
 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số 06/2022 

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 06/2022 

 

 1 

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

1 Đôi nét về nghiên cứu cảnh báo ô nhiễm nguồn nước tại Việt Nam 2  

    

2 Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ: chất, lượng phải 
song hành 

8  

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

3 Xử lý rác thải nhựa: vừa tăng hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ môi trường  13 
 

    

4 Doanh nghiệp khởi nghiệp cần quan tâm hơn về sở hữu trí tuệ 17 
 

NHẬN ĐỊNH 22 

 

    

   



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 06/2022 

 

 2 

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Đôi nét về nghiên cứu cảnh báo ô nhiễm 

nguồn nước tại Việt Nam 

Nước có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động kinh tế và đời sống. Tuy nhiên, 

môi trường nước đang dần bị suy thoái bởi quá trình phát triển công nghiệp và đô 

thị hóa. Do phạm vi ô nhiễm nguồn nước ngày càng lan rộng, các nhà khoa học Việt 

Nam đang tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới cho phép đánh giá, 

cảnh báo sớm tình trạng ô nhiễm, từ đó, kịp thời có các biện pháp xử lý để giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống con người. 

Ô nhiễm môi trường là hiện tượng các chất thải có nguồn gốc từ con người thải ra không 

khí, đất, nước và đại dương, tạo nên mối đe dọa đối với sức khỏe con người và hệ sinh 

thái. Ô nhiễm môi trường bao gồm ô nhiễm không khí bởi các chất dạng hạt mịn (PM2.5); 

ozone; oxit của lưu huỳnh và nitơ; ô nhiễm nguồn nước, đại dương bởi thủy ngân, nitơ, 

phốt pho, nhựa và chất thải dầu mỏ; nhiễm độc đất bởi chì, thủy ngân, thuốc trừ sâu, hóa 

chất công nghiệp, chất thải điện tử và chất thải phóng xạ. Ngoài ra, còn có những dạng ô 

nhiễm khác, như ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm ánh sáng,… 

Theo bài báo khoa học “Pollution and health: a progress update” được công bố vào tháng 

05/2022 trên tạp chí The Lancet Planetary Health, ô nhiễm là nguyên nhân gây ra khoảng 

9 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới và không thay đổi kể từ năm 2015 đến năm 

2019, hơn 90% các ca tử vong liên quan đến ô nhiễm xảy ra ở các nước thu nhập thấp và 

trung bình. Dữ liệu nghiên cứu trong năm 2019 cho biết, trong 9 triệu ca tử vong có 6,67 

triệu ca là do ô nhiễm không khí; 1,36 triệu ca là do ô nhiễm nguồn nước; 0,9 triệu ca do 

chì và 0,87 triệu ca do làm việc trong môi trường độc hại. Cũng theo nguồn dữ liệu này, ô 

nhiễm và hút thuốc là một trong hai yếu tố nguy cơ lớn nhất gây bệnh tật và tử vong trên 

toàn cầu, cao hơn nhiều so với các yếu tố khác. 

 
Các ca tử vong ước tính trên toàn cầu năm 2019 theo các nguyên nhân chính 

(Nguồn: Institute for Health Metrics and Evaluation, 2020. Thanh sai số (Error bar): độ tin cậy 95%) 
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Nghiên cứu trên cũng cho biết, tác động từ nền sản 

xuất công nghiệp đã làm gia tăng ô nhiễm các hóa 

chất độc hại, đặc biệt khi các chất này thải ra làm 

hủy hoại môi trường nước, tác động tiêu cực đến 

hệ sinh thái và nguồn nước cho các hoạt động dân 

sinh. Theo đánh giá của UNESCO, chất lượng 

nước là một trong những thách thức chính mà toàn 

xã hội sẽ phải đối mặt trong thế kỷ 21. Chất lượng 

nước giảm xuống sẽ đe dọa đến sức khỏe con 

người, hạn chế sản xuất lương thực, giảm chức 

năng hệ sinh thái và cản trở tăng trưởng kinh tế. 

Ước tính có khoảng 80% tổng lượng nước thải 

công nghiệp và nước thải đô thị được thải ra môi 

trường trên toàn cầu mà không qua bất kỳ xử lý 

trước nào (theo World Water Development Report 

2021 của Liên Hợp Quốc), tỷ lệ này cao hơn nhiều 

ở các nước kém phát triển do thiếu các hệ thống xử 

lý nước thải. 

Để đánh giá tổng quan về chất lượng nước trên toàn thế giới, nghiên cứu Quality Unknown - 

The invisible water Crisis của World Bank năm 2019 đã tập hợp một cơ sở dữ liệu khổng lồ, 

một phần được thu thập từ các trạm/mẫu quan trắc tại chỗ hoặc thông qua vệ tinh bằng kỹ 

thuật viễn thám, phần còn lại được tạo ra bằng máy tính sử dụng các mô hình máy học nhằm 

lấp những khoảng trống khó thu thập dữ liệu để tạo ra bức tranh toàn cảnh về tình trạng chất 

lượng nước. Ba chỉ số chính được sử dụng để đánh giá mức độ nguy cơ là: nitơ (nitrogen); 

độ dẫn điện (electrical conductivity) và nhu cầu oxy sinh học (BOD). Kết quả cho thấy, phạm 

vi các chất ô nhiễm có xu hướng mở rộng cùng với sự phát triển kinh tế, và các nước giàu 

hay nghèo đều phải chịu đựng ô nhiễm nguồn nước ở mức cao. 

 
Nguy cơ về chất lượng nước trên toàn thế giới được biểu diễn theo dải màu 

(màu xanh: nguy cơ thấp; màu đỏ: nguy cơ cao; màu xám: không có dữ liệu) 

(Nguồn: Quality Unknown - The Invisible Water Crisis, 2019) 

Các chỉ số đánh giá chất lượng nước:  

-BOD (Biological Oxygen Demand - 
nhu cầu oxy sinh học) là lượng oxy cần 
cho vi sinh vật tiêu thụ trong quá trình 
oxy hóa các chất hữu cơ trong nước;  

-COD (Chemical Oxygen Demand - 
nhu cầu oxy hóa học), là lượng oxy 
cần thiết cho quá trình oxy hóa hóa 
học các chất hữu cơ có trong nước 
thành CO2 và H2O bằng tác nhân oxy 
hóa mạnh;  

-DO (Dessolved Oxygen - là lượng oxy 
hòa tan trong nước) cần thiết cho sự 
hô hấp của các sinh vật nước; 

-TSS (Turbidity & Suspendid Solids - 
đơn vị đo chất rắn lơ lửng trong nước, 
còn gọi là độ đục của nước). 
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Ảnh hưởng của chất lượng nước vùng thượng nguồn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế ở hạ 

nguồn cũng được đề cập thông qua một kết quả nghiên cứu trong báo cáo ở trên, sử dụng 

cơ sở dữ liệu lớn và chỉ số BOD làm đại lượng đo mức độ ô nhiễm. Kết quả chỉ ra tăng 

trưởng GDP giảm 1/3 khi nguồn nước mặt bị ô nhiễm nặng (BOD > 8 mg/L). Trong đó, mức 

độ tác động khá cao đối với các nước có thu nhập trung bình, khi mức tăng trưởng GDP giảm 

gần một nửa; còn với các nước có thu nhập cao, chỉ số BOD thấp hơn và GDP chỉ giảm nhẹ.  

Chất lượng nguồn nước tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, nghiên cứu của World Bank năm 2019 cho thấy, chất lượng nguồn nước 

đang có chiều hướng xấu đi, với các dấu hiệu nhiễm độc do nước thải sinh hoạt, nước rỉ 

ra từ các bãi rác, từ các làng nghề, hóa chất khó xử lý của các ngành công nghiệp và từ 

phân bón dư thừa bị rửa trôi theo dòng nước của ngành nông nghiệp. Do nhiều nguồn 

thải gây ô nhiễm, nước ngầm ở nhiều khu vực bị tác động bởi các chất ô nhiễm bề mặt. 

Những tuyến đường thủy chảy qua các thành phố lớn cũng trở nên ô nhiễm nghiêm trọng. 

 
Chất lượng nước của các khu vực giai đoạn 2011-2015, so sánh với quy chuẩn kỹ thuật QG về 

chất lượng nước mặt (Nguồn: Vietnam: Toward a Safe, Clean, and Resilient Water System) 

Chất lượng nước kém không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân mà còn tác 
động đến các hoạt động kinh tế. Nghiên cứu của World Bank cho rằng tác động của ô 
nhiễm nguồn nước đối với sức khỏe con người là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế 
Việt Nam và nếu những thách thức này không được giải quyết vào năm 2035, Việt Nam 
có thể giảm đến 6% GDP hàng năm. 

Để góp phần giảm thiểu ô nhiễm, quản lý môi trường bền vững, các nhà nghiên cứu Việt 
Nam đã xây dựng nhiều mô hình, phương pháp quan trắc môi trường nhanh và chính xác, 
phục vụ cho công tác dự báo, cung cấp cơ sở để hoạch định, cũng như kiến tạo các giải 
pháp kỹ thuật thích hợp, điển hình như: 

Hệ thống cảm biến sinh học phục vụ dự báo chất lượng nước tại các sông, hồ,… 

Để phân tích chất lượng nước, hiện nay người ta thường sử dụng 3 phương pháp: (1) Sử 

dụng các thiết bị chuyên dụng trong phòng thí nghiệm; (2) Sử dụng các bộ kit thử nghiệm 
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với từng chỉ tiêu và ngưỡng đo riêng biệt; (3) Sử dụng cảm biến theo từng chỉ tiêu riêng 

biệt. Mỗi phương pháp đều có những ưu, nhược điểm riêng, nhưng chưa có phương 

pháp nào tối ưu trong việc dự báo ô nhiễm, với đủ 3 điều kiện nhanh, gọn và chính xác. 

Từ thực trạng trên, nhằm đáp ứng yêu cầu cảnh báo kịp thời về ô nhiễm nguồn nước, các 

chuyên gia tại Viện Công nghệ hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 

đã có những bước đi đột phá trong nghiên cứu cảm biến sinh học, với khả năng đáp ứng 

nhanh, cấu tạo nhỏ gọn và độ chính xác cao. Công trình nghiên cứu này đã được công bố 

trong bài báo “A novel biosensing system for rapid estimation of BOD5 and sensitive 

detection of toxicity in water (BODTOX)”, được trao Giải thưởng Sáng tạo châu Á (Best 

Innovation Award) của Quỹ toàn cầu Hitachi năm 2021. 

Được Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và 

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ, 

nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công 

cảm biến sinh học, cho phép phân tích 

nhanh và liên tục chỉ số BOD. Cảm biến 

được chế tạo từ nguồn vật liệu có sẵn và 

quy trình đơn giản, thời gian trả kết quả có 

thể chỉ trong vòng vài phút. 

Cảm biến sinh học này được kiểm tra thử 

nghiệm trên mẫu nước thải thủy sản và 

nước kênh rạch trong nội thành TP.HCM, 

với thời gian đo 10 phút cho kết quả độ 

chính xác cao hơn 20% so với phương pháp đo BOD5 truyền thống, cùng với thời gian kiểm 

tra ngắn, chi phí chỉ bằng 1/10 so với các thiết bị ngoại nhập. Cảm biến này có tiềm năng 

ứng dụng để đo độc tính tổng của nguồn nước, góp phần cảnh báo sớm ô nhiễm nguồn 

nước để nhà quản lý kịp thời có phương án xử lý. Những thành công bước đầu này đã thúc 

đẩy các nhà nghiên cứu xây dựng hướng phát triển, mở rộng ứng dụng trở thành thiết bị 

quan trắc chất lượng nước, đảm bảo an toàn hơn cho các đơn vị nuôi trồng thủy hải sản, 

vốn rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi môi trường. 

Đánh giá và dự báo chất lượng nước tại các thủy vực ven biển 

Thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển đã bắt đầu quan tâm phối hợp với các 

chuyên gia để tính toán sức tải của các thủy vực ven bờ nhằm điều chỉnh các hoạt động 

kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường một cách bền vững. Một số nghiên cứu đánh giá sức 

tải môi trường thủy vực ven bờ đã được tiến hành, cho kết quả áp dụng tại các khu vực 

nghiên cứu. Gần đây, một nghiên cứu có tính tổng quát: “Quy trình xác định sức tải của thủy 

vực ven biển có tính đến khả năng tự làm sạch của thủy vực” do Viện Tài nguyên và Môi 

trường Biển xây dựng (được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 

2-0001872) có tiềm năng giá trị cao, đáp ứng theo đặc thù cụ thể của từng địa phương.  

Để xây dựng quy trình, các chuyên gia của Viện Tài nguyên và Môi trường Biển đã tiến 

hành các nghiên cứu và thử nghiệm từ năm 2012, theo nhiều phương pháp, tại nhiều thủy 

vực khác nhau trên cả nước (các đảo, vùng nuôi cá lồng bè tập trung, khu công nghiệp ở 

hạ lưu sông, các vùng vịnh tập trung cho phát triển du lịch và giao thông đường thủy). Mỗi 

Độ độc trong nước được hiển thị trên phần mềm 
(Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam) 
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đợt thử nghiệm kéo dài từ 1-2 năm nhằm thu được số liệu đặc trưng nhất trong suốt mùa 

mưa và mùa khô. Bể thí nghiệm được đặt sát đáy biển (độ sâu khoảng vài chục mét). Sau 

một khoảng thời gian, các mẫu nước cùng thực vật và trầm tích được thu thập và chuyển 

về phòng thí nghiệm để phân tích nồng độ các chất, từ đó tính toán ra khả năng tự làm 

sạch của vực nước. 

 
Các hộp chứa rong biển được thí nghiệm ở những độ sâu khác nhau tại thủy vực nhằm đo đạc khả 

năng quang hợp (Nguồn: khoahocphattrien.vn) 

Từ kết quả sau nhiều năm nghiên cứu tại các vùng biển Việt Nam, các nhà khoa học đã 

đúc kết khả năng trao đổi nước là quá trình tự làm sạch chủ đạo ở các vùng cửa sông,  

trong khi ở vùng vịnh là quá trình quang hợp và ở đầm phá là quá trình lắng đọng cơ học. 

Mặc dù các thủy vực có khả năng tự làm sạch, nhưng khả năng này chỉ là hữu hạn. Do 

đó, việc quản lý chất thải tại nguồn vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bảo vệ môi 

trường và sinh vật biển. Kết quả tính toán tải lượng chịu đựng của thủy vực của Viện Tài 

nguyên và Môi trường Biển cũng đã mở ra các hướng xây dựng chính sách cho các địa 

phương ven biển, từ việc quản lý lượng chất thải đổ ra môi trường, đến hình thành các 

ngành kinh tế dịch vụ thu gom và xử lý chất thải,… Qua đó, các địa phương có thể hiểu và 

sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên biển, đáp ứng mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và 

phát triển kinh tế-xã hội. 

Đánh giá, dự báo chất lượng nước mặt vùng bờ TP.HCM  

Để củng cố, hoàn thiện chính sách trong quản lý tổng hợp vùng bờ TP.HCM, nhiều đề tài 

nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ TP.HCM 

đã được tiến hành trong các năm qua. Trong đó, nghiên cứu “Dự báo chất lượng nước 

mặt vùng bờ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 phục vụ đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải” của các nhà khoa học tại Viện Khí tượng, Thủy văn, Hải văn và Môi trường, 

được công bố trên Tạp chí Khí tượng thủy văn năm 2021, đã cung cấp những thông tin 

quan trọng về mức độ ảnh hưởng đối với môi trường nước vùng bờ TP.HCM theo các 

kịch bản biến đổi khí hậu và xử lý ô nhiễm trong giai đoạn 2019-2030. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá và dự báo chất lượng nước vùng bờ TP.HCM 

ở khu vực huyện Cần Giờ và vùng biển ven bờ có ranh giới ngoài cách mép bờ 6 hải lý từ 

vịnh Gành Rái đến cửa Soài Rạp trong mùa khô. Các thông số chính để phân tích chất 

lượng nước gồm: BOD, DO, NO3
––N, NH4

+–N, PO4
3––P, TSS và Coliform. Kết quả chỉ ra 

rằng, nếu tình trạng ô nhiễm không được cải thiện, thì đến năm 2030, chất lượng nước 
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vùng bờ sẽ suy giảm và dao động ở mức Kém – Khá, với nồng độ các thông số tăng gấp 

nhiều lần quy chuẩn. 

 
Biến đổi nồng độ BOD giai đoạn 2019-2030 theo giả định xử lý nước thải không cải thiện 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu “Dự báo chất lượng nước mặt vùng bờ thành phố Hồ Chí Minh đến 

năm 2030 phục vụ đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải”) 

Kết quả nghiên cứu cũng cho biết, khu vực thượng nguồn xa cửa sông vẫn là nơi có nguy 

cơ ô nhiễm cao nhất vì không có lợi thế khuếch tán và pha loãng chất ô nhiễm, ngay cả 

khi đáp ứng tối đa về xử lý nước thải. Vì vậy, để quản lý hiệu quả môi trường nước vùng 

bờ TP.HCM trong bối cảnh nền kinh tế phát triển không ngừng, cần có biện pháp quy 

hoạch nguồn thải nội vi và tăng cường kiểm soát chất lượng nước ngoại vi. Qua đó, hài 

hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; đảm bảo khai thác, sử 

dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do 

con người, tự nhiên và biến đổi khí hậu đến tài nguyên và môi trường vùng bờ TP.HCM. 

Duy Sang  

---------------------------------- 
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Phát triển doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ: chất, lượng phải song hành 

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

(DNKHCN) Việt Nam của Bộ KH&CN cuối năm 2020 cho thấy: cả nước mới có 538 

doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận DNKHCN. Trong đó, tổng doanh thu năm 

2019 của 235 DNKHCN có báo cáo đầy đủ thông tin đạt 2,39 % GDP cả nước. Với 

ước tính cả nước có trên 3.000 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình DNKHCN, nếu 

các DNKHCN đều có thực lực, đóng góp vào GDP sẽ không nhỏ. 

Đôi nét về Doanh nghiệp KH&CN  

Khái niệm DNKHCN đã chính thức được đề cập trong các văn bản quy phạm pháp luật kể 

từ năm 2005, với Nghị định 115/2005/NĐ-CP, khi Chính phủ hướng dẫn chuyển đổi các tổ 

chức KH&CN thành các DNKHCN. Khái niệm này cũng xuất hiện trong nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan sau đó như Nghị định 80/2007/NĐ-CP, Nghị định 96/2010,... 

Đến năm 2013, quy định về DNKHCN đã được làm rõ hơn tại Điều 58 Luật KH&CN và 

gần đây, Chính phủ được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về 

DNKHCN, ban hành ngày 1/2/2019.  

Theo đó, DNKHCN là “doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật 

Việt Nam và thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả KH&CN”. Trong đó, “kết 

quả KH&CN” (là cơ sở để xem xét cấp 

Giấy chứng nhận DNKHCN) được thể 

hiện ở một trong các hình thức như: sáng 

chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công 

nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 

dẫn, giống cây trồng đã được cấp văn 

bằng bảo hộ (hoặc được công nhận đăng 

ký quốc tế), chương trình máy tính đã 

được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

quyền tác giả; giống vật nuôi mới, giống 

cây trồng mới, giống thủy sản mới, giống 

cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật đã 

được công nhận; kết quả thực hiện nhiệm 

vụ đã đạt được các giải thưởng về 

KH&CN; các kết quả KH&CN, công nghệ 

nhận chuyển giao được cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận. 

DNKHCN là đối tượng đang được các cấp chính quyền, từ Trung ương đến địa phương, 

hỗ trợ mạnh: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn thuế 4 năm đầu, giảm 50% 

cho 9 năm sau đó), tiền thuê đất, vay vốn tín dụng đầu tư, thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử 

dụng vốn nhà nước; tạo điều kiện ưu đãi cho tham gia các hội thảo, triển lãm, kết nối cung 
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- cầu, chợ công nghệ và thiết bị (tăng cường khâu giới thiệu, quảng bá sản phẩm); hỗ trợ 

đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ (nâng cao giá trị thương hiệu),…nhờ vậy, DNKHCN 

có nhiều điều kiện để tập trung nguồn vốn đầu tư cho KH&CN, cho cơ sở vật chất và 

nguồn nhân lực để tạo ra và thương mại hóa các sản phẩm mới có chất lượng và sức 

cạnh tranh, đáp ứng được nhu cầu trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Ở góc độ bên cầu, 

khách hàng cũng sẽ yên tâm hơn về chất lượng, do sản phẩm của DNKHCN được cơ 

quan có thẩm quyền chứng nhận. 

Nỗ lực triển khai các hoạt động phát triển thị trường công nghệ và DNKHCN của các cấp 
chính quyền thời gian qua đã mang lại một số kết quả đáng khích lệ bước đầu: số 
DNKHCN trên cả nước ngày càng gia tăng; số DNKHCN được Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp (Bộ KH&CN) và Sở KH&CN các tỉnh thành cấp giấy chứng nhận 
DNKHCN ngày càng nhiều (theo Báo cáo đánh giá tình hình phát triển DNKHCN Việt Nam 
của Bộ KH&CN cuối năm 2020, cả nước có 538 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận 
DNKHCN. Trong đó, tổng doanh thu năm 2019 của 235 DNKHCN có báo cáo đầy đủ 
thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt 2,39 % GDP cả nước). 

Nhờ ưu thế là nơi tập trung nhiều viện trường, cơ quan nghiên cứu cùng đội ngũ cán bộ 
khoa học hàng đầu, có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ 
để các DNKH&CN có thể hình thành và phát triển, các thành phố lớn như Hà Nội, 
TP.HCM là những nơi có lượng DNKHCN chiểm đa số trong cả nước. Tuy nhiên, theo các 
thống kê thực tế, số lượng doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận DNKHCN, kể cả ở 
những địa phương này, vẫn còn khá ít so với tổng số hàng ngàn doanh nghiệp đang hoạt 
động theo mô hình DNKHCN tại Việt Nam. 

 

Số DNKHCN được Sở KH&CN tại 5 thành phố lớn cấp giấy chứng nhận (Nguồn: Tổng hợp) 

Tuy môi trường hoạt động đã có nhiều thuận lợi, nhưng các DNKHCN vẫn còn phải 

đương đầu với khá nhiều rào cản: chính sách hỗ trợ của Nhà nước tập trung chủ yếu cho 

giai đoạn tạo ra sản phẩm KH&CN, việc hỗ trợ phát triển thị trường cho sản phẩm mới 

(vốn cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro) vẫn còn khá hạn chế; cơ sở vật chất cho hoạt động 
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KH&CN của các DNKHCN còn thiếu, do thiếu vốn đầu tư hoặc không thuê được đất để 

xây dựng mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh; một số sản phẩm KH&CN không mang lại 

lợi nhuận cao do công nghệ không thật sự nổi trội, hay không có thị trường; việc liên kết 

với các viện, trường trong việc đầu tư tạo ra kết quả KH&CN mới, sản phẩm mới của một 

số DNKHCN còn ở quy mô nhỏ lẻ, chưa tận dụng được tiềm năng của kho kết quả nghiên 

cứu, tài sản trí tuệ tại các viện, trường; sản phẩm của các nước tiên tiến xâm nhập mạnh 

vào thị trường trong nước, khiến cho sản phẩm của DNKHCN bị cạnh tranh gay gắt, bên 

cạnh việc tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ chưa có giải pháp xử lý triệt để. Ngoài ra, gần 

đây, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm phát sinh các vấn đề cho doanh nghiệp cả 

nước nói chung như: thiếu nguyên liệu sản xuất, thiếu hụt nhân công, thị trường tiêu thụ bị 

hạn chế, doanh thu sụt giảm,… thì DNKHCN cũng ít nhiều chịu tác động. 

   t t i n          ắn   t Viện  T ư n  và D  n  n  iệ  

Phát biểu tại hội thảo "Thúc đẩy khoa học công nghệ cho doanh nghiệp" do Hiệp hội 

DNKHCN Việt Nam tổ chức ngày 15/5 vừa qua, khi đề cập đến các DNKHCN, Thứ trưởng 

Bộ KH&CN Trần Văn Tùng nhấn mạnh: “…Chúng ta không cần phải kỳ vọng về số lượng, 

mà phải chú trọng vào chất lượng, đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế của đất nước”. 

Đây là một định hướng rất đúng đắn, khi mà trong thực tế “hiện nay có không ít doanh 

nghiệp thuộc Hiệp hội năng lực còn hạn chế, chưa đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, 

doanh thu khiêm tốn…”, như chia sẻ của ông Hoàng Đức Thảo (Chủ tịch Hiệp hội 

DNKHCN Việt Nam). 

Cũng trong bối cảnh “tại Việt Nam, hiện nay các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, 

các ý tưởng sáng tạo nhiều nhưng lại chậm đưa ra thị trường, thương mại hóa, chưa tương 

xứng với tiềm năng”, như đánh giá của Thứ trưởng Trần Văn Tùng, việc thúc đẩy liên kết 

viện, trường và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hình thành và phát triển DNKHCN là rất cần thiết. 

Để làm được việc này, theo các chuyên gia, cần có các cơ chế thích hợp để tạo ra sự gắn kết 

giữa các viện, trường và doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tiếp nhận kết quả KH&CN mới 

để hình thành các DNKHCN; thúc đẩy hỗ trợ phát triển mô hình doanh nghiệp spin-off từ các 

viện, trường để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu do các viện, trường tạo ra. 

Ngoài ra, trong điều kiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đã phát triển khá 

mạnh, việc thúc đẩy các doanh nghiệp lớn, đã có kinh nghiệm liên kết hỗ trợ với các 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đặt hàng để các doanh nghiệp này cùng tham gia giải 

quyết bài toán của thị trường để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 

trong nước và quốc tế là yếu tố rất quan trọng để hội nhập kinh tế quốc tế.  

Thời gian qua, KH&CN luôn được coi là có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - 

xã hội của TP.HCM. Do vậy, nhiều nội dung liên quan đến hoạt động kết nối KH&CN với 

khu vực doanh nghiệp và phát triển DNKHCN đã được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là 

trong những tháng đầu năm 2022: Tháng 2, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM ký kết 

chương trình hợp tác với Công ty Tư vấn thiết kế cảng và kỹ thuật biển (Portcoast), tạo cơ 

sở để các giảng viên Khoa Xây dựng và một số khoa khác của Trường đến làm việc tại 

Portcoast. Theo đó, các giảng viên sẽ đóng góp về mặt chuyên môn khi tham gia các dự 

án, công trình cảng biển của doanh nghiệp nhằm có thêm kinh nghiệm thực tiễn để phục 

vụ ngược lại cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy. Hơn thế, “Thông qua sự hợp 

tác giữa đại học và doanh nghiệp sẽ thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, tạo ra những ý 
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tưởng, sản phẩm mới cho doanh nghiệp” theo ông Phạm Anh Tuấn (Tổng Giám đốc 

Portcoast). Đây chính là kỳ vọng của các doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực 

cạnh tranh của mình, khi hợp tác với khu vực nghiên cứu. Tháng 3, Câu lạc bộ Doanh 

nghiệp KH&CN TP.HCM tiến hành đại hội thành lập, quy tụ hơn 60 DNKHCN của 

TP.HCM để kết nối, liên kết các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng 

dụng - chuyển giao các thành tựu KH&CN vào sản xuất - kinh doanh,… Ngành KH&CN 

Thành phố kỳ vọng, với sự ra đời của Câu lạc bộ Doanh nghiệp KH&CN, các doanh 

nghiệp trên địa bàn TP.HCM sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến các hoạt động KH&CN và 

đổi mới sáng tạo, dành nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, tìm ra 

những giải pháp đột phá cho Thành phố. 

 
Ban Chấp hành CLB Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ TP.HCM. (Nguồn: vneconomy.vn) 

Gần đây, ngày 20/5, Sở KH&CN TP.HCM đã công bố "Chương trình nghiên cứu và định 

hướng nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025". Theo đó, 

trong giai đoạn 2021-2025, ngành KH&CN của Thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh nghiên 

cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ nhằm xây dựng thành phố thông minh, phục vụ 

chương trình chuyển đổi số,… Các nhiệm vụ KH&CN mà Thành phố hỗ trợ đặt hàng hoặc 

hỗ trợ thực hiện sẽ giải quyết những vấn đề TP.HCM đang quan tâm, như nâng cao năng 

suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp,... Ở Chương trình này, Thành 

phố không còn đặt ra chỉ tiêu cụ thể về số lượng phát triển DNKHCN đến cuối kỳ (năm 

2025) như Chương trình của giai đoạn trước (2016-2020), mà tập trung vào hiệu quả của 

các nhiệm vụ KHCN, với yêu cầu tỉ lệ ứng dụng trực tiếp cho doanh nghiệp phải đạt 60%. 

Theo Lãnh đạo Sở KH&CN TP.HCM, “…nghiên cứu sẽ đi theo hướng ứng dụng nhiều hơn. 

Ngoài ra, các nhiệm vụ KH&CN sẽ cần kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp.". 

Có thể nói, gắn kết chặt chẽ KH&CN với doanh nghiệp sẽ mang lại nhiều thành quả vượt 

trội. Thực tế đã cho thấy, các DNKHCN Việt Nam với thế mạnh làm chủ công nghệ đã 

vượt qua nhiều thách thức và phát triển bền vững, ngay cả trong đại dịch Covid-19. Đây 

cũng là xu hướng chung của thế giới, khi KH&CN, chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri 

thức,… ngày càng đóng góp lớn cho nền kinh tế.  

Theo nhiều chuyên gia, hiện nay, các ý tưởng sáng tạo, các kết quả nghiên cứu trong khu 

vực viện, trường khá nhiều, nhưng lại chậm được thương mại hóa, chưa tương xứng với 

tiềm năng. Do đó, cần có các giải pháp thích hợp để phát triển mạnh các DNKHCN. Việc 

tăng cường rà soát, chọn lọc các giải pháp công nghệ có tiềm năng cao về thị trường tại 
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các viện, trường; đẩy mạnh công tác “ươm tạo” DNKHCN từ vườn ươm của các viện, 

trường hoặc các cơ sở ươm tạo của Nhà nước; gia tăng liên kết hợp tác giữa các viện, 

trường và doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu về DNKHCN để nắm rõ được các biến 

động, "sức khỏe" của doanh nghiệp, có các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kịp thời là 

những việc làm rất cần thiết, được đề cập tại nhiều diễn đàn. 

Trong các nỗ lực gắn kết KH&CN với doanh nghiệp để phát triển kinh tế, bên cạnh việc hỗ 

trợ phát triển DNKHCN về lượng (mục tiêu đến năm 2030, số doanh nghiệp đạt tiêu chí 

DNKHCN tăng hai lần so với năm 2020, theo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 

11/5/2022), cần quan tâm hỗ trợ DNKHCN phát triển về chất, đó là các yếu tố liên quan 

đến giá trị, đầu ra cho sản phẩm, công nghệ mới,… Qua đó, DNKHCN có thêm khả năng 

cạnh tranh và phát triển; đóng góp được nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương, của quốc gia. 

Tuấn Kiệt  

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

Tài liệu tham khảo chính 

 1  Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH CN. Thúc đẩy phát triển hệ thống doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ  iệt Nam giai đoạn 2021-202  – từ việc tăng cường mối liên kết giữa viện 
trường và doanh nghiệp. https:  www.most.gov.vn vn tin-tuc/19068/thuc-day-phat-trien-he-thong-
doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-giai-doan-2021-2025--tu-viec-tang-cuong-moi-lien-ket-
giu.aspx 

[2] Bá Mạnh. Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam chú trọng chất lượng. 
https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc-su-kien/phat-trien-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-
chu-trong-chat-luong/20210213015734828 

[3] Hà An. Giảng viên đến doanh nghiệp nghiên cứu khoa học. https://vnexpress.net/giang-vien-den-
doanh-nghiep-nghien-cuu-khoa-hoc-4427990.html 

[4] Mộc Minh. Ra mắt CLB Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ TP.HCM. https://vneconomy.vn/ra-
mat-clb-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-tp-hcm.htm 

[5] T.Hà. Cần theo dõi 'sức khỏe' các doanh nghiệp khoa học công nghệ. 
https://congnghe.tuoitre.vn/can-theo-doi-suc-khoe-cac-doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe-
20220515194458266.htm 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

Xử lý rác thải nhựa: vừa tăng hiệu quả kinh 

tế, vừa bảo vệ môi trường 

Trung bình mỗi năm Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa (RTN), cao 

hơn mức trung bình của thế giới và nằm trong số 20 quốc gia có lượng RTN nhiều 

nhất. Trước thực trạng này việc nghiên cứu các giải pháp, công nghệ xử lý hiệu 

quả RTN là rất cấp thiết, để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như 

mang lại giá trị kinh tế từ chính RTN. 

Là những sản phẩm làm bằng nhựa đã qua sử dụng hoặc không được dùng đến (như túi, 

chai, ly, ống hút, đồ chơi cũ,…), theo các chuyên gia môi trường, RTN có thời gian phân 

hủy rất lâu trong tự nhiên, có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm (nắp chai 

nhựa phân hủy sau 100-500 năm, bàn chải đánh răng phân hủy sau 500 năm, chai nhựa 

phân hủy sau 450-1.000 năm,…). Nếu không được xử lý đúng cách, RTN sẽ tác động trực 

tiếp đến không khí và môi trường, gây tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người. RTN 

khi đốt sẽ sinh ra chất độc dioxin, furan gây ô nhiễm không khí, có thể gây ngộ độc và làm 

giảm khả năng miễn dịch, gây ung thư,…cho con người. Khi chôn lấp, RTN sẽ làm cho 

đất không giữ được nước, dinh dưỡng và ngăn cản quá trình khí oxy đi vào đất, tác động 

xấu đến sự sinh trưởng của cây trồng. Hơn nữa, các hạt vi nhựa có thể lẫn vào nguồn 

nước gây ô nhiễm, từ đó, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ của con người. 

Những con số đ n  b   động về RTN 

Theo báo cáo của OECD, trong năm 2021, thế giới thải ra 353 triệu tấn RTN. Tuy nhiên,  

lượng RTN được tái chế chỉ khoảng 9%, 19% được tiêu hủy và gần 50% được chôn lấp 

tại các hố rác đủ tiêu chuẩn. Điều đáng lo ngại là vẫn còn 22% RTN chưa được xử lý theo 

đúng quy định hay rò rỉ ra môi trường tại các bãi rác lộ thiên,... Cũng theo báo cáo của 

OECD, trong năm 2019, nhựa là nguyên nhân tạo ra 3,4% lượng khí thải gây hiệu ứng 

nhà kính trên toàn cầu. Hoạt động sản xuất nhựa từ nhiên liệu hóa thạch chiếm đến 90% 

tải lượng ô nhiễm từ nhựa. Trong các công nghệ mới được tạo ra có liên quan đến nhựa, 

chỉ 1,2% công nghệ hướng đến giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

 
Xử lý rác thải nhựa là bài toán khó ở nhiều quốc gia (Nguồn: nhandan.vn) 
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Tại Việt Nam, việc lạm dụng túi nylon, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại 

những hậu quả rất nghiêm trọng đối với môi trường. Hàng năm, tổng lượng chất thải rắn 

sinh hoạt hơn 25 triệu tấn, trong đó, 8-12% là RTN. Tuy nhiên, cũng chỉ khoảng 11-12% 

lượng RTN được xử lý, tái chế. Số còn lại chủ yếu là chôn lấp, đốt và thải ra ngoài môi 

trường. Điều này có thể dẫn đến thảm họa môi trường, đặc biệt ô nhiễm đại dương. Theo 

đánh giá của Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, RTN chiếm 50-80% lượng rác thải biển, 

khiến Việt Nam trở thành nước có lượng chất thải xả ra biển nhiều thứ 4 trên thế giới 

(khoảng 0,28-0,73 triệu tấn/năm, tương đương 6% tổng RTN thải ra biển trên toàn thế giới). 

Có thể nói, tình hình xả thải RTN không chỉ rất đáng báo động, mà còn đang tạo ra gánh 

nặng nghiêm trọng cho môi trường.  

Nghiên cứu công nghệ xử lý, tái ch  RTN 

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân, hạn chế tối đa việc sử dụng đồ nhựa 

để giảm bớt lượng RTN thải ra môi trường, các quốc gia trên thế giới đã không ngừng tìm 

kiếm các giải pháp để xử lý RTN, biến chúng thành nguồn nguyên liệu có ích. Chẳng hạn 

như Singapore, một trong những quốc gia đầu tiên đã triển khai hệ thống xử lý RTN thành 

năng lượng sạch bằng công nghệ lò đốt khép kín. Trong quá trình đốt, nhiệt lượng sinh 

hơi, làm quay turbin và phát ra điện.  

Tại Việt Nam, đã có nhiều nghiên cứu xử lý và tái chế RTN, vừa góp phần bảo vệ môi 

trường, vừa mang lại giá trị kinh tế. Có thể kể đến việc nghiên cứu các chế phẩm sinh học 

xử lý RTN của nhóm chuyên gia thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Các chế phẩm 

này không chỉ giúp đẩy nhanh phân hủy sinh học một số loại RTN, mà còn tạo ra quá trình 

ủ phân hữu cơ có đầu ra “giống như được khử trùng”. Theo nhóm nghiên cứu, các chế 

phẩm được tạo ra trong phòng thí nghiệm hoàn toàn sử dụng nguồn tài nguyên di truyền 

của thiên nhiên Việt Nam, do vậy sẽ không gặp vấn đề cạn kiệt nguồn nguyên liệu. Các 

chế phẩm này (đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền sáng chế 

số VN 1-0021300, VN 1-0021301, VN 1-0021302) giúp doanh nghiệp lĩnh vực môi trường 

đẩy nhanh quá trình phân hủy một số loại RTN, sau đó tách lọc ra các hạt nhựa để làm 

nguyên liệu cho sản xuất đồ nhựa dân dụng.  

 
PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà đang trao đổi với cộng sự về khả năng phân hủy sinh học của các tổ 

hợp vi sinh vật, tổ hợp nấm mới đối với một số loại túi và ly nhựa (Nguồn: ipvietnam.gov.vn) 
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Một hướng nghiên cứu khác là tái sử dụng RTN dưới dạng bột, kết hợp với mùn cưa, để 

sản xuất viên nén đa nguyên liệu. Đây là nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Trường Đại 

học Công nghiệp TP.HCM, giúp tận dụng triệt để các chất thải trong sản xuất nông - lâm 

nghiệp và RTN trong sinh hoạt hằng ngày để tạo ra nguồn năng lượng hữu ích, phục vụ 

cho sản xuất. Các tác giả đã xây dựng thành công công thức và quy trình sản xuất viên 

nén phối trộn mùn cưa và bột nhựa từ nylon đựng thực phẩm (tỷ lệ 15% bột nhựa nylon 

và 85% mùn cưa, độ ẩm của hỗn hợp là 13%), cho hiệu quả thu hồi sản phẩm là 64%, với 

nhiệt trị đạt 5.631 kcal/kg.  

Việc xử lý RTN, bảo vệ môi trường không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. 

Một nhóm sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã nghiên cứu biến 

RTN thành sản phẩm gạch ngói, với tên gọi Pando. Dự án đã giành giải “Sinh viên khởi 

nghiệp xuất sắc nhất” tại chung kết cuộc thi khởi nghiệp “Startup Wheel 2020” ; giải Nhất 

cuộc thi sáng kiến thanh niên “Trả xanh cho biển” năm 2020 do Quỹ ASEAN tổ chức và 

Top 10 giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM 2020. Sự kết hợp giữa vật 

liệu nhựa và cát giúp gạch ngói Pando có trọng lượng nhẹ (giảm được tới 50% trọng 

lượng so với các sản phẩm gạch ngói khác), dễ ứng dụng vào các công trình nhà có độ 

dốc thấp và giúp giảm đáng kể vật liệu mái, khung sườn đồng thời tăng tuổi thọ công 

trình. Các sản phẩm của Pando có khả năng chịu uốn, chịu nén, chịu kéo và độ mài mòn 

đạt các giá trị cho phép theo các tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN 6477:2011, TCVN 

4313:1995). Khi so sánh với các sản phẩm trên thị trường, gạch ngói Pando có các thông 

số kỹ thuật vượt trội. Dự án đã huy động được hơn 10 tỉ đồng tại Startup Wheel 2020. 

Đây là bàn đạp để Pando thực hiện định hướng trở thành một công ty tái chế RTN hàng 

đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm đa 

dạng làm từ RTN, góp phần cải thiện chất lượng môi trường. 

 
Dự án gạch ngói Pando giành giải "Sinh viên khởi nghiệp xuất sắc nhất" tại Startup Wheel 2020. 

(Nguồn: svvn.tienphong.vn) 

Có thể thấy, RTN là mối nguy hại lớn đối với môi trường, nhưng nếu được xử lý, tái chế 

đúng cách, nó mang lại các sản phẩm có giá trị kinh tế.  

Vấn đề quản lý, xử lý RTN đã chính thức được luật hóa tại Luật Bảo vệ môi trường (hiệu 

lực thi hành từ ngày 1/1/2022), với lộ trình cụ thể: từ ngày 1/1/2026 không sản xuất và 

nhập khẩu túi nylon khó phân hủy sinh học có kích thước nhỏ hơn 50x50 cm; giảm dần 
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việc sản xuất và nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy 

sinh học và sản phẩm, hàng hóa chứa vi nhựa. Đến sau ngày 31/12/2030 dừng sản xuất, 

nhập khẩu túi nylon, bao bì khó phân hủy (trừ trường hợp sản xuất để xuất khẩu hoặc sản 

xuất, nhập khẩu để đóng gói sản phẩm, hàng hóa bán ra thị trường). Luật cũng quy định 

các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì có giá trị tái chế phải thực 

hiện tái chế theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc (thông qua việc tự tổ chức tái chế hoặc đóng 

góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường).  

Như vậy, trách nhiệm của nhà sản xuất đã được mở rộng đến cuối vòng đời sản phẩm, 

khi chúng trở thành rác thải, để giảm thiểu nguy cơ cho cộng đồng và môi trường. Tuy 

nhiên, nếu thực hiện các công tác xử lý, tái chế RTN đúng cách, sẽ mang lại nguồn lợi 

kinh tế không nhỏ cho các doanh nghiệp, các nhà sản xuất. 

Như Hà 

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] PV. Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình 
của thế giới. https://tuyengiao.vn/khoa-giao/moi-truong/viet-nam-nam-trong-so-20-quoc-gia-co-
luong-rac-thai-lon-nhat-va-cao-hon-muc-trung-binh-cua-the-gioi-136175 

[2] OECD: Chỉ 9% rác thải nhựa được tái chế trên toàn thế giới trong 2021. https://moit.gov.vn/bao-
ve-moi-truong/oecd-chi-9-rac-thai-nhua-duoc-tai-che-tren-toan-the-gioi-trong-2021.html 

[3] Những cách xử lý rác thải nhựa bảo vệ môi trường. https://aqualife.vn/nhung-cach-xu-ly-rac-
thai-nhua-bao-ve-moi-truong/ 

[4] Thái Thanh. Nhà khoa học Việt chế tạo chế phẩm sinh học xử lý rác thải nhựa. 
https://www.ipvietnam.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/nha-khoa-
hoc-viet-che-tao-che-pham-sinh-hoc-xu-ly-rac-thai-nhua 

[5] Nghiên cứu xây dựng công thức sản xuất viên nén đa thành phần từ mùn cưa và rác thải nhựa 
đựng thực phẩm. http://library.cesti.gov.vn/ViewerV3/180093/Bai-trich/Nghien-cuu-xay-dung-cong-
thuc-san-xuat-vien-nen-da-thanh-phan-tu-mun-cua-va-rac-thai-nhua-dung-thuc-pham 

 6  Khoa Tư. Những sinh viên biến rác thải thành gạch và chiến thắng "Startup Wheel 2020". 
https://svvn.tienphong.vn/nhung-sinh-vien-bien-rac-thai-thanh-gach-va-chien-thang-startup-wheel-
2020-post1290335.tpo 
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Doanh nghiệp khởi nghiệp cần quan tâm hơn 

về sở hữu trí tuệ 

Ngày nay, khi nhiều nước đã chuyển sang nền kinh tế tri thức thì hàm lượng trí tuệ 

trong sản phẩm và dịch vụ ngày càng lớn và trở thành một yếu tố quyết định tính 

cạnh tranh cho doanh nghiệp. Do vậy, quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) có vai trò rất 

quan trọng đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp khởi 

nghiệp, nhất là trong ngành nông nghiệp (Agri-startup), còn chưa chú trọng đến nội 

dung này, mà hầu như chỉ tập trung vào phát triển và kinh doanh sản phẩm. 

 
Nguồn: luatsohuutritue.com.vn 

Nông nghiệp Việt Nam hiện vẫn đang phát triển nhanh, ổn định và có vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế. Các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản đều có tốc độ 

phát triển đáng kể. Theo chia sẻ của Bà Nguyễn Thị Hương (Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2021, trong khi tốc độ tăng trưởng của các 

ngành kinh tế khác đều giảm sâu, thì nông nghiệp vẫn đạt mức 2,9%, đóng góp 13,97% 

vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Việc đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh hay nông nghiệp xanh ngày càng được 

quan tâm. Xu hướng khởi nghiệp nông nghiệp (Agri-startup) tại Việt Nam vẫn đang diễn ra 

rất mạnh mẽ. 

Bằng trí tuệ, niềm đam mê và mong muốn làm giàu trên chính ý tưởng của mình, các Agri-

startup đã góp phần tạo ra sự thay đổi diện mạo mới trong nông nghiệp Việt Nam, hiện đại 

hóa các khâu sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và tạo các sản phẩm mới đáp 

ứng nhu cầu thị trường. Có thể thấy ở các mô hình nông nghiệp như: dự án nuôi trai lấy 

ngọc trong môi trường nước ngọt của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bắc Pearl (Bắc Giang), 

nhằm tạo ra một nghề mới mang lại giá trị kinh tế bền vững, có lợi cho môi trường, đặc 

biệt là môi trường nước ngọt. Đến nay, Hà Bắc Pearl đã trở thành một trong những đơn vị 

đi đầu trong lĩnh vực nuôi cấy trai nước ngọt lấy ngọc tại Việt Nam, với công nghệ nuôi 

cấy tiên tiến của thế giới; Dự án “Sokfarm” sản xuất mật dừa ở Tiểu Cần (Trà Vinh), tạo ra 

sản phẩm mới, khác biệt từ cây dừa (hiện năng suất sản xuất hơn 1,5 tấn mật thành 

phẩm/tháng) đã tạo công ăn việc làm cho nhiều công nhân và mang lại thu nhập ổn định 

cho nhiều hộ trồng dừa. 
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Bản mô tả giải pháp nông nghiệp thông minh APPA (Nguồn: techport.vn) 

Bên cạnh việc tạo ra những sản phẩm  khác biệt, các Agri-startup cũng có nhiều quan tâm 

ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Dự án giám sát liên tục (24/7) công tác chăm sóc, 

cảnh báo (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các điều kiện môi trường bất lợi), của APPA 

Group là một ví dụ. Mọi thông số giám sát sẽ hiển thị trên điện thoại thông minh của 

doanh nghiệp và cho phép lưu trữ, truy xuất dữ liệu về quá trình sản xuất, giúp tiết kiệm 

tài nguyên, nhờ thực hiện tưới tiêu chính xác (từ 10-40%), tiết kiệm chi phí nhân công, 

quản lý (từ 20-40%), tăng năng suất cây trồng và hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập (từ 20-

50%) và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp. 

Dự án kết hợp các kết quả nghiên cứu KH&CN về đèn LED chiếu sáng trong nông nghiệp 

của Argilight (Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội) là một minh chứng 

khác. Tích hợp các module cảm biến về cường độ ánh sáng, độ ẩm không khí, nhiệt độ, 

độ pH,…, hệ thống cho phép hiển thị, điều khiển từ xa thông qua kết nối internet, giúp 

người sử dụng theo dõi các thông số và lượng sáng phù hợp với từng loại cây, từng giai 

đoạn sinh trưởng nên tiết kiệm được chi phí sản xuất, đảm bảo nguồn sáng đồng đều cho 

cây, ngay cả khi cần chiếu sang ở những diện tích lớn. 

 
Startup nông nghiệp Việt Nam (Nguồn: doanhnhantrevietnam.vn) 
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Tuy lĩnh vực khởi nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng khá nhiều giải pháp mới vào thực tiễn, 

nhưng theo bà TS. Đàm Sao Mai (Phó Hiệu 

trưởng Trường Đại học Công nghiệp 

TP.HCM), việc đăng ký SHTT và bảo hộ 

quyền SHTT còn chưa thực sự được các 

startup trẻ này quan tâm, mà phần lớn tập 

trung vào việc phát triển sản phẩm, gọi vốn 

đầu tư, bán hàng.  

Một ý tưởng hay, có công nghệ hiện đại, tạo 

ra sản phẩm tốt và được thị trường tiếp 

nhận mà không được bảo vệ, thì nguy cơ bị 

xâm phạm rất cao. Chia sẻ trong một hội 

thảo trực tuyến do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 

KH&CN) tổ chức, Ông Nguyễn Ngọc Luận 

(CEO Công ty Cà phê trái cây Meet More) cho biết, do chậm đăng ký, nhãn hiệu “Meet 

More” - thương hiệu cà phê trái cây đầu tiên ở Việt Nam của doanh nghiệp đã bị một đối 

tác “nộp đơn đăng ký trước” tại Hàn Quốc. Doanh nghiệp đã phải tốn rất nhiều thời gian, 

công sức để đàm phán, thu hồi. 

Như vậy, để tránh bị mất quyền SHTT, tránh bị kiện tụng, tổn thương khi đương đầu với 

các vấn đề liên quan tới tài sản trí tuệ, các Agri-startup cần phải thực hiện các biện pháp 

thích hợp để bảo vệ quyền SHTT của mình. Cách thức thực hiện cơ bản như sau:  

1 - X c định tài sản trí tuệ cốt lõi 

Ở giai đoạn ý tưởng, nghiên cứu tạo ra sản phẩm thì đối tượng quyền SHTT có thể là bí 

mật kinh doanh, sáng chế, giải pháp hữu ích. Ở giai đoạn thương mại, đưa sản phẩm ra 

thị trường thường có các vấn đề liên quan đến tên thương mại, nhãn hiệu, kiểu dáng công 

nghiệp của sản phẩm,... Như vậy, cần phân loại, xác định rõ từng đối tượng tài sản trí tuệ 

để thực hiện các biện pháp bảo vệ cho phù hợp. 

2 - Đăn   ý x c lập quyền 

Theo luật pháp Việt Nam, Tên t ươn  mại và Bí mật kinh doanh là những đối tượng 

được bảo hộ quyền SHTT nhưng không cần phải đăng ký. Tên thương mại sẽ được công 

nhận thông qua việc sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Bí mật kinh doanh được xác lập 

trên cơ sở có sự đầu tư tài chính, trí tuệ hay bất kỳ cách thức hợp pháp nào để tìm ra, tạo 

ra hoặc đạt được thông tin và có thực hiện các biện pháp bảo mật bí mật kinh doanh đó. 

Các đối tượng còn lại cần phải tiến hành đăng ký để được bảo hộ. 

 Sáng ch /giải pháp hữu ích: là giải pháp kỹ thuật (ở dạng sản phẩm hoặc quy 

trình) nhằm giải quyết một vấn đề qua việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Để được bảo 

hộ (cấp bằng độc quyền), sáng chế phải đảm bảo có tính mới, có trình độ sáng tạo và có 

khả năng áp dụng công nghiệp. Với giải pháp hữu ích, cần phải có tính mới và khả năng 

áp dụng công nghiệp.  

Các đối tượng quyền SHTT được 
luật pháp bảo hộ:  

 Quyền sở hữu công nghiệp (sáng 
chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, 
chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, tên 
thương mại…); 

 Quyền đối với giống cây trồng (giống 
cây trồng và vật liệu nhân giống); 

 Quyền tác giả (tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, đối tượng liên quan đến 
quyền tác giả…). 

Nguồn: Điều 3, Luật Sở hữu trí tuệ 
2009 sửa đổi (VBV 36/2009/QH12) 
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 Ki u dáng công nghiệp: 

là hình dáng bên ngoài của sản 

phẩm, được thể hiện bằng hình 

khối, đường nét, màu sắc hoặc 

sự kết hợp của những yếu tố 

đó. Kiểu dáng công nghiệp tạo 

nên sự khác biệt cho từng sản 

phẩm của doanh nghiệp, 

giúp người tiêu dùng quyết định 

lựa chọn sản phẩm này thay vì 

chọn mua sản phẩm khác. Để 

đáp ứng được điều kiện bảo hộ 

kiểu dáng công nghiệp, kiểu 

dáng công nghiệp cần phải có 

tính mới, tính sáng tạo, khả 

năng áp dụng công nghiệp của 

sản phẩm. 

 Nhãn hiệu: là những dấu 

hiệu dùng để phân biệt hàng 

hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá 

nhân. Trong đó, dấu hiệu dùng 

làm nhãn hiệu là những dấu 

hiệu nhìn thấy được dưới dạng 

chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình 

vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu 

tố được thể hiện bằng một hoặc 

nhiều màu sắc. 

 Thi t k  bố trí mạch tích hợp bán dẫn: là cấu trúc không gian của các phần tử 

mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Để được bảo hộ, thiết 

kế bố trí phải có tính nguyên gốc và có tính mới thương mại.  

Trước khi tiến hành đăng ký bảo hộ cho các nhóm đối tượng nêu trên (sáng chế/giải pháp 

hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và thiết kế bố trí), doanh nghiệp cần tìm hiểu kĩ 

về sản phẩm cạnh tranh, nhãn hiệu mà các doanh nghiệp khác đang sử dụng, qua tra cứu 

các thông tin liên quan tại Cục Sở hữu trí tuệ, trên các cơ sở dữ liệu về SHTT quốc tế,… 

hoặc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu (ví dụ như dịch vụ Tư vấn đăng ký sáng 

chế, được Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN triển khai thực hiện từ năm 2021,…). 

Từ đó, có thể đánh giá khả năng được bảo hộ trước khi nộp đơn (trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công trực tuyến của Cục SHTT, hoặc gửi trực tiếp đến Cục SHTT và văn phòng 

đại diện của Cục SHTT tại các địa phương). 

 Chỉ dẫn địa lý: là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa 

phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Theo quy định hiện hành, Nhà nước cho phép 

tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các 

Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu (Nguồn: sohuutritue.net.vn) 
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tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý 

thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý. 

 Giống cây trồng: là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp 

nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được 

bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định 

và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất 

một tính trạng có khả năng di truyền được. Để được bảo hộ, giống cây trồng phải được 

chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo 

hộ (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành), có tính mới, tính khác biệt, tính 

đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp. Để đăng ký, cần nộp hồ sơ tại Văn phòng Bảo 

hộ giống cây trồng mới (Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

Có thể thấy, tài sản trí tuệ là rất đa dạng và việc bảo vệ quyền SHTT có vai trò quan trọng 

không kém so với việc phát triển sản phẩm hay gọi vốn đầu tư. Do vậy, Agri-startup nên 

lưu ý bảo vệ các tài sản trí tuệ ngay khi chúng mới hình thành, để hạn chế các rủi ro như 

bị làm giả, làm nhái, đánh cắp,... Hơn thế, các quyền SHTT được bảo hộ cũng chính là 

các tài sản vô hình, giúp cho Agri-startup khẳng định vị thế và dễ thu hút vốn đầu tư hơn, 

tạo điều kiện nâng tầm sản phẩm và doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu ngày càng 

cao của thị trường. 

Vân Anh 

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

Tài liệu tham khảo chính 

 1  Minh Đạt. Xu hướng khởi nghiệp trong nông nghiệp. http://consosukien.vn/xu-huong-khoi-
nghiep-trong-nong-nghiep.htm 

 2  Hà Thanh. Quên đi quyền sở hữu trí tuệ, nhiều startup bị mất thương hiệu.  
https://sohuutritue.net.vn/quen-di-quyen-so-huu-tri-tue-nhieu-startup-bi-mat-thuong-hieu-
d136840.html 

[3] Thanh An. Bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp: Không chỉ dừng ở việc đăng ký. 
https://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/bao-ho-nhan-hieu-cho-doanh-nghiep-khong-chi-dung-o-
viec-dang-ky/20210715100446857p1c785.htm 
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NHẬN ĐỊNH 

Đến nay, có thể nói, với nhiều giải pháp quyết liệt của chính quyền, sự đồng lòng của 

người dân, Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19. Trong tháng 5, chỉ ghi 

nhận thêm khoảng 70 ngàn ca, số tử vong mới vì Covid-19 trong cả nước tăng thêm 

không đáng kể (38 ca). Chiến lược chống dịch “5K + vaccine” đã phát  huy tốt tác dụng. 

Đến nay, bên cạnh việc tiếp tục triển khai tiêm vaccine mũi 4 trong cộng đồng, “5K” đang 

chuyển dần còn “2K” (khẩu trang, khử khuẩn). Các hoạt động kinh tế - xã hội đã dần vào 

ổn định. Do vậy, nhiều vấn đề còn đang tồn đọng trong cuộc sống, vốn tạm được đưa vào 

hàng “thứ yếu” khi chống dịch, nay đã bắt đầu tái xuất trong sự quan tâm của nhiều người.  

“Ô nhiễm nước, không khí, rác thải sinh hoạt đang bủa vây Hà Nội, TP.HCM” là một trong 

những nội dung như vậy. Theo bài viết cùng tên trên báo Pháp luật (số ra ngày 

29/5/2022), trong báo cáo gửi Quốc hội về công tác bảo vệ môi trường năm 2021, Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, tình trạng ô nhiễm ngày 

càng trầm trọng tại các đô thị, nhất là tại Hà Nội và TP.HCM. Bên cạnh ô nhiễm từ chất 

thải rắn (tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn 47/63 tỉnh/thành phố là 

53.048 tấn/ngày, trong đó, Hà Nội hơn 6.000 tấn/ngày, TP.HCM là 8.900 tấn/ngày), ô 

nhiễm không khí (do bụi, khí thải từ phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, công 

nghiệp phát thải lớn, chưa được kiểm soát hiệu quả) vẫn diễn biến phức tạp, nhất là bụi 

mịn ở Hà Nội và TP.HCM (không khí ô nhiễm sẽ gây hại đến sức khỏe của người dân khi 

vượt quá ngưỡng an toàn).  

Đối với nguồn nước, theo báo cáo đã nêu, ô nhiễm nước mặt trong các đô thị, khu dân cư 

và vùng lân cận, nhất là trên các ao, hồ, kênh rạch vẫn diễn biến phức tạp, chưa có nhiều 

cải thiện, nhất là đối với các dòng sông chảy qua địa bàn Hà Nội và TP.HCM, do hạ tầng 

các đô thị chưa đáp ứng, nước thải sinh hoạt bị xả thẳng ra môi trường mà chưa được xử 

lý. Một nghiên cứu năm 2019 của World Bank cũng nhận định, chất lượng nguồn nước 

Việt Nam đang có các dấu hiệu nhiễm độc do nước thải sinh hoạt, nước rỉ ra từ các bãi 

rác, từ các làng nghề, hóa chất khó xử lý của các ngành công nghiệp và từ phân bón dư 

thừa bị rửa trôi trong nông nghiệp. Các chất ô nhiễm bề mặt đã dần tác động đến cả 

nguồn nước ngầm ở nhiều khu vực.  

Riêng tại TP.HCM, thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, quỹ dự trữ nước 

mặt chính của Thành phố là nguồn nước sông Sài Gòn, đang chịu tác động từ nhiều 

nguồn thải (nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp). Nước thải đô thị cùng với 

nước mưa theo hệ thống cống chung đổ ra sông Sài Gòn - Đồng Nai một lượng chất hữu 

cơ cực lớn. Các khu vực phụ cận như Bình Dương, Biên Hòa (Đồng Nai) cũng là nguồn 

phát sinh chất thải theo hệ thống kênh, rạch liên thông. Hoạt động sản xuất nông nghiệp 

sử dụng ngày càng nhiều phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật; phát triển giao 

thông vận tải tiềm ẩn nhiều rủi ro về sự cố môi trường hay nước rò rỉ từ các bãi rác chưa 

được xử lý đạt tiêu chuẩn cũng góp phần vào việc "giết dần" các nguồn dự trữ nước mặt.  
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Trong bối cảnh các nguồn ô nhiễm đe dọa nghiêm trọng, nhiều giải pháp đã được các cấp 

chính quyền triển khai: để quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước, Chính phủ đã 

chỉ đạo các bộ ngành, địa phương xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu 

tư, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư, ứng dụng các biện pháp công nghệ, kỹ 

thuật phù hợp để cải tạo, xử lý, phục hồi các lưu vực sông bị suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt; 

thúc đẩy thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm nguồn nước mặt tại các ao, hồ, kênh rạch 

trong các đô thị, khu dân cư, làng nghề,… 

Ở cấp độ địa phương, TP.HCM đã xây dựng kịch bản ứng phó, xử lý các sự cố liên quan 

đến nguồn nước; thường xuyên quan trắc, kiểm soát ô nhiễm các nguồn cung cấp nước 

sạch cho TP.HCM như sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, kênh Đông,… Qua đó, có các giải 

pháp ngăn chặn xả thải gây ô nhiễm nguồn nước từ các khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu dân cư. 

Tham gia vào các nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình phát triển công nghiệp 

và đô thị hóa đối với môi trường, đặc biệt là môi trường nước, các nhà khoa học đã có 

nhiều đóng góp quan trọng. Nghiên cứu “Quy trình xác định sức tải của thủy vực ven biển 

có tính đến khả năng tự làm sạch của thủy vực” là một ví dụ. Nghiên cứu này mở ra các 

hướng xây dựng chính sách cho các địa phương ven biển, từ việc quản lý lượng chất thải 

đổ ra môi trường, đến hình thành các ngành kinh tế dịch vụ thu gom và xử lý chất thải,… 

Nhờ đó, các nhà quản lý có thể hiểu và sử dụng một cách hợp lý các nguồn tài nguyên, 

đáp ứng mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế - xã hội. Cảm biến sinh 

học (cho phép phân tích nhanh và liên tục chỉ số BOD) là một ví dụ khác về việc khai thác 

các nguồn vật liệu có sẵn để tạo ra công cụ đo độc tính tổng của nguồn nước. Cảm biến 

này cho phép cảnh báo kịp thời về ô nhiễm nước, với quy trình đơn giản, thời gian trả kết 

quả nhanh (chỉ trong vòng vài phút). Cảnh báo sớm ô nhiễm nguồn nước giúp các nhà 

quản lý có các phương án xử lý thích hợp và kịp thời. 

Nước là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định sự sống trên Trái đất. Để giảm thiểu các 

tác động tiêu cực do nguồn nước bị ô nhiễm, bên cạnh các chủ trương, chính sách của 

chính quyền, thời gian qua, các nhà khoa học đã đóng góp nhiều giải pháp công nghệ để 

xử lý, cảnh báo ô nhiễm nước và ứng dụng tốt vào thực tiễn. Tuy nhiên, để chống ô 

nhiễm, bảo vệ nguồn nước thật sự hiệu quả, căn cơ, cần có sự tham gia, hưởng ứng của 

cả cộng đồng. Mỗi người, ở từng vị trí của mình, cần hạn chế tối đa việc phát thải ra môi 

trường. Đó cũng chính là cách hưởng ứng thiết thực nhất Chỉ thị 19 của Thành ủy 

TP.HCM về cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và 

kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.  

BBT 


