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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI

Sáng tạo, khởi nghiệp với sinh viên, học sinh
TP. Hồ Chí Minh
Học sinh, sinh viên là nguồn nhân lực trẻ, đầy nhiệt huyết và sáng tạo, nhiều
khát vọng xây dựng và phát triển đất nước. Để giúp các em trang bị kiến thức,
kỹ năng và kinh nghiệm hữu ích trong học tập và làm việc, nhiều hoạt động
nhằm đưa sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp vào giáo dục đã được triển khai.
Đa dạng sân chơi sáng tạo, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên
Hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) sáng tạo, khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ
quan trọng, đã và đang thu hút sự quan tâm từ các cấp. Ở cấp độ quốc gia, ngày
30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi
nghiệp đến năm 2025”. Với mục tiêu 100% các trường đại học, học viện, 70% các trường
cao đẳng, trung cấp có ít nhất 5 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư
hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm, Đề án được xây dựng
nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ HSSV hình thành
và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.
Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, bên cạnh việc thực hiện các hoạt động xây dựng bài
giảng, triển khai các khóa đào tạo trực tuyến; kết nối cổng khởi nghiệp với tất cả các cơ
sở đào tạo,...Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức “Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học
sinh, sinh viên” (SV-STARTUP), với trọng tâm là cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng
khởi nghiệp”. Sau 3 năm vận hành, cuộc thi thu hút ngày càng đông HSSV tham gia, với
nhiều dự án chất lượng, ở đa dạng lĩnh vực, ngành nghề. Nếu năm 2018 mới có hơn
200 ý tưởng/dự án tham dự; năm 2019 con số này tăng lên gần 400 và đến năm 2020,
cuộc thi đã nhận được hơn 600 ý tưởng/dự án của các bạn trẻ. Tham dự cuộc thi, HSSV
được thể hiện ý tưởng sáng tạo, tìm kiếm cơ hội để biến ý tưởng khởi nghiệp của mình
thành hiện thực.
Hòa nhập cùng với các hoạt động sôi nổi của quốc gia, nhiều sân chơi khích lệ tinh thần
sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp cũng đã được tổ chức tại TP.HCM. Bên cạnh những tên lớn
như cuộc thi Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM (I-Star), Startup Wheel,…, có thể
kể đến Ý tưởng khởi nghiệp (CiC), một trong những cuộc thi khởi nghiệp dành cho HSSV.
Ý tưởng khởi nghiệp (Creative Idea Challenge - CiC) là cuộc thi khởi nghiệp thường niên,
do Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức, với sự
đồng hành của các trường đại học, trường phổ thông và sự hỗ trợ từ Sở KH&CN
TP.HCM, Quỹ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia TP.HCM. Năm 2020, CiC đã thu hút hơn 250
dự án, với 700 thí sinh tham dự từ 84 trường đại học, cao đẳng trên khắp cả nước. Một số
ý tưởng xuất sắc có thể kể tới như: Korona Board Game (trò chơi giáo dục có chiến thuật
dựa trên cách phòng Covid-19), GoGo (nền tảng cung cấp giải pháp công nghệ hỗ trợ
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thông tin du lịch tự túc thông qua việc cá nhân hóa thông tin khách hàng), túi sinh họcCOFA được làm từ phế phẩm cây bắp…

Phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2021
(Nguồn:facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic)

Thông qua các vòng thi, các nhóm dự
thi sẽ nắm được quá trình phát triển,
cách thức để một ý tưởng khởi nghiệp
trở thành một dự án kinh doanh và
được tham gia những hoạt hội thảo và
tập huấn chuyên môn mang tính thực
tiễn cao. CiC tạo ra cơ hội kết nối cho
các nhóm khởi nghiệp, xây dựng mối
quan hệ xã hội với các doanh nhân
khởi nghiệp thành công, các nhà
chuyên môn, nhà đầu tư. Sau cuộc
thi, CiC sẽ hỗ trợ các dự án tiềm năng
gọi vốn đầu tư, tham gia các chương
trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp.

Cuộc thi CiC nhằm tạo môi trường trải nghiệm, nâng cao kỹ năng, kiến thức và truyền cảm
hứng, tư duy khởi nghiệp cho HSSV. Thời gian đăng ký dự thi CiC 2021 từ ngày 19/0309/06/2021. Bên cạnh bảng dành cho sinh viên như các mùa trước, CiC 2021 còn có thêm
bảng phổ thông, dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 đang theo học tại các trường học, cơ
sở đào tạo trên toàn quốc.

Những điểm sáng trong sáng tạo, khởi nghiệp của sinh viên TP.HCM
Các bạn trẻ tại TP.HCM đã hưởng ứng rất nhiệt tình với các sân chơi khởi nghiệp dành
cho mình. Nhiều dự án của HSSV Thành phố không chỉ thể hiện tính sáng tạo, mà còn tạo
ra nhiều sản phẩm rất hữu dụng, giải quyết các vấn đề rất sát với nhu cầu thực tiễn của
cuộc sống. Ví dụ, nhờ đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa, Việt Nam có nhiều thuận lợi để
phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, khi lượng nông sản gia tăng, cũng đồng nghĩa có nhiều
phế, phụ phẩm được thải ra. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, sau khi thu hoạch nông sản,
có đến hơn 80% phế, phụ phẩm nông nghiệp bị thải bỏ, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa
lãng phí một nguồn tài nguyên chưa được khai thác, sử dụng. Với chuối, loại cây trồng
nhiệt đới khá quen thuộc tại Việt Nam (diện tích trồng trên 200.000 ha), các phế phụ phẩm
là rất lớn. Đây chính là đối tượng mà nhiều bạn trẻ TP.HCM quan tâm. Nhiều nghiên cứu
đã được các bạn triển khai để tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào này, tạo ra các sản
phẩm hữu ích, có giá trị kinh tế. Một số thành quả nổi bật gần đây của HSSV Thành phố
theo hướng nghiên cứu này là biến thân cây chuối thành những sản phẩm độc đáo (giấy,
hộp gói quà,…) hay tạo ra các khay, hộp ép từ lá chuối.
Ý tưởng tạo ra các loại giấy kích cỡ A3, A4, giấy gói hoa, hộp gói quà, thiệp… từ thân cây
chuối của nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã giành giải Nhất
cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV-STARTUP 2020) của Bộ Giáo
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dục và Đào tạo. Ý tưởng này cũng đoạt giải Nhất cuộc thi “Sáng kiến giảm rác thải nhựa”
năm 2020 của Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF).

Các sản phẩm độc đáo nhóm sinh viên đã tạo ra từ thân cây chuối

Dự án sử dụng thân cây chuối để làm giấy, làm hộp thay cho việc sử dụng các loại bột
giấy từ cây gỗ, cây rừng không chỉ giúp giảm áp lực cho ngành giấy, bao bì, cũng như
giảm thiểu lượng CO2 thải ra từ quá trình đốt phụ, phế phẩm nông nghiệp, mà còn góp
phần vào nỗ lực giảm thiểu các loại bao bì từ nhựa, nylon dùng một lần. Hơn thế, ý tưởng
này còn mang lại lợi ích kinh tế khi tận dụng được nguồn phụ, phế phẩm nông nghiệp để
tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn.
Nhóm dự án đang kết nối với các doanh nghiệp để hoàn thiện quy trình sản xuất và đầu
tư xây dựng nhà máy. Trong năm 2021, nhóm phối hợp với doanh nghiệp sản xuất thử
nghiệm tại Kiên Giang cũng như một số nơi khác và hướng đến việc nhân rộng mô hình
qua chuyển giao công nghệ sản xuất giấy từ thân cây chuối cho các hộ nông dân ở những
vùng trồng nhiều chuối, để có thể tận dụng tối đa nguồn phụ, phế phẩm nông nghiệp sẵn
có, gia tăng thu nhập cho nhà nông.
Khay, hộp đựng thức ăn, ép từ lá chuối
là nội dung Dự án "Vibale- nâng cao giá
trị cây chuối (phụ phẩm nông nghiệp)
sau thu hoạch" của nhóm bạn trẻ
TP.HCM, vừa xuất sắc vượt qua hơn
100 dự án của HSSV từ các trường đại
học, cao đẳng, trung học phổ thông và
sinh viên quốc tế, giành giải Nhất cuộc
thi "Khởi nghiệp nông nghiệp: Đổi mới
sáng tạo năm 2020" (do Học viện Nông
nghiệp Việt Nam tổ chức, với sự bảo trợ
của Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam - VCCI).

Khay đựng thức ăn sinh thái được làm từ
nguyên liệu lá chuối ép. (Nguồn: viettimes.vn.)

4

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

SỐ 06/2021

Dự án được đánh giá là có tính sáng tạo, có khả năng nhân rộng, đem lại giá trị hữu ích
cho cộng đồng và nâng cao nền nông nghiệp bền vững. Nhóm nghiên cứu đã lựa chọn sử
dụng lá chuối thay cho nguyên liệu khác vì có bản đủ lớn, đáp ứng được các kích thước
của sản phẩm và lành tính với sức khỏe của người dùng. Dự án được Viện Khoa học
Công nghệ và Quản lý môi trường hỗ trợ về mặt kỹ thuật, ứng dụng công nghệ ép tạo
hình sản phẩm. Lá chuối khi đưa vào sản xuất sẽ được ép khô hoàn toàn nước, do đó sản
phẩm có thể bảo quản trong 12 tháng mà không bị ẩm mốc. Hộp ép từ lá chuối của dự án
Vibale có khả năng phân hủy sinh học trong vòng 45 ngày, đã được chứng nhận an toàn
vệ sinh thực phẩm. Đây là sản phẩm hoàn toàn có thể thay thế hộp xốp, hộp nhựa dùng
một lần vốn rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến môi trường.
Các sản phẩm của Vibale đã được cung cấp trong một số nhà hàng tại khu vực phía Nam
và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Sắp tới, Vibale sẽ tiếp tục nghiên cứu và
thử nghiệm, sản xuất thêm các sản phẩm thân thiện với môi trường từ nguyên liệu truyền
thống như lá sen, mo cau…
Bên cạnh những nghiên cứu nhằm tận dụng phế, phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra các
sản phẩm mang lại giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường như trên, HSSV TP.HCM còn có
nhiều sáng tạo, khởi nghiệp ở đa dạng các lĩnh vực, như công nghệ thông tin, giáo dục,…
Ứng dụng hỗ trợ làm bài tập - SHub Classroom là một ví dụ.
Ai đã từng trải qua thời học sinh, đôi lúc sẽ gặp những giây phút “đứng hình” vì áp lực bài
tập, vì những kiến thức chưa hiểu thấu đáo, nhưng không tìm được người hỗ trợ kịp thời.
Những trải nghiệm khi còn học tập ở trường phổ thông đã thúc đẩy nhóm sinh viên Trường
Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc
gia TP.HCM) xây dựng ứng dụng hỗ trợ làm
bài tập SHub Classroom, hoạt động theo
mô hình kết nối: khi có vấn đề hoặc bài tập
khó, các em học sinh có thể đặt câu hỏi, hệ
thống sẽ tự động tìm người hỗ trợ phù hợp.
Dự án giành giải Nhất chương trình "Tri
thức trẻ vì giáo dục" năm 2019; giải Khuyến
khích cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp 2019 và
nhận được gói tài trợ ươm tạo trị giá 100
triệu tại Khu Công nghệ Phần mềm (Đại học
Quốc gia TP.HCM).
Giao diện làm việc của SHub Classroom
Đây là một ứng dụng thiết thực, hướng đến đối tượng sử dụng là học sinh THCS và THPT,
giúp các em có thể tìm được người giải đáp và bổ sung kiến thức còn thiếu một cách liên
tục. Sau thời gian phát triển và thử nghiệm, SHub Classroom đã có mặt trên cửa hàng ứng
dụng, cho phép người dùng tải miễn phí. Đến nay, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Công
nghệ giáo dục SHub, với việc có mặt trên 63 tỉnh thành, hơn 100 ngàn giáo viên và 3 triệu
học sinh sử dụng cho việc dạy và học, SHub trở thành cộng đồng giáo dục trực tuyến, môi
trường học tập, giảng dạy và chia sẻ rộng lớn, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ những
người sử dụng trên cả nước. Hệ sinh thái đa ứng dụng SHub được đồng hành với những
đơn vị uy tín về công nghệ và giáo dục như Khu Công nghệ Phần mềm ITP (Đại học Quốc
gia TP.HCM), Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Đại học Quốc gia TP.HCM,...
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Có thể nói, trong thời gian qua, HSSV Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã tiếp
cận khá tốt với các chính sách, hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp thiết thực từ các cấp chính
quyền và doanh nghiệp; thể hiện rõ năng lực bản thân qua các sản phẩm, dự án khởi
nghiệp, sáng tạo và bước đầu đã gặt hái được những thành công nhất định trên nhiều lĩnh
vực, góp phần tạo ra việc làm cho các bạn sau khi ra trường, cũng như đóng góp thiết
thực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố và cả nước.
Như Hà
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[4] Khởi nghiệp thành công với hộp ép từ lá chuối, xanh sạch, vì môi trường.
https://viettimes.vn/khoi-nghiep-thanh-cong-voi-hop-ep-tu-la-chuoi-xanh-sach-vi-moi-truongpost140321.html
[5] Sinh viên khởi nghiệp từ ứng dụng hỗ trợ làm bài tập. https://dean1665.vn/news/khoinghiep/sinh-vien-khoi-nghiep-tu-ung-dung-ho-tro-lam-bai-tap-124.html
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Việt Nam tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong cuộc chiến chống Covid-19
Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều quốc gia đã thực hiện các biện pháp phong tỏa
và giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan. Hệ quả là ngày càng nhiều người truy cập
internet để tiếp cận nhanh các thông tin về dịch bệnh. Do vậy, nhiều quốc gia đang
nhanh chóng triển khai công nghệ số để cập nhật kịp thời thông tin, phát các cảnh báo
cho dân chúng và kịp thời truy vết, nếu có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Ở giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19, thống kê ngày 25/03/2020 của Liên Hợp Quốc cho
thấy, mới chỉ có 110 quốc gia đăng tải thông tin liên quan đến đại dịch này. Nhưng, đến
ngày 08/04/2020, đã có đến 167 quốc gia có các thông tin cảnh báo và hướng dẫn về đại
dịch trên cổng thông tin quốc gia. Các thông tin này tăng cường vào các đợt bùng dịch,
giới thiệu các hoạt động chống dịch của chính phủ và hướng dẫn tự bảo vệ cho công
chúng. Ngoài ra, các chính phủ cũng đã bắt đầu công bố các số liệu thống kê chính thức
về Covid-19, chẳng hạn như: tổng số trường hợp nhiễm bệnh, số được chữa khỏi, số tử
vong, cũng như tình hình diễn biến dịch bệnh tại các địa phương
Công nghệ số trong đại dịch Covid-19
Theo dữ liệu về việc sử dụng internet và nguy cơ dịch bệnh tại 180 nền kinh tế của Ngân
hàng Thế giới và Ủy ban Châu Âu, có thể thấy, ở các quốc gia có hệ thống máy chủ
internet an toàn và khả năng truy cập internet rộng, nguy cơ dịch bệnh là thấp hơn. Cơ sở
hạ tầng ở các quốc gia này thường tốt hơn (chẳng hạn như năng lượng và giao thông), hệ
thống quản lý và hỗ trợ công dân tốt hơn hơn (ví dụ như y tế, dinh dưỡng và an sinh xã
hội) trong đối phó với đại dịch1.

Hình 1. Máy chủ internet an toàn và khả năng truy cập internet rộng tương quan chặt chẽ với nguy
cơ dịch bệnh thấp hơn
Ghi chú: Biểu đồ bên trái bao gồm 183 nền kinh tế, biểu đồ bên phải bao gồm 181 nền kinh tế.

Nhiều ứng dụng đã được tạo ra để trợ giúp cuộc chiến chống Covid-19. Qua các dữ liệu thu
thập và tổng hợp được, các cơ quan chức năng có thể cung cấp các thông tin chính thức, đáng
Nguồn: Các chỉ số phát triển thế giới (World Development Indicators – WDI) của World Bank Group’s;
Trung tâm Nghiên cứu chung của Ủy ban Châu Âu (European Commission’s Joint Research Center)
1
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tin cậy và kịp thời về đại dịch, giúp người dân hành động đúng. Qua đó, chính phủ xây dựng
được lòng tin và nhận được sự hợp tác tốt hơn của công chúng để cùng chung sức chống
dịch. Tuy nhiên, khu vực công thường thiếu nhân lực để phát triển nhanh và hiệu quả các công
cụ kỹ thuật số để hỗ trợ người dân trong tình huống khủng hoảng, do vậy, các chính phủ
thường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, hoặc các tổ chức quốc gia và quốc tế để khai
thác các công nghệ sẵn có để đáp ứng nhu cầu.
Theo một nghiên cứu về “Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong lập kế hoạch và ứng phó
với đại dịch Covid-19” được đăng trên tạp chí The Lancet2, các quốc gia đã triển khai nhiều
công nghệ kỹ thuật số để lên kế hoạch, tổ chức xét nghiệm, giám sát lây nhiễm, truy vết,
cách ly kiểm dịch một cách hiệu quả. Bằng cách ứng dụng công nghệ trong xác định và
cách ly sớm các trường hợp lây nhiễm, nhiều quốc gia đã duy trì được tỷ lệ tử vong do
Covid-19 bình quân đầu người thấp nhất trên thế giới. Ví dụ, Đức đã xây dựng ứng dụng
đồng hồ thông minh, cho phép thu thập dữ liệu về nhịp tim, nhiệt độ và giấc ngủ để sàng
lọc các dấu hiệu của bệnh do virus gây ra. Dữ liệu từ ứng dụng này sẽ hiển thị trên một
bản đồ trực tuyến. Dựa theo đó, nhà chức trách có thể đánh giá khả năng nhiễm bệnh của
người dân. Ở Singapore, một ứng dụng trên điện thoại di động sử dụng công nghệ Bluetooth
để ghi lại những cuộc gặp gỡ, khi các cá nhân ở gần nhau, và lưu trữ chúng trong điện thoại
di động của họ trong 21 ngày. Nếu một cá nhân được chẩn đoán mắc Covid-19, Bộ Y tế
Singapore sẽ truy cập dữ liệu để xác định những người tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh. Tại
Hàn Quốc, người ta sử dụng camera an ninh, công nghệ nhận dạng khuôn mặt, lịch sử
dùng thẻ ngân hàng và dữ liệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) từ các phương tiện và
điện thoại di động để tạo ra dữ liệu thời gian thực và lịch trình chi tiết về việc đi lại của
người dân. Khi có các trường hợp Covid-19 mới, người dân sẽ nhận được thông báo
khẩn cấp bằng tin nhắn. Những người đã tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh sẽ được
hướng dẫn báo cáo cho các trung tâm xét nghiệm và tự cách ly.
Tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào chính sách ứng phó với đại dịch là một trong những
đặc điểm nổi bật của các quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong thấp do Covid-19. Tuy nhiên,
các sáng kiến về y tế kỹ thuật số thường cần sử dụng internet và điện thoại thông minh.
Do đó, để triển khai hiệu quả giải pháp này trên toàn cầu, các biện pháp can thiệp cần
được điều chỉnh cho phù hợp với các đối tượng thu nhập thấp, hoặc ở vùng sâu vùng xa.
Bên cạnh đó, để cân bằng giữa nhu cầu theo dõi liên lạc và quyền riêng tư, một số nước
châu Âu cũng đang triển khai các ứng dụng theo dõi trên điện thoại thông minh với dữ liệu
ẩn danh, không có cơ sở dữ liệu trung tâm, không có thông tin GPS, đề xuất dữ liệu chỉ
được lưu giữ trong 14 ngày (khoảng thời gian có thể lây truyền virus) và các biện pháp kỹ
thuật số không cần thiết sẽ được dỡ bỏ ngay khi đại dịch kết thúc.
Một số giải pháp của Việt Nam đang triển khai
Ở Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các
địa phương và để người dân cả nước không chủ quan, lơ là với dịch bệnh, trung tuần tháng
4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành tài liệu “Bộ giải pháp công nghệ
phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới”, gồm 5 giải pháp, theo hai nhóm đối tượng:

The Lancet là một tuần san y khoa tổng quan và lâu đời nhất và được coi là một trong những tập san y
khoa có uy tín nhất trên thế giới.
2
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Nhóm giải pháp dành người dùng cuối:
3 ứng dụng trên điện thoại thông minh được giới thiệu đến người dân cả nước, giúp đáp
ứng hiệu quả công tác truy vết, khoanh vùng phạm vi lây lan của dịch, mà không cần phải
cách ly xã hội diện rộng, tạo gánh nặng lên phát triển kinh tế.
– Ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần người nghi nghiễm (Bluezone)
Sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp3 để ghi nhận các tiếp xúc gần trong
khoảng cách 2m (khi nào và trong bao lâu) giữa các điện thoại thông minh (smartphone)
cùng cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Lúc này, mỗi smartphone sẽ đóng vai trò
vừa là thiết bị phát, vừa là thiết bị thu. Thiết bị sẽ phát các mã Bluezone ID (BLID) ngẫu
nhiên (thay đổi sau 15 phút/lần), được các smartphone đã cài Bluezone khác ghi nhận,
lưu trữ để tính toán về việc tiếp xúc gần, khi có phát sinh F0 sau này.

Hình 2. Hướng dẫn sử dụng Bluezone
Nguồn: Tài liệu giới thiệu bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

Khi có một ca nhiễm SARS-CoV-2 (F0) mới được cơ quan y tế cập nhập vào hệ thống, hệ
thống sẽ gửi dữ liệu F0 đến các smartphone đã cài Bluezone. Lịch sử tiếp xúc với F0
trong 14 ngày trước đó sẽ được tự động phân tích, đối chiếu. Nếu dữ liệu trùng khớp, ứng
dụng Bluezone sẽ cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm, đồng thời hướng dẫn
họ liên hệ với cơ quan y tế để nhận trợ giúp.

Bluetooth năng lượng thấp (Bluetooth Low Energy – BLE) là một công nghệ mạng không dây tiêu thụ rất ít năng lượng,
khoảng cách hoạt động ngắn và ổn định trong phạm vi 10m, dữ liệu truyền tải không lớn, thích hợp cho các ứng dụng
điều khiển không liên tục và được tích hợp ở hầu hết các sản phẩm điện thoại thông minh hiện nay.
3
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Khi càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả phòng dịch càng cao và giảm thiểu
các nguy cơ lây lan, nhờ khả năng sẵn sàng truy vết ca nhiễm. Do đó, ngày 07/05/2021,
Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã ban hành Thông báo số 365/TB-VP, yêu cầu “100% cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động cài đặt phần mềm Bluezone”.
– Khai báo y tế cho người nhập cảnh (Vietnam Health Declaration)
Khai báo y tế cho khách nhập
cảnh vào Việt Nam hoặc người từ
Việt Nam đi qua các quốc gia
đang có dịch là bắt buộc trong
tình hình dịch Covid-19 vẫn còn
đang diễn biến phức tạp trên thế
giới. Việc khai báo này có thể
thực hiện trên ứng dụng Vietnam
Health Declaration khi sửa dụng
điện thoại thông minh, hoặc thực
hiện trên trang thông tin điện tử
https://tokhaiyte.vn. Các thông tin
khai báo rất quan trọng vì sẽ giúp
cho cơ quan chức năng phòng,
chống dịch bệnh một cách hữu
hiệu.

Hình 3. Ứng dụng khai báo y tế cho người nhập cảnh Vietnam Health Declaration

– Hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện (NCOVI)
Cũng là một trong các biện pháp
quan trọng hàng đầu để phòng,
chống dịch Covid-19. Hàng ngày,
ngoài việc cập nhật tình hình sức
khoẻ của bản thân, người dùng
còn có thể cập nhật tình hình sức
khoẻ của người than, thông qua
việc khai báo hộ. Các thông tin
khai báo y tế là những thông tin về
khả năng tiếp xúc với người bệnh
Covid-19, một số dấu hiệu có khả
năng liên quan đến bệnh Covid-19
và một số thông tin về bệnh nền.
Các thông tin này giúp các cơ
Hình 4. Ứng dụng khai báo y tế - NCOVI
quan chức năng phát hiện sớm
các nguy cơ có thể xảy đến với người khai báo y tế và kịp thời có những biện pháp hỗ trợ,
ngăn chặn khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Người dân có thể khai báo y tế tự nguyện trên một trong 3 ứng dụng: NCOVI, Vietnam
Health Declaration và Bluezone. Các dữ liệu khai báo sẽ được đồng bộ về một cơ sở dữ
liệu chung, do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.
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Nhóm giải pháp tại các địa điểm công cộng:
Ngoài các ứng dụng khuyến khích cài đặt và sử dụng cho cá nhân, còn 2 hệ thống áp
dụng tại các địa điểm công cộng để có thể cung cấp các cảnh báo kịp thời cho người dân
và hỗ trợ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống dịch, nếu dịch bệnh bùng phát có liên
quan đến các địa điểm mà người dân đã từng đến.
– Hệ thống ghi nhận người đến, đi các địa điểm công cộng (quét mã QR)
Tất cả các địa điểm công cộng,
điểm có tụ tập đông người (như
công sở, bệnh viện, trường học,
siêu thị, chợ truyền thống, các
cơ sở lưu trú, nhà hàng…) đều
phải thực hiện việc kiểm soát y
tế đối với tất cả những người
đến và đi, thông qua công cụ
“mã QR Code”. Cơ quan chủ
quản của các địa điểm công
cộng này phải đăng ký tạo mã
QR và trở thành điểm kiểm dịch
cho địa điểm của mình để phục
vụ công tác truy vết khi có ca
nhiễm. Việc quét mã QR Code
được thực hiện thông qua 3
ứng dụng: NCOVI, Viet Nam
Health Declaration và Bluezone.

Hình 5.Mã QR code tại các địa điểm công cộng

– Bản đồ chống dịch an toàn Covid-19 (https://antoancovid.vn)
Hệ thống bản đồ chống dịch an
toàn Covid-19 bao gồm các tiện
ích trên nền tảng Bản đồ số Việt
Nam (vmap.vn) thể hiện thời
gian thực về tình hình an toàn
phòng chống dịch tại các cơ sở
đông người. Hệ thống cung cấp
thông tin về các địa điểm công
cộng an toàn (trước mắt là các
trường học và cơ sở y tế). Mỗi
địa điểm đăng ký tài khoản, sử
dụng ứng dụng AntoanCovid

Hình 6. Hệ thống bản đồ chống dịch an toàn Covid-19

thường kỳ để giám sát điều kiện an toàn thường xuyên, liên tục và minh bạch. Hệ thống
cũng cho phép người dân giám sát, theo dõi và phản hồi trực tiếp ngay trên bản đồ, nếu
phát hiện những điểm chưa phù hợp tại các địa điểm công cộng. Khi được triển khai toàn
diện, Bản đồ chống dịch sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý trong công tác phòng chống dịch
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bệnh và tạo được sự yên tâm cho cộng đồng, khi tham gia vào các hoạt động sản xuất,
kinh doanh và du lịch,...
Các giải pháp công nghệ số của Việt Nam là khá đầy đủ và sẵn sàng cho ứng dụng. Tuy
nhiên, để các giải pháp này vận hành hiệu quả, cần có sự chung tay của cả xã hội. Càng
nhiều địa điểm công cộng, càng nhiều người dân cài đặt và sử dụng, thì các ứng dụng sẽ
càng có khả năng phát huy cao độ hiệu quả của mình: phạm vi khoanh vùng chính xác
hơn, giảm bớt việc cách ly nhầm hoặc phải cách ly trên diện rộng, góp phần nâng cao
hiệu quả phòng dịch, sớm giúp mọi người quay trở lại cuộc sống bình thường.
Duy Sang
----------------------------------Tài liệu tham khảo chính
[1] Department of Economic and Social Affairs (United Nations). Digital technologies critical in
facing COVID-19 pandemic: https://www.un.org/en/desa/digital-technologies-critical-facing-covid19-pandemic
[2] Bộ Thông tin và Truyền thông. Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới
[3] Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, BKAV. Bluezone – Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần.
https://bluezone.gov.vn/Bluezone_White_paper.pdf
[4] Sở Y tế TP.HCM. Đức, Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam là những quốc gia được nhắc đến về
những cách làm hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/phong-chong-dich-benh/duc-singapore-han-quoc-va-vietnam-la-nhung-quoc-gia-duoc-nhac-den-ve-nhung-cac-c2-40491.aspx
[5] Nan Jiang và Julie Ryan. How does digital technology help in the fight against Covid-19?
Retrieved from World Bank Blogs: https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/how-does-digitaltechnology-help-fight-against-covid-19
[6] Sera Whitelaw và cs. Applications of digital technology in Covid-19 pandemic planning and
response. The Lancet Digital Health
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"Giám sát cộng đồng thông minh": giải pháp
hỗ trợ giám sát đám đông và cách ly tại nhà
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại (làn sóng thứ 4) tại Việt Nam,
TP.HCM một lần nữa là đơn vị đi đầu trong đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ
trí tuệ nhân tạo (AI) và vạn vật kết nối (IoT) để xây dựng hệ thống đo nhiệt độ không
tiếp xúc và sàng lọc với cơ chế cảnh báo sớm.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp và khó lường. Theo
thống kê tại trang worldometers.info, tính đến 7 giờ ngày 23/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới
ghi nhận hơn 167 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có gần 148 triệu ca đã hồi phục, gần
3,5 triệu ca tử vong. Đáng chú ý, các biến thể virus SARS-CoV-2 như biến thể Anh
(Alpha), biến thể Ấn Độ (Delta) được đánh giá rất nguy hiểm và có tốc độ lây lan nhanh
chóng tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.
Để sớm khống chế dịch bệnh và đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường, việc nhanh
chóng cung cấp vaccine là rất cần thiết cho các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, do thiếu
hụt nguồn cung, khó khăn trong vận chuyển tới các vùng xa xôi… đã gây không ít trở ngại
cho các nước Châu Á trong việc tiếp cận vaccine. Trước bối cảnh đó, theo các chuyên
gia, trong khi chờ đợi vào vaccine, thì giải pháp ứng dụng công nghệ để chủ động giám
sát, theo dõi dịch bệnh, sử dụng trí tuệ nhân tạo (artifical intelligence - AI) trong y tế, hay
các giải pháp làm việc trực tuyến,...vẫn được chứng minh là hữu hiệu để bảo vệ cộng
đồng trước đại dịch Covid-19.
Ứng dụng công nghệ số trong cuộc chiến chống Covid-19
Công nghệ số đang được các nước sử dụng rất nhiều, như những “vũ khí hữu hiệu” trong
cuộc chiến chống đại dịch, cũng như để thích ứng với những thay đổi do đại dịch gây ra.
Tại nơi ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên thế giới là Trung Quốc, công nghệ
giám sát, theo dõi đã được áp dụng rất hiệu quả trong kiểm soát dịch. Với phần mềm AntAliplay cài trên điện thoại, mỗi người dân sẽ được cấp một mã vạch theo màu, tùy theo
tình trạng sức khỏe (mã Xanh: người dân tự do di chuyển; mã Vàng: cách ly 7 ngày; mã
Đỏ: cách ly 2 tuần). Đội kiểm soát tại các nơi công cộng sẽ phát hiện được người có nguy
cơ lây nhiễm, khi quét mã trên điện thoại của người đó.
Việc áp dụng công nghệ số để giám sát, truy vết cũng giúp Hàn Quốc trở thành một trong
những quốc gia xác định và đánh giá tình hình dịch bệnh chính xác nhất thế giới. Với ứng
dụng bảo vệ an toàn người tự cách ly ở nhà trên thiết bị di động (chẩn đoán tình trạng sức
khỏe người cách ly; truyền đạt thông báo của cán bộ phụ trách; hướng dẫn sinh hoạt cho
người dùng trong thời gian cách ly), việc giám sát, theo dõi, cách ly và kiểm soát dịch trở
nên dễ dàng hơn nhiều.
Tại Việt Nam, các nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng truy vết
(Bluezone, Ncovi, Vietnam Health Declareation), camera AI, bản đồ dịch tễ...giúp việc
kiểm soát và khoanh vùng dịch bệnh nhanh chóng là những ví dụ điển hình về sự hỗ trợ
đắc lực của công nghệ số để chống lại virus SARS-CoV-2 trong 3 đợt dịch vừa qua.
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Tuy nhiên, trong bối cảnh đợt dịch
thứ 4 ở nước ta đang có nhiều
diễn biến phức tạp, với nhiều
chuỗi lây nhiễm, nhiều nguồn lây,
nhiều biến chủng và chưa có dấu
hiệu suy giảm, thì việc xây dựng
các kịch bản mới, cho phép ứng
phó nhanh với tình hình, khi mà số
lượng bệnh nhân (F0) và người
tiếp xúc gần ca dương tính (F1),
người tiếp xúc với người tiếp xúc
gần (F2) tăng đột biến, là vô cùng
cần thiết.
Ứng dụng Bluezone - giải pháp công nghệ để phòng,

Theo các chuyên gia, hiện các giải
chống Covid-19
pháp để sàng lọc nguồn nguy cơ
mang mầm bệnh trong thực tiễn còn chưa đạt đươc hiệu quả toàn diện, lâu dài. Đa số các
nơi vẫn sử dụng máy đo thân nhiệt cầm tay có hiệu suất kiểm soát thấp và tiềm ẩn nguy
cơ lây nhiễm chéo cao. Hơn thế, giải pháp sàng lọc này cũng không thể cung cấp số liệu
cho các cơ quan, ban ngành để tiến hành các phân tích, dự đoán, truy vết, cũng như
chuẩn bị kế hoạch dự phòng nhằm ngăn ngừa lây lan trong cộng đồng; các doanh nghiệp
cũng không thể nắm được thực tế số người có nguy cơ nhiễm bệnh trong đội ngũ nhân
sự của mình. Chính vì vậy, việc tích cực hội nhập và hợp tác quốc tế, tranh thủ trao đổi,
tiếp nhận những thành tựu khoa học và công nghệ, nhất là những công nghệ mới, tiên
tiến của thế giới để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời điểm
hiện nay được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu.
Giải pháp "Giám sát cộng đồng thông minh"
Hiện nay, để phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19, Việt Nam vẫn đang kiên trì thực
hiện phương châm “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị hiệu
quả". Trong đó, cách ly tập trung bắt buộc F1 tại các cơ sở cách ly tập trung (doanh trại
quân đội, công an; ký túc xá; nhà ở của nhà máy, xí nghiệp; chung cư mới đưa vào sử
dụng; khách sạn; trạm y tế xã...) là một mắt xích quan trọng trong chiến lược này. Mô hình
quản lý cách ly tập trung khá chặt chẽ đã giúp nước ta khống chế được tỷ lệ lây nhiễm ở
mức thấp, đảm bảo mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế” trong thời gian
qua. Tuy nhiên, để đảm bảo phục vụ hậu cần (cơ sở cách ly, công tác đưa đón,…) cho số
F1 cần cách ly tập trung khá lớn như hiện nay (và có khả năng còn tăng nhiều hơn nữa),
chi phí mà Nhà nước đang phải cáng đáng rất lớn. Trong điều kiện nguồn ngân sách còn
hạn chế, việc quản lý đối tượng F1 cần có tính toán phù hợp hơn.
Với bối cảnh này, nhóm nghiên cứu khoa Y - Đại học Quốc gia TP.HCM đã kết hợp với
Công ty TNHH STVG (Nhật Bản) đề xuất giải pháp công nghệ "Giám sát cộng đồng thông
minh" nhằm kiểm soát đồng thời nhiều nhóm người tại các khu vực cách ly, bệnh viện, khu
công nghiệp, cửa khẩu, khu tập trung đông người...để phòng chống dịch. Giải pháp này
hứa hẹn đóng vai trò rất quan trọng, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, dẫn đến cần quản lý
tốt số lượng F0, F1, F2 gia tăng mạnh. Giải pháp có các chức năng chính như sau:

15

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

SỐ 06/2021

– Kiểm soát đồng thời nhóm người tại khu vực có nguy cơ cao
Hệ thống theo dõi được thiết kế dưới
dạng các quầy (kiosk) có trang bị tính
năng nhận dạng khuôn mặt và cho
phép kiểm tra thân nhiệt nhiều người
cùng lúc. Phần mềm kết nối các kiosk
và camera đo nhiệt độ với server để
phân tích và nhận dạng người đo. Nếu
người đo bị sốt, hệ thống sẽ lập tức
phát cảnh báo tại chỗ và nhắn tin (qua
SMS/Zalo) đến các bộ phận liên quan.
Với thực tiễn công tác đo thân nhiệt
hàng ngày bằng thủ công, có độ chính
xác không cao và nhiều nguy cơ lây
nhiễm tiềm ẩn tại các khu cách ly, khu
công nghiệp như hiện nay, giải pháp
ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
và vạn vật kết nối để tạo ra hệ thống
đo nhiệt độ không tiếp xúc và hỗ trợ
sàng lọc thông qua cơ chế cảnh báo
sớm sẽ giúp việc kiểm soát nhiệt độ
chủ động, chính xác, không phụ thuộc
vào con người sẽ giúp phát hiện chính
xác những người có nguy cơ mắc
Covid-19 trong đám đông và cung cấp
các phân tích, thống kê cảnh báo về
các khu vực bất thường, có nguy cơ
lọt dịch ra cộng đồng, cho các nhà
quản lý.

(Nguồn: VITAS)

– Kiểm soát F1, F2 cách ly tại nhà
Giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo và
vạn vật kết nối vừa thu thập dữ liệu về
những người thuộc diện cách ly, vừa
phân tích và báo cáo tình hình bệnh
nhân tại các khu cách ly theo thời gian
thực. Khi đặt kiosk giám sát tại cửa ra
vào các tòa nhà, khu dân cư,… phần
mềm phân tích thống kê dùng trí tuệ
nhân tạo sẽ cảnh báo các khu vực bất
thường và nguy cơ có người rời khỏi
các khu vực cách ly. Khi giải pháp này
được áp dụng trên diện rộng, ngay cả
những người đã bỏ trốn khỏi khu cách

Kiosk giám sát thân nhiệt, nhận diện khuôn mặt
(Nguồn: Khoa học & Đời sống)
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ly, khi đến nơi khác cũng sẽ bị nhận diện ngay. Đây là một điểm ưu việt, đảm bảo hỗ trợ tốt
cho chủ trương cách ly F1 tại nhà, ở những địa phương có số ca bệnh đông, lượng F1, F2
lớn. Theo GS.TS Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM), giải pháp
này rất có ý nghĩa, bởi việc cách ly tại nhà cho F1 vẫn là một thách thức: chỉ cần một người
lọt ra ngoài, là trong xã hội có thể xuất hiện thêm ổ dịch mới.
Khi đặt kiosk tại các khu cách ly, hệ thống sẽ tự động đo thân nhiệt của bệnh nhân, hình
thành biểu đồ nhiệt theo thời gian và tạo lập báo cáo hàng ngày theo đúng các mẫu biểu
đã được Chính phủ quy định. Quá trình này hoàn toàn tự động, không cần có người đi
gặp trực tiếp bệnh nhân, tránh các nguy cơ lây nhiễm chéo. Theo nhiều chuyên gia, việc
áp dụng công nghệ này sẽ giúp kiểm soát hiệu quả các nhóm đông người, vốn thường
thấy tại các bệnh viện, khu công nghiệp, cửa khẩu,...đồng thời, có thêm tác dụng tuyên
truyền nâng cao tính tự giác chấp hành của cộng đồng, vốn là yếu tố có ý nghĩa quan
trọng trong phòng chống Covid-19.
Có thể nói, với việc triển khai nghiên cứu giải pháp “Giám sát cộng đồng thông minh”,
TP.HCM là đơn vị đầu tiên trên cả nước đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo và vạn vật kết
nối để tạo ra hệ thống đo nhiệt độ không tiếp xúc hỗ trợ sàng lọc với cơ chế cảnh báo
sớm. Đây là giải pháp rất phù hợp với chủ trương giảm thiểu cách ly tập trung, tăng
cường cách ly tại nhà và kiểm soát đám đông của Chính phủ hiện nay. Giải pháp này vừa
cho phép duy trì được các hoạt động xã hội, hoạt động kinh tế, vừa cách ly được bệnh
nhân một cách hiệu quả, an toàn; góp phần nhanh chóng “bình thường hóa” các hoạt
động thường nhật, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế và an sinh, an toàn xã hội
Thu Hà
----------------------------------Tài liệu tham khảo chính
[1] Ủy ban nhân dân TP.HCM: Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố
Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Ban chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19.
[2] Bộ Y tế: Giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng, chống và truy vết COVID-19
https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6851640-34
[3] Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học & Công nghệ TP.HCM: Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ, trí tuệ nhân tạo phòng ngừa dịch Covid-19 https://cesti.gov.vn/bai-viet-chi-tiet/fe6b5d65aa12-4372-b68c-ac9e6f7d0154/CTDS1/ay-manh-ung-dung-cong-nghe-tri-tue-nhan-tao-phongngua-dich-covid-19
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“Made in Vietnam”, nhưng là sản phẩm
ngoại nhập – Gian lận cần sớm loại bỏ
Các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương (FTA) đang dành cho
Việt Nam khá nhiều ưu đãi về thuế quan. Lợi dụng cơ hội này, một số sản phẩm của
nước ngoài đã tăng cường “núp bóng” hàng nội, giả xuất xứ, để thu lợi, chèn ép
các doanh nghiệp chân chính trong nước. Đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm.
Khi xuất xứ Việt Nam là một yếu tố giúp gia tăng lợi nhuận
Việt Nam đang là đối tác quan trọng của nhiều quốc gia (qua các FTA), nên nhiều mặt
hàng xuất khẩu được hưởng ưu đãi thuế quan lớn. Đây chính là “mỏ vàng” mà nhiều
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa nhập khẩu (hoặc gia công) tại nước
ngoài nhưng lại gắn mác “Made in Viet Nam” để gian lận, hưởng lợi từ các FTA và lẩn
tránh các biện pháp phòng vệ thương mại của nước nhập khẩu. Có thể thấy rõ nhất là các
loại hàng hóa từ Trung Quốc. Do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, nếu xuất khẩu trực
tiếp vào Mỹ, hàng Trung Quốc sẽ bị đánh thuế khá cao, từ 7,5-25%, tùy theo từng mặt
hàng. Nhưng nếu các loại hàng hóa này được gắn nhãn mác của Việt Nam, việc nhập
khẩu vào Mỹ sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan rất lớn (Bảng 1).

Bảng 1: So sánh mức thuế của một số nhóm hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Mỹ từ Việt Nam
và Trung Quốc (theo biểu thuế USTR, USITC, ITA). Nguồn: haiquanonline.com.vn

Năm 2020, Tổng cục Hải quan đã phát hiện 45 vụ việc vi phạm về xuất xứ hàng xuất
khẩu. Phần lớn các loại mặt hàng này đều là hàng xuất khẩu chủ lực, mũi nhọn của Việt
Nam như gỗ, thép, linh kiện điện tử,…Nghiêm trọng hơn, thị trường xuất khẩu mà các
hành vi gian lận nhắm tới là những thị trường lớn, đối tác tiềm năng của chúng ta như Mỹ,
châu Âu, Hàn Quốc.
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Phương thức, thủ đoạn gian lận xuất xứ hàng hóa rất đa dạng. Phổ biến là nhập hàng đã
in sẵn dòng chữ "Made in Vietnam" trên sản phẩm, bao bì, phiếu bảo hành; ghi địa chỉ trụ
sở tại Việt Nam bằng tiếng Việt rồi xuất khẩu. Có doanh nghiệp (DN) nhập tơ tằm của
Trung Quốc, sau đó thay nhãn mác, bao bì bằng tiếng Việt và xuất đi Ấn Độ, hưởng mức
thuế nhập khẩu vào Ấn Độ chỉ 5% (thay vì 25%, đối với tơ tằm xuất xứ Trung Quốc).

Hành trình cho tơ tằm Trung Quốc "đội lốt" xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang Ấn Độ
(Nguồn: acf.org.vn)

Một số trường hợp, DN chỉ thực hiện một vài công đoạn đơn giản tại Việt Nam rồi dán
mác “Xuất xứ Việt Nam” vào hàng hóa và xuất khẩu. Điển hình như một DN đặt tại Bình
Dương đã nhập toàn bộ linh kiện, thiết bị xe đạp, xe đạp điện, xe lướt điện từ Trung Quốc,
thực hiện lắp ráp đơn giản rồi bao gói. Khi xuất khẩu “sản phẩm Việt” này sang thị trường
Mỹ, thuế suất nhập khẩu chỉ 5-10%, giảm đến 65-70% so với mức thuế phải nộp cho hàng
hóa từ Trung Quốc (75%). Với việc gian lận này, DN không chỉ trốn được số tiền thuế rất
lớn, mà còn gián tiếp giết chết các DN Việt cùng ngành, nếu cũng xuất khẩu vào Mỹ.
Một số dịch vụ vận chuyển cũng lợi dụng hình thức “tạm nhập - tái xuất” để trung chuyển
hàng ngoại nhập, làm giả giấy chứng nhận xuất xứ Việt Nam và xuất khẩu.
Việc gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, chuyển tải bất
hợp pháp hàng hóa xuất, nhập khẩu là những điều cấm kỵ trong thương mại quốc tế, dễ
bị các quốc gia nhập khẩu khởi xướng điều tra hay kiện tụng phòng vệ thương mại và áp
dụng các biện pháp chế tài rất nặng. Thực tế cho thấy, hàng hóa Việt Nam trong vài năm
gần đây liên tiếp phải đối mặt với nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại, đặc biệt từ các thị
trường lớn như Mỹ, EU, Canada. Tính đến tháng 9/2020, tổng số vụ việc về phòng vệ
thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã gần gấp đôi so với năm 2019,
phần lớn tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu quan trọng như sắt thép, nhôm, gỗ.
TP.HCM đẩy mạnh chống gian lận xuất xứ
Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong
những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, Thành phố đã tổ chức lực lượng theo
hướng tập trung, chuyên sâu, có phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực để đảm
trách; chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp cụ thể như tăng cường công tác quản lý thuế,
kiểm tra sau thông quan, hoàn thuế,...; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn chất
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lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng; điều tra, xử lý các trường
hợp vi phạm, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả trên địa bàn.
Các cơ quan chuyên trách quản lý, giám sát thị trường tại Thành phố như Cục Hải quan,
Cục Quản lý thị trường có nhiều chuyển động mạnh mẽ. Với quyết tâm ngăn chặn và xử
lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, Cục Hải quan tăng cường công tác
kiểm soát, đấu tranh, phòng chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận, giả
mạo xuất xứ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và chuyển tải bất hợp pháp. Qua đó, đã xác
định được các dấu hiệu rủi ro đối với 150 DN, 17 nhóm hàng hóa trọng điểm có nguy cơ
gian lận, giả mạo xuất xứ, vi phạm hữu trí tuệ (gỗ và các sản phẩm từ gỗ, thiết bị thể thao,
nội thất,...); phát hiện các vụ việc thiết kế và cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trái
phép cho DN để xuất khẩu hàng hóa đi 27 quốc gia, thu lợi bất chính. Gần đây, Chi cục
Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn đã phát hiện hàng chục container gạo (xuất xứ Ấn Độ)
có dấu hiệu giả mạo gạo Việt Nam để xuất khẩu. Cục Quản lý thị trường cũng tăng cường
các công tác kiểm tra, kiểm soát; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, phân
phối, lưu thông trong thị trường nội địa các mặt hàng sản xuất ở nước ngoài nhưng lại
gắn nhãn mác Việt Nam để gian lận, đánh lừa người tiêu dùng.
Có thể thấy, chống gian lận xuất xứ là yêu cầu rất cấp bách, cần có sự phối hợp đồng bộ
của các cơ quan, ban ngành để phân tích, tổng hợp thông tin xuất, nhập khẩu và đưa ra
các cảnh báo kịp thời. Ngoài ra, để công tác phòng chống gian lận nguồn gốc xuất xứ hiệu
quả hơn, cần có thêm nhiều công cụ kiểm soát hỗ trợ bằng công nghệ số, ví dụ như mã
vạch, tem truy xuất nguồn gốc tích hợp công nghệ chống hàng giả; công nghệ thông minh
kiểm soát hành trình vận chuyển, lưu thông hàng hoá, nhất là với các loại hàng hóa
chuyển khẩu, tạm nhập-tái xuất,...
Vân Anh
-------------------------Tài liệu tham khảo
[1] Hải Liên. Tăng cường công tác điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại.
https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tang-cuong-cong-tac-dieu-tra-xu-ly-buon-lau-gian-lan-thuongmai-1491876272
[2] Hải Linh . Ngành Hải quan: Quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu và gian lận xuất xứ.
http://hqhcm.gov.vn/ng%C3%A0nh-h%E1%BA%A3i-quan-quy%E1%BA%BFt-li%E1%BB%87t%C4%91%E1%BA%A5u-tranh-ch%E1%BB%91ng-bu%C3%B4n-l%E1%BA%ADu-v%C3%A0gian-l%E1%BA%ADn-xu%E1%BA%A5t-x%E1%BB%A9.aspx
[3] Thái Bình. Chống gian lận xuất xứ, 150 doanh nghiệp vào “tầm
https://haiquanonline.com.vn/chong-gian-lan-xuat-xu-150-doanh-nghiep-vao-tam-ngam147042.html

ngắm”.

[4] Ngăn chặn gian lận xuất xứ hàng hóa từ kiểm tra sau thông quan.
https://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=30498&Category=Tin%20n
%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt
[5] Thanh Phong. Chủ động phòng tránh nguy cơ gạo Ấn Độ “đột lốt” xuất xứ Việt Nam.
https://etime.danviet.vn/chu-dong-phong-tranh-nguy-co-gao-an-do-dot-lot-xuat-xu-viet-nam20210526172333527.htm
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NHẬN ĐỊNH
Tháng 5/2021 sẽ được nhiều người dân Thành phố ghi nhớ, khi sau nhiều ngày sống
trong an toàn nhờ những giải pháp rất hiệu quả trong phòng chống Covid-19 của Chính
quyền, đã xuất hiện những ca nhiễm của làn sóng Covid-19 thứ 4. Khởi phát là Chuỗi lây
nhiễm thứ nhất, biến chủng B.1.167.2 (biến chủng Delta - Ấn Độ), đã lần lượt hình thành 4
chuỗi lây nhiễm tại Thành phố. Trong đó, bùng phát mạnh nhất là Chuỗi lây nhiễm thứ ba,
liên quan đến hoạt động của Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng tại Quận Gò Vấp. Hậu
quả, toàn thể người dân TP.HCM lại phải đối mặt với giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và
Quận Gò Vấp cùng Phường Thạnh Lộc (Quận 12) phải giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ
tướng Chính phủ.
Trong bối cảnh cả nước đã vượt mốc 6.000 ca nhiễm cuối tháng Năm (trong đó Bắc
Giang đã vượt 2.000 ca và tại Thành phố, riêng Chuỗi lây nhiễm số ba đã vượt hơn 200
ca), càng thấy rõ việc ứng dụng các công nghệ mới, nhất là công nghệ thông tin (CNTT),
vào phòng chống dịch bệnh là rất cần kíp. Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, khi đại
dịch Covid-19 bùng phát, Việt Nam đã thực hiện các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã
hội để ngăn chặn sự lây lan. Hệ quả là ngày càng nhiều người truy cập internet để tiếp
cận nhanh các thông tin liên quan đến dịch bệnh. Việt Nam đã nhanh chóng triển khai các
giải pháp CNTT để cập nhật thông tin, cảnh báo cho người dân và kịp thời truy vết các ca
lây nhiễm trong cộng đồng. Các giải pháp áp dụng cho cá nhân (Bluzone, nCovi,…) hay
trang bị tại các địa điểm công cộng (hệ thống QRCode, bản đồ chống dịch an toàn Covid19,…) đã phát huy được hiệu quả, góp phần thông tin kịp thời hơn cho các cơ quan phòng
chống dịch để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.
Đóng góp vào quá trình phòng chống đại dịch Covid-19 của quốc gia, giới khoa học,
doanh nghiệp KH&CN tại Thành phố đã có nhiều nghiên cứu và đề xuất nhiều giải pháp
công nghệ nhanh chóng được ứng dụng vào thực tiễn như: máy rửa tay khử khuẩn tự
động cho bác sĩ; thiết bị kiểm soát vi sinh, bụi mịn đầu vào (air shower); máy thở xâm lấn
đơn giản hay buồng điều trị áp lực âm dạng container, module đệm cách ly, tự động khử
khuẩn bề mặt áp dụng trong bệnh viện dã chiến; phần mềm GIS quản lý tình hình dịch
bệnh,…Gần đây nhất, giải pháp "Giám sát cộng đồng thông minh" tích hợp công nghệ trí
tuệ nhân tạo (AI) và vạn vật kết nối (IoT), tạo nên hệ thống đo nhiệt độ không tiếp xúc và
sàng lọc với cơ chế cảnh báo sớm, cho phép “kiểm soát đồng thời nhóm người tại khu vực
có nguy cơ cao” và “kiểm soát F1, F2 cách ly tại nhà” cũng vừa được các nhà khoa học
giới thiệu. Hệ thống tự động thu thập dữ liệu về những người thuộc diện cách ly và phân
tích, báo cáo tình hình bệnh nhân tại các khu cách ly (không tiếp xúc, không lây nhiễm
chéo) theo thời gian thực, giúp quản lý tốt hơn các nhóm đối tượng cần giám sát, cách ly
trong điều kiện dịch bệnh đang bùng phát, số người lây nhiễm và liên quan (F1, F2) đang
gia tăng nhanh chóng. Khả năng “kiểm soát F1, F2 cách ly tại nhà” là công cụ tốt, đáp ứng
chủ trương cách ly F1 tại nhà một cách hiệu quả, an toàn (ở những địa phương có số ca
bệnh đông, lượng F1, F2 lớn) mà vẫn duy trì được các hoạt động thường nhật, tạo điều
kiện phát triển kinh tế và an sinh xã hội trong điều kiện “bình thường mới”. Giải pháp này
càng hứa hẹn phát huy cao độ hiệu quả, trong bối cảnh các cơ sở cách ly đang dần quá
tải, các cơ quan phòng chống dịch đang rất “vất vả” trong việc quản lý, giám sát việc lây
nhiễm trong cộng đồng, và cả trong các khu vực cách ly, như hiện nay.
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Có thể nói, những chủ trương, quyết sách của Thành phố trong định hướng phát triển
ngành công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) từ rất sớm, với các chương trình
như: Chương trình Phát triển CNTT-TT giai đoạn 2016-2020; Đề án Xây dựng TP.HCM
trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Chương trình
Chuyển đổi số của TP.HCM, Chương trình Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân
tạo, giai đoạn 2020-2030 và mới nhất là Chương trình Hỗ trợ phát triển DN và sản phẩm
CNTT-TT giai đoạn 2020-2030…là những nền tảng, tiền đề, bệ phóng tốt, giúp kiến tạo
nhiều “trái ngọt” như phần mềm GIS quản lý ca bệnh, vùng dịch; giải pháp giám sát cộng
đồng thông minh,…không chỉ phục vụ tốt cho nhu cầu của Thành phố, mà còn có thể ứng
dụng, nhân rộng sang các địa phương khác, đóng góp thiết thực vào công cuộc phòng
chống Covid-19 của cả nước.
BBT
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