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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh 

tế Thành phố tiếp tục gia tăng  

Năm 2020 đã khép lại cùng nhiều hoạt động đa dạng trong thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo và chuyển giao công nghệ tại TP.HCM, giúp tỉ lệ đóng góp của khoa học và công 

nghệ (KH&CN) vào tăng trưởng kinh tế của Thành phố tiếp tục gia tăng, tạo tiền đề 

cho năm 2021 phát triển mạnh mẽ hơn. 

Hưởng ứng các động thái chuyển đổi số của quốc gia, Thành phố đã tăng cường hỗ trợ, 

thúc đẩy quá trình nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây,…vào thực tế 

các lĩnh vực quản lý nhà nước, dịch vụ công và sản xuất - kinh doanh: tổ chức Cuộc thi “Dự 

án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo của TP.HCM năm 2020”; phối hợp với Bộ 

Khoa học và Công nghệ tổ chức “Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam tại TP.HCM năm 

2020”; tiếp tục triển khai nhiều nội dung của Chương trình nghiên cứu ứng dụng Hệ thống 

thông tin địa lý giai đoạn 2016-2020 (xây dựng nền tảng dịch vụ xử lý dữ liệu, nền tảng chia 

sẻ dữ liệu đám mây điểm, nền tảng Thành phố 3D, nền tảng bản đồ online,…),…Các hoạt 

động này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng thông minh, hiện đại; 

phục vụ hữu hiệu cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống. 

Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai luôn bám sát với nhu cầu thực tiễn của Thành phố; 

việc xây dựng mối quan hệ liên kết chặt chẽ, bền vững giữa 3 khu vực (viện trường – 

doanh nghiệp – nhà nước) tiếp tục được đẩy mạnh; sáng tạo và đổi mới nhiều hình thức 

xúc tiến chuyển giao công nghệ. Rõ nét nhất là hoạt động Chuỗi sự kiện “Cà phê công 

nghệ”, với hai mô hình “Kết nối ý tưởng” và “Hợp tác công nghệ”, đã thay đổi hoàn toàn 

phương pháp tổ chức kết nối cung – cầu, 

từ mô hình “một-một” truyền thống sang 

“đa dạng nguồn cung - đa dạng người 

dùng”, thu hút mạnh sự quan tâm của các 

nhà cung ứng công nghệ và các doanh 

nghiệp có nhu cầu1. Hoạt động “Kết nối 

sáng tạo” nhằm tạo ra không gian kết nối 

giữa các viện trường và doanh nghiệp với 

Nhà nước để các chuyên gia nhiều ngành, 

nhiều lĩnh vực có thể am hiểu, tin tưởng 

và cùng hợp tác với nhau để triển khai 

                                              
1
 Gần nhất là sự kiện kết nối “Công nghệ sản xuất collagen từ vảy cá”, ngày 18/12/2020 

Giới thiệu công nghệ tại một sự kiện của     
Chuỗi “Cà phê công nghệ,” tháng 12/2020 
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hiệu quả các đề tài có tính mới, sáng tạo ở quy mô lớn cũng vừa được Thành phố vận 

hành trong năm 2020. 

Thiết thực triển khai Đề án “Hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, 

Thành phố vừa hoàn tất công tác 

đào tạo và cấp giấy chứng nhận cho 

70 học viên tốt nghiệp khóa đào tạo 

IPO2 dành cho các doanh nghiệp 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(ĐMST) và các nhà đầu tư. Hoạt 

động này góp phần nâng cao số 

lượng và chất lượng giao dịch đầu 

tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST, cũng 

như gia tăng số lượng doanh nghiệp 

khởi nghiệp ĐMST Việt Nam có hoạt 

động mua bán sáp nhập, trở thành công ty đại chúng. Công tác đào tạo, nâng cao nhận 

thức về sở hữu trí tuệ tại Thành phố tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh trong năm. Bên 

cạnh các hoạt động thường xuyên nhằm thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ của Sở KH&CN, 

có nhiều chuyển động mạnh mẽ tại khu vực các trường đại học (ví dụ Trường Đại học 

Luật TP.HCM, Trường Đại học Y dược TP.HCM, trường Đại học Công nghiệp 

TP.HCM,…), với các chương trình đào tạo, tập huấn phong phú cho cán bộ, giảng viên và 

sinh viên (lực lượng nòng cốt sáng tạo tài sản trí tuệ tương lai) được tổ chức.  

Có thể thấy, hoạt động KH&CN và ĐMST tại Thành phố đã từng bước trở thành động lực 

chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện ở tỉ lệ đóng góp của KH&CN trong tăng trưởng 

kinh tế Thành phố (chỉ số TFP)3 luôn ở mức cao, năm 2020 ước đạt 42% (BĐ1). Đây là 

một tiền đề tốt, tạo đà cho việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Thành phố, đã 

được Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 12 đề ra4.  

Anh Tuấn  

----------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN và ĐMST (giai đoạn 
2017-2020) 

[2] Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Quyết định phê duyệt Chư ng t  nh nghiên cứu, xây dựng Hệ thống 
thông tin địa lý Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. 

                                              
2
 IPO (Initial Public Offering): phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng 

3
 TFP –Total Factor Productivity: Chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp 

4
 Trong 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội xác định, chỉ tiêu tỷ trọng 
đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 cần đạt từ 45-50% 

BĐ1: Đóng góp của KH&CN vào tăng t ưởng kinh tế 
của Thành phố 
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN và ĐMST 
TP.HCM, giai đoạn 2017-2020 
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Tăng cường ứng dụng công nghệ, chủ động 

phòng chống Covid 19 tại TP.HCM  

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều giải pháp công nghệ đã được 
TP.HCM triển khai, cho phép nâng cao khả năng kiểm soát, giám sát, từng bước đẩy 
lùi sự lây lan và khống chế dịch bệnh. 

Nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh 

Theo số liệu của Trung tâm 

Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế 

công cộng Việt Nam, tính đến 

ngày 24/02/2021, dịch Covid-

19 trên thế giới vẫn diễn biến 

phức tạp với gần 112,68 triệu 

ca và 2,5 triệu trường hợp t  

vong. Tại Việt Nam, sau khi trải 

qua 2 làn sóng SARS-CoV-2 

trong năm 2020, làn sóng thứ 

3 (đầu năm 2021) được cho là 

nghiêm trọng hơn, với con số 

lây nhiễm trong cộng đồng 

lớn nhất từ trước tới nay (809 

trường hợp được ghi nhận từ 

25/01 đến 24/02). 

Tuy nhiên, với thế giới, Việt Nam vẫn là quốc gia chống dịch tốt, duy trì được cuộc sống, 

sinh hoạt theo trạng thái “bình thường mới”. Bên cạnh những cách làm quyết liệt với tinh 

thần “chống dịch như chống giặc”, một trong những yếu tố giúp Việt Nam thành công là 

tăng cường ứng dụng KH&CN vào kiểm soát, phòng chống và điều trị Covid-19. Có thể 

thấy rõ điều này tại TP.HCM. 

Với kinh nghiệm tốt trong phòng chống dịch Covid-19 năm 2020, bước vào đợt dịch thứ 3, 

Thành phố đã nhanh chóng kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh. Chỉ trong khoảng n a 

tháng (9/2-21/2) từ khi xuất hiện chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất, 33 địa điểm 

cách ly được gỡ phong tỏa; Thành phố không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng 

đồng. Ngoài những biện pháp được thực hiện từ trước như x  lý phòng chống dịch khi 

phát hiện trường hợp nhiễm mới; khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ 

vùng dịch; kiểm tra, giám sát các khu cách ly; xét nghiệm giám sát…, nhiều giải pháp công 

nghệ cũng đã được Thành phố nhanh chóng triển khai vào thực tiễn, như ứng dụng phần 

mềm GIS giúp quản lý ca bệnh, vùng dịch; ứng dụng AI trong triển khai mô hình Trung 

tâm điều hành Y tế thông minh. 

Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

TP.HCM (HCDC) phần mềm GIS cho phép quản lý tình hình dịch bệnh: giám sát sự phân 

Công nghệ GIS được TP.HCM ứng dụng t ong lĩnh vực Y tế 
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bố các ca bệnh theo dải màu dịch tễ, xây dựng sơ đồ mối quan hệ giữa các ca F0-F5. Các 

lớp dữ liệu về dịch Covid-19 liên tục được cập nhật trong phần mềm mã nguồn mở (03 

lớp dữ liệu về ca nhiễm, ca phục hồi, ca t  vong của các quốc gia trên thế giới; 01 lớp dữ 

liệu về diễn biến dịch bệnh ở Việt Nam).  

Có thể nói công nghệ GIS đã phát huy tốt hiệu quả trong quản lý các ca dương tính, ca 

nghi nhiễm (F0-F5), vùng cách ly, vùng dịch, địa điểm cách ly Covid-19 tại Thành phố. 

Việc ứng dụng phần mềm GIS vào quản lý ca bệnh, vùng dịch còn giúp Thành phố chia sẻ 

thông tin một cách trực quan, sinh động hơn về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và trên 

thế giới. 

Với việc ứng dụng camera có kết hợp phân tích bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial 

Intelligence – AI), TP.HCM trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình 

Trung tâm Điều hành y tế thông minh, giúp phản ứng nhanh, kịp thời trước diễn biến của 

dịch Covid-19. Trung tâm kết nối với hệ thống camera được bố trí, lắp đặt tại 8 bệnh viện 

trên địa bàn. Qua số liệu thống kê và hình ảnh kết hợp phân tích AI, cho phép nhận diện 

người bệnh, đưa ra các dự báo và theo dõi quá tải cấp cứu tại các bệnh viện. Hệ thống đã 

có 12 hợp phần được triển khai thí điểm như: xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo 

thông minh; giám sát thời gian thực qua hệ thống camera có áp dụng trí tuệ nhân tạo; tích 

hợp hệ thống khảo sát hài lòng người bệnh, khảo sát người bệnh nội trú; kết nối với Trung 

tâm cấp cứu 115; hệ thống Telemedicine và hệ thống giám sát dịch Corona… Việc ứng 

dụng AI tại Trung tâm còn hướng tới việc đưa ra dự báo, cảnh báo xu hướng bệnh tật trên 

thế giới cũng như tại Việt Nam, đồng thời kết nối với các chuyên gia, bác sĩ trong nước và 

hơn 100 bệnh viện tại 12 quốc gia trên thế giới, hỗ trợ thực hiện quá trình chuyển giao 

công nghệ, giúp ngành y tế Thành phố nâng cao trình độ nguồn nhân lực và chất lượng 

phục vụ. 

Đáp ứng yêu cầu “bình thường mới” 

Bên cạnh các giải pháp công nghệ nhằm kiểm soát nhanh tác động của virus SARS-CoV-

2, nhiều kết quả nghiên cứu KH&CN đã được triển khai vào thực tiễn, nhằm đưa cuộc 

sống trở lại trạng thái “bình thường mới” (chung sống an toàn với dịch bệnh), điển hình 

như công nghệ điều chế vaccine và công nghệ chế tạo các thiết bị y tế có hiệu quả cao 

dùng cho điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. 

Nằm trong Khu công nghệ cao 

TP.HCM, Công ty Cổ phần Công nghệ 

sinh học dược Nanogen là một trong 

bốn đơn vị ở Việt Nam tham gia 

nghiên cứu sản xuất vaccine chống 

dịch Covid-19. Với dây chuyền sản 

xuất hiện đại, kết hợp việc làm chủ 

công nghệ protein tái tổ hợp, chỉ trong 

một thời gian ngắn, Công ty đã thành 

công trong việc nghiên cứu và cho ra 

đời vaccine NanoCovax thành phẩm. Công ty Nanogen - n i  a đời những mẫu vaccine 
ngừa Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam  
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Bước vào giai đoạn đầu tiên th  nghiệm lâm sàng, NanoCovax được các chuyên gia đánh 

giá là an toàn, tạo phản ứng miễn dịch tốt, có tác dụng với virus SARS-CoV-2, kể cả 

chủng biến thể. Điều này giúp đẩy nhanh tiến độ th  nghiệm, sản xuất vaccine, tiến tới 

mục tiêu đến cuối quý III/2021, Việt Nam sẽ có vaccine phòng Covid-19 đầu tiên, do các 

nhà khoa học trong nước nghiên cứu và sản xuất.  

Cùng với việc tích cực, chủ động trong nghiên cứu phát triển vaccine phục vụ công tác 

phòng chống dịch, TP.HCM cũng xây dựng giải pháp tổng thể và thiết bị cách ly điều trị 

bệnh nhân Covid-19 tránh lây nhiễm chéo và đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Điển 

hình như việc chế tạo máy r a tay kh  khuẩn tự động cho bác sĩ, thiết bị kiểm soát vi 

sinh, bụi mịn đầu vào (air shower), hay chế tạo máy thở xâm lấn đơn giản. Ngoài ra, 

Thành phố cũng tiến hành chế tạo th  nghiệm buồng điều trị áp lực âm dạng container, 

module đệm cách ly, tự động kh  khuẩn bề mặt áp dụng trong bệnh viện dã chiến, đảm 

bảo an toàn vi sinh không cho virus phát tán ngược ra môi trường trong quá trình chăm 

sóc và điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Khi dịch Covid-19 bùng phát, các cơ 

sở khám chữa bệnh sẽ trở nên không an toàn và có nguy cơ trở thành ổ lây lan của virus 

gây bệnh nếu không tổ chức các buồng cách ly đúng cách. Vì thế, việc hoàn thiện thiết kế 

buồng điều trị áp lực âm dạng container để có thể sản xuất hàng loạt có ý nghĩa quan 

trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus, cũng như đối phó với chiều hướng gia 

tăng của dịch bệnh, hỗ trợ đặc lực cho các công tác tiếp đón đồng bào từ nước ngoài trở 

về, hoặc các chuyên gia đến Việt Nam làm việc. Đây cũng là biện pháp chung tay với cả 

nước trong kiểm soát nguồn lây nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Theo các chuyên gia, đại dịch Covid-19 có xu hướng không biến mất nhanh chóng như 

Ebola, SARS mà sẽ lặp đi, lặp lại. Vì thế, việc triển khai nhiều mô hình ứng dụng công 

nghệ tại TP.HCM giúp các nhà quản lý, người dân chủ động hơn trong việc ứng phó với 

đại dịch. Đây cũng là hướng đi đúng của Thành phố, giúp nâng cao chất lượng các công 

tác khám, chữa bệnh và chủ động hình thành những giải pháp nhằm khống chế các dịch 

bệnh nguy hiểm mà chắc chắn con người sẽ còn phải đối mặt trong tương lai.  

Thu Hà 

----------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh: Báo cáo Tổng kết hoạt động khoa học 
công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. 

[2] Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Bản tin cập nhật dịch bệnh Covid-19 (ngày 24/02/2021), 
https://vncdc.gov.vn/ban-tin-cap-nhat-dich-benh-covid-19-ngay-24022021-nd15993.html 

[3] Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Bước tiến dài trong phát triển vaccine phòng COVID-19: 
https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/buoc-tien-dai-trong-phat-
trien-vaccine-phong-covid-19 

[4] Cổng thông tin điện tử ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh: http://www.medinet.gov.vn/ 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

Khởi nghiệp sáng tạo từ tái chế rác thải nhựa 

Bên cạnh các nỗ lực hạn chế sử dụng nhựa nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ý 

tưởng biến rác thải nhựa thành vật liệu xây dựng đã giúp dự án khởi nghiệp Pando 

của nhóm sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM lọt vào Top 10 doanh 

nghiệp khởi nghiệp Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2020 (I-

Star 2020). 

Báo động về ô nhiễm rác thải nhựa  

Nhựa là một trong những vật liệu được s  dụng nhiều nhất trên thế giới. Các nhà nghiên 

cứu ước tính rằng hơn 8,3 tỷ tấn nhựa đã được sản xuất kể từ đầu những năm 1950. Tuy 

nhiên, chỉ 9% tổng số rác thải từ nhựa được tái chế, khoảng 12% được đốt. Số còn lại 

(79%) đang tích tụ trong các bãi chôn lấp, bãi thải hoặc môi trường tự nhiên. Tàn lọc 

thuốc lá chứa các sợi nhựa nhỏ là loại rác thải nhựa phổ biến nhất trong môi trường, theo 

một khảo sát toàn cầu gần đây. Chai đựng đồ uống, nắp chai, giấy gói thực phẩm, túi 

đựng hàng hóa, ống hút và máy khuấy là những vật dụng phổ biến kế tiếp. 

Hàng năm, thế giới thải ra môi trường khoảng trên 300 triệu tấn rác thải nhựa. Đặc biệt, 

do rất khó phân hủy, rác thải nhựa đang là sức ép rất lớn đối với việc x  lý của các quốc 

gia trên thế giới.  

Theo số liệu thống kê năm 2018 từ 

Tổng cục Môi trường, Việt Nam nằm 

trong số 4 quốc gia có lượng rác thải 

nhựa nhiều nhất thế giới (ước tính hơn 

1,8 triệu tấn/năm). Trung bình, mỗi 

người Việt Nam tiêu thụ 41,3 kg 

nhựa/năm, nhưng chỉ 27% được tái 

chế. Việt Nam cũng đang đối mặt với 

nguy cơ trở thành bãi tập kết rác toàn 

cầu, khi lượng rác thải nhựa tăng đến 

200%. Với lượng rác nhựa thải ra môi 

trường trung bình mỗi ngày hơn 2.500 

tấn, chỉ tính riêng các thành phố lớn 

như Hà Nội và TP.HCM, lượng rác thải 

nhựa đã lên tới 80 tấn mỗi ngày. Đây 

là con số đáng báo động và đang là 

vấn đề quan tâm hàng đầu hiện nay. 

Các nước có lượng rác thải nhựa nhiều nhất thế giới.  
Nguồn:Tổng cục Môi t ường 
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Biến “nguy” thành “cơ” 

Trong bối cảnh lượng rác thải nhựa ngày càng nhiều tại Việt Nam, nhận thức được việc 

nhựa tái sinh, nếu không được x  lý đúng cách, sẽ không đảm bảo an toàn sức khỏe cho 

người s  dụng, nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã đưa ra ý 

tưởng sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, ngói) từ rác thải nhựa. 

Loại vật liệu này (được đặt tên là UNC), được 

tạo ra từ các nguyên liệu chính là rác thải 

nhựa, cốt liệu cát và phụ gia. Cốt liệu có thể 

thay thế cát là xỉ, cát biển, đá dăm. UNC 

được dùng để sản xuất gạch ngói, gạch lát, 

công nghệ thùng chìm, thùng nổi và công 

nghệ in 3D, gọi chung là sản phẩm Pando. 

Khởi nghiệp sáng tạo từ tái chế rác thải 

Theo nhóm tác giả, rác thải nhựa được lấy từ 

một nhà máy tại tỉnh Bình Dương. Công nghệ 

của nhà máy khá tiên tiến nên rác thải nhựa được phân loại kỹ. Nguồn nguyên liệu tiếp 

tục được phân loại và đưa về xưởng sản xuất. Tại xưởng, rác được r a sạch, đưa vào 

máy để cắt nhỏ ra thành các hạt nhựa. Hạt nhựa là nguyên liệu chính, được phối trộn với 

cát theo tỷ lệ quy định rồi đưa vào máy trộn trong vòng 15 phút. Hỗn hợp nhựa – cát (lúc 

này được gọi là vật liệu UNC), được đưa vào khuôn để đóng thành gạch, ngói. Thành 

phẩm được phủ bên ngoài một lớp sơn sinh thái, có khả năng bền màu lên tới 30 năm, 

tạo ra màu sắc tự nhiên và thân thiện với môi trường.  

Được làm chủ yếu từ nhựa tái chế và cát, gạch UNC đạt chất lượng kiểm định theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam (TCVN 6477:2011, TCVN 4313:1995), không thấm nước, có khả năng 

chịu va đập cao hơn 16 lần, chịu lực uốn gấp 4 lần, mài mòn gấp 15 lần, có tuổi thọ tới 80 

năm và giá thành rẻ hơn 10% các loại gạch ngói thông thường. Với khả năng chống va 

đập mạnh, đặc biệt là mưa đá, Pando rất 

phù hợp cho khu vực phía Bắc và những 

nơi có tình trạng mưa đá (như Hà Giang, 

Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng và 

Yên Bái). Với khả năng chống thấm nước 

và không bị muối ăn mòn, Pando có thể 

cung cấp sản phẩm thùng chìm hoặc thùng 

nổi cho Đồng bằng sông C u Long, phục vụ 

công tác ngăn hạn mặn, hay s  dụng để 

đắp đê, ngăn sạt lở bờ biển. 

Ý tưởng tái chế rác thải nhựa thành vật liệu xây dựng của nhóm sinh viên Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhằm giải quyết bài toán giảm thiểu ô nhiễm và tái s  dụng 

sản phẩm từ nhựa đã lọt vào Top 10 doanh nghiệp khởi nghiệp của Giải thưởng Đổi mới 

Rác thải nhựa sau khi được xử lý thành các 
hạt nhỏ. Nguồn: khoinghiepsangtao.vn 

Sản phẩm gạch, ngói Pando tái chế từ rác 
thải nhựa. Nguồn: startupwheel.vn 
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sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2020 (I-Star 2020) do Thành phố tổ chức cuối năm 

2020. Trước đó, ý tưởng này cũng đã giành được giải Dự án sinh viên khởi nghiệp xuất 

sắc nhất tại Startup Wheel 2020, giải Nhất cuộc thi sáng kiến thanh niên “Trả xanh cho 

biển” do Quỹ ASEAN tổ chức tháng 9/2020 và giải Ba khối sinh viên Cuộc thi Khởi nghiệp 

Quốc gia 2020.  

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM (I-Star) 

Là giải thưởng thường niên, do UBND Thành phố chủ trì. Qua 3 năm triển khai (2018-2020), I-

Star đã thu hút 749 hồ s  từ 4 nhóm đối tượng tham gia. Để lọt vào Top 40 xuất sắc nhất hàng 

năm, nội dung dự thi sẽ được đánh giá dựa trên bình chọn của cộng đồng mạng xã hội tại Vòng 

s  khảo, sau đó bằng kết quả chấm giải của đội ngũ giám khảo có uy tín cao và việc bình chọn 

tiếp tục của cộng đồng tại Vòng chung kết. 

I-Star 2021 sẽ nhận hồ s  đăng ký dự thi từ ngày 01/4-31/8/2021. Toàn bộ thông tin về cuộc thi 

và các bài thi được đăng tải công khai và cập nhật liên tục trên website chính thức của Giải 

thưởng (www.doimoisangtao.vn/giaithuong2021). Lễ công bố kết quả và trao giải sẽ được tổ 

chức trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM 2021 (WHISE 2021). 

I-Star 2021 hứa hẹn sẽ chứng kiến sự bùng nổ của nhiều dự án độc đáo, có tiềm năng phát t iển và 

hữu ích cho cộng đồng, hướng đến việc xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại. 

Duy Sang  

----------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] UNEP, Our planet is drowning in plastic pollution—it's time for change! 
(https://www.unep.org/interactive/beat-plastic-pollution/) 

[2]Rác thải nhựa tăng lên đáng kể, cần chung tay giảm thiểu ngay lúc này (https://tuoitre.vn/rac-
thai-nhua-tang-len-dang-ke-can-chung-tay-giam-thieu-ngay-luc-nay-20201204150452607.htm) 

[3] Dự án Pando giành giải Dự án sinh viên khởi nghiệp xuất sắc nhất tại Startup Wheel 2020 
(https://doimoisangtao.vn/news/d-n-pando-ginh-gii-d-n-sinh-vin-khi-nghip-xut-sc-nht-ti-startup-
wheel-2020) 

[4] Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2020: Dự án Pando - Vật liệu xây dựng làm từ rác 
thải nhựa(https://khoinghiep.org.vn/chung-ket-cuoc-thi-khoi-nghiep-quoc-gia-2020-du-an-pando-
vat-lieu-xay-dung-lam-tu-rac-thai-nhua-21087.html) 

[5] Kh i dậy khát vọng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên (https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-
tong-hop.aspx?ItemID=7147) 

 

 

 

 

http://www.doimoisangtao.vn/giaithuong2021
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Đổi mới công nghệ: chìa khóa phát triển 

ngành dệt may 

Là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, dệt may đóng vai trò quan trọng 

trong tăng trưởng kinh tế nước ta. Trước tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 

và các xu hướng dịch chuyển sản xuất, đổi mới công nghệ là giải pháp mà các 

doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần đẩy mạnh để nâng cao năng suất, chất lượng, 

đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường. 

Dệt may - ngành nhiều áp lực cạnh tranh 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam duy 

trì đà tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 2016–2019 (tăng trưởng kép bình quân hàng 

năm là 9,55%). Riêng năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu 

đạt khoảng 35,27 tỷ USD, giảm 3,6 tỷ USD so với năm 2019, tương đương giảm 9,29% 

(Biểu đồ 1). Tuy kim ngạch xuất khẩu suy giảm trong năm 2020, nhưng thị phần dệt may 

Việt Nam có những thay đổi đáng chú ý: Việt Nam là nước xuất khẩu dệt may lớn nhất 

sang Trung Quốc, đứng thứ 2 sang Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và đứng thứ 6 sang 

châu Âu. 

 

Biểu đồ 1. Giá trị xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2016-2020 (ĐVT: tỷ USD) 

Sản phẩm dệt may Việt Nam xuất ra thị trường thế giới chịu nhiều áp lực cạnh tranh về 

giá thành, chi phí sản xuất và tiêu chuẩn an toàn môi trường. Đối với TP.HCM, ngành dệt 

may còn gặp thách thức lớn hơn về nguồn cung lao động, do đây là ngành cần nhiều lao 

động với chi phí thấp, nhưng hiện nguồn lao động này tại TP.HCM chưa đáp ứng đủ số 

28,12 
31 

36,15 
38,9 

35,27 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
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lượng yêu cầu. Một trong những giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn này là các 

doanh nghiệp ngành dệt may phải tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị theo 

hướng hiện đại và đào tạo nâng cao tay nghề cho nguồn nhân lực để tăng năng suất lao 

động, giảm chi phí sản xuất, tránh bị tụt hậu trong bối cảnh chi phí lao động và giá nhập 

khẩu nguyên phụ liệu ngày càng tăng.  

Tăng sức cạnh tranh nhờ ứng dụng KH&CN 

Với nhận định “công nghệ là 

một trong những yếu tố then 

chốt để phát triển”, thời gian 

qua, các doanh nghiệp dệt may 

tại TP.HCM đã không ngừng 

ứng dụng tiến bộ KH&CN vào 

sản xuất và có những thành 

công ấn tượng. Công ty Cổ 

phần Việt Thắng (một trong 

những doanh nghiệp có quy mô 

và uy tín trong ngành dệt may 

Việt Nam) hiện đang sở hữu hệ 

thống thiết bị công nghệ với 

trình độ kỹ thuật tiên tiến. Việt Thắng đã đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh các dây chuyền công 

nghệ kéo sợi, dệt vải, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu của thị trường 

trong và ngoài nước. Ông Phạm Văn Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Việt Thắng) cho biết, công nghệ tự động hóa, kết nối trên nền tảng internet, đang dần thay 

thế người lao động tại các dây chuyền sản xuất và trong toàn bộ chuỗi cung ứng sản 

phẩm dệt may. Hệ thống thiết bị công nghệ mới được đầu tư của Việt Thắng đã thay thế 

vị trí của 800 công nhân. Theo tính toán, trung bình một máy laser s  dụng công nghệ tự 

động, công nghệ cao trong may mặc có thể thay thế cho 49 công nhân may thủ công.  

Là doanh nghiệp có truyền thống sản xuất dệt may lâu đời, am hiểu thị trường cùng với 

chuỗi cung ứng khép kín từ sợi - dệt - nhuộm - may, Công ty Cổ phần Dệt may Phong 

Phú luôn có những chiến lược phát triển linh hoạt, đáp ứng các điều kiện mới của Cách 

mạng công nghiệp 4.0. Công ty đã đầu tư tự động hóa quy trình sản xuất, trang bị máy 

móc, dây chuyền hiện đại và ứng dụng công nghệ vào các công tác quản lý, vận hành. 

Theo ông Dương Khuê (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may Phong Phú), việc áp 

dụng công nghệ cao, công nghệ tự động trong quá trình sản xuất giúp giảm thiểu rủi ro, 

sai sót do thao tác của công nhân, nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp khách hàng có 

thể truy xuất được các dữ liệu quá khứ, hiện tại và dự đoán dữ liệu sản xuất trong tương 

lai. 

Ngành dệt may tự động hóa và đồng bộ các thiết bị sản 
xuất. (Nguồn: Inte net) 
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Tăng cường nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ  

Thực tiễn cho thấy, đã có nhiều đầu tư nghiên cứu nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới công 

nghệ ngành dệt may tại TP.HCM thời gian qua, với nhiều nội dung đa dạng, ví dụ như 

nghiên cứu chế tạo máy thí nghiệm th  độ thoáng khí của vải; máy th  tính kháng thấm 

nước của vải dưới áp suất thuỷ tĩnh; máy nhuộm thí nghiệm gia nhiệt bằng hồng ngoại, 

công nghệ dệt nhuộm hoàn tất vải may mặc từ sợi gai dầu pha viscose… của Phân viện 

Dệt may tại TP.HCM; nghiên cứu chế tạo máy in 4 màu tự động s  dụng in nhãn hàng 

may mặc dạng cuộn của TS. Nguyễn Anh Tuấn (Trường Cao đẳng Công Thương 

TP.HCM),... Gần đây nhất, có thể kể đến đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống 

chuyền t eo tự động ngành may” của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Nhất 

Tinh, được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu. Các nhà nghiên cứu đã làm chủ được công 

nghệ chế tạo thiết bị công nghệ cao (phần mềm hỗ trợ thiết kế chuyền may công nghiệp; 

phân hệ phần mềm hỗ trợ quản lý nguồn lực DN ERP; công nghệ nhận dạng sản phẩm 

RFID ngành may; công nghệ truyền thông không dây cho chuyền treo; công nghệ gia 

công nhanh các chi tiết và kết cấu máy; các công nghệ CIM, IoT…) giúp tăng tính chủ 

động trong sản xuất chế tạo thiết bị ngành may, không phụ thuộc nguồn thiết bị nhập từ 

nước ngoài, hướng tới cung cấp cho nhiều doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ với giá 

thành thấp.  

T m kiếm thiết bị ngành may tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (techport.vn) 

http://techport.vn/
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Tham gia góp phần hỗ trợ hữu hiệu cho các doanh nghiệp dệt may tiếp cận với các công 

nghệ mới, phục vụ nhu cầu đổi mới công nghệ, thời gian qua, Sàn Giao dịch công nghệ 

TP.HCM (79 Trương Định, Quận 1 - http://techport.vn) đã tăng cường công tác thu thập, 

chọn lọc và đưa ra giới thiệu hàng trăm công nghệ, thiết bị phục vụ ngành dệt may, từ các 

loại máy móc thiết bị phần cứng (máy may lập trình tự động, máy may 2 kim truyền động 

trực tiếp ổ lớn với cắt chỉ tự động, máy căng kim định hình Power frame cho ngành dệt kỹ 

thuật, máy in sơ đồ ngành may,…) đến các giải pháp phần mềm (hệ thống quản lý và tính 

công điện t , hệ thống quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương cho các đơn vị ngành 

may,…). Bên cạnh đó, qua Techport.vn, các doanh nghiệp dệt may còn có thể tiếp cận 

thông tin về các phòng th  nghiệm uy tín (ví dụ như Phòng th  nghiệm dệt may và hóa 

chất – Công ty TNHH Intertek Việt Nam; Phòng th  nghiệm Softlines; Trung tâm thí 

nghiệm dệt may – Viện nghiên cứu Dệt may TP.HCM…) để kiểm nghiệm khả năng đáp 

ứng yêu cầu thị trường cho các sản phẩm của mình.  

Với mục tiêu ngành dệt may Việt Nam phấn đấu xuất khẩu khoảng 39 tỷ USD trong năm 

2021, theo ông Vũ Đức Giang (Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam), cần hoạch định rõ 

các giải pháp công nghệ, tập trung vào tự động hóa để tạo ra sản phẩm đáp ứng sự thay 

đổi nhanh chóng của thị trường. Ông Phạm Xuân Hồng – (Chủ tịch hội Dệt may, thêu đan 

TP.HCM) cho biết, tiến bộ KH&CN có thể giúp tiết giảm số lượng lao động, giảm giá trị lao 

động từ 5-10 lần mỗi đơn vị sản phẩm (tùy vào từng loại hình sản phẩm). Do vậy, KH&CN 

nói chung và công nghệ tự động hóa trong ngành dệt may nói riêng trực tiếp góp phần xây 

dựng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp dệt may. Có thể thấy việc đổi mới công 

nghệ ngành dệt may là rất cần thiết, không chỉ là yếu tố sống còn, mà còn mang lại nhiều 

lợi ích to lớn, giúp doanh nghiệp hòa nhập xu hướng phát triển chung của ngành. 

Như Hà 

----------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Hư ng Linh. Đầu tư công nghệ cao: ‘Ch a khóa’ phát t iển ngành dệt may. 
https://congnghiepcongnghecao.com.vn/tin-tuc/t23657/dau-tu-cong-nghe-cao--chia-khoa-phat-
trien-nganh-det-may.html 

[2] Phong Phú đẩy mạnh cải tiến năng suất và chất lượng. 
http://www.phongphucorp.com/news/phong-phu-day-manh-cai-tien-nang-suat-va-chat-luong.html 

[3] Lam Vân. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chuyền treo tự động ngành may. 
http://www.cesti.gov.vn/chi-tiet/11178/kh-cn-trong-nuoc/nghien-cuu-thiet-ke-che-tao-he-thong-
chuyen-treo-tu-dong-nganh-may 

[4] N.T.T. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy in 4 màu tự động sử dụng in nhãn hàng may mặc 
dạng cuộn. https://www.vista.gov.vn/news/khoa-hoc-ky-thuat-va-cong-nghe/nghien-cuu-thiet-ke-
va-che-tao-may-in-4-mau-tu-dong-su-dung-in-nhan-hang-may-mac-dang-cuon-1589.html 

[6] V.T. Năm 2021 ngành dệt may xuất khẩu phấn đấu đạt 39 tỷ USD. 

https://baotintuc.vn/kinh-te/nam-2021-nganh-det-may-xuat-khau-phan-dau-dat-39-ty-usd-
20210103183646151.htm 

http://techport.vn/
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Sẵn sàng cho thị trường 17,57 nghìn tỷ USD 

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 

1/8/2020, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường EU đầy 

tiềm năng và thách thức. 

 

EVFTA được xem là động lực cho thúc đẩy phục hồi và hội nhập của DN (Ảnh tư liệu) 

Thị trường rộng mở: 17,57 nghìn tỷ USD  

EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ năm, là một trong ba thị trường xuất khẩu lớn nhất 

của Việt Nam sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hiệp định thương mại EVFTA mở ra cơ hội lớn 

cho DN Việt Nam về một thị trường đầy tiềm năng, với 500 triệu dân và quy mô khoảng 

17,57 nghìn tỷ USD.  

Với EVFTA, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, gần 85,6% số dòng thuế nhập khẩu hàng hóa 

từ Việt Nam sẽ được EU xóa bỏ. Trong 7 năm tiếp theo, EU sẽ xóa bỏ 99,2%  dòng thuế, 

tương đương với 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU. 0,3% còn lại (sản 

phẩm gạo, ngô ngọt, tỏi, nấm, đường và các sản phẩm chứa hàm lượng đường cao, tinh 

bột sắn, cá ngừ đóng hộp) được EU cam kết mở c a cho Việt Nam theo hạn ngạch thuế 

quan (TRQs), với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%.  

Bảng 1 – Cam kết mở cửa với một số nhóm hàng hóa quan trọng của Việt Nam 

Sản phẩm Cam kết của EU 

Dệt may Xóa bỏ thuế trong vòng 7 năm 

Giày dép Xóa bỏ thuế trong vòng 7 năm 

Thủy sản (trừ cá ngừ đóng 
hộp và cá viên) 

Xóa bỏ thuế trong vòng 7 năm 

Cá ngừ đóng hộp Hạn ngạch thuế quan 
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Gạo xay xát, gạo chưa xay xát 
và gạo thơm 

Hạn ngạch thuế quan 

Gạo tấm Xóa bỏ thuế theo lộ trình 

Sản phẩm từ gạo Xóa bỏ thuế trong vòng 7 năm 

Ngô ngọt Hạn ngạch thuế quan 

Tinh bột sắn Hạn ngạch thuế quan 

Mật ong Xóa bỏ thuế ngay 

Đường và các sản phẩm chứa 
hàm lượng đường cao 

Hạn ngạch thuế quan 

Rau củ quả, rau của quả chế 
biến, nước hoa quả 

Phần lớn xóa bỏ thuế quan ngay 

Tỏi Hạn ngạch thuế quan 

Túi xách, vali Phần lớn xóa bỏ thuế quan ngay 

Sản phẩm nhựa Phần lớn xóa bỏ thuế quan ngay 

Sản phẩm gốm sứ thủy tinh Phần lớn xóa bỏ thuế quan ngay 

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập (Phòng Thư ng mại và Công nghiệp Việt Nam) 

Như vậy, gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế 

nhập khẩu sau một lộ trình ngắn, giúp giảm giá hàng hóa, dịch vụ cung ứng, khơi thông 

dòng chảy mới về thương mại. 

Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với EVFTA dự kiến kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030, so 

với không có Hiệp định. Cụ thể, nhóm hàng nông sản như gạo tăng thêm 65% vào năm 

2025, đường (8%), thịt lợn (4%), lâm sản (3%), thịt gia súc gia cầm (4%), đồ uống và 

thuốc lá (5%); các nhóm ngành sản xuất như dệt tăng 67%, may mặc (81%), da giày 

(99%); nhóm ngành dịch vụ như vận tải thủy tăng 100%, vận tải hàng không (141%), tài 

chính và bảo hiểm (21%) , các dịch vụ phục vụ kinh doanh khác (80%). Riêng đối với thủy 

sản, dự kiến tăng 2% trong giai đoạn 2020-2030. 

Phải thích ứng tốt với “cuộc chơi” 

EVFTA đi vào thực thi sẽ là đòn bẩy rất lớn, giúp đa dạng hóa thị trường và sản phẩm 

xuất khẩu, nhất là đối với những mặt hàng có lợi thế của Việt Nam như dệt may, da giày, 

nông thủy sản, đồ gỗ. Tuy nhiên, để hàng hóa, dịch vụ có thể tiếp cận tốt với thị trường 

EU, cần phải đặc biệt lưu ý một số nội dung sau: 

Xuất xứ EVFTA  

Muốn được hưởng ưu đãi thuế quan, hàng hóa phải có xuất xứ EVFTA (gồm các loại: 

xuất xứ thuần túy và xuất xứ không thuần túy). Trong đó, hàng hóa có xuất xứ thuần túy là 

khoáng sản, cây trồng và sản phẩm cây trồng, động vật, sản phẩm thu được từ giết mổ, 
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săn bắn,…tại chính nước thành viên EU. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy là hàng 

hóa được tạo ra từ các nguyên liệu nhập từ các nước thuộc EU (với điều kiện những 

nguyên liệu đó phải trải qua công đoạn gia công, chế biến theo quy định5). 

Đối với hàng hóa từ Việt Nam xuất qua EU, EVFTA chấp nhận “xuất xứ mở rộng”, đối với 

nguyên liệu mực và bạch tuộc (có nguồn gốc từ các nước ASEAN), nguyên liệu hàng dệt 

may (có nguồn gốc từ Hàn Quốc), nếu thỏa mãn các điều kiện hoặc các công đoạn gia 

công theo quy định. 

Quy tắc tính xuất xứ hàng dệt may, theo EVFTA, là thoáng hơn so với quy định tại Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – CPTPP (vốn yêu cầu hàng 

dệt may phải có xuất xứ “từ sợi trở đi”, tức là sợi và vải phải được sản xuất và/hoặc nhập 

khẩu từ các nước CPTPP thì mới được hưởng thuế suất ưu đãi). 

Hàng rào kỹ thuật (TBT) 

Là một thị trường khó tính, EU có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm. Để có thể xuất 

khẩu vào EU, tùy theo từng nhóm hàng hóa, cần phải phải tuân thủ thêm nhiều quy định: 

 Với quy định REACH6, các hoạt chất có tổng lượng tích lũy từ 01 tấn/loại/năm trở lên 

trong các sản phẩm xuất vào châu Âu thì doanh nghiệp/cơ sở sản xuất phải đăng ký 

với Cơ quan quản lý hóa chất Châu  u – ECHA (trụ sở đặt tại Helsinki, Phần Lan). 

Bên cạnh đó phải thông báo cho ECHA nếu hóa chất trong hàng hóa nằm trong danh 

mục hóa chất có mức độ quan ngại cao (SVHC). Quy định này liên quan trực tiếp đến 

các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là xuất khẩu nội thất, dệt may, giày 

dép, đồ chơi, nhựa, điện t , các mặt hàng hóa chất.  

 Đảm bảo nguồn gốc hợp pháp theo quy định tại Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi 

luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT).  

 Quy định trong Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã 

nguy cấp (CITES) nhằm bảo vệ các loại động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm. DN 

phải có giấy phép CITES hoặc chứng chỉ CITES do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam 

cấp mới được xuất khẩu. 

 Quy định IUU7 về việc ngăn chặn việc khai thác hải sản bất hợp pháp (các nước xuất 

khẩu thủy sản sang EU phải có giấy chứng nhận nguồn gốc và tính hợp pháp của các 

sản phẩm này). 

Kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS) 

                                              
5
 Điều 4, Điều 5 Nghị định thư 1. Quy định hàng hóa có xuất xứ và phư ng thức hợp tác quản lý hành chính 

6
 REACH. Quy định mới trong EU về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất, có hiệu lực từ ngày 01/06/2007 

của Liên minh Châu Âu. 
7
 IUU. Quy định số 1005/2008 về chống đánh bắt hải sản có hiệu lực từ ngày 01/10/2010 của Ủy ban Châu 

ÂU (EC) 
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EU chấp thuận cho nhập khẩu hàng hóa mà không cần phải thanh tra DN, cơ sở sản xuất, 

nếu các đơn vị này có tên trong danh sách các DN, cơ sở sản xuất đáp ứng các điều kiện 

về vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều kiện để có tên trong danh sách này là:  

 Hàng hóa là loại hàng hóa được EU cho phép nhập khẩu và được cấp các chứng 

nhận phù hợp. 

 Phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận.  

EU đưa ra cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận tương đương với biện pháp 

SPS, hàng hóa chỉ phải làm thủ tục kiểm dịch tại nước xuất khẩu mà không phải làm lại 

thủ tục này ở nước nhập khẩu. Từ đó, rút ngắn thời gian công nhận tương đương xuống 

còn 3 tháng so với quy định 6 tháng kể từ thời điểm nhận được đề nghị. 

Để tận dụng hiệu quả những ưu đãi từ EVFTA, các DN cần nắm vững và thực hành đúng 

các yêu cầu liên quan đến hàng rào kỹ thuật, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm; các 

quy tắc xuất xứ,…từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh của DN 

để khai thác tốt nhất các cơ hội mà EVFTA mang lại. 

Vân Anh 

----------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Đặng Thái Phiên, Cục Hải quan TP.HCM. Những điều cần biết cho việc xuất khẩu hàng hóa 
vào EU khi EVFTA có hiệu lực. Báo cáo tại hộ thảo “T iển vọng xuất khẩu hàng hóa vào liên minh 
Châu Âu thông qua cửa ngõ Ba Lan khi EVFTA có hiệu lực” ngày 28/1/2021. 

[2] Bảo Ngọc. Xuất khẩu sang EU: Cần đáp ứng các tiêu chuẩn SPS. https://congthuong.vn/xuat-
khau-sang-eu-can-dap-ung-cac-tieu-chuan-sps-151858.html 

[3] Nghị định thư 1, Quy định hàng hóa có xuất xứ và phư ng thức hợp tác quản lý hành chính. 
http://evfta.moit.gov.vn/data/7d80034a-9a2a-4c93-8046-9df701661850/userfiles/files/ 
Protocol%201.pdf 

[4] Cam kết chính (Website Hiệp Định thư ng mại tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu). 
(http://evfta.moit.gov.vn/?page=overview&category_id=2809fd0e-b509-41c4-aa5f-fc2257d628c2) 
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NHẬN ĐỊNH 

Năm 2020 đã khép lại cùng nhiều hoạt động đa dạng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và 

chuyển giao công nghệ tại TP.HCM. Việc xây dựng mối quan hệ liên kết chặt chẽ, bền 

vững giữa 3 nhà (nhà trường – nhà doanh nghiệp – nhà nước) tiếp tục được đẩy mạnh; 

sáng tạo và đổi mới nhiều hình thức xúc tiến chuyển giao công nghệ; tổ chức nhiều hoạt 

động thường xuyên nhằm thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ, cả ở các cơ quan quản lý nhà 

nước và các viện trường,…đã góp phần giúp tỉ lệ đóng góp của khoa học và công nghệ 

vào tăng trưởng kinh tế của Thành phố tiếp tục gia tăng, tạo tiền đề cho năm 2021 phát 

triển mạnh mẽ hơn. 

Đầu năm 2021, Việt Nam tiếp tục chứng kiến làn sóng thứ 3 của Covid-19 xâm nhập vào 

nội đia. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều giải pháp công nghệ đã được 

TP.HCM triển khai, cho phép nâng cao khả năng kiểm soát, giám sát, từng bước đẩy lùi 

sự lây lan và khống chế dịch bệnh. Có thể kể đến như phần mềm GIS giúp quản lý ca 

bệnh, vùng dịch; ứng dụng AI trong triển khai mô hình Trung tâm điều hành Y tế thông 

minh; công nghệ protein tái tổ hợp điều chế vaccine ngừa Covid-19 và buồng điều trị áp 

lực âm dạng container; module đệm cách ly, tự động kh  khuẩn bề mặt áp dụng trong 

bệnh viện dã chiến, đảm bảo an toàn vi sinh không cho virus phát tán ngược ra môi 

trường trong quá trình chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV2. 

Các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới công nghệ tiếp tục có nhiều điểm nhấn, bám 

sát giải quyết các bài toán thực tiễn của đời sống xã hội. Dự án khởi nghiệp Pando của 

nhóm sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM biến rác thải nhựa thành vật liệu 

xây dựng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bên cạnh các nỗ lực hạn chế s  

dụng nhựa trong đời sống, sinh hoạt, do lượng chất thải nhựa đang báo động gần đây, là 

một minh chứng. 

Đối với doanh nghiệp, trước tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 và các xu hướng 

dịch chuyển sản xuất, “đổi mới công nghệ” là xu thế tất yếu. Nhiều doanh nghiệp dệt may 

(một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, có vai trò quan trọng trong tăng trưởng 

kinh tế nước ta) đã nhận thức và ứng phó tốt. Giới khoa học Thành phố đã từng bước bắt 

nhịp được với các nhu cầu của ngành dệt may, từ công tác nghiên cứu, sáng tạo ra các 

công nghệ cần thiết, đến tổ chức các hình thức thông tin công nghệ đa dạng, giúp quá 

trình tiếp cận, tìm hiểu công nghệ của doanh nghiệp trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. 
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Tháng 2/2021 cũng ghi dấu 6 tháng, ngày Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU 

(EVFTA) chính thức có hiệu lực (1/8/2020), mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam 

thâm nhập thị trường EU đầy tiềm năng và thách thức. Để sẵn sàng cho thị trường 17,57 

nghìn tỷ USD này, doanh nghiệp cần “thích ứng” tốt với cuộc chơi. Đó là, nắm chắc các 

quy định liên quan đến xuất xứ hàng hóa, các hàng rào kỹ thuật và kiểm dịch vệ sinh an 

toàn thực phẩm, để khai thác tốt nhất các cơ hội mà EVFTA mang lại. 

BBT 

 


