




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

Số 8 năm 2020

thực thi quyền shtt theo Cptpp 

CPTPP là một hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới, 
gồm 11 nước thành viên và có 
hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 
14/1/2019. Trong CPTPP, nội 
dung thực thi quyền SHTT được 
quy định tại Chương 18, từ Điều 
18.71 đến Điều 18.82. 

Theo CPTPP, hoạt động thực 
thi quyền SHTT được thực hiện 
trên cơ sở các nguyên tắc, yêu 
cầu sau đây: phải thiết lập hệ 
thống pháp luật về các biện pháp 
xử lý các hành vi vi phạm SHTT 
hay phải đảm bảo triển khai các 
biện pháp thực thi một cách công 
bằng, thủ tục đơn giản, nhanh 
chóng, ít tốn kém, không tạo ra 
rào cản đối với thương mại và có 
cách thức để hạn chế lạm dụng. 
Bên cạnh đó, công khai, minh 
bạch cũng là nguyên tắc đòi hỏi 
các quốc gia thành viên phải tuân 
thủ. Theo đó, các phán quyết, 

quyết định thực thi về SHTT có 
giá trị áp dụng chung phải được 
lập bằng văn bản, nêu rõ các căn 
cứ thực tế và lập luận pháp lý, và 
phải được công khai cho công 
chúng (Điều 18.71).

Về biện pháp thực thi dân sự: 
Hiệp định dành nhiều quy định 
cho vấn đề bồi thường thiệt hại 
và biện pháp khẩn cấp tạm thời 
trong thủ tục tố tụng dân sự (Điều 
18.74 và 18.75). Về bồi thường 
thiệt hại, các nước thành viên 

cam kết quy định mức bồi thường 
nhằm bù đắp thiệt hại mà chủ 
thể quyền phải gánh chịu và có 
tính răn đe. Thiệt hại được tính 
toán bao gồm: lợi nhuận chủ thể 
quyền bị mất do bị xâm phạm 
quyền; giá trị hàng hóa, dịch vụ 
bị xâm phạm theo giá thị trường 
hoặc theo giá bán lẻ được đề 
xuất; lợi nhuận người xâm phạm 
thu được; phí tòa án; phí luật sư; 
phí thuê chuyên gia. Nhằm hạn 
chế lạm dụng quyền SHTT, Hiệp 

diễn đàn khoa học và công nghệ

Thực Thi quyền ShTT Theo cPTPP, eVFTA 
Và yêu cầu đối Với ViệT nAm

TS Nguyễn Như Quỳnh
Thanh tra Bộ KH&CN

Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã tham gia ký kết một số hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ 
mới, trong đó phải kể đến hai hiệp định quan trọng là: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Bên cạnh những nội 
dung như thương mại, đầu tư, tài chính, viễn thông, môi trường…, sở hữu trí tuệ (SHTT) là vấn đề quan 
trọng của cả hai Hiệp định. Các cam kết SHTT nói chung và thực thi quyền SHTT nói riêng trong 
CPTPP và EVFTA ở mức độ cao, toàn diện, phạm vi các vấn đề điều chỉnh đa dạng hơn và nâng cao 
mức bảo hộ quyền SHTT so với chuẩn mực quốc tế được thiết lập trước đó. Bên cạnh cơ hội, những 
tiêu chuẩn bảo hộ, thực thi quyền SHTT trong các Hiệp định này cũng đặt ra không ít yêu cầu, thách 
thức đối với Việt Nam.
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Diễn đàn khoa học và công nghệ

Số 8 năm 2020

định cũng quy định nghĩa vụ bồi 
thường thiệt hại trong trường hợp 
lạm dụng thủ tục thực thi quyền 
SHTT (Điều 18.75.15).

Về biện pháp hành chính: mặc 
dù biện pháp hành chính được 
ghi nhận trong Hiệp định, nhưng 
không có cam kết cụ thể của các 
quốc gia về biện pháp thực thi 
quyền SHTT này.

Về biện pháp kiểm soát biên 
giới: Hiệp định quy định thẩm 
quyền mặc nhiên cho cơ quan hải 
quan trong thực thi quyền SHTT. 
Cụ thể, cơ quan hải quan có quyền 
tiến hành thủ tục kiểm soát biên 
giới đối với hàng hoá nhập khẩu, 
tập kết để xuất khẩu và hàng hoá 
quá cảnh đối với hàng hoá bị nghi 
ngờ giả mạo nhãn hiệu hoặc sao 
chép lậu quyền tác giả mà không 
cần có đơn yêu cầu xử lý của chủ 
thể quyền hoặc bên thứ ba (Điều 
18.76.5).

Về biện pháp hình sự: CPTPP 
được cho là hiệp định thương mại 
tự do bao gồm những quy định 
khắt khe nhất về thực thi quyền 
SHTT bằng biện pháp hình sự 
(các Điều 18.77-18.79). Theo đó, 
mỗi quốc gia phải quy định các 
thủ tục và hình phạt để áp dụng 
ít nhất trong các trường hợp cố ý 
giả mạo nhãn hiệu hoặc sao lậu 
quyền tác giả và quyền liên quan 
ở quy mô thương mại.

Hiệp định cũng bao gồm quy 
định về “quy mô thương mại” làm 
căn cứ xác định hành vi cố ý sao 
lậu quyền tác giả hoặc quyền liên 
quan tại Điều 18.77.1. Theo đó, 
quy mô thương mại ít nhất bao 
gồm: (a) Các hành vi thực hiện 
để đạt được lợi thế thương mại 
hoặc thu lợi tài chính; và (b) Các 
hành vi, không phải thực hiện để 

đạt được lợi thế thương mại hoặc 
thu lợi tài chính, nhưng có gây 
hại một cách đáng kể tới lợi ích 
của chủ thể quyền tác giả hoặc 
quyền liên quan liên quan đến thị 
trường. 

Biện pháp hình sự không chỉ 
áp dụng đối với hành vi vi phạm 
trực tiếp (như sản xuất hàng giả, 
công bố tác phẩm khi chưa được 
phép của tác giả...) mà còn đối 
với những hành vi liên quan, thúc 
đẩy vi phạm (như hành vi nhập 
khẩu, xuất khẩu, phân phối, 
quảng cáo, bán... các sản phẩm 
vi phạm SHTT). Bên cạnh đó, 
không chỉ các hành vi xâm phạm 
quyền SHTT nghiêm trọng, cố ý, 
ở quy mô thương mại hoặc nhằm 
mục đích thu lợi nhuận mới bị xử 
lý hình sự; trong một số trường 
hợp, CPTPP đòi hỏi các nước 
phải xử lý hình sự cả những hành 
vi vi phạm không vì lợi ích thương 
mại nhưng gây thiệt hại nghiêm 
trọng đến lợi ích của chủ thể 
quyền. Hiệp định đặt ra một số 
yêu cầu cho phép xử lý hình sự 
kịp thời và triệt để đối với hành 
vi xâm phạm quyền SHTT. Cụ 
thể: (i) Xử lý mặc nhiên: truy cứu 
trách nhiệm hình sự không cần 
yêu cầu của người bị hại; (ii) Xử 
lý tang vật: CPTPP yêu cầu rất 
chi tiết về việc xử lý hàng hóa 
xâm phạm quyền SHTT, nguyên 
liệu, phương tiện đã dùng chủ 
yếu để sản xuất hàng hóa xâm 
phạm quyền SHTT, tài sản có 
được do xâm phạm quyền SHTT 
(trong đó, đáng kể là các biện 
pháp tịch thu, tiêu hủy); (iii) Cung 
cấp bằng chứng trong quá trình 
xử lý: cơ quan có thẩm quyền 
phải được trao quyền cung cấp 
hoặc được phép tiếp cận hàng 
hóa xâm phạm, nguyên liệu, 

phương tiện đã dùng chủ yếu để 
sản xuất hàng hóa xâm phạm 
và các chứng cứ khác để chủ sở 
hữu có thể kiện dân sự. Đồng 
thời, Hiệp định quy định về xử lý 
hình sự đối với các hành vi sao 
chép phim được chiếu trong rạp 
(Điều 18.77.4), xâm phạm bí mật 
thương mại (Điều 18.78), bảo hộ 
tín hiệu cáp và tín hiệu vệ tinh 
mang chương trình được mã hoá 
(18.79). 

Thực thi quyền SHTT trong 
môi trường kỹ thuật số: Hiệp 
định yêu cầu các quốc gia thành 
viên áp dụng thủ tục thực thi dân 
sự, hành chính và hình sự như 
đã nêu trên đối với hành vi xâm 
phạm quyền đối với nhãn hiệu, 
quyền tác giả và quyền liên quan 
trong môi trường kỹ thuật số 
(Điều 18.71.2). Đồng thời, Hiệp 
định quy định trách nhiệm của 
nhà cung cấp dịch vụ Internet 
(Điều 18.81). Theo đó, nhà cung 
cấp dịch vụ Internet phải nhanh 
chóng dỡ bỏ hoặc dừng cho truy 
cập vào các dữ liệu được lưu trữ 
trong hệ thống của mình ngay khi 
biết là dữ liệu đó vi phạm SHTT 
rõ ràng. 

Bên cạnh đó, Hiệp định cũng 
bao gồm cam kết ban hành và 
thực thi các quy định pháp luật 
bắt buộc các cơ quan nhà nước 
ở trung ương chỉ sử dụng phần 
mềm máy tính không xâm phạm 
quyền tác giả và quyền liên quan 
được bảo hộ, và nếu thích hợp, 
chỉ sử dụng những phần mềm 
máy tính này với cách thức được 
phép trong giấy phép sử dụng 
tương ứng (Điều 18.80).

thực thi quyền shtt theo EVFta

EVFTA là một hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới giữa 
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Việt Nam và 28 nước thành viên 
EU. EVFTA, cùng với CPTPP là 
hai FTA có phạm vi cam kết rộng 
và mức độ cam kết cao nhất của 
Việt Nam từ trước tới nay. Hiệp 
định được ký kết ngày 30/6/2019, 
được phê chuẩn bởi Nghị viện 
châu Âu vào ngày 12/2/2020, 
và được Quốc hội Việt Nam phê 
chuẩn vào ngày 8/6/2020, có hiệu 
lực kể từ ngày 1/8/2020. EVFTA 
được đánh giá là toàn diện, chất 
lượng cao, cân bằng về lợi ích 
cho cả Việt Nam và EU, đồng thời 
phù hợp với các quy định của Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO), 
trong đó có các quy định của 
Hiệp định về các khía cạnh liên 
quan đến thương mại của quyền 
SHTT (TRIPs).

Tương tự như CPTPP, EVFTA 
quy định những nghĩa vụ chung 
về thực thi quyền SHTT mà các 
quốc gia phải tuân thủ (Điều 
12.43). Cụ thể: (i) Mỗi Bên phải 
quy định các biện pháp, thủ tục 
và chế tài bổ sung cần thiết để 
bảo đảm thực thi quyền SHTT; 
các biện pháp, thủ tục và chế tài 
đó phải hợp lý và công bằng, và 
không được tốn kém hoặc phức 
tạp một cách không cần thiết, 
hoặc đòi hỏi thời hạn bất hợp lý 
hoặc có những trì hoãn không 
có cơ sở; (ii) Các biện pháp, thủ 
tục và chế tài phải hữu hiệu, cân 
xứng và phải được áp dụng theo 
cách thức nhằm tránh tạo ra các 
rào cản đối với thương mại hợp 
pháp và nhằm tạo ra các biện 
pháp an toàn chống lại việc lạm 
dụng. Hiệp định đưa ra những 
định nghĩa cụ thể về: hàng hóa 
giả mạo, hàng hóa giả mạo chỉ 
dẫn địa lý, hàng hóa giả mạo 
nhãn hiệu, hàng hóa xuất khẩu, 
hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa 

xâm phạm quyền SHTT, hàng 
hóa sao chép lậu quyền tác giả 
(Điều 12.57). 

Khác với CPTPP, EVFTA tham 
chiếu khá nhiều tới TRIPs, không 
bao gồm các quy định về thực 
thi quyền SHTT bằng biện pháp 
hành chính và biện pháp hình sự. 

Về biện pháp dân sự: các quy 
định về quyền nộp đơn, biện 
pháp khẩn cấp tạm thời, chứng 
cứ, bồi thường thiệt hại được quy 
định khá chi tiết trong EVFTA. 
Theo đó, người có quyền nộp đơn 
yêu cầu áp dụng biện pháp dân 
sự xử lý xâm phạm quyền SHTT 
được quy định tại Điều 12.44 mở 
rộng, theo đó bao gồm: (i) Chủ 
thể quyền SHTT phù hợp với 
các quy định của pháp luật được 
áp dụng; (ii) Tất cả những người 
được phép sử dụng những quyền 
SHTT đó; (iii) Tổ chức quản lý tập 
thể quyền SHTT; và (iv) Tổ chức 
nghề nghiệp.

Bên cạnh những quy định 
về bồi thường thiệt hại tương tự 
như TRIPS, CPTPP thì EVFTA 
có quy định khoản bồi thường 

trong trường hợp người xâm 
phạm không biết hoặc có cơ sở 
hợp lý để không biết việc dính 
líu đến hành vi xâm phạm (Điều 
12.51.2). Theo đó, “một Bên có 
thể quy định rằng cơ quan tư 
pháp có thẩm quyền có thể yêu 
cầu, nhằm hỗ trợ cho bên bị thiệt 
hại, một khoản bù đắp lợi nhuận 
hoặc khoản bồi thường thiệt hại 
theo mức ấn định”.

Về biện pháp kiểm soát biên 
giới: khi thi hành các biện pháp 
tại biên giới nhằm thực thi quyền 
SHTT, các Bên phải bảo đảm 
sự phù hợp với các nghĩa vụ 
theo Hiệp định chung về thuế 
quan và thương mại GATT 1994 
và TRIPS, cụ thể là Điều V của 
GATT 1994, và Điều 41 và Mục 
4 Phần III của TRIPS. Theo quy 
định tại Điều 12.59, cơ quan hải 
quan phải trên cơ sở các kỹ thuật 
phân tích rủi ro, chủ động trong 
việc phát hiện và xác định các 
chuyến hàng nhập khẩu hoặc 
xuất khẩu có nghi ngờ xâm phạm 
quyền SHTT. Các cơ quan này 
phải hợp tác với chủ thể quyền, 
bao gồm việc cho phép cung cấp 
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thông tin để phân tích rủi ro.

Thực thi quyền SHTT trong 
môi trường kỹ thuật số: EVFTA 
cũng bao gồm các quy định về 
trách nhiệm của nhà cung cấp 
dịch vụ trung gian (Điều 12.55). 
Theo đó, mỗi Bên phải quy định 
giới hạn hoặc miễn trừ trong 
pháp luật quốc gia liên quan đến 
trách nhiệm pháp lý của nhà 
cung cấp dịch vụ trung gian đối 
với việc xâm phạm quyền tác giả 
và quyền liên quan xảy ra trên 
mạng viễn thông liên quan đến 
việc cung cấp hoặc sử dụng dịch 
vụ của các nhà cung cấp dịch vụ 
trung gian. 

Bên cạnh đó, khác với CPTPP, 
EVFTA bao gồm những cam kết 
chi tiết về hợp tác giữa Liên minh 
châu Âu và Việt Nam trong lĩnh 
vực SHTT, trong đó bao gồm thực 
thi quyền SHTT (Điều 12.60 và 
Điều 12.62).

yêu cầu đối với Việt nam

Rõ ràng, CPTPP và EVFTA 
đặt ra ngưỡng, tiêu chí cao và 
khắt khe hơn đối với thực thi 
quyền SHTT tại Việt Nam. Điều 
này đặt ra những yêu cầu sau 
đây đối với chúng ta:

Thứ nhất, về công tác xây 
dựng pháp luật

Về cơ bản, các quy định pháp 
luật Việt Nam hiện hành phù 
hợp với các quy định về thực thi 
quyền SHTT theo CPTPP và 
EVFTA. Đặc biệt, một số vấn đề 
đặt ra trong hai FTA này đã được 
nhấn mạnh trong Quyết định số 
1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 
của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược SHTT đến năm 
2030. Tuy nhiên, cần phải rà soát 
Luật SHTT và các văn bản pháp 

luật liên quan để đảm bảo rằng 
những quy định pháp luật hiện 
hành được sửa đổi, bổ sung đáp 
ứng yêu cầu của CPTPP, EVFTA. 
Trong đó, bao gồm (nhưng 
không giới hạn) những quy định 
sau đây: (i) Bổ sung quy định 
về nguyên tắc minh bạch, công 
bằng, không phức tạp và không 
tốn kém, không tạo ra rào cản 
cho hoạt động thương mại, hạn 
chế lạm dụng quyền SHTT; (ii) 
Sửa đổi, bổ sung các quy định 
nhằm đẩy mạnh xử lý tư pháp (áp 
dụng biện pháp dân sự và hình 
sự) trong xử lý xâm phạm quyền 
SHTT; (iii) Bổ sung thẩm quyền 
mặc nhiên của cơ quan hải quan 
trong thực thi quyền SHTT; (iv) 
Bổ sung các quy định pháp luật 
về xử lý xâm phạm quyền SHTT 
trong môi trường kỹ thuật số.

Thứ hai, về công tác hoàn 
thiện hệ thống các cơ quan 
thực thi quyền SHTT 

Các cơ quan có thẩm quyền 
thực thi quyền SHTT khá cồng 
kềnh hiện nay cần phải được 
điều chỉnh theo hướng: (i) Tinh 
giảm các cơ quan hành chính có 
thẩm quyền thực thi quyền SHTT; 
(ii) Nâng cao năng lực của các cơ 
quan công an, Tòa án, Viện kiểm 
sát trong hoạt động điều tra, truy 
tố, xét xử vi phạm SHTT.

Thứ ba, về công tác phối hợp 

Hoạt động phối hợp, một trong 
những tồn tại của hệ thống thực 
thi quyền SHTT tại Việt Nam trong 
nhiều năm cần tiếp tục được tăng 
cường. Trong đó, bên cạnh phối 
hợp giữa các cơ quan có thẩm 
quyền thực thi, sự phối hợp giữa 
cơ quan thực thi trong nước với 
các cơ quan, tổ chức liên quan 
nước ngoài, giữa chủ thể quyền 

với cơ quan thực thi, các tổ chức 
quản lý tập thể, tổ chức nghề 
nghiệp, hiệp hội, người tiêu dùng 
là yêu cầu cần phải thực hiện.

Thứ tư, về nâng cao nhận 
thức

Những quy định khắt khe của 
CPTPP và EVFTA đòi hỏi mọi tổ 
chức, cá nhân (Chính phủ, các 
bộ, ngành, doanh nghiệp, người 
tiêu dùng…) phải có nhận thức 
đầy đủ hơn về bảo hộ và thực 
thi quyền SHTT như: tôn trọng 
quyền SHTT của chủ thể khác, 
hiểu thế nào là xâm phạm quyền 
SHTT, những chế tài có thể bị áp 
dụng khi vi phạm… 

Yêu cầu về thực thi quyền 
SHTT của những FTA thế hệ 
mới mà Việt Nam là thành viên 
thực sự là những thách thức, đòi 
hỏi sự nỗ lực của tất cả các chủ 
thể trong xã hội và sự đầu tư hợp 
lý. Khi những yêu cầu này được 
đáp ứng, chắc chắn sẽ góp phần 
nâng cao hiệu quả thực thi quyền 
SHTT tại Việt Nam, khẳng định 
vai trò của SHTT trong bối cảnh 
mới là khuyến khích đổi mới sáng 
tạo, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội. Đây cũng là cơ 
hội để Việt Nam tiếp tục hướng tới 
các chuẩn mực tiên tiến về bảo 
hộ, thực thi quyền SHTT của khu 
vực và thế giới, tạo môi trường 
tốt có khả năng thu hút đầu tư, 
chuyển giao công nghệ của nước 
ngoài, nâng cao chất lượng sản 
xuất trong nước và tạo điều kiện 
từng bước nâng cao năng lực 
công nghệ nội sinh ?
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tại sao nhà nước lại can thiệp vào thị 
trường Kh&Cn?

Nền kinh tế phải được phát triển 
trên cơ sở tự do kinh tế, tuân thủ các 
quy luật kinh tế khách quan. Đây 
là tư tưởng trong học thuyết kinh tế 
của Adam Smith (Bàn tay vô hình), 
tư tưởng này khẳng định vai trò của 
cá nhân, tư nhân, ủng hộ cơ chế tự 
điều tiết của thị trường. Tuy nhiên, đối 
với thị trường KH&CN thì Nhà nước 
lại cần phải can thiệp, đặc biệt là thị 
trường KH&CN tại các nền kinh tế 
mới chuyển đổi như Việt Nam, bởi:

Thứ nhất, hàng hóa công nghệ 
trên thị trường KH&CN có tính đặc 
thù, có thể được biểu hiện dưới dạng 
kiến thức kỹ thuật, bí quyết, quy trình, 
giải pháp hợp lý hóa sản xuất, sáng 
chế hoặc các đối tượng sở hữu trí 
tuệ khác. Nghĩa là chúng có thể tồn 

tại ở dạng tri thức ẩn, không tồn tại 
ở dạng hữu hình, nên khó nhận biết 
rõ ràng, khó tiến hành đánh giá, định 
giá hơn so với hàng hóa tiêu dùng 
thông thường, làm cho chi phí giao 
dịch tăng cao. Trong khi đó, lại có sự 
bất cân xứng về thông tin, nhận thức, 
trình độ giữa bên tiếp nhận và bên 
chuyển giao nên việc áp dụng công 
nghệ mới có thể không mang lại hiệu 
quả như mong muốn, đặc biệt đối với 
Việt Nam, khi năng lực hấp thụ công 
nghệ, năng lực đổi mới công nghệ 
còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, 
việc mua bán công nghệ cũng tiềm 
ẩn nhiều rủi ro, khi công nghệ bán ra 
thị trường có thể bị rò rỉ thông tin hoặc 
có thể bị sao chép, giải mã, điều này 
dẫn đến bên bán không bán được với 
giá mong đợi, nhưng nếu không bán 
thì có thể dẫn tới công nghệ bị lỗi thời 
nhanh chóng.

Thứ hai, sự can thiệp của Nhà 
nước thông qua chính sách đổi mới 
sẽ góp phần giải quyết các khiếm 
khuyết thị trường, khiếm khuyết hệ 
thống để xã hội có thể được hưởng lợi 
thông qua đổi mới công nghệ (Felman 
và cộng sự, 2002). Khi giảm được 
chi phí giao dịch và minh bạch được 
thông tin công nghệ trên thị trường 
thì hoạt động sáng tạo công nghệ sẽ 
được gia tăng về quy mô và giá trị, từ 
đó thúc đẩy thị trường KH&CN phát 
triển, đồng thời tác động ngược lại 
việc điều tiết, định hướng, dẫn dắt của 
Nhà nước đối với sự phát triển nền 
kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo. Do đó, việc kích 
thích, phân bổ đầu tư cho hoạt động 
nghiên cứu, triển khai và phổ biến, 
ứng dụng công nghệ là một trong các 
hoạt động can thiệp của Nhà nước 
để giải quyết thất bại thị trường và để 

PHáT TriểN THị TrườNg KH&CN: 
nhà nước nên cAn ThiệP đến đâu?

Phạm Đức Nghiệm1, Tạ Doãn Trịnh2, Nguyễn Hữu Xuyên3

1Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN
2Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

3Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) là một nội dung quan 
trọng được thể hiện tại Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 
số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 
khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực tế cho thấy, phát triển thị trường 
KH&CN có ý nghĩa quan trọng trong việc kích cung, tạo cầu, thúc đẩy mua bán, chuyển giao hàng 
hóa công nghệ, tài sản trí tuệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng 
kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bài viết tập trung làm rõ sự can thiệp 
của Nhà nước vào thị trường KH&CN, các khó khăn và phương hướng nâng cao vai trò quản lý của 
Nhà nước về phát triển thị trường KH&CN phù hợp bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
(CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ.
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tiệm cận tới mức đầu tư tối ưu cho 
KH&CN mà xã hội mong muốn, qua 
đó góp phần tăng cường truyền bá, 
phổ biến, chuyển giao tri thức, nâng 
cao năng lực nội sinh KH&CN quốc 
gia. Đặc biệt, sự can thiệp của Nhà 
nước thông qua chính sách phát triển 
thị trường KH&CN, đổi mới sáng tạo 
sẽ giúp nhanh chóng thu hẹp khoảng 
cách về công nghệ với các nước phát 
triển.

Thứ ba, nếu không có sự can thiệp 
của Nhà nước thì thị trường KH&CN 
rất dễ bị đóng băng, đặc biệt trong giai 
đoạn đầu hình thành và phát triển. Bởi 
về bản chất thị trường KH&CN là thị 
trường không hoàn hảo, nếu không 
điều tiết sẽ luôn xảy ra hiện tượng 
mất cân xứng giữa cung và cầu. Bên 
cầu công nghệ, chủ yếu là các doanh 
nghiệp, có thể chưa có thông tin đầy 
đủ về hàng hóa công nghệ, thậm chí 
là không có thông tin đối chứng trên 
thị trường; đồng thời việc gia nhập, 
hoặc rút khỏi thị trường cũng gặp 
phải những rào cản nhất định. Bên 
cạnh đó, thị trường KH&CN ở nước 
ta phát triển muộn hơn so với các thị 
trường khác như vốn, hàng hóa tiêu 
dùng, bất động sản, lao động. Đặc 
biệt, các tổ chức trung gian, kết nối 
cung cầu trên thị trường KH&CN cần 
năng lực cao hơn, nhưng lại khó kiếm 
lợi nhuận hơn, do đó việc hình thành 
tổ chức trung gian trên thị trường 
KH&CN cũng gặp nhiều rào cản hơn 
so với các loại thị trường khác.

Có thể thấy, việc can thiệp của 
Nhà nước vào thị trường KH&CN là 
cần thiết. Tuy nhiên, nên can thiệp 
đến đâu, như thế nào và can thiệp 
đến khi nào là bài toán cần phải giải 
quyết. Bởi trên thực tế, việc nhận 
thức và phân định về vai trò, chức 
năng của Nhà nước trong quá trình 
can thiệp vào thị trường KH&CN 
cũng chưa thực sự rõ ràng. Nhà nước 
không chỉ tạo ra hành lang pháp lý 
cho thị trường KH&CN phát triển, mà 
còn đóng nhiều vai trò khác nhau: 
vai trò kích thích và là bên cung công 

nghệ, bên cầu công nghệ, một số 
trường hợp tham gia trực tiếp như tổ 
chức trung gian công nghệ. Do đó, 
nếu không có phương pháp, công 
cụ can thiệp thích hợp thì có thể dẫn 
tới sự méo mó của thị trường và ảnh 
hưởng xấu tới sự phát triển kinh tế, 
xã hội.

- Nhà nước tạo hành lang pháp 
lý thông qua các luật lệ, thủ tục, 
quy tắc, chương trình, dự án, đề án… 
(chính sách) nhằm định hướng, dẫn 
dắt, tạo tiền đề, kích thích, tạo động 
lực và điều tiết các hoạt động diễn ra 
trên thị trường KH&CN với mục tiêu 
hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, 
xã hội quốc gia. Các chính sách này 
luôn được bổ sung, hoàn thiện theo 
từng giai đoạn cụ thể, gắn với quan 
điểm, ý chí lãnh đạo và gắn với năng 
lực thực tiễn, xu hướng phát triển của 
KH&CN.

- Nhà nước giữ vai trò là bên cung 
công nghệ trên thị trường KH&CN: 
(i) Nhà nước trực tiếp đóng vai trò 
sản xuất hàng hóa công nghệ để 
cung cấp ưu đãi, nhiều khi miễn phí 
cho các đối tượng thụ hưởng trong 
nền kinh tế. Nhà nước làm việc này 
thông qua hoạt động của các tổ chức 
KH&CN do Nhà nước thành lập, giao 
nhiệm vụ, cấp kinh phí và trực tiếp 
quản lý, như các phòng thí nghiệm, 
viện nghiên cứu, trường đại học, các 
doanh nghiệp nhà nước. Xét về lý 
thuyết, cách thức này có thể mang lại 
lợi ích xã hội lớn nhất, nhưng trong 
thực tế cũng làm phát sinh nhiều vấn 
đề liên quan tới năng suất, chất lượng 
và hiệu quả sử dụng của hàng hóa 
công nghệ được tạo ra. (ii) Nhà nước 
gián tiếp tạo ra hàng hóa công nghệ 
bằng cách đặt hàng các tổ chức, cá 
nhân độc lập để thực hiện các nhiệm 
vụ KH&CN, các tổ chức này có thể 
thuộc các thành phần kinh tế, thậm 
chí là tổ chức nước ngoài. Cách thức 
này có thể lựa chọn được tổ chức, cá 
nhân thực hiện phù hợp, cạnh tranh 
nhất, nhưng do tính không chắc chắn 
của quá trình tạo ra hàng hóa công 

nghệ nên không phải lúc nào cạnh 
tranh cũng mang lại hiệu quả như 
mong muốn. (iii) Nhà nước trực tiếp 
mua kết quả nghiên cứu/sáng chế từ 
viện nghiên cứu, trường đại học hoặc 
nhập khẩu công nghệ phục vụ cho 
các nhu cầu thiết yếu dân sinh, kinh 
tế, quốc phòng an ninh. Phương thức 
này được một số quốc gia áp dụng 
thành công khi thực thi chính sách 
phát triển công nghệ cao, chính sách 
hỗ trợ phát triển một số chuỗi ngành 
hàng chủ lực.

- Nhà nước giữ vai trò là bên cầu 
công nghệ trên thị trường KH&CN: 
Nhà nước cần hàng hóa công nghệ 
để vận hành bộ máy được hiệu quả, 
để cung cấp ưu đãi cho các đối tượng 
chính sách trong nền kinh tế, hoặc 
giải quyết những vấn đề công ích 
phát sinh từ thực tiễn sản xuất, an 
ninh, quốc phòng. Do đó, Nhà nước 
có thể chọn giải pháp thị trường, 
tức là mua (thông qua đấu thầu, đặt 
hàng, treo giải…) hay thuê hàng hóa 
công nghệ có sẵn ở trong và ngoài 
nước; hoặc có thể chọn giải pháp phi 
thị trường như tự tổ chức nghiên cứu 
để tạo ra hàng hóa công nghệ phục 
vụ nhu cầu của mình.

Ngoài ra, Nhà nước có thể đồng 
thời giữ vai trò là bên cung công 
nghệ, bên cầu công nghệ và là tổ 
chức trung gian công nghệ: Nhà 
nước cung cấp hàng hóa công nghệ 
cho các đối tượng thụ hưởng trong 
nền kinh tế thông qua việc tự nghiên 
cứu, mua lại hàng hóa công nghệ từ 
các tổ chức, cá nhân độc lập ở trong 
và ngoài nước tạo ra; hoặc hỗ trợ 
thông qua các chính sách để các tổ 
chức, cá nhân hoàn thiện hàng hóa 
công nghệ và cung ứng ra thị trường. 

những khó khăn về phát triển thị trường 
Kh&Cn Việt nam trong thời gian qua

Mặc dù đã đạt được nhiều thành 
tựu về phát triển thị trường KH&CN 
thời gian qua, đặc biệt là các kết quả 
đã đạt được trong Chương trình phát 
triển thị trường KH&CN tới năm 2020 
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(Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 
8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ) 
như: môi trường thể chế cho phát triển 
thị trường KH&CN dần được hoàn 
thiện theo hướng lấy doanh nghiệp 
làm trung tâm; số lượng nguồn cung 
công nghệ trong nước có xu hướng 
tăng; các tổ chức trung gian đã hình 
thành và từng bước nâng cao năng 
lực, đặc biệt hệ thống các sàn giao 
dịch công nghệ và thiết bị đã bước 
đầu được liên kết trực tuyến để kết nối 
giao dịch (các sàn Hải Phòng, Thái 
Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh 
Bình đã được liên kết trực tuyến), tạo 
tiền đề cho việc liên thông giữa các 
sàn giao dịch ở trong và ngoài nước; 
mục tiêu tăng giá trị giao dịch mua 
bán các sản phẩm và dịch vụ KH&CN 
chung của toàn nền kinh tế trong giai 
đoạn 2012-2018 đạt 20,9%, kết quả 
này phù hợp với mục tiêu đặt ra của 
Chương trình phát triển thị trường 
KH&CN đến năm 2020. Tuy nhiên, 
các loại công nghệ được giao dịch 
chủ yếu là máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ (khoảng 90%), 
còn lại là hàng hóa công nghệ khác; 
giao dịch công nghệ có nguồn gốc 
nước ngoài khoảng 70%, có nguồn 
gốc trong nước khoảng 30%. Nếu 
công nghệ được giao dịch có nguồn 
gốc trong nước thì chủ yếu là công 
nghệ được tạo ra từ doanh nghiệp 
(khoảng 80%), còn 20% là từ các 
trường đại học, trung tâm công nghệ, 
viện nghiên cứu công nghệ. Nếu 
công nghệ được giao dịch có nguồn 
gốc ở nước ngoài thì chủ yếu ở châu 
Á với trên 75% (Trung Quốc chiếm 
phần lớn), tỷ lệ giao dịch công nghệ 
có nguồn gốc từ châu Âu và châu 
Mỹ lần lượt là khoảng 14 và 8%, tỷ 
lệ giao dịch công nghệ thấp nhất là 
ở châu Đại Dương khoảng 2%. Đặc 
biệt, hình thức giao dịch công nghệ 
chủ yếu là trực tiếp giữa người mua và 
người bán (khoảng 95%), hình thức 
giao dịch công nghệ qua sàn giao 
dịch và các hình thức khác chiếm tỷ 
lệ nhỏ (khoảng 5%). Bên cạnh các 
thành tựu đạt được, việc phát triển 

thị trường KH&CN của Việt Nam vẫn 
còn tồn tại những hạn chế nhất định. 
Có thể điểm qua những tồn tại, hạn 
chế chính là:

Một là, các hỗ trợ, tài trợ cho các tổ 
chức, cá nhân tham gia phát triển thị 
trường KH&CN chưa đủ lớn và chưa 
tạo thành chuỗi liên kết để hướng tới 
đích là các giao dịch thành công trên 
thị trường. Mặc dù đến nay Chương 
trình phát triển thị trường KH&CN đã 
phê duyệt 65 nhiệm vụ trong 5 năm 
qua với tổng kinh phí là 340 tỷ đồng 
(45% nguồn kinh phí được đối ứng 
từ phía các doanh nghiệp tham gia; 
55% từ ngân sách nhà nước), trong 
đó có 25 dự án đã được hỗ trợ thương 
mại hóa từ quy mô phòng thí nghiệm 
sang quy mô công nghiệp… Tuy 
nhiên, việc hỗ trợ, tài trợ này chưa 
được thiết kế theo chuỗi, còn riêng 
lẻ cho từng đối tượng, các thủ tục 
hành chính cho việc xét duyệt, thẩm 
định chưa đáp ứng được kỳ vọng 
của doanh nghiệp trong hoạt động 
thương mại hóa công nghệ, tài sản trí 
tuệ nên hiệu quả mang lại chưa thực 
sự cao.

Hai là, các tổ chức trung gian 
chưa đủ sức để thực hiện tốt sứ 
mệnh của mình trên thị trường; chưa 
chuyên nghiệp trong việc cung cấp 
dịch vụ; chưa tạo được niềm tin vững 
chắc cho bên cung, bên cầu trong 
việc giảm bất cân xứng về thông tin, 
giảm chi phí giao dịch. Hiện các sàn 
giao dịch mới chủ yếu cung cấp, tổ 
chức dịch vụ đào tạo (ví dụ: giai đoạn 
2015-2020 đã tổ chức được 120 lớp 
đào tạo về kỹ năng thương mại hóa 
công nghệ), cung cấp thông tin về 
sở hữu công nghiệp, hỗ trợ tổ chức 
các sự kiện, triển lãm hàng năm. Việc 
cung cấp các dịch vụ môi giới chuyển 
giao công nghệ, thẩm định, đánh giá, 
định giá công nghệ còn hạn chế; việc 
liên thông, liên kết của các tổ chức 
trung gian, đặc biệt là các sàn giao 
dịch tại miền Bắc (Hà Nội), miền 
Trung (Đà Nẵng) và miền Nam (TP 
Hồ Chí Minh) với các sàn giao dịch 

trong nước và quốc tế chưa được đẩy 
mạnh, nên số lượng giao dịch thông 
qua các sàn giao dịch công nghệ và 
các tổ chức trung gian công nghệ 
còn thấp (chiếm 5% tổng số các giao 
dịch công nghệ trên thị trường).

Ba là, việc hỗ trợ kinh phí sau 
nghiên cứu, mua sáng chế, các kết 
quả nghiên cứu đã được ứng dụng 
hiệu quả để chuyển giao cho cộng 
đồng doanh nghiệp chưa được triển 
khai đồng bộ, còn lúng túng về thủ 
tục, quy trình. Các hoạt động, sự kiện 
xúc tiến phát triển thị trường KH&CN 
chưa được đánh giá, theo dõi sau khi 
kết thúc nên hiệu quả mang lại chưa 
cao, mặc dù đã đạt được nhiều thành 
tựu đáng ghi nhận, cụ thể: trong giai 
đoạn 2016-2018 đã tổ chức gần 
1.000 phiên kết nối cung cầu, kết nối 
đầu tư cho hơn 5.000 tổ chức, doanh 
nghiệp về các công nghệ mới theo 
nhu cầu của doanh nghiệp và các 
địa phương; đã lựa chọn và giới thiệu 
được hơn 1.500 quy trình, công nghệ, 
thiết bị, sản phẩm và kết quả nghiên 
cứu của gần 1.000 doanh nghiệp/tổ 
chức KH&CN trong nước và quốc tế. 

phương hướng nâng cao vai trò của nhà 
nước về phát triển thị trường Kh&Cn trong 
bối cảnh CMCn 4.0

Thứ nhất, Nhà nước chỉ nên can 
thiệp thông qua các chính sách hỗ 
trợ, tài trợ, ưu đãi cho các tổ chức, 
cá nhân tham gia phát triển thị trường 
KH&CN hướng tới các giao dịch công 
nghệ thành công, không nên hỗ trợ 
đơn lẻ mà nên hỗ trợ theo chuỗi với 
nguyên tắc không có giao dịch công 
nghệ thì không có thị trường KH&CN, 
và không có thị trường KH&CN thì 
KH&CN không còn là quốc sách 
hàng đầu, không còn là động lực cho 
phát triển kinh tế. Để thực hiện được 
nguyên tắc này thì cần lấy giao dịch 
công nghệ và giá trị giao dịch công 
nghệ làm trọng tâm cho sự phát triển 
thị trường KH&CN bên cạnh việc tạo 
hành lang pháp lý thuận lợi cho thị 
trường phát triển. Do đó, các chương 
trình, đề án, dự án về KH&CN định 
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hướng ứng dụng không nên dàn 
trải, mà cần được cấu trúc lại theo 
hướng hỗ trợ giao dịch công nghệ 
thành công trên thị trường, từng bước 
chuyển hóa các kết quả nghiên cứu 
thành hàng hóa công nghệ hợp pháp 
để giao dịch trên thị trường, hạn chế 
chuyển giao phi chính thức; đồng thời 
tăng cường tính minh bạch của thị 
trường để giảm bớt hành vi che đậy 
thông tin về chất lượng công nghệ. 
Cùng với đó, là đa dạng hóa nguồn 
cung công nghệ thông qua các chính 
sách khuyến khích nhập khẩu công 
nghệ, đẩy nhanh việc thực hiện 
Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/
TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị 
về định hướng hoàn thiện thể chế, 
chính sách, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài 
đến năm 2030 (Nghị quyết số 58/
NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính 
phủ), khuyến khích nhập công nghệ 
đã qua sử dụng nếu đáp ứng được 
các yêu cầu theo quy định của Luật 
Chuyển giao công nghệ, Quyết định 
số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ quy định việc nhập khẩu 
máy móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng.

Thứ hai, mức độ can thiệp của 
Nhà nước sẽ từng bước giảm đi khi 
thị trường KH&CN vận hành trôi chảy 
hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện 
nay của Việt Nam, số lượng cung, 
cầu hàng hóa công nghệ còn hạn 
chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát 
triển của nền kinh tế, trong khi đó các 
tổ chức trung gian, các thiết chế của 
thị trường lại chưa giải quyết được sự 
bất cân xứng về thông tin giữa cung - 
cầu công nghệ, các chi phí phát sinh 
trong quá trình giao dịch công nghệ 
chưa phù hợp, đặc biệt đối với các 
công nghệ được hình thành từ ngân 
sách nhà nước. Do đó, trước tiên cần 
tiếp tục duy trì và nâng tầm Chương 
trình phát triển thị trường KH&CN 
trong giai đoạn tới, trong đó tập trung 
vào các hoạt động dịch vụ của thị 
trường để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc 

biệt là doanh nghiệp công nghệ cao, 
doanh nghiệp KH&CN rút ngắn quá 
trình tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn 
sáng chế, công nghệ phục vụ cho đổi 
mới công nghệ, tiến tới làm chủ, giải 
mã và sáng tạo ra công nghệ mới.  

Thứ ba, Nhà nước cần tiếp tục 
kích thích mạnh mẽ hoạt động đổi 
mới sáng tạo thông qua chính sách 
hỗ trợ một phần kinh phí sau nghiên 
cứu cho các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân tự đầu tư nếu các kết quả 
nghiên cứu có khả năng đăng ký 
sáng chế, có khả năng giao dịch, ứng 
dụng ngay vào hoạt động sản xuất, 
kinh doanh; đẩy nhanh việc mua 
sáng chế, mua công nghệ cung cấp 
cho các doanh nghiệp trong chuỗi 
ngành hàng có tiềm năng xuất khẩu 
lớn, bí quyết công nghệ (trong và 
ngoài nước), mua các kết quả nghiên 
cứu đã được ứng dụng hiệu quả ở 
quy mô nhỏ để phổ biến, chuyển 
giao cho doanh nghiệp sử dụng trên 
cơ sở pháp luật về đầu tư, mua sắm 
công. Việc hỗ trợ thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ nên 
giao trực tiếp cho doanh nghiệp chủ 
trì với điều kiện có sự phối hợp chặt 
chẽ của các chuyên gia, các viện 
nghiên cứu, trường đại học, tổ chức 
KH&CN.

Thứ tư, Nhà nước hỗ trợ việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia công 
nghệ, dữ liệu các tổ chức trung gian 
chuyên nghiệp trên thị trường KH&CN 
để có thể tư vấn về công nghệ, pháp 
lý, hỗ trợ kết nối cung - cầu, hỗ trợ gọi 
vốn để hoàn thiện công nghệ, hỗ trợ 
đánh giá, định giá, giám định công 
nghệ, tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ về 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ký 
kết hợp đồng, đào tạo và các dịch vụ 
sau giao dịch công nghệ; hoàn thiện 
các chứng chỉ hành nghề, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực để hình 
thành các tổ chức trung gian công 
nghệ, cùng với đó là thúc đẩy việc số 
hóa, liên kết, liên thông các tổ chức 
trung gian công nghệ ở Việt Nam với 
các tổ chức trung gian công nghệ ở 

khu vực và thế giới.

Ngoài ra, cần tiếp tục triển khai 
các hoạt động xúc tiến phát triển thị 
trường KH&CN, đánh giá, theo dõi và 
nâng cao hiệu quả của các sự kiện 
trình diễn công nghệ, kết nối cung - 
cầu công nghệ ở phạm vi địa phương 
và quốc gia sau khi kết thúc. Các hoạt 
động xúc tiến, kết nối cần được triển 
khai theo hướng mở rộng hơn, đặc 
biệt cần liên kết với các đối tác công 
nghệ quốc tế ở nơi có văn phòng đại 
diện KH&CN của Việt Nam và các thị 
trường tiềm năng mà Việt Nam có lợi 
thế thông qua các Hiệp định thương 
mại tự do ?
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2. Cục Phát triển thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN (2019), Báo cáo tổng hợp 
kết quả thực hiện Chương trình phát triển 
thị trường KH&CN đến năm 2020.
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xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

5. Phạm Đức Nghiệm, Tạ Doãn Trịnh, 
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Phát triển hệ thống đo lường quốc gia 
trong bối cảnh mới

Ngày 20/1/1950, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã ký ban hành Sắc 
lệnh số 08/SL quy định hệ thống 
đo lường áp dụng ở nước ta là Hệ 
mét. Đây là văn bản pháp luật đầu 
tiên về đo lường, là nền tảng tạo 
nên sự trưởng thành của đo lường 
và quản lý đo lường ở nước ta 
ngày nay.

Qua thời gian, hệ thống đo 
lường nước ta ngày càng hoàn 
thiện và phát triển, góp phần quan 
trọng đảm bảo công bằng xã hội, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của mọi tổ chức, cá nhân trong 
các giao dịch kinh tế, dân sự, giúp 
sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên 
nhiên, vật tư năng lượng; bảo vệ 
sức khoẻ và môi trường, đẩy mạnh 
phát triển khoa học và công nghệ 
(KH&CN), tăng cường hiệu lực 
quản lý nhà nước…; là công cụ đắc 
lực góp phần nâng cao năng suất, 
chất lượng, phát triển kinh tế - xã 
hội và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Theo hình 1, Viện Đo lường 

Việt Nam (VMI) là cơ quan quốc 
gia về đo lường, đóng vai trò đặc 
biệt quan trọng trong hệ thống 
đo lường quốc gia, được chỉ định 
thực hiện việc thiết lập và duy trì 
hệ thống chuẩn đo lường quốc gia 
các đại lượng vật lý, hóa học với 
độ chính xác cao nhất ở quốc gia. 
Các chuẩn đo lường quốc gia được 
liên kết chuẩn tới hệ đơn vị quốc 
tế SI, dẫn xuất chuẩn đến chuẩn 
đo lường có độ chính xác thấp 
hơn, tạo cơ sở pháp lý và khoa 
học thống nhất để thực hiện các 
hoạt động đo lường trong phạm 
vi cả nước và giữa các quốc gia/

nền kinh tế cùng thiết lập, duy trì 
và bảo quản các chuẩn đo lường 
quốc gia với trình độ tương đương 
nhau. 

Trong hệ thống chuẩn đo lường 
quốc gia Việt Nam hiện nay có 30 
chuẩn đo lường quốc gia thuộc 12 
lĩnh vực của Viện Đo lường Việt 
Nam đã được Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng Bộ KH&CN phê 
duyệt là chuẩn đo lường quốc gia. 
Ngoài ra, trong hệ thống đo lường 
quốc gia còn có các tổ chức, cá 
nhân tham gia hoạt động đo lường 
thuộc các bộ, ngành, địa phương, 

Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia trong bối cảnh mới
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế

TS Cao Xuân Quân 
Viện Đo lường Việt Nam

Phát triển hệ thống đo lường quốc gia luôn là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng trong suốt hơn 7 thập niên qua (kể từ khi Hồ Chủ tịch ký ban hành Sắc lệnh số 08/SL về 
đo lường ngày 20/1/1950). Trong bối cảnh mới hiện nay, hoạt động đo lường Việt Nam cần phải có 
những giải pháp thiết thực nhằm phát triển lên một tầm cao mới, khẳng định vị trí là công cụ đắc 
lực hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng phát triển kinh 
tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

1 
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TS Cao Xuân Quân  

Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam 
 
Phát triển hệ thống đo lường quốc gia luôn là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt 
động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong suốt hơn 7 thập niên qua (kể từ 
khi Hồ Chủ tịch ký ban hành Sắc lệnh số 08/SL về đo lường ngày 
20/1/1950). Trong bối cảnh mới hiện nay, hoạt động đo lường Việt Nam cần 
phải có những giải pháp thiết thực nhằm phát triển lên một tầm cao mới, 
khẳng định vị trí là công cụ đắc lực hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh 
của doanh nghiệp, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và hội 
nhập quốc tế.  

Phát triển hệ thống đo lường quốc gia trong bối cảnh mới 

Ngày 20/1/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 08/SL 
quy định hệ thống đo lường áp dụng ở nước ta là Hệ mét. Đây là văn bản pháp 
luật đầu tiên về đo lường, là nền tảng tạo nên sự trưởng thành của đo lường và 
quản lý đo lường ở nước ta ngày nay. 

Qua thời gian, hệ thống đo lường nước ta ngày càng hoàn thiện và phát 
triển, góp phần quan trọng đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự, giúp sử 
dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư năng lượng; bảo vệ sức khoẻ và 
môi trường, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), tăng cường 
hiệu lực quản lý nhà nước…; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, 
chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan đo lường quốc 
tế: BIPM  

Viện Đo lường quốc gia 
(NMIs): VMI  

Mạng lưới đo lường 
quốc gia (Labs) 

Cơ sở sử dụng  

Hình 1. Tổng quan hệ thống đo lường quốc gia.
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doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, sản 
xuất, nghiên cứu khoa học. Trong 
cả nước hiện có hơn 600 phòng thí 
nghiệm được công nhận hoạt động 
đo lường phục vụ đảm bảo đo lường 
chính xác cho các ngành và cơ sở 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Trình 
độ chuẩn đo lường được sử dụng 
trong các phòng thí nghiệm này ở 
mức chuẩn chính, chuẩn công tác, 
phương tiện đo có cấp độ chính 
xác thấp hơn chuẩn đo lường quốc 
gia. Các phòng thí nghiệm trong hệ 
thống đo lường quốc gia làm cơ sở 
kỹ thuật bảo đảm tính thống nhất 
và chính xác của các hoạt động đo 
lường trong phạm vi cả nước và hội 
nhập quốc tế. 

Trong thời gian tới, các chỉ tiêu, 
định hướng phát triển kinh tế đất 
nước, cũng như nhu cầu tất yếu 
về phát triển kinh tế - xã hội và 
hội nhập kinh tế thế giới đã đặt ra 
những nhiệm vụ ngày càng cao 
cho hoạt động đo lường. Bởi đây là 
hoạt động quan trọng, ảnh hưởng 
to lớn đến mọi mặt của đời sống 
kinh tế - xã hội, góp phần không 
ngừng nâng cao khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm, hàng hóa 
Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh 
hiện nay, doanh nghiệp được coi 
là trọng tâm tạo ra giá trị cho phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững, 
đảm bảo an ninh quốc phòng và 
hội nhập quốc tế. Vì vậy, phát 
triển hệ thống đo lường quốc gia 
đồng bộ, hiện đại, và nhiều phép 
đo (CMCs-MRA) được thừa nhận 
quốc tế sẽ giúp giảm chi phí, tiết 
kiệm thời gian cho doanh nghiệp 
không phải mang chuẩn, thiết bị 
ra nước ngoài để liên kết chuẩn; 
hạn chế việc phải tiến hành đo 
kiểm tra lại các chỉ tiêu chất lượng 
hàng hóa khi thông quan. 

Nhận thức được tầm quan 
trọng của hoạt động đo lường, để 
tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp 
hơn nữa, ngày 10/8/2018, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 996/QĐ-TTg phê 
duyệt Đề án “Tăng cường đổi mới 
hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng 
lực cạnh tranh và hội nhập quốc 
tế giai đoạn đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”. Đề án 
đang được triển khai thực hiện và 
hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều đột phá 
trong hoạt động đo lường hỗ trợ 
doanh nghiệp thời gian tới.

Một số khó khăn, tồn tại của hệ thống 
đo lường quốc gia hiện nay

Hệ thống đo lường quốc gia 
hiện nay còn khó khăn, tồn tại một 
số vấn đề gồm:

Một là, hạ tầng kỹ thuật đo lường 
quốc gia còn thiếu tính đồng bộ, 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nghèo 
nàn, không đủ điều kiện để đảm 
bảo duy trì các hệ thống chuẩn đo 
lường có độ chính xác cao, do đó 
chưa đáp ứng yêu cầu của công 
tác quản lý nhà nước, cũng như 
nhu cầu của doanh nghiệp trong 
việc đảm bảo đo lường chính xác, 
số lượng các phép hiệu chuẩn 
CMCs-MRA còn hạn chế...

Hai là, nhận thức về vai trò, vị 

trí của hoạt động đo lường cũng 
như đầu tư hạ tầng đo lường của 
nhiều bộ, ngành, địa phương chưa 
đúng tầm, nhiều khi còn coi nhẹ…, 
dẫn đến chưa có sự thống nhất 
chung định hướng đầu tư hạ tầng 
kỹ thuật đo lường ở các bộ, ngành, 
vùng miền, địa phương phù hợp 
với hạ tầng kỹ thuật đo lường cấp 
quốc gia và với nhu cầu thực tế, 
hoạt động đầu tư còn chồng chéo, 
kém hiệu quả, gây lãng phí vốn 
đầu tư.

Ba là, nguồn nhân lực cho hoạt 
động đo lường còn thiếu, yếu và 
ít được đào tạo cơ bản cũng như 
chuyên sâu về nghiệp vụ đo 
lường, còn nhiều hạn chế về năng 
lực quản lý và trình độ kỹ thuật 
nghiệp vụ, chưa đáp ứng được 
hoạt động cung cấp dịch vụ khoa 
học công nghệ đo lường của các 
doanh nghiệp…

Bốn là, công tác hội nhập quốc 
tế về đo lường chưa được chú 
trọng, chưa chủ động tích cực 
tham gia, tổ chức các chương trình 
để nâng tầm vị thế của đo lường 
Việt Nam trong khu vực và trên 
thế giới… 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu tại Diễn đàn phát triển hạ tầng đo 
lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
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Giải pháp phát triển hạ tầng đo lường 
quốc gia trong bối cảnh mới

Một trong những mục tiêu quan 
trọng phát triển hạ tầng đo lường 
quốc gia giai đoạn đến năm 2025, 
định hướng 2030 chính là phát triển 
đo lường Việt Nam đồng bộ, hiện 
đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và 
nhu cầu đảm bảo đo lường chính 
xác cho hoạt động doanh nghiệp, 
phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội 
của đất nước, với quy hoạch phát 
triển của bộ, ngành, địa phương; 
hỗ trợ doanh nghiệp trong một số 
ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng 
và triển khai hiệu quả Chương 
trình bảo đảm đo lường tại doanh 
nghiệp, tăng cường hoạt động 
đo lường gắn chặt với hoạt động 
doanh nghiệp, đẩy mạnh xã hội 
hóa hoạt động đo lường nhằm 
huy động đa dạng các nguồn lực 
đóng góp phát triển hoạt động đo 
lường…

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 
đề ra, trong thời gian tới ngành đo 
lường nước ta cần thực hiện các 
giải pháp sau:

- Sửa đổi chính sách về đo 
lường, tạo thuận lợi cho hoạt động 
hỗ trợ doanh nghiệp: cần xây 
dựng, ban hành Danh mục ngành, 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng 
tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt 
động đo lường để hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng 
lực cạnh tranh và hội nhập quốc 
tế đến năm 2025, rà soát, bổ sung 
Danh mục đến năm 2030.

Ban hành chính sách tạo môi 
trường pháp lý thuận lợi cho hoạt 
động đo lường, thúc đẩy xã hội 
hóa hoạt động đo lường; nghiên 
cứu, xây dựng cơ chế, chính sách 

thúc đẩy thương mại hóa các sản 
phẩm từ kết quả nghiên cứu, ứng 
dụng và phát triển khoa học công 
nghệ đo lường. Rà soát, bổ sung 
phương tiện đo, chuẩn đo lường, 
chất chuẩn vào Danh mục các sản 
phẩm công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển.

Ban hành bộ tiêu chí quốc gia 
đánh giá các lĩnh vực đo nhằm tăng 
cường hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước về đo lường, thực hiện 
chuẩn hóa năng lực, hoạt động 
của các tổ chức kinh doanh dịch vụ 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường.

- Tăng cường phát triển hạ tầng 
đo lường quốc gia: trong thời gian 
tới, một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm là phải xây dựng và triển 
khai kế hoạch phát triển hạ tầng 
kỹ thuật đo lường quốc gia theo 
hướng đồng bộ, hiện đại và đáp 
ứng hội nhập quốc tế. Phát triển 
mạng lưới các tổ chức cung cấp 
dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường đáp ứng các yêu cầu của bộ 
tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh 
vực đo lường để phục vụ nhu cầu 
về đo lường của doanh nghiệp.

Duy trì hệ thống chuẩn đo 
lường quốc gia, đảm bảo độ chính 
xác và tính liên kết chuẩn đo lường 
quốc gia của Việt Nam đến chuẩn 
đo lường quốc gia, chuẩn đo lường 
quốc tế có độ chính xác cao hơn 
của các Viện đo lường quốc gia 
trong khu vực và trên thế giới. 
Tăng cường công tác nghiên cứu 
cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về 
khoa học công nghệ đo lường. 
Nghiên cứu phát triển, thương mại 
hóa chất chuẩn, chuẩn đo lường, 
phương tiện đo phù hợp tiêu chuẩn 

quốc tế để đáp ứng nhu cầu đảm 
bảo đo lường chính xác trong nước 
và hướng tới xuất khẩu. 

- Nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về đo lường: 
nâng cao hơn nữa hiệu quả phối 
hợp giữa các bộ, ngành, địa 
phương và doanh nghiệp về công 
tác quản lý hoạt động đo lường; 
tăng cường công tác kiểm tra, 
đánh giá việc áp dụng bộ tiêu chí 
quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo.

- Triển khai công tác hỗ trợ 
doanh nghiệp đảm bảo chất lượng 
sản phẩm hàng hóa: cụ thể, i) hỗ 
trợ doanh nghiệp triển khai áp 
dụng Chương trình đảm bảo đo 
lường thông qua hoạt động kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường và 
hoạt động xây dựng phương pháp 
đo; ii) cung cấp dịch vụ kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng 
yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia 
đánh giá các lĩnh vực đo; iii) tham 
gia nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ đo lường tiên tiến trong quá 
trình sản xuất theo quy định của 
pháp luật hiện hành.

- Tăng cường hợp tác quốc tế: 
VMI cần tham gia tích cực vào 
hoạt động của các tổ chức quốc 
tế và khu vực về đo lường mà hiện 
Việt Nam là thành viên. Đẩy mạnh 
trao đổi, hợp tác nghiên cứu, đào 
tạo, chuyển giao công nghệ với 
các cơ quan, tổ chức đo lường các 
quốc gia/nền kinh tế trong khu vực 
và thế giới; mở rộng tham gia đàm 
phán, ký kết các thỏa thuận song 
phương và đa phương nhằm thừa 
nhận lẫn nhau kết quả đo, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện 
đo, sản phẩm hàng hóa tạo thuận 
lợi cho hoạt động thương mại.

- Tăng cường công tác thông 
tin tuyên truyền để nâng cao nhận 
thức về vai trò của hoạt động đo 
lường phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội và hội nhập quốc tế ?

Trụ sở VMI tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
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giới thiệu

Ngày nay, TTNT tạo ra những 
chuyển đổi lớn trong mọi mặt kinh 
tế, xã hội, đời sống của con người 
[1]. Xây dựng chiến lược quốc gia 
về TTNT (sau đây gọi ngắn gọn là 
“Chiến lược TTNT”) đã trở thành xu 
thế của hầu hết các quốc gia trên 
thế giới. Để hỗ trợ các quốc gia 
chưa xây dựng chiến lược TTNT, 
Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) 
cung cấp một khung ngắn gọn để 
thiết kế chiến lược TTNT [1] (Khung 
WEF). Khung WEF hướng dẫn 
những nội dung cốt lõi nhất để các 
quốc gia vận dụng xây dựng chiến 
lược TTNT theo mục tiêu riêng với 
các cấp độ ưu tiên riêng.

Phân tích môi trường là giai 
đoạn đầu tiên trong quản lý chiến 
lược, thông qua đó đánh giá được 
các ưu tiên trong dài hạn, giúp thiết 
lập được các mục tiêu trong chiến 
lược TTNT. Nhận diện toàn diện và 
chính xác điểm mạnh - điểm yếu, cơ 
hội - thách thức (phân tích SWOT) 
có tính định hướng quan trọng cho 

xây dựng chiến lược TTNT, đặc biệt 
là đưa ra được các giải pháp quan 
trọng cho phát triển TTNT. 

Bài viết này giới thiệu khung 
chiến lược về TTNT của WEF, các 
phân tích SWOT cho chiến lược 
TTNT đối với Việt Nam, từ đó đề 
xuất một số giải pháp cho chiến 
lược này của Việt Nam. 

Một số nghiên cứu có liên quan

Khung chiến lược quốc gia về 
TTNT của WEF

Tháng 8/2019, WEF đã công 
bố “sách trắng” về Khung WEF với 

các nội dung chính là: cách thiết 
kế chiến lược TTNT, thiết lập một 
bộ mục tiêu, các khía cạnh chính 
của chiến lược TTNT, lập kế hoạch 
thực hiện chiến lược TTNT, triển 
khai thực hiện. Hình 1 mô tả chi tiết 
các pha và một số nội dung chi tiết 
trong từng pha cần được tiến hành 
trong quá trình xây dựng chiến lược 
TTNT.

Khung WEF đề cập tới 5 thành 
phần môi trường bên trong (điểm 
mạnh - điểm yếu) về: (i) Lực lượng 
lao động, (ii) Số hóa/hạ tầng, (iii) 
Hợp tác công nghiệp, (iv) Năng lực 
đào tạo, (v) Luật pháp; và 4 thành 

môi Trường Và giải PháP 
cho chiến lược quốc giA Về Trí Tuệ nhân Tạo củA ViệT nAm

Hà Quang Thụy1, Nguyễn Thanh Thủy1, Phạm Bảo Sơn1, Phan Xuân Hiếu1, 
Trần Trọng Hiếu1, Trần Mai Vũ1, Trần Quốc Long1, Nguyễn Trí Thành1, Lý Hoàng Tùng2

1Đại học Quốc gia Hà Nội 
2Bộ Khoa học và Công nghệ

Trí tuệ nhân tạo (TTNT) đã tạo ra những chuyển đổi lớn về kinh tế, xã hội, đời sống của con người, và 
nhiều nước đã xây dựng chiến lược quốc gia về TTNT. Phân tích môi trường và xây dựng chiến lược 
quốc gia về TTNT là một công việc đầy thách thức đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bài 
báo tìm hiểu một số nghiên cứu phân tích về môi trường và xây dựng chiến lược quốc gia về TTNT. 
Từ đó đưa ra giải pháp định hướng cho chiến lược quốc gia về TTNT của Việt Nam*.

                                                                                                                              
*Công trình nghiên cứu này được tài trợ bởi 
dự án DA137-15062019 thuộc Chương trình 
Vintech Fund (Quỹ Đổi mới sáng tạo Vin-
group). Hình 1. Xây dựng chiến lược TTNT theo Khung WEF [1].
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phần môi trường bên ngoài (cơ hội 
- thách thức): (i) Hệ sinh thái đổi 
mới, (ii) Áp dụng vào công nghiệp, 
(iii) Áp dụng vào khu vực công, (iv) 
Hợp tác quốc tế. WEF khuyến cáo 
các thành phần này có độ quan 
trọng tùy thuộc vào sự ưu tiên của 
mỗi quốc gia và cơ sở hạ tầng số 
của quốc gia đó. 

Báo cáo của WEF tập trung vào 
5 khía cạnh chính trong chiến lược 
TTNT: (i) Cung cấp luật bảo vệ dữ 
liệu và giải quyết vấn đề đạo đức; 
(ii) Thiết lập môi trường nghiên cứu 
mạnh để thúc đẩy tích hợp công 
nghiệp - hàn lâm; (iii) Chuẩn bị 
nguồn nhân lực (bao gồm tài năng 
TTNT); (iv) Đầu tư chú trọng vào 
các khu vực chiến lược ưu tiên; (v) 
Tham gia cộng tác quốc tế. Báo 
cáo còn đưa ra các ví dụ minh họa 
cụ thể theo từng khía cạnh từ các 
quốc gia: Phần Lan, Trung Quốc, 
Pháp, Canada, Nhật Bản, Đan 
Mạch, Ấn Độ, Đức, Singapore.

Phân tích điểm mạnh - điểm 
yếu trong chiến lược kinh tế 
TTNT Việt Nam do Viện Michael 
Dukakis đề xuất

Viện Michael Dukakis (Hoa 
Kỳ) về đổi mới và sáng tạo đã giới 

thiệu một đề xuất chiến lược kinh 
tế TTNT quốc gia đột phá để Việt 
Nam trở thành một quốc gia tiên 
tiến trong thời đại TTNT và một nhà 
lãnh đạo TTNT ở Đông Nam Á [2]. 
Bản đề xuất bao gồm các nội dung 
về phân tích điểm mạnh - điểm 
yếu, 4 nội dung chiến lược (mục 
tiêu, chiến lược, giải pháp và thực 
hiện - triển khai khu vực đổi mới 
TTNT). Bảng 1 giới thiệu nội dung 
điểm mạnh - điểm yếu về TTNT 
Việt Nam theo quan điểm của Viện 
Michael Dukakis.

Bản đề xuất của Viện Michael 
Dukakis nhấn mạnh cần tạo ra sự 
đột phá trong chiến lược là “Chính 
phủ TTNT” và “Văn hóa TTNT” 

với giải pháp chiến lược đột phá 
về (i) lựa chọn nhà lãnh đạo ưu tú, 
(ii) cơ chế ra quyết định dựa trên 
dữ liệu, (iii) thu hút tri thức hàng 
đầu, (iv) huy động các nguồn lực 
xã hội. Nhìn chung, nội dung đánh 
giá điểm mạnh - điểm yếu về TTNT 
Việt Nam của Viện Michael Dukakis 
là hợp lý, đặc biệt là điểm yếu thiếu 
hụt các chuyên gia hàng đầu và 
nhà chiến lược kinh tế về TTNT. 

phân tích sWot về môi trường ttnt của 
Việt nam

Phân tích SWOT về môi trường 
cho chiến lược TTNT của Việt Nam 
được tổng hợp ở bảng 2. 

Bảng 1. Điểm mạnh - điểm yếu phát triển kinh tế TTNT của Việt Nam theo phân 
tích của Viện Michael Dukakis.

Điểm mạnh Điểm yếu
- Một hệ thống chính trị tập trung.
- Kinh nghiệm hơn 30 năm đổi mới kinh tế.
- Mong muốn của nhân dân là xây dựng một đất nước hòa bình và 
thịnh vượng.
- Dân số trẻ, được giáo dục tốt.
- Cam kết của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là phát triển 
một đất nước thịnh vượng, an toàn, hòa bình; sự cởi mở của Thủ 
tướng với tiếng nói của người dân cũng như góp ý của đội ngũ trí thức.
- Sự háo hức của người Việt trong việc học hỏi và đổi mới - những đặc 
điểm quan trọng trong thời đại TTNT.

- Thiếu các chuyên gia TTNT hàng đầu và 
các nhà chiến lược kinh tế TTNT.
- Môi trường kinh doanh còn yếu.
- Sự tiếp cận không đồng đều của người dân 
đối với các nguồn lực và cơ hội.
- Hiệu quả thấp của các doanh nghiệp nhà 
nước không cân xứng với tỷ trọng tài nguyên 
quốc gia.
- Cơ chế ra quyết định phức tạp và chậm, mức 
độ trách nhiệm cá nhân không thỏa đáng…
- …

Bảng 2. Bảng tổng hợp phân tích SWOT cho chiến lược TTNT Việt Nam.

Điểm mạnh Điểm yếu

- Lực lượng lao động lớn, cơ cấu dân số thuận lợi, khát vọng trở thành một nền kinh 
tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa - tiếp bước các nền kinh tế Đông Á.

- Giáo dục trung học STEM có thành tích tốt, giáo dục đại học về TTNT có kết quả 
bước đầu.

- Có chính sách tạo điều kiện thuận lợi, hấp dẫn, thu hút tốt đầu tư nước ngoài và 
các tập đoàn đa quốc gia.

- Năng lực xuất khẩu một số ngành công nghiệp tốt, đặc biệt về công nghiệp thiết bị 
công nghệ thông tin và truyền thông (trong đó có thiết bị điện tử - viễn thông) gần 
gũi với TTNT.

- Có uy tín trong một số lĩnh vực nghiên cứu liên quan mật thiết với TTNT như toán 
học, nông nghiệp và y sinh học. Nghiên cứu về TTNT, đặc biệt về học sâu bước đầu 
đã được quan tâm.

- Đã quan tâm và tích cực chuẩn bị cho xây dựng chiến lược TTNT.

- Xuất hiện doanh nghiệp lớn quan tâm nghiên cứu và phát triển (NC&PT) TTNT. 

- Chưa có đội ngũ chuyên gia cao cấp đủ tầm để xây dựng được một hệ thống luận 
thuyết tích hợp các khía cạnh đạo đức, văn hóa, pháp lý, khoa học - công nghệ, 
giáo dục - đào tạo và kinh tế gắn kết chuyển đổi số, TTNT, kinh tế tri thức cho phát 
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Một quyết tâm chính trị cộng tác nhà nước - doanh nghiệp - nhà khoa học cho 
phát triển TTNT chưa được hình thành.

- Chính sách quản lý nhà nước về TTNT còn thiếu và chưa hiệu quả.

- Nhận thức về TTNT và chuyển đổi số của doanh nghiệp nội địa còn thấp, vì vậy 
chưa nỗ lực đầu tư NC&PT. Sự phối hợp doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B) còn 
yếu.

- Triết lý giáo dục đại học Việt Nam cho thế kỷ XXI chưa rõ, quản lý nhà nước về 
giáo dục đại học chưa đáp ứng yêu cầu phát triển TTNT và chuyển đổi số.

- Năng lực nghiên cứu về TTNT, kinh tế số cả hàn lâm và công nghiệp còn thấp.

- Hạ tầng số còn thiếu và yếu.
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Một số giải pháp cho chiến lược ttnt 
của Việt nam

Để phát huy điểm mạnh, khắc 
phục điểm yếu, khai thác cơ hội và 
giảm thiểu thách thức cho chiến 
lược TTNT của Việt Nam, cần xem 
xét một số giải pháp định hướng 
sau đây:

Một là, chuyển đổi số và TTNT 
cần được tiến hành song song và 
phù hợp với độ trưởng thành số 
(digital maturity [3]) của tổ chức 
(doanh nghiệp, cơ quan chính 
quyền và các loại hình tổ chức 
khác) để chuyển đổi số và TTNT 
đạt hiệu quả cao nhất (nhanh nhất, 
lợi ích cao nhất, chi phí ít nhất) và 
cải thiện tốt nhất độ trưởng thành 
số. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, 
việc triển khai sáng kiến chuyển 
đổi số và TTNT tại tổ chức cần 
tương ứng với độ trưởng thành số, 
nếu không sáng kiến chuyển đổi 
số và TTNT sẽ đi tới thất bại [4-6]. 
Một độ trưởng thành số phù hợp là 
điều kiện tiên quyết để thực hiện 
thành công chuyển đổi số và TTNT. 
Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng 
về chính phủ số và dữ liệu mở tại 
Việt Nam [7] rất có ý nghĩa để lựa 

chọn một sáng kiến chuyển đổi số 
và TTNT cho khu vực công tại Việt 
Nam.

Theo tiếp cận đó, khung quản trị 
TTNT của Deloitte [8] là một hướng 
dẫn tốt để triển khai sáng kiến 
TTNT theo 6 khu vực triển khai và 
đánh giá độ sẵn sàng TTNT là: i) 
chiến lược; ii) quy mô tổ chức về 
con người; iii) quy mô tổ chức về 
quy trình; iv) độ tập trung tới công 
nghệ dữ liệu; v) công nghệ và nền 
tảng; vi) đạo đức.

Khu vực chiến lược bao gồm 3 
khía cạnh: tham vọng, cân bằng và 
cách tiếp cận nhằm trả lời cho câu 
hỏi về mục đích sáng kiến TTNT. 
Do TTNT là một công nghệ chuyển 
đổi (transformative technology), 
việc cân đối trong định hướng và 
mức kỳ vọng là rất quan trọng. Xác 
định tầm nhìn và các mục đích 
TTNT cần phù hợp với các mục tiêu 
và độ ưu tiên theo năng lực quản lý 
trên toàn bộ tổ chức. 

Khu vực con người bao gồm 
3 khía cạnh: thiết kế tổ chức; mô 
hình tài năng; thay đổi tổ chức và 
giao tiếp nhằm trả lời cho câu hỏi 
về nguồn nhân lực cho TTNT hiện 

có và cần có trong tương lai. Các 
tổ chức cần có tiếp cận đúng (phối 
hợp doanh nghiệp - trường đại học) 
để tuyển dụng được các nhân sự 
có kỹ năng, kỹ thuật TTNT cần 
thiết, cũng như tạo điều kiện để 
các nhân viên hiện có thuộc các 
khu vực chức năng (tiếp thị - bán 
hàng, sản xuất sản phẩm, tài chính 
- kế toán, nguồn nhân lực và các 
khu vực chức năng khác) được đào 
tạo và tự đào tạo phát triển và triển 
khai kỹ năng TTNT. 

Khu vực quy trình bao gồm 3 
khía cạnh: đo lường và đầu tư; cung 
cấp; quản trị nhằm trả lời cho câu 
hỏi về cách thức tiến hành (cùng 
với khu vực đạo đức). Việc thiết lập, 
xác định và thiết kế các quy trình, 
điều khiển và hệ thống quản trị sẽ 
đảm bảo triển khai chiến lược TTNT 
thành công. Cần tích hợp phân tích 
dữ liệu lớn và TTNT vào các quy 
trình làm việc của con người. Giá 
trị thực sự của TTNT chỉ được nắm 
bắt khi mà nó được tích hợp vào 
công việc và đảm bảo tối ưu hóa 
quy trình của tổ chức. 

Khu vực đạo đức bao gồm 3 
khía cạnh: minh bạch và giải trình; 
chính sách; xu hướng và tích hợp 

Cơ hội
- Phát huy lợi thế ổn định chính trị và văn hóa tập thể vào việc hình thành một quyết 
tâm chính trị nhà nước - doanh nghiệp - nhà khoa học cho phát triển TTNT, biến 
tiềm năng về lực lượng lao động, cơ cấu dân số và khát vọng trở thành một nền kinh 
tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa - tiếp bước các nền kinh tế Đông Á thành động lực 
phát triển TTNT.
- Cải tiến hiệu quả chính sách đầu tư và quản lý nhà nước về giáo dục đại học và 
NC&PT, phát triển nguồn vốn con người và bồi dưỡng tài năng TTNT.
- Phát hiện được các khu vực TTNT Việt Nam có lợi thế tiềm năng, hình thành đội 
ngũ chuyên gia cao cấp và hệ thống luận thuyết về đạo đức, văn hóa, luật pháp và 
kinh tế phát triển TTNT.
- Cải thiện mối quan hệ doanh nghiệp - doanh nghiệp (nội địa - nội địa, nội địa - đầu 
tư trực tiếp nước ngoài) và hàn lâm (nghiên cứu) - công nghiệp (sản xuất) vào phát 
triển TTNT.
- Khai thác sáng tạo và hiệu quả các liên kết quốc tế với các quốc gia láng giềng 
Đông Bắc Á, Singapore và Úc.
- Khai thác các sáng kiến khu vực ASEAN có lợi cho phát triển TTNT.

Thách thức
- Thói quen bỏ qua phân tích khoa học và thực tiễn theo bối cảnh Việt Nam khi 
nhập khẩu vội vàng mô hình và phương pháp từ nước ngoài.
- Tư tưởng tự thỏa mãn, tự tuyên bố thành công quá sớm; tư tưởng tự ti, e ngại, 
không sẵn sàng hoặc thiếu quyết tâm - kiên trì để khai thác tiềm năng tạo ra lợi thế 
cạnh tranh về TTNT trong khu vực và thế giới.
- Trình độ nền kinh tế thấp, dẫn đến thái độ và hành vi e ngại tiếp thu các sáng 
kiến để đổi mới, gây cản trở phát triển TTNT.
- Sự cản trở phát triển TTNT từ một bộ phận cán bộ quản lý nhà nước mà Thủ 
tướng Chính phủ đã nhận diện: (i) chưa tuân thủ đúng tinh thần kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; (ii) kỷ cương phép nước chưa nghiêm; (iii) tham 
nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm còn xảy ra; (iv) bệnh quan liêu, xa dân.
- Tác động xấu từ cuộc chạy đua TTNT của hai siêu cường kinh tế thế giới Mỹ - 
Trung Quốc, hai đối tác kinh tế lớn của Việt Nam.
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nhằm trả lời cho câu hỏi về cách 
thức tiến hành (cùng với khu vực 
quy trình). Thiết lập cơ chế để hiểu 
và ngăn chặn sự thiên vị TTNT, 
thúc đẩy tính công bằng và minh 
bạch, đảm bảo các giá trị và tính 
toàn vẹn được đưa vào các sáng 
kiến TTNT. Nhấn mạnh đặc biệt tới 
các giải pháp về tính minh bạch, 
quyền riêng tư và sự thiên vị TTNT 
trong chuyển đổi số và TTNT.

Khu vực dữ liệu bao gồm 3 khía 
cạnh: chiến lược dữ liệu tổ chức; 
quy phạm dữ liệu; bảo mật quyền 
riêng tư nhằm trả lời cho câu hỏi 
về đối tượng của TTNT (cùng với 
khu vực công nghệ và nền tảng). 
TTNT chỉ tốt khi việc xây dựng dữ 
liệu TTNT cùng với việc tiêu thụ dữ 
liệu TTNT đều tốt, nhấn mạnh về 
đặc trưng giá trị của dự án dữ liệu 
lớn [9]. 

Khu vực công nghệ và nền tảng 
bao gồm 3 khía cạnh: chế độ triển 
khai; an ninh liên tục; các công cụ 
kiến trúc nhằm trả lời cho câu hỏi 
về đối tượng của TTNT (cùng với 
khu vực dữ liệu). Không có TTNT 
nếu không có kiến trúc thông tin đi 
cùng [10]. 

Hai là, đầu tư cho chuyển đổi 
số và TTNT là đầu tư cho tồn tại 
và phát triển doanh nghiệp, đầu tư 
cho kinh tế tri thức đất nước. Doanh 
nghiệp và Nhà nước cần đưa ra 
các chủ trương, chính sách và kế 
hoạch ưu tiên để đầu tư tương xứng 
cho chuyển đổi số và TTNT, cũng 
như cho NC&PT và giáo dục đại 
học. Phấn đấu đưa tỷ lệ đầu tư tính 
trên tổng sản phẩm quốc gia đối 
với NC&PT từ 0,4% năm 2012 [11] 
và 0,47% năm 2018 [12] lên mức 
1,3% vào năm 2025 (bằng mức 
đầu tư của Malaysia năm 2018); 
đối với giáo dục - đào tạo từ 0,33% 

năm 2018 lên mức 0,78% vào năm 
2025 (tương đương 50% mức đầu 
tư trung bình của các nước OECD 
[13]). Phấn đấu cộng đồng doanh 
nghiệp đóng góp ít nhất 50% đầu 
tư cho NC&PT và đóng góp ít nhất 
30% đầu tư cho giáo dục đại học. 
Đầu tư cho chuyển đổi số và TTNT 
cần tương xứng với độ trưởng thành 
số và trình độ TTNT nhằm phát huy 
hiệu quả việc đầu tư cho mục tiêu 
phát triển của doanh nghiệp và 
đất nước, bao gồm mục tiêu nâng 
cao độ trưởng thành số và trình độ 
TTNT.

Ba là, đầu tư, triển khai một 
chương trình nghiên cứu trọng điểm 
quốc gia liên lĩnh vực tập trung vào 
mối liên quan tại Việt Nam giữa 
kinh tế TTNT với kinh tế số [14], 
kinh tế tri thức và kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa 
văn hóa tập thể với phát triển kinh 
tế TTNT Việt Nam trong bối cảnh 
chuyển đổi sau đại dịch Covid-19 
[15] có khả năng thúc đẩy tốc độ 
chuyển đổi số tại các nền kinh tế 
phát triển [16]. Mục tiêu tổng quát 
của chương trình nghiên cứu trọng 
điểm quốc gia là hình thành đội 
ngũ chuyên gia cao cấp về kinh tế 
TTNT để xây dựng một hệ thống 
luận thuyết về đạo đức, văn hóa, 
luật pháp, khoa học - công nghệ, 
giáo dục đại học và kinh tế trong 
phát triển TTNT, kinh tế số, kinh tế 
tri thức Việt Nam. Hình thành nhóm 
chuyên gia tư vấn kinh tế TTNT, 
kinh tế số cho Chính phủ. Đây là 
giải pháp phát huy được thế mạnh 
về ổn định chính trị, lợi thế về “văn 
hóa tập thể”, khắc phục điểm yếu 
thiếu vắng đội ngũ chuyên gia kinh 
tế cao cấp đủ tầm vóc xây dựng 
các luận thuyết kinh tế đảm bảo 
tính khoa học liên lĩnh vực hiện đại 
và thực tiễn cao, làm cho "các lĩnh 

vực xã hội cũng tạo ra nhiều của 
cải vật chất và ngày càng giữ vai 
trò trung tâm trong việc hiện thực 
hóa các mục tiêu của nền kinh tế tri 
thức và nền kinh tế thu nhập trung 
bình cao có năng lực cạnh tranh 
toàn cầu” [17]. 

Bên cạnh đó, đầu tư, triển khai 
một số chương trình NC&PT ở một 
số khu vực TTNT ưu tiên quốc gia 
theo 3 loại năng lực TTNT: (i) Tự 
động hóa các quy trình làm việc có 
cấu trúc và lặp (thông qua người 
máy và tự động hóa quá trình bằng 
người máy); (ii) Đạt được cái nhìn 
sâu sắc nhờ phân tích sâu rộng 
dữ liệu có cấu trúc (thường sử 
dụng học máy); (iii) Tương tác với 
khách hàng và nhân viên (sử dụng 
chatbot xử lý ngôn ngữ tự nhiên, 
tác tử thông minh và học máy) 
[10]. Trước mắt, tiến hành một số 
chương trình NC&PT về TTNT: xử 
lý tiếng Việt, tri giác máy Việt Nam, 
người máy gia dụng và cho giáo 
dục STEM. 

Bốn là, trên cơ sở hệ thống luận 
thuyết về đạo đức, văn hóa, luật 
pháp, khoa học và công nghệ, giáo 
dục đại học và kinh tế trong phát 
triển TTNT Việt Nam, xây dựng 
một hệ thống văn bản pháp luật về: 
dữ liệu, an toàn thông tin, áp dụng 
TTNT phù hợp với thể chế, văn hóa 
Việt Nam và các tiêu chuẩn tương 
ứng của Liên hợp quốc cũng như 
các hiệp định quốc tế mà Việt Nam 
tham gia. Tổ chức biên soạn và 
phổ biến các tài liệu đại chúng về 
sử dụng và chuyên sâu về sản xuất 
sản phẩm TTNT để nâng cao nhận 
thức của toàn xã hội, đặc biệt về 
văn hóa và đạo đức trong chuyển 
đổi số và TTNT.

Năm là, tập trung xây dựng 
một số trường đại học trọng điểm 
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về TTNT (trước mắt là các trường 
thành viên của hai Đại học quốc gia 
và Trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội) theo mô hình đại học nghiên 
cứu - sáng nghiệp - đổi mới (nơi có 
nhiều công bố khoa học quốc tế uy 
tín về TTNT, là nơi khởi nguồn tốt 
cho nhiều công ty đột phá và công 
ty khởi nghiệp về TTNT, là đầu 
mối hợp tác quốc tế chủ chốt về 
TTNT và chuyển đổi số với các đối 
tác giáo dục đại học tại Đông Bắc 
Á, Đông Nam Á, Úc và các nước 
khác). 

Sáu là, quan tâm đầu tư xây 
dựng và tổ chức thực hiện các 
chương trình đào tạo về phân tích 
kinh doanh (business analytics) tại 
một số trường đại học kinh tế, quản 
lý trọng điểm để đào tạo những 
nhà quản lý tài năng, am hiểu các 
nguyên lý cơ bản của phân tích 
dữ liệu lớn và TTNT, đủ năng lực 
tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các 
đòn bẩy từ phân tích dữ liệu lớn và 
TTNT vào việc ra quyết định tốt 
hơn trong mọi khu vực chức năng 
của tổ chức.

Bảy là, nghiên cứu, xây dựng 
chính sách tạo bước đột phá về hợp 
tác trong cộng đồng doanh nghiệp 
(bao gồm hợp tác giữa các doanh 
nghiệp FDI và các doanh nghiệp 
trong nước) trong phát triển thương 
mại điện tử B2B, trong phát triển 
sản phẩm TTNT, trong phát triển 
công nghiệp phụ trợ, hình thành 
một hệ sinh thái sản xuất sản phẩm 
TTNT. 

Tám là, huy động toàn diện lực 
lượng của quốc gia vào hợp tác quốc 
tế để phát triển TTNT Việt Nam 
(trước mắt tập trung hợp tác với khu 
vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á và 
Úc) thông qua hoạt động hợp tác 
liên chính phủ, hợp tác quốc tế của 

các cơ sở giáo dục - nghiên cứu, 
doanh nghiệp và các cá nhân. Tiếp 
thu, áp dụng các tiếp cận, phương 
pháp, mô hình tiên tiến quốc tế phù 
hợp với Việt Nam và đóng góp một 
số tiếp cận, phương pháp, mô hình 
mà Việt Nam có kinh nghiệm ?
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[12] Bộ Khoa học và Công nghệ 
(2018), Kết quả điều tra nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ năm 2018, 
http://www.vista.gov.vn/LinkClick.aspx?fi
leticket=6J8v91ouF9A%3d&tabid=83&la
nguage=vi-VN. 

[13] Cláudia Sarrico, Andrew 
McQueen, Shane Samuelson (2017), 
State of Higher Education 2015-2016. 

[14] Hà Quang Thụy, Phan Xuân 
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ai và sự phát triển ở Việt nam

Thuật ngữ AI (Artificial 
intelligence) đang ngày càng trở 
nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực. 
Dưới góc độ nghiên cứu triển khai, 
các khu vực chính của AI là hệ 
thống chuyên gia, người máy, hệ 
thống thị giác máy, hệ thống xử lý 
ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống học 
và mạng nơ-ron1. AI được triển khai 
dưới dạng gói phần mềm (nền tảng 
ảo, bot trò chuyện, chương trình...) 
hoặc lập trình (robot, drone...) như 
một công cụ cho các mục tiêu cụ 
thể được đặt ra trong khuôn khổ 
của các quan hệ pháp lý được hình 
thành bởi các thực thể pháp lý2. 

Như vậy có thể thấy rằng, AI 
được triển khai dưới dạng hệ thống 
dữ liệu (hệ thống AI), sau đó được 
ứng dụng dưới hình thức là những 
thực thể vô hình dạng phần mềm 
hay thực thể hữu hình dạng vật liệu. 
AI đã được ứng dụng vào một loạt 
lĩnh vực như: chăm sóc sức khỏe, 
giáo dục, kinh doanh, pháp lý, tài 
chính - ngân hàng, giao thông vận 
tải, sản xuất, dịch vụ. 

Tại Việt Nam, AI được nhắc đến 
nhiều trong những năm gần đây và 
được xem như một động lực quan 
trọng cho định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội. Minh chứng là, các 
công trình nghiên cứu và các sản 
phẩm, thực thể gắn liền với AI xuất 
hiện ngày càng nhiều3. Chính phủ 
đã nhận định AI sẽ là công nghệ có 

tính đột phá trong 10 năm tới; đồng 
thời xác định đây sẽ là “mũi nhọn” 
cần được triển khai nghiên cứu 
nhằm tận dụng những cơ hội mà 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
mang lại4. Chính phủ cũng đã xây 
dựng chiến lược quốc gia về Cách 
mạng công nghiệp 4.0 với việc ưu 
tiên phát triển AI thông qua nhiều 
nhóm chính sách. Trong đó, nguồn 
nhân lực được ưu tiên, như đào 
tạo AI bậc đại học, hỗ trợ khu vực 
doanh nghiệp ứng dụng AI, ưu tiên 
đầu tư cho AI thông qua các quỹ, 
trung tâm đổi mới sáng tạo5.

Nhưng cần phải lưu ý rằng, 
ngoài những chính sách phát triển 

Lưu Minh Sang, Trần Đức Thành
Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được xem là một động lực cho sự phát triển kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, 
bên cạnh những lợi thế mà AI mang lại là những thách thức xã hội và pháp lý. Bài viết tập trung phân 
tích những thách thức pháp lý gắn liền với AI tại Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị liên quan 
đến hoạt động nghiên cứu lập pháp. 

trí tuệ nhân tạo và những thách thức pháp lý

                                                                                                                              
1http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tri-tue-
nhan-tao-trong-thoi-dai-so-boi-canh-the-
gioi-va-lien-he-voi-viet-nam-55038.htm, 
truy cập ngày 14/5/2020.
2A. Atabekov, O. Yastrebov (2018), “Legal 
Status of Artificial Intelligence Across 
Countries: Legislation on the Move”, 
European Research Studies Journal, 
XXI(4), pp.773-782.

                                                                                                                              
3https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/16532/
ngay-hoi-tri-tue-nhan-tao-viet-nam--huong-
den-xay-dung-cong-dong-ai-viet-nam-lon-
manh.aspx, truy cập ngày 18/5/2020.

                                                                                                                              
4https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/16538/
tri-tue-nhan-tao-se-la-mui-nhon-cho-cach-
mang-cong-nghiep-4-0-cua-viet-nam.aspx, 
truy cập ngày 18/5/2020.
5http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-
nghe/Chien- luoc-quoc-gia-ve-Cach-
mang-cong-ngh iep- lan - thu- tu -den-
nam-2030/394217.vgp, truy cập ngày 
18/5/2020.
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AI cần phải xây dựng một cơ chế 
nhằm chống lại những tác động 
tiêu cực của AI. Bởi lẽ, những thách 
thức và rủi ro về xã hội và pháp lý là 
luôn tiềm tàng, khi bùng phát thì rất 
khó kiểm soát. 

những thách thức pháp lý đặt ra

Độ trễ của hệ thống pháp luật
Rất nhiều nghiên cứu đã cho 

thấy, AI mang đến nhiều cơ hội 
nhưng kèm theo đó là hàng loạt 
thách thức không dễ để giải quyết. 
Trong đó, đặc biệt quan trọng là 
thách thức về xã hội và pháp lý6. 
Điều gì sẽ xảy ra khi một thực thể 
mang AI thực hiện các hành vi gây 
hại cho con người? việc xác định tư 
cách pháp lý sẽ ra sao? hay một khi 
AI tham gia vào các quan hệ xã hội 
làm phát sinh các vấn đề pháp lý 
thì sẽ được điều chỉnh như thế nào? 
Đây là những câu hỏi được đặt ra 
đối với các nhà lập pháp. 

Trên bình diện quốc tế, thách 
thức pháp lý đối với AI luôn là vấn 
đề mà các chính phủ và giới học giả 
quan tâm bên cạnh việc nghiên cứu 
phát triển và ứng dụng AI. Nhiều 
nước trên thế giới đã bắt đầu tiến 
hành nghiên cứu và có những bước 
đi đáng kể trong việc xây dựng 
khung pháp lý điều chỉnh các quan 
hệ xã hội liên quan đến AI7. Tuy 
nhiên, vấn đề này lại chưa được 
quan tâm đúng mức tại Việt Nam. 
Hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn 
đang ở trạng thái điều chỉnh các 
quan hệ xã hội truyền thống liên 
quan đến thể nhân, pháp nhân, tổ 
chức không có tư cách pháp nhân. 
Không gian pháp lý dành cho các 
quan hệ pháp luật có sự tham gia 
của công nghệ còn hạn hẹp. Do 

đó, nếu các vấn đề liên quan đến 
AI xuất hiện, thì sự lúng túng trong 
việc điều chỉnh các vấn đề đó cũng 
bắt đầu. Điều này cho thấy, chúng 
ta đang có những sự chậm trễ nhất 
định với xu hướng thế giới trong 
việc chuẩn bị những giải pháp, kịch 
bản cụ thể dành cho viễn cảnh AI 
phát triển mạnh tại Việt Nam. Vì 
thế, xây dựng các quy định pháp lý 
điều chỉnh các vấn đề về AI là hết 
sức cần thiết, phù hợp với bức tranh 
toàn cầu cũng như nhu cầu và thực 
tế phát triển AI tại Việt Nam. 

Tư cách pháp lý của AI và thực 
thể mang AI

Để có thể có những giải pháp tối 
ưu từ những thách thức pháp lý mà 
AI đặt ra, trước hết, cần xác định 
được tư cách pháp lý của AI. Tuy 
vậy, cần hiểu rõ rằng, thuật ngữ AI 
được định nghĩa như một lĩnh vực, 
do đó việc xác định tư cách pháp 
lý phải được đặt trên những công 
nghệ về AI hoặc thực thể mang AI. 
Như đã phân tích, công nghệ AI có 
thể tồn tại trong những hệ thống dữ 
liệu (chương trình máy tính, chat 
bot, phần mềm...) mang tính vô 
hình và cũng có thể được mang bởi 
một thực thể hữu hình hay còn gọi 
là các tác tử thông minh như robot 
hay xe tự lái.

Hiện tại, có hai cách tiếp cận về 
tư cách pháp lý của AI như sau: (1) 
AI là một đối tượng của pháp luật, 
một số thực thể hữu hình có gắn AI 
như robot có thể được xem xét có 
quyền như con người, tuy nhiên số 
lượng quốc gia theo cách tiếp cận 
này rất ít; (2) AI là một đối tượng 
riêng biệt trong pháp luật và được 
kiểm soát bởi những quy định đặc 
biệt, các thực thể mang AI không 
được công nhận có quyền như một 
con người, bản chất là một tài sản, 
công cụ, hay sản phẩm (pháp luật 
chỉ quy định AI là một đối tượng được 
kiểm soát đặc biệt và có những quy 
định dành riêng để điều chỉnh các 

vấn đề phát sinh liên quan đến AI)8. 
Ở Việt Nam, chưa có một cách 

tiếp cận nào rõ ràng cho AI hay 
những thực thể mang AI. Việc này 
có thể là một thách thức trong quá 
trình vận dụng pháp luật điều chỉnh. 
Pháp luật Việt Nam quy định chủ 
thể phải là cá nhân hoặc tổ chức, 
do vậy sẽ là không thể nếu chúng 
ta xác định tư cách pháp lý của AI 
cũng như những thực thể mang AI 
là những chủ thể trong pháp luật, 
có quyền như một con người. Theo 
chúng tôi, khi xây dựng quy định 
pháp luật để điều chỉnh các vấn đề 
pháp lý phát sinh liên quan đến AI, 
chúng ta có thể tiếp cận theo cách 
thứ (2), không cố gắng xác định tư 
cách pháp lý của AI, mà tập trung 
vào định nghĩa của AI và các vấn 
đề phát sinh. Còn đối với thực thể 
mang AI cần có quy định rõ đến 
việc xác định bản chất của những 
thực thể đó. 

Quyền sở hữu trí tuệ
Từ năm 2019, Tổ chức Sở hữu 

trí tuệ thế giới (WIPO) đã bắt đầu 
thảo luận các ảnh hưởng của AI tới 
hệ thống sở hữu trí tuệ. Trong đó, 
WIPO đã định hình một vài vấn đề 
nổi cộm và kêu gọi các quốc gia 
cùng tham gia thảo luận cho ý kiến, 
cụ thể là: (1) Việc quy định loại 
công nghệ AI nào là đối tượng được 
bảo hộ sáng chế; (2) Cách diễn giải 
và áp dụng ba tiêu chí đánh giá khả 
năng bảo hộ sáng chế khi thẩm 
định công nghệ AI; (3) Có nên sửa 
đổi, bổ sung pháp luật sáng chế để 
phù hợp với đặc điểm riêng biệt của 
công nghệ AI hay không9. 

Bên cạnh đó, vấn đề về quyền sở 
hữu trí tuệ đối với những tác phẩm, 
sáng chế do AI tạo ra cũng tạo nên 
những thách thức pháp lý. Cuối                                                                                                                               

6Xem thêm: M. Perc, M. Ozer, J. Hojnik 
(2019), “Social and juristic challenges of 
artificial intelligence”, Palgrave Commun., 
5(61), https://doi.org/10.1057/s41599-019-
0278-x.
7A. Atabekov và O. Yastrebov (2018), tlđd.

                                                                                                                              
8A. Atabekov, O. Yastrebov (2018), tlđd.
9https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17709/
mot-so-tac-dong-cua-cong-nghe-tri-tue-
nhan-tao-toi-he-thong-bao-ho-sang-che.
aspx, truy cập ngày 16/5/2020.
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năm 2019, Cơ quan Sáng chế châu 
Âu (EPO) đã nhận được đơn đăng 
ký sáng chế (số EP3564144) dành 
cho hộp đựng thực phẩm do thực 
thể AI tên là Dabus sáng tạo ra. 
Người nộp đơn đăng ký sáng chế 
là TS Stephen Thaler - người tạo ra 
Dabus10. Mặc dù giải pháp kỹ thuật 
này đáp ứng đủ các điều kiện bảo 
hộ sáng chế, tuy nhiên căn cứ theo 
Điều 58 Công ước Sáng chế châu 
Âu quy định tác giả sáng chế phải là 
con người11. Do đó, Cơ quan Sáng 
chế châu Âu đã từ chối bảo hộ đăng 
ký sáng chế này. Tại một số nước 
như Nhật Bản hay Vương quốc 
Anh, robot AI cũng đã tạo ra những 
tác phẩm như tranh vẽ, bài hát, bài 
thơ12. Như vậy, những sáng chế, tác 
phẩm do AI tạo ra có được bảo hộ 
hay không? Vấn đề này vẫn đang 
còn tồn tại nhiều quan điểm tranh 
cãi, có quan điểm cho rằng nên ghi 
nhận tác giả sáng chế là chính AI13 
bên cạnh quan điểm truyền thống 
và được ghi nhận trong pháp luật 
của nhiều quốc gia cho rằng tác giả 
phải là con người.

Vấn đề AI có thể xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ cũng được 
WIPO khuyến nghị như là một vấn 
đề pháp lý cần giải quyết. Pháp 
luật của đa số các quốc gia đều 
quy trách nhiệm pháp lý của hành 
vi xâm phạm do AI gây ra cho cá 
nhân, tổ chức xác định. Pháp luật 

châu Âu quy định “hành vi sử dụng 
sản phẩm chịu trách nhiệm về 
những thiệt hại xảy ra”, như vậy chủ 
thể sử dụng AI sẽ phải chịu trách 
nhiệm cho những xâm phạm do AI 
gây ra14.

Ở Việt Nam, pháp luật về sở hữu 
trí tuệ dường như chưa điều chỉnh 
các vấn đề này. Chúng tôi cho rằng 
đây sẽ là một thách thức rất lớn, 
ảnh hưởng đến sự phát triển trong 
hoạt động nghiên cứu và ứng dụng 
AI tại Việt Nam trong thời gian tới. 

Quyền về dữ liệu cá nhân, 
quyền riêng tư

Những tiện ích mà AI mang lại 
cũng đi kèm với các nguy cơ, khi 
các dữ liệu cá nhân bị thu thập 
trái phép, xâm phạm đến quyền 
riêng tư nhằm vào mục đích khai 
thác và trục lợi. Các lo ngại được 
đẩy lên khi xuất hiện cáo buộc 
Công ty DeepMind, đơn vị AI của 
Google, đã vi phạm luật bảo vệ dữ 
liệu của Vương quốc Anh và quy 
tắc bảo mật của bệnh nhân trong 
quá trình phát triển và thử nghiệm 
ứng dụng cho Cơ quan Dịch vụ y 
tế quốc gia (NHS)15. Trước thách 
thức này, nhiều quốc gia và tổ chức 
quốc tế đã có những hành động 
cụ thể để bảo vệ quyền riêng tư 
và dữ liệu cá nhân trong thời đại 
công nghệ số. Liên minh châu Âu 
(EU) đã ban hành Đạo luật bảo vệ 
dữ liệu (General Data Protection 
Regulation - GDPR) có hiệu lực từ 
ngày 25/5/2018. Đạo luật quy định 
rất rõ về dữ liệu cá nhân, bảo vệ 
dữ liệu cá nhân, hay quyền được 
lãng quên khi sử dụng thông tin 

của người khác16. Trong khi đó, các 
quy định bảo vệ quyền riêng tư, 
dữ liệu cá nhân ở Việt Nam còn sơ 
khai. Một số quy định có thể được 
bắt gặp tại Điều 21, Hiến pháp 
2013, Điều 31 Bộ luật Dân sự 2015 
và trong các văn bản luật chuyên 
ngành khác. Tuy nhiên các quy 
định này chưa quy định rõ các cơ 
chế để bảo vệ cũng như ngăn chặn 
vấn đề vi phạm quyền riêng tư liên 
quan đến AI. 

Trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại liên quan đến AI

Với khả năng tích lũy kinh 
nghiệm và học hỏi cũng như khả 
năng hành động độc lập và đưa 
ra quyết định riêng lẻ, AI có thể 
sẽ là một đối tượng trực tiếp gây 
hại cho con người hoặc những đối 
tượng khác. AI có thể trở thành một 
phương tiện để một chủ thể nào đó 
dùng để gây hại, hoặc AI gây hại 
bằng hành động của mình. Có thể 
kể đến các trường hợp đối với các 
tác tử thông minh như robot hay xe 
tự hành gây tai nạn cho con người vì 
một lý do nào đó theo lập trình nằm 
ngoài dữ liệu. 

Pháp luật các nước trên thế giới 
chưa quy định một cách rõ ràng về 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại liên 
quan đến AI và do đó, các vấn đề 
bồi thường sẽ phải được giải quyết 
theo các quy định pháp luật hiện 
hành17. Nếu trong trường hợp AI 
tự mình gây ra những thiệt hại, thì 
vấn đề xác định chủ thể chịu trách 
nhiệm bồi thường lại là một vấn đề 
nan giải. 

                                                                                                                              
10https://baodautu.vn/sang-che-cua-tri-tue-
nhan-tao-ai-xin-dang-ky-so-huu-tri-tue-
tai-chau-au-d104870.html, truy cập ngày 
16/5/2020.
11https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17709/
mot-so-tac-dong-cua-cong-nghe-tri-tue-
nhan-tao-toi-he-thong-bao-ho-sang-che.
aspx, truy cập ngày 16/5/2020.
12https://vnexpress.net/nha-van-robot-nhat-
sang-tac-truyen-du-thi-toan-quoc-3376359.
html vn; https://thanhnien.vn/van-hoa/nu-
nghe-si-ro-bot-dau-tien-tren-the-gioi-trien-
lam-tranh-1091284.html, truy cập ngày 
16/5/2020.
13https://www.wipo.int/wipo_magazine/
en/2019/06/article_0002.html, truy cập 
ngày 16/5/2020.

                                                                                                                              
14https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17709/
mot-so-tac-dong-cua-cong-nghe-tri-tue-
nhan-tao-toi-he-thong-bao-ho-sang-che.
aspx, truy cập ngày 16/5/2020.
15https://www.birmingham.ac.uk/research/
quest/emerging-frontiers/AI-and-the-law.
aspx, truy cập ngày 17/5/2020.

                                                                                                                              
16Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of The Council of 27 April 
2016 on the protection of natural persons 
with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such 
data, and repealing Directive 95/46/EC 
(General Data Protection Regulation).
17Paulius Cerka, Jurgita Grigiene, Gintare 
Sirbikyt (2015), “Liability for damages 
caused by artificial intelligence”, Computer 
Law & Security Review, 31, pp.376-389.
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Phần lớn luật pháp quốc gia và 
quốc tế đều không công nhận AI là 
một chủ thể của pháp luật, điều đó 
có nghĩa là AI không thể chịu trách 
nhiệm cá nhân về những thiệt hại 
mà nó gây ra18. Đa số các quốc gia 
căn cứ vào pháp luật hiện hành để 
quy trách nhiệm về một chủ thể xác 
định. Pháp luật châu Âu quy định 
“hành vi sử dụng sản phẩm chịu 
trách nhiệm về những thiệt hại xảy 
ra”, như vậy chủ thể sử dụng AI sẽ 
phải chịu trách nhiệm cho những 
xâm phạm do AI gây ra19. Pháp luật 
châu Âu cũng có nhiều văn bản hiện 
hành quy định về những vấn đề liên 
quan đến trách nhiệm bồi thường 
khi AI hoặc thực thể mang AI gây 
thiệt hại như luật trách nhiệm sản 
phẩm theo Chỉ thị 85/374/EC, theo 
đó nhà sản xuất phải bồi thường 
thiệt hại do những sản phẩm AI 
gây ra20; trách nhiệm nghiêm ngặt 
của nhà sản xuất, chủ sở hữu khi 
robot AI gây thiệt hại được quy định 
trong Quy tắc luật dân sự về robot 
(2015/2103 (INL))20. Bên cạnh đó, 
các quy định về chế độ bảo hiểm 
trách nhiệm liên quan đến thiệt 
hại do sử dụng xe cơ giới (Chỉ thị 
2009/103/EC) điều chỉnh khi xe tự 
lái gây tai nạn cũng đã được ban 
hành21. 

Thêm vào đó, Điều 12 Công ước 
Liên hợp quốc về sử dụng thông tin 
điện tử trong hợp đồng quốc tế đã 
nêu rõ, một người (dù là thể nhân 
hay pháp nhân) thay mặt cho máy 
tính được lập trình cuối cùng phải 

chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông 
báo nào được tạo bởi máy22. Theo 
cách diễn giải này thì một chủ thể 
khi đang sử dụng AI như một công 
cụ, dù có lỗi hay không thì cũng 
phải bồi thường thiệt hại do AI gây 
ra. 

Pháp luật Việt Nam hiện hành 
chưa có quy định về trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại liên quan đến 
AI. Tuy nhiên pháp luật hiện hành 
có những quy định có thể điều 
chỉnh được vấn đề bồi thường thiệt 
hại liên quan đến AI như Luật Chất 
lượng sản phẩm hàng hóa 2007, 
sửa đổi bổ sung 2018, hay chế định 
bồi thường ngoài hợp đồng trong 
Bộ luật Dân sự 2015. Khi một sản 
phẩm mang AI vi phạm quy định về 
chất lượng thì nhà sản xuất có trách 
nhiệm phải bồi thường. Hay nếu 
xem xét những thực thể mang AI là 
tài sản (tài sản trí tuệ và tài sản là 
vật hữu hình) thì theo quy định tại 
Khoản 3 Điều 584 Bộ luật Dân sự 
chủ sở hữu, người chiếm hữu phải 
bồi thường thiệt hại. Tuy vậy, những 
quy định này chỉ có thể áp dụng 
được trong một vài trường hợp hoặc 
đối với những quan hệ đơn giản, ở 
những quan hệ phức tạp hơn thì rất 
khó điều chỉnh. Ví dụ, trong trường 
hợp AI bị lấy cắp, sau đó AI gây thiệt 
hại thì sẽ như thế nào, hay xác định 
trách nhiệm ra sao khi chủ sở hữu 
và nhà sản xuất cùng có lỗi khi AI 
gây thiệt hại. Tất cả những trường 
hợp trên đều chưa có quy định cụ 
thể để áp dụng giải quyết khi phát 
sinh quan hệ bồi thường thiệt hại 
liên quan đến AI.

Kết luận và khuyến nghị đối với hoạt 
động nghiên cứu lập pháp

Mặc dù AI bắt đầu được quan 
tâm tại Việt Nam chưa lâu nhưng 
với những tiềm lực sẵn có, chúng tôi 
tin rằng AI sẽ phát triển rất nhanh 
tại Việt Nam trong tương lai. Để 

tận dụng được những lợi thế do AI 
mang lại cho sự phát triển của nền 
kinh tế thì việc dự báo những thách 
thức về xã hội và pháp lý cũng như 
đề ra những giải pháp giải quyết 
thách thức là điều tất yếu phải làm. 
Chúng tôi xin có một vài khuyến 
nghị như sau:

Thứ nhất, cần nghiên cứu và xác 
định rõ tư cách pháp lý, bản chất 
pháp lý của AI hướng đến việc xây 
dựng khung pháp lý điều chỉnh các 
mối quan hệ pháp luật liên quan 
đến AI như quan hệ về tài sản, 
quyền sở hữu, sở hữu trí tuệ, quan 
hệ lao động, bồi thường thiệt hại…

Thứ hai, về quyền sở hữu trí tuệ, 
cần xây dựng hành lang pháp lý 
vững chắc cho việc công nhận và 
bảo hộ đối với AI. Thêm vào đó, 
cần công nhận những sáng chế, tác 
phẩm do AI tạo ra, sửa đổi các quy 
định về xác định tác giả của các tác 
phẩm, sáng chế để tạo tiền đề cấp 
bản quyền và cấp bằng sáng chế.

Thứ ba, về quyền riêng tư và 
dữ liệu cá nhân, cần học hỏi kinh 
nghiệm pháp luật châu Âu để đưa 
ra những quy định cụ thể về dữ liệu 
cá nhân, xử lý dữ diệu, bảo vệ dữ 
liệu cá nhân và các quy định về 
quyền cá nhân liên quan đến dữ 
liệu trên không gian mạng.

Thứ tư, về trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại liên quan đến AI, 
ngoài áp dụng những quy định 
hiện hành để giải quyết vấn đề bồi 
thường thiệt hại, các nhà lập pháp 
cần chuẩn bị những quy định về 
việc xác định chủ thể trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại. Cụ thể là quy 
định về trách nhiệm bồi thường của 
nhà sản xuất, chủ sở hữu AI, người 
chiếm hữu hợp pháp hoặc trái phép 
hệ thống AI và thực thể mang AI 
trong mối quan hệ không liên đới và 
liên đới ?

                                                                                                                              
18Paulius Cerka, Jurgita Grigiene, Gintare 
Sirbikyt (2015), tlđd.
19https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17709/
mot-so-tac-dong-cua-cong-nghe-tri-tue-
nhan-tao-toi-he-thong-bao-ho-sang-che.
aspx, truy cập ngày 16/5/2020.
20European Parliament resolution of 16 
February 2017 with recommendations to 
the Commission on Civil Law Rules on 
Robotics (2015/2103(INL)).
21European Commision (2019), Liability for 
Artificial Intelligence and other emerging 
digital, Pulications Office of the European 
Union, ISBN 978-92-76-12959-2.

                                                                                                                              
22Paulius Cerka, Jurgita Grigiene, Gintare 
Sirbikyt (2015), tlđd.
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thành công trong phát triển và những 
bất lợi phải đối mặt

Trong hai thập kỷ qua, thu 
nhập bình quân của hộ gia đình 
tăng gấp 4 lần và tỷ lệ nghèo đói 
cùng cực đã giảm từ 50% xuống 
còn khoảng 2%. Việt Nam đã có 
nhiều nỗ lực vượt bậc để tăng tuổi 
thọ và tỷ lệ trẻ đến trường. Những 
thành tựu phát triển này là kết 
quả của các chính sách kinh tế - 
xã hội hiệu quả, bắt đầu từ công 
cuộc Đổi mới năm 1986. Nhưng 
các kết quả tích cực này cũng 
được hỗ trợ một phần bởi các 
xu hướng thuận lợi trong nước 
và trên thế giới. Công nghệ mới 
trong ngành nông nghiệp đã thúc 
đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu, 
dẫn đến 30% lực lượng lao động 
dịch chuyển từ khu vực nông thôn 
sang những công việc có năng 
suất cao hơn. Dân số trẻ đã làm 
gia tăng lực lượng lao động. Việt 
Nam cũng được hưởng lợi từ sự 
bùng nổ của thương mại toàn 
cầu. Đầu tiên là xuất khẩu hàng 
hóa tăng mạnh nhờ vào nguồn 
tài nguyên tương đối dồi dào, với 
đất đai màu mỡ và nhiều nguồn 
nước, tiếp theo là các ngành sử 
dụng nhiều lao động như dệt 
may và gần đây nhất là điện tử. 
Các nhà hoạch định chính sách, 

doanh nghiệp và người lao động 
của Việt Nam đã nhìn ra cơ hội và 
tận dụng được những lợi thế này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh 
hiện nay, những điều kiện thuận 
lợi nêu trên có thể biến thành 
trở ngại. Lợi thế dân số sẽ giảm 
dần khi tỷ lệ sinh giảm và dân 
số già đi như ở các nước Đông Á 
khác. Tự động hóa và các công 
nghệ đột phá khác có thể bù đắp 
nguồn cung lao động giảm xuống 
nhưng cũng có thể loại bỏ chính 
những việc làm hiện nay của 
phần lớn lực lượng lao động của 
Việt Nam. Tình hình ô nhiễm gia 
tăng cùng với biến đổi khí hậu 
đang ảnh hưởng đến sức khỏe, 
chất lượng cuộc sống, và cả sản 
lượng sản xuất tại khu vực nông 
thôn và thành thị với mức độ ngày 
càng lớn. 

Mặt khác, bối cảnh quốc tế 
cũng đang thay đổi: thương mại 
toàn cầu đã giảm trong 10 năm 
qua; hoạt động xuất khẩu hàng 
hoá của Việt Nam tuy vẫn tăng 
trưởng tích cực hơn hầu hết các 
nước khác, nhưng gia tăng căng 
thẳng thương mại và những xu 
hướng như bảo hộ kinh tế có 
thể gây khó khăn cho các nhà 
xuất khẩu Việt Nam. Bên cạnh 

đó, cuộc khủng hoảng do dịch 
COVID-19 có thể gây ra một cơn 
địa chấn, có thể thay đổi vĩnh 
viễn hệ thống quốc tế và cán cân 
quyền lực. Đại dịch COVID-19 
có thể sẽ là một yếu tố thúc đẩy 
một số xu thế lớn, có thể làm 
suy yếu thêm những nguyên lý 
cơ bản của toàn cầu hóa kinh tế. 
Những bất lợi nêu trên buộc Việt 
Nam phải đổi mới mô hình tăng 
trưởng nếu muốn đáp ứng khát 
vọng của người dân và Chính phủ 
là trở thành quốc gia có thu nhập 
cao vào năm 2045. Khi đổi mới 
mô hình tăng trưởng, Việt Nam 
cần đặt mục tiêu tăng năng suất 
lên hàng đầu và dựa vào đổi mới 
sáng tạo.

bốn nguồn vốn quan trọng

Vốn tư nhân - doanh nghiệp 
năng động

Khu vực doanh nghiệp của 
Việt Nam đa phần là các công 
ty mới thành lập, năng động và 
đa dạng. Mỗi tháng có khoảng 
10.000 doanh nghiệp phi nông 
nghiệp mới đăng ký thành lập tại 
Việt Nam. 90% các doanh nghiệp 
là công ty gia đình, hầu hết có từ 
3 lao động trở xuống. Phần lớn 
các doanh nghiệp này có quy mô 
rất nhỏ, thiếu vốn và tập trung 

THAy ĐổI Mô HìNH TăNg TrưởNg 
TạO NềN TảNg CHO MộT NềN KINH Tế THu NHập CAO
Mới đây, tại buổi Lễ công bố báo cáo “Việt Nam năng động tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập 
cao”, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới (WB) cho rằng: Việt Nam đã đạt được thành tựu đáng 
kể trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, nhưng trong thời gian tới, lợi thế sẽ giảm dần và 
phải đối mặt với những bất lợi mang tính toàn cầu. Chính vì vậy, mô hình tăng trưởng của Việt Nam 
giai đoạn 2021-2030 cần đặt trọng tâm vào tăng năng suất, dựa vào đổi mới sáng tạo và phát huy 4 
nguồn vốn quan trọng (doanh nghiệp năng động; cơ sở hạ tầng hiệu quả; lao động có kỹ năng và cơ 
hội cho tất cả mọi người; nền kinh tế xanh).
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quá mức vào những ngành nghề 
truyền thống. Các doanh nghiệp 
hiếm khi phát triển đến một quy 
mô đủ lớn để có thể hưởng lợi thế 
kinh tế của quy mô và tiếp cận 
dễ dàng đến các nguồn tài chính 
và công nghệ. Ở đầu kia của hàm 
phân phối doanh nghiệp theo quy 
mô, các doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) và một số tổng công ty 
lớn trong nước đang chiếm lĩnh 
thị trường. DNNN kiểm soát một 
số ngành hàng công ích và chiến 
lược, nhưng cũng có mặt trên cả 
những lĩnh vực mà các doanh 
nghiệp thuộc khối tư nhân hoạt 
động hiệu quả hơn như ngân 
hàng, nông nghiệp hoặc viễn 
thông. Phân khúc cuối cùng trong 
bức tranh doanh nghiệp của Việt 
Nam là các công ty nước ngoài 
hoặc có vốn đầu tư nước ngoài. 
Các doanh nghiệp này chủ yếu 
sản xuất phục vụ xuất khẩu và 
thường có năng suất cao hơn 
nhiều so với doanh nghiệp trong 
nước trên mọi lĩnh vực.

Vốn nhà nước - cơ sở hạ tầng 
hiệu quả

 Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu lớn trong phát triển cơ 
sở hạ tầng nói chung, mặc dù có 
sự chênh lệch về kết quả giữa 
các ngành. Kết quả trong ngành 
năng lượng rất cao, với 98% hộ 
gia đình được sử dụng điện vào 
năm 2018. Việt Nam cũng đạt 
kết quả rất tích cực trong ngành 
giao thông, cho dù không phải lúc 
nào công tác quy hoạch các công 
trình xây dựng mới cũng được 
phối hợp chặt chẽ. Trong lĩnh vực 
nước sạch, kết quả kém hơn do 
độ tin cậy của dịch vụ cấp nước 
đã giảm trong những năm gần 
đây. Việt Nam cũng còn nhiều 
hạn chế trong lĩnh vực thu gom 
và xử lý nước thải, là ngành có 
kết quả thấp nhất trong khu vực. 
Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ 
tiếp tục tăng cao, ước tính lên đến 

25-30 tỷ USD mỗi năm, trong khi 
nguồn vốn hiện có chỉ đạt 15-18 
tỷ USD. Việt Nam cần huy động 
thêm nhiều nguồn lực, nhưng 
quan trọng hơn cả là cần nâng 
cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng 
để đóng góp nhiều hơn vào tăng 
năng suất lao động.

Vốn nguồn nhân lực - lao 
động có kỹ năng và cơ hội cho 
tất cả mọi người

Đầu tư vào nguồn vốn nhân lực 
có ý nghĩa quan trọng hơn khi nền 
kinh tế chuyển từ sản xuất hàng 
hóa và dịch vụ sử dụng nhiều lao 
động với kỹ năng thấp sang các 
hoạt động có năng suất cao và 
phức tạp hơn. Việt Nam đã làm 
tốt việc cung cấp các kỹ năng cơ 
bản cho hầu hết người dân. Chỉ 
số vốn nhân lực của Việt Nam 
xếp hạng cao hơn nhiều nước 
có mức thu nhập cao hơn. Giáo 
dục phổ thông và y tế giúp thúc 
đẩy chuyển đổi cơ cấu và đẩy 
mạnh hoạt động sản xuất công 
nghiệp, phần lớn là để xuất khẩu. 
Khi chuyển sang một nền kinh 
tế có năng suất cao hơn, đổi mới 
và sáng tạo hơn, Việt Nam cần 
nhiều lao động có kỹ năng, và khi 
phải đối mặt với quá trình chuyển 
đổi nhân khẩu học nhanh chóng, 
cần thu hút thêm nhiều người vào 
lực lượng lao động cũng như cần 
một hệ thống giáo dục đáp ứng 
được nhu cầu về kỹ năng đang 
thay đổi. Hiện nay, đã có một nửa 
số doanh nghiệp tại Việt Nam coi 
việc thiếu lao động có chất lượng 
cao là một khó khăn chính khi mở 
rộng kinh doanh. 

Vốn tự nhiên - nền kinh tế 
xanh

Nền kinh tế Việt Nam đã 
chuyển từ nông nghiệp sang sản 
xuất và dịch vụ trong hai thập 
kỷ qua, nhưng tài nguyên thiên 
nhiên vẫn đóng vai trò quan 
trọng. Nông nghiệp, lâm nghiệp 

và thuỷ sản vẫn chiếm khoảng 
15% trong toàn nền kinh tế, tài 
nguyên thiên nhiên là đầu vào 
quan trọng cho các ngành công 
nghiệp định hướng xuất khẩu như 
sản xuất đồ nội thất, cảnh quan 
thiên nhiên và bãi biển xinh đẹp 
thu hút ngày càng nhiều khách 
du lịch đến thăm. Hơn nữa, không 
khí và nguồn nước trong lành rất 
cần cho sức khỏe và hạnh phúc 
của con người. Để thiên nhiên 
tiếp tục cung cấp những dịch vụ 
quan trọng này, tài nguyên phải 
được sử dụng một cách bền vững 
và hiệu quả hơn.

Ma trận chính sách

Phát triển dựa vào năng suất 
lao động và đổi mới sáng tạo 
sẽ phụ thuộc vào việc xác định 
các mục tiêu ưu tiên và đề xuất 
những chính sách cụ thể để củng 
cố nguồn vốn của đất nước. Cụ 
thể là:

Khuyến khích cạnh tranh và 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp gia nhập hay rời khỏi thị 
trường để đảm bảo nguồn lực 
sẽ được đưa vào những công ty 
sáng tạo và hiệu quả nhất. Điều 
này chỉ có thể thực hiện được 
trong một môi trường kinh doanh 
thuận lợi, đảm bảo khả năng tiếp 
cận tài chính, quy định minh bạch 
và doanh nghiệp được pháp luật 
bảo vệ.

Việt Nam đã xây dựng nhiều 
công trình cơ sở hạ tầng. Điều 
quan trọng bây giờ là nâng cao 
hiệu quả đầu tư và xây dựng 
thêm các công trình và có lẽ quan 
trọng hơn nữa là tăng cường công 
tác vận hành, bảo trì. Nhờ đó sẽ 
nâng cao chất lượng dịch vụ của 
các cơ sở hạ tầng này.

Mặc dù có thứ hạng cao về 
giáo dục phổ thông, nhưng lại 
thiếu lao động có trình độ đại 
học và trên đại học, cũng như lao 
động có kỹ năng nghề. Nâng cao 
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kỹ năng sẽ giúp tăng lương cho 
người lao động và thúc đẩy nhu 
cầu tiêu dùng trong nước. Những 
người phải đối mặt với các rào 
cản gia nhập thị trường lao động 
thường có thông tin hạn chế trong 
quá trình học tập, tìm kiếm việc 
làm (bao gồm cả người dân tộc 
thiểu số). Những người này cần 
có cơ hội lớn hơn để tiếp cận với 
thị trường lao động, không chỉ vì 
lý do công bằng mà còn vì hiệu 

quả kinh tế khi số người trong độ 
tuổi lao động giảm xuống.

Để phát triển bền vững, cần 
chuyển từ việc sử dụng tài sản 
tự nhiên nhằm mục tiêu tăng 
trưởng ngắn hạn sang sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên (bao gồm 
đất đai, không khí và nước sạch) 
một cách bền vững và hiệu quả 
hơn. Ở các nước giàu, vốn tự 
nhiên đang tăng lên chứ không 

phải giảm xuống do việc sử dụng 
các nguồn vốn này ngày một hiệu 
quả hơn.

Rõ ràng, để thúc đẩy 4 nguồn 
vốn quan trọng, cần có một chính 
sách nhất quán, trong đó tập 
trung vào các tiêu chí: thúc đẩy 
thị trường, hiện đại hóa thể chế, 
rà soát chính sách ưu đãi (như 
trong bảng ma trận chính sách 
dưới đây). 

Nhóm nghiên cứu của WB

Thúc đẩy thị trường Hiện đại hoá thể chế Rà soát chính sách ưu đãi
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- Đảm bảo nguồn lực đến với những 
công ty có năng suất cao nhất bằng 
cách đổi mới khung pháp lý về phá 
sản để tạo điều kiện cho công ty gia 
nhập và rời thị trường.
- Tái khẳng định cam kết trao đổi 
thương mại trên cơ sở luật pháp để 
thúc đẩy cạnh tranh và dòng kiến 
thức.

- Tạo ra một sân chơi bình đẳng với các 
quyền lợi, quy tắc, quy định minh bạch và 
có hiệu lực.
- Cải cách khu vực tài chính bằng cách 
loại bỏ sự can thiệp trực tiếp, thiên vị của 
nhà nước; cải thiện khung giám sát và xử 
lý nợ của ngân hàng cũng như khuyến 
khích ngân hàng số và phát triển thị 
trường vốn.

- Sử dụng các chương trình thông tin, hợp 
tác công - tư và các công cụ tương tự để 
tăng cường mối liên kết giữa các doanh 
nghiệp trong nước, cũng như giữa doanh 
nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước 
ngoài.
- Thúc đẩy đổi mới thông qua tăng cường 
quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ xây dựng 
năng lực quản lý và nghiên cứu.
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- Tăng năng suất trong lĩnh vực cơ sở 
hạ tầng bằng những chuẩn mực đấu 
thầu cạnh tranh, cho phép khu vực tư 
nhân tham gia nhiều hơn và đa dạng 
hoá các phương án tài chính.
- Về phía cầu, tăng giá và phí để thu 
hồi chi phí cung cấp dịch vụ.

- Tăng cường năng lực lập kế hoạch, điều 
phối, cân đối vốn và thực hiện, đặc biệt là 
ở cấp địa phương với những cơ quan, ban 
ngành được phân cấp nhiều hơn về trách 
nhiệm cũng như nguồn thu.
- Xây dựng hệ thống thông tin toàn diện 
hơn để hỗ trợ công tác lập kế hoạch và 
giám sát.

- Hỗ trợ giảm nhẹ tác động của việc tăng 
giá và phí dịch vụ tiện ích đối với người 
nghèo, không phải bằng mức phí thấp mà 
thông qua các công cụ như giá dịch vụ cơ 
bản (lifeline tariff), trợ cấp những hoạt động 
đầu tư hiệu quả hoặc hỗ trợ tài chính trực 
tiếp thông qua các hệ thống bảo trợ xã hội.
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- Huy động sự tham gia của khu vực 
tư nhân để đa dạng hoá các loại hình 
giáo dục sau phổ thông nhằm tăng tỷ 
lệ nhập học và đảm bảo hình thành 
các kỹ năng đáp ứng nhu cầu đang 
thay đổi.

- Thúc đẩy sự tham gia ngày càng tích 
cực của tư nhân trong lĩnh vực giáo dục 
với nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát 
và phối hợp của nhà nước.
- Hướng tới phân bổ vốn cho giáo dục dựa 
trên kết quả đầu ra, trong đó có các mô 
hình dựa trên phiếu hỗ trợ đi học.

- Sử dụng Chương trình mục tiêu quốc gia 
để gỡ bỏ rào cản đối với các dân tộc thiểu 
số về phát triển vốn nhân lực, trong đó tập 
trung vào:
+ Khắc phục tình trạng thấp, còi, suy dinh 
dưỡng trong thời kỳ sơ sinh.
+ Tăng khả năng tiếp cận đến giáo dục 
phổ thông và sau phổ thông có chất lượng 
tốt hơn.
+ Hội nhập vào thị trường lao động.
- Tăng cường chăm sóc trẻ em và người già 
để khuyến khích phụ nữ tham gia vào lực 
lượng lao động; xem xét hỗ trợ bằng tiền có 
điều kiện để tăng tỷ lệ nhập học.

Vố
n 

tự
 n

hi
ên

: 
nề

n 
ki

nh
 tế

 x
an

h

- Điều chỉnh giá sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên để tính đến những ngoại 
ứng tiêu cực đối với môi trường và sức 
khỏe con người.
- Sử dụng thuế môi trường, phí và giá 
carbon để giảm lượng khí thải carbon 
và ô nhiễm, thí điểm đấu giá điện mặt 
trời để thúc đẩy năng lượng tái tạo.
- Bổ trợ cho việc áp dụng cơ chế giá 
thị trường với việc đưa ra các mục tiêu 
tham vọng, cùng với khung pháp quy 
và cơ chế giám sát.

- Nâng cấp hệ thống thông tin thông qua 
xây dựng tài khoản vốn tự nhiên và tăng 
cường hệ thống dữ liệu không gian địa lý.
- Áp dụng các sáng kiến về dữ liệu mở để 
đẩy mạnh khả năng sử dụng dữ liệu và 
nhờ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các 
quan hệ đối tác.
- Tăng cường giáo dục về môi trường 
để khuyến khích những thói quen “xanh 
hơn”.

- Gắn các chính sách của ngành với tăng 
trưởng xanh.
- Khuyến khích những người ra quyết định 
(ví dụ bằng cơ chế chuyển giao ngân sách 
có liên quan đến sinh thái).
- Thúc đẩy những sáng kiến đổi mới sáng 
tạo giúp tăng năng suất của tài sản tự 
nhiên và giảm chất thải (ví dụ như internet 
vạn vật).
- Khuyến khích cách tiếp cận nền kinh tế 
tuần hoàn (ví dụ như phát triển các khu 
công nghiệp sinh thái, đồng đốt rác thải, 
tái sử dụng nước thải, quản lý vật liệu).
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Nhiệm vụ tổng hợp, liên ngành hướng 
tới giải quyết các vấn đề cấp bách

Chương trình Tây Bắc có 4 
mục tiêu cơ bản: i) Cung cấp các 
luận cứ khoa học phục vụ xây 
dựng, điều chỉnh các chiến lược, 
quy hoạch và kế hoạch PTBV, 
đảm bảo quốc phòng, an ninh 
vùng Tây Bắc; ii) Xác định luận 
cứ khoa học cho các mô hình 
phát triển kinh tế - xã hội phù hợp 
với đặc thù các tiểu vùng, liên 
vùng, góp phần cải thiện và từng 
bước nâng cao mức sống của 
đồng bào các dân tộc vùng Tây 
Bắc; iii) Đề xuất, chuyển giao các 
giải pháp KH&CN phù hợp nhằm 
sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên, bảo vệ môi trường, phòng 
tránh và giảm nhẹ thiên tai; phát 
triển hạ tầng giao thông và thông 
tin; phát huy, bảo tồn các giá trị 
văn hóa, góp phần đảm bảo quốc 
phòng, an ninh vùng Tây Bắc; iv) 
Xác định nhu cầu đào tạo nhân 
lực và đề xuất giải pháp đào tạo 
phù hợp cho phát triển nguồn 
nhân lực đáp ứng yêu cầu PTBV 
vùng Tây Bắc. Có thể nói, đây 
là Chương trình có các nhiệm 
vụ nghiên cứu chuyển giao, ứng 
dụng tổng hợp, liên ngành, hướng 
tới giải quyết các vấn đề cấp 
bách của quốc gia tại địa phương 

vùng Tây Bắc theo tinh thần Nghị 
quyết số 37-NQ/TW Bộ Chính 
trị về “Phương hướng phát triển 
kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc 
phòng - an ninh vùng Trung du 
và miền núi Bắc Bộ đến 2020” 
và Nghị quyết số 24-NQ/TW của 
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XI 
về Chủ động ứng phó với biến đổi 
khí hậu, tăng cường quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị tổng 
kết, Giám đốc ĐHQGHN, Chủ 
nhiệm Chương trình Nguyễn Kim 
Sơn khẳng định, sau 7 năm triển 

khai thực hiện, Chương trình đã 
hoàn thành các mục tiêu đặt ra, 
đóng góp quan trọng vào việc 
xây dựng, điều chỉnh chiến lược, 
quy hoạch và kế hoạch phát triển 
nhân lực, kinh tế, xã hội bền vững 
theo hướng bảo vệ môi trường, tài 
nguyên thiên nhiên, đảm bảo an 
ninh, quốc phòng vùng Tây Bắc. 
Chương trình đã điều phối và thu 
hút 40 tổ chức, hơn 600 nhà khoa 
học tham gia thực hiện; đã có 200 
tổ chức khoa học lớn tham gia 
phối hợp thực hiện, trong đó có 
12 sở, ngành thuộc các tỉnh vùng 
Tây Bắc. Toàn bộ 58 đề tài, dự 

KH&CN đồNg HàNH CùNg sự pHáT TrIểN bềN VữNg VùNg Tây bắC
Với 58 nhiệm vụ, các kết quả của Chương trình khoa học và công 
nghệ (KH&CN) phục vụ phát triển bền vững (PTBV) vùng Tây Bắc 
giai đoạn 2013-2020 (Chương trình Tây Bắc) do Đại học Quốc gia 

Hà Nội (ĐHQGHN) chủ trì đã được ghi nhận và đánh giá cao tại 
Hội nghị tổng kết diễn ra ngày 23/7/2020. Bên cạnh việc đánh giá 

những kết quả đạt được, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã 
chỉ ra những tồn tại và yêu cầu đặt ra cần giải quyết.

Ủy viên bộ Chính trị, bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương 
Nguyễn Văn bình và các đồng chí Lãnh đạo chủ trì Hội nghị.

khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo
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án thuộc Chương trình được thực 
hiện nghiêm túc, bài bản, các 
phương pháp nghiên cứu - triển 
khai, cách tiếp cận phong phú, đa 
dạng, hiện đại, hiệu quả và phù 
hợp với yêu cầu của từng nhiệm 
vụ.

đóng góp thiết thực cho sự phát triển 
của tây bắc

Trong 58 nhiệm vụ (55 đề tài, 
3 dự án sản xuất thử nghiệm) thì 
có 31 đề tài có sự tham gia của 
doanh nghiệp và địa phương; 21 
sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ; 
11 sản phẩm được công nhận 
độc quyền sáng chế, giải pháp 
hữu ích và tiến bộ kỹ thuật; 5 sản 
phẩm được thương mại hoá; hơn 
20.000 đơn vị sản phẩm thuốc, 
thực phẩm, thực phẩm chức năng 
được sản xuất thử nghiệm theo 
quy chuẩn; gần 200 hội thảo, hội 
nghị chuyên ngành được tổ chức; 
gần 13.000 cán bộ, kỹ thuật viên, 
người dân địa phương được đào 
tạo, tập huấn, tham dự hội thảo 
nâng cao năng lực.

Các kết quả của Chương trình 
đã được chuyển giao cho 14 tỉnh 
vùng Tây Bắc, các bộ/ban/ngành 
ở Trung ương và doanh nghiệp. 
Trong đó có thể kể đến 56 quy 

trình công nghệ trong lĩnh vực y 
dược, chế biến thực phẩm, trồng 
trọt, chăn nuôi, xử lý ô nhiễm môi 
trường, phát triển năng lượng 
mới...; 64 báo cáo kiến nghị các 
chính sách phát triển ở tầm vĩ mô 
của vùng cũng như giải pháp cho 
từng địa phương cụ thể trên tất cả 
các lĩnh vực; 22 hệ thống bản đồ 
trong các lĩnh vực quy hoạch phát 
triển bền vững; 39 sổ tay, cẩm 
nang hướng dẫn các quy trình 
sản xuất và thực thi giải pháp, kỹ 
năng hoạt động; 42 mô hình thử 
nghiệm, mô hình trình diễn phục 
vụ sinh kế, mô hình phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương. Ngoài 
ra, kết quả của một số đề tài đã 
đóng góp cụ thể đối với Dự thảo 
Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng 
bộ 14 tỉnh vùng Tây Bắc nhiệm 
kỳ 2015-2020. Hiện ĐHQGHN và 
Chương trình Tây Bắc đang phối 
hợp tiếp tục tư vấn cho các địa 
phương đánh giá tình hình thực 
hiện Nghị quyết giai đoạn 2015-
2020 và đóng góp ý kiến cho dự 
thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2020-2025 của các tỉnh 
vùng Tây Bắc.

Có thể nói, Chương trình về 
cơ bản đã hoàn thành các chỉ 
tiêu đề ra, đặc biệt vượt một số 

tiêu chí về: công bố quốc tế, tiêu 
chí về đào tạo sau đại học, tiêu 
chí về ứng dụng thực tiễn, cụ 
thể: i) 100% các nhiệm vụ thuộc 
Chương trình đã và đang được 
chuyển giao/bàn giao kết quả cho 
các bộ/ban/ngành, địa phương và 
doanh nghiệp; ii) 100% đề tài có 
kết quả được công bố trên tạp chí 
khoa học có uy tín của quốc gia 
hoặc quốc tế, trong đó 34/58 các 
nhiệm vụ có công bố quốc tế (đạt 
58%); iii) 54/58 nhiệm vụ có sản 
phẩm đào tạo hoặc góp phần đào 
tạo ít nhất là 1 tiến sỹ và 1-2 thạc 
sỹ; iv) 20% số đề tài có kết quả 
được chấp nhận đơn yêu cầu bảo 
hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký quyền 
tác giả; v) 60% các kiến nghị, 
khuyến nghị, giải pháp được các 
cấp có thẩm quyền chấp nhận, 
20% mô hình đề xuất được thực 
hiện và nhân rộng; vi) Các tiêu 
chí khác: 40% đề tài có kết quả 
làm tiền đề cho việc nghiên cứu 
ứng dụng ở giai đoạn tiếp theo; 
50% đề tài có kết quả phục vụ 
trực tiếp cho việc quy hoạch định 
hướng PTBV vùng Tây Bắc.

Đánh giá về kết quả đạt được 
của Chương trình, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh khẳng 
định, sau 7 năm thực hiện, 
Chương trình KH&CN phục vụ 
PTBV vùng Tây Bắc đã đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận. 
Nhiều kết quả đã và đang được 
chuyển giao/bàn giao cho các bộ/
ban/ngành, địa phương. Tiêu biểu 
là các kết quả về bộ cơ sở dữ liệu 
liên ngành, các luận cứ khoa học, 
khuyến nghị… phục vụ xây dựng, 
điều chỉnh các chiến lược, quy 
hoạch và kế hoạch PTBV, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh; các 
mô hình, tiêu chí và bản đồ quy 
hoạch PTBV vùng; các mô hình 
về sinh kế, nuôi trồng, chế biến, 
sản xuất kinh doanh, đào tạo và 

Ký kết biên bản/hợp đồng chuyển giao kết quả nghiên cứu.
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phát triển nguồn nhân lực… Bộ 
trưởng cũng bày tỏ sự cảm ơn đến 
các bộ/ban/ngành, địa phương đã 
quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển 
khai Chương trình trong thời gian 
qua; cảm ơn các đồng chí lãnh 
đạo ĐHQGHN, Ban Chủ nhiệm 
Chương trình, các nhà khoa học 
đã mang tâm huyết, trí tuệ và 
không quản ngại khó khăn để đi 
đến các địa bàn xa xôi, góp phần 
đưa KH&CN phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc - 
một Tây Bắc giàu tiềm năng, lợi 
thế sẽ cất cánh và PTBV với sự 
đồng hành của KH&CN.

Khó khăn, tồn tại và những vấn đề đặt 
ra

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, Chương trình Tây Bắc cũng 
gặp không ít khó khăn, tồn tại 
như: chất lượng thẩm định một số 
nhiệm vụ còn hạn chế; sự am hiểu 
thực tiễn về vùng Tây Bắc còn 
ở mức độ khiêm tốn, mang tính 
hàn lâm; một số đề tài thuộc lĩnh 
vực nông nghiệp, phát triển dược 
liệu, mô hình thí điểm… chưa đạt 
hiệu quả cao do cần phải có thêm 
thời gian triển khai thử nghiệm 
(2-3 vụ trồng) để xác định tính 
hiệu quả trước khi chuyển giao 
và nhân rộng; nhu cầu đặt hàng, 
đề xuất nghiên cứu là rất lớn cho 
toàn vùng với trên 2.000 đề xuất, 
trong khi số lượng được triển khai 
là khiêm tốn (58 nhiệm vụ). Một 
số chủ nhiệm đề tài và cơ quan 
chủ trì chưa chú trọng công tác 
tổ chức, quản lý và giám sát; Tây 
Bắc là vùng có điều kiện tự nhiên 
phức tạp, nhiều thiên tai… cũng 
là những khó khăn, thách thức 
đối với các nhà khoa học khi tiến 
hành nghiên cứu tại địa phương; 
trình độ dân trí, đa dạng dân tộc 
sinh sống, trật tự xã hội, an ninh, 
quốc phòng… đặt ra nhiều vấn đề 

cấp thiết cần được giải quyết bởi 
nghiên cứu khoa học liên ngành, 
không đơn thuần là các vấn đề 
của từng lĩnh vực riêng rẽ.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo 
tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
ban Kinh tế Trung ương Nguyễn 
Văn Bình đã ghi nhận và đánh giá 
cao những kết quả mà Chương 
trình Tây Bắc đã đạt được, đồng 
thời lưu ý một số điểm:

Một là, kết quả đạt được của 
Chương trình trong giai đoạn vừa 
qua cho thấy Tây Bắc là một 
trong những vùng mà thực tiễn 
phát triển đang đặt ra nhiều vấn 
đề phức tạp. Đó là hiện tượng suy 
thoái và cạn kiệt tài nguyên thiên 
nhiên, ô nhiễm môi trường do khai 
thác, sử dụng không hiệu quả tài 
nguyên, nhất là khoáng sản; tỷ 
lệ hộ nghèo vẫn còn cao nhất cả 
nước; chất lượng nguồn nhân lực 
còn ở mức thấp; tệ nạn xã hội và 
tội phạm buôn lậu ma túy, buôn 
bán phụ nữ, trẻ em, buôn lậu qua 
biên giới… Địa bàn cũng luôn ẩn 
chứa những nguy cơ dẫn đến sự 
kỳ thị, chia rẽ, xung đột để các 
thế lực thù địch lợi dụng chống 
phá chế độ và an ninh quốc gia… 
Điều này hàm ý việc tiếp tục tổ 
chức, triển khai nghiên cứu là 
xuất phát từ chính nhu cầu thực 
tiễn của vùng và sự PTBV của 
Tây Bắc cũng chính là sự PTBV 
của cả nước.

Hai là, trong thời đại của cách 
mạng công nghiệp 4.0, KH&CN, 
văn hóa đã trở thành nguồn lực 
trực tiếp và quan trọng bậc nhất 
của sự phát triển nhanh, bền 
vững của tất cả các quốc gia, dân 
tộc, vùng và địa phương. Tương 
tự như vậy đối với vùng Tây Bắc, 
để tìm ra lời giải tối ưu, hài hòa 
cho các bài toán phát triển trước 

mắt và lâu dài, để phát huy tối đa 
các tiềm năng và lợi thế nhằm 
nhanh chóng thu hẹp khoảng 
cách phát triển thì lựa chọn duy 
nhất là phát huy nguồn lực trí tuệ 
và con người, tức là dựa vào sức 
mạnh của KH&CN, văn hóa. 

Ba là, thời gian triển khai 
Chương trình giai đoạn vừa qua 
còn ngắn, trong khi địa bàn triển 
khai lớn, do vậy gặp nhiều khó 
khăn phức tạp. Chính phủ, Bộ 
KH&CN cùng Bộ Tài chính cần 
xem xét tiếp tục ưu tiên đầu tư 
kinh phí cho Chương trình giai 
đoạn 2021-2025, nhất là đối với 
các đề tài, dự án triển khai ứng 
dụng, nhân rộng mô hình chuyển 
giao các sản phẩm KH&CN vào 
sản xuất, đời sống của đồng bào 
các dân tộc và các cơ quan, doanh 
nghiệp vùng Tây Bắc. Trong quá 
trình tổ chức thực hiện cần huy 
động đa dạng các nguồn lực, cả 
trong nước và quốc tế; cần phải 
xác định rõ cơ chế phối hợp để 
lồng ghép các đề tài, dự án của 
Chương trình Tây Bắc với các 
chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội khác, đặc biệt từ nguồn lực 
hợp tác quốc tế.

Bốn là, ĐHQGHN cần tiếp tục 
phát huy thế mạnh của mình, cụ 
thể hóa các chương trình hợp tác 
một cách chặt chẽ, thiết thực hơn, 
thu hút nhiều hơn nữa sự tham 
gia của các chuyên gia và nhà 
khoa học có uy tín trong và ngoài 
ĐHQGHN; phối hợp với Ban Kinh 
tế Trung ương đề xuất các chủ 
trương, chính sách mới, đột phá 
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội vùng Tây Bắc nói riêng 
và Việt Nam nói chung trong bối 
cảnh mới ?

VVH
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Mở đầu

Công nghệ viễn thám và 
hệ thông tin địa lý (GIS) phát 
triển mạnh đã góp phần hỗ trợ 
nghiên cứu cấu trúc các hệ sinh 
thái. Hiện nay, các ảnh Landsat, 
Sentinel cung cấp miễn phí nên 
việc ứng dụng công nghệ này 
phục vụ nghiên cứu cấu trúc hệ 
sinh thái núi càng phát triển. Tuy 
nhiên, công nghệ viễn thám còn 
một số hạn chế như: ảnh vệ tinh 
bị ảnh hưởng bởi mây, thời tiết; 
thời gian chụp phụ thuộc quỹ đạo 
vệ tinh; độ phân giải thấp, thường 
từ 10 đến 30 m. Cùng với sự phát 
triển của công nghệ vệ tinh thì 
công nghệ chụp ảnh bằng UAV 
đang được ứng dụng rộng rãi 
trong nhiều lĩnh vực như: đo đạc 
thành lập bản đồ, giao thông, sản 
xuất nông nghiệp, nghiên cứu địa 
chất, nghiên cứu môi trường. UAV 

đã được sử dụng rộng rãi ở nước 
ngoài, trở thành công nghệ quan 
trọng để thu thập dữ liệu không 
gian, với ưu điểm về độ linh động, 
chủ động thời gian ghi nhận…, bổ 
sung cho công nghệ viễn thám vệ 
tinh và ảnh máy bay có người lái. 
Công nghệ chụp ảnh bằng UAV 
cho phép thu nhận các ảnh với độ 
phân giải rất cao trong điều kiện 
địa hình phức tạp. Các phần mềm 
mã nguồn mở và thương mại cho 
phép xử lý ảnh, xây dựng các sản 
phẩm bản đồ (mô hình số bề mặt, 
mô hình số độ cao, bản đồ trực 
ảnh, bản đồ 3D, video). Với các 
tính năng mới, tiện lợi như: sử 
dụng máy bay nhỏ, nhẹ, cất cánh 
và hạ cánh không cần đường 
băng; chiều cao chuyến bay 
tương đối thấp, thường <500 m; 
độ phân giải lớn; công nghệ này 
có tính khả thi cao trong điều kiện 
của các nước đang phát triển.

Để quản lý các thiết bị bay 
không người lái, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 36/2008/
NĐ-CP về quản lý tàu bay không 
người lái và các phương tiện bay 
siêu nhẹ; Bộ Quốc phòng đã ban 
hành Thông tư số 35/2017/TT-
BQP quy định tiêu chuẩn đủ điều 
kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp 
giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản 
xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử 
nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, 
cánh quạt tàu bay và trang bị, 
thiết bị của tàu bay không người 
lái, phương tiện bay siêu nhẹ; 
khai thác tàu bay không người lái 
và phương tiện bay siêu nhẹ.

Việc ứng dụng công nghệ này 
trong nghiên cứu cấu trúc hệ 
sinh thái núi là nhằm đạt được 
độ chính xác theo yêu cầu của 
nghiên cứu cấu trúc hệ sinh thái 
ở địa hình phức tạp. Sau đây xin 
giới thiệu quy trình và kết quả 

sử dụng máy bay không người lái (uaV) chụp ảnh phục vụ nghiên cứu 
cấu trúc các hệ sinh thái núi khu vực tây nguyên

Hà Quý Quỳnh1, 2, 3, Nguyễn Văn Sinh2, 3, Đặng Huy Phương2, Nguyễn Quảng Trường2, 3

1Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, VAST
2Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, VAST

3Học viện Khoa học và Công nghệ, VAST

Bài báo trình bày việc ứng dụng quy trình chụp ảnh bằng máy bay không người lái (Unmanned aerial 
vehicle - UAV) trong nghiên cứu cấu trúc các hệ sinh thái núi khu vực Tây Nguyên. Kết quả, đã thu thập 
được 2898 cảnh ảnh của 25 khu vực, có diện tích hơn 1000 ha, đại diện cho độ cao của 5 hệ sinh thái núi 
ở Tây Nguyên. Đây là những kết quả của đề tài nghiên cứu, xây dựng cơ sở khoa học cho mô hình quản 
lý tổng hợp hệ sinh thái núi nam Trường Sơn nhằm bảo tồn và khai thác bền vững mã số TN18/T07 thuộc 
Chương trình Tây Nguyên 2016-2020. Với kích thước ảnh UAV trung bình 600x600 m/cảnh, độ phân giải 
cao, chụp được trong điều kiện thời tiết mà ảnh vệ tinh quang học không thể thực hiện được, ảnh UAV trở 
thành nguồn tư liệu quan trọng trong việc triển khai nghiên cứu cấu trúc hệ sinh thái theo chỉ tiêu, đặc 
điểm chi tiết, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái trong tương lai.
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ứng dụng thiết bị UAV chụp ảnh 
phục vụ nghiên cứu cấu trúc hệ 
sinh thái 5 vùng núi khu vực Tây 
Nguyên.

Quy trình và kết quả ứng dụng uaV 
chụp ảnh các hệ sinh thái núi khu 
vực tây nguyên

Quy trình ứng dụng UAV 
(hình 1)

Kết quả chụp ảnh các hệ 
sinh thái núi khu vực Tây 
Nguyên bằng UAV

Tại 5 vùng núi Tây Nguyên 
gồm: Ngọc Linh (>2500 m), Chư 
Yang Sin (>2400 m), Bidoup 
Núi Bà (>2200 m), Chư Mom 
Ray (>1700 m) và Kon Ka Kinh 
(>1700 m), đã triển khai bay 

chính thức tại 25 ô đại diện cho 
các kiểu hệ sinh thái. Tổng diện 
tích bay là 1009 ha, chụp 2898 
cảnh ảnh, 168 đường bay. Diện 
tích ô hành trình bay lớn nhất là 
ở Vườn quốc gia (VQG) Kon Ka 
Kinh rộng 92,74 ha, cũng là ô có 
số ảnh chụp lớn nhất - 503 ảnh. 
Diện tích nhỏ nhất là ở VQG Chư 
Mom Ray, rộng 7,71 ha, chụp 239 
kiểu. Số ảnh chụp nhỏ nhất được 
thực hiện ở ô tại VQG BiDoup 
với 31 kiểu, diện tích hành trình 
là 24,36 ha. Việc thu thập thông 
tin video khu vực bay cũng được 
thực hiện để hỗ trợ xử lý ảnh.

Sau khi xử lý sơ bộ, các cảnh 
ảnh UAV trong mỗi hành trình 
được lưu vào 1 thư mục. Sử dụng 
phần mềm PIX4Dmapper để xử 
lý, mỗi ô ảnh được xử lý theo 1 
dự án (project). Kết quả được 
hiển thị theo bộ bản đồ ảnh gồm 
các nội dung: A) Ảnh setinel độ 
phân giải 10 m; B) Ảnh UAV. Hình 
2-6 là kết quả ảnh chụp từ một 
số hành trình tại các hệ sinh thái 
núi khu vực Tây Nguyên trong 
nghiên cứu này.

 

Mục tiêu chụp ảnh 
(nghiên cứu cấu trúc hệ sinh thái núi; 

kích thước ô ảnh 300 m x 300 m;
độ phân giải ≤ 0,5 m)

Khu vực chụp 
Vùng núi, đồng bằng, 

thôn bản... 

Khả năng tiếp cận 
Ô tô, xe máy, đi bộ... 

Điều kiện thời tiết 
Mưa, gió, nắng... 

Liên hệ cán bộ địa 
phương... 

Xây dựng hành 
trình bay  

Bản đồ, DEM… 

Thiết bị  
Máy bay, ống kính,
pin, thẻ  nhớ
laptop, máy tính 
bảng, GPS, máy 
ảnh... 

Cán bộ  
Người điều khiển 
chính, cán bộ kỹ 
thuật, chuyên gia 
GIS, chuyên gia 
sinh thái 

 

Tọa độ chụp ảnh 
Danh sách điểm chụp 

ảnh 

Xin phép bay 

Lịch trình chi tiết 
triển khai thực địa 

 

Kế hoạch xử lý nội 
nghiệp tại thực địa 

Vệ sinh máy bay, 
download ảnh, 
sạc pin... 
... 

 

Kế hoạch 
thực hiện 

Xử lý nội nghiệp, 
sản phẩm  

 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 
B9 

B10 

B8 

Hình 1. Sơ đồ quy trình ứng dụng uAV để chụp ảnh hệ sinh thái núi.

(A) (B)

Hình 2. Hành trình NgL01 (Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh).
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(A) (B)
Hình 3. Hành trình CMr01 (VQg Chư Mom ray).

(A) (B)
Hình 4. Hành trình KKK01 (VQg Kon Ka Kinh).

(A) (B)

Hình 5. Hành trình CyS01 (VQg Chư yang Sin).
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Kết luận

Ảnh UAV là nguồn tư liệu mới 
bổ sung cho công nghệ viễn thám 
và GIS nói chung, công nghệ viễn 
thám và GIS nghiên cứu hệ sinh 
thái, tài nguyên sinh vật nói riêng. 
Quy trình kỹ thuật ứng dụng UAV 
để chụp ảnh các hệ sinh thái núi 
khu vực Tây Nguyên gồm 10 
bước. Kết quả ứng dụng quy trình 
này thu được 2898 cảnh ảnh của 
25 ô ảnh, bao phủ diện tích hơn 
1000 ha, đại diện cho các đai 
cao của 5 hệ sinh thái núi vùng 
Tây Nguyên. Ảnh sau khi xử lý 
đã đáp ứng được các yêu cầu về 
hệ tọa độ, tổ hợp màu… của các 
phần mềm viễn thám và GIS. Độ 
phân giải của ảnh UAV đạt đến 
<10 cm, cao hơn các ảnh viễn 
thám thương mại như Quickbird 
và các ảnh viễn thám miễn phí 
như Sentinel và Landsat 8. 

Với kích thước ảnh UAV trung 
bình 600x600 m/cảnh, độ phân 
giải rất cao, chụp được trong 
điều kiện thời tiết mà ảnh vệ tinh 
quang học không thể thực hiện 
được, ảnh UAV trở thành nguồn 

tư liệu quan trọng trong việc triển 
khai nghiên cứu cấu trúc hệ sinh 
thái theo chỉ tiêu, đặc điểm chi 
tiết, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo 
tồn và phát triển trong tương lai.

Bên cạnh đó, thực tiễn triển 
khai chụp ảnh UAV ở khu vực núi, 
rừng kín cũng cho thấy một số 
khó khăn như: khả năng tiếp cận 
điểm chụp ảnh khó; độ chênh 
cao địa hình tạo ra nhiều chướng 
ngại vật, thay đổi độ phủ; vùng 
núi thường hay có nhiễu động khí 
quyển thung lũng, khe núi ảnh 
hưởng tới máy bay, hành trình 
bay; số lượng pin mang theo, 
nguồn điện để sạc pin cũng là 
những vấn đề khó ở vùng núi, đặc 
biệt ở trong rừng ?

tài LiỆu thaM Khảo
1. Bùi Tiến Diệu, Nguyễn Cẩm 
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(A) (B)

Hình 6. Hành trình BND01 (VQg Bidoup Núi Bà).
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định hướng ứng dụng công nghệ cao
Ở Việt Nam nghề trồng nấm đang 

được quan tâm và phát huy thế mạnh. 
Tổng sản lượng các loại nấm ăn và 
nấm dược liệu của Việt Nam hiện nay 
đạt khoảng trên 150.000 tấn/năm, 
kim ngạch xuất khẩu khoảng 60 triệu 
USD/năm. Các loại nấm đang được 
trồng phổ biến ở  Việt Nam rất đa 
dạng, trong đó, nấm ăn và nấm dược 
liệu được xác định là sản phẩm quốc 
gia. 

Vốn đầu tư để trồng nấm so với 
các ngành sản xuất khác không lớn 
vì chủ yếu là công lao động nông 
nghiệp (chiếm khoảng 30-40% giá 
thành/đơn vị sản phẩm). Nếu tính 
trung bình để giải quyết việc làm cho 
1 lao động chuyên trồng nấm ở nông 
thôn hiện nay có mức thu nhập 3-4 
triệu/tháng, chỉ cần diện tích lán trại 
khoảng 100-500 m2, với số vốn đầu 
tư ban đầu nhỏ. Thị trường tiêu thụ 
các loại nấm ăn và nấm dược liệu 
ngày càng mở rộng. Giá bán nấm 
tươi ở các tỉnh, thành phố lớn như: 
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh cao 
gấp 3-4 lần giá thành sản xuất. Riêng 
TP Hà Nội, trung bình mỗi ngày tiêu 
thụ  khoảng 40 tấn nấm tươi các loại. 
Nhu cầu nấm ăn trong nước ngày 
càng tăng do nhiều người đã hiểu 
hơn về giá trị dinh dưỡng của nấm. 
Thị trường xuất khẩu nấm ngày càng 
mở rộng, mang lại nguồn thu lớn cho 
đất nước mà không phải dùng ngoại 
tệ để nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị 
như nhiều ngành khác.

Chính vì các ưu điểm nêu trên, 
tại Hà Tĩnh, trong những năm qua, 
nghề trồng nấm đã từng bước hình 
thành và phát triển. Năm 2013, tỉnh 
đã thành lập Trung tâm Phát triển 
nấm ăn và nấm dược liệu, đồng thời 
xác định nấm là một trong những sản 
phẩm chủ lực của tỉnh, tạo điều kiện 
phát triển nghề trồng nấm thông qua 
nhiều văn bản, chính sách cụ thể. 
Tuy đã mang lại hiệu quả tích cực về 
mặt kinh tế, xã hội, nhưng công nghệ 
trồng nấm áp dụng ở Hà Tĩnh vẫn là 
công nghệ cũ, bộc lộ nhiều điểm yếu 
như: thời gian nhân giống các cấp 
kéo dài, chất lượng không ổn định, 
tuổi giống không đồng nhất trong 
toàn bộ chai giống hay túi giống nên 
khó khăn trong việc sản xuất giống số 
lượng lớn, tự động; nguyên liệu nhân 
giống đắt; chi phí nhân công, điện 
năng, nhà xưởng cao...

Năm 2016, trong bối cảnh người 
dân ven biển phải chịu nhiều thiệt hại 
do thảm họa môi trường Formosa, 
bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp, một 
trong những giải pháp lâu dài được 
tỉnh xác định là phải tái cơ cấu ngành 
nghề, chuyển đổi và tạo thêm công 
ăn việc làm mới cho bà con bị ảnh 
hưởng. Đáp ứng một phần yêu cầu 
này, Trung tâm Phát triển nấm ăn và 
nấm dược liệu đã đề xuất và được Bộ 
KH&CN phê duyệt thực hiện Dự án 
“Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng 
mô hình sản xuất nấm ăn và nấm 
dược liệu nhằm giải quyết việc làm và 
thu nhập cho các nhóm đối tượng bị 
ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển 
tại các huyện ven biển tỉnh Hà Tĩnh”, 
thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng 
chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội, nông thôn, 
miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai 

Hình 1. Sản phẩm mộc nhĩ (trái) và linh chi (phải) của Dự án.

Hà TĩNH: sản xuất nấm theo hướng công nghệ cao
Nhằm hỗ trợ người dân vùng ven biển Hà Tĩnh nâng cao đời sống, có thêm lựa chọn mưu sinh bên cạnh 
nghề đi biển nhiều rủi ro, Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất nấm ăn và nấm 
dược liệu nhằm giải quyết việc làm và thu nhập cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi 
trường biển tại các huyện ven biển tỉnh Hà Tĩnh” đã được triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả tích 
cực. Thông qua thực hiện Dự án, nhiều người dân đã có thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập. Đặc biệt 
từ mô hình của Dự án, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh và vùng phụ cận đã học hỏi và phát triển nghề 
trồng nấm với nhiều quy mô khác nhau.
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đoạn 2016-2025”. Đề xuất này được 
đánh giá là phù hợp với yêu cầu, tình 
hình thực tế cũng như chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 
những năm tới. 

Ngay từ đầu, Dự án đã định hướng 
ứng dụng, chuyển giao những công 
nghệ mới nhất của nghề trồng nấm. 
Cụ thể là công nghệ sản xuất giống 
nấm dịch thể (nuôi dưỡng giống trong 
môi trường lỏng, đảm bảo các điều kiện 
tối ưu về dinh dưỡng, nhiệt độ, độ thông 
thoáng, thời gian, giúp sợi nấm sinh 
trưởng mạnh trong môi trường dịch thể 
tầng sâu). Đây là công nghệ nuôi trồng 
nấm tiên tiến nhất ở Việt Nam hiện nay. 
Công nghệ này không những phát 
huy được thế mạnh là rút ngắn thời 
gian sinh trưởng, giá thành sản xuất 
thấp, độ thuần cao, chất lượng tốt, tỷ 
lệ nhiễm bệnh thấp mà còn là tiền đề 
cho phát triển sản xuất giống nấm theo 
quy mô công nghiệp với số lượng lớn. 
Các công nghệ, phương pháp mà Dự 
án tiếp nhận, chuyển giao đều có xuất 
xứ từ các đề tài, dự án cấp nhà nước đã 
được các cơ quan quản lý (Bộ KH&CN, 
Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn) công nhận.
hiệu quả của Dự án

Dự án được triển khai tại các địa 
phương ven biển của tỉnh, bao gồm 
các huyện: Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc 
Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và 
TP Hà Tĩnh. Đây là những vùng bị ảnh 
hưởng nhiều nhất bởi sự cố môi trường 
biển Formosa. Sau hơn 3 năm thực 
hiện, Dự án đã hoàn thành tốt các nội 
dung và mục tiêu đề ra.

Tự chủ trong sản xuất giống 
nấm chất lượng cao

Dự án đã đào tạo được 10 kỹ thuật 
viên vững tay nghề cho Trung tâm 
Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu, 
tổ chức xây dựng thành công các mô 
hình sản xuất giống nấm: sò, mộc 
nhĩ, linh chi chất lượng cao tại đây. 
Đối với giống nấm cấp 1 dạng dịch 
thể, Dự án đã sản xuất được 99 l (50 l 
giống nấm sò, 39 l giống mộc nhĩ và 
10 l giống nấm linh chi). Đối với giống 

nấm cấp 2 dạng dịch thể, đã sản xuất 
được 890 l (500 l giống nấm sò, 390 l 
giống mộc nhĩ). Đối với giống nấm 
dạng thể rắn, Dự án đã sản xuất được 
9 tấn (5 tấn giống nấm sò cấp 3, 3,9 
tấn giống mộc nhĩ cấp 3 và 100 kg 
giống linh chi cấp 2). Đối với sản xuất 
bịch phôi giống nấm, Dự án đã sản 
xuất được 900.000 bịch (500.000 
bịch nấm sò, 390.000 bịch mộc nhĩ và 
10.000 bịch nấm linh chi). Các giống 
nấm đều có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp, 
khả năng sinh trưởng nhanh, giúp rút 
ngắn thời gian nuôi trồng. 

Các công nghệ, thiết bị được đầu 
tư đã giúp Trung tâm nâng cao năng 
lực sản xuất, có thể sản xuất giống 
nấm dạng dịch thể quy mô tối thiểu 
250 l/mẻ, 20.000 lít/năm; sản xuất 
bịch phôi nấm quy mô 10.000 bịch/
ngày - đủ năng lực cung cấp cho các 
hộ trồng nấm trên toàn tỉnh cũng như 
khu vực lân cận, điều tiết việc sản 
xuất phù hợp với cơ cấu sản phẩm 
theo mùa.

Cải thiện kinh tế cho người dân
Dự án đã mở 8 lớp tập huấn về 

các kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn và 
nấm dược liệu cho bà con, quy mô 
50 người/lớp. Thông qua đó, người 
dân đã nắm vững được đặc điểm sinh 
học của cây nấm và các kỹ thuật treo 
bịch, rạch bịch, tưới nấm, hái nấm, 
phòng trừ sâu bệnh cho cây nấm, xử 
lý bịch thải sau thu hoạch (dùng làm 
phân hữu cơ cho các loại cây trồng 
khác...). Bên cạnh đó, trong suốt quá 
trình triển khai Dự án, các cán bộ của 
Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm 
dược liệu luôn theo sát, hướng dẫn kỹ 
thuật cho bà con. 

Trong số 60 hộ dân tham gia xây 
dựng mô hình sản xuất nấm thuộc Dự 
án, có 20 hộ xây dựng lán trại 100 m2, 
20 hộ xây dựng lán trại 150 m2 và 20 hộ 
xây dựng lán trại 200 m2. Quy mô nuôi 

trồng 10.000 bịch phôi giống nấm/100 
m2, mỗi năm trồng 2-3 đợt. Với giống 
nấm, người dân được hỗ trợ 50% kinh 
phí và được thu toàn bộ lợi nhuận. Cụ 
thể, với nấm sò, Dự án đã cung cấp 
5.000.000 bịch phôi, giúp người dân 
thu lợi nhuận gần 3 tỷ đồng/vụ (mỗi 
vụ 4 tháng); với mộc nhĩ, Dự án cung 
cấp 390.000 bịch phôi, giúp người 
dân thu trên 800 triệu đồng lợi nhuận/
vụ; với nấm linh chi, Dự án cung cấp 
10.000 bịch phôi, giúp người dân thu 
gần 80 triệu đồng lợi nhuận/vụ. Mỗi 
hộ trồng nấm thường sử dụng ít nhất 
1 lao động trực tiếp thường xuyên, 
như vậy chỉ trong khuôn khổ thực 
hiện Dự án đã tạo được công ăn việc 
làm cho ít nhất 60 lao động phổ thông 
trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, do nguồn cầu lớn nên 
sản phẩm nấm do các mô hình sản 
xuất luôn tiêu thụ hết mà không cần 
đến sự hỗ trợ bao tiêu của Trung tâm. 
Tuy nhiên, để nâng cao kỹ năng tiếp 
cận với thị trường, kỹ thuật bảo quản 
sản phẩm sau thu hoạch cho người 
nông dân và để tăng giá trị của sản 
phẩm, Trung tâm đã ký kết hợp đồng 
tiêu thụ nấm với siêu thị Coopmart Hà 
Tĩnh và siêu thị VinMart Hà Tĩnh, tạo 
tiền đề để người dân tiếp tục mở rộng 
quy mô sản xuất theo hướng chuyên 
nghiệp. Hiện nay, từ các mô hình mẫu 
của Dự án, rất nhiều nông hộ trên 
địa bàn tỉnh và vùng phụ cận đã học 
hỏi và phát triển nghề trồng nấm với 
nhiều quy mô khác nhau. 

Có thể nói, thông qua Dự án, 
người dân thuộc các huyện ven biển 
Hà Tĩnh đã có thêm công ăn việc làm 
tại chỗ, tăng thu nhập, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần, bổ sung 
thêm ngành nghề sản xuất để đảm 
bảo cuộc sống ?

Minh Nguyệt

Hình 2. Bàn giao nguyên vật liệu hỗ trợ cho các hộ trồng nấm.
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Mở đầu

Yến sào là một trong những thực 
phẩm giá trị cao có nguồn gốc từ động 
vật, được con người sử dụng cách đây 
hàng ngàn năm. Cho đến nay, thành 
phần chính trong tổ yến được biết 
đến bao gồm protein, glycoprotein, 
glucosamine, vitamin, khoáng chất, 
các nguyên tố đa vi lượng và các 
chất có hoạt tính sinh học như acid 
sialic, glutathionine… Hàm lượng 
protein tổng trong yến sào dao động 
trong khoảng 50-60%, trong đó 80% 
protein là các polypeptid cơ thể rất 
khó hấp thụ. 

Để tăng khả năng hấp thụ các 
polypeptid, người ta phải dùng các 
phương pháp hóa học, sinh học để 
thủy phân cắt mạch của chúng. Do 
có nhiều ưu điểm hơn phương pháp 
hóa học nên phương pháp sinh học 
được sử dụng rộng rãi trong công 
nghệ thực phẩm. Ngày nay, cùng 
với sự phát triển mạnh mẽ của công 
nghệ sinh học, nhiều loại enzyme 
dùng để thủy phân mạch polypeptid 
đã được thương mại hóa như enzyme 
Bromelain, Protamex, Flavourzyme... 
Các enzyme khác nhau có nhiệt độ, 
thời gian, pH thủy phân khác nhau và 
tùy từng loại polypeptid mà chọn loại 

enzyme thủy phân cho phù hợp. 
Theo một số nghiên cứu trước đây, 

quá trình thủy phân yến sào giúp tăng 
khả năng hấp thụ protein trong cơ thể 
và làm tăng hoạt tính sinh học, đặc 
biệt là hoạt tính chống oxy hóa của 
chúng. Kết quả này mở ra khả năng 
sử dụng sản phẩm thủy phân yến sào 
làm thực phẩm bổ dưỡng, giúp ngăn 
ngừa các bệnh có liên quan đến quá 
trình oxy hóa. 

Để định hướng cho công nghệ sản 
xuất các sản phẩm từ yến sào, chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu một số yếu 
tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân 
yến sào bằng enzyme nhằm tìm ra 
các điều kiện tối ưu, làm cơ sở cho 
việc ứng dụng dịch thủy phân yến sào 
vào phát triển các dòng sản phẩm 
mới, góp phần nâng cao vị thế của 
yến sào ở thị trường trong nước và 
quốc tế. 

Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 
đến quá trình thủy phân yến sào Khánh 
hòa 

Ảnh hưởng của nồng độ enzyme, 
nhiệt độ và thời gian đến quá trình 
thủy phân

Enzyme bromelain và protamex 
để thủy phân yến sào được cung cấp 

bởi Công ty Novozyme (Đan Mạch). 
Enzyme protamex được sản xuất 
từ các chủng vi khuẩn thuộc nhóm 
Bacillus có dải pH hoạt động từ 5 
đến 11, được dùng phổ biến trong 
thực phẩm để thủy phân protein. 
Bromelain là enzyme nội phân tử có 
khả năng cắt protein lớn thành các 
peptid nhỏ vượt trội với phổ hoạt động 
rộng, đồng thời nó có thể bẻ gãy các 
liên kết peptid gần serine, glycine và 
các acid amin thơm, giải phóng nhiều 
acid amin có khả năng chống oxy hóa 
ổn định khi phản ứng với các gốc tự 
do. Kết quả thủy phân của enzyme 
được đánh giá dựa trên mức độ thủy 
phân (DH).

Ảnh hưởng của nồng độ enzyme: 
để đánh giá DH yến sào của enzyme 
bromelain và protamex, quá trình 
thủy phân được tiến hành ở các nồng 
độ enzyme khác nhau (0,1, 0,3, 0,5, 
0,7 và 0,9%). Kết quả được thể hiện 
ở hình 1 và 2.

Kết quả hình 1 cho thấy, giá trị 
DH thu được là 15,27±0,15% và đạt 
cực đại là 77,05±0,26% khi nồng 
độ enzyme tăng từ 0,1 lên 0,7%. 
Tuy nhiên, khi tiếp tục tăng nồng độ 
enzyme lên 0,9% thì DH giảm còn 
75,09±0,05%. Trong khi đó, đối với 

CáC yếu Tố ảNH HưởNg ĐếN MỨC Độ THủy PHâN 
CủA yếN Sào KHáNH HòA 

Bùi Thị Hạnh
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước giải khát Sanest Khánh Hòa 

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu mức độ thủy phân và hoạt tính chống oxy hóa của dịch thủy 
phân yến sào Khánh Hòa bằng enzyme protamex và bromelain. Kết quả cho thấy, điều kiện thủy 
phân tốt nhất cho dịch yến sào 1% bằng enzyme bromelain là ở 60oC trong 3h, nồng độ 0,5%; enzyme 
protamex là 55oC trong 4h, nồng độ 0,7%. Khi so sánh với dung dịch tổ yến thì hàm lượng protein 
tổng số trong dịch thủy phân có sự thay đổi không đáng kể nhưng có đến hơn 90% polypeptid được 
cắt nhỏ tạo thành các protein hòa tan và các acid amin tự do. Kết quả này mở ra khả năng sản xuất 
các dòng sản phẩm mới, dễ hấp thu, dễ sử dụng từ dịch thủy phân yến sào Khánh Hòa.



37

khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Số 8 năm 2020

enzyme bromelain (hình 2), DH đạt 
cực đại là 83,52±1,53% tại nồng độ 
0,5%, sau đó giảm dần khi tăng nồng 
độ enzyme lên 0,7 và 0,9%. 

Mặc dù giá trị DH thu được khi 
thủy phân bằng enzyme protamex 
và bromelain cùng tăng theo nồng 
độ enzyme, nhưng bromelain có hoạt 
tính mạnh hơn (khi sử dụng cùng một 
nồng độ enzyme thì giá trị DH của 
dịch thủy phân bằng bromelain luôn 
cao hơn protamex). 

Ảnh hưởng của nhiệt độ: với nồng 
độ enzyme đã chọn ở trên, chúng tôi 
tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của 
nhiệt độ đến quá trình thủy phân yến 
sào. Kết quả được thể hiện ở hình 3 
và 4.

Kết quả hình 3 và 4 cho thấy, nhiệt 
độ có tác động lớn đến DH yến sào 

của cả hai loại enzyme protamex và 
bromelain (p<0,05). Khi tăng nhiệt 
độ từ 50 đến 70oC, giá trị DH cực 
đại thu được từ quá trình thủy phân 
bằng enzyme protamex và bromelain 
lần lượt là 79,61±1,35% ở 55oC và 
85,37±1,08 ở 60oC. Các giá trị này 
giảm dần, đạt thấp nhất ở 70oC 
với DH của enzyme protamex và 
bromelain tương ứng là 62,38±1,6% 
và 65,91±1,12%. Có kết quả này là 
do khi nhiệt độ tăng, hoạt lực của 
enzyme cũng tăng nhưng đến một 
mức nhiệt độ giới hạn thì hoạt lực 
enzyme sẽ giảm xuống vì nhiệt độ 
cao làm biến tính enzyme. 

Ảnh hưởng của thời gian: kết quả 
khảo sát ảnh hưởng của thời gian 
đến khả năng thủy phân của enzyme 
được thể hiện ở hình 5 và 6. Theo kết 
quả hình 5 và 6, DH của dịch thủy 

phân bằng protamex tăng khi thời 
gian thủy phân tăng từ 2 đến 4h và 
đạt cực đại ở 4h với DH tương ứng 
79,61±1,35%. Khi tăng thời gian thủy 
phân lên 6h thì giá trị DH giảm còn 
73,31±1,49%. Trong khi dịch thủy 
phân bằng enzyme bromelain ở 3h có 
DH đạt cao nhất là 87,64±2,02%, giá 
trị này giảm dần khi tiếp tục tăng thời 
gian thủy phân lên 4, 5 và 6h (đạt thấp 
nhất ở 6h với DH bằng 82,05±1,66%). 

Sở dĩ có kết quả này là do ban 
đầu, thời gian thủy phân ở 2h chưa 
đủ để enzyme tiếp xúc và phân cắt 
protein nên giá trị DH còn thấp. Khi 
thời gian thủy phân tăng, enzyme 
đủ thời gian để tiếp xúc và phân 
cắt protein nên DH tăng mạnh. Tuy 
nhiên, nếu thời gian thủy phân kéo 
dài sẽ dẫn đến không chỉ cắt mạch 
giữa các acid amin với nhau bị thủy 

Hình 1. Ảnh hưởng của nồng độ enzyme protamex đến quá 
trình thủy phân.

Hình 2. Ảnh hưởng của nồng độ enzyme bromelain đến 
quá trình thủy phân.

Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình thủy phân 
bằng enzyme protamex.

Hình 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình thủy phân 
bằng enzyme bromelain.
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phân mà bản thân các liên kết trong 
acid amin cũng bị phân cắt. Như vậy 
trong dải thời gian thủy phân nghiên 
cứu, thời gian thủy phân tối ưu của 
enzyme protamex là 4h và bromelain 
là 3h. 

Ảnh hưởng của các yếu tố thủy 
phân đến hoạt tính chống oxy hóa 
của dịch chiết thủy phân yến sào

Từ kết quả khảo sát các yếu tố ảnh 
hưởng đến mức độ thủy phân của yến 
sào Khánh Hòa nêu trên, chúng tôi 
tiếp tục nghiên cứu hoạt tính chống 
oxy hóa của dịch chiết thủy phân yến 
sào dựa trên khả năng bắt gốc tự do 
DPPH (%) và hoạt tính chống oxy 
hóa tổng. 

Kết quả cho thấy, hoạt tính chống 
oxy hóa của các mẫu nghiên cứu có 
sự khác nhau, điều này có thể được 
giải thích là do chiều dài các chuỗi 
peptid và thành phần acid amin có 
mặt trong dịch thủy phân khác nhau. 
Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố 
nghiên cứu cho thấy, hoạt tính chống 
oxy hóa của dịch thủy phân chỉ chịu 
ảnh hưởng của nồng độ enzyme và 
nhiệt độ thủy phân (p<0,05). Ở tất cả 
các điều kiện thủy phân, khả năng 
bắt gốc tự do DPPH và hoạt tính 
chống oxy hóa tổng của dịch thủy 
phân bằng enzyme bromelain cao 
hơn protamex.

Để đánh giá chất lượng dịch thủy 
phân từ tổ yến, chúng tôi tiến hành 

thủy phân trực tiếp dung dịch tổ yến 
1% với điều kiện không tách các 
polypeptid trong protein hòa tan. Sự 
khác nhau về hàm lượng polypeptid, 
hoạt tính chống oxy hóa giữa dung 
dịch tổ yến không tách các polypeptid 
hòa tan và dịch thủy phân bằng 
enzyme bromelain ở nồng độ enzyme 
0,5%, nhiệt độ thủy phân 60oC, thời 
gian thủy phân 3h được thể hiện ở 
bảng 1. 

bảng 1. Hàm lượng polypeptid, hoạt tính 
chống oxy hóa của dịch yến sào và dịch thủy 
phân yến sào ở điều kiện tối khi sử dụng 
enzyme bromelain.

Chỉ tiêu Dịch yến 
sào

Dịch thủy 
phân yến sào

Polypeptid 41,55±0,2 4,22±0,2
Hoạt tính chống 
oxy hóa
- Khả năng bắt gốc 
tự do DPPH (%) 18,92±0,6 82,55±0,73

- Hoạt tính chống 
oxy hóa tổng (mg 
AA/g sản phẩm)

1,22±0,14 5,32±0,4

Kết quả bảng 1 cho thấy, hoạt tính 
chống oxy hóa và DH có sự khác biệt 
đáng kể. Do đó, có thể kết luận quá 
trình thủy phân thu dịch chiết từ yến 
sào là quá trình cần thiết để cắt các 
protein, polypeptid không hoạt động 
thành các peptid cấu trúc nhỏ có 
hoạt tính chống oxy hóa. Khi so sánh 
với dung dịch tổ yến thì hàm lượng 
protein tổng số trong dịch thủy phân 

có sự thay đổi không đáng kể nhưng 
có đến hơn 90% polypeptid được cắt 
nhỏ tạo thành các protein hòa tan và 
các acid amin tự do. Khả năng bắt gốc 
tự do DPPH (82,55±0,73%) và hoạt 
tính chống oxy hóa tổng (5,32±0,4 mg 
AA/g sản phẩm) của dịch thủy phân 
bằng enzyme bromelain tăng gấp 4 
lần so với dịch thủy phân trực tiếp từ 
tổ yến. 

Kết luận

Enzyme bromelain có mức độ 
thủy phân yến sào Khánh Hòa cao 
hơn enzyme protamex. Điều kiện 
thủy phân tối ưu cho dung dịch 
yến sào 1% khi sử dụng enzyme 
bromelain là ở nồng độ 0,5%, nhiệt 
độ thủy phân 60oC, thời gian thủy 
phân 3h. So với dung dịch tổ yến thì 
hàm lượng protein tổng số trong dịch 
thủy phân có sự thay đổi không đáng 
kể nhưng có đến hơn 90% polypeptid 
được cắt nhỏ tạo thành các protein 
hòa tan và các acid amin tự do. Khả 
năng bắt gốc tự do DPPH và hoạt tính 
chống oxy hóa tổng tăng gấp 4 lần. 
Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở 
để ứng dụng sản xuất thử nghiệm các 
dòng sản phẩm mới, dễ hấp thu, dễ 
sử dụng từ dịch thủy phân yến sào 
Khánh Hòa bằng enzyme ?

Hình 5. Ảnh hưởng của thời gian đến quá trình thủy phân của 
enzyme protamex.

Hình 6. Ảnh hưởng của thời gian đến quá trình thủy phân 
của enzyme bromelain.
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thực trạng và yêu cầu phát triển

Hiện nay nhu cầu và thị hiếu 
của người tiêu dùng trong và 
ngoài nước về các sản phẩm nông 
nghiệp nói chung, sản phẩm cây 
ăn quả nói riêng đặt ra yêu cầu 
cao đối với nhà sản xuất về chất 
lượng và an toàn thực phẩm. Để 
đáp ứng tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu, sản phẩm phải đạt tiêu 
chuẩn VietGAP - sản xuất đảm 
bảo những nguyên tắc về môi 
trường an toàn, không chứa các 
tác nhân gây bệnh do nhiễm sinh 
học (vi khuẩn, nấm, virus...) và 
hóa chất tồn dư trong sản phẩm 
(dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, 
hàm lượng nitrat, kim loại nặng) 
có ảnh hưởng đến sức khỏe người 
tiêu dùng. 

Trong các mặt hàng cây ăn 
quả chủ lực hiện nay ở Đồng 
bằng sông Cửu Long, bưởi và 
cam sành là hai loại có quy mô 
sản xuất lớn tại các tỉnh Tiền 
Giang và Bến Tre. Theo điều tra 
của dự án, diện tích trồng bưởi 
và cam sành của 2 tỉnh này là 
hơn 15.000 ha với sản lượng trên 
200.000 tấn quả/năm. Trong đó, 
diện tích trồng bưởi da xanh và 
cam sành tại Tiền Giang đạt lần 
lượt hơn 6.000 ha (cung cấp trên 
50.000 tấn quả/năm) và 1.600 

ha (cung cấp gần 15.000 tấn 
quả/năm). Tại Bến Tre, diện tích 
trồng bưởi toàn tỉnh đạt khoảng 
3.700 ha (năng suất trung bình 
đạt khoảng 70.000 tấn quả/năm) 
và cam sành là khoảng 3.100 ha 
(năng suất đạt hơn 70.000 tấn 
quả/năm). Sản xuất bưởi và cam 
sành đã và đang góp phần giải 
quyết công ăn việc làm, tăng thu 
nhập cho nhiều hộ nông dân tại 
hai tỉnh... Tuy nhiên, việc phát 
triển bưởi da xanh và cam sành 
ở 2 tỉnh này còn mang tính tự 
phát, sản xuất manh mún, phân 
tán theo từng hộ gia đình, chất 
lượng không đồng đều nên gặp 
nhiều khó khăn trong việc tạo ra 
một lượng hàng hóa lớn, ổn định 
để có thể mở rộng thị trường theo 
hướng sản xuất lớn. Mặt khác, 
trước những yêu cầu của người 
tiêu dùng hiện nay về chất lượng 
và tính an toàn của sản phẩm, 
việc nghiên cứu các giải pháp kỹ 
thuật tổng hợp để sản xuất bưởi 
và cam sành nói riêng, rau quả 
nói chung đạt chất lượng và an 
toàn, có thương hiệu, xây dựng 
được các nhóm sản xuất/tổ hợp 
tác sản xuất theo chuỗi cung ứng, 
áp dụng quy trình thống nhất tại 
các vùng sản xuất là rất cần thiết, 
góp phần nâng cao sản lượng và 
giá trị kim ngạch xuất khẩu rau 

quả Việt Nam. 
Xuất phát từ thực tiễn trên, 

Viện Cây ăn quả miền Nam đã 
đề xuất và được phê duyệt thực 
hiện dự án “Xây dựng mô hình 
sản xuất và liên kết chuỗi giá trị 
sản phẩm trong sản xuất bưởi 
và cam sành theo VietGAP tại 
một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long” (thuộc Chương trình khoa 
học và công nghệ phục vụ xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020) với mục tiêu xây 
dựng được mô hình liên kết sản 
xuất bưởi và cam theo chuỗi giá 
trị và đạt tiêu chuẩn VietGAP ở 
Đồng bằng sông Cửu Long.

nâng cao giá trị gia tăng nhờ liên kết 
sản xuất theo chuỗi giá trị và tiêu 
chuẩn Vietgap

Trên cơ sở kết quả khảo sát 
hiện trạng sản xuất bưởi và 
cam sành tại một số địa điểm ở 
hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, 
phân tích những mặt được và hạn 
chế so với yêu cầu của sản xuất 
VietGAP, dự án đã thành lập được 
4 tổ hợp tác sản xuất bưởi, cam 
sành tại 2 tỉnh nêu trên với diện 
tích hàng chục ha và hàng trăm 
hộ dân tham gia; hoàn thiện quy 
trình quản lý tổng hợp sâu đục 
quả trên bưởi. Quy trình đơn giản, 
dễ áp dụng, có hiệu quả phòng 

nâng Cao giÁ trị sản phẩM nhỜ sản xuất thEo Chuỗi giÁ trị 
Và tiêu Chuẩn ViEtgap 
Trước nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng về sản phẩm cây ăn quả chất lượng cao, an toàn và 
có thể truy xuất nguồn gốc, Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất và liên kết chuỗi giá trị sản phẩm 
trong sản xuất bưởi và cam sành theo VietGAP tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long” đã được 
phê duyệt thực hiện. Kết quả, dự án đã xây dựng thành công 4 mô hình liên kết sản xuất bưởi và cam 
sành theo chuỗi giá trị và đạt tiêu chuẩn VietGAP, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu, đồng thời tạo hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta.  
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bệnh đạt trên 80%; tập huấn kỹ 
thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch 
và bảo quản theo VietGAP cho 
hơn 1.100 lượt nông hộ trồng 
bưởi, cam sành. Kết quả tập huấn 
đã giúp người dân nâng cao được 
kiến thức về kỹ thuật thâm canh, 
thu hoạch và bảo quản theo 
VietGAP cho sản phẩm bưởi và 
cam sành. Đặc biệt, dự án đã xây 
dựng thành công 4 mô hình sản 
xuất bưởi và cam sành đạt chứng 
nhận VietGAP, gồm: Tổ hợp tác 
bưởi da xanh Nhơn Thạnh (mã 
số VietGAP-TT-12-03-83-0002) 
có diện tích 19,73 ha, sản lượng 
trung bình 550 tấn/năm; Tổ 
hợp tác cam sành Tân Phú Tây 
(VietGAP-TT-12-03-83-003) 
có diện tích 13,3 ha, sản lượng 
trung bình 386,6 tấn/năm; Tổ hợp 
tác bưởi, cam sành Mỹ Lương 
(VietGAP-TT-13-04-82-0022) có 
diện tích 15,85 ha, sản lượng trung 
bình 489,30 tấn/năm; Tổ hợp 
tác bưởi Mỹ Đức Tây (VietGAP-
TT-13-04-82-0023) có diện tích 
12,75 ha, sản lượng trung bình 
473,75 tấn/năm. Ngoài ra, để 
thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, dự 
án đã tiến hành khảo sát về thị 
trường tiêu thụ bưởi, cam sành 
(qua khảo sát cho thấy, 70% các 
hộ trồng bưởi và cam sành tại 2 
tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đều 
bán buôn cho thương lái, sản 
phẩm được tiêu thụ trong nước 
là chủ yếu, do vậy đầu ra của 
sản phẩm không ổn định về giá 
và sản lượng tiêu thụ), trên cơ sở 
đó có những đề xuất, kiến nghị 
với chính quyền và người dân địa 
phương về định hướng phát triển 
2 loại trái cây này.

Ngoài những kết quả đạt được 
theo kế hoạch và nội dung được 
phê duyệt, dự án còn có ý nghĩa 
lớn về mặt khoa học, kinh tế và 
xã hội. Cụ thể, dự án đã tổng hợp 
được 11 quy trình kỹ thuật (quản 
lý tổng hợp bệnh thối rễ cây có 
múi; quản lý tổng hợp bệnh vàng 

lá Greening; quản lý tổng hợp 
sâu bệnh hại CCM theo tiêu 
chuẩn VietGAP; giám định nhanh 
bệnh vàng lá Greening trên cây 
có múi bằng phép thử nhuộm 
màu iod...) áp dụng hiệu quả vào 
sản xuất bưởi và cam sành tại 4 
tổ hợp tác. Qua đó đã giúp giảm 
đáng kể lượng thuốc bảo vệ thực 
vật trong phòng trừ sâu bệnh hại, 
giảm lượng phân bón hóa học, 
góp phần làm giảm ô nhiễm môi 
trường đất, nước trong vùng sản 
xuất... Bên cạnh đó, dự án đã xây 
dựng và chuyển giao cho hai tỉnh 
Tiền Giang và Bến Tre Sổ tay 
chất lượng bưởi và cam sành tươi 
cung ứng sản phẩm an toàn cho 
thị trường nội địa và xuất khẩu; 
Sổ tay hướng dẫn xây dựng mô 
hình liên kết phục vụ xây dựng 
nông thôn mới vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long.

Về hiệu quả kinh tế - xã hội, 
hoạt động của 4 tổ hợp tác sản 
xuất bưởi và cam sành đã tạo ra 
sự chuyển biến mới trong tổ chức 
sản xuất theo hướng liên kết giữa 
những nông dân có diện tích nhỏ 
lẻ thành một tổ chức có quy mô 
lớn, tập trung, giúp tăng thêm 
tính cộng đồng trong sản xuất. 
Việc sinh hoạt hàng tháng đã 
giúp xã viên của 4 tổ hợp tác từ 
chỗ thiếu thông tin về sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm đã tiếp cận và 
vận dụng khoa học và công nghệ 
vào sản xuất thành công. Đạt 
được giấy chứng nhận VietGAP 

trong sản xuất bưởi và cam sành 
là minh chứng rõ nét khẳng định 
nông dân Bến Tre và Tiền Giang 
hoàn toàn có khả năng sản xuất 
đạt tiêu chuẩn quốc tế. Giấy 
chứng nhận VietGAP là công cụ 
hỗ trợ cho hoạt động quảng bá 
sản phẩm của 4 tổ hợp tác ở thị 
trường trong nước và xuất khẩu, 
góp phần tạo thương hiệu cho 
bưởi và cam sành của Tiền Giang 
và Bến Tre nói riêng, Việt Nam 
nói chung.   

Dự án đã góp phần nâng cao 
hiệu quả kinh tế trong sản xuất 
bưởi và cam sành, cụ thể sản xuất 
bưởi theo VietGAP ở 2 tổ hợp tác 
bưởi da xanh Nhơn Thạnh và bưởi 
Mỹ Đức Tây có doanh thu cao 
hơn sản xuất truyền thống 294,3 
triệu đồng/ha/năm (tương đương 
36,9%) và 2 tổ hợp tác cam sành 
có doanh thu cao hơn sản xuất 
truyền thống 143,60 triệu đồng/
ha/năm (tương đương 64,83%). 

Trước thành công và hiệu quả 
của các mô hình mẫu, nhiều cán 
bộ nông nghiệp ở các vùng lân 
cận và nông dân xung quanh 
vùng dự án đã chủ động tổ chức 
đến tham quan, học hỏi kinh 
nghiệm để mở rộng sản xuất ?

Lê Quốc Điền

(Viện Cây ăn quả miền Nam)

Mô hình sản xuất cam sành tại Bến Tre. Mô hình sản xuất bưởi tại Tiền giang.
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đặc sản vùng sông nước

Dừa Sáp là một giống cây đặc 
sản đã có từ lâu đời ở huyện Cầu 
Kè và một số địa phương của tỉnh 
Trà Vinh, tuy về hình thức không 
có gì khác biệt so với những trái 
dừa khác nhưng do điều kiện thổ 
nhưỡng, khí hậu, thời tiết tại huyện 
Cầu Kè mà dừa trồng ở đây rất độc 
đáo: bên trong trái dừa cơm rất dày 
và mềm dẻo như bột quánh lại, có 
khi choán gần hết phần không gian 
bên trong gáo dừa, nước dừa cũng 
rất ít, sền sệt và trong như sương sa. 
Có tài liệu cho rằng, cây dừa Sáp 
xuất hiện ở huyện Cầu Kè khoảng 
những năm 50 của thế kỷ XX do 
một nhà sư người Khmer sang thăm 
Campuchia mang về làm giống, từ 
đó dừa Sáp trở thành niềm tự hào 
của người dân vùng sông nước nơi 
đây. Dừa sáp khi được bổ ra sẽ thấy 
lớp cơm trắng ngần, chiếm gần hết 
phần lõi của quả dừa và một chút 
nước trong sền sệt, có mùi thơm đặc 
trưng. Đây cũng là phần ngon nhất 
của dừa Sáp và cũng là điểm khác 
biệt rất lớn của dừa Sáp so với dừa 
thường. Sở dĩ dừa Sáp quý hiếm là 
vì rất kén đất và khó trồng, vì cùng là 
loại dừa Sáp nhưng có trái cho sáp, 
có trái không; hơn nữa cùng một 

buồng (quầy dừa) nhưng không phải 
trái nào cũng có sáp và tỷ lệ cho sáp 
chỉ chiếm khoảng 20-40%.

Thống kê cho thấy, đến cuối 
tháng 6/2020, tổng diện tích dừa ở 
huyện Cầu Kè là khoảng 3.878 ha 
với sản lượng 52 triệu trái. Trong 
đó có gần 75.000 cây dừa Sáp, sản 
lượng hơn 200.000 trái, mang lại thu 
nhập từ 2,3 đến 3,7 triệu đồng/cây/

năm. Hiện tại, tỉnh Trà Vinh có tới 5 
giống dừa Sáp, gồm: Sáp tròn, Sáp 
dài, Sáp có cạnh, Sáp vỏ xanh, Sáp 
vỏ vàng. Mặc dù diện tích trồng các 
giống dừa này đang gia tăng, nhưng 
nhiều hộ nông dân vẫn trồng theo 
phương pháp truyền thống là lựa 
chọn những trái dừa có sáp nằm lẫn 
trong  buồng dừa để nhân giống nên 
năng suất thấp và tỷ lệ sáp không 
cao. Điều này có nghĩa là giống dừa 

Trà ViNH: đẩy mạnh trồng dừa sáp 
                             bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi 
Những năm gần đây bên cạnh các giống dừa truyền thống, cây dừa Sáp - một loại cây đặc sản nổi 
tiếng của tỉnh Trà Vinh đã được nhiều nông dân lựa chọn để trồng mới. Tuy nhiên, nếu sử dụng giống 
dừa tự nhiên thì tỷ lệ trái có sáp là rất thấp (chỉ chiếm khoảng 20%), nhưng với sự vào cuộc của các 
nhà khoa học thông qua dự án: “Xây dựng mô  hình trồng dừa Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy 
phôi tại Trà Vinh” thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ 
(KH&CN) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 
2016-2025 (Chương trình nông thôn miền núi), thì tỷ lệ trái dừa có sáp đã chiếm tới 70-80%, mở ra 
triển vọng làm giàu cho người dân trồng dừa Sáp.

Dừa Sáp - một đặc sản của Trà Vinh.
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Sáp đặc trưng của tỉnh đang đứng 
trước nguy cơ bị lai tạp, thoái hóa 
giống, thậm chí bị mất đi nếu không 
được quy hoạch, chăm sóc và bảo 
tồn để khai thác lâu dài. 

Để mở rộng diện tích, bên cạnh 
việc sử dụng các giống dừa truyền 
thống, nhiều hộ dân đã chuyển sang 
lựa chọn dừa Sáp nuôi cấy phôi. 
Tuy nhiên, do chưa được ứng dụng 
KH&CN nên cây giống dừa Sáp nuôi 
cấy phôi có giá quá cao (từ 800 ngàn 
đến 1 triệu đồng/cây), nhiều hộ dân 
trồng dừa không đủ khả năng để 
đầu tư.  

sự vào cuộc của các nhà khoa học

Trước nhu cầu mở rộng diện tích 
canh tác cây dừa Sáp trên địa bàn, 
tỉnh Trà Vinh đã hợp tác với các nhà 
khoa học nghiên cứu, ứng dụng các 
thành tựu KH&CN vào phát triển cây 
dừa Sáp nhằm làm gia tăng tỷ lệ trái 
có sáp trên buồng dừa để cho ra các 
thế hệ dừa Sáp đồng nhất tính trạng 
và chất lượng, đáp ứng nhu cầu của 
người dân. Đặc biệt, được sự hỗ trợ 
của Bộ KH&CN thông qua Chương 
trình nông thôn miền núi, Trung 
tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN (Sở KH&CN Trà Vinh) đã 
được giao chủ trì thực hiện dự án 
“Xây dựng mô hình trồng dừa Sáp 
bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi 
tại Trà Vinh” từ tháng 11/2016 đến 
tháng 11/2019. 

Sau 3 năm triển khai thực hiện, 
dự án đã hoàn thiện các nội dung: 
1) Tiếp nhận thành công quy trình 
công nghệ nuôi cấy phôi dừa Sáp 
từ Trường Đại học Trà Vinh, gồm 
các kỹ thuật: chọn và thu trái dừa 
giống phục vụ cấy phôi, tách phôi 
và khử trùng phôi dừa Sáp, pha chế 
môi trường và cấy phôi dừa Sáp, 
cấy chuyển và nuôi phôi dừa Sáp, 
tạo rễ cây phôi dừa Sáp, phối trộn 
giá thể và thuần dưỡng cây con, 
chăm sóc cây giống tại vườn ươm; 
2) Tiếp nhận thành công quy trình 
công nghệ trồng và chăm sóc cây 

dừa Sáp nuôi cấy phôi ở ngoài đồng 
từ Viện Nghiên cứu dầu và cây có 
dầu (Bộ Công Thương); 3) Xây dựng 
được 10 mô hình trồng dừa Sáp 
bằng nguồn cây giống nuôi cấy phôi 
tại huyện Cầu Kè trên diện tích 6 ha 
với gần 1.000 cây giống được cung 
cấp miễn phí cho các hộ dân tham 
gia mô hình; 4) Đã đào tạo được 6 
kỹ thuật viên thành thạo công nghệ 
nuôi cấy phôi dừa Sáp và huấn 
luyện cây con trong giai đoạn vườn 
ươm, cũng như kỹ thuật trồng, chăm 
sóc cây dừa Sáp cấy phôi ở ngoài 
đồng; 5) Tổ chức 2 hội thảo và tập 
huấn cho trên 200 lượt người dân 
về kỹ thuật trồng và chăm sóc dừa 
Sáp bằng nguồn cây giống nuôi cấy 
phôi. 

Các cây dừa Sáp được trồng 
bằng phương pháp nuôi cấy phôi 
hiện đang phát triển tốt, tỷ lệ sống 
ngoài đồng là 100%. Đặc biệt, nhờ 
ứng dụng thành tựu KH&CN, nhiều 
giống dừa Sáp được nhân giống 
bằng phương pháp nuôi cấy phôi 
khi trồng có thể ra trái có sáp trên 
70%, đặc biệt có vườn tỷ lệ lên đến 
90-100% và thời gian trồng đến khi 
cho trái chỉ còn 2/3 so với dừa Sáp 
thường.

 Với giá dừa Sáp tại vườn hiện 
đang dao động từ 80 đến 150 ngàn 

đồng/quả, có khi tăng đến 160-200 
ngàn đồng/quả vào các mùa lễ hội 
(cao gấp 10-20 lần so với quả dừa 
thường); số dừa không sáp còn lại 
cũng được người dân bán với giá 
20-25 ngàn đồng/quả (cao gấp 
2-2,5 lần so với quả dừa thường)… 
cho thấy lợi nhuận thu được từ trái 
dừa Sáp là rất cao (khoảng trên 120 
triệu đồng/ha), gấp 5 lần một ha dừa 
thường (khoảng hơn 20 triệu đồng/
ha). 

Với những kết quả đã đạt được, 
dự án đã góp phần quan trọng hỗ trợ 
phát triển sản xuất và chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ 
sản xuất cho người dân, đặc biệt là 
đồng bào dân tộc Khmer. Hơn nữa, 
với việc nghiên cứu, ứng dụng, làm 
chủ công nghệ trong công tác chọn 
tạo giống dừa Sáp quý hiếm sẽ là 
cơ sở quan trọng cho việc mở rộng 
diện tích vùng chuyên canh dừa Sáp 
của tỉnh Trà Vinh. Đây là một yếu tố 
vô cùng quan trọng giúp nâng cao 
giá trị gia tăng cho sản phẩm dừa 
Sáp, mở ra triển vọng mới cho người 
dân trong việc phát huy lợi thế đặc 
sản, kết hợp với khai thác tiềm năng 
du lịch miệt vườn ở vùng ven sông 
Hậu ?

Phong Vũ

Dừa Sáp nuôi cấy phôi - triển vọng làm giàu cho nhiều hộ dân ở Trà Vinh.
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thực trạng phát triển các trạm bts và 
nguyên nhân gây hư hỏng cột ăng-ten

Xây dựng các trạm thu, phát 
sóng thông tin di động hay còn 
gọi là trạm BTS là yêu cầu cần 
thiết để phát triển hạ tầng viễn 
thông, nâng cao chất lượng phục 
vụ thông tin liên lạc. Trạm BTS là 
công trình hạ tầng kỹ thuật viễn 
thông thụ động (bao gồm phòng 
máy, cột ăng-ten...) và các thiết 
bị mạng thông tin di động được 
lắp đặt đi kèm. Trạm BTS được 
phân làm 2 loại: BTS loại 1 - là 
trạm có nhà trạm và cột ăng ten 
thu, phát sóng thông tin di động 
được xây dựng trên mặt đất; BTS 
loại 2 - là trạm có cột ăng ten thu, 
phát sóng thông tin di động, thiết 
bị ăng ten, thiết bị thu phát sóng 
và thiết bị phụ trợ khác được xây 
dựng, lắp đặt trên (hoặc trong) 
các công trình đã được xây dựng 
nhằm tạo hiệu quả thu phát sóng 

cao nhất với vùng phủ sóng rộng 
và ít có các điểm, vùng nằm giữa 
các BTS mà không được phủ 
sóng. Phát triển các trạm BTS 
góp phần quan trọng trong đảm 
bảo thông tin liên lạc phục vụ phát 
triển kinh tế, xã hội, quốc phòng 
an ninh, phòng chống thiên tai, 
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và nhu 
cầu thông tin ngày càng cao của 
người dân. 

Cột ăng-ten - thành phần 
chính của trạm BTS - được cấu 
tạo từ nhiều đốt cột (segment) 
nối lại với nhau, là cột dạng tháp 

(chủ yếu dùng kết cấu thép) được 
xây dựng để lắp đặt thiết bị, ăng-
ten thu, phát sóng vô tuyến điện. 
Độ cao cột ăng-ten được các nhà 
mạng khai thác viễn thông quy 
hoạch nhằm đáp ứng vùng phủ 
sóng theo yêu cầu từng khu vực 
dân cư đặc thù khác nhau (nông 
thôn đồng bằng, nông thôn miền 
núi, thành thị, vùng ven đô…).

Số lượng cột ăng-ten hiện 
nay của các nhà mạng khai thác 
viễn thông tại Việt Nam là rất lớn 
(khoảng 100.000 cột trên toàn 
quốc - xem bảng 1). Trong đó, 
cột ăng-ten dây co (guyed mast 

giải pháp đột phá trong thay thế, sửa chữa cột ăng-ten trạm bts
ThS Nguyễn Hữu Đức, ThS Nguyễn Lê Đạt 

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Cột ăng-ten là thành phần chính của trạm thu phát sóng thông tin di động BTS 
(Base Transceiver Station) - một loại công trình hạ tầng viễn thông quan trọng. 

Hiện nay trên toàn quốc, số lượng cột ăng-ten bị hỏng, cần sửa chữa, thay thế khá 
lớn (khoảng 2.000 chiếc). Nhằm tìm ra giải pháp thay thế, sửa chữa hiệu quả, tối ưu 

mà không cần phải tắt trạm làm gián đoạn quá trình khai thác của các nhà mạng, 
các kỹ sư của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel (VTK) đã nghiên cứu thành công 
giải pháp “thay thế đốt cột ăng-ten dây co bị hư hỏng ở giữa”. Giải pháp đã được 
triển khai thử nghiệm ở Phú Thọ và Hà Tĩnh đạt hiệu quả cao, không chỉ giúp tiết 

kiệm chi phí mà còn thực sự có ý nghĩa trong công tác quốc phòng, an ninh, đảm 
bảo thông tin liên lạc thông suốt.

Bảng 1. Số lượng cột ăng-ten của một số nhà mạng khai thác viễn thông tại Việt 
Nam (số liệu năm 2019).

TT
Nhà mạng khai 
thác, kinh doanh 
dịch vụ viễn thông

Tổng số cột 
ăng-ten trên 
toàn quốc

Số cột 
ăng-ten 
dây co

Các loại cột 
ăng-ten còn 
lại

Tỷ lệ cột ăng-
ten dây co trên 
tổng số cột (%)

1 Viettel 42.884 34.736 8.148 81

2 Mobifone 24.489 20.326 4.163 83

3 Vinaphone 32.696 25.503 7.193 78
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tower) chiếm tỷ lệ 81% tổng số 
cột ăng-ten thu, phát sóng của 
các nhà mạng tại Việt Nam, lớn 
hơn nhiều so với cột tự đứng (self-
supporting tower) chỉ chiếm tỷ lệ 
6% và các loại cột khác còn lại 
(monopole, tree tower, landscape 
tower, inbuilding…) chiếm tỷ lệ 
13%. Các cột này đã được đưa 
vào khai thác, sử dụng được 15-
20 năm, hiện tồn tại nhiều vấn đề 
về chất lượng, có nguy cơ mất an 
toàn cao.

Theo thống kê của các nhà 
mạng, hiện có khoảng 2.000 cột 
ăng-ten đã bị hư hỏng, xuống 
cấp cục bộ (han gỉ, mục ruỗng, 
xâm thực ăn mòn, kết cấu bị đứt 
gãy…). Đặc biệt là cột ăng-ten 
dây co, tình trạng hư hỏng từ 1 
đến 2 đốt (segment) ở giữa thân 
diễn ra phổ biến.

Số vụ đổ cột ăng-ten trong 
những năm gần đây có chiều 
hướng gia tăng. Đây là một vấn 
đề đáng lo ngại, khi cột ăng-ten 
đổ đồng nghĩa với việc tiềm ẩn 
nguy cơ cao gây mất an toàn tính 
mạng cho người dân, thiệt hại lớn 
về tài sản, bị gián đoạn thông tin 
và ảnh hưởng tới các vấn đề an 
ninh, xã hội khác (ngư dân bị mất 
thông tin liên lạc, chính quyền 

bị gián đoạn trong chỉ đạo điều 
hành phát triển kinh tế, xã hội, 
quốc phòng an ninh…).

Có rất nhiều nguyên nhân gây 
ra hư hỏng, xuống cấp các cột 
ăng ten, trong đó có thể kể đến 
như: 

Xuống cấp theo thời gian: qua 
thống kê cho thấy, các cột ăng-
ten bị hư hỏng đều có tuổi thọ 
công trình từ khoảng 10 đến 15 
năm. Thời gian xây dựng đã lâu, 
cùng với sự khắc nghiệt của thời 

tiết ngày một gia tăng đã khiến 
cho chất lượng công trình bị giảm 
sút nghiêm trọng. Một số hình 
ảnh thực tế các cột ăng-ten tại 
các địa phương (xem hình phía 
trên).

Quá tải trọng do bị treo thêm 
các thiết bị: do yêu cầu phát triển 
mạng 4G, 5G… các cột ăng-ten 
thường bị treo thêm các ăng-
ten phát sóng vô tuyến và các 
thiết bị đi kèm), hệ thống dây kỹ 
thuật (dây tín hiệu, dây nguồn...), 

Cột ăng-ten xây dựng năm 2007 
tại An bằng, phú Vang, Thừa 
Thiên - Huế.

Cột ăng-ten có thanh giằng bị 
gãy tại Văn yên - Thái Nguyên.

Cột ăng-ten xây dựng từ năm 
2006 bị vỡ ống tại Thanh Miện 
- Hải Dương.

Cột ăng-ten xây dựng năm 2009 tại 
bông Trang, Xuyên Mộc, bà rịa - 
Vũng Tàu.

Cột ăng-ten xây dựng tại Kiến Thụy - Hải phòng (A) và cột ăng-ten xây dựng tại 
Ứng Hòa - Hà Nội (b) được treo thêm rất nhiều thiết bị gắn kèm.
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microwave (viba) để truyền dẫn 
trạm này sang trạm khác. Chính 
vì việc treo thêm các thiết bị lên 
cột dẫn đến khả năng chịu tải 
trọng của cột không đảm bảo.

Công tác giám sát thi công, 
vận hành khai thác, duy tu bảo 
dưỡng chưa tốt: do quá trình các 
nhà mạng viễn thông phát triển 
nhanh hạ tầng, yêu cầu về tiến 
độ luôn được đặt ra gấp rút nên 
công tác giám sát trong quá trình 
thi công (xây dựng, lắp dựng, 
lắp đặt thiết bị) nhiều công trình 
chưa được chú trọng, công tác 
vận hành khai thác, duy tu, bảo 
dưỡng chưa được thực hiện tốt, 
dẫn đến giảm tuổi thọ công trình, 
gây mất nguy cơ an ninh, an toàn 
cao.

Yếu tố tự nhiên khắc nghiệt: 
nhiều công trình thi công nằm 
trong khu vực nhiễm mặn cao 
nhưng vẫn sử dụng các loại vật 
liệu thông thường, dễ bị ăn mòn, 
dẫn đến tuổi thọ giảm.

giải pháp đột phá trong thay thế, sửa 
chữa

Nhằm tìm ra giải pháp tăng 
tính an toàn, nâng cao tuổi thọ 
(thêm từ 10 đến 15 năm) và tối 
ưu chi phí đầu tư, không tác động 
đến hoạt động thu phát sóng 
của các trạm BTS (không cần 
tắt trạm) cũng như ảnh hưởng tới 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
cho các nhà mạng khai thác viễn 
thông, các kỹ sư của Công ty CP 
Tư vấn Thiết kế Viettel (VTK) đã 
nghiên cứu thực hiện “Giải pháp 

thay thế đốt cột ăng-ten dây co 
bị hư hỏng ở giữa”. Về tổng thể, 
đây là một giải pháp đột phá so 
với cách làm cũ. Theo đó, các kỹ 
sư sẽ tiến hành khảo sát vị trí đốt 
cột bị hỏng, kiểm tra thiết bị viễn 
thông treo trên cột…, sau đó ứng 
dụng phần mềm đồ họa, tính toán 
kết cấu chuyên dụng (Guyedmast 
Tower, MS Tower…) để tính toán 
phương án thay thế đốt cột tối ưu, 

an toàn nhất. Tiếp theo, sử dụng 
kích thủy lực và hệ thống khung 
gá được thiết kế chuyên biệt để 
tháo đốt cột ăng-ten bị hỏng và 
thay thế bằng đốt cột mới.

Tháng 12/2019, Công ty VTK 
đã tổ chức triển khai thử nghiệm 
thành công giải pháp trên tại tỉnh 
Phú Thọ. Từ kết quả nêu trên, 
tháng 3/2020 VTK tiếp tục triển 
khai áp dụng tại Hà Tĩnh đạt 

Hình ảnh triển khai thử nghiệm thay đốt cột mới tại Thanh Sơn - phú Thọ, tháng 
12/2019.

Hình ảnh triển khai thực tế tại Nghi Xuân - Hà Tĩnh, tháng 3/2020.
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hiệu quả cao. Sau thời gian thử 
nghiệm, giải pháp được đánh giá 
là có thể triển khai vào thực tế 
trên diện rộng, áp dụng được cho 
các nhà mạng khai thác hạ tầng 
viễn thông trong nước và trên thế 
giới.

Như vậy, thay vì phải: 1) Tháo 
dỡ thiết bị, tháo dỡ các đốt cột 
phía trên; 2) Thay thế đốt cột 
ở giữa bị hư hỏng bằng đốt cột 
mới; 3) Hoàn trả lại hiện trạng đốt 
cột phía trên và thiết bị treo trên 
cột như ban đầu thì giải pháp kỹ 
thuật mới của Công ty VTK cho 
phép chỉ thay thế đốt cột ở giữa 
bị hỏng mà không ảnh hưởng đến 
hoạt động của thiết bị trên trạm. 
Toàn bộ quá trình chế tạo đốt cột 
mới, lấy đốt cũ bị hỏng ra… được 
thực hiện trong điều kiện thiết 
bị trên trạm vẫn hoạt động bình 
thường. Ưu điểm của cách làm 
này là thời gian thi công nhanh, 
chỉ bằng 1/4 so với giải pháp cũ, 
làm lợi từ 40 đến 50 triệu đồng 
cho mỗi trạm BTS khi dịch vụ 

viễn thông không bị gián đoạn. 
Do tận dụng lại hệ thống móng, 
thân cột cũ nên tiết kiệm chi phí 
và giảm tối đa thời gian tắt trạm 
thu, phát sóng, không ảnh hưởng 
tới sản xuất kinh doanh của các 
nhà mạng…

Với những ưu điểm nêu trên, 
Công ty VTK đã nộp đơn đăng 
ký Giải pháp hữu ích lên Cục Sở 
hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) và đã được Cục chấp nhận 
đơn đăng ký. Tóm lại, để có một 
hạ tầng viễn thông xanh - bền 
vững, chúng tôi xin kiến nghị một 
số nội dung sau: 

1. Đối với cơ quan quản lý 
nhà nước và các nhà mạng khai 
thác dịch vụ viễn thông cần tăng 
cường công tác kiểm tra, giám 
sát, đánh giá chuyên sâu chất 
lượng công trình (thông qua công 
tác kiểm định chất lượng công 
trình, quan trắc, thí nghiệm hiện 
trường kết hợp với việc tính toán, 
phân tích kết cấu) định kỳ, từ đó 
kịp thời phát hiện nguyên nhân 

hư hỏng, vấn đề tồn tại để tư vấn 
các giải pháp gia cố, củng cố, 
duy tu bảo dưỡng kịp thời, nâng 
cao chất lượng, nâng cao tuổi thọ 
cho hệ thống cột ăng-ten.

2. Các nhà mạng khai thác 
dịch vụ viễn thông (Viettel, 
Vinaphone, MobiFone…) cần 
thường xuyên rà soát các cột 
ăng-ten bị hư hỏng, áp dụng giải 
pháp mới, phù hợp trong thay thế 
nhằm tiết kiệm chi phí, đảm bảo 
thông suốt quá trình liên lạc, an 
ninh, quốc phòng.

3. Đối với các công trình cột 
ăng-ten lắp đặt mới, cần sử dụng 
vật liệu tiên tiến (composite, 
carbon…) phù hợp với từng khu 
vực với các điều kiện khí khậu, 
xâm thực môi trường khác nhau, 
tránh gây lãng phí khi liên tục 
phải thay thế, sửa chữa ?

Bảng 2. Bảng so sánh giữa các giải pháp thay đốt cột ăng-ten ở giữa bị hư hỏng.

TT Tiêu chí so sánh Giải pháp truyền thống Giải pháp mới 

1             Thời gian thi công 8 ngày 2  ngày

2
Thời gian tắt thông tin trạm 
thu, phát sóng

8 ngày 0 ngày

3 Chi phí thi công 80 triệu đồng 70 triệu đồng

4
Giảm doanh thu do gián 
đoạn dịch vụ viễn thông

40-50 triệu đồng 0 đồng

5 Vấn đề khác
Triển khai phức tạp, mất nhiều thời gian, nguy cơ gây 
mất ổn định vì có khả năng phải hủy vị trí trạm BTS.

Không có nguy cơ bất lợi về kinh tế, xã 
hội, an ninh, quốc phòng
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Vì sao cần đánh giá nguy cơ gãy xương?

Ở cấp độ cá nhân, gãy xương 
do loãng xương là biến cố lâm sàng 
nghiêm trọng, do gắn liền với nguy 
cơ gãy xương tái phát, giảm khả 
năng vận động, giảm chất lượng cuộc 
sống và tăng nguy cơ tử vong. Gãy 
xương có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào, 
cũng là dấu hiệu cảnh báo cho gãy 
xương tiếp theo với nguy cơ tương đối 
(relative risk-RR) dao động từ 1,4 đến 
4,9 tuỳ thuộc vào vị trí gãy (gãy xương 
hông sẽ tăng nguy cơ gãy xương lần 2 
lên 2,8 lần ở nữ và 4,9 lần ở nam) [1]. 
Hệ quả nghiêm trọng của gãy xương 
là làm giảm tuổi thọ, nguy cơ tử vong 
tăng cao ở nam (1,8 lần) hơn ở nữ (1,4 
lần). Nghiên cứu của N.D. Syroid, et 
al. [2] cho thấy, có tới 24% nữ và 38% 
nam tử vong trong 3 tháng đầu sau 
khi gãy xương hông; số còn lại thường 
có tình trạng đau mạn tính, giảm chất 
lượng cuộc sống và phải phụ thuộc 
vào sự chăm sóc của người khác.

Ở cấp độ cộng đồng, gãy xương do 
loãng xương là gánh nặng y tế - xã hội 
đáng kể, do bệnh rất phổ biến và có 
chi phí cao. Nguy cơ gãy xương trọn 
đời được ghi nhận khoảng 50% ở nữ 
và 30% ở nam. Nguy cơ gãy xương 
hông cao hơn nguy cơ ung thư vú ở 

nữ và tương đương với nguy cơ ung 
thư tiền liệt tuyến ở nam. Các dữ liệu 
gần đây cho thấy, tần suất gãy xương 
do loãng xương sẽ tăng nhanh trong 
vòng vài thập niên tới cùng với tình 
trạng lão hoá do dân số phát triển 
nhanh.

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng 
(RCT) cho thấy, việc điều trị cho các 
bệnh nhân có nguy cơ cao bị gãy 
xương hoặc gãy xương lần đầu sẽ 
giúp giảm nguy cơ bị gãy xương tái 
phát từ 30 đến 60%, đồng thời giảm 
được cả nguy cơ tử vong sau gãy 
xương (dùng zoledronate trong vòng 
3 tháng sau phẫu thuật gãy xương 
hông giúp giảm 28% nguy cơ tử vong 
so với người không điều trị) [3]. Tuy 
nhiên, trong thực tế chỉ có 30% nữ 
và dưới 10% nam được điều trị loãng 
xương sau gãy xương. 

nguy cơ gãy xương: không chỉ là mật độ 
xương thấp?

Nguy cơ gãy xương liên quan tới 
nhiều yếu tố, nhưng yếu tố quan trọng 
nhất chính là mật độ xương (MĐX) 
thấp. Giảm mỗi độ lệch chuẩn của 
MĐX làm tăng nguy cơ gãy xương 
lên 2 lần. Vì vậy, mối liên quan giữa 
MĐX và gãy xương được xem là tương 

đương, thậm chí mạnh hơn so với mối 
liên quan giữa cholesterol máu và 
biến cố tim mạch. Việc đo MĐX được 
xem là tiêu chuẩn vàng cho chẩn 
đoán loãng xương ở nữ sau mãn kinh 
và nam >50 tuổi. Năm 1994, Hội đồng 
chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) đã đề xuất định nghĩa loãng 
xương ở nữ sau mãn kinh dựa trên 
MĐX cổ xương đùi giảm ≥2,5 độ lệch 
chuẩn so với giá trị trung bình của 
MĐX người trẻ [4]. Tiêu chuẩn này 
sau đó cũng được áp dụng cho nam 
và mở rộng cho các vị trí MĐX cột 
sống và toàn bộ xương hông. Ngoài 
MĐX thấp, tiền sử gãy xương cá nhân 
cũng là một yếu tố nguy cơ quan trọng 
cho gãy xương, với nguy cơ tương đối 
(RR) dao động từ 1,5 đến 9,5 tuỳ theo 
độ tuổi gãy, số lần gãy và vị trí gãy. 

Các nghiên cứu sâu hơn cho thấy, 
ngoài MĐX thấp và tiền sử gãy xương, 
nhiều yếu tố khác như độ tuổi, giới 
tính, tiền sử gia đình loãng xương, 
trọng lượng cơ thể thấp, té ngã, hút 
thuốc lá, sử dụng thuốc glucocorticoid 
cũng có liên quan mật thiết với nguy 
cơ gãy xương. Thách thức lớn là làm 
cách nào để có thể tổng hợp đầy đủ 
thông tin từ nhiều yếu tố nguy cơ để 
tiên lượng gãy xương cho một cá nhân. 

Mô hình tiên lượng trong quản lý gãy xương do loãng xương
Hồ Phạm Thục Lan, Nguyễn Văn Tuấn 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Gãy xương do loãng xương là một biến cố nghiêm trọng gắn liền với nguy cơ tử vong và giảm chất lượng 
cuộc sống. Do đó, nhận diện cá nhân có nguy cơ cao bị gãy xương và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm 
gánh nặng gãy xương trong cộng đồng. Trong vài năm gần đây, giới chuyên gia chuyển dần từ chẩn 
đoán loãng xương sang tiên lượng nguy cơ gãy xương. Hiện nay, đã có một số mô hình tiên lượng giúp 
cho bác sĩ và bệnh nhân có thể đánh giá nguy cơ gãy xương cho từng cá nhân, trong đó phổ biến nhất 
là hai mô hình FRAX và Garvan. Cả hai mô hình này cho thấy có hiệu quả tiên lượng gãy xương ở quần 
thể người da trắng, nhưng ở quần thể các nước châu Á hiệu quả chưa rõ ràng. Ứng dụng vào thực tế lâm 
sàng, kết quả cho thấy các mô hình này vẫn chưa hoàn hảo. Để hoàn thiện, có lẽ cần bổ sung thêm vào 
mô hình một số yếu tố nguy cơ quan trọng khác như gen di truyền, markers chu chuyển xương, chỉ số 
xương xốp và các yếu tố thay đổi theo thời gian. 
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Trong thực hành lâm sàng, người thầy 
thuốc không thể dựa vào kinh nghiệm 
và trực giác để đánh giá một lượng 
lớn thông tin một cách khách quan 
và chính xác. Các mô hình tiên lượng 
thống kê với đặc điểm có thể kết hợp 
khách quan nhiều yếu tố nguy cơ sẽ là 
cơ sở quan trọng giúp phán đoán lâm 
sàng chính xác. Một số mô hình tiên 
lượng gãy xương đã được xây dựng 
dựa trên phương pháp cá nhân hoá. 
Hai mô hình phổ biến nhất hiện nay 
là FRAX và Garvan Fracture Risk. Cả 
2 mô hình này đều cung cấp nguy cơ 
gãy xương trong vòng 5 năm. Ngoài 
gãy xương nói chung, 2 mô hình còn 
cung cấp nguy cơ gãy xương hông.  

hiệu quả của các mô hình tiên lượng gãy 
xương

Hiệu quả của một mô hình tiên 
lượng sẽ được đánh giá bằng 2 giá trị: 
độ phân định và độ kiểm định. Phân 
định là khả năng của mô hình giúp 
phân biệt cá nhân có nguy cơ cao 
bị gãy xương khỏi cá nhân không có 
nguy cơ gãy xương. Giá trị chính của 
phân định là độ nhạy, độ đặc hiệu thể 
hiện qua diện tích dưới đường cong 
ROC (AUC). Trong khi kiểm định đánh 
giá sự tương thích giữa ca gãy xương 
quan sát được và xác suất tiên lượng 
gãy xương ước tính từ mô hình. Trong 
hơn một thập niên qua, đã có nhiều 
nghiên cứu độc lập đánh giá hiệu quả 
của mô hình Garvan, FRAX hoặc cả 
Garvan và FRAX. Nhìn chung, độ 
phân định cho gãy xương hông tốt 
hơn cho gãy xương chung (hình 1). 

Cho tiên lượng gãy xương chung, 
giá trị trung bình AUC của Garvan và 
FRAX lần lượt là 0,76 và 0,69. Cần 
chú ý giá trị AUC cho những biến cố 
có tần suất thấp như gãy xương hông 
thường có tình trạng đánh giá cao 
hơn thực tế. Độ phân định gãy xương 
được ghi nhận ở nam thấp hơn ở nữ. 
Trong nghiên cứu của L. Langsetmo, 
et al. [5], mô hình Garvan có độ phân 
định tốt cho gãy xương hông, đặc 
biệt ở nam (AUC 0,8 cho nữ và 0,85 
cho nam). Kết quả từ một nghiên cứu 

phân tích tổng hợp của A. Marques, 
et al. [6] cho thấy, AUC trung bình cho 
gãy xương chung của FRAX là 0,67 
(95%CI: 0,64-0,71) và Garvan 0,70 
(95%CI: 0,64-0,75).

Trong khi độ phân định giữa FRAX 
và Garvan là tương đương nhau, thì 
độ kiểm định của hai mô hình lại rất 
khác biệt. Hầu hết các nghiên cứu 
ghi nhận FRAX có xu hướng đánh giá 
thấp nguy cơ gãy xương (đặc biệt ở 
bệnh nhân tiểu đường). Một số nghiên 

cứu cho thấy, Garvan có độ kiểm định 
tốt, như nghiên cứu trên 1422 phụ nữ 
sau mãn kinh ở New Zealand ghi nhận 
độ tương thích của nguy cơ tiên lượng 
Garvan với các ca gãy xương thực tế 
lên đến 99%. Nghiên cứu [5] cũng cho 
thấy độ tương thích cao giữa nguy cơ 
tiên lượng của mô hình Garvan và các 
ca gãy xương quan sát trong 10 năm 
theo dõi. Tuy nhiên, mô hình Garvan 
có xu hướng ước tính quá mức nguy 
cơ gãy xương ở nhóm có nguy cơ cao 
(hình 2). 

Hình 1. Độ phân định cho gãy xương chung (trái) và gãy xương hông (phải) của 
mô hình FrAX (đỏ) và garvan (xanh).

Hình 2. Kiểm định của mô hình FrAX và garvan.
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Kết quả nghiên cứu của T.A. van 
Geel, et al. [7] đã chỉ ra sự đồng bộ 
trong xác suất tiên lượng gãy xương 
giữa Garvan và FRAX rất thấp, với hệ 
số tương quan là 0,67. Một nguyên 
nhân giúp giải thích cho sự không 
đồng bộ này là mô hình Garvan dùng 
yếu tố nguy cơ tần suất té ngã, trong 
khi FRAX không có. Nghiên cứu kiểm 
định trên phụ nữ mãn kinh ở Ba Lan 
cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa 
2 mô hình trong ước tính nguy cơ gãy 
xương, với Garvan có kết quả dự đoán 
gãy xương chính xác hơn FRAX. Tuy 
nhiên, phần lớn sự khác biệt giữa 
FRAX và Garvan không ảnh hưởng 
đến khuyến cáo điều trị.

Sự không đồng bộ giữa mô hình 
Garvan và FRAX là không tránh khỏi, 
do 2 mô hình sử dụng các yếu tố nguy 
cơ khác nhau. Về bản chất, ước tính 
nguy cơ là xác suất có điều kiện, phụ 
thuộc vào các yếu tố được sử dụng và 
trọng số của các yếu tố này. Ước tính 
trọng số của mỗi yếu tố phụ thuộc vào 
phương pháp thống kê được sử dụng 
để mô hình hoá mối tương quan giữa 
yếu tố nguy cơ và gãy xương. Trọng 
số của 5 yếu tố nguy cơ trong mô hình 
Garvan được thiết lập từ phân tích mô 
hình Cox đa biến (multivariable Cox’s 
proportional hazards analysis), trong 
khi phương pháp được sử dụng cho 
mô hình FRAX là không biến (bảng 1). 
Do đó, nguy cơ tiên lượng gãy xương 
của một cá nhân có thể khác nhau tuỳ 

thuộc vào yếu tố nào được xem xét và 
không nhất thiết mỗi cá nhân chỉ có 
một giá trị tiên lượng gãy xương. 

Nguy cơ gãy xương ước tính có 
đồng bộ với hướng dẫn lâm sàng 
không? Kiểm định 801 nam từ nghiên 
cứu đoàn hệ theo dõi 10 năm, W. 
Pluskiewicz, et al. [9] tìm thấy nguy 
cơ tiên lượng gãy xương của Garvan 
phù hợp với điều trị tốt hơn FRAX; 
trong số 218 nam bị gãy xương (có chỉ 
định điều trị), 82% có nguy cơ Garvan 
≥20% so với chỉ có 8% có nguy cơ 
FRAX ≥20%. Tương tự, ở nhóm có 
loãng xương (có chỉ định điều trị), tỷ 
lệ người có nguy cơ ước tính ≥20% là 
72% cho Garvan và 10% cho FRAX. 
Điều này cho thấy, ngưỡng 20% của 
các mô hình tiên lượng gãy xương phù 
hợp với các hướng dẫn lâm sàng cho 
chỉ định điều trị loãng xương.

Tuy nhiên, vẫn chưa biết nếu điều 
trị các cá nhân có nguy cơ cao được 
xác định bởi các mô hình tiên lượng, 
có giúp giảm gãy xương sau đó hay 
không. Hầu hết các thử nghiệm lâm 
sàng ngẫu nhiên RCT đánh giá hiệu 
quả chống gãy xương đều dựa trên 
tiêu chuẩn MĐX thấp Tscore ≤-2,5 và/
hoặc có gãy xương để quyết định chỉ 
định điều trị. Phần lớn thuốc được ghi 
nhận có hiệu quả tốt. Cho tới nay, vẫn 
chưa có nghiên cứu RCT nào được 
thiết kế đánh giá hiệu quả chống gãy 
xương dựa trên nguy cơ ước tính từ 

FRAX hoặc Garvan, do đó chưa xác 
định được hiệu quả thuốc cho nhóm 
có yếu tố nguy cơ cao này. Kết quả 
ban đầu từ phân tích sâu một yếu tố 
cho thấy, cá nhân có nguy cơ gãy 
xương cao dựa trên FRAX, giảm được 
nguy cơ gãy xương khi sử dụng thuốc 
Denosumab hoặc Baxedoxifene, 
nhưng không giảm với Strontium 
Ranelate hoặc Raloxifene. Trong 
phân tích sâu một yếu tố khác, nhóm 
nằm trong 25% xác suất gãy xương 
ước tính cao nhất (trung bình là 24%), 
điều trị bằng Clodronate giúp giảm 
23% nguy cơ gãy xương trong 3 năm 
và nhóm nằm trong 10% xác suất gãy 
xương cao nhất (trung bình là 30%), 
điều trị giúp giảm 31% nguy cơ gãy 
xương. Các kết quả sơ khởi trên phù 
hợp với giả thuyết điều trị cho cá nhân 
có nguy cơ gãy xương cao hoặc trung 
bình được xác định bằng các mô hình 
tiên lượng, có thể giảm được gãy 
xương. 

Tại Mỹ, nghiên cứu của A.N. 
Tosteson, et al. [10] dựa vào hiệu quả 
kinh tế của mô hình FRAX, ngưỡng 
chỉ định điều trị được xem xét khi nguy 
cơ gãy xương hông trong 10 năm là 
2,5-4,7% cho nữ, và 2,4-4,9% cho 
nam. Phụ thuộc vào chi phí y tế của 
mỗi quốc gia, theo F. Borgstrom, et al. 
[11], ngưỡng can thiệp của mô hình sẽ 
thay đổi, tại một số nước khác ngưỡng 
can thiệp này có thể là 4,0-9,1%. Đối 
với mô hình Garvan, tại Úc, ngưỡng 
chỉ định điều trị được xem xét khi 
nguy cơ gãy xương hông trong 5 năm 
là 2-5%, trong 10 năm 3-9%; hoặc 
khi nguy cơ gãy xương chung trong 5 
năm là 8-13%, trong 10 năm 14-26%.

Kết luận

Gãy xương do loãng xương là một 
vấn đề sức khoẻ cộng đồng quan 
trọng và là biến cố cá nhân nghiêm 
trọng, do gắn liền với nguy cơ tử vong. 
Điều trị loãng xương hoặc gãy xương 
giúp giảm nguy cơ gãy xương tiếp 
theo. Quan trọng hơn, các chứng cứ 

Bảng 1. So sánh mô hình tiên lượng gãy xương FrAX và garvan.

Đặc điểm Garvan FRAX 
Yếu tố nguy cơ 5 12

Điều chỉnh cho nguy cơ tử vong Không Có 

Mô hình thống kê Cox’s proportional hazards NA

Kết quả • Nguy cơ 5 năm và 10 
năm của gãy xương chung
• Nguy cơ 5 năm và 10 
năm của gãy xương hông

• Nguy cơ 10 năm 
của gãy xương chung
• Nguy cơ 10 năm 
của gãy xương hông

AUC cho gãy xương chung 0,74 (0,64-0,88)* 0,69 (0,54-0,83)*

AUC cho gãy xương hông 0,79 (0,67-0,85) * 0,78 (0,70-0,88)*

*Số trung bình và biên độ dao động (trong ngoặc). 
Nguồn: T.V. Nguyen, 2017 [8].
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mới cho thấy điều trị gãy xương giúp 
giảm nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, tỷ 
lệ điều trị ở những cá nhân có nguy 
cơ cao gãy xương vẫn còn rất thấp. 
Trong 10 năm qua, một số mô hình 
tiên lượng gãy xương đã được phát 
triển và sử dụng trong thực hành lâm 
sàng. Sự tiến bộ của các mô hình này 
thể hiện thành tựu quan trọng trong 
lĩnh vực nghiên cứu loãng xương. 
Thông qua quá trình phát triển, kiểm 
định và ứng dụng các mô hình này, 
chúng tôi rút ra một số bài học nổi bật 
như sau:

Một là, các mô hình tiên lượng gãy 
xương hiện nay (FRAX, Garvan) có 
độ phân định khá tốt (AUC từ 0,6 đến 
0,8). Độ chính xác của các mô hình 
rất khác nhau giữa các quần thể. Các 
chứng cứ cho thấy việc kết hợp thêm 
các yếu tố mới như profile di truyền, 
tim bẩm sinh, markers chu chuyển 
xương vào mô hình hiện nay có thể 
cải thiện độ chính xác của tiên lượng. 

Hai là, đa số các mô hình tiên 
lượng gãy xương có độ kiểm định kém 
trong ngoại kiểm. Mô hình FRAX đánh 
giá thấp, trong khi mô hình Garvan 
lại đánh giá cao nguy cơ gãy xương. 
Chưa có sự đồng thuận cho ngưỡng 
nguy cơ dựa trên mức điều trị hoặc 
can thiệp.

Ba là, các mô hình tiên lượng tốt 
nguy cơ gãy xương hông hơn so với 
gãy xương chung. Điều này cho thấy 
các mô hình tiên lượng trong tương 
lai nên được kiểm định riêng biệt cho 
từng loại gãy xương hơn là “một kích 
cỡ vừa cho tất cả”.

Bốn là, hiệu quả của các mô hình 
tiên lượng cá nhân trong thực tế vẫn 
chưa rõ ràng. Vẫn chưa có câu trả lời 
chính xác cho vấn đề liệu cung cấp 
nguy cơ gãy xương tuyệt đối có giúp 
cải thiện được tỷ lệ chấp nhận điều 
trị; liệu các cá nhân được xác định là 
có nguy cơ cao bởi các mô hình khi 
nhận điều trị có giảm được nguy cơ 
gãy xương và nguy cơ tử vong sau 

gãy xương.

Năm là, hiệu quả của các mô hình 
tiên lượng gãy xương hiện nay trên 
người châu Á chưa rõ ràng. Chứng 
cứ từ các nghiên cứu ở người Trung 
Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cho 
thấy, các mô hình này có độ phân định 
và kiểm định kém. 

Sáu là, những tiến bộ trong mô 
hình thống kê và học máy đã mở ra 
những cơ hội mới để cải thiện tiên 
lượng gãy xương. Các mô hình trong 
tương lai cần giải quyết được sự tương 
tác và tính chất biến đổi theo thời gian 
của các yếu tố nguy cơ. Các phương 
pháp học máy ANN và deep learning 
là những lựa chọn mới giúp cải thiện 
độ chính xác của các mô hình tiên 
lượng. 

Mục tiêu cuối cùng của mô hình 
tiên lượng là cung cấp cho thầy thuốc 
và bệnh nhân một ước tính nguy cơ 
chính xác và tái lập, giúp định hướng 
các quyết định lâm sàng. Các mô hình 
tiên lượng gãy xương hiện tại đã đóng 
góp đáng kể vào việc quản lý bệnh 
nhân loãng xương trong thập niên 
qua. Tuy nhiên, vẫn cần đẩy mạnh 
phân định và kiểm định các mô hình 
này cũng như phát triển các mô hình 
mới cho người dân châu Á bằng cách 
sử dụng công nghệ thống kê và học 
máy, giúp tối đa hoá lợi ích ứng dụng 
trong thực hành lâm sàng. 

Cần lưu ý rằng 2 mô hình tiên lượng 
FRAX và Garvan được phát triển phần 
lớn dựa vào dữ liệu của người Âu Mỹ 
và một số dựa vào người Hồng Kông 
(Trung Quốc) và Nhật Bản. Cả hai 
nguồn số liệu từ Nhật Bản và Hồng 
Kông không có chất lượng cao và 
cũng không phù hợp với người Việt. 
Trong thực tế, nguy cơ gãy xương ở 
người Việt có lẽ thấp hơn người Âu Mỹ 
và yếu tố nguy cơ cũng khác với người 
Âu Mỹ, nên các ước tính nguy cơ từ 
các mô hình này chỉ mang tính tham 
khảo, chứ không thể dựa vào đó để 
quyết định điều trị ?
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Mới đây, Sở Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Cà 

Mau đã tổ chức lễ trao chứng nhận 
sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP 
cho 3 tổ hợp tác (THT): THT sản 
xuất VietGAP Khánh Lâm, THT 
1/5 và THT Nông nghiệp tháng 10. 
Mô hình sản xuất lúa thương phẩm 
theo tiêu chuẩn VietGAP và liên kết 
tiêu thụ sản phẩm là 1 trong 3 mô 
hình của dự án “Ứng dụng KH&CN 
xây dựng mô hình sản xuất lúa chất 
lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP 
cho hệ canh tác lúa - tôm tỉnh Cà 
Mau”, 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 
(Chương trình nông thôn miền núi).

Tỉnh Cà Mau có diện tích trồng 
lúa trên 131.000 ha, gồm hơn 
70.000 ha lúa cao sản chất lượng, 
51.100 ha lúa mùa đặc sản, còn lại 
là diện tích kết hợp với nuôi tôm. 
Đây là hệ canh tác hiệu quả và bền 

vững hơn so với hệ thống chuyên 
canh (chỉ trồng lúa hoặc chỉ nuôi 
tôm).

Theo ông Châu Văn Thọ - Phó 
Giám đốc Sở KH&CN Cà Mau, 
canh tác lúa theo quy trình VietGAP 
là mô hình canh tác bền vững, 
người nông dân phải tuân thủ các 
yêu cầu nghiêm ngặt như: phải 
mở sổ ghi chép nhật ký, nắm vững 
cách sử dụng phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật an toàn, có tủ thuốc y 
tế, nhà kho chứa thuốc bảo vệ thực 
vật, ruộng sản xuất phải đảm bảo 

vệ sinh, không có rác và vỏ chai 
thuốc bảo vật thực vật… nhằm đảm 
bảo sản xuất sạch, đạt năng suất, 
chất lượng, truy xuất được nguồn 
gốc, đủ sức cạnh tranh trên thị 
trường. Do vậy, Sở KH&CN Cà Mau 
đã phối hợp với chính quyền địa 
phương hỗ trợ 3 THT triển khai xây 
dựng mô hình trên diện tích 200 ha 
lúa mùa chất lượng cao đạt chứng 
nhận VietGAP trong vòng 3 năm 
theo giá trị chứng nhận; đồng thời 
mở rộng diện tích đối với người dân 
sản xuất lúa có nhu cầu tham gia 
mô hình này.

Được biết, trong thời gian tới, 
Sở KH&CN Cà Mau sẽ tiếp tục hỗ 
trợ trung tâm giống, các đơn vị trực 
thuộc đưa KH&CN về hỗ trợ người 
dân, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội địa phương ?

 

Vừa qua, Sở Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) tỉnh 

Trà Vinh đã tổ chức kiểm tra, 
đánh giá tiến độ thực hiện dự án: 
“Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
và xây dựng mô hình nuôi dê lai 
(Boer x Bách thảo) tại tỉnh Trà 
Vinh” do Viện Phát triển Nguồn 
lực (Trường Đại học Trà Vinh) chủ 
trì thực hiện. Đây là dự án 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 (Chương 
trình nông thôn miền núi).

Kết quả kiểm tra thực địa tại các 
địa điểm thực hiện dự án cho thấy: 
việc chuyển giao và tiếp nhận 

các quy trình kỹ thuật chăn nuôi 
dê đều phù hợp với điều kiện thực 
tế của tỉnh Trà Vinh; các hộ tham 
gia dự án đã được chuyển giao và 
tập huấn các quy trình, kỹ thuật 
[nuôi dưỡng và chăm sóc dê Bách 
thảo thuần, nuôi dưỡng và chăm 
sóc dê Boer thuần, nuôi dưỡng 
và chăm sóc dê lai (Boer x Bách 
thảo), sản xuất thức ăn thô xanh 
cho dê, phòng và trị bệnh cho dê]; 
đã xây dựng được mô hình chăn 
nuôi dê lai Boer x Bách thảo tại 2 
huyện Cầu Ngang và Duyên Hải, 
với 19 hộ tham gia và 1 trại dê tại 
Trường Đại học Trà Vinh; đã đào 
tạo được 15 kỹ thuật viên về chăn 
nuôi, thú y, dinh dưỡng và thức 
ăn cho dê, đồng thời nâng cao kỹ 

thuật thụ tinh nhân tạo dê cho các 
kỹ thuật viên; tiến hành tập huấn 
cho 50 lượt nông dân về kỹ thuật 
chăm sóc, nuôi dưỡng, thú y và sản 
xuất thức ăn thô xanh cho dê ?

nhân rộng mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Vietgap

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi dê lai (boer x bách thảo) tại tỉnh trà Vinh

Trao chứng nhận sản xuất lúa đạt tiêu 
chuẩn VietgAp cho đại diện các THT.
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Vi nhựa trong chuỗi thức ăn

Do kích thước nhỏ, vi nhựa và nano nhựa có thể 
tồn tại trong cơ thể động vật và chuyển từ đường ruột 
sang hệ tuần hoàn hoặc mô xung quanh [1]. Do khả 
năng hấp phụ cao của chúng, rác thải vi nhựa còn 
vận chuyển các hóa chất độc hại khác như các chất ô 
nhiễm hữu cơ khó phân hủy và kim loại nặng, làm tăng 
khả năng xâm nhập của các chất này vào chuỗi thức 
ăn [2-4]. Có thể hiểu sự tích lũy vi nhựa trong chuỗi 
thức ăn một cách đơn giản là vi nhựa (thông thường có 
kích thước từ 1 đến 5 mm và thậm chí nhỏ hơn, tới kích 
thước nanomet) trước hết bị hấp thu và tích lũy trong 
các loài sinh vật nhỏ như động vật phù du do bị nhầm 
lẫn với thức ăn, sau đó các động vật phù du này lại 
được làm thức ăn cho các loại cá nhỏ như cá cơm, cá 
cơm lại là thức ăn ưa chuộng của cá ngừ đại dương và 
cứ thế tiếp tục... Điều này đồng nghĩa với việc chúng 
sẽ tích lũy vi nhựa và các hóa chất đi kèm vào cơ thể. 
Đó là lý do tại sao vi nhựa có thể xuất hiện trong cơ thể 
những sinh vật bậc cao như con người. Sự tiêu hóa vi 
nhựa bởi các vi sinh vật đã được ghi nhận ở các sinh 
vật phù du và ấu trùng ở đáy chuỗi thức ăn, ở động vật 
không xương sống nhỏ hoặc lớn và ở cá (hình 1). 

Van Cauwenberghe và Janssen [5] đã tìm thấy trai 
nuôi có hàm lượng vi nhựa cao với 178 vi sợi (hơn vẹm 
tự nhiên với 126 vi sợi). Rochman và cộng sự [6] đã xác 
định sự có mặt của vi nhựa trong các loại cá đánh bắt 
tự nhiên được bán thương mại từ các chợ ở Makassar, 
Indonesia (28% cá thương mại được chế biến có chứa 
vi nhựa) và California, Hoa Kỳ (25% cá thương mại 
được chế biến có chứa vi nhựa). 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, vi nhựa ảnh hưởng 
đến hầu hết các mắt xích của chuỗi thức ăn trong môi 
trường biển. Thực vật phù du, sinh vật sản xuất trong 
biển cũng bị ảnh hưởng bởi các vi nhựa, chẳng hạn 
như vi nhựa polyvinyl clorua kích thước 1 µm có thể 

ức chế gần 40% tốc độ sinh trưởng của vi tảo biển 
Skeletonema costatum sau 96 h tiếp xúc [7]. Khác với 
thực vật phù du, động vật phù du bị ảnh hưởng do 
hấp thu các hạt vi nhựa. Heo và cộng sự (2013) [8] 
đã phát hiện hơn 13 loài chân kiếm ở vùng biển đông 
bắc Đại Tây Dương có khả năng hấp thu hạt vi nhựa 
polystyrene kích thước từ 1,7 đến 30,6 µm. Nghiên cứu 
này cũng cho thấy, khi có mặt vi nhựa, khả năng hấp 
thu thực vật phù du của loài chân kiếm Centropages 
typicus kém đi. Trong một nghiên cứu khác của Sun và 
cộng sự (2017) [9], sau khi sử dụng hai loại lưới khác 
nhau về kích thước lỗ (505 và 160 mm mesh), nhóm 
tác giả đã phát hiện 5 loài động vật phù du hấp thu hạt 
vi nhựa ở vùng biển nam Trung Quốc. Loại vi nhựa 
chủ yếu được phát hiện là vi nhựa polystyrene gồm cả 
dạng sợi và dạng hạt. 

So với các loài săn mồi, cá tầng đáy thường được 
cho là dễ bị nhiễm vi nhựa hơn do khả năng ăn không 
chọn lọc của chúng. Mizraji và cộng sự (2017) [10] 

khoa học và đời sống

Vi nhựa - những tác động tới môi trường và sức khỏe con người
Phạm Hùng Việt1, Đỗ Văn Mạnh2

1Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
2Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Vi nhựa được tìm thấy ở khắp nơi trên hành tinh, từ tuyết và đất núi Bắc cực đến nhiều con sông và 
đại dương, từ các sinh vật phù du đến các loài sinh vật biển khổng lồ. Được coi là mắt xích cuối cùng 
trong chuỗi thức ăn, vi nhựa có thể tích lũy vào cơ thể người qua thực phẩm và nước uống. Theo ước 
tính, một người ăn ít nhất 50.000 hạt vi nhựa mỗi năm và hít vào một lượng tương tự. 

Hình 1. Minh họa về vi nhựa trong chuỗi thức ăn.
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nghiên cứu mối quan hệ giữa các loại thức ăn của cá 
vùng cận duyên và khả năng hấp thu vi nhựa đã phát 
hiện ra rằng loài ăn tạp này tiêu thụ một lượng vi nhựa 
cao hơn so với các loài ăn cỏ và ăn thịt. Nghiên cứu 
cho rằng, so với các hạt màu đen và đỏ, vi nhựa trắng 
được tiêu thụ nhiều hơn bởi những con cá bống con 
(Pomatoschistus microps) từ các cửa sông tại Lima và 
Minho ở bán đảo tây bắc Iberian. Ở khu vực Thái Bình 
Dương, Boerger và cộng sự (2010) [11] đã phát hiện 
ra rằng, loại vi nhựa kích thước phổ biến từ 1 đến 2,79 
mm bị tiêu hóa bởi cá Myctophidae, đây là kích thước 
tương tự với các loài sinh vật phù du vốn là nguồn thức 
ăn chính của loài này. Điều đáng nói, các loại sinh vật 
tầng đáy như trai, vẹm, hàu hay ốc đều là những món 
khoái khẩu và khá phổ biến đối với con người nhưng 
may mắn là vòng đời của chúng không dài nên việc 
tích lũy vi nhựa trong cơ thể chúng cũng không nhiều.

đến các sinh vật 

Cho đến nay, các nghiên cứu liên quan đến vi 
nhựa chủ yếu được thực hiện trong điều kiện phòng 
thí nghiệm. Trong những nghiên cứu này, các loài cá 
tiếp xúc với vi nhựa rất đa dạng, phần lớn là cá biển. 
Sau khi cá nuốt phải, vi nhựa có thể tích tụ trong đường 
tiêu hóa, gây tắc nghẽn hệ thống tiêu hóa và giảm 
khả năng ăn. Việc ăn vi nhựa cũng có thể dẫn đến 
suy giảm cấu trúc và chức năng trong đường tiêu hóa, 
từ đó sẽ gây ra các vấn đề về dinh dưỡng và tăng 
trưởng của cá (hình 2). Trong một nghiên cứu của Yin 
và cộng sự (2018) [12] cho thấy, sau khi tiếp xúc với 
106 hạt polystyrene/lít nước, tốc độ tăng cân, tốc độ 
tăng trưởng cụ thể và năng lượng thô của cá lần lượt 
giảm 65,4, 65,9 và 9,5% so với nhóm đối chứng. Nuốt 
phải vi nhựa cũng có thể gây ra hiện tượng viêm đối 
với cá, thay đổi quá trình trao đổi chất và/hoặc làm rối 
loạn hệ thống miễn dịch bẩm sinh của chúng. Ngoài 
ra, các hạt nhựa rất dễ di chuyển sang các cơ quan 
khác, chẳng hạn như gan và mang cá, do đó gây hại 
cho các cơ quan này. Các thử nghiệm sinh học trong 
phòng thí nghiệm hiện tại chủ yếu cho thấy một thực 
tế là việc tiếp xúc với vi nhựa gắn liền với tác động độc 
học sinh thái đến cá. 

Trong môi trường tự nhiên, diện tích bề mặt lớn và 
tính kỵ nước cho phép các vi nhựa tích lũy các hóa 
chất độc hại (ví dụ, các chất ô nhiễm hữu cơ kỵ nước 
và kim loại nặng) cao hơn đáng kể so với nền mẫu 
xung quanh. Bên cạnh đó, để tăng cường tính chất của 
polymer, trong quá trình sản xuất nhựa thường được 
bổ sung thêm một số chất phụ gia, chẳng hạn như 
polybrom diphenyl ete, nonylphenol, bisphenol A và 
triclosan… hầu hết trong số đó là chất độc hại. Các 
ảnh hưởng độc tính có thể xảy ra khi các hợp chất này 

được đưa vào cơ thể sinh vật thông qua việc tiêu thụ 
vi nhựa. Vấn đề nghiên cứu về các tác động kết hợp 
của vi nhựa và các hóa chất liên quan trên cá đang 
ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. 
Các mô phỏng trong phòng thí nghiệm đã chứng minh 
rằng, so với chỉ tồn tại trong nước biển, tốc độ giải hấp 
của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ vi nhựa 
trong đường ruột sinh vật biển đã tăng 30 lần. Trong 
một nghiên cứu đối với loài medaka Nhật Bản (Oryzias 
latipes), Rochman và cộng sự [6] cho biết, sự hiện diện 
của vi nhựa polyetylen làm tăng tích lũy sinh học của 
hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs), polychlorinated 
biphenyls (PCBs), polybrominated diphenyls (PBDEs) 
lần lượt 2,4, 1,2 và 1,8 lần, và gây hại cho gan, bao 
gồm cả sự suy giảm glycogen, không bào tế bào mỡ 
và hoại tử đơn bào.

Trong một nghiên cứu khác, Anbumani và cộng 
sự (2018) [13] đã phát hiện ra rằng, nồng độ thủy 
ngân trong mang và gan của loài seabass châu Âu 
(Dicentrarchus labrax) tiếp xúc với hỗn hợp của vi 
nhựa và thủy ngân lần lượt cao hơn tới 2,0 và 1,6 lần so 
với chỉ tiếp xúc cùng nồng độ thủy ngân. Batel và cộng 
sự (2016) [14] đã thiết lập một chuỗi thức ăn nhân tạo 
trong môi trường thủy sinh bằng cách sử dụng loài 
tôm Brine (Artemia sp.) Nauplii, cá ngựa vằn (Danio 
rerio) và quan sát thấy rằng vi nhựa có thể đóng vai 
trò là phương tiện vận chuyển benzo(a)pyrene từ tôm 
Nauplii sang cá ngựa vằn. 

Và con người cũng không là ngoại lệ

Tiêu thụ hải sản là một con đường tiếp xúc với vi 
nhựa của con người. Tính đến năm 2015, lượng hải 
sản toàn cầu chiếm 6,7% tổng lượng protein tiêu thụ 
và khoảng 17% lượng tiêu thụ protein động vật. Tiêu 
thụ hải sản bình quân đầu người trên 20 kg/năm. Do 
kích thước nhỏ, vi nhựa có thể được ăn bởi nhiều loại 
sinh vật biển. 

Hình 2. Một số cơ chế tác động của vi nhựa trên các sinh 
vật biển.
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Do nước và muối thường được lấy từ    tự nhiên nên 
các nhà khoa học đã nghiên cứu xem liệu các sản 
phẩm được làm từ các thành phần này có bị nhiễm 
nano nhựa và vi nhựa hay không. Vi nhựa đã được tìm 
thấy trong bia, mật ong và muối biển. Các nhà nghiên 
cứu cũng ước tính rằng, một người tiêu dùng động vật 
có vỏ hàng đầu châu Âu ăn khoảng 11.000 hạt nhựa 
mỗi năm. Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học 
chỉ ra nhiều con đường tiếp xúc với vi nhựa thông qua 
thực phẩm. Hệ thống bài tiết của cơ thể con người 
có khả năng loại bỏ trên 90% các vi hạt siêu nhỏ (cỡ 
nano) được ăn vào. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ 
tồn dư và thải ra các hạt nhựa là kích thước, hình dạng, 
loại polymer và hóa chất phụ gia của vi nhựa được con 
người ăn vào. Phơi nhiễm trực tiếp với chất ô nhiễm 
hữu cơ khó phân hủy (POP) và các hóa chất khác liên 
quan đến vi nhựa có thể ảnh hưởng đến hệ thống sinh 
học và gây ra các mối đe dọa cụ thể đối với con người 
và động vật, kể cả ở liều thấp. Các nghiên cứu trong 
phòng thí nghiệm đã chứng minh độc tính tăng lên từ 
sự kết hợp giữa vi nhựa và các hóa chất liên quan. 
Tuy nhiên, rất khó để đánh giá liệu các tác động độc 
tính có chuyển sang con người hay không. Vi nhựa 
và thành phần của chúng có thể gây độc tính cục bộ, 
nhưng phơi nhiễm mạn tính tạo ra hiệu ứng tích lũy là 
mối quan tâm lớn hơn. Nhiều chất ô nhiễm hữu cơ tan 
trong dầu có nghĩa là chúng dễ dàng đi vào chất béo 
và các loại dầu trong cá, động vật có vú và các sinh 
vật khác, bao gồm các chất ô nhiễm được phân loại là 
POP theo Công ước Stockholm, các hợp chất tích tụ 
sinh học và các hợp chất độc hại khác (PBTs). Những 
chất này được nghiên cứu có khả năng gây ung thư 
cho người và gây dị tật đối với thai nhi. 

Kết luận

Dù không thể phủ nhận những lợi ích đặc biệt của 
nhựa đối với cuộc sống hiện đại, song những tác động 
tiêu cực của nhựa gây ra cho môi trường và các loài 
sinh vật cũng như nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe 
con người là rất đáng quan tâm khi mà vi nhựa được 
tìm thấy ở khắp nơi, từ các vùng cực đến vùng xích 
đạo, từ thềm lục địa, ven biển đến đại dương và chúng 
có mặt trong cột nước, trầm tích và trong các loài sinh 
vật. Có thể thấy một thực tế là số lượng nghiên cứu 
về vi nhựa trong môi trường đã tăng lên nhanh chóng 
trong những năm vừa qua, với hàng trăm nghiên cứu 
mới và kết quả được công bố về sự có mặt, số phận và 
nguồn gốc của vi nhựa trong nước biển và nước ngọt. 
Tuy nhiên, dù vi nhựa là một chủ đề nhận được sự 
quan tâm nóng thì hiện nay phần nhiều nghiên cứu về 
vi nhựa mới dừng lại ở sự hiện diện của nó trong môi 
trường, còn những nghiên cứu liên quan đến quá trình 

tiêu hóa các vi nhựa bởi các sinh vật thủy sinh hay sâu 
hơn nữa là những hậu quả tiềm tàng, những đáp ứng 
của cơ thể khi phơi nhiễm vi nhựa trong hệ tiêu hóa, 
mô sinh học và chuỗi thức ăn hiện có khá hạn chế ?
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Các rối loạn số nhiễm sắc thể thường 
gặp

Hội chứng Down (Trisomy 
21)

Hội chứng Down là một rối 
loạn di truyền xảy ra khi có bất 
thường trong sự phân chia và bắt 
cặp nhiễm sắc thể ở cặp số 21 
nên cũng có thể gọi là Trisomy 
21 (dư một nhiễm sắc thể tại vị 
trí này). Đặc điểm của hội chứng 
Down ở trẻ em thường là chậm 
phát triển về tâm lý, thiểu năng 
trí tuệ từ nhẹ đến trung bình, 
với các biểu hiện đặc trưng trên 
khuôn mặt. Bố mẹ của những em 
bé mắc hội chứng Down đều có 
bộ gen hoàn toàn bình thường. 
Tỷ lệ sinh em bé mắc hội chứng 
Down khác nhau theo độ tuổi: 
dưới 0,1% ở bà mẹ 20 tuổi, 3% 
từ 45 tuổi trở lên. Hội chứng này 
có thể được tầm soát trong quá 
trình mang thai, hoặc sau khi sinh 
bằng cách thăm khám em bé và 
làm xét nghiệm gen. Đến nay, 
vẫn chưa có phương pháp điều trị 
mà chỉ đưa ra một số biện pháp 
giáo dục và chăm sóc khoa học 
để giúp cải thiện chất lượng cuộc 
sống ở những bé mắc hội chứng 
này.

Hội chứng Patau (Trisomy 
13)

Hội chứng này xuất hiện khi có 
sự bất thường trong phân chia và 
bắt cặp ở cặp nhiễm sắc thể số 
13 (ở vị trí này có dư một nhiễm 

sắc thể) ở trong nhân tế bào (còn 
gọi là Trisomy 13). Điều đáng 
quan tâm là hội chứng Patau gây 
thiểu năng trí tuệ nặng nề cùng 
một số điểm bất thường khác bên 
trong như bệnh tim bẩm sinh, bất 
thường não và tủy sống, mắt rất 
nhỏ hoặc kém phát triển, dư ngón 
bàn tay hay bàn chân, sứt môi và 
giảm trương lực cơ (hypotonia). 
Đa số những em bé mắc bệnh 
đều không phải do di truyền mà 
là do sự bắt cặp ngẫu nhiên trong 
quá trình hình thành phôi thai 
giữa trứng và tinh trùng ở bố mẹ. 
Trong các trường hợp trẻ cùng 
một lúc mang nhiều dị tật này, 
thường chỉ sống kéo dài một tuần 
sau sinh.

Hội chứng Turner
Hội chứng Turner còn gọi là 

hội chứng 45,X hoặc 45,X0 xuất 
hiện ở các bé gái bị mất một phần 
(hoặc hoàn toàn) 1 nhiễm sắc thể 
giới tính X (bình thường các bé gái 
đều có 2 nhiễm sắc thể X này). 
Các triệu chứng bệnh khá thay 
đổi, về ngoại hình thường thấy cổ 
ngắn, tai thấp, chân tóc ngắn ở 
sau cổ, thấp lùn, phù tay và chân 
lúc mới sinh và chỉ dậy thì khi áp 
dụng liệu pháp hormone cũng 
như có thể mang thai nếu được 
hỗ trợ sinh sản1. Ngoài ra, các bé 
này cũng dễ mắc các bệnh như: 

hội chứng di truyền bẩm sinh ở trẻ em - những điều cần biết
Các hội chứng di truyền ở trẻ em gồm các rối loạn số nhiễm sắc thể thường gặp và những rối loạn di 
truyền gen lặn từ cha mẹ là những vấn đề phức tạp mà y học chưa tìm ra cách khắc phục hữu hiệu. 
Đây là điều được phụ nữ trong độ tuổi sinh sản quan tâm và cũng là vấn đề mà các nhà khoa học 
đang nỗ lực nghiên cứu.

                                                                                                                        

1Nhằm thúc đẩy phát triển các đặc điểm 
sinh dục thứ sinh bằng sử dụng liệu pháp 
thay thế estrogen.

Bé gái mắc hội chứng Down.
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tim bẩm sinh, đái tháo đường, 
suy tuyến giáp mặc dù phát triển 
trí tuệ bình thường. Hội chứng 
Turner có thể được chẩn đoán 
bằng chọc ối hoặc màng đệm lấy 
mẫu sinh thiết gai trong thời kỳ 
mang thai. Thông thường người 
ta còn phát hiện bệnh qua các 
dấu hiệu bất thường của thai nhi 
thông qua siêu âm, hoặc phát 
hiện sớm khi sinh vì trẻ mắc hội 
chứng này ngoài các biểu hiện 
về hình dáng còn có thể mắc các 
dị tật về hệ tim mạch, thận tiết 
niệu... Tuy nhiên, một vài trường 
hợp chỉ nhận biết khi bé gái đến 
tuổi dậy thì. Để đảm bảo phát 
hiện và chẩn đoán bệnh chính 
xác và sớm cần kiểm tra nhiễm 
sắc thể và phân tích cấu trúc của 
nhiễm sắc thể.

Hội chứng Klinefelter2

Hội chứng Klinefelter còn 

được gọi là hội chứng 47, XXY do 
dư một nhiễm sắc thể X trong bộ 
nhiễm sắc thể giới tính của các 
bé trai. Thông thường, các biểu 
hiện của hội chứng Klinefelter 
khó nhận biết khi còn nhỏ mà 
phải đợi đến một thời điểm khi 
cơ thể phát triển hoàn thiện, với 
các biểu hiện như hệ cơ yếu, 
cao (ngoại trừ thể Klinefelter 
49,XXXXY), đọc khó, rối loạn 
khả năng đọc (dyslexia), và 
khiếm khuyết khả năng chú ý, 
vú to, lông/tóc ít… Các biểu hiện 
thông thường này chỉ xuất hiện 
khi dậy thì hoặc muộn hơn, dẫn 
tới việc phát hiện bệnh không 
kịp thời trong khi việc xác định 
bệnh sớm rất có ích. Hội chứng 
Klinefelter gây vô sinh và có dấu 
hiệu bề ngoài là tinh hoàn nhỏ, 
kém chức năng sinh sản. Điều 
trị bệnh cần phối hợp tác động 
đồng thời cả 3 biểu hiện: thiểu 
năng sinh dục, vú to, và các vấn 
đề tâm lý xã hội. Đến nay, việc 
trị liệu androgen là quan trọng với 
việc thay thế testosterone khi dậy 
thì, giúp tăng cường sức mạnh và 

tạo dáng vẻ cơ bắp cho cơ thể, 
tăng ham muốn tính dục và kích 
thước tinh hoàn, cải thiện khí chất 
và hành vi... Cùng với đó, việc 
tiếp cận đa ngành (y học và tâm 
lý, giáo dục học) có ích cho việc 
cải thiện rối loạn ngôn ngữ, khó 
khăn trong học tập cũng như một 
số vấn đề tâm lý xã hội, hành vi 
người bệnh thường gặp...

những rối loạn di truyền gen lặn từ 
cha mẹ

Bệnh thiếu máu hồng cầu 
hình liềm 

Bình thường hồng cầu có hình 
đĩa, giúp di chuyển dễ dàng qua 
các mạch máu, và chứa một 
loại protein là hemoglobin - loại 
protein chứa nhiều sắt tạo ra 
màu đỏ của máu và mang oxy từ 
phổi tới khắp nơi trong cơ thể3. 
Hồng cầu hình liềm chứa các 
hemoglobin bất thường, và khó 
di chuyển qua các mạch máu mà 
thường cứng và có xu hướng vón 
cục lại, kẹt vào các mạch máu. 
Những khối hồng cầu hình liềm bị 
đóng cục trong mạch máu ngăn 
cản máu chảy đến các cơ quan, 
khiến tắc nghẽn mạch máu, gây 
đau, nhiễm khuẩn và tổn thương 
đa cơ quan. Bệnh nhân thiếu 
máu hồng cầu hình liềm có số 
hồng cầu thấp hơn bình thường 
do các tế bào hình liềm không 
thể sống lâu được, trong khi tủy 
xương không thể tạo ra hồng cầu 

                                                                                                                        

2Năm 1942, Hội chứng Klinefelter được 
đặt tên theo tên bác sĩ người Mỹ Harry 
Klinefelter mô tả một tập hợp các triệu 
chứng đặc trưng cho tình trạng này. Năm 
1959, Hội chứng lần đầu tiên được xác định 
với bất thường nhiễm sắc thể cụ thể bởi nhà 
nghiên cứu người Anh Patricia A. Jacobs và 
các đồng nghiệp.

                                                                                                                        

3Còn gọi là chỉ số HgB, một loại phân tử 
protein có trong hồng cầu, có nhiệm vụ vận 
chuyển oxy và tạo sắc tố đỏ cho hồng cầu. 
Giá trị của chỉ số HgB thay đổi tùy theo giới 
tính: Nam: 13-8 g/dl (tương đương 8,1-11,2 
millimole/l); Nữ: 12-6 g/dl (tương đương 7,4-
9,9 millimole/l). Chỉ số HgB tăng khi bị mất 
nước, mắc các bệnh tim và phổi; giảm khi bị 
thiếu máu, chảy máu và các phản ứng gây 
tan máu khác.

Bé gái mắc hội chứng Turner có biểu hiện cổ ngắn, tai thấp, chân tóc ngắn ở sau cổ.
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mới đủ nhanh để thay thế những 
tế bào chết đi. Đây là một bệnh 
di truyền, kéo dài suốt đời, bệnh 
xuất hiện ngay từ khi bệnh nhân 
mới được sinh ra (hình 1).

Bệnh thường dễ thấy hơn cả 
khi trẻ 5-6 tháng tuổi với các triệu 
chứng như: đau đột ngột, thiếu 
máu, sưng bàn tay, bàn chân, 
nhiễm trùng và đột quỵ. Những 
em bé mắc bệnh này sẽ phải chịu 
cơn đau dai dẳng và đột ngột cho 
đến khi trưởng thành, tuổi thọ 
trung bình từ 40 đến 60.

Beta thalassemia

Bệnh beta thalassemia là 
một nhóm các rối loạn di truyền 
về máu. Bệnh là một dạng 
thalassemia, nguyên nhân là 
do giảm hoặc thiếu hụt chức 
năng tổng hợp chuỗi beta của 
hemoglobin, dẫn tới các biểu 
hiện thiếu máu khác nhau, từ 
thiếu máu nặng đến không rõ 
triệu chứng. Tỷ lệ mắc bệnh beta 
thalassemia trên thế giới ước tính 
khoảng 1/100.000 người; mức 
độ nặng thường xuất hiện trong 
vòng 2 năm đầu đời. Điểm cần 

quan tâm là cơ thể có thể diễn 
tiến thiếu máu, nguy hiểm tới tính 
mạng, đồng thời quá trình tăng 
trưởng của trẻ kém, chậm lên cân, 
vàng da, vàng mắt, gan, lá lách 
to, ảnh hưởng đến chức năng tim 
và hệ xương. Đặc biệt, khi nặng 
trẻ cần được truyền máu, và việc 
truyền máu quá nhiều có thể dẫn 
đến tình trạng tích tụ sắt trong 
cơ thể, dẫn đến các vấn đề về 
gan, tim và hóc môn. Năm 2019, 
các nhà nghiên cứu thuộc Trung 
tâm nghiên cứu ung thư Fred 
Hutchinson (Washington, Hoa 
Kỳ) đã sử dụng CRISPR-Cas9 để 
chỉnh sửa các tế bào gốc máu tồn 
tại lâu dài nhằm đảo ngược các 
triệu chứng quan sát được về lâm 
sàng với các rối loạn liên quan tới 
máu ở 2 bệnh hồng cầu hình liềm 
và beta-thalassemia thường gặp.

Biện pháp chung để tránh các 
rối loạn số nhiễm sắc thể thường 
gặp và các rối loạn di truyền gen 
lặn từ cha mẹ là áp dụng tầm soát 
trước và sau sinh tại các cơ sở y 
tế uy tín và có thiết bị phù hợp. 
Riêng đối với hội chứng Down, 
nên hạn chế sinh con muộn và 

sàng lọc kỹ đối với các trường 
hợp có nguy cơ cao. Hiện vẫn 
chưa có các biện pháp khả quan 
với các dị tật bẩm sinh nói chung 
mà có lẽ cách tốt hơn cả là tập 
trung cải thiện chất lượng sống, 
tuổi thọ cho số trẻ mắc bệnh ?

Thanh Tùng (tổng hợp)

tài LiỆu thaM Khảo
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Hình 1. Sơ đồ mô tả tế bào hồng cầu và sự vận chuyển máu của bệnh thiếu máu 
hồng cầu hình liềm.
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Công nghệ phát triển vắc xin có nguồn gốc 
từ thực vật

Vắc xin từ lâu được xem là phương 
thức hiệu quả nhằm ngăn ngừa các 
bệnh lý nguy hiểm. Cơ chế hoạt động 
của vắc xin là hình thành khả năng 
miễn dịch với tác nhân gây bệnh bằng 
cách đưa vào cơ thể một dạng “virus 
đặc biệt” đã được làm yếu (hầu như 
không có khả năng gây bệnh). Đây 
là phương pháp điều trị an toàn và 
đóng vai trò chủ đạo trong công tác 
kiểm soát dịch bệnh trên thế giới. Tuy 
nhiên, phần lớn các vắc xin hiện hành 
đều gây đáp ứng miễn dịch bằng con 
đường tiêm, vì thế tạo ra nhiều bất cập 
trong tiếp cận và bảo quản nguồn vắc 
xin ở những nước nghèo. Gần đây, sử 
dụng vắc xin có nguồn gốc từ thực vật 
được ghi nhận là một trong những cách 
tiếp cận  mới giúp tiết kiệm chi phí sản 
xuất, rút gọn khâu quản lý… [1, 2]. 

Thực vật không chỉ cung cấp dinh 
dưỡng cho hoạt động sống của con 
người và động vật, mà còn là đối tượng 
được sử dụng để tổng hợp và sản 
xuất các hợp chất sinh học dưới dạng 
enzyme, chất điều tiết tăng trưởng, 
peptid hoặc thuốc kháng thể. Thực 
vật có thể tổng hợp ra một lượng lớn 
protein tái tổ hợp “sạch” và được bảo 

quản lạnh với chi phí thấp. Đến nay, 
nhiều hợp chất từ protein có tác dụng 
dược lý vốn được sản xuất từ nuôi cấy 
vi sinh vật, nấm, tế bào động vật có 
vú đã dần được chuyển sang xu hướng 
tổng hợp từ thực vật [3]. Trong đó, tổng 
hợp vắc xin từ thực vật có thể mở ra 
tiềm năng ứng dụng lớn (hình 1).   

Một số loại cây trồng như thuốc lá, 
lúa gạo, ngô, khoai tây, cà chua, cà rốt, 
lạc và đậu tương đã được đề xuất để 
sản xuất vắc xin thực vật. Đây đều là 
những đối tượng nghiên cứu phổ biến, 
đã nắm rõ thông tin di truyền (hệ gen 
nhân và hệ gen tế bào chất), quy trình 

chuyển gen cũng như phương pháp 
nuôi cấy tế bào, không chứa độc tố, dễ 
tìm và trồng tại địa phương. Hơn nữa, 
để tạo ra thực vật sản xuất protein tái 
tổ hợp (vắc xin), các gen tái tổ hợp cần 
phải có mức độ biểu hiện cao, đảm 
bảo tính an toàn của protein tái tổ hợp 
để sử dụng ở người hoặc động vật. 
Sản xuất vắc xin có nguồn gốc thực 
vật chủ yếu dựa trên việc đưa gen 
kháng nguyên vào thực vật thông qua 
các công cụ ADN tái tổ hợp, như biến 
nạp gen nhân nhờ Agrobacterium, 
chuyển gen vào lục lạp, biểu hiện tạm 
thời. Cụ thể:

kh&cn nước ngoài

tiềm năng sử dụng thực vật sản xuất vắc xin cho người và động vật
Chu Đức Hà1, Lê Hà Minh1, 2, Lê Thị Ngọc Quỳnh3, La Việt Hồng4, 

Phạm Phương Thu4, Nguyễn Văn Lộc2, Phạm Xuân Hội1
1Viện Di truyền Nông nghiệp, VAAS

2Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3Khoa Hóa và môi trường, Trường Đại học Thủy lợi

4Khoa Sinh và kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Một trong những biện pháp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm hiệu quả nhất là tiêm chủng. Hiện 
nay các tế bào của vi khuẩn E. coli, nấm men, côn trùng và động vật có vú đang được sử dụng để sản 
xuất vắc xin nhờ có những hệ thống biểu hiện khác nhau, tuy nhiên nền tảng thông thường này vẫn 
tồn tại một số giới hạn như hạn chế sự sửa đổi sau phiên mã, giá thành cao và khó mở rộng. Do vậy, 
hệ thống biểu hiện của thực vật được coi như một nền tảng hấp dẫn để sản xuất những vắc xin tái tổ 
hợp nhanh, hiệu quả, an toàn và có thể mở rộng. 

Hình 1. Tiềm năng sử dụng thực vật sản xuất vắc xin trong tương lai.
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Biến nạp gen nhân nhờ 
Agrobacterium: đây là phương pháp 
truyền thống trong nghiên cứu chức 
năng gen ở thực vật nói chung. Ngân 
hàng các dòng chuyển gen mang 
vector biểu hiện liên tục gen mục tiêu 
sẽ được xây dựng nhằm sử dụng các 
cây chuyển gen tổng hợp vắc xin một 
cách ổn định. Tuy nhiên, sự phát triển 
của những dòng chuyển gen tốn rất 
nhiều thời gian và có thể bị ảnh hưởng 
bởi cơ chế làm câm lặng gen (gene 
silencing), tổn thương hệ gen vật chủ 
hoặc gây ra sự phát tán gen chuyển ra 
môi trường [1].  

Chuyển gen vào lục lạp: hệ gen lục 
lạp thường chỉ chứa khoảng 100-250 
gen, có khả năng di truyền theo dòng 
mẹ, vì vậy phù hợp cho việc tạo ra 
thực vật sản xuất vắc xin một cách ổn 
định mà không cần chuyển gen qua 
thụ phấn nhờ hạt phấn. Đến nay, hệ 
gen lục lạp của một số loài như thuốc 
lá, cà rốt, dạ yếu thảo và xà lách đã 
được sử dụng phổ biến để tổng hợp 
protein tái tổ hợp [4, 5].

Biểu hiện tạm thời thông qua các 
vector biểu hiện virus thực vật: điểm 
mạnh của phương pháp này là sử 
dụng các vector virus thực vật có biểu 
hiện tạm thời [như virus khảm thuốc lá 
(TMV), virus khảm đậu đũa (CPMV) 
và virus khoai tây (PVX)], có khả năng 
sao chép tốt trong cây chủ, dẫn đến 
hiệu suất tổng hợp vắc xin cao [4]. Tuy 
nhiên, những virus tái tổ hợp này có 
thể truyền nhiễm sang các loài thực 
vật khác, gây phát tán nguồn gen tái 
tổ hợp ra môi trường. Đến nay, vector 
virus thế hệ thứ hai đã được phát triển 
không những an toàn hơn trong môi 
trường tự nhiên mà còn thích hợp cho 
rất nhiều gen kháng nguyên. Các 
vector này được xây dựng dựa trên hệ 
thống xâm nhập có số lượng phần tử 
virus tối thiểu cần thiết để tiến hành 
sao chép vector, trong khi các chức 
năng khác được lấy từ thành phần 
không phải virus [4, 5].

Công nghệ xâm nhiễm sử dụng 
trong biểu hiện tạm thời: đây là một kỹ 
thuật phát triển từ phương pháp biểu 

hiện tạm thời truyền thống. Các nhà 
khoa học đã tiến hành “xâm nhiễm 
nông học” hoặc sử dụng hệ thống 
magnifection để “tiêm” Agrobacterium 
vào lá cây thuốc lá hoặc Arabidopsis. 
Kết quả đã tạo ra các dạng hạt tương 
tự virus bên trong các mô tế bào bị 
xâm nhiễm [6, 7]. Các vắc xin tổng 
hợp trong mô tế bào này sau đó có thể 
được đồng hóa trực tiếp hoặc tinh chế 
thành dạng viên uống. Tuy nhiên, các 
sản phẩm hiện vẫn đang trong quá 
trình thử nghiệm nhằm đánh giá mức 
độ an toàn và độc tính của hạt tương 
tự virus trên động vật. 

thành tựu trong sản xuất vắc xin từ thực 
vật

Dấu mốc đầu tiên cần được nhắc 
đến là việc lần đầu tiên đưa gen mã 
hóa nopaline synthase và hormone 
tăng trưởng ở người vào cây hoa hướng 
dương và thuốc lá bằng Ti plasmid 
vào năm 1986. Ngay sau đó, kháng 
thể đơn dòng ở chuột đã được tổng 
hợp trên lá cây thuốc lá (1989). Đến 
nay, hàng trăm protein tái tổ hợp đã 
được tạo ra từ các loài thực vật khác 
nhau phục vụ đời sống, điển hình như 
bovine trypsin (EC 3.4, 21.4) tổng hợp 
từ ngô chuyển gen đã được thương 
mại hóa từ năm 2002. Tuy nhiên, 
những vắc xin có nguồn gốc từ thực 
vật đến nay chưa được phê chuẩn và 
vẫn đang trong giai đoạn đánh giá độ 
an toàn, hiệu quả trong thử nghiệm 
lâm sàng (bảng 1).  

Trong đợt bùng phát bệnh sốt xuất 
huyết do virus Ebola ở người tại Tây 
Phi năm 2014, kháng thể kháng Ebola 
(ZMapp) sản xuất từ cây thuốc lá đã 
được phê chuẩn để sử dụng cho con 

người [8]. Cụ thể, các gen mã hóa 3 
kháng thể đơn dòng thuộc nhóm IgG 
có chức năng bám lên vùng quyết định 
kháng nguyên (epitode) trên bề mặt 
glycoprotein của virus Ebola đã được 
chuyển vào cây thuốc lá [8]. Sau đó, 
cây thuốc lá được trồng trong nhà kính 
theo tiêu chuẩn cGMP trên hệ thống 
RAMP và MagnICON nhằm biểu hiện 
tạm thời vector có nguồn gốc từ virus 
trên lá thông qua Agrobacterium.

Trong một giả thuyết bùng phát đại 
dịch cúm A/H1N1, các hệ thống cây 
trồng trong nhà kính có thể đáp ứng 
được lượng vắc xin cung ứng kịp thời. 
Trong khi cần ít nhất 6 tháng sản xuất 
vắc xin làm từ trứng, vắc xin có nguồn 
gốc từ thực vật (kháng nguyên tinh 
khiết) có thể được sản xuất trong vòng 
21 ngày kể từ khi xác định được trình 
tự của chủng gây bệnh [9]. Cụ thể, hệ 
thống chuyển gen tạm thời dựa trên 
Agrobacterium đã được áp dụng trên 
cây thuốc lá nhằm tạo ra một lượng 
lớn các hạt hemagglutinin, là dạng 
protein chính nhô ra bên ngoài vỏ của 
virus cúm A, quyết định kháng nguyên 
chính của virus [9]. Những vắc xin có 
nguồn gốc từ thực vật này đã được 
chứng minh có khả năng miễn dịch 
cao trong thử nghiệm lâm sàng trên 
động vật [3]. 

Đến nay, một số vắc xin thử nghiệm 
chống các bệnh như cúm, norovirus, 
virus viêm gan B hoặc virus dại đã 
được sản xuất thành công từ các loại 
thực vật chuyển gen (bảng 1). Các 
sản phẩm này đang được kiểm chứng 
độ an toàn và hiệu quả thông qua thử 
nghiệm lâm sàng. Không chỉ có vậy, 
vắc xin thực vật cũng đã được tạo ra 
phục vụ chữa trị một số bệnh thường 

Bảng 1. Những vắc xin dành cho người làm từ thực vật được thử nghiệm lâm sàng.

Mầm bệnh Kháng nguyên Thực vật Thử nghiệm 
lâm sàng

Cúm H5N1 Hemagglutinin Nicotiana benthamiana Giai đoạn I/II
Cúm H1N1 Hemagglutinin Nicotiana benthamiana Giai đoạn I
Norovirus Capsid protein Khoai tây và thuốc lá Giai đoạn I
Virus viêm gan B Surface protein Rau diếp Giai đoạn I
Virus viêm gan B Surface protein Thuốc lá Giai đoạn I

Virus dại Glycoprotein và 
nucleoprotein Rau chân vịt Giai đoạn I
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gặp do nhiễm khuẩn, như tiêu chảy 
cấp do E. coli (chuyển gen kháng 
nguyên LT-B vào thuốc lá, khoai tây, 
ngô, đậu tương), bệnh tả do Vibrio 
cholera (chuyển gen kháng nguyên 
CT-B vào khoai tây, thuốc lá, cà chua, 
lúa gạo), uốn ván do Clostridium tetani 
(chuyển gen kháng nguyên TetC 
vào thuốc lá), dịch hạch do Yersinia 
pestis (chuyển gen kháng nguyên 
F1 và LcrV vào thuốc lá), bệnh Lyme 
do Borrelia burgdorferi (chuyển gen 
kháng nguyên OspA và OspA-T vào 
thuốc lá) [1, 4]. 

Đối với căn bệnh thế kỷ AIDS gây 
ra bởi lentivirus HIV, các nhà khoa học 
đã tổng hợp thành công các kháng 
nguyên đặc trưng cho HIV (C4V3, 
CTB-MPR, CTB-P1, Gp41, Multi-HIV, 
p17/p24, p24, Poly HIV) chuyển vào 
cây thuốc lá, Arabidopsis và xà lách 
[10]. Các thử nghiệm lâm sàng trên 
động vật (chuột, thỏ) đang được tiến 
hành nhằm đánh giá phản ứng tạo ra 
miễn dịch trên cơ thể [10].  

Ngoài ra, vắc xin thực vật cũng đã 
bắt đầu được thử nghiệm trong điều 
trị một số dạng bệnh tự miễn như 
tiểu đường và viêm khớp. Cụ thể, các 
nhà khoa học đã chuyển thành công 
gen mã hóa cho protein GAD liên 
kết với tiểu đơn vị B vô hại từ Vibrio 
cholerae vào cây thuốc lá và khoai tây 
để điều trị bệnh tiểu đường liên quan 
đến decarboxylase kháng nguyên 
glutamic acid. Sử dụng cây hồng hoa 
có khả năng tổng hợp insulin để điều 
trị bệnh tiểu đường.

Gần đây, các nhà khoa học đã 
bắt đầu có ý tưởng sử dụng vắc xin 
tổng hợp từ thực vật giúp chống lại 
đại dịch COVID-19 do virus SARS-
CoV-2 gây ra. Thành công bước đầu 
trong việc sản xuất vắc xin thực vật 
để phòng MERS/SARS-CoV-1 đã mở 
ra cơ hội cho nghiên cứu và phát triển 
vắc xin có nguồn gốc thực vật chống 
lại COVID-19. Tổng hợp hạt tương tự 
virus, vắc xin mang nhiều epitope, 
tổng hợp phức hợp miễn dịch, dung 
hợp polypeptide tương tự sợi elastin 
được xem là những cách tiếp cận khả 

thi nhất nhằm phát triển vắc xin chống 
SARS-CoV-2 [11, 12].  

Ở Việt Nam, nỗ lực của các nhà 
khoa học cũng đã được ghi nhận 
trong sản xuất protein kháng nguyên 
VP2 bằng kỹ thuật di truyền trên tế 
bào bèo tấm (Wolffia australiana) để 
bước đầu tổng hợp vắc xin phòng 
bệnh Gumboro cho gà. Kế thừa kết 
quả đó, công nghệ vector adenovirus 
tiếp tục được sử dụng để sản xuất vắc 
xin dạng adenovirus tái tổ hợp mang 
gen biểu hiện kháng nguyên VP2 thế 
hệ mới có thể sử dụng qua đường 
tiêu hóa, hô hấp và đường tiêm cho 
gà. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng bước 
đầu thành công trong việc thiết kế cấu 
trúc vector biểu hiện mang gen mã 
hóa kháng nguyên HA của virus cúm 
A/H5N1 trên cây thuốc lá. Việc sản 
xuất kháng nguyên theo hướng này rất 
an toàn trong quá trình sản xuất vắc 
xin, nên thường được sử dụng đối với 
những vắc xin phòng các bệnh nguy 
hiểm.     

thay lời kết

Khi công nghệ nhà kính truyền 
thống được kết hợp với kỹ thuật sinh 
học phân tử hiện đại, các nhà khoa 
học có thể xây dựng và phát triển 
nông trại sản xuất vắc xin có nguồn 
gốc từ thực vật bằng hệ thống canh 
tác tự động. Vắc xin có nguồn gốc từ 
thực vật có lợi thế về khả năng cung 
ứng, lưu trữ, hiệu suất tổng hợp, đặc 
biệt, có thể phát triển thành dạng vắc 
xin “ăn được” hoặc “uống được”, giúp 
giảm bớt việc tiêm phòng. Bên cạnh 
đó, vắc xin tái tổ hợp có nguồn gốc 
từ thực vật được cho là “an toàn” hơn 
vắc xin truyền thống, bởi lẽ các protein 
này không hề chứa tác nhân gây bệnh 
“sống”. Một số ưu điểm khác là chi phí 
sản xuất thấp và kỹ thuật tách chiết dễ 
dàng hơn so với sản phẩm có nguồn 
gốc từ E. coli, rất phù hợp với điều kiện 
ở những nước nghèo. Thêm vào đó, 
hệ thống biểu hiện thực vật an toàn 
hơn nền tảng biểu hiện thông thường 
vì thực vật không chứa những mầm 
bệnh của con người và động vật. Tuy 
vậy, vắc xin thực vật có thể không sử 

dụng được cho các trẻ sơ sinh, đồng 
thời liều lượng của vắc xin thực vật 
trong cây (hay năng suất biểu hiện 
kháng nguyên) có thể thay đổi theo độ 
tuổi của cây, kích thước sản phẩm (trái 
và củ). Ngoài ra, nếu kiểm soát không 
tốt có thể xảy ra vấn đề môi trường do 
phát tán nguồn gen và vắc xin thực vật 
có thể bị ô nhiễm bởi thuốc trừ bệnh 
hại trên cây ?
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tổng hợp nh3 theo quy trình haber-
bosch

Kể từ khi ra đời cách đây 
hơn 100 năm, quy trình Haber-
Bosch nhằm tổng hợp NH3 từ H2 
và N2 không chỉ gây tiếng vang 
lớn trong cộng đồng khoa học 
trên thế giới với giải Nobel hóa 
học năm 1918 mà còn gần như 
ngay lập tức được ứng dụng vào 
lĩnh vực sản xuất phân đạm, trở 
thành một trong những quy trình 
hóa học quan trọng bậc nhất 
trong công nghiệp phân bón. Có 
thể nói, đây là quy trình hóa học 
cứu sống nhiều người nhất trên 
thế giới khi đã giúp nâng cao sản 
lượng cây trồng và qua đó đảm 
bảo lương thực cho hơn 70% dân 
số toàn cầu [1].

Tuy nhiên, dù đã được cải tiến 
bởi nhiều tập đoàn hóa chất trên 
thế giới, kỹ thuật Haber-Bosch 
vẫn là một quy trình hóa học tiêu 
thụ năng lượng lớn. Thống kê 
cho thấy, với quy mô của các nhà 
máy phân bón trên thế giới, quy 

trình này cần 2% tổng năng lượng 
toàn cầu, đồng thời xả ra đến 3% 
tổng lượng khí CO2 [2]. Những 
con số này còn có xu hướng tăng 
dần theo sự gia tăng dân số thế 
giới. Chính vì vậy, việc tìm ra một 
phương thức để chuyển hóa hiệu 
quả N2 và H2 thành NH3 với sự 
tiêu thụ năng lượng thấp đang trở 
thành một yêu cầu cấp thiết. Một 
cách tổng quát, trong quy trình 
Haber-Bosch, NH3 tồn tại trong 
cân bằng với khí N2 và H2. Hình 
1 cho thấy sự phụ thuộc của hiệu 
suất tổng hợp NH3 theo lý thuyết 
vào nhiệt độ và áp suất của phản 
ứng [3]. Khi nhiệt độ tăng, sự 
phân hủy NH3, vốn là phản ứng 
thu nhiệt, sẽ vượt trội so với quá 
trình hình thành NH3, khiến cho 
hiệu suất tổng hợp NH3 giảm dần. 
Vì vậy, nếu nhiệt độ phải tăng 
(để đảm bảo tốc độ phản ứng đủ 
lớn), áp suất của hệ phản ứng 
cũng đồng thời cần được gia tăng 
nhằm giúp hiệu suất của phản 
ứng đạt yêu cầu. Hệ quả là nhu 
cầu về năng lượng cho cả quá 

trình nung và nén đều bị đẩy lên 
cao. Trong thực tế, để đảm bảo 
tốc độ phản ứng, quy trình Haber-
Bosch thường sử dụng những 
xúc tác chứa sắt, vốn chỉ hoạt 
động hiệu quả khi nhiệt độ phản 
ứng phải hơn 350oC. Khi đó hiệu 
suất chuyển hóa NH3 rất khó vượt 
qua mức 30-40%, trừ phi áp suất 
của hệ phải hơn 10-20 MPa. Đây 
chính là nhược điểm lớn về mặt 
năng lượng của quy trình Haber-
Bosch (hình 1).
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Hình 1. Mối tương quan giữa hiệu suất 
tổng hợp NH3, nhiệt độ và áp suất phản 
ứng. 

Hệ xúC TáC DuNg DịCH rắN 
CHo PHảN ỨNg TổNg HợP NH3 ở NHiệT Độ THấP  
Tổng hợp NH3 theo quy trình Haber-Bosch từ lâu đã được nhìn nhận là một trong những giai đoạn 
quan trọng nhất trong công nghiệp sản xuất phân bón, cụ thể là phân đạm. Tuy nhiên, hầu hết xúc 
tác sử dụng cho quy trình này đều chỉ hoạt động hiệu quả khi nhiệt độ phản ứng hơn 350oC. Hệ quả 
là áp suất của phản ứng cũng cần được tăng cường nhằm đảm bảo hiệu suất tổng hợp NH3 đủ lớn, 
từ đó gây tiêu tốn đáng kể về mặt năng lượng. Trong một nghiên cứu gần đây, GS Michikazu Hara 
và các cộng sự thuộc Phòng thí nghiệm Vật liệu và Cấu trúc (Viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản) đã 
đề nghị sử dụng một hệ vật liệu mới dựa trên nền tảng dung dịch rắn CaH2-BaF2 với các hạt nano Ru 
phủ trên bề mặt nhằm xúc tác cho phản ứng tổng hợp NH3. Nhờ sự hiện diện của ion F- trong dung 
dịch rắn, hệ xúc tác này có thể cho điện tử dễ dàng vào các phân tử N2, giúp quá trình tổng hợp NH3 
trở nên hoàn toàn khả thi ở các khoảng nhiệt độ thấp (50, 75, 100oC).
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Mặt khác, cũng từ hình 1, chúng 
ta có thể nhận thấy một điểm thú 
vị: nếu nhiệt độ phản ứng giảm 
xuống dưới 50oC, hiệu suất tổng 
hợp NH3 đều vượt qua giá trị 98% 
bất chấp áp suất phản ứng như 
thế nào. Điều đó càng cho thấy 
nhiệt độ thấp là điều kiện thuận 
lợi cho phản ứng tổng hợp NH3 cả 
về hiệu suất và năng lượng. Chỉ 
có điều, thực nghiệm chứng tỏ 
những xúc tác thông thường cho 
quy trình Haber-Bosch lại rất dễ 
mất hoạt tính khi nhiệt độ phản 
ứng dưới 200oC. Chính vì vậy, 
nhiều nhà khoa học đã cho rằng 
việc thiếu vắng các xúc tác có thể 
hoạt động được ở nhiệt độ thấp là 
một vấn đề nan giải của quy trình 
Haber-Bosch cho đến thời điểm 
hiện tại.

động học và cơ chế của phản ứng 
tổng hợp nh3 từ h2 và n2

Gần đây, nhóm nghiên cứu của 
GS Michikazu Hara (Phòng thí 
nghiệm Vật liệu và Cấu trúc, Viện 
Công nghệ Tokyo, Nhật Bản) đã 
thử khảo sát lại động học của quy 
trình Haber-Bosch ở nhiệt độ thấp 
nhằm tìm kiếm một con đường mới 
tiết kiệm năng lượng hơn cho việc 
sản xuất NH3. Hình 2 biểu diễn các 
đường cong Arrhenius của xúc 
tác Fe thương mại, trong đó vận 
tốc hình thành NH3 được xác định 
hoặc từ thực nghiệm (rMNH3) hoặc 
từ phương trình Arrhenius (rENH3) 
[3]. Nhóm nghiên cứu nhận thấy 
sự khác biệt giữa rMNH3 và rENH3 
ngày càng tăng khi nhiệt độ giảm 
dần xuống dưới 300oC. Cụ thể ở 
100oC, phương trình Arrhenius dự 
đoán NH3 vẫn sẽ được hình thành 
với một lượng đáng kể, tuy nhiên 

thực tế cho thấy gần như không 
có phân tử NH3 nào được sinh ra. 
Kết quả này một lần nữa khẳng 
định hoạt tính xúc tác bị suy giảm 
nghiêm trọng ở nhiệt độ thấp dù 
sự suy giảm này khó có khả năng 
đến từ quá trình hấp phụ NH3 
lên bề mặt xúc tác (vì các phân 
tử NH3 vốn dễ dàng bị giải hấp ở 
nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ phòng) 
(hình 2) [4].

Vận tốc hình thành NH3
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Hình 2. Đường cong Arrhenius của quá 
trình tổng hợp NH3 trong sự hiện diện 
của xúc tác Fe thương mại.

Để có thể tìm ra nguyên nhân 
thật sự, GS Michikazu Hara và 
các cộng sự đã nghiên cứu cơ 
chế của phản ứng tổng hợp NH3 
từ N2 và H2. Theo đó, quá trình 
chuyển hóa hỗn hợp N2 và H2 
thành NH3 nhiều khả năng trải 
qua 2 giai đoạn: đầu tiên N2 bị 
hấp phụ phân giải (N2 → 2N) trên 
bề mặt xúc tác Fe, sau đó các 
nguyên tử N nhanh chóng được 
hydro hóa để chuyển dần thành 
NH3 (N → NH3). Hai giai đoạn này 
có sự khác biệt lớn về động học: 
mặc dù giai đoạn thứ hai có thể 

diễn ra dễ dàng ở khoảng 100oC, 
giai đoạn thứ nhất lại thể hiện tốc 
độ phản ứng rất chậm do có năng 
lượng hoạt hóa lớn [5]. Đặc biệt, 
quá trình cắt đứt phân tử N2, khi 
có mặt các xúc tác truyền thống 
như Fe, Ru, được nhận thấy chịu 
ảnh hưởng mạnh bởi khả năng 
cho điện tử từ các vân đạo d của 
xúc tác kim loại vào các vân đạo 
π* của phân tử N≡N [6, 7]. Đồng 
thời, khả năng cho điện tử này lại 
phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ của 
hệ phản ứng, điều vốn đã được 
thể hiện rõ trong một nghiên cứu 
trước đó [8], khi các nhà khoa học 
đề nghị sử dụng xúc tác Ru phủ 
lên bột rắn CaH2 (Ru/CaH2) nhằm 
nâng cao hoạt tính xúc tác trong 
phản ứng tổng hợp NH3. Ở nhiệt 
độ cao, do có liên kết ion yếu giữa 
Ca2+ và H-, ion H- dễ dàng bị thành 
phần kim loại chuyển tiếp bám 
trên bề mặt CaH2 thu hút rồi tách 
khỏi CaH2, để lại điện tử trong lỗ 
khuyết H- (CaH2 → Ca2+H-

(2- x)e-
x + 

xH) và hình thành khí H2 thoát ra 
[9]. Hệ quả là vật liệu Ca2+H-

(2- x)e-
x 

có bề mặt tích điện và sẵn sàng 
cho điện tử vào nguyên tử Ru, các 
điện tử này tiếp tục được chuyển 
vào phân tử N2, từ đó thúc đẩy 
quá trình cắt đứt liên kết N≡N. Giả 
định này phù hợp với giản đồ giải 
hấp khí H2 của xúc tác Ru/CaH2 
được trình bày ở hình 3. Tại đó khí 
H2 chỉ thoát ra hiệu quả ở nhiệt 
độ từ 150oC trở lên. Ngược lại, khi 
nhiệt độ từ 150oC trở xuống, rất ít 
H2 được giải hấp khỏi bề mặt xúc 
tác. Như vậy rất có thể, ở nhiệt 
độ thấp, phần lớn sự vận chuyển 
điện tử như trên đã bị ngăn chặn, 
khiến cho hiệu suất tổng hợp NH3 
bị sụt giảm rõ ràng.
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Ý tưởng tổng hợp hệ xúc tác ru/CaFh

Nhận định trên thúc đẩy nhóm 
nghiên cứu của GS Hara đề nghị 
một phương thức mới với hy vọng 
cải thiện khả năng làm việc của 
xúc tác ở nhiệt độ thấp: đưa ion F- 
vào CaH2. Theo thuyết acid-baz 
cứng mềm, F- là một baz cứng, 
đồng thời liên kết ion Ca-F (529 
kJ.mol-1) cũng bền vững hơn liên 
kết Ca-H (224 kJ.mol-1) [10]. Vì 
vậy, nếu một phần ion H- được 
thay thế bởi F-, liên kết ion giữa 
Ca2+ và H- sẽ dần bị suy yếu, giúp 
nhiệt độ cần thiết cho quá trình 
giải phóng nguyên tử H có thể 
được giảm xuống. Song song với 
đó, việc thay H- bằng F- còn có 
khả năng tăng cường năng lượng 
của các điện tử nằm tại lỗ khuyết 
H-, qua đó nâng cao năng lực cho 
điện tử của hệ xúc tác. Chính 
vì vậy, GS Hara và các cộng sự 
đã tiến hành tổng hợp dung dịch 
rắn CaFH phủ các hạt nano Ru 
(Ru/CaFH), một hệ xúc tác dị thể 
mới có khả năng cho điện tử bền 
vững nhằm hướng đến việc tổng 
hợp NH3 ở nhiệt độ thấp [11]. 

Quá trình tổng hợp hệ xúc tác 
Ru/CaFH bao gồm hai giai đoạn. 
Đầu tiên, bột CaH2 được trộn đều 
với bột BaF2 theo tỷ lệ mol Ca:Ba 
là 98:2. Hỗn hợp này được nung 
ở 340oC trong vòng 10 giờ dưới 
khí quyển khí H2. Ở giai đoạn thứ 
hai, các hạt nano Ru được phủ 
lên bề mặt hỗn hợp dung dịch 
rắn CaH2 và BaF2 bằng kỹ thuật 
kết tủa hơi hóa học. Cụ thể, hỗn 
hợp chứa 98 mol% CaH2, 2 mol% 
BaF2 được trộn tiếp với ruthenium 
acetylacetonate (Ru(acac)3) sao 
cho Ru chiếm 12% tổng khối 
lượng. Cả hệ hỗn hợp sẽ lần lượt 
được gia nhiệt đến 260oC trong 
2 giờ và nung đến 340oC trong 
vòng 10 giờ dưới dòng khí H2 (2,5 
ml.phút-1).

Nhằm mục đích so sánh, các 
hệ xúc tác khác như Ru/CaH2 và 
Ru/BaH2-BaO cũng được tổng 
hợp theo quy trình tương tự, chỉ 
thay đổi thành phần tiền chất ban 
đầu. Chẳng hạn đối với mẫu Ru/
BaH2-BaO, 3 mol% BaO sẽ được 
trộn với 97 mol% BaH2. Ngược 
lại, hệ xúc tác Cs-Ru/MgO được 
nhóm tác giả điều chế thông qua 
quy trình ba giai đoạn. MgO được 
gia nhiệt trong chân không ở 
500oC trong 6 giờ rồi được khuấy 
trong dung dịch Ru3(CO)12 (dung 
môi THF) suốt 4 giờ ở nhiệt độ 
phòng. Sau khi làm bay hơi dung 
môi, bột sản phẩm được gia nhiệt 
chậm ở 450oC trong chân không 
nhằm loại bỏ tiền chất carbonyl. 
Cuối cùng, bột được hòa vào dung 
dịch Cs2CO3, khuấy suốt 3 giờ rồi 
sấy chân không để thu được sản 
phẩm xúc tác tác Cs-Ru/MgO.

hoạt tính của hệ xúc tác ru/CaFh

Đúng như dự đoán, khi F– được 
đưa vào CaH2 thông qua quá trình 
tạo dung dịch rắn giữa CaH2 và 

BaF2, liên kết Ca2+-H- đã bị thực 
sự bị suy yếu, khiến cho khả 
năng giải hấp H2 của hệ xúc tác 
Ru/CaFH được mở rộng rõ rệt từ 
nhiệt độ cao cho đến gần 30oC 
(hình 3). Ngay lập tức, hệ xúc tác 
này được tiến hành khảo sát hoạt 
tính thông qua phản ứng chuyển 
hóa N2 và H2 thành NH3 ở khoảng 
nhiệt độ thấp (50-100oC) (hình 
4). Hình 4 cũng so sánh hoạt tính 
của Ru/CaFH với các hệ xúc tác 
khác như Ru/CaH2, Ru/BaH2-
BaO, Cs-Ru/MgO và xúc tác Fe 
thương mại hóa. Theo đó, các 
mẫu vốn có hoạt tính cao ở nhiệt 
độ cao từ 300-400oC như Cs-Ru/
MgO [12], Ru/BaH2-BaO [13] và 
Fe thương mại đều không thể 
hiện bất cứ hoạt tính xúc tác nào 
cho phản ứng tổng hợp NH3 dưới 
200oC. Ngược lại, mẫu Ru/CaFH 
cho thấy khả năng điều chế NH3 
rất triển vọng ở các mốc nhiệt độ 
50, 75 và 100oC. Đặc biệt, trong 
điều kiện nhiệt độ thấp, mẫu xúc 
tác này cho thấy năng lượng hoạt 
hóa của phản ứng chỉ khoảng 20 
kJ.mol-1, thấp hơn một nửa giá trị 
năng lượng hoạt hóa của các xúc 
tác khác [14].
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Hình 4. Tốc độ tổng hợp NH3 và năng 
lượng hoạt hóa của phản ứng trên các 
mẫu xúc tác khác nhau ở 50, 70 và 
100oC.

Các kết quả này cho phép 
nhóm nghiên cứu đề nghị một cơ 
chế hoạt động mới cho hệ xúc tác 
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Hình 3. giản đồ giải hấp khí H2 của các 
mẫu xúc tác ru/CaFH và ru/CaH2.
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dị thể Ru/CaFH (hình 5). Cụ thể, 
sự hiện diện của liên kết ion Ca-F 
trong dung dịch rắn CaH2 đã góp 
phần làm suy yếu liên kết Ca-H. 
Nhờ vậy, ngay ở nhiệt độ thấp 
(50oC), các hạt nano Ru vẫn có 
thể dễ dàng kéo các nguyên tử H 
ra khỏi vị trí cân bằng của ion H- 
trong mạng tinh thể CaFH, để lại 
các lỗ khuyết chứa điện tử tự do. 
Những điện tử này ngay lập tức 
phải chịu lực đẩy từ các điện tử 
bao xung quanh F- ở khu vực lân 
cận, khiến chúng có công phóng 
điện φ (công nhiệt động cần để 
đẩy một điện tử ra khỏi vật liệu 
rắn) chỉ 2,2 eV, thấp hơn nhiều 
so với điện tử trong CaH2 (2,7 eV) 
và tương đương với công phóng 
điện của kim loại K (2,3 eV). Nhờ 
đó, hệ xúc tác Ru/CaFH có thể 
dễ dàng cho điện tử đến các vân 
đạo phản liên kết π* của phân tử 
N2 thông qua vân đạo 3d của Ru. 
Hệ quả là các phân tử N2 hấp phụ 
trên bề mặt Ru dần dần bị phân 
giải thành nguyên tử, thúc đẩy 
quá trình hình thành phân tử NH3 
ngay cả ở nhiệt độ thấp.

Lực đẩy

Hình 5. Cơ chế hoạt động của hệ xúc 
tác ru/CaFH trong phản ứng tổng hợp 
NH3 ở 50oC.

Như vậy, bằng việc đưa thêm 
ion F- vào dung dịch rắn CaH2, 
nhóm nghiên cứu của GS Hara đã 
thành công trong việc tạo ra một 
hệ xúc tác dị thể mới, Ru/CaFH 
với tiềm năng ứng dụng rất rõ 
ràng cho quy trình Haber-Bosch 
ở khoảng nhiệt độ thấp. Điều này 
cho phép giải quyết được bài toán 
năng lượng nan giải của quy trình 
Haber-Bosch mà vẫn đảm bảo 
vận tốc phản ứng đủ để ứng dụng 
vào thực tế sản xuất trong công 
nghiệp ?

Lê Tiến Khoa (tổng hợp)

tài LiỆu thaM Khảo
[1] P. Song, L. Kang, H. Wang, 

R. Guo, R. Wang (2019), “Nitrogen 
(N), phosphorus (P)-codoped porous 
carbon as a metal-free electrocatalyst 
for N2 reduction under ambient 
conditions”, ACS Appl. Mater. 
Interfaces, 11, pp.12408-12414.

[2] M. Hara, M. Kitano, K. Kamata 
(2017), “Ru-loaded C12A7:e- electride 
as a catalyst for ammonia synthesis”, 
ACS Catal., 7, pp.2312-2324.

[3] M. Kitano, Y. Inoue, M. Sasase, 
K. Kishida, Y. Kobayashi, K. Nishiyama, 
T. Tada, S. Kawamura, T. Yokoyama, 
M. Hara, H. Hosono (2018), “Self-
organized ruthenium-barium core-
shell nanoparticles on a mesoporous 
calcium amide matrix for efficient 
low-temperature ammonia synthesis”, 
Angew. Chem., 130, pp.2678-2682.

[4] B. Lin, K. Wei, X. Ma, J. Lin, J. Ni 
(2013), “Study of potassium promoter 
effect for Ru/AC catalysts for ammonia 
synthesis”, Catal. Sci. Technol., 3, 
pp.1367-1374.

[5] H. Dietrich, K. Jacobi, G. Etrl 
(1997), “Vibrational analysis of the NH 
+ N coadsorbate on Ru (0001)”, Surf. 
Sci., 377, pp.308-312.

[6] F. Rosowski, A. Hornung, O. 
Hinrichsen, D. Herein, M. Muhler, G. 
Ertl (1997), “Ruthenium catalysts for 
ammonia synthesis at high pressures: 
preparation, characterization, and 

power-law kinetics”, Appl. Catal. A, 
151, pp.443-460.

[7] D.R. Strongin, G.A. Somorjai 
(1998), “The effects of potassium on 
ammonia synthesis over iron single-
crystal surfaces”, J. Catal., 109, pp.51-
60.

[8] M. Kitano, Y. Inoue, H. Ishikawa, 
K. Yamagata, T. Nakao, T. Tada, S. 
Matsuishi, T. Yokoyama, M. Hara, 
H. Hosono (2016), “Essential role 
of hydride ion in ruthenium-based 
ammonia synthesis catalysts”, Chem. 
Sci., 7, pp.4036-4043.

[9] P.V. Ong, L.E. Johnson, H. 
Hosono, P.V. Sushko (2017), “Structure 
and stability of CaH2 surfaces: on the 
possibility of electron-rich surfaces in 
metal hydrides for catalysis”, J. Mater. 
Chem. A, 5, pp.5550-5558.

[10] Y.R. Luo (2007), Comprehensive 
Handbook of Chemical Bond Energies, 
CRC Press, Boca Raton, FL.

[11] M. Hattori, S. Iijima, T. 
Nakao, H. Hosono, M. Hara (2020), 
“Solid solution for catalytic ammonia 
synthesis from nitrogen and hydrogen 
gases at 50°C”, Nat. Commun., 11, doi: 
10.1038/s41467-020-15868-8.

[12] K. Aika, T. Takano, S. 
Murata (1992), “Preparation and 
characterization of chlorinefree 
ruthenium catalysts and the promoter 
effect in ammoniasynthesis. 3. A 
magnesia-supported ruthenium 
catalyst”, J. Catal., 136, pp.126-140.

[13] M. Hattori, T. Mori, T. Arai, Y. 
Inoue, M. Sasase, T. Tada, M. Kitano, 
T. Yokoyama, M. Hara, H. Hosono 
(2018), “Enhanced catalytic ammonia 
synthesis with transformed BaO”, ACS 
Catal., 8, pp.10977-10984.

[14] K. Sato, K. Imamura, Y. 
Kawano, S. Miyahara, T. Yamamoto, 
S. Matsumura, K. Nagaoka (2017), “A 
low-crystalline ruthenium nano-layer 
supported on praseodymium oxide 
as an active catalyst for ammonia 
synthesis”, Chem. Sci., 8, pp.674-679.








