CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016-2025:
Định hướng đề xuất, xây dựng dự án
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” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 1747/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2015 (Chương trình NTMN) với quan điểm tập trung ưu tiên cho
hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; các dự án có
sự tham gia của các doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế cho
người dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.
Việc đề xuất, xây dựng mô hình dự án tập trung vào các nội dung sau:
1. Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế,
trình độ phát triển của từng vùng miền, địa phương:
- Tiến bộ khoa học và công nghệ về giống mới và công nghệ nhân gỉống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy
sản, giống nấm;
- Quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng
hiệu quả kinh tế, an toàn với môi trường; công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến;
- Công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm nhằm giảm
tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm. Chú trọng công nghệ, thiết bị chế biến sâu, công nghệ tạo giá
trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp; công nghệ sơ chế nông - lâm - thủy sản, dược liệu cho vùng khó khăn,
vùng dân tộc thiểu số;
- Công nghệ sinh học trong sản xuất các chế phẩm sinh học dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản; phân
vi sinh; xử lý môi trường; phòng trừ dịch bệnh;
- Công nghệ tưới, tiêu cho các loại cây trồng, các giải pháp kỹ thuật cung cấp nước ngọt, nước sạch cho các vùng
khan hiếm nước;
- Quy trình, thiết bị máy móc trong sản xuất nông nghiệp; công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn;
- Tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu dùng trong công nghiệp chế biến, xây dựng,
dược phẩm;
- Công nghệ, thiết bị xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt; công nghệ, thiết bị đồng bộ sử dụng năng lượng tái tạo;
- Công nghệ thông tin, truyền thông để phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, thông tin thị trường cho nông
dân;
- Kết hợp khoa học và công nghệ tiên tiến với tri thức truyền thống trong khai thác, phát triển nâng cao hiệu quả
kinh tế của các cây trồng, vật nuôi đặc sản của địa phương;
- Công nghệ, thiết bị phục vụ phát triển sản xuất gắn với du lịch sinh thái.
2. Xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong việc ứng dụng,
chuyển giao khoa học và công nghệ:
Xây dựng mô hình ứng dụng, chuyển giao đồng bộ các tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức quản lý, phát triển
thị trường theo chuỗi giá trị hàng hóa có sự tham gia, liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân,
trong đó doanh nghiệp là nòng cốt.
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Diễn đàn Khoa học và Công nghệ
Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cộng đồng
Lưu Đức Thanh
Cục Sở hữu trí tuệ

Trong thời gian qua, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông thôn (nông sản, thực phẩm, tiểu
thủ công nghiệp - gọi tắt là thương hiệu cộng đồng) gắn với chỉ dẫn nguồn gốc địa lý đã trở thành
một định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy sức cạnh tranh, giá trị của các nông sản đặc sản..., góp
phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) của Chính phủ. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, việc xây dựng, quản lý và phát
triển thương hiệu cộng đồng còn gặp không ít khó khăn, rất cần những giải pháp, chính sách cụ thể
để thúc đẩy hoạt động này trong thời gian tới.
Thực trạng xây dựng, quản lý thương
hiệu cộng đồng của Việt Nam
Tính đến 31/10/2019, Cục Sở
hữu trí tuệ (SHTT) đã cấp 1.311
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn
địa lý (CDĐL), nhãn hiệu chứng
nhận (NHCN), nhãn hiệu tập thể
(NHTT) cho các sản phẩm nông
thôn gắn với dấu hiệu chỉ dẫn
nguồn gốc địa lý, trong đó có 70
CDĐL (5,3%), 270 NHCN (20,6%)
và 971 NHTT (74,1%). Đã có 1.096
sản phẩm nông sản (chiếm 83,6%)
và 215 sản phẩm nông thôn khác
(chiếm 16,4%) được bảo hộ (bảng
1). Đặc điểm của các sản phẩm
được đăng ký bảo hộ là: các sản
phẩm đặc sản, tiểu thủ công nghiệp
truyền thống của các địa phương,
sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn
gốc địa lý, gắn với cộng đồng ở khu
vực nông thôn.
Thống kê trên phạm vi cả nước,
đã có 41 tỉnh/thành phố có sản
phẩm được bảo hộ CDĐL, 61 tỉnh/
thành phố có sản phẩm được bảo
hộ NHTT và 51 tỉnh/thành phố có
sản phẩm được bảo hộ NHCN. Đối
với nông sản, vùng có số lượng
nông sản được bảo hộ nhiều nhất
tính đến tháng 10/2019 là Đồng
bằng sông Cửu Long với 284 sản
phẩm (25,91%), tiếp đến là Trung

4

Bảng 1. Số lượng CDĐL, NHTT, NHCN được cấp giấy chứng nhận đăng ký.
TT

Hình thức bảo hộ

1
2
3

Số lượng
Nông sản

Khác

Tổng cộng

CDĐL*

65

5

70

NHCN

258

12

270

NHTT

773

198

971

1.096

215

1.311

Tổng cộng

(Nguồn: Cục SHTT 2019; tính đến 31/10/2019 có 76 CDĐL được bảo hộ, trong đó có 70 CDĐL
của Việt Nam và 6 CDĐL của nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam).
*

du và miền núi phía Bắc với 259
sản phẩm (23,63%), Đồng bằng
sông Hồng 218 sản phẩm (19,9%),
Duyên hải miền Trung 116 sản
phẩm (10,58%), Bắc Trung Bộ
100 sản phẩm (9,12%), Đông Nam
Bộ 64 sản phẩm (5,84%) và Tây
Nguyên là khu vực có số lượng
nông sản được bảo hộ thấp nhất với
55 sản phẩm (5,02%).
Thực tế cho thấy, hoạt động
xây dựng thương hiệu cộng đồng
được các địa phương tập trung chỉ
đạo và có nhiều chính sách hỗ trợ,
đặc biệt là các sản phẩm đặc sản
gắn liền với lợi thế về điều kiện địa
lý (tự nhiên, con người). Điển hình
như1: Hải Phòng đã bảo hộ được
60 sản phẩm (54 NHTT, 4 NHCN
Số liệu tính đến tháng 10/2019.

1

Số 9 năm 2020

và 2 CDĐL), Hà Nội bảo hộ 84 sản
phẩm (64 NHTT, 20 NHCN), Tiền
Giang với 45 sản phẩm (2 CDĐL,
39 NHTT và 4 NHCN)... Nhìn chung
hoạt động xây dựng thương hiệu
cộng đồng ở các địa phương mang
những đặc điểm sau:
Bảo hộ sản phẩm gắn với chỉ
dẫn nguồn gốc địa lý: đa số các
sản phẩm nông thôn được bảo hộ
CDĐL, NHCN và NHTT đều gắn với
chỉ dẫn nguồn gốc địa lý, bao gồm:
tên tỉnh, huyện, xã và địa danh
khác, trong đó 0,30% sản phẩm
được bảo hộ sử dụng tên quốc gia,
10,22% sản phẩm được bảo hộ sử
dụng tên tỉnh, 35,55% sử dụng tên
huyện và tương đương, 53,93% sử
dụng tên xã và tương đương. Trên
thực tế, đối với CDĐL và NHCN có
sự tương đồng khi chủ yếu sử dụng
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tên tỉnh, thành phố, huyện để đăng
ký bảo hộ với tỷ lệ là hơn 76% và
xã là hơn 22%. Trong khi đó, đối với
NHTT thì đa số sử dụng tên xã để
đăng ký bảo hộ với hơn 65%, qua
đó cho thấy NHTT được sử dụng
đăng ký bảo hộ chủ yếu cho các
sản phẩm có quy mô cấp xã.

môn của UBND đủ điều kiện đăng
ký NHCN. Do đó, chủ sở hữu các
NHCN hiện nay chủ yếu là các
UBND các cấp hoặc phòng kinh tế
(hay phòng NN&PTNT) chiếm 71%,
các sở chiếm 14%, còn lại là các
chi cục, trung tâm hoặc các chủ thể
khác.

Cơ cấu sản phẩm được bảo
hộ quyền SHTT: các địa phương
đăng ký bảo hộ thương hiệu cộng
đồng chủ yếu là cho nông sản và
sản phẩm tiểu thủ công nghiệp,
trong đó nông sản chiếm tỷ lệ chủ
yếu với 81,08% (1.063 sản phẩm),
còn lại 18,92% (248 sản phẩm) là
các sản phẩm khác. Trong cơ cấu
nông sản được bảo hộ, đa phần là
nông sản tươi sống, sản phẩm thô
và nguyên liệu; sản phẩm chế biến
sâu còn hạn chế. Nhóm sản phẩm
trái cây và rau củ chiếm tỷ lệ lớn
nhất (35%), tiếp đến là nhóm thủy
sản và sản phẩm chế biến từ thủy
sản (15%). Nhóm các sản phẩm thịt
và sản phẩm chăn nuôi chiếm tỷ lệ
thấp (khoảng 8%), nhóm sản phẩm
cây công nghiệp và lâm nghiệp
cũng chỉ chiếm 10%, trong khi Việt
Nam là một quốc gia có nhiều lợi
thế về phát triển các sản phẩm cây
công nghiệp và lâm nghiệp.

Đối với NHTT, quyền sở hữu,
quản lý và sử dụng thuộc về tổ chức
tập thể nộp đơn. Chính vì vậy, vai trò
của các tổ chức tập thể đóng vai trò
nền tảng, quyết định sự phát triển
của các NHTT này. Tùy theo đặc
điểm của từng sản phẩm, quy mô,
phạm vi sản xuất mà các tổ chức
được lựa chọn làm chủ sở hữu đăng
ký NHTT khác nhau. Trên phạm vi
cả nước, tỷ lệ hợp tác xã (HTX) làm
chủ sở hữu NHTT chiếm 40%, 34%
là các tổ chức chính trị - xã hội (hội
nông dân, hội phụ nữ), 16% là các
hội nghề nghiệp, còn lại là các đối
tượng khác (tổ hợp tác, trạm khuyến
nông).

Chủ sở hữu các thương hiệu cộng
đồng: các hình thức bảo hộ thương
hiệu cộng đồng được quy định khác
nhau về chủ sở hữu, theo đó đối với
CDĐL thì chủ sở hữu thuộc về Nhà
nước. Nhà nước cho phép các tổ
chức/cá nhân nộp đơn đăng ký bảo
hộ CDĐL, do vậy các CDĐL thường
sẽ do các cơ quan nhà nước nộp hồ
sơ đăng ký [Sở Khoa học và Công
nghệ (KH&CN), Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (NN&PTNT),
UBND tỉnh, UBND huyện/thị xã…].
Đối với NHCN thì chủ sở hữu phải
là tổ chức có chức năng, năng lực
chứng nhận, tuy nhiên, trên thực tế
ít có tổ chức nào đáp ứng được điều
kiện này nên mặc nhiên coi UBND
các cấp hoặc các cơ quan chuyên

Tác động và những khó khăn, tồn tại
trong xây dựng, quản lý và phát triển
thương hiệu cộng đồng
Thương hiệu cộng đồng đang
dần chứng minh vai trò quan trọng

trong phát triển nông nghiệp, nông
thôn, góp phần bảo tồn giá trị văn
hóa truyền thống, bảo tồn đa dạng
sinh học, góp phần thúc đẩy sự phát
triển hoạt động sản xuất, thương
mại và nâng cao giá trị gia tăng cho
sản phẩm nông sản của Việt Nam.
Những tác động tích cực của các
thương hiệu cộng đồng được thể
hiện ở những khía cạnh sau:
Thứ nhất, thương hiệu cộng đồng
đã tác động tích cực và rõ ràng đến
nhận thức, sự quan tâm, đầu tư về
nguồn lực của các địa phương, nhận
thức của doanh nghiệp, người dân
trong việc bảo vệ danh tiếng, giá
trị của các sản phẩm được bảo hộ.
Nhiều địa phương đã triển khai các
chính sách hỗ trợ như: Quảng Ninh,
Hải Phòng, Hà Giang, Sơn La, Hà
Tĩnh, Tiền Giang, Bến Tre...
Thứ hai, CDĐL, NHTT, NHCN
được bảo hộ đã bước đầu tác động
tích cực đến giá trị của sản phẩm
như nước mắm Phú Quốc, bưởi
Phúc Trạch, cam Cao Phong, cà
phê Sơn La, hạt điều Bình Phước,
rau an toàn Mộc Châu… Giá bán của
các sản phẩm sau khi được bảo hộ
đều có xu hướng tăng, cụ thể như:

Bưởi Phúc Trạch có giá bán tăng 10-15% sau khi được bảo hộ CDĐL.
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những tồn tại, khó khăn sau:
Về chính sách

Vải thiều Lục Ngạn - sản phẩm đã được
bảo hộ CDĐL.

cam Cao Phong giá bán tăng gần
gấp đôi, chuối ngự Đại Hoàng tăng
100-130%, bưởi Phúc Trạch tăng
10-15%, đặc biệt như bưởi Luận
Văn giá bán tăng 3,5 lần so với
trước khi được bảo hộ..., nhiều sản
phẩm có gắn CDĐL đã được xuất
khẩu như nước mắm Phú Quốc, vải
thiều Thanh Hà, xoài cát Hòa Lộc,
vải thiều Lục Ngạn…
Thứ ba, thương hiệu cộng đồng
cũng đã giúp các địa phương hình
thành được các tổ chức tập thể như
hội/hiệp hội, thúc đẩy sự phát triển
các HTX, kết nối vào các chương
trình lớn của Nhà nước như Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới, OCOP, đồng thời
góp phần giúp các chủ thể như
HTX, doanh nghiệp, hộ gia đình tổ
chức sản xuất, thương mại hóa sản
phẩm. Nhiều HTX đã phát triển hiệu
quả các thương hiệu được bảo hộ
để tổ chức sản xuất, thương mại sản
phẩm ra thị trường, điển hình như
các HTX rau an toàn ở Mộc Châu,
Sơn La (sử dụng NHCN rau an toàn
Mộc Châu), HTX cây ăn quả ở Lục
Ngạn, Bắc Giang (phát triển các
NHTT), HTX mật ong Mèo Vạc ở Hà
Giang (phát triển CDĐL), HTX gạo
nếp cái hoa vàng Kinh Môn ở Hải
Dương (phát triển NHTT)…
Ngoài những tác động tích cực,
mang lại những hiệu quả nhất định,
việc xây dựng, quản lý và phát triển
các thương hiệu cộng đồng còn gặp

6

Các quy định của pháp luật
SHTT: các quy định pháp lý của
Việt Nam đối với CDĐL, NHTT và
NHCN đã khá đầy đủ nhưng mới chỉ
dừng lại ở vấn đề đăng ký. Việc triển
khai các quy định này đang gặp
khó khăn, cụ thể: i) Về hoạt động
xác lập quyền bảo hộ SHTT đối với
CDĐL: Luật SHTT và các văn bản
dưới luật mới chỉ quy định về điều
kiện bảo hộ, chủ sở hữu, yêu cầu về
hồ sơ (đơn đăng ký), trình tự, thủ tục
thẩm định hồ sơ nhưng chưa quy
định cụ thể nội dung và cách thức
thẩm định hồ sơ. Do đó, hoạt động
thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký
CDĐL đang gặp nhiều khó khăn, cụ
thể là thẩm định các nội dung: chất
lượng đặc thù, khu vực địa lý, lịch
sử - danh tiếng, quy trình kỹ thuật...
Đây là những lĩnh vực chuyên môn
sâu, nằm ngoài khả năng chuyên
môn của Cục SHTT. Do đó, yêu
cầu đặt ra là cần có các quy định cụ
thể để các ngành có chuyên môn
phù hợp tham gia hợp lý vào quá
trình thẩm định CDĐL; ii) Về hoạt
động quản lý và phát triển CDĐL,
NHTT và NHCN: đối với CDĐL, các
quy định pháp lý chưa đề cập chi
tiết, cụ thể là vấn đề quản lý CDĐL
được quy định tại Điểm 4, Điều 121,
Luật SHTT: Nhà nước là chủ sở hữu
CDĐL đó. Nhà nước có thể trực
tiếp thực hiện quyền quản lý CDĐL
hoặc trao quyền quản lý CDĐL cho
tổ chức đại diện quyền lợi của tất
cả các tổ chức, cá nhân được trao
quyền sử dụng CDĐL. Tuy nhiên,
vấn đề trao quyền sử dụng như thế
nào, quản lý CDĐL ra sao thì các
văn bản pháp luật nêu trên chưa đề
cập đến. Đối với NHTT và NHCN,
quyền quản lý và phát triển thuộc
về chủ thể đăng ký nhãn hiệu. Các
quy định của Luật SHTT và văn bản
hướng dẫn chưa có những quy định
cụ thể ở khía cạnh quản lý, đặc biệt
là việc quản lý các nhãn hiệu này
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gắn với dấu hiệu chỉ dẫn nguồn
gốc địa lý, một tài sản gắn với cộng
đồng.
Về chính sách hỗ trợ của Nhà
nước, địa phương: bên cạnh các địa
phương như Quảng Ninh, Sơn La,
Bắc Ninh, Bến Tre… có chính sách
đầu tư nhằm phát triển thương hiệu
cộng đồng thì các địa phương khác
còn tồn tại một số vấn đề: i) Tập trung
chủ yếu vào nội dung xây dựng hồ
sơ đăng ký, hoạt động hỗ trợ quản
lý và phát triển còn nhiều hạn chế,
dẫn đến các sản phẩm được bảo hộ
chưa thực sự phát huy được giá trị
như mong đợi; ii) Có nhiều nguồn
lực hỗ trợ ở các nội dung khác nhau,
tập trung ở ba ngành là: KH&CN,
NN&PTNT, Công Thương nhưng
sự phối hợp và tập trung nguồn lực
còn hạn chế, dẫn đến nguồn lực bị
phân tán, chưa phát huy được hết
hiệu quả.
Hạn chế trong xây dựng hồ sơ
đăng ký thương hiệu cộng đồng
Việc lựa chọn sản phẩm, hình
thức bảo hộ quyền SHTT hiện nay
được các địa phương rất quan tâm,
tuy nhiên trong quá trình triển khai
còn những khó khăn, bất cập.
Một là, chưa có tiêu chí hoặc
phương pháp rõ ràng trong việc
lựa chọn hình thức bảo hộ: CDĐL,
NHTT hay NHCN, đặc biệt là đối
với các CDĐL. Cụ thể, đối với việc
đăng ký CDĐL cần dựa vào điều
kiện của sản phẩm như: danh tiếng,
chất lượng đặc thù của sản phẩm
do điều kiện địa lý quyết định. Tuy
nhiên, nhiều sản phẩm lựa chọn
dấu hiệu đăng ký chưa được biết
đến rộng rãi, không phải là tên gọi
truyền thống, đã được sử dụng trong
thương mại như: cừu Phan Rang
hay cừu Ninh Thuận, gạo Séng cù
Lào Cai hay gạo Séng cù Mường
Khương, sầu riêng Cái Mơn hay sầu
riêng Bến Tre..., dẫn đến những khó
khăn trong công tác thẩm định hồ
sơ đăng ký cũng như việc sử dụng,
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phát triển thương hiệu đối với các tổ
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
sản phẩm.
Hai là, về chủ thể đăng ký bảo
hộ SHTT: đối với các NHTT, nhiều
địa phương lựa chọn các tổ chức
chính trị - xã hội (hội nông dân, hội
phụ nữ), hoặc các hội làm vườn...
làm chủ sở hữu, gây khó khăn trong
công tác quản lý, phát triển bởi
NHTT không gắn với mục tiêu hoạt
động, chức năng, nhiệm vụ được
giao của tổ chức. Đối với NHCN
thì chủ yếu là các cơ quan quản lý
nhà nước, đặc biệt là UBND huyện,
các phòng chuyên môn, thiếu chức
năng và năng lực về chứng nhận
sản phẩm, chưa có sự tách biệt
giữa quản lý nhà nước và mối quan
hệ dân sự theo quy định của Luật
SHTT. Đối với các CDĐL, đây là
một đối tượng đặc biệt, yêu cầu cao
về chuyên môn SHTT, do đó nhiều
địa phương giao cho UBND huyện,
Chi cục thuộc Sở NN&PTNT làm
chủ sở hữu, gây khó khăn cho các
chủ thể trong hoạt động xây dựng
hồ sơ, quy định và tổ chức bộ máy
quản lý các CDĐL.
Ba là, vấn đề lựa chọn sản phẩm
để bảo hộ chưa gắn với thực tiễn và
yêu cầu sản xuất, kinh doanh ở địa
phương cũng như nhu cầu của thị
trường. Sản phẩm bảo hộ thường là
nguyên liệu thô, rất ít sản phẩm chế
biến, hoặc những sản phẩm không
gắn với truyền thống (như tôm nuôi
công nghiệp, thâm canh) hay sản
phẩm không gắn với giống truyền
thống (như dê nhập nội hay dê
lai...). Điều này hạn chế sự gia tăng
giá trị sản phẩm tương xứng với tiềm
năng và danh tiếng của các đặc sản
địa phương.
Bốn là, việc lựa chọn các tiêu chí
bảo hộ trong CDĐL, NHCN hay điều
kiện bảo hộ NHTT còn bất cập, đặc
biệt là chưa gắn với: sử dụng các
tiêu chí phổ biến, không phải là các
tiêu chí mang đặc trưng, gắn liền với
điều kiện địa lý của sản phẩm; tiêu

chí chất lượng không có tính khả
thi trong kiểm soát (tiêu chí về vi
lượng, tiêu chí không sử dụng được
bằng phương pháp cảm quan, phải
sử dụng phân tích bằng kỹ thuật
chuyên sâu - phòng thí nghiệm...);
sử dụng các tiêu chí tự nguyện như
TCVN, VietGAP...
Năm là, quy trình kỹ thuật,
phương pháp sản xuất được lựa
chọn mang tính phổ cập, chưa quan
tâm đến các yếu tố truyền thống,
đặc trưng riêng đối với các sản
phẩm. Do đó dẫn đến những khó
khăn trong hoạt động kiểm soát,
đặc biệt là chưa đáp ứng các yêu
cầu để bảo hộ ở nước ngoài như
Nhật Bản, EU...
Khó khăn trong hoạt động
quản lý, phát triển thương hiệu
cộng đồng
Đối với hoạt động quản lý CDĐL:
sự thiếu vắng khung chính sách
chung ở cấp độ quốc gia dẫn đến
việc quản lý CDĐL được giao về
các địa phương, từ đó dẫn đến sự
không thống nhất trong việc ban
hành các văn bản quản lý giữa các
địa phương. Mặc dù Nhà nước vẫn
đóng vai trò chủ thể, nhưng các mô
hình tổ chức quản lý rất đa dạng,
65,7% số CDĐL được giao cho
Sở KH&CN quản lý, còn lại là do
các UBND huyện/thị xã/thành phố
hoặc hội quản lý. Quy định về hệ
thống kiểm soát chỉ thể hiện ở trên
văn bản, chưa được áp dụng vào
thực tiễn do chưa phù hợp với điều
kiện sản xuất của sản phẩm, thiếu
nguồn lực (tài chính, con người) để
tổ chức vận hành, thiếu sự tham gia
của các ngành, đặc biệt là ngành
nông nghiệp vào hoạt động kiểm
soát. Trong khi đó, vai trò và năng
lực của các tổ chức tập thể còn hạn
chế, chưa đủ để tham gia vào hoạt
động tổ chức, quản lý các CDĐL,
dẫn đến việc triển khai các mô hình
quản lý CDĐL ở địa phương còn
gặp nhiều khó khăn, nhiều mô hình
không thể vận hành trên thực tế,

hoặc mới chỉ triển khai được hoạt
động trao quyền sử dụng.
Đối với quản lý và phát triển các
NHTT: do đặc thù về điều kiện sản
xuất phân tán, nhỏ lẻ, nên nhiều địa
phương không xây dựng và thành
lập được các HTX, hoặc các HTX
hoạt động chưa hiệu quả, do đó việc
phát triển thương hiệu cho nông sản
không lựa chọn được HTX mà phải
giao cho các hội nghề nghiệp hoặc
tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở
hữu. Điều này dẫn đến những khó
khăn trong quản lý và phát triển
NHTT, đó là: i) Năng lực, vai trò tổ
chức, phát triển thương mại, tham
gia trực tiếp vào các kênh phân phối
còn hạn chế, thiếu sự liên kết trong
sản xuất, do đó ảnh hưởng đến hoạt
động sản xuất của cộng đồng; ii)
Các tổ chức chính trị - xã hội nghề
nghiệp thực hiện chức năng kiêm
nhiệm, thiếu nguồn lực để tổ chức,
thúc đẩy các NHTT; iii) Nếu lựa
chọn HTX thì quy mô và khả năng
mở rộng thành viên của các HTX là
yếu tố làm ảnh hưởng đến quyền lợi
của các cá nhân khác trong cộng
đồng… Ngoài ra, việc giải thể, sắp
xếp lại tổ chức của địa phương dẫn
đến vấn đề chuyển đổi chủ sở hữu
NHTT cũng gây ra những khó khăn
trong quản lý và phát triển bền vững
các đặc sản địa phương dưới hình
thức NHTT.
Hoạt động quản lý các NHCN:
hiện nay được giao cho các cơ
quan quản lý nhà nước, đặc biệt là
UBND cấp huyện, do đó, khó khăn
trong việc chuẩn hóa, đánh giá và
thực thi các yêu cầu trong quản lý,
kiểm soát các tiêu chí chứng nhận.
Ngoài ra, hoạt động quản lý NHCN
thường được giao theo nhiệm vụ
kiêm nhiệm, không thuộc chức
năng quản lý nhà nước, dẫn đến
phát sinh nhiều khó khăn như: các
văn bản quản lý được ban hành gặp
nhiều trở ngại về mặt pháp lý (đặc
biệt là các quy định về thủ tục hành
chính); nguồn lực để tổ chức đánh
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giá, kiểm soát và thực hiện các hoạt
động quảng bá, nâng cao danh
tiếng, giá trị thương hiệu gắn với sản
phẩm còn hạn chế.
Bên cạnh đó, sự đồng hành của
các doanh nghiệp thành viên trong
các hoạt động phát triển thương hiệu
cộng đồng cùng với thương hiệu của
từng doanh nghiệp còn chưa cao,
trong khi để tiếp cận và phát triển
được thị trường thì các tổ chức tập
thể cần sự hỗ trợ, đồng hành thường
xuyên, liên tục, đặc biệt là các vấn
đề về xây dựng sản phẩm, quảng
bá và phát triển thị trường.
Một số kiến nghị, đề xuất về xây dựng,
quản lý thương hiệu cộng đồng
Sự phát triển của thị trường nông
sản Việt Nam trong giai đoạn vừa
qua đã cho thấy vị trí, vai trò và
tiềm năng rất lớn của các sản phẩm
nông nghiệp với sự hỗ trợ của các
thương hiệu cộng đồng trong việc
đáp ứng các nhu cầu của người tiêu
dùng trong nước cũng như hội nhập
kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, trước bối
cảnh sự phát triển của các thương
hiệu cộng đồng còn gặp nhiều khó
khăn, theo chúng tôi cần phải thực
hiện đồng bộ những giải pháp ở cấp
trung ương và địa phương để thúc
đẩy hoạt động xây dựng và quản lý
trong thời gian tới.
Ở cấp trung ương: Cục SHTT cần
tham mưu, kiến nghị Bộ KH&CN,
Chính phủ và Quốc hội để chỉnh
sửa, bổ sung, hoàn thiện khung
chính sách liên quan đến sở hữu
công nghiệp nói chung và các quy
định cụ thể về CDĐL, NHTT, NHCN
nói riêng nhằm giúp các địa phương
tổ chức hiệu quả các hoạt động xây
dựng và quản lý thương hiệu cộng
đồng.
Đối với các địa phương: cần
thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa
ba ngành (KH&CN, NN&PTNT,
Công Thương) trên cơ sở Quy chế
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phối hợp số 2222/QCPH-BKHCNBNNPTNT-BCT ngày 8/8/2018 về
xây dựng và quản lý CDĐL giữa Bộ
KH&CN, Bộ NN&PTNT, Bộ Công
Thương. Đặc biệt là cần có sự phối
kết hợp chặt chẽ trong việc phát
triển thương hiệu cộng đồng với
OCOP theo Quyết định số 490/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ. Sự
phát triển các sản phẩm OCOP cần
dựa trên kết quả và có sự kế thừa,
kết nối của các hoạt động phát triển
thương hiệu cộng đồng, giải quyết
hài hòa mối quan hệ này để đảm
bảo giá trị, lợi ích của cộng đồng
đối với các thương hiệu được bảo hộ
của các chủ thể thương mại trong
cộng đồng.
Tăng cường công tác đào tạo,
nâng cao năng lực, trong đó cần xây
dựng và bổ sung các nội dung đào
tạo, tập huấn về quản trị và phát
triển thương hiệu trong các chương
trình tập huấn, nâng cao năng lực
cho các HTX, cán bộ quản lý HTX,
làng nghề, đào tạo nghề nông thôn.
Xác định năng lực quản trị và phát
triển thương hiệu nông sản là một
nội dung chính trong chương trình
đào tạo, nhằm thúc đẩy và nâng cao
hiệu quả hoạt động của các HTX,
hội/hiệp hội, đặc biệt là năng lực
thương mại.
Đối với hoạt động xây dựng hồ sơ
đăng ký bảo hộ: việc lựa chọn hình
thức bảo hộ (CDĐL, NHTT, NHCN)
cần dựa trên điều kiện (quy mô, đặc
thù về sản phẩm, chất lượng...),
yêu cầu của từng hình thức bảo
hộ để quyết định. Đặc biệt là đối
với các CDĐL, sản phẩm được lựa
chọn cần có danh tiếng, chất lượng
đặc thù gắn với điều kiện của địa
phương, kỹ thuật truyền thống, dấu
hiệu được lựa chọn để bảo hộ phải
gắn với hoạt động sản xuất, thương
mại. Ưu tiên lựa chọn các HTX làm
chủ thể để đăng ký các NHTT. Hoạt
động cho phép, ủy quyền cho các
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tổ chức đăng ký NHCN, NHTT cần
gắn với các điều kiện để ràng buộc
theo nguyên tắc: thu hồi quyền
đăng ký nếu không sử dụng, phát
triển thương hiệu sản phẩm, có
hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín,
danh tiếng của sản phẩm; tạo điều
kiện cho các tổ chức, cá nhân trong
cộng đồng được sử dụng, đồng thời
nghiêm cấm các hành vi nhằm hạn
chế, ngăn chặn các tổ chức, cá
nhân được sử dụng nếu các tổ chức,
cá nhân đó đủ điều kiện.
Hoạt động quản lý, phát triển
các thương hiệu cộng đồng: xây
dựng mô hình tổ chức, hoạt động
hỗ trợ phải gắn với tăng cường năng
lực thương mại, đặc biệt là với các
NHTT, cần tập trung hỗ trợ về năng
lực tổ chức và phát triển thị trường
của các HTX. Ưu tiên hỗ trợ các
doanh nghiệp, HTX trong các dự
án, hoạt động hỗ trợ, làm nền tảng
thúc đẩy việc sử dụng thương hiệu
trên thị trường, tạo cơ sở, động lực
để nâng cao giá trị sản phẩm.
Mô hình tổ chức quản lý CDĐL:
xây dựng các quy định quản lý phù
hợp với điều kiện của từng sản
phẩm, hạn chế ban hành quá nhiều
văn bản quản lý, lồng ghép các nội
dung vào quy chế quản lý, đặc biệt
là hoạt động trao quyền và các quy
định kỹ thuật, kiểm soát. Nâng cao
quyền hạn và trách nhiệm của các
tổ chức tập thể (hội, HTX) để xây
dựng các quy định quản lý phù hợp
(quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn sản
phẩm, hoạt động kiểm soát...). Các
cơ quan quản lý nhà nước chỉ nên
thực hiện chức năng quản lý quyền
và kiểm tra, giám sát theo kế hoạch
và khi cần thiết2 ?

2
Tham khảo các giải pháp chi tiết tại “Tài
liệu hướng dẫn về đổi mới tiếp cận trong xây
dựng và quản lý CDĐL ở Việt Nam” của Dự
án “Hỗ trợ phát triển CDĐL ở Việt Nam”.
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Xây dựng mô hình hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia:
Kinh nghiệm của một số nước
Nguyễn Quốc Đạt, Lê Quang Thái
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo,
Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo xu hướng chung của thế giới, trung tâm đổi mới sáng tạo (ĐMST) là để cho cộng đồng khởi
nghiệp ĐMST phát triển, hoàn thiện các ý tưởng kinh doanh/công nghệ, kêu gọi đầu tư, qua đó hình
thành hệ sinh khái khởi nghiệp ĐMST, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Thông qua phân tích
các mô hình trung tâm ĐMST của một số nước (Hàn Quốc, Trung Quốc, Israel), bài báo rút ra một số
vấn đề mang tính gợi mở cho Việt Nam trong việc xây dựng Trung tâm ĐMST Quốc gia.
Kinh nghiệm phát triển trung tâm
ĐMST của một số quốc gia trên thế
giới
Mạng lưới các trung tâm ĐMST
và hệ sinh thái ĐMST ở mỗi quốc
gia được hình thành và phát triển
theo các định hướng và cách thức
tổ chức khác nhau, nhưng tất cả
đều hướng tới tập trung nguồn lực
để phát triển các lĩnh vực theo kế
hoạch được định trước nhằm tạo
ra những kết quả mang tính đột
phá, có tính ảnh hưởng sâu rộng
tới một bộ phận hoặc toàn bộ nền
kinh tế.
Hàn Quốc
Kể từ năm 2015, Chính phủ
Hàn Quốc [1] đã thiết lập 17
Trung tâm Kinh tế sáng tạo và
đổi mới (Center for Creative
Economy and Innovation - CCEI)
với nhiều văn phòng đại diện ở
các địa phương, nhằm hỗ trợ cho
các doanh nghiệp khởi nghiệp
ĐMST và doanh nghiệp vừa và
nhỏ (DNVVN). Các trung tâm
này giúp các doanh nghiệp khởi
nghiệp ĐMST và DNVVN kết nối
với các tập đoàn của Hàn Quốc
cũng như các tập đoàn hoạt động
trong khu vực (hình 1).

Hình 1. Vai trò của CCEI tại Hàn Quốc (nguồn: [2, 3]).

Mô hình CCEI là tập trung hỗ
trợ phát triển một lĩnh vực cụ thể
bằng cách kết nối chính quyền
địa phương với một doanh nghiệp
lớn đang có lợi thế là đơn vị dẫn
đầu về lĩnh vực đó ở địa phương.
Mỗi tập đoàn lớn như (Lotte, LG,
Hyundai Motor, Samsung, SK…)
đều được đề nghị tham gia vào
1 trong 17 trung tâm này và tập
trung vào lĩnh vực chuyên môn
của mình. Mô hình này trao cho

các doanh nghiệp khởi nghiệp
ĐMST và DNVVN cơ hội tiếp cận
vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến,
hoạt động marketing, hoạt động
mua - bán và sáp nhập trên cơ
sở tận dụng các lợi thế của các
tập đoàn. Các doanh nghiệp
khởi nghiệp ĐMST và DNVVN
cũng được đội ngũ chuyên gia
tài chính, pháp luật, sáng chế…
của CCEI cung cấp các dịch vụ
tư vấn và đáp ứng các dịch vụ
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toàn diện khác như cho thuê văn
phòng, giới thiệu đầu tư và hỗ trợ
mở rộng hoạt động kinh doanh ra
quốc tế.
Mỗi CCEI điều hành một hệ
thống hỗ trợ trực tiếp cho từng
đối tượng trên cơ sở hợp tác với
chính quyền địa phương/trung
ương và các tập đoàn lớn. Mỗi
trung tâm là một đơn vị hoạt động
phi lợi nhuận, được lựa chọn từ
các tổ chức trực thuộc hoặc hợp
tác với các cơ quan nhà nước,
tổ chức kinh tế, trường đại học,
viện nghiên cứu… trên cơ sở tham
vấn với Bộ trưởng Bộ Khoa học,
Thông tin truyền thông và Kế
hoạch tương lai của Hàn Quốc;
cán bộ lãnh đạo của doanh
nghiệp lớn; thị trưởng thành phố
hoặc thống đốc.
Nhờ sự hỗ trợ của CCEI, các
doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST
của Hàn Quốc không chỉ hoạt
động thành công trong nước mà
còn mở rộng ra trên toàn thế giới.
Gần đây, số lượng doanh nghiệp
khởi nghiệp ĐMST của Hàn Quốc
tham gia hợp tác với các tổ chức
đầu tư mạo hiểm, vườn ươm khởi
nghiệp và nhà đầu tư thông qua
mạng lưới doanh nghiệp lớn toàn
cầu - những đơn vị thành viên
của CCEI tăng cao. Tính đến nay,
Hàn Quốc có hơn 5.000 doanh
nghiệp khởi nghiệp ĐMST và
DNVVN tham gia vào mạng lưới
doanh nghiệp lớn toàn cầu.
Về tài chính, dưới sự hỗ trợ
của nhà nước và tài trợ của khu
vực tư nhân, các CCEI cũng có
được một khoản kinh phí khoảng
1,8 tỷ USD mỗi năm để hoạt động
dưới hình thức đầu tư, bảo lãnh và
cho vay. Nhờ có khoản vốn mồi
này mà mỗi năm đã thu hút hàng
chục tỷ USD đầu tư vào hoạt động
ĐMST của các doanh nghiệp.
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Có thể thấy, đối với Hàn Quốc,
các CCEI đóng vai trò trung gian
kết nối trong các hoạt động liên
quan đến ĐMST. Các trung tâm
này hoạt động theo mô hình phi
lợi nhuận dưới sự bảo trợ của
chính phủ hoặc thông qua tài
trợ từ các tập đoàn tư nhân lớn.
Ngoài ra, các trung tâm này còn
có vai trò là nơi cung cấp, kết nối
nguồn nhân lực cho các doanh
nghiệp, tổ chức các hội chợ việc
làm với các quy mô khác nhau,
đáp ứng cung cầu nhân lực.
Trung Quốc
Trải qua hơn 40 năm đổi mới,
Trung Quốc ngày nay được coi là
công xưởng của thế giới, do vậy
quốc gia này tập trung phát triển
mạng lưới các trung tâm ĐMST,
gồm: Trung tâm ĐMST ngành
chế tạo cấp quốc gia, các trung
tâm ĐMST hoạt động sản xuất
cấp tỉnh và mạng lưới các khu
trình diễn ý tưởng ĐMST.
Đối với Trung tâm ĐMST
ngành chế tạo cấp quốc gia,
Chính phủ Trung Quốc coi công
tác phát triển hoạt động ĐMST
cấp quốc gia là cơ chế quan trọng

để thúc đẩy hoạt động ĐMST
khởi nghiệp kinh doanh rộng
khắp. Theo đó, trong kế hoạch
“Made in China 2025” (hình 2)
[4], Chính phủ dự kiến sẽ thiết lập
40 trung tâm vào năm 2025 dựa
trên 10 lĩnh vực được xác định là
cốt lõi trong quá trình phát triển.
Mỗi trung tâm này sẽ tập trung
vào một ngành hoặc một lĩnh
vực, đóng vai trò là đầu mối hỗ
trợ hoạt động nghiên cứu và phát
triển (R&D) đa ngành, đa lĩnh vực
giữa các công ty, đơn vị học thuật
và chính quyền, ứng dụng các
công nghệ của cách mạng công
nghiệp 4.0 - những công nghệ có
khả năng đảm bảo duy trì vị trí
quốc gia sản xuất hàng đầu thế
giới của Trung Quốc. Mạng lưới
này sẽ giúp cải thiện năng lực và
hiệu quả ĐMST của các doanh
nghiệp sản xuất trong nước, tạo
ra các bước đột phá nhảy vọt,
ươm mầm nhân tài lãnh đạo toàn
cầu trong một số lĩnh vực công
nghệ, cũng như gia tăng số lượng
nghiên cứu có khả năng được
thương mại hoá thành công ở
Trung Quốc [5].

Hình 2. Các lĩnh vực được ưu tiên phát triển trong kế hoạch “Made in China
2025”.
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Ngoài các trung tâm ĐMST
ngành chế tạo cấp quốc gia,
Trung Quốc cũng đang hỗ trợ
phát triển 48 trung tâm ĐMST
hoạt động sản xuất cấp tỉnh. Các
trung tâm cấp quốc gia và trung
tâm cấp tỉnh đã thiết lập nên hệ
thống ĐMST xuyên suốt, trong
đó các trung tâm cấp quốc gia
giữ vai trò chủ đạo với sự hỗ trợ
quan trọng từ các trung tâm cấp
tỉnh.
Chính phủ Trung Quốc cũng
thành lập các khu trình diễn ý
tưởng ĐMST độc lập quốc gia
để thực hiện các chương trình
thí điểm, thu thập kinh nghiệm
và trình diễn hoạt động sáng tạo
độc lập, phát triển ngành công
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Qua đó, các khu trình diễn có thể
dẫn dắt đất nước trong các lĩnh
vực liên quan đến chuyển giao
công nghệ, tài trợ phát triển công
nghệ và chia sẻ giải pháp về cơ
chế khuyến khích. Các khu trình
diễn này là nơi dẫn đầu cả nước
trong việc thực hiện chính sách
công nghệ liên quan vốn phụ
thuộc vào khả năng thử nghiệm
của hệ thống và sáng kiến về
chính sách, được kỳ vọng sẽ đi
đầu trong hoạt động phát triển
các lĩnh vực cần sáng tạo cũng
như cải cách hệ thống khoa học
và công nghệ (KH&CN). Điều
đáng nói là các khu trình diễn có
hướng phát triển khác nhau nhờ
cơ chế quản lý ĐMST phù hợp
với điều kiện riêng của từng địa
phương. Từ đó giúp tăng hiệu quả
sử dụng nguồn lực, cải thiện hiệu
quả các chính sách và nâng cao
năng lực ĐMST trong nền kinh tế
Trung Quốc.

Israel
Chính phủ Israel đã bắt đầu có
chính sách hỗ trợ cho các doanh
nghiệp để khởi nghiệp ĐMST
từ cách đây hơn 40 năm. Trong
mỗi bộ của Chính phủ Israel đều
có một cơ quan chuyên về khởi
nghiệp ĐMST và một chuyên gia
trưởng được phân công chịu trách
nhiệm thúc đẩy lĩnh vực này. Có
thể nói, Chính phủ Israel đã xây
dựng cơ cấu tổ chức phục vụ cho
hệ thống này một cách bài bản,
khoa học.
Tuy nhiên, cơ quan chịu trách
nhiệm chính việc tư vấn cho các
bộ, ủy ban của chính phủ và quốc
hội về chính sách ĐMST trong
nước cũng như trên thế giới là “Cơ
quan ĐMST Israel” trực thuộc Bộ
Kinh tế và Công nghiệp Israel
[6]. Cơ quan này, với vai trò là
đơn vị trung gian, đã thiết kế và
vận hành một loạt các chương
trình dành riêng cho các công ty
tư nhân, không ngừng thúc đẩy
nhằm biến các sáng kiến độc đáo
thành các công cụ thiết thực, có
hiệu quả cao về mặt kinh tế - xã
hội.
Cơ quan ĐMST Israel có 6
đơn vị gồm: Phòng khởi nghiệp,
Phòng tăng trưởng, Phòng sản
xuất tiên tiến, Phòng hợp tác quốc
tế, Ban cơ sở hạ tầng công nghệ
và Ban giải quyết thách thức xã
hội. Israel có chính sách hỗ trợ
kinh phí để các doanh nghiệp khởi
nghiệp sáng tạo. Cơ quan ĐMST
Israel sẽ cung cấp tiền cho các
doanh nghiệp trong trường hợp
doanh nghiệp có ý tưởng rất hay
nhưng gặp khó khăn về tài chính.
Có thể thấy rằng, chính sách
ĐMST của Israel mang tính đồng
nhất rất cao, bởi quốc gia này có
một cơ quan chịu trách nhiệm

chính về toàn bộ hoạt động
ĐMST quốc gia, mặc dù trong
mỗi bộ thuộc chính phủ đều có cơ
quan chuyên trách về lĩnh vực đó.
Cơ quan này là đơn vị đầu mối
được chính phủ giao xây dựng,
vận hành, triển khai các chương
trình dành riêng cho các công ty
tư nhân, không ngừng thúc đẩy
nhằm biến các sáng kiến độc đáo
thành các công cụ thiết thực, có
hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.
Tóm lại, mỗi quốc gia đều có
chiến lược và cách thức riêng
trong việc phát triển hệ thống
các trung tâm ĐMST của mình.
Tuy nhiên, tựu chung lại có 3 yếu
tố tác động mạnh nhất đó là: hệ
thống chính trị, chiến lược phát
triển KH&CN của quốc gia, đặc
thù về văn hóa - xã hội. Với mục
tiêu hỗ trợ doanh nghiệp phát
triển theo hướng ĐMST, chính
phủ các nước thường đầu tư, hỗ
trợ doanh nghiệp thực hiện các
hoạt động R&D, nâng cao trình
độ công nghệ và quản lý, vươn
lên các nấc thang cao hơn trong
chuỗi giá trị và tạo ra các sản
phẩm, dịch vụ chưa từng có.
Một trong những hình thức hỗ trợ
phổ biến là chính phủ thành lập
hoặc hỗ trợ doanh nghiệp thành
lập các trung tâm ĐMST để tạo
không gian tập trung với sự tham
gia của các thành phần cần thiết
của hệ sinh thái ĐMST nhằm
kết nối, tận dụng những ưu điểm
của mỗi thực thể trong mạng lưới
để xây dựng một hệ thống bền
vững. Điểm chung của các trung
tâm ĐMST này là đều có sự hậu
thuẫn, hỗ trợ của chính phủ hoặc
các tập đoàn lớn trong một giai
đoạn hoặc toàn bộ quá trình hoạt
động, với đặc thù là đơn vị kết nối
trung gian không trực tiếp tham
gia vào quá trình tạo ra của cải
vật chất cho xã hội.
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Gợi mở cho Việt Nam
Thông qua kinh nghiệm của
một số quốc gia nêu trên, mô hình
hoạt động của Trung tâm ĐMST
Quốc gia cần tiếp cận theo một
số hướng cụ thể sau:

đảm bảo quyền và nghĩa vụ của
tất cả các bên liên quan, thúc đẩy
việc ứng dụng các công nghệ, kỹ
thuật và các sáng chế ra thực tế.
- Hỗ trợ các tổ chức đầu tư,
các đối tác hoạt động tài chính.
Mô hình hoạt động

Về vị trí và vai trò
Trung tâm ĐMST là mô hình
tổ chức sáng tạo đặc thù nhằm
mục đích nghiên cứu, dẫn dắt,
kết nối và cung cấp các dịch vụ
ĐMST hiệu quả và hỗ trợ R&D
phục vụ cho hệ sinh thái ĐMST.
Các trung tâm này nên được đặt
tại các cơ quan cấp cao có chức
năng hoạch định về chiến lược,
chính sách KH&CN của quốc
gia. Điều này giúp cho việc định
hướng chiến lược, nắm bắt được
xu thế về KH&CN trên thế giới
một cách chính xác và có định
hướng rõ ràng trong mỗi giai đoạn
phát triển với các mục tiêu chính:

Mỗi quốc gia đều có chiến
lược riêng trong quá trình hình
thành và phát triển hệ sinh thái
ĐMST nói chung và mạng lưới
các trung tâm ĐMST nói riêng.
Với mục đích đặt doanh nghiệp
làm trọng tâm, Chính phủ nên
đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp thực
hiện các hoạt động R&D, nâng
cao trình độ công nghệ và quản
lý, vươn lên các nấc thang cao
hơn trong chuỗi giá trị; việc đầu
tư, hỗ trợ này nên được thông qua
các chương trình/dự án được dẫn
dắt bởi trung tâm ĐMST.

- Đưa các công nghệ mới đến
gần hơn với doanh nghiệp và
người dân, ươm tạo công nghệ,
tối ưu hóa, trình diễn và chuyển
giao công nghệ, khuyến khích
tinh thần sáng tạo trong doanh
nghiệp và người dân.

- Nguồn kinh phí hoạt động
cho trung tâm ĐMST được hỗ trợ
từ ngân sách nhà nước; đóng góp
tự nguyện/tài trợ của các tổ chức,
doanh nghiệp, cá nhân trong và
ngoài nước phù hợp với quy định
của pháp luật; khoản thu từ tiền
lãi gửi ngân hàng và các khoản
thu hợp pháp khác.

- Hỗ trợ hình thành các giải
pháp công nghệ tiên tiến, kích
thích các ý tưởng sáng tạo, khơi
gợi cảm hứng ĐMST.
- Dẫn dắt hệ sinh thái ĐMST.
Tập trung và tổ chức được các
nguồn lực đầu vào cho ĐMST,
tối ưu, hoàn thiện các mô hình
giải pháp ĐMST, phát triển sản
phẩm, giải pháp đầu ra hiệu quả,
có khả năng ứng dụng cao.
- Kết nối, thực hiện các dịch
vụ KH&CN, khai thác các nguồn
lực KH&CN, cung cấp, hỗ trợ tư
vấn, kết nối, tối ưu trong sử dụng,
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Cơ chế tài chính

- Các khoản chi của trung tâm
tập trung vào: tài trợ, hỗ trợ các
chương trình, đề án hoạt động
theo điều lệ của trung tâm ĐMST
và quy định của pháp luật; tài trợ
cho các tổ chức, cá nhân theo
đúng đối tượng mà trung tâm
hướng tới.
Các dịch vụ chính
- Các dịch vụ liên quan đến
tìm kiếm, sử dụng kết nối và tích
hợp các sáng chế, giải pháp hữu
ích phục vụ khách hàng kết nối
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quan hệ hợp tác với khối tư nhân
và khối công lập.
- Thực hiện các hoạt động tối
ưu hóa và tùy biến các kết quả
khoa học, các công nghệ đảm
bảo tính phù hợp với điều kiện thị
trường.
- Thiết lập và phát triển các
dịch vụ nền cần thiết để hỗ trợ
các nhóm nghiên cứu gia nhập
vào thị trường thương mại. Các
nhà nghiên cứu/doanh nhân có
thể phối hợp cùng nhau hình
thành các nhóm thương mại hóa
sản phẩm công nghệ, thành lập
doanh nghiệp KH&CN mới hoặc
doanh nghiệp khởi nghiệp ?
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]vhttp://consosukien.vn/kinhnghiem-mot-so-nuoc-ve-phat-trien-hesinh-thai-doi-moi-sang-tao-quoc-gia.
htm.
[2]vhttp://creativekorea.or.kr/eng/.
[3] Martin Hemmert (2007), “The
Korean Innovation System: From
industrial catch-up to technological
leadership”, Innovation and technology
in Korea: Challenges of a newly
advanced economy, pp.11-32.
[4]vhttps://isdp.eu/content/
uploads/2018/06/Made-in- ChinaBackgrounder.pdf.
[5] Jizhen Li, Quwen Deng, Olav
Jull Sorensen (2011), “Building
national innovation platform in China:
theoretical exploration and empirical
study”, Journal of Science and
Technology Policy in China, 2(1),
pp.58-78.
[6] https://innovationisrael.org.il/en/
reportchapter/innovation-authority.
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Thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam
Nguyễn Tuấn Anh
Bộ Thông tin và Truyền thông

Cùng với cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), “chuyển đổi số” (CĐS) đang là từ khóa được nhắc
đến nhiều nhất trong giới hoạch định chính sách, cộng đồng các nhà khoa học và doanh nghiệp.
Vậy CĐS là gì, tại sao cần phải tiến hành CĐS, thực trạng CĐS của Việt Nam ra sao, giải pháp nào
thúc đẩy quá trình CĐS tại Việt Nam là những vấn đề mà bài báo muốn chia sẻ.
CĐS và nội dung cơ bản của CĐS
Hiện nay có nhiều định nghĩa về
CĐS, như: là việc ứng dụng công
nghệ để thay đổi mô hình kinh
doanh, tạo ra thêm nhiều cơ hội và
giá trị mới, giúp doanh nghiệp đạt
doanh số tốt hơn và gia tăng tốc độ
tăng trưởng [1]; hay theo Microsoft,
CĐS là việc tái cấu trúc tư duy về
việc phối hợp giữa dữ liệu, quy trình
và con người để tạo ra nhiều giá trị
mới… Mặc dù chưa chuẩn hóa, nhiều
tổ chức, doanh nghiệp có các định
nghĩa riêng của mình, nhưng trên
góc độ tổng quát, có thể hiểu CĐS
là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ
số để thay đổi một cách tổng thể và
toàn diện tất cả các khía cạnh của đời
sống kinh tế - xã hội (KT-XH), tái định
hình cách chúng ta sống, làm việc
và liên hệ với nhau. CĐS không có
nghĩa là số hóa. “Số hóa” là việc biến
đổi các giá trị thực sang dạng số, còn
CĐS là khi có dữ liệu được số hoá rồi,
chúng ta sử dụng các công nghệ như
AI, Big Data... để phân tích dữ liệu,
biến đổi nó và tạo ra một giá trị khác.
Vì tầm quan trọng của CĐS,
nhiều nước đã xây dựng và triển khai
các chiến lược/chương trình quốc
gia về CĐS, điển hình như Anh, Úc,
Đan Mạch, Estonia, Israel, Mexico,
Singapore, Thái Lan, Uruguay… Tuy
nội dung CĐS của các nước có khác
nhau (vì nó phụ thuộc vào chiến lược
phát triển KT-XH của mỗi nước),
nhưng nhìn chung đều hướng tới các
nội dung chính: 1) CĐS nền kinh
tế/kinh tế số (phát triển các doanh

nghiệp số, CĐS cho các doanh
nghiệp truyền thống, phát triển tài
chính số, phát triển thương mại điện
tử…); 2) CĐS xã hội/xã hội số (ứng
dụng công nghệ số để nâng cao chất
lượng dịch vụ, giảm khoảng cách xã
hội như giáo dục, y tế, văn hóa, an
toàn an ninh xã hội…); 3) CĐS trong
một số ngành trọng điểm để phát
triển KT-XH (như nông nghiệp, du
lịch, điện lực, giao thông…); 4) CĐS
trong cơ quan chính phủ/chính phủ
số (hướng tới cung cấp dịch vụ công
thuận tiện cho người dân, tăng cường
sự tham gia người dân trong các hoạt
động của cơ quan nhà nước (CQNN),
phát triển dữ liệu mở của CQNN để
tạo điều kiện phát triển KT-XH...
CĐS mang tính thời sự và cấp thiết
CĐS là xu thế, là tất yếu trong
thời đại ngày nay, đó là cơ hội cho
các nước, các doanh nghiệp vượt
lên trong cuộc CMCN 4.0, nhưng
cũng là nguy cơ tụt hậu, bị bỏ lại

ngày càng xa đối với các quốc gia,
doanh nghiệp không quan tâm đến
nó. CĐS không đơn giản là mức ứng
dụng và phát triển cao hơn của công
nghệ thông tin và truyền thông (ICT),
mà nó phải được hiểu là nút đột phá
trong phát triển KT-XH. Khi đó, dữ
liệu và công nghệ số làm chuyển đổi,
cải biến toàn diện mô hình, quy trình,
sản phẩm/kết quả đầu ra của quá
trình sản xuất kinh doanh trong xã
hội (CQNN cũng được coi là tổ chức
cung cấp sản phẩm - dịch vụ công).
Trên quy mô quốc gia, CĐS ảnh
hưởng ngày càng lớn đến tăng trưởng
GDP, năng suất lao động và cơ cấu
việc làm. Theo nghiên cứu của
Microsoft và IDG tại khu vực châu
Á - Thái Bình Dương, năm 2017, các
sản phẩm và dịch vụ số đóng góp 6%
GDP, dự đoán tỷ lệ này sẽ tăng lên
60% vào năm 2021; CĐS làm tăng
năng suất lao động 15% năm 2017,
dự kiến năm 2020 là 21%; 85% công
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việc trong khu vực sẽ bị biến đổi từ
năm 2021 trở đi [2].
Dưới góc độ doanh nghiệp, nếu
không CĐS, doanh nghiệp sẽ bị thụt
lùi so với các doanh nghiệp cùng
ngành, giảm sức cạnh tranh và không
thể đuổi kịp đối thủ. Doanh nghiệp dù
lớn, dù nhỏ đều không thể nói “không”
với CĐS. Trong quá trình CĐS, dữ
liệu sẽ trở thành tài sản lớn nhất của
doanh nghiệp, vì dữ liệu là tiền đề của
quá trình phân tích số liệu. Để thực
hiện CĐS hiệu quả, doanh nghiệp
cần hiểu rõ về CĐS và đặt mục tiêu
chiến lược cụ thể, đầu tư đúng đắn
cho các bộ công cụ hỗ trợ CĐS hiệu
quả như AI, BI...
Thực trạng CĐS tại Việt Nam
Tại Việt Nam, trong những năm
gần đây, quá trình CĐS đã bắt đầu
diễn ra, nhất là trong những ngành
như tài chính, giao thông, du lịch...
Chính phủ và chính quyền các cấp
đang nỗ lực xây dựng Chính phủ điện
tử hướng tới Chính phủ số. Nhiều
thành phố cũng đang có ý định xây
dựng thành phố thông minh với các
nền tảng công nghệ mới... Tuy nhiên,
các doanh nghiệp Việt Nam nói
chung, nhất là doanh nghiệp vừa và
nhỏ vẫn chưa nhận thức đúng vai trò
CĐS trong cuộc CMCN 4.0.
Mới đây, Cisco (một công ty mạng
toàn cầu) đã công bố báo cáo "Chỉ
số phát triển kỹ thuật số của doanh
nghiệp vừa và nhỏ khu vực châu Á Thái Bình Dương” [3], thực hiện trên
1.340 doanh nghiệp tại khu vực nói
chung và 50 doanh nghiệp tại Việt
Nam nói riêng. Tại Việt Nam, các
doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đối
mặt với những rào cản trong quá trình
CĐS như thiếu kỹ năng số và nhân
lực (17%), thiếu nền tảng công nghệ
thông tin đủ mạnh để cho phép CĐS
(16,7%), thiếu tư duy kỹ thuật số hoặc
các thách thức về văn hóa, kỹ thuật
số trong doanh nghiệp (15,7%) [3]...
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng,
các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt
Nam đang bước đầu đầu tư vào công
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nghệ đám mây (18%), an ninh mạng
(12,7%), nâng cấp phần mềm, phần
cứng để CĐS (10,7%).
Đánh giá về thực trạng của CĐS
không thể không nhắc đến quá trình
số hóa và ICT - là những nền tảng
quan trọng của CĐS. Theo báo cáo
Thực trạng chuyển đổi kinh doanh số
năm 2018 của Tập đoàn IDG (Mỹ),
ở Việt Nam hiện có 55% số doanh
nghiệp khởi nghiệp đã sử dụng công
nghệ số để vận hành doanh nghiệp
hiệu quả, trong khi đó tỷ lệ này của
doanh nghiệp truyền thống là 38%.
Điều này giúp các doanh nghiệp tăng
doanh thu đến 34% [4]. Lợi ích nhìn
thấy rõ của việc số hóa là: không cần
phải dành ra một khoảng không để
lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu…, tiết
kiệm chi phí thuê mặt bằng; tiết kiệm
thời gian in ấn và sắp xếp tài liệu, tìm
kiếm cũng đơn giản hơn; việc số hoá
dữ liệu kết hợp với những công cụ
bảo mật tốt có thể tăng cường sự an
toàn khi lưu trữ; dễ kiểm soát, lên kế
hoạch…
Lợi ích của việc số hoá dữ liệu là
không thể phủ nhận. Tuy nhiên, hiện
nay ở Việt Nam vẫn còn nhiều CQNN,
các tổ chức, doanh nghiệp chưa triển
khai và hoàn thiện được hoạt động
này. Nguyên nhân có thể đến từ chính
nội bộ của đơn vị: thứ nhất, việc số hoá
có thể gây ra sự xáo đổi lớn về nhân
sự trong đơn vị, đặc biệt là những vị
trí lâu năm hoặc chủ chốt; thứ hai, dù
khoản đầu tư số hoá dữ liệu nhiều hay
ít phụ thuộc vào từng giai đoạn phát
triển, trình độ công nghệ sẵn có cũng
như nhu cầu thực tế, nhưng nó vẫn là
một gánh nặng, đặc biệt nếu đầu tư
ngay một hệ thống đầy đủ và hiện đại
có thể khiến chi phí đội lên khá cao.
Trong thời gian qua, các doanh
nghiệp ICT phát triển mạnh mẽ. Công
nghiệp ICT Việt Nam tiếp tục đạt
được mức tăng trưởng với doanh thu
cao, có giá trị xuất khẩu lớn, tốc độ
tăng trưởng trung bình hàng năm đạt
khoảng 20-30% [5]. Năm 2018, tổng
doanh thu ngành công nghiệp ICT
ước đạt 98,9 tỷ USD, xuất khẩu ước
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đạt 94 tỷ USD [5]. Trong 10 năm qua,
quy mô ngành ICT đã tăng lên 16
lần, là một trong những ngành kinh tế
tăng trưởng nhanh nhất của cả nước.
Các doanh nghiệp lớn trong nước đã
và đang chuyển hướng sang tự chủ
nghiên cứu, chế tạo và sản xuất. Đi
đầu là Tập đoàn Viettel, Tập đoàn
VNPT, FPT, CMC... Nhiều doanh
nghiệp khởi nghiệp là doanh nghiệp
số, trong đó có một số thành công.
Cụ thể như Topica Founder Institute
đã tạo ra hơn 60 công ty khởi nghiệp,
huy động hơn 20 triệu USD từ các quỹ
và có tổng định giá hơn 100 triệu USD
[6]; Startup gọi xe tải Logivan đã thành
công trong việc gọi thêm vốn đầu tư
5,5 triệu USD trong năm 2019... Tuy
nhiên, trong cơ cấu doanh thu công
nghiệp ICT hiện nay chủ yếu do các
doanh nghiệp FDI (đóng góp tới 98%
tổng doanh thu xuất khẩu), trong khi
tỷ lệ giá trị gia tăng đem lại không cao
[7]. Môi trường cho doanh nghiệp khởi
nghiệp số còn chưa hấp dẫn, hiện
nay xu hướng những người trẻ khởi
nghiệp sang các quốc gia khác như
Singapore để đăng ký thành lập công
ty đang ngày càng tăng [8].
ICT cũng đã được ứng dụng rộng
rãi trong các loại hình doanh nghiệp,
giúp tăng năng suất lao động, năng
lực cạnh tranh. Tuy nhiên, phần lớn
các doanh nghiệp của Việt Nam, nhất
là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa
nhận thức đúng vai trò CĐS trong
cuộc CMCN 4.0, chưa chủ động tiếp
cận công nghệ, hệ thống hạ tầng,
không xoay chuyển được mô hình tổ
chức kinh doanh đáp ứng với xu thế
công nghệ [9].
Trong phát triển xã hội, ICT đã
được ứng dụng khá rộng rãi, góp
phần nâng cao chất lượng cuộc sống
người dân, giảm khoảng cách xã hội,
đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục
và y tế. Tuy nhiên cũng tồn tại một
số bất cập như: bất bình đẳng về cơ
hội giáo dục cũng như tiếp cận các
dịch vụ sức khỏe vẫn có xu hướng gia
tăng; chất lượng dịch vụ chưa đồng
đều, đồng bộ; tiếp cận các dịch vụ tài
chính của người dân còn khó khăn…
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Đối với hoạt động của CQNN,
ICT đã được ứng dụng trong CQNN
để phát triển chính phủ điện tử, góp
phần cải cách hành chính. Tuy nhiên,
số hồ sơ được xử lý trực tuyến (mức
3, 4) còn thấp; việc xử lý điều hành
qua mạng còn hạn chế; các cơ sở dữ
liệu quốc gia chậm được triển khai;
việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các
CQNN còn hạn chế; việc ứng dụng
những công nghệ số tiên tiến trong
các CQNN để thay đổi mô hình, cách
thức làm việc chưa được nhiều.
Tóm lại, tại Việt Nam, việc ứng
dụng và phát triển ICT đã được quan
tâm và trải đều trên các lĩnh vực cần
chuyển đổi. Tuy nhiên, đa phần các
ứng dụng và phát triển ICT ở đây
chưa thực sự là CĐS, tức là chưa tạo
được chuyển đổi đột phá về mô hình,
quy trình sản xuất, sản phẩm dựa trên
dữ liệu và công nghệ số.
Giải pháp thúc đẩy CĐS
CĐS tại Việt Nam trong thời gian
tới là tất yếu, mang tính cấp thiết. Để
CĐS thành công, cần phải có sự đầu
tư nguồn lực, quyết tâm thực hiện của
tất cả các thành phần trong xã hội và
cần có những định hướng giải pháp
cụ thể.
Một là, phát triển hạ tầng viễn
thông. Để tạo điều kiện cho CĐS,
trong thời gian tới cần tiếp tục phát
triển hạ tầng số, đặc biệt là sớm triển
khai chính thức mạng di động 5G.
Đồng thời phải quan tâm bảo đảm an
toàn, an ninh thông tin. Vấn đề bảo vệ
dữ liệu và an ninh mạng hiện vẫn là
một thách thức lớn mà Việt Nam phải
đối mặt. Ước tính có tới 35% người
dùng Internet ở Việt Nam có khả năng
phải đối mặt với các cuộc tấn công
mạng, cao thứ 6 trên thế giới [10].
Hai là, thúc đẩy việc chia sẻ tài
nguyên dữ liệu số. Trong bối cảnh
CĐS, dữ liệu số đóng vai trò rất quan
trọng, là tài sản, tài nguyên, điều kiện
tiên quyết cho CĐS. Trong thời gian
qua, việc phát triển các cơ sở dữ liệu
trong cả khu vực công và tư đã được
chú trọng, nhưng về cơ bản các cơ sở

dữ liệu quốc gia chậm được triển khai;
việc kết nối, chia sẻ, mở các cơ sở dữ
liệu của cả khu vực công và tư rất hạn
chế, chủ yếu là cát cứ thông tin. Điều
này làm lãng phí nguồn lực, cản trở
triển khai ứng dụng và phát triển công
nghệ số.
Ba là, phát triển hạ tầng cung cấp
dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Việt
Nam. Mặc dù đã đạt được các kết quả
trong việc cung cấp dịch vụ chứng
thực chữ ký số và các hình thức khác
để triển khai việc định danh, xác thực
điện tử. Nhưng so với nhu cầu của
CĐS, vẫn còn nhiều hạn chế, các tổ
chức mới chỉ cung cấp các dịch vụ
định danh, xác thực cho dịch vụ, hệ
thống khách hàng của riêng mình,
phạm vi hẹp, thiếu kết nối, liên thông.
Hạn chế này là do Việt Nam chưa xây
dựng được một hạ tầng định danh,
xác thực điện tử, kết nối, liên thông
trên quy mô quốc gia, chưa có khung
pháp lý về định danh và xác thực điện
tử hoàn chỉnh. Khi mà CĐS mạnh mẽ,
các chủ thể, đối tượng trong thế giới
thực sẽ dịch chuyển sang thế giới ảo,
thì việc định danh, xác thực điện tử
hay cung cấp danh tính số càng trở
nên quan trọng và cấp thiết.
Bốn là, nâng cao trình độ lực lượng
lao động ICT. Theo số liệu từ trang
tuyển dụng Vietnamworks, đến cuối
năm 2018, Việt Nam vẫn thiếu hụt
70.000 lao động trong lĩnh vực ICT.
Năm 2020, số lượng thiếu hụt nhân
lực sẽ lên tới 500.000 [11]. Không
chỉ hạn chế về số lượng, sự thiếu hụt
nhân lực có chuyên môn cao và các
kiến thức bắt kịp xu hướng thay đổi
của thị trường công nghệ là nguyên
nhân khiến cho nhân sự ICT cấp cao
ngày càng trở nên khan hiếm, dẫn tới
sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
để thu hút nhân tài.
Năm là, tiếp tục hoàn thiện môi
trường pháp lý cho phát triển ICT.
Trong thời gian qua, nhiều văn bản
pháp lý đã được ban hành tạo điều
kiện ứng dụng và phát triển ICT trong
các lĩnh vực. Cụ thể như Luật Công
nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin

mạng, Luật An ninh mạng, các nghị
định… Tuy nhiên, việc xây dựng môi
trường pháp lý hiện nay còn chậm,
chưa theo kịp nhu cầu xã hội phát
sinh, đặc biệt trong các lĩnh vực mới
khi thực hiện CĐS. Cụ thể như thiếu
hành lang pháp lý cho phát triển kinh
tế chia sẻ; chia sẻ, mở dữ liệu của cơ
quan chính phủ và doanh nghiệp; bảo
vệ dữ liệu cá nhân, thông tin riêng tư;
vấn đề quyền, đạo đức khi ứng dụng
trí tuệ nhân tạo... Điều này gây cản
trở rất lớn cho quá trình CĐS ?
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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[3]vhttps://www.cisco.com/c/vi_vn/solutions
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[5]vhttps://mic.gov.vn/Upload_Moi/Du
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[6] https://doanhnghiepvn.vn/13-doanhnhan-duoi-30-tuoi-noi-bat-nhat-viet-namnam-2018-d125682.html.
[7] Báo cáo chiến lược phát triển ngành
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htm.
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Con đường xây dựng các nền tảng số “made in Vietnam”
Kinh tế số nói chung và kinh tế nền tảng nói riêng được cho là trụ cột của xã hội tương lai. Năm
2020 chứng kiến nhiều biến động do đại dịch COVID-19 và nguy cơ khủng hoảng toàn cầu, nhưng
một số nền tảng số như Amazon, eBay, Alibaba… không chỉ chống chọi tốt với bất ổn của thị trường
mà còn có xu hướng phát triển nhanh và mạnh. Tổ chức kinh doanh trên các nền tảng số, hoặc khởi
nghiệp trên các mô hình số dường như là giải pháp cứu nguy cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong
cuộc chiến chưa biết đến hồi kết với đại dịch COVID-19. Vậy để xây dựng các nền tảng số “made in
Vietnam”, các doanh nghiệp cần làm gì? Nhà nước cần có chính sách và hỗ trợ như thế nào?
Nền kinh tế số vượt mức 40%/năm:
một thị trường tiềm năng
Báo cáo về nền kinh tế số Đông
Nam Á năm 2019 do Google,
Tamesek và Bain & Company
thực hiện đã phân tích tiềm năng
hiện tại và tương lai của nền kinh
tế số Đông Nam Á tại 6 thị trường
lớn nhất, bao gồm: Indonesia,
Malaysia, Philippines, Singapore,
Thái Lan và Việt Nam. Số liệu cho
thấy, nền kinh tế số của khu vực
vừa đạt một cột mốc mới, chạm
ngưỡng 100 tỷ USD lần đầu tiên
vào năm 2019, tăng 72 tỷ USD so
với năm 2018. Nền kinh tế số tại
Malaysia, Philippines, Singapore
và Thái Lan đang tăng trưởng ở
mức 20-30%/năm. Hai đại diện
dẫn đầu khu vực là Indonesia và
Việt Nam có tốc độ tăng trưởng
vượt mức 40%/năm. Năm 2019,
nền kinh tế số mang lại cho Việt
Nam 12 tỷ USD và dự kiến đạt 43
tỷ USD vào năm 2025. Hiện Việt
Nam đang có khoảng 61 triệu
người dùng Internet, trung bình
mỗi người dành khoảng 3 giờ 12
phút sử dụng Internet trên thiết
bị di động. Việc sử dụng Internet
tập trung vào nhóm các ứng dụng
mạng xã hội và truyền thông liên
lạc (52%); ứng dụng xem video
(20%), game (11%)...
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Tại Việt Nam, mới chỉ có
khoảng 20% doanh nghiệp vừa
và nhỏ (DNVVN) có sự hiện diện
trực tuyến (có website, có sự
tương tác với khách hàng qua
mạng xã hội…). Phần lớn các
doanh nghiệp này chưa sẵn sàng
tận dụng được cơ hội hòa mình
vào dòng chảy phát triển của nền
kinh tế số. Từ năm 2018, Google
đã cung cấp các khóa học kỹ
thuật số miễn phí, từ cơ bản đến
nâng cao và cả các khóa học kỹ
năng mềm quản lý, lãnh đạo cho
500.000 người lao động của các
DNVVN tại Việt Nam. Báo cáo
cho đợt khảo sát gần đây nhất
về kết quả ban đầu từ các khóa
học cho thấy, việc phát triển kinh
tế số của Việt Nam rất lạc quan:
97% học viên cho biết họ đã cải
thiện kỹ năng kỹ thuật số và tự
tin ứng dụng kiến thức học được,
họ cũng cảm thấy đã được chuẩn
bị tốt hơn cho tương lai; 82%
DNVVN tham gia khóa học đã
tạo sự hiện diện trực tuyến của
mình hoặc cập nhật thêm thông
tin trực tuyến của sản phẩm và
dịch vụ của mình sau khóa học;
73% DNVVN tham gia nhận thấy
sự gia tăng lượng tương tác với
khách hàng.
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Đại dịch COVID-19 đang diễn
ra là thời điểm để các chủ thể
của nền kinh tế nhận ra vai trò
của kinh tế số và sự cần thiết của
các nền tảng. Đây có thể là động
lực để tạo nên bước ngoặt lớn
cho Việt Nam, hoặc sẽ là sự nuối
tiếc lớn nếu chúng ta bỏ lỡ. Một
số nền tảng của người Việt đang
manh nha hình thành, nhưng sự
cạnh tranh là vô cùng khốc liệt
vì nhiều nền tảng nước ngoài đã
có chi phí cận biên gần như bằng
không và đang dần xác lập hiệu
ứng mạng độc quyền. Vậy đâu là
chỗ đứng cho doanh nghiệp Việt?
Có hay không một chỗ đứng cho
người Việt trong thế giới số?
Yếu tố nào quyết định sự thành công
của nền tảng số?
Khác với các mô hình truyền
thống, các nền tảng số có thể
thiết lập vị thế độc quyền nhờ tính
quy mô về lượng cầu: nền tảng
càng lớn thì càng có giá trị với
người dùng, tạo ra hiệu ứng mạng
tích cực lớn đến mức đối thủ khó
có thể tham gia thị trường. Ví dụ
đơn giản như Facebook - một nền
tảng chia sẻ thông tin, kết nối
2,45 tỷ người tham gia và 1,62
triệu người hoạt động mỗi ngày
đã trở thành rào cản lớn để ngăn
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các nền tảng mới tham gia vào
thị trường. Hoặc như Airbnb với
150 triệu người dùng trên 65.000
thành phố và khoảng 1,9 triệu cơ
sở lưu trú hoạt động, sở hữu khối
lượng thông tin khổng lồ mà ít có
đối thủ nào trên thế giới có thể
cạnh tranh được.
Vậy đâu là yếu tố để các nền
tảng khác có thể vượt qua các
“ông lớn”? Đó chính là tính khác
biệt - yếu tố then chốt để doanh
nghiệp xây dựng lợi thế cạnh
tranh. Ví dụ như Instagram - một
nền tảng kết nối xã hội tương tự
như Facebook, song lại cá biệt
hóa mình bằng hình thức chia
sẻ thông tin chủ yếu bằng hình
ảnh; hoặc Tiktok thu hút tương
tác qua các video mà người sử
dụng đăng lên. Tính tương thích
với địa phương hoạt động cũng
khiến một số nền tảng chiếm
được lợi thế cạnh tranh, ví dụ như
Hocmai.vn - đơn vị cung cấp các
khóa học trực tuyến mà Coursera
đang làm rất tốt ở trên thế giới,
song vẫn tồn tại nhờ tối ưu hóa
cho học sinh Việt Nam ôn luyện
thi tại các cấp học.
Việt Nam hiện cũng đang sở
hữu các nền tảng số hoạt động
đa dạng trong các lĩnh vực tương
tự như trên thế giới, ngoại trừ nền
tảng hệ điều hành và năng lượng
và công nghiệp nặng (bảng 1).
Tuy nhiên, chúng ta cũng chứng
kiến không ít những thành công
và thất bại của các nền tảng số.
Một số nền tảng có tốc độ phát
triển nhanh và mạnh như Momo
- dịch vụ ví điện tử tiếp cận hơn
10 triệu người dùng (năm 2018)
và thành công gọi vốn với trị giá
hơn 100 triệu USD từ Warburg
Pincus, đồng thời lọt top 100
công ty công nghệ tài chính lớn
nhất toàn cầu. Zalo - ứng dụng

Bảng 1. Một số nền tảng Việt Nam đã xây dựng bên cạnh các nền tảng thế giới.
Thị trường

Nền tảng thế giới

Nền tảng Việt Nam*

Du lịch

Airbnb, TripAvisor

Asia Platform Trave,
Tubudd

Vận tải

Uber, Waze, Grab, Ola Cabs

Be

Bán lẻ

Amazon, Alibaba, Burberry

Tiki, Vatgia, Adayroi

Hệ điều hành

iOS, Android, Windows,
Microsoft

Mạng xã hội

Facebook, Twitter, Tinder,
Instagram, Wechat

Zalo, Lotus

Giáo dục

Udemy, EdX, Doulingo,
Coursera

Edumall, Kyna, Học mãi

Tài chính

Bitcoin, Lending Club,
Kickstarter

Verig, Kalapa

Chăm sóc sức khỏe

Cohealo, SimplyInsured, Kaiser
Permanete

Ecomedic, Vicare

Dịch vụ cung ứng việc làm

Upwork, Fiverr, 99designs,
Sittercity

Vietnamwork, 24h,

Nông nghiệp

John Deere, Intuit Fasal

NextFarm, Hachi

Năng lượng và công
nghiệp nặng

Nest, Tesia Powerwall,
EnerNOC

Logistic

Munchery, Foodpanda, Haier
Group

nhắn tin và gọi điện miễn phí
tương tự như Messenger của
Facebook đã chứng kiến doanh
thu tăng trưởng ở mức 20% năm
2019 và lợi nhuận trước thuế tăng
1,5 lần, lên mức 641 tỷ đồng. Tuy
nhiên, cũng không ít những tên
tuổi xuất hiện đình đám nhưng
nhanh chóng biến mất trên thị
trường như Lotus, Gapo - mạng
xã hội được kỳ vọng sẽ thay thế
Facebook. Vậy vì đâu mà trên
cùng một mảnh đất, kẻ rơi nước
mắt, người mỉm cười?
Những nhân tố quyết định đến
thành - bại của các nền tảng số
nêu trên ít nhiều giải thích được
câu chuyện. Với những nền tảng
Việt xây dựng dựa trên format của
thế giới, nếu không có tính sáng
tạo đặc biệt hoặc tính địa phương
cao, ắt hẳn sẽ không thể tham
gia vào thị trường mà những “tay
chơi ngoại quốc” đã chiếm vị trí

Ahamove, Ship60

độc tôn. Đơn giản nếu Facebook,
Twitter đã được phát triển thân
thiện với người dùng Việt, cùng
với sở hữu lượng thông tin khổng
lồ từ hàng tỷ người dùng qua nhiều
năm thì tất nhiên các nền tảng
Việt tương tự sẽ trở nên kém cạnh
tranh hơn. Trong khi đó, Momo
chiếm ưu thế hơn so với các nền
tảng nước ngoài (như Paypal
chẳng hạn) vì hệ thống ngôn ngữ,
giao diện gần gũi với người Việt,
khả năng kết nối với nhiều ngân
hàng nội địa thông qua hệ thống
thẻ tín dụng mà phần đông người
Việt sở hữu. Tương tự như vậy,
so với Messenger của Facebook,
Line, Kakao Talk thì Zalo chiếm
được ưu thế nhờ thân thiện với
người Việt từ ngôn ngữ, giao diện,
phương thức cài đặt...
*
Các nền tảng sở hữu bởi các công ty đăng
ký tại Việt Nam.
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So với các nền tảng nổi tiếng tương tự khác, Zalo đã chiếm được ưu thế nhờ thân
thiện với người Việt từ ngôn ngữ, giao diện, phương thức cài đặt...

Mô hình và lựa chọn chính sách cho
phát triển
Đối với doanh nghiệp, không
có mô hình nào để xây dựng nên
nền tảng số tại Việt Nam, tuy
nhiên từ bài học thất bại và thành
công cũng như quan sát những
nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng
các nền tảng số sẽ là những gợi ý
hữu ích. Các nền tảng muốn vươn
ra nước ngoài, trước hết nên đảm
bảo sự sinh tồn tại thị trường thân
quen nhất, đó là thị trường nội địa
và để cạnh tranh với những nền
tảng đã có sẵn với đông người sử
dụng, không còn cách nào khác
ngoài gia tăng tính khác biệt và
nội địa hóa.
Từ góc độ vĩ mô cũng đặt ra
bài toán là nên khuyến khích
doanh nghiệp Việt tự xây mới nền
tảng hay tận dụng các nền tảng
đã có sẵn của nước ngoài. Cùng
với doanh nghiệp, nhà hoạch địch
chính sách cần có cái nhìn bao
quát và dài hơi hơn. Nếu quyết
tâm xây các nền tảng số của
người Việt, cho người Việt và ngăn
chặn sự phát triển của Facebook,
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Twitter… tại thị trường nội địa như
cách Trung Quốc đang làm thì
được và mất gì? Chúng ta có thể
mất: nguồn vốn lớn đầu tư cho
doanh nghiệp (trong khi có nhiều
khả năng thất bại do không vượt
qua được hiệu ứng mạng độc
quyền); xáo trộn các hoạt động
thương mại, sản xuất sẵn có đã và
đang hoạt động trên các nền tảng
nước ngoài; cưỡng chế sự tự do
lựa chọn của người sử dụng nền
tảng. Tuy nhiên ở chiều ngược
lại, việc chấp nhận xây dựng nền
tảng Việt hoàn toàn như Wechat,
Tiktok của Trung Quốc sẽ tạo
động lực cho sự sáng tạo, làm chủ
công nghệ. Nhưng vấn đề đặt ra
là so với Trung Quốc, dân số và
số lượng người sử dụng tiếng Việt
tương đối hạn chế, chúng ta khó
có được thị trường nội địa rộng lớn
như vậy để nuôi dưỡng các nền
tảng nội địa. Ngoài ra sự tham
gia tích cực của Việt Nam vào các
hiệp định thương mại với tư cách
là nước đang phát triển cũng khó
lòng cho phép chúng ta “cưỡng
chế” các nền tảng nước ngoài
dừng hoạt động tại Việt Nam.
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Dưới góc độ hoạch định chính
sách, TS Nguyễn Đức Thành Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên
cứu Kinh tế và Chính sách
(VEPR) cho rằng, bản thân các
nền tảng phụ thuộc vào yếu tố
công nghệ. Các doanh nghiệp
khi phát triển các nền tảng có
được bảo vệ thông tin, quyền sở
hữu trí tuệ… hay không phụ thuộc
vào vai trò của các nhà lập pháp.
Chính vì vậy, vai trò của Nhà
nước chỉ nên tạo ra môi trường
cạnh tranh công bằng trong việc
sáng tạo các nền tảng chứ không
nên là một chủ thể cạnh tranh với
các doanh nghiệp hoặc quốc gia
khác. Với mô hình bao bọc, can
thiệp quá nhiều trong việc phát
triển nền tảng của doanh nghiệp
theo kiểu của Trung Quốc, TS
Phạm Sỹ Thành (nguyên Giám
đốc Chương trình Nghiên cứu
kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR)
nhận định: điều khác biệt lớn nhất
giữa Trung Quốc và Việt Nam
chính là Trung Quốc biết họ thực
sự muốn cái gì, họ làm rất nhất
quán, từ đó đưa ra các chính sách
dài hạn, thích hợp. Chính vì vậy,
doanh nghiệp Việt Nam phải thực
sự biết và hiểu rõ về nền tảng
đang cần thiết với mình; Chính
phủ phải có các quyết sách dài
hạn, nhất quán để doanh nghiệp
xác định được mục tiêu dài hạn
của mình. Ý kiến của các chuyên
gia nêu trên có lẽ cũng là những
gợi ý hữu ích để các nhà hoạch
định chính sách tham khảo ?
Nguyễn Thị Hiền
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Quản trị ngân hàng thương mại
trong kỷ nguyên số
Nguyễn Tuấn Anh, Đinh Thị Lan Hương
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trong kỷ nguyên số, đặc biệt là trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN
4.0), công nghệ không đơn thuần là một công cụ hỗ trợ mà đã trở thành nhân tố tác động mạnh mẽ
đến quản trị ngân hàng thương mại. Các sản phẩm của cuộc CMCN 4.0 làm thay đổi toàn diện, từ
bản chất đến hình thức của hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặt ra nhiều yêu cầu mới, thách thức
mới cho công tác quản trị.
Xu thế tất yếu
Trong cuộc CMCN 4.0, các ngân
hàng thương mại chịu sự tác động
trực tiếp của các công nghệ nền tảng
lên hoạt động kinh doanh và quản trị,
đòi hỏi phải thay đổi mô hình, phương
thức hoạt động và sản phẩm để phát
triển bền vững. Với các nền tảng công
nghệ thông minh, tự động hoá, có tính
tích hợp cao, kết nối mở, linh hoạt của
cuộc CMCN 4.0 và sự ra đời của điện
thoại thông minh đã, đang và sẽ làm
thay đổi hoàn toàn cách con người
giao tiếp và tương tác, thay đổi hành
vi và nhu cầu khách hàng, do vậy,
thay đổi hoàn toàn kênh phân phối và
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng - tài
chính truyền thống. Các biến đổi rõ
rệt nhất bao gồm:
Thứ nhất, CMCN 4.0 sẽ làm thay
đổi hoàn toàn về kênh phân phối và
các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
tài chính truyền thống: trong thương
mại và thanh toán điện tử, các giao
dịch thông qua ví điện tử, thẻ ghi
nợ của doanh nghiệp, qua điện
thoại di động sẽ làm giảm sút mạnh
việc giao dịch trực tiếp qua tài khoản
ngân hàng, qua thẻ thanh toán, séc.
Dần dần, các tài khoản ngân hàng chỉ
còn sử dụng để chuyển tiền, nạp tiền,
rút tiền mặt và đóng vai trò lưu trữ giá trị

tiền trên điện thoại di động, trở thành
một tiện ích trong thế giới công nghệ.
Bằng các kênh bán hàng qua Internet,
Mobile Banking, Mobile Apps
(ứng dụng di động), Social
Media (mạng xã hội), ngân
hàng số và giao dịch không giấy tờ
sẽ là xu thế phát triển mạnh. Tuy
nhiên, với các kênh bán hàng này,
ngân hàng sẽ không kiểm soát, hiển
thị được luồng tiền của khách hàng
đi vào các mạng xã hội hay các giao
dịch qua ví điện tử... Điều này ngăn
cản các ngân hàng thương mại trong
việc thu thập dữ liệu, phân tích khách
hàng để quyết định chiến lược phát
triển, kế hoạch kinh doanh.
Thứ hai, CMCN 4.0 làm thay
đổi cấu trúc tổ chức bộ máy của
ngân hàng thương mại: với sự
phát triển mạnh mẽ của công
nghệ số trên các thiết bị di động,
máy tính cá nhân, khách hàng sẽ
có nhu cầu ngày càng cao về giao
dịch điện tử, tức thời ngay trên điện
thoại di động, máy tính cá nhân để
đảm bảo tính hiệu quả về thời gian,
độ chính xác; số lượng giao dịch trực
tiếp với cán bộ ngân hàng tại các chi
nhánh, phòng giao dịch sẽ giảm
mạnh, không chỉ các giao dịch thanh
toán mà cả các sản phẩm truyền
thống khác như tiền gửi tiết kiệm,

hoạt động tín dụng... cũng sẽ thực
hiện bằng phương thức điện tử trên
điện thoại di động. Thậm chí, trí
tuệ nhân tạo và giọng nói cảm xúc
sẽ trở thành người tư vấn dịch vụ
ngân hàng thông minh kết nối với
tài khoản thông minh. Do vậy, sự tồn
tại của các chi nhánh, phòng giao
dịch truyền thống của ngân hàng bị
đe dọa, có thể không biến mất nhưng
giảm sút mạnh về số lượng là xu thế
tất yếu.
Thứ ba, về nghiên cứu và xây
dựng mối quan hệ với khách hàng:
hành vi của khách hàng chuyển
dần sang thanh toán di động và kỹ
thuật số trên toàn cầu. Việc kết nối,
xây dựng mối quan hệ với khách
hàng hay việc tìm hiểu, phân tích
khách hàng theo phương pháp
truyền thống trở nên khó khăn. Vì
vậy, các ngân hàng thương mại
sẽ phải xây dựng các tiện ích ngân
hàng nhân tạo thông minh, ngân
hàng cảm xúc, trong đó, các thiết bị
thông minh sẽ giúp thu thập thông tin,
dữ liệu và nghiên cứu về hành vi, tâm
lý để tìm hiểu nhu cầu tài chính của
người tiêu dùng. Để thực hiện được
điều này, các ngân hàng cần có sự
“bắt tay” chặt chẽ với các công ty
Fintech, các mạng xã hội để có nguồn
dữ liệu toàn diện về khách hàng.
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Thách thức đối với các nhà quản trị ngân
hàng thương mại
Những công nghệ đột phá từ cuộc
CMCN 4.0 sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho các ngân hàng thương mại phát
triển các sản phẩm, dịch vụ mới,
sáng tạo, mở ra nguồn doanh thu
mới. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các
công nghệ mới trong công tác quản trị
cũng giúp các ngân hàng có thể thu
thập, xử lý, phân tích các nguồn dữ
liệu lớn phục vụ công tác điều hành,
nhằm tiết giảm chi phí vận hành,
nâng cao lợi nhuận và hiệu quả kinh
doanh. Bên cạnh đó, cuộc CMCN 4.0
cũng đánh dấu sự ra đời và phát triển
lớn mạnh của các công ty Fintech,
bao gồm (i) Các nhà phát triển công
nghệ cung cấp nền tảng số (mạng xã
hội, dữ liệu lớn, điện toán đám mây,
trí tuệ nhân tạo, điện thoại thông minh
và dịch vụ di động) và (ii) Các công
ty khởi nghiệp dịch vụ tài chính cung
cấp các sản phẩm, dịch vụ trong các
mảng thanh toán, quản lý tài sản, cho
vay, huy động vốn từ cộng đồng, thị
trường vốn và các công ty bảo hiểm.
Tại Việt Nam, số lượng các công ty
Fintech đã tăng gần gấp bốn lần, từ
khoảng 40 công ty vào cuối năm 2016
lên đến gần 150 công ty ở thời điểm
hiện tại và tập trung chủ yếu trong lĩnh
vực ngân hàng (bao gồm hoạt động
thanh toán, các ứng dụng công nghệ
vào lĩnh vực ngân hàng, chấm điểm
tín dụng…). Hiện nay, các công ty
Fintech tại Việt Nam hoạt động trong
lĩnh vực thanh toán chiếm tỷ trọng lớn,
với 31 tổ chức trung gian thanh toán
đã được cấp giấy phép và đang hoạt
động; lĩnh vực P2P Lending với số
lượng khoảng 40 công ty; những công
ty Fintech khác phát triển các giải
pháp để hỗ trợ hoạt động của ngân
hàng mà không trực tiếp cung ứng
dịch vụ tới khách hàng sử dụng cuối
cùng. Giá trị giao dịch của Fintech tại
Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng ấn
tượng lên 4,4 tỷ USD trong năm 2017
và dự kiến sẽ đạt 7,8 tỷ USD vào năm
2020 (theo báo cáo của Công ty tư
vấn Solidiance). Theo nhận định và
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đánh giá của các chuyên gia nước
ngoài, Việt Nam là quốc gia có nhiều
điều kiện thuận lợi và tiềm năng cho
sự phát triển của lĩnh vực Fintech dựa
trên lợi thế so sánh về quy mô dân
số; tỷ lệ người dân tiếp cận điện thoại
di động ở mức cao; số lượng người
sử dụng Internet phát triển nhanh và
sự am hiểu lĩnh vực công nghệ thông
tin... Tuy nhiên, tất cả những điều này
cũng đặt ra những thách thức không
nhỏ đối với các nhà quản trị ngân
hàng thương mại. Cụ thể:

lớn đối với việc đổi mới công nghệ.
Có những hệ thống ngân hàng lõi có
cấu trúc không linh hoạt, hoạt động
nguyên khối sẽ đòi hỏi đầu tư nhiều
về tài chính, nhân lực, thời gian trong
việc chỉnh sửa hoặc tích hợp với các
nền tảng công nghệ số; (iii) Yêu cầu
về nguồn nhân lực công nghệ trình độ
cao để phát triển, triển khai, vận hành
và kiểm soát hệ thống.

Thách thức trong phát triển các
kênh phân phối mới, các sản phẩm
dịch vụ ngân hàng hiện đại, mang
tính tích hợp cao: người tiêu dùng hiện
đang sống trong một thế giới siêu kết
nối toàn cầu với mạng xã hội, ứng
dụng di động, Internet và các công
nghệ số hoá khác. Họ có nhiều lựa
chọn và tiếp cận dễ dàng hơn với các
kênh phân phối dịch vụ, vì vậy, các
ngân hàng cần phải nghiên cứu, nắm
bắt xu hướng và hợp tác với các công
ty Fintech để lựa chọn các kênh phân
phối phù hợp nhằm tối đa hoá trải
nghiệm khách hàng, lấy khách hàng
làm trung tâm. Xu hướng hiện nay của
ngân hàng là triển khai mô hình hợp
kênh (Omni-Channel) để đồng nhất
trải nghiệm của khách hàng trên tất
cả các kênh phân phối, ứng dụng các
kênh phân phối mới như trợ lý ảo/
Chatbox, ATM đa năng thế hệ mới,
chi nhánh ảo trên mạng xã hội...

Thách thức trong tái cấu trúc
tổ chức bộ máy ngân hàng: các
ngân hàng phải thực hiện cấu trúc
lại mạng lưới các chi nhánh và hệ
thống phòng/ban tại trụ sở chính,
các đơn vị trực thuộc. Các chi nhánh
có xu hướng giảm số lượng tại các
khu vực thành thị nơi các thiết bị công
nghệ (điện thoại, máy tính, Internet...)
được phủ sóng rộng khắp; chỉ duy trì
tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng
xa. Bên cạnh việc cấu trúc lại mạng
lưới về mặt số lượng chi nhánh, phòng
giao dịch; các ngân hàng còn phải
đổi mới cơ chế hoạt động của các chi
nhánh này. Đối với các phòng/ban
chuyên môn, đơn vị trực thuộc tại trụ
sở chính có xu hướng cấu trúc lại theo
lĩnh vực chuyên môn, trong đó, thu hẹp
nhóm chuyên môn theo phương pháp
truyền thống như: tư vấn khách hàng,
giao dịch thanh toán, lưu trữ hồ sơ...;
phát triển mở rộng các nhóm chuyên
môn sâu về: công nghệ thông tin,
phân tích dữ liệu khách hàng, kiểm
soát hệ thống...

Thách thức trong việc đầu tư vào
các nền tảng công nghệ: về cơ bản,
các ngân hàng đã có trình độ công
nghệ tiên tiến, tuy nhiên, để triển khai
được các sản phẩm, dịch vụ và công
nghệ trong cuộc CMCN 4.0, các ngân
hàng thương mại phải đầu tư, phát
triển các nền tảng công nghệ mới,
đặc biệt là giải pháp tích hợp với hệ
thống corebanking hiện tại. Việc đầu
tư vào các công nghệ mới sẽ gặp các
thách thức như: (i) Chi phí đầu tư ban
đầu rất cao, đòi hỏi phải có nguồn
lực tài chính đủ mạnh; (ii) Hệ thống
ngân hàng lõi hiện tại đang là rào cản

Thách thức về nguồn nhân lực:
việc chuyển đổi hoạt động trên cơ
sở nền tảng công nghệ 4.0 sẽ làm
thay đổi hoàn toàn về số lượng và
chất lượng nguồn nhân lực của các
ngân hàng thương mại. Trong đó, nhu
cầu về cán bộ nghiệp vụ ngân hàng
truyền thống sẽ giảm xuống, đặc
biệt là nhân lực thực hiện các thao
tác thủ công, có tính lặp đi lặp lại;
nhân lực có trình độ sơ cấp như giao
dịch viên, kế toán viên, cán bộ làm
hồ sơ tín dụng, chuyên viên tư vấn...
Thay vào đó, nhu cầu về nguồn nhân
lực công nghệ chất lượng cao như:
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lập trình viên, phân tích dữ liệu, quản
trị hệ thống, quản trị rủi ro, chuyên
viên pháp lý... sẽ ngày càng cao. Việc
thay đổi cấu trúc nguồn nhân lực sẽ
kéo theo nhiều yêu cầu mới về chính
sách tuyển dụng, đãi ngộ, sử dụng,
đào tạo và đào tạo lại... của ngân
hàng.
Thách thức trong vấn đề bảo
mật thông tin, đảm bảo an toàn
giao dịch của khách hàng trong môi
trường mạng: việc thực hiện giao
dịch ngân hàng thông qua hệ thống
mạng xã hội, các thiết bị thông minh
và sự phát triển của các sản phẩm
tài chính xuyên biên giới, tương tác
theo thời gian thực đã tạo ra những
rủi ro lớn cho ngân hàng. Công nghệ
số làm gia tăng những lỗ hổng bảo
mật, tạo điều kiện cho tội phạm công
nghệ cao, tin tặc hoạt động mạnh
và xuyên biên giới. Các tội phạm
công nghệ cao có thể tấn công làm tê
liệt hoạt động của ngân hàng, đánh
cắp tiền từ tài khoản khách hàng. Do
vậy, việc nhận diện các nguy cơ và có
cơ chế bảo mật để phòng ngừa, ngăn
chặn các vụ tấn công của tội phạm
công nghệ, đảm bảo an toàn hoạt
động ngân hàng là một thách thức rất
lớn cho các nhà quản trị hiện nay.
Thách thức về quản trị thay đổi
và rủi ro trong quá trình chuyển đổi
công nghệ và hoạt động ngân hàng:
việc theo đuổi xu hướng phát triển
chung trong cuộc CMCN 4.0 sẽ kéo
theo sự thay đổi gần như toàn diện
trong hoạt động ngân hàng. Quá
trình thay đổi có thể tạo ra những cú
sốc và tác động bất lợi đến hoạt động
kinh doanh ngân hàng. Bên cạnh đó,
khi triển khai ngân hàng số sẽ phát
sinh nhiều rủi ro về chiến lược, pháp
lý, công nghệ, tài chính và gian lận;
trong số đó, rủi ro về công nghệ (sự cố
hoạt động và lỗ hổng công nghệ) là lớn
nhất. Do vậy, việc kiểm soát và quản
trị quá trình thay đổi và rủi ro từ chiến
lược và hoạt động kinh doanh đến tổ
chức, con người... là một bài toán khó
dành cho các nhà quản trị ngân hàng.

Thách thức từ phía hành lang pháp
lý của nhà nước: các công nghệ trong
CMCN 4.0 phát triển quá nhanh, khiến
nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam
thực sự lúng túng trong việc thiết kế
khung khổ pháp lý, đặt ra yêu cầu mới
cho chính phủ trong việc thiết kế các
khuôn khổ chính sách mới để quản lý,
giám sát những yếu tố mới của khu
vực tài chính ngân hàng, như: tiền
thuật toán (crypto currency), tiền điện
tử (e-money), các công ty Fintech...
Việc chậm đổi mới hoặc thiếu hành
lang pháp lý đồng bộ về ngân hàng
số từ phía các cơ quan quản lý nhà
nước có thể ngăn cản, làm chậm quá
trình đổi mới của ngân hàng thương
mại trong việc ứng dụng công nghệ
4.0 để tạo ra các sản phẩm mới.
Thách thức từ các công ty Fintech:
sự phát triển mạnh mẽ của các công
ty Fintech là mối đe dọa và thách
thức lớn đối với hoạt động của mô
hình ngân hàng thương mại truyền
thống. Fintech hiện nay đã cung cấp
nhiều dịch vụ ngân hàng và tài chính
cho người tiêu dùng, bao gồm: dịch
vụ thanh toán, quản lý tài sản, gọi
vốn từ cộng đồng, cho vay, thị trường
tài chính và dịch vụ bảo hiểm. Đối
với dịch vụ thanh toán, cùng với sự
phát triển các mạng xã hội, các công
ty Fintech đã phát triển các dịch vụ
thanh toán mới như: ví di động, thanh
toán không tiếp xúc, thanh toán
ngang hàng P2P, thanh toán ngay lập
tức và giải pháp tiền số. Các dịch vụ
này cải thiện trải nghiệm của khách
hàng với thanh toán xuyên suốt về
tốc độ, tính tiện lợi và khả năng truy
cập đa kênh. Tại Việt Nam, số lượng
giao dịch tài chính từ kênh Internet
và điện thoại di động ngày càng tăng
mạnh. Có thể thấy các dịch vụ của
Fintech đang dần chiếm lĩnh thị phần
của các ngân hàng truyền thống.

nhu cầu khách hàng trong kỷ nguyên
số; nâng cao hiệu quả hoạt động và
năng lực cạnh tranh của các ngân
hàng thương mại; đảm bảo sự phát
triển bền vững trong xu thế hội nhập
quốc tế. Để thực hiện được các mục
tiêu này, các nhà quản trị ngân hàng
thương mại cần nghiên cứu, triển khai
một số giải pháp sau đây:
Một là, cần xây dựng chiến lược
phát triển ngân hàng số tại đơn vị theo
hướng: công nghệ đi trước nghiệp vụ
ngân hàng, trong đó xác định rõ mô
hình ngân hàng số hướng đến, lộ trình
và các điều kiện, nguồn lực để đầu tư
công nghệ và thay đổi loại hình kinh
doanh; phương thức quản trị thay đổi
khi chuyển mình từ mô hình ngân
hàng truyền thống thành mô hình
ngân hàng thông minh.
Hai là, lựa chọn nền tảng công
nghệ cần phát triển phù hợp với chiến
lược phát triển của từng ngân hàng.
Do giới hạn về điều kiện tài chính,
nhân lực, thời gian, các ngân hàng
thương mại không thể triển khai áp
dụng đồng thời tất cả các công nghệ
mới. Căn cứ vào chiến lược phát triển
và mô hình ngân hàng số dự kiến xây
dựng, nhà quản trị ngân hàng cần lựa
chọn một số nền tảng công nghệ cần
thiết và phù hợp trong từng giai đoạn
phát triển.
Ba là, thông qua tuyển dụng, chế
độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn
nhân lực chất lượng cao, đặc biệt
là nguồn nhân lực có trình độ công
nghệ thông tin và kiểm soát hệ thống.
Đối với nguồn nhân lực truyền thống,
cần có sự sàng lọc, sắp xếp lại,
đào tạo, đào tạo lại, để đáp ứng yêu
cầu triển khai, vận hành và kiểm soát
hoạt động của ngân hàng số ?

Giải pháp để phát triển bền vững
Việc ứng dụng các thành tựu của
CMCN 4.0 vào hoạt động ngân hàng
là một xu thế và yêu cầu tất yếu nhằm
tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng
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Gắn kết chính sách trong ứng phó BĐKH:
Quan điểm quốc tế và thực tiễn ở ĐBSCL
Trần Thị Diễm Sương, Nguyễn Minh Quang
Trường Đại học Cần Thơ

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu
(BĐKH), các tỉnh/thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) đã thông qua và triển khai nhiều chính sách ứng phó.
Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách ứng phó với BĐKH
thiếu nhất quán và không đồng bộ đã khiến hiệu quả mang lại
chưa cao. Do vậy, để giảm thiểu tác động của BĐKH đến khu
vực ĐBSCL cần phải có quá trình lồng ghép, tích hợp, được
thực hiện ở các cấp độ, từ Trung ương đến địa phương, nhà
khoa học và cả cộng đồng.
Ứng phó BĐKH: thực tiễn và yêu cầu
đổi mới
Là một trong số ít những nơi
có tiềm lực nông nghiệp vượt trội
trên thế giới, ĐBSCL đã trở thành
trung tâm sản xuất và cung ứng
các sản phẩm nông nghiệp - thủy
sản lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên,
lợi thế địa hình và thủy văn cũng
khiến nơi đây trở nên dễ bị tổn
thương trước các tác động cực
đoan của BĐKH, nhất là nước
biển dâng, hạn hán và ngập lụt.
Kịch bản nước biển dâng của
Bộ Tài nguyên và Môi trường dự
đoán, khoảng 39% diện tích của
ĐBSCL sẽ bị “nhấn chìm” khi
nước biển dâng 1 m vào năm
2100. Các nghiên cứu quốc tế
cho thấy, nước biển tăng trung
bình 2-3 cm/năm trong hai thập
niên qua và dự báo sẽ tăng 30
cm trước năm 2050 [1, 2]. Nhưng
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thách thức hơn cả là các hệ lụy
xâm nhập mặn, hạn hán và ngập
lụt có xu hướng xảy ra thường
xuyên hơn, với mức độ ảnh hưởng
ngày càng nghiêm trọng, nhất là
khi chúng được cộng hưởng với
các vấn đề bất ổn môi trường do
con người gây ra (khai thác quá
mức tài nguyên, phát triển thủy
điện ở thượng nguồn, ô nhiễm
nguồn nước...) [3].
Trong nỗ lực ứng phó với
BĐKH, Chính phủ Việt Nam đã
chủ động tham gia và trở thành
thành viên của Công ước khung
của Liên hợp quốc về BĐKH
(UNFCCC), phê duyệt Nghị định
thư Kyoto (2002) và ký kết Thỏa
thuận chung Paris về BĐKH
(2015)… Bên cạnh đó là hàng loạt
các nghị quyết cùng các chính
sách và kế hoạch hành động đã
được ban hành, trong đó, Nghị
quyết 120/NQ-CP năm 2017 của
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Chính phủ về phát triển bền vững
ĐBSCL thích ứng với BĐKH có ý
nghĩa đột phá, được xem là kim
chỉ nam cho hoạch định chính
sách và hành động thích ứng với
BĐKH ở ĐBSCL.
Ở cấp địa phương, các tỉnh/
thành phố ĐBSCL đã chủ động
xây dựng và triển khai nhiều chính
sách ứng phó với BĐKH dựa trên
hệ thống chính sách và kế hoạch
hành động quốc gia. Hiện tại, số
lượng chính sách BĐKH ở các địa
phương trong vùng khá đa dạng
về lĩnh vực hành động và phong
phú về số lượng. Thống kê từ năm
2010 đến 2019, trung bình mỗi
tỉnh/thành phố ở ĐBSCL đã xây
dựng và triển khai từ 20 đến 57
nghị quyết, quyết định, kế hoạch
và dự án có liên quan đến ứng
phó BĐKH. Các chính sách này
gồm hai nhóm: nhóm chính sách
giảm thiểu tác động của BĐKH
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(ví dụ: xây dựng hệ thống đê bao
và hồ điều tiết chống ngập lụt,
khuyết khích các mô hình kinh tế
xanh và ít phát thải khí nhà kính...)
và nhóm chính sách thích ứng
(giáo dục nâng cao nhận thức,
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây
dựng làng sinh thái, phát triển
mô hình du lịch nông nghiệp...).
Nguồn lực tài chính cho các dự
án ứng phó BĐKH này dao động
từ trên 1.000 tỷ đồng (Cần Thơ,
An Giang, Đồng Tháp...), 2.000
tỷ (Cà Mau) đến khoảng 10.000
tỷ đồng (Kiên Giang...) với phần
lớn đến từ ngân sách trung ương
và các nguồn viện trợ nước ngoài.
Tuy vậy, các nghiên cứu thực địa
gần đây cung cấp bằng chứng
cho thấy, mức độ hiệu quả của
các chính sách này còn chưa
như mong đợi, một số chính sách
thậm chí còn gây tranh cãi [4-6].
Theo các quan điểm quốc tế
về tiếp cận ứng phó với BĐKH,
chính sách BĐKH cần phải có sự
gắn kết của nhiều bên và nhiều
lĩnh vực [7, 8]. Nghiên cứu của
Matthew, et al. (2018) [9] cũng
cho thấy, để ứng phó hiệu quả với
BĐKH, chính sách cần phải được
lồng ghép nhiều lĩnh vực và có sự
gắn kết về thực chất. Ở một số
nước đang phát triển như Malawi,
Tanzania, Zambia và Nepal,
nhiều chính sách BĐKH thiếu
gắn kết, chồng chéo hoặc xung
đột mục tiêu đã đưa đến sự lãng
phí nguồn lực ứng phó BĐKH,
trong khi hiệu quả của chính sách
thì không đáng kể [10].
Vì vậy, sự bùng nổ các chính
sách và dự án ứng phó BĐKH ở
ĐBSCL đang đặt ra yêu cầu xem

xét mức độ gắn kết nhằm tránh
lãng phí nguồn lực và chồng
chéo trong việc thực hiện. Nhóm
nghiên cứu chung của Diễn đàn
Môi trường Mekong (MEF) gồm
các nhà khoa học đến từ Trường
Đại học Cần Thơ, Đại học Utretch
(Hà Lan) và Đại học Berkeley
(Mỹ) dưới sự tài trợ từ Mạng lưới
Báo chí trái đất (EJN) đã thực
hiện nghiên cứu tổng quan về
quản trị khí hậu và chính sách khí
hậu ở ĐBSCL (2019-2020); đồng
thời đưa ra một số kết quả đánh
giá bước đầu tại Hội thảo quốc tế
trực tuyến với chủ đề “Impacts
of Mekong Dams and Climate
Change in the Lower Mekong
Delta” (Tác động của các đập
thủy điện sông Mekong và BĐKH
lên hạ lưu ĐBSCL vào ngày
27/4/2020. Tại Hội thảo này, bên
cạnh nhiều cách tiếp cận và quan
điểm mới về BĐKH thì việc điều
chỉnh chiến lược nhằm ứng phó
với BĐKH, đặc biệt là các vấn
đề liên quan đến chính sách khí
hậu đã được các chuyên gia, nhà
quản lý, nhà khoa học tập trung
thảo luận.
Quan điểm quốc tế về gắn kết chính
sách trong ứng phó BĐKH
"Chính sách khí hậu" hay
“chính sách BĐKH” là thuật ngữ
chỉ các chính sách và tài liệu pháp
lý được xây dựng để ứng phó với
các tác động tiêu cực từ BĐKH
ở cấp độ địa phương, quốc gia,
khu vực hay quốc tế [11]. Chính
sách khí hậu được phân thành hai
loại: (1) Những chính sách được
thiết kế để giảm thiểu quy mô của
BĐKH (gọi là chính sách giảm
thiểu BĐKH); (2) Những chính

sách nhằm hạn chế nguy cơ tác
động và giúp tận dụng cơ hội
từ BĐKH (chính sách thích ứng
BĐKH). Ở Việt Nam nói chung,
sự mất cân bằng giữa chính sách
giảm thiểu và thích ứng khiến nỗ
lực ứng phó BĐKH bị hạn chế tác
dụng. Thêm vào đó, tính gắn kết
trong chính sách và hành động
khí hậu cũng cần được đánh giá
đầy đủ để tránh chồng lấn, lãng
phí nguồn lực và tăng cường hiệu
quả phối hợp giữa các lĩnh vực.
Theo quan điểm của Tổ chức
hợp tác và phát triển kinh tế cũng
như của Liên hợp quốc, gắn kết
chính sách là “sự phát triển hệ
thống các chính sách có khả
năng bổ trợ lẫn nhau giữa các lĩnh
vực để cùng đạt được mục tiêu
trong khi tránh hoặc giảm đến
mức thấp nhất các tác động tiêu
cực do xung đột hoặc chồng lấn
lợi ích chính sách” [12, 13]. Trên
thực tế, sự khác biệt trong mục
tiêu, cách tiếp cận và lợi ích giữa
các chính sách là không thể tránh
khỏi, nhất là trong bối cảnh các
cơ quan hoạch định chính sách
thường phải đại diện cho các
nhóm đối tượng hưởng thụ hoặc
chịu sự điều chỉnh của chính
sách mà phần lớn lợi ích giữa họ
thường khác biệt hoặc xung đột
[14]. Khi đó giữa các chính sách
thường không có tính liên kết, bởi
các cơ quan hoạch định chính
sách có sự ưu tiên và thỏa hiệp
khác nhau. Vì vậy, gắn kết nhiều
bên trong xây dựng chính sách
là yêu cầu tất yếu để đảm bảo
rằng, các chính sách luôn được
đánh giá và điều chỉnh để giảm
đến mức thấp nhất các xung đột
và tối đa hóa các lợi ích chung.
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Nhìn nhận ở khía cạnh này, tính
gắn kết chính sách nên được hiểu
là một quá trình chứ không phải
là mục tiêu. Theo đó, tính gắn kết
chính sách được định nghĩa là quá
trình đánh giá và điều chỉnh có hệ
thống và liên tục trong sự kết hợp
của nhiều bên liên quan để đảm
bảo rằng mục tiêu và kết quả của
một (nhóm) chính sách không bị
thách thức hoặc tác động tiêu cực
từ một (nhóm) chính sách khác
[15]. Gắn kết chính sách đòi hỏi
năng lực và các công cụ đánh
giá để phân tích sự đồng quy về
mục tiêu chính sách và các thỏa
hiệp để lựa chọn kịch bản chính
sách phù hợp. Bằng cách đó, cho
phép phát triển các chính sách
và chương trình hành động mang
tính gắn kết trong nhiều lĩnh
vực phát triển như BĐKH, năng
lượng, giao thông bền vững, kinh
tế xanh, quản lý chất thải, bảo tồn
thiên nhiên...
Trong quản trị khí hậu, việc
đảm bảo gắn kết giữa các chính
sách khí hậu có ý nghĩa lớn đối
với hiệu quả chính sách và thực
thi hành động khí hậu, bởi BĐKH
có bản chất “lưỡng cực” - một vấn
đề toàn cầu có tác động ở phạm
vi địa phương và ảnh hưởng đến
hầu hết các lĩnh vực [11]. Kết quả
đánh giá gắn kết chính sách là cơ
sở để xác định liệu những chính
sách khí hậu được hoạch định
có hỗ trợ, chồng lấn hay xung
đột với nhau hay không và cho
thấy cách chúng được liên kết
giữa các lĩnh vực và giữa các cấp
độ quản lý (địa phương - quốc
gia - quốc tế) [9]. Cách tiếp cận
chính sách khí hậu một cách gắn
kết luôn mang đến hiệu quả cao
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hơn nhờ giảm sức ép đến nguồn
lực và tạo thuận lợi để sử dụng
hiệu quả nguồn lực tài chính, con
người và công nghệ [9, 11, 14].
Tăng cường gắn kết trong chính
sách khí hậu còn giúp tránh trùng
lắp, dẫn đến lãng phí chính sách.
Các lợi ích khác mà sự gắn kết
trong chính sách mang lại gồm
cải thiện chia sẻ thông tin, tính
minh bạch và trách nhiệm giải
trình, cũng như đa dạng hóa cơ
hội tiếp cận nguồn lực khí hậu (tài
chính và công nghệ) [16].
Những vấn đề ảnh hưởng đến gắn kết
và hiệu quả chính sách
Kết quả phân tích mô tả định
lượng (QDA) của nhóm nghiên
cứu MEF chỉ ra hai vấn đề nổi
bật tác động đến thực trạng gắn
kết trong chính sách hiện nay.
Một là, phần lớn các chính sách
định nghĩa mục tiêu còn chung
chung và định tính, chưa cụ thể,
chưa thể hiện giá trị định lượng
phù hợp. Đáng nói, một số chính
sách còn nhầm lẫn mục tiêu với
phương pháp để đạt được mục
tiêu. Vấn đề thứ hai khiến các
chính sách dễ bị chồng lấn là tiếp
cận chính sách và giải pháp thực
thi ở các lĩnh vực thường tương tự
nhau và thiếu cụ thể. Các cụm
từ “tuyên truyền, nâng cao nhận
thức, nâng cao năng lực”, “các
giải pháp công trình và phi công
trình”… thường xuất hiện phổ biến
ở nhiều chính sách thích ứng. Kết
quả phỏng vấn chuyên gia cũng
xác nhận rằng đây là hai vấn đề
tồn tại kéo dài trong hoạch định
chính sách khí hậu. Các chuyên
gia giàu kinh nghiệm như ThS Kỷ
Quang Vinh và TS Dương Văn Ni
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(Trường Đại học Cần Thơ) nhận
định thực tế này phản ánh sự
thiếu am hiểu hoặc hiểu sai bản
chất BĐKH, dẫn đến mơ hồ trong
tiếp cận mục tiêu chính sách.
Các chuyên gia đồng quan
điểm rằng, phần lớn các chính
sách thể hiện sự rời rạc, ít gắn
kết do thiếu hợp tác về thực chất
giữa các bộ/ngành và giữa các
cấp quản lý. Mỗi bộ/ngành, mỗi
địa phương có chiến lược riêng,
mối quan tâm và lợi ích cũng
khác biệt, dẫn đến có xu hướng
xây dựng chính sách riêng lẻ.
Thiếu đội ngũ có năng lực
chuyên môn về chính sách khí hậu
trong hoạch định chính sách cũng
là một thách thức lớn. Hệ quả là
có nhiều chính sách ứng phó với
BĐKH nhưng định nghĩa mục tiêu
rất mơ hồ, chung chung và tương
tự nhau. TS Philip Minderhoud và
TS Carel Dieperink (Hà Lan) cho
rằng “có sự nhầm lẫn giữa vấn
đề BĐKH và biến đổi môi trường
trong hoạch định chính sách ở
ĐBSCL”, dẫn đến sự áp đặt khiên
cưỡng trong chính sách khí hậu.
Một vấn đề tồn tại nữa là
hầu hết các chính sách ứng phó
BĐKH chưa thực sự dựa trên cơ
sở khoa học được công nhận
rộng rãi, dẫn đến đề xuất mục
tiêu và giải pháp hành động còn
chủ quan, rập khuôn. Các nhà
khoa học ở địa phương nhưng có
nghiên cứu được công bố quốc tế
và có mạng lưới hợp tác nghiên
cứu với các trung tâm nghiên cứu
ở nước ngoài sẽ mang đến những
tư duy phản biện và ý tưởng mới
có lợi cho hoạch định chính sách.
Hơn nữa, tri thức của họ là sự kết
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hợp quý giá giữa hiểu biết thực
tế địa phương (tri thức bản địa)
và những tri thức tiến bộ của thế
giới. Tận dụng nguồn lực như vậy
cũng chính là chủ trương quan
trọng được đề cập trong Nghị
quyết số 120 ngày 17/11/2017
của Chính phủ về phát triển
bền vững ĐBSCL thích ứng với
BĐKH.

cảm của vùng ĐBSCL, gắn kết
chính sách trong ứng phó BĐKH
còn có ý nghĩa cấp thiết, bởi mọi
sự can thiệp riêng lẻ không những
không mang lại hiệu quả bền lâu
mà còn dễ đưa đến xung đột lợi
ích và phá vỡ tính cân bằng trong
tổng thể sinh thái - xã hội của
vùng ?

Cuối cùng, trách nhiệm giải
trình, minh bạch thông tin và chia
sẻ dữ liệu - nguồn lực giữa các
bộ/ngành thực thi chính sách với
nhau và với xã hội còn thiếu. Hệ
quả là có sự khác biệt đáng kể
về nhận thức BĐKH và dữ liệu
đầu vào của chính sách. Hơn
nữa, tiêu chí đánh giá hiệu quả
chính sách ít được quan tâm. Đây
cũng là nguyên nhân khiến cho
quy trình chính sách không được
giám sát chặt chẽ, thiếu cơ chế
tự điều chỉnh để đảm bảo tính
gắn kết trong suốt vòng đời chính
sách.
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sách để tối ưu hóa hiệu quả chính
sách. Một trong số yêu cầu đặt
ra chính là xem xét lại thực trạng
gắn kết chính sách ở cấp vùng,
cấp địa phương và xem gắn kết
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Giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số
và miền núi đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025
TS Phan Văn Hùng
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Nhờ những chính sách đặc thù hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) đặc biệt khó
khăn được ban hành kịp thời nên kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) tại khu vực này đã đạt được
nhiều kết quả, góp phần vào thành công chung trong xây dựng NTM trên cả nước. Tuy nhiên, bên
cạnh những kết quả đạt được thì vùng DTTS&MN còn gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp,
hiểm trở, chia cắt, cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại chưa phát triển..., rất cần có những giải pháp đồng
bộ để thúc đẩy xây dựng NTM ở khu vực này trong giai đoạn tới.
Những kết quả đạt được trong xây
dựng NTM ở vùng DTTS&MN đặc biệt
khó khăn
Theo các tiêu chí và kết quả
phân định hiện hành, vùng
DTTS&MN có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn1
bao gồm 1.935 xã khu vực III và
20.176 thôn đặc biệt khó khăn2.
Đây là những vùng có địa hình
phức tạp, hiểm trở, chia cắt, xa
trung tâm hành chính, cơ sở hạ
tầng, giao thông đi lại chưa phát
triển; đồng bào khó tiếp cận các
dịch vụ cơ bản, đời sống vật chất
và tinh thần còn nhiều khó khăn,
tỷ lệ hộ nghèo cao hơn so với mặt
bằng chung của cả nước...
Tuy nhiên, nhờ thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia
1
Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày
3/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy
định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó
khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi
giai đoạn 2016-2020.

Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh
sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III,
khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào
DTTS&MN giai đoạn 2016-2020.
2
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xây dựng NTM giai đoạn 20162020, Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là
Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của
các xã đặc biệt khó khăn, khu
vực biên giới, vùng núi, vùng bãi
ngang ven biển và hải đảo xây
dựng NTM và giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2018-2020 cùng
các chính sách dân tộc, tình hình
kinh tế - xã hội vùng dân tộc và
miền núi nói chung, vùng đặc biệt
khó khăn nói riêng đã có nhiều
chuyển biến tích cực; diện mạo
nông thôn, miền núi có nhiều thay
đổi, kết cấu hạ tầng ngày càng
hoàn thiện; cơ cấu kinh tế vùng
dân tộc chuyển dịch theo hướng
tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp
giảm dần, tăng dần tỷ trọng các
ngành công nghiệp, dịch vụ3.
Nhiều vùng chuyên canh cây
3
Tổng hợp báo cáo của 45 tỉnh vùng
DTTS&MN: năm 2018, có 4 tỉnh có cơ cấu
nông lâm nghiệp - công nghiệp - dịch vụ,
11 tỉnh có cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch
vụ - nông lâm nghiệp và có tới 30 tỉnh có
cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông lâm
nghiệp (theo Đề án tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội vùng DTTS&MN).
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công nghiệp, cây lấy gỗ, cây ăn
quả, cây dược liệu được hình
thành và phát triển nhanh, theo
hướng sản xuất hàng hóa quy
mô lớn. Đặc biệt, nhờ áp dụng
khoa học và công nghệ, các mô
hình sản xuất tiên tiến, hiện đại,
năng suất, hiệu quả kinh tế cao
xuất hiện ngày càng nhiều4. Cơ
cấu cây trồng, vật nuôi từng bước
được thay đổi, với năng suất, chất
lượng sản phẩm ngày càng cao.
Nhiều địa phương biết phát huy
tiềm năng, thế mạnh của vùng
đồng bào DTTS&MN, tập trung
phát triển sản xuất hàng hóa,
chuyên canh cây trồng, vật nuôi
theo hướng thị trường5. Các loại
hình du lịch, như: cộng đồng,
danh thắng, sinh thái, mạo hiểm,
4
Một số địa phương như: Sơn La, Hòa Bình,
Đắc Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, An Giang,
Trà Vinh, Bến Tre... đã thực hiện thành
công một số mô hình chuyển đổi sản xuất
gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng
công nghệ cao.
5
Trồng rau công nghệ cao ở Lâm Đồng; cây
keo, quế ở Quảng Ngãi; cây hồi ở Lạng Sơn;
sâm Ngọc linh ở Quảng Nam; cây dược liệu
ở Quảng Trị; cà phê, hồ tiêu, cao su ở Tây
Nguyên; nuôi bò sữa ở Sơn La; trâu bò thịt
ở Gia Lai...
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với UBND huyện; 187 xã chưa
có đường đến trung tâm xã được
trải nhựa hoặc bê tông hóa; 9.474
thôn chưa có đường cứng hóa đến
trung tâm xã; 3.400 thôn chưa
được sử dụng điện lưới quốc gia;
72.634 phòng học, 1.335 trạm y
tế xã, 1.749 nhà văn hóa xã và
7.072 nhà văn hóa thôn chưa
được kiên cố hóa; 2.917 xã chưa
có chợ9.

Mô hình tưới phun mưa áp lực thấp cho cây hoa màu của Chương trình KH&CN
phục vụ xây dựng NTM giúp tiết kiệm nước tưới 20-30%.

văn hóa tâm linh đã khởi sắc và
phát triển6.
Đến
năm
2019,
vùng
DTTS&MN có 1.052 xã đạt
chuẩn NTM (chiếm 22,29% tổng
số xã của vùng DTTS). Trong đó
có 106 xã đặc biệt khó khăn đạt
chuẩn NTM (chiếm 5% tổng số
xã đặc biệt khó khăn), 27 đơn vị
cấp huyện thuộc vùng DTTS&MN
được công nhận đạt chuẩn xây
dựng NTM7.
Bên cạnh các kết quả đã đạt
được, xây dựng NTM tại vùng
DTTS&MN cũng còn nhiều khó
khăn, thách thức. Trong đó, nổi
lên một số vấn đề sau:
Một là, đồng bào các dân tộc
ở vùng đặc biệt khó khăn còn cư
trú phân tán, khó tiếp cận với các

dịch vụ cơ bản. Mặc dù các địa
phương đã quy hoạch, sắp xếp
dân cư, điều kiện cư trú nhiều nơi
đã được cải thiện, nhưng đến nay,
nhìn chung đồng bào các DTTS
còn sống phân tán. Khoảng cách
trung bình từ nhà đến trường tiểu
học là 2,2 km, trường trung học
cơ sở là 3,7 km, trường trung học
phổ thông là 10,9 km, đến bệnh
viện là 14,7 km, đến chợ/trung
tâm thương mại là 8,9 km… Cá
biệt, khoảng cách từ nhà của dân
tộc Mảng đến trường tiểu học là
5,2 km, trường trung học cơ sở là
12,6 km; dân tộc Ơ-đu đến trường
trung học phổ thông là 52,2 km,
đến bệnh viện là 34,9 km, đến
chợ/trung tâm thương mại là 29,2
km8… Do dân cư phân tán dẫn đến
suất đầu tư và chi phí tăng cao,
hiệu quả thấp, đồng bào khó tiếp
cận các dịch vụ xã hội cơ bản…

6
Du lịch cộng đồng bước đầu đã đem lại
những kết quả tích cực, đóng góp không
nhỏ vào công tác xóa đói giảm nghèo, tạo
nguồn thu nhập cho người dân vùng DTTS.
Các điểm du lịch cộng đồng ở Sa Pa, Lào
Cai có tốc độ xóa đói giảm nghèo nhanh
gấp 3 lần so với các thôn, bản không có du
lịch cộng đồng.

Hai là, cơ sở hạ tầng vùng
DTTS vẫn còn rất thiếu và yếu
kém. Đến cuối năm 2019, vùng
đặc biệt khó khăn còn 51 xã chưa
có đường ô tô kết nối UBND xã

Báo cáo số 770-BC/BCSĐ ngày 2/5/2019
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.

Ủy ban Dân tộc (2020), Kết quả điều tra,
thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã
hội của 53 DTTS năm 2019.

7

8

Ba là, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng
DTTS nói chung và vùng đặc biệt
khó khăn nói riêng còn cao. Theo
số liệu thống kê, vùng DTTS tỉnh
Quảng Bình có tỷ lệ hộ nghèo tới
67,0%, Bình Định 64,5%, Quảng
Trị 52,0%, Khánh Hòa 50,6%,
Quảng Nam 46,6%, Điện Biên
46,9%… Một số dân tộc cư trú ở
vùng đặc biệt khó khăn có tỷ lệ
hộ nghèo trên 50% như: La Hủ
74,4%, Mảng 66,3%, Chứt 60,6%,
Ơ-đu 56,7%, Co 57,1%, Khơ-mú
51,5%, Xinh-mun 65,3%, BruVân Kiều 56,1%, Kháng 51,5%,
Lô Lô 53,9%, Cống 54,0%, Pà
Thẻn 50,2%, Mông 52%8…
Bốn là, tập quán tảo hôn,
hôn nhân cận huyết, sinh con
tại nhà của một số dân tộc còn
khá phổ biến. Theo số liệu thống
kê, tình trạng tảo hôn chung của
các DTTS không giảm, mà có xu
hướng tăng lên. Trong đó, các
dân tộc có tỷ lệ tảo hôn trên 40%
là: Mông 55,5%, Lự 53,2%, Xinhmun 50,0%, La Ha 45,8%, Cống
44,4%, Khơ-mú 42,9%, Mảng
42,5%, Lô Lô 42,3%, Cơ Lao
42,0%, Gia-rai 41,6%, Kháng
41,0%8… Theo số liệu thống kê
đến tháng 10/2019, một số dân
tộc có tỷ lệ hôn nhân cận huyết
cao là: Mnông 40,0%, Mạ 29,5%,
Pu Péo 29,6%, Khơ mú 13,0%,
Phù Lá 14,8%, Tà-ôi 12,0%, Cơ9
Ủy ban Dân tộc (2019), Báo cáo đánh giá
chính sách dân tộc.

Tlđd.

8

Số 9 năm 2020

27

Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đoàn thanh niên tham gia xây dựng NTM.

ho 12,0%, Kháng 11,0%; Ê Đê
10,0%8…
Năm là, vệ sinh môi trường
sống chưa đảm bảo. Theo số liệu
điều tra thống kê tháng 10/2019,
tỷ lệ hộ dân tộc Chứt được tiếp
cận nguồn nước hợp vệ sinh
là 39,2%, Cống 43,5%, Si La
48,3%, Bru-Vân Kiều 48,5%8…
Tỷ lệ hộ đồng bào DTTS sử dụng
hố xí tự hoại/bán tự hoại tính
chung cho các dân tộc chỉ đạt
mức 59,6%. Cá biệt một số dân
tộc có tỷ lệ sử dụng rất thấp như:
Xinh-mun 10,9%, Chứt 11,8%,
Mảng 14,5%, Rơ-măm 16,8%8…
Toàn vùng còn 24% hộ gia đình
đồng bào DTTS còn nuôi nhốt gia
súc dưới gầm, hoặc sát nhà. Một
số dân tộc có tỷ lệ hộ gia đình
nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới
gầm nhà hay sát nhà còn rất cao
như: Lự 49,8%, La Chí 48,2%,
Ơ-đu 45%, Mông 43,1%, Hà Nhì
40,3%8…
Giải pháp thúc đẩy xây dựng NTM
hiệu quả, bền vững ở vùng đặc biệt
khó khăn
Để thúc đẩy xây dựng NTM
ở vùng DTTS&MN đặc biệt khó
khăn giai đoạn 2021-2025, theo
chúng tôi cần thực hiện một số
giải pháp sau:
Thứ nhất, thực hiện Đề án
hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã
đặc biệt khó khăn, khu vực biên
Tlđd.
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giới, vùng núi, vùng bãi ngang
ven biển và hải đảo xây dựng
nông thôn mới và giảm nghèo
bền vững, giai đoạn 2018-2020 là
một chủ trương đúng đắn, sáng
tạo, nhân văn, tạo đột phá trong
xây dựng nông thôn mới ở nước
ta. Tuy nhiên, thời gian thực hiện
ngắn, kinh phí hạn chế, chưa giải
quyết hết các vấn đề đang đặt
ra. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ
cho kéo dài thời gian thực hiện
Đề án đến năm 2025 và những
năm tiếp theo, tiếp tục chỉ đạo
lồng ghép, phối hợp các chương
trình, dự án, chính sách, đa dạng
hóa các nguồn vốn huy động để
thực hiện chương trình xây dựng
NTM nhanh, bền vững ở vùng
DTTS&MN đặc biệt khó khăn.
Thứ hai, cần quy hoạch, sắp
xếp dân cư, tạo cơ hội cho đồng
bào tiếp cận các dịch vụ cơ bản.
Việc quy hoạch sắp xếp lại dân
cư tập trung sẽ giúp các dự án
xây dựng kết cấu hạ tầng cho các
vùng đặc biệt khó khăn giảm chi
phí đầu tư, mang lại hiệu quả cao
hơn. Quy hoạch sắp xếp dân cư
ở vùng đặc biệt khó khăn không
chỉ tái định cư và di dân khỏi vùng
thiên tai, mà còn cần tính đến các
đặc điểm văn hóa, nguyện vọng
của người dân, khả năng tiếp cận
các dịch vụ xã hội cơ bản, việc
làm, thu nhập để đảm bảo bền
vững và hiệu quả.
Thứ ba, cần ưu tiên nguồn lực
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội cho các vùng đặc
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biệt khó khăn. Cần tập trung ưu
tiên xây dựng các tuyến đường
giao thông kết nối liên vùng sản
xuất hàng hóa, đường đến trung
tâm các xã, thôn, bản, đường liên
thôn; các công trình nước sinh
hoạt, chợ, trường học, trạm y tế
và nhà văn hóa phải được kiên cố
hóa; đảm bảo các hộ DTTS được
sử dụng điện lưới quốc gia hoặc
các nguồn năng lượng phù hợp.
Thứ tư, thực hiện nhiều giải
pháp nâng cao thu nhập, giảm
nghèo nhanh và bền vững cho
đồng bào DTTS vùng đặc biệt
khó khăn. Đẩy nhanh việc ứng
dụng các tiến bộ khoa học và
công nghệ nhằm nâng cao năng
suất, chất lượng, giá trị nông, lâm
sản, tổ chức sản suất theo chuỗi
cung ứng, các chuỗi giá trị, gắn
với thị trường… Bên cạnh việc tạo
thu nhập từ nông, lâm nghiệp,
cần có các phương án, chương
trình tạo việc làm, tạo nguồn thu
nhập từ tiền công, tiền lương, hỗ
trợ dịch chuyển lao động từ nông
nghiệp sang các lĩnh vực công
nghiệp, dịch vụ, di chuyển lao
động từ vùng đặc biệt khó khăn
về các đô thị, khu công nghiệp…
Thứ năm, cần thực hiện cuộc
vận động thay đổi các tập quán
vùng dân tộc, nhất là các vùng
đặc biệt khó khăn. Trước mắt,
cần tập trung nguồn lực, chỉ đạo
thực hiện tốt cuộc vận động thay
đổi tập quán tảo hôn, hôn nhân
cận huyết thống, tạo điều kiện
cho phụ nữ DTTS, nhất là ở vùng
sâu, vùng xa, có nhiều khó khăn
được tiếp cận các dịch vụ chăm
sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em phù
hợp với điều kiện, văn hóa của
các dân tộc. Thay đổi tập quán
nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới
gầm nhà, sát cạnh nhà nhằm hạn
chế tình trạng ô nhiễm nguồn
nước, ô nhiễm đất, lây lan các
bệnh truyền nhiễm, giun sán... ?
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Quản lý chất thải phóng xạ có nguồn ngốc tự nhiên:
Thách thức đối với ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng, khoáng sản
Đặng Thanh Lương
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Hiện nay, các hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản chứa chất phóng xạ
có nguồn gốc tự nhiên (Naturally Occurring Radioactive Material - NORM) như đất hiếm, sa khoáng
titan, than đá, dầu khí… có xu hướng ngày càng gia tăng. Bên cạnh lợi ích về kinh tế, các hoạt động
này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ con người và môi trường. Hiện tại, việc kiểm soát và
quản lý NORM trong các ngành công nghiệp vẫn đang còn nhiều hạn chế, thiếu những quy định và
tiêu chí cụ thể, rất cần được chúng ta quan tâm.
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ORM là chất phóng
xạ có nguồn gốc
tự nhiên, xuất hiện
trong đất cát, đá,
quặng và khoáng sản. Đây là
một trong những đối tượng quan
trọng thuộc diện quản lý của cơ
quan quản lý về an toàn bức xạ,
cụ thể là Cục An toàn bức xạ và
hạt nhân (Bộ Khoa học và Công
nghệ) cùng với một số Bộ có liên
quan như: Tài nguyên và Môi
trường, Công Thương. Mặc dù
tính chất phóng xạ trong NORM
thấp, nhưng qua chế biến, hoạt
độ phóng xạ của chúng có thể
được làm giàu thêm nhiều lần.
Mặt khác, do lượng chất thải
NORM rất lớn, nên việc quản lý
chúng khá phức tạp. Do đó, nếu
không có chiến lược quản lý tốt
ngay từ ban đầu ở các ngành
công nghiệp có liên quan, NORM
sẽ tác động xấu tới sức khoẻ con
người và môi trường; đồng thời
là gánh nặng cho quốc gia trong
tương lai vì chất thải NORM tồn
tại khá lâu và nằm rải rác nhiều
nơi.

Các đặc tính chung của NORM trong
một số ngành công nghiệp
Ngành nhiệt điện: những năm
qua, đã có nhiều ý kiến cho rằng
các nhà máy nhiệt điện than trên
thế giới thải ra môi trường nhiều
chất phóng xạ hơn là từ các nhà
máy điện hạt nhân. Mặc dù hiện
nay, ngành công nghiệp này đã
có nhiều cố gắng trong việc áp
dụng các công nghệ giảm thiểu
phát thải như lắp thêm máy lọc,
bộ lọc và khử khí lưu huỳnh, tuy
nhiên, tro xỉ của chúng là nguồn
tạo ra một lượng rất lớn chất thải
NORM.
Ngành khai thác than: bản
thân việc khai thác than cũng
đã làm phát sinh vấn đề NORM
tiềm năng. Than có thể được khai
thác ở các mỏ nổi hoặc chìm và
thải ra một lượng đất đá đáng kể
kèm theo nước thải có thể có mức
độ phóng xạ cao. Ở các mỏ than
chìm còn có thể phát hiện thấy
mức radon (chất khí phóng xạ
phát anpha) cao, rất có hại cho
sức khoẻ. Trong khai thác mỏ,
các chất thải đất đá sau khai thác
cũng có lượng phóng xạ radium.

Các trầm tích trong nước thải ra
môi trường đo được có hoạt độ
cao tới 55.000 Bq/kg Ra-226 và
15.000 Bq/kg Ra-228. Một cuộc
khảo sát với 44 mỏ than của
Trung Quốc (40 trong số đó đang
hoạt động) thì 6 mỏ (15%) có
nồng độ radon trên 1.000 Bq/m3.
Khai thác quặng kim loại và
luyện kim: cũng như than đá, mức
độ của NORM thay đổi theo khu
vực và sự hình thành địa chất.
Thông thường, mức độ phóng xạ
trong chất thải có thể đạt tới cỡ
hàng ngàn Bq/kg (ví dụ: 3.500
Bq/kg U-238 và 8.800 Bq/kg
Pb-210 trong chất thải đồng của
Nam Phi). Chỉ có kim loại được
sử dụng đặc biệt và kim loại đất
hiếm mới có hàm lượng phóng xạ
vượt quá giá trị này. Phơi nhiễm
nghề nghiệp đối với radon thường
là vấn đề trong các mỏ kim loại.
Trong tất cả các mỏ kim loại, liều
hiệu dụng trung bình hàng năm từ
radon và con cháu là 7,75 mSv.
Ngành khai thác sa khoáng:
khoáng sàng chứa zircon, ilmenit,
rutile và monazite... Những
khoáng chất này được khai thác
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ở nhiều quốc gia và sản lượng
lên tới hàng triệu tấn zirconium
và titan mỗi năm (từ rutile và
ilmenite). NORM trong trường
hợp này chủ yếu là do monazite một loại phosphat chứa nhiều loại
khoáng chất đất hiếm (đặc biệt
là cerium và lanthanum), 5-12%
(thường là khoảng 7%) thorium
và xenotime - yttri phosphate
với nguyên tố vết của uranium
và thorium. Các khoáng chất
trong sa khoáng này thường tập
trung theo tỷ trọng và ở một số
nơi độ tập trung khá cao, với tính
phóng xạ lớn, lên tới 4.000 Bq/
kg. Chất thải NORM này rất cần
được quan tâm vì tính phóng xạ
cao của chúng. Ở Việt Nam, chất
thải NORM trong sa khoáng cũng
đang là mối quan tâm hàng đầu
của các doanh nghiệp khai thác
và chế biến sa khoáng ven biển.
Hơn 95% thị trường zirconium
yêu cầu zircon ở dạng zirconium
silicate. Khoáng chất này được
sử dụng chủ yếu trong các xưởng
đúc, sản xuất vật liệu chịu lửa
và công nghiệp gốm sứ. Zircons
thường có hoạt độ lên tới 10.000
Bq/kg U-238 và Th-232. Thông
thường, người ta không loại bỏ
các hạt nhân phóng xạ khỏi
zircon vì điều này không kinh tế.
Do zircon được sử dụng trực tiếp
trong sản xuất vật liệu chịu lửa
và men, nên các sản phẩm làm
từ zircon sẽ chứa lượng phóng
xạ tương đương. Trong quá trình
khai thác và nghiền zircon, cần
cẩn trọng giảm mức bụi; khi
zircon được nung chảy trong vật
liệu chịu lửa hoặc sản xuất gốm
sứ, bụi silic và khói phải được thu
hồi và xử lý. Vấn đề bức xạ chính
trong khai thác sa khoáng là phơi
nhiễm nghề nghiệp với các hạt
nhân phóng xạ trong bụi không
khí của nhà máy chế biến. Chất
thải được tạo ra trong quá trình
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sản xuất zirconia/zirconium cần
lưu ý tới là Ra-226, gây ra nguy cơ
phơi nhiễm gamma và khí radon.
Bột từ các bộ lọc được sử dụng
trong quá trình sản xuất zirconia
đã được phân tích và có nồng độ
hoạt độ phóng xạ lên tới 200.000
Bq/kg Pb-210 và 600.000 Bq/kg
Po-210, rất độc hại.
Khai thác nguyên tố đất hiếm:
các nguyên tố đất hiếm (REE) về
mặt hóa học khá giống với urani
và thori, chúng thường được
tìm thấy cùng với các hạt nhân
phóng xạ này. Các REE là một
tập hợp gồm 17 nguyên tố hóa
học trong bảng tuần hoàn, cụ thể
là 15 lanthanoids tiếp giáp cộng
sinh với scandium và yttri nhẹ
hơn. Việc sản xuất các sản phẩm
REE đi kèm với việc sản xuất một
lượng lớn thorium hydroxide cùng
dư lượng có chứa chì phóng xạ và
radium.
Sản xuất phosphat và phân
bón: đá phosphat được sử dụng
làm phân bón chính là NORM
do có cả hai thành phần urani
và thori. Phosphat là thành phần
hóa học phổ biến của phân bón.
Nó chủ yếu được khai thác từ đá
apatit và phosphat, trong đó nồng
độ phốt phát đã được tăng cường
bởi các quá trình trầm tích núi lửa,
phong hóa và sinh học. Uranium
cũng có thể được tập trung trong
các quá trình này. Hàm lượng
phosphat cao thường trùng với
hàm lượng urani cao (50-300
ppm). Thorium có nhiều khả
năng có mặt trong phosphorit núi
lửa. Độ phóng xạ của các quặng
này (do urani, thori và radium) có
thể lên tới 10.000 Bq/kg.
Vật liệu xây dựng: có thể chứa
mức độ hạt nhân phóng xạ cao,
đặc biệt là Ra-226, Th-232 và
K-40, ba nguyên tố này là cơ sở
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khoa học của phương pháp chỉ
số tập trung hoạt độ (Activity
Concentration Index - ACI) được
áp dụng ở khắp châu Âu. K-40 có
ý nghĩa nhất trong dữ liệu được
công bố của Úc, lên tới 4.000 Bq/
kg trong đá tự nhiên và 1.600
Bq/kg trong gạch đất sét và bê
tông. Gạch cũng có thể chứa tới
2.200 Bq/kg Ra-226. Bằng cách
sử dụng phương pháp ACI mà
vật liệu đã được phân thành ba
loại, tùy thuộc vào mức liều dưới
0,5 mSv/năm (sử dụng không
hạn chế), trong khoảng 0,5 đến 1
mSv/năm (giới hạn sử dụng trong
các công trình cầu đường, đập
hoặc với độ pha loãng, công trình
có mức chiếm dụng thấp) và trên
1 mSv/năm (cấm sử dụng).
Quản lý chất thải NORM ở Việt Nam và
một số kiến nghị
Trên thế giới hiện nay có 12
ngành công nghiệp có liên quan
tới NORM gồm: khai thác và chế
biến quặng urani; khai thác các
nguyên tố đất hiếm; sản xuất
và sử dụng thorium và các hợp
chất của nó; sản xuất niobi và
ferroniobium; khai thác quặng
khác với quặng urani; sản xuất
dầu khí; sản xuất bột màu titan
dioxide; công nghiệp phốt phát;
các ngành công nghiệp zircon
và zirconia; sản xuất thiếc, đồng,
nhôm, kẽm, chì, sắt và thép; đốt
than; xử lý nước. Ở Việt Nam,
mới chỉ có 3 ngành công nghiệp
chịu sự kiểm soát về an toàn
bức xạ là khai thác và chế biến
quặng urani; khai thác sa khoáng
(thorium, monazite…); khai thác
titan.
Mặc dù đã có những điều khoản
quy định liên quan tới quản lý chất
phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên,
song các điều khoản này chưa đủ
độ chi tiết để quản lý an toàn bức
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xạ đối với các ngành công nghiệp
liên quan tới NORM. Điển hình
là, Điều 32 của Luật Năng lượng
nguyên tử 2008 có quy định hạn
chế tác hại của chiếu xạ tự nhiên
đối với con người. Trong đó, Bộ
Tài nguyên và Môi trường, cơ
quan an toàn bức xạ và hạt nhân
có trách nhiệm: xác định các địa
điểm có mức chiếu xạ tự nhiên có
khả năng gây hại cho con người
cần có sự can thiệp của cơ quan
có thẩm quyền; tổ chức khảo sát,
đánh giá khả năng gây hại; thông
báo cho UBND cấp tỉnh phối hợp
lập kế hoạch và triển khai thực
hiện các biện pháp cần thiết
nhằm giảm đến mức thấp nhất tác
hại đối với con người; Điều 77 của
Luật Năng lượng nguyên tử 2008
quy định: Bộ Tài nguyên và Môi
trường cấp giấy phép thăm dò,
khai thác, chế biến quặng phóng
xạ trên cơ sở kết quả thẩm định
an toàn của cơ quan an toàn bức
xạ và hạt nhân; Điều 91 của Luật
Bảo vệ môi trường 2014 quy định
phân loại, thu gom, lưu giữ trước
khi xử lý chất thải nguy hại, trong
đó có chất thải phóng xạ; Điều 93
của Luật Bảo vệ môi trường 2014
quy định điều kiện của cơ sở xử
lý chất thải nguy hại; Nghị định
số 38/2015/NĐ-CP của Chính
phủ về quản lý chất thải nguy
hiểm. Đặc biệt, cần lưu ý khi áp
dụng Điều 235 của Bộ luật Hình
sự sửa đổi năm 2017 quy định tội
gây ô nhiễm môi trường: phạt tiền
từ 50.000.000 đến 500.000.000
đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến
2 năm đối với hành vi xả thải ra
môi trường nước, chôn, lấp, đổ
thải ra môi trường chất thải rắn
hoặc phát tán khí thải có chứa
chất phóng xạ vượt giá trị liều
từ 50 mSv/năm đến dưới 200
mSv/năm hoặc giá trị suất liều
từ 0,0025 mSv/h đến dưới 0,01
mSv/h…

Hiện nay, chúng ta chưa có
các quy định chung về quản lý
chất thải NORM, cũng như chưa
có các quy định cụ thể về quản
lý an toàn bức xạ đối với NORM
trong các ngành công nghiệp có
liên quan, trừ khai thác sa khoáng,
titan và urani. Các hướng dẫn nêu
trên phần lớn được xây dựng trên
cơ sở đánh giá nồng độ hoạt độ.
Trong khi xu thế của thế giới ngày
càng tiến tới áp dụng tiêu chí mức
liều năm (1 mSv/năm), để quản
lý có hiệu quả nguồn chất thải
nêu trên, xin đề xuất một số giải
pháp có thể triển khai như sau:
Một là, việc áp dụng phương
pháp sử dụng chỉ số nồng độ
hoạt độ (ACI) hay chỉ số phóng
xạ an toàn (I) trong các văn
bản là khá phổ biến. Tuy nhiên,
không phải lúc nào phương pháp
ACI cũng giúp đưa ra quyết định
đúng, vì chỉ số này chỉ là một
công cụ sàng lọc dựa trên các
giả định rất bảo thủ. Việc quyết
định cho phép sử dụng chất thải
NORM làm vật liệu xây dựng có
thể trở thành quá khắt khe nếu
chỉ dựa trên một tiêu chí ACI. Khi
sử dụng tiêu chí liều năm (1 mSv/
năm), có thể sẽ xảy ra trường
hợp, vật liệu có nồng độ hoạt độ
cao hơn 1 Bq/g vẫn có thể được
miễn trừ (tính luận chứng và tối
ưu), điều này rất có lợi về kinh
tế khi xử lý chất thải NORM mà
vẫn đảm bảo an toàn cho con
người và môi trường. Việc quản lý
NORM sẽ trở nên phức tạp hơn
khi xét chúng trong hai trường
hợp “chiếu xạ theo kế hoạch” và
“chiếu xạ tồn dư”. Do đó, cần có
các quy định cụ thể liên quan tới
quản lý NORM và phân loại chất
thải NORM trong cả hai trường
hợp nêu trên.

sử dụng NORM, tái sử dụng tro xỉ
từ các ngành công nghiệp có liên
quan tới NORM. Cần xây dựng
các văn bản quản lý liên quan tới
khí radon trong nhà ở các toà nhà
cao tầng và trong các công trình
công cộng dưới lòng đất, hầm mỏ.
Ba là, cần nâng cao năng lực
cho cơ quan quản lý nhà nước để
có khả năng kiểm soát tất cả các
ngành công nghiệp liên quan tới
NORM nhằm ngăn ngừa các sự
cố, tai nạn môi trường liên quan
tới NORM, bảo vệ nguồn nước và
đất đai.
Bốn là, tăng cường năng lực
của các cơ quan hỗ trợ kỹ thuật
trong công tác thẩm định và đánh
giá liên quan tới miễn trừ, cấp
phép, thanh lý cũng như quan
trắc môi trường đối với những địa
điểm chôn lấp chất thải NORM ?
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.vhttps://www.world-nuclear.
org/information-librar y/safety-and
security/radiation-and-health/naturallyoccurring-radioactive-materials-norm.
aspx.
2. IAEA (2015), Naturally Occurring
Radioactive Material (NORM VII),
Proceedings of an International
Symposium Held in Beijing, China.
3.vUNSCEAR (2016), Sources,
effects and risks of ionizing radiation.
4.vIAEA
(2003),
“Extent
of
environmental
contamination
by
naturally occurring radioactive material
(NORM) and technological options for
mitigation”, Technical Reports Series
no. 419, Vienna.

Hai là, cần quan tâm tới việc
tối ưu hoá an toàn bức xạ trong
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Viện Kỹ thuật nhiệt đới:
40 năm - một chặng đường vẻ vang
PGS.TS Bùi Thị An1, GS.TS Thái Hoàng2, GS.TS Trần Đại Lâm3

Viện Kỹ thuật nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam hiện là một
trong những đơn vị đi đầu trong cả nước về lĩnh vực KH&CN, kỹ thuật nhiệt đới. Sự phát triển của
Viện ngày hôm nay chính là kết quả của chặng đường hơn 40 năm vẻ vang gắn bó cùng công cuộc
bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Ra đời trong công cuộc bảo vệ đất
nước
Việt Nam là một nước có khí
hậu nhiệt đới ẩm gió mùa khắc
nghiệt (độ ẩm, nhiệt độ, cường
độ bức xạ luôn cao) và bờ biển
dài hơn 3.200 km. Do đó, các vật
liệu, trang thiết bị (trong đó có
thiết bị quân sự) dễ bị ảnh hưởng
tuổi thọ và giảm hiệu quả sử
dụng. Chính vì vậy, việc nghiên
cứu các tác động của điều kiện
môi trường nhiệt đới như nhiệt độ,
độ ẩm, bức xạ mặt trời, độ muối…
đến các vật liệu, trang thiết bị kỹ
thuật để tìm ra quy luật và giải
pháp hay các loại vật liệu, trang
thiết bị phù hợp với điều kiện khí
hậu nước ta là mục tiêu, nhiệm vụ
của KH&CN, kỹ thuật nhiệt đới.
Năm 1959, nhằm góp phần
nghiên cứu sửa chữa, phục chế
khí tài quân sự sử dụng trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ,
1
PGS.TS Bùi Thị An: Đại biểu quốc hội khoá
XIII, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Nữ trí
thức Hà Nội, Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt
đới giai đoạn 1993-1999.
2
GS.TS Thái Hoàng: Chủ tịch Hội đồng
Khoa học Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện
trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới giai đoạn
2009-2019.
3
GS.TS Trần Đại Lâm: Viện trưởng Viện Kỹ
thuật nhiệt đới từ 2019 - nay.
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Quyết định số 248/CP về việc thành lập Viện Kỹ thuật nhiệt đới trực thuộc Viện
Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam).

đặc biệt là tại chiến trường miền
Nam, các thử nghiệm tự nhiên
và nhiệt đới hóa đối với linh kiện
điện - điện tử, quang học đã bắt
đầu được thực hiện tại Trạm Kỹ
thuật nhiệt đới (đặt tại Trường
Đại học Bách khoa Hà Nội) do
GS Nguyễn Như Kim lãnh đạo.
Đáp ứng nhu cầu nhiệt đới hóa
các thiết bị ngày càng cao, năm
1961, Trạm đã được chuyển về
trực thuộc Ủy ban Khoa học Nhà
nước. Năm 1967, Trạm được mở
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rộng chức năng và quy mô, nâng
tầm lên thành Phòng Nghiên cứu
Kỹ thuật Nhiệt đới (KS Vương
Bích Quát là Trưởng phòng đầu
tiên) trực thuộc Viện Khoa học tự
nhiên (tiền thân của Viện Khoa
học Việt Nam, nay là Viện Hàn
lâm KH&CN Việt Nam). Ngoài
việc nghiên cứu bảo quản khí tài,
trang thiết bị quân sự, Phòng còn
đảm nhiệm trọng trách nghiên
cứu các giải pháp: bảo quản
lương thực, thực phẩm; kéo dài
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tuổi thọ vật liệu cao su, chất dẻo,
mây tre đan xuất khẩu; hạn chế
quá trình ăn mòn các thiết bị kim
loại sử dụng trong nước...
Sau khi giải phóng miền Nam
năm 1975, vấn đề về nhiệt đới
hóa được xác định là một định
hướng nghiên cứu quan trọng
của Viện Khoa học tự nhiên, vì sẽ
góp phần quan trọng trong việc
vực dậy nền kinh tế của đất nước
đang bị tổn thương nặng nề sau
chiến tranh. Chính vì vậy, ngày
8/8/1980, Phó Thủ tướng Tố Hữu
đã thay mặt Hội đồng Chính phủ
ký Quyết định số 248/CP về việc
thành lập Viện Kỹ thuật nhiệt đới.
Góp phần tái thiết đất nước
Trong những năm đầu thành
lập, Viện Kỹ thuật nhiệt đới
hoạt động dưới sự lãnh đạo của
GS.TSKH Vũ Đình Cự, đảm
đương 3 chức năng chính là: (i)
Nghiên cứu những quy luật và
cơ chế tác động của môi trường
trong điều kiện khí hậu Việt Nam
đến vật liệu, máy móc, thiết
bị... làm cơ sở cho việc nghiên
cứu chế tạo, sử dụng và bảo vệ
những vật liệu, máy móc thiết bị
chuyên dụng; (ii) Nghiên cứu ứng
dụng những thành tựu của khoa
học kỹ thuật nhiệt đới trên thế giới
vào thực tiễn Việt Nam; (iii) Phối
hợp và hợp tác nghiên cứu với
các tổ chức nghiên cứu khoa học
kỹ thuật nhiệt đới trong và ngoài
nước theo quy định chung của
Nhà nước; tham gia đào tạo bồi
dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật
nhiệt đới.
Thời kỳ đó, nước ta đang trong
giai đoạn khôi phục các ngành
nghề sản xuất nhằm vực dậy nền
kinh tế kiệt quệ sau chiến tranh.
Ngành công nghiệp điện tử là một
trong những hướng đi quan trọng
nhằm phục vụ mục tiêu này. Tuy
nhiên, do là lĩnh vực khá mới mẻ,
chưa có đủ nhân lực đảm nhiệm

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tại Cu Ba về Chương trình nhiệt đới hóa trong khuôn
khổ hợp tác khoa học giữa Liên Xô, Cu Ba, Hungary và Việt Nam năm 1988. Đại
diện của Việt Nam là GS.TSKH Vũ Đình Cự (thứ 2 từ trái qua).

nên trọng trách này bước đầu
được giao cho các cán bộ của
Viện Kỹ thuật nhiệt đới. Viện đã
được giao chủ trì chương trình
trọng điểm cấp nhà nước về kỹ
thuật điện tử 48-04, song song
với việc thực hiện 2 chương trình
trọng điểm nhà nước về kỹ thuật
nhiệt đới 48.08 (1981-1985) và
48D (1986-1990). Bên cạnh đó,
Viện tiếp tục đi sâu nghiên cứu
quá trình ăn mòn trong điều kiện
nhiệt đới nóng ẩm, đặc biệt là tại
các vùng ven biển và đưa ra các
giải pháp hay các vật liệu thay
thế.
Giai đoạn 1992-1993, khi hệ
thống các nước xã hội chủ nghĩa
tan rã, ảnh hưởng không nhỏ tới sự
phát triển kinh tế cũng như khoa
học và kỹ thuật của Việt Nam,
để vượt qua khó khăn, Viện xác
định 2 hướng đi chính là: 1) Gắn
nghiên cứu với thực tiễn sản xuất,
mạnh dạn ứng dụng khoa học
kỹ thuật vào đời sống thực tiễn
(kết quả nghiên cứu phải được
thị trường chấp nhận để mang
lại các hợp đồng kinh tế). Chất

lượng được xác định là “thương
hiệu” của Viện. Nhiều nghiên cứu
của Viện đã được công bố và ứng
dụng vào thực tiễn, nổi bật như:
xây dựng ngân hàng dữ liệu về
môi trường nhiệt đới qua điều tra
cơ bản; phát hành bản đồ khí hậu
và bản đồ về tốc độ ăn mòn thép
trên toàn lãnh thổ Việt Nam (giúp
ích rất lớn trong việc đánh giá, sử
dụng vật liệu, thiết bị tại các vùng/
miền khác nhau ở Việt Nam). Viện
cũng nghiên cứu, sản xuất nhiều
sản phẩm nhận được sự đánh giá
cao từ các đơn vị sử dụng như:
van chống sét CSZ-10T dành
cho đường dây 10 kV; sơn bảo
vệ đường ống và bồn chứa xăng
dầu tuyến ống tại công ty B12,
Petrolimex (Quảng Ninh); đệm
chống va đập tàu biển tại Công
ty Cao su - Nhựa Hải Phòng;
can nhựa, cóc ray phục vụ trong
ngành đường sắt... 2) Thiết lập
mới và mở rộng các kênh hợp tác
quốc tế và coi đây là con đường
duy nhất để có thể nâng cao
trình độ và chất lượng cán bộ (tại
thời điểm đó việc gửi cán bộ đi
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GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Quốc gia kiểm tra thực tế chất lượng đệm chống va đập tàu biển do Viện Kỹ thuật
nhiệt đới chủ trì, Công ty Cao su - Nhựa Hải Phòng là đơn vị phối hợp, ứng dụng
tại cảng Hải Phòng năm 1999.

thảo về “Ăn mòn và bảo vệ vật
liệu” thành series hội thảo quốc
tế tổ chức định kỳ 3 năm/lần tại
Việt Nam, đó là CPM-2012, CPM2015 và CPM-2018. Đây là tiền
đề để Viện tiếp tục xây dựng thêm
nhiều dự án nghiên cứu khoa học
kết hợp đào tạo hiệu quả với các
nước trong cộng đồng Pháp ngữ
như Espoir (1998-2005, Cộng
hòa Pháp),
LIA (2013-2016,
Cộng hòa Pháp), CUD (20162019, Vương quốc Bỉ), CUD
(2020-2023, Vương quốc Bỉ).

Các series hội thảo quốc tế quan trọng như CPM được Viện duy trì tổ chức định kỳ từ năm 1992 đến nay.

đào tạo nước ngoài vô cùng khó
nếu không có chương trình hợp
tác quốc tế song phương) thông
qua trao đổi tương đương, thực
tập ngắn hạn, dài hạn, đặc biệt
là chương trình phối hợp đào tạo
tiến sỹ giữa Viện và Trung tâm
Nghiên cứu Khoa học Quốc gia
Pháp (CNRS). Dự án hợp tác
giữa 2 cơ quan được ký năm 1992
thực sự đã đem đến cho Viện
nhiều điều kiện thuận lợi trong
nghiên cứu, nâng chất lượng và
vị thế của Viện lên tầm khu vực
và quốc tế. Trong dự án này, gần
20 cán bộ trẻ của Viện và một số
cơ quan khác đã được đào tạo
tiến sĩ ở các phòng thí nghiệm,
nghiên cứu hỗn hợp của các
viện thuộc CNRS và các trường
đại học lớn của Pháp (Tổng hợp
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Paris, Toulouse, La Rochelle);
nhiều trang thiết bị mới, hiện đại
được bổ sung; các hội thảo khoa
học cũng như các khóa đào tạo
chuyên môn được tổ chức thường
niên; các công bố quốc tế tăng lên
đáng kể; các kênh hợp tác quốc
tế mới (ngoài Pháp) trên nền đó
đã hình thành và phát triển thêm
nhiều cho tới ngày nay.
Năm 1992, lần đầu tiên CNRS
đã phối hợp với Viện Khoa học
Việt Nam tổ chức Hội thảo “Ăn
mòn và bảo vệ vật liệu”; năm
1999, tổ chức lớp học về “Bảo
vệ chống ăn mòn” do các nhà
khoa học Pháp trực tiếp giảng
dạy bằng tiếng Pháp. Sau này,
Viện Kỹ thuật nhiệt đới cùng với
các chuyên gia Pháp và các đồng
nghiệp quốc tế đã nâng cấp Hội
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Tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới
Hiện nay, Viện Kỹ thuật nhiệt
đới là 1 trong 34 viện nghiên
cứu khoa học trực thuộc Viện
Hàn lâm KH&CN Việt Nam, với
7 phòng chuyên môn, 1 phòng
thiết bị dùng chung, 1 trung tâm
nghiên cứu quốc tế Việt - Bỉ, 1
phòng quản lý tổng hợp và 5 trạm
thử nghiệm tự nhiên. Viện có đội
ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học
chất lượng cao, trong đó có 3 GS,
6 PGS, 30 TS, 22 ThS và 10 kỹ
sư/cử nhân.
Viện vẫn liên tục thực hiện
điều tra, thu thập và cập nhật các
thông số, yếu tố cơ bản (khí hậu,
thời tiết, môi trường) ở Việt Nam;
qua đó, đưa ra các giải pháp mang
tính thời sự liên quan đến vấn đề
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hàng năm tăng trưởng nhanh
hơn, với 30-40 bài/năm trên các
tạp chí quốc tế uy tín). Hàng
chục sách chuyên khảo và giáo
trình được xuất bản và đưa vào
sử dụng trong các trường đại học/
học viện đào tạo chuyên ngành.
Viện đã đăng ký, sở hữu một số
bằng độc quyền sáng chế do
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới,
Cơ quan Sáng chế châu Âu cấp
cùng nhiều bằng độc quyền sáng
chế/độc quyền giải pháp hữu ích
cũng như giấy chứng nhận bản
quyền do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ
KH&CN) cấp.

Một số sản phẩm ứng dụng tiêu biểu của Viện Kỹ thuật nhiệt đới: (A) Composit
nhựa gỗ, (B) Sơn phản nhiệt mặt trời, (C) Van chống sét, (D) Thiết bị in 3D, (E) Sơn
bảo vệ bền thời tiết, (G) Phục hồi thiết bị công nghiệp.

suy giảm, ổn định và bảo vệ các
loại vật liệu (kim loại, phi kim loại)
và máy móc - linh kiện điện tử
làm việc trong điều kiện khí hậu
đặc trưng tại Việt Nam, như chế
tạo các vật liệu mới có công năng
tương đương chịu được điều kiện
khắc nghiệt hay xây dựng các
quy trình bảo vệ vật liệu, thiết bị
và đưa vào sử dụng trong thực tế.
Bên cạnh đó, Viện cũng phối hợp
với các viện nghiên cứu chuyên
ngành, các cơ quan chức năng và
các doanh nghiệp trong việc xây
dựng các tiêu chuẩn thử nghiệm,
sử dụng và đánh giá vật liệu, linh
kiện, thiết bị làm việc trong điều
kiện khí hậu nhiệt đới.
Trong lĩnh vực bảo vệ vật liệu
làm việc ở điều kiện khí hậu nhiệt
đới khắc nghiệt, Viện đã thành
công với các lớp mạ hợp kim ZnNi, Ni-Cr dùng trong các chi tiết
xe đạp, xe máy và ô tô; các loại
anot hy sinh, chế tạo sơn cách
điện cấp F dùng cho các rô to tại
các nhà máy điện; bảo vệ vật liệu
bởi các lớp vô cơ bằng phương

pháp phun phủ nhiệt plasma, ứng
dụng cho các thiết bị công nghiệp
chịu nhiệt, chịu mài mòn và hóa
chất; hệ sơn phủ phản nhiệt mặt
trời, bền hóa chất được dùng
cho các bồn chứa xăng dầu,
công trình kim loại, bê tông; các
loại sơn phủ đặc chủng cho sản
phẩm và công trình quốc phòng;
vật liệu polyme-compozit bảo vệ
chống ăn mòn trong môi trường
khắc nghiệt cho các xi tec vận
tải chuyên dụng của đường sắt
cũng như các loại vật liệu polyme
tổ hợp, polyme blend chất lượng
cao, bền ẩm, bền thời tiết ứng
dụng trong lĩnh vực giao thông,
xây dựng; các loại van chống sét
trên cơ sở ZnO bảo vệ các công
trình điện, điện tử, viễn thông...
Tính đến nay, thông qua các
đề tài dự án các cấp, các chương
trình hợp tác quốc tế, Viện đã
công bố hơn 2000 bài báo khoa
học, trong đó có khoảng 300-400
bài báo được đăng trên các tạp
chí quốc tế (những năm gần đây,
số công bố quốc tế trung bình

Với những đóng góp trong
công cuộc bảo vệ, xây dựng và
phát triển đất nước, Viện Kỹ thuật
nhiệt đới đã vinh dự được nhận
Huân chương Lao động hạng
Nhất (1995), Huân chương Độc
lập hạng Ba (2005), Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ (2015)
và Cờ thi đua của Thủ tướng
Chính phủ (2020). Các cán bộ
nghiên cứu của Viện đã được trao
nhiều giải thưởng cao quý ở cả
lĩnh vực nghiên cứu cơ bản cũng
như nghiên cứu ứng dụng triển
khai như: VIFOTEC, L’OréalUNESCO; Quả cầu vàng, Tạ
Quang Bửu...
Trước thực tế phát triển nhanh
cả về kinh tế và xã hội của đất
nước, cũng như những tác động
mạnh mẽ của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 4, Viện Kỹ
thuật nhiệt đới xác định, trong
thời gian tới, mỗi cán bộ/nhân
viên đều phải nỗ lực sáng tạo,
nâng cao trình độ; các định hướng
nghiên cứu của Viện phải bắt kịp
xu thế và yêu cầu của xã hội... để
luôn giữ vững vị trí là cơ sở đi đầu
trong cả nước về lĩnh vực KH&CN
nhiệt đới, góp phần quan trọng
vào sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước ?
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Tác động từ tài trợ của Nafosted đối với ngành Toán
thông qua các công bố quốc tế
Nguyễn Thị Phương , Đặng Thị Minh Huệ
1

2

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
2
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

1

Công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI được coi là tiêu chí quan trọng quyết định
“số mệnh” ở cả “đầu vào” và “đầu ra” của mỗi đề tài do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc
gia (Nafosted) tài trợ. Trong những năm gần đây, chủ đề công bố quốc tế được nhiều tác giả đề cập,
tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động tài trợ từ Nafosted đối với các công bố quốc tế
trong các lĩnh vực khoa học. Bằng cách tiếp cận cơ sở dữ liệu Web of Science, các tác giả đã phân
tích 2.888 công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc ngành Toán học giai đoạn 2000-2019*. Kết
quả cho thấy, nếu số lượng công bố quốc tế giai đoạn 2000-2009 (trước khi Nafosted hoạt động) ghi
nhận cho Việt Nam là 553 (có ít nhất 1 tác giả có địa chỉ Việt Nam) thì sang giai đoạn 2010-2019 con
số này tăng hơn 4 lần (đạt 2.327). Nếu chỉ tính số công bố quốc tế ghi nhận nguồn tài trợ từ Việt Nam
trong giai đoạn 2010-2019, các công bố quốc tế do Nafosted tài trợ chiếm tới 80%. Điều này cho thấy,
nguồn tài trợ từ Nafosted có tác động rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành Toán học
nói riêng và nghiên cứu cơ bản tại Việt Nam nói chung.
Mở đầu
Công bố quốc tế trên các tạp chí hoa học uy tín
từ lâu đã được nhiều quốc gia phát triển sử dụng như
thước đo trình độ phát triển KH&CN và là mục tiêu
phấn đấu của mỗi quốc gia trong tiến trình phát triển
nền kinh tế tri thức. Số lượng và chất lượng nghiên
cứu khoa học (thể hiện qua các công bố quốc tế) được
xem là một trong những tiêu chí quan trọng quyết định
đến sự hình thành và phát triển của các nhóm nghiên
cứu cũng như thành công của các nhà khoa học. Nếu
như công bố quốc tế được coi là tiêu chí quan trọng
trong việc xếp hạng các trường đại học, đánh giá chất
lượng đội ngũ giảng viên trong hoạt động đào tạo thì
đối với nhà quản lý, tiêu chí này là dữ liệu quan trọng
để dự báo xu hướng phát triển của các ngành và là cơ
sở cho việc điều chỉnh chính sách quản lý hoạt động
nghiên cứu khoa học.
Nafosted được thành lập theo Nghị định số
122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ,
nhưng đến năm 2008 mới bắt đầu đi vào hoạt động,
Thời gian khai thác dữ liệu tháng 9/2019.

*
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với nhiệm vụ chính là thực hiện tài trợ cho các nghiên
cứu khoa học trong chương trình nghiên cứu cơ bản
lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã
hội và nhân văn. Ngay từ ngày đầu thực hiện vai trò
tài trợ năm 2008, Nafosted đã sử dụng bảng phân loại
lĩnh vực và chuyên ngành theo Quyết định 12/2008/
QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ Khoa học và Công
nghệ. Điểm mới trong hoạt động tài trợ của Nafosted
chính là việc đưa tiêu chí công bố khoa học trên các
tạp chí quốc tế uy tín (các tạp chí do Viện Thông tin
Khoa học Quốc tế Hoa Kỳ - ISI xếp hạng) trở thành
điều kiện bắt buộc trong văn bản quy định tài trợ của
Nafosted cho mỗi nhiệm vụ nghiên cứu và là một trong
các tiêu chí quyết định trong đánh giá các đề tài nghiên
cứu cơ bản. Năm 2015 nhằm nâng cao chất lượng tài
trợ, Nafosted đã làm rõ hơn tiêu chí tài trợ khi áp dụng
2 danh mục gồm: 1) Danh mục quốc tế có uy tín [là
các tạp chí khoa học được lựa chọn từ danh mục SCI
(Science Citation Index) và SCIE (Science Citation
Index Expanded) của ISI]; 2) Danh mục ISI có uy tín
(là các tạp chí khoa học chất lượng hàng đầu của các
ngành thuộc lĩnh vực được lựa chọn từ tạp chí quốc
tế có uy tín, được Hội đồng quản lý Nafosted quyết
định trên cơ sở tư vấn của hội đồng khoa học ngành).
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Theo thống kê tại Nafosted, Toán học là ngành có
tỷ lệ nghiệm thu đúng hạn cao nhất trong số 8 ngành
thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (trên 80%
số đề tài của ngành Toán học đã nghiệm thu đúng
thời hạn theo hợp đồng đã ký). Trong một thập kỷ vừa
qua, ngành Toán học đã có những đóng góp nhất định
trong việc duy trì và phát triển các hoạt động nghiên
cứu cơ bản, và đặc biệt đóng góp cho thành tích công
bố quốc tế của Việt Nam không chỉ về số lượng mà
còn cả về chất lượng.
Tác động đối với công bố quốc tế của ngành Toán học từ
Nafosted
Số lượng công bố quốc tế
Trong giai đoạn 2009-2019, Nafosted đã tài trợ
khoảng 280 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc ngành
Toán học, với điều kiện mỗi đề tài cho kết quả đầu ra
tối thiểu 2 bài báo quốc tế có uy tín theo tiêu chí của
Nafosted. Tại thời điểm tháng 9/2019, số lượng đề tài
đúng hạn đưa vào nghiệm thu của ngành Toán học
có kết quả nghiệm thu “ĐẠT” là 208 đề tài, “KHÔNG
ĐẠT” là 7 đề tài, với số công bố quốc tế có uy tín/ISI uy
tín của ngành Toán học được ghi nhận hợp lệ từ nguồn
tài trợ Nafosted là 867 công bố quốc tế, đạt trung bình
4 bài/đề tài, cao gấp 2 lần so với yêu cầu (con số này
còn cao hơn nữa vì hiện vẫn còn một số đề tài được
tài trợ trong giai đoạn 2017-2019 nhưng chưa đến hạn
nghiệm thu). Đây được coi là dấu hiệu tốt về hiệu suất
tài trợ của Nafosted cho ngành Toán học.
Khi phân tích nguồn tài trợ trong các công bố quốc
tế do Nafosted tài trợ (các công bố ghi nhận tài trợ
duy nhất từ Nafosted và các công bố ghi nhận tài trợ
từ Nafosted kết hợp), các công bố ghi nhận tài trợ
duy nhất Nafosted là 659 (chiếm 74,8%) và số công
bố ghi nhận tài trợ của Nafosted và một số tổ chức
khác (không từ ngân sách nhà nước) là 208 (chiếm
25,2%). Số liệu thu được cho thấy xu hướng công bố
của ngành Toán học tăng đều trong giai đoạn 20102019.
Chất lượng công bố quốc tế
Vai trò chính trong các công bố quốc tế: các công
bố khoa học quốc tế ghi nhận tài trợ duy nhất từ
Nafosted có lượng tác giả đứng đầu (76%) và tác giả
liên hệ (77%), đều cao gấp hơn 3 lần so với nhóm các
công bố quốc tế ghi nhận tài trợ từ Nafosted khi kết
hợp với các đơn vị khác (23% ở tác giả liên hệ và 24%
ở tác giả đứng đầu).
Chất lượng công bố theo phân loại tạp chí Q1, 2,
3, 4: chất lượng của các tạp chí quốc tế có uy tín chủ

yếu được đánh giá dựa trên quy trình kiểm duyệt để
đăng bài và các thống kê về chỉ số trích dẫn của các
bài báo đăng trên tạp chí đó thông qua chỉ số ảnh
hưởng (Impact Factor - IF). ISI đã xét chọn chất lượng
của các tạp chí trên thế giới một cách khắt khe và kỹ
lưỡng để đưa vào cơ sở dữ liệu của họ. Mặc dù vẫn
còn có những ý kiến chưa thống nhất, nhưng ISI vẫn
là một trong rất ít cách phân loại được thừa nhận và
sử dụng rộng rãi khi bàn luận về chất lượng khoa học
của các công trình nghiên cứu. Hiện nay, Liên hợp
quốc, các chính phủ và tổ chức quốc tế thường sử
dụng thống kê của ISI trong quản lý và hoạch định
các chính sách khoa học, kỹ thuật. Các nhóm Q1, 2,
3 và 4 là các chỉ số phản ánh chất lượng tạp chí, theo
đó Q1 là các tạp chí có chất lượng cao nhất, tiếp đó
giảm dần từ Q2 xuống Q4. Năm 2015 Nafosted đã
ban hành danh mục tạp chí quốc tế có uy tín, ISI có uy
tín (căn cứ theo Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN quy
định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Nafosted tài
trợ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ngày
12/12/2014), danh mục này áp dụng đối các đề tài ký
hợp đồng từ năm 2015 và bắt đầu tính vào kết quả
nghiệm thu từ năm 2017.
Trong nghiên cứu này, tác giả xem xét các công
bố khoa học theo thời gian 3 năm trước và sau khi
áp dụng danh mục tạp chí quốc tế có uy tín và ISI có
uy tín do Nafosted ban hành. Kết quả phân tích cho
thấy: 1) Về số lượng công bố khoa học ở cả hai giai
đoạn trước và sau khi Nafosted ban hành danh mục
tạp chí, số lượng các công bố từ Nafosted không có
sự biến động lớn (tỷ lệ các công bố ghi nhận tài trợ từ
Nafosted vẫn trên 70% tổng số công bố được tài trợ từ
nguồn kinh phí của Việt Nam); 2) Về chất lượng các
tạp chí, các tạp chí bị tác động mạnh nhất từ danh
mục do Nafosted ban hành là nhóm Q4, nếu như giai
đoạn 2014-2016 các công bố do Nafosted tài trợ đăng
trên các tạp chí thuộc Q4 chiếm tỷ lệ 63,22% tổng
số công bố từ nguồn Việt Nam thì giai đoạn 20172019 tỷ lệ này giảm xuống còn 36,78%. Các nhóm
có xu hướng giảm nhẹ hơn như Q3 (giảm từ 54,08
xuống còn 45,92%), Q2 (giảm từ 51,61 xuống còn
48,39%) (hình 1). Riêng nhóm các công bố trên tạp
chí thuộc nhóm Q1 tăng từ 48,75 lên 51,25%. Trong
khi đó, nhóm các công bố trên tạp chí thuộc các Q4,
Q3, Q2 của Việt Nam tài trợ (không tính Nafosted) lại
có xu hướng tăng lên, riêng nhóm Q1 giảm xuống.
Điều đó cho thấy, chính sách nâng chất lượng công bố
khoa học trên các tạp chí quốc tế do Nafosted tài trợ
chỉ trong thời gian gần 3 năm đã bước đầu có những
chuyển biến tích cực thiên về các tạp chí chất lượng
cao trong nghiên cứu khoa học.
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khoa học và khai thác ở góc độ xếp hạng các tạp chí
khoa học trong ngành/lĩnh vực.
Chỉ số H-index trong các công bố quốc tế ngành
Toán học của Việt Nam cho thấy, các công bố quốc tế
ngành Toán học do Nafosted tài trợ có chỉ số H-index
trung bình là 18, đứng vị trí thứ 3 sau nhóm công bố có
nguồn tài trợ nước ngoài hoàn toàn và nhóm công bố
không xác định được nguồn tài trợ (hình 3).

Hình 1. Số lượng các công trình công bố khoa học được phân
loại theo chất lượng tạp chí.
(Nguồn: tác giả khai thác và tổng hợp từ Web of Science)

Tác giả có địa chỉ Việt Nam trong các công bố
quốc tế ngành Toán học
Hình 3. Chỉ số H-index trung bình ngành Toán học theo nguồn
tài trợ.
(Nguồn: tác giả khai thác và tổng hợp từ Web of Science)

Thay lời kết

Hình 2. Số lượng tác giả có địa chỉ Việt Nam trong các công bố
do Nafosted tài trợ.
(Nguồn: tác giả khai thác và tổng hợp từ Web of Science)

Hình 2 cho thấy, số lượng tác giả có địa chỉ Việt
Nam có xu hướng tăng theo thời gian trong các công
bố do Nafosted tài trợ. Trung bình tác giả có địa chỉ
Việt Nam trong các công bố do Nafosted tài trợ là cao
và dao động trong khoảng 3-5 địa chỉ/công bố. Điều
này là phù hợp với thực tế về yêu cầu kết cấu nhóm
nghiên cứu trong một đề tài do Nafosted tài trợ. Như
vậy, với mục tiêu hình thành các nhóm nghiên cứu
và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực nghiên cứu
khoa học thông qua các đề tài, Nafosted đã phần nào
khẳng định được những thành công bước đầu của
mình trong quá trình thực hiện hoạt động tài trợ.
Chỉ số H-index ngành Toán học theo nguồn tài trợ
H-index là một chỉ số không những được sử dụng
để đánh giá ảnh hưởng trong nghiên cứu khoa học mà
còn được dùng làm thước đo đánh giá năng suất công
bố/năng suất làm việc. Chỉ số này còn được sử dụng
để đánh giá mức độ ảnh hưởng tích lũy của một nhà
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Kết quả phân tích các công bố quốc tế được ghi
nhận là của Việt Nam trong ngành Toán học cho thấy,
về số lượng các công bố có xu hướng tăng liên tục
(giai đoạn 2010-2019 tăng gấp 4 lần giai đoạn 20002009). Riêng Nafosted đã đóng góp 42% tổng số các
công bố quốc tế của ngành Toán học nước ta (867
công bố) trong giai đoạn 2010-2019. Với chính sách
nâng cao chất lượng công bố khoa học trên các tạp
chí quốc tế có uy tín của mình (thông qua việc ban
hành danh mục tạp chí quốc tế có uy tín, ISI có uy tín
hàng năm) Naofosted đã bước đầu cho thấy tác động
tích cực của mình trong việc định hướng cộng đồng
nghiên cứu khoa học công bố kết quả nghiên cứu của
Việt Nam trên các tạp chí Q1, Q2 được quốc tế ghi
nhận. Bên cạnh số lượng và chất lượng các công bố
quốc tế ngành Toán học, số các tác giả có địa chỉ
Việt Nam trong các công bố quốc tế do Nafosted tài
trợ cũng có xu hướng ngày càng tăng. Với những kết
quả đạt được, Nafosted đã bước đầu đạt được mục
tiêu của mình trong việc tạo môi trường nghiên cứu
khoa học tại Việt Nam, phát triển và duy trì các nhóm
nghiên cứu tại Việt Nam. Cho đến nay, Nafosted đã
cho thấy đây không chỉ là đơn vị tài trợ thu hút được sự
quan tâm của cộng đồng khoa học trong nước mà còn
dần khẳng định được hướng đi đúng của mình trong
lộ trình nâng cao chất lượng tài trợ nghiên cứu ngành
Toán học nói riêng, lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ
thuật nói chung tại Việt Nam ?
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Ứng dụng công nghệ vi sinh trong y tế
và một số khuyến nghị
Lê Thanh Hòa1, Ngô Đình Bính1,
Nguyễn Đức Hoàng2, Lê Trọng Tài2, Tạ Việt Dũng2
Viện Công nghệ sinh học, VAST
Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ KH&CN
1

2

Công nghệ vi sinh (CNVS) có vai trò quan trọng trong sản xuất
chế phẩm sinh học và cung ứng dịch vụ y tế bảo vệ sức khỏe
cộng đồng. Công nghệ này quyết định trên 50% số lượng và chất
lượng sản phẩm thuốc/kháng sinh và thực phẩm chức năng;
trên 80% sản phẩm sinh học có hoạt tính cao; gần 100% các sản
phẩm vắc xin và probiotic cho người. Tại Việt Nam, CNVS được
ứng dụng chủ yếu vào sản xuất chất hoạt tính sinh học, các chế
phẩm chẩn đoán, vắc xin và probiotic cho người. Bài viết giới
thiệu hiện trạng ứng dụng CNVS trong y tế tại Việt Nam và đưa ra
một số đề xuất nhằm phát triển lĩnh vực này.
Ứng dụng CNVS trong y tế
Công nghệ sinh học hiện đại
và CNVS tiên tiến có tầm quan
trọng đặc biệt trong sản xuất chế
phẩm sinh học và cung ứng dịch
vụ y tế bảo vệ sức khỏe cộng
đồng ở Việt Nam cũng như bất kỳ
quốc gia nào trên thế giới. Nhờ
ứng dụng công nghệ sinh học
và CNVS mà thời gian tiếp cận
cho một sản phẩm từ nghiên cứu
đến triển khai sản xuất hoặc từ
chuyển giao bản quyền đến thử
nghiệm và ra sản phẩm thương
mại được rút ngắn đáng kể (nhiều
sản phẩm được tạo ra chỉ sau vài
tháng hoặc trên dưới một năm).
Các ứng dụng của CNVS trong
y tế ở Việt Nam (ngoài ngành
dược sản xuất kháng sinh) được
tập hợp trong các nhóm ngành cơ
bản sau:

Nhóm chất hoạt tính sinh học:
bao gồm các sản phẩm được tạo
ra bằng công nghệ tái tổ hợp vi
khuẩn và nấm men, đây là công
nghệ nổi bật được ứng dụng từ
những năm đầu thế kỷ XXI. Các
sản phẩm có hoạt chất sinh học
chủ yếu là insulin, hormone sinh
trưởng, chất kích thích miễn dịch
cytokine (IL2, IL6), chất kháng
virus như interferon. Vi sinh vật
(VSV) chủ yếu được sử dụng để
thực hiện quá trình tạo giống tái
tổ hợp là vi khuẩn (phần lớn là
E. coli) và nấm men. Việt Nam
đã làm chủ được một số quá
trình tạo giống của một số sản
phẩm; các doanh nghiệp có cổ
phần ngoại hoặc liên doanh hầu
hết nhập trọn gói hệ thống công
nghệ, giống, dây chuyền và bao
gói sản phẩm. Mức độ yêu cầu
về công nghệ ở phân ngành sản

xuất thực phẩm chức năng trong
hỗ trợ điều trị, vitamin ở cấp độ 3;
ở phân ngành sản xuất hormone,
insulin, chế phẩm miễn dịch, chế
phẩm chuyển hoá ở cấp độ 4 và
đang được hoàn thiện để đạt mức
cao hơn.
Nhóm các chế phẩm chẩn
đoán: chủ yếu là sản xuất kháng
thể đơn dòng và tạo kit chẩn đoán
nhanh (ICT). Ở Việt Nam, trong y
tế có rất nhiều kit chẩn đoán dựa
vào kháng thể đơn dòng như kit
phát hiện có thai, kit chẩn đoán
bệnh truyền nhiễm... Chẩn đoán
miễn dịch học bằng kháng thể,
kháng nguyên tái tổ hợp (ELISA)
có tham gia của CNVS đang được
áp dụng rộng rãi trong hỗ trợ dịch
vụ y tế. Chẩn đoán sinh học phân
tử, đặc biệt là chẩn đoán gen gây
bệnh bằng các loại sinh phẩm và
kit khác nhau (PCR, LAMP) đang
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được phổ cập, đặc biệt đối với các
bệnh hiểm nghèo, ung thư, bệnh
mới phát sinh (do coronavirus và
virus hiếm gặp gây ra). Năng lực
sản xuất chế phẩm chẩn đoán
các loại ở Việt Nam đạt mức trung
bình đối với các bệnh thường gặp
(viêm gan A và B, lao, sốt rét,
ký sinh trùng…), nhưng đối với
các bệnh mới chủ yếu phải nhập
khẩu kit và sinh phẩm chẩn đoán
rồi mới tiếp cận quy trình sản xuất
qua nghiên cứu hoặc chuyển
giao. Các cơ sở tiêu biểu trong
nghiên cứu, sản xuất vật liệu và
kit chẩn đoán chủ yếu là các viện
nghiên cứu, trường đại học và
bệnh viện tuyến trung ương.
Nhóm vắc xin tái tổ hợp cho
người: đây là nhóm mà ứng dụng
CNVS có tính quyết định nhất,
bao gồm CNVS tái tổ hợp sản
xuất vắc xin DNA, sản xuất kháng
nguyên vắc xin, vắc xin chứa virus
không có hệ gen (VLP)... hay các
loại vắc xin tái tổ hợp có vector
truyền là virus hoặc vi khuẩn. Ở
nhóm này, CNVS quyết định tất
cả các công đoạn thành phần,
từ tạo giống, bảo quản, lên men
sản xuất đến thu hồi và tạo sản
phẩm. Việt Nam đã làm chủ một
số loại vắc xin và đang tiến tới
tiếp nhận công nghệ tiên tiến để
sản xuất một số vắc xin thay thế
nhập khẩu (vắc xin dại, vắc xin
cúm). Mức độ yêu cầu về công
nghệ của nhóm vắc xin là rất cao,
trong đó các vắc xin vi khuẩn,
đơn hoặc thấp giá (2, 3 giá) đòi
hỏi mức độ công nghệ cấp 3, còn
vắc xin virus tái tổ hợp và đa giá
đòi hỏi mức độ công nghệ cấp 4
và tất cả đều phải đảm bảo theo
tiêu chuẩn “Thực hành sản xuất
tốt” (GMP).
Nhóm probiotic cho người: đây
cũng là nhóm mà ứng dụng CNVS
có tính quyết định, bởi đối tượng
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sản phẩm chính là VSV lợi khuẩn.
Các CNVS cho sản xuất probiotic
lợi khuẩn như Lactobacillus và
gần đây là Bifidobacterium được
ứng dụng từ lâu ở quy mô nhỏ
lẻ. Tuy nhiên, tại các viện nghiên
cứu, trường đại học, trung tâm
dược quy mô nhỏ, các phân
xưởng đi kèm ở các doanh nghiệp
dược chủ yếu vẫn là công nghệ
nuôi cấy giống và lên men sản
xuất. Mức độ yêu cầu về công
nghệ của nhóm probiotic cho
người mang yêu cầu thường quy
- công nghệ lên men chỉ ở cấp
độ 3 là đủ. Tuy vậy do nhu cầu
sử dụng, tạo sản phẩm probiotic
cần đa dạng hơn (dạng bột, sản
phẩm đông khô, dịch hoặc dạng
bào tử...) nên đòi hỏi phải nâng
dần cấp độ 2, 3 lên 4.
Thị trường và các doanh nghiệp ứng
dụng CNVS trong y tế
Thị trường các sản phẩm
dược, probiotic y tế, vắc xin, thực
phẩm chức năng là thị trường
mới nổi, thu hút các nhà đầu tư
Việt Nam. Thị trường sản phẩm
y dược (phân biệt với thị trường
thiết bị và hạ tầng y tế) đang dần
chiếm tỷ trọng thương mại đáng
kể ở nước ta, trong đó sản xuất và
cung ứng dược phẩm chiếm vị trí
hàng đầu, với tăng trưởng 2 con
số/năm, ước đạt 7,7 tỷ USD vào
năm 2021.
Hiện nay, Việt Nam có hơn
260 doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực vi sinh y tế thuộc
4 nhóm ngành. Trong đó, nhóm
ứng dụng CNVS trong sản xuất
dược chiếm tỷ lệ cao nhất (180
doanh nghiệp, chiếm 69%), tiếp
theo là nhóm thực phẩm chức
năng (73 doanh nghiệp, chiếm
28%), sản xuất vắc xin cho người
(5 doanh nghiệp, chiếm 2%) và
thấp nhất là nhóm chế phẩm sinh
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học probiotic (3 doanh nghiệp,
chiếm 1%).
Theo điều tra, ở Việt Nam có
5 doanh nghiệp tham gia sản
xuất và cung ứng vắc xin cho
người với những mặt hàng có
ứng dụng CNVS trong quá trình
tạo giống và sản xuất chất lượng
cao (2% doanh nghiệp). Các mặt
hàng vắc xin đa giá, phối hợp đa
thành phần (4, 5 hoặc 6 trong 1)
đang được ưa chuộng do tiện lợi,
phòng được nhiều bệnh, đặc biệt
ở trẻ nhỏ.
Những doanh nghiệp chuyên
biệt sản xuất probiotic cho người
chiếm số lượng ít (1% doanh
nghiệp) và mới hình thành gần
đây. Mặc dù vậy, mặt hàng lợi
khuẩn đã có mặt trên thị trường
Việt Nam từ lâu, đặc biệt là lợi
khuẩn Lactobacillus và gần đây
là Bifidobacterium. Thị trường
probiotic đang hứa hẹn đà tăng
trưởng mạnh trong những năm
tới.
Hầu như các doanh nghiệp
sản xuất trong nước đều tập trung
vào thị trường nội địa. Các doanh
nghiệp với công nghệ và chất
lượng cao hơn thường là doanh
nghiệp có vốn nhà nước, ngoài
nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh
thương mại còn có nhiệm vụ dự
trữ sản phẩm y tế quốc gia. Phần
còn lại tham gia vào chuỗi giá trị
với vai trò gia công và thương mại
hóa sản phẩm. Ngoài ra, có một
số doanh nghiệp nhập khẩu hoàn
toàn công nghệ từ nước ngoài,
sản xuất và gia công trên nguồn
nguyên liệu nhập khẩu. Các
doanh nghiệp quy mô vừa chỉ sản
xuất dựa vào nguồn nguyên liệu
sẵn có trong nước với công nghệ
chưa cải tiến và mức độ thương
mại hóa sản phẩm không cao.
Các công nghệ sản xuất và quy
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trình sản xuất tiên tiến đang được
nhập khẩu theo phương thức
chuyển giao trọn gói có tham gia
của chuyên gia được thuê dài
hạn.
Năng lực CNVS trong y tế tại Việt Nam
Hiện trạng năng lực ứng dụng
CNVS trong y tế ở Việt Nam đã
có sự thay đổi tích cực qua các
giai đoạn, gắn liền với nhu cầu/
yêu cầu của cuộc sống, với thành
tựu khoa học và công nghệ thế
giới. Tuy nhiên, ứng dụng CNVS
trong y tế vẫn tuân thủ theo các
nhóm công nghệ chính sau:
Công nghệ bảo quản giống:
Việt Nam đã làm chủ hầu hết
các công nghệ thành phần, vì
các thành phần công nghệ bảo
quản giống có tính quyết định
sống còn cho sản xuất. Công
nghệ lạnh sâu, đông khô phá vỡ
tế bào... đều được triển khai phù
hợp và có vai trò rất lớn trong
CNVS y tế. Việt Nam có năng
lực làm chủ các công nghệ bảo
quản giống được đánh giá ở mức
90-100% so với thế giới, trong đó
vai trò ứng dụng công nghệ lạnh,
lạnh sâu, đông khô được đánh
giá cao. Công nghệ thành phần
có vai trò quan trọng nhất là bảo
quản lạnh sâu và đông khô, tiếp
đến là bảo quản glycerol và trên
thạch. Trong nghiên cứu, hầu hết
các công nghệ nêu trên đều được
ứng dụng, tuy nhiên công nghệ
lạnh sâu, đông khô, trên thạch và
glycerol vẫn có vai trò chủ chốt
và được ứng dụng triệt để nhất ở
bất kỳ lĩnh vực nào.
Công nghệ tạo giống: nhìn
chung Việt Nam chưa có đủ năng
lực chủ động tạo giống với một
số chủng giống mới (ví dụ chủng
giống sản xuất kháng sinh thế hệ
mới), năng lực thuộc mức trung
bình (khoảng 60%) so với thế

giới. Việc tạo giống và phát hiện
giống VSV nội địa Việt Nam còn
hạn chế, các giống này chủ yếu
được sử dụng để sản xuất ở quy
mô nhỏ lẻ, thường có nguồn gốc
từ các đề tài nghiên cứu, được tạo
ra bởi công nghệ truyền thống.
Một trong những nguyên nhân
dẫn đến trình độ công nghệ tạo
giống trong nước còn tương đối
xa so với thế giới là do chi phí
đầu tư cao, chưa có nhà đầu tư
thỏa đáng, đầu tư của Nhà nước
còn dàn trải. Các doanh nghiệp
trong nước đều ở dạng vừa và
nhỏ, hoặc không đủ kinh phí đầu
tư hoặc sợ có rủi ro cao trong thu
hồi vốn nên ngại mở rộng nghiên
cứu và ứng dụng.
Công nghệ lên men: năng lực
sản xuất của Việt Nam còn hạn
chế do các hệ thống sản xuất
chưa đồng bộ và hạn chế về tính
năng tự động hóa. Hiện trạng
năng lực công nghệ được đánh
giá vào khoảng 70% đối với mọi
công nghệ thành phần, nhưng
trọng số của vai trò sử dụng còn
thấp. Từ đó dẫn đến năng lực vận
hành, làm chủ công nghệ còn ở
mức thấp so với thế giới. Hiện tại
có hai loại hình doanh nghiệp,
một loại có hệ thống sản xuất
hiện đại, uy tín, ngang tầm quốc
tế, có tiêu chuẩn và trang bị GMP
hoàn chỉnh, thị trường tiêu thụ
cũng khá lớn; số khác năng lực
thấp, chưa hoàn chỉnh, cải tiến
chậm, năng suất không cao do
đó hạn chế sự đa dạng của sản
phẩm và thị trường tiêu thụ.
Công nghệ thu hồi và tạo sản
phẩm: công nghệ thu hồi và tạo
sản phẩm vẫn có tầm quan trọng
như các công nghệ khác trong
các giai đoạn sản xuất trước đó.
Do vậy, hiện trạng năng lực công
nghệ thành phần ở hầu hết các
giai đoạn của công nghệ thu hồi

và tạo sản phẩm y tế vẫn được
duy trì ở mức cao (trung bình trên
85%), kể cả các dạng đóng gói
thành phẩm (đông khô, vô hoạt,
protein, enzyme, lỏng/nước, viên
nang/nén, bột kháng sinh, cao,
sirô, cốm…) đều được chú trọng
ở mức tối đa. Hầu hết các doanh
nghiệp vừa và lớn đều đầu tư dây
chuyền tự động cho đóng gói sản
phẩm thương mại.
Thay lời kết
Sự xuất hiện của các bệnh
mới cũng như sự trỗi dậy của các
bệnh cũ có nguồn gốc từ VSV
hiện đang ngày càng gia tăng,
nên chúng ta cần tập trung ưu
tiên phát triển các sinh phẩm
giúp chẩn đoán nhanh, chẩn
đoán sớm và chính xác các tác
nhân gây bệnh, bệnh tiềm ẩn;
vắc xin ứng dụng trong phòng và
kiểm soát bệnh; các loại thuốc
mới, chất hoạt tính sinh học dùng
trong hỗ trợ điều trị như kháng thể
liệu pháp, kháng thể đơn dòng
(mAbs), hormone, kháng sinh
mới... Do vậy, phát triển CNVS
trong y tế bao gồm phần cứng và
phần mềm công nghệ phải được
song song đẩy mạnh, tập trung
nắm bắt các thành tựu khoa học
và công nghệ trên thế giới và Việt
Nam; đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo trong
sản xuất các chế phẩm y dược
(đặc biệt từ nay đến năm 2025 và
tầm nhìn đến 2030), vì các quy
trình GMP là yêu cầu bắt buộc
toàn cầu và chỉ có ứng dụng công
nghệ 4.0 mới cơ bản giải quyết
được các yêu cầu sản xuất theo
GMP. Bên cạnh đó cần ưu tiên
phát triển nguồn nhân lực trình độ
cao và đầu tư tài chính cho phát
triển CNVS trong y tế ?
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Mô hình tổ chức thúc đẩy kinh doanh
dành cho doanh nghiệp phong cách sống
ThS Thạch Lê Anh

Thời gian gần đây, khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup) ở Việt Nam đã trở nên phổ
biến và được xã hội ghi nhận. Tuy nhiên do xu hướng startup tại Việt Nam tập trung chủ yếu vào lĩnh
vực công nghệ và hình ảnh chủ đạo được lấy khi miêu tả về startup là những công ty công nghệ như
Google, Facebook... khiến đa phần mọi người quên đi các loại hình startup khác cũng rất hiệu quả
và có tác động xã hội tích cực.
Trước “lỗ hổng” này, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh đã bảo trợ Trung tâm
Nghiên cứu và Phát triển khởi nghiệp VSV (VSV R&D) thực hiện Đề tài "Phương pháp ươm tạo và đầu
tư các doanh nghiệp phong cách sống - Life Style Business Accelerator". Kết quả bước đầu cho thấy
tín hiệu khả quan khi một số startup thành công vượt trội sau quá trình ươm tạo.
Doanh nghiệp khởi nghiệp phong cách
sống
Theo Steve Blank* có 6 loại hình
khởi nghiệp sáng tạo riêng biệt dành
cho các doanh nhân: startup có khả
năng mở rộng (scalable startup),
startup có khả năng chuyển nhượng
(buyable startup), startup trong
công ty lớn (large company), kinh
doanh nhỏ (small business), doanh
nhân xã hội (social entrepreneur)
và kinh doanh theo cá tính hay
còn gọi là kinh doanh phong cách
sống (lifestyle business). Sự khác
nhau cơ bản giữa các loại hình khởi
nghiệp này thể hiện ở các yếu tố: con
người, vốn và chiến lược phát triển.

khả năng mở rộng. Ví dụ điển hình
cho loại hình startup này là Google,
Skype, Facebook và Twitter. Ngay từ
khi còn là ý tưởng, nhà sáng lập đã
tin rằng mình sở hữu tầm nhìn có thể
thay đổi thế giới. Những dự án khởi
nghiệp dạng này rất cần đến những
nhà đầu tư mạo hiểm hỗ trợ vốn,
và đặc biệt là các cố vấn (mentor)
nhằm tìm ra những mô hình kinh
doanh mới mẻ. Người sáng lập phải
tìm cách làm việc với những người
giỏi nhất và khi đã tìm ra một mô

hình kinh doanh phù hợp cho sản
phẩm/dịch vụ của mình, họ càng
quan tâm hơn vào hướng “mở rộng”
và càng ra sức gọi vốn đầu tư để
chiếm lĩnh thị trường. Sản phẩm hay
dịch vụ của dạng startup này phải
có khả năng thay thế các sản phẩm/
dịch vụ đã có trên thị trường hoặc
thậm chí là những sản phẩm chưa
từng có ở bất cứ đâu trên thế giới.
Trong khi đó, startup phong
cách sống là các doanh nghiệp

Ở Việt Nam hiện nay, chúng ta cơ
bản chỉ tập trung vào các startup có
*
Steve Blank (sinh năm 1953) là một doanh
nhân ở Thung lũng Silicon (Mỹ). Blank viết
và dạy về phát triển khách hàng và phương
pháp khởi nghiệp tinh gọn. Ông tham
gia giảng dạy tại các Đại học: Stanford,
California Berkeley, Columbia. Ông là tác
giả của các cuốn sách: “Bốn bước đến đỉnh
cao”, “Không phải tất cả những người đi lang
thang đều bị lạc lối”...
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Số 9 năm 2020

khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

được thành lập nhằm hướng tới
việc đáp ứng nhu cầu về "thu nhập"
song song với niềm "đam mê" và
"sở thích" của người sáng lập. Mục
tiêu của loại hình khởi nghiệp này
là nhằm cân bằng giữa công việc
và cuộc sống. Các doanh nghiệp
phong cách sống có vai trò định
hướng cho người tiêu dùng và giúp
họ nâng cao đời sống văn hoá tinh
thần. Ví dụ: nghiên cứu và cung cấp
các liệu trình ăn uống tốt cho sức
khoẻ, dạy làm đồ thủ công, cắm
hoa, làm mộc… Từ các hoạt động
này, người tiêu dùng có thể chăm
sóc đời sống tinh thần và nâng cao
chất lượng cuộc sống cá nhân, phát
triển kiến thức và mở rộng các mối
quan hệ xã hội.
Như vậy, doanh nghiệp phong
cách sống có thể được định nghĩa
là loại hình doanh nghiệp được
thành lập và điều hành bởi một/
nhiều người với mục đích duy trì một
mức thu nhập ổn định; nhằm tạo ra
nền tảng để người sáng lập có thể
tận hưởng một lối sống theo phong
cách riêng của mình, đồng thời thu
hút một số lượng khách hàng khác
sẵn sàng trả tiền để sử dụng các
dịch vụ hoặc sản phẩm theo phong
cách đó.
Mô hình tổ chức thúc đẩy kinh doanh
dành cho doanh nghiệp phong cách
sống
Nhằm thúc đẩy các doanh
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
phát triển và đóng góp nhiều hơn
cho nền kinh tế, từ tháng 6/2013,
Bộ KH&CN đã phê duyệt “Đề án
Thương mại hoá công nghệ theo
mô hình Thung lũng Silicon tại Việt
Nam - VSV”. Thông qua Đề án, Tổ
chức thúc đẩy kinh doanh đầu tiên
của Việt Nam - VSVA đã ra đời, trở
thành tác nhân quan trọng trong
việc hình thành thị trường vốn đầu tư
mạo hiểm của Việt Nam. Tuy nhiên,
bên cạnh mặt tích cực là đã tạo tiền
đề cho việc hình thành các doanh
nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam

Sơ đồ 1. Mô hình tổng quan tổ chức thúc đẩy doanh nghiệp phong cách sống.

như Lozi, Base, Ship60..., Đề án
cũng thể hiện sự hạn chế khi đã bỏ
qua phần lớn các doanh nghiệp phi
công nghệ “non-tech” trong các lĩnh
vực như văn hoá hay nông nghiệp.
Trong thực tế, dù tiềm năng tăng
trưởng của những doanh nghiệp
non-tech chỉ ở mức trung bình, thiếu
tính đột phá, song chúng lại chiếm
đa số trong cơ cấu doanh nghiệp ở
Việt Nam, đồng thời dễ dàng thu hút
vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.
Từ thực tế trên, các chuyên
gia của VSV R&D đã hướng sự
quan tâm tới các startup phi công
nghệ, bước đầu là với các doanh
nghiệp phong cách sống thông
qua việc thực hiện Đề tài Phương
pháp ươm tạo và đầu tư các doanh
nghiệp phong cách sống - Life
Style Business Accelerator (gọi tắt
là ACA), do Sở KH&CN TP Hồ Chí
Minh bảo trợ. Bước đầu ACA đã
cho thấy những tín hiệu khả quan
khi 2/15 startup được ươm tạo đã
có những thành công, đó là Torki
Kebab (đã mở rộng chuỗi cửa hàng
bán bánh mỳ lên 250 chi nhánh trên
42 tỉnh/thành phố) và Cam Vinh Kỳ
Yến (đã chuyển giao mô hình trồng
cam sinh thái cho hơn 25 hộ dân,
nâng diện tích đất trồng cam của

công ty từ 2 ha lên 50 ha chỉ trong
1 năm).
Mô hình thúc đẩy doanh nghiệp
phong cách sống thường bao gồm
các hoạt động chính sau:
- Đào tạo tập trung (BootCamp)
từ các chuyên gia, cố vấn kết hợp
với đầu tư vốn gieo mầm để thử
nghiệm mô hình kinh doanh mới, có
khả năng tăng trưởng và nhân rộng.
Mục đích là để các doanh nghiệp
này thu hút được nguồn vốn từ tư
nhân.
- Mở rộng hoạt động kết nối để
đảm bảo có nguồn nhân lực là các
chuyên gia (ngoài khả năng tư vấn
giỏi, các chuyên gia này có thể là
nhà đầu tư thiên thần) nhằm thu
hút sự quan tâm của các quỹ đầu tư
mạo hiểm và quỹ đầu tư tác động.
- Tổ chức Ngày hội đầu tư (Demo
Day) để các startup có cơ hội trình
bày và tiếp xúc với các nhà đầu tư.
Điểm khác biệt trong mô hình ươm tạo
của VSV R&D
Sau quá trình liên tục thiết kế và
thử nghiệm các chương trình ươm
tạo, VSV R&D đã cho ra đời mô hình
ươm tạo riêng dành cho các startup
phong cách sống, gồm các bước:
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chiến lược ràng buộc cho việc vượt
qua khó khăn (đặc biệt là việc phải
làm quá giờ).

Một buổi huấn luyện tại VSV R&D.

1) Học và sử dụng thành thạo 2
công cụ hữu hiệu để xác định “Các
mục tiêu sai lầm” và kết nối “Kinh
nghiệm với ước mơ”. Trong bước đi
đầu tiên này, VSV R&D sẽ chỉ cho
bạn cách làm thế nào để ước mơ
hay mong muốn thầm kín của bạn
có thể song hành với kinh nghiệm
và trình độ của bạn. Bạn sẽ thiết lập
được một “thói quen kết nối” giữa
ước mơ và kinh nghiệm.
2) Trải nghiệm giá trị của
“Phương pháp mục tiêu thực”, giúp
bạn xác định bản chất/giá trị cốt lõi
của doanh nghiệp vì một khi bạn
không có một lý do rõ ràng và không
kết nối trái tim với doanh nghiệp của
mình thì bạn sẽ không gắn kết với
nó đủ lâu.
3) Khám phá bí mật của sự kỳ
diệu hơn là chỉ nghĩ về việc kinh
doanh sinh lời.
4) Tự mình tạo ra “Tiêu chuẩn
doanh nghiệp phong cách sống” từ
“Trạng thái dòng chảy”, để có thể
đưa ra kết luận đúng trong kinh
doanh. Từ đó có thể tự tin rằng bạn
đang đi đúng đường.
5) Khám phá “Chiến lược tự do”
và tại sao bạn cần nó trong việc kinh
doanh? Điều này giúp bạn tránh bị
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rơi vào cái bẫy của chính việc kinh
doanh tạo ra và khiến bạn lãng phí
thời gian.
6) Bạn sẽ nhận được ít nhất là
4 mẫu doanh nghiệp phong cách
sống để xây dựng bản đồ chính xác
cho mình, từ đó giúp bạn: tăng thu
nhập, có nhiều thời gian nghỉ ngơi
hơn, cân bằng được việc kinh doanh
với khoản thu nhập thụ động.
7) Học cách làm thế nào để thu
hút và giữ chân “Nhóm tự do - nhân
viên” của bạn. Đây là những con
người đặc biệt, những người sẽ cho
phép bạn có thời gian và không gian
tiếp tục tỏa sáng và làm những gì
mà bạn muốn một cách tốt nhất,
đồng thời cho bạn nhiều thời gian
rảnh rỗi (cho dù bạn có mặt hay
không thì công việc kinh doanh của
bạn vẫn diễn ra đều đều).
8) Hiểu giá trị độc đáo cá nhân
và đánh giá toàn diện xem làm cách
nào bạn có thể cân bằng giá trị đó
với tối đa hoá lợi nhuận.
9) Tạo ra bản “Kế hoạch kinh
doanh phong cách sống với nguyên
lý cơ bản” mang đậm phong cách cá
nhân của bạn.
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10) Xác định bẫy năng lực và

Sau khi trải qua 10 bước huấn
luyện nêu trên, các startup sẽ gặt
hái được những lợi ích sau: định
hướng rõ ràng về hướng kinh doanh
và tương lai của mình; có chiến lược
hiệu quả và thực tế để chống lại sự
bận rộn không cần thiết; có chiến
lược marketing rõ ràng để tăng gấp
đôi thu nhập trong vòng 12 tháng sau
huấn luyện; có kế hoạch và chiến
lược rõ ràng có thể tối đa hoá thời
gian thư giãn trong vòng 12 tháng
sau huấn luyện; tập trung và đam
mê hơn với doanh nghiệp của mình;
có sức hấp dẫn để thu hút những
người thích hợp với mình và có công
cụ cũng như danh sách những việc
cần phải quản lý một cách phù hợp
nhất; biết cách tập trung cao độ vào
“20% những việc có khả năng tạo ra
80% hiệu quả của doanh nghiệp”;
xây dựng được hệ thống quản trị
chuyên nghiệp, giúp bạn có đủ
thời gian và khả năng để làm được
những việc bạn thực sự muốn; nhận
diện được mục đích cả trong cuộc
sống cũng như trong kinh doanh;
tự tạo được mẫu cho doanh nghiệp
phong cách sống mang đậm dấu ấn
cá nhân của chính mình.
Có thể nói, Chương trình ươm
tạo của VSV R&D sẽ giúp cho
các startup tham gia như được “lột
xác”, cuộc sống sẽ không còn lặp
lại một cách nhàm chán và buồn tẻ
như trước kia. Và đặc biệt hơn nữa,
với phương pháp ươm tạo và thúc
đẩy này, bạn có thể tự tin để tiếp
cận với các nhà đầu tư Thiên thần
hay các Quỹ đầu tư tác động, các
tổ chức hay chương trình hỗ trợ phi
lợi nhuận khác nhằm mở rộng hoạt
động kinh doanh của mình một cách
bền vững ?
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Ứng dụng kỹ thuật Delphi xây dựng bộ chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên
tại khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia
Vương Hồng Nhật1, Lại Vĩnh Cẩm1, Nguyễn An Thịnh2, Lê Bá Biên1,
Nguyễn Văn Hồng1, Vũ Linh Chi2
Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

1

Tại Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia năm 1999, cả ba nước
đều cam kết hợp tác phát triển toàn diện theo hướng bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường. Các
tỉnh vùng biên thuộc khu vực trên đều sở hữu những tài nguyên thiên nhiên đặc thù, mang lại động
lực thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng
khai thác tài nguyên trái phép vẫn còn diễn ra; công tác quản lý kém hiệu quả, chồng chéo, không
thống nhất…, gây cản trở rất lớn khi thanh tra, kiểm tra và quản lý tài nguyên tại địa phương. Bài viết
giới thiệu nội dung và kết quả áp dụng kỹ thuật Delphi để xây dựng bộ chỉ số quản lý tài nguyên đất,
nước và rừng tại vùng biên thuộc Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây cũng là kết
quả của đề tài mã số TN18/T09 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020.
Mở đầu
Được hình thành thông qua Hội nghị cấp cao các Thủ
tướng Việt Nam - Lào - Campuchia tại Viên Chăn (năm
1999), Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia
với 13 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Mondulkiri và Kratié
ở miền Đông Campuchia; Attapeu, Salavan, Sekong và
Champasak ở miền Nam Lào; Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk,
Đắk Nông và Bình Phước của Việt Nam đang ngày càng
khẳng định được vị thế cũng như tiềm năng phát triển kinh
tế - xã hội. Các tỉnh trong khu vực phần lớn nằm trong
lưu vực của hệ thống sông Mê Kông và có nhiều điểm
tương đồng về các yếu tố tự nhiên như: các cao nguyên
có diện tích đất canh tác lớn và cực kỳ màu mỡ, đất đỏ
Bazan thích hợp cho việc trồng các cây công nghiệp và
chăn nuôi gia súc; tập trung diện tích rừng tự nhiên lớn
với nhiều loại gỗ quý, hệ sinh thái động, thực vật đa dạng.
Đây cũng là khu vực có tiềm năng về nguồn nước dồi dào
với nhiều con sông lớn, là đầu nguồn của các sông suối
có ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng hạ lưu của Việt Nam,
Lào và Campuchia.
Dưới đây xin giới thiệu nội dung và kết quả áp dụng
kỹ thuật Delphi để xây dựng bộ chỉ số quản lý tài nguyên
tại vùng biên thuộc Tam giác phát triển Việt Nam - Lào Campuchia.

Kỹ thuật Delphi và một số kết quả nghiên cứu chính
Kỹ thuật Delphi
Đặc điểm nổi bật của kỹ thuật này là sự tương đồng
giữa các chuyên gia được chọn, do đó đảm bảo được sự
thống nhất trong kết quả. Ngoài ra, việc sử dụng bảng
hỏi cho phép xác định kết quả và khoảng cách giữa các
chuyên gia, từ đó phân tích chúng giữa các lập trường
khác nhau. Kỹ thuật này thường được sử dụng để xây
dựng những bộ chỉ số, chính sách mới tại khu vực nghiên
cứu. Trong nghiên cứu này, kỹ thuật Delphi được sử
dụng kết hợp phương pháp khảo sát thực địa với 2 vòng
phỏng vấn các chuyên gia tại 3 quốc gia Việt Nam - Lào Campuchia từ ngày 1/6/2019 đến 2/8/2019, thu thập được
bộ số liệu thích hợp để tiến hành phân tích. Vòng 1 tiến
hành tập hợp ý kiến của các chuyên gia xác định các tiêu
chí quan trọng nhất để xây dựng bảng hỏi cho Delphi vòng
2. Các câu hỏi ở vòng 1 được gửi đến các chuyên gia tại
3 nước trong khu vực nghiên cứu. Các nhóm tiêu chí được
lựa chọn bao gồm: sử dụng tài nguyên đất xuyên biên
giới; sử dụng tài nguyên nước xuyên biên giới; sử dụng tài
nguyên rừng xuyên biên giới. Bảng hỏi của Delphi vòng 2
được xây dựng dựa trên kết quả Delphi vòng 1 với nguyên
tắc lấy các đáp án được lựa chọn nhiều nhất trong vòng
1 với Mean >5 trên thang đo từ 1-7 để cho ra kết quả
chính xác nhất. Bảng câu hỏi vòng 2 cùng với bản tóm
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tắt kết quả Delphi vòng 1 sẽ được gửi đến các chuyên gia
đã tham gia ở lần trước. Delphi vòng 2 sẽ tiến hành thu
thập điểm số của các chuyên gia để tính toán được các
hệ số: điểm trung bình; độ lệch chuẩn; tứ phân vị và mức
độ đồng thuận. Tỷ lệ số người trả lời Delphi vòng 2 phải
đạt 70% số người trả lời vòng 1 mới đảm bảo kết quả chặt
chẽ của điều tra. Từ đó, đánh giá độ tin tưởng và mức độ
đồng thuận bằng hệ số Kendall’s W và Friedman’s. Nếu
kết quả cho thấy đồng thuận mạnh mẽ trở lên thì cuộc
khảo sát sẽ dừng ở vòng 2. Nếu không sẽ tiếp tục tiến
hành vòng 3, câu hỏi tiếp tục được gửi lại cho các chuyên
gia, bao gồm cả thông tin về điểm số trung bình từ Delphi
vòng 2. Các chuyên gia sẽ được hỏi là họ có thể đồng ý
với điểm số trung bình hoặc đưa ra một điểm số mới của
mình.

Hình 1. Kết quả vòng 2 Delphi về tài nguyên đất.

Kết quả nghiên cứu chính
Kết quả Delphi vòng 1: sau khi thu thập được bộ số
liệu khảo sát từ các chuyên gia, tiến hành nhập dữ liệu
vào file Excel, xử lý các dữ liệu bị lỗi không hợp quy cách,
sử dụng phần mềm SPSS 20 tính ra các chỉ số: sai số
chuẩn, độ lệch chuẩn, min, max và điểm trung bình. Kết
quả thu được như sau: 123 biến đầu vào tại 3 nhóm tiêu
chí: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, loại
bỏ đi 25 biến xấu có điểm trung bình <5 - đây là các biến
mà các chuyên gia không đánh giá cao nếu đưa vào bộ
chỉ số sử dụng và quản lý bền vững tài nguyên. Việc tìm
ra các giá trị: sai số chuẩn, độ lệch chuẩn, điểm nhỏ nhất,
điểm lớn nhất, tứ phân vị, điểm trung bình sẽ đánh giá
được mức độ tin cậy của các biến trong mô hình. Tứ phân
vị có 3 giá trị: tứ phân vị thứ nhất (25%), thứ nhì (50%),
và thứ ba (75%). 3 giá trị này chia một tập hợp dữ liệu
thành 4 phần có số lượng quan sát đều nhau. Hầu hết ở
các biến số này, các chuyên gia đều không đánh giá cao
sự có mặt của chúng trong trường hợp xây dựng bộ chỉ số
quản lý. Do đó, việc loại bỏ 25 biến xấu ở vòng 1 là hợp lý
khi so sánh với các nghiên cứu sử dụng kỹ thuật Delphi.

Hình 2. Kết quả vòng 2 Delphi về tài nguyên nước.

Kết quả Delphi vòng 2: sau khi thu được kết quả của
vòng 2 từ phía các chuyên gia, tiến hành tính toán giá trị
Kendall’s W cho ra kết quả như sau:
n

Kendall’s W

p

Mức độ
đồng thuận

Mức độ
tin tưởng

35

0,503

<0,001

cao

cao

Giá trị Kendall’s W tại vòng 2 là 0,503 đã thoả mãn
điều kiện cần và đủ để tiến hành dừng lại nghiên cứu tại
vòng 2. Tuy nhiên, để đưa ra kết quả nghiên cứu với sự
đồng thuận cao nhất, cần tiến hành xử lý lại số liệu và loại
đi các biến xấu ở vòng 3. Dưới đây là biểu đồ đánh giá
các hệ số của các nhóm tiêu chí bằng phần mềm SPSS
20 (hình 1-3).
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Hình 3. Kết quả vòng 2 Delphi về tài nguyên rừng.

Sau khi loại bỏ các biến xấu, tiến hành lập bảng hệ số
Friedman’s và Kendall’s W qua các vòng và thu được kết
quả như bảng 1.
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Bảng 1. Hệ số Friedman’s và Kendall’s W qua các vòng.
Số chuyên
gia

Hệ số Friedman’s
(X2r)

Hệ số Kendall’s
(W)

df

Asymp. Sig.

C1-35: Nhóm tiêu chí về sử dụng tài nguyên
đất xuyên biên giới

46

49,271

,062

32

,026

C34-74: Nhóm tiêu chí về sử dụng tài nguyên
nước xuyên biên giới

46

48,030

,112

39

,152

C75-123: Nhóm tiêu chí về về sử dụng tài
nguyên rừng xuyên biên giới

46

96,681

,112

48

,000

Tất cả câu hỏi

46

146,348

,302

121

,058

C1-28: Nhóm tiêu chí về sử dụng tài nguyên
đất xuyên biên giới

35

400,901

,479

27

,000

C29-58: Nhóm tiêu chí về sử dụng tài nguyên
nước xuyên biên giới

35

609,104

,600

29

,000

Câu hỏi
Delphi vòng 1

Delphi vòng 2

C59-98: Nhóm tiêu chí về về sử dụng tài
nguyên rừng xuyên biên giới

35

358,638

,270

39

,000

Tất cả câu hỏi

35

1464,990

,503

97

,000

Nhận thấy các chỉ số đã phù hợp giả thiết nghiên cứu vì
vậy kết thúc vòng 3 Delphi và xây dựng được bộ chỉ số sử
dụng và quản lý bền vững tài nguyên tại khu vực Tam giác
phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.
Sau khi loại bỏ được các biến xấu ở vòng 1, cần đánh
giá mức độ đồng thuận của các chuyên gia tại vòng 2. Vòng
này sẽ giúp cho các chuyên gia một lần nữa khẳng định lại
ý kiến của mình và giảm thiểu độ nhiễu trong kết quả. Hệ số
Kendall’s (nằm trong khoảng từ 0-1) là một thước đo mức độ
đồng thuận đạt được và mức độ tin tưởng. Các nghiên cứu có
hệ số Kendall’s ≥0,5 được đánh giá là có mức độ đồng thuận
mạnh đến rất mạnh và mức độ tin tưởng từ cao đến rất cao.
Do đó, có thể kết thúc nghiên cứu tại đây và không phải tiếp
tục vòng 2.
Theo kết quả Delphi vòng 2, hệ số Kendall’s=0,503 (mức
độ tin tưởng: cao; mức độ đồng thuận: mạnh), vì vậy không
cần tiếp tục xây dựng lại bảng hỏi và không cần các chuyên
gia đánh giá lại. Tuy nhiên, để bộ chỉ số xây dựng được chính
xác hơn, tiến hành loại bỏ các biến xấu có giá trị trung bình
<4 trên thang đo 7 (gồm 11 biến). Điều này sẽ làm tăng độ
tin cậy và mức độ đồng thuận của các chuyên gia. Sau 3
vòng Delphi với 123 biến đầu vào, đề tài đã thu lại được 87
biến đầu ra phù hợp với giả thiết và điều kiện đưa ra. Các bộ
chỉ số này phù hợp với đặc điểm tài nguyên của 13 tỉnh thuộc
khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.
Ưu điểm của việc sử dụng kỹ thuật Delphi trong nghiên
cứu này là có thể xây dựng bộ chỉ số sử dụng hoàn toàn
mới, đây là nền tảng cho các nghiên cứu sau phát triển và
mở rộng sang các lĩnh vực khác liên quan. Kỹ thuật này
giúp đánh giá được mức độ đồng thuận và tin tưởng của các
chuyên gia một cách khách quan. Tuy nhiên, để phát triển
nghiên cứu cần mở rộng phạm vi khảo sát và từ đó đưa ra
bộ công cụ quản lý dựa trên các yếu tố về kinh tế để có thể
khuyến khích người dân khi tiến hành khai thác và bảo vệ
tài nguyên.

Như vậy, sau khi xử lý dữ liệu qua 3 vòng Delphi, từ 123
biến còn lại 87 biến thoả mãn điều kiện ban đầu. Từ đó, các
tác giả đã xây dựng được bộ chỉ số tổng hợp và quản lý bền
vững tài nguyên tại khu vực Tam giác phát triển Việt Nam Lào - Campuchia.
Kết luận
Thông qua việc sử dụng kỹ thuật Delphi, bộ chỉ số sử dụng
và quản lý bền vững tài nguyên được xây dựng cho khu vực
Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Trong đó
bao gồm các nhóm tiêu chí về: quản lý bền vững tài nguyên
đất, quản lý bền vững tài nguyên nước, quản lý bền vững tài
nguyên rừng. Các tác động của từng biến số trong các nhóm
tiêu chí ảnh hưởng đến mô hình được phân tích, trên cơ sở
đó lọc bỏ được những yếu tố không liên quan trực tiếp đến
đối tượng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xác định được:
- Các nhóm tiêu chí về quản lý bền vững tài nguyên đất
bao gồm: duy trì và nâng cao sản lượng (8 biến); giảm thiểu
rủi ro trong sản xuất xuống mức thấp nhất (4 biến); bảo vệ
tiềm năng tài nguyên và ngăn ngừa suy thoái chất lượng (5
biến); có hiệu quả kinh tế lâu dài (7 biến); có thể được xã hội
chấp nhận (3 biến).
- Các nhóm tiêu chí về quản lý bền vững tài nguyên nước
bao gồm: trữ lượng tài nguyên nước (6 biến); chất lượng nước
(2 biến); các hệ sinh thái thuỷ vực (5 biến); quản trị tài nguyên
nước (6 biến); kinh tế - xã hội trong sử dụng nước (5 biến).
- Các nhóm tiêu chí về quản lý bền vững tài nguyên rừng
bao gồm: duy trì và mở rộng quy mô của tài nguyên rừng (3
biến); duy trì sức khỏe và sức sống của rừng (3 biến); duy trì
và thúc đẩy chức năng sản xuất của rừng (4 biến); duy trì,
bảo tồn và nâng cao đa dạng sinh học (6 biến); duy trì chức
năng và điều kiện kinh tế - xã hội (10 biến); khung pháp lý,
chính sách và thể chế (5 biến); quyền hợp pháp để vận hành
và khai thác gỗ tại khu vực được chỉ định và phê duyệt đối
với các hoạt động khai thác (2 biến); tuân thủ CITES và các
yêu cầu của luật pháp và quy định môi trường có liên quan
(3 biến) ?
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Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong chăn nuôi bò thịt theo hướng hàng hóa
tại một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc
TS Nguyễn Hồng Vĩ
Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Nhằm phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng hàng hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần giải
quyết việc làm, giảm nghèo bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Khoa học và Công
nghệ (KH&CN) đã giao cho Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc thực hiện dự án “Ứng dụng tiến
bộ KH&CN xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số của một số tỉnh
trung du, miền núi phía Bắc”. Sau 3 năm thực hiện, dự án đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung đề
ra, góp phần phát triển nghề chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa bền vững tại vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi của các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang.
Mở đầu
Thực hiện Chiến lược phát
triển chăn nuôi nói chung, chăn
nuôi bò nói riêng, trong những
năm qua ngành chăn nuôi đã đạt
được những thành tựu đáng kể
về cơ cấu vật nuôi hợp lý, năng
suất và chất lượng đàn bò thịt
được nâng lên. Song kết quả đạt
được của Chiến lược phát triển
chăn nuôi bò thịt vẫn chưa đáp
ứng được nhu cầu tiêu dùng tối
thiểu trong nước về số lượng và
chất lượng. Theo thống kê của
Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, thịt bò
nuôi trong nước hàng năm mới
đáp ứng được 5-6% tổng nhu
cầu tiêu dùng về thịt các loại.
Sản lượng thịt bò trong nước mới
đáp ứng được một lượng nhỏ nhu
cầu về thịt của người tiêu dùng,
lý do bởi đàn bò trong nước tầm
vóc nhỏ, sinh trưởng chậm, năng
suất thấp. Mặc dù chương trình
Sind hóa đàn bò từ những năm
90 của thế kỷ trước đã được triển
khai, song chủ yếu thực hiện ở
những vùng có điều kiện thuận
lợi như đồng bằng, các vùng ven
đô. Việc áp dụng và triển khai ở
vùng dân tộc và miền núi còn ít
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và do nhận thức của người dân
địa phương còn hạn chế.
Khu vực trung du, miền núi
phía Bắc với lợi thế đất đai rộng
lớn, có nhiều đồng cỏ tự nhiên, là
điều kiện thuận lợi để người dân
phát triển chăn nuôi đại gia súc
nói chung, bò nói riêng. Mặc dù
được đánh giá là ngành hàng có
lợi thế, nhưng hiện nay chăn nuôi
đại gia súc ở đây phát triển chưa
xứng với tiềm năng, lợi thế, chủ
yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán,
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giá trị gia tăng còn thấp, chưa có
đầu tư vào sản xuất, chưa liên kết
được với doanh nghiệp...
Trong cơ cấu giống bò hiện
nay của các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh
Phúc và Tuyên Quang có khoảng
80% tổng đàn bò là bò vàng địa
phương, sinh trưởng chậm, khối
lượng trưởng thành thấp (trung
bình bò đực là 220-250 kg và bò
cái là 160-180 kg), tỷ lệ thịt xẻ
thấp (đạt 40-42%). Chăn nuôi bò
nơi đây vẫn theo tập quán chăn
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thả tự do kết hợp cho ăn thêm
rơm rạ, cỏ cắt, một ít bột ngô,
cám gạo vào cuối ngày; quy mô
đàn nhỏ lẻ (mỗi hộ thường nuôi
1-2 con, một số ít có điều kiện
nuôi 5-10 con); việc áp dụng các
biện pháp kỹ thuật trong cải tạo
giống bò, vỗ béo nhằm nâng cao
năng suất, chất lượng chưa được
quan tâm, hiệu quả kinh tế thấp.
Bên cạnh đó, việc dự trữ thức ăn
xanh, khô, thô làm nguồn thức ăn
dự trữ cho bò còn hạn chế, vì vậy
hàng năm cứ đến mùa đông là
có hàng trăm con trâu, bò bị chết
đói. Đây là một thiệt hại lớn về
kinh tế - xã hội, vì vậy cần đầu tư
giống cỏ có năng suất, chất lượng
cao cũng như các kỹ thuật cho
người chăn nuôi; mặt khác việc
áp dụng công nghệ chế biến phế,
phụ phẩm sẵn có của địa phương
làm nguồn thức ăn cho gia súc
cũng hết sức cần thiết...
Để giải quyết những hạn chế
nêu trên và góp phần phát triển
chăn nuôi bò thịt theo hướng
hàng hóa tại vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ
KH&CN đã giao cho Viện Chiến
lược và Chính sách dân tộc (Học
viện Dân tộc) thực hiện dự án
“Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây
dựng mô hình chăn nuôi bò thịt
tại vùng đồng bào dân tộc thiểu
số của một số tỉnh trung du, miền
núi phía Bắc”, thuộc Chương trình
“Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao
KH&CN phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội nông thôn, miền núi,
vùng dân tộc thiểu số giai đoạn
2016-2025”. Mục tiêu chính của
dự án là ứng dụng các tiến bộ
KH&CN trong chăn nuôi bò thịt
theo hướng thâm canh nhằm
nâng cao hiệu quả kinh tế trong
chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi
trường, góp phần giải quyết việc
làm, giảm nghèo bền vững tại
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi các tỉnh Phú Thọ,
Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.

Những kết quả đạt được
Sau 3 năm thực hiện (20172020), với sự nỗ lực của cơ quan
chủ trì và sự phối hợp của các
đơn vị thực hiện, dự án đã hoàn
thành đầy đủ các mục tiêu, nội
dung đề ra. Cụ thể, dự án đã đào
tạo được 10 kỹ thuật viên làm
chủ được các công nghệ chăn
nuôi bò sinh sản, bò thịt, thú y,
trồng cỏ và chế biến thức ăn thô
cho bò, vệ sinh chuồng trại; xử lý
chất thải trong chăn nuôi phù hợp
với điều kiện thực tế của các tỉnh
trung du và miền núi phía Bắc;
tập huấn cho 300 lượt người dân
tiếp thu và làm chủ các quy trình
kỹ thuật chăn nuôi bò theo hướng
hàng hóa; xây dựng thành công
mô hình nuôi bò sinh sản (tổng
số bê được sinh ra trong quá trình
thực hiện dự án là 216 con, khối
lượng bê sơ sinh ≥22 kg, tăng 1012% so với bê thường; sau khi nuôi
3 tháng, bê đạt 90-100 kg/con và
đạt 290-330 kg/con lúc 24 tháng
tuổi); mô hình nuôi bò thịt thâm
canh (nhờ ứng dụng đồng bộ các
tiến bộ KH&CN nên chỉ tiêu tăng
khối lượng đạt ≥1 kg/con/ngày);
mô hình trồng cỏ thâm canh và chế
biến thức ăn (dự án đã trồng được
6 ha cỏ voi lai VA 06 phân tán với
năng suất đạt 350 tấn/ha/năm, góp
phần tạo ra hơn 6.000 tấn thức ăn
thô xanh). Bên cạnh đó, dự án đã
xây dựng thành công mô hình xử lý
chất thải rắn trong chăn nuôi thành
phân hữu cơ tại các hộ tham gia dự
án và thu được 160 tấn phân hữu cơ,
góp phần cung cấp phân bón cho
sản xuất nông nghiệp của người dân
nói chung, trồng cỏ thâm canh nói
riêng.

Dự án đã mang lại hiệu quả
kinh tế, xã hội và môi trường thiết
thực cho địa phương và người
dân tham gia thực hiện. Cụ thể:
Hiệu quả kinh tế: trước khi thực
hiện dự án thu nhập về chăn nuôi
của người dân địa phương hầu
như không có. Sau khi tham gia
dự án, thu nhập bình quân của
một hộ dân là 2,83 triệu đồng/
tháng. Với mức thu nhập này, đã
góp phần thực hiện tiêu chí giảm
nghèo cho các hộ dân tham gia
(có 26 hộ nghèo sau khi tham gia
dự án được đánh giá thoát nghèo
lên cận nghèo và 20 hộ cận
nghèo sau khi tham gia dự án có
16 hộ thoát cận nghèo thành hộ
khá), nhất là ở các xã đặc biệt khó
khăn tại huyện Thanh Sơn, tỉnh
Phú Thọ. Bên cạnh đó, mô hình
nuôi bò sinh sản đã góp phần tạo
ra những bê con, bò thịt có khối
lượng trung bình tăng 20-30% so
với trước khi thực hiện dự án, góp
phần mang lại nguồn thu nhập ổn
định cho người dân.
Hiệu quả xã hội: dự án đã
góp phần nâng cao nhận thức
cho cán bộ, viên chức của đơn vị
chủ trì về công tác quản lý, điều
hành, hỗ trợ chuyển giao KH&CN
tại vùng dân tộc thiểu số và miền
núi, nhất là các vùng đặc biệt khó
khăn. Đồng thời giúp nâng cao
trình độ chuyên môn cho cán bộ
của đơn vị chủ trì về công nghệ
chăn nuôi bò thịt cũng như nhận
thức của cán bộ địa phương,
người dân vùng dự án và các vùng
lân cận về ứng dụng các tiến bộ
KH&CN trong chăn nuôi bò thịt
theo hướng thâm canh, đảm bảo
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vệ sinh môi trường... Sau khi kết thúc
dự án, các cán bộ kỹ thuật cơ sở và
hộ dân cơ bản đã nắm bắt và áp dụng
được các tiến bộ kỹ thuật trong chăn
nuôi bò như: thụ tinh nhân tạo nhằm
cải tạo, nâng cao năng suất đàn bò địa
phương, chăn nuôi và phòng trừ dịch
bệnh cho bò sinh sản, kỹ thuật trồng
cỏ năng suất cao, ủ và chế biến thức
ăn thô xanh cho bò về mùa khô, vỗ béo
chăn nuôi bò đực trước khi giết thịt, kết
nối tiêu thụ sản phẩm (dự án đã đào
tạo 11 cán bộ kỹ thuật viên cơ sở của
3 huyện, tập huấn nâng cao nhận thức
cho 300 hộ dân, trong đó có trên 80
người dân tộc thiểu số về các kỹ thuật
nêu trên). Ngoài ra, dự án được thực
hiện đã góp phần tạo thêm việc làm
cho hàng trăm lao động địa phương;
thúc đẩy chăn nuôi bò hướng thịt quy
mô hộ gia đình, giúp chuyển dịch cơ
cấu vật nuôi theo định hướng của địa
phương...
Hiệu quả môi trường: hiệu quả này
được minh chứng thông qua mô hình
xử lý chất thải rắn trong chăn nuôi thành
phân hữu cơ tại các hộ chăn nuôi.
Trước khi triển khai dự án, trên 90%
số hộ chăn nuôi chưa có hố gom và
ủ phân, hầu như các hộ dân chưa xử
lý chất thải chăn nuôi thành phân hữu
cơ theo công nghệ ủ phân Compost.
Sau khi dự án kết thúc, các hộ dân đã
thực hiện xây dựng 122 hố ủ phân 2
ngăn (tăng 52,5% so với mục tiêu đề
ra của dự án) để ủ phân hữu cơ theo
công nghệ Compost. Sản phẩm phân
hữu cơ sau ủ có màu đen, tơi xốp, có
thể sử dụng ngay cho cây trồng, không
chỉ góp phần quan trọng vào bảo vệ
môi trường mà còn giúp tiết kiệm kinh
phí mua phân bón cho người dân địa
phương. Từ kết quả của dự án về triển
khai mô hình hố ủ phân và tính lan tỏa
của dự án đã khẳng định dự án có hiệu
quả rõ rệt về góp phần giảm thiểu ô
nhiễm môi trường trong cộng đồng ?
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Hiệu quả từ việc
ứng dụng tiến bộ KH&CN
trong xây dựng mô hình nhân giống,
trồng và sơ chế một số cây dược liệu
tại Vĩnh Phúc
Với mục tiêu ứng dụng thành công tiến bộ khoa học và
công nghệ (KH&CN) trong phát triển một số loại cây dược
liệu nhằm tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất thuốc, góp
phần phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2018, Công ty
CP Á Đông Việt đã được Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện
dự án “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình nhân giống,
trồng và sơ chế cây dược liệu Ba kích (Morinda officinalis
How), Nhân trần (Adenosma caeruleum R.Br), Hoài sơn
(Discorea persimilis Prain et Burkill) theo GACP nhằm tạo
vùng nguyên liệu cho ngành dược tại tỉnh Vĩnh Phúc”. Dự
án đã đạt được những kết quả bước đầu, khẳng định được
hướng đi đúng của một dự án nông thôn miền núi trên địa
bàn có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển cây dược liệu như
Vĩnh Phúc.
Phát triển cây dược liệu trên địa bàn Vĩnh Phúc: hướng đi phù hợp
Trước đây, nguồn Ba kích chỉ dựa vào việc khai thác tự nhiên
từ rừng thuộc một số tỉnh phía Bắc như: Tuyên Quang, Yên
Bái, Phú Thọ, Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Ninh… Do nhu cầu
thị trường trong nước và thế giới tăng liên tục, nên nguồn dược
liệu này ngày càng khan hiếm, dẫn đến giá dược liệu Ba kích
lên tới 300-500 nghìn đồng/kg (năm 2016). Giá tăng cao, trong
khi nguồn gốc không rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ Ba kích giả, kém
chất lượng nên nhiều địa phương đã triển khai trồng Ba kích
như Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang,
Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn... Tuy nhiên, việc phát triển
cây Ba kích tại các địa phương này gặp không ít khó khăn do
quy mô nhỏ lẻ, không tập trung và thiếu đồng bộ. Tương tự như
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Ba kích, cây Nhân trần và Hoài sơn cũng gặp tình
trạng này.
Ba kích, Nhân trần, Hoài sơn là những cây dược
liệu nằm trong Chiến lược phát triển dược liệu quốc
gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030,
trong đó, cây Ba kích được quy hoạch trồng 400
ha, Hoài sơn 400 ha. Theo Quyết định số 763/QĐUBND ngày 29/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh
Phúc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội huyện Tam Đảo đến năm 2020 và tầm
nhìn 2030 thì Tam Đảo được quy hoạch thành vùng
nguyên liệu cho ngành dược và vùng phát triển du
lịch. Tam Đảo cũng là huyện có khu bảo tồn và phát
triển cây thuốc. Do vậy, việc quy hoạch và xây dựng
vùng trồng Ba kích, Nhân trần, Hoài sơn theo tiêu
chuẩn Thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu
theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (GACPWHO) là hết sức cần thiết, góp phần bảo tồn, cung
cấp dược liệu chất lượng cao cho thị trường trong
nước và xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm
hướng đến xuất khẩu.
Trước nhu cầu phát triển các loại dược liệu và
điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với việc
trồng cây dược liệu của Vĩnh Phúc (đặc biệt là vùng
núi Tam Đảo), Công ty CP Á Đông Việt đã đề nghị
và được Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện dự án “Ứng

Vườn Hoài sơn tại địa bàn dự án.

dụng KH&CN xây dựng mô hình nhân giống, trồng
và sơ chế cây dược liệu Ba kích (Morinda officinalis
How), Nhân trần (Adenosma caeruleum R.Br), Hoài
sơn (Discorea persimilis Prain et Burkill) theo GACP
nhằm tạo vùng nguyên liệu cho ngành dược tại tỉnh
Vĩnh Phúc”. Dự án có 3 mục tiêu: 1) Tiếp nhận và
làm chủ được 9 quy trình kỹ thuật sản xuất giống,
trồng, thu hoạch, sơ chế, bảo quản 3 loại dược liệu
(Ba kích, Nhân trần, Hoài sơn) tại Vĩnh Phúc theo
hướng GACP-WHO từ Viện Dược liệu; 2) Xây dựng
thành công mô hình sản xuất giống, mô hình trồng
thâm canh 3 loại dược liệu nêu trên tại huyện Tam
Đảo theo hướng GACP-WHO; 3) Xây dựng mô hình
sơ chế và bảo quản dược liệu Ba kích, Nhân trần,
Hoài sơn; 4) Đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn cho
người dân tham gia dự án.
Hiệu quả từ dự án
Đến nay, dự án đã hoàn thành các nội dung công
việc như: thiết kế mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ
tầng phục vụ dự án; thiết kế khu sơ chế và bảo quản
tập trung; lắp đặt hệ thống tưới, hệ thống chiếu
sáng; tiếp nhận các quy trình kỹ thuật trồng Ba
kích, Nhân trần, Hoài sơn theo hướng GACP-WHO;
đào tạo kỹ thuật viên cơ sở và tổ chức tập huấn kỹ
thuật cho các hộ nông dân; xây dựng mô hình nhân
giống, tạo đủ số lượng cây giống như mục tiêu của
dự án; trồng, chăm sóc Ba
kích, Nhân trần, Hoài sơn
theo các quy trình kỹ thuật
được chuyển giao…
Thực hiện dự án, Công
ty CP Á Đông Việt đã tiếp
nhận 9 quy trình nhân
giống, trồng Ba kích, Nhân
trần, Hoài sơn theo hướng
GACP-WHO; thu hoạch,
sơ chế và bảo quản các
dược liệu này từ Viện Dược
liệu. Để triển khai dự án,
20 kỹ thuật viên và 200
lượt hộ nông dân đã được
đào tạo và tập huấn. Sau
khi đào tạo, tập huấn, các
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không quá 5%, tạp chất: không quá 1%); Nhân trần
(độ ẩm: không quá 13%, tỷ lệ vụn/nát: không quá
5%, tạp chất: không quá 1%, tro toàn phần: không
quá 10%); Hoài sơn (độ ẩm khi sấy ở 70oC, áp suất
thường: không quá 12%, tạp chất: không quá 0,5%,
tro toàn phần: không quá 2%, không có màu vàng
và đỏ).

Ba kích thương phẩm được trồng tại địa bàn dự án.

kỹ thuật viên và bà con nông dân đã nắm vững các
kỹ thuật, phương pháp trồng, chăm sóc, chế biến và
bảo quản Ba kích, Nhân trần và Hoài sơn.
Đặc biệt, dự án đã xây dựng thành công các mô
hình: i) sản xuất giống Ba kích quy mô 4.000 m2
với số lượng 100.000 cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn,
sản xuất giống Nhân trần quy mô 4.000 m2 với số
lượng 3.000.000 cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn,
sản xuất giống Hoài sơn quy mô 4.000 m2 với số
lượng 1.000.000 cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn;
ii) trồng 10 ha Ba kích với tỷ lệ sống đạt trên 85%,
10 ha Nhân trần, 7 ha Hoài sơn. Đại diện đơn vị
Chủ trì dự án cho biết, quá trình sinh trưởng và phát
triển của cây giống cũng như cây thương phẩm của
3 loại dược liệu đều đáp ứng yêu cầu; dự kiến sau
khi kết thúc dự án sẽ đạt sản lượng vượt mức so với
yêu cầu đặt ra (7 tấn Ba kích, 50 tấn Nhân trần và
21 tấn Hoài sơn khô).
Để góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng
cao giá trị gia tăng của sản phẩm, một trong những
nội dung quan trọng của dự án là xây dựng hệ thống
sơ chế Ba kích, Nhân trần và Hoài sơn, bao gồm
nhà kho, nhà sơ chế/chế biến/đóng gói và máy móc/
thiết bị. Kết quả vận hành của hệ thống này đã đáp
ứng tiêu chuẩn GACP-WHO và Dược điển IV Việt
Nam: Ba kích (độ ẩm: không quá 12%, tỷ lệ vụn/nát:
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Với sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý, sự
nỗ lực của doanh nghiệp và sự hưởng ứng tích cực
của bà con nông dân được lựa chọn tham gia, đến
nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu và
nội dung đề ra. Dự kiến với sản lượng đạt được, trừ
đi các chi phí và với giá cả hiện nay, đại diện đơn
vị chủ trì dự án cho biết, trồng các cây dược liệu Ba
kích, Nhân trần và Hoài sơn có hiệu quả kinh tế vượt
trội so với các loại khác. Lợi nhuận thu được của Ba
kích, Nhân trần và Hoài sơn có thể đạt lần lượt là
160, 50 và 150 triệu đồng/ha/năm. Trong khi đó, lợi
nhuận trồng các cây khác đều thấp hơn, như: ngô
(11,3 triệu đồng/ha/năm), lạc (18,2 triệu đồng/ha/
năm), lúa (12 triệu đồng/ha/năm), đậu tương (13,7
triệu đồng/ha/năm), bạch đàn (8,4 triệu đồng/ha/
năm).
Bên cạnh hiệu quả về kinh tế, việc trồng thành
công 27 ha dược liệu của dự án sẽ tạo tiền đề cho
huyện Tam Đảo phát triển 50 ha cây dược liệu vào
năm 2025, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ
cấu cây trồng theo hướng hiệu quả, bền vững, tăng
thu nhập cho người dân. Ngoài ra, dự án đã tạo việc
làm trực tiếp cho khoảng 50 lao động thường xuyên
và hàng chục lao động thời vụ. Với điều kiện vị trí địa
lý, khí hậu thuận lợi và sự thành công dự án, khả năng
phát triển diện tích trồng Ba kích, Nhân trần, Hoài
sơn trong các hộ nông dân là hoàn toàn khả thi. Điều
này góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông
dân, tạo việc làm cho lao động nông nhàn, thúc đẩy
quá trình “xanh hóa” rừng và bảo vệ môi trường ?
VVH
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Huyện Tân Yên (Bắc Giang) ứng dụng tiến bộ KH&CN để phát triển một số cây ăn quả

H

uyện Tân Yên (Bắc Giang) có
nhiều lợi thế để phát triển cây ăn
quả tập trung. Tuy nhiên, trên địa bàn
huyện, các giống cây trồng mới không
nhiều, năng suất thấp, chất lượng kém;
phần lớn người dân tự nhân giống bằng
cách giâm, chiết cành hoặc gieo hạt,
công nghệ trồng, chăm sóc còn hạn
chế... Trước thực tế đó, dự án “Ứng dụng
tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN)
sản xuất nhãn chín muộn PHM99-1.1,
bưởi đỏ Hòa Bình và ổi OĐL1 phục vụ tiêu
thụ trong nước và xuất khẩu tại huyện
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang” đã được triển
khai nhằm khắc phục những hạn chế nêu
trên. Dự án tạo cơ hội để bà con nông dân
tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ KH&CN,
phát triển các giống cây ăn quả mới nhằm
nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng
nhu cầu thị trường.

Dự án được thực hiện với 90 ha (50 ha
nhãn, 30 bưởi đỏ Hòa Bình và 10 ha ổi),
triển khai tại 12 xã: Lan Giới, Ngọc Vân,
Liên Sơn, Cao Thượng, Hợp Đức, Việt
Lập, Quế Nham, An Dương, Tân Trung,
Liên Chung, Việt Ngọc và Đại Hóa. Các
vườn sản xuất được ứng dụng hệ thống
tưới nhỏ giọt. Việc trồng, chăm sóc, thu
hái, bảo quản sau thu hoạch được thực

hiện theo quy trình của cơ quan chuyển
giao công nghệ. Có 11 quy trình công
nghệ được chuyển giao và hỗ trợ ứng
dụng cho người dân tại các xã trong vùng
dự án như kỹ thuật nhân giống, ghép,
trồng và thâm canh, rải vụ thu hoạch...
Bên cạnh đó, dự án cũng đã đào tạo,
hướng dẫn kỹ thuật cho 10 kỹ thuật viên;
tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho 100
lượt nông dân tham gia các mô hình cũng
như nông dân trong vùng về kỹ thuật
trồng và chăm sóc nhãn, bưởi, ổi. Dự án
đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung và
đảm bảo tiến độ đề ra. Hầu hết mô hình
sản xuất cây ăn quả của dự án đều mang
lại hiệu quả cao, thiết thực góp phần phát
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện
Tân Yên ?

Bình Thuận: Ứng dụng công nghệ xử lý nước
nhiễm phèn phục vụ người dân vùng khó khăn

T

ỉnh Bình Thuận hiện có hàng
chục ngàn hộ dân đang sinh
sống tại những khu vực có nguồn nước
ngầm nhiễm phèn, đặc biệt là các
huyện thuộc vùng sâu, vùng xa như
Hàm Tân, Tuy Phong, Hàm Thuận
Bắc, Hàm Thuận Nam. Mặc dù biết
việc sử dụng nước nhiễm phèn sẽ gây
hại cho sức khỏe (mắc bệnh ngoài da,
gây loãng xương, ảnh hưởng máu...)
nhưng người dân vẫn phải sử dụng vì
không có nguồn nước thay thế.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế của
địa phương, Trung tâm Thông tin và
Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Thuận
đã đề xuất và được Bộ KH&CN cho
phép triển khai dự án nông thôn miền
núi: “Xây dựng mô hình xử lý nước
nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt cho
các vùng bị tác động của biến đổi
khí hậu làm ảnh hưởng đến nguồn
nước ở các địa phương trong tỉnh
Bình Thuận”. Thông qua dự án, 400
hộ dân tại các xã vùng sâu, vùng xa,
hộ khó khăn của tỉnh đã được lắp

đặt hệ thống xử lý nước nhiễm phèn
công suất 3 m3/ngày. Nước sau xử lý
đạt các chỉ tiêu an toàn theo quy định
của Bộ Y tế (QCVN 02:2009/BYT).
Hệ thống xử lý nước nhiễm phèn này
có ưu điểm là không dùng hóa chất
để keo tụ mà sử dụng oxy của không
khí để tăng cường quá trình oxy hoá
nguồn nước ngầm. Asen được loại
bỏ khỏi nước trong bể lọc cát nhờ sự
đồng kết tủa với Fe(OH)3 trên bề mặt
của các hạt cát và không gian giữa
các lỗ rỗng trong lớp cát. Fe(II) ở dạng
hòa tan trong nước sẽ bị oxy hóa bởi
oxy của không khí để tạo thành kết tủa
Fe(OH)3. Fe(OH)3 sẽ được hấp phụ
trên bề mặt các hạt cát và tạo thành
một lớp hấp phụ mỏng. Asen(V) và
Asen(III) trong nước sẽ được hấp phụ
vào lớp Fe(OH)3 đó và bị giữ lại ở lớp
vật liệu lọc. Kết quả, nước ra khỏi bể
lọc đã được loại bỏ sắt và Asen. Các
hộ dân tham gia dự án được tập huấn
về kỹ thuật vận hành, sử dụng, bảo trì,
bảo dưỡng hệ thống xử lý nước nhiễm
phèn. Nhiều hộ dân ngoài dự án đã

Người dân tham quan mô hình xử lý
nước nhiễm phèn tại Hàm Thuận Nam
(nguồn: Báo Bình Thuận).
tự nguyện đầu tư kinh phí lắp đặt hệ
thống lọc nước này.
Dự án được các chuyên gia đánh
giá là không chỉ mang lại hiệu quả
kinh tế - xã hội lớn mà còn góp phần
giúp các địa phương đạt được các tiêu
chí sử dụng nước sạch theo Chương
trình mục tiêu quốc gia nước sạch và
vệ sinh môi trường nông thôn ?
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Bắc Cực đang “bốc cháy”:
Báo động khủng hoảng khí hậu toàn cầu
Nói đến Bắc Cực người ta thường nghĩ đến giá lạnh và băng tuyết,
nơi đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu của trái
đất. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiệt độ tại Bắc Cực có xu
thế tăng liên tục (tháng 6 vừa qua đã có lúc lên tới 38oC), hàng
trăm vụ hỏa hoạn xảy ra khiến nhiều cánh rừng bị thiêu trụi hoặc
cháy âm ỉ trong nhiều tháng, băng tan với tốc độ chưa từng có
trong lịch sử... Bắc Cực - hay chí ít là một phần của nó đang bốc
cháy. Điều đó khiến các nhà khoa học thực sự lo lắng đối với phần
còn lại của thế giới.
Nhiệt độ nóng kỷ lục
Đông Siberia nổi tiếng với nhiệt độ mùa đông
lạnh nhất ở Bắc bán cầu (nhiệt độ trung bình mùa
đông khoảng -500C, mùa hè khoảng 200C). Chính vì
vậy, năm 2020, nhiệt độ khu vực này đã khiến các
nhà khí tượng học kinh ngạc khi có lúc lên tới 380C
(ngày 20/6/2020).

trung bình trong cùng giai đoạn 2003-2018; màu
xanh lạnh hơn trung bình. Bản đồ dựa trên dữ liệu từ
máy đo quang phổ hình ảnh độ phân giải vừa phải
(MODIS) từ vệ tinh của NASA. Gavin Schmidt (Viện
trưởng Viện Nghiên cứu vũ trụ Goddard của NASA)
cho biết: Bắc Cực đang nóng lên nhanh gấp đôi so
với phần còn lại của hành tinh.
Trong một báo cáo về sự ấm lên của Bắc Cực,
các nhà khoa học châu Âu đã kiểm tra dữ liệu nhiệt
độ lịch sử và phát hiện ra rằng nhiệt độ của Siberia
đã ấm lên bất thường kể từ tháng 1/2020. Nhóm
nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu đến tận năm 1880
và không thể tìm thấy bất kỳ một đợt nắng nóng dữ
dội nào tương tự như những gì đang xảy ra. Các
khu vực khác ở Bắc Cực cũng đã ghi nhận nhiệt
độ cao kỷ lục. Nizhnyaya Pesha đạt 30oC vào ngày
9/6/2020, Khatanga đạt 25oC vào ngày 22/5/2020
(thời điểm này các năm khác nhiệt độ ban ngày nơi
đây chỉ khoảng 0oC).
Báo động khủng hoảng khí hậu toàn cầu

Hình 1. Nhiệt độ bề mặt đất của Siberia từ 19/3-20/6/2020.

Hình ảnh trên cho thấy sự bất thường về nhiệt
độ bề mặt đất của Siberia từ ngày

19/3 đến ngày
20/6/2020. Màu đỏ mô tả các khu vực nóng hơn
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Việc Bắc Cực nóng lên đang gây ra nhiều hệ
lụy. Sự cố tràn dầu thảm khốc ngày 29/5/2020 tại
Nhà máy Nhiệt điện số 3 của Norilsk-Taimyr (thuộc
thành phố Norilsk của Bắc Cực) khiến Tổng thống
Nga Vladimir Putin phải tuyên bố tình trạng khẩn
cấp, có một phần nguyên nhân từ việc tan lớp băng
vĩnh cửu nằm phía dưới bể ngầm chứa nhiên liệu

Khoa học và đời sống

Hình 2. Một cánh rừng đang bốc cháy ở Siberia.

khiến bể bị sập. Khoảng 20.000 tấn dầu đã tràn
ra con sông gần đó, gây ra thảm họa môi trường
không dễ gì giải quyết. Đây là sự cố tràn dầu lớn thứ
hai trong lịch sử nước Nga hiện đại. Trước đó, năm
2011, một phần tòa nhà dân cư ở Yakutsk, thành
phố lớn nhất của Cộng hòa Sakha (nằm ở Bắc Cực)
cũng đã bị sụp đổ do tan băng và sụt lún mặt đất.
Cuối năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã
lên tiếng đầy lo lắng về sự nóng lên bất thường của
Bắc Cực: “Một số thành phố của chúng tôi ở Bắc
Cực được xây dựng trên những lớp băng vĩnh cửu.
Nếu băng bắt đầu tan, hậu quả thực sự rất nghiêm
trọng”. Các nhà khoa học dự báo, đến năm 2050,
hàng ngàn km đường ống và đường giao thông, các
tòa nhà, mỏ dầu và bể chứa, cảng hàng không, các
cơ sở hạ tầng... trên khắp Bắc Cực sẽ bị ảnh hưởng
nghiêm trọng khi mà gần 1/4 đất liền nơi đây nằm
trên lớp băng vĩnh cửu. Thiệt hại có thể lên tới hàng
trăm tỷ USD.
Nhiệt độ tăng khiến cháy rừng xảy ra thường
xuyên hơn ở Bắc Cực. Tháng 8 năm ngoái, hơn 4
triệu ha rừng ở Siberia đã bốc cháy. Năm nay, các
đám cháy bắt đầu diễn ra sớm hơn nhiều so với
khởi đầu thông thường vào tháng 7. Thời tiết ấm
áp hơn đã tạo điều kiện cho sâu bướm ăn cây phát
triển nhanh chóng thành dịch. Cháy rừng ở Bắc Cực
cũng gây hậu quả rất lớn đối với khí hậu toàn cầu
khi mà diện tích rừng nơi đây bao phủ 33% diện
tích đất bề mặt trái đất và lưu trữ khoảng 50% lượng
carbon trong lòng đất trên thế giới - nhiều hơn lượng
carbon nằm trong tất cả thực vật trên thế giới và
tương đương với lượng carbon trong khí quyển.
Nhiệt độ cao, cháy rừng, băng vĩnh cửu tan sẽ giải

phóng khí carbon và metan đang bị lưu giữ. Chuyên
gia về khí metan ở Bắc Cực - Katey Walter Anthony
(Đại học Alaska, Mỹ) cho biết: “Khí carbon dioxide
và metan thoát ra từ các địa điểm tan băng vĩnh cửu
và các vụ cháy không chỉ tồn tại ở Bắc Cực mà sẽ
hòa vào khí quyển và lưu thông trên toàn cầu, góp
phần làm tăng nồng độ khí nhà kính”. Theo Báo cáo
Bắc Cực năm 2019 của Cơ quan Quản lý khí quyển
và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), băng tan khắp
Bắc Cực có thể sẽ thải ra khoảng 300-600 triệu tấn
carbon ròng mỗi năm vào bầu khí quyển trái đất. Kể
từ khi có dữ liệu vệ tinh (năm 1979) đến nay, băng
ở Bắc Cực vào mùa hè đã mất tới 40% diện tích và
70% khối lượng. Đây là một trong những dấu hiệu rõ
ràng nhất về sự nóng lên toàn cầu.
Vùng cực của trái đất có nhiệt độ lạnh không
chỉ vì nhận được ít ánh nắng mặt trời trực tiếp mà
còn vì nơi đây có những khối băng trắng khổng lồ
có tác dụng như tấm gương phản xạ hầu hết ánh
sáng mặt trời trở lại không gian. Trong khi đó nước
biển lại hấp thụ nhiệt từ ánh sáng mặt trời. Chính vì
vậy, khi băng ở Bắc Cực tan chảy sẽ làm nước biển
tăng lên, đồng thời lộ ra nhiều nước biển hơn, khiến
đại dương hấp thụ nhiệt nhiều hơn, tạo ra một vòng
luẩn quẩn khiến nhiệt độ trái đất ngày càng ấm lên.
Bắc Cực ấm lên cũng đã đẩy nhanh sự tan chảy của
dải băng dày hàng km của Greenland, dẫn đến tổn
thất 600 tỷ tấn băng trong năm qua, chiếm khoảng
40% tổng mực nước biển dâng trong năm 2019.
Băng Bắc Cực còn ảnh hưởng đến thời tiết trên
toàn thế giới thông qua việc tác động tới dòng hải
lưu. Đại dương và không khí hoạt động như động
cơ nhiệt, vận chuyển nhiệt đến các cực một cách
thường xuyên thông qua hoàn lưu khí quyển và
dòng hải lưu để tạo ra sự cân bằng. Diện tích băng
biển giảm sẽ ảnh hưởng đến những quá trình này.
Nhiệt độ vùng cực ấm lên phá vỡ lưu lượng nhiệt
tổng thể của trái đất, trong khi hướng gió thay đổi
đẩy nhiều băng hơn từ biển Bắc Cực về phía Đại
Tây Dương. Tại đây, chúng sẽ tan thành nước lạnh
và ngăn cản dòng hải lưu ấm lưu chuyển từ vùng
nhiệt đới. Theo các nhà khoa học, trong thế kỷ qua,
mực nước biển trung bình toàn cầu đã tăng 10-20
cm. Trên toàn cầu, tháng 5 đã ấm hơn 0,63oC so
với trung bình các tháng 5 (tính từ 1981 đến 2010),
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thì bây giờ (tháng 6) cũng đã nở hoa.
Trong khi đó, người dân làng không
quen với nhiệt độ cao đã bị đau đầu
và gặp các vấn đề về da. Những đàn
cá cũng không còn thấy xuất hiện vì
chúng lặn sâu xuống đáy biển. Các
ngư dân đang vô cùng đau khổ”.

Hình 3. Băng đang tan chảy trên biển Bắc Cực.

nhiệt độ tăng cao hơn ở các vùng Alaska, châu Âu,
Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi và Nam Cực.
Sự nóng lên bất thường của Bắc Cực còn làm
giảm chênh lệch nhiệt độ và áp suất giữa Bắc Cực
và vĩ độ thấp - nơi có nhiều người sinh sống. Điều
này có thể làm suy yếu và cản trở dòng khí quyển
luân chuyển, gây nên các hiện tượng thời tiết cực
đoan như nắng nóng liên tục hoặc mưa kéo dài ở
nhiều nơi. Bên cạnh đó, những thay đổi ở Bắc Cực
có tác động mạnh mẽ đến hệ sinh thái động, thực
vật nơi đây, từ thực vật phù du đến động vật có vú
như hải cẩu, hải mã, cá voi và gấu; đồng thời tác
động trực tiếp đến người dân ở Bắc Cực, vốn chủ
yếu sống dựa vào săn bắn và thu hoạch tài nguyên
bản địa. Điển hình như lãnh nguyên của làng
Russkoye Ustye (Siberia) cũng đang bốc cháy. Khu
định cư này là một trong những tiền đồn nổi tiếng
nhất của Nga bởi vì người dân tộc Nga đầu tiên đã
đến đây định cư vào thế kỷ 16, 17. Các tòa nhà cũ
của ngôi làng này đã chìm xuống sông trong 3 thập
kỷ qua do sự xói mòn và tan băng vĩnh cửu gây ra.
Trưởng làng, ông Portnyagin cho biết những năm
gần đây, các loài chim chưa từng bay xa đến Bắc
Cực như vậy. Ông nói: “Đây là năm thứ 2 liên tiếp
chúng tôi không còn có thể đi xe trượt tuyết trong
tháng 6. Hoa Tundra thường nở vào giữa tháng 7
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Trong khi người dân và các nhà
khoa học đang rất lo lắng về những
thay đổi bất thường và nhanh chóng
của khí hậu Bắc Cực cũng như tương
lai của khí hậu toàn cầu, thì các nhà
chính trị lại dường như đang quan tâm
hơn tới khía cạnh kinh tế và quyền
kiểm soát Bắc Cực. Sở dĩ như vậy vì
vùng cực này chứa đựng nguồn tài
nguyên khổng lồ (30% trữ lượng khí
đốt và 13% trữ lượng dầu mỏ của thế
giới chưa được khai thác; nhiều mỏ
kim loại hiếm dùng để chế tạo linh
kiện điện tử và vũ khí). Khi băng tan, việc khai thác
các nguồn tài nguyên này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Lựa chọn kinh tế hay khí hậu là bài toán đang được
đặt ra và gây nhiều tranh cãi ?
Ngô Minh Hùng (tổng hợp)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.vhttps://phys.org/news/2020-06-arctic-siberianalarms-scientists.html.
2 . v h t t p s : / / w w w. t h e g u a r d i a n . c o m / e n v i r o n m e n t /
2020/jun/17/climate-crisis-alarm-at-record-breakingheatwave-in-siberia.
3. https://time.com/5855604/siberia-climate-change/.
4.vnationalgeographic.com/science/2020/06/what-100degree-day-siberia-means-climate-change/.
5. https://www.thiennhien.net/2019/05/13/cach-doi-phovoi-su-nong-len-toan-cau-ve-quyen-kiem-soat-bac-cuc/.
6.vhttps://vnexpress.net/7-vai-tro-khong-the-thay-thecua-bang-bien-bac-cuc-3663030.html
7.vhttps://www.greenpeace.org/usa/arctic/issues/
global-warming/.
8.vhttps://www.nytimes.com/2020/06/25/world/europe/
siberia-heat-wave-climate-change.html
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Bệnh bạch hầu và một số vấn đề cần quan tâm
PGS.TS Trần Đình Bình, ThS Trần Thanh Loan
Đại học Huế

Trực khuẩn gây bệnh bạch hầu được biết từ rất sớm, và kháng độc tố của bệnh được phát hiện vào
cuối thế kỷ XIX. Bệnh đã gây tử vong cho hàng nghìn người trên thế giới. Ở Việt Nam, từ tháng 1/2020
đến nay, tại bốn tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai), và 2 tỉnh Bình Phước,
Quảng Trị đã ghi nhận hơn 100 ca dương tính (trong đó có 3 ca đã tử vong). Ngoài dễ lây nhiễm thì
với các triệu chứng ban đầu gần giống như viêm họng, cảm lạnh thông thường (đau họng, ho, sốt
kèm ớn lạnh) nên dễ bị bỏ qua dẫn đến phát hiện bệnh muộn.
Bạch hầu và các biến chứng
Bệnh bạch hầu được bác sĩ người
Hy Lạp Hippocrates miêu tả lần đầu
tiên vào thế kỷ thứ V TCN1, và trong
một số tài liệu cũng đề cập đến sự
hoành hành của bệnh này ở Ai Cập
cổ đại2. Các nhà khoa học đã tìm ra
trực khuẩn gây bệnh vào khoảng từ
1883-1884.
Dịch tễ học và đường lây truyền
Người vừa là ổ chứa của vi khuẩn,
vừa là nguồn truyền bệnh. Người
bệnh thường đào thải trực khuẩn từ
giai đoạn khởi phát và giai đoạn lây
bệnh có thể kéo dài khoảng 2 tuần
hoặc ngắn hơn. Người lành mang trực
khuẩn bạch hầu3 có thể từ vài ngày
đến 3-4 tuần. Trực khuẩn bạch hầu
là nguyên nhân gây bệnh bạch hầu ở
người, thường gặp nhất là ở trẻ em từ
https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria.

1

Ví dụ, trong cuốn “Các bệnh gây hại cho Ai
Cập cổ đại” (Disease that afflicted people of
Ancient Egypt” có 5/34 bệnh lây truyền qua
không khí gồm: dịch hạch, bạch hầu, đậu
mùa, lao và bệnh than.
2

3
Trực khuẩn bạch hầu là vi khuẩn hiếu
khí, phát triển ở môi trường nuôi cấy thông
thường, nhưng phát triển tốt và nhanh ở
môi trường có máu và huyết thanh; nhiệt độ
thích hợp là 37oC, pH từ 7,6-8. Trực khuẩn
bạch hầu nhạy cảm với nhiệt độ cao (56oC
vi khuẩn sẽ chết trong vòng 5 phút), tuy
nhiên lại tồn tại khá lâu ở nhiệt độ thường và
điều kiện khô, lạnh.

2 đến 7 tuổi. Bệnh có ở khắp nơi, xảy
ra quanh năm nhưng gặp nhiều về
mùa lạnh, chủ yếu lây trực tiếp qua
đường hô hấp khi người mang mầm
bệnh nói, ho hoặc hắt hơi. Ngoài ra,
vi khuẩn bạch hầu còn có thể lây lan
gián tiếp qua đồ chơi của bệnh nhi
hoặc áo quần của nhân viên y tế dính
các chất tiết đường hô hấp hoặc qua
các chất dịch ở tổn thương ngoài da.
Khả năng gây bệnh
Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng,
nhiễm độc cấp tính, có thể gây thành
dịch với nhiều thể lâm sàng và tỷ lệ
tử vong tương đối cao với 2 biểu hiện
chính: gây màng giả ở họng cùng với
nổi hạch ở cổ và nhiễm độc toàn thân
với các triệu chứng lâm sàng điển
hình như các mảng màu trắng, có độ
dày tại vùng hầu họng và amiđan.
Ngoài ra, còn kèm theo các biểu hiện
sốt, vùng cổ nổi hạch to, da tái xanh,
thường chảy nước bọt, ho khan hoặc
ho có đờm kèm đau rát họng… Ban
đầu người nhiễm bệnh sẽ đau họng,
ho và sốt kèm ớn lạnh. Các triệu
chứng này tăng nặng. Điều đáng
quan tâm là triệu chứng bệnh như bị
cảm lạnh dễ bị bỏ qua, dẫn đến phát
hiện bệnh muộn. Tùy thuộc vào vị trí
vi khuẩn gây tổn thương, bệnh bạch
hầu sẽ có các biểu hiện cụ thể:
Bệnh bạch hầu mũi trước: bệnh
nhân sổ mũi, chảy mũi ra chất mủ

nhầy đôi khi có lẫn máu. Khi thăm
khám bác sỹ có thể thấy màng trắng
ở vách ngăn mũi. Thể bệnh này
thường nhẹ do độc tố của vi khuẩn ít
hoặc không vào máu.
Bệnh bạch hầu họng: bệnh nhân
mệt mỏi, đau cổ họng, chán ăn, sốt
nhẹ. Sau 2-3 ngày, sẽ xuất hiện một
đám hoại tử tạo thành lớp màng giả
màu trắng bẩn, dai và dính chắc vào
tổ chức bên dưới niêm mạc hoặc
amiđan, hoặc có thể lan rộng bao
phủ cả vùng hầu họng. Trong thể
bệnh này, ngoại độc tố bạch hầu vào
máu số lượng nhiều và có thể gây
tình trạng nhiễm độc toàn thân. Một
số bệnh nhân có thể bị phù nề vùng
dưới hàm và sưng các hạch vùng cổ,
làm cổ bạnh ra. Những trường hợp
nhiễm độc nặng, bệnh nhân sẽ rất
mệt mỏi, da xanh tái, mạch nhanh,
đờ đẫn, hôn mê. Các bệnh nhân này
nếu không được điều trị tích cực có
thể tử vong trong vòng 6-10 ngày.
Bệnh bạch hầu thanh quản: là thể
bệnh tiến triển nhanh và nguy hiểm
nhất. Bệnh thường biểu hiện bằng
dấu hiệu sốt, khàn tiếng, ho. Khi
khám họng, có thể thấy các màng
giả ngay tại thanh quản hoặc từ hầu
họng lan xuống. Nếu không được xử
trí kịp thời, các màng giả này lan rất
nhanh, có thể gây tắc nghẽn đường
thở, làm bệnh nhân suy hô hấp và tử
vong nhanh chóng.
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nếu sau 3 ngày hoặc bệnh lan tỏa.

Bạch hầu họng và amiđan		

Bạch hầu da

Hình 1. Vị trí các tổn thương bệnh bạch hầu.

Bệnh bạch hầu các vị trí
khác: thường rất hiếm gặp, trực khuẩn
bạch hầu có thể gây loét ở da (bạch
hầu da), niêm mạc (mắt, âm đạo, ống
tai…), tổn thương dai dẳng, chậm hồi
phục. Ngoại độc tố bạch hầu ngoài
cùng vi khuẩn gây tổn thương tại chỗ,
độc tố còn vào máu gây triệu chứng
nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân,
đặc biệt có thể gây một số biến chứng
nghiêm trọng, như: viêm cơ tim, viêm
dây thần kinh, viêm phổi và suy hô
hấp có thể xuất hiện do hậu quả của
liệt cơ hoành. Các biến chứng khác
có thể xảy ra như viêm kết mạc mắt
hoặc suy hô hấp do tắc nghẽn đường
hô hấp, đặc biệt là nhũ nhi. Tỷ lệ tử
vong của bệnh vào khoảng 5-10%,
và có thể lên tới 20% ở trẻ em dưới
5 tuổi và người lớn trên 40 tuổi; tỷ lệ
này dường như không thay đổi trong
50 năm qua.
Phòng tránh và điều trị bệnh
Phòng bệnh chung: bệnh lây
chủ yếu qua đường hô hấp, do vậy
cần cách ly triệt để đối với người
bệnh đang được điều trị và người lành
mang mầm bệnh. Thường xuyên rửa
tay bằng xà phòng; che miệng khi ho
hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể,
mũi, họng hàng ngày; tránh tiếp xúc
với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ
mắc bệnh. Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ,
lớp học thông thoáng, sạch sẽ và
có đủ ánh sáng. Người có dấu hiệu
mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh
bạch hầu phải được cách ly và đưa
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đến cơ sở y tế để được khám, điều
trị kịp thời. Người dân trong ổ dịch
cần chấp hành nghiêm túc việc uống
thuốc phòng và tiêm vắc xin phòng
bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ
quan y tế.
Phòng bệnh đặc hiệu: biện pháp
phòng bệnh tốt nhất hiện nay là tiêm
vắc xin giải độc tố bạch hầu có hệ
thống cho trẻ em dưới 1 tuổi để gây
miễn dịch cơ bản. Tiêm nhắc lại sau
1 và 5 năm để củng cố miễn dịch.
Hiện ở nước ta đang dùng vắc xin hỗn
hợp DTC (Diphterie-Tetanie-Cough).
Theo số liệu của Chương trình tiêm
chủng mở rộng, ở trẻ em dưới 5 tuổi,
tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phối hợp có
chứa thành phần kháng nguyên bạch
hầu trong nhiều năm đạt trên 90%.
Tuy nhiên đối với người lớn, chương
trình vắc xin phòng bệnh bạch hầu
chỉ tiêm chủng dịch vụ nên khả năng
bảo vệ của vắc xin trong cộng đồng
người lớn sẽ thấp.
Điều trị: nguyên tắc chung là
trung hòa độc tố bạch hầu bằng cách
tiêm kháng độc tố bạch hầu (SAD)
kịp thời. SAD được điều chế từ huyết
tương hay huyết thanh ngựa khỏe
mạnh, mỗi ống tiêm chứa 10.00020.000 đvqt/ml. Trước khi tiêm, cần
phát hiện tiền sử mẫn cảm với huyết
thanh ngựa và các bệnh dị ứng khác.
Liều thường dùng, người lớn và trẻ em
là 20.000-40.000 UI đối với bạch hầu
họng - thanh quản trong 48 giờ đầu;
40.000-60.000 UI nếu có tổn thương
ở vùng mũi họng; 80.000-120.000 UI
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Tiếp đến, diệt trực khuẩn bạch
hầu bằng kháng sinh: mặc dù không
thể điều trị thay thế kháng độc tố
nhưng kháng sinh rất cần thiết để
ngăn chặn sự sản xuất tiếp tục
độc tố của vi khuẩn. Hiện có 2 loại
kháng sinh được khuyến cáo dùng là
penicillin, erythromycin, trong trường
hợp cấp cứu, cho bệnh nhân thở ô xy
hoặc mở khí quản.
Như vậy bệnh bạch hầu rất nguy
hiểm, có thể dẫn tới tử vong nhanh
chóng. Vì vậy, để phòng tránh nhiễm
bệnh, khi đi du lịch, công tác hoặc
sống trong khu vực có dịch, cần tuân
thủ các biện pháp phòng bệnh để
ngăn chặn bệnh lây lan trong cộng
đồng và bùng phát thành dịch ?
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lê Văn An, Trần Đình Bình, Ngô Viết
Quỳnh Trâm và cộng sự (2016), Giáo trình
Vi sinh y học, Nhà xuất bản Đại học Huế.
2. Bộ Y tế (2018), Thông tư 38/2017/
TT-BYT quy định danh mục bệnh truyền
nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng
vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.
3. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/
The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2957-QD-BYT2020-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-benhbach-hau-447421.aspx.
4.http://vncdc.gov.vn/vi/phong-chongdich-benh-viem-phoi-cap-ncov/13976/boy-te-phat-dong-chien-dich-tiem-vac-xinphong-chong-dich-bach-hau-tai-4-tinh-taynguyen.
5. Cục Y tế dự phòng (2018), Sổ tay xét
nghiệm bệnh truyền nhiễm, tập II, tr. 40-63.
6.vhttps://doisongvietnam.vn/taynguyen-ghi-nhan-119-truong-hop-duongtinh-voi-bach-hau-100595-9.html.
7.vhttps://www.researchgate.net/
publication/281558107_DISEASE_THAT_
AFFLICTED_PEOPLE_OF_ANCIENT_
EGYPT.
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Medicine Patent Pool:
Giải pháp cho bài toán về thuốc trước những đại dịch
Phùng Minh Hải, Đỗ Phương Nhung
Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Bài viết giới thiệu một mô hình đã thành công trong việc tiếp
cận và hạ giá thuốc điều trị HIV/AIDS của Medicine Patent Pool
(MPP). MPP được thiết kế để vượt qua các rào cản do bảo hộ
bằng sáng chế đối với dược phẩm tại các quốc gia đang phát
triển thông qua quản lý tập trung các bằng sáng chế về thuốc
HIV trong một quỹ sáng chế dùng chung có mục tiêu duy nhất
là sức khỏe con người trên quy mô toàn cầu. Từ thành công với
căn bệnh thế kỷ AIDS của MPP, chúng ta hoàn toàn có thể hy
vọng thuốc điều trị và vắc-xin phòng ngừa Covid-19 sẽ đến với
người bệnh với giá cả hợp lý.
Mở đầu
Trong 40 năm qua, đại dịch
HIV/AIDS đã cướp đi sinh mạng
của hơn 35 triệu người trên thế
giới. Theo thống kê của Chương
trình phối hợp của Liên hợp quốc
về HIV/AIDS (UNAIDS), trên toàn
thế giới có 37,9 triệu người đang
sống chung với loại virus nguy
hiểm này và 23,3 triệu người
bệnh đang điều trị bằng thuốc
kháng HIV (kháng retrovirus,
ARV). Năm 2018, số ca tử vong
do nhiễm HIV là khoảng 770.000
trường hợp, giảm 30.000 ca so
với năm 2017 và 33% so với năm
2010 - thời điểm cả thế giới ghi
nhận 1,2 triệu ca nhiễm HIV tử
vong.
Tuy bệnh không thể chữa khỏi
và cũng không có vắc-xin chủng
ngừa, nhưng điều trị bằng thuốc
ARV có thể làm chậm tiến trình

của bệnh và kéo dài tuổi thọ
của người bệnh thêm 8-12 năm
(thậm chí lâu hơn nếu uống đều
đặn và đủ liều). Thuốc kháng
HIV cần phải được uống mỗi
ngày, nếu không thì virus có thể
nhanh chóng vượt khỏi kiểm soát
và trở nên kháng thuốc. Ngay cả
khi HIV chuyển sang giai đoạn
AIDS với những triệu chứng đặc
trưng thì việc điều trị bằng ARV
cũng có thể kéo dài tuổi thọ của
bệnh nhân (trung bình là hơn 5
năm). Trong khi đó, nếu không
điều trị bằng ARV thì bệnh nhân
AIDS thường sẽ chết trong vòng 1
năm. Tuy điều trị bằng thuốc ARV
có thể làm giảm nguy cơ tử vong
và các biến chứng nhưng chi phí
tiền thuốc rất tốn kém và có thể
gây ra các tác dụng phụ về sức
khỏe cho người sử dụng.
Do thuốc ARV thuộc sở hữu

của các tập đoàn lớn về dược
phẩm trên thế giới nên khi thuốc
đến được tay người bệnh giá cả
không hề rẻ, gây khó khăn cho
việc điều trị bệnh và đẩy lùi đại
dịch HIV/AIDS, nên cần phải có
giải pháp cho việc hạ giá thành
của thuốc điều trị này.
Quá trình hình thành và hiệu quả của
MPP
Tại Hội nghị quốc tế về AIDS
tổ chức ở Barcelona, Tây Ban
Nha vào năm 2002, Tổ chức sinh
thái tri thức quốc tế (Knowledge
Ecology International - KEI) lần
đầu tiên đã đưa ra ý tưởng xây
dựng một quỹ sáng chế về thuốc
điều trị HIV. Trên cơ sở nghiên
cứu các quỹ sáng chế chung do
Chính phủ Hoa Kỳ thành lập năm
1917 để vượt qua những rào cản
về sáng chế trong ngành công
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nghiệp sản xuất máy bay1, KEI tin
rằng có thể áp dụng một phương
thức tương tự để vượt qua các rào
cản bằng sáng chế trong ngành
công nghiệp thuốc điều trị HIV.
Đến năm 2006, Tổ chức sức
khỏe toàn cầu (UNITAID) được
thành lập để tài trợ bền vững, lâu
dài cho các loại thuốc và chẩn
đoán HIV/AIDS, bệnh lao và sốt
rét ở các nước đang phát triển.
Tổ chức bác sỹ không biên giới
(MSF)2, với sự hỗ trợ từ KEI đã đệ
trình đề xuất thành lập một quỹ
sáng chế chung về thuốc HIV lên
UNITAID và Bộ Ngoại giao Pháp
vào tháng 6/2006. Vào thời điểm
đó, UNITAID được coi là đơn vị tốt
nhất để thực hiện sáng kiến quỹ
sáng chế chung về thuốc. Tháng
7/2008, UNITAID đã thông qua
đề xuất, và tháng 7/2010 MPP đã
được thành lập như một thực thể
độc lập với sự tài trợ từ UNITAID.
UNITAID hy vọng MPP sẽ cung
cấp những cơ chế bổ sung khác
(như tài chính và các chương trình
mua thuốc) giúp tăng khả năng
tiếp cận với thuốc điều trị HIV ở
các nước đang phát triển.
Theo TRIPS3, các loại thuốc
được cấp bằng sáng chế không
có sẵn ở dạng gốc (generic form)
cho đến khi thời hạn 20 năm bảo
1
Phùng Minh Hải (2019), “Patent Pool - Mô
hình liên kết thương mại hóa sáng chế”, Tạp
chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 10,
tr.11-14.
2
MSF (Médecins Sans Frontières): tổ chức y
tế nhân đạo cung cấp cứu trợ y tế cho những
nạn nhân, người bị ảnh hưởng bởi xung đột
vũ trang, thảm họa tự nhiên và dịch bệnh
toàn cầu, hoặc những người không được tiếp
cận với chăm sóc y tế đầy đủ.
3
TRIPS: Hiệp định về khía cạnh liên quan
đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ,
là một thỏa thuận pháp lý quốc tế giữa tất
cả các quốc gia thành viên của Tổ chức
Thương mại thế giới.
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hộ bằng sáng chế kết thúc, điều
đó có nghĩa là những người bị
nhiễm HIV/AIDS sẽ phải chờ một
thời gian dài trước khi có sẵn các
loại thuốc điều trị với giá cả phải
chăng hơn. MPP được thiết kế
để vượt qua các rào cản do bảo
hộ bằng sáng chế đối với dược
phẩm tại các quốc gia đang phát
triển thông qua quản lý tập trung
các bằng sáng chế về thuốc HIV
trong một quỹ dùng chung duy
nhất với mục tiêu là sức khỏe con
người trên quy mô toàn cầu.
Nhiệm vụ của MPP là giảm giá
thành và đảm bảo có sẵn các loại
thuốc điều trị HIV/AIDS cải tiến
và mới bằng cách sản xuất các
phiên bản gốc của thuốc ARV và
phát triển các liệu pháp kết hợp
và điều trị mới. Các phương pháp
điều trị kết hợp là rất cần thiết để
đơn giản hóa và cải thiện chăm
sóc bệnh nhân HIV ở các nước
đang phát triển, tuy nhiên thật
khó để tạo ra sự kết hợp như vậy
vì các bằng sáng chế thuộc sở
hữu của nhiều người khác nhau.
Vì vậy, MPP tập hợp các bằng
sáng chế được giữ bởi nhiều chủ
sở hữu để giúp các nhà sản xuất
chung dễ dàng tiếp cận các loại
thuốc đã được bảo hộ độc quyền
vốn chỉ có được khi mua li-xăng
sáng chế. Việc tiếp cận như vậy
đã dẫn đến giá thuốc thấp hơn
và khuyến khích phát triển các
loại thuốc mới ở các nước đang
phát triển trong khoảng thời gian
ngắn hơn bằng cách kích thích sự
cạnh tranh giữa các nhà sản xuất
chung.
Để tạo điều kiện tiếp cận với
thuốc điều trị HIV đã được cấp
bằng sáng chế, MPP đàm phán
các thỏa thuận cấp phép riêng với
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chủ sở hữu bằng sáng chế và nhà
sản xuất chung. Chìa khóa thành
công của MPP là đàm phán các
thỏa thuận cấp phép từ góc độ
y tế toàn cầu thay vì từ góc độ
tài chính, và hoạt động như một
trung gian giữa chủ sở hữu bằng
sáng chế và nhà sản xuất chung.
Vai trò trung gian không có động
cơ tài chính của MPP là cốt yếu
trong đàm phán các thỏa thuận
cấp phép gia tăng quyền tiếp cận
với các loại thuốc được cấp bằng
sáng chế với giá cả phải chăng ở
các nước đang phát triển.
Ngoài ra, vai trò trung gian
của MPP cũng hấp dẫn các nhà
sản xuất chung vốn thường gặp
khó khăn trong việc đàm phán
các thỏa thuận cấp phép song
phương với các công ty dược
phẩm lớn, vượt trội về tài chính.
Cụ thể, chủ sở hữu bằng sáng
chế sẽ được đền bù khi họ cấp lixăng sản phẩm cho MPP. Những
chủ sở hữu bằng sáng chế cấp lixăng cho MPP có thể nhận tiền
bản quyền khi các phiên bản gốc
của thuốc đang bảo hộ độc quyền
được bán ở các nước thu nhập
thấp và trung bình bao gồm trong
phạm vi của thỏa thuận cấp phép.
Ngoài ra, những chủ sở hữu sáng
chế cấp phép cho MPP sẽ nhận
được sự quảng bá tích cực từ báo
chí và tăng cường danh tiếng cho
hành động góp phần cải thiện
khả năng tiếp cận với thuốc điều
trị HIV cũng như cho phép họ
tiếp cận thị trường của các nước
đang phát triển. Bên cạnh đó, khi
cấp phép cho MPP là chủ sở hữu
bằng sáng chế có thể tránh được
việc sáng chế của họ bị sử dụng
ở các nước đang phát triển mà
không có sự đồng ý.
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cũng như phát triển thuốc, vắc-xin
phòng chống Covid-19 và chia sẻ
khắp toàn cầu, đồng thời đảm bảo
cả các nước giàu và nghèo đều
được tiếp cận các phương pháp
điều trị công bằng.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết phát triển thuốc, vắc-xin phòng chống
Covid-19.

Kể từ khi được thành lập, MPP
đã nhận được sự hỗ trợ chính trị
rộng rãi từ nhiều quốc gia (Vương
quốc Anh, Hoa Kỳ, Brazil…) và
các tổ chức như: WHO, UNAIDS,
Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao và
sốt rét... Từ năm 2010 đến 2018
đã có 9 tổ chức/cá nhân ký thỏa
thuận li-xăng với MPP, tạo ra được
18 sản phẩm, có 140 dự án đã và
đang được triển khai, 56 hồ sơ
pháp lý về thuốc HIV được thành
lập, 14 hồ sơ về viêm gan C với
sự giám sát nghiêm ngặt của các
cơ quan quản lý; 24 nhà sản xuất
thuốc được cấp phép từ MPP và
các sản phẩm của MPP đã đến
được 136 quốc gia, góp phần điều
trị cho hơn 22 triệu bệnh nhân/
năm. MPP đã giúp giảm 73% giá
thuốc điều trị, từ đó giúp các bệnh
nhân tiết kiệm được 1,06 tỷ USD/

năm thông qua việc mua thuốc
với giá cả phải chăng hơn4.
Giải pháp cho tương lai đối với
Covid-19
Covid-19 đã được WHO công
bố là đại dịch vào tháng 3/2020
và đến nay đã để lại hậu quả
nặng nề cho toàn thế giới. Theo
Bộ Y tế, tính đến 11h ngày
25/8/2020, đã có 215 quốc gia và
vùng lãnh thổ nhiễm Covid-19,
gần 24 triệu ca nhiễm và hơn
800 nghìn người tử vong. Tại sự
kiện do Liên minh châu Âu (EU),
Anh, Na Uy, Nhật Bản, Canada
và Saudi Arabia đồng tổ chức
vào ngày 24/4/2020, nhiều nhà
lãnh đạo thế giới đã cam kết sẽ
tăng cường công tác xét nghiệm

Để đảm bảo rằng các bệnh
nhân sẽ được điều trị Covid-19 với
chi phí hợp lý, ngày 3/4/2020, MPP
đã quyết định tạm thời nhận ủy
thác cấp phép li-xăng bất kỳ công
nghệ y tế nào có thể đóng góp cho
công cuộc đối phó với Covid-19
trên quy mô toàn cầu nhằm tạo
điều kiện thúc đẩy nghiên cứu
đổi mới các phương pháp điều trị
cũng như việc tiếp cận với các loại
thuốc liên quan. Với sự hỗ trợ của
UNITAID, MPP còn cung cấp các
đánh giá chuyên môn về sở hữu trí
tuệ và cấp phép li-xăng cho WHO
để hỗ trợ cho các nỗ lực y tế toàn
cầu theo bất kỳ cách nào có thể.
Cả MPP và UNITAID đều nhấn
mạnh cam kết cùng nhau đảm
bảo rằng, những người/đối tượng
dễ bị tổn thương nhất sẽ được tiếp
cận với các loại thuốc và chẩn
đoán y khoa một cách công bằng
và kịp thời.
Với mô hình đã bước đầu thành
công với căn bệnh thế kỷ AIDS
của MPP, chúng ta hoàn toàn có
thể hy vọng thuốc điều trị và vắcxin phòng ngừa Covid-19 sẽ sớm
đến với người bệnh với giá cả hợp
lý ?

MPP, Annual report 2018.

4

Số 9 năm 2020

61

KH&CN nước ngoài

Cơ bắp nhân tạo: Khi vật liệu vượt qua sự tiến hóa của tự nhiên
Nguyễn Tuấn Hưng1, Vương Văn Thanh2
Viện Khoa học liên ngành (FRIS), Đại học Tohoku
2
Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

1

Cơ bắp của động vật có vú đã cho chúng ta thấy sự kỳ diệu của tiến hóa. Các bó cơ giúp
bơm máu đi khắp cơ thể để duy trì sự sống và cung cấp hàng tỷ chu trình làm việc với
một biến dạng co thắt hơn 20% và một ứng suất khoảng 0,35 MPa. Chúng cũng có thể
chuyển hóa năng lượng sinh học thành năng lượng cơ học với hiệu suất lên đến 40% tương đương với hiệu suất chuyển hóa năng lượng của một động cơ xe hơi. Các kết quả
nghiên cứu về vật liệu gần đây cho thấy, cơ bắp nhân tạo (hay “truyền động điện hóa”)
có thể sớm vượt qua sự tiến hóa của cơ bắp tự nhiên, với công suất có thể gấp hàng
trăm lần so với công suất của cơ bắp động vật.
Cơ bắp sinh học
Để có thể bắt đầu với cơ bắp nhân tạo, chúng
ta cùng tìm hiểu sơ lược về cơ chế hoạt động của
cơ bắp sinh học, qua đó giúp định hướng việc thiết
kế các cơ bắp nhân tạo mô phỏng cơ bắp sinh học
một cách hiệu quả. Cơ bắp sinh học là một tổ hợp
của các bó cơ, trong đó các bó cơ bao gồm các sợi
cơ, mỗi sợi cơ có đường kính 20-200 µm với thành
phần cấu tạo chủ yếu là các protein [1]. Các protein
này được tổ chức trong một đơn vị cấu trúc gọi là
sarcomere (thường dài khoảng 2 µm) với hàng trăm
phân tử myosin và actin đan xen nhau. Một cụm các
myosin và actin đan xen nhau như vậy có thể coi là
một cỗ máy truyền động ở kích thước nm. Cỗ máy
này sẽ hoạt động thông qua hai bước: i) Hệ thần
kinh sẽ điều khiển để giải phóng các ion canxi Ca2+
vào trong các actin. Do đó, các actin này sẽ liên kết
với các đầu của myosion trong một sarcomere; ii)
Quá trình thuỷ phân của phân tử ATP (adenosine
triphosphate) sẽ giải phóng năng lượng hoá học cỡ
khoảng 7 kcal/mol. Các myosin sẽ chuyển hoá năng
lượng này thành năng lượng cơ học để dịch chuyển
các actin trượt trên nó. Khi chu trình trên kết thúc,
các myosin sẽ tách ra khỏi các actin, sau đó được
gắn lại vào vị trí liền kề. Quá trình được lặp đi lặp lại
sẽ dẫn đến các actin tiếp tục trượt trên các myosion.
Hiện tượng này được gọi là co cơ (hình 1).
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Hình 1. Cấu tạo của cơ bắp sinh học từ quy mô dm (bó cơ)
tới nm (phân tử sarcomere) - một phân tử bao gồm hàng trăm
phân tử actin và myosin đan xen nhau.

Điều thú vị ở đây là các sợi cơ này có khả năng
co thắt trên 20% và tự phục hồi giúp cung cấp hàng
tỷ chu kỳ làm việc. Một cơ bắp sinh học cũng có
hiệu suất chuyển hóa năng lượng lên đến gần 40%
[2]. Mặc dù cơ bắp sinh học hoạt động như một bộ
truyền động nhưng chúng không giống như các thiết
bị máy móc hiện nay, trong đó mô tơ hoặc bơm thuỷ
lực là các bộ phận truyền động chủ yếu. Khi công
nghệ phát triển, các máy móc đòi hỏi phải giảm kích
thước xuống cỡ nano (kích thước nhỏ hơn sợi tóc vài
nghìn lần). Các thiết bị truyền động truyền thống sẽ
không thể giảm xuống được ở kích thước như vậy.
Để vượt qua vấn đề này, một cơ chế truyền động
mới được gọi là “cơ bắp nhân tạo” đã thu hút sự chú

KH&CN nước ngoài

ý của các nhà khoa học, trong đó các vật liệu có khả
năng tự biến dạng dưới ảnh hưởng của điện trường
hoặc hoá học giống như cơ bắp sinh học.
Cơ bắp nhân tạo
Baughman - Giám đốc Viện NanoTech của Đại
học Texas (Mỹ) là một trong những nhà khoa học
tiên phong trong lĩnh vực cơ bắp nhân tạo. Năm
1999, Baughman và cộng sự đã công bố một nghiên
cứu trên Tạp chí Science với tiêu đề “Bộ truyền
động ống nano các bon” [1]. Công bố này có hơn
hai ngàn lượt trích dẫn (theo dữ liệu của Scopus).
Trong nghiên cứu của mình, Baughman và cộng sự
đã lần đầu tiên giới thiệu một bộ truyền động đơn
giản dựa trên vật liệu nano các bon. Ống nano các
bon là vật liệu có dạng trụ rỗng với đường kính từ 0,4
cho đến vài chục nm, có độ bền lớn hơn thép nhiều
lần nhưng trọng lượng nhẹ đến mức có thể trôi nổi
trong không khí. Do đó, một động cơ truyền động sử
dụng ống nano các bon sẽ là một bộ truyền động
nhỏ nhất thế giới. Vật liệu truyền động được chế
tạo bằng cách xoắn các ống nano các bon lại với
nhau thành một sợi nano các bon với đường kính vài
trăm nm như ở hình 2. Sau đó một bộ truyền động
được thiết kế như trong sơ đồ ở hình 3, nó bao gồm
vật liệu truyền động, một chất điện phân (gồm các
ion dương và âm), một nguồn điện như pin lithium.
Khi hai sợi nano các bon được nối với pin và nhúng
trong một chất điện phân, các ion dương sẽ đi về
phía cực âm và ngược lại các ion âm đi về phía cực
dương. Các sợi nano các bon sẽ bị co thắt bởi các
ion dương và giãn nở đối với các ion âm. Quá trình
co và nở này sẽ dẫn đến một công cơ học. Do đó,
sự chuyển hoá từ năng lượng hoá học thành năng
lượng cơ học của sợi nano các bon là giống như cơ
chế của cơ bắp sinh học được giới thiệu ở phần trên.
Một vật liệu truyền động điện hóa như vậy được gọi
là vật liệu cơ bắp nhân tạo.

Hình 2. Một sợi nano các bon (nguồn: EarthSky).

Hình 3. Mô hình của một thiết bị truyền động điện hoá dựa
trên sợi nano các bon (minh hoạ bởi các hình trụ), sợi nano
các bon sẽ bị co thắt bởi các ion dương và giãn nở bởi các
ion âm.

Sự phát triển của vật liệu cho cơ bắp nhân tạo
Mặc dù thực nghiệm về cơ bắp nhân tạo sử dụng
ống nano các bon đã được thực hiện từ 3 thập kỷ
trước nhưng gần đây các nghiên cứu lý thuyết mới
được tiến hành. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi tại
Đại học Tohoku (Nhật Bản) đã chỉ ra rằng, các bó
ống nano các bon có thể tạo ra một công cơ học
cực lớn [2]. Trong trường hợp bó ống nano các bon
là lý tưởng, công suất của nó có thể gấp hàng trăm
lần so với công suất của cơ bắp động vật. Công cơ
học lớn, độ bền vật liệu cao, hoạt động ở một điện
áp nhỏ là những ưu điểm nổi trội của vật liệu ống
nano các bon, tuy nhiên nhược điểm là biến dạng
của chúng (khoảng 1%) nhỏ hơn nhiều so với biến
dạng của cơ bắp sinh học (khoảng 20%). Hơn thế
nữa, ống nano các bon khi sản xuất ở quy mô công
nghiệp giá thành còn cao, dẫn đến hạn chế trong
việc ứng dụng trong lĩnh vực cơ bắp nhân tạo.
Trước những hạn chế của ống nano các bon, các
nhà khoa học đã chuyển hướng sang nghiên cứu
vật liệu hai chiều cho cơ bắp nhân tạo dựa trên phát
hiện ra vật liệu graphene vào năm 2014 bởi Andre
Geim và Kostya Novoselov (2 nhà khoa học được
trao giải Nobel vật lý năm 2010). Graphene là vật
liệu mỏng nhất trong tự nhiên với độ dày của một
lớp nguyên tử (0,34 nm), nhưng có tính chất cơ học
tương đương với ống nano các bon. Lợi thế của vật
liệu hai chiều là có diện tích bề mặt lớn nên dễ dàng
hấp thụ ion dương hoặc âm trên bề mặt, đồng thời
có khả năng biến dạng tốt hơn so với ống nano các
bon. Tuy nhiên, nhược điểm của chúng vẫn là giá
thành cao so với quy mô ứng dụng công nghiệp.
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tiền đề giúp các nhà thực nghiệm thiết kế các hệ
thống truyền động tốt hơn.

Hình 4. Vật liệu hai chiều MoS2 với độ dày vài µm (a) và thiết
bị truyền động dựa trên vật liệu hai chiều MoS2 dưới một
điện áp thấp từ -0,3 tới 0,3 V (b-e) [3].

Trong một loạt các vật liệu hai chiều khác,
molybdenum disulfide (MoS2) là vật liệu có giá
thành rẻ hơn nhiều so với graphene, dễ dàng chế
tạo và có tính chất điện hoá tốt. Trong một nghiên
cứu công bố trên Tạp chí Nature, nhóm nghiên cứu
của Chhowalla (Đại học Rutgers, Mỹ) cho thấy, cơ
bắp nhân tạo dựa trên MoS2 có thể nâng được một
vật nặng lớn hơn trọng lượng của nó 165 lần [3].
Họ đã thành công trong việc giảm kích thước của
thiết bị truyền động này xuống quy mô nano, trong
đó trọng lượng của thiết bị là 1,6 miligram (tương
đương trọng lượng vài hạt ớt) có thể nâng được một
vật nặng 265 miligram (hình 4). Các nghiên cứu lý
thuyết được thực hiện ngay sau đó của chúng tôi [4,
5] cho thấy, MoS2 bao gồm một họ vật liệu có cấu
trúc tương tự nhau như MoSe2, MoTe2, WS2, WSe2
và WTe2. Bằng việc khảo sát khả năng truyền động
của các vật liệu nêu trên, chúng tôi nhận thấy vật
liệu WTe2 và WS2 tốt hơn MoS2. Phát hiện này là

Hiện có hơn 200 vật liệu hai chiều có thành phần
hoá học khác nhau đã được khám phá, hơn thế nữa
cùng một thành phần hoá học nhưng với cấu trúc
khác nhau, tính chất truyền động của chúng cũng
khác nhau. Bên cạnh đó, vật liệu hai chiều có thể
xếp chồng lên nhau bởi lực tương tác van der Waals
[6]. Bằng cách này, 2 vật liệu hai chiều khác nhau
khi xếp chồng lên nhau sẽ hình thành một vật liệu
hoàn toàn mới như ở hình 5. Như vậy, số lượng vật
liệu hai chiều là rất lớn bởi tổ hợp của hơn 200 vật
liệu xếp chồng lên nhau. Với số lượng vật liệu hai
chiều lớn cùng với sự hỗ trợ của các thuật toán trí
tuệ nhân tạo (AI), chúng ta có thể sớm tìm được
những vật liệu tốt hơn so với các vật liệu hai chiều
hiện có. Từ các dữ liệu đầu vào, các thuật toán AI sẽ
dự báo các vật liệu mới tiềm năng cho cơ bắp nhân
tạo, sau đó các nhà thực nghiệm sẽ đo đạc trên vật
liệu mới để xác nhận lại kết quả từ AI. Trong tương
lai, chúng ta cần các nhà khoa học đa ngành (tính
toán lý thuyết, khoa học dữ liệu và thực nghiệm) để
đồng thời tìm ra vật liệu cơ bắp nhân tạo mới với
hiệu suất cao hơn và có giá thành rẻ hơn ?
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Hình 5. Các vật liệu hai chiều khác nhau có thể xếp chồng
lên nhau như các mảnh ghép Lego [6].
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