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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Stent mạch vành “Made in Vietnam” đầu tiên: 

an toàn và hiệu quả 

Stent động mạch vành phủ thuốc đầu tiên do Việt Nam sản xuất – Vstent đã được 

Bộ Y tế cấp phép lưu hành từ đầu năm 2019 và đạt được hiệu quả trong điều trị. Tuy 

nhiên, nguồn dữ liệu để đánh giá ban đầu vẫn còn hạn chế. Một nghiên cứu với cỡ 

mẫu lớn hơn, thời gian theo dõi 12 tháng, đã được thực hiện ở 5 bệnh viện các tỉnh, 

thành khu vực phía Nam đã cung cấp dữ liệu khách quan về tính an toàn và hiệu 

quả của sản phẩm. 

Theo thời gian, các động mạch dẫn máu nuôi 

dưỡng cơ tim (động mạch vành) sẽ hình thành 

mảng xơ vữa do sự tích tụ của cholesterol và 

canxi trong lòng mạch. Những mảng xơ vữa 

này có thể cứng lại và gây tắc mạch, cản trở 

dòng máu lưu thông, có thể dẫn tới bệnh đau 

thắt ngực, nhồi máu cơ tim (Hình 1).  

Kỹ thuật can thiệp để điều trị cho trường hợp 

trên là đặt stent mạch vành. Khi mức độ hẹp 

động mạch vành từ 70% trở lên có kèm theo 

triệu chứng thiếu máu cơ tim trên lâm sàng 

hoặc trên các thăm dò gắng sức, bệnh nhân sẽ 

được đề nghị đặt stent.  

Sơ lược về stent mạch vành 

Stent là một ống bằng kim loại hoặc nhựa, có vai trò như một giá đỡ, khi đặt vào vị trí hẹp sẽ 

bung ra, làm thông mạch bị tắc, giúp cho máu lưu thông ổn định bình thường, giảm thiểu 

nguy cơ nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, stent còn giúp ngăn ngừa chứng phình động mạch trong 

não và mở thông các đường dẫn khác trong cơ thể, chẳng hạn như ống mật, đường dẫn khí 

trong phổi, đường tiết niệu và động mạch chân. 

Để đưa stent vào mạch máu, người ta dùng một 

ống thông (catheter), mang theo bong bóng nhỏ 

cùng một loại dây dẫn đặc biệt để nong động 

mạch vành. Ống thông được đưa vào mạch máu 

từ cổ tay hoặc bẹn và sử dụng tia X để hướng 

dẫn đến vị trí động mạch bị hẹp. Khi stent đã ở 

đúng vị trí cần thiết, quả bóng sẽ được bơm 

căng, làm mở stent và ép vào thành động mạch 

vành (Hình 2). Sau đó, ống thông, bóng và dây 

được rút ra, để lại stent. Có 3 loại stent phổ biến 

là: stent trần, stent phủ thuốc và stent tự tiêu: 

Hình 1.Minh họa mạch máu bình thường và 
mạch máu bị tắc nghẽn (Nguồn:internet) 

Hình 2. Stent được đưa vào bằng bóng và 
ống thông (Nguồn:British Heart Foundation) 
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 Stent kim loại trần (Bare metal stent – BMS): là loại cơ bản nhất, làm bằng thép 

không gỉ hoặc crôm – côban không có lớp thuốc phủ. Mục đích chính của loại stent này 

là để mở thông động mạch và không thể tháo ra sau khi đưa vào cơ thể. Loại stent này 

có tỷ lệ tái hẹp động mạch vành cao sau khi đặt, nên hiện nay ít được sử dụng. 

 Stent phủ thuốc (Drug Eluting Stent – DES): được làm từ vật liệu tương tự với BMS 

nhưng được phủ một lớp thuốc bên ngoài, phần thuốc này dần dần sẽ được giải phóng 

trong lòng mạch để ngăn sự phát triển mô sẹo gây tắc nghẽn động mạch. Lợi ích bổ 

sung này khiến DES được sử dụng phổ biến hơn BMS. 

 Stent phủ thuốc có khung tự tiêu (Bioresorbable Vascular Scaffold – BVS): 

được làm từ chất liệu tự tiêu như magie hoặc polymer phi kim loại và cũng được tráng 

một lớp thuốc để ngăn ngừa nguy cơ động mạch bị thu hẹp lại. BVS sẽ hòa tan trong 

máu sau khoảng 2 năm và không để lại dấu vết, nhưng vẫn đảm bảo rằng động mạch 

được mở rộng đủ để ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn tái diễn. Tuy nhiên, stent tự tiêu 

vẫn đang tiếp tục quá trình nghiên cứu, hoàn thiện do nhiều báo cáo cho thấy có tỷ 

lệ biến cố sau can thiệp stent tự tiêu, do đó loại stent này chưa được sử dụng rộng 

rãi và còn hạn chế chỉ định trên một số tổn thương động mạch vành. 

Ngoài ra, còn có một số loại stent ít phổ biến hơn, như Stent được tạo ra bằng công nghệ 

sinh học (thay vì sử dụng thuốc, loại stent này được phủ một lớp kháng thể giúp đẩy nhanh 

quá trình hồi phục tự nhiên của động mạch); Stent trị liệu kép (là loại stent mới nhất, gồm 

các lợi ích của stent DES, BVS và stent công nghệ sinh học, nó sẽ tự tan trong cơ thể và bên 

ngoài được phủ thuốc và kháng thể trị liệu). 

Làm chủ công nghệ sản xuất stent mạch vành phủ thuốc đầu tiên tại Việt Nam 

Đặt stent là phương pháp đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng nhằm ngăn ngừa 

hiện tượng đột quỵ tim. Tuy nhiên, stent đặt trong mạch máu gần như suốt cuộc đời nên 

vật liệu tạo nên stent phải tương thích với cơ thể và cần đáp ứng các điều kiện vô trùng, 

sinh học, hóa học,... Do đó, việc sản xuất stent không đơn giản mà cần sử dụng công 

nghệ cao, cùng với những điều kiện sản xuất vô cùng nghiêm ngặt. 

Theo Báo cáo thị trường stent mạch vành 2020 (Coronary Stents Market Report 2020) của 

Global Market Insight, quy mô thị trường stent mạch vành đã vượt 6,7 tỷ USD vào năm 

2020 và ước tính sẽ tăng trưởng 3,9% từ năm 2021 đến 2027. Trong đó, các nhà sản xuất 

stent mạch vành tập trung chủ yếu ở các nước khu vực Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ 

và các nước khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu (Hình 3). Để điều trị bệnh hẹp tắc động mạch 

vành bằng phương pháp đặt stent trong các năm về trước, Việt Nam và nhiều nước trong 

khu vực thường phải nhập khẩu sản phẩm. 

 
Hình 3. Thị trường stent mạch vành năm 2020 theo khu vực (Nguồn: www.gminsights.com) 
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Với lượng lớn nhu cầu sử dụng thiết bị stent cho điều trị ở Việt Nam, ước tính mỗi năm, Việt 

Nam phải chi trả từ 70-80 triệu USD cho việc nhập khẩu. Ngoài ra, trung bình mỗi ca đặt 

stent có chi phí 70-100 triệu đồng, riêng stent nhập khẩu là 45 triệu đồng. Mặc dù được bảo 

hiểm y tế hỗ trợ một phần, nhưng khoản kinh phí người bệnh phải trả vẫn là quá lớn. 

Từ những bất cập trên, dự án trọng điểm do Công ty USM Healthcare chủ trì “Nghiên cứu 

phát triển và làm chủ quy trình công nghệ sản xuất bóng nong mạch và stent phủ thuốc 

bằng công nghệ Nano”, thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 

2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đã được triển khai từ năm 2013. Sau 6 năm nghiên 

cứu và làm chủ được công nghệ chuyển giao từ Mỹ, tuân thủ đúng quy trình thử nghiệm 

của Bộ Y tế, Vstent – Hệ thống Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus “Made in Việt 

Nam” đầu tiên, do Công ty USM Healthcare sản 

xuất, đã được thử nghiệm lâm sàng thành công tại 

nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện E, Chợ Rẫy, 

Đa khoa Trung ương Huế,… và đã được Bộ Y tế 

cấp phép lưu hành từ tháng 2/2019 (Hình 4). Sau 

quá trình áp dụng thực tế, Vstent được các bác sĩ, 

chuyên gia đầu ngành tim mạch tại Việt Nam đánh 

giá tích cực. Sản phẩm đạt chất lượng tương 

đương sản phẩm từ châu Âu, châu Mỹ mà giá 

thành chỉ bằng 60-70% giá nhập khẩu, mở ra cơ 

hội điều trị bệnh tim cho hàng triệu người trên 

khắp cả nước. 

Hiện Việt Nam là một trong hai quốc gia ở Đông 

Nam Á đã làm chủ công nghệ sản xuất stent mạch 

vành phủ thuốc Sirolimus, đạt các tiêu chuẩn về 

sản xuất trang thiết bị y tế như GMP-WHO, 

ISO13485 và ISO 9001.  

Đánh giá tính an toàn và hiệu quả của stent mạch vành đầu tiên sản xuất tại Việt Nam 

Dữ liệu đánh giá lâm sàng của Vstent ban đầu mới chỉ trên 40 bệnh nhân và theo dõi trong 

thời gian 6 tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Để ngành y tế TP.HCM nói riêng và cả nước nói 

chung có đầy đủ dữ liệu trong đánh giá tính an toàn và hiệu quả của Vstent, nhiệm vụ 

KH&CN thuộc Chương trình chăm sóc sức khỏe của Thành phố: “Đánh giá tính an toàn và 

hiệu quả của Vstent (sản xuất tại Việt Nam) trong can thiệp động mạch vành: nghiên cứu đa 

trung tâm, tiến cứu theo dõi 12 tháng” do Trường Đại học Y Dược TP.HCM chủ trì, vừa được 

Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu cuối tháng 12/2021.  

Nghiên cứu này được thực hiện trên 150 bệnh nhân tại 5 bệnh viện (Đại học Y Dược 

TP.HCM, Thống Nhất, Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Đa khoa tỉnh Kiên Giang và Bà Rịa) trong 12 

tháng. Kết quả nghiên cứu sau can thiệp đặt stent mạch vành qua da cho thấy, 100 % thành 

công về thiết bị, 99,3% về thủ thuật và không có tai biến (Hình 5) 

Hình 4.Vstent do USM Healthcare 
sản xuất (Nguồn: USM Healthcare) 
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Hình 5. Kết quả nghiên cứu can thiệp đặt stent mạch vành qua da (Nguồn: Sở KH&CN TP.HCM) 

Trong 12 tháng theo dõi, tỷ lệ tái hẹp trong stent hoặc trong đoạn bao gồm 5 mm bên ngoài 

hai đầu của stent tại thời điểm đánh giá ở mức rất thấp (tỷ lệ tái hẹp 3,5%). Nghiên cứu cũng 

ghi nhận mức độ an toàn cao, với tỷ lệ biến cố tim mạch gộp (Major adverse cardiovascular 

events – MACE) là 4,7% (7 trường hợp). Trong đó, 0,7% tử vong liên quan tim mạch và 4,0% 

tái thông lại tổn thương đích đã đặt stent trước đó; không có trường hợp nào bị huyết khối 

trong stent (Hình 6). 

 

Hình 6. So sánh tỷ lệ biến cố tim mạch gộp (MACE) của VSTENT với một số nghiên cứu lâm sàng 

tương tự trên thế giới (Nguồn: Sở KH&CN TP.HCM) 

Theo kết quả nghiên cứu, 94,6% bệnh nhân không có biến cố tim mạch chính/tổng hợp 

(MACE) hay tử vong tim mạch. Hiệu quả của Vstent  sau can thiệp được thể hiện qua mức 

độ đau thắt ngực giảm đáng kể, từ 100% trước can thiệp còn 17,3% ngay sau khi can thiệp, 

không còn tình trạng đau thắt ngực đến thời điểm 12 tháng và 100% bệnh nhân phục hồi sức 

khỏe trong thời gian nằm viện với tình trạng ổn định, sau đó xuất viện bình thường.  
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Vstent “Made in Vietnam” không chỉ an toàn về y học, mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế, 

do giá thành rẻ hơn đáng kể so với một số sản phẩm stent nhập ngoại (giá Vstent trung bình 

ở mức dưới 30 triệu/cái, thấp hơn 30% so với stent nhập ngoại). Do đó, sản phẩm kỳ vọng sẽ 

giúp cho nhiều bệnh nhân trong nước có cơ hội tiếp cận điều trị. Bên cạnh đó, với việc làm 

chủ được công nghệ sản xuất trong nước, ngành y tế có thể sử dụng rộng rãi Vstent trong 

thực hành can thiệp các sang thương động mạch vành cho bệnh nhân hội chứng vành cấp 

và hội chứng vành mạn, vì tính an toàn và hiệu quả. 

Cũng từ báo cáo thị trường của Global Market Insight, phân khúc stent phủ thuốc năm 

2020 chiếm hơn 85,4% thị phần stent mạch vành trên toàn thế giới. Do vậy, tiềm năng 

phát triển của Vstent khá lớn, không chỉ ở thị trường trong nước, mà còn có thể vươn tầm 

ra thế giới. 

Duy Sang  

---------------------------------- 
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Tạo vật liệu thân thiện môi trường trong 

xu thế kinh tế tuần hoàn 

Phát triển bền vững là mục tiêu mà nhiều quốc gia hướng tới, do những lợi ích lâu 

dài mang lại từ tương lai. Kinh tế tuần hoàn, một trong những mô hình phát triển bền 

vững đang được nhiều quốc gia lựa chọn, trong đó có Việt Nam nói chung và 

TP.HCM nói riêng. 

Sự chuyển dịch tất yếu 

Phát triển kinh tế với mô hình tuyến tính truyền 

thống đã và đang gây ra nhiều áp lực do suy giảm 

tài nguyên, gia tăng chất thải gây ô nhiễm môi 

trường. Trong khi đó, kinh tế tuần hoàn (KTTH) 

chú trọng tái sử dụng các phế liệu và rác thải được 

xem là giải pháp giúp phát triển bền vững, tạo cân 

bằng giữa môi trường và giá trị kinh tế. Chính vì 

thế, chuyển dịch kinh tế, từ tuyến tính sang KTTH 

đang trở thành ưu tiên của nhiều nước trên thế 

giới, với những thành công đã được ghi nhận tại 

các nước thuộc khối EU, Mỹ, Trung Quốc,…  

Thống kê tại EU cho thấy, mỗi năm có khoảng 2,5 

tỷ tấn rác thải; quy trình xử lý nguyên vật liệu và 

sản xuất hàng hóa tạo ra 45% lượng khí thải là 

CO2. Việc áp dụng mô hình KTTH sẽ giúp giảm 

một lượng lớn phát thải khí nhà kính, đảm bảo khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu thô 

cho quá trình sản xuất, tăng trưởng kinh tế (khoảng 0,5% GDP/năm), tạo thêm 700.000 

việc làm, tính tới năm 2030.  

Trong khối EU, Đan Mạch và Thụy Điển là hai quốc gia có quan điểm tích cực trong việc 

chuyển đổi sang KTTH với chiến lược dài hạn và bền vững. Chiến lược KTTH giai đoạn 

2018-2022 của Đan Mạch hướng tới các mục tiêu: tăng cường vai trò của các doanh 

nghiệp với tư cách là động lực chính cho quá trình chuyển dịch sang KTTH; hỗ trợ KTTH 

thông qua dữ liệu hoá và số hoá về quá trình sản xuất, phân phối, tiêu dùng của sản 

phẩm; thúc đẩy KTTH thông qua thay đổi thiết kế, cấu tạo sản phẩm nhằm nâng cao bảo 

vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng; hình thành thói quen tiêu dùng mới thông qua 

KTTH; tạo lập thị trường cho rác thải công nghệp, nguồn nguyên liệu thô; gia tăng giá trị 

của các nguồn nguyên liệu có nguồn gốc thực vật. Còn tại Thụy Điển, hệ thống pháp lý 

giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường quy định rõ việc đánh thuế cao các loại chất 

thải, ưu đãi với sử dụng năng lượng tái tạo từ thủy điện và nhiên liệu sinh học. Vì thế, 

Thụy Điển đã tái chế 53% vật liệu nhựa tiêu dùng trong đời sống, 50% chất thải trong 

ngành xây dựng, tái chế 99% rác thải thành năng lượng điện.  

Phát triển kinh tế tuần hoàn đang dần 
trở thành xu hướng của các quốc gia 

(Nguồn: VOV) 
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Ở Châu Á, Singapore trở thành điểm sáng về thúc đẩy KTTH. Ngay từ năm 1980, nước 

này đã phát triển công nghệ biến rác thải thành năng lượng, với việc xây dựng 4 nhà máy, 

xử lý 90% lượng rác thải, công suất lên đến 1.000 tấn rác/ngày.  

Tại Hàn Quốc, luật về loại bỏ chất thải thực phẩm ban hành năm 2013 quy định cụ thể về 

tiêu chuẩn thu gom chất thải. Theo đó, người dân sẽ phải trả thêm tiền nếu lượng chất 

thải này vượt quá khối lượng cho phép. 60% số tiền đó sẽ được Chính phủ dùng để chi 

trả cho việc thu gom và xử lý chất thải phát sinh.  

Sớm nhận thấy việc mở rộng hoạt động công nghiệp là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi 

trường, Trung Quốc ngay từ những năm 90 đã bắt đầu có những động thái hướng đến 

phát triển KTTH. Năm 2018, Biên bản ghi nhớ về hợp tác KTTH giữa Trung Quốc và EU 

đã được ký kết. Dự kiến, sự chuyển dịch sang mô hình KTTH sẽ giúp Trung Quốc tiết 

kiệm 5,1 nghìn tỷ USD (chiếm 14% GDP) vào năm 2030, và 11,2 nghìn tỷ USD (chiếm 

16% GDP dự kiến) vào năm 2040. 

Việt Nam hướng đến mô hình KTTH  

Kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề cấp thiết: tốc độ tiêu thụ năng lượng 

gia tăng, suy giảm tài nguyên ở mức báo động trong nhiều năm gần đây. Từ năm 2015, 

chất thải rắn phát sinh tại Việt Nam khoảng 35,7 triệu tấn. Việt Nam trở thành nước nhập 

khẩu ròng năng lượng (dự báo, tới năm 2030, nước ta có thể phải nhập tới 100 triệu tấn 

than mỗi năm). Ngoài ra, Việt Nam liên tục tăng nhập khẩu dầu thô, kim loại, chất dẻo 

nguyên liệu,… Theo số liệu của  World Bank, chỉ riêng ô nhiễm không khí đã khiến Việt 

Nam mất đi 5,18% GDP năm 2013, ô nhiễm nước có thể gây thiệt hại tới 3,5% GDP vào 

năm 2035. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của KTTH, Việt Nam đã sớm có chủ trương phát triển cân 

bằng giữa kinh tế và môi trường. Việc ứng dụng KTTH gắn với phát triển bền vững, với 

tăng trưởng xanh càng được quan tâm đề cập nhiều hơn, trong những năm gần đây. Nghị 

quyết số 55-NQ/TW (2020) của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng 

lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chính thức đặt ra 

nhiệm vụ về thúc đẩy KTTH và phát triển bền vững; đề ra các giải pháp phát triển năng 

lượng tái tạo, trong đó khẳng định: “Ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát 

điện; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và 

chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và KTTH”.  

Đặc biệt, việc đưa khái niệm KTTH vào Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), được Quốc hội 

thông qua năm 2020, là một trong những bước đột phá trong chính sách môi trường của 

Việt Nam. Trong đó, KTTH được hiện diện trong nhiều quy định, từ nhãn nguy hại, nhãn 

sinh thái, nhãn xanh, đến quy định về mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất, yêu cầu tái 

chế, tái sử dụng và thu gom chất thải, các quy định về tín dụng xanh, trái phiếu xanh, công 

nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường… 
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Gần đây nhất, tại Đại hội Đảng lần thứ XIII năm 2021, Việt Nam cũng thể hiện quyết tâm 

theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng KTTH, phát triển năng lượng tái tạo và 

kêu gọi hạn chế phát thải carbon trong quá trình sản xuất công nghiệp. Phương án xử lý rác 

thải rắn bằng quy trình chôn lấp phải được hạn chế và nhường chỗ cho những quy trình tái 

sử dụng hiệu quả những nguồn thải trong sinh hoạt và sản xuất. Định hướng xây dựng nền 

kinh tế xanh, KTTH, thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2030 đã được đề xuất. Đặc 

biệt, việc “khuyến khích phát triển mô hình KTTH để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra 

của quá trình sản xuất” là một trong nhiều giải pháp chiến lược trong 10 năm tới. 

Tạo vật liệu thân thiện môi trường trong xu thế KTTH tại TP.HCM 

Hưởng ứng những động thái thúc đẩy triển khai mô hình KTTH, phát triển bền vững của 

Chính quyền, các nhà nghiên cứu tại TP.HCM đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực 

trong tái chế chất thải, biến rác thải thành những tài nguyên mới, vật liệu mới bền vững, 

gắn liền với tăng trưởng xanh.  

 

Aerogel là vật liệu rắn nhẹ nhất thế giới có thể “đứng” trên hoa cỏ (nguồn: VTC) 

Nhiều ý tưởng nhằm tận dụng chất thải trong nông nghiệp và công nghiệp (như rơm rạ, 

giấy, bao bì, lốp xe, tro bay,…) đã được hiện thực hóa thành các sản phẩm có tính ứng 

dụng cao, điển hình như aerogel. Được ví như siêu vật liệu của tương lai (với các đặc tính 

như nhẹ nhất, rắn nhất, cách điện tốt nhất, mật độ vật chất thấp nhất), aerogel trở thành 

loại vật liệu tiềm năng, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ 

và đời sống như: vật liệu cách nhiệt, cách âm, chống cháy,… sử dụng trong các ngành 

điện, công nghiệp vũ trụ, ngành mỹ phẩm, dược phẩm,… Chính vì thế, việc sản xuất 

aerogel từ phế thải là tư duy đổi mới, sáng tạo trong công cuộc bảo vệ môi trường, bảo 

tồn thiên nhiên, mở ra những ứng dụng đầy hứa hẹn.  

Nghiên cứu tái chế vật liệu aerogel từ những chiếc lốp xe bỏ đi của TS. Thái Bá Quốc là 

một minh chứng. Hướng nghiên cứu này được TS. Thái Bá Quốc theo đuổi từ khi còn là 

sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ước tính mỗi năm có 

một tỷ lốp xe phế liệu được thải ra trên thế giới. Với đặc tính bền lâu và không phân hủy, 

chỉ 40% được tái sử dụng thành các sản phẩm có giá trị thấp; trong khi 49% được đốt để 

tạo ra năng lượng và ít nhất 11% bị chôn lấp (tạo nên nguy cơ rỉ nước gây ra ô nhiễm môi 
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trường), TS. Thái Bá Quốc và cộng sự đã sử dụng các sợi gia cường (chiếm 5-10%) trong 

lốp xe cũ để làm thành phần chính cho aerogel. Loại sợi này chủ yếu là các nylon và 

polyester cấu thành, nên có độ bền cơ học cao. Sợi được xử lý loại bỏ tạp chất và nghiền 

nhỏ, kích thước khoảng 10-30 micromet.  

Nhóm nghiên cứu không sử dụng dung môi hữu cơ mà chỉ dùng nước và công nghệ sấy 

đông khô trong khoảng thời gian từ 10-15 giờ. Phương pháp này đơn giản và thân thiện 

với môi trường, giúp cấu trúc aerogel không bị phá vỡ, biến dạng sau khi sấy. Aerogel 

được tạo ra từ quy trình sấy này có hình thái đa dạng, khối lượng trong khoảng 25-100 

kg/m3, tùy nồng độ chất kết dính và sợi (tương đương khối lượng của xốp). Nghiên cứu 

này hiện đang được chuyển giao cho một doanh nghiệp Việt Nam để sản xuất ở quy mô 

công nghiệp, góp phần giải quyết bài toán lốp xe phế thải trong nước. 

Cũng nghiên cứu sản xuất vật liệu aerogel composite từ các vật liệu thân thiện môi 

trường, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn (Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia 

TP.HCM) chọn xuất phát điểm từ chất thải rơm rạ và vỏ trấu, lượng chất thải lớn trong 

ngành sản xuất lúa gạo ở Việt Nam (đa phần rơm rạ và vỏ trấu bị đốt bỏ gây lãng phí và ô 

nhiễm. Trong khi đó, trong rơm rạ có đến 38% cellulose và tro trấu chứa khoảng 90% 

silica). Kết quả nghiên cứu đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới cấp bằng độc quyền 

sáng chế (số WO2014/17879 A1) vào năm 2014.  

 
Aerogel chế tạo từ giấy thải, giúp chuyển đổi nguồn chất thải thành vật liệu mới thân thiện với 

môi trường (Nguồn: TrendsVietNam) 

Theo đó, aerogel được sản xuất từ polysaccharide, giấy báo, bao bì,... Vật liệu cellulose 

aerogel được tạo thành có khối lượng riêng rất nhỏ, độ xốp cao, khả năng hút nước tốt, 

độ dẫn nhiệt thấp,... có thể thay thế vật liệu hút dầu thương mại không thân thiện môi 

trường (như polypropylene) trong xử lý dầu tràn.  
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Với một nghiên cứu khác, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn cũng sử dụng rơm rạ và vỏ trấu 

để sản xuất cellulose-silica composite aerogel . Với nghiên cứu này, các ưu điểm của 

cellulose và silica đã được kết hợp, tạo ra loại aerogel mới, có khả năng cách nhiệt, cách 

âm và độ bền tốt, giá rẻ và thân thiện môi trường. Vật liệu này có thể thay thế cho các loại 

vật liệu có giá thành cao, gây ô nhiễm môi trường (như polyurethane), hoặc gây bệnh phổi 

(như sợi bông khoáng). Hiện hai công nghệ của PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn đã được 

doanh nghiệp của Singapore đồng ý hợp tác sản xuất. 

Gần đây nhất, nhóm các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc 

gia TP.HCM) cũng đã sản xuất thử nghiệm thành công các sản phẩm aerogel và aerogel 

composite từ tro bay, sử dụng công nghệ sấy thăng hoa và dung môi xanh, cùng chất kết 

dính thân thiện với môi trường để tạo ra vật liệu cách nhiệt và cách âm. Đây là kết quả từ 

nhiệm vụ KH&CN “Phát triển công nghệ sản xuất vật liệu aerogel composite từ tro bay 

định hướng ứng dụng làm vật liệu siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt” do PGS.TS Lê Thị Kim 

Phụng làm chủ nhiệm, vừa được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu vào 

cuối tháng 12/2021. 

 
Tổng hợp aerogel từ tro bay (Nguồn: Sở KH&CN TP.HCM) 
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Tro bay là bụi khí thải dạng hạt mịn, thu được từ quá trình đốt cháy than đá trong các lò 

hơi, lò đốt rác,… có chứa các oxit kim loại (silic, nhôm, canxi, sắt, magie và lưu huỳnh) và 

có thể chứa một lượng than chưa cháy, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người. Trước đây, cũng đã có những nghiên cứu tổng hợp 

aerogel từ silica được trích ly và thu hồi từ tro bay bằng phương pháp sol-gel truyền 

thống, nhưng quy trình còn phức tạp, sử dụng nhiều hóa chất không thân thiện môi 

trường hoặc sử dụng dung môi và hóa chất đắt tiền. Ngoài ra, nhiều thông số của vật liệu 

chế tạo từ tro bay vẫn chưa phù hợp với thực tiễn. Phần lớn các nghiên cứu mới dừng lại 

ở quy mô phòng thí nghiệm, kém hiệu quả về mặt kinh tế. Với việc không sử dụng hóa 

chất độc hại, thay vào đó là các nguyên liệu có giá thành thấp (như tro bay và sợi rPET), 

các chuyên gia tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đã thành công trong việc biến phế 

thải ô nhiễm môi trường thành vật liệu xây dựng có hiệu quả kinh tế cao (vật liệu aerogel 

và aerogel composite từ tro bay có chi phí rất thấp, chỉ khoảng 59.000 đồng/m2), kỳ vọng 

thu hút được nhiều đầu tư từ các doanh nghiệp. Nhóm cũng đã xây dựng quy trình tổng 

hợp vật liệu cao cấp từ tro bay nhằm tận dụng nguồn phế phẩm công nghiệp dồi dào, giải 

quyết vấn đề ô nhiễm tro bay tại các bãi chứa, sẵn sàng chuyển giao cho doanh nghiệp 

trong nước.  

Với vị thế là một trung tâm kinh tế lớn, năng động nhất nước; trước xu hướng phát triển 

của KTTH và những tác động tích cực mà nó mang lại, TP.HCM cần đi đầu phát triển mô 

hình kinh tế này trong cả nước. Việc triển khai các đề tài, dự án tái chế và quản lý chất 

thải rắn, phục vụ nhu cầu và xu hướng KTTH chính là những bước đi cơ bản để Thành 

phố phát triển bền vững, trên nền tảng hệ sinh thái nhà doanh nghiệp – nhà nước – nhà 

trường (viện nghiên cứu, trường đại học), đảm bảo vai trò kết nối vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với cả nước. 

Thu Hà  

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

Tài liệu tham khảo chính 
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va-bai-hoc-cho-viet-nam-338246.html 

[2] PGS.TS. Trần Kim Chung. Xu thế phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam trong tình hình mới 
https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/xu-the-phat-trien-nen-kinh-te-tuan-hoan-tai-viet-nam-trong-
tinh-hinh-moi-338093.html 

[3] Châu An. Kinh tế tuần hoàn - hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp 
https://moit.gov.vn/phat-trien-ben-vung/kinh-te-tuan-hoan-thuc-day-cho-chien-luoc-san-xuat-va-
tieu-dung-ben-vung.html 

[4] Nguyễn Xuân.Nhà khoa học Việt tái chế lốp xe thành siêu vật liệu cách nhiệt 
https://vnexpress.net/nha-khoa-hoc-viet-tai-che-lop-xe-thanh-sieu-vat-lieu-cach-nhiet-4362638.html 

[5] Hương Giang.Sáng chế vật liệu siêu nhẹ, thân thiện môi trường từ phế thải nông nghiệp 
https://scp.gov.vn/tin-tuc/t12010/sang-che-vat-lieu-sieu-nhe-than-thien-moi-truong-tu-phe-thai-
nong-nghiep.html 

[6] Sở KH&CN TP.HCM.Sản xuất vật liệu cách âm - cách nhiệt "siêu nhẹ" từ phế thải tro bay 
https://dost.hochiminhcity.gov.vn/hoat-dong-so-khcn/san-xuat-vat-lieu-cach-am-cach-nhiet-sieu-
nhe-tu-phe-thai-tro-bay/  
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Tình hình Covid-19 tại Việt Nam, tháng 01/2022 
(từ 31/12/21 - 31/01/22) 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

Giáo dục STEM – đẩy mạnh thực hành và 

trải nghiệm sáng tạo 

Giáo dục STEM ngày càng phổ biến và đem lại những hiệu quả tích cực, giúp học 

sinh có thêm cơ hội tiếp cận với KH&CN, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, ứng 

dụng kiến thức đã học vào thực tế, giúp phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy 

sáng tạo của các em. 

Mô hình giáo dục STEM là sự liên kết tư duy đa ngành, đa kiến thức liên quan đến các lĩnh 

vực khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering) và toán học 

(Mathematics). Những kiến thức và kỹ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho 

nhau. Với cách tiếp cận “Học tập theo dự án (Project-Based Learning), Học tập qua giải quyết 

vấn đề (Problem-Based Learning) và Học tập qua thực hiện theo yêu cầu (Inquiry-Based 

Learning)”, các hoạt động học tập theo STEM trở nên sinh động và mang tính thực tế cao. 

Giáo dục STEM giúp học sinh trang bị các kiến thức đa lĩnh vực, liên tục gắn với hoạt động 

thực hành, từ đó, nâng cao khả năng sáng tạo, tư duy logic; phát triển toàn diện các kỹ năng 

mềm, ứng dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Ở tầm cao hơn, giáo dục STEM định 

hướng nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em tiếp cận công nghệ số, trở thành công dân 

thực thụ trong xã hội thời 4.0. 

Xu hướng giáo dục STEM 

Giáo dục STEM đang trở thành xu 

hướng phát triển mạnh mẽ ở nhiều 

quốc gia. Tại Mỹ, STEM xuất hiện 

từ những năm 90. Với chương 

trình này, các môn KH&CN sẽ 

được tích hợp với nhau và giảng 

dạy theo hình thức dự án, trải 

nghiệm và thực hành. Mỹ đã tổ 

chức các hội chợ khoa học từ cấp 

trường đến cấp quốc gia để phát 

huy sự sáng tạo của học sinh. Xu 

hướng giáo dục STEM tại Mỹ rất được coi trọng. Năm 2015, khi diễn ra Ngày hội khoa học 

toàn quốc tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dành toàn bộ thời gian để chia sẻ 

và trao đổi về STEM. Tại New Zealand, giáo dục STEM chủ yếu khơi gợi đam mê học tập, 

kích thích tư duy logic và khả năng phản biện của học sinh. Các kiến thức trong giáo dục 

STEM ở quốc gia này tập trung về robot, trí tuệ nhân tạo và phát triển kỹ thuật số.   

STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics 
(Nguồn: Internet) 
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Ở Việt Nam, dù mới du nhập từ năm 2012, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà khoa 

học, giáo viên đã đánh giá cao mô hình giáo dục này đối với sự phát triển của thế hệ trẻ. Giáo 

dục STEM đã được đề cập trong các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung 

học kể từ năm học 2017-2018. Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục chỉ đạo các địa 

phương trên toàn quốc tích hợp STEM trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông ở các môn liên quan. 

Một số chương trình, hoạt động thúc đẩy giáo dục STEM tại TP.HCM 

Kể từ năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã ban hành hướng dẫn về 

thực hiện dạy học theo định hướng giáo dục STEM trong các trường phổ thông, giúp giáo 

viên đứng lớp xác định các chủ đề liên môn trong mỗi tiết dạy, tạo ra các hoạt động dạy học 

kết nối kiến thức học đường với thế giới thực, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Nhiều trường 

phổ thông trên địa bàn TP.HCM tiên phong áp dụng STEM từ sớm và đã gặt hái được một số 

kết quả khả quan.  

Một điểm sáng trong việc triển khai hoạt 

động giáo dục STEM tại Quận 3 là 

Trường THCS Lê Quý Đôn. Mô hình giáo 

dục STEM của trường đã đạt giải Nhất 

trong cuộc thi I-Star do Sở Khoa học và 

Công nghệ TP.HCM tổ chức năm 2019 về 

giải pháp đổi mới sáng tạo. 

Nhằm phục vụ giáo dục STEM, Trường 

đã đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

với việc xây dựng phòng thực hành 

STEM trang bị máy in 3D, nhiều bộ công 

cụ và thiết bị khác nhằm tạo môi trường 

học tập, thực hành cho học sinh, giúp các 

em ứng dụng kiến thức đã học trên lớp vào đời sống thực tiễn, hiểu rõ các nguyên lý khoa 

học và sáng tạo ra những sản phẩm yêu thích. Bên cạnh đó, trường ứng dụng phần mềm 

học liệu số 3D Mozabook, Mozaweb trong giảng dạy, sử dụng hệ thống kính thực tế ảo (VR-

Virtual Reality) trong các tiết học STEM, tạo ra giờ học trực quan, sinh động. Song song đó, 

Trường đã thành lập các câu lạc bộ robot và lập trình hoạt động khá mạnh, thường xuyên 

tham gia các hội thi robot, lập trình cũng như phát triển đội ngũ học sinh tham gia các liên 

hoan khoa học, các hoạt động giáo dục STEM trên địa bàn Thành phố.  

Để đưa giáo dục STEM vào nhà trường, đội ngũ giáo viên có vai trò rất quan trọng. Trường 

đã thành lập tiểu ban giáo dục STEM, có nhiệm vụ tham mưu trực tiếp và thường xuyên cho 

hiệu trưởng về kế hoạch thực hiện các chủ đề STEM trong năm học, tập huấn cho đội ngũ 

giáo viên bộ môn, đưa tinh thần STEM vào trong các bài dạy trên lớp.  

Hoạt động triển khai STEM tại trường Lê Quý Đôn, 
Quận 3, TP.HCM 
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Theo chia sẻ của cô Cao Phần Hà Vy (giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn), hoạt động giáo 

dục STEM được trường triển khai từ năm học 2017-2018, đã tác động tích cực đến sự hình 

thành và phát triển nhân cách, trau dồi kỹ năng, thái độ học tập cho học sinh, góp phần giáo 

dục hướng nghiệp ở bậc THCS, nhất là giáo dục tinh thần yêu thích ứng dụng KH&CN vào 

đời sống thực tiễn. 

Trong năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã 

ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy các hoạt động trao đổi và đồng hành phát triển mô hình giáo 

dục STEM tại TP.HCM. Thông qua hợp tác này, QTSC (nơi có nhiều sản phẩm, dự án và nhiều 

hoạt động liên quan đến giáo dục nói chung, STEM nói riêng) mong muốn thúc đẩy các sản 

phẩm công nghệ của doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục STEM, góp phần định hướng nghề 

nghiệp và nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông trên địa bàn Thành phố. 

Có vai trò nòng cốt trong việc triển 

khai giáo dục STEM, đội ngũ giáo 

viên cần phải được đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao nghiệp vụ và kỹ 

năng thường xuyên. Gần đây, Sở 

Khoa học và Công nghệ đã phối hợp 

cùng Thành đoàn TP.HCM và tập 

đoàn Abbott Việt Nam tổ chức 

chương trình tập huấn trực tuyến 

“STEM - phương pháp giáo dục và trải 

nghiệm thực tiễn” nhằm kết nối đội 

ngũ giáo viên và các thế hệ học sinh 

cùng học hỏi, trau dồi, hoàn thiện 

nhận thức về giáo dục STEM. Chương trình có sự tham gia của TS. Nguyễn Thành Hải (Viện 

Nghiên cứu giáo dục STEM, Đại học Missouri, Hoa Kỳ), chuyên gia hàng đầu về STEM, với 

những chia sẻ hữu ích để áp dụng hiệu quả giáo dục STEM. Theo đó, các trường cần có sự 

chuẩn bị về tư duy, nội dung để học sinh học tập, thực hành; các kiến thức phải được tích 

hợp lồng ghép vào các chương trình học ngay từ nhỏ, theo hướng gợi mở phù hợp với tâm 

sinh lý, sở thích của từng lứa tuổi học sinh.  

Ngoài yếu tố con người, cơ sở vật 

chất, không gian học tập đóng vai trò 

kích thích sự hứng thú của các em học 

sinh và hỗ trợ triển khai các hoạt động 

giáo dục STEM hiệu quả. Bên cạnh 

việc trang bị các thiết bị hiện đại, các 

phòng thí nghiệm trong các trường phổ 

thông, nhiều đơn vị, doanh nghiệp cung 

cấp giải pháp giáo dục cũng đã xây 

dựng nhiều trung tâm giáo dục STEM, 

với đầy đủ tiện nghi vật chất. Ví dụ như 

Tập huấn “STEM - phương pháp giáo dục và trải nghiệm 
thực tiễn” ngày 12/12/2021. (Nguồn: Thanhuytphcm.vn) 

Học sinh tham quan và trải nghiệm tại Trung tâm đào 
tạo STEAMZONE. (Nguồn: nhandan.com.vn) 
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Trung tâm đào tạo STEAMZONE (tại Công viên phần mềm Quang Trung), có quy mô lớn 

nhất ở TP.HCM, cũng như tại Việt Nam.  

Với mục tiêu ứng dụng mô hình giảng dạy STEM vào quá trình học của các em học sinh, giúp 

các em nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, STEAMZONE là nơi 

lý tưởng để các em học hỏi, trải nghiệm các vấn đề thực tế, hiện thực hóa những ý tưởng hay 

sáng tạo ra một sản phẩm cụ thể. Không gian học tập, sáng tạo này được trang bị cơ sở vật 

chất hiện đại với máy in 3D, máy cắt laser, các mô hình robot, bảng tương tác,… phục vụ cho 

các hoạt động giáo dục STEM. Tại đây, các em học sinh có cơ hội tiếp cận với các chương 

trình học STEM được biên soạn kỹ càng, bài bản, tổng hợp từ các chuyên gia hàng đầu ở 

nước ngoài. Trong quá trình học, các em sẽ phát triển kỹ năng 4C (Creative: kỹ năng sáng 

tạo; Critical Thinking: tư duy phản biện; Collaboration: kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm; 

Communication: kỹ năng giao tiếp) cũng như có cơ hội trực tiếp khám phá các công nghệ 

mới, tân tiến. STEAMZONE cũng là một địa chỉ uy tín đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 

giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó, áp dụng mô hình giáo dục STEM vào 

trường học. Thư viện bài học STEM của Trung tâm là kho học liệu giúp giáo viên soạn bài 

giảng STEM, xây dựng hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng môn học cũng như hỗ trợ học 

sinh thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học tại các trường phổ thông. 

  

 

* Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu nhi TP.HCM do Sở Khoa học và Công 

nghệ phối hợp Thành Đoàn TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo và Liên hiệp Các hội 

Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM tổ chức thường niên. Cuộc thi gồm hai nội dung: Sản 

phẩm sáng tạo (mô hình, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật,… thuộc các lĩnh vực) và Liên 

hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm học thuật, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Đối tượng thi 

“Sản phẩm sáng tạo” là tất cả thanh thiếu nhi trên địa bàn Thành phố từ 6–18 tuổi, có 

thể thi cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 5 người/nhóm). Các câu lạc bộ, đội, nhóm học 

thuật, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của các trường tiểu học, trung học cơ sở và 

trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố sẽ nghiên cứu, thực hiện sản phẩm trưng 

bày, trình diễn và thuyết trình về mô hình, sản phẩm liên quan đến chủ đề cụ thể tại 

Liên hoan. Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm cho từng đọn vị. Các nội dung đạt giải 

sẽ được lựa chọn để tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi toàn quốc. 

* Cuộc thi Coding Olympics Vietnam do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối 

hợp với iGroup MangoSTEEMS và KDI Education tổ chức thường niên, nhằm nâng 

cao kiến thức, kĩ năng về lập trình và tư duy logic dành cho các học sinh từ lớp 3 đến 

lớp 6, với hai bảng thi: bảng A (gồm khối 3 và 4), bảng B (gồm khối 5 và 6). Cuộc thi 

được phát triển trên cơ sở giải pháp dạy tư duy lập trình dành cho trẻ em Code 

Monkey, sử dụng ngôn ngữ lập trình CoffeeScript, một trong những chương trình dạy 

lập trình cho trẻ em hiện được dùng nhiều trên thế giới. CodeMonkey được thiết kế 

theo chuẩn CCSS (Common Cores Standards) của Mỹ. 
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Ngoài ra, để đẩy mạnh giáo dục STEM, Thành phố đã tạo nhiều sân chơi cho các em thử sức 

bằng những cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ STEM, ngày hội 

STEM,… Hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đều phối hợp với các Sở, Ngành tổ chức 

nhiều cuộc thi dành cho học sinh, giúp các em phát huy khả năng tư duy, sáng tạo, khả năng 

thực hành, vận dụng các kiến thức đã học, tạo ra những sản phẩm và giải quyết các vấn đề 

thực tế trong cuộc sống, ví dụ như cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu nhi TP.HCM, 

Coding Olympics Vietnam,... 

Với nhiều hoạt động được triển khai, giáo dục STEM trên địa bàn Thành phố đã bước đầu 

gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để giáo dục STEM có thể phát triển bền vững 

trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tiến bộ của KH&CN, theo nhiều chuyên gia, 

cần phải đẩy mạnh hệ sinh thái giáo dục STEM, trong đó có sự tham gia, gắn kết chặt chẽ 

của các tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các trường phổ thông. 

Như Hà 

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Thanh Nga. Sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số với mô hình giáo dục STEM cho thanh thiếu niên.  
https://doimoisangtao.vn/giai-thuong-dmst/2021/8/16/ma-so-n2066-giao-duc-stem-thuc-day-tu-duy-
sang-tao-nang-cao-hieu-qua-giao-duc 

[2] Minh Hiệp. STEM - phương pháp giáo dục và trải nghiệm thực tiễn. 
http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/hoc-tap/san-sang-buoc-vao-ky-nguyen-so-voi-mo-hinh-giao-duc-
stem-cho-thanh-thieu-nien 

[3] Quản Tuấn Anh. Chương trình giáo dục STEM ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp. 
https://www.quanlynhanuoc.vn/2021/05/18/chuong-trinh-giao-duc-stem-o-viet-nam-thuc-trang-va-
giai-phap/ 

[4] Giáo dục sáng tạo STEM: từ lớp học đến giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. 
https://tgs.vn/dong-chay/giao-duc-sang-tao-stem-tu-lop-hoc-den-giai-quyet-nhung-van-de-trong-
cuoc-song/ 

[5] Giáo dục STEM tại Việt Nam: công cụ và phương thức. 
http://hdll.vn/vi/thong-tin-ly-luan---thuc-tien/giao-duc-stem-tai-viet-nam-cong-cu-va-phuong-thuc.html 

[6] Thảo Nguyên. Trao giải cuộc thi Coding Olympics VietNam 2020 khu vực TP.HCM. 
https://giaoducthoidai.vn/tre/trao-giai-cuoc-thi-coding-olympics-vietnam-2020-khu-vuc-tphcm-
0byyWgXMR.html 

[7] Cuộc thi sáng tạo lớn dành cho tất cả các em học sinh TP.Hồ Chí Minh.  
http://khoahoctre.com.vn/cuoc-thi-sang-tao-lon-danh-cho-tat-ca-cac-em-hoc-sinh-tp-ho-chi-minh/ 
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Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Ô tô mới 

phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 

Ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng tại Việt Nam, trong đó, phương 

tiện giao thông là một nguồn phát thải lớn. Để giảm thiểu tải lượng ô nhiễm, kể từ 

ngày 01/01/2022, ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn 

khí thải Euro 5. 

 
Chất lượng không khí tại TP.HCM đang chịu nhiều áp lực từ các phương tiện giao thông.      

(Nguồn: cadn.com.vn) 

Ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng 

Ô nhiễm không khí xảy ra khi có khói bụi hoặc các khí lạ được đưa vào không khí (chủ 

yếu là do bụi mịn PM2.5 và PM10) làm thay đổi nhiều về thành phần không khí. Khi người 

ta hít thở, các hạt PM2.5 và PM10 trong không khí sẽ thâm nhập sâu vào phổi và hệ thống 

tim mạch, gây ra các bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính 

và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.  

Ô nhiễm không khí đe dọa sức khỏe của người dân ở khắp nơi trên thế giới. Theo Báo 

cáo Tình trạng không khí toàn cầu 2020 do Viện Ảnh hưởng Sức khoẻ (HEI - Đại học 

Washington) và Viện Đo lường và Đánh giá sức khoẻ (Đại học British Columbia) thực 

hiện, ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm (trong đó, khoảng 4 triệu 

ca tử vong xảy ra ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương), ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người và tăng trưởng kinh tế, gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới 5 nghìn tỷ USD mỗi 

năm.  

Theo tiêu chuẩn đánh giá về chất lượng không khí (Air Quality Index - AQI) trên thế giới, 

không khí ô nhiễm khi mức độ sạch đạt khoảng 150-200 điểm; từ 201-300 điểm là tình 

trạng ô nhiễm cực kỳ cấp bách (ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người). 
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Tại một số đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, chỉ số AQI trong ngày trung bình là 122-178 

điểm; vào các khung giờ cao điểm, khi xảy ra các vụ ùn tắc giao thông, chỉ số AQI vượt 

hơn 200 điểm. Trong nhiều đợt ô nhiễm với mức độ cao, bụi mịn PM 2.5 bao phủ cả bầu 

trời, hạn chế cả tầm nhìn ở những nơi này. Có thể thấy, Việt Nam đang đứng ở ngưỡng ô 

nhiễm không khí nghiêm trọng, tác nhân gây ra trung bình khoảng 60.000 ca tử vong mỗi 

năm (theo ước tính của WHO). 

 

Tòa nhà Bitexco (Quận 1), chìm trong trong lớp mù ngày 12/11/2021, ngày Airvisual dự báo có 

nhiều nơi xảy ra ô nhiễm không khí cao (Nguồn: laodong.vn). 

Có nhiều nguyên nhân gây nên ô nhiễm không khí, từ tự nhiên đến nhân tạo. Tuy nhiên, 

nguyên nhân chính vẫn là từ con người, qua các hoạt động hàng ngày, như sản xuất nông 

nghiệp, công nghiệp và quan trọng nhất là giao thông vận tải.  

Theo các số liệu thống kê, năm 2015, toàn quốc có hơn 2,9 triệu xe  ô tô và 47,7 triệu xe 

mô tô, xe máy (riêng tại TP.HCM, đến tháng 7/2020, có hơn 600.000 xe ô tô và khoảng 

7,3 triệu xe gắn máy), số lượng khổng lồ các phương tiện giao thông này đã xả trực tiếp 

vào không khí rất nhiều chất độc hại như carbon monoxide (CO), volatile organic 

compounds (VOCs), nitro dioxide (NO2), sulfur dioxide (SO2),... ảnh hưởng trực tiếp tới 

sức khỏe con người. Khí thải từ các phương tiện giao thông hiện đang là tác nhân chính 

(chiếm hơn 70%) gây nên ô nhiễm không khí tại Việt Nam hiện nay.  

Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các phương tiện tham gia giao thông 

Để hạn chế ô nhiễm do tác động trực tiếp từ các phương tiện giao thông, ngay từ năm 

2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, quy định về “lộ trình áp 

dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 
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mới”. Trong đó, quy định các loại ô tô, mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 

phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (Euro 4) từ tháng 2/2017. Đến 01/01/2022, các loại 

ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải tương ứng mức 5 

(Euro 5). Euro 5 là phiên bản thứ 5 được EU chính thức đưa vào tiêu chuẩn khí thải (tháng 

9/2009), một trong những tiêu chuẩn khí thải được nhiều quốc gia áp dụng trên thế giới. 

  

 

 

 

 

 

So với các tiêu chuẩn khí thải Euro trước đó, Euro 5 thắt chặt các giới hạn về lượng chất 

thải từ động cơ diesel và yêu cầu công nghệ cao hơn. Nếu như trước đây, xe có động cơ 

không đạt chuẩn Euro 4 chỉ cần nâng cấp linh kiện, điều chỉnh và xử lý các bộ phận xúc 

tác, thì đối với Euro 5, tất cả các xe sử dụng động cơ diesel phải có thêm các bộ lọc hạt 

mới có thể đáp ứng được giới hạn xả thải quy định. Các mẫu xe mới sẽ phải lắp đặt thiết 

bị cảm biến khí thải (OBD) để kiểm soát mức khí thải. Trong quá trình sử dụng, biến động 

(tăng, giảm) lượng khí thải sẽ được OBD giám sát và báo cáo cho hệ thống. Ngoài ra, với 

Euro 5, năng lực thử nghiệm của đơn vị cấp chứng nhận động cơ đạt tiêu chuẩn (độc lập 

với nhà sản xuất) cũng có yêu cầu cao hơn, trình độ nhân lực tham gia công tác thử 

nghiệm cũng phải cao. 

Bảng 1: Các giới hạn về lượng khí thải của tiêu chuẩn Euro 5 

Chỉ số Động cơ xăng Động cơ diesel 

CO (g/km) 

HC (g/km) 

NOx (g/km) 

PM (g/km) 

HC + NOx (g/km) 

1,0 

0.10 

0,06 

0.005 (phun xăng trực tiếp) 

- 

0.50 

- 

0.18 

0.005 

0.23 

Nguồn: www.vr.org.vn 

Tiêu chuẩn Euro 5 hiện đang là mức cao nhất trong lộ trình giới hạn khí thải của các 

phương tiện giao thông, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Ngay từ 

năm 2021, một số hãng xe đã có những thay đổi nhất định để sẵn sàng thích ứng với tiêu 

chuẩn Euro 5, qua việc chủ động lên kế hoạch đầu tư, nâng cấp các thiết bị và công nghệ 

cho các mẫu xe mới. Ví dụ, VinFast đã có hai dòng xe được kiểm định khí thải đạt chuẩn. 

Tiêu chuẩn khí thải Euro bao gồm định mức về nồng độ các loại khí sinh ra trong quá 
trình hoạt động của xe như nitrogen oxide (NOx), hydrocarbons (HC), carbon monoxide 
(CO) và hạt vật chất (PM), được các nước thành viên EU thông qua và áp dụng. Định 
mức khí thải này đối với các loại xe là khác nhau (xe tải khác xe con, xe chạy dầu diesel 
khác xe chạy xăng). Có 6 tiêu chuẩn Euro về khí thải, từ Euro 1 đến Euro 6. 

Nguồn: vr.org.vn 
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Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), để có thể đạt được tiêu chuẩn khí 

thải mức Euro 5, cần phải có sự đồng bộ giữa động cơ ô tô và nhiên liệu sử dụng. Khi động 

cơ đáp ứng Euro 5, thì xăng và dầu diesel cũng phải đáp ứng Euro 5 mới đảm bảo được 

mục tiêu khí thải sạch hơn. Hiện nay, dầu diesel DO 0,001S-V (do Petrolimex phân phối) 

đạt tiêu chuẩn Euro 5 đã được bán tại hơn 1.100 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc. Riêng 

xăng tiêu chuẩn Euro 5 dự kiến sẽ có mặt tại một số thành phố lớn từ đầu năm 2022. 

Có thể thấy, việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới (Euro 5) đối với các loại xe ô tô sản 

xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới sẽ góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của các phương 

tiện giao thông đến môi trường, đặc biệt là trong điều kiện mật độ ô tô tham gia giao thông 

ngày càng tăng tại Việt Nam. Động thái này định hướng cho các nhà sản xuất ô tô tại Việt 

Nam tăng cường chuyển đổi, sử dụng các công nghệ thân thiện hơn với môi trường; các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhiên liệu triển khai phương án cung ứng nhiên liệu 

phù hợp. Ở góc độ người tiêu dùng, khi khai thác, sử dụng ô tô được sản xuất, lắp ráp 

mới phù hợp với tiêu chuẩn Euro 5, cũng cần lưu ý sử dụng đúng loại nhiên liệu thích 

hợp, để vừa đáp ứng được yêu cầu giảm thiểu tác động đến môi trường, vừa bảo vệ tốt 

cho phương tiện của mình trong quá trình sử dụng, lưu thông. 

Vân Anh 

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Báo cáo Tình trạng Không khí Toàn cầu 2020 
https://moitruong.com.vn/tai-lieu/bao-cao-tinh-trang-khong-khi-toan-cau-2020-22484.htm 

[2] P.Q .Tác hại khôn lường từ ô nhiễm không khí đến sức khỏe. 
https://tuoitre.vn/tac-hai-khon-luong-tu-o-nhiem-khong-khi-den-suc-khoe-20191031145301405.htm 

[3] Ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông – (Bài 1): Thực trạng đáng báo động 
https://drvn.gov.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/o-nhiem-khong-khi-tu-phuong-tien-giao-thong-bai-1-thuc-
trang.html?site=20830 

[4] Vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động giao thông đô thị gây ra tại Việt Nam 
https://drvn.gov.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/van-de-o-nhiem-moi-truong-do-hoat-dong-giao-thong-do-
thi-gay.html?site=20830 

[5] Chính thức áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 - Euro 5 tại Việt Nam từ ngày 1/1/2022 
https://www.mt.gov.vn/tthc/tin-tuc/77484/chinh-thuc-ap-dung-tieu-chuan-khi-thai-muc-5---euro-5-
tai-viet-nam-tu-ngay-1-1-2022.aspx 
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NHẬN ĐỊNH 

Kinh tế truyền thống thường được vận hành theo mô hình tuyến tính “Tài nguyên thô – 

Sản xuất – Phân phối tiêu dùng – Sử dụng – Chất thải (tiêu hủy/chôn lấp)”. Kinh tế tuyến 

tính càng phát triển thì các hoạt động khai thác tài nguyên và tạo ra chất thải sẽ diễn ra 

càng nhiều, các nguồn tài nguyên càng nhanh cạn kiệt và ô nhiễm môi trường ngày càng 

trầm trọng.  

Để phát triển, nhưng vẫn đảm bảo khai thác, sử dụng một cách hợp lý các nguồn tài 

nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nền kinh tế cần phải được vận hành theo phương 

thức khác với mô hình tuyến tính truyền thống. Theo các chuyên gia, đó phải là “kinh tế 

tuần hoàn”, mô hình với nguyên lý cơ bản là “mọi thứ đều là đầu vào đối với thứ khác”.  

Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã định nghĩa, kinh tế tuần hoàn 

(KTTH) là chu trình sản xuất khép kín, các chất thải được quay trở lại, trở thành nguyên liệu 

cho sản xuất, từ đó giảm mọi tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe 

con người. Với Quỹ Ellen MacArthur Foundation, một tổ chức chuyên hoạt động vì sự phát 

triển KTTH, đó là nền kinh tế được tổ chức theo hướng không có chất thải và chất ô nhiễm, 

lưu thông các sản phẩm và vật liệu ở mức giá trị cao nhất của chúng, và tái tạo tự nhiên. 

KTTH góp phần gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, giảm thiểu việc khai thác tài nguyên, 

giảm chi phí xử lý chất thải và giảm ô nhiễm môi trường. 

Có thể nói, việc chuyển đổi từ kinh tế tuyến tính sang KTTH là thiết yếu đối với tất cả các 

quốc gia, do các góc độ: (1) Tránh phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu thô, mà các nguồn 

này ngày càng cạn kiệt, không thể tái tạo; (2) Giảm thiểu phát thải khí nhà kính, đặc biệt là 

CO2, làm gia tăng quá trình biến đổi khí hậu cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng; và (3) 

Tạo ra các cơ hội về kinh tế, đặc biệt là đối với doanh nghiệp và khoa học trong lĩnh vực đổi 

mới sáng tạo, thiết kế và tái chế. Trong xu thế này, Việt Nam và TP.HCM cũng không ngoại 

lệ. Ở cấp độ quốc gia, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về chuyển 

đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải. Chiến lược 

quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 vừa được Chính phủ 

phê duyệt cũng khẳng định rõ, tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế 

gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về 

môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng 

góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.  

Mặc dù chưa có chương trình, kế hoạch chuyên đề về phát triển KTTH nhưng nhiều nội dung 

cốt lõi hướng tới sự phát triển KTTH đã được TP.HCM lồng ghép trong các chủ trương, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố xác định mục tiêu đổi mới mô hình tăng 

trưởng theo hướng phát triển kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh, kết hợp có hiệu quả phát 

triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu trên cơ sở nâng cao năng suất 

lao động, ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

phát huy lợi thế so sánh, chủ động hội nhập quốc tế. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian 

qua, Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều nội dung nhằm xây dựng các yếu tố nền tảng, 

tạo nên hệ sinh thái khuyến khích, thúc đẩy phát triển KTTH, như xây dựng chính quyền điện 
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tử, thành phố thông minh và đặc biệt chú trọng thúc đẩy phát triển KH&CN, xây dựng hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, coi đây là giải pháp chủ đạo phát triển KTTH.  

Các chuyên gia, các nhà nghiên cứu tại Thành phố đã hưởng ứng rất tích cực các động thái 

thúc đẩy triển khai mô hình KTTH, phát triển bền vững của chính quyền, theo các hướng: 

sản xuất sạch hơn; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tái sử dụng các nguồn tài 

nguyên một cách hiệu quả, và đã đạt được một số thành quả ban đầu. Đặc biệt, việc nghiên 

cứu chế tạo các loại vật liệu thân thiện với môi trường đã có những bước tiến đáng chú ý. 

Aerogel là một ví dụ. Đây là loại vật liệu được kỳ vọng sẽ mở ra một cuộc cách mạng vật 

liệu nhờ khả năng cách âm, cách nhiệt, cách điện ưu việt của nó. Qua nghiên cứu của các 

chuyên gia tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), nhiều loại vật liệu 

aerogel có giá trị đã được sản xuất thành công từ những phế phẩm, phụ phẩm của các quá 

trình sản xuất nông nghiệp và công nghiệp rất phổ biến tại Việt Nam hiện nay (rơm rạ, phụ 

phẩm nông nghiệp, tro bay,…). Công nghệ này đã được các nhà đầu tư, doanh nghiệp đón 

nhận, vận dụng vào sản xuất và cung ứng sản phẩm ra thị trường, vừa góp phần mang lại 

lợi nhuận cho doanh nghiệp, vừa đóng góp hữu hiệu vào các nỗ lực giảm thiểu phát thải, 

bảo vệ môi trường sống.  

Có thể thấy, để phát triển KTTH, phát triển bền vững, rất cần sự chung tay, góp sức của 

nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Trong đó, nguồn nhân lực khoa học có trình độ có vai trò thiết 

yếu, giúp giải quyết các bài toán về khan hiếm nguyên liệu, sử dụng năng lượng bền vững, 

hạn chế tối đa chất thải trong từng giai đoạn của vòng đời sản phẩm, tái sử dụng nguyên 

vật liệu,… Đây cũng là một trong những mục tiêu của TP.HCM trong thu hút và trọng dụng 

nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học - công nghệ; tập 

trung vào những ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, giá trị tăng cao, có vai trò quyết 

định, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố 

nhanh và bền vững. 
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