ngành Dược học lâm 
sàng, Sinh học có kết quả nổi bật (hình 3). 

Kết quả công bố quốc tế của các tổ chức 
nghiên cứu khoa học

Trước năm 2008 chỉ có một số ít tổ chức (VAST, 
VNU HN, VNU HCM, BK HN, Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội…) là có 
công bố quốc tế nhưng số lượng cũng hạn chế. Đến 
năm 2018, hai tổ chức khoa học lớn là VAST và 
VNU HCM vẫn giữ hai vị trí đứng đầu về số lượng 
công bố quốc tế. Nhưng đáng chú ý là TDTU (một 
đơn vị trẻ thành lập năm 1997) đã vươn lên vị trí thứ 

3 về số lượng công bố quốc tế. Đồng thời, một đơn 
vị trẻ khác là Trường Đại học Duy Tân (tổ chức tư 
thục, thành lập năm 1994) cũng lọt vào nhóm 10 tổ 
chức có nhiều công bố quốc tế nhất cả nước, xếp 
trên cả các Đại học vùng như Đà Nẵng, Huế và Thái 
Nguyên.   

Khi xem xét mức độ đóng góp số lượng công bố 
quốc tế có địa chỉ tác giả liên hệ Việt Nam của 5 
tổ chức có nhiều công bố nhất (hình 4) cho thấy 4 
xu hướng khác nhau: i) Tại VAST số liệu này có xu 
hướng giảm dần rõ rệt, từ 40% năm 2000 còn hơn 
10% những năm 2017, 2018 (số lượng công bố vẫn 
tăng qua các năm); ii) Số liệu của VNU HN cơ bản 
ổn định ở mức trung bình dưới 10%; iii) Số liệu của 
VNU HCM và BK HN có xu hướng tăng đều ở mức 
vừa phải (VNU HCM từ trên 5% năm 2000 tăng lên 
trên 10% năm 2017, 2018; BK HN từ trên 2% năm 
2000 tăng lên trên 7% năm 2017, 2018); iv) TDTU 
có xu hướng tăng đột biến từ 2014, đến 2018 đạt 
trên 25%.

 Thống kê số liệu công bố quốc tế và nhân lực 
FTE năm 2017 của 5 tổ chức có nhiều công bố nhất 
(hình 5) cho thấy, điểm chung của cả 5 tổ chức này 
là đều có tỷ lệ tiến sỹ FTE trên tổng cán bộ nghiên 
cứu FTE nhiều vượt trội so với phân bố chung của 
cả nước. Điểm khác biệt giữa 5 tổ chức này là tỷ lệ 
số lượng công bố quốc tế trong năm trên số tiến sỹ 
FTE của tổ chức, trong đó 3 tổ chức dẫn đầu theo 
thứ tự từ trên xuống lần lượt là TDTU, BK HN và 
VNU HCM. 

bảng 1. thông tin trích dẫn công bố quốc tế của Việt nam ở 
các lĩnh vực khác nhau giai đoạn 2000-2018.

Lĩnh vực
Khoa 
học tự 
nhiên

Khoa học 
kỹ thuật và 
công nghệ

Khoa 
học y 
dược

Khoa 
học nông 
nghiệp

Khoa 
học xã 
hội

Khoa 
học nhân 
văn

Số lượt trích dẫn trung bình 11,26 8,66 16,44 9,55 7,69 3,31

Số công bố lọt nhóm 300 
công bố có số lượt trích 
dẫn cao nhất

141 28 122 7 4 0

Tỷ lệ số công bố không 
được trích dẫn (%)

24,35 24,07 30,80 19,60 29,35 56,44

hình 3. số lượng công bố lọt nhóm 300 công bố có số lượt 
trích dẫn cao nhất của 10 ngành đứng đầu Việt nam giai 
đoạn 2000-2018. 

hình 4. tỷ lệ % số công bố quốc tế hàng năm có địa chỉ tác 
giả liên hệ tại đơn vị so với số công bố quốc tế hàng năm có 
địa chỉ tác giả liên hệ Việt nam của 5 tổ chức có nhiều công 
bố nhất.
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Để có thêm thông tin về chất lượng công bố quốc 
tế của các tổ chức này, số liệu về số Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu được trao cho các nhà khoa học (là tác 
giả chính của 1 công bố khoa học quốc tế xuất sắc 
thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, 
thực hiện tại Việt Nam, đã được công bố trước ít 
nhất 1 năm và không quá 5 năm tính đến thời điểm 
kết thúc nhận hồ sơ Giải thưởng [15]) công tác tại 
các tổ chức được thể hiện trên hình 6. Qua đây có 
thể thấy, trong giai đoạn 2009-2018 các công bố 
quốc tế của TDTU, VNU HCM và BK HN trội hơn về 
mức độ tác động chung. Tuy nhiên, VAST và VNU 
HN lại có nhiều kết quả khoa học chất lượng. 

Phân bố theo các chương trình tài trợ, hỗ trợ

Năm 2008 (thời điểm Nafosted bắt đầu đi vào 
hoạt động) là mốc thời gian bắt đầu có sự gia tăng 
kết quả công bố quốc tế có địa chỉ tác giả Việt Nam 
là sản phẩm của các chương trình tài trợ khác nhau. 

Phân bố số lượng công bố quốc tế của Việt Nam 
là sản phẩm của các chương trình tài trợ khác nhau 
giai đoạn 2009-2018 được thể hiện trên hình 7 và 
8. Kết quả hình 7 cho thấy, năm 2008 là mốc thời 
gian bắt đầu có sự gia tăng kết quả công bố quốc 
tế có địa chỉ tác giả Việt Nam là sản phẩm của các 
chương trình tài trợ khác nhau. Trước 2008, hầu hết 
các công bố quốc tế có địa chỉ tác giả Việt Nam 
không ghi nhận được tài trợ. Sau 2008, số lượng 
các công bố dạng này (không ghi nhận nguồn tài trợ 
nào) vẫn duy trì và có xu hướng tăng nhẹ đều đặn 
(từ dưới 500 bài năm 2000 đến năm 2017 đạt trên 
1.000 bài), đóng góp về số lượng chỉ ít hơn số công 
bố từ các nguồn tài trợ của các tổ chức nước ngoài, 
nhiều hơn nguồn đóng góp của Nafosted và các 
tổ chức Việt Nam khác. Số lượng công bố quốc tế 
do Nafosted tài trợ tăng nhanh từ sau 2008, chiếm 
khoảng 60% công bố quốc tế do Việt Nam tài trợ và 
khoảng 20% công bố có địa chỉ Việt Nam trong giai 
đoạn 2008-2018. Các công bố có ghi nhận tài trợ 
từ nguồn Việt Nam khác (ngoài Nafosted) và nước 
ngoài giai đoạn này có sự gia tăng khá tương đồng 
với sự gia tăng kết quả công bố quốc tế Nafosted 
tài trợ. 

hình 5. Phân bố kết quả công bố quốc tế và nhân lực FtE 
năm 2017 của 5 tổ chức có nhiều công bố nhất. 

hình 6. kết quả trích dẫn công bố quốc tế theo giai đoạn và 
số giải thưởng tạ quang bửu của 5 tổ chức có nhiều công 
bố nhất.

hình 7. Phân bố số lượng công bố quốc tế của Việt nam hàng 
năm là sản phẩm của các chương trình tài trợ khác nhau giai 
đoạn 2000-2018.
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Kết quả hình 8 cho thấy, trong giai đoạn 2010-
2018, mặc dù các nguồn tài trợ nước ngoài đóng 
góp số lượng công bố quốc tế có địa chỉ tác giả Việt 
Nam lớn nhất, tài trợ của Nafosted có đóng góp lớn 
nhất cho thúc đẩy các nghiên cứu nội lực của Việt 
Nam (đóng góp gần 35% tổng số công bố quốc tế 
có địa chỉ tác giả liên hệ Việt Nam, tương ứng với 
66% số công bố quốc tế có địa chỉ tác giả liên hệ 
Việt Nam do các tổ chức Việt Nam tài trợ).

Khi xem xét thông tin về trích dẫn có thể thấy, 
số lượt trích dẫn trung bình hàng năm (hình 9) cũng 
như giai đoạn 2009-2018 (bảng 2) của các công bố 
không ghi nhận nguồn tài trợ và các công bố được 
tài trợ bởi các tổ chức Việt Nam (gồm cả Nafosted) 
khác nhau không nhiều. So với các công bố do các 
tổ chức Việt Nam khác (ngoài Nafosted) tài trợ, các 
công bố do Nafosted tài trợ có số lượt trích dẫn trung 
bình thấp hơn một chút nhưng đóng góp nhiều hơn 
về số công bố lọt nhóm 300 công bố có số lượt trích 
dẫn cao nhất. Tuy nhiên, chỉ số trích dẫn của các 
công bố quốc tế từ các nguồn này thấp hơn đáng kể 
so với từ các nguồn tài trợ nước ngoài. 

giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng công bố quốc 
tế của Việt nam

Một số nghiên cứu trước đây [13, 16, 17] cho thấy, 
tăng trưởng số lượng công bố quốc tế của Việt Nam 
trong thời gian qua là khá tốt, nhưng chỉ tập trung 
ở một số tổ chức KH&CN cũng như một số lĩnh vực 
nhất định; kết quả nghiên cứu từ hợp tác quốc tế do 
các tổ chức nước ngoài tài trợ có chất lượng chung 
tốt hơn và Việt Nam cần tiếp tục quan tâm thúc đẩy 

hình 8. Phân bố bài báo quốc tế của Việt nam là sản phẩm 
của các chương trình tài trợ khác nhau giai đoạn 2000-2018.

hình 9. số trích dẫn trung bình hàng năm các công bố quốc 
tế có địa chỉ tác giả Việt nam là sản phẩm của các chương 
trình tài trợ trong giai đoạn 2009-2018 của các nhóm tài trợ 
khác nhau.

bảng 2. thông tin trích dẫn công bố quốc tế của Việt nam 
theo nguồn tài trợ khác nhau.

Nafosted 
tài trợ

Việt Nam tài 
trợ (ngoài 
Nafosted)

Nguồn 
nước ngoài 
tài trợ

Không 
xác định

Tỷ lệ % số công bố 
lọt nhóm 300 công 
bố có số lượt trích 
dẫn cao nhất trên 
tổng số công bố

0,12 0,11 1,5 1,05

Số lượt trích dẫn 
trung bình giai đoạn 
2009-2018

7,09 8,89 17,29 6,16
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nâng cao hơn nữa chất lượng các công bố nội lực. 
Kết quả thu được trong nghiên cứu của chúng tôi 
tiếp tục khẳng định đánh giá trên, đồng thời cho 
thấy công bố khoa học quốc tế của Việt Nam từ năm 
2000 đến 2018 có sự khác biệt rõ nét ở hai giai đoạn 
trước và sau năm 2009. Trong đó, giai đoạn 2009-
2018 số lượng công bố gia tăng ấn tượng, trung bình 
20% mỗi năm với sự đóng góp chính của VAST, 
VNU HCM, TDTU, VNU HN, BK HN trong các lĩnh 
vực như Khoa học tự nhiên, Khoa học y dược, Khoa 
học kỹ thuật và công nghệ. Nghiên cứu khoa học 
ở các lĩnh vực này của Việt Nam đã bước đầu hội 
nhập quốc tế. Tuy nhiên, năng suất và chất lượng 
công bố quốc tế chung của Việt Nam vẫn còn thấp; 
số lượng/chất lượng công bố rất khác biệt trong các 
ngành, lĩnh vực, các tổ chức nghiên cứu khoa học, 
chương trình tài trợ. Tỷ lệ công bố nội lực có xu thế 
tăng nhưng vẫn chỉ chiếm khoảng 50%, số lượng và 
chất lượng công bố khoa học từ các nguồn tài trợ 
nước ngoài nổi trội hơn (dù nguồn tài trợ trong nước 
tăng dần).

Để thúc đẩy và nâng cao chất lượng các công bố 
khoa học quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn tiếp 
theo, cần xem xét triển khai một số giải pháp sau: 

Một là, áp dụng đánh giá khoa học theo thông 
lệ quốc tế trong xếp hạng tổ chức KH&CN, trong 
tuyển dụng, bổ nhiệm vị trí công việc của nhà khoa 
học; gắn chặt việc đào tạo, bố trí vị trí công tác, điều 
kiện làm việc và lương, thưởng của cán bộ nghiên 
cứu khoa học cơ bản với trách nhiệm, nghĩa vụ công 
bố quốc tế.

Hai là, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế 
trong nghiên cứu và quản lý khoa học, tăng cường 
các nhiệm vụ nghiên cứu chung do Việt Nam và các 
nước phát triển cùng tài trợ.

Ba là, tổ chức các chương trình tài trợ, hỗ trợ khoa 
học theo thông lệ quốc tế, đặc biệt là trong đánh giá 
hiệu quả triển khai các chương trình, trong đánh giá 
xét chọn và nghiệm thu nhiệm vụ khoa học; tăng tài 
trợ cho nghiên cứu cơ bản, trong đó ưu tiên tài trợ 
các nhóm nghiên cứu mạnh. Nafosted là mô hình 
tham khảo cho hai giải pháp sau này ?
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nguyên nhân gây xung đột 

Ở Việt Nam hiện nay, tên miền 
chưa phải là đối tượng được Luật 
SHTT bảo hộ, tuy nhiên tên miền 
lại có ý nghĩa rất quan trọng đối 
với việc phát triển thương hiệu 
của doanh nghiệp. Nếu trong 
cuộc sống đời thường, một doanh 
nghiệp có tên, có địa chỉ thì tên 
miền chính là những thông tin 
này nhưng nó đại diện cho doanh 
nghiệp trong thế giới số. Tính 
đến tháng 3/2020, Việt Nam có 
500.000 tên miền đã được đăng 
ký. Trung bình mỗi năm, VNNIC 
phải hướng dẫn xử lý hàng trăm 
trường hợp khiếu nại liên quan 
đến tranh chấp tên miền “.vn”, 
trong đó, các vụ việc liên quan 
đến xung đột giữa tên miền và 
một số đối tượng của quyền 
SHTT như nhãn hiệu, tên thương 
mại… ngày càng gia tăng.

Theo Đại từ điển tiếng Việt, 
“Xung đột” được hiểu là tranh 
chấp, chống đối nhau do có sự 
trái ngược hoặc mâu thuẫn gay 
gắt về một vấn đề nào đó. Theo 
khái niệm này có thể hiểu xung 
đột giữa nhãn hiệu và tên miền 
là những mâu thuẫn, bất hòa xảy 
ra khi có một hay nhiều dấu hiệu 

trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn 
với nhau của các chủ thể khác 
nhau, được đăng ký/sử dụng với 
hai tư cách khác nhau là nhãn 
hiệu và tên miền. Các nguyên 
nhân gây xung đột giữa tên miền 
và nhãn hiệu chủ yếu phải kể đến 
là:

Thứ nhất, internet là mạng 
toàn cầu rộng lớn liên kết hàng 
triệu máy chủ với mục đích liên lạc 
và chia sẻ thông tin. Địa chỉ của 
máy chủ được biểu thị bằng một 
dãy số duy nhất gọi là giao thức 
Protocol (địa chỉ IP). Tuy nhiên, vì 
những con số cực kỳ khó ghi nhớ 
nên địa chỉ internet bằng chữ ra 
đời và đó chính là tên miền. Nếu 
“tên miền” là “tên được sử dụng 
để định danh địa chỉ internet của 
máy chủ gồm các dãy ký tự cách 
nhau bằng dấu chấm” thì “nhãn 
hiệu là dấu hiệu dùng để phân 
biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ 
chức, cá nhân khác nhau”. Có thể 
nói, ranh giới quốc gia hoàn toàn 
không có ý nghĩa đối với hệ thống 
tên miền, bởi lẽ có thể đăng ký và 
truy cập tên miền cấp cao dùng 
chung (gTLD) từ bất kỳ khu vực 
nào trên thế giới và các tên miền 
quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) có 
thể được đăng ký tại quốc gia đó 

nhưng có thể truy cập từ bất kỳ 
nước nào. Nhãn hiệu và tên miền 
được sử dụng ở hai lĩnh vực khác 
nhau và hai cấp độ khác nhau. 
Trong khi các nhãn hiệu được 
dùng trong thế giới thực thì các 
tên miền bị giới hạn trong thế giới 
ảo. Thêm vào đó, nhãn hiệu được 
giới hạn ở cấp quốc gia/đa quốc 
gia, còn tên miền có bản chất 
quốc tế. Vì lý do này, có thể có 
nhiều chủ thể sở hữu cùng một 
nhãn hiệu (đăng ký cho các sản 
phẩm/dịch vụ không trùng hoặc 
tương tự) nhưng không thể có 
nhiều chủ thể sở hữu cùng một 
tên miền. Sự khác biệt về lĩnh vực 
và cấp độ hoạt động này đã làm 
nảy sinh nhiều mâu thuẫn, có lúc 
chúng chồng chéo lẫn nhau trong 
việc xác định lợi ích của các bên 
liên quan. Do sự chồng chéo này, 
một chủ thể quyền sẽ cố gắng 
biện minh cho quyền của mình 
dưới một lĩnh vực/cấp độ và chủ 
thể quyền khác sẽ cố gắng biện 
minh cho quyền của mình dưới 
lĩnh vực/cấp độ khác, dẫn đến bế 
tắc.

Thứ hai, có thể nhận thấy 
chức năng ban đầu của tên miền 
và nhãn hiệu là hoàn toàn khác 
nhau, cụ thể là nhãn hiệu có chức 

Xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền
ThS Diệp Thị Thanh Xuân 

Trung tâm Thẩm định nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Với sự phát triển của internet, xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền đang là vấn đề “nóng” không 
chỉ ở Việt Nam mà cả nhiều nước trên thế giới. Mỗi năm, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phải 
hướng dẫn xử lý hàng trăm trường hợp khiếu nại liên quan đến tranh chấp tên miền “.vn”. Trong 
đó, các vụ việc liên quan đến xung đột giữa tên miền và một số đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ 
(SHTT) như nhãn hiệu, tên thương mại… ngày càng gia tăng. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân gây 
xung đột giữa tên miền và nhãn hiệu, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế và giải quyết 
vấn đề này ở Việt Nam.
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năng phân biệt hàng hóa dịch vụ 
của các chủ thể kinh doanh khác 
nhau, còn tên miền là để định 
danh địa chỉ internet. Tuy nhiên, 
chức năng của tên miền đã có sự 
thay đổi. Ngày nay trong thời đại 
thương mại điện tử, chức năng 
nhận diện nguồn gốc của tên 
miền đã trở nên lớn mạnh. Tên 
miền được xem như là một chỉ dẫn 
thương mại có thể kết nối đến các 
website giới thiệu về sản phẩm/
dịch vụ của các tổ chức, cá nhân. 
Các doanh nghiệp thường lấy 
chính tên doanh nghiệp của mình 
để làm tên miền hoặc chọn tên 
miền tương ứng với toàn bộ hoặc 
một phần nhãn hiệu đã đăng ký 
hoặc chưa đăng ký của họ để giúp 
cho khách hàng không nhầm lẫn 
sản phẩm/dịch vụ của họ với sản 
phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp 
khác. Tên miền đã trở thành tài 
sản có giá trị thương mại, tương 
tự như các đối tượng SHTT.

Thứ ba, ở Việt Nam, nhãn hiệu 
là đối tượng điều chỉnh bởi Luật 
SHTT, do Bộ Khoa học và Công 
nghệ quản lý, còn tên miền chịu 
sự điều chỉnh và quản lý của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. Hiện 
tại, giữa hai cơ quan này chưa có 
sự kết nối về cơ sở dữ liệu phục 
vụ cho việc tra cứu chéo trước khi 
đăng ký. Trong quá trình thẩm 
định đơn đăng ký nhãn hiệu, các 
thẩm định viên của Cục SHTT 
căn cứ vào cơ sở tuyệt đối (Điều 
73, Luật SHTT), cơ sở tương đối 
(Điều 74, Luật SHTT) và các 

đối chứng tìm được từ hệ thống 
cơ sở dữ liệu của Cục SHTT để 
đánh giá, kết luận về khả năng 
bảo hộ của nhãn hiệu. Tên miền 
không thuộc đối tượng của Luật 
SHTT và hệ thống cơ sở dữ liệu 
phục vụ mục đích tra cứu nhãn 
hiệu tại Cục SHTT không bao 
gồm dữ liệu liên quan đến các 
tên miền đã được nộp tại VNNIC. 
Mặt khác, chính chủ sở hữu nhãn 
hiệu và tên miền chưa có ý thức 
tự đăng ký chéo để bảo vệ quyền 
lợi của mình.

Thứ tư, cũng giống như nhãn 
hiệu, nguyên tắc đăng ký tên 
miền là “first come, first served”, 
có nghĩa chủ thể nào đăng ký 
trước sẽ được cấp trước. Theo 
nguyên tắc này, khi một chủ thể 
xin đăng ký tên miền, chỉ cần tên 
miền này chưa được cấp cho ai 
thì sẽ được cấp cho chủ thể đó. 
Đây là nguyên nhân chính dẫn 
đến xung đột bởi lẽ có nhiều chủ 
thể lạm dụng nguyên tắc này để 
đăng ký hàng loạt tên miền, trong 
đó chủ yếu nhất là đăng ký tên 
miền trùng hoặc tương tự gây 
nhầm lẫn với nhãn hiệu nhằm 
mục đích trục lợi.

Có thể thấy, xung đột quyền 
giữa nhãn hiệu và tên miền không 
chỉ xảy ra trong xác lập quyền mà 
còn ảnh hưởng đến hoạt động 
của doanh nghiệp trong khai thác 
và bảo vệ quyền. Hệ quả trực tiếp 
là tranh chấp pháp lý. Khi chủ sở 
hữu nhãn hiệu và chủ thể sử dụng 

tên miền đã xác lập được quyền 
nhưng lại tồn tại quyền đối lập, 
dẫn đến việc thực hiện quyền của 
một bên sẽ là hành vi xâm phạm 
quyền của bên kia. Mặc dù ở Việt 
Nam cả pháp luật về nhãn hiệu và 
pháp luật liên quan đến tên miền 
đã cố gắng đưa ra các giải pháp 
nhằm ngăn chặn và khắc phục 
xung đột, bảo vệ tối đa quyền và 
lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu, 
tên miền cũng như quyền lợi của 
người tiêu dùng; nhưng trên thực 
tế, các vụ việc tranh chấp, xung 
đột giữa nhãn hiệu và tên miền 
vẫn ngày càng gia tăng, gây 
tốn kém chi phí cho chủ sở hữu 
quyền, các bên tham gia tố tụng 
cũng như người tiêu dùng. Xung 
đột quyền giữa nhãn hiệu và tên 
miền còn làm cho bản thân các 
đối tượng ít mang tính phân biệt 
hơn, đòi hỏi thiết lập các nguyên 
tắc mới để hạn chế và giải quyết 
xung đột.

giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và 
tên miền

Từ nguyên nhân gây xung đột 
giữa nhãn hiệu và tên miền nêu 
trên, chúng tôi xin đưa ra một số 
giải pháp nhằm hạn chế và giải 
quyết vấn đề này ở Việt Nam như 
sau:

Một là, khi công cuộc tìm kiếm 
một giải pháp công bằng cho vấn 
đề xung đột giữa nhãn hiệu và tên 
miền được đặt ra, chúng ta nhận 
ra một điều rằng giải pháp có thể 
nằm ngay trong chính định nghĩa 
về vấn đề đó. Mặc dù ở Việt Nam 
hiện nay chưa có văn bản pháp 
luật nào đưa ra định nghĩa thế 
nào là “xung đột giữa nhãn hiệu 
và tên miền” nhưng như ở phần 
đầu bài viết đã đề cập, sự xung 
đột này có thể được hiểu là những 
mâu thuẫn, bất hòa xảy ra khi có 
một hay nhiều dấu hiệu trùng 
hoặc tương tự gây nhầm lẫn với 
nhau của các chủ thể khác nhau, 
được đăng ký/sử dụng với hai tư 

Xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền đang ngày càng gia tăng.
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cách khác nhau là nhãn hiệu và 
tên miền. 

Như vậy, vấn đề ở đây là cần 
xem xét kỹ khả năng gây nhầm 
lẫn và kết luận chính xác về khả 
năng gây nhầm lẫn giữa nhãn 
hiệu và tên miền. Xung đột chỉ 
xảy ra khi việc đăng ký/sử dụng 
nhãn hiệu và tên miền làm cho 
người tiêu dùng lầm tưởng về 
nguồn gốc của hàng hóa, dịch 
vụ mang dấu hiệu. Trên thực tế, 
không phải trường hợp nào tên 
miền trùng hoặc tương tự với 
nhãn hiệu cũng có khả năng làm 
cho người tiêu dùng lầm tưởng về 
nguồn gốc của hàng hóa, dịch 
vụ. Việc kết luận hành vi sử dụng 
tên miền là vi phạm hoặc làm ảnh 
hưởng đến danh tiếng, nhãn hiệu 
của người khác phải dựa trên 
nhiều yếu tố, trong đó cần xem 
xét đến việc sử dụng tên miền cụ 
thể như thế nào. Các yếu tố sau 
đây cần được xem xét để xác định 
một tên miền có cấu thành một vi 
phạm nhãn hiệu hay không:

- Tên miền có trùng hoặc 
tương tự gây nhầm lẫn với nhãn 
hiệu không? 

- Hàng hóa hoặc dịch vụ được 
cung cấp bởi tên miền và nhãn 
hiệu có trùng hoặc tương tự 
không?

- Liệu tên miền có được sử 
dụng trong thương mại hay 
không? 

- Chủ thể đang sử dụng tên 
miền có quyền, lợi ích hợp pháp 
liên quan tới tên miền hay không.

Hai là, hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh liên quan đến 
tên miền được quy định tại điểm d 
khoản 1 Điều 130 Luật SHTT cần 
được hiểu như thế nào cho đúng? 
Theo quy định tại điều luật này, 
một chủ thể có hành vi đăng ký, 
chiếm giữ quyền sử dụng hoặc 
sử dụng tên miền trùng hoặc 

tương tự gây nhầm lẫn với nhãn 
hiệu mà mình không có quyền 
sử dụng nhằm mục đích chiếm 
giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm 
thiệt hại đến uy tín, danh tiếng 
của nhãn hiệu thì bị coi là hành vi 
cạnh tranh không lành mạnh. Tuy 
nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là trên 
thực tế một tên miền có thể trùng 
hoặc tương tự với nhiều nhãn 
hiệu (các nhãn hiệu này đăng ký 
cho các sản phẩm/dịch vụ không 
trùng hoặc tương tự nhau). 

Vậy nhãn hiệu bị xâm phạm là 
nhãn hiệu nào trong số các nhãn 
hiệu nêu trên? Nên chăng pháp 
luật Việt Nam cần quy định rõ 
tên miền xâm phạm là tên miền 
trùng hoặc tương tự gây nhầm 
lẫn với nhãn hiệu đã được bảo 
hộ của chủ thể khác và đăng ký 
cho các sản phẩm/dịch vụ trùng 
hoặc tương tự với sản phẩm/
dịch vụ của nhãn hiệu đó. Hoặc 
tuy không trùng/tương tự về sản 
phẩm/dịch vụ nhưng nhãn hiệu 
đó đã được sử dụng rộng rãi tại 
Việt Nam.

Hơn nữa, chỉ nên xử lý khi chủ 
sở hữu tên miền dùng tên miền 
đó để đưa thông tin sai về sản 
phẩm/dịch vụ của chủ nhãn hiệu 
khác. Trường hợp chủ tên miền 
đăng ký tên miền để sử dụng cho 
mục đích khác thì không nên coi 
là hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh. Vì vậy, vấn đề sử dụng 
tên miền đúng mục đích, không 
làm ảnh hưởng đến uy tín, danh 
tiếng của chủ sở hữu nhãn hiệu 
cần được doanh nghiệp hết sức 
quan tâm.

Ba là, để tự bảo vệ quyền 
lợi của chính mình, các doanh 
nghiệp nên đăng ký đồng thời cả 
tên miền và nhãn hiệu; đăng ký 
bao vây các tên miền .vn. Đồng 
thời, trong tờ khai đăng ký nhãn 
hiệu và tên miền nên có mục 
riêng khuyến cáo cho người đăng 
ký về việc có thể bị tương tự gây 

nhầm lẫn với đối tượng kia và nên 
đăng ký hoặc tra cứu chéo để 
tránh xung đột.

Bốn là, hệ quả pháp lý của 
xung đột giữa nhãn hiệu và tên 
miền là tranh chấp. Vấn đề giải 
quyết tranh chấp không chỉ được 
đặt ra ở cấp độ quốc gia mà còn ở 
cấp độ quốc tế. Ở cấp độ quốc tế, 
một số lợi ích của sự công bằng 
đã đạt được bằng Chính sách giải 
quyết tranh chấp tên miền thống 
nhất (UDRP) của Tổ chức quản lý 
tên miền và số hiệu mạng thế giới 
(ICANN). Theo chính sách này, 
bất kỳ tranh chấp nào liên quan 
đến tên miền đầu tiên phải được 
gửi cho Nhà cung cấp dịch vụ 
giải quyết tranh chấp phê duyệt. 
Một số nhà cung cấp như vậy 
bao gồm: Trung tâm Hòa giải và 
giảng hòa WIPO, Diễn đàn trọng 
tài quốc gia. Chính sách giải 
quyết tranh chấp tên miền thống 
nhất của ICANN đặt ra các căn 
cứ để khiếu nại cũng như các thủ 
tục mà các bên phải tuân theo. 
Đối với Việt Nam, cần sớm ban 
hành một chính sách giải quyết 
tranh chấp nhãn hiệu và tên miền 
thống nhất để đáp ứng được nhu 
cầu của thực tiễn hiện nay.

Cuộc cách mạng công nghệ 
số đã và đang mang lại nhiều 
biến đổi to lớn cho cuộc sống con 
người, nhưng đi kèm với nó là 
một số xung đột có thể phát sinh. 
Xung đột giữa tên miền và nhãn 
hiệu là một ví dụ rõ nét. Thiết 
nghĩ, nếu chúng ta nhìn nhận 
đúng vấn đề và áp dụng đồng bộ 
các giải pháp nêu trên thì xung 
đột giữa nhãn hiệu và tên miền sẽ 
không còn là “rào cản” của quá 
trình phát triển ?
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Chương trình CrC: mô hình hiệu quả

Chương trình CRC được Chính 
phủ Úc thành lập từ năm 1990 
trên cơ sở đề xuất của GS Ralph 
Slatyer - Nhà sinh thái học và là 
Australia’s Chief Scientist giai 
đoạn 1989-1992, nhằm xây dựng 
cầu nối từ nghiên cứu cơ bản đến 
ứng dụng và thương mại hóa sản 
phẩm. Đây là một trong những 
chương trình khoa học và công 
nghệ (KH&CN) trọng điểm hàng 
đầu của Úc trong vòng 30 năm 
qua với một mục tiêu kiên định 
là thực hiện liên kết ngành công 
nghiệp với các nhà khoa học để 
cùng hợp tác nghiên cứu, giải 
quyết những thách thức KH&CN 
mà các doanh nghiệp đang phải 
đối mặt. Tuy hiện nay vẫn có một 
số chương trình KH&CN khác của 
Hội đồng nghiên cứu Úc (ARC), 
Tổ chức nghiên cứu khoa học và 

công nghiệp Liên bang (CSIRO)… 
cũng hỗ trợ hoạt động R&D của 
doanh nghiệp, nhưng CRC vẫn 
là một công cụ chính sách quan 
trọng hỗ trợ thực hiện sự liên kết 
chặt chẽ, lâu dài giữa các doanh 
nghiệp và các cơ sở nghiên cứu, 
đào tạo ở Úc. Chương trình CRC 
có thể tài trợ lên tới 50% tổng chi 
phí của các dự án hợp tác nghiên 
cứu giữa doanh nghiệp với các 
viện nghiên cứu, trường đại học 

để giải quyết các vấn đề KH&CN 
cấp bách mà doanh nghiệp đang 
cần, giúp cải thiện khả năng cạnh 
tranh, năng suất và tính bền vững 
của các ngành công nghiệp Úc. 
Để nhận được tài trợ của Chương 
trình, cơ quan đề xuất dự án phải 
chứng minh được yêu cầu tiên 
quyết là có sự hợp tác giữa ít nhất 
một tổ chức công nghiệp và một 
tổ chức nghiên cứu hoặc trường 
đại học của Úc.

Mô HìNH Đối TáC CôNG - Tư Về KH&CN:
Kinh nghiệm từ trung tâm hợp tác nghiên cứu Úc

TS Trần Công Yên

Chương trình “Trung tâm hợp tác nghiên cứu” (CRC) là một sáng 
kiến của Chính phủ Úc được triển khai thực hiện từ năm 1990 đến 
nay. Tuy phương thức tài trợ và quản lý có sự thay đổi trong từng 
giai đoạn khác nhau nhưng mục tiêu của Chương trình không hề 
thay đổi: thiết lập sự liên kết giữa ba nhà: nhà nước - nhà nghiên 

cứu - nhà doanh nghiệp trên cơ sở quan hệ đối tác công - tư về 
hợp tác nghiên cứu ứng dụng trung hạn và dài hạn trong ngành 

công nghiệp. 

Lô gô của Chương trình CrC. 
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Cơ quan quản lý và chủ trì tổ 
chức triển khai thực hiện Chương 
trình CRC là Bộ Công nghiệp, 
Công nghệ và Thương mại trước 
đây và nay là Bộ Công nghiệp, 
Khoa học, Năng lượng và Tài 
nguyên của Úc. Cơ quan quản lý  
ban hành quy chế tổ chức hoạt 
động và hướng dẫn thực hiện 
cùng với các tiêu chí tuyển chọn 
tài trợ của Chương trình CRC theo 
từng giai đoạn. Theo đó, hoạt 
động của các CRC được quản 
lý bởi một Ban giám đốc được 
bầu chọn từ các đối tác tham gia 
CRC, Chính phủ Úc theo dõi tiến 
độ thực hiện thông qua các báo 
cáo hàng năm. Các tài trợ được 
xem xét thông qua một quy trình 
tuyển chọn cạnh tranh quốc gia 
hàng năm theo thông báo, hướng 
dẫn cụ thể của cơ quan quản lý 
và trên cơ sở ý kiến tư vấn của 
Ủy ban CRC. Về bản chất, CRC 
là các tổ chức riêng biệt dựa trên 
sự hợp tác tự nguyện của các 
đối tác độc lập trong khuôn khổ 
hợp đồng. Đây là quan hệ đối tác 
công - tư liên quan đến sự hợp 
tác giữa các trường đại học, các 
cơ quan nghiên cứu công, doanh 
nghiệp và các tổ chức cộng 
đồng. Ngoài giám đốc điều hành 
và một số nhân viên hành chính 
làm việc tại văn phòng trung tâm 
của CRC, còn lại hầu hết các nhà 
nghiên cứu của CRC được tuyển 
dụng làm việc kiêm nhiệm từ các 
trường đại học, viện nghiên cứu 
và doanh nghiệp hoặc cơ quan 
chính phủ. Ngoài ra, các CRC có 
thể tham gia tổ chức phi lợi nhuận 

“Hiệp hội CRC” để chia sẻ, trao 
đổi thông tin và hợp tác với các 
CRC khác trong Chương trình 
cũng như phối hợp với các trung 
tâm tăng trưởng công nghiệp 
(Industry Growth Centres) để xác 
định các thách thức nghiên cứu 
hiện tại trong ngành công nghiệp 
và các thành viên đối tác phù hợp 
nhất trong ngành. Sau khi kết 
thúc dự án tài trợ của nhà nước, 
các CRC có thể chuyển sang 
hoạt động theo cơ chế doanh 
nghiệp.

Nhờ có sự tài trợ của nhà nước, 
các CRC có thể nghiên cứu tạo 
ra các công nghệ, sản xuất sản 
phẩm và dịch vụ mới, thực hiện 
các hoạt động thương mại hóa và 
tiếp cận thị trường mới cũng như 
toàn cầu. Mặt khác, bằng cách 
đầu tư vào hoạt động R&D, các 
doanh nghiệp tham gia vào CRC 
sẽ tăng thêm doanh thu, gia tăng 
khả năng cạnh tranh và năng 
suất thông qua các sản phẩm và 
dịch vụ mới. Một số CRC trong 
các lĩnh vực (CRC ngành nhựa, 
CRC ngành công nghệ về thính 
giác, CRC ngành thịt lợn toàn 
tính cao cấp, CRC ngành sản 
xuất và đóng gói thực phẩm quốc 
tế, CRC ngành sức khỏe tâm 
thần…) đã có nhiều kết quả xuất 
sắc, góp phần nâng cao vị thế và 
uy tín của nước Úc trên thị trường 
quốc tế. Ngoài ra, các CRC còn 
thực hiện hoạt động đào tạo sau 
đại học để hỗ trợ xây dựng một 
lực lượng lao động có tay nghề 
cao và kinh nghiệm trong ngành 
công nghiệp. 

Đến nay, Chương trình CRC 
đã qua đánh giá kiểm tra hiệu quả 
5 lần (Myers năm 1995, Mercer 
và Stocker năm 1998, Howard 
Partners năm 2003, O’Kane năm 
2008, Miles năm 2015) và đều có 
báo cáo kết quả rất tích cực. Trên 
cơ sở tham khảo các khuyến nghị 
nêu trong các báo cáo đánh giá, 
Chính phủ Úc đã kiên định tiếp 
tục duy trì thực hiện Chương trình. 
Mặt khác, các quy định tài trợ của 
Chương trình CRC được thay đổi 
theo thời gian và hầu hết là được 
cải tiến nhằm giảm thiểu rủi ro và 
tăng cường công tác quản lý. Từ 
năm 2016 đến nay, Chương trình 
CRC đã tập trung vào tài trợ theo 
hai kênh: hỗ trợ cho các CRC để 
thực hiện các hợp tác nghiên cứu 
về trung hạn và dài hạn lên đến 
10 năm do ngành công nghiệp 
chủ trì và hỗ trợ cho các dự án 
CRC-P để thực hiện các hợp tác 
nghiên cứu ngắn hạn, tối đa là 3 
năm. Tuy không quy định cụ thể 
về số kinh phí tối thiểu và tối đa 
nhưng các khoản tài trợ cho CRC 
đến nay dao động trong khoảng 
từ 7-75 triệu AUD, tùy thuộc vào 
phạm vi và mức độ phức tạp của 
dự án đề xuất. 

Kể từ khi thành lập vào năm 
1990 đến nay, Chính phủ Úc đã 
tài trợ khoảng 5,1 tỷ AUD để hỗ 
trợ thành lập 230 CRC và 135 dự 
án CRC-P, tạo ra tổng cộng 365 
hợp tác nghiên cứu dựa trên quan 
hệ đối tác công - tư. Các đối tác 
tham gia Chương trình CRC đã 
đầu tư thêm khoảng 15,7 tỷ AUD 
và các khoản đóng góp bằng 



15

Diễn đàn khoa học và công nghệ

Số 10 năm 2020

hiện vật. Trong báo cáo đánh giá 
về các tác động kinh tế - xã hội 
và môi trường của Chương trình 
CRC do Tập đoàn tư vấn Allen 
thực hiện đã khẳng định lợi ích 
đầu tư của Chương trình CRC rất 
hiệu quả với tỷ suất lãi đầu tư đạt 
tới 3:1, nghĩa là nhà nước đầu tư 
1 AUD cho Chương trình CRC 
thì đã thu lại 3 AUD từ các tác 
động kinh tế trực tiếp và lợi ích 
cộng đồng được tạo ra từ Chương 
trình. Như vậy, mô hình CRC là 
một quan hệ đối tác công - tư rất 
hiệu quả và thành công tại Úc, 
đồng thời các CRC đã tạo thành 
một phần của “hệ sinh thái” đổi 
mới sáng tạo quốc gia toàn diện 
hiện nay.

bài học kinh nghiệm cho Việt nam

CRC là mô hình đã được thực 
tiễn chứng minh tính liên kết hiệu 
quả giữa các nhà nghiên cứu với 
ngành công nghiệp nhằm tập 
trung vào R&D theo hướng ứng 
dụng và thương mại hóa các kết 
quả nghiên cứu trên cơ sở quan 
hệ đối tác công - tư, góp phần 
tích cực đảm bảo cho nước Úc có 
được sự tăng trưởng kinh tế liên 
tiếp trong 30 năm (1990-2020), 
lập kỷ lục mới trong số các nền 
kinh tế phát triển về sự mở rộng 
không ngừng. Ở Việt Nam, với 
quan điểm “doanh nghiệp là động 
lực quan trọng nhất của phát triển, 
là khởi nguồn của đổi mới sáng 
tạo”, Đảng và Nhà nước ta luôn 
quan tâm tạo mọi điều kiện thuận 
lợi hỗ trợ các doanh nghiệp thực 
hiện hoạt động R&D và đổi mới 

sáng tạo để nâng cao năng suất, 
chất lượng và năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
cho đến nay Việt Nam chưa có 
chương trình KH&CN nào hỗ trợ 
các doanh nghiệp hợp tác với các 
nhà khoa học thực hiện các dự án 
nghiên cứu ứng dụng và thương 
mại hóa về trung hạn và dài hạn 
tương tự như Chương trình CRC 
của Úc. 

Với nhu cầu đổi mới sáng tạo 
trong doanh nghiệp ngày càng 
lớn, thực hiện hoạt động R&D 
là xu thế tất yếu của các doanh 
nghiệp trước bối cảnh hội nhập 
quốc tế và cạnh tranh gay gắt 
ngày nay, bên cạnh các chính 
sách vĩ mô hiện tại, Chính phủ 
nên sớm xem xét thành lập một 
chương trình KH&CN tương tự 
hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp 
liên kết với các nhà khoa học để 
thực hiện các dự án nghiên cứu 
ứng dụng và thương mại hóa về 
trung hạn và dài hạn tương tự như 
Chương trình CRC của Úc, giao 
cho Bộ KH&CN quản lý và chủ 
trì thực hiện. Chương trình sẽ tạo 
cơ hội thuận lợi để thúc đẩy hình 
thành và phát triển quan hệ đối 
tác công - tư của Việt Nam trong 
lĩnh vực KH&CN. Từ kinh nghiệm 
thực tiễn của Úc cho thấy, các 
CRC là rất cần thiết trong việc tiếp 
thu những ý tưởng khoa học tốt 
đã hình thành và làm cho những 
ý tưởng đó được thương mại hóa 
trên thị trường, đồng thời đưa 
những thách thức của thị trường 
hoặc cộng đồng đến một nhóm 
các nhà khoa học để nghiên 

cứu tìm ra giải pháp. Các CRC 
thường bị giới hạn trong phạm vi 
hoạt động của chúng và không 
phù hợp với mọi tình huống trong 
lĩnh vực hoạt động KH&CN nên 
việc nghiên cứu và học tập kinh 
nghiệm của Úc về xây dựng quy 
chế quản lý hoạt động và các tiêu 
chí tuyển chọn tài trợ cho CRC sẽ 
vô cùng quan trọng. Đặc biệt, sự 
ổn định về chính sách sẽ luôn là 
yếu tố sống còn đối với Chương 
trình CRC nếu được phê duyệt 
thực hiện ?
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Mở đầu

Kinh tế xanh là nền kinh tế mà 
chính sách phát triển có định hướng 
thị trường sử dụng nền tảng là các 
nền kinh tế truyền thống với mục 
tiêu là sự hòa hợp giữa kinh tế và 
môi trường sinh thái. Muốn thúc đẩy 
nền kinh tế xanh thì không có cách 
nào khác là phải xây dựng một hệ 
thống tài chính xanh. Hiện nay, vẫn 
chưa có một khái niệm toàn diện và 
thống nhất được công nhận chính 
thức về hệ thống tài chính xanh 
trong các nghiên cứu trên thế giới và 
Việt Nam. Theo nhóm nghiên cứu 
đề tài cấp nhà nước (KX01.27/16-
20): “Phát triển hệ thống tài chính 
xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở 
Việt Nam”, cấu trúc chung của hệ 
thống tài chính xanh cũng không 
khác biệt nhiều so với hệ thống tài 
chính thông thường. Tuy nhiên, sự 
khác biệt nằm trong đặc điểm của 
các thành phần tham gia vào quá 
trình luân chuyển vốn cũng như 
mục đích sử dụng nguồn vốn huy 
động được. Như vậy, hệ thống tài 
chính xanh có thể được hiểu là: 
“Hệ thống tài chính cho phép luân 

chuyển nguồn tài chính tới các hoạt 
động đầu tư thông qua các trung 
gian tài chính và thị trường tài chính 
mà các hoạt động đầu tư đó phải 
đảm bảo các điều kiện xanh, bảo vệ 
môi trường và hướng tới phát triển 
bền vững. Khi đó, các bộ phận cấu 
thành của hệ thống tài chính xanh 
sẽ mang đặc điểm xanh, bao gồm: 
trung gian tài chính xanh, thị trường 
tài chính xanh, công cụ huy động 
vốn xanh hay nguồn vốn xanh, và 
đầu tư xanh”.

thực trạng hệ thống tài chính xanh tại 
Việt nam 

Hệ thống pháp luật về tài chính 
xanh ở Việt Nam đã được quan tâm 
và xây dựng. Sau khi Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định 
số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 về 
việc phê duyệt Kế hoạch hành động 
quốc gia về tăng trưởng xanh giai 
đoạn 2014-2020; Bộ Tài chính đã 
ban hành Quyết định số 2183/QĐ-
BTC ngày 20/10/2015 về kế hoạch 
hành động của ngành tài chính thực 
hiện Chiến lược quốc gia về tăng 
trưởng xanh đến năm 2020. Ngân 

hàng nhà nước cũng đã ban hành 
các chính sách phát triển ngân 
hàng xanh như: Kế hoạch hành 
động của ngành ngân hàng thực 
hiện Chiến lược quốc gia về tăng 
trưởng xanh đến năm 2020 (Quyết 
định số 1552/QĐ-NHNN ngày 
6/8/2015), Đề án phát triển ngân 
hàng xanh tại Việt Nam (Quyết định 
số 1604/QĐ-NHNN ngày 7/8/2018). 
Bên cạnh đó, các ngân hàng thương 
mại bước đầu đã có những chính 
sách cho tín dụng xanh như có các 
chương trình tín dụng góp phần sử 
dụng tài nguyên hiệu quả, tạo sinh 
kế và nâng cao mức sống của người 
dân, giải quyết từng bước các vấn 
đề môi trường và xã hội; ưu tiên 
phát triển một số ngành, lĩnh vực 
theo hướng đầu tư theo chiều sâu, 
sử dụng công nghệ cao… Tuy nhiên, 
hệ thống pháp luật về tài chính xanh 
của Việt Nam mới đang ở trong giai 
đoạn sơ khai, chưa được hoàn thiện, 
đồng bộ. 

Về thị trường tài chính xanh, đã 
có một số hoạt động, sản phẩm 
được giới thiệu ra thị trường nhưng 
chưa thực sự trở thành một xu hướng 

hệ thống tài Chính Xanh: 
Yếu tố tiên quYết cho phát triển kinh tế xanh 

PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, ThS Nguyễn Hồng Minh
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hệ thống tài chính xanh đóng vai trò là kênh dẫn vốn và điều tiết nguồn lực cho phát triển nền kinh 
tế xanh. Bài viết làm rõ khái niệm, các thành phần cơ bản của hệ thống tài chính xanh; phân tích 
thực trạng phát triển tài chính xanh ở Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đầy phát 
triển hệ thống tài chính xanh (hoàn thiện khung khổ pháp lý khuyến khích phát triển trung gian tài 
chính xanh, các công cụ huy động vốn xanh và các hình thức đầu tư xanh; thúc đẩy vai trò chủ động 
của mô hình ngân hàng xanh và các trung gian tài chính xanh trong việc tạo ra các nguồn vốn xanh; 
nâng cao nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp trong việc thúc đẩy đầu tư xanh và tiêu dùng 
xanh, hướng tới sự chuyển dịch sang nền kinh tế xanh đến năm 2050). 
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đầu tư, phát triển. Trước hết, về thể 
chế thực thi, các chính sách về tài 
chính xanh tại Việt Nam mới đang ở 
dạng gợi mở trong các định hướng 
phát triển. Các quy định cụ thể về 
triển khai, vận hành thị trường vẫn 
đang được nghiên cứu, chưa được 
ban hành. Điển hình như chính sách 
đối với trái phiếu xanh mới ở dạng 
thử nghiệm, và chỉ là Trái phiếu 
Chính phủ, chưa phát triển Trái 
phiếu doanh nghiệp xanh. Đối với 
cổ phiếu xanh, chưa có khung chính 
sách phát triển thị trường cũng như 
các quy định về các sản phẩm (quy 
cách, điều kiện phát hành…). 

Về việc phát triển các trung gian 
tài chính xanh, việc phát triển ngân 
hàng xanh đã có những bước tiến 
đáng kể như việc xây dựng khung 
chiến lược phát triển ngân hàng 
xanh. Các ngân hàng thương mại 
Việt Nam đạt được những tiến bộ 
khá tích cực trong việc phát triển hệ 
thống ngân hàng xanh thông qua 
hoàn thiện hệ thống quản trị, cải 
thiện chính sách cổ đông, công bố 
thông tin cũng như kiểm soát rủi ro. 
Các ngân hàng thương mại cũng đã 
chú trọng xây dựng hệ thống quản lý 
rủi ro môi trường và xã hội. Kết quả 
đến nay đã có 3 ngân hàng thương 
mại áp dụng được Hệ thống quản lý 
trách nhiệm với môi trường và xã hội 
(ESMS), 17 ngân hàng thương mại 
đã xây dựng quy trình thẩm định rủi 
ro môi trường và xã hội trong các 
quy định nội bộ và đa phần đã thực 
hiện đánh giá rủi ro môi trường và 
xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. 
Tuy nhiên, đa phần các ngân hàng 
thương mại chưa có bộ phận riêng, 
chuyên trách về phát triển ngân 
hàng - tín dụng xanh. 

 Trong việc triển khai tín dụng 
xanh, thách thức hiện hữu nhất là 
rào cản về lượng vốn lớn, thời gian 
đầu tư lâu dài, trong khi hiệu quả tài 
chính chưa cao. Thời gian cho vay 
dự án điện mặt trời - điện gió hiện 

tại vào khoảng 11-15 năm, thời gian 
dài sẽ kéo theo lãi suất yêu cầu 
lớn. Bên cạnh đó, các vấn đề về kỹ 
thuật, kinh nghiệm trong thẩm định 
dự án xanh cũng là hạn chế lớn đối 
với các ngân hàng thương mại tại 
Việt Nam. Chính do công nghệ và 
dự án mới nên kinh nghiệm của chủ 
đầu tư và ngân hàng chưa nhiều, có 
thể tiềm ẩn rủi ro cao. 

Đối với đầu tư xanh, các dự án 
cho đầu tư xanh có thời gian thực 
hiện tương đối dài và quy mô vốn 
đầu tư lớn, thu hồi vốn kéo dài nên 
việc cân nhắc lựa chọn có đầu tư 
hay không cũng là áp lực lớn cho 
doanh nghiệp khi đưa ra quyết định. 
Theo kết quả khảo sát nhận thức 
đầu tư xanh và phát triển bền vững 
của doanh nghiệp Việt Nam cho 
thấy, những nhân tố tác động tới đầu 
tư xanh của doanh nghiệp bao gồm: 
cơ sở hạ tầng cho đầu tư xanh; khó 
khăn khi tiếp cận nguồn vốn tài trợ 
cho hoạt động đầu tư xanh; ưu đãi 
tiếp cận vốn cho đầu tư xanh; hiểu 
biết đầu tư xanh; hỗ trợ từ Chính 
phủ, ngân hàng về tiếp cận vốn cho 
đầu tư xanh; nguồn vốn có thể tiếp 
cận cho đầu tư xanh; những ưu đãi 
đặc thù của đầu tư xanh. Phần lớn 
các doanh nghiệp khảo sát chưa 
thực sự biết tới quỹ đầu tư xanh, vốn 
xanh như phát hành trái phiếu xanh, 
tín dụng xanh và các công cụ huy 
động nợ xanh khác.

Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm 
của người dân, doanh nghiệp, tổ 
chức về bảo vệ môi trường nói 
chung và về hệ thống tài chính xanh 
nói riêng còn khá hạn chế. Người 
dân, doanh nghiệp và các tổ chức 
được vận động để tham gia các hoạt 
động bảo vệ môi trường, nhưng về 
cơ bản ý thức trong các hoạt động 
hàng ngày chưa được hình thành 
một cách rõ nét. Các khái niệm về 
tăng trưởng xanh, tài chính xanh 
chưa được phổ cập rộng rãi cho mọi 
đối tượng trong xã hội. 

Khuyến nghị phát triển hệ thống tài 
chính xanh tại Việt nam 

Để phát triển hệ thống tài chính 
xanh tại Việt Nam, theo chúng tôi 
cần phải có lộ trình phát triển cũng 
như sự chung tay góp sức của tất cả 
các bên có liên quan. 

Lộ trình phát triển
- Đến năm 2025, thành lập thí 

điểm mô hình ngân hàng xanh, quỹ 
đầu tư xanh, doanh nghiệp đầu tư 
xanh.

- Đến năm 2040, áp dụng toàn 
diện hệ thống chỉ số đánh giá mức 
độ xanh hóa của hệ thống GFI, 
trong đó chia làm hai giai đoạn: giai 
đoạn 1 áp dụng riêng lẻ từng bộ 
chỉ số thành phần, bao gồm bộ chỉ 
số đánh giá mức độ phát triển của 
ngân hàng xanh - green banking 
sub-index (GBI), bộ chỉ số đầu tư 
xanh - green investment sub-index 
(GII), bộ chỉ số chứng khoán xanh 
- green stock sub - index (GSI), bộ 
chỉ số phát triển bền vững doanh 
nghiệp - sustainability sub - index 
(SSI); giai đoạn 2 áp dụng bộ chỉ số 
tổng hợp tài chính xanh (GFI). 

- Trên cơ sở đó, đến năm 2050, 
vận hành toàn diện hệ thống tài 
chính xanh với 4 trụ cột chính: trung 
gian tài chính xanh, các công cụ huy 
động vốn xanh, các doanh nghiệp 
đầu tư xanh và thị trường tài chính 
xanh.

Sự góp sức của các bên liên 
quan

Về phía Nhà nước: cần đóng vai 
trò dẫn dắt thực hiện xanh hóa hệ 
thống tài chính. Phát triển hệ thống 
tài chính xanh là một quá trình lâu 
dài có thể chưa mang lại lợi ích 
trong ngắn hạn, vì vậy cần kết hợp 
với chiến lược phát triển xanh cũng 
như chiến lược phát triển chung 
của Chính phủ. Cụ thể, ưu tiên đầu 
tư và chi tiêu của Chính phủ trong 
những lĩnh vực kích thích xanh hóa 
các thành phần kinh tế, thu hút đầu 
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tư của khu vực tư nhân vào kinh tế 
xanh; xây dựng, công bố lộ trình 
chuyển đổi sang nền kinh tế xanh 
ở Việt Nam từ nay đến năm 2050, 
trong đó phải xác định được những 
ngành, lĩnh vực được ưu tiên phát 
triển theo hướng kinh tế xanh.

Đối với các bộ, ban, ngành có 
liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
cần xây dựng danh mục và tiêu chí 
đánh giá ngành nghề sản xuất kinh 
doanh "xanh"; Bộ Tài chính, Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước cần xây 
dựng trình Chính phủ Nghị định về 
chính sách hỗ trợ triển khai phát 
hành trái phiếu xanh cũng như các 
quy định về kiểm soát công bố thông 
tin, sử dụng vốn và giám sát dự án. 
Đối với các lĩnh vực được phát hành 
trái phiếu xanh cần xác định lĩnh vực 
cụ thể, danh mục các dự án ưu tiên 
và xây dựng tiêu chí lựa chọn dự án 
xanh cụ thể, rõ ràng. Ngoài ra còn 
một số vấn đề khác cần được quan 
tâm như xây dựng bộ chỉ số xanh, 
các chứng chỉ đầu tư xanh do các 
Quỹ đầu tư phát hành cho các dự 
án, chương trình và lĩnh vực xanh… 

Đối với ngân hàng: cần đóng vai 
trò chủ động trong việc xây dựng và 
phát triển ngân hàng xanh tại Việt 
Nam. Các ngân hàng nên ý thức 
rằng, việc phát triển ngân hàng xanh 
là một xu thế tất yếu trong giai đoạn 
hiện nay và tương lai. Hiện tại ở Việt 
Nam chưa có một ngân hàng nào 
thực sự được coi là ngân hàng xanh, 
mà mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp 
các dịch vụ xanh của ngân hàng 
hay các hoạt động cho vay gắn với 
các cam kết về môi trường. 

Đối với các tổ chức tín dụng: cần 
quan tâm hơn đến xây dựng chiến 
lược quản trị rủi ro về môi trường 
cũng như các rủi ro về nguồn lực 
thiên nhiên khác (đất đai, nguồn 
nước…) trong quá trình hoạt động 
kinh doanh. Bên cạnh đó, việc thúc 
đẩy vai trò của các tổ chức tài chính 
vi mô có ý nghĩa quan trọng trong 
phát triển hệ thống tài chính xanh. 

Các tổ chức tài chính vi mô cần xây 
dựng chiến lược huy động vốn xã 
hội từ các nhà tài trợ, nguồn hỗ trợ, 
tài trợ trong nước và quốc tế. Kinh 
nghiệm tại Bangladesh cho thấy, 
với cách tiếp cận phù hợp, với sự 
tài trợ của Ngân hàng thế giới, tín 
dụng vi mô xanh cho năng lượng tái 
tạo thành công hơn so với cách tiếp 
cận của nhà nước. Một lý do nữa là, 
khách hàng của tài chính vi mô là 
người nghèo nên nếu không có sự 
hỗ trợ của các tổ chức xã hội, những 
sản phẩm năng lượng tái tạo có giá 
thành cao như hệ thống năng lượng 
mặt trời sẽ khó tiếp cận được. Các 
tổ chức tài chính vi mô nên tiếp cận 
và tăng cường cho vay các doanh 
nghiệp siêu nhỏ, bên cạnh đối tượng 
truyền thống là cá nhân và hộ gia 
đình nghèo. Kinh nghiệm ở Mỹ La 
tinh và Caribean cho thấy, đối tượng 
khách hàng này phù hợp với nhóm 
tín dụng xanh với mục tiêu bền vững 
về môi trường và các sáng kiến phát 
triển xanh. Để mô hình tài chính vi 
mô xanh thành công, cần có sự kết 
nối trực tiếp giữa các tổ chức cung 
cấp tài chính vi mô với đơn vị cung 
cấp sản phẩm/dịch vụ xanh và các 
tổ chức địa phương. Khác với cách 
cấp tín dụng truyền thống, các tổ 
chức cung cấp tín dụng vi mô muốn 
thành công cần nghiên cứu mô hình 
hợp tác “liên minh” để tăng khả 
năng tiếp cận với khách hàng và 
giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tài 
chính vi mô.

Đối với nhà đầu tư, doanh 
nghiệp: cần đầu tư đổi mới công 
nghệ theo hướng công nghệ xanh, 
hướng tới công bố các báo cáo trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 
Các nhà quản trị doanh nghiệp cần 
tự nâng cao nhận thức về các vấn 
đề xã hội, môi trường, ý thức được 
vị trí, tầm quan trọng của việc cung 
cấp các sản phẩm sạch, thân thiện 
với môi trường, có lợi cho sức khỏe 
của người tiêu dùng. Các nhà đầu tư 
xanh đóng vai trò quan trọng trong 
việc xây dựng một mạng lưới các 

nhà đầu tư xanh để khuyến khích 
những nhà đầu tư tiềm năng đầu 
tư vào các lĩnh vực xanh. Các cá 
nhân tham gia thị trường cũng nên 
đa dạng hóa đầu tư và tăng kỳ vọng 
phát triển bền vững trong tương lai, 
phân tán rủi ro. Tận dụng các khoản 
tiền nhàn rỗi để đầu tư vào các dự 
án xanh, mang lại nhiều giá trị cho 
xã hội.

Về phía người tiêu dùng, các cá 
nhân, hộ gia đình: cần có ý thức về 
trách nhiệm bảo vệ môi trường, về 
việc làm xanh và phát triển kỹ năng 
xanh. Người tiêu dùng xanh có vai 
trò quan trọng đối với sự cân bằng 
cung - cầu trên thị trường, kích thích 
nền kinh tế xanh. Nếu như ngày 
càng nhiều người nâng cao nhận 
thức, chuyển sang sử dụng các sản 
phẩm xanh để bảo vệ môi trường thì 
sẽ có càng nhiều các doanh nghiệp, 
tổ chức tham gia vào các lĩnh vực 
xanh, từ đó thúc đẩy phát triển hệ 
thống tài chính xanh tại Việt Nam.

Bài viết này là một phần kết quả 
của đề tài khoa học cấp nhà nước: 
“Phát triển hệ thống tài chính xanh 
nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt 
Nam” (mã số KX01.27/16-20). Các 
tác giả xin trân trọng cảm ơn Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã tài trợ ?

tài LiỆu thaM Khảo
1. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia (2020), 

Cơ hội và thách thức phát triển hệ thống 
tài chính xanh ở Việt Nam, Trường Đại 
học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 
và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà 
Nẵng) đồng tổ chức.

2. Trần Thị Thanh Tú (2020), Phát 
triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc 
đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam, Nhà xuất 
bản Khoa học và Kỹ thuật.

3. United Nations Development 
Programme - UNDP (2016), Green Bonds, 
http://www.undp.org/content/sdfinance/en/
home/solutions/green-bonds.html.
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nhựa phân hủy sinh học 

NPHSH là loại nhựa có thể bị 
phân hủy bởi các vi sinh vật, thường 
là vi khuẩn, tạo thành nước, carbon 
dioxide và sinh khối trong một khoảng 
thời gian xác định. Các sản phẩm 
sau phân hủy có thể tiếp tục tham 
gia vào chu trình carbon và không 
để lại bất kỳ hợp chất nào có thể gây 
hại cho môi trường. Nhìn chung, quá 
trình phân hủy sinh học polyme có 
thể được chia thành 4 giai đoạn: suy 
thoái sinh học, phân rã polyme, phân 
hủy sinh học và khoáng hóa (hình 1).

Một loại nhựa được coi là nhựa sinh 
học (NSH) nếu nó được sản xuất một 
phần hoặc toàn bộ bởi các polyme 
có nguồn gốc sinh học. Không phải 
tất cả các loại NSH đều có khả năng 
phân hủy sinh học. Chẳng hạn như 

nhựa bio-PE, bio-PP, bio-PET có 
nguồn gốc sinh học nhưng chúng có 
các tính chất tương đồng với nhựa 
cùng loại được sản xuất từ nguồn dầu 
mỏ, nghĩa là không có khả năng phân 
hủy sinh học. 

NSH và NPHSH được phân loại 
thành các nhóm như sau: 1) Nhựa có 
nguồn gốc sinh học không phân hủy 
(Bio-based plastics): nhóm này được 
sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc 
tái tạo (tinh bột ngô, khoai, sắn…), gồm 
các loại nhựa như PE (polyethylen), 
PET (polyetylen terephthalate), 

PA (polyamide) và gần đây là PP 
(polypropylen), PEF (polyethylene 
furanoate). 2) NSH phân hủy hoàn 
toàn (Bio-based và Biodegradable 
plastics): nhóm này được sản xuất từ 
nguyên liệu sinh học hoặc bằng con 

đường sinh học, gồm PLA (polylactic 
acid), PHA (polyhydroxyalkanoates), 
TPS (thermoplastic starch), hỗn 
hợp tinh bột và các loại khác. 
3) NPHSH có nguồn gốc dầu 
mỏ (Biodegradable plastics): 
nhóm này chủ yếu gồm PBAT 
(Polybutylene adipate terephthalate), 
PCL (polycaprolactone),  PBS 
(polybutylene succinate).

NPHSH bao gồm PLA, PHA, hỗn 
hợp tinh bột và các loại khác hiện 
chiếm hơn 55% (1,17 triệu tấn) tổng 
lượng NSH trên thế giới. Trong đó 
PLA chiếm 24%, hỗn hợp tinh bột 
(44%), các polyester phân hủy sinh 
học khác 23% và PHA (6%). Sản 
lượng NPHSH dự kiến   sẽ tăng lên 
1,33 triệu tấn vào năm 2024, trong 
đó dự báo tốc độ tăng trưởng của 
PHA là nhanh nhất, ước tính tăng 
gấp 3 lần trong 5 năm tới. Trên thế 
giới, NPHSH được quan tâm phát 
triển do có nhiều ưu điểm như: thân 
thiện với môi trường; được sản xuất 
từ các nguồn nguyên liệu tái tạo; an 
toàn cho người sử dụng; có khả năng 
tái chế…

phát triển nphsh ở Việt nam và một số đề 
xuất

Thời gian gần đây, nhựa Việt Nam 
là một trong những ngành có tốc độ 
tăng trưởng mạnh mẽ (đạt 17,5% giai 
đoạn 2011-2020, chỉ sau viễn thông 
và dệt may). Sản lượng nhựa ở nước 

nhựa Phân hủy sinh họC 
Và tiềm năng Phát triển ở Việt nam 

TS Đường Khánh Linh
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang ở mức báo động và trở thành mối quan tâm của nhiều quốc 
gia. Một trong những giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng này là thay thế các sản phẩm nhựa truyền 
thống bằng nhựa phân hủy sinh học (NPHSH) thân thiện môi trường. Bài viết đề cập một số nét cơ 
bản về thực trạng, tiềm năng và giải pháp phát triển loại vật liệu này trong thời gian tới ở nước ta.

hình 1. (a) Cơ chế phân hủy sinh học của polyme, (b) Chu trình sinh học của nhựa 
có khả năng phân hủy sinh học.
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ta năm 2019 đạt 8,9 triệu tấn, lượng 
nhựa tiêu thụ bình quân năm 2019 là 
41 kg/người, cao gấp hơn 10 lần so 
với lượng tiêu thụ 3,8 kg/người vào 
năm 1990. 

Cùng với xu hướng phát triển của 
ngành nhựa thế giới, việc nghiên cứu 
sử dụng NSH, NPHSH hiện đang là 
mối quan tâm của các doanh nghiệp 
nhựa trong nước. Quan điểm phát 
triển ngành nhựa Việt Nam là phải 
đạt hiệu quả cao và bền vững, gắn 
liền với bảo vệ môi trường. Một số 
công ty đã nghiên cứu và sản xuất 
các sản phẩm NPHSH như An Phát 
bioplastics đã phát triển thành công 
NPHSH có thể phân hủy hoàn toàn 
(100% compostable) mang nhãn 
hiệu AnEco, gồm các sản phẩm như: 
túi nilon, găng tay, dao, nĩa, ống hút, 
màng nông nghiệp… được sử dụng 
trong nước và xuất khẩu. Các công 
ty: Biostarch, Cổ phần sản xuất nhựa 
Phú Mỹ (PMP)... đã sử dụng kết hợp 
tinh bột và nhựa nguyên sinh PE, 
PP với hàm lượng tinh bột lên đến 
40% để sản xuất sản phẩm có khả 
năng phân hủy sinh học. Một số hệ 
thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện 
lợi (Co.opmart, Vinmart, Big C, Mega 
Market, Lotte…) đã giảm dần việc sử 
dụng túi nhựa một lần, thay thế bằng 
các loại bao bì thân thiện môi trường. 
Hiện nay tỷ trọng NPHSH so với tổng 
lượng nhựa sử dụng ở Việt Nam vẫn 
còn thấp. Trong tương lai, nếu tỷ 
trọng này được nâng cao gần với tỷ 
trọng chung của thế giới thì đến năm 
2025 tổng nhu cầu NPHSH của Việt 
Nam là khoảng 80 nghìn tấn/năm, 
như vậy tiềm năng phát triển đối với 
NPHSH là rất đáng kể.

Ngoài ra, trên phương diện vĩ 
mô, với quan điểm nhất quán là phát 
triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ 
môi trường, Chính phủ và các bộ, 
ngành đã và đang tiếp tục hoàn thiện 
hệ thống cơ chế, chính sách về bảo 
vệ môi trường. Mới đây, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch 
hành động quốc gia về quản lý rác 

thải nhựa đại dương1; ban hành chỉ 
thị tăng cường quản lý, tái sử dụng, 
tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải 
nhựa2. Việt Nam phấn đấu đến năm 
2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô 
thị không sử dụng đồ nhựa dùng một 
lần và đến năm 2025 cả nước không 
sử dụng đồ nhựa dùng một lần.  Đây 
cũng là một động lực để thúc đẩy sự 
phát triển của NPHSH ở Việt Nam 
trong tương lai.

Có thể khẳng định, khuyến khích 
sử dụng và phát triển NPHSH ở nước 
ta là phù hợp với xu thế chung của 
thế giới. Để hiện thực hóa mục tiêu 
này ở nước ta, cần quan tâm giải 
quyết một số vấn đề sau:

Một là, cần có lộ trình cụ thể và 
các giải pháp đồng bộ để hạn chế 
dần các sản phẩm nhựa dùng một 
lần và tăng cường sử dụng sản phẩm 
thân thiện với môi trường. Hiện nay 
chưa có chính sách thuế phù hợp 
khiến giá thành NPHSH cao nên đã 
không tạo động lực khuyến khích 
người tiêu dùng sử dụng. Vì vậy, cần 
ban hành một số chính sách ưu đãi 
về thuế, phí cũng như hỗ trợ, khuyến 
khích đối với các doanh nghiệp sản 
xuất NPHSH để giảm giá thành sản 
phẩm, đồng thời mở rộng đối tượng 
chịu thuế và tăng mức thuế đối với túi 
nilon, bao bì và sản phẩm nhựa gốc 
(virgin plastics); kiểm tra ngăn chặn 
các hành vi trốn thuế bảo vệ môi 
trường, đặc biệt là đối với túi nilon.

Hai là, cùng với việc thúc đẩy 
sản xuất, trong xu hướng sản xuất 
gắn liền với sử dụng, tái sử dụng sản 
phẩm của nền kinh tế tuần hoàn hiện 
nay, cần tăng cường tuyên truyền, 
nâng cao ý thức cộng đồng về nguy 
cơ ô nhiễm nhựa để tiến tới từ bỏ thói 
quen sử dụng túi nilon, các sản phẩm 

nhựa khó phân hủy và chuyển sang 
sử dụng các sản phẩm NPHSH. 
Triển khai giải pháp 3R (Reduce - 
Reuse - Recycle) và có lộ trình mở 
rộng giải pháp 3R lên 5R  (Refuse 
- Reduce - Reuse - Recycle - Rot)3. 
Từng bước triển khai hiệu quả công 
tác phân loại rác tại nguồn kèm theo 
xây dựng hệ thống xử lý rác thải đồng 
bộ để tăng cường thu hồi và tái chế 
sản phẩm nhựa.

Ba là, hiện nước ta chưa ban hành 
các tiêu chuẩn cụ thể đối với các 
sản phẩm NPHSH cũng như chưa 
có phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn 
đánh giá NPHSH, dẫn đến bất cập 
trong việc kiểm định, đánh giá các 
sản phẩm dán nhãn NPHSH. Hiện 
nay, một số đơn vị nghiên cứu về vật 
liệu polymer phân hủy sinh học ở các 
trường đại học, viện nghiên cứu đã 
có một số nghiên cứu khá bài bản và 
thu được những kết quả đáng khích 
lệ về NPHSH. Nếu có các chính sách 
ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các đề tài 
nghiên cứu chuyên sâu về NPHSH, 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ sản 
xuất nhựa thân thiện với môi trường 
nhằm thay thế nhựa truyền thống 
sẽ giúp triển khai hiệu quả việc ứng 
dụng NPHSH trong thực tiễn. 

Bốn là, các doanh nghiệp ngành 
nhựa cần phải thay đổi công nghệ 
sản xuất để hướng đến các sản 
phẩm thân thiện với môi trường hơn. 
Từng bước dịch chuyển từ việc sử 
dụng nguồn nguyên liệu dầu mỏ 
sang sử dụng nguồn nguyên liệu tái 
tạo (các nhà máy sản xuất PE, PP 
trong các khu liên hợp lọc hóa dầu 
có thể chuyển đổi để sản xuất thêm 
các loại nhựa bio-PE, bio-PP, chuyển 
đổi một phần các nhà máy sản xuất 
bio-ethanol sang sản xuất PLA…) sẽ 
giúp ngành công nghiệp nhựa của 
Việt Nam thích ứng với xu hướng phát 
triển mới ngành nhựa của thế giới ?

                                                                         
1Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 14/12/2019 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch 
hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa 
đại dương đến năm 2030.
2Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái 
sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải 
nhựa.

                                                                         
3Từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và 
quay vòng.
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Một số trụ cột và nhiều chỉ số quan 
trọng có sự cải thiện đáng kể

GII năm 2020 cho thấy hệ 
thống đổi mới sáng tạo (ĐMST) 
của Việt Nam có kết quả nổi bật 
về trụ cột đầu vào là “Trình độ 
phát triển của thị trường”, xếp 
hạng 39 (tăng 30 bậc so với năm 
2019). Trong đó, tiến bộ đáng 
chú ý là về liên kết ĐMST với kết 
quả tốt hơn ở chỉ số “Hợp tác viện 
- trường - doanh nghiệp”, tăng 
10 bậc (từ vị trí 75 lên 65); và chỉ 
số “Quy mô phát triển của cụm 
công nghiệp” tăng 32 bậc (từ vị 
trí 74 lên 42). “Năng lực hấp thụ 
tri thức” tăng 13 bậc so với năm 
2019, xếp hạng 10 - là thế mạnh 
của Việt Nam nhờ sự dẫn đầu 
về “Nhập khẩu công nghệ cao” 
(hạng 4) và “Dòng vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI)” (hạng 19).

Trụ cột 3 - “Cơ sở hạ tầng” tiếp 
tục có sự cải thiện tích cực (tăng 
9 bậc so với năm 2019). Trong 
đó, đáng kể nhất là nhóm chỉ 
số về “Hạ tầng công nghệ thông 
tin và truyền thông - ICT” tăng 
6 bậc, với tiến bộ rõ rệt về “Tiếp 

cận ICT” (tăng 4 bậc, từ vị trí 90 
lên 86) và “Sử dụng ICT” (tăng 27 
bậc, từ vị trí 92 lên 65). Các chỉ 
số liên quan tới năng lượng trong 
GII 2020 cũng có sự cải thiện tích 
cực. Chỉ số “Sản lượng điện theo 
đầu người” tiếp tục cải thiện so 
với 2019 (tăng 5 bậc, từ vị trí 81 
lên 76); chỉ số “GDP/đơn vị năng 
lượng sử dụng” tăng 7 bậc (từ vị trí 
92 lên 85).

Đối với đầu ra của ĐMST, trụ 
cột 7 - “Sản phẩm sáng tạo” tăng 
9 bậc so với năm 2019, xếp hạng 
38. Có 6 chỉ số ở trụ cột này cải 
thiện so với 2019 và có thứ hạng 
cao như: “Số lượng ứng dụng 
phần mềm được sản xuất” (hạng 
10, tăng 3 bậc); “Đăng ký nhãn 
hiệu theo xuất xứ” (hạng 20, tăng 
4 bậc); “Sản lượng ngành công 
nghệ cao và công nghệ trung 
bình cao” tăng 4 bậc (từ 27 lên 
23). Đặc biệt, với 33 thương hiệu 
nằm trong top 5.000 (dẫn đầu là 
Viettel Telecom), Việt Nam đã 
xếp hạng thứ 19 ở chỉ số mới 
được đưa vào sử dụng lần đầu 
tiên trong GII 2020 - chỉ số “Giá 

trị thương hiệu toàn cầu”. Bên 
cạnh đó, nhóm chỉ số “Sáng tạo 
tri thức” và “Lan truyền tri thức” 
có cải thiện tích cực so với 2019, 
trong đó, nhóm chỉ số “Lan truyền 
tri thức” xếp hạng 14 (được coi 
là thế mạnh của Việt Nam) nhờ 
sự dẫn đầu về chỉ số “Xuất khẩu 
công nghệ cao” (hạng 2). Đặc 
biệt, chỉ số “Số công bố bài báo 
khoa học” đã tăng 13 bậc so với 
2019 (từ vị trí 74 lên 61). 

hình mẫu của các nước đang phát 
triển trong thiết lập hệ thống đMst 

Báo cáo của WIPO cho thấy, 
các nước xếp trên Việt Nam trong 
GII 2020 đều là các quốc gia/nền 
kinh tế phát triển, thuộc nhóm thu 
nhập cao. Trong nhóm 29 quốc 
gia có thu nhập trung bình thấp 
được xếp hạng năm 2020, Việt 
Nam tiếp tục giữ vị trí đứng đầu 
(năm 2019 nhóm này có 26 quốc 
gia và Việt Nam cũng đứng đầu). 
Trong 10 nước ở khu vực Đông 
Nam Á, Việt Nam duy trì vị trí thứ 
3, sau Singapore và Malaysia.

Tại Hội thảo “Giới thiệu báo 

khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

ViệT NaM - hình mẫu của các nước đang phát triển 
                       trong thiết lập hệ thống đổi mới sáng tạo

Ngày 2/9/2020, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố trực 
tuyến Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2020, theo đó 

Việt Nam tiếp tục giữ thứ hạng 42 trong tổng số 131 quốc gia/nền kinh 
tế. So với năm 2019, thứ hạng này của Việt Nam không tăng, nhưng 

tiệm cận nhóm 40 quốc gia/nền kinh tế dẫn đầu; một số trụ cột, nhiều 
chỉ số quan trọng có sự cải thiện đáng kể và tiếp tục được xem là hình 
mẫu của các nước đang phát triển trong việc thiết lập hệ thống ĐMST 

như là một ưu tiên quốc gia.
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cáo GII năm 2020 và kết quả 
của Việt Nam” do Bộ KH&CN tổ 
chức ngày 8/9/2020, các chuyên 
gia của WIPO khẳng định, trong 
bối cảnh các quốc gia/nền kinh 
tế khác luôn nỗ lực cải thiện kết 
quả ĐMST, chưa kể những biến 
động khó lường trên phạm vi toàn 
cầu đã và đang diễn ra trong thời 
gian qua (đại dịch COVID-19, 
chiến tranh thương mại Mỹ - 
Trung Quốc...), Việt Nam vượt 
qua thách thức, duy trì được thứ 
hạng 42, tiệm cận nhóm 40 quốc 
gia/nền kinh tế dẫn đầu như đã 
đạt được năm 2019 là một nỗ lực 
rất lớn. Thông cáo báo chí của 
WIPO trích lời GS Soumitra Dutta 
- nguyên Trưởng khoa và là giáo 
sư quản lý tại Đại học Cornell 
(đơn vị đồng tác giả của Báo cáo 
GII), cho biết: “Như Trung Quốc, 
Ấn Độ và Việt Nam đã thể hiện, 
việc theo đuổi ĐMST bền bỉ sẽ 
được đền đáp theo thời gian. 
GII đã được chính phủ các nước 
này và nhiều nước khác trên thế 
giới sử dụng để cải thiện kết quả 
ĐMST của họ”.

Phát biểu tại Hội thảo (đầu 
cầu Thụy Sỹ), ông Francis Gurry 
- Tổng Giám đốc WIPO khẳng 
định, có 3 tác động chính của GII: 
thứ nhất, các quốc gia sử dụng 
GII như một thước đo để đo lường 
một cách tương đối về kết quả và 
năng lực của một quốc gia khi so 
sánh với các quốc gia khác trên 
thế giới; thứ hai, bộ chỉ số GII cho 
phép các quốc gia đánh giá các 
điểm yếu và điểm mạnh của họ 
trong kết quả ĐMST; thứ ba, các 
quốc gia có thể sử dụng kết quả 
đánh giá đó để hoàn thiện các 
chính sách ĐMST, tiếp tục tiến 
lên phía trước. Bộ chỉ số GII đang 
tạo ra động lực mạnh mẽ cho các 
nền kinh tế và các quốc gia trong 

việc thu thập dữ liệu tốt hơn về 
ĐMST, tạo ra các số liệu ĐMST 
tốt hơn. 

“Trong bộ chỉ số GII năm 
2020, Việt Nam tiếp tục được 
xem là hình mẫu của các nước 
đang phát triển khác trong việc 
thiết lập hệ thống ĐMST như là 
một ưu tiên quốc gia. Việc ban 
hành Nghị quyết từ năm 2017, sử 
dụng bộ chỉ số GII như một công 
cụ đo lường và đánh giá hiệu quả 
hoạt động ĐMST của quốc gia 
là minh chứng rõ ràng nhất cho 
thấy Việt Nam đã nhận thức được 
tầm quan trọng của ĐMST đối với 
sự phát triển đất nước. Chúng tôi 
chúc mừng Việt Nam với những 
nỗ lực đã đạt được và hoan 
nghênh những chương trình hành 
động trong các năm qua để hoàn 
thành nhiệm vụ được giao trong 
Nghị quyết đã nêu” - ông Francis 
Gurry nhấn mạnh. 

Cũng theo Tổng Giám đốc 
WIPO Francis Gurry, cùng 

với 3 quốc gia đang phát triển 
khác là Trung Quốc, Ấn Độ và 
Philippines, Việt Nam đã đạt 
được tiến bộ ấn tượng nhất về 
thứ hạng trong bộ chỉ số GII. Việt 
Nam cũng đứng đầu trong nhóm 
các quốc gia có mức thu nhập 
trung bình thấp. Khi tính chung 
cho những năm qua, Việt Nam 
nằm trong top 50 các nền kinh tế 
GII, có sự tiến bộ đáng kể nhất về 
vị trí xếp hạng trong việc tăng thứ 
hạng theo thời gian. Đây cũng là 
kỷ lục cùng với 3 nền kinh tế khác 
khi được đề xuất là “quốc gia vượt 
trội về ĐMST trong 10 năm liên 
tiếp”. Chắc chắn Việt Nam sẽ tiếp 
tục ưu tiên ĐMST trong sự phát 
triển kinh tế thông qua một quy 
trình có hệ thống nhằm cải thiện 
việc thu thập dữ liệu và bằng 
cách tập trung vào việc điều phối 
chính sách ở tất cả các cấp chính 
quyền. Ông Francis Gurry bày 
tỏ hy vọng, Việt Nam sẽ tiếp tục 
vươn lên, hướng tới nối liền sự 
ngăn cách về ĐMST toàn cầu 

ông Francis gurry - tổng giám đốc WiPo phát biểu tại hội thảo (đầu cầu thụy 
sỹ).
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giữa các nền kinh tế phát triển và 
các nền kinh tế mới nổi và đang 
phát triển.

những yếu tố quan trọng góp phần 
duy trì thứ hạng trong bối cảnh khó 
khăn

Có nhiều yếu tố quan trọng 
tạo nên kết quả GII năm 2020 
của Việt Nam, trong đó phải kể 
đến việc từ năm 2017 đến nay, 
Chính phủ đã sử dụng chỉ số GII 
như một công cụ quản lý điều 
hành quan trọng. Chính phủ đã 
phân công các bộ, cơ quan, địa 
phương có trách nhiệm cải thiện 
chỉ số này, trong đó Bộ KH&CN 
được giao nhiệm vụ là đầu mối 
theo dõi, điều phối chung. Với sự 
chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, 
các Phó Thủ tướng cũng như sự 
vào cuộc của nhiều bộ, ngành, 
địa phương, các viện nghiên cứu, 
trường đại học, doanh nghiệp, chỉ 
số GII của Việt Nam liên tục được 
cải thiện, từ vị trí 59 (năm 2016) 
lên vị trí 42 (năm 2019 và năm 
2020).

Các chuyên gia cho rằng, Việt 
Nam nằm trong một khu vực kinh 
tế năng động, bằng nhiều bước đi 
đa dạng, sáng tạo, Việt Nam đã 
khai thác được những cơ hội tham 
gia chuỗi giá trị toàn cầu, là điểm 
đến hấp dẫn của các nhà đầu tư 
nước ngoài. Chúng ta cũng đã 
chủ động tham gia các hiệp định 
thương mại tự do song phương và 
đa phương, chủ động hội nhập 
với nền kinh tế thế giới, đồng thời 
cũng có những hoạt động ngoại 
giao đa dạng, giúp nâng cao vị 
thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế. Hướng đi này đã được 
WIPO ghi nhận trong Báo cáo 
GII 2020, Việt Nam được nêu 
như một trong những ví dụ điển 
hình của việc hưởng lợi từ tham 

gia chuỗi giá trị toàn cầu và mạng 
lưới ĐMST. 

Cùng với đó, gần đây, khu 
vực doanh nghiệp đã tích cực, 
chủ động nắm bắt các cơ hội 
thị trường, dần hình thành cộng 
đồng doanh nghiệp có khả năng 
học hỏi và ĐMST, thể hiện qua xu 
hướng chi cho nghiên cứu và phát 
triển (R&D) của doanh nghiệp 
chiếm tỷ lệ ngày càng tăng, đến 
nay đã chiếm phần lớn trong tổng 
chi R&D của cả nước. Liên kết 
viện - trường - doanh nghiệp, liên 
kết cụm cũng được tăng cường.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy 
khẳng định, từ năm 2017 đến nay, 
với sự hỗ trợ tích cực của WIPO 
cũng như phái đoàn thường 
trực Việt Nam bên cạnh Liên 
hợp quốc, Chính phủ Việt Nam 
đã coi chỉ số GII như một biện 
pháp điều hành. Thông qua chỉ 
số GII, các tiêu chí con đã được 
đưa thành các nhiệm vụ cụ thể 
của các bộ, ngành, địa phương 
trong các Nghị quyết ngay từ đầu 

năm. Với sự hỗ trợ và phân tích 
của chuyên gia WIPO, chúng 
ta đã nhìn thấy rõ điểm mạnh, 
yếu để đẩy mạnh, tập trung giải 
quyết, duy trì và thúc đẩy chỉ 
số ĐMST ở Việt Nam. Các bộ, 
ngành đã quyết liệt trong việc cải 
thiện từng chỉ số trong bộ chỉ số 
của GII. Trong bối cảnh khó khăn 
của năm 2020 khi nền kinh tế của 
các quốc gia đều bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch COVID-19, Việt Nam 
đang nổi lên như một hình mẫu 
về chống dịch cũng như tích lũy 
được kết quả nghiên cứu trong 
nhiều năm và đã đưa ra các giải 
pháp về KH&CN để chống lại đại 
dịch. Một chỉ số đáng nói khác là 
mặc dù trong 6 tháng giãn cách 
xã hội vì dịch COVID-19 nhưng 
số lượng bằng sáng chế, đơn 
đăng ký bảo hộ hữu trí tuệ khác 
vẫn tiếp tục tăng và số được công 
nhận cũng tăng hơn so với cùng 
kỳ năm 2019 ?

VVH

thứ trưởng bộ kh&Cn bùi thế Duy phát biểu tại hội thảo.
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hiện trạng công nghệ vi sinh Việt 
nam

Công nghệ vi sinh gồm 4 nhóm 
công nghệ chính: công nghệ tạo 
giống, công nghệ bảo quản giống, 
công nghệ lên men, công nghệ thu 
hồi và tạo sản phẩm. Kết quả xây 
dựng bản đồ công nghệ đã xác định 
cơ bản hiện trạng của 4 nhóm công 
nghệ như sau:

Về chủng giống 
Đây là yếu tố đầu tiên trong quy 

trình sản xuất, quyết định đến năng 
suất, chất lượng và đặc tính sản 
phẩm cuối. Việt Nam có tương đối 
đầy đủ các chủng giống, tuy nhiên 
các chủng còn ở dạng thô sơ, hiệu 
suất biểu hiện chưa cao, tính ổn 
định của chủng giống còn hạn chế. 
Số lượng chủng giống đưa vào sản 
xuất công nghiệp chưa nhiều, phần 
lớn phải nhập khẩu.

Ví dụ, các chủng giống cho 
sản xuất bia rượu, đồ uống, sữa 

chua, hoạt chất sinh học (kháng 
sinh, enzyme, vitamin...) đều phải 
nhập từ nước ngoài. Chủng giống 
Saccharomyces cerevisiae, hiện 
nay Việt Nam có bộ sưu tập khoảng 
800 chủng (Viện Công nghiệp thực 
phẩm - Bộ Công thương) và được sử 
dụng để sản xuất một vài sản phẩm 
bia. Tuy nhiên, với một số hãng bia 
lớn (SABECO, HABECO) vẫn phải 
nhập chủng giống của nước ngoài 
vì: 1) giống nhập khẩu ổn định về 
mặt di truyền (kiểm soát và ổn định 
về năng suất, chất lượng, hương vị); 
2) chủng đặc thù; 3) tâm lý sùng 
ngoại.

Trong sản xuất vắc-xin, hiện 
nay chưa có các cơ sở dữ liệu và 
ngân hàng về chủng giống của tác 
nhân gây bệnh ở Việt Nam. Việc 
theo dõi, thu thập các nguồn mẫu 
chỉ được thực hiện riêng rẽ tại mỗi 
cơ sở nghiên cứu/doanh nghiệp, 
ít có sự hợp tác chia sẻ thông tin. 
Nghiên cứu các đặc tính miễn dịch, 

khả năng bảo hộ của các chủng sản 
xuất vắc-xin đối với các chủng thực 
địa tại Việt Nam còn một số hạn chế 
(thường chỉ đánh giá bảo hộ đồng 
chủng, ít có các đánh giá khả năng 
bảo hộ chéo giữa các chủng). Việc 
nghiên cứu in vitro thường dựa chủ 
yếu vào đặc tính miễn dịch tế bào, 
chưa quan tâm các đặc điểm khác.

Công nghệ bảo quản chủng 
giống

Đây là khâu trung gian trong 
quy trình sản xuất, ảnh hưởng đến 
tính ổn định, khả năng sống sót của 
chủng giống. Bảo quản chủng giống 
ở Việt Nam sử dụng các phương 
pháp đông khô và lạnh sâu tiếp cận 
với công nghệ thế giới (ví dụ, các 
chủng giống sử dụng trong sản xuất 
vắc-xin). Tuy nhiên, các kỹ thuật tiền 
xử lý, chất bảo quản còn hạn chế.

Các công nghệ bảo quản thông 
thường như: bảo quản trên thạch, 
trong glycerol, trên cát, trên hạt đạt 

công nghệ vi sinh việt nam: 
HiệN TrạNG Và xu HướNG PHáT TriểN

Tạ Việt Dũng1, Nguyễn Đức Hoàng1, Lê Trọng Tài1, Ngô Đình Bính2 
1Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ KH&CN

2Viện Công nghệ sinh học, VaST

Kết quả xây dựng bản đồ công nghệ trong công nghệ vi sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã 
cơ bản đánh giá và phân tích rõ các vấn đề quan trọng của ngành hiện nay, như hiện trạng công 
nghệ vi sinh trong các ngành sản xuất của Việt Nam, nhu cầu tiềm năng của thị trường, mức độ yêu 
cầu công nghệ, khả năng phát triển công nghệ, xu hướng phát triển công nghệ vi sinh trên thế giới. 
Trên cơ sở các kết quả đạt được, một số định hướng phát triển công nghệ vi sinh trong thời gian 
tới đã được xác định và đề xuất dựa trên 3 nhóm chính (công nghệ, hạ tầng và ứng dụng) và 3 cấp 
(quốc gia, ngành/lĩnh vực và doanh nghiệp). Những định hướng này góp phần quan trọng trong việc 
xây dựng chiến lược phát triển công nghệ sinh học trong thời gian tới, cũng như làm cơ sở cho việc 
xây dựng đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ của viện nghiên cứu, 
trường đại học và doanh nghiệp. 
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trình độ tương đương thế giới. Tuy 
nhiên, các công nghệ này đã cũ, ít 
được sử dụng trên thế giới.

Công nghệ lên men 
Là công đoạn quyết định chính 

đến sản lượng, quy mô sản xuất; 
ảnh hưởng đến giá thành của sản 
phẩm trong cùng công nghệ sản 
xuất. Trong một số ứng dụng, các 
doanh nghiệp Việt Nam có đầu tư 
đồng bộ tương đương thế giới như: 
thức ăn chăn nuôi, bia rượu, sữa 
chua, vắc-xin cho người và động vật. 
Trong một số ứng dụng khác, đã làm 
chủ tương đối về các quy trình công 
nghệ lên men ở quy mô phòng thí 
nghiệm và pilot.

Tính đồng bộ và tích hợp của 
công nghệ, thiết bị chưa cao, khả 
năng tự động hóa thấp, chủ yếu là 
lên men theo mẻ hoặc bán liên tục 
nên năng suất, sản lượng còn thấp. 
Chưa có các nghiên cứu về tối ưu 
điều kiện lên men thể tích lớn hay tối 
đa hóa hoạt chất quan tâm mà mới 
chỉ tập trung vào sản xuất sinh khối. 
Ví dụ, chủng Bacillus thuringiensis 
(Bt) ứng dụng trong sản xuất thuốc 
trừ sâu sinh học. Việt Nam hiện có 
bộ sưu tập chủng giống với 3.700 
chủng, đang lưu giữ chủ yếu tại Viện 
Công nghệ Sinh học, trong đó có 
400 chủng giống đã được mô tả chi 
tiết và đánh giá nguồn gen, đã sản 
xuất quy mô pilot 5 m3 và được ứng 
dụng trong bảo vệ cây trồng (rau, 
cây ăn quả và lúa) từ năm 1983 tại 
Hà Nội, Lâm Đồng và TP Hồ Chí 
Minh. Tuy nhiên, hiện nay chế phẩm 
Bt vẫn phải nhập khẩu.

Công nghệ thu hồi và tạo sản 
phẩm 

Công nghệ thu hồi và tạo sản 
phẩm đóng vai trò quyết định về tiêu 
chuẩn, chất lượng và quy cách của 
sản phẩm. Các sản phẩm, ứng dụng 
có yêu cầu càng cao về độ tinh khiết, 
kiểm soát hàm lượng và chất lượng 
thì vai trò của công nghệ thu hồi và 
tạo sản phẩm càng quan trọng (ví 

dụ như sản xuất vắc-xin, các hoạt 
chất sinh học, thuốc...). Việt Nam 
cơ bản đã làm chủ công nghệ thu 
hồi và tạo sản phẩm đối với các ứng 
dụng sử dụng trực tiếp sinh khối vi 
sinh vật trong nông nghiệp và môi 
trường, một phần các ứng dụng sử 
dụng hoạt chất tinh khiết như trong 
công nghiệp và y tế.

Tuy nhiên, có thể thấy rằng, các 
công nghệ thu hồi ở Việt Nam hiện 
nay chỉ ở mức cơ bản, chưa có các 
công nghệ tiên tiến, dẫn đến chất 
lượng sản phẩm chưa cao, thời gian 
bảo quản sản phẩm ngắn. Công 
nghệ tạo sản phẩm (formulation) đối 
với một số sản phẩm bảo quản trong 
thời gian dài nhưng vẫn giữ được 
hoạt tính, tính chất, khả năng sống 
(chế phẩm dạng sinh khối) trong 
nước còn kém so với thế giới. Ví dụ, 
sản phẩm men tiêu hóa (probiotic) 
của Việt Nam chủ yếu ở dạng bột 
(sấy đông khô), trong khi trên thế 
giới đang đóng gói ở dạng vi nang. 

Như vậy, đánh giá một cách tổng 
thể cho thấy, trình độ công nghệ vi 
sinh của Việt Nam ở mức độ trên 
trung bình và không quá cách biệt 
so với thế giới, tuy nhiên vẫn còn 
yếu ở những công nghệ quan trọng. 
Do chưa tập trung nguồn lực, chưa 
được đầu tư đồng bộ, một phần do 
chi phí đầu tư cao trong khi dung 
lượng thị trường chưa đủ lớn và tính 
chuyên môn hóa trong cộng đồng 
doanh nghiệp còn thấp. Nhiều công 
nghệ vi sinh tiên tiến, có độ chính 
xác, hiệu năng cao, quy mô lớn vẫn 
chưa sẵn sàng ở nước ta. 

Việt Nam cũng chưa có các Trung 
tâm sản xuất thử nghiệm đủ lớn và 
hiện đại để phục vụ cho việc phát 
triển công nghệ vi sinh. Hệ thống 
hạ tầng hiện có như thiết bị nghiên 
cứu, sản xuất tạo các sản phẩm 
công nghệ sinh học bằng công nghệ 
vi sinh còn hạn chế, chưa đồng bộ, 
khiến cho các sản phẩm nghiên cứu 
trong phòng thí nghiệm, xưởng thực 
nghiệm khó đưa ra thị trường. Hạ 

tầng công nghệ thông tin và phần 
mềm phân tích vẫn chưa được đầu 
tư đúng mức để đạt được hiệu quả 
cao nhất. Bên cạnh đó, Việt Nam 
hiện đang thiếu nguồn nhân lực có 
trình độ cao trong nghiên cứu phát 
triển và ứng dụng vào sản xuất cũng 
như nhân lực được đào tạo chuyên 
môn sâu về công nghệ tin sinh.

xu hướng nghiên cứu và phát triển 
công nghệ vi sinh trên thế giới

Công nghệ vi sinh hiện nay đang 
phát triển mạnh mẽ trên thế giới tập 
trung vào tổng hợp sinh học. Sự kết 
hợp giữa công nghệ vi sinh hiện đại, 
công nghệ nano, công nghệ thông 
tin và trí tuệ nhân tạo có thể mở ra 
những mô hình công nghệ mới và 
trở thành xu thế trong tương lai.

Những vấn đề lớn về công nghệ 
vi sinh đang được nghiên cứu trên 
thế giới bao gồm: 

1. Nghiên cứu hệ vi sinh vật trái 
đất (Earth Microbiome). 

2. Nghiên cứu hệ vi sinh vật con 
người (Human Microbiome), bao 
gồm các nội dung lớn: hệ vi sinh vật 
đường ruột con người (được coi là 
hệ DNA thứ hai, cũng như bộ não 
thứ hai của con người). Nghiên cứu 
vi sinh vật đường ruột con người cho 
thấy mối quan hệ giữa vi sinh vật 
và bệnh tật của con người để phát 
triển các phương pháp, sản phẩm, 
chế phẩm chữa bệnh như: nghiên 
cứu microbiome ruột cho thấy các 
liên kết vi khuẩn mới với bệnh tiểu 
đường; chỉ dấu DNA của vi khuẩn 
trong máu chỉ ra xét nghiệm ung 
thư phổ quát mới; độc tố được sản 
xuất bởi vi khuẩn đường ruột thông 
thường liên quan đến ung thư ruột; 
chất trao đổi vi khuẩn đường ruột 
gợi ý cách điều trị viêm ruột mới; 
nghiên cứu tác dụng của chế độ ăn 
uống và microbiome đối với tim và 
lão hóa; nghiên cứu phát triển AI 
để dự đoán tuổi dựa trên hệ vi sinh 
vật đường ruột, da và miệng; nghiên 
cứu khám phá mối liên hệ giữa tính 
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cách và hệ vi sinh vật đường ruột; vi 
khuẩn đường ruột làm giảm mức độ 
nghiêm trọng của bệnh Parkinson; 
microbiome đường thở liên quan 
đến bệnh hen suyễn ở trẻ em; tăng 
nguy cơ ung thư ruột liên quan đến 
các loài vi khuẩn đường ruột; nghiên 
cứu ánh sáng mặt trời trên da ảnh 
hưởng trực tiếp đến hệ vi sinh vật 
đường ruột; microbiome ảnh hưởng 
đến serotonin trong ruột và lượng 
đường trong máu...

đề xuất định hướng phát triển công 
nghệ vi sinh ở Việt nam

Để xác định được hướng phát 
triển của công nghệ vi sinh ở Việt 
Nam, một số phương pháp phân 
tích được sử dụng bao gồm: đánh 
giá hiện trạng, năng lực công nghệ 
trong nghiên cứu và sản xuất; đánh 
giá vai trò, sự phổ biến của công 
nghệ; xác định xu hướng công 
nghệ; phân tích nhu cầu xã hội. 
Trong đó, các sản phẩm/ứng dụng 
ưu tiên được đánh giá, lựa chọn 
theo các tiêu chí: xác định tiềm 
năng phát triển của các nhóm ứng 
dụng dựa trên các tiêu chí đánh giá 
về thị trường trên thế giới và ở Việt 
Nam hiện nay (quy mô, thị phần), 
xu hướng phát triển chung và các 
chính sách ưu tiên của Việt Nam; 
đánh giá mức độ yêu cầu công nghệ 
và xác định mối tương quan giữa 
nhu cầu của thị trường và mức độ 
yêu cầu công nghệ để lựa chọn các 
nhóm sản phẩm/ứng dụng ưu tiên 
phù hợp.

Trên cơ sở đó, 9 nhóm sản phẩm 
ưu tiên đã được xác định bao gồm: 
thuốc và vắc-xin thú y; vắc-xin 
người; dược phẩm sinh học; chế 
phẩm xử lý chất thải rắn và nước 
thải; phụ gia thức ăn chăn nuôi, nuôi 
trồng thuỷ sản và probiotic động vật; 
chất hoạt tính sinh học trong hỗ trợ 
điều trị; phân hữu cơ vi sinh và chế 
phẩm nông nghiệp; thuốc sinh học 
bảo vệ thực vật; axit và dung môi 
hữu cơ. Dựa trên các sản phẩm ưu 
tiên được lựa chọn, các công nghệ 

ưu tiên được tiếp tục xác định dựa 
trên các tiêu chí đánh giá được tổng 
hợp như xu hướng công nghệ, đánh 
giá của chuyên gia, mức độ làm chủ 
công nghệ, sự phổ biến của công 
nghệ và công nghệ liên quan đến 
các sản phẩm ưu tiên. 

Các công nghệ ưu tiên được xác 
định là các công nghệ tạo đột biến 
định hướng, nâng cao hiệu suất 
biểu hiện; công nghệ phân lập sử 
dụng metagenomics, kết hợp các kỹ 
thuật sinh học phân tử và tin sinh 
học trong tạo chủng giống vi sinh 
vật. Công nghệ tiền xử lý: ứng suất 
tới hạn, sử dụng các chất chống 
đông, chất chống oxy hoá trong bảo 

quản chủng giống. Nghiên cứu tiếp 
cận lên men quy mô lớn, tăng tính 
đồng bộ hoá, ứng dụng công nghệ 
4.0 trong kiểm soát, điều khiển quá 
trình lên men, tự động hoá trong 
các khâu. Trong thu hồi và tạo sản 
phẩm, nghiên cứu tiếp cận hướng 
đồng bộ và liên tục cùng các hệ 
thống lên men, ứng dụng công nghệ 
4.0 trong kiểm soát, điều khiển, tự 
động hoá các khâu.

Kết quả, nhóm nghiên cứu đã 
lựa chọn ra được 9 nhóm ứng dụng 
ưu tiên (bao gồm 29 sản phẩm/ứng 
dụng cụ thể) và 15 công nghệ cần 
ưu tiên phát triển cho giai đoạn đến 
năm 2040 (bảng 1, 2). 

bảng 1. Danh mục các sản phẩm/ứng dụng cần ưu tiên phát triển trong công nghệ 
vi sinh tại Việt nam.

Thứ tự Sản phẩm/ứng dụng Chi tiết
1 Thuốc và vắc-xin thú y Vắc-xin đa giá

Vắc-xin tái tổ hợp
Vắc-xin khác
Kháng sinh động vật
KIT chẩn đoán bệnh động vật

2 Vắc-xin cho người Vắc-xin tái tổ hợp
Vắc-xin cộng hợp
Vắc-xin kết hợp
Vắc-xin vỏ virus
Vắc-xin khác

3 Dược phẩm sinh học Kháng sinh thế hệ mới 
Kháng sinh nhóm cephalosporins
Kháng sinh chống ung thư
Vitamin và axit amin (tự nhiên và tái tổ hợp)

4 Chế phẩm xử lý chất thải 
rắn và nước thải

Xử lý chất thải rắn và nước thải sinh hoạt
Xử lý chất thải rắn và nước thải trong chăn nuôi và 
giết mổ gia súc, gia cầm; chế biến thủy sản, công 
nghiệp, nông nghiệp 
Xử lý chất thải y tế 

5 Phụ gia thức ăn chăn 
nuôi, nuôi trồng thuỷ sản 
và probiotic động vật

Protein, axit amin, prebiotic, synbiotic
Probiotic trong chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản

6 Chất hoạt tính sinh học 
trong hỗ trợ điều trị

Interferon, cytokine, interleukin, hormone
Kháng thể liệu pháp
Thực phẩm chức năng nguồn gốc vi sinh

7 Phân hữu cơ vi sinh và 
chế phẩm nông nghiệp

Phân hữu cơ vi sinh đa chức năng 
Chế phẩm cải tạo đất nhiễm kim loại nặng

8 Thuốc bảo vệ thực vật 
sinh học

Thuốc TSSH Bacillus thuringiensis
Thuốc SH đa chức năng 

9 Axit và dung môi hữu cơ Axit axetic, axit citric, axit lactic
Acetone, Butanol, Methanol, Ethanol
Hương liệu thực phẩm và mỹ phẩm
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Để đảm bảo nguồn lực cho việc 
phát triển các nhóm ứng dụng/sản 
phẩm và công nghệ ưu tiên, bên 
cạnh việc đầu tư thích đáng cho hệ 
thống các phòng thí nghiệm, trung 
tâm sản xuất thử nghiệm và nhân 
lực chất lượng cao, việc phát triển 
bộ sưu tập nguồn gen vi sinh vật 
cũng là một nội dung quan trọng 
cần được ưu tiên trong thời gian tới. 
Phát triển bộ sưu tập nguồn gen vi 
sinh vật cùng với các công nghệ và 
nhóm sản phẩm ưu tiên tạo thành 
3 trụ cột chính có mối liên hệ chặt 
chẽ với nhau (hình 1).

Dựa trên 3 nhóm trụ cột này, 
các vấn đề nghiên cứu và phát 
triển cần giải quyết được đặt ra và 
làm rõ đối với từng trụ cột. Trụ cột 
thứ nhất là danh mục một số công 
nghệ trọng tâm cần ưu tiên phát 
triển trong thời gian tới và tương 
ứng với mỗi công nghệ đưa ra, nội 
dung cần giải quyết về nghiên cứu 
và phát triển chính được xác định 
như trong hình 2.

Nhóm trụ cột thứ 2 cho thấy 
bộ sưu tập nguồn gen vi sinh vật 
đóng vai trò quan trọng trong việc 
thu thập, nghiên cứu và phát triển 
nguồn gen một cách có chọn lọc, 
định hướng để làm nền tảng cơ bản 

bảng 2. Danh mục công nghệ cần ưu tiên.

Công nghệ Mục tiêu đề ra
Tạo giống Công nghệ DNA tái tổ hợp

Công nghệ chỉnh sửa gen
Công nghệ phân lập

Công nghệ tạo đột biến định hướng, nâng cao hiệu suất biểu hiện
Công nghệ phân lập sử dụng metagenomics, kết hợp các kỹ thuật sinh 
học phân tử và tin sinh học

Công nghệ bảo 
quản giống

Công nghệ lạnh sâu
Công nghệ đông khô

Công nghệ tiền xử lý: ứng suất tới hạn, sử dụng các chất chống đông, 
chất chống oxy hoá

Công nghệ lên men Công nghệ lên men chìm theo mẻ (nâng cao năng suất, hiệu suất)
Công nghệ lên men chìm theo mẻ bổ sung
Công nghệ lên men liên tục
Công nghệ lên men bề mặt trạng thái rắn

Nghiên cứu tiếp cận lên men quy mô lớn, tăng tính đồng bộ hoá, ứng 
dụng công nghệ 4.0 trong kiểm soát, điều khiển quá trình lên men, tự 
động hoá trong các khâu

Công nghệ thu hồi 
và tạo sản phẩm

Công nghệ lọc tiếp tuyến
Công nghệ ly tâm liên tục, siêu ly tâm
Công nghệ sấy phun
Công nghệ tạo vi nang
Công nghệ thu hồi sản phẩm phi sinh khối sắc ký 
Công nghệ thu hồi sản phẩm phi sinh khối thẩm tích

Nghiên cứu tiếp cận hướng đồng bộ và liên tục cùng các hệ thống lên 
men, ứng dụng công nghệ 4.0 trong kiểm soát, điều khiển, tự động hoá 
trong các khâu

hình 1. mối quan hệ giữa các công nghệ và nhóm sản phẩm cần ưu tiên phát triển.

hình 2. Các vấn đề về nghiên cứu và phát triển làm chủ công nghệ. 
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cho việc chọn tạo ra những chủng 
vi sinh vật có chất lượng, đáp ứng 
yêu cầu của sản xuất ngày càng 
cao. Đây cũng chính là xu hướng 
chính trên thế giới hiện nay như 
đã phân tích ở trên và được làm rõ 
trong hình 3.

Kết luận

Theo “Kế hoạch tổng thể phát 
triển và ứng dụng công nghệ 
sinh học ở Việt Nam đến năm 
2020” đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt ngày 22/1/2008, 
việc phát triển và ứng dụng công 
nghệ sinh học sẽ tập trung chủ 
yếu vào các lĩnh vực nông - lâm 
- ngư nghiệp, công nghiệp chế 
biến thực phẩm, vệ sinh an toàn 
thực phẩm, y - dược và bảo vệ 
sức khoẻ con người, bảo vệ môi 
trường.

Quan điểm xuyên suốt là xây 
dựng và phát triển công nghiệp 
sinh học ở nước ta trở thành 
một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi 
nhọn, có vai trò quan trọng, phục 
vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước và 
ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả 
công nghệ sinh học vào sản xuất 
và đời sống.

Trong điều kiện nguồn lực 
quốc gia còn nhiều hạn chế, việc 
định hướng các hoạt động khoa 
học và công nghệ (KH&CN) tập 
trung vào các mục tiêu cụ thể có 
ý nghĩa hết sức quan trọng để 
KH&CN phát triển có hiệu quả 
và góp phần thúc đẩy các ngành 
kinh tế phát triển trong những giai 
đoạn nhất định. Những kết quả 
đưa ra ở trên là cơ sở quan trọng 
để xây dựng kế hoạch triển khai 
hoạt động đổi mới công nghệ, 
nâng cao năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp, đóng góp thực 
thi các Chương trình quốc gia, 
góp phần định hướng cho các 
chương trình phát triển KH&CN 
trong giai đoạn tới cũng như nâng 
cao vai trò của KH&CN trong quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội nói 
chung và ngành vi sinh vật nói 
riêng ?

tài LiỆu thaM Khảo
1. Chỉ thị số 50-CT/TW về việc đẩy 

mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ 
sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
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Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, 
diện mạo, đời sống kinh tế, xã hội ở khu vực 
nông thôn Việt Nam đã được nâng cao đáng 

kể. Cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, thương mại nông 
thôn, trường học, y tế... được cải tạo và nâng cấp. Nhiều 
mô hình sản xuất ứng dụng KH&CN có hiệu quả cao đã 
góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật 
chất, văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu khả quan, nhưng 
công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay cũng phải 
đối mặt với những thách thức ngày càng lớn, trong đó có 
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai. Những tác 
động tiêu cực của biến đổi khí hậu và sự xuất hiện ngày 
càng nhiều loại hình thời tiết cực đoan và thiên tai quy 
mô lớn (hạn hán, cháy rừng, lũ lụt, siêu bão...) đã ảnh 
hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển của 
quốc gia. Nhiều địa phương đã đầu tư nguồn lực lớn cả 
về kinh tế và con người để hoàn thành các chỉ tiêu xây 
dựng nông thôn mới với hy vọng cải thiện và nâng cao 
đời sống cho người dân. Theo Văn phòng điều phối nông 
thôn mới Trung ương, tổng vốn ngân sách nhà nước các 
cấp đã bố trí cho Chương trình xây dựng nông thôn mới 
năm 2017 là hơn 30.000 tỷ đồng, thì cùng trong năm này 
thiên tai đã gây thiệt hại tới 60.000 tỷ đồng.

Trước thực tế đó, trong nhiều năm qua, Chính phủ 
đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ưu tiên đầu tư, 
tổ chức thực hiện nhiều chương trình, dự án trọng điểm 
nhằm tạo dựng, bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng 
cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống, giảm nhẹ 
thiên tai. Đặc biệt, từ năm 2016, Đảng và Chính phủ 
đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát 

triển bền vững, chủ động phòng chống thiên tai, thích 
ứng với biến đổi khí hậu trong xây dựng nông thôn mới. 
Cùng với việc ban hành bổ sung tiêu chí “Đảm bảo đủ 
điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về 
phòng chống thiên tai tại chỗ” vào Bộ tiêu chí quốc gia 
về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Chương trình 
KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới cũng đã triển 
khai Dự án xây dựng mô hình thí điểm “Xã đảm bảo đủ 
điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống 
thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới. 

Mô hình thí điểm trên được xây dựng trên cơ sở 
những thành tựu và kinh nghiệm được đúc kết theo 

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới 
góp phần phòng chống, giảm nhẹ thiên tai
        

ThS Nguyễn Đức Quang
    Cục trưởng Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Trong những năm qua, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng khắc nghiệt, gây thiệt hại cả về người 
và kinh tế, trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Trước thực tiễn 
này, trong giai đoạn 2016-2020, Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ xây dựng 
nông thôn mới không chỉ tăng cường các hoạt động ứng dụng KH&CN vào sản xuất ở nông thôn và 
xây dựng nông thôn mới mà còn phát triển các mô hình hiệu quả trong phòng chống và giảm nhẹ 
thiên tai.

ban Chủ nhiệm Chương trình kh&Cn phục vụ xây dựng 
nông thôn mới kiểm tra hiện trạng công tác phòng chống 
thiên tai tại Lào Cai.
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phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn 
sàng”. Đây là những kinh nghiệm đã 
được chứng minh có hiệu quả cao 
trong phòng chống, giảm nhẹ thiên 
tai từ xưa đến nay của người dân 
Việt Nam. Theo đó, một xã đảm bảo 
đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy 
định về phòng chống thiên tai tại chỗ 
trong xây dựng nông thôn mới phải 
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: i) Có 
tổ chức bộ máy thực hiện công tác 
phòng chống thiên tai được thành 
lập và kiện toàn theo quy định của 
pháp luật, có nguồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu trong công tác phòng 
chống thiên tai tại địa phương; ii) 
Các hoạt động phòng chống thiên tai được triển khai 
chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh; 
iii) Có cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phòng 
chống thiên tai. 

Kết quả triển khai Dự án đến nay đã hình thành 6 
mô hình điểm tại 6 xã đại diện cho các vùng thiên tai 
của Việt Nam gồm Lào Cai, Hải Dương, Nghệ An, Đà 
Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Tháp. Từ những thành công đã 
đạt được và kinh nghiệm xây dựng các mô hình “Xã đảm 
bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng 
chống thiên tai tại chỗ”, Chương trình KH&CN phục vụ 
xây dựng nông thôn mới đã khẳng định những đóng góp 
quan trọng trong công tác phòng chống và giảm nhẹ 
thiên tai, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Những đóng 
góp nổi bật bao gồm:

Thứ nhất, củng cố và nâng cao năng lực bộ máy 
tổ chức phòng chống thiên tai cấp xã. Bộ máy tổ chức 
phòng chống thiên tai các cấp có vai trò quan trọng 
trong việc tổ chức, huy động, sử dụng các nguồn lực 
vật chất và con người hiệu quả để thực hiện các nhiệm 
vụ phòng chống thiên tai. Thông qua các hoạt động tư 
vấn tại chỗ cho các mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy 
phòng chống thiên tai tại cơ sở (đại diện là Ban chỉ huy 
phòng chống thiên tai cấp xã) được kiện toàn và củng 
cố qua từng năm, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng thành viên. Do cấp xã là đơn vị quản lý nhà nước 
thấp nhất trong hệ thống hành chính nên yếu tố đầu tiên 
quyết định hiệu quả của công tác phòng chống thiên tai 
chính là năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ 
phòng chống thiên tai ở cấp này. Từ đó, Dự án ngay từ 
đầu đã đặt trọng tâm cho việc củng cố và nâng cao năng 
lực cho bộ máy phòng chống thiên tai cấp xã. 

Một trong những nội dung quan trọng giúp công tác 
phòng chống thiên tai ở cơ sở đạt hiệu quả là cần có sự 
hiểu biết sâu sắc về điều kiện, đặc điểm thiên tai, cùng 

với nguồn lực sẵn có của địa phương. Những thông tin 
trên cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và cụ thể để xây dựng 
các bản “kế hoạch phòng chống thiên tai” và “phương án 
ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro”. Tại các mô hình 
của Dự án, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các xã 
được tập huấn, đào tạo, tư vấn đầy đủ các kiến thức, 
kỹ năng để xây dựng các bản kế hoạch và phương án 
phòng chống thiên tai hiệu quả, thực tế nhất đối với mỗi 
địa phương. Bên cạnh đó, bộ máy phòng chống thiên 
tai cũng cần được đầu tư trang, thiết bị, công cụ, dụng 
cụ, phương tiện chuyên dùng đầy đủ. Các mô hình Văn 
phòng thường trực của Ban chỉ huy phòng chống thiên 
tai cấp xã (Đồng Tháp) do Dự án hỗ trợ thiết kế và một 
phần kinh phí xây dựng đã phát huy hiệu quả bước đầu 
trong công tác phòng chống thiên tai của địa phương.

Thứ hai, tổ chức và tăng cường hiệu quả hoạt động 
của các lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại 
chỗ. Từ kinh nghiệm thực tế của nhiều địa phương trong 
ứng phó thiên tai những năm trước kia cho thấy, lực 
lượng tại chỗ ứng phó ngay từ những giờ đầu xảy ra 
tình huống thiên tai đóng vai trò vô cùng quan trọng, 
giúp giảm tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong mô 
hình “Xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy 
định về phòng chống thiên tai tại chỗ”, việc thành lập, 
kiện toàn và xây dựng năng lực cho các lực lượng xung 
kích phòng chống thiên tai cơ sở là một đóng góp quan 
trọng nhất của Dự án. Lực lượng xung kích phòng chống 
thiên tai được xây dựng từ chính đội ngũ cán bộ và người 
dân gồm các thành phần như: cán bộ công chức, dân 
quân tự vệ, đoàn thanh niên, thành viên các đoàn thể xã 
hội như hội phụ nữ, hội nông dân... Lực lượng này trước 
đây vẫn tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai 
nhưng chưa được tổ chức một cách có hệ thống và bài 
bản. Tại các mô hình của Dự án, lực lượng này được tổ 
chức thành các đội (ở cấp xã), tổ/nhóm (ở cấp thôn), 
cùng các nhóm chuyên môn (hậu cần, y tế, cứu trợ...). 
Nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động cho các đội xung 

tập huấn cộng đồng phòng chống thiên tai tại Lào Cai.
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kích, việc tập huấn, huấn luyện kỹ năng, diễn tập cũng 
đã được Dự án lên kế hoạch và tổ chức thường xuyên, 
định kỳ hàng năm. 

Kinh nghiệm xây dựng đội xung kích phòng chống 
thiên tai tại 6 xã mô hình điểm đã góp phần khẳng định 
hiệu quả và sự cần thiết phải xây dựng lực lượng này 
ở cấp xã để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống 
thiên tai. Đặc biệt, mô hình tổ chức đội xung kích tại 6 xã 
điểm đã được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống 
thiên tai đánh giá cao và dựa trên đó ban hành “Hướng 
dẫn xây dựng và củng cố đội xung kích phòng chống 
thiên tai cấp xã” theo Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT 
ngày 27/3/2020 nhằm nhân rộng, phát huy hiệu quả của 
lực lượng này tại cơ sở.

Thứ ba, tăng cường nhận thức, năng lực phòng chống 
thiên tai của người dân và cộng đồng. Cộng đồng, người 
dân là những đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên và 
thường xuyên của thiên tai cũng như biến đổi khí hậu. 
Xác định người dân và cộng đồng vừa là mục tiêu vừa 
là chủ thể của công tác phòng chống thiên tai, Dự án đã 
xây dựng các chương trình đào tạo, tuyên truyền nhằm 
nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng cho người dân 
và cộng đồng về thiên tai và các biện pháp giảm thiểu 
rủi ro khi có thiên tai. Việc nâng cao ý thức của người 
dân trong công tác phòng chống thiên tai có ý nghĩa 
quan trọng, giúp huy động đóng góp công sức, kinh phí 
cùng với Nhà nước để ứng phó và khắc phục hậu quả 
thiên tai, đặc biệt ở một số nơi còn gặp nhiều khó khăn.

Thứ tư, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng đảm bảo 
các yêu cầu của công tác phòng chống thiên tai. Để 
công tác phòng chống thiên tai có hiệu quả một cách 
toàn diện, không thể thiếu hệ thống cơ sở hạ tầng đồng 
bộ, phát triển, đảm bảo đủ các yêu cầu phòng chống 
thiên tai của địa phương. Thông qua nhiều phương thức 
(cả trực tiếp và gián tiếp), Dự án đã hỗ trợ các địa phương 

nâng cấp và phát triển các công trình hạ tầng phục vụ 
công tác phòng chống thiên tai, đã hỗ trợ xây dựng mới 
hay cải tạo, nâng cấp các công trình như trạm cảnh báo 
dông sét, trạm quan trắc mực nước tự động, cột thủy chí 
tại xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp; trạm đo 
mưa tự động tại Lào Cai... Các trạm này sau khi được 
đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả hỗ trợ công tác 
chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai của địa phương 
(cung cấp cảnh báo, dự báo), đồng thời góp phần phục 
vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Kết quả của Dự án xây dựng mô hình thí điểm “Xã 
đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về 
phòng chống thiên tai tại chỗ” nói riêng và Chương trình 
KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới nói chung đã 
giúp tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, nâng 
cao năng lực chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả 
thiên tai của chính quyền, người dân tại cấp xã. Khi người 
dân và chính quyền địa phương hiểu và chủ động hành 
động để ứng phó với thiên tai sẽ giảm tối đa các thiệt hại 
về người và của cải do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, khi 
chính quyền và người dân địa phương cấp xã nắm vững 
được quy trình tiếp nhận, quy trình hành động sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo về phòng chống 
thiên tai từ Trung ương đến địa phương được xuyên suốt, 
hiệu quả. Sự hiệu quả trong công tác phòng chống thiên 
tai từ Trung ương đến địa phương giúp giảm thiểu các 
thiệt hại do thiên tai gây ra, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân cả nước nói chung, người dân khu vực nông 
thôn nói riêng an tâm sản xuất, giữ vững an ninh quốc 
phòng, thúc đẩy nền kinh tế cả nước phát triển ?

tập huấn nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai tại Đồng 
tháp.

trạm cảnh báo dông sét tại xã tân quới (Đồng tháp).
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tạo sinh kế bền vững cho đồng bào 
dân tộc ở Vân hồ 

Vân Hồ là huyện miền núi, biên 
giới thuộc diện khó khăn nhất của 
tỉnh Sơn La, được thành lập năm 
2013 trên cơ sở chia tách địa 
giới hành chính của huyện Mộc 
Châu. Toàn huyện có 14 xã thì có 
tới 10 xã thuộc diện đặc biệt khó 
khăn, 4 xã còn lại thuộc vùng 2. 
Đồng bào nơi đây gồm 6 dân tộc: 
Mông, Mường, Dao, Thái, Tày, 
Kinh. Trong đó đồng bào dân tộc 
thiểu số chiếm hơn 70%. Cơ sở 
hạ tầng của huyện hầu như chưa 
có gì, trình độ dân trí thấp, số hộ 
nghèo chiếm tới trên 40%. Việc 
canh tác trên đất dốc theo hình 
thức quảng canh còn khá phổ 
biến, làm thoái hóa đất và ảnh 
hưởng xấu tới môi trường sinh 
thái. Diện tích đất chưa sử dụng 
còn lớn song lại tập trung chủ yếu 
ở các vùng có giao thông không 
thuận lợi, thiếu nguồn nước.

Tuy nhiên bên cạnh những 
khó khăn, Vân Hồ cũng có những 
thuận lợi nhất định. Do nằm trên 
cao nguyên Mộc Châu nên nơi 
đây có khí hậu khá mát mẻ, phù 
hợp để phát triển các loại rau quả 
ôn đới. Để tận dụng điều kiện 
thuận lợi này, tỉnh Sơn La đã quy 

hoạch Vân Hồ (cùng với Mộc 
Châu) là vùng trọng tâm phát triển 
sản xuất rau, quả an toàn của 
tỉnh và ban hành một số văn bản 
chỉ đạo liên quan như: Quyết định 
1252/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 
về việc phê duyệt vùng sản xuất 
rau an toàn tập trung của tỉnh 
Sơn La giai đoạn 2011-2020; 
Quyết định 3528/QĐ-UBND ngày 
23/12/2014 về việc phê duyệt đề 
án “Phát triển và nâng cao hiệu 
quả sản xuất nông sản hàng hóa 
của tỉnh Sơn La đến năm 2020”. 
Để thực hiện mục tiêu này, năm 
2014 huyện Vân Hồ đã thành lập 
Ban chỉ đạo phát triển cây dược 
liệu và rau, hoa tập trung trên địa 
bàn huyện. Đến nay, toàn huyện 
có 1 hợp tác xã và 1 tổ hợp tác 
trồng rau an toàn. Huyện đã tổ 
chức quy hoạch vùng trồng rau 
tại một số xã cùng với quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
của huyện đến năm 2020. 

Mặc dù đã có định hướng 
đúng về chủ trương, chính sách, 
song thực trạng phát triển sản 
xuất rau an toàn trên địa bàn 
huyện còn gặp không ít khó khăn. 
Việc sản xuất cây giống đảm bảo 
chất lượng vẫn còn yếu, ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật còn hạn 

chế. Các tiêu chuẩn sản xuất an 
toàn như VietGAP, GlobalGAP đã 
bắt đầu được quan tâm áp dụng 
nhưng quy mô còn hạn chế, do 
vậy việc kiểm soát chất lượng 
còn gặp nhiều khó khăn. Quy mô 
sản xuất còn nhỏ lẻ, chủ yếu là 
theo hộ gia đình, chưa trở thành 
vùng sản xuất rau hàng hóa. 
Toàn huyện chưa có nhà máy chế 
biến rau nào hoạt động. Thương 
hiệu riêng cho sản phẩm rau của 
huyện Vân Hồ chưa được xây 
dựng cũng ảnh hưởng không nhỏ 
tới khả năng cạnh tranh trên thị 
trường trong nước và xuất khẩu...

Với mong muốn thay đổi thực 
trạng trên, Công ty Cổ phần Nông 
sản STEVIA Tây Bắc đã đề xuất 
và được Bộ KH&CN cho phép 
triển khai Dự án “Ứng dụng tiến 
bộ KH&CN xây dựng mô hình sản 
xuất và chế biến rau an toàn, chất 
lượng cao tại huyện Vân Hồ, tỉnh 
Sơn La”, thuộc Chương trình Hỗ 
trợ ứng dụng, chuyển giao tiến 
bộ KH&CN thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn, miền 
núi, vùng dân tộc thiểu số giai 
đoạn 2016-2025. Đơn vị hỗ trợ 
ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ là Viện Nghiên cứu và Phát 
triển Vùng (Bộ KH&CN) và nhóm 

Ứng dụng Kh&Cn tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao
Nhằm góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu rau an toàn Vân Hồ, qua đó nâng cao đời sống 
cho đồng bào các dân tộc nơi đây, Công ty Cổ phần Nông sản STEVIA Tây Bắc đã đề xuất và được Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho phép thực hiện Dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô 
hình sản xuất và chế biến rau an toàn, chất lượng cao tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La”. Dự án thuộc 
Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông 
thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025. Mặc dù đang trong giai đoạn triển khai, 
song những kết quả ban đầu của Dự án là rất khả quan.
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nghiên cứu thuộc Trường Đại học 
Tôn Đức Thắng.

Dự án đề ra các mục tiêu cụ 
thể sau: 1) Tiếp nhận và chuyển 
giao thành công các quy trình 
trồng rau an toàn theo VietGAP; 
2) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ 
xây dựng thành công mô hình sản 
xuất giống rau chất lượng cao, 
công suất 3.000.000 cây giống/
năm; 3) Xây dựng thành công mô 
hình trồng và sản xuất các loại 
rau (cải bắp, cà chua, dưa chuột, 
súp lơ, đậu đũa) đảm bảo theo 
VietGAP, trong đó: mô hình ứng 
dụng công nghệ cao trong sản 
xuất rau trong nhà kính có quy 
mô 3.000 m2; mô hình ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất rau 
ngoài đồng ruộng có quy mô 20 
ha, năng suất trung bình 20 tấn/
ha/vụ; 4) Xây dựng được mô hình 
sơ chế, bảo quản và chế biến một 
số loại rau phục vụ cho nhu cầu 
nội tiêu và xuất khẩu với công 
suất 3 tấn rau/ngày; 5) Chuyển 
giao 5 quy trình kỹ thuật vào sản 
xuất, đào tạo 15 kỹ thuật viên cơ 
sở và tập huấn kỹ thuật cho 400 
lượt người dân trong vùng.

những kết quả khả quan

Ngay từ khi triển khai, Dự án 
đã lựa chọn những công nghệ 

tiên tiến, phù hợp nhất, do đó dù 
đang trong giai đoạn thực hiện, 
nhưng kết quả bước đầu đạt được 
rất khả quan.

Về giống và kỹ thuật nhân 
ươm giống: các giống rau Dự án 
sử dụng là những giống rau có 
năng suất, chất lượng tốt, được 
nhập khẩu từ các công ty sản 
xuất giống rau hàng đầu của Mỹ, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel, Thái 
Lan. Cụ thể các giống rau được 
lựa chọn là: bắp cải F1-KBC001 
(sinh trưởng khỏe, kháng sâu 
bệnh tốt, cuộn chặt, có thể kéo 
dài thời gian thu hoạch trên đồng 
mà không bị nứt); giống cà chua 
F1-Sông Hồng có nguồn gốc Ấn 
Độ (chịu nhiệt tốt, kháng bệnh 
héo xanh, màu đỏ tươi, quả cứng); 
giống dưa chuột F1-KCU-14.207 
(mẫu mã đẹp, ruột nhỏ, ăn giòn 
và ngọt, thời gian sinh trưởng 
ngắn); giống súp lơ chất lượng 
cao của Hàn Quốc và Nhật Bản 
(ăn ngọt, ngon, chịu nhiệt tốt hơn 
súp lơ trắng); giống đậu đũa VC2 
là giống thuần được chọn lọc từ 
giống đậu đũa có nguồn gốc từ 
Thái Lan...

Cây con được ươm trên giá thể 
bông mút hoặc gieo trên xốp sử 
dụng giá thể là mụn xơ dừa, trấu 
hun và phân hữu cơ; vườn có khả 

năng điều khiển về ánh sáng, 
hệ thống tưới phun sương và 
dinh dưỡng bán tự động... tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho cây 
sinh trưởng, phát triển tốt ngay 
từ đầu, đảm bảo tỷ lệ sống, xuất 
vườn cao. Đây là nền tảng để cây 
sinh trưởng, phát triển tốt ở giai 
đoạn sau, đảm bảo nguồn cung 
ứng cây giống tại chỗ, đảm bảo 
độ đồng đều và kiểm soát được 
giống đầu vào, nâng cao hiệu 
quả kinh tế trong sản xuất rau.

Kỹ thuật trồng: rau sản 
xuất đảm bảo theo tiêu chuẩn 
VietGAP và các tiêu chuẩn về vệ 
sinh an toàn thực phẩm. Kỹ thuật 
áp dụng tiên tiến, được quản lý 
nghiêm ngặt ngay từ khâu nhân 
giống, kiểm soát sâu bệnh hại 
và thu hoạch. Một phần diện 
tích được trồng trong hệ thống 
nhà lưới, nhà màng có khả năng 
điều chỉnh ánh sáng, áp dụng 
công nghệ tưới nước tiết kiệm, 
kết hợp với dinh dưỡng, đảm bảo 
được nhu cầu dinh dưỡng của 
cây trồng trong các thời kỳ khác 
nhau và kiểm soát được chất dinh 
dưỡng đầu vào trong sản xuất. 
Phần sản xuất đại trà ngoài đồng 
ruộng được áp dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước của Israel, 
một phần được trang bị hệ thống 

một số sản phẩm của Dự án.
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châm phân để giảm thiểu công 
lao động, là cơ sở để nâng cao 
chất lượng và giảm giá thành sản 
phẩm.

Thu hoạch và sau thu hoạch: 
tất cả các lô sản xuất đều được 
lập kế hoạch ngay từ đầu nên sản 
phẩm thu được đảm bảo về sản 
lượng trong từng thời kỳ, đây là 
cơ sở để cung cấp hàng hóa liên 
tục cho thị trường. Sản phẩm thu 
hoạch đúng thời kỳ nên đảm bảo 
tính đồng bộ; khi thu hoạch rau 
được đặt vào khay nhựa để đảm 
bảo sạch ngay từ khâu thu hái. 
Sau thu hoạch, rau được đưa về 
xưởng của công ty để tiến hành 
sơ chế, rửa bằng hệ thống máy 
móc tự động, sản phẩm sau khi 
rửa được làm khô trước khi đưa 
vào đóng gói, bảo quản để cung 
cấp cho thị trường trong và ngoài 
nước .

Xây dựng các mô hình: Dự án 
đang tiến hành xây dựng các mô 
hình sau:

- Mô hình ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất cây giống rau 
(cải bắp, cà chua, dưa chuột, súp 
lơ, đậu đũa), công suất 3.000.000 
cây giống/năm tại bản Hang 
Trùng (xã Vân Hồ). Mô hình áp 
dụng kỹ thuật xử lý giá thể, xử lý 
hạt giống, gieo và chăm sóc sau 
gieo ươm.

- Mô hình sản xuất rau an toàn 
trong nhà kính đạt tiêu chuẩn 
VietGAP tại bản Hang Trùng, quy 
mô 3.000 m2, năng suất 20 tấn/
vụ, áp dụng kỹ thuật xử lý đất và 
giá thể trồng; lắp đặt và sử dụng 
hệ thống tưới nước và dinh dưỡng 
hòa tan, kết hợp với hệ thống 
cảm biến tự động tưới nước, điều 
tiết nước và dinh dưỡng phù hợp 
với từng giai đoạn phát triển của 

cây, xử lý sâu bệnh hại.

- Mô hình ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất rau an toàn 
theo tiêu chuẩn VietGAP ngoài 
đồng ruộng, quy mô 20 ha, năng 
suất 20 tấn/ha/vụ; kỹ thuật áp 
dụng chính: xử lý đất, lắp đặt và 
sử dụng hệ thống tưới nước tiết 
kiệm, kỹ thuật sử dụng phân bón, 
dinh dưỡng phù hợp với từng giai 
đoạn phát triển của cây, xử lý sâu 
bệnh hại theo IPM.

- Mô hình sơ chế và bảo quản, 
chế biến một số loại rau phục vụ 
nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu. 
Công suất nhà máy chế biến: 3 
tấn/ngày; công suất hệ thống, 
dây chuyền rửa rau công suất 
500-700 kg/h (đối với các loại 
củ, quả có thể đạt khoảng 1.000 
kg/h), đảm bảo các tiêu chuẩn về 
vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Công tác tập huấn: việc tập 
huấn về quy trình sản xuất rau 
an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP 
ngoài đồng ruộng cho bà con 
nông dân đạt kết quả cao. Bà 
con rất hào hứng trong quá trình 
tập huấn và đã áp dụng được 
các biện pháp kỹ thuật trong quá 
trình sản xuất. Sau tập huấn, bà 
con thường xuyên liên hệ với cán 
bộ kỹ thuật để thực hành biện 
pháp sử dụng thuốc an toàn theo 
đúng tiêu chuẩn đã đề ra đối với 
các loại sâu bệnh hại trên đồng 
ruộng. 

Tiêu thụ sản phẩm: sản phẩm 
của Dự án hiện được tiêu thụ tại 
thành phố Sơn La và hệ thống 
các siêu thị, cửa hàng thực phẩm 
sạch, trường học, bệnh viện tại 
Hà Nội dưới thương hiệu Good 
Life Greens. Ngoài ra, sản phẩm 
của Dự án còn là nguồn nguyên 
liệu tại chỗ cung cấp cho nhà 

máy chế biến rau củ của Công ty 
STEVIA Tây Bắc để xuất khẩu.

Hiệu quả kinh tế: những kết 
quả bước đầu của Dự án được 
đánh giá là giúp vùng trồng rau 
của địa phương chủ động và quản 
lý được chất lượng của cây giống. 
Mô hình ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất rau thương 
phẩm trong nhà kính cho năng 
suất trung bình khoảng 30 tấn/
ha/vụ, doanh thu khoảng 1-1,3 tỷ 
đồng/ha/năm. Mô hình ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất rau 
thương phẩm ngoài đồng ruộng 
có năng suất trung bình khoảng 
20 tấn/ha, cho lợi nhuận khoảng 
200-300 triệu đồng/ha/năm. Hiện 
tại, Dự án đang tạo công ăn việc 
làm cho khoảng 1-1,5 nghìn lao 
động trong vùng. Bên cạnh việc 
phát triển kinh tế hộ gia đình, 
giao lưu, buôn bán thương mại 
còn là cơ sở giúp đồng bào dân 
tộc nâng cao nhận thức, cách tiếp 
cận KH&CN, góp phần vào quá 
trình hiện đại hóa nông nghiệp 
nông thôn tại địa phương. 

Có thể nói, ngoài việc phát 
triển Vân Hồ thành vùng sản xuất 
rau an toàn, chất lượng cao phục 
vụ cho nhu cầu nội tiêu và xuất 
khẩu, thành công của Dự án sẽ 
đóng góp trực tiếp vào việc nâng 
cao thương hiệu rau an toàn Vân 
Hồ - Sơn La, thúc đẩy kim ngạch 
xuất khẩu rau của Việt Nam ra thị 
trường thế giới ?

MN
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đặc sản nổi tiếng nhờ điều kiện tự 
nhiên đặc thù và kỹ thuật chăm sóc 
độc đáo

Na dai của huyện Lục Nam 
(Bắc Giang) nổi tiếng từ lâu bởi 
hương vị thơm, ngọt mát, dẻo dai, 
được nhiều người biết đến. Cây 
na dai được trồng ở Lục Nam từ 
lâu đời, ban đầu chỉ có một số 
gia đình trồng để ăn. Đến khoảng 
những năm 90, nhiều người thấy 
giống na ngon, họ để giống và 
đặt vườn. Quả na dai Lục Nam 
bắt đầu vươn xa, theo chân các 
thương lái đến nhiều vùng khác 
nhau, đặc biệt là Hà Nội, Quảng 
Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, 
Nghệ An... Từ đó, người dân Lục 
Nam bắt đầu phát triển thêm diện 
tích trồng na. Đặc biệt, khoảng 
15 năm trở lại đây, cây na trở 
thành cây kinh tế chính của địa 
phương. Trải qua hàng chục năm 
trồng, chăm sóc, người trồng na 

ở Lục Nam đã tuyển chọn được 
các giống na ngon, tìm ra cách 
chăm sóc để cho na ra sai quả. 
Có nguồn giống ngon, kỹ thuật 
chăm tốt, độc đáo, na Lục Nam 
đã trở thành cây trồng mũi nhọn 
của người dân nơi đây.

Na dai Lục Nam dạng khối 
hình trái tim, vỏ quả sần, có 
màu xanh hơi vàng, kẽ mắt có 
mầu vàng trắng. Quả có đường 
kính 74,31-89,68 mm, chiều cao 
68,66-85,84 mm, trọng lượng quả 
ở mức 299,56-466,40 g/quả. Tỷ 

nâng cao giá trị của na dai Lục nam 
thông qua chỉ dẫn địa Lý

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý (CDĐL) cho sản phẩm “na dai Lục Nam”. Khu vực địa 
lý là các xã Đông Hưng, Đông Phú, Cương Sơn, Lan Mẫu, Huyền 

Sơn, Nghĩa Phương thuộc huyện Lục Nam (Bắc Giang). UBND 
huyện Lục Nam là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này. Để phát huy 
giá trị của na dai Lục Nam thông qua CDĐL, huyện Lục Nam cần 
tiếp tục hỗ trợ đăng ký truy xuất nguồn gốc sản phẩm, làm nhãn 
mác, bao bì; chỉ đạo các xã giữ ổn định diện tích, tăng cường áp 

dụng kỹ thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP…

na dai Lục nam - một đặc sản của địa phương trồng từ những năm 90.
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lệ phần ăn được của na dai Lục 
Nam ở mức 54,20-66,75%. Khi 
ăn, na có mùi thơm nhẹ và vị ngọt 
thanh, chua nhẹ, không chát. Sở 
dĩ na dai Lục Nam có mùi vị đặc 
trưng như vậy là do hàm lượng 
đường tổng số (12,05-12,56%) 
và độ Brix (15,96-19,04%) trong 
quả cao, trong khi hàm lượng 
Axit (1,61-1,90%) và Vitamin C 
(36,79-43,38 mg/100 g tươi phần 
ăn được) trong quả thấp hơn các 
sản phẩm cùng loại khác. Đặc 
biệt, na Lục Nam còn có hàm 
lượng Cellulose (chất xơ) cao (ở 
mức 0,88-1,62%).

Sản phẩm na dai Lục Nam trở 
thành đặc sản nổi tiếng là nhờ 
điều kiện tự nhiên của khu vực. 
Vùng trồng na dai Lục Nam hiện 
nay mang tính chất của khí hậu 
lục địa vùng núi Đông Bắc khá 
rõ rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 
4 đến tháng 9 và mùa khô từ 
tháng 10 đến tháng 3 năm sau. 

Nhiệt độ trung bình năm 20-25oC. 
Lượng mưa bình quân hàng năm 
dao động 895-2.988 mm/năm. 
Độ ẩm trung bình năm 80-85%. 
Số giờ nắng trung bình trong năm 
là 1.401 giờ. Tổng lượng bốc hơi 
trung bình năm là 750-850 mm. 
Nhìn chung lượng bốc hơi thường 
thấp hơn lượng mưa, kết hợp với 
hệ thống sông suối và các ao hồ 
tích trữ nước nên mùa khô ít hạn. 
Ở những điểm trồng na dai Lục 
Nam thường là các sườn đồi có 
độ dốc <15o thuộc địa hình vùng 
rẻo cao và vùng đồi núi thấp, rất 
thuận lợi cho việc áp dụng các 
tiến bộ KH&CN vào sản xuất. Do 
vùng trồng na Lục Nam ở khu 
vực chân núi và đồi núi thấp, nên 
chất lượng quả na thường ngọt 
hơn so với các sản phẩm na khác 
được trồng trên những ngọn núi 
đá vôi cao. Thổ nhưỡng của khu 
vực địa lý gồm nhóm đất vàng đỏ 
và nhóm đất tầng mỏng. Đất có 
thành phần cơ giới trung bình, thịt 

pha sét và cát. Độ pH ở các vùng 
đất trồng na dai Lục Nam có sự 
khác biệt hoàn toàn đối với các 
vùng trồng na dai khác, rất phù 
hợp với đặc tính ưa đất chua của 
cây na.

Bên cạnh các yếu tố tự nhiên 
của khu vực địa lý, kỹ thuật sản 
xuất, thu hoạch và bảo quản của 
người nông dân địa phương cũng 
đã góp phần tạo nên đặc thù của 
na dai Lục Nam. Sau mỗi vụ thu 
hoạch, người trồng na thường 
đốn tỉa các cây già yếu, hoặc cắt 
cành mọc trong tán trên cây na 
đang thời kỳ sung sức, kết hợp 
bón phân, chăm sóc để cây na 
cho nhiều quả, quả to, chất lượng 
tốt. Đặc biệt, việc đốn tỉa còn làm 
cho na ở Lục Nam ra hoa, đậu 
quả trên thân cây, khắc phục việc 
ra quả ở đầu cành dễ bị gió quật 
làm cho quả bị rơi xuống đất, vỡ 
nát. Ngoài ra, Lục Nam cũng là 
địa phương đầu tiên tìm tòi và áp 
dụng phương pháp thụ phấn bổ 
sung vừa để kéo dài mùa vụ thu 
hoạch na, vừa tránh việc na chín 
rộ dẫn đến không kịp thu hoạch. 
Thêm vào đó, việc sử dụng tro 
rơm để trộn vào phân bón cho 
cây của người dân địa phương 
cũng giúp bổ sung Kali, làm tăng 
quá trình phân hóa mầm non, 
giảm tỷ lệ rụng và tăng tỷ lệ đậu 
quả, nâng cao chất lượng nông 
sản thông qua quá trình tích lũy 
đường, vitamin, giúp cho màu sắc 
quả đẹp hơn, hương vị quả thơm 
hơn và tăng khả năng bảo quản. 
Chính vì vậy, na Lục Nam có màu 
tươi hơn và lâu bị thâm quả hơn 
so với nhiều loại na khác.

kỹ thuật đốn tỉa các cành mọc trong tán trên cây na đang thời kỳ sung sức, kết hợp 
bón phân, chăm sóc để cây cho nhiều quả to, chất lượng tốt.
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phát huy vai trò của tổ chức quản lý 
CDđL

Có thể nói, na dai Lục Nam 
nổi tiếng bắt nguồn từ những lợi 
thế, đặc thù địa lý và kỹ thuật 
chăm sóc tốt, độc đáo của người 
dân. Tuy nhiên, để loại trái cây 
này phát triển, tạo được danh 
tiếng vươn xa thì việc xây dựng 
thương hiệu là hết sức cần thiết. 
Chính vì vậy, từ năm 2014, UBND 
huyện Lục Nam đã đăng ký và 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu tập thể “Na Lục Nam”. Từ 
đó đến nay, huyện Lục Nam đã 
có nhiều giải pháp hỗ trợ người 
dân về quy trình sản xuất, bao 
bì, nhãn mác, gắn tem truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm… Đây là 
những cơ sở quan trọng ban đầu 
để UBND huyện chuẩn bị hồ sơ, 
đăng ký và được Cục Sở hữu trí 
tuệ cấp Giấy chứng nhận CDĐL 
cho sản phẩm “na dai Lục Nam” 
vào tháng 7/2020.

Hiện nay, diện tích sản xuất 
na toàn huyện Lục Nam đạt hơn 
1.700 ha. Trong đó, diện tích 
được cấp giấy chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn VietGAP hơn 100 ha, 
diện tích sản xuất theo hướng 
VietGAP khoảng 1.050 ha. Hơn 
87% diện tích trồng na trên địa 
bàn huyện tổ chức sản xuất rải 
vụ, áp dụng kỹ thuật thụ phấn bổ 
sung. Điều này góp phần nâng 
cao năng suất, chất lượng, giá 
trị và kéo dài thời vụ thu hoạch 
(từ tháng 7 đến tháng 12 hàng 
năm). Diện tích na dai sản xuất 
tập trung ở các xã: Huyền Sơn, 

Cương Sơn, Nghĩa Phương, 
Đông Phú, Đông Hưng và Lan 
Mẫu. Đây cũng chính là khu vực 
địa lý nằm trong Giấy chứng 
nhận mà Cục Sở hữu trí tuệ đã 
cấp.

Xu hướng chung của thị trường 
hiện nay luôn đòi hỏi các sản 
phẩm phải có nguồn gốc, xuất 
xứ rõ ràng, nhãn hiệu hàng hóa 
được bảo hộ. Việc bảo hộ CDĐL 
cho na dai Lục Nam sẽ tạo niềm 
tin đối với người tiêu dùng về sản 
phẩm vì nó được sản xuất theo 
quy trình chặt chẽ, từ đó họ sẽ 
mua nhiều và khuyến khích được 
sản xuất. Đây là bước quan trọng 
tiếp theo (sau bước được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu tập thể) để giúp xây dựng 
thương hiệu cho na dai Lục Nam, 
nâng cao giá trị sản phẩm và giúp 
các đặc sản của Lục Nam có thể 
“bay xa” ra các thị trường ngoài 
tỉnh và xuất khẩu.

Do mới được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký CDĐL, nên chưa 
thể đánh giá cụ thể được hiệu 
quả kinh tế cũng như giá trị gia 
tăng của sản phẩm na dai Lục 
Nam. Tuy nhiên, theo thống kê 
của Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi 
được bảo hộ CDĐL, giá bán của 
các sản phẩm tăng 10-15%, có 
sản phẩm tăng lên 3,5 lần so 
với trước khi bảo hộ như bưởi 
Luận Văn, cam Cao Phong, vải 
thiều Lục Ngạn… CDĐL không 
chỉ mang đến ý nghĩa về xuất xứ 
hàng hóa mà quan trọng hơn, nó 
mang lại giá trị gia tăng cho nhà 
sản xuất, giúp doanh nghiệp và 

địa phương chống lại hàng nhái, 
hàng giả, hàng kém chất lượng, 
đồng thời góp phần quảng bá 
sản phẩm địa phương, thu hút 
khách du lịch. 

Để phát huy giá trị của na 
dai Lục Nam thông qua CDĐL, 
huyện Lục Nam đã và đang hỗ trợ 
đăng ký truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm (hiện đã có 100 ha na của 
HTX Na dai Nghĩa Phương, 35 
ha của HTX Sản xuất na dai Lục 
Nam được cấp mã Qr.Code); hỗ 
trợ làm nhãn mác, bao bì cho sản 
phẩm; chỉ đạo các xã giữ ổn định 
diện tích, tăng cường áp dụng kỹ 
thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn 
VietGAP để nâng chất lượng sản 
phẩm. Bên cạnh đó, huyện Lục 
Nam cũng tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho các cấp quản lý, 
người dân, doanh nghiệp về vai 
trò của việc bảo hộ CDĐL đối với 
đặc sản của địa phương; tiếp tục 
củng cố và kiện toàn các HTX 
na dai hiện có và phát triển thêm 
một số HTX na dai khác trên địa 
bàn; xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh 
phí để phát triển thương hiệu, 
xúc tiến thương mại cho quả na; 
đẩy mạnh liên kết với các doanh 
nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho 
sản phẩm na dai Lục Nam…?

Hoàng Thoa
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Cách đây 60 năm, Ủy 
ban Hành chính tỉnh 
Thanh Hóa đã ban 
hành Quyết định số 

1970 ngày 17/10/1960 về việc 
thành lập Ban Kỹ thuật Thanh 
Hóa, đặt nền móng cho sự 
hình thành và phát triển ngành 
KH&CN của tỉnh. Trải qua 60 
năm, KH&CN Thanh Hóa đã 
từng bước phát triển, đóng góp 
tích cực cho sự nghiệp kinh tế - 
xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong 
giai đoạn 2016-2020, đóng góp 
của KH&CN cho tăng trưởng tổng 
sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 
thông qua yếu tố năng suất tổng 
hợp (TFP) ước đạt 38,6%, tăng 
mạnh so với giai đoạn 2011-2015 
(đạt 6,2%). Dưới đây xin điểm lại 
một số kết quả chính nhân dịp 
kỷ niệm 60 năm thành lập ngành 
KH&CN Thanh Hóa (1960-2020). 

Giai đoạn trước giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước 
(1960-1975)

Trong giai đoạn này, tỉnh 
Thanh Hóa nói chung, ngành 
KH&CN nói riêng đã cùng với 
cả nước ra sức khôi phục kinh 
tế, bắt đầu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, đóng vai trò 
hậu phương vững chắc chi viện 

cho miền Nam. Để đáp ứng 
những yêu cầu mới trong công 
tác nghiên cứu khoa học, theo chỉ 
đạo của Trung ương và phù hợp 
tình hình thực tiễn của tỉnh, năm 
1963, Ban Kỹ thuật Thanh Hóa 
được đổi tên thành Ban Khoa học 
Kỹ thuật Thanh Hóa. 

Thực hiện chức năng được 

giao, ngành KH&CN Thanh Hóa 
đã tập trung tuyên truyền, phổ 
biến về KH&CN (Tờ Lịch nông 
nghiệp - nay là Lịch Khoa học đã 
được ra đời, góp phần đẩy mạnh 
hoạt động thông tin KH&CN phục 
vụ sản xuất và đời sống); xây 
dựng các mô hình ứng dụng tiến 
bộ KH&CN vào sản xuất. Cụ thể, 
trong nông nghiệp, tập trung vào 

KHoa HọC Và CôNG NGHệ THaNH Hóa: 
60 năm đồng hành cùng phát triển kinh tế - xã hội địa phương

       
 TS Nguyễn Ngọc Túy

Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thanh Hóa (tiền thân là Ban Kỹ thuật Thanh Hóa) được thành 
lập ngày 17/10/1960. Trên chặng đ ường 60 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền tỉnh qua các thời kỳ, vượt lên những khó khăn, thử 
thách, ngành KH&CN Thanh Hóa đã từng bước phát triển, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh. 

Đại tướng Võ nguyên giáp - Phó Chủ tịch hội đồng bộ trưởng dự hội nghị tổng 
kết 5 năm 1981-1985 và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức ủy ban khoa 
học và kỹ thuật thanh hóa (năm 1985).
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nghiên cứu các biện pháp tăng 
năng suất cây trồng, vật nuôi chủ 
yếu của tỉnh. Từ năm 1967, một 
số giống lúa mới đ ược du nhập, 
áp dụng thành công đã tạo tiền 
đề cho việc chuyển dịch mùa vụ, 
tăng vụ (từ hai vụ chiêm - mùa 
truyền thống chuyển dịch và tăng 
lên thành 3 vụ chiêm xuân - hè 
thu - đông). Trong công nghiệp, 
đã tập trung nghiên cứu cải tiến 
công cụ lao động phục vụ sản 
xuất nông lâm nghiệp; nghiên 
cứu hợp lý hóa sản xuất, phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… 
theo hướng tiết kiệm nguyên - 
nhiên - vật liệu, tìm nguyên liệu 
trong n ước thay thế nhập ngoại, 
sản xuất nhiều sản phẩm phục vụ 
đời sống nhân dân, phục vụ chiến 
đấu và chi viện cho miền Nam. 

Với những thay đổi lớn về tổ 
chức, chức năng, nhiệm vụ, hoạt 
động của ngành KH&CN đã đạt 
được những kết quả rất đáng 
khích lệ, đóng góp tích cực vào 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau khi thống nhất đất nước 
đến trước Đổi mới (1975-1986)

Năm 1975 đất nư ớc thống nhất, 
công tác KH&CN của Thanh Hóa 
cũng chuyển mình bước vào thời 
kỳ mới. Về tổ chức, năm 1983, 
Ban Khoa học Kỹ thuật được đổi 
tên thành Ủy ban Khoa học và Kỹ 
thuật. Đồng thời, Hội đồng Khoa 
học tỉnh đ ược thành lập, thể hiện 
yêu cầu phát triển “về chất” của 
công tác KH&CN. Cùng với việc 
thành lập Hội đồng Khoa học tỉnh, 
các ngành và một số huyện cũng 
đã thành lập Hội đồng Khoa học, 
có cán bộ phụ trách KH&CN, góp 
phần thúc đẩy hoạt động KH&CN 
của tỉnh. 

Giai đoạn này, KH&CN có 
thêm chức năng quản lý về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng. Bên 
cạnh việc nghiên cứu, ứng dụng 

tiến bộ KH&CN vào sản xuất, 
hoạt động quản lý nhà nước về 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
được đẩy mạnh đã giúp phần 
lớn phương tiện đo (cân các loại, 
đồng hồ đo điện...) được kiểm 
định. Hàng trăm mẫu sản phẩm/
hàng hóa thuộc các lĩnh vực cơ - 
lý - hóa - sinh được kiểm nghiệm 
mỗi năm đã đáp  ứng cơ bản yêu 
cầu quản lý nhà nước và đảm bảo 
quyền lợi ngư ời tiêu dùng. Các 
mặt hàng thiết yếu phục vụ đời 
sống nhân dân (l ương thực, thực 
phẩm...), phục vụ sản xuất (hạt 
giống, phân bón…) và tiêu dùng 
thiết yếu đều đ ược kiểm tra chất 
lư ợng, xây dựng thành tiêu chuẩn 
địa ph ương, góp phần nâng cao 
chất lượng, đảm bảo yêu cầu 
phục vụ đời sống, sản xuất và 
xuất khẩu.

Kết quả hoạt động KH&CN 
trong thời gian này đã đ ược Tỉnh 
ủy ghi nhận và đánh giá cao: 
“Công tác KH&CN đã hư ớng vào 
việc phục vụ các nhiệm vụ kinh tế 

cấp bách, đã làm đ ược nhiều việc 
có kết quả, có tác dụng đối với 
sản xuất và đời sống, góp phần 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, 
chính trị của tỉnh. Việc nghiên cứu 
thực nghiệm được xúc tiến, mang 
lại hiệu quả thiết thực. Công tác 
quản lý kỹ thuật có nhiều tiến 
bộ. Đội ngũ cán bộ KH&CN phát 
triển khá” (Nghị quyết 06 NQ/TU, 
tháng 3/1979).

Từ khi Đổi mới đến nay
Đây là thời kỳ ngành KH&CN 

Thanh Hóa tập trung mọi nguồn 
lực để hiện thực hóa đường lối đổi 
mới của Đảng về KH&CN trên địa 
bàn tỉnh, thực hiện đồng bộ các 
nhiệm vụ và giải pháp nhằm đưa 
KH&CN thực sự trở thành động 
lực then chốt, là giải pháp đột phá 
trong phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

Sau 35 năm đổi mới, với trên 
800 nhiệm vụ KH&CN được thực 
hiện, hoạt động nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ của 

bộ trưởng bộ kh&Cn nguyễn quân cùng Phó Chủ tịch ubnD tỉnh thanh hóa 
nguyễn Đình Xứng thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại huyện thọ Xuân 
(tháng 12/2013).
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Thanh Hóa đã đạt được những 
thành tựu rất đáng khích lệ: nhiều 
mô hình sản xuất tiên tiến được 
xây dựng, nhiều công nghệ, kỹ 
thuật tiến bộ được chuyển giao 
vào thực tiễn. Ở mức độ khác 
nhau, các nhiệm vụ KH&CN đã 
góp phần tích cực trong phát triển 
kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống 
nhân dân, bảo đảm quốc phòng - 
an ninh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Lĩnh vực khoa học nông 
nghiệp: kết quả hoạt động 
KH&CN trong lĩnh vực này đã 
góp phần tăng nhanh năng suất, 
giá trị sản lượng nông sản, thực 
phẩm, thúc đẩy quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, lao động trong 
nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt 
là giải quyết vấn đề an ninh lương 
thực (tổng sản lượng lương thực 
đạt trên 1 triệu tấn/năm 1995; 
1,3 triệu tấn/năm 2000; trên 1,5 
triệu tấn/năm 2005). Để đạt được 
kết quả nêu trên, ngành KH&CN 
Thanh Hóa đã tập trung nghiên 
cứu ứng dụng các thành tựu công 
nghệ sinh học vào chọn tạo, 
nhân giống cây trồng có năng 
suất, chất lượng cao, phù hợp với 
điều kiện của tỉnh. Đồng thời, đẩy 

mạnh ứng dụng các công nghệ 
sau thu hoạch (bảo quản, sơ chế 
và chế biến các sản phẩm), góp 
phần giảm thiểu tỷ lệ thất thoát 
sau thu hoạch (ước đến năm 
2020 giảm còn 12%) và nâng 
cao giá trị sản phẩm. Tập trung 
phổ cập công nghệ làm khô lúa 
và hoa màu sau thu hoạch. Từng 
bước hiện đại hóa hệ thống kiểm 
tra chất lượng nông sản thực 
phẩm chế biến theo công nghệ 
phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế 
và khu vực; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ di truyền để chọn 
tạo giống chất lượng và bảo tồn 
nguồn gen...

Trong nuôi trồng thủy sản, đã 
tập trung nghiên cứu và nhân rộng 
công nghệ sản xuất giống thủy 
sản chất lượng cao; từng bước 
chủ động sản xuất giống trên địa 
bàn (cá rô phi đơn tính, tôm sú, 
tôm càng xanh, cá chim trắng...); 
triển khai các mô hình nuôi trồng 
theo hướng thâm canh, áp dụng 
công nghệ cao; đẩy mạnh hình 
thức nuôi lồng, bè trên biển, các 
mô hình nuôi kết hợp bảo vệ môi 
trường sinh thái. Nâng cao năng 
lực khai thác hải sản xa bờ gắn 

với áp dụng công nghệ hiện đại. 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
cấp đông sản phẩm đáp ứng yêu 
cầu nâng cao chất lượng hải sản 
đánh bắt trên biển (số tàu khai 
thác xa bờ có công suất 90 CV 
trở lên đạt 2.000 tàu).

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và 
công nghệ: nhiều công nghệ mới 
được nghiên cứu, chuyển giao 
thành công đã góp phần thúc 
đẩy tốc độ tăng trưởng của ngành 
công nghiệp và tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
Thanh Hóa như: sấy lúa bằng bức 
xạ hồng ngoại; sấy cói bằng công 
nghệ tuy nen; sản xuất gốm mỹ 
nghệ tráng men bằng công nghệ 
đốt gas kết hợp đốt than; sản 
xuất gạch không nung Terrazzo; 
ép thủy lực đa năng và in kỹ thuật 
số trong sản xuất gạch ốp lát cao 
cấp; khai thác đá “cắt dây”; sản 
xuất cát nhân tạo... Đặc biệt, đã 
nghiên cứu sản xuất thành công 
nhiều phần mềm ứng dụng phục 
vụ sản xuất, chế biến thuộc lĩnh 
vực nông nghiệp công nghệ cao; 
tài nguyên môi trường; giao thông 
vận tải... 

Lĩnh vực khoa học y, dược: 
nhiều thành tựu y học hiện đại đã 
được nghiên cứu, ứng dụng vào 
phục vụ công tác khám, điều trị 
bệnh, góp phần đưa Thanh Hóa 
trở thành tỉnh thuộc top đầu cả 
nước về lĩnh vực y tế như: ứng 
dụng kỹ thuật SPECT, MRI, PET/
CT; ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm 
Cyfra 21-1, CEA, SCC, ProGRP 
trong chẩn đoán và theo dõi điều 
trị ung thư phổi; chẩn đoán mô 
bệnh học bằng phương pháp 
nhuộm Hematoxyline Eosin, 
nhuộm Giemsa...; ứng dụng 
thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh 
mạch điều trị nhồi máu não sớm; 
ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội 
soi cắt thận; kỹ thuật ghép giác 
mạc, ghép thận; kỹ thuật chuyển 
phôi ngày 5 trong thụ tinh trong 

Đồng chí Chu ngọc anh - ủy viên tW Đảng, bộ trưởng bộ kh&Cn cùng Lãnh 
đạo sở kh&Cn thanh hóa chụp ảnh lưu niệm với Chi hội Doanh nghiệp kh&Cn 
thanh hóa (tháng 12/2019).
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ống nghiệm; triển khai hóa trị 
liệu, xạ trị điều trị ung thư... 

Trong nghiên cứu sản xuất 
thuốc, ngành KH&CN Thanh Hóa 
đã làm chủ công nghệ sản xuất 
thuốc Biophin từ sinh khối nấm 
men bia; ứng dụng KH&CN để 
phát triển, khai thác và sử dụng 
có hiệu quả nguồn dược liệu sẵn 
có trong tỉnh; bảo tồn và phát 
triển các cây dược liệu quý, hiếm 
như Sâm cau tại Vườn quốc gia 
Bến En; Sâm cát, Thiên niên kiện 
tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân 
Liên... Đặc biệt là dự án phát triển 
dược liệu Sâm báo theo chuỗi giá 
trị đang được triển khai tại huyện 
Vĩnh Lộc đã mở ra hướng đi mới, 
phát triển bền vững và nâng cao 
giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Lĩnh vực khoa học xã hội và 
nhân văn: các nhiệm vụ KH&CN 
tập trung vào nghiên cứu cung 
cấp luận cứ khoa học nhằm cụ 
thể hoá đường lối đổi mới của 
Đảng vào điều kiện cụ thể của 
tỉnh, thúc đẩy nhanh quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoạch 
định kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng 

cao nhận thức về quê hương, 
con người xứ Thanh. Điển hình 
là: nghiên cứu về đổi mới hợp 
tác xã nông nghiệp; tiêu chuẩn, 
cơ cấu cán bộ chủ chốt của xã, 
phường; nâng cao hiệu quả công 
tác kiểm tra Đảng; đổi mới, nâng 
cao chất lượng kỳ họp của HĐND 
tỉnh; nâng cao chất lượng trong 
giáo dục và đào tạo (đặc biệt là 
nghiên cứu xây dựng chiến lược 
phát triển Trường Đại học Hồng 
Đức); nghiên cứu các giải pháp 
bảo tồn và phát huy giá trị văn 
hóa  (tín ngưỡng thờ các vị thần 
biển; bảo tồn và phát huy giá trị 
di tích lịch sử cách mạng trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa)...

Bên cạnh những kết quả 
nêu trên, ngành KH&CN Thanh 
Hóa còn đạt được nhiều kết quả 
trong phát triển tiềm lực KH&CN 
(tiềm lực KH&CN của tỉnh được 
tăng cường cả về số lượng và 
chất lượng trên cả 4 yếu tố cơ 
bản: nhân lực KH&CN, tổ chức 
KH&CN, cơ sở vật chất cho hoạt 
động KH&CN, vốn đầu tư cho 
KH&CN);  thị trường KH&CN 
(toàn tỉnh đã có 27 doanh nghiệp 
được cấp Giấy chứng nhận doanh 
nghiệp KH&CN, đứng thứ 3 cả 

nước; có 463 chủ thể được cấp 
tổng cộng 1.142 văn bằng bảo hộ 
quyền sở hữu công nghiệp, trong 
đó 1.134 văn bằng bảo hộ trong 
nước và 8 nhãn hiệu được bảo hộ 
quốc tế...); tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng (toàn tỉnh có 43 phòng 
thử nghiệm, trong đó, 14 phòng 
thử nghiệm được công nhận 
VILAS; 4 phòng kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện 
đo, chuẩn đo lường được Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng chỉ định; 63 cơ quan hành 
chính của tỉnh, 250/559 UBND 
cấp xã áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 
9001:2008…).

Với những kết quả đạt được, 
Sở KH&CN Thanh Hóa đã vinh 
dự được Chủ tịch nước tặng Huân 
chương Độc lập hạng Ba vào 
tháng 8/2019. KH&CN Thanh 
Hóa tiếp tục được Dự thảo báo 
cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 
xác định là một trong 3 khâu đột 
phá: “Nghiên cứu, ứng dụng và 
chuyển giao các tiến bộ KH&CN; 
chủ động, tích cực tham gia cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội nhanh và bền vững”. 

Truyền thống lịch sử 60 năm 
sẽ là hành trang quý để ngành 
KH&CN Thanh Hóa vững bước 
trên chặng đường mới, đặc biệt 
là góp phần cùng với cả tỉnh 
thực hiện cho được mục tiêu của 
Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 
5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây 
dựng và phát triển tỉnh Thanh 
Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045: “Thanh Hóa là tỉnh 
giàu đẹp, văn minh và hiện đại; 
tỉnh phát triển toàn diện và kiểu 
mẫu của cả nước” ?

Ca ghép thận thành công đầu tiên của bệnh viện Đa khoa tỉnh thanh hóa.
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đặt vấn đề

Hiện nay, sự thiếu hụt nguồn nước 
đang là vấn đề nghiêm trọng mang 
tính khu vực và quốc gia, thậm chí 
là mang tính toàn cầu. Theo Liên 
hợp quốc, có tới 40% dân số thế giới 
hiện nay và khoảng 80 nước đang 
đứng trước vấn đề thiếu nước nghiêm 
trọng, đến năm 2025 sẽ có khoảng 
2/3 dân số thế giới sống trong điều 
kiện căng thẳng do thiếu nước, đặc 
biệt là các nước thuộc Trung Đông, 
Bắc và Trung Phi. 

Châu Á vốn là khu vực có tài 
nguyên nước phong phú nhưng do sự 
tăng trưởng dân số và phát triển của 
kinh tế nên châu Á cũng sẽ trở thành 
châu lục thiếu nước trong những thập 
kỷ tới. Báo cáo nghiên cứu của các 
chuyên gia quốc tế về tài nguyên 
nước chỉ ra rằng, đến cuối thế kỷ 
XXI, phần lớn các nước ở khu vực 
châu Á sẽ phải đứng trước nguy cơ 
thiếu nước. Nguồn tài nguyên nước 

dưới đất đóng vai trò quan trọng, với 
khoảng 50% lượng nước khai thác 
phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống; 
khoảng 46% phục vụ cho tưới tiêu. 
Theo các chuyên gia, lượng nước 
dưới đất ngày càng cạn kiệt, một 
phần do sử dụng quá mức, một phần 
do nước ô nhiễm không thể sử dụng, 
điều này sẽ làm mở rộng khu vực khô 
cằn và bán khô cằn.

Tại Việt Nam, trên toàn Đồng bằng 
Bắc Bộ, mực nước trong tầng chứa 
nước Pleistocen liên tục bị hạ thấp 
do khai thác nước. Kết quả dự báo 
tốc độ hạ thấp mực nước giai đoạn 
2017-2022 tại một số khu vực phát 
triển kinh tế thuộc Hà Nội, Hưng Yên, 
Bắc Ninh, Nam Định khoảng 0,3-
0,5 m/năm. Tại Tây Nguyên, trong 
vòng hơn 10 năm qua, mực nước 
dưới đất đã giảm bình quân 3-5 m, 
có nơi giảm tới 6-8 m. Đặc biệt những 
năm gần đây, mùa khô hạn kéo dài 
làm cho tình trạng suy giảm nước 
dưới đất ngày càng nghiêm trọng. 

Mùa khô năm 2015, nguồn nước dưới 
đất tại TP Buôn Ma Thuột cạn kiệt, 
bình quân giảm 15.000 m³/ngày đêm 
so với trước và làm nhiều giếng đào 
cạn trơ đáy.

Để đánh giá thực trạng và nguyên 
nhân gây suy giảm tài nguyên nước 
dưới đất trong các thành tạo bazan ở 
tỉnh Đắk Lắk, đề tài đã sử dụng chuỗi 
số liệu quan trắc mực nước từ năm 
2000-2018 trong các lỗ khoan quan 
trắc của mạng quan trắc quốc gia 
trong các thành tạo bazan khu vực 
Buôn Ma Thuột; các phương pháp 
được sử dụng gồm: thống kê, phân 
tích tổng hợp dữ liệu quan trắc mực 
nước dưới đất của Trung tâm Quy 
hoạch và điều tra tài nguyên nước 
tại khu vực tỉnh Đắk Lắk; kế thừa, so 
sánh kết quả các công trình nghiên 
cứu trước đây liên quan tới tài nguyên 
nước. Ngoài ra, phương pháp viễn 
thám và GIS cũng được sử dụng để 
đánh giá sự biến động của lớp phủ 
rừng.

thựC trạng suy giảM MựC nưỚC DưỚi đất 
trong CÁC thành tạo bazan, tỉnh đắK LắK

Đặng Xuân Phong, Trương Phương Dung, Chu Nghĩa Đạt
Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Số liệu quan trắc mực nước dưới đất từ các giếng khoan trong các thành tạo bazan của tỉnh Đắk Lắk từ 
năm 2000 đến 2018 cho thấy, tại một số khu vực mực nước dưới đất có xu thế suy giảm tới >4 m. Điều 
đó chứng tỏ, ở các khu vực này lượng nước khai thác đang vượt quá lượng nước bổ cập từ nước mưa. 
Nguyên nhân chính của sự suy giảm mực nước dưới đất là do diện tích rừng giảm tới 75% và diện tích 
trồng cây công nghiệp tăng 70%, trong đó diện tích trồng cà phê tăng 18% giai đoạn 2000-2018. Lượng 
nước dưới đất khai thác chủ yếu phục vụ cho tưới cây cà phê trong mùa khô lên tới 1,2 triệu m3/ngày, 
gần bằng lượng bổ cập của nước mưa cho nước dưới đất. Để hạn chế sự suy giảm mực nước dưới đất, 
trước mắt cần áp dụng phương pháp tưới tiết kiệm, đặc biệt là cho cây cà phê; giải pháp lâu dài là phải 
trồng rừng, quy hoạch vùng trồng cà phê bền vững, tăng các công trình lưu giữ nước mặt và các giải 
pháp giảm vận tốc dòng chảy mặt để bổ sung cho nước dưới đất. Đây là những kết quả của đề tài mã số 
TN18/T10 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia KHCN-TN/16-20.
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đánh giá suy giảm nước dưới đất trong 
các thành tạo bazan

Suy giảm nước dưới đất trong 
các thành tạo khe nứt - lỗ hổng 
phun trào bazan Pleistocen (βqp) 

Trong thành tạo bazan Pleistocen 
(βqp) có 13 lỗ khoan quan trắc cho 
thấy mực nước dưới đất dao động 
mạnh (từ 2 đến 15 m). Các lỗ khoan 
có mực nước dao động trên 10 m 
nằm ở TP Buôn Ma Thuột và huyện 
Ea Hleo (70T, 29T).

Mực nước cao nhất và thấp nhất 
giữa các năm trong lỗ khoan dao 
động lớn từ 1-3 m (hình 1, 2). Theo 
tài liệu quan trắc, mực nước dưới đất 
từ năm 2000 đến năm 2018 có xu 
hướng giảm tại 9/13 lỗ khoan, trong 
đó các lỗ khoan tại Ea Hleo và Cư 
Mgar mực nước hạ thấp đến hơn 4 m 
(hình 3, 4).

Mực nước dưới đất hạ thấp nhất 
trùng với thời gian hạn hán nghiêm 
trọng xảy ra vào các năm 2005, 
2013, 2015 và 2016, tần suất 
diễn ra hạn hán xảy ra mau hơn 
trong 5 năm trở lại đây (hình 3, 4).

Đánh giá sự suy giảm nước dưới 
đất trong các thành tạo khe nứt - 
lỗ hổng phun trào bazan Pliocen - 
Pleistocen β(n2-qp)

Trong thành tạo bazan Pliocen - 
Pleistocen β(n2-qp) có 14 lỗ khoan 
quan trắc cho thấy mực nước dưới 
đất dao động lớn giống như trong 
thành tạo bazan Pleistocen (βqp). 
Các lỗ khoan có mực nước dao động 
lớn nằm ở khu vực Buôn Ma Thuột và 
Krông Ana (hình 5, 6).

Mực nước trung bình cao nhất 
và thấp nhất giữa các năm trong lỗ 
khoan dao động từ 1-5 m (hình 5, 6). 

Mực nước dưới đất từ năm 2000 đến 
năm 2018 có xu hướng giảm tại 7/14 
lỗ khoan, trong đó các lỗ khoan (C8b, 
C5a) tại Krông Ana có trị số hạ thấp 
mực nước >3 m (hình 7, 8). 

Các năm có mực nước dưới đất hạ 
thấp nhất trùng với thời gian hạn hán 
nghiêm trọng. Đặc biệt trong 5 năm 
trở lại đây, mực nước hạ thấp trong 
mùa khô lớn hơn so với các năm trước 
đó (hình 7, 8). Tại lỗ khoan C5a, mực 
nước cao khá ổn định và gần mặt đất, 
chứng tỏ nước dưới đất được phục 
hồi tốt trong thời kỳ mùa mưa, mặc 
dù mùa khô mực nước xuống thấp. 
Trong giai đoạn 2000-2018, mực 
nước tại một số lỗ khoan chịu ảnh 
hưởng của hồ chứa, đập thủy lợi có 
xu hướng tăng (do từ năm 2010 chịu 
ảnh hưởng của hồ Ea Nhái ở thượng 
lưu): cụ thể tại Hòa Phú, TP Buôn 
Ma Thuột (lỗ khoan 48T) tăng 1,6 

Ma Thuột cạn kiệt, bình quân giảm 15.000 m³/ngày đêm so với trước và làm nhiều 
giếng đào cạn trơ đáy. 

Để đánh giá thực trạng và nguyên nhân gây suy giảm tài nguyên nước dưới đất 
trong các thành tạo bazan ở tỉnh Đắk Lắk, đề tài đã sử dụng chuỗi số liệu quan trắc 
mực nước từ năm 2000-2018 trong các lỗ khoan quan trắc của mạng quan trắc quốc 
gia trong các thành tạo bazan khu vực Buôn Ma Thuột; các phương pháp được sử 
dụng gồm: thống kê, phân tích tổng hợp dữ liệu quan trắc mực nước dưới đất của 
Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước tại khu vực tỉnh Đắk Lắk; kế thừa, 
so sánh kết quả các công trình nghiên cứu trước đây liên quan tới tài nguyên nước. 
Ngoài ra, phương pháp viễn thám và GIS cũng được sử dụng để đánh giá sự biến động 
của lớp phủ rừng. 
Đánh giá suy giảm nước dưới đất trong các thành tạo bazan 

Suy giảm nước dưới đất trong các thành tạo khe nứt - lỗ hổng phun trào 
bazan Pleistocen (βqp)  

Trong thành tạo bazan Pleistocen (βqp) có 13 lỗ khoan quan trắc cho thấy mực 
nước dưới đất dao động mạnh (từ 2 đến 15 m). Các lỗ khoan có mực nước dao động 
trên 10 m nằm ở TP Buôn Ma Thuột và huyện Ea Hleo (70T, 29T). 

 

  

Mực nước cao nhất và thấp nhất giữa các năm trong lỗ khoan dao động lớn từ 1-
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Mgar mực nước hạ thấp đến hơn 4 m (hình 3, 4). 
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vào các năm 2005, 2013, 2015 và 2016, tần suất diễn ra hạn hán xảy ra mau hơn trong 
5 năm trở lại đây (hình 3, 4). 
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Ma Thuột cạn kiệt, bình quân giảm 15.000 m³/ngày đêm so với trước và làm nhiều 
giếng đào cạn trơ đáy. 

Để đánh giá thực trạng và nguyên nhân gây suy giảm tài nguyên nước dưới đất 
trong các thành tạo bazan ở tỉnh Đắk Lắk, đề tài đã sử dụng chuỗi số liệu quan trắc 
mực nước từ năm 2000-2018 trong các lỗ khoan quan trắc của mạng quan trắc quốc 
gia trong các thành tạo bazan khu vực Buôn Ma Thuột; các phương pháp được sử 
dụng gồm: thống kê, phân tích tổng hợp dữ liệu quan trắc mực nước dưới đất của 
Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước tại khu vực tỉnh Đắk Lắk; kế thừa, 
so sánh kết quả các công trình nghiên cứu trước đây liên quan tới tài nguyên nước. 
Ngoài ra, phương pháp viễn thám và GIS cũng được sử dụng để đánh giá sự biến động 
của lớp phủ rừng. 
Đánh giá suy giảm nước dưới đất trong các thành tạo bazan 

Suy giảm nước dưới đất trong các thành tạo khe nứt - lỗ hổng phun trào 
bazan Pleistocen (βqp)  

Trong thành tạo bazan Pleistocen (βqp) có 13 lỗ khoan quan trắc cho thấy mực 
nước dưới đất dao động mạnh (từ 2 đến 15 m). Các lỗ khoan có mực nước dao động 
trên 10 m nằm ở TP Buôn Ma Thuột và huyện Ea Hleo (70T, 29T). 

 

  

Mực nước cao nhất và thấp nhất giữa các năm trong lỗ khoan dao động lớn từ 1-
3 m (hình 1, 2). Theo tài liệu quan trắc, mực nước dưới đất từ năm 2000 đến năm 
2018 có xu hướng giảm tại 9/13 lỗ khoan, trong đó các lỗ khoan tại Ea Hleo và Cư 
Mgar mực nước hạ thấp đến hơn 4 m (hình 3, 4). 
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5 năm trở lại đây (hình 3, 4). 
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hình 1. Lỗ khoan 29t tại huyện Ea hleo. hình 2. Lỗ khoan 70t tại tP buôn ma thuột.

Ma Thuột cạn kiệt, bình quân giảm 15.000 m³/ngày đêm so với trước và làm nhiều 
giếng đào cạn trơ đáy. 

Để đánh giá thực trạng và nguyên nhân gây suy giảm tài nguyên nước dưới đất 
trong các thành tạo bazan ở tỉnh Đắk Lắk, đề tài đã sử dụng chuỗi số liệu quan trắc 
mực nước từ năm 2000-2018 trong các lỗ khoan quan trắc của mạng quan trắc quốc 
gia trong các thành tạo bazan khu vực Buôn Ma Thuột; các phương pháp được sử 
dụng gồm: thống kê, phân tích tổng hợp dữ liệu quan trắc mực nước dưới đất của 
Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước tại khu vực tỉnh Đắk Lắk; kế thừa, 
so sánh kết quả các công trình nghiên cứu trước đây liên quan tới tài nguyên nước. 
Ngoài ra, phương pháp viễn thám và GIS cũng được sử dụng để đánh giá sự biến động 
của lớp phủ rừng. 
Đánh giá suy giảm nước dưới đất trong các thành tạo bazan 

Suy giảm nước dưới đất trong các thành tạo khe nứt - lỗ hổng phun trào 
bazan Pleistocen (βqp)  

Trong thành tạo bazan Pleistocen (βqp) có 13 lỗ khoan quan trắc cho thấy mực 
nước dưới đất dao động mạnh (từ 2 đến 15 m). Các lỗ khoan có mực nước dao động 
trên 10 m nằm ở TP Buôn Ma Thuột và huyện Ea Hleo (70T, 29T). 

 

  

Mực nước cao nhất và thấp nhất giữa các năm trong lỗ khoan dao động lớn từ 1-
3 m (hình 1, 2). Theo tài liệu quan trắc, mực nước dưới đất từ năm 2000 đến năm 
2018 có xu hướng giảm tại 9/13 lỗ khoan, trong đó các lỗ khoan tại Ea Hleo và Cư 
Mgar mực nước hạ thấp đến hơn 4 m (hình 3, 4). 

 

  

  
 

Mực nước dưới đất hạ thấp nhất trùng với thời gian hạn hán nghiêm trọng xảy ra 
vào các năm 2005, 2013, 2015 và 2016, tần suất diễn ra hạn hán xảy ra mau hơn trong 
5 năm trở lại đây (hình 3, 4). 
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Ma Thuột cạn kiệt, bình quân giảm 15.000 m³/ngày đêm so với trước và làm nhiều 
giếng đào cạn trơ đáy. 

Để đánh giá thực trạng và nguyên nhân gây suy giảm tài nguyên nước dưới đất 
trong các thành tạo bazan ở tỉnh Đắk Lắk, đề tài đã sử dụng chuỗi số liệu quan trắc 
mực nước từ năm 2000-2018 trong các lỗ khoan quan trắc của mạng quan trắc quốc 
gia trong các thành tạo bazan khu vực Buôn Ma Thuột; các phương pháp được sử 
dụng gồm: thống kê, phân tích tổng hợp dữ liệu quan trắc mực nước dưới đất của 
Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước tại khu vực tỉnh Đắk Lắk; kế thừa, 
so sánh kết quả các công trình nghiên cứu trước đây liên quan tới tài nguyên nước. 
Ngoài ra, phương pháp viễn thám và GIS cũng được sử dụng để đánh giá sự biến động 
của lớp phủ rừng. 
Đánh giá suy giảm nước dưới đất trong các thành tạo bazan 

Suy giảm nước dưới đất trong các thành tạo khe nứt - lỗ hổng phun trào 
bazan Pleistocen (βqp)  

Trong thành tạo bazan Pleistocen (βqp) có 13 lỗ khoan quan trắc cho thấy mực 
nước dưới đất dao động mạnh (từ 2 đến 15 m). Các lỗ khoan có mực nước dao động 
trên 10 m nằm ở TP Buôn Ma Thuột và huyện Ea Hleo (70T, 29T). 

 

  

Mực nước cao nhất và thấp nhất giữa các năm trong lỗ khoan dao động lớn từ 1-
3 m (hình 1, 2). Theo tài liệu quan trắc, mực nước dưới đất từ năm 2000 đến năm 
2018 có xu hướng giảm tại 9/13 lỗ khoan, trong đó các lỗ khoan tại Ea Hleo và Cư 
Mgar mực nước hạ thấp đến hơn 4 m (hình 3, 4). 

 

  

  
 

Mực nước dưới đất hạ thấp nhất trùng với thời gian hạn hán nghiêm trọng xảy ra 
vào các năm 2005, 2013, 2015 và 2016, tần suất diễn ra hạn hán xảy ra mau hơn trong 
5 năm trở lại đây (hình 3, 4). 
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hình 3. Lỗ khoan Cb3-ii tại Ea hleo. hình 4. Lỗ khoan Cb1-ii tại Cư mgar.
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m (hình 9); tại xã Ea Knuếc, huyện 
Krông Pắc (lỗ khoan C5o) tăng 7,5 
m (hình 10). Đây là một trong những 
giải pháp tốt để bổ cập cho nước dưới 
đất từ việc xây dựng các hồ đập chứa 
nước. Các lỗ khoan còn lại, mực nước 
dưới đất có xu hướng ổn định.

nguyên nhân và các giải pháp giảm thiểu 
hạ thấp mực nước dưới đất

Ở Tây Nguyên nói chung và Đắk 
Lắk nói riêng có hai mùa rõ rệt là 
mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa kéo 
dài từ tháng 5 đến tháng 10, lượng 
mưa chiếm tới 80-90% lượng mưa 
cả năm. Tổng lượng nước mưa trung 

bình năm dao động khoảng 94,5 tỷ 
m3/năm. Nước dưới đất trong bazan 
có nguồn cấp chủ yếu từ nước mưa 
nên sự dao động lượng mưa lớn sẽ 
ảnh hưởng tới mực nước dưới đất. 
Hiện nay, ở tỉnh Đắk Lắk, nước dưới 
đất là nguồn nước chính phục vụ 
tưới cho cây công nghiệp, chủ yếu 

Đánh giá sự suy giảm nước dưới đất trong các thành tạo khe nứt - lỗ hổng 
phun trào bazan Pliocen - Pleistocen β(n2-qp) 

Trong thành tạo bazan Pliocen - Pleistocen β(n2-qp) có 14 lỗ khoan quan trắc 
cho thấy mực nước dưới đất dao động lớn giống như trong thành tạo bazan Pleistocen 
(βqp). Các lỗ khoan có mực nước dao động lớn nằm ở khu vực Buôn Ma Thuột và 
Krông Ana (hình 5, 6). 

 

  

 
Mực nước trung bình cao nhất và thấp nhất giữa các năm trong lỗ khoan dao 

động từ 1-5 m (hình 5, 6). Mực nước dưới đất từ năm 2000 đến năm 2018 có xu 
hướng giảm tại 7/14 lỗ khoan, trong đó các lỗ khoan (C8b, C5a) tại Krông Ana có trị 
số hạ thấp mực nước >3 m (hình 7, 8).  

 

 

 

 
 

 
 

Các năm có mực nước dưới đất hạ thấp nhất trùng với thời gian hạn hán nghiêm 
trọng. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, mực nước hạ thấp trong mùa khô lớn hơn so 
với các năm trước đó (hình 7, 8). Tại lỗ khoan C5a, mực nước cao khá ổn định và gần 
mặt đất, chứng tỏ nước dưới đất được phục hồi tốt trong thời kỳ mùa mưa, mặc dù 
mùa khô mực nước xuống thấp. Trong giai đoạn 2000-2018, mực nước tại một số lỗ 
khoan chịu ảnh hưởng của hồ chứa, đập thủy lợi có xu hướng tăng (do từ năm 2010 
chịu ảnh hưởng của hồ Ea Nhái ở thượng lưu): cụ thể tại Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột 
(lỗ khoan 48T) tăng 1,6 m (hình 9); tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc (lỗ khoan C5o) 
tăng 7,5 m (hình 10). Đây là một trong những giải pháp tốt để bổ cập cho nước dưới 
đất từ việc xây dựng các hồ đập chứa nước. Các lỗ khoan còn lại, mực nước dưới đất 
có xu hướng ổn định. 
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hình 5. Lỗ khoan 69t tại buôn ma thuột. hình 6. Lỗ khoan 72t tại krông ana.

Đánh giá sự suy giảm nước dưới đất trong các thành tạo khe nứt - lỗ hổng 
phun trào bazan Pliocen - Pleistocen β(n2-qp) 

Trong thành tạo bazan Pliocen - Pleistocen β(n2-qp) có 14 lỗ khoan quan trắc 
cho thấy mực nước dưới đất dao động lớn giống như trong thành tạo bazan Pleistocen 
(βqp). Các lỗ khoan có mực nước dao động lớn nằm ở khu vực Buôn Ma Thuột và 
Krông Ana (hình 5, 6). 

 

  

 
Mực nước trung bình cao nhất và thấp nhất giữa các năm trong lỗ khoan dao 

động từ 1-5 m (hình 5, 6). Mực nước dưới đất từ năm 2000 đến năm 2018 có xu 
hướng giảm tại 7/14 lỗ khoan, trong đó các lỗ khoan (C8b, C5a) tại Krông Ana có trị 
số hạ thấp mực nước >3 m (hình 7, 8).  

 

 

 

 
 

 
 

Các năm có mực nước dưới đất hạ thấp nhất trùng với thời gian hạn hán nghiêm 
trọng. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, mực nước hạ thấp trong mùa khô lớn hơn so 
với các năm trước đó (hình 7, 8). Tại lỗ khoan C5a, mực nước cao khá ổn định và gần 
mặt đất, chứng tỏ nước dưới đất được phục hồi tốt trong thời kỳ mùa mưa, mặc dù 
mùa khô mực nước xuống thấp. Trong giai đoạn 2000-2018, mực nước tại một số lỗ 
khoan chịu ảnh hưởng của hồ chứa, đập thủy lợi có xu hướng tăng (do từ năm 2010 
chịu ảnh hưởng của hồ Ea Nhái ở thượng lưu): cụ thể tại Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột 
(lỗ khoan 48T) tăng 1,6 m (hình 9); tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc (lỗ khoan C5o) 
tăng 7,5 m (hình 10). Đây là một trong những giải pháp tốt để bổ cập cho nước dưới 
đất từ việc xây dựng các hồ đập chứa nước. Các lỗ khoan còn lại, mực nước dưới đất 
có xu hướng ổn định. 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Độ
 sâ

u 
m

ực
nư

ớc
 (m

)

Năm

DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC LỖ KHOAN C8b TẦNG CHỨA NƯỚC βN2-Q1
GIAI ĐOẠN 2000 - 2019

Mực nước trung bình tháng Đường xu hướng

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Độ
 sâ

u 
m

ực
nư

ớc
 (m

)

Năm

DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC LỖ KHOAN C5a TẦNG CHỨA NƯỚC βN2-Q1
GIAI ĐOẠN 2000 - 2019

Mực nước trung bình tháng Đường xu hướng

Đánh giá sự suy giảm nước dưới đất trong các thành tạo khe nứt - lỗ hổng 
phun trào bazan Pliocen - Pleistocen β(n2-qp) 

Trong thành tạo bazan Pliocen - Pleistocen β(n2-qp) có 14 lỗ khoan quan trắc 
cho thấy mực nước dưới đất dao động lớn giống như trong thành tạo bazan Pleistocen 
(βqp). Các lỗ khoan có mực nước dao động lớn nằm ở khu vực Buôn Ma Thuột và 
Krông Ana (hình 5, 6). 

 

  

 
Mực nước trung bình cao nhất và thấp nhất giữa các năm trong lỗ khoan dao 

động từ 1-5 m (hình 5, 6). Mực nước dưới đất từ năm 2000 đến năm 2018 có xu 
hướng giảm tại 7/14 lỗ khoan, trong đó các lỗ khoan (C8b, C5a) tại Krông Ana có trị 
số hạ thấp mực nước >3 m (hình 7, 8).  

 

 

 

 
 

 
 

Các năm có mực nước dưới đất hạ thấp nhất trùng với thời gian hạn hán nghiêm 
trọng. Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, mực nước hạ thấp trong mùa khô lớn hơn so 
với các năm trước đó (hình 7, 8). Tại lỗ khoan C5a, mực nước cao khá ổn định và gần 
mặt đất, chứng tỏ nước dưới đất được phục hồi tốt trong thời kỳ mùa mưa, mặc dù 
mùa khô mực nước xuống thấp. Trong giai đoạn 2000-2018, mực nước tại một số lỗ 
khoan chịu ảnh hưởng của hồ chứa, đập thủy lợi có xu hướng tăng (do từ năm 2010 
chịu ảnh hưởng của hồ Ea Nhái ở thượng lưu): cụ thể tại Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột 
(lỗ khoan 48T) tăng 1,6 m (hình 9); tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc (lỗ khoan C5o) 
tăng 7,5 m (hình 10). Đây là một trong những giải pháp tốt để bổ cập cho nước dưới 
đất từ việc xây dựng các hồ đập chứa nước. Các lỗ khoan còn lại, mực nước dưới đất 
có xu hướng ổn định. 
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hình 7. Lỗ khoan C8b tại krông ana. hình 8. Lỗ khoan C5a tại krông ana.

  

 
 

 
 

Nguyên nhân và các giải pháp giảm thiểu hạ thấp mực nước dưới đất 
Ở Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng có hai mùa rõ rệt là mùa khô và 

mùa mưa. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa chiếm tới 80-90% 
lượng mưa cả năm. Tổng lượng nước mưa trung bình năm dao động khoảng 94,5 tỷ 
m3/năm. Nước dưới đất trong bazan có nguồn cấp chủ yếu từ nước mưa nên sự dao 
động lượng mưa lớn sẽ ảnh hưởng tới mực nước dưới đất. Hiện nay, ở tỉnh Đắk Lắk, 
nước dưới đất là nguồn nước chính phục vụ tưới cho cây công nghiệp, chủ yếu là tưới 
cây cà phê. Diện tích trồng cà phê năm 2018 là 203.063 ha. Theo điều tra của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ các nguồn nước sử dụng cho 
tưới cà phê từ nguồn nước dưới đất chiếm khoảng 56%. Trên thực tế, cứ mỗi ha trồng 
trung bình 1.100 cây cà phê, một mùa khô tưới trung bình 3-4 lần, mỗi lần tưới 
khoảng 0,5 m3/cây, thì mỗi mùa khô cần lượng nước tưới là khoảng 1.650 m3/ha cà 
phê. Như vậy, tổng lượng nước dưới đất dùng để tưới cho 113.715 ha cà phê trong 
một vụ (150 ngày mùa khô) trên toàn vùng nghiên cứu là khoảng 187.630.000 m3 
(năm 2018). Lưu lượng khai thác tính trung bình 5 tháng mùa khô giai đoạn 2000-
2018 là 1.234.409 m3/ngày, chiếm trên 82% lượng nước bổ cập tự nhiên từ nước mưa 
là 1.500.000 m3/ngày. Lưu lượng khai thác phục vụ tưới cho cà phê nếu tính cả phục 
vụ cho các mục đích khác như ăn uống và sinh hoạt khoảng 160.000 m3/ngày, tương 
đồng với số liệu thống kê của Trung tâm Quy hoạch điều tra tài nguyên nước quốc gia 
là 1.345.408 m3/ngày cho toàn khu vực Tây Nguyên năm 2017 và chưa vượt quá 
lượng nước bổ cập tự nhiên, song cũng đang rất gần với lượng bổ cập này. Qua phân 
tích số liệu quan trắc mực nước dưới đất tại một số vùng trọng điểm trồng cà phê cho 
thấy, mực nước dưới đất có xu hướng giảm vài mét trong giai đoạn 2000-2018, điều 
đó chứng tỏ tại nơi đó lượng nước khai thác đã có dấu hiệu vượt quá mức độ bổ cập 
nước từ nước mưa và đang khai thác vào trữ lượng tĩnh, không thể bổ sung được hoàn 
toàn trong mùa mưa. 

Ngoài ra, sự suy giảm nước dưới đất còn bị ảnh hưởng bởi diện tích rừng tự 
nhiên bị thu hẹp và diện tích trồng cây công nghiệp tăng lên, đặc biệt là cây cà phê. Sử 
dụng ảnh vệ tinh Landsats và Sentinel-2 để đánh giá sự thay đổi diện tích rừng tự 
nhiên trong các thành tạo bazan tỉnh Đắk Lắk từ 2010-2018 cho thấy, diện tích rừng tự 
nhiên trong các thành tạo bazan của Đắk Lắk giảm 22.960 ha (75%). Diện tích rừng 
giảm làm tăng lượng dòng chảy mặt và giảm khả năng bổ sung cho nước dưới đất. 
Một nguyên nhân nữa cần phải kể đến là việc khoan lấy nước tràn lan gây ra hiện 
tượng thông tầng chứa nước, nước chảy từ tầng trên xuống tầng dưới gây suy giảm 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Đ
ộ 

sâ
u 

m
ự

c
nư

ớ
c 

(m
)

Năm

DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC LỖ KHOAN LK48T TẦNG CHỨA NƯỚC βN2-Q1
GIAI ĐOẠN 2000 - 2019

Mực nước trung bình tháng Đường xu hướng

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Đ
ộ 

sâ
u 

m
ự

c
nư

ớ
c 

(m
)

Năm

DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC LỖ KHOAN C5o TẦNG CHỨA NƯỚC βN2-Q1
GIAI ĐOẠN 2000 - 2019

Mực nước trung bình tháng Đường xu hướng
  

 
 

 
 

Nguyên nhân và các giải pháp giảm thiểu hạ thấp mực nước dưới đất 
Ở Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng có hai mùa rõ rệt là mùa khô và 

mùa mưa. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa chiếm tới 80-90% 
lượng mưa cả năm. Tổng lượng nước mưa trung bình năm dao động khoảng 94,5 tỷ 
m3/năm. Nước dưới đất trong bazan có nguồn cấp chủ yếu từ nước mưa nên sự dao 
động lượng mưa lớn sẽ ảnh hưởng tới mực nước dưới đất. Hiện nay, ở tỉnh Đắk Lắk, 
nước dưới đất là nguồn nước chính phục vụ tưới cho cây công nghiệp, chủ yếu là tưới 
cây cà phê. Diện tích trồng cà phê năm 2018 là 203.063 ha. Theo điều tra của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ các nguồn nước sử dụng cho 
tưới cà phê từ nguồn nước dưới đất chiếm khoảng 56%. Trên thực tế, cứ mỗi ha trồng 
trung bình 1.100 cây cà phê, một mùa khô tưới trung bình 3-4 lần, mỗi lần tưới 
khoảng 0,5 m3/cây, thì mỗi mùa khô cần lượng nước tưới là khoảng 1.650 m3/ha cà 
phê. Như vậy, tổng lượng nước dưới đất dùng để tưới cho 113.715 ha cà phê trong 
một vụ (150 ngày mùa khô) trên toàn vùng nghiên cứu là khoảng 187.630.000 m3 
(năm 2018). Lưu lượng khai thác tính trung bình 5 tháng mùa khô giai đoạn 2000-
2018 là 1.234.409 m3/ngày, chiếm trên 82% lượng nước bổ cập tự nhiên từ nước mưa 
là 1.500.000 m3/ngày. Lưu lượng khai thác phục vụ tưới cho cà phê nếu tính cả phục 
vụ cho các mục đích khác như ăn uống và sinh hoạt khoảng 160.000 m3/ngày, tương 
đồng với số liệu thống kê của Trung tâm Quy hoạch điều tra tài nguyên nước quốc gia 
là 1.345.408 m3/ngày cho toàn khu vực Tây Nguyên năm 2017 và chưa vượt quá 
lượng nước bổ cập tự nhiên, song cũng đang rất gần với lượng bổ cập này. Qua phân 
tích số liệu quan trắc mực nước dưới đất tại một số vùng trọng điểm trồng cà phê cho 
thấy, mực nước dưới đất có xu hướng giảm vài mét trong giai đoạn 2000-2018, điều 
đó chứng tỏ tại nơi đó lượng nước khai thác đã có dấu hiệu vượt quá mức độ bổ cập 
nước từ nước mưa và đang khai thác vào trữ lượng tĩnh, không thể bổ sung được hoàn 
toàn trong mùa mưa. 

Ngoài ra, sự suy giảm nước dưới đất còn bị ảnh hưởng bởi diện tích rừng tự 
nhiên bị thu hẹp và diện tích trồng cây công nghiệp tăng lên, đặc biệt là cây cà phê. Sử 
dụng ảnh vệ tinh Landsats và Sentinel-2 để đánh giá sự thay đổi diện tích rừng tự 
nhiên trong các thành tạo bazan tỉnh Đắk Lắk từ 2010-2018 cho thấy, diện tích rừng tự 
nhiên trong các thành tạo bazan của Đắk Lắk giảm 22.960 ha (75%). Diện tích rừng 
giảm làm tăng lượng dòng chảy mặt và giảm khả năng bổ sung cho nước dưới đất. 
Một nguyên nhân nữa cần phải kể đến là việc khoan lấy nước tràn lan gây ra hiện 
tượng thông tầng chứa nước, nước chảy từ tầng trên xuống tầng dưới gây suy giảm 
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hình 9. Lỗ khoan Lk48t tại buôn ma thuột.  hình 10. Lỗ khoan C5o tại krông Pắc.
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là tưới cây cà phê. Diện tích trồng cà 
phê năm 2018 là 203.063 ha. Theo 
điều tra của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ các 
nguồn nước sử dụng cho tưới cà phê 
từ nguồn nước dưới đất chiếm khoảng 
56%. Trên thực tế, cứ mỗi ha trồng 
trung bình 1.100 cây cà phê, một mùa 
khô tưới trung bình 3-4 lần, mỗi lần 
tưới khoảng 0,5 m3/cây, thì mỗi mùa 
khô cần lượng nước tưới là khoảng 
1.650 m3/ha cà phê. Như vậy, tổng 
lượng nước dưới đất dùng để tưới cho 
113.715 ha cà phê trong một vụ (150 
ngày mùa khô) trên toàn vùng nghiên 
cứu là khoảng 187.630.000 m3 (năm 
2018). Lưu lượng khai thác tính trung 
bình 5 tháng mùa khô giai đoạn 2000-
2018 là 1.234.409 m3/ngày, chiếm 
trên 82% lượng nước bổ cập tự nhiên 
từ nước mưa là 1.500.000 m3/ngày. 
Lưu lượng khai thác phục vụ tưới cho 
cà phê nếu tính cả phục vụ cho các 
mục đích khác như ăn uống và sinh 
hoạt khoảng 160.000 m3/ngày, tương 
đồng với số liệu thống kê của Trung 
tâm Quy hoạch điều tra tài nguyên 
nước quốc gia là 1.345.408 m3/ngày 
cho toàn khu vực Tây Nguyên năm 
2017 và chưa vượt quá lượng nước 
bổ cập tự nhiên, song cũng đang rất 
gần với lượng bổ cập này. Qua phân 
tích số liệu quan trắc mực nước dưới 
đất tại một số vùng trọng điểm trồng 
cà phê cho thấy, mực nước dưới đất 
có xu hướng giảm vài mét trong giai 
đoạn 2000-2018, điều này chứng tỏ 
tại nơi đó lượng nước khai thác đã 
có dấu hiệu vượt quá mức độ bổ cập 
nước từ nước mưa và đang khai thác 
vào trữ lượng tĩnh, không thể bổ sung 
được hoàn toàn trong mùa mưa.

Ngoài ra, sự suy giảm nước dưới 
đất còn bị ảnh hưởng bởi diện tích 
rừng tự nhiên bị thu hẹp và diện tích 
trồng cây công nghiệp tăng lên, đặc 
biệt là cây cà phê. Sử dụng ảnh vệ 
tinh Landsats và Sentinel-2 để đánh 
giá sự thay đổi diện tích rừng tự nhiên 
trong các thành tạo bazan tỉnh Đắk 
Lắk từ 2010-2018 cho thấy, diện tích 
rừng tự nhiên trong các thành tạo 

bazan của Đắk Lắk giảm 22.960 ha 
(75%). Diện tích rừng giảm làm tăng 
lượng dòng chảy mặt và giảm khả 
năng bổ sung cho nước dưới đất. Một 
nguyên nhân nữa cần phải kể đến 
là việc khoan lấy nước tràn lan gây 
ra hiện tượng thông tầng chứa nước, 
nước chảy từ tầng trên xuống tầng 
dưới gây suy giảm mực nước. Theo 
thống kê chưa đầy đủ, tại Đắk Lắk có 
tới trên 570 lỗ khoan do người dân tự 
khoan phục vụ sinh hoạt và sản xuất. 

Để ngăn ngừa sự suy giảm mực 
nước dưới đất diễn ra tại một số khu 
vực trong các thành tạo bazan Tây 
Nguyên, cần xây dựng và áp dụng 
rộng rãi quy trình kỹ thuật tưới nước 
hợp lý, tiết kiệm, tưới nước đúng thời 
điểm cho cây cà phê. Lượng nước tưới 
cho cà phê có thể giảm từ 0,6 m3/cây
 xuống còn 0,4 m3/cây, tiết kiệm được 
33% lượng nước mà năng suất không 
giảm, đồng thời tạo lập hệ sinh thái 
che bóng tầng cao hợp lý trong các 
vườn cà phê, giúp giảm nhiệt độ đất 
và không khí trong vườn, hạn chế sự 
bốc thoát hơi nước từ vườn cây và 
quy hoạch nguồn nước tưới, tận dụng 
nguồn nước mặt. Đối với những khu 
vực gặp khó khăn về nguồn nước thì 
có khuyến cáo chuyển đổi sang các 
cây trồng có khả năng chịu hạn hơn.

Ngoài biện pháp nêu trên, cần 
phát triển các công trình lưu giữ nước 
mặt, giảm tốc độ dòng chảy mặt để 
có thời gian ngấm xuống đất bổ sung 
cho nước dưới đất và công trình bổ 
cập trực tiếp nước mặt cho tầng chứa 
nước, tăng diện tích rừng trồng và quy 
hoạch khu vực phát triển cây cà phê 
bền vững.

Kết luận

Qua việc đánh giá số liệu quan 
trắc mực nước trong các thành tạo 
bazan ở Đắk Lắk cho thấy: 

- Mực nước dưới đất trong các 
tầng chứa nước bazan Buôn Ma 
Thuột dao động lớn giữa mùa khô và 
mùa mưa và giữa các năm đến 500 
mm, chiếm khoảng 25% tổng lượng 

mưa. Mực nước dưới đất của các 
tầng chứa nước tại một số nơi có hiện 
tượng giảm trong giai đoạn 2000-
2018 từ vài mét đến >4 m, điều đó 
cho thấy lượng nước khai thác từ nước 
dưới đất vào mùa khô đang vượt quá 
lượng nước bổ cập từ nước mưa, tình 
trạng này kéo dài sẽ gây ra cạn kiệt 
tài nguyên nước ngầm. Lượng nước 
đang khai thác vào mùa khô chủ yếu 
phục vụ cho tưới cà phê vào khoảng 
1,2 triệu m3/ngày và đang gần tiệm 
cận tới lượng nước bổ cập từ nước 
mưa 1,5 triệu m3/ngày. 

- Nguyên nhân của sự suy giảm 
mực nước dưới đất là do diện tích rừng 
bị giảm tới 75% và diện tích trồng cây 
công nghiệp tăng 70%, trong đó diện 
tích trồng cà phê tăng 18% nên lượng 
nước dưới đất khai thác tăng đáng kể. 
Để giảm thiểu sự suy giảm tài nguyên 
nước, cần tiến hành đồng thời các giải 
pháp triển khai mô hình tưới tiết kiệm 
nước cho cây cà phê và tăng cường 
công trình lưu giữ nước mặt, giảm tốc 
độ dòng chảy mặt để bổ sung cho 
nước dưới đất. Giải pháp lâu dài là 
bảo vệ rừng tự nhiên và tăng cường 
rừng trồng, quy hoạch khu vực phát 
triển cây công nghiệp theo hướng 
bền vững ?
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Sản xuất vật liệu xây 
dựng nói chung, sản 
phẩm gạch nói riêng 
là lĩnh vực được ưu tiên 

nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. 
Hàng năm, nhu cầu về gạch xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
khá lớn (khoảng 1,5 tỷ viên). Gạch 
xây dựng cung cấp cho thị trường 
trong tỉnh đến thời điểm trước năm 
2017 chủ yếu vẫn là gạch nung thủ 
công từ đất sét, gây ô nhiễm môi 
trường và làm mất đất canh tác. 
Chính vì vậy, chủ trương của Thanh 
Hóa là từng bước xóa lò gạch thủ 
công, thực hiện định hướng và quy 
hoạch của Chính phủ về phát triển 
gạch không nung trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, 
đến năm 2017 tỉnh vẫn còn 132 
cơ sở sản xuất gạch đất sét nung 
thủ công với sản lượng 1,1 tỷ viên. 
Toàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 
100 cơ sở sản xuất gạch không 
nung, nhưng đó chỉ là các loại gạch 
sản xuất mang tính thủ công, chất 
lượng thấp, không đạt tiêu chuẩn. 
Số liệu thống kê cho thấy nhu cầu 
về dây chuyền sản xuất gạch không 
nung có sản lượng lớn, chất lượng 
đảm bảo là rất cao. Xây dựng một 
dây chuyền sản xuất gạch không 

nung với công nghệ phù hợp sẽ 
đáp ứng được nhu cầu về gạch xây 
dựng ở địa phương, phù hợp với 
quy hoạch, định hướng phát triển 
vật liệu xây dựng của tỉnh Thanh 
Hóa. Tuy nhiên, điều kiện để đáp 
ứng được dây chuyền này phải 
đảm bảo 2 yếu tố: nguyên liệu đầu 
vào sẵn có; doanh nghiệp, đơn vị 
tiếp nhận dây chuyền phải có đủ 
lực lượng lao động để đáp ứng tối 
đa công suất vận hành.

Tại Thanh Hóa, nguồn nguyên 
liệu sẵn có trên địa bàn rất thích 
hợp cho sản xuất một số loại vật 

liệu xây dựng không nung, thân 
thiện với môi trường. Trong đó, 
nguồn nguyên liệu cát, xi măng, 
bột đá khá phong phú, dồi dào. 
Đây là một trong những yếu tố đầu 
vào quan trọng để xây dựng dây 
chuyền sản xuất gạch không nung 
tiên tiến, công suất lớn.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 
1 Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp 
công lập, trực thuộc Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh 
Hóa. Cơ sở có chức năng tổ chức 
thực hiện việc chữa bệnh, điều trị 
nghiện ma túy; phòng, chống tái 

xây Dựng Dây Chuyền sản xuất gạCh KhÔng nung 
từ nguyên LiỆu sẵn Có
Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của địa phương về gạch xây dựng, khai thác nguồn nguyên liệu sẵn 
có, cũng như lực lượng lao động dồi dào, ổn định, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa đã đề xuất 
và được phê duyệt thực hiện dự án “Xây dựng dây chuyền sản xuất gạch không nung từ đá mạt, cát 
và nguyên liệu sẵn có khác tại tỉnh Thanh Hóa”. Đây là dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, 
chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, 
vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025. Kết quả của dự án đã góp phần tăng nguồn thu cho đơn 
vị chủ trì, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần xóa bỏ lò gạch thủ công truyền thống 
gây ô nhiễm môi trường.
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nghiện, giáo dục phục hồi hành 
vi, nhân cách; tư vấn dạy văn hóa, 
dạy nghề; tổ chức lao động trị liệu… 
Hàng năm, cơ sở này được giao 
kế hoạch tiếp nhận 550-850 đối 
tượng vào cai nghiện ma túy. Sau 
thời gian cai cắt cơn theo quy định 
của pháp luật, các đối tượng được 
chăm sóc y tế, phục hồi sức khỏe, 
giáo dục hành vi, nhân cách, đào 
tạo nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm 
và đảm bảo có thu nhập ổn định 
đời sống tại cộng đồng. Đây là 
nguồn lao động ổn định, tiềm năng, 
có nhu cầu được đào tạo nghề, việc 
làm. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết 
của địa phương về gạch xây dựng; 
khai thác nguồn nguyên liệu sẵn 
có, cũng như lực lượng lao động dồi 
dào, ổn định, Cơ sở Cai nghiện số 
1 Thanh Hóa đã đề xuất và được 
Bộ Khoa học và Công nghệ phê 
duyệt thực hiện dự án “Xây dựng 
dây chuyền sản xuất gạch không 
nung từ đá mạt, cát và nguyên liệu 
sẵn có khác tại tỉnh Thanh Hóa”. 
Mục tiêu của dự án là tiếp nhận, 
làm chủ và triển khai dây chuyền 
công nghệ sản xuất gạch không 
nung từ cát, đá mạt, xi măng và 
nguồn nguyên liệu sẵn có; sản xuất 
được 4 triệu viên gạch trong thời 
gian thực hiện dự án (hơn 2 năm); 
đào tạo 10 kỹ thuật viên và 100 lao 
động; góp phần vào mục tiêu thay 
thế dần gạch đất sét nung gây ô 
nhiễm môi trường và tiết kiệm đất 
nông nghiệp…

Để thực hiện thành công dự án, 
mang lại hiệu quả và đạt được mục 
tiêu như mong muốn, đơn vị chủ trì 
đã tiến hành điều tra, khảo sát một 
số nội dung như: thông tin cơ bản 
về công nghệ gạch không nung 
đang được áp dụng tại địa phương, 
mặt bằng triển khai dự án, nguyên 
liệu đầu vào tại Thanh Hóa… Đơn vị 
chủ trì cũng đã tiếp nhận công nghệ 
sản xuất gạch không nung từ Công 
ty TNHH Thiết bị Gia Hưng và được 

công ty này thực hiện từng bước từ 
thiết kế mặt bằng, nhà xưởng đến 
thiết kế tổng thể nhà máy; sau đó 
tiến hành đào tạo, tập huấn cho các 
kỹ thuật viên và người lao động. 
Đơn vị chuyển giao công nghệ đã 
chuyển giao các quy trình sản xuất 
gạch không nung từ đá mạt, cát và 
nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Thanh 
Hóa: xử lý nguyên liệu đầu vào; kỹ 
thuật định lượng nguyên liệu; phối 
trộn tự động nguyên liệu; kỹ thuật 
ép và vận hành thiết bị ép, tạo hình 
sản phẩm viên gạch; bảo dưỡng 
thành phẩm sau ép đạt tiêu chuẩn; 
vận hành tổng thể dây chuyền thiết 
bị sản xuất; bảo dưỡng dây chuyền 
thiết bị…

Dự án đã tiến hành xây dựng 
mặt bằng, cơ sở vật chất và ký 
hợp đồng thu mua nguyên liệu 
đầu vào. Địa điểm triển khai dự án 
có diện tích là 30.000 m2 (toàn bộ 
diện tích mặt bằng hiện có đang sử 
dụng sản xuất gạch đất sét nung 
của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 
Thanh Hóa trên địa bàn thôn Kim 
Sơn, xã Hoàng Giang, huyện Nông 
Cống). Địa điểm này gần đường 
giao thông, gần nguồn cung cấp 
nguyên liệu với trữ lượng lớn, đáp 
ứng nhu cầu lâu dài cho sản xuất.

Hiện nay, dây chuyền đã được 
đưa vào sản xuất ổn định, sản 
xuất được 4 triệu viên gạch đạt 
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 
6477:2016 với 2 chủng loại chính 
là gạch 2 lỗ và gạch đặc: gạch đặc 
có sản lượng 2 triệu viên (mác M5 
1,4 triệu viên, mác M7,5 400 nghìn 
viên, mác M10: 200 nghìn viên); 
gạch rỗng 2 lỗ có sản lượng 2 triệu 
viên (mác M5: 1,4 triệu viên, mác 
M7,5: 400 nghìn viên, mác M10: 
200 nghìn viên). Kết quả kiểm định 
chất lượng gạch cho kết quả tốt, 

đạt yêu cầu về cường độ, độ hút 
nước, có thể sử dụng tốt cho các 
công trình xây dựng có tiêu chuẩn 
cao. Đặc biệt, so với gạch đất sét 
nung cùng loại, gạch không nung 
do dự án sản xuất ra có giá rẻ hơn 
rất nhiều. Đây là một lợi thế, yếu tố 
phát triển lâu dài và bền vững trong 
tương lai.

Kết quả hạch toán kinh tế sản 
xuất gạch không nung cho thấy 
hiệu quả kinh tế rõ nét (lợi nhuận 
trước thuế thu về cho 1 viên gạch là 
85 đồng). Như vậy, dự án triển khai 
sản xuất thử với sản lượng 4 triệu 
viên thu về lợi nhuận trước thuế là 
340 triệu đồng. Sau khi dự án kết 
thúc, nếu đơn vị chủ trì sản xuất hết 
công suất (22 triệu viên/năm) thì 
thu về lợi nhuận trước thuế là 1,87 
tỷ đồng/năm.

Ngoài hiệu quả kinh tế, dự án 
cũng mang lại những hiệu quả về 
xã hội và môi trường: thay thế gạch 
đất sét nung, không gây lãng phí 
đất nông nghiệp; giảm phát thải 
gây hiệu ứng nhà kính; tạo công ăn 
việc làm cho người lao động, giúp 
họ có động lực để cai nghiện; tạo 
nguồn thu cho đơn vị chủ trì dự án. 
Mặc dù là một mô hình thí điểm tại 
Thanh Hóa, nhưng dự án “Xây dựng 
dây chuyền sản xuất gạch không 
nung từ đá mạt, cát và nguyên liệu 
sẵn có khác tại tỉnh Thanh Hóa” đã 
chứng minh được hiệu quả, phát 
triển một cách bền vững. Đây chính 
là tiền đề, mô hình để các cơ sở 
sản xuất gạch đất sét nung và các 
cơ sở sản xuất gạch không nung tự 
phát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
học hỏi kinh nghiệm để chuyển đổi 
và nhân rộng ?

Quang Hưng
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tiềm năng nghề nuôi cá bớp và cá 
hồng Mỹ

Tỉnh Khánh Hòa có diện tích 
đất liền chỉ xếp loại trung bình 
trên toàn quốc (khoảng hơn 5.000 
km2) nhưng lại có diện tích mặt 
nước biển rộng gấp nhiều lần đất 
liền. Biển Khánh Hòa trong sạch, 
độ mặn ổn định, ấm áp quanh năm 
(nhiệt độ trung bình hàng năm là 
26,7oC), có nhiều đảo nhỏ, eo 
vịnh kín gió, nhiều bãi, rạn san hô 
phù hợp cho nhiều loại thủy sinh 
vật cư trú. Với nguồn lợi sinh vật 
biển đa dạng, môi trường thuận 
lợi cho quá trình sinh trưởng và 
phát triển của các đối tượng thủy 
sản, nơi đây có nhiều tiềm năng 
để phát triển nuôi trồng thủy sản, 
đặc biệt là cá Bớp và cá hồng Mỹ.

Cá Bớp có giá trị kinh tế cao, 
thị trường tiêu thụ lớn và ổn định. 
Vì vậy, quy mô nuôi cá Bớp tại 
Khánh Hòa liên tục tăng và phát 
triển thành đối tượng nuôi chính 
trên địa bàn tỉnh, chiếm tỷ trọng 
chủ yếu trong cơ cấu các đối 
tượng nuôi lồng trên biển. Hiện 
nay, cá Bớp đã được tập trung 

phát triển cả trong khâu sản xuất 
giống và nuôi thương phẩm, với 
tổng sản lượng hàng năm vào 
khoảng 15 triệu con giống và trên 
1.000 tấn cá thương phẩm. Tuy 
nhiên, kỹ thuật nuôi cá Bớp tại 
Khánh Hòa hoàn toàn do người 
dân tự tìm hiểu và phát triển trên 
cơ sở kinh nghiệm nuôi các loài 
cá biển khác như cá mú, cá chẽm. 
Việc phát triển tự phát, sử dụng 
cá giống kém chất lượng, sử dụng 
thuốc, hóa chất tùy tiện, mật độ 
nuôi dày là những nguyên nhân 
dẫn đến ô nhiễm môi trường, dịch 
bệnh bùng phát, ngoài ra còn 
không đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Những điều này tác 
động đến chất lượng cá thương 
phẩm vì thu hoạch không ổn 
định, ảnh hưởng đến khả năng 
xuất khẩu. Chính vì vậy, việc 
nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ 
KH&CN cả trong khâu sản xuất 
giống và nuôi thương phẩm cá 
Bớp nhằm giảm giá thành, đảm 
bảo chất lượng con giống, hạn 
chế dịch bệnh, nâng cao năng 
suất cá nuôi là rất cần thiết. 

Với cá hồng Mỹ, đây là đối 

tượng có giá trị kinh tế cao, sinh 
trưởng nhanh, ít bệnh, có thể nuôi 
với quy mô thâm canh và sử dụng 
tốt thức ăn công nghiệp. Đối tượng 
này rất thích hợp nhưng lại chưa 
được nuôi phổ biến tại Khánh 
Hòa, nguyên nhân là do nguồn 
cung cấp giống tại địa phương 
hạn chế, việc nhập giống từ các 
tỉnh phía Bắc chưa phù hợp với 
mùa vụ thả nuôi tại tỉnh, dẫn đến 
tỷ lệ hao hụt cao. Mặt khác, do là 
đối tượng nuôi mới nên quy trình 
kỹ thuật nuôi chưa được phổ biến 
tới người dân. 

Thấy được tiềm năng phát 
triển đối với hai đối tượng nuôi 
trên, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN (Sở KH&CN Khánh Hòa) 
đã đề xuất và được Bộ KH&CN 
phê duyệt thực hiện dự án “Xây 
dựng mô hình sản xuất giống 
nhân tạo và nuôi thương phẩm cá 
Bớp, cá hồng Mỹ tại tỉnh Khánh 
Hòa”. Sau 3 năm triển khai 
(2017-2020), dự án hoàn thành 
tốt các mục tiêu và nội dung được 
phê duyệt, đóng góp thiết thực 
vào việc phát triển ngành nuôi cá 
biển tại tỉnh Khánh Hòa.

KHáNH Hòa: phát triển mô hình sản xuất giống nhân tạo 
                           và nuôi thương phẩm cá biển 
Trong khuôn khổ “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ 
(KH&CN) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 
2016-2025”, tỉnh Khánh hòa đã đề xuất và được phê duyệt thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản 
xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Bớp và cá hồng Mỹ”. Dự án đã đạt được nhiều kết quả 
khả quan, góp phần thúc đẩy phát triển ngành nuôi cá biển ở tỉnh Khánh Hòa.
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Kết quả triển khai dự án

Chuyển giao công nghệ và 
đào tạo, tập huấn

Hoạt động chuyển giao công 
nghệ được thực hiện song song 
trong quá trình đào tạo và xây 
dựng mô hình. Kỹ thuật viên được 
tiếp cận và thực hành công nghệ 
thông qua quá trình đào tạo từ lý 
thuyết đến thực hành tại đơn vị 
chuyển giao công nghệ (Trường 
Đại học Nha Trang). Các quy 
trình được đào tạo và chuyển 
giao trong dự án gồm:

Quy trình sản xuất giống nhân 
tạo cá Bớp và cá hồng Mỹ: kỹ 
thuật vận chuyển và ấp nở trứng 
cá; kỹ thuật ương cá (từ cá bột lên 
cá hương và từ cá hương lên cá 
giống); kỹ thuật nuôi và làm giàu 
thức ăn tươi sống; kỹ thuật phòng 
và trị bệnh cho cá giống. 

Quy trình nuôi thương phẩm 
cá Bớp và cá hồng Mỹ: kỹ thuật 
ương nâng cấp giống cấp 1 lên 
giống cấp 2; kỹ thuật cho ăn khi 
sử dụng thức ăn công nghiệp nuôi 
thương phẩm (cá hồng Mỹ); kỹ 
thuật cho ăn khi sử dụng thức ăn 
là cá tạp nuôi thương phẩm (cá 
Bớp); kỹ thuật phòng và trị bệnh; 
kỹ thuật thu hoạch và vận chuyển 
cá thương phẩm.

Dự án đã đào tạo lý thuyết, 
thực hành cho 12 kỹ thuật viên (8 
kỹ thuật viên của Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa, 
4 kỹ thuật viên của các mô hình) 
và mở các lớp tập huấn phục 
vụ việc nhân rộng mô hình. 129 
học viên tại 3 địa phương (huyện 
Vạn Ninh, huyện Ninh Hòa và TP 
Cam Ranh) đã được tập huấn, 

nắm vững và có khả năng vận 
dụng thành thục các quy trình 
công nghệ từ dự án. Đây không 
chỉ là hoạt động tập huấn kỹ 
năng, mà còn góp phần nâng cao 
nhận thức của người dân, khuyến 
khích đẩy mạnh ứng dụng các 
thành tựu KH&CN trong nuôi 
trồng, khai thác, bảo quản và chế 
biến hải sản. 

Xây dựng mô hình

Mô hình của dự án gồm 2 
nhóm: nhóm mô hình tập trung 
do đơn vị chủ trì (Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN Khánh 
Hòa) trực tiếp triển khai xây dựng 
với mục tiêu tạo mô hình điểm 
để người dân tham quan, trao 
đổi kinh nghiệm, đảm bảo hiệu 
quả và đẩy mạnh nhân rộng kết 
quả dự án; nhóm mô hình phân 
tán được xây dựng tại các đơn 
vị tham gia phối hợp thực hiện 
(Công ty TNHH Kiên Thường và 
Công ty Cổ phần T.L.A) là các 
công ty giàu tiềm lực, có sẵn hệ 

thống phân phối cũng như thị 
trường đầu ra cho sản phẩm.

Mặc dù bị thiệt hại không nhỏ 
do cơn bão Damrey năm 2017 
gây ra nhưng đến nay dự án đã 
hoàn thành tốt các mục tiêu đề 
ra. Tổng số lượng trứng cá Bớp 
đưa vào ấp nở tại 2 mô hình là 
1,835 triệu, thu được 1,522 triệu 
ấu trùng cá Bớp, tỷ lệ trung bình 
đạt 82,94% (cao hơn so với chỉ 
tiêu đặt ra là 80%). Tỷ lệ sống 
trung bình đạt 10,11% (tương 
đương so với chỉ tiêu đã đăng 
ký). Do ảnh hưởng của bão, tổng 
số cá hương đưa vào ương giống 
chỉ còn 87.200 con, tỷ lệ sống 
trung bình đạt 72,13%. Tương tự 
như cá Bớp, ứng dụng công nghệ 
sản xuất giống nhân tạo cá hồng 
Mỹ cũng được triển khai tại 2 mô 
hình trên, với 11 đợt sản xuất. 
Số lượng trứng sử dụng tại 2 mô 
hình là 64,63 triệu, tỷ lệ nở trung 
bình đạt 87,98%. Tổng lượng cá 
hương thu được ở các đợt sản 
xuất là 6.675.300 con, tỷ lệ sống 

mô hình sản xuất giống nhân tạo cá hồng mỹ.
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trung bình của giai đoạn này 
đạt 11,74%. Cũng vì ảnh hưởng 
của cơn bão Damrey, tổng số cá 
hương được đưa vào nuôi ương 
chỉ còn 4.125.300 con. Sau quá 
trình sản xuất, các mô hình thu 
được tổng cộng 3.067.000 con 
giống cá hồng Mỹ khỏe mạnh, có 
kích cỡ 4-8 cm/con. Tỷ lệ sống 
trung bình đạt 74,35%. 

Ở mô hình nuôi thương phẩm, 
dự án đã tiến hành xây dựng 2 mô 
hình là nuôi trong hệ thống lồng 
gỗ truyền thống và nuôi trong hệ 
thống lồng nhựa HDPE. Dự án đã 
thành công trong việc xây dựng 
mô hình nuôi thương phẩm cá 
hồng Mỹ hoàn toàn bằng thức ăn 
công nghiệp. Tổng sản lượng cá 
hồng Mỹ đạt 11.535 kg (vượt so với 
mục tiêu đề ra 10.000 kg). Trong 
đó, mô hình nuôi trong lồng nhựa 
thu được kết quả vượt trội so với 
nuôi trong lồng gỗ truyền thống. 
Cụ thể: tỷ lệ sống đạt 88,14% 
(cao hơn 79,67% khi nuôi trong 
lồng gỗ); kích cỡ cá thương phẩm 

đạt 1,25 kg/con so với 1,03 kg/
con; năng suất đạt 10,83 kg/m3. 
Đối với cá Bớp, dự án cũng đã 
triển khai thành công mô hình 
nuôi thương phẩm trong cả 2 hệ 
thống lồng nhựa HDPE và lồng 
gỗ truyền thống. Tại mô hình nuôi 
trong lồng gỗ, dự án thu được 352 
con cá Bớp thương phẩm với tổng 
sản lượng đạt 1.763,25 kg; ở mô 
hình nuôi trong lồng nhựa HDPE 
thu được 800 con với tổng sản 
lượng đạt 4.280 kg.

Hiệu quả kinh tế - xã hội

Dự án đã xây dựng được 2 cơ 
sở sản xuất giống hoàn toàn làm 
chủ được quy trình công nghệ 
sản xuất 2 giống cá. Hàng năm, 
các mô hình này có thể sản xuất 
được 2-3 triệu con giống cá hồng 
Mỹ, 400-500 ngàn con giống 
cá Bớp có chất lượng tốt. Dự án 
cũng đã xây dựng thành công 2 
mô hình nuôi thương phẩm, trực 
tiếp sản xuất được trên 13 tấn cá 
Bớp và trên 11 tấn cá hồng Mỹ 
thương phẩm, đồng thời tạo việc 

làm ổn định cho người dân tham 
gia. Ngoài ra, dự án đã tập huấn, 
đào tạo kỹ thuật sản xuất giống 
và nuôi thương phẩm cho 129 
nông, ngư dân và 12 cán bộ kỹ 
thuật, đây chính là cơ sở để nhân 
rộng mô hình sau khi dự án kết 
thúc.

Theo tính toán của dự án, khi 
các mô hình đi vào sản xuất đại 
trà, lợi nhuận tạm tính hàng năm 
với mô hình nuôi thương phẩm 
đạt 555 triệu đồng và mô hình 
sản xuất giống là 3.780 triệu 
đồng. Với số lượng sản phẩm của 
dự án gồm cá giống cá hồng Mỹ 
là 3.067.000 con, cá giống cá 
Bớp là 62.900 con, cá hồng Mỹ 
thương phẩm là 11.535 kg và cá 
Bớp thương phẩm 13.321 kg, ước 
tính doanh thu là 11.380,88 triệu 
đồng. 

Ngoài những hiệu quả kinh tế 
- xã hội nêu trên, dự án đã bước 
đầu thành công trong việc cải 
thiện môi trường, phục hồi nguồn 
lợi thủy sản đang ngày càng 
cạn kiệt. Với việc triển khai xây 
dựng thành công 2 mô hình nuôi 
thương phẩm, sản xuất khoảng 
25 tấn cá theo hướng sử dụng 
thức ăn công nghiệp so với nuôi 
hoàn toàn bằng thức ăn tự nhiên 
từ cá tạp đã giúp tiết kiệm một 
lượng tương đương nguồn lợi thủy 
sản ven bờ. Với những kết quả 
và hiệu quả đã đạt được, hy vọng 
dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát 
triển mạnh mẽ nghề nuôi cá biển 
tại tỉnh Khánh Hòa trong thời gian 
tới ?

Xuân Bình

mô hình nuôi thương phẩm cá bớp.
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Với mục tiêu ứng dụng tiến bộ KH&CN vào nhân 
giống và sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn 

VietGAP theo chuỗi liên kết, Trung tâm Ứng dụng KHCN 
và Khảo nghiệm giống Hải Dương đã đề xuất và được Bộ 
KH&CN phê duyệt thực hiện dự án “Xây dựng mô hình 
ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nhân giống, sản xuất, 
bảo quản và tiêu thụ rau an toàn tại Hải Dương”. Dự án 
được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình nông thôn 
miền núi giai đoạn 2016-2025.

Sau gần 3 năm thực hiện, với sự hỗ trợ chuyển giao 
công nghệ từ Viện Nghiên cứu rau quả, dự án đã hoàn 
thành các mục tiêu, nội dung đề ra. Cụ thể: dự án đã 
điều tra đánh giá được hiện trạng sản xuất rau của tỉnh 
nói chung, địa phương tham gia dự án nói riêng; làm chủ 
một số quy trình nhân giống (sản xuất cây giống cà chua 
ghép trên gốc cà tím; sản xuất cây giống bắp cải, su hào, 
cải thảo...), kỹ thuật sản xuất một số loại rau an toàn theo 
tiêu chuẩn VietGAP ngoài đồng ruộng và trong nhà lưới; 
công nghệ sơ chế và bảo quản rau an toàn; đào tạo được 
6 kỹ thuật viên và tập huấn cho 300 lượt người dân về quy 
trình sản xuất giống và rau an toàn. Từ các công nghệ 
được chuyển giao, dự án đã xây dựng thành công mô hình 
sản xuất cây rau giống (trong 2 năm sản xuất được hơn 
6 triệu cây giống các loại); xây dựng được 20 ha mô hình 
sản xuất rau an toàn theo VietGAP, góp phần cung cấp 
hơn 2.600 tấn rau, củ, quả các loại. Tổng thu nhập của 

các chủng loại rau sản xuất từ các mô hình của dự án cao 
hơn so với sản xuất đại trà 20-50%. Thành công của dự 
án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn xây dựng 
được mối liên kết giữa nhà khoa học, nhà nông và doanh 
nghiệp về ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất và 
tiêu thụ rau an toàn. Hầu hết các loại rau sản xuất trong 
khuôn khổ dự án đều được doanh nghiệp tiêu thụ, giúp 
người dân yên tâm sản xuất ?

CT

Trong khuôn khổ Chương trình 
nông thôn miền núi giai đoạn 

2016-2025, Bộ KH&CN đã phê duyệt 
thực hiện dự án “Ứng dụng khoa học 
kỹ thuật phát triển hệ thống công 
nghệ sản xuất cây giống lâm nghiệp 
mới, chất lượng cao phục vụ trồng 
rừng cây gỗ lớn tại các huyện miền 
núi tỉnh Bình Định”. Công ty Tư nhân 
dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh là 
đơn vị chủ trì thực hiện dự án.

Dự án được thực hiện trong 36 
tháng (tháng 4/2018 đến tháng 
3/2021) với mục tiêu ứng dụng thành 
công các quy trình công nghệ tiên 
tiến trong sản xuất cây giống lâm 
nghiệp mới, chất lượng cao (keo lá 
tràm, bạch đàn) và trồng rừng gỗ lớn 

tại một số huyện miền núi tỉnh Bình 
Định. Đến thời điểm hiện tại, dự án 
đã chuyển giao được các công nghệ 
nhân giống tiên tiến cho địa phương; 
xây dựng được một số mô hình trồng 

rừng tại các huyện Tây Sơn, Vân 
Canh, Phù Cát và Hoài Ân. Qua đó, 
góp phần tạo công ăn việc làm cho 
một bộ phận người dân địa phương 
và cung cấp đến người trồng rừng 
một số giống tốt, phục vụ chủ trương 
trồng rừng cung cấp gỗ lớn của địa 
phương.

Hy vọng với những nỗ lực của cơ 
quan chủ trì, chính quyền và người 
dân địa phương, dự án sẽ hoàn thành 
tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra, góp 
phần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế 
của địa phương trong trồng rừng gỗ 
lớn nói riêng, trồng rừng sản xuất nói 
chung ?

CM

Hải DươNG: Ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất rau theo chuỗi giá trị

BìNH ĐịNH: Ứng dụng tiến bộ Kh&Cn phục vụ trồng rừng gỗ lớn tại các huyện miền núi

          keo lá tràm nuôi cấy mô.

nhân giống rau trong nhà lưới tại Công ty Cổ phần nông sản 
hưng Việt.
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báo động qua số liệu thống kê

Theo báo cáo “Giám sát rác 
thải điện tử toàn cầu năm 2020” 
mới được Liên hợp quốc công bố, 
trong năm 2019, trên toàn thế 
giới có tổng cộng 53,6 triệu tấn 
rác thải điện tử, tăng 21% so với 5 
năm trước đây. Châu Á là nơi tạo 
ra nhiều nhất (khoảng 24,9 triệu 
tấn), tiếp đến là khu vực châu Mỹ 
(13,1 triệu tấn) và châu Âu (12 
triệu tấn). Châu Phi và châu Đại 
Dương tạo ra lần lượt là 2,9 và 0,7 
triệu tấn. Với tốc độ tăng như hiện 
nay, nền kinh tế toàn cầu sẽ thải 
ra khoảng 74 triệu tấn rác thải 
điện tử mỗi năm sau năm 2030. 
Điều này khiến rác thải điện tử 
trở thành dòng rác thải sinh hoạt 
phát triển nhanh nhất thế giới, 
được thúc đẩy chủ yếu do tỷ lệ 
tiêu thụ thiết bị điện và điện tử 
ngày một cao, trong khi vòng đời 
các thiết bị ngày một ngắn.

Tính theo bình quân đầu 
người, trên toàn thế giới lượng rác 
thải điện tử bị loại bỏ năm 2019 
trung bình là 7,3 kg/người (kể cả 
trẻ em). Châu Âu đứng đầu danh 
sách với 16,2 kg/người. Châu Đại 
Dương đứng thứ hai (16,1 kg), 
tiếp theo là châu Mỹ (13,3 kg). 
Châu Á và châu Phi thấp hơn 
nhiều: lần lượt là 5,6 và 2,5 kg.

Chỉ 17,4% rác thải điện tử 
của năm 2019 được thu gom và 
tái chế. Điều này đồng nghĩa với 
việc hơn 60 tỷ USD có mặt trong 
vàng, bạc, đồng, bạch kim và các 

vật liệu có giá trị cao khác cấu tạo 
nên các thiết bị điện tử, đã bị vứt 
bỏ hoặc đốt thay vì được thu gom 
để xử lý và tái sử dụng. 

Các thiết bị điện tử nhỏ như lò 
nướng bánh, máy cạo râu điện 
và đồ chơi, chiếm 32% chất thải 
điện tử năm 2019. Lượng rác 
điện tử nhiều thứ 2 (chiếm 24%) 
là các thiết bị lớn như thiết bị nhà 
bếp, máy photocopy. Màn hình 
điện tử chiếm khoảng gần 7 triệu 
tấn. Thiết bị công nghệ thông tin 
(CNTT) và viễn thông nhỏ như 
điện thoại chiếm khoảng 5,6 triệu 
tấn. 

Tính từ năm 2014, các loại rác 

thải điện tử tăng nhanh nhất về 
tổng trọng lượng là: thiết bị trao 
đổi nhiệt độ (trên 7%), thiết bị 
lớn (trên 5%), đèn và thiết bị nhỏ 
(trên 4%). Theo phân tích của 
báo cáo “Giám sát rác thải điện 
tử toàn cầu năm 2020”, xu hướng 
này được thúc đẩy bởi sự gia 
tăng tiêu thụ các sản phẩm điện 
tử ở các nước có thu nhập thấp, 
nơi chúng được coi là một tiêu 
chí về cải thiện mức sống. Kể từ 
năm 2014, số quốc gia áp dụng 
chính sách, luật hoặc quy định 
tầm quốc gia về chất thải điện tử 
đã tăng từ 61 lên 78. Mặc dù đây 
là một xu hướng tích cực, nhưng 
điều này vẫn còn xa so với mục 

khoa học và đời sống

rác thải điện tử: Mối NGuy ToàN Cầu
Theo cảnh báo từ Liên hợp quốc, rác thải điện tử đang là dòng rác thải phát triển nhanh nhất trên 
thế giới và hầu hết các quốc gia gặp khó khăn trong việc xử lý lượng lớn loại rác thải này một cách 
có trách nhiệm và hiệu quả. Với mong muốn nâng cao ý thức của mọi người về rác thải điện tử, nhằm 
thúc đẩy việc tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý đúng cách loại rác thải đặc biệt này, Hiệp hội Quốc tế về 
xử lý và tái chế rác thải điện tử (WEEE Forum) đã chọn ngày 14/10 là Ngày Quốc tế về rác thải điện tử.

hình 1. rác thải điện tử đang chờ được tái chế tại một nhà máy ở massachusett, 
hoa kỳ.
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tiêu mà Liên minh Viễn thông 
quốc tế (ITU) đặt ra là nâng tỷ lệ 
các quốc gia có luật về chất thải 
điện tử lên 50%. 

ảnh hưởng tới con người và môi 
trường

Liên hợp quốc định nghĩa chất 
thải điện tử là bất kỳ sản phẩm 
bị loại bỏ nào có pin hoặc phích 
cắm và có các chất độc hại, nguy 
hiểm có thể gây ảnh hưởng xấu 
cho sức khỏe con người và môi 
trường. Trên thực tế, hầu hết 
các thiết bị điện tử đều chứa 
các nguyên tố độc hại cao như: 
chì, thủy ngân, cadmium, bari, 
các chất chống cháy... Thông 
dụng nhất như một chiếc điện 
thoại iPhone cũng sử dụng tới 17 
chất hóa học, trong đó có nhiều 
chất hiếm như Neodymium, 
Europium, Xeri... các nguyên 
tố này nếu ở liều lượng lớn đều 
có thể gây thảm họa đối với sức 
khỏe của con người. Trong màn 
hình và bóng đèn huỳnh quang 
của thiết bị điện tử đều có thủy 
ngân. Theo báo cáo nêu trên của 
Liên hợp quốc, ước tính mỗi năm 
có khoảng 50 tấn thủy ngân được 
sử dụng cho việc này. 

Tựu trung lại, nếu không được 
thu gom và xử lý đúng cách, rác 
thải điện tử sẽ ảnh hưởng một 
cách toàn diện tới con người và 
môi trường, cả trực tiếp và gián 
tiếp. Thứ nhất, chất thải điện tử 
có thể gây tác hại đến đất của 
một khu vực. Khi chất thải điện 
tử bị phân hủy, nó sẽ giải phóng 
các kim loại nặng độc hại như 
chì, asen và cadmium... Khi 

những chất độc này ngấm vào 
đất, chúng sẽ ảnh hưởng đến 
cây cối trong khu vực, từ đó dễ 
dàng xâm nhập vào nguồn cung 
cấp thực phẩm của người dân địa 
phương. Ảnh hưởng từ các độc tố 
này có thể khiến trẻ em bị dị tật 
bẩm sinh và người lớn mắc nhiều 
biến chứng về sức khỏe. Thứ hai, 
chất thải điện tử tác động tiêu cực 
đến nước. Các chất độc như thủy 
ngân, chì, asen, bari... có thể 
xâm nhập vào mạch nước ngầm 
và đi tới các ao, hồ. Nhiều loài 
động vật sinh sống dựa vào các 
nguồn nước này có thể bị bệnh, 
gây ra sự mất cân bằng trong hệ 
sinh thái. Con người nếu sử dụng 
nguồn nước này cũng sẽ bị ảnh  
hưởng trực tiếp như mắc bệnh ung 
thư, bệnh ngoài da, tổn thương 
mắt, não, thận, gan... thậm chí 
tử vong. Thứ ba, chất thải điện tử 
tác động tiêu cực đến không khí. 
Khi chất thải điện tử được xử lý tại 
bãi chôn lấp thông thường, chúng 
sẽ bị đốt bỏ bằng lò đốt tại chỗ. 
Quá trình này có thể giải phóng 
hydrocacbon trong khí quyển, 
gây ô nhiễm không khí, nếu con 
người và động vật hít thở trong 
bầu không khí này sẽ mắc các 
bệnh về hô hấp, tổn thương phổi, 
gan, mắc bệnh ung thư... Hơn 
nữa, những hydrocacbon này có 
thể góp phần làm tăng hiệu ứng 
nhà kính. Riêng năm 2019, ước 
tính có khoảng 98 triệu tấn CO2 
đã được thải vào khí quyển từ các 
tủ lạnh và máy điều hòa không khí 
bị loại bỏ, làm tăng thêm khoảng 
0,3% lượng phát thải khí nhà kính 
toàn cầu.

Chúng ta cần làm gì?

Trước những con số đáng báo 
động mà Liên hợp quốc đưa ra về 
chất thải điện tử, Chủ tịch Hiệp 
hội Chất thải rắn quốc tế (ISWA) 
Antonis Mavropoulos, nhấn 
mạnh: “Số lượng chất thải điện tử 
đang tăng nhanh hơn 3 lần so với 
dân số thế giới và nhanh hơn 13% 
so với GDP của thế giới trong 5 
năm qua. Sự gia tăng mạnh mẽ 
này tạo ra những áp lực lớn về 
môi trường và sức khỏe, đồng 
thời cho thấy sự cấp thiết phải 
kết hợp cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư với nền kinh tế 
tuần hoàn. Cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư hoặc sẽ thúc 
đẩy cách tiếp cận kinh tế tuần 
hoàn mới hoặc nó sẽ làm cạn 
kiệt tài nguyên hơn nữa cùng làn 
sóng ô nhiễm mới”. Đó là lý do tại 
sao giải quyết vấn đề này đang 
được coi là một nhiệm vụ quan 
trọng đối với các tổ chức toàn cầu 
như ISWA, Liên minh Viễn thông 
quốc tế (ITU), Tổ chức Lao động 
quốc tế (ILO), Chương trình Môi 
trường Liên hợp quốc (UNEP)... 
Mới đây, các quốc gia thành viên 
của ITU đã đặt mục tiêu tăng tỷ 
lệ tái chế chất thải điện tử toàn 
cầu lên 30%. Các tổ chức quốc tế 
cũng đưa ra nhiều thông điệp kêu 
gọi sự chung tay của các doanh 
nghiệp trong việc tái chế và xử lý 
rác thải điện tử. Một trong những 
lý lẽ thuyết phục được nhấn mạnh 
là cùng với lượng rác thải điện tử 
khoảng 62,5 tỷ USD đang bị lãng 
phí - số tiền này gấp ba lần sản 
lượng hàng năm của các mỏ bạc 
trên thế giới, cao hơn GDP hàng 
năm của hơn 120 quốc gia. 

hình 2. quy trình xâm nhập của các chất độc từ rác thải điện tử khi bị đổ bỏ, chôn lấp thông thường.
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Bên cạnh các hành động mang 
tầm quốc tế, các doanh nghiệp và 
mỗi người dân đều được khuyến 
khích thực hiện những hành động 
cụ thể để góp phần giảm thiểu 
lượng rác thải điện tử, cũng như 
tham gia vào việc xử lý chúng 
một cách có trách nhiệm. 

Cụ thể, các doanh nghiệp 
ở Mỹ và châu Âu được khuyến 
khích kéo dài vòng đời thiết bị 
CNTT của mình lên 3 năm hoặc 
lâu hơn; sử dụng tốt hơn các biện 
pháp bảo mật và xử lý dữ liệu 
để các sản phẩm CNTT sau khi 
không sử dụng nữa có thể được 
tặng lại cho các nơi còn khó 
khăn; có trách nhiệm với các thiết 
bị điện tử cũ bị loại bỏ bằng cách 
mang đến các điểm thu gom tái 
chế phù hợp. Các nhà sản xuất 
thiết bị điện tử được yêu cầu xây 
dựng các chương trình thu hồi 
sản phẩm cũ và sản xuất các bộ 
phận thay thế cho các sản phẩm 
mà họ cung cấp.  

Đối với mỗi cá nhân, là người 
tiêu dùng các sản phẩm điện tử, 
trước khi quyết định loại bỏ một 

sản phẩm, bạn hãy: kiểm tra xem 
sản phẩm có còn sửa chữa được 
không? Khi có thể sửa chữa, hãy 
kiểm tra xem mức tiêu thụ năng 
lượng của nó có cao so với các 
mẫu mới hơn không? Nếu nó cao 
hơn tương đối, bạn có thể đưa nó 
đến nơi tái chế và thay thế nó một 
cách có trách nhiệm. Nếu không, 
bạn nên “tân trang” lại và cố gắng 
kéo dài vòng đời của sản phẩm 
càng lâu càng tốt. Bạn cũng có 
thể cân nhắc xem liệu nó có thể 
hữu ích với người khác không? 
từ đó quyết định việc bán lại nó 
hoặc quyên góp cho các tổ chức 
từ thiện. 

Tại Việt Nam, những năm 
gần đây, việc tuyên truyền nâng 
cao ý thức về rác thải điện tử 
đã bắt đầu được quan tâm, đặc 
biệt là sau khi có Quyết định số 
16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về thu hồi, xử 
lý sản phẩm thải bỏ. Điển hình là 
hoạt động tích cực của Chương 
trình Việt Nam tái chế (chuyên về 
thu hồi và xử lý, tái chế rác thải 
điện tử miễn phí do các nhà sản 

xuất thiết bị điện tử khởi xướng). 
Tất cả các thiết bị điện tử đã 
qua sử dụng được thu hồi thông 
qua Chương trình sẽ được xử lý 
an toàn nhằm đạt được tỷ lệ thu 
hồi tối đa nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và đảm bảo một quy trình xử 
lý rác thải điện tử chuyên nghiệp 
đạt tiêu chuẩn theo các quy định 
của Luật Môi trường. Chương 
trình thu gom tất cả các thiết bị 
điện tử như: máy vi tính, CPU, 
máy chủ; màn hình CRT, LCD; 
máy in, máy fax, máy quét; điện 
thoại di động và máy tính bảng; 
máy photocopy; tivi CRT, LCD; 
đầu DVD, CD, VD và các đầu đĩa 
khác; máy chụp hình, quay phim; 
các loại pin; các linh kiện điện tử 
có liên quan đến CNTT như bàn 
phím, chuột, cáp, sạc… Chương 
trình cũng hỗ trợ thu gom tận nơi 
đối với cá nhân, doanh nghiệp 
thải bỏ số lượng lớn rác thải điện 
tử. Hy vọng rằng trong thời gian 
tới, với sự cảnh báo và hành động 
ngày càng mạnh mẽ từ cộng 
đồng quốc tế đối với rác thải điện 
tử, vấn đề này sẽ được quan tâm 
hơn tại Việt Nam cả về mặt chính 
sách và hành động thực tiễn ?

Chu Hải Ninh (tổng hợp)

tài LiỆu thaM Khảo
1. weee-forum.org.

2. www.simslifecycle.com.

3.vhttps://www.gerecycle.com/3-
scary-effects-of-e-waste-on-the-
environment-and-human-health/.

4.vhttp://www.vietnamrecycles.
com/.

hình 3. người dân mang thiết bị điện tử cũ tới nơi thu gom của Chương trình Việt 
nam tái chế.
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phức hợp Cyclin-CDK trong điều hòa 
chu trình tế bào và cơ chế thuốc kháng 
CDK4/6

Ung thư vú là loại ung thư thường 
gặp nhất và gây tử vong hàng đầu 
ở phụ nữ nhiều nước trên thế giới, 
đặc biệt là các nước đang phát 
triển. Ung thư vú là dạng u vú ác 
tính, đa số các trường hợp bị ung 
thư vú thường bắt đầu từ các ống 
dẫn sữa, một phần nhỏ phát triển ở 
túi sữa hoặc các tiểu thùy. Ung thư 
vú nếu phát hiện và điều trị muộn 
có thể sẽ di căn vào xương và các 
bộ phận khác. Trong đó, thể ung 
thư vú thụ thể nội tiết dương tính 
chiếm tới 70-75% số ca. Điều trị 
nội tiết (tamoxifen, fulvestrant và 
các thuốc ức chế aromatase) là 
lựa chọn hàng đầu cho nhóm bệnh 
nhân này. Tuy nhiên, ở giai đoạn 
ung thư tiến triển xa, tỷ lệ bệnh 
nhân không đáp ứng với thuốc điều 
trị nội tiết có thể lên tới 50%. Do 
vậy, việc quan trọng là phải phát 
hiện sớm ung thư vú thông qua quá 
trình tầm soát tế bào ở những phụ 
nữ bình thường, điều này giúp cải 
thiện đáng kể quá trình chẩn đoán 
và điều trị bệnh. Nhiều nghiên cứu 
cho thấy, ung thư vú đang ngày 
càng có những diễn biến theo chiều 

hướng gia tăng, với ước tính số ca 
mắc mới trong năm 2020 lên tới 
hơn 276.000 ca [1, 2]. Đây là một 
căn bệnh hết sức phức tạp, luôn 
nhận được sự quan tâm nghiên cứu 
của nhiều quốc gia nhằm tìm cách 
phòng chống và điều trị.

Chu kỳ tế bào là một quá trình 
được kiểm soát chặt chẽ và được 
chia ra làm 4 pha: G1, S (tổng hợp 
DNA), G2, và M (nguyên phân). 
Giai đoạn chuyển từ pha G1 tới 
pha S là bước quan trọng trong quá 
trình nhân lên của tế bào và được 
điều hòa bởi đường dẫn truyền 
tín hiệu tế bào Cyclin-CDK [viết 
tắt từ “cylcin-dependent kinase 
(CDK)4/6-INK4-retinoblastoma 
(Rb)] [3, 4]. 

Cyclin D là một protein điều hòa 
có vai trò hoạt hóa CDK. Khi có tín 
hiệu ngoại bào (ví dụ như các nhân 
tố tăng trưởng), Cyclin D sẽ kết hợp 
với CDK4 và CDK6 để hoạt hóa 
các enzyme này. 

CDK4/6 được hoạt hóa sẽ kích 
hoạt Rb và E2F. E2F thúc đẩy tế 
bào chuyển từ pha G1 sang pha S. 
Sự hoạt hoá E2F quá mức có thể 
thúc đẩy quá trình phân chia tế bào 
nhanh chóng và không chọn lọc, là 

một yếu tố nguy cơ phát triển khối 
u.

Nhóm thuốc kháng CDK4/6 có 
vai trò ức chế phức hợp CyclinD-
CDK4/6, qua đó ức chế hoạt hóa 
E2F, dẫn tới ức chế chu trình nhân 
lên của tế bào tại pha G1 và có tác 
dụng ngăn cản sự phát triển của 
khối u.

thuốc ức chế CDK4/6 trong điều trị ung 
thư vú dương tính thụ thể nội tiết 

Rối loạn trục Cyclin/CDK/E2F 
xảy ra ở 50-70% các trường hợp 
ung thư vú. Sự bộc lộ quá mức 
Cyclin D1 cũng được nhận thấy ở 
50-60% bệnh nhân ung thư vú và 
50% bệnh nhân thiếu hụt gene ức 
chế CDK4/6.

Nghiên cứu cho thấy, các thuốc 
kháng CDK4/6 thế hệ đầu tiên (như 
flavopiridol) không cho kết quả như 
mong đợi do khả năng chọn lọc 
kém, dẫn tới nguy cơ về tác dụng 
phụ. Flavopriridol trong các thử 
nghiệm cũng cho thấy hiệu quả 
khiêm tốn dưới dạng đơn chất và 
không mang lại hiệu quả khi phối 
hợp hóa trị [3]. 

Thế hệ thứ 2 của nhóm thuốc 
này, dù tính chọn lọc cao hơn 

triển vọng sử dụng thuốc kháng CDK4/6 trong điều trị ung thư vú 
Phạm Đức Hùng1, Trần Phương Thảo2, Trần Linh Giang3, 

Nguyễn Lê Hiệp4, Nguyễn Thế Thịnh5, Nguyễn Thanh Bình4

 1Bệnh viện Cincinnati (Hoa Kỳ)
2Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc)

 3Viện Nghiên cứu y khoa Woolcock (Úc)
 4Bệnh viện K (Hà Nội, Việt Nam)

 5Trường Đại học Dược Hà Nội

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhiều hướng điều trị mới đã được nghiên cứu áp dụng 
cho bệnh nhân ung thư vú dương tính với thụ thể nội tiết. Một trong số đó là các nghiên cứu nhằm 
tác động lên đường dẫn truyền tín hiệu tế bào Cyclin-CDK, tiêu biểu cho cơ chế này là nhóm thuốc 
ức chế CDK4/6 - nhóm thuốc mới nhất trong điều trị bệnh nhân ung thư vú giai đoạn tiến xa.
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nhưng lại có nhiều nguy cơ về biến 
cố bất lợi nghiêm trọng. Dinaciclib 
được xác nhận có liên quan lần lượt 
từ 60 và 70% tác dụng phụ nghiêm 
trọng trong các thử nghiệm lâm 
sàng pha I và pha II. 

Phải đến thế hệ thứ 3, thuốc 
kháng CDK4/6 mới được chấp 
thuận trong điều trị ung thư vú tiến 
triển trên bệnh nhân có thụ thể nội 
tiết dương tính và HER2 âm tính. 
Một ưu điểm của thế hệ này là các 
thuốc đã được sử dụng ở dạng 
uống. Ba hoạt chất được chấp thuận 
gồm: palbociclib (PD0332991, 
Pfizer, Inc.), ribociclib (LEE011, 
Novartis International AG) và 
abemaciclib (LY2835219, Eli Lilly 
and Company).

CDK4/6 trong các thử nghiệm lâm sàng 
palbociclib

Các nghiên cứu cho thấy hiệu 
quả và an toàn của palbociclib bao 
gồm các thử nghiệm PALOMA-1, 
PALOMA-2 và PALOMA-3 [4, 5].

Thử nghiệm PALOMA-1 là 
thử nghiệm pha II gồm 165 bệnh 
nhân, so sánh palbociclib kết hợp 
letrozole so với letrozole đơn độc ở 
bệnh nhân bị ung thư vú giai đoạn 
tiến xa (dương tính thụ thể nội tiết 
và âm tính với protein HER2), hậu 
mãn kinh chưa được điều trị trước 
đó. Thời gian sống của bệnh nhân 
không nặng hơn mức trung bình 
là 20,2 tháng (13,8-27,5) đối với 
nhóm palbociclib kết hợp letrozole 
và 10,2 tháng (5,7-12,6) đối với 
nhóm letrozole. Kết quả mang tính 
bước ngoặt này đã dẫn đến việc 
Cục Quản lý thực phẩm và dược 
phẩm Hoa Kỳ (FDA) nhanh chóng 
phê duyệt palbociclib kết hợp 
letrozole trong bệnh ung thư vú giai 
đoạn tiến xa ở bệnh nhân hậu mãn 
kinh.

Sau khi PALOMA-1 thành công 
với phác đồ palbociclib và letrozole, 
thử nghiệm pha III gồm 666 bệnh 
nhân là PALOMA-2 được phát triển 

để xác nhận lại lợi ích của việc kết 
hợp thuốc này so với letrozole đơn 
độc trên bệnh nhân ung thư vú 
giai đoạn tiến xa chưa được điều 
trị trước đó. Trong thử nghiệm này, 
palbociclib + letrozole đạt được 
tiêu chí chính là cải thiện thời gian 
sống, bệnh không nặng hơn so với 
letrozole + giả dược (trung bình 
lần lượt là 24,8 so với 14,5 tháng, 
p<0,001). 

Một năm kể từ chỉ định đầu tiên 
được cấp phép, vào tháng 2/2016, 
FDA tiếp tục phê duyệt chỉ định 
mới của palbociclib: kết hợp với 
fulvestrant để điều trị ung thư vú ở 
giai đoạn tiến xa tiến triển sau khi 
điều trị bằng liệu pháp hormone. 
Quyết định này dựa trên kết quả 
của thử nghiệm PALOMA-3 ở 521 
bệnh nhân ung thư vú tiến xa, bất 
kể tình trạng mãn kinh, tiến triển 
sau liệu pháp hormone, được điều 
trị fulvestrant đơn độc hoặc kết 
hợp palbociclib. Kết quả là, thời 
gian sống của bệnh không nặng 
hơn của nhóm fulvestrant kết hợp 
palbociclib là 9,2 tháng, vượt trội so 
với nhóm chỉ có fulvestrant là 3,8 
tháng (p<0,001). Thời gian sống 
thêm toàn bộ cũng được cải thiện 
(34,9 so với 28,0 tháng), tuy nhiên 
sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê.

Nhìn chung, nhóm thuốc ức chế 
CDK4/6 dễ dung nạp. Các tác dụng 
không mong muốn phổ biến trong 
nhóm bao gồm buồn nôn, tiêu chảy, 
mệt mỏi, giảm bạch cầu trung tính, 
giảm bạch cầu, thiếu máu và giảm 
tiểu cầu. Tác dụng phụ thường gặp 
của palbociclib và ribociclib là giảm 
bạch cầu trung tính, trong khi tiêu 
chảy là tác dụng phụ thường gặp 
nhất của abemaciclib. Không có 
sự vượt trội về tính an toàn giữa 
các thuốc, vì vậy cần cân nhắc 
tới độc tính của các thuốc trước 
khi quyết định dùng trên từng 
bệnh nhân cụ thể. Nếu bệnh nhân 
không dung nạp được với một 

thuốc, việc thử sử dụng một thuốc 
khác có thể được cân nhắc [6].

Có thể khẳng định, nhóm thuốc 
ức chế CDK4/6 cho thấy hiệu quả 
tốt trên lâm sàng, dễ dung nạp, 
hiệu quả không kém hơn các thuốc 
ức chế nội tiết như tamoxifen hay 
fulvestrant. Trong điều trị ung thư 
vú tiến xa (dương tính thụ thể nội 
tiết và âm tính protein HER2), 
nhóm thuốc này có tiềm năng lớn, 
sẽ được đưa vào nhóm điều trị đầu 
tay, mở ra triển vọng to lớn trong 
việc điều trị tận gốc căn bệnh ung 
thư vú ?  
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giải thưởng đột phá về Khoa học đời 
sống (4 giải)

1) David Baker (Đại học 
Washington và Viện Y khoa 
Howard Hughes)

Đứng đầu danh sách trong 
lĩnh vực Khoa học đời sống là GS 
David Baker - người có những 
cống hiến trong việc phát triển 
công nghệ cho phép thiết kế các 
protein chưa từng thấy trong tự 
nhiên, bao gồm các protein mới 
có tiềm năng hỗ trợ điều trị nhiều 
căn bệnh ở người.

Gần hai thập kỷ trước, Baker 
và nhóm của ông đã tạo ra một 
thuật toán máy tính có tên là 
Rosetta. Chương trình dự đoán 
cấu trúc của các protein xuất 
hiện tự nhiên bằng cách tìm kiếm 
trạng thái năng lượng thấp nhất 
của chúng. Kể từ đó, Baker đã 
khai thác sức mạnh của Rosetta 
để tạo ra các cấu trúc và chức 
năng protein mới. Ví dụ, HB36 là 
một protein tổng hợp nhắm vào 
vi rút cúm được chia sẻ bởi nhiều 
chủng. Khi thử nghiệm trên động 
vật, HB36 đã bảo vệ động vật 
chống lại vi rút.

Trong vài năm gần đây, nhóm 
của Baker đã chứng minh tiềm 
năng của một thế hệ protein chức 
năng mới với trình tự và cấu trúc 
không có trong tự nhiên. Những 
protein tổng hợp như vậy có thể 
giúp giải quyết những thách thức 
về sức khỏe của con người, như 
giúp cải tiến phương pháp điều trị 
dựa trên protein, cung cấp thông 

tin cho thế hệ y học tiếp theo, 
hoặc thậm chí là phá vỡ các phân 
tử độc hại trong môi trường.

GS Baker rất coi trọng việc 
thu hút ý tưởng công chúng vào 
nghiên cứu khoa học. Ông và 
các cộng tác viên đã phát triển 
một nhánh của Rosetta có tên là 
Rosetta@home, để gửi dự đoán 
và tính toán thiết kế của nhóm 
đến máy tính của tình nguyện 
viên trong những khoảng thời gian 
nhàn rỗi, sau đó thu thập ý kiến 
và phân tích. Bên cạnh đó, ông 
và các cộng sự còn tạo ra Foldit, 
một trò chơi gấp protein tương 
tác, nhằm tận dụng trực giác của 
nhiều người để góp ý cho các dự 
đoán và thiết kế của nhóm nghiên 
cứu. GS Baker cho biết: “Chúng 
ta có thể đợi một triệu năm nữa để 
phát triển loại protein mà chúng 
ta cần, hoặc chúng ta có thể tự 
thiết kế nó. 100 người tham gia 
sẽ đưa ra giải pháp cho một vấn 
đề từ 100 quan điểm khác nhau”. 
Hiện mạng lưới tình nguyện viên 
của ông lên tới 250.000 người, 

kh&cn nước ngoài

các nhà khoa học 
giành giải thưởng Đột phá 2021

Ngày 10/9/2020 tại San Francisco (Hoa Kỳ), danh sách các nhà 
khoa học được nhận Giải thưởng Đột phá năm 2021 trong các lĩnh 
vực: Khoa học đời sống, Vật lý cơ bản và Toán học đã được công 

bố. Được coi là “Giải Oscar của khoa học”, Giải thưởng này có 
giá trị tài chính gấp khoảng 3 lần Giải Nobel (3 triệu USD/giải). Dự 
kiến Giải thưởng sẽ được trao vào tháng 3/2021 (chậm hơn thường 

lệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19).
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gồm các nhà nghiên cứu tự do, 
người chơi Foldit và game thủ. Dự 
án mới nhất của họ là một protein 
mới có khả năng ngăn chặn sự 
xâm nhập tế bào người của virus 
SARS-CoV-2 và tiêu diệt nó.

2) Catherine Dulac (Đại học 
Harvard, Viện Y tế Howard 
Hughes)

GS Catherine Dulac được vinh 
danh với công trình nghiên cứu 
phát hiện ra hệ mạch thần kinh 
trong não bộ của chuột có khả 
năng chăm sóc con cái, đặt nền 
tảng cho các nghiên cứu sâu hơn 
đối với các động vật có vú, trong 
đó có con người.

GS Catherine Dulac có niềm 
đam mê sâu sắc trong việc 
nghiên cứu về các tương tác xã 
hội và bộ não con người. Trong 
thế giới động vật, các phản ứng 
xã hội thường khác biệt ở con 
đực và con cái. Ví dụ, chuột cái 
xây tổ một cách tự nhiên và bắt 
đầu chăm sóc con non, ngay cả 
khi đó là con của con chuột khác. 
Ngược lại, chuột đực có xu hướng 
tấn công chuột sơ sinh. GS Dulac 
đã đặt câu hỏi về lý do chuột mẹ 
chăm sóc chuột con theo bản 
năng trong khi chuột đực có xu 
hướng tấn công con mình (hành vi 
này thể hiện càng rõ ở những con 
chuột đực chưa qua giao phối). 

Nghiên cứu của bà cho thấy, 
các mạch thần kinh chi phối hành 
vi này đều có ở trong não bộ của 
cả chuột đực và chuột cái. Tuy 
nhiên, những thay đổi về hoócmôn 
có thể kích hoạt “tắt, bật” hành vi 
chăm sóc con cái này. Đó là lý do 
giải thích tại sao chuột đực trước 
đây từng giết chuột con lại có xu 
hướng yêu con mình khi được 
làm bố, cũng như việc chuột mẹ 
có thể giết con mình nếu bị trầm 
cảm. GS Dulac cho biết: “Tôi đã 
rất ngạc nhiên khi biết rằng 10-
20% phụ nữ Mỹ bị trầm cảm sau 
sinh. Tôi không ngờ căn bệnh tâm 
thần này lại ảnh hưởng đến nhiều 
người như vậy. Đây thực sự là vấn 
đề nghiêm túc cần được quan 
tâm và nghiên cứu của chúng tôi 
cung cấp sự hiểu biết có cơ sở về 
việc kiểm soát hành vi trong não 
của những người làm cha/mẹ. 
Chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm 
hứng cho các nghiên cứu có định 
hướng lâm sàng để xác định cách 
thức và thời điểm mạch thần kinh 
này hoạt động sai và phải làm gì 
với nó”.

3) Yuk Ming Dennis Lo (Đại 
học Hồng Kông, Trung Quốc)

Chuyên gia y sinh hàng đầu 
Hồng Kông - GS Yuk Ming Dennis 
Lo đã nhận được Giải thưởng Đột 
phá vì những đóng góp của ông 
trong việc chẩn đoán trước sinh 
không xâm lấn. Các nghiên cứu 
của ông đã phát hiện ra rằng DNA 
của thai nhi có trong máu mẹ và 
có thể được sử dụng trong xét 
nghiệm trước sinh về hội chứng 
Down và các bệnh di truyền khác. 
Công nghệ xét nghiệm trước sinh 
của ông đang được thực hiện hơn 
7 triệu lần/năm với phụ nữ ở hơn 
90 quốc gia. GS Lo cũng được 
coi là “cha đẻ của xét nghiệm tiền 
sản không xâm lấn”.

GS Lo cho biết: “Thật đáng 
mừng khi thấy các công trình 
khoa học của chúng tôi được ứng 
dụng trong lâm sàng và sử dụng 
rộng rãi trên thế giới, mang lại lợi 
ích cho rất nhiều gia đình. Tôi hy 
vọng sẽ ngày càng có nhiều tài 
năng trẻ tham gia cùng chúng tôi 
để cùng nhau cố gắng tạo ra tác 
động tích cực và sự khác biệt cho 
thế giới”.

GS Lo từng được trao Giải 
thưởng Quốc tế King Faisal về y 
học năm 2014 và trở thành nhà 
khoa học Trung Quốc đầu tiên 
được Hiệp hội Hóa học Lâm sàng 
Hoa Kỳ vinh danh. Năm 2016, 
ông được trao Giải thưởng Khoa 
học đời sống (được coi là Giải 
Nobel của Trung Quốc). Ông 
cũng là người Trung Quốc đầu 
tiên nhận Giải thưởng Khoa học 
Fudan-Zhongzhi vào năm 2019 
(giải thưởng nổi tiếng trong việc 
xác định những người đoạt giải 
Nobel trong tương lai).
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4) Richard J. Youle (Viện Y tế 
quốc gia Hoa Kỳ - NIH)

 

Hiện tại TS Youle đang dẫn 
đầu một nhóm nghiên cứu về rối 
loạn thần kinh và đột quỵ tại NIH, 
nghiên cứu cách các đột biến gen 
có thể gây ra bệnh Parkinson 
(hiện có khoảng 500.000 người 
Mỹ được chẩn đoán mắc căn 
bệnh này). 

Các kết quả nghiên cứu của 
TS Youle và cộng sự đã giúp chỉ 
rõ những đột biến gây bệnh nhất 
định trong hai gen có tên gọi là 
PINK1 và Parkin có thể gây hại 
cho não như thế nào. Cụ thể là 
các đột biến này có thể liên quan 
đến sự cố trong cách tế bào não 
loại bỏ các bộ phận năng lượng bị 
hư hỏng, được gọi là ty thể. Kết 
quả đã giúp các nhà nghiên cứu 
không chỉ hiểu vai trò của các gen 
đối với sức khỏe của não bộ mà 
còn khám phá nhiều ý tưởng điều 
trị mới cho bệnh Parkinson và các 
rối loạn khác có liên quan đến 
những ty thể bị hư hỏng.

TS Youle làm việc tại NIH từ 
năm 1978. Ông đã nghiên cứu 
nhiều chủ đề y học như miễn dịch 
học trong cấy ghép tủy xương, 

liệu pháp điều trị u não và chết 
tế bào. Ông đã tham gia đào tạo 
hàng chục nhà khoa học, xuất 
bản hơn 180 bài báo khoa học uy 
tín và là chủ nhân của 16 bằng 
sáng chế. 

giải thưởng đột phá về toán học

GS Sir Martin Hairer (Đại học 
Hoàng gia London, Vương quốc 
Anh) là người duy nhất đoạt Giải 
Đột phá năm 2021 về Toán học, 
với công trình toán học đặc biệt 
xuất sắc về giải tích ngẫu nhiên, 
cụ thể là các phương trình vi phân 
đạo hàm riêng ngẫu nhiên. Ông 
đã chỉ ra các nhiễu động ngẫu 
nhiên đã làm cho bản chất toán 
học của nhiều quá trình trở nên 
cực kỳ phức tạp, như khi dùng 
thìa khuấy một cốc trà, khi một 
giọt nước nhỏ rơi trên tờ giấy ăn 
rồi loang rộng ra, hoặc khi một 
đám cháy rừng đang bùng phát.

Khi biết tin về giải thưởng, GS 
Hairer cho biết: “Tôi rất vui nếu có 
thể truyền cảm hứng cho những 
người yêu toán. Toán học là sự 
thật. Một khi bạn khám phá ra 
điều gì đó trong toán học, nó sẽ áp 
dụng cho mọi thời đại”. GS Alice 
Gast (Chủ tịch Đại học Hoàng gia 
London) cho biết: “Những nghiên 

cứu đột phá của Martin Hairer đã 
định hình sâu sắc sự hiểu biết của 
chúng tôi về các quá trình ngẫu 
nhiên. Ông đã làm sáng tỏ các 
hiện tượng và phương trình ngẫu 
nhiên khó hiểu trước đây. Sự sáng 
tạo và những hiểu biết sâu sắc 
của ông sẽ giúp mang lại những 
tiến bộ mạnh mẽ trong toán học, 
vật lý, máy tính và tài chính”. GS 
Hairer đã từng giành được Huy 
chương Fields năm 2014.

giải thưởng đột phá về Vật lý cơ bản

Giải thưởng Đột phá về 
Vật lý cơ bản được trao cho 
nhóm Eot-Wash, gồm các nhà 
vật lý: Eric Adelberger, Jens H. 
Gundlach và Blayne Heckel (Đại 
học Washington, Hoa Kỳ), với 
“các phép đo cơ bản chính xác 
để kiểm tra hiểu biết của chúng 
ta về lực hấp dẫn, thăm dò bản 
chất của năng lượng tối và thiết 
lập các giới hạn về sự liên kết của 
vật chất tối”. 

Ba nhà khoa học đã xây dựng 
thiết bị đủ nhạy để đo lực hấp dẫn 
(loại lực yếu nhất trong số 4 tương 
tác cơ bản của tự nhiên) ở khoảng 
cách cực kỳ ngắn. Việc đó đã giúp 
định hình thêm cho bức tranh lớn 
của các nhà vật lý đối với việc 
hiểu biết về vũ trụ. Ví dụ, thử 
đối chiếu nghiên cứu của nhóm 
này với định luật của Newton, 
trong đó lực hấp dẫn giữa 2 vật 
thể tỷ lệ nghịch với bình phương 
của khoảng cách giữa chúng (có 
nghĩa là nếu khoảng cách tăng 
gấp đôi thì độ lớn của lực giảm 
đi 4 lần). Công thức có sự tham 
gia của nghịch đảo bình phương 
này đã vượt qua mọi cuộc kiểm 
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tra cho tới tận ngày nay. Nhưng 
các nhà vật lý đã và đang kiểm tra 
nó ở những thang khoảng cách 
ngày càng nhỏ hơn, bởi nếu có 
sự vi phạm ở đó, thì có thể sẽ hé 
lộ những quy luật mới chưa biết 
của vật lý - chẳng hạn như những 
chiều phụ mà lý thuyết Dây đã dự 
đoán. 

Các phép đo do Eric 
Adelberger, Jens H. Gundlach, 

Blayne Heckel và đồng nghiệp 
thực hiện gần đây cho thấy quy 
tắc đảo nghịch bình phương vẫn 
đúng ngay cả với khoảng cách 
chỉ 52 micron (52/1000 mm), cho 
thấy rằng bất cứ chiều phụ nào 
nếu có thì đều phải nhỏ hơn 1/3 
đường kính của sợi tóc. 

Chiến thắng của Adelberger, 
Gundlach và Heckel đáng chú ý 
một phần vì nhóm nghiên cứu đã 

không phát hiện ra bất kỳ hiện 
tượng nào chưa từng thấy trước 
đây, không xây dựng bất kỳ thí 
nghiệm khổng lồ hoặc phát triển 
bất kỳ lý thuyết mới đáng chú ý 
nào. Thay vào đó, họ đo lường 
chính xác các hiệu ứng vật lý mà 
các nhà khoa học đã biết, và họ 
kiểm tra các tuyên bố của các 
nhà nghiên cứu khác một cách vô 
cùng nghiêm ngặt ?

tài LiỆu thaM Khảo
1. https://breakthroughprize.org/.

2. https://www.hhmi.org/scientists/
david-baker

3.vhttps://www.washington.edu/
news/2020/09/10/four-uw-professors-
win-2021-breakthrough-prize-so-
called-oscars-of-science/

4.vhttps://www.asiaresearchnews.
com/content/cuhk-professor-dennis-
lo-receives-2021-breakthrough-prize-
honour-renowned%E2%80%9Coscars
-science%E2%80%9D

5. https://www.imperial.ac.uk/news
/203853/imperial-mathematician-scoops
-3m-breakthrough-prize/.

6.vhttps://www.washington.edu/
news/2020/09/10/four-uw-professors-
win-2021-breakthrough-prize-so-
called-oscars-of-science/.

7.vhttps://www.livescience.com/
torsion-balance-breakthrough-prize.
html.

8.vhttps://thienvanvietnam.org/
index.php?option=com_content&v
iew=article&id=1817:giai-thuong-
dot-pha-tr i-gia-3-tr ieu-usd-duoc-
trao-cho-nghien-cuu-ve-luc-hap-
dan&catid=27&Itemid=135

Cao Thạch (tổng hợp)

giải thưởng Đột phá do sergey brin, Priscilla Chan, mark Zuckerberg, 
anne Wojcicki, yuri và Julia milner thành lập năm 2012. quỹ của 
giải thưởng được tài trợ bởi các nhà tỷ phú công nghệ: sergey brin, 
Priscilla Chan, mark Zuckerberg, ma huateng, Jack ma, yuri, Julia 
milner và anne Wojcicki... từ năm 2012 đến nay, quỹ đã trao hơn 
250 triệu usD cho gần 3.000 nhà khoa học. Với giá trị tài chính lớn 
hơn bất kỳ giải thưởng khoa học nào khác, giải thưởng này nhằm 
giúp các nhà khoa học tài năng thoát khỏi những hạn chế tài chính 
để tập trung hoàn toàn trong thế giới ý tưởng của họ; nâng cao vị thế 
và uy tín của khoa học cơ bản và toán học, thúc đẩy một nền văn hóa 
trong đó các hoạt động theo đuổi trí tuệ được ghi nhận; truyền cảm 
hứng cho các thế hệ trẻ trong việc theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu 
khoa học.

ngoài các giải thưởng nêu trên, quỹ giải thưởng Đột phá 2021 
còn trao các giải khác: giải new horizons trong toán học, Vật lý 
(mỗi lĩnh vực 3 giải, mỗi giải trị giá 100.000 usD); giải maryam 
mirzakhani new Frontiers (3 giải, mỗi giải trị giá 50.000 usD); giải 
thưởng Đột phá đặc biệt dành cho Vật lý (3 triệu usD). 

        Eric adelberger                 Jens h. gundlach              blayne heckel 
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Cuộc đua phát triển vật liệu siêu nhẹ, 
siêu bền

10 năm trở lại đây, khoa học 
vật liệu (material science) trở 
thành lĩnh vực nghiên cứu “hot”. 
Con người đã hiểu ra rằng, vật 
liệu thông minh, siêu bền, siêu 
nhẹ sẽ trở thành bệ phóng cho 
nhiều ngành công nghiệp phát 
triển, đồng thời mở ra ứng dụng to 
lớn trong cuộc sống.

Cuộc cách mạng về vật liệu 
thực sự bắt đầu khi các nhà khoa 
học Nga phát triển thành công vật 
liệu graphene siêu nhẹ nhưng có 
độ cứng lớn gấp hơn 250 lần thép. 
Tính siêu việt của loại vật liệu này 
là siêu mỏng, siêu bền và có thể 
uốn cong ở bất kỳ góc độ nào. 
Graphene là phần tử cấu trúc 
cơ bản của một số hình thù bao 
gồm: than chì, ống nano cacbon 
và fulleren. Graphene dày bằng 
lớp phân tử carbon với liên kết 
sp2 tạo thành tinh thể dạng tổ 
ong với chiều dài liên kết carbon 
- carbon chỉ khoảng 0,142 nm. 
Mặc dù độ dày chỉ tương đương 
với vài lớp phân tử nhưng chúng 
ta có thể cảm nhận được bằng thị 

giác. Các nhà khoa học thường 
ví von: muốn chọc thủng một 
lớp graphene có độ mỏng như 
1 tờ giấy nhựa thông thường thì 
bạn cần áp lực tương đương với 
một con voi châu Phi đứng thăng 
bằng trên một cây bút chì. Điều 
thú vị nữa là, mặc dù nhìn như một 
tấm nhựa dẻo nhưng graphene 
lại có khả năng truyền dẫn điện 
tử nhanh gấp 10 lần silicon. Nhờ 
thành quả nghiên cứu của mình, 
hai nhà khoa học Andre Geim và 
Konstantin Novoselov đã được 
trao giải Nobel Vật lý năm 2010.

Năm 2012, trên Tạp chí 
Science, các nhà khoa học Đức 
công bố đã nghiên cứu ra loại 
vật liệu mới Aerographite được 
xem là một trong những vật liệu 
cấu trúc nhẹ nhất từng được tạo 
ra. Với cấu trúc mạng lưới xốp có 
kết nối với carbon hình ống giúp 
chúng trở nên siêu bền, siêu nhẹ 
(mật độ 180 g/m2).

Bước tiến tiếp theo là các nhà 
khoa học thuộc Đại học Vienna 
(Áo) đã phát triển thành công vật 
liệu mới có tên là Carbyne. Những 
công bố khoa học vào tháng 

4/2016 của các nhà khoa học cho 
thấy, siêu vật liệu Carbyne cứng 
hơn cả graphene nhưng lại dẻo 
dai như một sợi DNA. Để có được 
tính chất đáng kinh ngạc này, 
Carbyne có một cấu trúc rất đặc 
biệt, đó là các nguyên tử carbon 
liên kết đơn và ba hoặc liên kết 
đôi kéo dài liên tục. Tuy nhiên, 
nhược điểm của vật liệu này là 
khó duy trì ở trạng thái ổn định.

Cuộc đua phát triển siêu 
vật liệu chưa dừng ở đó. Tháng 
1/2017, trên Tạp chí Science 
Advances, các nhà khoa học tại 
Viện Công nghệ Massachusetts 
(Mỹ) công bố đã phát triển 
thành công một loại vật liệu nhẹ 
graphene có cấu trúc 3D dạng 
xốp với tỷ trọng chỉ bằng 5% của 
thép nhưng cứng hơn thép gấp 
10 lần. Để tạo ra loại vật liệu 
này, các nhà khoa học đã nén 
graphene trong điều kiện nhiệt 
độ và áp suất rất cao, khiến cấu 
trúc của chúng thay đổi (dưới kính 
hiển vi điện tử, chúng có cấu trúc 
giống như san hô). Nhờ kỹ thuật 
này, các nhà khoa học có thể tạo 
nên những vật liệu graphene cấu 

đột phá mới trong cuộc đua 
tạo ra siêu vật Liệu

Kim cương từng được coi là vật liệu cứng nhất, nhưng giờ đây với 
sự ra đời của những siêu vật liệu khiến kim cương chỉ còn phù hợp 

với làm đồ trang sức hơn là những ứng dụng thực tế như một loại 
vật liệu. Cuộc đua phát triển các vật liệu mới siêu bền, siêu nhẹ 

dường như chưa bao giờ hạ nhiệt. Những bứt phá trong khoa học 
vật liệu luôn hứa hẹn mở ra những tiềm năng ứng dụng to lớn nhờ 

sự đầu tư nghiên cứu bài bản và hợp tác khoa học chặt chẽ giữa 
các trung tâm nghiên cứu lớn của thế giới. 
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trúc 3D từ các vật liệu cấu trúc 
2D, trong khi vẫn đảm bảo được 
những tính chất vật lý ưu việt của 
nó. Chúng ta biết rằng, graphene 
ở cấu trúc 2D là một trong những 
vật liệu siêu cứng, siêu bền. Nhờ 
vào mô hình mô phỏng trên máy 
tính, các nhà khoa học đã phát 
hiện ra rằng, độ bền và độ cứng 
của vật liệu cấu trúc 3D phụ thuộc 
vào hình dạng cấu trúc của nó.

Có thể thấy, những bước tiến 
trong việc tạo ra vật liệu graphene 
mở ra những ứng dụng to lớn 
trong việc phát triển các linh kiện 
điện tử, hệ thống pin nhỏ gọn, khả 
năng lưu trữ năng lượng lớn và sạc 
cực nhanh. Những thế hệ vật liệu 
này cũng mang lại ứng dụng tiềm 
năng cho nhiều lĩnh vực khác, đặc 
biệt là hàng không - vũ trụ.

soán ngôi vô địch

Thành tựu mới nhất trong cuộc 
đua chế tạo siêu vật liệu là ngày 
27/3/2020, trên Tạp chí Nature 
Communication, các nhà khoa 
học thuộc Đại học California (Mỹ) 
đã công bố nghiên cứu thành 
công vật liệu carbon với cấu trúc 

nano mới. Loại siêu vật liệu này có 
cấu trúc dạng xốp với các liên kết 
dạng trụ và thanh carbon 3 chiều. 
Nhờ đó, nó có độ cứng đặc biệt 
ấn tượng. Theo tính toán của các 
nhà khoa học, loại vật liệu mới có 
cường độ tăng 639% và độ cứng 
tăng 522% so với phương pháp 
tiếp cận sợi nano trước đây. Các 
hạt nano được sắp xếp trong một 
thiết kế dựa trên tấm tế bào kín sẽ 
cực kỳ bền. Các cấu trúc dựa trên 
chùm hình trụ trước đây không 
đạt hiệu quả về tính chất cơ học. 
Các mạng tinh thể nano dạng tấm 
mới bền và cứng hơn nhiều.

Để tạo ra cấu trúc ưu việt 
này, các nhà khoa học đã tiến 
hành quy trình in laser trùng hai 
photon. Họ đã chiếu tia laser tập 
trung vào một giọt nhựa cây lỏng 
cực nhạy với tia cực tím để biến 
nó thành một loại polymer rắn, 
nơi các phân tử bị tấn công cùng 
lúc bởi hai photon. Việc sử dụng 
tia cực tím tạo thành các lớp trùng 
lên nhau tạo ra một loại polymer 
vô cùng bền khi hai photon giao 
nhau. Nhờ vậy, cho phép các tế 
bào lặp lại trở thành các tấm có 

khuôn mỏng chỉ khoảng 160 nm. 
Một trong những điểm đặc biệt là 
các lỗ nhỏ trong các tấm có thể 
được sử dụng để loại bỏ nhựa 
thừa ra khỏi vật liệu hoàn thiện. 
Sau khi qua quá trình nhiệt phân, 
được nung nóng đến 900oC trong 
chân không với thời gian khoảng 1 
giờ. Nhờ quy trình này, một mạng 
carbon hình khối lập phương được 
tạo ra có độ bền cơ học mạnh 
nhất từ trước tới nay.

Theo các nhà khoa học, những 
vật liệu với cấu trúc mạng nano 
dạng tấm mang lại những ứng 
dụng tiềm năng lớn trong thực tế, 
tạo bước đột phá lớn trong nhiều 
lĩnh vực như công nghệ điện tử và 
y học. Đặc biệt, vật liệu này sẽ 
giúp chế tạo những chiếc máy 
bay, con tàu vũ trụ nhẹ và bền, 
chống chịu được với các tác động 
cơ học, khí động học cực đoan 
nhất ?

Hoàng Anh
(tổng hợp từ tạp chí Science, 

Nature)

Vật liệu carbon với cấu trúc nano mới, hình khối lập phương có độ bền cơ học mạnh nhất từ trước tới nay.



Kết quả đánh giá số liệu quan trắc mực nước trong các thành tạo bazan ở Đắk Lắk cho thấy: 

- Mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước bazan Buôn Ma Thuột dao động lớn giữa mùa khô và mùa mưa 
và giữa các năm đến 500 mm, chiếm khoảng 25% tổng lượng mưa. Mực nước dưới đất của các tầng chứa nước tại 
một số nơi có hiện tượng giảm trong giai đoạn 2000-2018 từ vài mét đến >4 m, điều đó cho thấy lượng nước khai thác 
từ nước dưới đất vào mùa khô đang vượt quá lượng nước bổ cập từ nước mưa, tình trạng này kéo dài sẽ gây ra cạn kiệt 
tài nguyên nước ngầm. Lượng nước đang khai thác vào mùa khô chủ yếu phục vụ cho tưới cà phê vào khoảng 1,2 triệu 
m3/ngày và đang gần tiệm cận tới lượng nước bổ cập từ nước mưa 1,5 triệu m3/ngày. 

- Nguyên nhân của sự suy giảm mực nước dưới đất là do diện tích rừng bị giảm tới 75% và diện tích trồng cây 
công nghiệp tăng 70%, trong đó diện tích trồng cà phê tăng 18% nên lượng nước dưới đất khai thác tăng đáng kể. 
Để giảm thiểu sự suy giảm tài nguyên nước, cần tiến hành đồng thời các giải pháp triển khai mô hình tưới tiết kiệm 
nước cho cây cà phê và tăng cường công trình lưu giữ nước mặt, giảm tốc độ dòng chảy mặt để bổ sung cho nước dưới 
đất. Giải pháp lâu dài là bảo vệ rừng tự nhiên và tăng cường rừng trồng, quy hoạch khu vực phát triển cây công nghiệp 
theo hướng bền vững.

“NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM TÀI NGUYÊN 
NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG CÁC THÀNH TẠO BAZAN Ở TÂY NGUYÊN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ VÀ PHÒNG CHỐNG SUY GIẢM"
MÃ SỐ TN18/T10, THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020

MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI

Lượng mưa trung bình năm của các trạm Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ và Bản Đôn giai đoạn 2000-2018

 



Giám đốc:        TS. Đặng Quang Thiệu       Tel: 0913097486; 024.37635223
Phó Giám đốc: TS. Trần Minh Quỳnh        Tel: 0836385666

GIỚI THIỆU:
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Trung 
tâm có chức năng nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ hạt nhân vào các lĩnh vực sản xuất phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: 
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ, kỹ thuật đồng vị trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, môi trường.
 Nghiên cứu sản xuất các đồng vị phóng xạ, dược chất phóng xạ phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh trong y tế. 
 Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa dây chuyền chiếu xạ, thiết bị gia tốc Cyclotron phục vụ nghiên cứu khoa học và 

triển khai dịch vụ chiếu xạ và sản xuất đồng vị phóng xạ.
 Nghiên cứu phát triển thiết bị hạt nhân và điều khiển, thiết kế chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đo, phân tích, các 

thiết bị quan trắc và các hệ điều khiển, dây chuyền sản xuất tự động phục vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn trong 
công nghiệp và chương trình hạt nhân.

 Hỗ trợ triển khai về an toàn bức xạ và ứng phó sự cố. Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ trong các lĩnh vực ứng dụng công 
nghệ bức xạ, gia tốc.

MỘT SỐ THÀNH TỰU CHÍNH: 
 Chiếu xạ khử trùng các sản phẩm và vật phẩm y tế: Chỉ khâu phẫu thuật, găng tay phẫu thuật, đồ dùng phòng mổ, mô ghép 

y tế...
 Chiếu xạ thanh trùng các sản phẩm thực phẩm, sản phẩm y dược bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
 Chiếu xạ diệt côn trùng kiểm dịch rau quả và nông sản.
 Cung cấp dược chất phóng xạ FDG sử dụng trong kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh PET - CT.
 Triển khai và bàn giao một số công nghệ mới, máy móc thiết bị tự động hóa hiện đại cho các cơ sở nghiên cứu và ứng dụng.
 Bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa và QA, QC các thiết bị hạt nhân và điều khiển.

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Phu trách phòng Đào Minh Phương - Tel: 0919066605

PHÒNG GIA TỐC VÀ ĐIỆN TỬ HẠT NHÂN
Trưởng phòng Nguyễn Văn Sỹ - Tel: 0913018468

PHÒNG HÓA PHÒNG XẠ
Trưởng phòng Nguyễn Quang Anh - Tel: 0912066069

PHÒNG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BỨC XẠ
Trưởng phòng Trần Băng Diệp - Tel: 0942872911

PHÒNG VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHIẾU XẠ
Trưởng phòng Nguyễn Đình Hùng - Tel: 0979224523

PHÒNG ĐO LIỀU VÀ AN TOÀN BỨC XẠ
Phụ trách phòng Vũ Duy Trường

TRUNG TÂM CHIẾU XẠ HÀ NỘI
HANOI IRRADIATION CENTER

Địa chỉ: Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: (024) 37805321/37643418; Fax: (024) 37655264; Website: chieuxa.vn








