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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Làm chủ công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới 

Trong những năm gần đây, công nghệ giải trình tự gene nhằm chẩn đoán sớm và 

phòng chống sự lây lan bệnh dịch trong cộng đồng ngày càng thu hút các nhà khoa 

học. Những thành công trong xây dựng quy trình giải trình tự hệ gene virus SARS-

CoV-2, quy trình phát hiện ctDNA trong giai đoạn sớm của ung thư, xác định vi 

khuẩn đa kháng thuốc gây nhiễm khuẩn trong bệnh viện, đã cho thấy khả năng làm 

chủ công nghệ của đội ngũ khoa học Việt Nam trong lĩnh vực y tế. 

Giải trình tự bộ gene (hoặc giải trình tự toàn bộ bộ gene) là một xét nghiệm toàn diện, có 

khả năng phát hiện gần như tất cả các biến thể DNA trong bộ gene, được dùng để xác 

định toàn bộ cấu trúc di truyền của một sinh vật hoặc loại tế bào cụ thể. Dùng phương 

pháp để tìm những thay đổi trong các khu vực của bộ gene, giúp các nhà khoa học hiểu 

được tình trạng các bệnh cụ thể, ví dụ như ung thư. Bên cạnh đó, kết quả giải trình tự 

gene cũng có thể dùng để chẩn đoán và điều trị. Cho đến nay, việc giải trình tự gene cho 

phép chẩn đoán hơn 6.000 tình trạng bệnh và được liệt kê trong cơ sở dữ liệu Di truyền 

Mendel ở người (www.omim.org). 

Trong chuỗi xoắn kép DNA, 4 gốc 

hóa học luôn có xu hướng liên kết 

với cùng một đối tác để tạo thành 

cặp bases, adenine (A) luôn bắt cặp 

với thymine (T) và cytosine (C) bắt 

cặp với guanin (G). Sự liên kết theo 

cặp này chính là nền tảng cho cơ 

chế mà các phân tử DNA được sao 

chép khi phân chia tế bào, đồng thời 

đây cũng là cơ sở cho các phương 

pháp thực hiện thí nghiệm giải trình 

tự gene.  

Năm 1977, nhà hóa sinh học người Anh Frederick Sanger và cộng sự đã phát triển một 

phương pháp để giải trình tự DNA, được gọi là Phương pháp giải trình tự kết thúc chuỗi 

(Chain-Termination Sequencing Method - CTSM) bằng việc sử dụng các deoxy nucleotide 

đã bị chỉnh sửa làm mất nhóm hydroxyl ở đầu 3’ của phân tử đường. Phương pháp này 

    àng tự động hóa, không   ng các chất độc hại nên được sử  ụng phổ biến cho giải 

trình tự DNA t  những năm 19   cho đến nay  

Với những tiến bộ công nghệ, trình tự bộ gene người đầu tiên đã được giải mã bằng 

phương pháp  anger vào năm    3 với sự hợp tác của 1   uốc gia  o    đ ng đầu, ghi 

nhận trình tự bộ gene người ch a khoảng 2,85 tỷ cặp bases. Kết quả hoàn thiện của 

nghiên c u được công bố trong bài báo Finishing the euchromatic sequence of the human 

genome trên tạp chí Nature năm    4  Tuy nhiên, nghiên c u tiêu tốn rất nhiều thời gian và 

Cấu trúc DNA (Nguồn: www.sigmaaldrich.com) 
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nguồn lực  o phương pháp  anger thực hiện với các đoạn DNA ngắn (khoảng 900-1.200 

cặp bases), nên không hiệu quả cho các dự án có quy mô lớn  Do đó, Viện Nghiên c u hệ 

gene người quốc gia (NHGRI - M ) đã khởi động chương trình đầu tư với mục tiêu làm 

giảm chi phí giải mã hệ gene người xuống 1     U D trong vòng 1  năm   ây là động lực 

thúc đẩy sự phát triển và thương mại hóa các công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới. 

Công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới 

Năm     , nền tảng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới (Next Generation 

Sequencing – NGS) đã được giới thiệu, có thể khuếch đại hàng triệu bản sao của một 

đoạn DNA cụ thể cùng một lúc, giúp nâng cao hiệu suất của quá trình giải mã hệ gene. Sự 

khác biệt chính giữa giải trình tự Sanger và NGS bắt nguồn t  khối lượng giải trình tự, 

NGS cho phép xử lý song song hàng triệu phản  ng, với dữ liệu đầu ra lớn, độ nhạy và 

tốc độ cao và tiết kiệm chi phí hơn  Rất nhiều dự án giải trình tự bộ gene mất nhiều năm 

với phương pháp  anger giờ đây có thể được hoàn thành trong vòng vài giờ bằng NGS. 

Có thể kể đến một số công nghệ N   đang được  ng  ụng rộng rãi hiện nay như: 

– Công nghệ giải tr nh tự Pyrosequencing 454: được phát triển bởi 4 4  i e  cience 

vào năm     , là một hệ thống giải trình tự DNA   bước, có độ tương đồng cao với dung 

lượng lớn hơn rất nhiều so với hệ thống giải trình tự Sanger. Công nghệ pyrosequencing 

dựa trên nguyên lý “giải trình tự bằng tổng hợp”, bao gồm: khởi động một sợi DNA đã 

được giải trình tự và giải trình tự sợi bổ sung bằng phản  ng của enzyme. Hệ thống giải 

trình tự được 400-600 triệu cặp bases trong vòng 10 giờ, giúp giảm giá thành đáng kể so 

với khi sử dụng phương pháp  anger để giải trình tự một số lượng lớn DNA. 

– Công nghệ giải tr nh tự      Sequencing By Synthesis): được phát triển bởi Solexa 

(sau này là Illumina) vào năm   05, sử dụng 4 nucleoti e đánh  ấu huỳnh  uang để giải 

trình tự hàng chục triệu cụm đồng thời trên bề mặt dòng chảy tế bào. Phương pháp giải 

trình tự SBS có khả năng xử lý đồng thời số lượng cực lớn các đoạn DNA cần đọc trình tự 

với độ bao phủ đồng nhất, giúp kết quả xác định biến dị di truyền có độ tin cậy cao. Khối 

lượng mẫu lớn cho phép sử dụng các công cụ thống kê, tương tự như các phương pháp 

truyền thống trong việc xác định thể đồng hợp, dị hợp và phân biệt lỗi. 

– Công nghệ giải tr nh tự    iD     uencing by Oligonucleotide Ligation and Detection): 

được phát triển bởi  i e Technologies và đã có mặt trên thị trường t  năm    6. Công 

nghệ này được thiết kế dựa trên nguyên lý gh p nối, toàn bộ geneome được cắt thành 

các đoạn DNA ngắn, sau đó t ng đoạn được gắn với các adapter rồi cố định vào các hạt 

t . Quá trình giải trình tự được thực hiện thông  ua các oligonucleoti e được đánh  ấu 

huỳnh quang. Dữ liệu của hệ thống có thể đạt khoảng hơn 1 tỷ đoạn được đọc sau mỗi 

lượt chạy, kích thước và độ tin cậy của mỗi đoạn DNA được đánh giá là tương đương so 

với hệ thống của Illumina, trong khi đó chi phí thiết bị của công nghệ SOLiD thấp hơn 

đáng kể so với các hệ thống khác cùng thế hệ. 

– Công nghệ giải tr nh tự Nano all s  u ncing: là một công nghệ mới, tiên tiến, được 

phát triển bởi Complete Genomics (sau này là Viện Genomics Bắc Kinh), có mặt trên thị 

trường t  năm    9. Trong công nghệ này, các đoạn DNA được khuếch đại rồi cuộn lại 

thành các quả cầu nano DNA. Các nucleotide huỳnh quang liên kết với các nucleotide bổ 

sung và sau đó được polymer hóa để tạo ra các trình tự neo liên kết với các trình tự đã 
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biết trên khuôn mẫu DNA. Phương pháp giải trình tự DNA này cho phép số lượng lớn các 

quả cầu nano DNA được giải trình tự mỗi lần chạy, với chi phí thuốc thử thấp hơn so với 

các nền tảng giải trình tự thế hệ tiếp theo khác.  

–  ông nghệ giải tr nh tự đ n  hân tử thời gian thực (Single Molecular Real-Time): là 

phương pháp giải trình tự DNA phân tử đơn song song, được phát triển bởi Pacific 

Bioscatics, đã thương mại hóa t  năm   11    RT xác định trình tự DNA bằng cách 

“quan sát” quá trình tổng hợp một chuỗi DNA tự nhiên bằng DNA polymerase đơn lẻ, các 

tín hiệu t  nucleoti e được đánh  ấu phosphate sẽ được phát hiện theo thời gian thực 

giúp xác định chính xác nucleotide nào trong 4 loại nucleoti e đang được gắn vào mạch. 

Do đó, khi đoạn DNA được sao ch p xong thì máy cũng xác định xong trình tự đoạn DNA. 

Công nghệ này rất hữu ích cho các  ng  ụng giải trình tự toàn bộ hệ gene của các sinh 

vật chưa có thông tin về hệ gene  

Hiện nay, các phương pháp giải trình tự gene thế hệ mới NGS có thể giúp chẩn đoán, xác 

định chính xác nhiều đột biến mới của các dạng ung thư và sự xuất hiện của các dạng virus 

mới  Hơn nữa, các công nghệ NGS không ng ng được cải tiến, với chi phí rẻ và hiệu quả 

cao,  ng dụng trong chẩn đoán, có thể giúp người bệnh chủ động điều trị kịp thời. 

Ứng dụng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới tại Việt Nam 

Thời gian qua, các nhà khoa học Việt Nam đã có nhiều nghiên c u  ng dụng công nghệ 

giải trình tự gene thế hệ mới trong chẩn đoán bệnh và các dịch bệnh mới xuất hiện, t  giải 

trình tự gene virus SARS-CoV-  đến chẩn đoán sớm các bệnh ung thư; xác định các mối 

nguy hiểm t  vi khuẩn gây bệnh trong các cơ sở y tế. 

Xác định nguồn gốc lây lan của virus 

Nhằm đáp  ng yêu cầu xác định nguồn gốc virus trong thời gian ngắn,  ng dụng công 

nghệ hiện đại, nhiệm vụ KH&CN “Giải trình tự denovo virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm 

đường hô hấp cấp Covid-19 bằng hệ máy giải trình tự thế hệ mới PacBio Sequel” được 

Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp với 

Viện Công nghệ sinh học, Viện Pasteur TP.HCM và Viện Vệ sinh dịch t  Trung ương thực 

hiện t  năm     , và được nghiệm thu, công bố kết quả vào tháng 6/2021. 

 ây là nghiên c u đầu tiên của các nhà khoa học Việt Nam trong việc xây dựng quy trình 

công nghệ giải trình tự hệ gene virus SARS-CoV-2 bằng k  thuật giải trình tự hệ gene 

đoạn dài đơn phân tử theo thời gian thực (SMRT) trên hệ thiết bị giải trình tự thế hệ mới 

PacBio SEQUEL. Thời gian thực hiện chỉ mất khoảng 48 giờ, thay vì 72 giờ như các 

phương pháp khác  Quy trình được xây dựng bao gồm 6 bước: (1) Nuôi cấy và tách chiết 

ARN virus; (2) Tổng hợp cDNA sợi đôi từ ARN virus; (3) Chuẩn bị thư viện DNA để giải 

trình tự gene; (4) Giải trình tự toàn bộ hệ gene virus nCoV; (5) Lắp ráp denovo hệ gene 

virus; (6) Chú giải và phân tích hệ gene virus. 
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Nguyên lý công nghệ giải trình tự SMRT trên Pacbio SEQUEL (Nguồn:VAST) 

Kết quả của đề tài đã giải trình tự toàn bộ hệ gene của bốn chủng virus SARS-CoV-2, với 

chiều dài trên 29.500 nucleotide/hệ gene. Kết quả lắp ráp hệ gene cho thấy không có lỗi 

đọc hay đoạn trống, kết quả giải trình tự đạt độ chính xác 99,99%. 

Theo các nhà khoa học, việc xây dựng và làm chủ k  thuật giải trình tự hệ gene đoạn dài 

của PacBio đối với virus SARS-CoV-  đã mở ra khả năng giải trình tự hệ gene virus nhanh, 

chính xác mà không cần dựa vào trình tự gene tham chiếu quốc tế  Trong tương lai, các 

nhà khoa học Việt Nam có thể  ng dụng  uy trình này để giải trình tự những đối tượng virus 

gây bệnh mới. Việc làm chủ công nghệ cũng góp phần xác định nhanh được nguồn gốc lây 

lan của virus, t  đó có cơ sở khoa học trong xây dựng chiến lược, phương án phòng, chống 

hiệu quả sự lây lan của virus trong cộng đồng và để triển khai các phác đồ điều trị tối ưu  

Chẩn đoán ung thư đại trực tràng 

Nhằm đưa ra một phương pháp phát hiện sớm ung thư đại trực tràng (UT TT), đề tài nghiên 

c u khoa học cấp Thành phố “Xây dựng quy trình phát hiện ctDNA (circulatin tumor DNA - 

DNA ngoại bào mang đột biến ung thư) trong ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm bằng công 

nghệ giải trình tự thế hệ mới” đã được nhóm các nhà khoa học tại  ại học Y Dược TP.HCM 

triển khai thực hiện t  năm   19  Kết quả được nghiệm thu vào cuối năm    1.  

Bằng việc  ng dụng công nghệ, nhóm nghiên c u đã tách chiết thành công cfDNA 

(Circulating free DNA - DNA tự do) t  mẫu huyết tương của bệnh nhân và đo được nồng 

độ cfDNA ở nhóm bệnh nhân UT TT cao hơn khoảng 1,7 lần so với nhóm người khỏe 

mạnh  Trong đó, xu hướng gia tăng tổng hàm lượng cfDNA phần lớn bắt nguồn t  việc 

gia tăng hàm lượng ctDNA trong máu, với bệnh nhân ở giai đoạn tiến triển xa của ung 

thư, hàm lượng ctDNA gia tăng đáng kể. Theo quy trình, mảnh DNA tự do thu nhận t  

mẫu huyết tương bệnh nhân sẽ được giải trình tự trên hệ thống giải trình tự NextSeq550 

để xác định sự hiện diện của ctDNA. Kết quả nghiên c u của đề tài đã ch ng minh được 

tính khả thi về mặt k  thuật của quy trình sinh thiết lỏng sàng lọc ung thư giai đoạn sớm 

dựa trên đột biến đặc trưng ung thư, đạt độ tin cậy tương tự như nghiên c u trên thế giới. 
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Đột biến ghi nhận trên mẫu sinh thiết lỏng của bệnh nhân UTĐTT (Nguồn: Sở KH&CN TP.HCM) 

Ngoài nghiên c u trên, Viện Di truyền Y học TP HC  cũng đã công bố kết quả nghiên c u 

“Phát hiện sớm ung thư đại trực tràng bằng công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới” vào 

tháng 12/2022 trên tạp chí Future Oncology. Nghiên c u  ng dụng quy trình sinh thiết lỏng 

SPOT-MAS có nền tảng dựa trên công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới, thực hiện xét 

nghiệm thông qua mẫu máu để phát hiện DNA phóng thích t  tế bào khối u và lưu hành tự 

do trong máu của nhóm bệnh nhân UT TT chưa  i căn, đối chiếu với DNA ngoại bào của 

nhóm người khỏe mạnh. Các chỉ dấu phân tử điển hình của DNA giữa hai nhóm được giải 

trình tự gene, phân tích và phân loại bằng mô hình học máy neuron sâu để thiết lập quy 

trình phân loại bệnh nhân, 

tiên đoán nguy cơ mắc 

UT TT  

Với độ nhạy đạt 96, % và độ 

đặc hiệu 97%, nghiên c u 

cho thấy SPOT-MAS có khả 

năng tầm soát ung thư sớm. 

Bên cạnh đó, nghiên c u 

công bố trên tạp chí Y học 

Việt Nam tháng 4/     cũng 

cho thấy, phương pháp tầm 

soát ung thư thông  ua phân 

tích ctDNA của công nghệ 

SPOT-MAS có thể sàng lọc, 

phát hiện sớm 5 loại ung thư 

phổ biến (vú, gan, phổi, dạ 

 ày, đại trực tràng) qua một 
Giải pháp tầm soát công nghệ sinh thiết lỏng SPOT-MAS-ECD 

(Nguồn: Gene Solution) 
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lần thu máu  Qua đó, SPOT-MAS được kỳ vọng là phương pháp x t nghiệm tầm soát ung 

thư không xâm lấn, là giải pháp bổ sung hiệu quả khi kết hợp với các phương pháp tầm 

soát ung thư thường quy. 

Xác định vi khuẩn đa kháng thuốc gây nhiễm khuẩn bệnh viện 

Theo ước tính của Tổ ch c Y tế Thế giới vào năm   1 , với trung bình c  10 bệnh nhân 

ở Việt Nam thì có một người bị nhi m khuẩn trong  uá trình điều trị tại bệnh viện. Với thực 

trạng phần lớn vi khuẩn trong môi trường bệnh viện đã trở thành vi khuẩn đa kháng thuốc 

khó điều trị, t  năm   16-    , các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã 

phối hợp với  ại học Cambri ge,  ơn vị Nghiên c u lâm sàng  ại học Oxford, Viện 

Sanger Wellcome Trust (Vương  uốc Anh) thực hiện đề tài KH&CN cấp Quốc gia “Ứng 

dụng kỹ thuật giải trình tự gene thế hệ mới để xác định vi khuẩn đa kháng thuốc (MDRO) 

gây nhiễm khuẩn bệnh viện”. Các nhà khoa học đã tiến hành hai nghiên c u:  

– Nghiên c u đầu tiên về giám sát vi khuẩn kháng thuốc tại bệnh viện, thông qua việc thu 

thập mẫu bệnh phẩm t  bệnh nhân và môi trường bệnh viện tại các khoa hồi s c của Bệnh 

viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai trong vòng 6 tháng. Việc giải trình 

tự toàn bộ hệ gene và xác định các gene kháng thuốc được thực hiện tại Viện Sanger 

Wellcome Trust. Kết quả cho thấy, có tới 76% bệnh nhân được lấy mẫu bị nhi m ít nhất hai 

trong ba vi khuẩn đa kháng thuốc phổ biến nhất là Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 

và Acinetobacter baumannii. Kết quả này đã được công bố quốc tế trên tạp chí The Lancet 

Microbe vào tháng 4/2022, tại bài báo “Genomic characterisation of multidrug-resistant 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Acinetobacter baumannii in two intensive 

care units in Hanoi, Viet Nam: a prospective observational cohort study”. 

– Nghiên c u th  hai thực hiện điều tra sự bùng phát của vi khuẩn đa kháng thuốc trong 

một ổ dịch giả định tại bệnh viện Việt Nam. Các nhà khoa học Anh đã thực hiện giải trình 

tự các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ và mẫu đối ch ng ngay tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

Trung ương. Qua đó, hỗ trợ đào tạo và giúp các bác sĩ lâm sàng và nhân viên kiểm soát 

nhi m khuẩn d  dàng  ng dụng k  thuật giải trình tự và tin sinh học. 

 
Vi khuẩn đa kháng thuốc là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe bệnh nhân (Nguồn: internet) 

Kết quả nghiên c u đặc điểm hệ gene của ba loại vi khuẩn tồn tại nhiều ở bệnh viện có 

thể giúp công tác vệ sinh và kiểm soát nhi m khuẩn của bệnh viện hiệu quả hơn, có cơ sở 
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để các bệnh viện rà soát và thay đổi các biện pháp khử khuẩn vẫn đang thực hiện. Bên 

cạnh đó, với sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài, các nhà khoa học tại bệnh viện đã 

làm chủ được k  thuật giải trình tự gene thế hệ mới, đủ khả năng tự thực hiện giải trình tự 

gene để xác định nguồn lây nhi m vi khuẩn là t  giữa các bệnh nhân với nhau hay t  các 

thiết bị, dụng cụ của bệnh viện sang bệnh nhân. T  đó, có thể đưa ra các biện pháp cách 

ly và diệt khuẩn phù hợp. 

Với vấn nạn đáng báo động tại các bệnh viện ở Việt Nam là tình trạng vi khuẩn kháng 

thuốc kháng sinh, việc  ng dụng thành công công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới giúp 

các nhà khoa học ở Việt Nam xác định được chính xác nguồn lây lan vi khuẩn, t  đó có 

thể đưa ra các biện pháp can thiệt kịp thời để cắt đ t sự lây lan, giảm tối đa nguy cơ cũng 

như tỷ lệ tử vong và chi phí điều trị phát sinh do vi khuẩn đa kháng thuốc gây ra cho bệnh 

nhân đang điều trị tại bệnh viện. 

*** 

Có thể thấy, các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp cận sâu với nền y học hiện đại trên thế 

giới, vận dụng tốt công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới vào công tác chẩn đoán và x t 

nghiệm các loại virus, vi khuẩn, tế bào đột biến gây bệnh. Với nền tảng công nghệ vững 

chắc thể hiện qua các kết quả nghiên c u đã được nghiệm thu, có thể tin rằng, trong 

tương lai sẽ có thêm nhiều nghiên c u mới  ng dụng công nghệ giải trình tự gene, hỗ trợ 

ngành y chủ động hơn trong đối với các bệnh và dịch bệnh tại Việt Nam. 

Duy Sang  

---------------------------------- 
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Một số thành quả công nghệ phục vụ nông 

nghiệp của Việt Nam 

Theo Tổ chức Liên hiệp quốc  Unit d Nations), tính đến thời điểm hiện tại, dân số 

thế giới đã vượt qua con số 8 tỷ, dự báo đến năm 2037 sẽ chạm mốc 9 tỷ người. 

Dân số tăng nhanh, cùng với tác động của biến đổi khí hậu, sẽ tạo nên áp lực lớn 

cho ngành nông nghiệp toàn cầu, đòi hỏi các nhà khoa học nông nghiệp phải có 

được những giải pháp thiết thực, hiệu quả h n nữa để đá  ứng nhu cầu ngày càng 

cao của thực tiễn. 

Trong canh tác nông nghiệp thế giới hiện nay, việc  ng dụng công nghệ cao, sử dụng các 

phương pháp canh tác hiện đại để tối ưu hóa sản xuất cây trồng, gia tăng hiệu quả, tăng 

năng suất và lợi nhuận; đồng thời, giảm thiểu chất thải và các tác động đến môi trường 

được gọi là nông nghiệp chính xác, nông nghiệp k  thuật số hay nông nghiệp 4.0. Theo 

nhiều tổ ch c quốc tế, các thành phần chủ yếu trong nông nghiệp 4.0 bao gồm:  

1. Sử dụng cảm biến kết nối vạn vật (IoT sensors) ở hầu hết các trang trại. 

2. Sử dụng đồng bộ đèn  ED trong canh tác k  thuật cao để tối ưu hóa  uá trình sinh trưởng 

(thường ở các quốc gia có qu  đất nông nghiệp ít hoặc khai thác nông nghiệp đô thị). 

3. Canh tác trong nhà kính, nhà lưới; chủ động  ng dụng đồng bộ công nghệ thủy canh, 

khí canh,… nhằm cách ly với môi trường tự nhiên. 

4. Sử dụng điện mặt trời và tế bào  uang điện (solar cells) cho hầu hết các trang thiết bị 

trong trang trại để sử dụng hiệu quả không gian, giảm chi phí năng lượng cần dùng. 

5. Sử dụng người máy (robot) để chăm sóc cây trồng, vật nuôi (ngày càng trở nên phổ 

biến tại các quốc gia có dân số già và quy mô sản xuất lớn). 

6. Sử dụng các thiết bị bay không người lái (drones) và vệ tinh (satellites) để khảo sát 

thực địa, thu thập dữ liệu của các trang trại, t  đó phân tích, khuyến nghị quản lý trang 

trại chính xác, dựa trên cơ sở dữ liệu cập nhật được. 

7. Công nghệ tài chính phục vụ trang trại: sử dụng trong tất cả các hoạt động t  trang trại 

kết nối bên ngoài, nhằm tạo ra được cách th c quản trị trang trại đạt hiệu quả cao nhất. 

Hoạt động xuất khẩu nông sản, lâm, thủy sản, hiện Việt Nam đang xếp th  15 trên thế giới 

và đ ng th  hai  ông Nam Á về kim ngạch xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã đặt ra mục tiêu tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trong giai đoạn 2021-2025 

đạt 2,6-3, %/năm; phấn đấu đến năm     , tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 

khoảng 50 tỷ USD. 

Với các mục tiêu trên, Bộ đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ ch c thực hiện có 

hiệu quả các khâu quan trọng, đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp hiệu quả, hiện đại và 

bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh. Bên cạnh việc các giải pháp 

như phát triển hệ thống đầu vào để tối thiểu hóa chi phí, tối đa hóa giá trị, lợi nhuận 

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững; phát triển công nghiệp chế biến, 
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tăng tỷ trọng chế biến sâu để giảm chi phí và nâng cao giá trị nông sản; phát triển, tổ 

ch c lại thị trường trong và ngoài nước để tiêu thụ ổn định, kịp thời, thúc đẩy phát triển 

sản xuất kinh doanh và chế biến nông sản,... việc đẩy mạnh hợp tác, liên kết chặt chẽ 

giữa các tác nhân, các v ng, địa phương tham gia phát triển chuỗi giá trị nông sản bền 

vững. Phát triển các hình th c tổ ch c sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp,… cũng 

rất được coi trọng.  

Thông tin t  các phương tiện đại chúng cho thấy, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nông 

nghiệp 4   đã được nhiều nơi  ng dụng vào thực ti n sản xuất nông nghiệp. Theo Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  âm  ồng, tính đến ngày 2/9/2022, ngành nông nghiệp tỉnh 

 âm  ồng đã  ng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất, với diện tích khoảng 377 ha, 

trong đó, có 173,  ha rau; hơn 1 7 ha hoa;  ,  ha  âu tây và 1  ha chè chất lượng cao. 

 

Hình 1. Ứng dụng công nghệ vào trồng dâu thủy canh và hệ thống bơm bán tự động ATM.    

(Nguồn: baolamdong.vn) 

Ngành nông nghiệp tỉnh Bạc  iêu đã gia tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất, đạt hơn 9 %, 

t  khâu làm đất, gieo sạ, bón phân, phun thuốc đến khâu sau thu hoạch. Nông dân tại các 

hợp tác xã trong tỉnh đã biết sử dụng các máy móc tự động như máy bay không người lái, 

máy cuốn rơm tự động,… giúp gia tăng năng suất và giảm thiểu chi phí sản xuất. Tại Hà 

Tĩnh, với chi phí đầu tư ban đầu khoảng hơn   tỷ đồng cho hệ thống IoT mô hình sản xuất 

rau thủy canh hồi lưu tại Hợp tác xã An Tâm Farm, với các loại rau ăn lá, cho năng suất 

cao hơn 3 % so với sản xuất rau truyền thống   ối với cà chua và  ưa leo, m c tăng là 

hơn   % so với trồng ngoài đồng ruộng. Nhờ vậy, với diện tích 2.000m2, sau khi tr  chi 

phí, lợi nhuận thu được đến 40 triệu/tháng,... 

Có thể thấy, để giúp nông nghiệp, nông dân Việt Nam hòa nhập được theo xu thế phát 

triển nông nghiệp của thế giới, những đóng góp thiết thực của giới khoa học trong nước, 

với các nghiên c u, vận dụng công nghệ mới, công nghệ cao vào sản xuất, giúp gia tăng 

năng suất, sản lượng và chất lượng nông, thủy, hải sản là không thể loại tr . 

HLD-1 , máy bay không người lái đầu tiên  ng dụng trong hoạt động sản xuất nông 

nghiệp do Việt Nam sản xuất, đã cất cánh bay khảo nghiệm phun thuốc bảo vệ thực vật 

tại tỉnh Hậu Giang hồi đầu năm    1   ược Viện Nghiên c u  ng dụng công nghệ cao 

Hòa Lạc (HIRA) chế tạo, đây là sản phẩm Việt Nam hoàn toàn làm chủ về công nghệ, 

phần mềm, phần c ng (đảm bảo được yêu cầu an ninh quốc phòng cũng như vấn đề cấp 
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phép vùng bay cho thiết bị) và chế độ bảo hành, đào tạo “phi công” để chuyển giao cho 

các đơn vị, tổ hợp tác, dịch vụ nông nghiệp,… Theo kết quả khảo nghiệm tại Hậu Giang, 

việc sử dụng HLD-18 giúp giảm 5-1 % lượng thuốc bảo vệ thực vật, 90-9 % lượng nước; 

tăng năng suất phun thuốc lên nhiều lần. Hiện nhiều nơi trong nước đã  ng dụng thiết bị 

bay này vào sản xuất.  

 

Hình 2. Trình diễn kỹ thuật điều khiển máy bay không người lái HLD-18 phun thuốc bảo vệ thực vật. 

(Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam) 

“Hệ thống dây chuyền cân động điện tử, phân loại trái cây” của nhóm nghiên c u tại 

Trường Cao đẳng Công Thương TP HC   o T    ào Văn Phượng làm chủ nhiệm, được 

Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu cũng trong năm    1, là một ví dụ khác. Các nhà nghiên 

c u đã tạo ra một quy trình khép kín, tự động, t  khâu cân đến dán nhãn và phân loại trái 

cây. Hệ thống cho phép phân loại và in nhãn trái cây với số lượng lớn một cách nhanh 

chóng, giảm thiểu công s c lao động, đem lại giá trị kinh tế cao khi triển khai vào sản xuất 

thực tế tại các doanh nghiệp.  

 

Hình 3. Hệ thống cân và phân loại tự động trái cây. (Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ) 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 03/2023 

 

 12 

Do hạn chế về đất nông nghiệp so với các tỉnh thành khác, nên ngành nông nghiệp tại 

TP HC  được tập trung đẩy mạnh theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp 

công nghệ cao; hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm phát triển nguồn giống mới cho 

khu vực phía Nam.  

Hiện thực hóa những nội dung quan trọng của Chương trình mục tiêu phát triển giống cây, 

giống con chất lượng cao trên địa bàn TP.HCM, Thành phố đã có nhiều kết quả lai tạo 

giống mới, phù hợp với nhu cầu phát triển và thị hiếu của thị trường. Ví dụ như trong năm 

2022, nhiệm vụ KH&CN "Chọn lọc, khảo nghiệm và trình diễn một số dòng khổ qua lai F1 

phù hợp với điều kiện vùng Đông Nam bộ"  o T   Phan  ặng Thái Phương (Viện Nghiên 

c u Công nghệ sinh học và  ôi trường) làm chủ nhiệm, đã kế th a một số dòng khổ qua 

thuần triển vọng t  kết quả của đề tài “Nghiên cứu lai tạo giống khổ qua F1 năng suất 

phục vụ cho vùng Đông Nam bộ”, để nhân được giống khổ  ua F1 N U 1  , cho năng 

suất cao hơn   -30% so với giống đối ch ng, khả năng sinh trưởng rất khỏe, phân nhánh 

mạnh; khả năng chống chịu bệnh phấn trắng, bệnh sương mai ở m c trung bình. Giống 

có trọng lượng quả trung bình, dạng quả đẹp, vỏ xanh v a và bóng phù hợp thói quen của 

người tiêu dùng tại thị trường khu vực  ông Nam bộ.   

Gần đây, đội ngũ k  sư, chuyên gia tại Công ty TNHH Hạt giống Tân Lộc Phát cũng được 

Sở KH&CN TP.HCM cấp kinh phí để triển khai nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu chọn tạo 

giống Mướp hương lai F1( Lufa cylindrycal L. Roem) cho thị trường TP.HCM và Tây Nam 

Bộ". Kết quả, giống mướp hương F1-  P91  được nhân giống thành công, với năng suất 

lên đến 41-45 tấn/ha, phục vụ hữu hiệu cho địa bàn TP.HCM và khu vực Tây Nam Bộ, 

được nhiều hộ nông  ân đánh giá cao về hiệu quả kinh tế.  

 

Hình 4. Quả mướp hương và hạt được lai tạo (nguồn dost.hochiminhcity.gov.vn) 

Cũng trong  uý 4/    , Công ty TNHH Hạt giống Tân Lộc Phát tiếp tục hoàn thành nhiệm 

vụ KH&CN "Nghiên cứu chọn tạo giống dưa leo lai F1 (Cucumis sativus L.) cho thị trường 

Đông Nam Bộ". Sản phẩm nghiên c u có những đặc tính vượt trội về hình thái và năng 

suất: trái  ài và cân đối, năng suất đạt đến 35 tấn/ha.  
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Có thể nói, trong bối cảnh các quốc gia mạnh về xuất khẩu nông nghiệp như Ấn  ộ, 

 alaysia đang hạn chế xuất khẩu lương thực như hiện nay, đây chính là cơ hội để phát 

triển mạnh ngành nông nghiệp, vốn vẫn luôn là thế mạnh của Việt Nam. Do vậy, bên cạnh 

việc nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị, mở rộng thị trường, việc đẩy mạnh xây 

dựng nền nông nghiệp hàng hóa tập trung,  ng dụng công nghệ mới, công nghệ k  thuật 

cao cho năng suất chất lượng cao, đáp  ng được các nhu cầu trong nước và thân thiện 

môi trường, thích  ng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế, là rất cần thiết. 

Thư Nguyễn  

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Bách Dương. Ứng dụng công nghệ IoT vào sản xuất rau. https://tapchinongthonmoi.vn/ung-dung-
cong-nghe-iot-vao-san-xuat-rau-19689.html 

[2] Lai tạo thành công giống mướp hương năng suất cao. https://dost.hochiminhcity.gov.vn/hoat-dong-
so-khcn/lai-tao-thanh-cong-giong-muop-huong-nang-suat-cao/ 

[3] Gắn sản xuất nông nghiệp đô thị ới phát triển nguồn cây giống chất lượng cao. 
https://dost.hochiminhcity.gov.vn/hoat-dong-so-khcn/gan-san-xuat-nong-nghiep-do-thi-voi-phat-trien-
nguon-cay-giong-chat-luong-cao/ 

[4] Hải Nam. Máy bay phun thuốc đầu tiên của Việt Nam giá 300 - 500 triệu đồng. 
https://nongnghiep.vn/may-bay-phun-thuoc-dau-tien-cua-viet-nam-gia-300--500-trieu-dong-
d286476.html 

[5] Các CSDL KH&CN của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (CESTI). 
http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/1/tra-cuu-chung  
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Hàng giả, hàng nhái vẫn là vấn nạn 

Những năm gần đây t nh trạng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng giả, 

hàng nhái diễn ra khá phổ biến. Hàng giả không chỉ tập trung ở một vài nhóm sản 

phẩm hay thư ng hiệu xa xỉ, mà diễn ra với hầu hết các nhãn hiệu trong và ngoài 

nước, vi phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại kinh tế cho các 

doanh nghiệp và ảnh hưởng tiêu cực đến thói  u n tiêu dùng và đôi khi, cả sức khỏe 

của khách hàng. 

Hàng giả, hàng nhái hiện diện khắp nơi  

Theo Tổ ch c Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) năm   17-2019, Trung Quốc và 

Hương Cảng là những nơi xuất khẩu hàng giả nhất, chiếm hơn 3/4 số vụ bắt giữ trên toàn 

cầu (Trung Quốc chiếm đến 55% và Hương Cảng, 19%).  

 

Hình 1. Top 25 quốc gia sản xuất hàng giả và hàng vi phạm bản quyền 2017-2019. (Nguồn OECD/EUIPO) 

Cũng theo OECD các loại sản phẩm giả mạo được giao dịch phổ biến nhất là nước hoa và 

m  phẩm, quần áo, đồ chơi, phụ t ng ô tô và  ược phẩm. Các sản phẩm này tiềm ẩn gây ra 

các mối đe  ọa về s c khỏe, an toàn cho người dùng. 
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Hình 2. Top 20 danh mục sản phẩm bị làm giả làm nhái 2017-2019 (Nguồn OECD/EUIPO) 

Trong giai đoạn 2017-2019, dịch vụ bưu chính (64%) và chuyển phát nhanh (13%) là hai 

phương th c vận chuyển hàng giả có số vụ bắt giữ cao nhất trên toàn cầu (77% ). Tiếp 

theo là vận chuyển bằng đường hàng không (14%) và đường biển, 5%. 

 

Hình 3. Phương thức vận chuyển hàng giả và hàng vi phạm bản quyền 2017-2019 (Nguồn OECD/EUIPO) 

Hàng giả đi vào thị trường Liên minh châu Âu và M  thông  ua các bưu kiện nhỏ bằng 

phương th c giao dịch thương mại điện tử   ây là phương th c phổ biến nhất để vận 

chuyển lượng hàng hóa này ra thị trường, và cũng là hình th c gây nhiều khó khăn cho việc 

phát hiện, sàng lọc, xử phạt và kiểm soát hàng giả. Tại khu vực các quốc gia vùng Vịnh, 

hàng giả được vận chuyển thông  ua đường biển, với tổng giá trị lớn, trong đó, Các Tiểu 

Vương  uốc Ả Rập Thống nhất là quốc gia đ ng đầu  anh sách điểm đến của hàng giả và 

cũng là nơi tập kết, phân phối hàng giả đi khắp thế giới. 

Cơ  uan  ở hữu trí tuệ Cộng đồng chung Châu Âu (EUIPO) đã nghiên c u 191 thông báo 

có liên  uan đến hàng giả trong giai đoạn 2010-2017, kết quả cho thấy, 80% hàng hóa 
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được báo cáo là nguy hiểm và hàng giả là sản phẩm liên  uan đến trẻ em (đồ chơi, đồ dùng 

chăm sóc trẻ em và quần áo trẻ em). Các sản phẩm hàng giả sử dụng vật tư linh kiện, 

nguyên liệu kém chất lượng, sản xuất không đạt chuẩn về an toàn. Trong các rủi ro về s c 

khỏe và độ an toàn, rủi ro về hóa chất là nhiều nhất (32% tổng số), tiếp theo là có khả năng 

gây nghẹt thở (17,3%), gây thương tích  o nguy cơ cơ học (16%), gây điện giật (6,7%), tổn 

thương thính giác (4%) và hỏa hoạn (4 %). 

T  các dữ liệu hải  uan, OECD đã công bố giá trị hàng giả và vi phạm bản quyền lên tới 

464 tỷ USD, chiếm 2,5% tổng giá trị thương mại toàn cầu năm   19  Theo báo cáo của 

OECD và EUIPO ngày 18/3/2019, buôn bán hàng giả và hàng nhái gia tăng đều đặn trong 

các năm  ua, ngay cả trong giai đoạn thương mại toàn cầu bị đình trệ và hiện đang chiếm 

đến 3,3% tổng giá trị giao dịch thương mại toàn cầu.  

Nằm ở sát bên quốc gia được xem là nơi sản xuất hàng giả lớn nhất thế giới, nên tình hình 

buôn bán hàng giả tại nước ta khá ph c tạp, nhất là ở 13 tỉnh vùng núi phía Bắc như  ào 

Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang,  iện Biên, Lai Châu,... Thời gian qua, vấn nạn buôn bán 

vận chuyển hàng hóa, hàng giả di n ra rộng khắp các tuyến cửa khẩu, quy mô tính chất vụ 

việc ngày càng nghiêm trọng  Như Phó Cục trưởng Cục  iều tra chống buôn lậu Nguy n 

Văn Ổn đã t ng chia sẻ, các cửa khẩu đường bộ, đường biển, sân bay quốc tế đều đã phát 

hiện tội phạm. 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm     , các lực lượng 

ch c năng cả nước đã phát hiện gần 100.000 vụ việc vi phạm; trong đó hơn có 1      vụ 

buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; gần 83.000 vụ gian lận thương mại, 

gian lận thuế; trên 1.800 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ  Cũng trong năm     , mặt 

hàng Sorbitol nhập khẩu vào Việt Nam được Tổng cục Hải  uan xác định có dấu hiệu gian 

lận xuất x , số lượng, trị giá nên đã yêu cầu tăng cường quản lý kiểm tra  Cơ  uan An ninh 

điều tra Công an TP.Hà Nội cũng thông tin v a triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán 

sách giả, thu giữ gần 100 tấn sách giả và nhiều máy móc, tang vật liên quan vào tối 

4/1/2023,…  

 

Hình 4. Hàng giả thương hiệu nổi tiếng (Nguồn: báo Dân Việt) 
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Hàng buôn lậu t  nước ngoài và làm giả trong nước được đưa ra thị trường thông qua các 

trang thương mại điện tử, mạng xã hội, đến các chợ, cửa hàng truyền thống và đến các trung 

tâm thương mại,... Tại Hà Nội, hàng giả các thương hiệu tập trung bày bán tại hầu hết các khu 

vực nổi tiếng như chợ  ồng Xuân, các tuyến phố Hàng Bài, Huế, Bà Triệu, Tràng Thi,… Ở 

TP.HCM, hàng giả được phát hiện tại các chợ, trung tâm thương mại như chợ Bến Thành, An 

 ông, Kim Biên, Bình Tây,  aigon   uare,    Hàng giả cũng được đưa đến tay người tiêu dùng 

thông  ua các trang thương mại điện tử và mạng xã hội như  hopee,  aza a, Facebook,...  

Chống hàng giả, hàng nhái tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 à đô thị lớn nhất cả nước, với hơn 1  triệu  ân, TP HC  luôn là điểm đến lý tưởng cho 

hàng giả, hàng nhái. Theo ông Trần  iang Khuê, Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu 

trí tuệ tại TP.HCM, hàng giả, hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ hiện đang được bày bán ở 

khắp nơi: “Công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái,… gặp rất nhiều cam go do website 

giả, trang thương mại điện tử bán hàng giả, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo,… bán 

hàng thật, hàng giả lẫn lộn với nhau”  

 ể giải quyết vấn nạn này, Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm kiểm soát thị 

trường, t  nguồn cung cho đến việc tiêu thụ hàng hóa  Tính đến 30/11/2022, Cục Hải quan 

TP HC  đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan tới hàng hóa quá cảnh giả 

mạo nhãn hiệu, xuất x , sở hữu trí tuệ,… thu về ngân sách gần 2,5 tỷ đồng tiền phạt; khởi tố 

một doanh nghiệp nhập khẩu   container máy móc đã  ua sử dụng và một doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu hơn 3  container hàng hóa giả mạo xuất x , trị giá ước tính hơn 7  tỷ đồng. 

Trong 1  tháng đầu năm     , Cục Quản lý thị trường TP HC  đã kiểm tra 412 vụ, trong 

đó có 4   vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, 3 vụ vi phạm về xâm phạm quyền đối với nhãn 

hiệu và 1 vụ buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa; tạm giữ trên 345.000 

đơn vị sản phẩm, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 7,4 tỷ đồng. Ngày 30/11/2022 Cục 

Quản lý thị trường đã bắt quả tang 5 kho ch a và xưởng sản xuất ở huyện Bình Chánh 

đang pha chế hàng chục nhãn hiệu dầu gội, sữa tắm giả các thương hiệu nổi tiếng như X-

men, Romano, Enchanteur, Clear, Pantene, Head & Shoulder,... bằng thủ công.  

Ngoài những biện pháp chống hàng giả, hàng nhái t  các cơ  uan Nhà nước, việc triển 

khai các biện pháp chống hàng giả, bảo hộ thương hiệu đang được nhiều đơn vị và doanh 

nghiệp quan tâm nghiên c u và  ng dụng. Ví dụ như việc sử dụng tem chống hàng giả, mã 

vạch truy xuất nguồn gốc,  ng dụng công nghệ blockchain trong chống hàng giả ngày càng 

được biết đến và sử dụng nhiều hơn   

 

Hình 5. Một loại tem chống hàng giả. 
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Theo ông  ỗ Văn  ong, CEO Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain: “Hiện blockchain đang 

là ứng cử viên sáng giá hàng đầu để thực hiện công việc chứng tỏ nguồn gốc, xuất xứ sản 

phẩm. Công nghệ này giúp định danh, ghi nhận và lưu trữ toàn bộ quá trình sản xuất, phân 

phối một sản phẩm tới tay người tiêu dùng”  Vietnam Blockchain đã áp  ụng truy xuất nguồn 

gốc bằng blockchain trên hơn 7   loại sản phẩm. Trong đó, với dự án Xoài M  Xương, lần 

đầu tiên một sản phẩm Việt Nam xuất khẩu sang M  được dán tem nhãn blockchain.  

Cũng bàn về giải pháp chống hàng giả, hàng nhái bằng công nghệ blockchain, với giải pháp 

iSeal, ông Nguy n Khương Tuấn ( iám đốc Công ty Cổ phần ONYX Việt Nam) cho biết: 

“Người tiêu dùng sẽ dùng smartphone để xác thực thông tin trên sản phẩm. Smartphone sẽ 

gửi thông tin vào iSeal, hệ thống sẽ gửi thông tin đến Hội đồng xác thực gồm Nhà nước, 

nhà sản xuất,… để đồng thuận và đóng dấu cho blockchain đó thông qua hệ thống iSeal. 

Sau khi đối chiếu và kiểm tra xong, hệ thống sẽ trả lại thông tin về smartphone cho người 

tiêu dùng theo dõi, đồng thời cập nhật lại chữ ký số mới lên tem”  

Gần đây, P   T  Nguy n  ình Quân ( ại học Bách Khoa TP.HCM) và cộng sự đã  ng 

dụng công nghệ blockchain vào giải pháp chống hàng giả, với giải pháp Deep Signature cho 

phép nhà sản xuất sử dụng ví blockchain để tạo ra những mã ID sản phẩm (số seri hoặc mã 

số bất kỳ, duy nhất đại diện cho một sản phẩm), cho ph p người tiêu   ng xác minh mã ID để 

xác định hàng thật hay hàng giả. Công nghệ Deep Signature bảo đảm việc làm hàng giả với 

số lượng lớn trở nên bất khả thi. Theo PGS.TS Nguy n  ình Quân, Deep  ignature có độ 

bảo mật rất cao, khi cơ sở dữ liệu dạng chuỗi khối có thể xem như không thể bị gian lận, thay 

đổi với các mã ID sản phẩm đã được mã hóa và lưu trữ. Bên cạnh đó, Deep  ignature có thể 

 ng dụng rộng rãi, mà không cần  uy trình đăng ký ph c tạp. Deep Signature sử dụng cơ 

chế “xác thực một lần”, loại bỏ khả năng mã ID sản phẩm thực bị sao chép rồi in lại trên các 

sản phẩm giả và không bị giới hạn phải có blockchain riêng.  

 

Hình 6. Công nghệ blockchain chống hàng giả 

Hàng giả tràn lan trên thị trường xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của các chủ sở hữu, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế và có thể gây tác hại xấu 

đến s c khỏe, cũng như nhận th c của người tiêu dùng, nhất là những sản phẩm liên quan 

đến trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước, cần phải sớm được hạn chế và ngăn chặn.  
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Thể hiện quyết tâm làm sạch môi trường thương mại, ngày 1/11/2022 v a qua, UBND 

TP HC  đã ban hành Kế hoạch số 4036/KH-UBND nhằm tăng cường công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên vùng biển và địa bàn TP.HCM. Thông qua việc chủ 

động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh hoạt động buôn lậu, gian 

lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, mua bán, vận chuyển, tàng trữ 

hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, sẽ góp phần ổn định trật tự, 

tuân thủ  uy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 

xuất nhập khẩu; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo vệ quyền lợi, lợi 

ích hợp pháp của các doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả công 

tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Nhiệm vụ này đã 

được giao cho Cục Quản lý thị trường TP.HCM chủ trì phối hợp thực hiện cùng các sở, 

ngành khác như Công an TP HC , Hải quan TP.HCM, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

TP.HCM, Cục Thuế, Sở Công thương,… thực hiện cho đến tháng 9/2025. 

Tuy các cơ  uan  uản lý của Nhà nước đã và đang triển khai nhiều giải pháp để chống 

hàng giả, hàng nhái, các doanh nghiệp, các nhà sản xuất cũng cần nhanh chóng đổi mới 

công nghệ, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng 

công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa,…) và áp  ụng các giải pháp hiện đại để bảo vệ tốt hơn 

cho các sản phẩm, thương hiệu của mình. Ở góc độ tiêu   ng, người tiêu   ng cũng cần 

sáng suốt trong việc lựa chọn, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Tránh mua hàng giả, hàng nhái 

vì cái lợi trước mắt (giá rẻ), v a tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần tác 

động tiêu cực cho sự phát triển xã hội, v a có thể bị thiệt hại do chính các sản phẩm chất 

lượng kém gây ra cho bản thân và gia đình, nhất là các mặt hàng dành cho trẻ nhỏ. 

Minh Thư 

------------------------------------ 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Đo lường đổi mới sáng tạo tại Việt Nam 

Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu  GII) đã trở thành chỉ dấu quan trọng trong việc đo 

lường đổi mới sáng tạo hàng năm trên thế giới. Bắt đầu được đánh giá từ năm 2007, 

trong những năm gần đây, GII của Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng. Để có góc 

nh n sát h n về tình hình đổi mới sáng tạo tại các địa  hư ng, gần đây,  ộ KH&CN 

vừa xây dựng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII), dự kiến sẽ triển khai trên toàn 

quốc trong năm 2023. 

Chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia 

Chỉ số  ổi mới Sáng tạo Toàn cầu ( II), được Tổ ch c Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và 

các đối tác thực hiện hàng năm, là chỉ số đánh giá năng lực và kết quả đổi mới của các nền 

kinh tế thế giới, đến nay,  II đã trở thành nền tảng trong việc hoạch định chính sách kinh tế 

của các quốc gia. Bộ chỉ số tính toán  II năm      gồm 81 tiêu chí, sắp xếp theo 5 nhóm trụ 

cột đầu vào (gồm: (1) Thể chế của nền kinh tế - 7 tiêu chí; (2) Nguồn nhân lực và năng lực 

nghiên cứu - 12 tiêu chí; (3) Kết cấu hạ tầng - 10 tiêu chí; (4) Sự phát triển của thị trường - 10 

tiêu chí; và (5) Sự phát triển của doanh nghiệp - 15 tiêu chí) và 2 nhóm trụ cột đầu ra (gồm: 

(6) Sản phẩm tri thức và công nghệ - 14 tiêu chí; (7) Sản phẩm sáng tạo - 13 tiêu chí).  

Các nguồn dữ liệu để tính toán chỉ số GII hoàn toàn t  số liệu th  cấp, là kết quả đã được 

thu thập và phân tích trực tiếp hoặc đã được các tổ ch c quốc tế tính toán, tổng hợp. Có 

khoảng 30 nguồn dữ liệu/cơ sở dữ liệu được sử dụng để lấy thông tin, số liệu phục vụ tính 

toán  II  Trong đó, các cơ sở dữ liệu của Ngân hàng thế giới (WorldBank) và các tổ ch c 

của Liên hợp quốc là nhiều nhất. Ngoài ra, một số cơ sở dữ liệu của các tổ ch c nghiên 

c u độc lập hoặc kết quả nghiên c u, khảo sát của một số tổ ch c khác cũng được khai 

thác, sử dụng (tùy thuộc vào số liệu sẵn có và tình hình cập nhật cập nhật tốt hơn của 

t ng quốc gia/nền kinh tế). Với mỗi chỉ số cụ thể và với mỗi quốc gia/nền kinh tế, số liệu 

có sẵn của năm gần nhất sẽ được đưa vào phân tích. Nếu một quốc gia/nền kinh tế nào 

đó không có số liệu cho một chỉ số nhất định, hay số liệu có sẵn  uá cũ, thì chỉ số đó 

không được tính (không có – n/a). Việc thiếu số liệu chỉ số thành phần sẽ ảnh hưởng đến 

việc tính toán điểm số tổng hợp của các nhóm chỉ số, điểm số tổng hợp của các nhóm vấn 

đề lớn, và  o đó, cũng ảnh hưởng đến chỉ số GII. 

Cũng  o việc tính các chỉ số thành phần của GII sử dụng số liệu th  cấp, nên việc điều 

chỉnh phương pháp tính toán các chỉ số thành phần có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả tổng 

hợp chỉ số nhóm và chỉ số GII của một quốc gia. Vì vậy, trong một số trường hợp, nhóm 

chuyên gia thực hiện Báo cáo GII sẽ phải điều chỉnh lại phương pháp tính toán chỉ số thành 

phần, ví dụ như một số chỉ số của WIPO, Tổ ch c Thương mại Thế giới (WTO). Với mỗi 

một chỉ số thành phần sử dụng dữ liệu c ng, số liệu của quốc gia/nền kinh tế nào có giá trị 

cao nhất sẽ có điểm số cao nhất (là 100). Các quốc gia/nền kinh tế có các giá trị kế tiếp sẽ 

được  uy đổi tương  ng (xếp theo giá trị của chỉ số tiếp theo), cho đến 0 (điểm số được 

tính đến m c hai số thập phân). Một vài trường hợp đặc biệt, người ta sử dụng chỉ số 
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nghịch đảo, t c là giá trị của chỉ số càng thấp thì điểm số và th  hạng càng cao. Th  hạng 

của t ng chỉ số được căn c  vào điểm số, với mỗi một chỉ số, quốc gia/nền kinh tế nào có 

điểm số cao nhất được xếp hạng 1, điểm số thấp nhất sẽ xếp hạng cuối (ví dụ năm      là 

hạng 132 – vì có 132 quốc gia/nền kinh tế tham gia xếp hạng)  Các trường hợp không có số 

liệu thì sẽ không được tính điểm và xếp hạng  Do đó, cũng có thể với một số chỉ số, các 

quốc gia sẽ được xếp hạng t  1 đến 45 hoặc t  1 đến 85. 

 ánh giá tầm quan trọng của chỉ số GII, t  năm   17, cũng như nhiều nước trên thế giới, 

Chính phủ đã sử dụng bộ chỉ số  II để xác định các điểm mạnh, điểm yếu của quốc gia, 

t  đó đưa ra các giải pháp, biện pháp cải thiện phù hợp và kịp thời xây dựng, ban hành 

các chính sách liên quan. Ngày 6/2/2017, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP được Chính phủ 

thông qua nhằm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi 

trường kinh  oanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm   17, định hướng đến 

năm       Trong đó, Chính phủ đã phân công cụ thể cho các bộ và cơ  uan chủ trì cải 

thiện các chỉ số tính toán GII quốc gia (Bảng 1). 

Bảng 1. Nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, địa phương về nâng cao năng lực ĐMST 

TT Bộ, cơ quan Số lượng chỉ số 

1 Bộ Khoa học và Công nghệ Chủ trì 24 chỉ số về đầu tư cho nghiên c u 
và phát triển, cán bộ nghiên c u, sở hữu trí 
tuệ, công nghệ cao,... 

2 Bộ Kế hoạch và  ầu tư Chủ trì 6 chỉ số GII về khởi sự doanh 
nghiệp, bảo vệ nhà đầu tư, đầu tư mạo 
hiểm, đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đầu 
tư ra nước ngoài, doanh nghiệp mới,... 

3 Bộ Thông tin và Truyền thông Chủ trì 13 chỉ số GII về công nghệ thông tin 
và truyền thông, in ấn và xuất bản, sáng tạo 
trực tuyến,... 

4 Bộ Giáo dục và  ào tạo Chủ trì 10 chỉ số GII về giáo dục, giáo dục 
đại học, hợp tác đại học – doanh nghiệp. 

5 Bộ  ao động-Thương binh và Xã hội Chủ trì 4 chỉ số GII về chi phí sa thải lao 
động, việc làm, lao động nữ, hoạt động đào 
tạo của doanh nghiệp. 

6 Bộ Công thương Chủ trì 4 chỉ số GII về sản lượng điện, cạnh 
tranh trong nước, quy mô thị trường nội địa, 
cụm công nghiệp. 

7 Bộ Tài chính Chủ trì 3 chỉ số GII về nộp thuế và bảo hiểm 
xã hội, logistics, thuế quan. 

8 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chủ trì 3 chỉ số GII về dịch vụ văn hóa, 
phim, thị trường giải trí. 

9 Ủy ban Ch ng khoán nhà nước Chủ trì 2 chỉ số GII về giá trị vốn hóa, giá trị 
cổ phiếu. 
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10 Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chủ trì 2 chỉ số GII về tín dụng. 

11 Bộ Tài nguyên và  ôi trường Chủ trì 2 chỉ số GII về năng lượng và môi 
trường. 

12 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chủ trì 1 chỉ số GII về nộp bảo hiểm xã hội. 

13 Bộ Công an Chủ trì 1 chỉ số GII về ổn định và an ninh 
chính trị. 

14 Bộ Tư pháp Chủ trì 1 chỉ số GII về chất lượng  uy định 
pháp luật. 

15 Tòa án nhân dân tối cao Chủ trì 1 chỉ số GII về phá sản doanh nghiệp. 

17 Văn phòng Chính phủ Chủ trì 1 chỉ số GII về hiệu lực chính phủ.  

Ngoài ra, có 4 chỉ số mà tất cả các bộ, ngành, địa phương đều có trách nhiệm cải thiện 
(không có đơn vị chủ trì), đó là: (i) Hiệu quả thực thi pháp luật; (ii) Tổng tư bản hình 
thành; (iii) Tốc độ tăng năng suất lao động; (iv) Tổng chi cho phần mềm máy tính. 

Trong   năm trở lại đây, GII của Việt Nam tương đối ổn định. 

 

Thứ hạng GII của Việt Nam, giai đoạn 2007-2022. (Nguồn: Tổng hợp từ GII 2007-2022) 

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh 

Trong 15 kỳ đánh giá, Việt Nam luôn có kết quả đổi mới sáng tạo (   T) cao hơn so với 

m c độ phát triển, cho thấy hiệu quả trong việc chuyển các nguồn lực đầu vào thành kết 

quả đầu ra    T. Việt Nam cũng là một trong số ít những quốc gia nhóm thu nhập trung 

bình thấp được WIPO ghi nhận có tốc độ bắt kịp về    T nhanh nhất (cho dù th  hạng 

năm      có giảm nhẹ), cho thấy sự triển khai khá hiệu quả Nghị quyết số 19-2017/NQ-

CP vào thực ti n. 

Tuy nhiên, xét ở cấp độ địa phương, còn thấy rõ sự lúng túng trong việc tham gia thực 

hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện chỉ số  II   ó là sự thiếu tương đồng về dữ 

liệu cấp quốc gia và cấp tỉnh; đánh giá theo  uy chuẩn quốc tế có nhiều điểm chưa ph  

hợp với cấp địa phương; khác biệt còn thể hiện ở quy mô kinh tế - xã hội, về dân số, về 
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đất đai, về cơ cấu kinh tế, về định hướng phát triển,... giữa các địa phương, khiến cho các 

địa phương không nắm được thực trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa 

học, công nghệ và    T của địa phương mình  Do đó, nhu cầu thiết kế bộ chỉ số    T 

 ành riêng cho địa phương để căn c  vào đó có thể chỉ đạo điều hành tốt hơn, sát với 

thực ti n hơn, là điều mà nhiều địa phương đang kiến nghị.  

Gần đây, được sự hỗ trợ k  thuật của WIPO, trên cơ sở nghiên c u và tham khảo kinh 

nghiệm xây dựng các bộ chỉ số cấp địa phương đã có trong nước (PCI, PAR, PAPI,…) và 

kinh nghiệm nước ngoài (trên thế giới mới chỉ có một số quốc gia xây dựng bộ chỉ số 

   T cấp địa phương như Trung Quốc, Ấn  ộ, Columbia, M    , trong đó, Ấn  ộ và 

Columbia cũng  ựa trên bộ GII của WIPO), Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây  ựng bộ 

chỉ số cấp địa phương theo 1  bước, như hướng dẫn của Tổ ch c Hợp tác và Phát triển 

kinh tế (OECD), hình thành bộ chỉ số tổng hợp, phù hợp với bối cảnh thực ti n, đặc điểm 

của các địa phương ở Việt Nam.  

Bộ chỉ số    T cấp địa phương của Việt Nam (PII) gồm có 51 chỉ số, cũng chia thành 7 trụ 

cột theo nguyên lý của bộ chỉ số GII (05 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều 

kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và    T, bao 

gồm: (1) Thể chế - 7 chỉ số, (2) Nguồn nhân lực và nghiên cứu - 7 chỉ số, (3) Cơ sở hạ tầng 

- 5 chỉ số, (4) Trình độ phát triển của thị trường - 5 chỉ số; và (5) Trình độ phát triển kinh 

doanh - 11 chỉ số; 02 trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của khoa học, công nghệ và 

   T vào phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: (6) Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công 

nghệ - 10 chỉ số, (7) Tác động - 6 chỉ số).  

Trong giai đoạn thu thập dữ liệu, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ ch c nhiều hội thảo, 

nhiều buổi làm việc với các bộ, cơ  uan Trung ương để thống nhất thu thập dữ liệu t  các 

cơ  uan  uản lý nhà nước (có 37/51 chỉ số được lấy dữ liệu t  các cơ  uan  uản lý nhà 

nước) và xây dựng tài liệu hướng dẫn và tập huấn cho các địa phương để thu thập các 

dữ liệu liên quan tại địa phương (có 14/ 1 chỉ số được lấy dữ liệu t  các địa phương)  

Quá trình thử nghiệm bộ chỉ số PII đã cho thấy, một số chỉ số theo thông lệ quốc tế hiện 

chưa được thống kê cả ở cấp quốc gia và địa phương  Vấn đề này sẽ cần phải khắc phục 

trong thời gian tới để việc đánh giá xác thực hơn   

 

Một ví dụ về triển khai tính toán chỉ số PII tại địa phương 
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Kết quả phân tích, đánh giá thử nghiệm chỉ số    T địa phương tại 18/20 tỉnh thành 

tham gia (có  /   địa phương không có đủ dữ liệu nên không đưa vào  anh sách đánh 

giá) cho thấy có phù hợp, tương đồng cao với đặc thù mô hình phát triển kinh tế - xã hội 

của các địa phương  Các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu là các địa phương phát triển 

kinh tế - xã hội và có hoạt động khoa học, công nghệ và    T mạnh mẽ  Ngược lại là các 

địa phương thuộc nhóm cuối  Trên cơ sở các thông tin chi tiết về xếp hạng của t ng chỉ 

số, nhóm chỉ số, trụ cột và 5 điểm mạnh c ng   điểm yếu của mỗi địa phương, Bộ chỉ số 

PII sẽ giúp các địa phương nhận diện được các vấn đề cần chú trọng để có các chỉ đạo, 

điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và    T, góp 

phần nâng cao năng lực kinh  oanh, năng lực cạnh tranh, năng lực    T của địa 

phương và của quốc gia 

 ược biết, trên cơ sở kết quả thử nghiệm thành công Bộ chỉ số PII năm     , Bộ Khoa 

học và Công nghệ đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép chính th c 

triển khai Bộ chỉ số PII trên phạm vi toàn quốc t  năm    3   ong rằng Bộ chỉ số PII sẽ 

thực sự đóng góp hữu hiệu cho mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa 

phương trên cả nước. 

Tuấn Kiệt 

------------------------------------ 
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TRAO ĐỔI 

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực sáng tạo, mang tính liên ngành và có tác động đến 

nhiều lĩnh vực khác nhau, t  nông nghiệp, công nghiệp, y học, môi trường, đến hóa 

chất,     ĩnh vực này đã và đang  ẫn đầu cho  uá trình chuyển đổi, phát triển xã hội theo 

xu hướng giảm phát thải carbon và giải  uyết các thách th c trong đời sống, như bảo vệ 

s c khỏe, cung cấp thực phẩm và năng lượng, bảo vệ môi trường, an ninh  uốc phòng,… 

 ây là một trong những ngành công nghệ  uan trọng nhằm sản xuất bền vững trong 

tương lai   

Thị trường công nghệ sinh học toàn cầu đạt 7  ,   tỷ U D vào năm     ,  ự báo giai 

đoạn    1-     tốc độ tăng trưởng đạt 1 , 3%  Theo phương  iện  ng  ụng, lĩnh vực y 

tế chiếm tỷ lệ cao nhất (4 ,64%)  Theo phương  iện công nghệ, công nghệ mô và tái tạo 

mô, công nghệ giải mã gen chiếm tỷ lệ cao nhất  Công nghệ sinh học đã trở thành trung 

tâm phát triển của khoa học, công nghệ và chính trị  Các  uốc gia trên thế giới, nhất là các 

nước có nền khoa học phát triển đều đang tiếp tục đầu tư và phát triển công nghệ sinh 

học trong nhiều lĩnh vực   

Về lĩnh vực này, ngày 11/3/1994, Chính phủ đã ban hành Nghị  uyết số 1 /CP về phát 

triển công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm   1   Tiếp đó, ngày 4/3/    , Ban Bí thư 

Trung ương  ảng có Chỉ thị số    CT/TW về đẩy mạnh phát triển và  ng  ụng công nghệ 

sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  Trên cơ sở đó, nhiều 

kế hoạch, chương trình, đề án cũng đã được Nhà nước triển khai để phát triển và  ng 

 ụng công nghệ sinh học, có thể kể đến gần đây là Kế hoạch tổng thể phát triển công 

nghiệp sinh học đến năm   3  (Quyết định số   3/Q -TTg ngày  1/4/  17 của Thủ 

tướng Chính phủ);  ề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 

  3  (Quyết định 4 9/Q -TTg ngày  4/3/   1 của Thủ tướng Chính phủ);  ề án phát 

triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm   3  (Quyết định 16  /Q -TTg 

ngày   /9/   1 của Thủ tướng Chính phủ);…  

Với mục tiêu “Tập trung phát triển, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia có nền công 

nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về công 

nghệ sinh học, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Châu Á. Xây dựng ngành công nghiệp sinh 

học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP cả nước”, Nghị 

 uyết số 36-NQ/TW, v a được Bộ Chính trị ban hành ngày 3 /1/   3, là nghị  uyết 

chuyên đề về phát triển và  ng  ụng công nghệ sinh học để phục vụ phát triển bền vững 

đất nước trong thời kỳ mới, khẳng định: “Công nghệ sinh học là động lực quan trọng để 

thực hiện quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm an sinh 

xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân”  Nghị  uyết đã xác định 

nhiều nhiệm vụ, giải pháp triển khai, trong đó, nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh  ng  ụng 

công nghệ sinh học trong lĩnh vực y tế: tập trung nghiên c u, sản xuất thuốc, vaccine đáp 

 ng nhu cầu khám, chữa bệnh và phòng, chống  ịch bệnh; nghiên c u công nghệ tế bào 
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gốc trong công nghiệp  ược phẩm, công nghệ gene, sản xuất nguyên liệu và các loại 

thuốc sinh học, thực phẩm ch c năng có nguồn gốc t  thảo  ược   

Hưởng  ng kịp thời các chủ trương, chính sách của  ảng và Nhà nước, giới khoa học 

Việt Nam đã có nhiều thành  uả đáng chú ý trong nghiên c u và  ng  ụng công nghệ 

sinh học vào thực ti n sản xuất và đời sống, đặc biệt là ở lĩnh vực y học, trong bối cảnh 

cuộc sống con người đang rất thiếu an toàn  o tình trạng kháng thuốc kháng sinh, các 

thực phẩm ch a hóa chất độc hại và  ịch bệnh gia tăng hiện nay  Những thành  uả về 

công nghệ sinh học trong nước gần đây như nghiên cứu quy trình sản xuất vaccine phòng 

Covid-19 bằng công nghệ protein tái tổ hợp tạo tiểu thể nano; xây dựng quy trình giải trình 

tự hệ gene virus SARS-CoV-2; quy trình phát hiện ctDNA trong công nghệ sinh học giai 

đoạn sớm của ung thư; xác định vi khuẩn đa kháng thuốc gây nhiễm khuẩn trong bệnh 

viện;… đáp  ng các yêu cầu về chẩn đoán sớm và phòng chống sự lây lan bệnh  ịch 

trong cộng đồng đã cho thấy khả năng làm chủ công nghệ, tiếp cận kịp thời với xu thế 

chung của thế giới của đội ngũ khoa học Việt Nam trong lĩnh vực y tế, mang lại sự tin cậy 

ngày càng cao của cộng đồng đối với hệ thống chăm sóc s c khỏe  uốc gia  
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