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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Giáo dục với công cuộc chuyển đổi số  

Trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, giáo dục là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu triển khai chuyển đổi 

số. Với quy mô hơn 53.000 cơ sở giáo dục đào tạo, 24 triệu học sinh, sinh viên và 

1,4 triệu giáo viên, việc thực hiện tốt chuyển đổi số của ngành giáo dục sẽ góp 

phần tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. 

Chuyển đổi số (CĐS) là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh, đặc biệt là trong bối cảnh cách 

mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay. Có nhiều định nghĩa khác nhau về CĐS, nhưng có thể 

nói chung, đó là chuyển các hoạt động từ thế giới thực sang thế giới ảo trên môi trường 

mạng. Theo đó, người ta tiếp cận thông tin nhiều hơn, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp 

không gian, tiết kiệm thời gian. Trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo (GD-ĐT), CĐS tập trung 

vào hai nội dung chính: công tác quản lý giáo dục và công tác dạy, học, kiểm tra, đánh 

giá. CĐS trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống 

cơ sở dữ liệu (CSDL) lớn liên thông, triển khai các dịch vụ 

trực tuyến, ứng dụng công nghệ để quản lý, điều hành, 

dự báo, hỗ trợ ra quyết định một cách nhanh chóng, 

chính xác. Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, CĐS gồm 

số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, 

kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), 

thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, hệ thống đào tạo trực 

tuyến…CĐS là sự chuyển đổi toàn bộ cách thức, phương 

pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tương tác với 

người học sang không gian số.  

Tỉ lệ học sinh Việt Nam học trực tuyến cao hơn trung bình chung các nước OECD  

Ngành giáo dục Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các 

hoạt động quản lý, dạy và học. Năm 2018, ngành đã đưa vào sử dụng CSDL toàn quốc về 

giáo dục với 53.000 trường học, 710 phòng GD-ĐT, gần 24 triệu học sinh và hơn 1,4 triệu 

giáo viên được gắn mã định danh. Thông tin của 393 trường đại học, cao đẳng với 2,5 triệu 

sinh viên, 120.000 giảng viên cũng được cập nhật trên hệ thống CSDL ngành. 

Việc phát triển học liệu số cũng được Bộ GD-ĐT chú trọng triển khai với 5.000 bài giảng e-

learning, 2.000 bài giảng dạy trên truyền hình, 200 đầu sách giáo khoa phổ thông, 200 thí 

nghiệm ảo, 35.000 câu hỏi trắc nghiệm và 7.500 luận án tiến sĩ. Nói về những kết quả cụ 

thể trong CĐS của ngành giáo dục, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, năm 

2007, từ một số ít trường triển khai đào tạo tín chỉ, cho phép người học đăng ký, xem kết 

quả học tập, đóng học phí online, đến nay hầu hết các trường đại học đã triển khai loại hình 

Chuyển đổi số trong giáo dục 

sẽ hỗ trợ đổi mới GD-ĐT theo 

hướng giảm thuyết giảng, 

truyền thụ kiến thức sang 

phát triển năng lực người học, 

tăng khả năng tự học, tạo cơ 

hội học tập mọi lúc, mọi nơi, 

cá nhân hóa việc học, góp 

phần tạo ra xã hội học tập. 
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này. Việc đăng ký thi THPT và xét tuyển qua mạng, các nghiệp vụ quản trị trường học cũng 

được số hoá, thực hiện trên nền tảng ứng dụng CNTT. 

Thời điểm bùng phát dịch Covid-19, với phương châm “tạm dừng đến trường, không 

ngừng học”, 80% trường phổ thông, 240 cơ sở đào tạo đã tổ chức dạy học trực tuyến. 

Theo báo cáo Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế - PISA năm 2020, việc học trực 

tuyến để phòng, chống Covid-19 của Việt Nam có nhiều điểm khả quan so với các quốc 

gia và vùng lãnh thổ khác. Cụ thể, Việt Nam có 79,7% học sinh phổ thông được học trực 

tuyến. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình chung của các nước OECD (67,5%). 

Chuyển đổi số trong giáo dục tại TP.HCM  

Việc CĐS trong ngành giáo dục đã được Thành phố quan tâm triển khai từ nhiều năm 

trước, với nhiều giải pháp và được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian gần đây. Trong năm 

2020, TP.HCM ra mắt mô hình thí điểm “Trung tâm Điều hành Giáo dục thông minh” với quy 

chế vận hành, quản lý trên CSDL dùng chung, dữ liệu được cập nhật, đảm bảo đầy đủ các 

yêu cầu về an ninh và bảo mật. Hệ thống gồm các hợp phần: xây dựng và quản lý hệ thống 

báo cáo thuộc phạm vi của Sở GD-ĐT TP.HCM bằng công cụ thông minh, trực tuyến; quản 

lý và tổ chức các cuộc họp thông minh; tích hợp và triển khai hệ thống quản lý văn bản 

thông minh; cập nhật các thông tin mới nhất của ngành giáo dục trên cổng thông tin điện tử, 

giám sát thông tin trên môi trường mạng; tạo hệ sinh thái trực tuyến phục vụ việc soạn 

giảng, nghiên cứu của thầy và hoạt động tự học của trò, tạo nền tảng xây dựng xã hội học 

tập…có khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm điều hành đô thị thông minh của 

Thành phố. Đây là bước đi quan trọng để xây dựng nền tảng giáo dục thông minh, theo ông 

Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM).  

Cuối năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã phối hợp với Trường Cao đẳng 

Lý Tự Trọng TP.HCM, Trường ĐH Bang Arizona (Hoa Kỳ) và Trường Cao đẳng City of 

Glasgow (Vương quốc Anh) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Chuyển đổi mô hình đào 

tạo chất lượng cao của nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 

4.0” để tạo cơ hội kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác xây dựng mô hình giáo dục theo hướng 

mở và linh hoạt giữa các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp. Hội thảo tạo điều 

kiện cho các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về 

các định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu Cách mạng 

công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Nhiều mô hình, công nghệ phục vụ giáo dục đã được giới 

thiệu như: E-Learning – Hình thức đào tạo tối ưu trong thời đại công nghệ số; Ứng dụng 

công nghệ RFID trong quản lý và tự động hóa thư viện hiện đại; Công nghệ quản trị giáo 

dục LMS ứng dụng trong quản trị nhà trường thông minh…. Cũng khoảng thời gian này, 

Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (Sở GD-ĐT TP.HCM) và Trung tâm Dữ 

liệu (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã hợp tác triển khai các giải pháp học trực tuyến dành 

cho giáo dục phổ thông, hỗ trợ quản trị, dạy, học và đánh giá trực tuyến, xây dựng trên 

nền tảng LMS (Learning Management System). Theo đó, Trung tâm Dữ liệu sẽ phối hợp 
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với các đối tác công nghệ để cung cấp giải pháp CĐS giáo dục bao gồm hệ thống phần 

cứng, mạng, phần mềm, dữ liệu và an toàn thông tin và xây dựng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật.  

Gần đây nhất, chiều 24/3/2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành 

Đoàn TP.HCM) đã phối hợp c ng Tập đoàn công nghệ Beo ul , tổ chức giới thiệu “ ông 

nghệ ứng  ụng học tậ  trực tu ến” và cam kết hỗ trợ một năm sử dụng miễn phí công 

nghệ này cho tất cả các trường học và cơ sở Đoàn trên địa bàn TP.HCM. Đây là phần 

mềm cho phép học trực tuyến (thông qua nền tảng Quickom) do doanh nghiệp Việt Nam 

phát triển và vận hành. Nền tảng này ứng dụng công nghệ đám mây phi tập trung, đem lại 

tương tác hai chiều linh hoạt, cho phép 10.000 người tham gia cùng lúc mà vẫn đảm bảo 

chất lượng hình ảnh và âm thanh chân thực. 

Các cơ sở giáo dục đại học 

trên địa bàn TP.HCM cũng 

chuẩn bị cho quá trình 

chuyển đổi số từ rất sớm. 

Tại Trường Đại học Kinh tế 

TP.HCM, quá trình số hóa 

đã bắt đầu từ năm 2009, 

khi lần đầu tiên triển khai 

hệ thống đào tạo tín chỉ. Từ 

năm 2013 đến nay, các hệ 

thống thông tin liên tục 

được xây dựng để phục vụ 

công tác nghiên cứu, giảng 

dạy và quản trị nhà trường. 

Đặc biệt, hệ thống E-

learning được đưa vào vận 

hành năm 2016, đến nay 

100% lớp học đều có các công cụ hỗ trợ trực tuyến. Đến hết năm 2020, hầu hết các hoạt 

động của nhà trường, từ việc theo dõi quá trình học tập, nghiên cứu, hoạt động đoàn thể 

của sinh viên, giảng viên cho đến các công cụ quản trị đại học thông minh như quản trị 

nhân sự, lịch giảng, thời khóa biểu, quản lý khoa học, đánh giá KPI cho viên chức, đều đã 

được CĐS. Sinh viên được trải nghiệm hệ thống chăm sóc người học, thực hiện các dịch 

vụ công của trường hoàn toàn trực tuyến. 

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng là một minh chứng. Năm 2019, đây là 

nơi đã thành lập Trung tâm dạy học ảo (UTEx), hệ thống giáo dục trực tuyến công lập đầu 

tiên tại Việt Nam. UTEx kết hợp tổng thể hệ sinh thái giáo dục xanh (môi trường, kiến trúc 

văn hóa, con người) và hệ sinh thái giáo dục mở, với mô hình quản trị tinh gọn, trên nền 

tảng công nghệ trực tuyến. UTEx góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo dựng mạng 

lưới giáo dục trong-ngoài nước và từng bước đa dạng hóa các khóa học trực tuyến.  

 ác đơn vị tổ chức ký kết hỗ trợ một năm sử  ụng miễn  hí 
công nghệ học tậ  trực tu ến, nền tảng Quickom. 
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Chia sẻ về vấn đề CĐS 

trong giáo dục, ông Phạm 

Thế Trường (Tổng Giám đốc 

Microsoft Việt Nam) cho 

rằng, TP.HCM có ưu thế rất 

lớn để thực hiện, thể hiện 

qua sự cấp tiến, cam kết và 

kinh nghiệm của lãnh đạo 

Thành phố. Đây cũng là nền 

kinh tế lớn nhất cả nước, 

đầy tiềm lực để thực hiện 

CĐS. Những lợi thế này sẽ 

thúc đẩy, tạo cơ sở cho 

ngành giáo dục Thành phố 

thực hiện hiệu quả công 

cuộc CĐS trong ngành. 

Như Hà  

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

Tài liệu tham khảo chính 
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Hệ thống đào tạo trực tu ến của Trường ĐH Sư  hạm Kỹ 
thuật TP.H M 
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Tình hình Covid-19 tại Việt Nam, tháng 3/2021 
(từ 28/2-31/3)
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

Hướng tới nền y tế số tại TP. Hồ Chí Minh 

Việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động y tế tại TP.HCM vừa góp phần tối 

ưu hóa quy trình làm việc của bác sĩ, nâng cao chất lượng, tính nhất quán, độ chính 

xác trong việc khám chữa bệnh, mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho 

người dân, vừa góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đối số của Thành phố. 

Trí tuệ nhân tạo - công nghệ số hiện đại trong lĩnh vực sức khỏe  

Chuyển đổi số trong y tế là ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể, toàn diện, 

chú trọng tới các công nghệ số hiện đại, từ đó tạo ra thay đổi tích cực trong toàn bộ hoạt 

động chăm sóc sức khỏe. Sự phát triển mạnh của ngành khoa học máy tính, nhất là học 

máy (machine learning) và trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI) trong những năm gần 

đây đã mở ra nhiều hướng phát triển đầy tiềm năng trong lĩnh vực y tế. Nếu với các quốc 

gia phát triển, AI góp phần quan trọng vào giải quyết sự bất bình đẳng ngày càng tăng 

giữa cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người giàu và người nghèo, thì ở các nước đang 

phát triển, AI mở ra khả năng tiếp cận và cải thiện chất lượng chăm sóc cho người dân.  

 
AI mở ra nhiều hướng phát triển tiềm năng trong lĩnh vực y tế (Ánh minh họa) 

AI giúp tăng cường năng lực cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Với AI, có 

thể phân tích lượng dữ liệu đồ sộ (đã được mã hóa từ nhiều năm kinh nghiệm của các 

chuyên gia y tế) một cách nhanh chóng và truyền tải kiến thức đến hàng nghìn điểm truy 

cập, giúp cho việc chẩn đoán trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.  

Hiện nay, nhờ khả năng kết hợp giữa việc tiếp nhận bệnh sử và phân tích các dữ liệu chăm 

sóc sức khỏe (thu thập được của nhiều bệnh nhân trước đó) để nhận diện các dấu hiệu bất 

thường, AI cho phép phát hiện được nhiều loại bệnh, ví dụ như ung thư, chính xác hơn và 
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ở ngay giai đoạn đầu của bệnh. Một số nghiên cứu cho thấy khả năng thực hiện một số 

nhiệm vụ của AI là tương đương hoặc tốt hơn con người. Chẳng hạn, các thuật toán nhận 

diện và cải thiện hình ảnh có thể phát hiện các khối u ác tính chính xác đến 80-90%. 

AI cũng rất hữu ích trong việc giúp ngăn ngừa và kiểm soát một số bệnh mạn tính. Ngoài 

việc quét hồ sơ sức khỏe điện tử giúp thầy thuốc xác định các nguy cơ của người mắc các 

bệnh mạn tính, AI còn giúp các bác sĩ lâm sàng tiếp cận người bệnh một cách toàn diện 

hơn, từ đó quản lý và điều phối tốt hơn các kế hoạch chăm sóc và điều trị. Hơn thế, với khả 

năng mô hình hóa dữ liệu và phân tích dự đoán bằng AI, các quốc gia có thể khống chế 

được sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm và dự báo, quản lý các ổ dịch tốt hơn.  

Ứng dụng công nghệ số hiện đại, TP.HCM hướng tới nền y tế số 

Là một trung tâm kinh tế, khoa học lớn nhất Việt Nam, thời gian qua, TP.HCM đã tiếp cận 

nhiều công nghệ số phục vụ ngành y, như thực tế ảo, vạn vật kết nối, điện toán đám mây, 

di động, phân tích dữ liệu lớn, AI,…Đặc biệt, việc ứng dụng AI hướng tới nền y tế số tại 

Thành phố đã có nhiều thành quả bước đầu, nhất là các ứng dụng robot trong phẫu thuật, 

ứng dụng học máy và dữ liệu lớn trong kê đơn, ứng dụng AI trong chẩn đoán điều trị, và 

gần đây nhất, là ứng dụng DrAid (trợ lý bác sĩ bằng trí tuệ nhân tạo).  

 
Bác sĩ tại Bệnh viện Bình Dân đang điều khiển cánh tay robot thực hiện phẫu thuật  

(Nguồn: Bệnh viện Bình Dân). 

Ứng dụng robot trong phẫu thuật được xem là “giải pháp xâm lấn tối thiểu”, giúp giảm ¼ thời 

gian nằm viện của bệnh nhân. Robot phẫu thuật cho phép các bác sĩ thực hiện nhiều quy 

trình phức tạp và kiểm soát tốt hơn so với các phương pháp thông thường. Hiện nay, Bệnh 

viện Bình Dân là một trong những đơn vị ứng dụng robot trong phẫu thuật phổ biến nhất, với 

hàng nghìn ca được xử lý cùng nhiều bệnh lý phức tạp. Robot “Da Vinci” ứng dụng tại bệnh 

viện có hai cánh tay xoay được 540 độ, có thể di chuyển đến mọi ngóc ngách của cơ thể, 

điều mà mổ nội soi hay mổ hở thông thường đều không thể thực hiện được. Robot có kính 

hiển vi phóng to phần cơ thể cần mổ (mắt thường hay mổ nội soi thông thường không thể 

nhìn thấy), giúp mục tiêu cần mổ được can thiệp một cách triệt để, tận gốc. 
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Ứng dụng nguyên lý “máy học” xây dựng phần mềm cảnh báo trong kê đơn đã được vận 

dụng thành công tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Nguồn dữ liệu lớn về kê đơn thuốc sẵn có tại 

bệnh viện trong nhiều năm được khai thác, tích hợp thêm tính năng nhắc bác sĩ về tần 

suất kê đơn một loại thuốc nào đó, cho một bệnh lý cụ thể. Nếu được phần mềm cảnh 

báo, ví dụ: “ hưa có ai kê cho bệnh lý nà  trước đó” khi đang tiến hành kê đơn, bác sĩ cần 

phải xem xét lại quyết định của mình đã ph  hợp hay chưa, hoặc điều chỉnh (do nhập liệu 

nhầm loại thuốc điều trị).  

 
Cảnh báo chống chỉ định theo tuổi: bệnh nhân 11 tháng, bác sĩ không thể kê thuốc Laratadine 

(chống chỉ định ở trẻ  ưới 2 tuổi) (Nguồn: medinet.gov.vn). 

Phần mềm “RAPID”, ứng dụng AI, đang được Bệnh viện Nhân dân 115 và bệnh viện Gia 

An 115 vận dụng trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ. Được Đại học Stanford (Mỹ) phát 

triển, phần mềm này cho phép xác định rõ thể tích vùng lõi hoại tử, thể tích nhu mô não có 

nguy cơ tổn thương và hoại tử trong những giờ tiếp theo (còn gọi là “vùng tranh tối tranh 

sáng”), giúp chẩn đoán và can thiệp điều trị chính xác hơn. Việc ứng dụng phần mềm 

“RAPID” xử lý đột quỵ không chỉ mở ra cơ hội cứu sống, mà còn giảm thiểu nguy cơ bị tàn 

phế cho bệnh nhân, góp phần đưa người bệnh sớm tái hòa nhập với cộng đồng. 

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM sử dụng phần mềm “IBM Watson for Oncology”, ứng dụng 

AI trong chẩn đoán và điều trị ung thư (tập trung vào ung thư vú và ung thư đại trực 

tràng), đã giúp các bác sĩ cập nhật các phác đồ mới, bổ sung thông tin và hạn chế những 

sai sót trong qua trình điều trị. Từ đó, đưa ra các gợi ý điều trị cho hầu hết các giai đoạn, 

hỗ trợ khá chuyên sâu về các phác đồ hóa trị, nội tiết; cho phép tìm kiếm tư liệu nhanh và 

phát huy tối ưu hiệu quả khi áp dụng mô hình hội đồng chuyên gia. 

Gần đây nhất, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai sản 

phẩm DrAid (trợ lý bác sĩ, ứng dụng AI) của Công ty VinBrain vào phục vụ các hoạt động 

thường ngày. Được đào tạo trên bộ dữ liệu lớn (1,3 triệu hình ảnh X-quang, trong đó hơn 

326.000 hình ảnh đã gán nhãn và bộ dữ liệu Covid-19 lớn, với 7.592 hình ảnh dương tính 

của các bệnh nhân Covid-19), ứng dụng DrAid hỗ trợ chẩn đoán 20 dấu hiệu bất thường 
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và bệnh lý về tim - phổi - xương dựa trên hình ảnh X-quang ngực (với độ chính xác trên 

88%) trong vòng 5 giây. Đồng thời, sản phẩm có thể đưa ra báo cáo y khoa có khoanh 

v ng và kích thước chính xác của các khu vực bất thường. 

 
DrAid hỗ trợ chẩn đoán các  ấu hiệu bất thường, bệnh lý về tim – phổi – xương  ựa trên hình ảnh 

X-quang (Nguồn:Vnepress). 

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cũng thỏa thuận hợp tác với VinBrain 

trong gán nhãn dữ liệu chẩn đoán hình ảnh và nghiên cứu ứng dụng AI trong sàng lọc, 

chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa và dự báo tình hình sức khỏe qua dữ liệu y tế; hợp tác 

thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các bài viết/nghiên cứu về việc ứng dụng AI 

trong hoạt động y tế. 

Có thể nói, việc triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại vào hỗ trợ các hoạt động y tế tại 

Thành phố thời gian qua đã góp phần tối ưu hóa quy trình làm việc của các bác sĩ, nâng 

cao chất lượng, tính nhất quán, độ chính xác trong công tác khám chữa bệnh, đem lại 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân, đẩy nhanh quá trình chuyển đối số 

của ngành y tế. Đây là những bước đi đúng đắn, cụ thể hóa lộ trình xây dựng nền y tế 

thông minh giai đoạn 2021–2025, tầm nhìn đến năm 2030 mà Thành phố đã đặt ra, góp 

phần đẩy nhanh tốc độ xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hướng tới nền y tế 

số, đảm bảo các yếu tố chất lượng, hiện đại và hội nhập quốc tế.. 

Thu Hà  

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định ban hành Đề án xây dựng Thành phố Hồ 
Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2020. 

[2] Cổng thông tin điện tử ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh: http://www.medinet.gov.vn/. 

[3] Trang thông tin điện tử Đảng bộ TP.HCM, Lộ trình xây dựng “Y tế thông minh” của ngành Y tế 
TP.HCM. https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/lo-trinh-xay-dung-y-te-thong-minh-cua-nganh-y-te-tphcm-
1491875354 
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Cần nhanh chóng xác lập quyền sở hữu trí tuệ 

tại doanh nghiệp  

Trong bối cảnh nền kinh tế số và hội nhập toàn cầu, khi đổi mới sáng tạo và tri thức 

là các nhân tố chính của sức cạnh tranh, thì quyền sở hữu trí tuệ của các doanh 

nghiệp là rất quan trọng. 

 
Diễn đàn “Doanh nghiệ  nhỏ và vừa với sở hữu trí tuệ” được  ục Sở hữu trí tuệ  hối hợ  với Sở 

Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học  ông nghiệ  TP.H M tổ chức ngà  17/04 tại TP.H M 

Sở hữu trí tuệ - doanh nghiệp vẫn còn thờ ơ 

Theo thông tin trên các phương tiện đại chúng thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, sản 

phẩm nổi tiếng của Việt Nam, do không đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế, đã bị các 

doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ, Công ty Trung Nguyên không 

đăng ký bảo hộ thương hiệu cafe Trung Nguyên tại Mỹ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 

(WIPO), tạo điều kiện cho Công ty Rice Field đăng ký bảo hộ thương hiệu này. Thuốc lá 

Vinataba của Việt Nam, cũng tương tự, khi bị một doanh nghiệp của Indonesia đăng ký 

thương hiệu tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và 9 nước khác tại ASEAN. Gần đây 

nhất là gạo ST25 (“gạo ngon nhất thế giới”) của Sóc Trăng, cũng đang bị một số doanh 

nghiệp nước ngoài đăng ký ở Mỹ và Australia. Những vụ việc trên cho thấy, nếu doanh 

nghiệp chưa thực sự quan tâm đến xây dựng thương hiệu, bảo hộ tài sản trí tuệ của mình 

trên trường quốc tế, nguy cơ bị xâm phạm luôn hiện hữu, nhất là khi sản phẩm có tiềm 

năng kinh tế cao. Quá trình “đòi lại” các quyền này không phải dễ dàng, mà khá tốn kém, 

cũng như mất rất nhiều thời gian. 

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, kết quả khảo sát 3.690 doanh 

nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp trọng điểm, 9 ngành dịch vụ (năm 2019) cho thấy, chỉ 

có 1,63% số doanh nghiệp có nhân sự được đào tạo, tập huấn hoặc chuyên trách về tài 

sản trí tuệ (TSTT), 2,25% có ban hành các quy định nội bộ, quy chế quản lý TSTT và 

0,66% có hạch toán các TSTT vào giá trị tài sản cố định vô hình trên bảng cân đối kế 

toán. Theo ông Võ Hưng Sơn (Trưởng Phòng quản lý KH&CN cơ sở, Sở Khoa học và 

Công nghệ TP.HCM) điều này cho thấy các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến 
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TSTT, chưa nhận thức đủ về vai trò của sở hữu trí tuệ (SHTT) trong các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh.  

Hiện nay, nếu như các doanh nghiệp, tập đoàn lớn rất nhanh nhạy trong việc đăng ký bảo 

hộ quyền SHTT ở nước ngoài (điển hình như Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân 

đội (Viettel) với 4 bằng độc quyền sáng chế và 29 đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng 

chế, đã được Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ công nhận), thì các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa dường như vẫn còn khá “thờ ơ” với hoạt động này. 

Cần sớm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

SHTT có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển 

của doanh nghiệp, do trong nền kinh tế tri thức, 

SHTT là tài sản kinh doanh cốt lõi, giúp doanh 

nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối 

tác, thực hiện các giao dịch tài chính, thu hút 

nguồn vốn từ việc xuất khẩu hoặc mở rộng hoạt 

động kinh doanh ra nước ngoài thông qua các hợp 

đồng cấp phép (license) hoặc nhượng quyền kinh 

doanh (franchising), hỗ trợ giải quyết tranh chấp 

thương mại,…Thực hiện việc xác lập quyền và bảo 

hộ tốt các TSTT sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát 

được các tài sản quan trọng và chủ động kiểm soát 

quá trình chuyển giao các đối tượng được bảo hộ, 

bảo vệ doanh nghiệp trước các đối thủ cạnh tranh. 

Để bảo vệ quyền SHTT, doanh nghiệp cần xem xét đầy đủ các đối tượng và phương thức 

bảo hộ có thể phát sinh. Trong thực tế, một sản phẩm có thể được bảo hộ nhiều quyền 

SHTT khác nhau. Ví dụ, một chiếc máy nghe đĩa CD có thể liên quan đến các quyền 

SHTT như sau: các đặc điểm kỹ thuật của máy được bảo hộ theo bằng độc quyền sáng 

chế; các chương trình phần mềm để cài đặt, vận hành máy được bảo hộ bởi quyền tác 

giả; kiểu dáng máy được bảo hộ theo kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu máy (Sony 

Walkman, Panasonic,...) được bảo hộ theo nhãn hiệu. 

Tùy thuộc vào bản chất của TSTT mà doanh nghiệp lựa chọn cách thức bảo hộ sao cho 

hiệu quả nhất, tránh bị đối thủ xâm phạm (Hình 1). 

Việc bảo hộ TSTT có thể thực hiện theo các đối tượng: quyền tác giả và quyền liên quan 

(bảo hộ tác  hẩm văn hóa, nghệ thuật và văn học, kể cả  hần mềm má  tính và sưu tậ  

 ữ liệu); quyền sở hữu công nghiệp (các sản  hẩm và qu  trình sáng tạo có thể được bảo 

hộ theo sáng chế và giải  há  hữu ích; các kiểu  áng sáng tạo, gồm cả kiểu  áng  ệt 

ma , được bảo hộ theo kiểu  áng công nghiệ ; thương hiệu được bảo hộ theo nhãn hiệu; 

mạch bán  ẫn được bảo hộ theo thiết kế bố trí hoặc mạch tích hợ  bán  ẫn; chỉ  ẫn hàng 

hóa có chất lượng ha   anh tiếng nhất định gắn với xuất xứ địa lý được bảo hộ theo chỉ 

 ẫn địa lý; bí mật thương mại bảo hộ thông tin bí mật có giá trị thương mại); hoặc quyền 

đối với giống và cây trồng (bảo hộ các giống câ  mới chọn tạo hoặc  hát hiện được). 

Nguyên nhân doanh nghiệp chưa tổ 

chức “Bộ phận chuyên trách về SHTT”: 

- Là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên 

chưa quan tâm  

- Công việc này thuộc về bộ phận văn 

phòng, hành chính hay pháp chế 

- Sản phẩm chuyên biệt, khó có hàng 

giả, hàng nhái khi xuất khẩu. 

(Chia sẻ của một số doanh nghiệp tại diễn 
đàn “Doanh nghiệp nhỏ và vừa với sở 
hữu trí tuệ”) 
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Hình 1:  ác loại hình sở hữu trí tuệ (Theo Luật sở hữu trí tuệ, 2019) 

Bảo hộ TSTT sẽ mang lại cho chủ sở hữu độc quyền sử dụng các loại tài sản này. Tuy 

nhiên, do quyền SHTT có tính lãnh thổ, nên chỉ có giá trị bảo hộ trong lãnh thổ một nước 

hoặc một khu vực nào đó, do vậy, doanh nghiệp cần cân nhắc, tính toán kỹ. Để đảm bảo 

ưu thế cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi có ý định đưa sản phẩm ra thị trường 

nước ngoài, ngoài việc bảo hộ quyền SHTT tại nước sở tại, doanh nghiệp cần có kế 

hoạch bảo hộ quyền SHTT ở các thị trường xuất khẩu để tránh các rủi ro có thể xảy ra. 

Phương thức xác lập quyền sở hữu trí tuệ 

Thông thường, việc đăng ký bảo hộ quyền SHTT có thể thực hiện theo các cấp độ: quốc 

gia, khu vực và quốc tế. Doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ quyền SHTT có thể nộp đơn 

đăng ký tại cơ quan SHTT quốc gia nơi muốn bảo hộ, cơ quan SHTT khu vực hoặc sử 

dụng Hệ thống đăng ký toàn cầu do Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) thiết lập.  

Đăng ký ở trong nước 

 Đăng ký xác lậ  qu ền sở hữu công nghiệ :  

Tổ chức, cá nhân có thể nộp đơn đăng ký (hoặc thông qua dịch vụ đại diện sở hữu công 

nghiệp) tới Cục Sở hữu trí tuệ. T y thuộc vào loại TSTT mà sử dụng đơn đăng ký ph  

hợp . Sau khi tiếp nhận đơn, thẩm định hình thức, công bố đơn hợp lệ. Cục Sở hữu trí tuệ 

thẩm định về mặt nội dung và cấp văn bằng bảo hộ (hoặc từ chối nếu TSTT không đạt các 

yêu cầu bảo hộ). 

Đối với đơn nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và chỉ dẫn địa lý, việc thẩm định nội dung sẽ 

được tiến hành tự động sau khi đơn được chấp nhận hợp lệ và công bố. Riêng với đơn đăng 

ký sáng chế việc, việc thẩm định nội dung chỉ được thức hiện khi tổ chức, cá nhân yêu cầu.  

Thời hạn thẩm định về mặt nội dung, đối với đơn sáng chế là 18 tháng, kiểu dáng công 

nghiệp là 7 tháng, nhãn hiệu là 9 tháng và chỉ dẫn địa lý là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn. 

 Đăng ký xác lậ  qu ền đối với giống câ  trồng: 

Nộp đơn tại Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

Trong vòng 15 ngày, đơn sẽ được thẩm định hình thức. Nếu hợp lệ, đơn vị nộp đơn sẽ gửi 
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mẫu giống đến cơ quan khảo nghiệm để tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật (nếu đơn chưa 

hợp lệ, người nộp cần bổ sung, sửa chữa các thiếu sót theo thông báo của Văn phòng). 

Sau khi có kết quả khảo nghiệm mẫu giống, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng sẽ tiến 

hành thẩm định nội dung (tính mới, tên gọi ph  hợp của giống cây trồng c ng với kết quả 

khảo nghiệm). Nếu nội dung đáp ứng được các điều kiện quy định, giống cây trồng sẽ 

được quyết định cấp bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng 

được bảo hộ. Nếu giống cây trồng không đáp ứng được các điều kiện bảo hộ, không khắc 

phục được các thiếu sót thì sẽ bị từ chối bảo hộ. 

 Đăng ký qu ền tác giả, qu ền liên quan: 

Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả. 

Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp giấy 

chứng nhận. Trong trường hợp từ chối, Cục Bản quyền tác giả sẽ gửi thông báo bằng văn 

bản cho người nộp đơn. 

Đăng ký ra nước ngoài 

T y theo từng đối tượng mà có những cách thức và thủ tục nộp đơn khác nhau. Nhìn 

chung, việc đăng ký ra nước ngoài có thể tiến hành theo hai cách: 

 Nộ  đơn thông thường: 

Nộp trực tiếp vào cơ quan có trách nhiệm tại quốc gia cần bảo hộ (Hình 2). Đơn thường 

được dịch sang ngôn ngữ của quốc gia cần nộp đơn. Đối với bằng độc quyền sáng chế, vì 

tính đặc th , doanh nghiệp có thể ủy thác cho luật sư hoặc đại diện sở hữu công nghiệp 

để đảm bảo yêu cầu quốc gia nộp đơn. Hình thức này khá tốn kém và phức tạp, nhất là 

khi doanh nghiệp muốn được bảo hộ ở nhiều quốc gia. 

 
Hình 2: Nộ  đơn trực tiế  tới các quốc gia xuất khẩu. 

 Nộ  đơn qua hệ thống đăng ký toàn cầu:  

Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đã thiết lập Hệ thống đăng ký toàn cầu, bao gồm hệ thống 

PCT đăng ký quốc tế về sáng chế (153 nước tham gia), hệ thống Madrid đăng ký quốc tế 

về nhãn hiệu (124 nước tham gia), hệ thống Hague đăng ký quốc tế về kiểu dáng công 

nghiệp (91 nước tham gia) và hệ thống Lisbon về bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại nước ngoài (34 

nước tham gia). Thông qua Hệ thống đăng ký toàn cầu, chỉ cần một bộ hồ sơ bằng tiếng 

Anh, sẽ đăng ký bảo hộ được ở nhiều quốc gia, với thủ tục đơn giản và chi phí thấp hơn 

nhiều nếu so với việc nộp đơn tại từng quốc gia riêng lẻ. 
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Điểm đáng chú ý là, Hệ thống đăng ký toàn cầu có tính mở. Ban đầu, doanh nghiệp có thể 

đăng ký bảo vệ TSTT ở 2 hay 3 nước xuất khẩu. Khi muốn mở rộng kinh doanh, xuất 

khẩu sang nước khác, chỉ cần đăng ký bổ sung và nộp thêm lệ phí, mà không cần làm lại 

bộ hồ sơ. Các chuyên gia của WIPO sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi tới các nước xuất khẩu, 

theo mong muốn của doanh nghiệp. 

 
Hình 3: Nộ  đơn thông qua hệ thống WIPO 

Chi phí khi tiến hành đăng ký bảo hộ qua Hệ thống toàn cầu, phụ thuộc vào số quốc gia 

mà doanh nghiệp muốn được bảo vệ.  

Ví dụ, một doanh nghiệp Việt Nam muốn thông qua Hệ thống Madrid để bảo vệ một 

thương hiệu ở 5 quốc gia (giả sử như Australia, Indonesia, Philippines, Republic o  Korea, 

Singapore) trong vòng 10 năm, theo tính toán của phần mềm Fee Calculator (do WIPO 

xây dựng), chi phí này sẽ là 1,623 Francs Thụy Sỹ (tương đương với 40 triệu đồng). Cụ 

thể, bảo hộ tại Australia có chi phí cao nhất (263 Francs Thụy Sỹ) và tại Philippines có chi 

phí thấp nhất (116 Francs Thụy Sỹ) (Hình 4).  

 

 
Hình 4: Đăng ký nhãn hiệu thông qua Hệ thống Ma ri ; a)  hi  hí bảo vệ một thương hiệu ở 5 

quốc gia; b)  hi  hí cụ thể của từng quốc gia bảo hộ. 

a) 

b) 
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Để tối ưu hóa chi phí bảo hộ quyền SHTT, nếu doanh nghiệp chỉ cần bảo vệ TSTT ở một 

nước duy nhất thì nên nộp trực tiếp ở quốc gia xuất khẩu. Còn muốn bảo vệ ở nhiều hơn 

một quốc gia, nên khai thác Hệ thống đăng ký toàn cầu. 

Việc bảo hộ quyền SHTT là rất cần thiết để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ không xâm 

phạm quyền SHTT của người khác, cả ở trong nước và trên thị trường quốc tế. T y theo 

chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp Việt cần nhanh chóng xác lập quyền SHTT của 

mình để đảm bảo sức cạnh tranh, tránh các rủi ro có thể xảy ra, cũng như nâng cao vị thế, 

khẳng định sự tự tin về chất lượng sản phẩm “Made in Viet Nam”, trong bối cảnh nền kinh 

tế quốc gia đang hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế toàn cầu. 

Vân Anh 

----------------------------------- 
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Hình 1. Minh họa hệ thống RAS 

 

Chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản 

bằng hệ thống nước tuần hoàn (RAS) 

Hệ thống RAS đã được các cơ sở nuôi trồng thủy sản ứng dụng trong những năm 

gần đây nhờ khả năng tạo ra môi trường ổn định cho các loài thủy sản sinh trưởng 

và phát triển, hạn chế ô nhiễm môi trường. Qua kết nối của Sàn Giao dịch công 

nghệ TP.HCM, hệ thống này vừa được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II 

chuyển giao cho Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Tiền Giang vào 

đầu tháng 3/2021. 

RAS là gì? 

RAS (Recirculating Aquaculture System) là 

hệ thống nước tuần hoàn, được nghiên cứu 

từ những năm 1950 và phát triển mạnh vào 

thập niên 80 ở các nước Châu Âu nhằm 

khắc phục các hạn chế của công nghệ nuôi 

hở như lồng bè, ao và nuôi nước chảy vốn là 

các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, dịch 

bệnh, năng suất thấp. Qua chặng đường dài 

hơn 30 năm, công nghệ RAS hiện được sử 

dụng trong các trại cá bột và cá giống trên 

toàn thế giới. Ở Châu Âu, khoảng 90% sản 

lượng nuôi trồng ứng dụng công nghệ RAS 

trong môi trường nước ngọt, 10% là nước biển và nước lợ. Các hệ thống RAS được phân 

loại dựa theo tỷ lệ tái sử dụng nước của chúng (% lưu lượng nước thải được xử lý đưa 

ngược trở lại) sau mỗi chu kỳ. Các công nghệ RAS tiên tiến nhất có tỷ lệ tái sử dụng nước lên 

đến 95-99%. 

Quy trình xử lý nước thường bao gồm: loại bỏ các chất rắn, lọc sinh học, cân bằng khí, oxy 

hóa và khử trùng. Nhờ xử lý từng vấn đề cốt yếu của nước trong hệ thống RAS, không tháo 

nước ra ngoài như hệ thống tái chế nước cục bộ và hệ thống sử dụng dòng chảy, người nuôi 

có thể kiểm soát tối đa chất lượng nước vá điều kiện nuôi cấy trong ao. Vì vậy, hệ thống RAS 

cho phép kiểm soát tốt hơn các công nghệ khác trong nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả 

sản xuất cao và lợi ích kinh tế đáng kể. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy nuôi trồng thủy sản 

bằng RAS giúp gia tăng sản lượng thủy sản khi so sánh với nuôi ao truyền thống1. 

Tuy nhiên, hệ thống RAS cũng có một số mặt hạn chế như chi phí đầu tư ban đầu (vật liệu 

và hạ tầng cơ sở), chi phí vận hành (chi phí về điện, bảo trì, cũng như đội ngũ nhân viên 

                                              
1
 Nghiên cứu của Liao và cộng sự năm 2002 cho kết quả nuôi cá chình bằng công nghệ RAS đạt năng suất 

70-250kg/m
3
 so với nuôi ao chỉ 2-3kg/m

3
 và lượng nước công nghệ RAS sử dụng chỉ bằng 1/10 so với nuôi 

ao. Tương tự, nghiên cứu của Timmons và Ebeling năm 2010 cho kết quả nuôi cá rô phi bằng công nghệ 
RAS đạt năng suất 80kg/m

3
 so với nuôi ao chỉ 8,2kg/m

3
 và lượng nước công nghệ RAS sử dụng chỉ bằng ¼ 

so với nuôi ao. 
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giám sát và vận hành hệ thống cần được đào tạo chuyên sâu) khá cao. Ngoài ra, việc 

phát thải khí nhà kính cũng cao hơn nuôi trồng thủy sản không tuần hoàn. Tuy nhiên, nếu 

sản lượng thu đạt năng suất cao và hệ thống được thiết kế tốt, lợi ích đạt được sẽ lớn 

hơn các khoản chi phí tăng thêm, giúp giảm thiểu được chi phí sản xuất cuối cùng. 

Ứng dụng RAS trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam 

Trong những năm trở lại đây, hoạt động nuôi trồng thủy sản ngày càng tăng trưởng mạnh 

và thu hút nhiều đầu tư (BĐ1) nhờ nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng của cả thị trường 

trong nước lẫn xuất khẩu (BĐ2). Tuy nhiên, việc nuôi trồng theo phương pháp truyền 

thống (lồng bè, ao hồ tự nhiên, dẫn nước thải ra môi trường ngoài) càng tăng thì mối đe 

dọa đến môi trường xung quanh càng lớn. 

 

Biểu đồ 1. Sản lượng nuôi trồng thủy sản Việt Nam giai đoạn 1995-20202 

Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 

 

Biểu đồ 2. Sản lượng xuất khẩu thủy sản Việt Nam giai đoạn 1997-20203 

Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 

                                              
2
 Từ 1995-2020: Sản lượng nuôi trồng thủy sản của Việt Nam tăng gấp 11 lần, tăng trưởng trung bình hàng 
năm 10% từ 415 nghìn tấn lên gần 4,6 triệu tấn. Nuôi trồng thủy sản phục vụ cho xuất khẩu tập trung chủ 
yếu ở ĐBS L (chiếm 95% tổng sản lượng cá tra và 80% sản lượng tôm). 
3
 Từ 1997-2020: Sản lượng xuất khẩu tăng gấp 11 lần, tăng trưởng trung bình hàng năm 10% từ 758 triệu 

USD lên 8,5 tỷ USD. 2 loài thủy sản nuôi để xuất khẩu chủ yếu là tôm và cá tra. 
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Hệ thống RAS nuôi cá chình bông tại Viện 
Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II 

Hệ thống nuôi lươn không bùn ứng dụng RAS 
được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II 
lắ  đặt tại Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ 

nông nghiệp Tiền Giang 

Hệ thống RAS đã được ứng dụng thực tế ở một số nơi trong nước, với nhiều quy mô và 

đối tượng nuôi khác nhau, từ các loại thủy sản chiến lược (cá tra, tôm) cho đến các loại có 

giá trị kinh tế cao (cá chình bông, cá chạch quế, trắm đen, cá tầm,…). Ví dụ, tại một nông 

hộ nuôi cá tầm ở Đà Lạt, công nghệ này đem lại năng suất 70 kg/m3 (ước tính sau 1 năm 

ao nuôi 300 m2 sẽ thu hoạch 15 tấn cá); triển khai ứng dụng công nghệ RAS nuôi lươn tại 

Trại Cá giống Trực (Gò Công, Tiền Giang), với quy mô bể nuôi 6m2, dự kiến sẽ cho thu 

hoạch 300–500 kg/vụ nuôi. 

Tại TP.HCM, công nghệ RAS đã được Công ty TNHH Khoa học Nuôi trồng thủy sản và 

Môi trường SAEN (TP.HCM) ứng dụng để nuôi cá chạch quế, đạt năng suất 100 kg/m3 

(tương đương 12 tấn/80m3/5 tháng); cá chình bông 3,2 tấn/80m3/13 tháng; cá bống, cá 

trắm đen 100 kg/m3 và ương giống cá chạch lấu, tỷ lệ sống đạt 95%. 

Kết nối chuyển giao công nghệ RAS 

Gần đây, trong quá trình tìm kiếm các mô 

hình nuôi trồng thủy sản đạt năng suất, 

chất lượng cao mà không gây ô nhiễm môi 

trường, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ 

nông nghiệp Tiền Giang đã được Sàn Giao 

dịch công nghệ TP.HCM (techport.vn) “mai 

mối”, kết nối với Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng thủy sản II, nơi đã chủ trì và thực 

hiện thành công đề tài “Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ tuần hoàn để nuôi cá 

chình bông”, được Sở Khoa học và Công 

nghệ TP.HCM nghiệm thu vào năm 2017. 

Từ những tìm hiểu ban đầu của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Tiền 

Giang về hệ thống RAS qua các mô hình nuôi trồng thủy sản được giới thiệu, trình diễn tại 

Chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên ngành Công nghệ sinh học 2020 (Techmart) do Trung 

tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM tổ chức (tại Sàn Giao dịch công nghệ 

TP.HCM, tháng 11/2020); tiếp tục với những gặp gỡ, trao đổi chuyên sâu với nhà cung ứng 

công nghệ cùng những hỗ trợ, thúc đẩy, kết 

nối tích cực của Sàn Giao dịch công nghệ 

TP.HCM, trái ngọt đã kết tinh từ những nỗ 

lực của các bên: Trung tâm Khuyến nông và 

Dịch vụ nông nghiệp Tiền Giang và Viện 

Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II đã thống 

nhất chuyển giao kỹ thuật và quy trình nuôi 

thủy sản bằng hệ thống RAS dành cho lươn 

và cua. 

Triển khai quá trình chuyển giao, đầu tháng 

3/2021, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy 

sản II đã lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống nuôi 

lươn thương phẩm không bùn ứng dụng 
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RAS, đồng thời chuyển giao quy trình kỹ thuật ương lươn giống và nuôi lươn thương 

phẩm (sử dụng trong hệ thống nuôi) cho Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp 

Tiền Giang.  

Hệ thống bao gồm 4 bể nuôi (kích thước 4x1,2x0,8m), được bố trí trong diện tích sàn 

60m2 (4x15m). Quá trình thi công lắp đặt chỉ trong 5 ngày, thời gian tiến hành cấy vi sinh 

để xử lý nước mất khoảng 10 ngày, sau đó hệ thống có thể vận hành và thả lươn vào nuôi 

ngay. Lươn được nuôi trong bể với mực nước nuôi khoảng 40cm, năng suất dự kiến đạt 

50kg/m2. 

Nuôi lươn thương phẩm không bùn bằng ứng dụng RAS là giải pháp giúp hạn chế mầm bệnh 

và kiểm soát tốt chất lượng lươn nuôi, không cần sử dụng đến kháng sinh trong quá trình 

nuôi, cho chất lượng thủy sản đồng đều và sạch, đáp ứng tốt tiêu chuẩn về chất lượng để tiêu 

thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu. Đưa lươn từ đồng ruộng vào nuôi trong hệ thống tuần 

hoàn nước giúp tách biệt lươn với môi trường bên ngoài, vốn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, là 

phương thức sản xuất nông nghiệp hiện đại, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế theo 

hướng bền vững.  

Được biết, hiện Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM vẫn đang tiếp tục phối hợp với Viện 

Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II để giới thiệu, tư vấn và chuyển giao giải pháp nuôi 

trồng thủy sản ứng dụng RAS cho nhiều loại thủy sản khác nhau (cua, lươn, tôm tích, tôm 

càng xanh, cá, …) đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, nhằm nhân rộng mô hình này 

trong toàn quốc. 

Duy Sang 

----------------------------------- 
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NHẬN ĐỊNH 

Để thực hiện mục tiêu “...kinh tế số chiếm 25% GRDP của TP.H M vào năm 2025” như 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đã đề ra, nhiều hoạt động thúc đẩy quá 

trình chuyển đổi số đã được triển khai thực hiện trên địa bàn: Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì phối hợp các đơn vị để xây dựng bộ chỉ số về kinh tế số phù hợp với đặc thù 

của TP.HCM; Thành phố hợp tác cùng Tập đoàn VNPT thực hiện chương trình chuyển 

đổi số (xây dựng hạ tầng số, nền tảng số; áp dụng phần mềm OneGov để thực hiện 

chuyển đổi số),…Trong đó, chuyển đổi số trong ngành giáo dục và y tế, hai lĩnh vực khá 

nhạy cảm, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid vẫn đang hoành hành, tác động trực tiếp 

đến Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, có nhiều nội dung đáng chú ý.  

Với ngành giáo dục, nhiều bước đi quan trọng được triển khai để xây dựng nền tảng giáo 

dục thông minh, từ Trung tâm Điều hành Giáo dục thông minh (Sở Giáo dục và Đào tạo) 

với các giải pháp học trực tuyến dành cho giáo dục phổ thông, hỗ trợ quản trị, dạy, học và 

đánh giá trực tuyến, xây dựng trên nền tảng LMS (Learning Management System); đến 

các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn, với các hệ thống thông tin được xây dựng nhằm 

phục vụ cho các công tác nghiên cứu, giảng dạy và quản trị nhà trường, cùng các công cụ 

hỗ trợ trực tuyến. Khu vực doanh nghiệp cũng tham gia mạnh mẽ vào quá trình, với nhiều 

nền tảng ứng dụng công nghệ, cho phép hàng chục ngàn người cùng tham gia hoạt động, 

tương tác hai chiều một cách linh hoạt mà vẫn đảm bảo được chất lượng theo yêu cầu. 

Với ngành y tế, nhiều công nghệ cao (đặc biệt là trí tuệ nhân tạo) đã được ứng dụng vào 

các hoạt động thường xuyên, vừa góp phần tối ưu hóa quy trình làm việc của bác sĩ, nâng 

cao chất lượng, tính nhất quán, độ chính xác trong việc khám chữa bệnh, mang lại dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân, vừa góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đối 

số, hướng tới nền y tế số của Thành phố. Có thể thấy rõ nét là các ứng dụng robot trong 

phẫu thuật, ứng dụng học máy và dữ liệu lớn trong kê đơn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

trong chẩn đoán điều trị,…đã trở nên phổ biến ở nhiều nơi trong hệ thống y tế TP.HCM, 

điển hình như Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y dược,... 

Quá trình nắm bắt và chuẩn bị tốt của Thành phố cho công cuộc chuyển đổi số, từ việc 

đảm bảo tốt hạ tầng cơ sở vật chất cho ngành CNTT trong những năm qua (một trong 

những ví dụ điển hình là xây dựng thành công Công viên phần mềm Quang Trung thuộc 

nhóm các khu công nghệ hàng đầu khu vực châu Á, được cộng đồng quốc tế thừa nhận), 

cho đến những quyết sách mạnh mẽ về đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số để tận 

dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gần đây (như chuẩn bị thành lập 

và đưa Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TP.HCM vào hoạt động; phê duyệt 

Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TP.H M giai đoạn 

2020-2030” với mục tiêu đưa dụng trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những công nghệ 

cốt lõi trong xây dựng đô thị sáng tạo, thành phố thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế số 

nhanh, bền vững,…) đã cho thấy sự cấp tiến và cam kết của Thành phố trong việc đẩy 

mạnh các công nghệ cốt lõi cho sự phát triển trên nhiều lĩnh vực. Cùng với tiềm lực kinh 

tế lớn nhất cả nước, Thành phố có đủ tiền đề để triển khai hiệu quả công cuộc chuyển đổi 

số và đạt được các thành quả như kỳ vọng. 

BBT 


