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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Đảm bảo chất lượng cá tra xuất khẩu bằng 

công nghệ 

Cá tra là một loại thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Để giảm thiếu các bất 

ổn về nguồn nguyên liệu và dịch bệnh hoành hành trong thời gian gần đây, các 

chuyên gia tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM đã có nhiều nghiên cứu đảm 

bảo nguồn giống, năng suất và chất lượng cá tra, phục vụ hữu hiệu cho công tác 

nuôi trồng và xuất khẩu. 

Năm 2021, diện tích nuôi thả cá tra ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt 

5.856,7ha (tăng hơn 10% so với năm 2020) và sản lượng thu hoạch đạt 1,525 triệu tấn 

(tăng 1,63% so với năm 2020). Trong đó, cá tra được thu hoạch tập trung tại các tỉnh 

Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Bến Tre (chiếm 86,4% sản lượng toàn khu vực ĐBSCL). 

Ngoài khu vực ĐBSCL, cá tra còn được nuôi nhiều tại các tỉnh Tây Ninh và Quảng Nam. 

Tình hình xuất khẩu cá tra Việt Nam năm 2021 

Dù hoạt động sản xuất, vận chuyển, chế biến và xuất khẩu của các doanh nghiệp cá tra 

Việt Nam bị gián đoạn trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19 năm 2021, nhưng số liệu từ 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho thấy, tính đến cuối năm 

2021, xuất khẩu cá tra vẫn đạt 1,61 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2020. Tuy Trung Quốc 

tiếp tục là thị trường nhập khẩu chính của cá tra Việt Nam, nhưng giá trị xuất khẩu qua 

Trung Quốc đã giảm 12,6% so với năm 2020, do rào cản thương mại Trung Quốc đưa ra 

nhằm giảm nhập khẩu thực phẩm đông lạnh. Bù cho sự sụt giảm của thị trường Trung 

Quốc, xuất khẩu qua Mỹ đạt mức tăng trưởng tích cực, với 370,6 triệu USD (gấp đôi so 

với năm 2020). Đặc biệt, trong 2 tháng đầu năm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu cá tra số 

một của các doanh nghiệp Việt Nam, với tổng giá trị xuất khẩu đạt 94,57 triệu USD, tăng 

119,7% so với cùng kỳ năm trước. 

 
Top 5 thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam năm 2021 (Nguồn: VASEP) 
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Với thị trường xuất khẩu đã rộng mở hơn sau đại dịch, việc đảm bảo nguồn nguyên liệu 

cá tra cho chế biến và xuất khẩu là rất quan trọng. Tuy nhiên, ngành công nghiệp nuôi cá 

tra vẫn đang có nhiều thách thức. Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn), năm 2021, dịch bệnh trên cá tra đã xảy ra tại 2 tỉnh An Giang và Đồng 

Tháp, với tổng diện tích thiệt hại hơn 500 ha. Do nhu cầu thị trường lớn, giá thu mua cao 

nên một số cơ sở nuôi cá tra có thể mở rộng sản xuất năm 2022. Tuy nhiên, biến đổi khí 

hậu, thời tiết diễn biến phức tạp cùng các hiện tượng cực đoan (nắng nóng kéo dài, mưa 

bão, lũ lụt, xâm nhập mặn,...) đang làm cho môi trường nuôi thay đổi nhanh, tác động xấu 

đến sức khỏe vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển. 

Phòng chống dịch bệnh trong ngành công nghiệp nuôi cá tra 

Các nhà khoa học đã xác định vi khuẩn, ký sinh trùng, vi nấm là 3 tác nhân gây bệnh truyền 

nhiễm thường hay xuất hiện trên cá tra nuôi ở ĐBSCL. Trong đó, bệnh gan thận mủ do vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri (E. Ictaluri) và bệnh xuất huyết do vi khuẩn Aeromonas hydrophila 

(A. Hydrophila) gây ra là tác nhân chính, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người nuôi cá tra 

thâm canh. Hai bệnh này xuất hiện ở hầu hết các vùng nuôi và có chiều hướng gia tăng trong 

những năm gần đây. 

Hiện có 3 phương pháp chống dịch bệnh cho thủy sản: 

 Sử dụng kháng sinh: là biện pháp được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam để điều trị bệnh 

do vi khuẩn, dù đã có những quy định hạn chế sử dụng do gây ô nhiễm môi trường, vi 

khuẩn gây bệnh dễ lờn thuốc và có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. 

 Sử dụng vaccine: là phương pháp lý tưởng để ngăn ngừa lây nhiễm bệnh thủy sản trong 

quá trình nuôi, được nhiều quốc gia trên thế giới nghiên cứu và áp dụng, tuy nhiên phương 

pháp này chưa phổ biến tại Việt Nam  

 Sử dụng vi sinh vật có hoạt tính probiotic: sử dụng các vi sinh vật có lợi, có tiềm năng 

làm chế phẩm kiểm soát các tác nhân gây bệnh, giảm sử dụng kháng sinh, hướng tới một 

môi trường nuôi thân thiện và bền vững. Đây là phương pháp đang được quan tâm, đầu tư 

nghiên cứu để đưa vào sử dụng rộng rãi. 

 

Tác động có lợi của probiotics 
trong nuôi trồng thủy sản (Màu 
đỏ: ức chế, Màu xanh: bổ trợ) 

(Nguồn: biên dịch từ nghiên cứu 
Probiotics as beneficial microbes 
in aquaculture: an update in their 

multiple modes of action: A 
review của Zorriehzahra và cộng 

sự, năm 2016) 
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Để phát triển chế phẩm sinh học có hoạt tính đối kháng đồng thời với 2 loài vi khuẩn nguy 

hiểm nhất cho cá tra hiện nay là E. Ictaluri và A. Hydrophia, các chuyên gia tại Trung tâm 

Công nghệ Sinh học TP.HCM đã tiến hành nghiên cứu “Phân lập các chủng vi khuẩn có hoạt 

tính đối kháng với vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ và xuất huyết trên cá Tra ở Đồng bằng 

sông Cửu Long”. 

Từ 96 mẫu (bùn, nước ao, cá) thu được ở các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần 

Thơ, nhóm nghiên cứu đã phân lập và lựa chọn được 184 khuẩn lạc có hoạt tính đối kháng 

với cả 2 loại vi khuẩn E. Ictaluri và A. Hydrophila. Về tính an toàn, 19/184 dòng khuẩn lạc có 

dung huyết γ, an toàn cho người và động vật thử nghiệm. Nghiên cứu đã định danh được 2 

chủng B. Amyloliquefaciens BPT-894 và B. Bubtilis BMHH-421 an toàn cho thử nghiệm trên 

cá tra. Tỷ lệ sống của cá tra khi nuôi trong môi trường có bổ sung B. Amyloliquefaciens BPT 

894 và B. Subtilis BMHH 421 trong 72 giờ đạt 100%. Cả 2 chủng này, khi bổ sung vào môi 

trường nuôi, đều có hiệu quả bảo vệ cá tra kháng bệnh gan thận mủ và xuất huyết; khả 

năng hỗ trợ cá tra kháng bệnh sau 72 giờ xử lý, giảm tỷ lệ chết của cá khi nhiễm E. Ictaluri 

và A. Hydrophila, tỷ lệ sống tương đối (RPS) đạt 50-60%, tùy loại vi khuẩn gây bệnh. 

 
Đường kính vòng vô khuẩn của chủng B. Aamyloliquefaciens BPT 894, B. Subtilis BMHH 421 và chế 

phẩm đối với E. Ictaluri (A) và A. Hydrophila (B) (Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu) 

Kết quả nghiên cứu này có thể ứng dụng vào ngành công nghiệp nuôi cá tra để kiểm soát 

bệnh gan thận mủ và xuất huyết, giúp tăng sản lượng nuôi cũng như chất lượng sản 

phẩm. Ngoài ức chế hoạt động của các tác nhân gây bệnh, nhiều nghiên cứu cũng đã 

chứng minh B. Amyloliquefaciens và B. Subtilis còn có lợi trong việc cải thiện hệ tiêu hóa 

và tăng trưởng của vật chủ, cải thiện chất lượng nước, sản sinh các enzym chống oxy 

hóa. Do vậy, sử dụng chế phẩm sinh học gồm 2 chủng vi khuẩn này có thể hỗ trợ xử lý 

chất lượng nước ao nuôi và thân thiện với môi trường. Đề tài vừa được Sở Khoa học và 

Công nghệ TP.HCM nghiệm thu năm 2021. 
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Đảm bảo ổn định nguồn giống cho sản xuất 

Bên cạnh phòng chống dịch bệnh, việc đảm bảo nguồn giống và kiểm soát quá trình sản 

xuất cá tra nguyên liệu đóng vai trò rất quan trọng.  

Hiện ở ĐBSCL có hơn 100 cơ sở sinh sản nhân tạo cá tra và gần 1.900 hộ ương nuôi cá tra 

giống với diện tích khoảng 1.500 ha. Trong sản xuất cá tra giống, Moina, một loài động vật 

phiêu sinh, rất quan trọng, có tính quyết định đến tỉ lệ sống trong giai đoạn ương của cá tra 

bột. Với 16 tỷ cá tra bột cần sản xuất mỗi năm, ước tính cần khoảng 14.400 - 20.000 tỉ cá thể 

Moina. Do đó, việc phân lập, tuyển chọn dòng Moina có tính ứng dụng cao, nguồn gốc di 

truyền rõ ràng, có khả năng nhân sinh khối nhanh và giá trị dinh dưỡng tốt để nâng cao tỉ lệ 

sống của cá tra, từ giai đoạn bột lên hương, là vấn đề mang tính cấp thiết để đảm bảo nguồn 

nguyên liệu cá tra nuôi. 

Đây là mục tiêu mà các nhà nghiên cứu tại 

Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM 

hướng đến khi triển khai đề tài “Tuyển chọn 

và phát triển một số dòng Moina triển vọng 

phục vụ ương nuôi cá tra bột”. Đề tài được 

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm 

thu năm 2020.  

Trong 66 mẫu Moina spp. thu tại 5 tỉnh thành 

thuộc khu vực ĐBSCL (An Giang, Đồng 

Tháp, Cần Thơ, Bến Tre và Long An) được 

định danh bằng hình thái và 48 mẫu được 

định danh bằng ứng dụng marker phân tử 

DNA barcode dựa trên gen ty thể cytochrome 

coxidase subunit I (mtCOI), phân tích cho 

thấy, loài M. Micrura hiện diện nhiều nhất, kế 

đến là loài M. Macrocopa. Theo kết quả thử 

nghiệm, trong 3 dòng Moina nghiên cứu (M. Macrocopa, M. Micrura nhóm I và II), dòng M. 

Micrura nhóm II cho kết quả tốt nhất về tăng trưởng sinh khối ổn định sau 2 tuần nuôi (đạt 

10.787 ± 595 cá thể/L), có triển vọng trong ương nuôi cá tra bột lên hương, với tỉ lệ sống đạt 

đến 32 ± 2%.  

Các nhà nghiên cứu cũng đề xuất kết hợp 2 dòng Moina (M. Micrura N2 và M. Macrocopa) 

trong phổ thức ăn của cá tra bột để có được kết quả tốt nhất. 

*** 

Có thể thấy, khoa học và công nghệ có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo ổn định 

nguồn giống và phòng chống các loại bệnh phổ biến trong các mặt hàng thủy sản xuất 

khẩu chủ lực của Việt Nam, mà cá tra là một đại diện. Để phát triển bền vững, sự chung 

Đặc điểm hình thái Moina micrura 
(Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu) 
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tay của các nhà khoa học với các doanh nghiệp sản xuất, vận chuyển, chế biến, xuất khẩu 

cá tra là rất cần thiết. Với những kết quả rất tích cực, phục vụ hiệu quả cho các công đoạn 

sản xuất (nuôi thả) cá tra như trên, phối hợp cùng những công nghệ bảo quản cá thành 

phẩm thích hợp, sẽ là cơ sở vững chắc cho việc đảm bảo năng suất, nâng cao chất lượng 

sản phẩm, giảm thiểu rủi ro cho người nuôi cá tra và đáp ứng được yêu cầu ngày càng 

cao của thị trường. 

Duy Sang  

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

Tài liệu tham khảo chính 
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Tình hình Covid-19 tại Việt Nam, tháng 03/2022 
(từ 28/02 – 31/03) 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

Chuyển đổi số và quá trình phát triển đô thị 

thông minh 

Xây dựng đô thị thông minh đang là một xu thế tất yếu của quá trình phát triển đô 

thị, trong đó, chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều chuyên gia cho 

rằng phát triển đô thị thông minh cũng chính là thực hiện chuyển đổi số trong 

phạm vi đô thị, thành phố đó. Nói cách khác, phát triển đô thị thông minh phải gắn 

kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số tại địa phương. 

Tác động của quá trình chuyển đổi số đến phát triển đô thị thông minh 

Chuyển đổi số (CĐS) được định nghĩa là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay 

đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái 

định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với nhau.  

Trong tiến trình phát triển đô thị bền vững, CĐS mang lại nhiều tác động tích cực. Về mặt 

kinh tế, một loại hình kinh tế mới - nền kinh tế số - xuất hiện, tạo ra những kết quả khả 

quan như tăng trưởng GDP; thay đổi về văn hóa, con người, quy trình kinh doanh và mô 

hình kinh doanh; tăng kỳ vọng của khách hàng về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ,… 

Ở khía cạnh xã hội, CĐS thể hiện vai trò phát triển công bằng xã hội, như tạo công ăn 

việc làm mới; tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc; cải thiện dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe,… Bên cạnh đó, CĐS, với những ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big 

data), internet kết nối vạn vật (IoT),… cũng đóng góp quan trọng vào phát triển bền vững 

của đô thị như cải thiện môi trường; giảm phát thải carbon, chất thải ra môi trường; tối đa 

hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên,… 

 
Phát triển đô thị thông minh chính là thực hiện CĐS cho một đô thị (Nguồn:hcmcpv.org.vn) 
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Kinh nghiệm chuyển đổi số ở một số đô thị trên thế giới 

Thành phố Kavala (Hy Lạp) 

Trong chiến lược CĐS, thành phố Kavala lựa chọn giải quyết vấn đề môi trường kinh 

doanh còn hạn chế, như trình độ kỹ năng và khả năng sử dụng công nghệ thông tin còn 

thấp, hạn chế tiếp cận tài chính, chảy máu chất xám và thiếu sự cộng tác giữa các doanh 

nghiệp địa phương. Thành phố đã đầu tư cơ sở hạ tầng, hình thành mạng lưới hợp tác 

giữa chính quyền, trường đại học/viện nghiên cứu và doanh nghiệp để cùng xây dựng 

chiến lược CĐS, thúc đẩy các ngành kinh tế truyền thống của địa phương. Thành phố đã 

xác định trở thành nền tảng chung (City as a platform) về kỹ thuật số, thúc đẩy phát triển 

bền vững trong các ngành du lịch, nông nghiệp, logistics và công nghệ thông tin. Chiến 

lược CĐS tập trung vào việc tạo ra các kỹ năng số cho công dân và doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, đồng thời đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cho khu vực tư, xây dựng hệ sinh 

thái doanh nghiệp sôi động, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.  

Thành phố Busan (Hàn Quốc) 

Tại Hàn Quốc, phát triển đô thị, xây dựng các thành phố thông minh là một phần chiến 

lược trong chính sách kinh tế quốc gia trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, tạo ra một 

hệ sinh thái công nghiệp mới. Busan là thành phố được Hàn Quốc tập trung phát triển đô 

thị thông minh, CĐS hiệu quả nhờ vào đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ thông minh, 

sử dụng các công nghệ hiện đại (AI, mạng 5G/6G, chuỗi khối,…) để phát triển các ngành 

mới như xe tự hành, máy bay không người lái và năng lượng thông minh. Thành phố 

thông minh Busan phát triển trên cơ sở dự án U-City. U-City là nỗ lực đầu tiên của Hàn 

Quốc trong việc tích hợp các dịch vụ khác nhau trong một thành phố thông qua công nghệ 

thông tin và truyền thông, mang lại sự tiện lợi hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn và tiết 

kiệm hơn. 

Thành phố thông minh Busan đã triển khai các sáng kiến về quản lý hành chính, giáo dục, 

y tế, giao thông, năng lượng,… Điểm nổi bật của Thành phố là ứng dụng công nghệ quản 

lý nguồn nước thông minh trong toàn bộ chu trình xử lý nước đô thị từ nước mưa, nước 

sông, nước cống. Thành phố cũng có hệ thống năng lượng tái tạo (thủy điện, điện mặt 

trời, pin nhiên liệu) đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của người dân. Ngoài ra, Busan cũng 

đẩy mạnh việc sử dụng người máy chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh, vận chuyển hàng 

hóa, giúp đỗ xe, tính tiền tại các cửa hàng...Trong lĩnh vực giao thông thông minh, Thành 

phố tối ưu hóa giao thông bằng cách phân tích dòng phương tiện lưu thông và dùng 

chung phương tiện giúp giảm thời gian và chi phí đi lại. Bên cạnh đó, việc đưa vào hoạt 

động nhiều loại phương tiện vận tải hiện đại như xe tự hành cũng giúp ích nhiều cho 

người dân trong cuộc sống thường nhật.  

Singapore 

Singapore cũng được xem như một minh chứng rõ nét về sự thành công trong quá trình 

CĐS tại châu Á. Singapore đã vận dụng thông minh cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 để 

tăng tốc, phát triển và chuyển đổi toàn bộ nền kinh tế. Quốc gia này cũng lựa chọn tập 

trung giải quyết các vấn đề về dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Số hóa dịch 

vụ công được thực hiện từ năm 1960 với mục tiêu cung cấp dịch vụ công tiện lợi và tiết 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 04/2022 

 

 10 

kiệm chi phí. Đến năm 2000, có đến 90% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến; 10 năm 

sau đó, Singapore cung cấp dịch vụ công tích hợp. Năm 2014, Chính phủ Singapore đưa 

ra sáng kiến xây dựng quốc gia thông minh với ba trụ cột chính là kinh tế số, chính phủ số 

và xã hội số. Có thể nói quá trình CĐS của Singapore diễn ra khá sớm so với nhiều thành 

phố trên thế giới và rất thành công. Với chủ trương lấy người dân làm trung tâm, Chính 

phủ Singapore đã xây dựng 11 dịch vụ một cửa với những tiện ích thiết yếu cho người 

dân. Những dịch vụ này tiết kiệm thời gian, chi phí và thay đổi nhận thức của người dân. 

Với định hướng phát triển thành phố thông minh, chính phủ Singapore đã tập trung nguồn 

lực để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bằng cách thực hiện các chương trình hỗ trợ 

chính sách, chi phí và nâng cao tri thức cho cộng đồng khởi nghiệp như “Chief 

Technology Officer as a service”, “Digital Leaders Program”, “Open Innovative Platform”. 

Thành công từ CĐS tại Singapore được tạo thành bởi nhiều nhân tố, cụ thể là: nâng cao 

dịch vụ công, tạo môi trường học tập về thể chế, hợp tác công tư, đầu tư cơ sở hạ tầng 

thông tin, phổ cập kiến thức về công nghệ thông tin và năng lực người dùng, hỗ trợ nâng 

cao năng lực doanh nghiệp tại địa phương. 

Có thể thấy các thành phố được đánh giá thành công trong CĐS đều có một chiến lược 

phát triển thông minh, tập trung để giải quyết những vấn đề tồn tại của thành phố và thỏa 

mãn hơn nữa nhu cầu của người dân để hướng đến phát triển thành phố bền vững và 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

 
Xây dựng thành phố thông minh (Nguồn: Kiến trúc chính quyền điện tử TP.HCM) 

Chuyển đổi số tại TP.HCM 

Tại TP.HCM, chương trình CĐS được xây dựng dựa trên Chương trình CĐS quốc gia, Đề 

án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 

2025 và Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố. TP.HCM đặt ra tầm nhìn, mục tiêu 

CĐS là đến năm 2030, Thành phố trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, 

toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền, của các doanh nghiệp và sự thịnh vượng, 

văn minh của xã hội. Chương trình CĐS của TP.HCM bao gồm ba nội dung trọng tâm là 
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chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đó là những hoạt động chú trọng vào lĩnh vực cải 

cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, mang lại các tiện lợi cho người dân và doanh 

nghiệp. Đồng thời, triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính 

quyền - người dân và ngược lại; đẩy nhanh hơn việc hỗ trợ CĐS cho doanh nghiệp trong 

mọi lĩnh vực; xây dựng nền kinh tế số,… 

 
Trung tâm điều hành giao thông thông minh ở TP.HCM.(Nguồn: hcmcpv.org.vn) 

Đối với kinh tế số, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2020-2025 cũng xác định chỉ tiêu phấn đấu đưa kinh tế số chiếm 25% GRDP vào năm 

2025 và 40% đến năm 2030. Phát triển kinh tế số của Việt Nam và TP.HCM gồm các trụ 

cột: nhân lực số; công nghệ số, hạ tầng số; thể chế số; kinh tế số trong lĩnh vực tài chính 

(công nghệ tài chính – Fintech). Thành phố đã có Quyết định số 503/QĐ-UBND về ban 

hành Đề án “Phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn TP giai 

đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030” đề ra các nhóm nhiệm vụ về kinh tế số, cụ thể như: nâng 

cao nhận thức và kỹ năng số; phát triển hạ tầng, nền tảng, dữ liệu và ứng dụng kinh tế số; 

thúc đẩy phát triển các mô hình kinh doanh mới. đồng thời, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nâng 

cao năng lực công nghệ; xây dựng hệ sinh thái số cho doanh nghiệp; phát triển kinh tế số 

trong các ngành, lĩnh vực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển 

kinh tế số. Thời gian qua, với “Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi 

nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TP.HCM”, Thành phố đã có hơn 3.000 

doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo về công cụ quản trị năng suất chất lượng, tài sản trí tuệ 

và đổi mới sáng tạo.  

Ở khía cạnh phát triển xã hội số, CĐS giúp người dân có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giải trí…, từ đó, cải thiện chất lượng cuộc sống của 

người dân. Thời gian qua, nhiều ngành nghề, lĩnh vực ở TP.HCM đã thực hiện CĐS trong 

các công tác phục vụ. Cụ thể, ngành y tế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong các bệnh viện. 100% các bệnh viện trên địa bàn Thành phố đã triển khai hệ thống 

thông tin quản lý bệnh viện, nhiều cơ sở đã triển khai bệnh án điện tử thay cho bệnh án 

giấy,… Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và kết nối vạn vật 

trong y tế đã hỗ trợ rất kịp thời trong chăm sóc sức khỏe người dân. Trong lĩnh vực giáo 

dục, triển khai "Chương trình CĐS của ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM giai đoạn 

2021-2025", ngành giáo dục và đào tạo Thành phố đã xác định CĐS là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, góp 
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phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.HCM. Trong bối cảnh Covid 19, TP.HCM đã 

nhanh chóng thích ứng, chuyển đổi sang hình thức học trực tuyến với phương châm “tạm 

dừng đến trường, không ngừng học”. Việc CĐS trong giáo dục đã đem lại cơ hội học tập, 

phát triển bản thân, tiếp cận tri thức một cách dễ dàng, công bằng hơn, hướng tới mục 

tiêu xây dựng xã hội học suốt đời. 

Về chính quyền số, hiện Thành phố đã xây dựng kho dữ liệu dùng chung, liên thông văn 

bản điện tử của hơn 900 đơn vị trên địa bàn, bao gồm cơ quan nhà nước, các tổng công 

ty, các đơn vị sự nghiệp,… tích hợp với kho dữ liệu quốc gia. Bên cạnh đó, Thành phố 

cũng đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số giai đoạn 2020-2030, tăng cường 

phủ sóng 3G, 4G, hướng đến 5G và cáp quang đến tận cấp phường, khu phố; chú trọng 

ứng dụng AI trong một số lĩnh vực như thông tin truyền thông, y tế, giáo dục, giao thông.  

Năm 2022, TP.HCM đặt mục tiêu thực hiện nhanh, hiệu quả việc CĐS với các vấn đề cần 

đặc biệt quan tâm: quản trị thành phố trong tình hình mới; xây dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu và liên thông cơ sở dữ liệu trong hoạt động, vận hành công tác quản trị thành phố. Từ 

đổi mới công tác quản trị, tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng thành phố trong 

tương lai.  

 
Giao diện Cổng thông tin CĐS TP.HCM. (Nguồn: moc.gov.vn) 

Để phục vụ nhu cầu CĐS của các tổ chức, doanh nghiệp tại Thành phố, gần đây (ngày 

18/3/2022), Sở Thông tin và Truyền thông vừa chính thức ra mắt và đưa vào hoạt động 

Cổng thông tin CĐS TP.HCM (địa chỉ https://chuyendoiso.hochiminhcity.gov.vn), một trong 

những bước đi cụ thể trong kế hoạch triển khai chương trình CĐS của TP.HCM, được 

UBND Thành phố ban hành vào cuối tháng 2/2022. Cổng thông tin CĐS cung cấp thông 
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tin tổng quan về các kế hoạch CĐS của Thành phố; cẩm nang CĐS; tin tức tổng hợp về 

CĐS của Thành phố, Việt Nam và thế giới; các hoạt động hợp tác, chuyển giao về CĐS; 

thư viện đa phương tiện liên quan đến CĐS.  

Thông qua Cổng thông tin CĐS TP.HCM, lãnh đạo Thành phố có thể nắm bắt, tiếp nhận 

những ý kiến, góp ý, hiến kế của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cán bộ, 

công chức kịp thời hệ thống hóa và nắm bắt các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án 

CĐS của Thành phố. Chuyên gia, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể truy cập, tìm 

hiểu thông tin về CĐS của Thành phố; tìm kiếm các ứng dụng, hệ thống dịch vụ công đã 

và đang được cung cấp trên nền tảng số phục vụ nhu cầu công việc và cuộc sống; trực 

tiếp tham gia vào quá trình CĐS của Thành phố thông qua các đề xuất, sáng kiến,… 

Với lộ trình và những bước đi cụ thể, quá trình CĐS được xem là một trong những chiến 

lược quan trọng giúp TP.HCM, cũng như các đô thị lớn trong cả nước, xây dựng thành 

công thành phố thông minh và phát triển bền vững. 

Như Hà 

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Phòng Marketing-Truyền thông – Đại học kinh tế TP.HCM. Tác động của chuyển đổi số trong 
phát triển đô thị: cơ hội và thách thức cho Việt Nam. https://future.ueh.edu.vn/chi-tiet-
knowlege/podcast-tac-dong-cua-chuyen-doi-so-trong-phat-trien-do-thi-co-hoi-va-thach-thuc-cho-
viet-nam-phan-1-cac-xu-huong-phat-trien-do-thi-tac-dong-cua-cmcn-va-chuyen-doi-so-den-phat-
trien-do/ 

[2] Những hình mẫu sinh động về thành phố thông minh trên thế giới. 
https://www.vietnamplus.vn/nhung-hinh-mau-sinh-dong-ve-thanh-pho-thong-minh-tren-the-
gioi/767141.vnp 

[3] Đình Lý. TPHCM tiên phong trong chuyển đổi số. https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tphcm-tien-
phong-trong-chuyen-doi-so-1491874570 

[4] Phan Anh. TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi số. https://nld.com.vn/cong-nghe/tp-hcm-day-manh-
chuyen-doi-so-20220319202946474.htm 

[5] TP. HCM: Hướng đến chuyển đổi số toàn diện. https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/diem-
tin/tp-hcm-huong-den-chuyen-doi-so-toan-dien-47211.html 

[6] TS Bùi Ngọc Hiền - Học viện Cán bộ TP.HCM. Phát triển kinh tế số ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
https://tcnn.vn/news/detail/51570/Phat-trien-kinh-te-so-o-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh.html 
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Chuyển đổi số tạo đòn bẩy phát triển du lịch 

TP.HCM sau đại dịch Covid-19 

Từ năm 2020 đến nay, ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt là du lịch TP.HCM đã bị tổn 

thất nặng nề do dịch Covid-19. Nhằm phục hồi và phát triển các hoạt động du lịch, 

Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, chú trọng ứng dụng 

công nghệ làm đòn bẩy để phát triển trong bối cảnh mới. 

Công nghệ 4.0 tạo ra nhiều thay đổi trong lĩnh vực du lịch 

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiều quốc gia trên thế giới. Khi nhịp sống 

chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, người ta lại mong muốn được di chuyển, khám 

phá đó đây. Đây chính là thách thức cho ngành du lịch: phải đổi mới, ứng dụng công nghệ 

để thích ứng với tình hình mới. Các công nghệ đang được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực 

du lịch trên thế giới hiện nay, có thể kể đến như: internet kết nối vạn vật (Internet of 

Things - IoT); blockchain; công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR); công cụ 

giao tiếp tự động dùng trí tuệ nhân tạo (AI Chatbot). 

 
Công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) là một trong những xu hướng quảng bá du 

lịch được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới (Nguồn: Hà Nội mới) 

Đối với IoT, lĩnh vực được đánh giá có tiềm năng tạo ra thay đổi đáng kể cho ngành du 

lịch, dữ liệu IoT giúp doanh nghiệp du lịch nắm bắt được nhu cầu của du khách, thói quen 

đi lại, địa điểm yêu thích, sở thích và một số đặc điểm, hành vi tìm kiếm trên mạng. Dựa 

trên cơ sở này, doanh nghiệp có thể thiết kế được các chương trình du lịch theo hướng cá 

nhân hóa, truyền tải đến khách hàng tiềm năng những thông tin mà họ thật sự quan tâm.  
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Cũng giống như IoT, công nghệ blockchain có nhiều khả năng ứng dụng trong lĩnh vực du 

lịch. Ngoài việc có thể cung cấp một phương tiện thanh toán an toàn, xác thực được 

nguồn gốc, blockchain còn được sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng, khai thác thông 

tin này để cải thiện quá trình định vị, nhận dạng tại các sân bay, giúp giảm thiểu thời gian 

làm thủ tục (check-in) và chờ đợi. Blockchain cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các 

chương trình khách hàng thân thiết, giúp đơn giản hóa quy trình quản lý, hay giúp khách 

hàng dễ dàng kiểm tra thông tin về điểm thưởng, sử dụng điểm thưởng,… 

Là các công nghệ mới nổi, VR và AR cũng cho thấy vai trò quan trọng đối với ngành du 

lịch. AR là công nghệ sử dụng kỹ thuật thị giác dựa trên video thực tế, sau đó hỗ trợ bằng 

đồ họa để dễ nhận biết. VR là công nghệ sử dụng kỹ thuật thị giác, hỗ trợ người xem 

quan sát và tạo một môi trường nhân tạo dựa trên thực tế và sự tương tác với xung 

quanh. Nhờ khả năng cho phép người dùng có được trải nghiệm chân thực hơn về các 

địa điểm tham quan thông qua các thiết bị thông minh, nhóm công nghệ này có tác động 

mạnh mẽ đến ngành du lịch, nhất là tại thời điểm dịch bệnh Covid-19, khi người dân toàn 

cầu phải hạn chế tối đa việc di chuyển. Ngoài ra, việc trải nghiệm trực tuyến cũng cho 

phép khách du lịch có các lựa chọn cần thiết, trước khi thực sự ra quyết định cho việc đi 

du lịch. Cùng với sự phát triển của xu hướng du lịch ảo, công nghệ tăng cường hình ảnh 

cung cấp cho khách hàng trải nghiệm du lịch mới lạ, độc đáo và mọi nơi mọi lúc. 

Song song với các công nghệ trên, sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ giao 

tiếp tự động (Chatbot) cũng là những xu hướng đổi mới trong du lịch. Với nền tảng AI, 

công cụ Chatbot trở thành nhân viên tư vấn vô cùng đắc lực cho các công ty du lịch. 

Chatbot sở hữu chức năng đa ngôn ngữ, có thể phản hồi nhanh chóng, hỗ trợ liên tục 

24/7, cá nhân hóa những khuyến nghị du lịch, tăng hiệu quả và tỷ lệ đặt phòng/vé, cho 

phép phân tích phản hồi khách hàng,... Chatbot còn giúp người dùng đặt vé máy bay, 

phòng nghỉ; xác định vị trí khách lựa chọn để tạo ra gói du lịch tốt nhất. Thông tin từ 

Booking.com - trang web du lịch trưc tuyến cho đặt chỗ nổi tiếng có trụ sở tại Hoa Kỳ -cho 

biết, công cụ Chatbot của họ có thể trả lời 30% câu hỏi phổ biến của khách hàng như 

"Thời tiết ở đó như thế nào?" hay "Tôi có thể chơi gì với 200USD?",… trong thời gian chưa 

đầy 5 phút. Không những thế, Chatbot còn cung cấp đầy đủ thông tin về các chuyến bay, 

xe thuê; các chọn lựa về hành trình; và thậm chí, đề xuất những hoạt động mới trong 

chuyến đi. Theo xu thế phát triển, Chatbot còn có thể hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng 

thương hiệu, dự báo nhu cầu khách hàng, phát triển mạnh chất lượng và dịch vụ của 

doanh nghiệp. 

Chuyển đổi số chung tay phục hồi ngành du lịch 

Là ngành công nghiệp mũi nhọn không khói, việc phát triển và số hóa ngành du lịch có vai 

trò rất quan trọng trong triển khai các dự án kinh tế số. Đặc biệt, sau ảnh hưởng kéo dài 

của đại dịch Covid-19, việc tăng cường ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực du lịch được 

xem như đòn bẩy giúp khôi phục và mở cửa trở lại các hoạt động du lịch tại Việt Nam nói 

chung và TP.HCM nói riêng.  
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Các chuyên gia tham dự hội thảo trực tuyến "Mở cửa trở lại hoạt động du lịch tại Việt Nam" ngày 

23/3/2022 (nguồn: https://toquoc.vn/) 

Ngay từ đầu năm 2020, với mục tiêu đem đến cho du khách những trải nghiệm du lịch 

hiện đại, Sở Du lịch TP.HCM đã triển khai xây dựng ứng dụng “Bản đồ du lịch tương tác 

thông minh 3D/360”. Là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí, trang bị hai ngôn ngữ tiếng 

Anh và tiếng Việt, ứng dụng giới thiệu về khoảng 20 địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM (như 

chợ Bến Thành, chùa Vĩnh Nghiêm, địa đạo Củ Chi,…) với hơn 100 hình ảnh chi tiết. 

Không chỉ có thể tương tác trên màn hình chạm, tại các Trạm thông tin và Hỗ trợ khách 

du lịch trên địa bàn thành phố còn có thêm những chiếc kính thực tế ảo, mang đến những 

trải nghiệm sống động nên thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong nước và quốc 

tế. 

Tháng 10/2021, bộ “Tài nguyên du lịch” với 366 điểm đến du lịch đặc sắc, hấp dẫn của 

TP.HCM cũng được Sở Du lịch công bố và cập nhật trên nền tảng định vị trực tuyến 

Google Map/Google Earth, góp phần chuẩn hóa các thông tin về đánh giá, phân loại và 

xếp hạng tiềm năng tài nguyên du lịch. Đây cũng là nền tảng dữ liệu cần thiết và hữu ích 

hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố thiết 

kế các sản phẩm du lịch theo xu hướng mới, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch theo 

hướng bền vững.  

Nằm trong kế hoạch phục hồi du lịch Thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch 

Covid-19 giai đoạn cuối năm 2021 và năm 2022, phiên bản mới của Trang thông tin quảng 

bá và xúc tiến du lịch TP.HCM - visithcmc.vn - cũng đã ra mắt người dùng, cho phép 

tương tác và khám phá thông tin về các điểm du lịch tại Thành phố. Qua visithcmc.vn, 

người dùng có thể tải miễn phí các cẩm nang du lịch. Kết hợp các yếu tố tương tác đa 

phương tiện (như văn bản, đồ họa, video và đặc biệt là hệ thống bản đồ du lịch tương tác 
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360 độ), du khách có thể tự xây dựng một lịch trình du lịch riêng (cá nhân hóa), với những 

điểm tham quan, ăn uống, mua sắm mà visithcmc.vn gợi ý. Nhờ vậy, Visithcmc.vn được 

đánh giá là một phần quan trọng trong chiến lược truyền thông của du lịch TP.HCM đến 

năm 2025. 

 
Chức năng lập kế hoạch chuyến đi tại visithcmc.vn cho phép người dùng cá nhân hoá lịch trình du 

lịch theo sở thích và thời gian lưu trú (nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/) 

Trong tháng 12/2021, để chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa hoàn toàn các hoạt động du 

lịch vào năm 2022, cũng như đón khách quốc tế, lần đầu tiên trên cả nước, Hội chợ du 

lịch được Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Sàn thương mại điện tử Shopee và Công ty 

Traveloka tổ chức trên nền tảng trực tuyến (ứng dụng 2D và 3D), với quy mô 100 gian 

hàng của các doanh nghiệp du lịch uy tín cùng ngành du lịch các tỉnh và TP.HCM. Tham 

dự Hội chợ, du khách có thể mua sắm trực tuyến sản phẩm của các doanh nghiệp du lịch; 

tìm được các dịch vụ lữ hành, khách sạn, ẩm thực, mua sắm, vui chơi và vận chuyển với 

giá ưu đãi. Đây là một trong những giải pháp thiết thực, hỗ trợ các doanh nghiệp ngành du 

lịch tại TP.HCM phục hồi hoạt động kinh doanh và tăng cường chuyển đổi số để thích ứng 

với tình hình mới.  

Theo Sở Du lịch, TP.HCM đang hướng đến phát triển du lịch thông minh. Để thực hiện nội 

dung này, bắt đầu từ năm 2022, Thành phố sẽ xây dựng Trung tâm điều hành du lịch 

thông minh. Bên cạnh đó, các ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tích hợp 

bản đồ số du lịch, tham quan thực tế ảo và lên lịch trình du lịch trực tiếp cũng sẽ được xây 

dựng; hệ thống cơ sở dữ liệu khách du lịch để phục vụ công tác quản lý nhà nước về du 

lịch sẽ được triển khai,… 

Việc cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng thông qua các kỹ năng số, hệ sinh thái số là 

tiêu chí rất quan trọng mà các doanh nghiệp lữ hành cần lưu ý để thu hút khách hàng lựa 

chọn sử dụng sản phẩm du lịch. Để thực hiện, chuyển đổi số là phương tiện tất yếu. Đây 
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cũng chính là chủ đề đã được nhiều chuyên gia thống nhất đề cập tại Hội thảo trực tuyến 

“Mở cửa trở lại hoạt động du lịch tại Việt Nam”, diễn ra vào ngày 23/3, do Hội đồng kinh 

doanh Hoa Kỳ - ASEAN cùng với Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) và các đơn vị liên quan 

phối hợp tổ chức. Dịch Covid-19 đã mang đến những thay đổi chưa từng có trong hành vi 

khách hàng, du khách chú trọng hơn vào những mô hình du lịch không tiếp xúc trực tiếp. 

Vì thế, giải pháp được các chuyên gia đề xuất triển khai sớm là cung cấp chứng chỉ số 

liên thông các quốc gia, để hỗ trợ tốt hơn cho việc định danh, chứng nhận y tế, đồng thời 

giúp du khách dễ tiếp cận, trải nghiệm mà vẫn tuân thủ các quy tắc an toàn du lịch. 

Có thể thấy, các giải pháp chuyển đổi số phục vụ du lịch đã và đang được triển khai tại 

TP.HCM, đến thời điểm này, có đóng góp không nhỏ vào việc phục hồi và phát triển các 

doanh nghiệp ngành du lịch. Chuyển đổi số, với các doanh nghiệp ngành du lịch, vừa là 

cơ hội, vừa là thách thức, nếu muốn tồn tại và phát triển trong giai đoạn hiện nay. 

Thu Hà 

---------------------------------- 
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[5] Hữu Long.Tương tác ảo  khám phá TP.HCM qua website xúc tiến du lịch phiên bản "cực xịn".  
https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-hay/tuong-tac-ao-kham-pha-tphcm-qua-website-xuc-tien-du-lich-
phien-ban-cuc-xin-c17a17729.html 
  



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 04/2022 

 

 19 

Xuất khẩu nông sản cần có mã số vùng 

trồng, cơ sở đóng gói 

Để đáp ứng hàng rào kỹ thuật tại nhiều nước nhập khẩu, nông sản cần được cấp mã 

số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Tuy công tác thiết lập và cấp mã số cho các đối tượng 

này thời gian qua có nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn những bất cập về nhận 

thức, khai thác và các công tác phối hợp, quản lý. 

Các mặt hàng là rau quả tươi xuất khẩu 

sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, New Zealand,… đều có 

yêu cầu về kiểm dịch thực vật nhập khẩu. 

Trong đó, tiên quyết là phải có vùng trồng 

riêng cho loại hàng hóa xuất khẩu đã được 

đăng ký và chịu sự kiểm soát của cơ quan 

bảo vệ thực vật quốc gia xuất hàng (Cục 

Bảo vệ thực vật). Mỗi thị trường xuất khẩu 

khác nhau có thể sẽ có quy định về cấp 

mã số vùng trồng khác nhau, nhưng đều 

hướng đến việc quản lý và giám sát để 

đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

đến từng vườn trồng, cơ sở đóng gói; các 

loại sinh vật gây hại đã phát hiện và các 

biện pháp quản lý sinh vật gây hại được sử dụng trên vườn trồng, đặc biệt là các loại 

thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và hàm lượng đã sử dụng. 

Mã số vùng trồng cũng còn là một tiêu chuẩn quan trọng để được hưởng ưu đãi về thuế 

suất từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Việc cấp mã số vùng trồng không chỉ 

giúp dễ dàng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu mà ngược lại, 

còn giúp các doanh nghiệp, hộ sản xuất ý thức được quá trình sản xuất liên quan mật thiết 

đến chất lượng và giá thành sản phẩm.  

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 63 tỉnh thành Việt Nam đang áp dụng hai 

tiêu chuẩn 774:2020/BVTV và 775:2020/BVTV để kiểm soát mã số vùng trồng và cơ sở 

đóng gói. Tính đến nay, Cục Bảo vệ thực vật đã cấp 3.646 mã số vùng trồng (với diện tích 

197.000 ha tại 50/63 tỉnh, thành phố) và 1.798 mã số cơ sở đóng gói cho các loại trái cây 

tươi xuất khẩu.  

Tuy nhiên, trong nước vẫn còn nhiều địa 

phương chưa thực sự quan tâm, nên tỉ lệ 

diện tích trồng trọt được cấp mã số vùng 

trồng chưa cao, và mới chỉ tập trung ở 

một số loại cây ăn trái chủ lực. Chưa có 

vùng trồng lúa nào của nước ta được cấp 

mã số vùng trồng, dù Việt Nam hiện đang 

là quốc gia xuất khẩu gạo đứng thứ hai 

Mã số vùng trồng là mã số định danh cho 
một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm 
soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất 
lượng sản phẩm; truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm cây trồng.                      

Nguồn: Điều 64 Luật trồng trọt (Luật số 
31/2018/QH14) 

Nhãn của xã Đại Thành (huyện Quốc Oai, Hà 
Nội) được cấp mã vùng xuất khẩu sang thị 

trường Mỹ. (Nguồn: hanoimoi.com.vn) 
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trên thế giới. Bên cạnh đó, công tác giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói sau khi được cấp 

mã số tại một số địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, chưa duy trì đầy đủ các yêu cầu kỹ 

thuật theo quy định của nước nhập khẩu. Do vậy, một số nước nhập khẩu đã phát hiện và 

cảnh báo hoặc tạm dừng nhập khẩu đối với các nông sản có tình trạng mạo danh mã số 

vùng trồng; vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và cơ sở đóng gói. 

Thúc đẩy công tác cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói  

Các thị trường nhập khẩu hiện không cần nơi 

sản xuất áp dụng VietGAP, GlobalGAP, mà yêu 

cầu kiểm soát mã số vùng trồng và khi đóng gói 

xuất khẩu không có tồn dư thuốc BVTV không 

được phép sử dụng (hoặc vượt quá hạn định). 

Do vậy, việc sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở 

đóng gói là rất cần thiết.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hướng dẫn các địa phương xác định cây 

trồng chủ lực, thế mạnh, có tiềm năng xuất khẩu làm cơ sở cấp mã số vùng trồng; yêu 

cầu các tỉnh, thành xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói 

vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có các 

chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng, cơ sở đóng gói theo quy mô 

sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu.  

Các tổ chức, cá nhân muốn được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, thực hiện theo 

quy trình sau: 

Xin cấp mã số vùng trồng 

Hồ sơ cấp mã số vùng trồng bao gồm: tờ khai 

kỹ thuật đề nghị cấp mã số vùng trồng (phụ 

lục A tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV); danh 

sách các hộ nông dân vùng trồng kèm theo 

diện tích và giấy chứng nhận (VietGAP, 

GlobalGAP,….) hoặc tương đương cho vùng 

trồng xin cấp mã số và các thông tin cần thiết.  

Tổ chức, cá nhân trình yêu cầu lên Cục Bảo 

vệ thực vật (BVTV). Nếu các tài liệu đáp ứng 

yêu cầu, Cục BVTV sẽ tiến hành kiểm tra, 

khảo sát vùng trồng nông sản xin cấp mã số. 

Khi tất cả các tiêu chí kỹ thuật của vùng trồng 

đáp ứng đầy đủ yêu cầu, Cục BVTV sẽ cấp 

mã số vùng trồng (Production Unit Code - 

P.U.C), thông báo kết quả và mã số vùng 

trồng cho tổ chức/cá nhân đăng ký và gửi mã 

số P.U.C sang cơ quan BVTV của nước nhập 

khẩu. Trường hợp vùng trồng chưa đáp ứng 

được đầy đủ các tiêu chuẩn, cần phải khắc 

Mã số cơ sở đóng gói là mã số định 
danh cho một cơ sở đóng gói (PHC-
Packing House Code). 

Nguồn: TCCS 775:2020/BVTN 

 

Quy trình cấp mã số vùng trồng 
(Nguồn: TCCS 774:2020/BVTV) 
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phục các nội dung còn khiếm khuyết. 

Riêng đối với thị trường Mỹ, cơ quan BVTV của Mỹ sẽ cấp thêm mã số IRADS (Irradiation 
Reporting and Accountability Database) dựa trên mã số P.U.C của Cục BVTV. Do vậy, khi 
xuất khẩu trái cây tươi vào thị trường Mỹ, hàng hóa phải đảm bảo có đầy đủ 2 loại mã là 
P.U.C và IRADS. 

Xin cấp mã số cơ sở đóng gói 

Hồ sơ cấp mã số cơ sở đóng gói bao gồm: tờ 

khai kỹ thuật đề nghị cấp mã số cơ sở đóng 

gói (phụ lục A tiêu chuẩn cơ sở 

775:2020/BVTV), thông tin của cá nhân/tổ 

chức đại diện cơ sở đóng gói, bản vẽ chi tiết 

mặt bằng cơ sở đóng gói, diễn giải sơ đồ vận 

hành cơ sở đóng gói, bản sao chứng nhận 

(HACCP/GMP/ISO 9001/ISO 22000) của cơ 

sở đóng gói và các thông tin cần thiết. Hồ sơ 

được tổ chức, cá nhân nộp về Cục BVTV để 

được thẩm định. Cục BVTV sẽ cử các chuyên 

gia đến khảo sát trực tiếp tại cơ sở, cấp mã 

số và gửi thông tin chi tiết mã số đã cấp cho 

nước nhập khẩu, nếu cơ sở đóng gói đạt yêu 

cầu. Khi nước nhập khẩu phê duyệt, Cục 

BVTV sẽ thông báo và gửi mã số cho Chi cục 

BVTV (hoặc Chi cục Trồng trọt và BVTV) tỉnh. 

Cơ quan BVTV tại tỉnh sẽ đánh giá, giám sát 

định kỳ tại cơ sở đóng gói. Trường hợp cơ sở 

đóng gói chưa đạt yêu cầu, chuyên gia của 

Cục BVTV sẽ hỗ trợ, góp ý cho cơ sở để khắc 

phục các nội dung chưa phù hợp. 

Quản lý chặt việc sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói 

Mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được ví như giấy thông hành của nông sản Việt trên thị 
trường quốc tế. Trước thực trạng nhiều mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói bị mạo danh 
khiến các nước nhập khẩu cảnh báo, việc cấp và quản lý sử dụng mã số vùng trồng, cơ 
sở đóng gói cần được thực hiện nghiêm ngặt hơn.  

Theo Cục BVTV, cần tiếp tục hình thành liên kết chuỗi sản phẩm, từ vùng trồng, cơ sở 
đóng gói, nhà xuất khẩu và cơ quan quản lý nhà nước để ngăn chặn tình trạng sản phẩm 
trà trộn (từ ngoài vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói đã có mã số) vào chuỗi sản phẩm và 
kiểm soát khâu xuất khẩu; rà soát lại hiện trạng cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng 
gói và việc sử dụng mã số tại các địa phương để làm cơ sở đánh giá thực trạng quản lý 
và sử dụng các mã số vùng trồng đã cấp (tránh tình trạng sản phẩm mượn danh mã số để 
hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu, dù doanh nghiệp không còn hoạt động nữa). 

Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành ngày 
28/3/2022) cũng xác định, cần thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc BVTV, 
áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, duy trì chất lượng của vùng 
trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử 

Quy trình cấp mã số cơ sở đóng gói 
(Nguồn: TCCS 775:2020/BVTV) 
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dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm; áp dụng công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu về vùng trồng, cơ sở đóng gói; 
đảm bảo sử dụng dữ liệu hiệu quả và truy xuất nguồn gốc nhanh chóng, minh bạch,... Đối 
với các doanh nghiệp, người sản xuất, cần chủ động xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng 
quy định của nước nhập khẩu. Đảm bảo luôn duy trì tình trạng đáp ứng quy định của nước 
nhập khẩu; chủ động có các biện pháp bảo vệ mã số của mình, xây dựng vùng nguyên liệu 
đáp ứng quy định của nước nhập khẩu tại vùng trồng, cơ sở đóng gói.  

Để nâng cao số diện tích đăng ký mã vùng trồng, theo Cục BVTV, nên có cơ chế hỗ trợ 
nông dân liên kết sản xuất, thiết lập và quản lý mã số đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói; 
đồng thời, đưa việc thiết lập vùng trồng đủ điều kiện cấp mã số vào chỉ tiêu của Chương 
trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Bên cạnh đó, 
có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cho người dân nắm được tầm quan trọng của việc 
cấp, duy trì mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. 

Với việc đẩy mạnh phân cấp và tăng cường năng lực 
cho địa phương về thiết lập và giám sát mã số vùng 
trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội 
địa; quản lý, giám sát và kiểm tra vùng trồng, cơ sở 
đóng gói đã được cấp mã số, đến năm 2025, số lượng 
vùng trồng tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 
được cấp mã số có thể tăng gấp 3-5 lần so với hiện 
nay và đối tượng cây trồng được mở rộng hơn (cấp 
mã số cho cây lúa, rau màu, khoai lang,…), tạo điều 
kiện đóng góp hữu hiệu vào các nỗ lực hướng đến 
một nền nông nghiệp xanh, minh bạch, hiệu quả, bền 
vững; góp phần nhanh chóng hiện thực hóa các mục 
tiêu của Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông 
thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 mà Chính phủ vừa 
phê duyệt. 

Vân Anh 
---------------------------------- 
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Mỗi mã số vùng trồng  cơ sở 
đóng gói được cấp không 
phải là không có thời hạn mà 
theo định kỳ  cơ quan có 
thẩm quyền sẽ phải tiến hành 
giám sát để đảm bảo vùng 
trồng  cơ sở đóng gói đó vẫn 
đang được quản lý tốt  đáp 
ứng yêu cầu đặt ra. Trường 
hợp không đạt yêu cầu theo 
quy định của nước nhập 
khẩu, mã số đó sẽ bị thu hồi. 
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NHẬN ĐỊNH 

Với sự “thống trị” của chủng Omicron, đến cuối tháng 3, đã có hơn 9,5 triệu người Việt 

Nam mắc Covid-19. Như tựa đề “Omicron trở thành chủng lưu hành chính  Hà Nội có số 

ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước” trên Báo điện tử Chính phủ ngày 13/3, đến hết 31/3, 

Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng gần 1,5 triệu bệnh nhân (tính từ đầu dịch), gấp 2,5 lần 

TP.HCM (gần 600 ngàn ca), đứng đầu danh sách 31 địa phương trên cả nước có hơn 

100.000 ca nhiễm. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là tỉ lệ tử vong do mắc bệnh, tính đến 

nay là khá thấp, chỉ chiếm khoảng 0,4% tổng ca bệnh (tháng qua chỉ mất mát thêm 2.000 

nhân mạng, trong bối cảnh có hơn 6 triệu ca nhiễm mới). Với thực trạng này, các hoạt 

động kinh tế - xã hội trong điều kiện “bình thường mới” trên cả nước sẽ sớm hồi phục như 

trước đây. 

Hòa cùng chuyển động chung của cả nước trong tiến trình chuyển đổi số, với tầm nhìn, mục 

tiêu chuyển đổi số là đến năm 2030, TP.HCM sẽ trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới 

căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền (chính quyền số), của các doanh 

nghiệp (kinh tế số) và sự thịnh vượng, văn minh của xã hội (xã hội số), Chương trình 

chuyển đổi số do UBND Thành phố (ban hành vào tháng 7/2020) đã hoạch định tập trung 

vào các lĩnh vực cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, mang lại các tiện lợi cho 

người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, hướng đến triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao 

sự tương tác giữa chính quyền - người dân và ngược lại; tích cực và đẩy nhanh hơn việc 

hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực; xây dựng nền kinh tế số,…  

Với kỳ vọng đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 

trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; ít nhất 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về 

việc giải quyết thủ tục hành chính,… nhiều hoạt động cụ thể của Chương trình đã được 

Thành phố triển khai. Ra mắt ngày 18/3/2022, Cổng thông tin chuyển đổi số TP.HCM 

(https://chuyendoiso.hochiminhcity.gov.vn) là một trong những bước đi cụ thể để đưa 

Chương trình vào thực tiễn đời sống. Thông qua Cổng thông tin chuyển đổi số TP.HCM, 

lãnh đạo Thành phố có thể nắm bắt, tiếp nhận những ý kiến, góp ý, hiến kế của người 

dân, tổ chức, doanh nghiệp; cán bộ, công chức của Thành phố có thể hệ thống hóa và 

nắm bắt các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số của Thành phố một 

cách kịp thời. Ở góc độ cộng đồng, các tổ chức (cơ quan, doanh nghiệp,…) và cá nhân 

(chuyên gia, người dân,…) có thể truy cập, tìm hiểu thông tin về chuyển đổi số của Thành 

phố; tìm kiếm các ứng dụng, hệ thống dịch vụ công được cung cấp trên nền tảng số để 

phục vụ cho các nhu cầu công việc và cuộc sống, hoặc trực tiếp gửi các đề xuất, hiến kế, 

cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của Thành phố. 

Để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm triển khai Đề án đô thị thông minh và 

Chương trình chuyển đổi số của Thành phố, mới đây (ngày 3/4/2022), Ban chỉ đạo và Tổ 

giúp việc Ban chỉ đạo về chuyển đổi số của TP.HCM vừa được UBND Thành phố thành lập, 

trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo đề án xây dựng đô thị thông minh và xây dựng chính 

quyền điện tử. Ban còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chiến lược, cơ 

chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy triển khai Đề án và Chương trình. Với việc 
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đương kim Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giữ trọng trách Trưởng ban, cơ quan 

thường trực của Ban chỉ đạo là Sở Thông tin - Truyền thong, đã cho thấy quyết tâm chuyển 

đối số để xây dựng đô thị thông minh của Thành phố được cam kết rất mạnh mẽ và xuyên 

suốt, tạo nguồn hứng khởi cho các tổ chức, cá nhân cùng tham gia vào tiến trình chuyển đổi 

số tại Thành phố.  

Cam kết và kiến tạo hành lang pháp lý tốt của chính quyền, sự đồng thuận, hợp tác của 

cộng đồng doanh nghiệp, người dân sẽ là những tiền đề tốt để hiện thực hóa các chỉ tiêu 

mà Thành phố đã đề ra đến năm 2030: hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông 

minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, dữ liệu được chia sẻ rộng 

khắp trong toàn xã hội; Thành phố thuộc nhóm 2 địa phương dần đầu về chính quyền số, 

kinh tế số chiếm 40% GRDP; phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang toàn 

Thành phố, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; trên 85% người dân và doanh nghiệp có tài 

khoản thanh toán điện tử,...  
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