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TP.HCM từng bước xây dựng Chính quyền số
Những đột phá công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang
tác động đến tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Để thích ứng với sự
phát triển mạnh mẽ của công nghệ, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước
đều phải có những động thái phù hợp. Là thành phố lớn, năng động, đầu tàu
kinh tế của cả nước, TP.HCM đang tiên phong xây dựng Chính quyền số, đổi
mới toàn diện phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền.
Chính quyền số
Khi bàn về Chính phủ số, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ trưởng Bộ Thông tin và
Truyền thông), đó là Chính phủ “sử dụng dữ liệu để ra quyết định và coi dữ liệu như là một
loại tài nguyên mới. Chính phủ số chuyển đổi cách thức ra quyết định của cơ quan chính
quyền dựa trên các báo cáo bản giấy sang dựa trên dữ liệu phân tích, định lượng và tổng
hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Đó là sự kết nối và chia sẻ dữ liệu của các cơ quan
nhà nước, để người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước. Các
doanh nghiệp cộng đồng có thể sử dụng dữ liệu này để cung cấp thêm các dịch vụ mới”.
Về bản chất, Chính quyền số là hình thức Chính phủ số, được triển khai tại các cấp chính
quyền địa phương, với toàn bộ hoạt động được đưa lên môi trường số, không chỉ giúp
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, mà còn đổi mới mô hình hoạt
động, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ (dựa trên công nghệ số và dữ liệu) và cho phép
doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ.
Xây dựng Chính quyền số là giải pháp cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao
chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các dịch vụ công của Chính quyền số
cho phép người dân sử dụng thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Từ kinh nghiệm xây dựng Chính quyền số của một số nước trên thế giới, có thể thấy rằng,
chưa có một mô hình mẫu để áp dụng cho tất cả các quốc gia. Tùy theo đặc điểm địa lý,
số lượng, mật độ dân cư,…mỗi nước, mỗi khu vực sẽ có những mô hình phù hợp, đáp
ứng yêu cầu quản lý tại địa phương. Điểm chung trong bộ máy Chính quyền số ở các
nước thường là tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm bớt các tầng trung gian, đảm bảo tính
nhanh nhạy. Đây cũng là định hướng của TP.HCM khi xây dựng Chính quyền số nhằm
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền
Thành phố, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
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Chính quyền số - Đô thị thông minh TP.HCM (Nguồn:hochiminhcity.gov.vn)

TP.HCM cũng đã ban hành các kế hoạch tổng thể, giúp định hướng triển khai một cách
thống nhất và đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đáp
ứng các mục tiêu chiến lược của Thành phố để kiến trúc Chính quyền điện tử, Chính
quyền số, phát triển TP.HCM thành đô thị thông minh.
Xây dựng Chính quyền số tại TP.HCM
Luôn xác định “lấy người dân làn trung tâm để phục vụ”, thời gian qua, TP.HCM đã triển
khai nhiều ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cung cấp thông tin
cho người dân, doanh nghiệp như: Cổng dịch vụ công Thành phố; Hệ thống một cửa điện
tử quản lý hồ sơ đất đai; Cổng 1022 tiếp nhận và giải đáp thông tin về trật tự đô thị, vỉa hè,
giao thông; Cổng thông tin điện tử ngành giáo dục; Cổng thông tin hệ thống thoát nước;
Cổng thông tin quy hoạch… Năm 2020, lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,
mức độ 4 đạt khoảng 1,8 triệu hồ sơ, tập trung ở các lĩnh vực thành lập và hoạt động
doanh nghiệp, tư pháp, hộ tịch, y tế, hải quan và xuất nhập cảnh.
Để hỗ trợ cho hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, góp phần xây
dựng Chính quyền số, Thành phố đã triển khai HCM LGSP, nền tảng kết nối, chia sẻ dữ
liệu dùng chung giữa các cơ quan nhà nước của TP.HCM và kết nối với cơ sở dữ liệu của
các bộ, ngành (thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia). Nền tảng này cho
phép khai thác và đồng bộ dữ liệu từ kho dữ liệu dùng chung. Nhờ đó, người dân và
doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin một lần, khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến
của Thành phố. Nền tảng HCM LGSP cũng kết nối thanh toán điện tử, dịch vụ bưu chính
để chuyển phát hồ sơ và thông tin tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính… mang lại trải
nghiệm tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

3

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

SỐ 07/2021

Nếu như nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu HCM LGSP và kho dữ liệu dùng chung đóng vai
trò là công cụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, thì dữ liệu là yếu tố đầu vào, mang tính
quyết định cho việc phát triển thành công Chính phủ số. Do vậy, công tác số hóa hồ sơ tác
nghiệp được ưu tiên triển khai mạnh tại các cơ quan nhà nước, hình thành hệ thống dữ liệu
cung cấp cho kho dữ liệu dùng chung, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ, ngày 23/2, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính
quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch này nhằm
thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân,
doanh nghiệp; tạo lập dữ liệu mở, cho phép dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công
khai, minh bạch, hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an
toàn thông tin và an ninh mạng.
Kế hoạch đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền. Chẳng hạn, phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của
TP.HCM vừa qua đã được triển khai từ Ủy ban bầu cử Thành phố đến Thành phố Thủ Đức,
21 quận, huyện và 312 phường, xã, thị trấn.
Phần mềm cho phép lập danh sách cử tri, in
thẻ cử tri; báo cáo biến động cử tri, tiến độ cử
tri đi bầu các cấp; tổng hợp kết quả bầu cử, lập
các báo cáo của Ban bầu cử, Ủy ban bầu
cử…, giúp tổ chức, tra cứu thông tin, theo dõi,
chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử đơn giản,
nhanh chóng, kịp thời và chính xác hơn.
Gần đây, để thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ
quận, huyện và doanh nghiệp trên địa bàn tiến
hành chuyển đổi số, Sở KH&CN TP.HCM đã tổ
chức Hội nghị trực tuyến “Kết nối cung cầu giải
pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số”.

Hội nghị trực tuyến “Kết nối cung cầu giải
pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số” vào
ngày 28/05
(Nguồn: dost.hochiminhcity.gov.vn)
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Tại Hội nghị, các cơ quan quản lý cấp quận, huyện đã thông tin về những nhu cầu thực tế
trong công tác quản lý, điều hành liên quan đến chuyển đổi số, ví dụ như nhu cầu quản lý
hoạt động của các chợ truyền thống (cần quản lý số lượng điểm kinh doanh theo sơ đồ tại
chợ; các chủng loại hàng hóa tại từng điểm kinh doanh; cung cấp, cập nhật thông tin cho
người dân và khách du lịch tham quan, liên hệ mua sắm…), hay nhu cầu về “Công cụ hỗ trợ
hướng dẫn thủ tục cấp mới, thay đổi, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh - Chatbot” để phục
vụ người dân 24/7,...Đây chính là những “đầu bài” đặt ra cho các doanh nghiệp công nghệ
để có những đầu tư, nghiên cứu phù hợp, đáp ứng các bài toán quản lý thực tiễn.
Được UBND Thành phố giao tham mưu các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số, như: Kế
hoạch phát triển các Trung tâm đổi mới công nghệ phục vụ chuyển đổi số, Quy chế hỗ trợ thử
nghiệm sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo (sandbox), Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển
KH&CN của doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số,... Sở KH&CN TP.HCM đang kiến tạo nhiều
hoạt động cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương với các doanh nghiệp
công nghệ, thông qua các chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhằm tạo ra những
mô hình chuẩn để triển khai trên địa bàn.

Có thể nói, với những cơ chế, chính sách hữu hiệu nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi
số tại các cơ quan nhà nước, TP.HCM đang có những bước đi vững chắc trong quá trình
hình thành Chính quyền số. Tuy đã đạt được một số thành quả nhất định bước đầu,
nhưng đây là một quá trình lâu dài, đầy cam go, rất cần sự nổ lực, chung tay góp sức của
toàn xã hội.
Như Hà
----------------------------------Tài liệu tham khảo chính
[1] Minh Thư. TPHCM xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, xây dựng thành
phố thông minh. https://hochiminhcity.gov.vn/-/tphcm-nang-cao-hieu-qua-chuyen-oi-so-thuc-ayqua-trinh-xay-dung-chinh-quyen-ien-tu-phat-trien-o-thi-thong-minh
[2] Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính
quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2025. https://hochiminhcity.gov.vn//phe-duyet-ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-ong-cua-co-quan-nha-nuoc-phattrien-chinh-quyen-so-va-bao-am-an-toan-thong-tin-mang-giai-oa
[3] Minh Hiệp. TPHCM triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác bầu cử.
https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/tphcm-trien-khai-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-phuc-vu-cong-tacbau-cu-1491877563
[4] TP.HCM tăng khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến với nền tảng LGSP.
https://egov.mic.gov.vn/-/tp-hcm-tang-kha-nang-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-voi-nen-tanglgsp
[5] Mạnh Hòa. TP.HCM chuyển đổi số - đổi mới toàn diện hoạt động bộ máy.
https://www.sggp.org.vn/tphcm-chuyen-doi-so-doi-moi-toan-dien-hoat-dong-bo-may-671424.html
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Tình hình Covid-19 tại Việt Nam, tháng 6/2021
(từ 31/5 - 30/6)
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Tăng cường giải pháp công nghệ hỗ trợ
phòng, chống Covid-19 tại TP.HCM
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP.HCM đã triển khai hệ thống ứng dụng
trí tuệ nhân tạo (AI Callbot) để tự động gọi điện cho người dân và ra mắt bản đồ Covid19 để hỗ trợ công tác khoanh vùng, truy vết, kiểm soát an toàn dịch bệnh.
Việc ứng dụng công nghệ vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua tại
TP.HCM đã và đang phát huy hiệu quả. Bên cạnh các ứng dụng phần mềm GIS để quản
lý ca bệnh, vùng dịch; ứng dụng AI, IoT trong mô hình y tế thông minh, quản lý F1, F2 tại
nhà; ứng dụng kết quả nghiên cứu để điều chế vaccine, chế tạo các thiết bị y tế,... Thành
phố tiếp tục tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác tầm soát,
truy vết tiếp xúc, khoanh vùng dịch một cách nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao
hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Tầm soát nguy cơ Covid-19 bằng AI Callbot
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc bắt buộc khai báo y tế điện tử tại các
địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí, nơi tập trung đông người đã được triển khai trên
toàn Thành phố từ cuối tháng 4/2021. Hoạt động này dần thay thế hình thức khai báo trên
giấy, vừa giúp người dân không mất công khai báo lại trong trường hợp ra vào chợ (siêu
thị, cơ quan, doanh nghiệp) nhiều lần trong thời gian ngắn, vừa cho phép truy vết nhanh
chóng các trường hợp nghi nhiễm.
Tuy nhiên, khai báo y tế điện tử vẫn còn phức tạp với những người chưa quen sử dụng
điện thoại thông minh. Nhiều trường hợp, dù không cố tình trốn tránh khai báo y tế, nhưng
do thao tác không thuận tiện, nên cũng khó hoàn thành bản khai, hoặc thông tin khai báo
còn thiếu. Đây chính là những khó khăn, bất cập, là nguyên nhân của việc khai báo y tế
chưa đầy đủ.
Từ những hạn chế nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Khoa học
và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổ Thông tin đáp ứng nhanh (Ban Chỉ đạo
Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đưa ra giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI
Callbot) để thực hiện các cuộc gọi tự động (qua Tổng đài 18001119) đến từng công dân
để thu thập thông tin về sức khỏe, phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Hệ thống AI Callbot (còn gọi là tổng đài viên ảo, có khả năng trò chuyện, hiểu và giải
quyết vấn đề một cách tự động) được xây dựng trên nền tảng AI tích hợp công nghệ nhận
diện giọng nói và công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hoạt động tự động và có khả năng
giao tiếp thông qua kênh đàm thoại.
AI Callbot tự động gọi điện theo dữ liệu về người dân (đã được phân nhóm, tùy theo khu
vực nguy hiểm) để hỏi thăm về các triệu chứng (đối với trường hợp đã khai báo y tế điện tử
đầy đủ) và yêu cầu bổ sung thông tin, với trường hợp khai báo còn chưa đầy đủ.
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AI Callbot cập nhật dữ liệu sức khỏe của người dân, phát hiện người có triệu chứng, giúp ngành y
kịp thời nắm bắt, ứng phó.

Từ những thông tin thu thập được, hệ thống AI sẽ chuyển về cơ quan chức năng địa
phương những trường hợp có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV2, tự động lưu lại thông
tin, và tiến hành gọi hỏi thăm sau 3-5 ngày. Ngoài ra, người dân cũng có thể gọi điện đến
tổng đài 18001119 để khai báo y tế và nghe tư vấn hỗ trợ từ AI Callbot.
Nhờ khả năng xử lý hàng trăm ngàn cuộc gọi mỗi ngày, AI Callbot giúp rút ngắn thời gian
truy vết người nghi nhiễm F0, F1, F2, từ đó hỗ trợ cơ quan chức năng khoanh vùng gọn,
cách ly chính xác trường hợp nghi nhiễm, góp phần ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.
Xác định AI Callbot là giải pháp công nghệ hỗ trợ tốt cho công tác khoanh vùng, truy vết
Covid-19, TP.HCM đã nhanh chóng triển khai ứng dụng từ đầu tháng 6, không chỉ giúp tiết
kiệm được nguồn nhân lực, mà thông tin thu thập được vẫn đảm bảo chính xác và hiệu
quả.
Bản đồ Covid-19

Bản đồ số phiên bản 2.0 (Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM)
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Ngày 21/6, TP.HCM cũng chính thức vận hành phiên bản mới (2.0) của Bản đồ Covid-19
(địa chỉ: https://bando.tphcm.gov.vn). Được nâng cấp từ Bản đồ Covid-19 phiên bản 1.0
(vận hành từ đầu tháng 6), ngoài các tính năng đã có (như tra cứu vùng đang thực hiện
cách ly, địa điểm dịch tễ, phong tỏa, bệnh viện, trung tâm y tế…), phiên bản 2.0 bổ sung
lớp bản đồ đô thị 3D, mang lại hình ảnh trực quan, sinh động, giúp người dùng có trải
nghiệm tốt hơn.

Bản đồ Covid-19 phiên bản 2.0 bổ sung các lớp bản đồ đô thị 3D, đem đến trải nghiệm tốt hơn cho
người dùng

Nhiều chức năng mới, dễ sử dụng, đã được bổ sung cho Bản đồ Covid-19, phục vụ hữu hiệu
các mục tiêu phòng, chống dịch. Ví dụ, chức năng hỗ trợ truy xuất nhanh, cho phép tổng hợp
thông tin Covid-19 tại các địa điểm, khu vực mà người dân quan tâm (như: toàn thành phố
hay từng quận, huyện, phường, xã); chức năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin liên quan dịch
Covid-19, cho phép chia sẻ thông tin về các địa điểm này (qua mã QRCode, mạng xã hội,
email); chức năng hỗ trợ tìm lộ trình di chuyển tối ưu để tránh các vùng dịch (hạn chế tiếp xúc
ở các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao); chức năng cho phép người dùng trích xuất, tải
thông tin về các điểm Covid-19, hoặc thống kê số lượng theo từng đơn vị.

Chức năng hỗ trợ
truy xuất nhanh
tổng hợp thông tin
Covid 19 tại các
địa điểm, khu vực
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Chức năng hỗ trợ
tìm kiếm địa điểm
và chia sẻ thông tin
qua mã QRCode,
mạng xã hội, email

Chức năng hỗ trợ tìm lộ
trình di chuyển tối ưu

Chức năng trích
xuất, tải thông tin,
thống kê liên quan
đến Covid- 19

Căn cứ các thông tin công khai trên Bản đồ Covid-19, người dân chủ động ứng biến với
các diễn tiến của dịch bệnh, trong đó có thể kiến tạo được lộ trình phù hợp khi di chuyển
trong Thành phố, điều rất quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biễn phức tạp hiện
nay. Hơn thế, ứng dụng cũng cho phép người dân tra cứu nhanh địa chỉ các cơ sở y tế,
địa điểm cung cấp nhu yếu phẩm,...và phản hồi, góp ý về các thông tin trên bản đồ; phản
ánh những nơi vi phạm quy định phòng chống dịch, giúp cơ quan quản lý kịp thời xử lý.
Thông tin trên bản đồ được cập nhật trực tuyến từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM
(HCDC) và các cơ quan phụ trách phòng chống dịch tại 22 quận, huyện và thành phố Thủ
Đức, sau khi được công bố chính thức, hai lần mỗi ngày.
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Nhờ những tiện ích đa dạng, ngay khi mới được đưa vào sử dụng và những cập nhật,
nâng cấp thiết thực, Bản đồ Covid-19 đã nhận được nhiều quan tâm và phản hồi tích cực
từ người dân.

Chức năng góp ý, phản ánh
về thông tin địa điểm hoặc
các ý kiến phản ánh vi phạm
phòng chống dịch Covid cho
cơ quan quản lý để kịp thời
triển khai điều chỉnh

***
Có thể nói, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trên diện rộng, việc tăng cường
ứng dụng công nghệ vào phòng chống dịch đã được TP.HCM triển khai nhanh chóng và
đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Triển khai nhanh vào thực tiễn nhiều giải pháp công nghệ,
tạo thêm nhiều thuận lợi cho người dân, là những nỗ lực không mệt mỏi của Thành phố,
không chỉ nhằm giải quyết các vấn đề hiện hữu (như phòng, chống dịch Covid-19 hiện
nay), mà còn là những bước đi chắc chắn để từng bước đưa TP.HCM phát triển thành đô
thị thông minh, như kỳ vọng của người dân Thành phố.
Thu Hà
----------------------------------Tài liệu tham khảo chính
[1] Bảo Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào vận hành bản đồ số phiên bản mới phục vụ phòng,
chống dịch Covid-19. https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-covid-19/tp-ho-chi-minh-duavao-van-hanh-ban-do-so-phien-ban-moi-phuc-vu-phong-chong-dich-covid-19-663169
[2] Phan Anh. Từ hôm nay, 7-6, người dân TP.HCM có thể xem trực tuyến bản đồ tình hình dịch
Covid-19.
https://nld.com.vn/chinh-tri/tu-hom-nay-7-6-nguoi-dan-tp-hcm-co-the-xem-truc-tuyenban-do-tinh-hinh-dich-covid-19-20210607143603528.htm
[3] PV. Áp dụng giải pháp công nghệ phục vụ truy vết, kiểm soát an toàn Covid-19.
https://dangcongsan.vn/phong-chong-dich-covid-19/ap-dung-giai-phap-cong-nghe-phuc-vu-truyvet-kiem-soat-an-toan-covid-19-582690.html
[4]
Cổng
thông
tin
điện
tử
ngành
Y
http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/Default.aspx

tế

Thành

phố

Hồ

Chí

Minh.

11

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

SỐ 07/2021

Công nghiệp sản xuất vaccine và khả năng
chuyển giao công nghệ
Vaccine là phương thức hữu hiệu nhất giúp gia tăng khả năng miễn dịch của con
người, do đó, việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine là giải pháp căn cơ,
nhất là trong các tình huống dịch bệnh. Tuy nhiên, nghiên cứu và sản xuất vaccine
lại rất phức tạp, đòi hỏi nhiều chi phí, yêu cầu trình độ công nghệ cao và rất khắt
khe trong kiểm soát chất lượng. Vì vậy, việc chuyển giao công nghệ vẫn luôn là một
thách thức lớn.
Nghiên cứu đầu tiên về vaccine gắn với tên tuổi của Edward Jenner, một bác sĩ người
Anh, người đầu tiên sử dụng chủng ngừa để ngăn chặn dịch bệnh đậu mùa ở phương
Tây vào năm 1796. Từ kết quả ban đầu này, cuối thế kỷ 18, Louis Pasteur đã tiếp tục thử
nghiệm và xác nhận các giả thuyết của Jenner, mở đường cho ngành miễn dịch học hiện
đại. Vaccine dần trở thành “vũ khí” hàng đầu của nhân loại để chống lại các loại virus, và
đến nay đã giúp xóa sổ nhiều căn bệnh nguy hiểm như đậu mùa, bại liệt,...; giảm tỷ lệ mắc
các loại bệnh như sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván,...
Về công nghiệp sản xuất vaccine
Quá trình phát triển và sản xuất một loại vaccine mới có thể mất nhiều thập kỷ. Ngoài
những thách thức lớn về khoa học, phát triển vaccine còn đòi hỏi sự đầu tư về cơ sở vật
chất, kinh phí và thời gian nghiên cứu, trong đó, đầu tư cơ sở vật chất và nghiên cứu phát
triển chiếm phần lớn trong kinh phí sản xuất vaccine (Bảng 1).
Bảng 1. Chi phí sản xuất vaccine
Yếu tố chính

Yếu tố cụ thể

Chi phí

Phát triển sản phẩm

- Phòng thí nghiệm
- Nhân viên R&D

500 triệu USD (Phí điều chỉnh rủi ro: 135 đến
350 triệu USD)

Cơ sở vật chất và
Trang thiết bị

- Đất, tòa nhà
- Máy móc
- Sửa chữa, bảo trì

50 đến 700 triệu USD
Ví dụ: Pfizer mất 5 năm và 600 triệu USD để
xây dựng một địa điểm sản xuất tại Mỹ

Lao động trực tiếp

- Tiền lương, lợi ích

Thấp/Thường dưới 25% tổng chi phí sản xuất

Quản lý chung

- Hệ thống quản lý
- Hệ thống CNTT

Lên đến 45% chi phí nguyên vật liệu và nhân
công cộng lại

Cấp phép và thương
mại hóa

- Phí kiểm tra địa điểm của WHO: 30.000USD và:
+ Đối với vaccine đơn giản/truyền thống: phí thẩm định 25.000100.000USD và phí hàng năm 4.800-140.000USD
+ Đối với vaccine phức tạp/mới lạ: phí thẩm định 66.500-232.800
USD và phí hàng năm 8.400-250.000USD

Nguồn: Tổng hợp và biên dịch từ nghiên cứu “Sự phức tạp và chi phí của việc sản xuất vaccine”
(S. Plotkin và cộng sự, 2017)

Sản xuất vaccine là một trong những ngành công nghiệp khó thành công, vì không chỉ chi
phí sản xuất tốn kém, cần đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, mà còn phải đáp ứng các
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yêu cầu rất khắt khe để đảm bảo chất lượng và an toàn đối với sức
khỏe con người. Việc nghiên cứu và phát triển vaccine đòi hỏi rất
nhiều bí quyết công nghệ, mà hầu như các bằng sáng chế không
bộc lộ, vì những bí quyết này tốn nhiều chi phí và thời gian mới có
được. Bên cạnh đó, nhiều nguy cơ phát sinh do biến đổi sinh học
trong quá trình nghiên cứu cũng khiến cho việc sản xuất vaccine
khó khăn hơn so với các dược phẩm thông thường. Đây cũng là
nguyên nhân chính khiến số nhà sản xuất vaccine trên thế giới khá
ít, mặc dù nhu cầu về nhiều loại vaccine vẫn chưa được đáp ứng.
“Báo cáo thị trường vaccine toàn cầu” của Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào tháng
12/2020 cho thấy, giá trị thị trường vaccine toàn
cầu ước tính đạt khoảng 33 tỷ USD vào năm 2019
(chiếm khoảng 2% thị trường dược phẩm), tăng
gần 2 lần so với năm 20081. Trong đó, 4 nhà sản
xuất lớn tại các nước phát triển kiểm soát đến
90% giá trị của vaccine toàn cầu theo thứ tự là
GSK (Anh), Pfizer (Mỹ), Merck (Đức) và Sanofi
(Pháp). 5 loại vaccine có giá trị nhượng quyền
thương mại cao nhất trong năm 2019 là: PCV
(vaccine phế cầu khuẩn), D&T-containing (vaccine
bạch hầu – uốn ván), HPV (vaccine phòng ung
thư cổ tử cung), seasonal influenza (vaccine cúm
mùa) và shingles (vaccine giời leo) (Hình 1).
Chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine

Hình 1. Top 15 vaccine có giá trị nhượng
quyền thương mại cao nhất toàn cầu năm
2019 (Nguồn: Báo cáo thị trường vaccine
toàn cầu của WHO)

Theo ước tính của WHO, có đến 1,7 triệu ca tử vong hàng năm ở trẻ em dưới 5 tuổi là do
các loại bệnh có thể phòng ngừa bằng tiêm chủng thông thường. Ngoài việc trẻ em không
được tiêm các loại vaccine cơ bản, còn có sự bất bình đẳng rất lớn trong việc tiếp cận
nguồn vaccine mới, giữa trẻ em ở các nước phát triển và các nước đang phát triển. Do đó,
WHO đã thúc đẩy các hoạt động nhằm khuyến khích phát triển các loại vaccine và cải thiện
khả năng tiếp cận với vaccine ở các nước đang phát triển để chống lại các loại bệnh tật liên
quan đến đói nghèo và lạc hậu. Giải pháp là tăng cường chuyển giao công nghệ: chia sẻ
kiến thức từ những tổ chức/quốc gia có bí quyết sản xuất vaccine cho những tổ
chức/quốc gia đang phát triển (không có bí quyết). Tuy nhiên, việc này cũng còn phụ
thuộc vào cả năng lực tiếp thu của các tổ chức/quốc gia tiếp nhận và khả năng chuyển đổi
vào thực tiễn sản xuất vaccine.
Vào cuối thế kỷ XX, công nghệ sản xuất nhiều loại vaccine cơ bản đã bắt đầu được
chuyển giao cho các nước đang phát triển để gia tăng khả năng tiếp cận với vaccine, nhờ
đó, sức khỏe người dân đã được cải thiện rõ rệt. Việc xem xét, chuyển giao công nghệ
sản xuất vaccine thường được cân nhắc đối với các căn bệnh có ảnh hưởng lớn trên toàn
cầu nhưng chỉ có một số ít các nhà sản xuất ở các nước phát triển có khả năng sản xuất.
Một số chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine theo hướng này có thể kể đến như:
“Kể từ năm 2000, thị trường vaccine toàn cầu đã tăng gần gấp 3 lần - đạt hơn 17 tỷ USD doanh thu vào giữa năm
2008, và đưa ngành công nghiệp vaccine trở thành một trong những ngành phát triển nhanh nhất trong các lĩnh vực
công nghiệp đang phát triển”, theo số liệu tổng hợp của WHO.
1
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▪ Vaccine Hib liên hợp (ngừa bệnh viêm phổi và viêm màng não) được cấp phép lần
đầu vào năm 1987, nhưng cho đến năm 1998 vaccine này không được sử dụng rộng
rãi ở các nước đang phát triển. Từ năm 1998 đến 2001, một số hoạt động chuyển
giao công nghệ đã được thực hiện, từ Viện vaccine Hà Lan (NVI) cho 3 nhà sản xuất
ở Ấn Độ và từ GlaxoSmithKline (GSK, Bỉ) cho một nhà sản xuất ở Brazil. Kết quả là
sản lượng tăng và giá vaccine giảm rõ rệt. Các nghiên cứu dịch tễ của WHO đã cho
thấy, căn bệnh này phổ biến ở nhiều quốc gia. Cùng với sự hỗ trợ tài chính từ GAVI2
cho các nước nghèo, vaccine đã được đưa vào chương trình tiêm chủng của nhiều
quốc gia.
▪ Vaccine viêm gan B tái tổ hợp: được hai công ty dược phẩm là GSK và Merck giới
thiệu ở các nước phát triển từ năm 1983. Trong hơn một thập kỷ, giá mỗi liều
vaccine lên đến 100 USD, các nước đang phát triển khó có điều kiện tiếp cận. Cuối
những năm 1990, việc chuyển giao công nghệ cho Hàn Quốc, Ấn Độ và Brazil đã
giúp giảm giá mỗi liều vaccine còn 5-7 USD. Sự gia tăng nguồn cung và hỗ trợ tài
chính từ GAVI đã giúp giảm giá vaccine xuống dưới 0,3 USD/liều, nên vaccine này
đã được đưa vào hầu hết các chương trình tiêm chủng quốc gia.
▪ Vaccine viêm màng não (chống lại một số chủng viêm màng não bao gồm: A, C, A
và C, W và Y): được giới thiệu vào cuối những năm 1990 ở một số nước châu Âu,
nhưng không được triển khai ở các nước châu Phi cận Sahara, nơi dịch bệnh viêm
màng não A đang hoành hành. Nhà sản xuất (ở các nước tiên tiến) không muốn phát
triển loại vaccine cho người dân ở khu vực này với mức giá dưới 0,5 USD/liều. Do
đó, WHO đã phối hợp với PATH3 để tạo điều kiện thuận lợi, giúp chuyển giao công
nghệ sản xuất vaccine cho Viện Huyết thanh của Ấn Độ (SII). Vaccine này được
kiểm định chất lượng và đưa vào sử dụng với giá dưới 0,5 USD/liều.
Việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine giúp gia tăng năng lực sản xuất toàn cầu,
tạo ra nhiều vaccine, với giá rẻ hơn, giúp vaccine dễ dàng tiếp cận đối với đại đa số dân
chúng, nhất là người dân các nước khu vực đang phát triển. Chuyển giao công nghệ sản
xuất vaccine chính là giải pháp hữu hiệu, hỗ trợ ngăn ngừa và chặn đứng các thảm họa
nhân đạo do dịch bệnh gây ra đối với nhân loại.
Duy Sang
----------------------------------Tài liệu tham khảo
[1] Plotkin et al. (2017). The complexity and cost of vaccine manufacturing. Vaccine.
[2] World Health Organization. (2011). Increasing access to vaccines through technology transfer
and local production. World Health Organization.
[3] World Health Organization. (2020). Global vaccine market report. World Health Organization.
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Sản xuất vaccine phòng Covid-19 và cơ hội
của Việt Nam
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng, gây nhiều tổn thất, cả về sinh
mạng con người, cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên toàn thế giới, bên cạnh
những nghiên cứu chủ động để sản xuất nội sinh vaccine phòng Covid-19, vấn đề
tiếp nhận chuyển giao công nghệ vaccine từ nước ngoài cũng đang được Chính
phủ quan tâm thúc đẩy.
Các phương thức chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine
Theo nghiên cứu của WHO về “Tăng cường khả năng tiếp cận vaccine thông qua chuyển
giao công nghệ và sản xuất tại địa phương” năm 2011, việc chuyển giao công nghệ được
thực hiện trong các giai đoạn khác nhau của tổ chức nghiên cứu, từ giai đoạn nghiên cứu
và phát triển (R&D), thông qua các quy trình thử nghiệm, đến chuyển giao quy trình sản
xuất quy mô lớn. Trong các phương thức chuyển giao công nghệ, việc chuyển giao công
nghệ từ giai đoạn thử nghiệm là phổ biến nhất, kế đến là chuyển giao các quy trình sản
xuất quy mô lớn (Hình 1).

Hình 1. Phương thức và cơ chế chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine
Nguồn: Tổng hợp và biên dịch từ báo cáo “Tăng cường khả năng tiếp cận vaccine thông qua
chuyển giao công nghệ và sản xuất tại địa phương” của WHO năm 2011

Chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho các nước đang phát triển đã góp phần đáng
kể trong việc tăng nguồn cung cấp và khả năng tiếp cận với nhiều loại vaccine. Mặc dù
chuyển giao công nghệ thường giúp cho giá vaccine giảm mạnh, nhưng với một số loại
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vaccine cơ bản, có thể gây tác dụng ngược: khi thị trường có thêm các nhà sản xuất mới,
nguồn cung vaccine có thể sớm vượt quá nhu cầu. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp
đến các công ty dược phẩm lớn, khiến các công ty này không mặn mà với việc tiếp tục
nghiên cứu, cải tiến vaccine.
Cũng theo kết quả nghiên cứu của WHO năm 2011, đối với cả 2 bên chuyển giao công
nghệ và nhận chuyển giao, rào cản lớn nhất trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất
vaccine là năng lực R&D ở các nước đang phát triển còn yếu. Việc các nhà sản xuất không
đầu tư vào R&D và các chính phủ không tạo môi trường thuận lợi về cơ sở hạ tầng nghiên
cứu, sẽ khiến cho việc chuyển giao công nghệ ít có khả năng thành công.
Thật vậy, năng lực nghiên cứu và sản xuất đến nay vẫn là một thách thức đối với các
nước đang phát triển. Đặc biệt là khi đại dịch Covid-19 vẫn đang lan rộng trên toàn thế
giới, một số quốc gia đã đề xuất với WTO về việc tạm miễn trừ bản quyền sáng chế (theo
các điều khoản trong Hiệp định TRIPS của WTO năm 1995) đối với các loại vaccine
phòng Covid-19, để bất kỳ quốc gia nào cũng có thể sản xuất vaccine mà không cần lo
lắng về bằng sáng chế, giúp tăng thêm lượng vaccine tại các nước đang phát triển. Tuy
nhiên, các hãng dược phẩm lớn đến nay vẫn phản đối gay gắt đề xuất này và cho rằng,
việc miễn trừ bản quyền sáng chế vaccine Covid-19 sẽ tạo tiền lệ đe dọa sự đổi mới, cải
tiến trong tương lai. Đồng thời, họ nhấn mạnh rằng bản quyền đối với vaccine không phải
là rào cản chính ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất, mà vấn đề là các quốc gia có thu
nhập trung bình và thấp vẫn thiếu năng lực
sản xuất, công nghệ, kỹ năng và nguyên
liệu đầu vào để sản xuất vaccine đủ chất
lượng. Chẳng hạn, vaccine Pfizer/BioNTech
yêu cầu 280 thành phần khác nhau, có
nguồn gốc từ 86 nhà cung cấp trên khắp thế
giới; quy trình sản xuất đòi hỏi thiết bị
chuyên dụng cao và công nghệ chuyển giao
phức tạp. Còn vaccine của Moderna, mặc
dù không áp dụng quy định về sáng chế
(các cơ sở hoặc hãng dược khác có thể sản
Hình 2. Bên trong nhà máy sản xuất vaccine
xuất vaccine này), nhưng việc chuyển giao
của Pfizer/BioNTech tại Đức (Nguồn: TIME)
kỹ năng và công nghệ mRNA hoàn toàn
không đơn giản. Vấn đề thiếu năng lực sản xuất và khả năng tiếp nhận công nghệ có thể
gây ra các sự cố, khiến các lô vaccine không đảm bảo chất lượng, tác động nghiêm trọng
đến niềm tin vào vaccine và quá trình xây dựng miễn dịch cộng đồng với vaccine.
Nhu cầu về vaccine Covid-19 và khả năng sản xuất tại Việt Nam
Là một trong những quốc gia có dân số khá lớn trên thế giới (96 triệu người, theo số liệu
thống kê năm 2019), thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng, nâng cao miễn dịch
cộng đồng trong cả nước, Bộ Y tế đã tiến hành đàm phán với các hãng dược lớn trên thế
giới để gia tăng lượng vaccine cung cấp cho người dân. Dự kiến, sẽ có hơn 120 triệu liều
vaccine về Việt Nam trong năm 2021 (trong đó: 5 triệu liều Moderna, 20 triệu liều Sputnik V,
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30 triệu liều AstraZeneca, 31 triệu liều Pfizer/BioNTech, 38,9 triệu liều được COVAX tài trợ).
Tuy nhiên, việc tiếp cận nguồn vaccine trên thế giới vốn không dễ dàng và việc tiêm vaccine
vẫn phải tiến hành định kỳ lâu dài. Do đó, việc thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ,
sản xuất vaccine trong nước, nhất là khi virus liên tục biến đổi; nhiều loại dịch bệnh khác
cũng có thể tiếp tục xuất hiện trong tương lai,...đang là vấn đề được Thủ tướng Chính phủ
đặt ra đối với các Bộ, ngành.
Hiện tại, Việt Nam đang nghiên cứu và phát triển 3 loại
vaccine phòng Covid-19 ở mức độ thử nghiệm lâm sàng,
là vaccine NanoCovax của Công ty Nanogen, vaccine
Covivac của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) và
vaccine của Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm
số 1 (VABIOTECH). Trong đó, NanoCovax đang được
thử nghiệm ở giai đoạn 3 (từ tháng 6 đến giữa tháng
8/20214). Nếu kết quả thuận lợi, vaccine này sẽ được
sản xuất đại trà, quy mô dự kiến khoảng 20-30 triệu
liều/năm (có thể nâng thêm công suất, khi được đầu tư).

Hình 3. Vaccine Nanocovax
(Nguồn: VNExpress)

Bên cạnh đó, vấn đề nghiên cứu chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19 từ nước ngoài
cũng rất được quan tâm. Để thúc đẩy quá trình này, Ban Chỉ đạo Chương trình nghiên
cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine phòng Covid-19 đã được thành lập. Qua
đó, Việt Nam đã đạt được một số đàm phán chuyển giao công nghệ quan trọng. Có thể kể
đến, như ký thỏa thuận (ngày 12/6) giữa VABIOTECH và Quỹ đầu tư trực tiếp (Liên bang
Nga) về việc đóng ống vaccine phòng Covid-19 Sputnik V từ bán thành phẩm với quy mô 5
triệu liều/tháng (bắt đầu từ tháng 7/2021), tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy
mô 100 triệu liều/năm. Đến ngày 28/6, VABIOTECH đã chính thức tiếp nhận lô bán thành
phẩm vaccine Sputnik V đầu tiên từ Nga và sẵn sàng cho hoạt động gia công, đóng ống,
đóng gói vaccine tại Việt Nam; ngày 16/6, Bộ Y tế làm việc trực tuyến với Bộ Y tế Cuba về
cung ứng vaccine phòng Covid-19 do Cuba sản xuất (vaccine Abdala). Viện Vắc xin và
Sinh phẩm Y tế được giao là đơn vị đầu mối tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất
vaccine Abdala tại Việt Nam.
Ở khu vực tư nhân, một tập đoàn trong nước cũng đã thảo luận, đàm phán với nhà sản
xuất (tại Mỹ) về các điều kiện chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Covid-19 từ tinh
chất mRNA. Loại vaccine này chỉ cần tiêm 1 liều duy nhất (5 mg), có khả năng bảo vệ cao
(theo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2). Nhà máy được đầu tư theo chuẩn
công nghệ của nhà sản xuất (có công suất 100-200 triệu liều/năm) dự kiến đi vào sản xuất
từ quý 4/2021 (hoặc quý 1/2022).
Có thể thấy, bên cạnh các nỗ lực tự nghiên cứu phát triển vaccine trong nước, chuyển
giao công nghệ sản xuất vaccine từ nước ngoài cũng là giải pháp rất quan trọng hiện nay
đối với nước ta. Theo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), chúng ta đang đứng
trước cơ hội lớn, trong bối cảnh các quốc gia tiên tiến có thể tạm thời bỏ bản quyền bảo
Bộ Y tế, Hội đồng đạo đức cùng Học viện Quân y, Viện Pasteur TP.HCM và Công ty Nanogen đã thống nhất đẩy
nhanh tốc độ thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 trước nửa tháng so với ban đầu, trong cuộc họp khẩn ngày 25/6/2021.
4
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hộ sở hữu trí tuệ về công nghệ sản xuất vaccine Covid-19, Việt Nam lại là một trong số rất
ít các quốc gia có hệ thống nghiên cứu đủ năng lực về công nghệ, kỹ thuật sản xuất, nhân
lực và nguyên liệu bào chế trong sản xuất vaccine, được WHO công nhận. Nếu nhận
được chuyển giao công nghệ hoặc được chuyển quyền sở hữu trí tuệ về sản xuất vaccine
Covid-19, Việt Nam hoàn toàn có khả năng và cơ hội sản xuất vaccine, không chỉ chủ
động được nguồn vaccine cho nhu cầu của chính mình, mà còn có thể chia sẻ với các
quốc gia khác.
Sang Lê
-------------------------Tài liệu tham khảo
[1] Bảo Hà. Rào cản lớn trong chuyển giao công nghệ vaccine Covid -19. https://baotintuc.vn/khoahoc-doi-song/rao-can-lon-trong-chuyen-giao-cong-nghe-vaccine-covid19-20210606091445867.htm
[2] Hoàng Lộc. Bỏ bản quyền vắc xin Covid-19: Việt Nam có cơ hội lớn. https://tuoitre.vn/bo-banquyen-vac-xin-covid-19-viet-nam-co-co-hoi-lon-20210508231545604.htm
[3] Hải Minh. Thủ tướng: "Xây dựng ngay chương trình chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19".
https://vnexpress.net/thu-tuong-xay-dung-ngay-chuong-trinh-chuyen-giao-cong-nghe-vaccinecovid-19-4290481.html
[4] T.Nguyên. Việt Nam thúc đẩy sản xuất vaccine Covid-19 trong nước, nghiên cứu chuyển giao
công nghệ từ nước ngoài. https://ncov.moh.gov.vn/en/-/6847426-4595
[5] World Health Organization. (2011). Increasing access to vaccines through technology transfer
and local production. World Health Organization.
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Hệ thống truy xuất nguồn gốc cần phù hợp
tiêu chuẩn của GS1
Khi sản phẩm, hàng hóa được giao dịch ở cấp độ toàn cầu, việc truy xuất nguồn
gốc chính xác là rất quan trọng, mang lại niềm tin cho người tiêu dùng và các đối
tác trong chuỗi cung ứng. Do vậy, hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm,
hàng hóa cần phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế GS1.

Nguồn: quatest3.com.vn
Truy xuất nguồn gốc (TXNG) là việc truy tìm quá trình hình thành và lưu thông sản phẩm
(theo dõi, nhận diện được một sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế
biến và phân phối ra thị trường). Để đáp ứng nhu cầu TXNG của thị trường, các đơn vị
cung ứng giải pháp TXNG đã xây dựng nhiều hệ thống TXNG khác nhau. Tuy nhiên, các
hệ thống TXNG này còn chưa rõ ràng, khả năng kết nối, tương tác và trao đổi thông tin
giữa các bên trong chuỗi cung ứng còn thấp hoặc không có.
Theo Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia (Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng),
các hệ thống TXNG ở Việt Nam hiện nay thường không có khả năng liên kết với hệ thống
TXNG khác, do chưa thống nhất sử dụng các hệ thống mã phân định toàn cầu theo tiêu
chuẩn của Tổ chức Phát triển và duy trì các Tiêu chuẩn toàn cầu về giao tiếp kinh doanh
GS1 (The Global Language of Business GS1), mà thường sử dụng các mã phân định có
cấu trúc tự đặt dùng trong nội bộ và không có sự quản lý, điều phối chung. Do đó, dễ xảy
ra trường hợp trùng mã giữa các hệ thống TXNG khác nhau và gây khó khăn cho việc
tương tác, trao đổi thông tin giữa các hệ thống TXNG khác nhau, khi truy nguyên sản
phẩm trước và sau, trong chuỗi cung ứng.

1

Hệ thống tiêu chuẩn GS1 bao gồm 5 nhóm chính
Tiêu chuẩn về các loại mã số: mã địa điểm toàn cầu GLN; mã thương phẩm
toàn cầu GTIN; mã quan hệ dịch vụ toàn cầu GSRN và nhãn hậu cần EAN

2

Tiêu chuẩn về các loại mã vạch: quy định yêu cầu kỹ thuật với các loại mã vạch,
được thống nhất để áp dụng chung với các loại mã số GS1.

3

Tiêu chuẩn về các gói điện tử: cấu trúc các gói tin trao đổi dữ liệu bằng điện tử (EDI).

4

Tiêu chuẩn về các mạng toàn cầu: cơ sở dữ liệu sản phẩm và các bên, trao đổi và
truyền dữ liệu như GDSN và mạng mã điện tử sản phẩm toàn cầu (EPC Global).

5

Tiêu chuẩn về thương mại qua điện thoại di động (Mobile Commerce).
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Trước sự thiếu vắng quy chuẩn chung cho các hoạt động TXNG, hiện Bộ Khoa học và
Công nghệ đang từng bước hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, lấy ý kiến góp
ý Dự thảo sửa đổi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 74/2018/NĐCP hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Dự thảo bổ sung thêm
nội dung về quản lý về TXNG sản phẩm, hàng hóa, bảo đảm hỗ trợ phát triển sản phẩm,
hàng hóa chủ lực. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất, doanh
nghiệp chủ động xây dựng, triển khai, áp dụng hệ thống TXNG phù hợp với tiêu chuẩn
quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa, nâng cao
giá trị, thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh việc xây dựng dự thảo
Nghị định, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã công bố 20 tiêu chuẩn quốc gia trong
lĩnh vực TXNG (như TCVN 12851:2019 – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng
nhận hệ thống TXNG; TCVN 13274:2020- Hướng dẫn định dạng các mã dùng cho truy
vết trong hệ thống TXNG gốc vật phẩm, hàng hóa dựa trên tiêu chuẩn GS1; TCVN
13275:2020 - Định dạng vật mang dữ quy định về định dạng vật mang dữ liệu để mã hóa
các mã truy vết,...), Bộ Khoa học và Công nghệ cũng xây dựng Cổng thông tin TXNG
sản phẩm, hàng hóa quốc gia nhằm trao đổi và khai thác thông tin giữa các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các
đơn vị đều theo chuẩn của GS1.

Hình 1: Mô hình Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia
Nguồn: nbc.gov.vn
Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc phù hợp GS1
Khi xây dựng hệ thống TXNG trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp phải đáp ứng cho nhà
cung cấp giải pháp TXNG tất cả thông tin liên quan, một cách hệ thống: tên danh mục sản
phẩm, danh mục những nguồn nguyên liệu thô để tạo ra những sản phẩm đó, quy trình
sản xuất phẩm, quy trình quản lý trong hệ thống phân phối, giấy tờ chứng nhận chất
lượng, công bố sản phẩm, mã vạch,…Từ đó, nhà cung cấp giải pháp TXNG sẽ xây dựng
quy trình TXNG và tiến hành cấp phát tem truy xuất nguồn gốc cho DN (Hình 2).
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Hình 2: Các bước xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm
Để đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn GS1 (GTC) của hệ thống TXNG của doanh
nghiệp, cần có xác nhận của GS1 (đại diện tại Việt Nam là GS1 Vietnam - Trung tâm Mã
số Mã vạch Quốc gia).
Các công đoạn xin xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn GS1 cho hệ thống quản lý TXNG của
doanh nghiệp được mô tả như Hình 3.
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ và
xem xét

Bước 2: Lập kế hoạch thực
hiện đánh giá

Bước 3: Thực hiện đánh giá

Theo đó, DN có nhu cầu đánh giá hệ thống TXNG
sẽ liên hệ, đăng ký với GS1 Việt Nam.
GS1 Việt Nam kiểm tra thông tin đăng ký của DN,
lên kế hoạch chuẩn bị đánh giá tại chỗ và gửi kế
hoạch đánh giá cụ thể tới DN.
Các chuyên gia sẽ đánh giá tại các khu vực sản
xuất, khu vực sơ chế, kết hợp với xem xét hồ sơ,
nhật ký sản xuất, phỏng vấn người lao động và
đối chiếu với các yêu cầu chuẩn (GAP, VietGAP,
GlobalGAP, ASC, BAP, các quy định của pháp
luật…).

Bước 4: Thực hiện hành
động khắc phục, phòng ngừa

Trên cơ sở kết quả đánh giá của chuyên gia, DN
tiến hành các biện pháp khắc phục. Chuyên gia
thẩm tra xác nhận các hành động khắc phục.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, cấp
giấy chứng nhận

Sau đó, hồ sơ của DN sẽ được xét duyệt làn
cuối. Nếu đạt yêu cầu, DN sẽ được cấp giấy xác
nhận hệ thống TXNG phù hợp với tiêu chuẩn
GS1.

Hình 3: Các bước xin cấp chứng chỉ hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc phù hợp với tiêu
chuẩn GS1
Việc kiểm soát trước và sau khi cấp chứng chỉ GS1 rất chặt chẽ. Hoạt động kiểm tra giám
sát tối thiểu 1 năm/lần và có thể không báo trước. Nếu hệ thống TXNG bị vi phạm (không
đảm bảo hiệu lực), giấy xác nhận sẽ bị đình chỉ.
TXNG tạo điều kiện minh bạch hóa thông tin về sản phẩm, hàng hóa: cho phép xác minh
toàn bộ quá trình, từ khâu gieo trồng (hay nguyên liệu), sản xuất, đến khâu thành phẩm
và cung cấp đến tay người tiêu dùng. TXNG theo tiêu chuẩn GS1 giúp các doanh nghiệp
gia tăng khả năng tương tác, trao đổi thông tin với các đối tác tham gia trong chuỗi cung
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ứng, giảm thiểu các mâu thuẫn làm phát sinh chi phí (nếu có). Trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp muốn phát triển thị trường, bên cạnh việc
sản phẩm phải luôn đáp ứng tốt nhất các tiêu chí về chất lượng, cần phải đặc biệt quan
tâm đến khả năng TXNG cho sản phẩm và đặc biệt, hệ thống TXNG cần đáp ứng các
tiêu chuẩn của GS1.
Vân Anh
-------------------------Tài liệu tham khảo chính
[1] Lê Anh Hưng – Trần Văn Việt. Cung cấp quy trình pháp lý cho chuỗi truy xuất nguồn gốc với bộ
tiêu chí đánh giá GTC. https://tcvn.gov.vn/2021/04/cung-cap-quy-trinh-phap-ly-cho-chuoi-truy-xuatnguon-goc-voi-bo-tieu-chi-danh-gia-gtc/
[2] Xây dựng nền tảng tin cậy cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm. http://baochinhphu.vn/Hoatdong-Bo-nganh/Xay-dung-nen-tang-tin-cay-cho-truy-xuat-nguon-goc-san-pham/434719.vgp
[3] Mai Thuỷ. Xây dựng tiêu chuẩn cho hệ thống truy xuất nguồn gốc. http://nbc.gov.vn/tintuc/xaydung-tieu-chuan-cho-he-thong-truy-xuat-nguon-goc
[4] Thanh Uyên. Đồng loạt triển khai Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc tại các địa phương.
https://tcvn.gov.vn/2021/05/dong-loat-trien-khai-de-an-100-ve-truy-xuat-nguon-goc-tai-cac-diaphuong/
[5] TPHCM lập bản đồ số về thực phẩm an toàn. https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tphcm-lap-bando-so-ve-thuc-pham-an-toan-1491877301.
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NHẬN ĐỊNH
Làn sóng thứ 4 về Covid-19 tại TP.HCM vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp, với số
bệnh nhân lây nhiễm lên đến hàng trăm ca/ngày, kể từ 18/6 (trong đó, 27/6 là ngày cao
điểm, với hơn 600 ca, nhiều hơn cả tổng số ca bệnh tại Thành phố tính từ cuối tháng
5/2021 trở về trước). Thành phố cũng bắt đầu có những tổn thất về sinh mạng, với ca tử
vong đầu tiên nhiễm biến chủng Alpha (B.1.1.7, trước đây gọi là biến thể Anh). Đến cuối
tháng 6, tổng số bệnh nhân tại Thành phố đã lên hơn 4.000 người, trong đó, 10 người đã
không qua khỏi. Dịch bệnh lan rộng khắp 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức, khiến UBND
Thành phố phải tái duy trì lệnh giãn cách xã hội qua hết tháng 6.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trên diện rộng, bên cạnh việc triển khai các
biện pháp hành chính (tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị 10 về giãn cách xã hội, tăng cường
các công tác cách ly, tiêm phòng,...), nhiều giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ phòng,
chống bệnh dịch cũng đã được Thành phố triển khai mạnh mẽ.
AI Callbot là một ví dụ. Đây là hệ thống tổng đài viên ảo, được xây dựng trên nền tảng AI
tích hợp công nghệ nhận diện giọng nói và công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, có thể
giao tiếp thông qua kênh đàm thoại, hiểu và giải quyết các vấn đề một cách tự động. Nhờ
khả năng xử lý hàng trăm nghìn cuộc gọi mỗi ngày, AI Callbot giúp rút ngắn thời gian truy
vết người nghi nhiễm (F0), người tiếp xúc gần (F1), người tiếp xúc F1 (F2), từ đó hỗ trợ
cơ quan chức năng khoanh vùng gọn, cách ly chính xác trường hợp nghi nhiễm, góp phần
ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.
Bản đồ số (bản đồ Covid-19) là một sản phẩm công nghệ hỗ trợ phòng, chống Covid-19
theo hướng tiếp cận khác. Ra mắt từ đầu tháng 6, Bản đồ Covid-19 liên tục được nghiên
cứu nâng cấp hoàn thiện. Ngoài các tính năng ban đầu như cho phép tra cứu các khu vực
đang thực hiện cách ly, các địa điểm dịch tễ, khu vực phong tỏa, bệnh viện, trung tâm y
tế…, phiên bản 2.0 gần cuối tháng đã bổ sung lớp bản đồ đô thị 3D, mang lại hình ảnh trực
quan, sinh động, giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn, phục vụ hữu hiệu các mục tiêu
phòng, chống dịch. Nhờ những tiện ích đa dạng, ngay khi mới được đưa vào sử dụng, Bản
đồ Covid-19 đã nhận được nhiều sự quan tâm và phản hồi tích cực từ người dân.
Có thể nói, việc tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ
cao vào phòng chống dịch đã được TP.HCM triển khai nhanh chóng và bước đầu đạt
được nhiều hiệu quả thiết thực. Hy vọng những quyết tâm của Thành phố, với sự hỗ trợ,
đóng góp của các nhà khoa học, qua các giải pháp công nghệ, sẽ giúp Thành phố nhanh
chóng kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, đưa các hoạt động kinh tế - xã hội sớm hồi
phục theo hướng “bình thường mới”.
BBT
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