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Thần tốc, an toàn trong tiêm vaccine phòng
Covid-19 cùng công nghệ
Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến ngày càng phức tạp, với sự xuất hiện của nhiều
biến chủng mới nguy hiểm, lây lan nhanh. Tại Việt Nam, số ca nhiễm đang liên tục
tăng. Trong bối cảnh này, bên cạnh việc khuyến cáo thực hiện nghiêm 5K, chiến
lược tiêm chủng vaccine cho toàn dân một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả
đang được Chính quyền đẩy mạnh, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ.
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 10/08 (giờ Việt Nam), trên
thế giới có tổng cộng 204.096.215 ca mắc Covid-19. Một số quốc gia Đông Nam Á đang
chống chọi với làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng. Biến thể Delta đang khiến số ca dương
tính, nhập viện và tử vong tăng cao chưa từng thấy. Indonesia là một trong những nước
đang chịu hậu quả nặng nề: chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 03-09/08), quốc gia Đông
Nam Á này đã ghi nhận 223.940 ca dương tính, số ca tử vong cũng không có dấu hiệu
giảm. Tại Việt Nam, tính đến chiều ngày 10/8, đã có 228.135 ca nhiễm, trong đó số nhiễm
mới ghi nhận trong nước riêng từ 27/4 đã là 224.198 ca.
Vaccine - giải pháp vượt qua cơn khủng hoảng mang tên Covid-19
Trước bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc
sống, nhiều chuyên gia đã nhận định, cho đến giờ, vaccine vẫn là giải pháp tốt nhất để
phòng chống Covid-19. Tiêm vaccine trên diện rộng có thể giúp tăng mức độ miễn dịch
của cộng đồng. Tức là, khi phần lớn dân số đã nhiễm và khỏi bệnh hoặc đã được tiêm
phòng vaccine, thì tác nhân gây bệnh sẽ không còn đủ số lượng cá thể để lây nhiễm, tồn
tại và nhân lên để tiếp tục quá trình lây. Đến một thời điểm nhất định, chúng sẽ bị hệ
thống miễn dịch của một cá nhân nào đó loại bỏ, trước khi tìm được nơi trú ẩn khác.
Theo thống kê, đến đầu tháng 08/2021, một nửa dân số Mỹ đã được tiêm đầy đủ vaccine
Covid-19. Với người Canada là 81% đã được tiêm ít nhất một liều và 68% dân số đã hoàn
thành tiêm chủng. Tại châu Á, Singapore đang nhanh chóng bắt kịp tốc độ tiêm chủng của
các nước phương Tây. Theo Bộ Y tế Singapore, tính đến ngày 10/07, khoảng 69% trong
tổng số 5,7 triệu dân ở Singapore đã được tiêm ít nhất một liều vaccine (tăng gấp đôi so
với 2 tháng trước), tỷ lệ người đã tiêm đủ 2 mũi đạt 40%.
Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất đã diễn ra trên toàn bộ 63
tỉnh, thành, với khoảng 19.500 điểm tiêm chủng. Thông qua chiến dịch, Việt Nam kỳ vọng
hết năm 2021 sẽ tiêm vaccine cho tối thiểu 50% người dân từ 18 tuổi trở lên và đến hết
quý I/2022 tiêm được hơn 70% dân số. Một trong những điểm mới của chiến dịch tiêm
chủng lần này là ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quy trình tiêm.
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Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19
Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 Quốc gia được Tập đoàn Viễn thông Quân đội
(Viettel) triển khai để phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng. Nền tảng này gồm 4 hệ thống:
Sổ sức khỏe điện tử, Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm
chủng Quốc gia và Trung tâm đáp ứng (MCC) .
Trong đó, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 là các hệ
thống giúp người dân đăng ký, tra cứu và cập nhật thông tin liên quan đến tiêm chủng,
còn Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng Quốc gia cho phép quản lý cơ sở tiêm chủng,
quản lý đối tượng tiêm, lập kế hoạch tiêm, triển khai quy trình tiêm, quản lý kho, xuất nhập
vật tư vaccine, thống kê tổng hợp báo cáo. Trung tâm đáp ứng (MCC) đảm nhận chức
năng cung cấp các thông tin tức thời phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành chiến
dịch tiêm chủng, với các phân hệ: quản lý tiến độ tiêm chủng; quản lý tình hình phân bổ
vaccine và quản lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng

Tiêm vắc xin COVID-19 cho công nhân tại TP.HCM
(Nguồn: nld.com.vn)

Cơ sở dữ liệu của Nền tảng quản lý
tiêm chủng Covid-19 được quản lý
tập trung, đáp ứng tiêu chuẩn đồng
bộ, minh bạch từ người dân đến các
cơ quan quản lý. Đối với ngành y tế,
nền tảng này đảm bảo mục tiêu kép,
vừa triển khai tiêm chủng nhanh,
rộng nhưng vẫn an toàn, hiệu quả,
hỗ trợ cho công tác quản lý và giám
sát. Đối với các cơ quan của Chính
phủ, nền tảng giúp nắm bắt thông tin
về khu vực, đối tượng tiêm, hoạt
động vận hành-logistics theo thời
gian thực… để đưa ra chỉ đạo nhanh
chóng và phù hợp nhất.

Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 khi đi vào vận hành đã giúp người dân có thể tham
gia tiêm chủng một cách chủ động, thuận tiện. Với việc triển khai từ ngày 21/07, TP.HCM
là địa phương đi đầu trong việc ứng dụng Nền tảng này. Nền tảng đang phát huy tốt tác
dụng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Nhờ Nền tảng, người dân tham
gia tiêm chủng nhận tin nhắn mời tiêm (từ Sở Y tế) với các khung giờ và địa chỉ tiêm rõ
ràng. Trong nội dung tin nhắn còn có đường dẫn (link) khai báo y tế, cho phép người đi
tiêm thực hiện trước khi đến điểm tiêm (trong vòng 24 giờ). Việc hướng dẫn, phân giờ cụ
thể giúp rút ngắn thời gian người dân thực hiện các thủ tục hành chính trước khi tiêm,
đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (giãn cách,
khai báo y tế và sàng lọc trước khi tiêm).
Là một trong các cấu phần của Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 Quốc gia, ngoài việc
cũng cho phép tiến hành đăng ký tiêm chủng vaccine như Cổng thông tin tiêm chủng Covid19, ứng dụng di động Sổ sức khỏe điện tử còn giúp cho người dân quản lý thông tin sức
khỏe bản thân và chủ động trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cá nhân. Nhờ vậy,
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theo ghi nhận của VietNamNet (thời điểm ngày 12/07), ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử đã
xếp top 1 trên bảng xếp hạng các ứng dụng miễn phí
phổ biến nhất, ở cả hệ điều hành Android và iOS,
với hơn 2,4 triệu lượt tải về. Ứng dụng có những
chức năng chính là:
- Đăng ký tiêm vaccine Covid-19: cho phép người
dân đăng ký tiêm vaccine một cách nhanh chóng,
đơn giản và trực tuyến. Sau khi tải và cài đặt ứng
dụng, người dùng cần đăng ký tài khoản (với các
thông tin gồm tên, số điện thoại, mật khẩu). Để
đăng ký tiêm vaccine, người dùng phải khai báo các
Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử
thông tin về tiền sử tiêm, thông tin đăng ký và xác
nhận đồng ý tiêm chủng. Các thông tin này sẽ được chuyển về cơ quan chức năng để
tổng hợp, xếp lịch và thông báo lại cho người dân (qua số điện thoại đã đăng ký) khi có kế
hoạch tiêm chủng.
- Cập nhật nhanh các triệu chứng bất thường sau khi tiêm vaccine Covid-19: cung
cấp phiếu khảo sát phản ứng sau tiêm cho người dân khai báo, giúp các cơ sở y tế nắm
bắt tình hình sức khỏe của người tiêm. Ứng dụng còn giúp kết nối với tổng đài cơ quan y
tế để thông báo nhanh, khi gặp các triệu chứng bất thường sau tiêm (thông qua nút gọi
ngay trên trang chính ứng dụng).
- Cung cấp giấy chứng nhận đã tiêm chủng vaccine Covid-19: sau khi đăng ký thông
tin cá nhân trên Sổ sức khoẻ điện tử, hệ thống sẽ tạo ra mã QR Code cá nhân (mã số sức
khỏe) với hai màu đen và trắng. Mã này sẽ chuyển sang màu vàng (sau khi người dân
được tiêm một mũi vaccine và thông tin này đã được cập nhật vào hệ thống), là màu xanh
lá cây, khi hệ thống ghi nhận người dân đã tiêm đủ hai mũi. Người dân có thể quét mã QR
Code cá nhân để biết được tình trạng tiêm chủng của mình (số mũi vaccine, chủng loại
vaccine) và trình báo khi cần di chuyển qua các điểm kiểm dịch. Theo thống kê của
Viettel, đã có gần 3,5 triệu người Việt Nam có chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử.

Những người tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ có QR code chứng nhận màu xanh lá cây.
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- Kết nối với các thiết bị đo nhịp tim, huyết áp: ứng dụng có thể kết nối với các thiết bị
đo chỉ số nhịp tim, huyết áp, giúp người dùng chủ động nắm được tình hình sức khoẻ của
mình, cũng như dễ dàng xem lại lịch sử các lần đo trước.
Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử được kết nối trực tiếp với Hệ thống hồ sơ sức khỏe cá
nhân của Bộ Y tế. Xét về lâu dài, ứng dụng này tạo ra kênh kết nối người dân với các cơ
sở y tế để chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe đến các bác sĩ. Trong tương lai, người
dân có thể đặt lịch khám hoặc trao đổi trực tuyến với bác sĩ để được tư vấn, chăm sóc
thông qua ứng dụng này.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng nghiêm trọng, việc triển khai mạnh mẽ các
ứng dụng công nghệ là giải pháp rất đúng đắn và vô cùng cấp thiết, hỗ trợ cho chiến dịch
tiêm chủng có thể diễn ra nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, đẩy nhanh quá trình tiến tới
miễn dịch cộng đồng, giúp các hoạt động kinh tế - xã hội của Thành phố, của cả nước
sớm có điều kiện trở lại trạng thái bình thường mới. Đây cũng là mong mỏi của tất cả
chúng ta.
Như Hà
----------------------------------Tài liệu tham khảo chính
[1] Bản tin cập nhật COVID-19 tính đến 06h00 ngày 10/8/2021.https://vncdc.gov.vn/ban-tin-capnhat-covid-19-tinh-den-06h00-ngay-1082021-nd16342.html
[2] Đạt mốc tiêm chủng ấn tượng, Singapore vạch lộ trình 'sống chung với Covid-19'.
https://cdcquangtri.vn/news/tin-the-gioi/dat-moc-tiem-chung-an-tuong-singapore-vach-lo-trinhsong-chung-voi-covid-19-620.html
[3] Minh Thi. Viettel triển khai nền tảng quản lý tiêm chủng phòng COVID-19 quốc gia.
http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Viettel-trien-khai-nen-tang-quan-ly-tiem-chung-phongCOVID19-quoc-gia/437585.vgp
[4] Huyên Nguyên. Ứng dụng công nghệ trong tiêm chủng vaccine COVID-19 tại TPHCM: Tiêm
nhanh, giảm thủ tục, đảm bảo an toàn. https://laodong.vn/y-te/ung-dung-cong-nghe-trong-tiemchung-vắc-xin-covid-19-tai-tphcm-tiem-nhanh-giam-thu-tuc-dam-bao-an-toan-922551.ldo
[5] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.
http://sotttt.thainguyen.gov.vn/tin-tuc/-/asset_publisher/LgMJqmfcY8Ds/content/huong-dan-cai-atva-su-dung-ung-dung-so-suc-khoe-ien-tu-l
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Chuyển đổi số tại Thành phố Thủ Đức ứng
biến đại dịch Covid-19
Hiện thực hóa mục tiêu phát triển thành khu đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng
tạo của TP.HCM, Thành phố Thủ Đức đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, với việc
triển khai nhiều ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trong phòng chống dịch bệnh Covid19 hiện nay.
Cơ sở hình thành đô thị thông minh, sáng tạo
Tháng 1/2020, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 202/QĐ-UBND về duyệt Đề án hình
thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông giai đoạn 2020-2035, với
mục tiêu liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đổi mới quản trị nhà nước theo
hướng chuyển đổi số mạnh mẽ.

Thành phố Thủ Đức sẽ trở thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao, mô hình phát triển dựa trên
kinh tế tri thức, kinh tế số (Ảnh: Thanh niên)

Cụ thể, thành phố Thủ Đức (Thủ Đức) sẽ hình thành và phát triển trên hệ thống mạng lưới
đô thị quốc gia và là đô thị loại 1 trực thuộc TP.HCM, đồng thời, được kỳ vọng trở thành
trung tâm siêu máy tính, trung tâm khởi nghiệp và công viên phần mềm lớn nhất nước, trở
thành thành phố 5G, thúc đẩy sự phát triển chung của TP.HCM trong thời gian không xa.
Để thực hiện những mục tiêu này, ngay từ rất sớm, TP.HCM đã hợp tác với Tập đoàn Bưu
chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phát sóng thử nghiệm thương mại 5G, đưa Thủ Đức trở
thành địa phương thứ 3 trên cả nước được phủ sóng 5G. Tiếp đó, tháng 4/2021, TP.HCM
chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn VNPT để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong
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lĩnh vực quản lý, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh, đặc
biệt là các ngành trọng yếu như y tế, giáo dục, giao thông, tài nguyên môi trường…
Về các giải pháp xây dựng Thủ Đức trở thành khu đô thị thông minh, theo ông Hoàng
Tùng (Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức), định hướng phát triển thời gian tới sẽ hình
thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu vực trọng điểm gắn với 8 khu vực chức
năng phát triển Thủ Đức: khu đô thị mới Thủ Thiêm là trung tâm công nghệ tài chính; khu
Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc là trung tâm thể thao và sức khỏe; Khu
Công nghệ cao là trung tâm sản xuất tự động hóa và khu công viên khoa học; khu Đại học
Quốc gia là trung tâm công nghệ thông tin và công nghệ giáo dục; khu Tam Đa, Long
Phước là trung tâm công nghệ sinh thái; khu Trường Thọ là đô thị tương lai; khu Trung
tâm kết nối giao thông Vùng Đông Nam Bộ, khu cảng quốc tế Cát Lái; trung tâm khởi
nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Song song đó, Thủ Đức cũng đang đề xuất thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp, xúc
tiến đầu tư và phát triển nguồn nhân lực nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh
nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để mời gọi đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhóm
và tạo mạng lưới liên kết, cải thiện tình trạng giao thông và môi trường.
Theo Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, các khu công nghệ tại Thủ Đức chiếm khoảng
40% tổng kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM, là nơi thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các
tập đoàn lớn như Intel, Samsung… Bên cạnh đó, Thủ Đức cũng là nơi cung ứng nguồn
nhân lực và các sản phẩm nghiên cứu khoa học, với những cơ sở đào tạo lớn như Đại
học Quốc gia TP.HCM, Đại học Fulbright, Đại học Nông Lâm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật...
Kết hợp với khu đô thị mới Thủ Thiêm (nơi sẽ đặt trung tâm tài chính khu vực và quốc tế),
sẽ hình thành một tam giác phát triển rất quan trọng với 3 trục chủ lực: công nghệ cao nguồn nhân lực - trung tâm tài chính.
Đây chính là những cơ sở góp phần tạo nên tiền đề cho các chặng đường phát triển của
Thủ Đức trong chiến lược phát triển của TP.HCM.
Ứng dụng công nghệ số trong đại dịch Covid-19
Vừa thành lập chưa lâu (1/1/2021), Thủ Đức đã phải đương đầu với làn sóng dịch Covid19 lần thứ 4, với nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, biến khó khăn thành cơ hội, Thủ
Đức đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số bằng cách triển khai nhiều ứng dụng công
nghệ, hỗ trợ người dân và quản lý dịch bệnh.
Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Thủ Đức đã nhanh chóng triển khai nhiều tiện tích
công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Đáng chú ý là các ứng dụng
công nghệ GIS để quản lý số ca nhiễm và hỗ trợ người dân mua sắm trực tuyến, mang
tên “Thủ Đức Covid” và "Thủ Đức mua sắm". Hai ứng dụng này được Trung tâm Ứng
dụng hệ thống thông tin địa lý (HCMGIS - thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM)
nghiên cứu xây dựng và triển khai theo đặt hàng của Thủ Đức.
“Thủ Đức Covid”
Là ứng dụng công nghệ GIS trong việc quản lý dịch bệnh Covid-19. Khi truy cập ứng dụng
(tại địa chỉ: https://thuduc-covid.hcmgis.vn/), người dùng có thể theo dõi thông tin các ca
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bệnh và liên quan (F0-F1-F2) theo diễn tiến từng ngày, khả năng lây lan và biểu đồ các
phường có ca nhiễm cao.
Cụ thể, ứng dụng gồm các tính năng chính là bản đồ, quản lý Covid-19, phân tích không
gian, quản lý các lớp dữ liệu, thống kê báo cáo. Các công cụ phân tích và thống kê báo
cáo cho phép phân tích các ca dương tính, nghi nhiễm, diễn tiến Covid, vùng cách ly,
điểm phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung…

Các lớp dữ liệu trong ứng dụng Thủ Đức Covid

Đáng chú ý, ứng dụng còn cung cấp các lớp dữ liệu chi tiết như: ranh giới khu phố, ranh
giới phường, bản đồ quản lý các cơ sở cách ly tập trung, điều trị y tế, xét nghiệm; bản đồ,
số liệu, biểu đồ để đánh giá tình hình dịch bệnh theo từng ngày, xem thông tin diễn tiến ca
bệnh F0-F1-F2 theo từng ngày, đánh giá khả năng lây lan, đánh giá nguồn lây Covid-19,
biểu đồ địa phương có số ca nhiễm cao…
Những tiện ích trên ứng dụng giúp các cơ quan thuận tiện hơn trong việc quản lý dịch
bệnh. Đối với người dân, có thể biết được tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang sinh
sống, làm việc, để có biện pháp bảo vệ, phòng dịch. Thông tin từ Sở Khoa học và Công
nghệ TP.HCM cho biết, sau khi triển khai thành công tại Thủ Đức, hệ thống thông tin địa lý
(GIS) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được triển khai tại các quận,
huyện khác của TP.HCM.
"Thủ Đức mua sắm"
Diễn biến phức tạp của Covid-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động mua sắm của người
dân, nhất là những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao như Thủ Đức. Với phương châm “Mua
sắm an toàn - Đẩy lùi Covid’’, ứng dụng “Thủ Đức mua sắm’’ đã hỗ trợ người dân Thủ
Đức dễ dàng tìm kiếm các điểm bán hàng gần vị trí của mình, bảo đảm việc phân tuyến
mua sắm hàng hóa, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp tại các khu chợ.

9

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

SỐ 08/2021

Cụ thể, ứng dụng cập nhật dữ liệu của hơn 400 chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa
bàn Thủ Đức. Khi truy cập vào địa chỉ https://thuduc-muasam.hcmgis.vn, người dân sẽ
được hướng dẫn đến nhiều địa điểm mua sắm lương thực, hàng hóa thiết yếu.

Giao diện của ứng dụng bản đồ mua sắm trực tuyến tại Thủ Đức

Việc tra cứu thông tin để mua sắm trực tuyến được thực hiện theo 3 bước:

Bên cạnh đó, ứng dụng còn cung cấp thông tin các số điện thoại hotline, website để người
dân đặt hàng trực tuyến tại các điểm bán hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, khi có
nhu cầu.
Ứng dụng “Thủ Đức mua sắm” không chỉ giúp người dân có thể tham khảo thông tin, đi
chợ, mua sắm trực tuyến hiệu quả hơn, mà còn đảm bảo cho việc việc cung ứng lương
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thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân thông suốt mà vẫn giữ được quy tắc 5K, không
gây ùn ứ, tập trung đông người.
Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan rộng và chưa có dấu hiệu thuyên giảm, trong đó,
TP.HCM đang là địa phương phải đối mặt làn sóng bùng phát dữ dội nhất trong cả nước,
với nhiều hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế-xã hội và nhân mạng, thì ngoài vaccine,
những chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và sản xuất, sinh hoạt hàng ngày là rất quan
trọng, là “tấm khiên công nghệ’’ giúp Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung, ứng phó tốt
hơn với dịch bệnh.
Hiệu quả bước đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số không chỉ góp phần
quan trọng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, mà còn cho thấy khả
năng chuyển đổi số linh hoạt của Thủ Đức, đáp ứng được kỳ vọng trở thành khu đô thị
sáng tạo, tương tác cao, mô hình phát triển dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số trong
tương lai của TP.HCM.
Thu Hà
----------------------------------Tài liệu tham khảo chính
[1] UBND TP.HCM. Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 18/1/2021 về duyệt Đề án hình thành và
phát triển Đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP giai đoạn 2020-2035.
[2] Hải Liên. TPHCM duyệt Đề án hình thành và phát triển Đô thị sáng tạo, tương tác cao phía
Đông TP giai đoạn 2020-2035. https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tphcm-duyet-de-an-hinh-thanhva-phat-trien-do-thi-sang-tao-tuong-tac-cao-phia-dong-tp-giai-doan-202-1491873719
[3] Bộ Khoa học và Công nghệ: Xây dựng Thành phố Thủ Đức trở thành đô thị kiểu mẫu về phát
triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19875/xaydung-thanh-pho-thu-duc-tro-thanh-do-thi-kieu-mau-ve-phat-trien-khoa-hoc--cong-nghe-va-doi-moisang-tao.aspx
[4] Lam Vân. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục chuyển giao giải pháp GIS trong phòng chống
dịch Covid-19 cho 11 quận, huyện. https://dost.hochiminhcity.gov.vn/hoat-dong-so-khcn/so-khoahoc-va-cong-nghe-tiep-tuc-chuyen-giao-giai-phap-gis-trong-phong-chong-dich-covid-19-cho-11quan-huyen/
[5] Kiều Phong.Thành ủy TP Thủ Đức xác định giải pháp đưa TP thành đô thị thông minh, sáng
tạo.
https://www.sggp.org.vn/thanh-uy-tp-thu-duc-xac-dinh-giai-phap-dua-tp-thanh-do-thi-thongminh-sang-tao-717262.html
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Blockchain – Từ tiền điện tử đến công cụ
hỗ trợ phòng chống Covid-19
Phần 1: Blockchain – không chỉ là ứng dụng tiền điện tử
Nói đến blockchain, đa phần người ta nghĩ ngay đến các loại tiền điện tử, mà trong
đó, ít người không biết đến giai thoại lên quan đến 2 ổ bánh pizza của PapaJohn,
được giao dịch với mức giá 10.000 Bitcoin vào ngày 22/5/2010 (hơn 440 triệu USD,
giá ngày 8/8/2021). 11 năm đã trôi qua kể từ thương vụ trên, ngày nay, công nghệ
blockchain đã có rất nhiều ứng dụng trong đời sống thực tiễn, ngoài các ứng dụng
như phương tiện thanh toán điện tử ở nhiều nước trên thế giới.
Khái quát về blockchain
Blockchain là hệ thống cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối được liên
kết với nhau bằng mã hóa phức tạp, có thể tiếp tục mở rộng theo thời gian, được quản lý
trực tiếp bởi những người tham gia hệ thống, không thông qua trung gian.
Hai khái niệm “block” và “chain” xuất hiện lần đầu vào năm 2008, khi một người/nhóm người
với bút danh Satoshi Nakamoto giới thiệu Bitcoin, một phiên bản tiền điện tử ngang hàng (peerto-peer hay P2P), cho phép các khoản thanh toán trực tuyến được gửi trực tiếp từ một bên
sang bên khác mà không cần thông qua tổ chức tài chính. Trong đó, blockchain đóng vai trò là
sổ cái, theo dõi tất cả các giao dịch Bitcoin và không lưu trữ trong riêng một máy chủ hoặc trung
tâm dữ liệu nào. Ngược lại, nó được phân phối trên toàn thế giới thông qua một mạng lưới các
máy tính ngang hang, với vai trò lưu trữ dữ liệu và thực thi các tính toán. Mỗi máy tính đại diện
cho một “nút” của mạng lưới blockchain và mỗi nút đều có một bản sao của tệp sổ cái. Mỗi giao
dịch đã xảy ra (hoặc đang chờ xử lý) sẽ được nhóm lại và lưu trữ trong một cấu trúc cố định
được gọi là khối (Block). Thông qua thuật toán đồng thuận, khi mỗi khối được xác nhận là đúng
và có độ tin cậy, thì khối đó sẽ được liên kết vào chuỗi (Chain) (Hình 1).

Hình 1. Minh họa quy trình hoạt động của blockchain trong giao dịch
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Mỗi khối (Block) bao gồm 3 loại thông tin chính:
•

•

•

Dữ liệu: dữ liệu trong mỗi khối phụ thuộc vào loại blockchain (Ví dụ: blockchain của
Bitcoin chứa thông tin người gửi, người nhận tiền và số Bitcoin được giao dịch;
blockchain về y tế sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân, lịch sử khám sức khỏe,…)
Mã băm (Hash): mỗi khối có một mã băm để nhận dạng khối và các dữ liệu trong khối
đó. Mã này là duy nhất, nó tương tự như dấu vân tay. Khi có bất kỳ một thay đổi nào
trong khối thì mã băm cũng sẽ thay đổi.
Mã băm đối chiếu (Hash of previous block): là mã băm của khối phía trước để tạo thành
chuỗi. Bất cứ sự thay đổi một khối sẽ khiến các khối tiếp theo không phù hợp.

Khi mỗi khối mới được thêm vào
blockchain, nó được liên kết đến khối
trước bằng cách sử dụng những mã
băm tương ứng. Từ một khối bất kỳ,
có thể truy cập tất cả các khối trước
đó và các khối tiếp theo trong chuỗi
liên kết. Vì vậy, cơ sở dữ liệu trong
blockchain lưu trữ lịch sử đẩy đủ và
không thể xóa của tất cả các giao dịch
được thực hiện từ lần đầu tiên. Bất kỳ
việc thay đổi thông tin trong một khối
Hình 2. Liên kết các khối trong Blockchain
thì các khối tiếp theo đó sẽ không còn
phù hợp nữa do mối liên kết bằng mã
băm đối chiếu sẽ bị sai (Hình 2). Với thiết kế này, blockchain giúp chống lại việc thay đổi của
dữ liệu, một khi dữ liệu đã được ghi vào blockchain thì sẽ không có cách nào thay đổi được
dữ liệu mà chỉ có thể bổ sung dữ liệu thống qua một khối mới và có sự đồng thuận của tất cả
cá nhân tham gia. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống các máy tính cấu hình “khủng” có thể
can thiệp nhằm tính toán lại mã băm liên kết các khối và làm giả mạo thông tin trong khối. Vì
vậy, blockchain còn được trang bị thêm các loại thuật toán đồng thuận, phổ biến nhất là thuật
toán bằng chứng công việc (Proof of work – PoW)1 và thuật toán bằng chứng cổ phần (Proof
of Stake – PoS)2.
Qua các cơ chế hoạt động trên, có thể thấy blockchain có những tính chất:
•

Minh bạch: blockchain đảm bảo tính minh bạch thông qua chuỗi mã hóa, không qua bất
kỳ một bên thứ ba nào để đảm bảo quyền riêng tư của người tham gia giao dịch.

Thuật toán bằng chứng công việc (PoW): cơ chế hoạt động của PoW là làm chậm lại quá trình hình thành
những khối block mới. Nếu muốn thay đổi dữ liệu của một khối, người can thiệp giả mạo sẽ phải tính toán lại
toàn bộ bằng chứng công việc của những khối tiếp theo, độ khó bằng chứng công việc được xác định bằng
số khối trung bình tạo ra mỗi giờ, độ khó sẽ tăng lên nếu các khối được tạo quá nhanh.
2 Thuật toán bằng chứng cổ phần (PoS): cơ chế hoạt động của PoS là xác minh các giao dịch bằng cách lựa
chọn ngẫu nhiên dựa trên cổ phần của người tạo ra khối mới trong hệ thống. Người này phải đặt 1 khoản phí
nhất định (stake), nếu không xác nhận một giao dịch giả mạo nào thì phí này sẽ được hoàn; ngược lại, phí
này sẽ mất nếu người này thực hiện xác nhận một giao dịch giả mạo. Như vậy, sẽ rất mất thời gian và chi
phí để thực hiện một xác nhận một khối block giả.
1
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•

Quyền lực ngang hàng: blockchain phân phối quyền lực thông qua một mạng lưới
ngang hàng (P2P), không một tổ chức nào có thể đơn phương tắt hệ thống, ngay cả khi
một tổ chức nào đó tham gia hệ thống bị loại bỏ thì hệ thống vẫn tồn tại.

•

Bảo mật: blockchain là một hệ thống được sao chép và chia sẻ, chống giả mạo, các khối đã
được thêm vào hệ thống không thể thay đổi nhờ các hàm băm mật mã một chiều.

•

Quyền sở hữu: thông qua khóa công khai (Public key) và khóa riêng tư (Private key),
blockchain không chỉ đảm bảo một giao dịch không bao giờ được lưu 2 lần mà còn
khẳng định quyền sở hữu của mỗi sản phẩm (ví dụ: tiền điện tử, tài sản trí tuệ, bất động
sản,…), cũng như đảm bảo mỗi giao dịch là bất biến và không thể hủy bỏ.

•

Hợp đồng thông minh (Smart Contract): thuật ngữ này diễn tả khả năng tự động tạo ra
các điều kiện và tiến hành các thỏa thuận của hệ thống máy tính bằng cách sử dụng
công nghệ blockchain. Tất cả quá trình hoạt động của Smart Contract đều được thực thi
một cách tự động và không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Hiện tại, công nghệ blockchain được chia làm 4 nhóm, ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực:
•

Blockchain công cộng (Public Blockchain): không có giới hạn truy cập, bất kỳ ai có kết
nối Internet đều có thể truy cập nền tảng blockchain để trở thành một nút trong hệ thống
(2 blockchain công cộng lớn và được biết đến nhiều nhất là Bitcoin và Ethereum);

•

Blockchain riêng tư (Private Blockchain): quy mô nhỏ hơn và thường được vận hành
trong mạng nội bộ dưới sự kiểm soát của một tổ chức, không ai có thể tham gia trừ khi
được quản trị mạng cho phép. Ngoài ra, quyền truy cập của người tham gia và xác thực
cũng bị hạn chế (một số lĩnh vực ứng dụng blockchain riêng tư: chuỗi cung ứng, quyền
sở hữu tài sản, bỏ phiếu nội bộ, quản lý bí mật thương mại,…);

•

Blockchain hỗn hợp (Hybrid blockchain): kết hợp các yếu tố của blockchain riêng tư
và công khai. Hệ thống cho phép các tổ chức kiểm soát ai có thể truy cập vào dữ liệu cụ
thể được lưu trữ trong blockchain và dữ liệu nào sẽ được công khai (một số lĩnh vực ứng
dụng blockchain hỗn hợp: bất động sản, dịch vụ tài chính, hồ sơ y tế…);

•

Blockchain liên hợp (Consortium Blockchain): có các tính năng blockchain riêng tư
và công khai như blockchain hỗn hợp, nhưng khác ở chỗ nhiều tổ chức cộng tác trên
một mạng phi tập trung. Về cơ bản, blockchain liên hợp là một blockchain riêng tư với
quyền truy cập hạn chế vào một nhóm cụ thể, loại bỏ các rủi ro đi kèm với chỉ một thực
thể kiểm soát mạng trên một blockchain riêng (một số trường hợp sử dụng blockchain
liên hợp: ngân hàng, thanh toán, chuỗi cung ứng, chăm sóc sức khỏe,…)

Blockchain là một trong những công nghệ tiềm năng đang trên đà phát triển và có nhiều
ứng dụng trên thế giới. Hiện tại, theo nhiều chuyên gia, blockchain đang bước vào giai
đoạn phát triển thứ ba3 với một loạt ứng dụng trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, giải trí,
web, các giải pháp IoT, lưu trữ hay bảo mật mới,…Trong đó, không thể bỏ qua những ứng
dụng của blockchain trong phòng chống đại dịch Covid-19 hiện nay.

“Công nghệ blockchain đã qua giai đoạn 1.0 với chủ yếu là các ứng dụng về tiền mã hóa (2014). Nó cũng
đã qua giai đoạn phát triển Blockchain 2.0 với các hợp đồng thông minh (2017), trong lúc các ứng dụng nền
tảng tài chính phi tập trung đã phát triển tương đối phổ biến.” Theo Changpeng Zhao, nhà sáng lập và CEO
Công ty công nghệ Binance tại sự kiện “Vietnam Blockchain Day” ngày 3/4/2021 ở TP.HCM.
3
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Mời quý bạn đọc theo dõi tiếp Phần 2: Blockchain hỗ trợ phòng chống Covid-19 trong
Thông tin chuyên đề Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số tới.
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Đưa hàng Việt vào thị trường Mỹ
Nổi tiếng là thị trường có yêu cầu cao, hàng hóa ở Mỹ, dù là sản xuất trong nước
hay được gia công ở nước thứ ba, đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất
lượng. Người Mỹ chỉ sử dụng hàng hóa nếu biết rõ xuất xứ, nhãn hiệu và an toàn
khi sử dụng. Muốn đưa hàng vào Mỹ, ngoài việc đảm bảo chất lượng hàng hóa, cần
xây dựng thương hiệu và có chiến lược tiếp cận phù hợp.
Mỹ - Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam
Bên cạnh việc tận dụng cơ hội từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các nỗ lực liên tục,
bền bỉ, khai thác hiệu quả lợi thế từ các hiệp định song phương và đa phương với Mỹ của
cộng đồng doanh nghiệp đã đưa Việt Nam từ vị trí thứ 12 lên vị trí thứ 6 trong danh sách
các nước xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 6/2021, kim ngạch xuất khẩu từ
Việt Nam sang Mỹ đạt 45,58 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm trước.
Bảng 1: Trị giá xuất khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn trong 6
tháng/2021 và so với 6 tháng/2020
Xuất khẩu
Thị trường

Trị giá (Tỷ USD)

So với cùng kỳ
năm 2020 (%)

Tỷ trọng (%)

Châu Á

75.31

22.2

47.6

- ASEAN

13.9

28.2

8.8

- Trung Quốc

24.49

24.8

15.5

- Hàn Quốc

10.32

13.3

6.5

- Nhật Bản

10.06

8.2

6.4

Châu Mỹ

53.88

45.6

34.0

- Mỹ

45.58

44.7

28.8

Châu Âu

24.82

20.1

15.7

- EU (27)

19.38

18.2

12.2

Châu Đại Dương

2.59

27.7

1.6

Châu Phi

1.74

20.0

1.1

158.34

29.0

100.0

Tổng

Nguồn: Tổng Cục Hải quan
Phân tích định kỳ (so sánh 6 tháng đầu năm 2020 và 2021) của Tổng Cục Hải quan về
tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa cho thấy, Mỹ không chỉ là thị trường nhập khẩu hàng
dệt may lớn nhất của Việt Nam (chiếm 49,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả
nước) mà còn là thị trường nhập khẩu lớn của các nhóm khác như: điện thoại các loại và
linh kiện (đạt 4,3 tỷ USD, tăng 8,4%); máy vi tính sản phẩm điện tử (5,76 tỷ USD, tăng
31,5%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác (đạt 7,73 tỷ USD, tăng 105,2%). Có
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thể thấy rằng, trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam hiện nay, thị trường Mỹ
đang chiếm tỷ trọng rất lớn.
Hàng xuất khẩu cần có thương hiệu
Theo các chuyên gia kinh tế, Mỹ là thị trường dành cho các doanh nghiệp có thương hiệu,
thực hiện tốt các tiêu chuẩn pháp lý, quy tắc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm và có đội
ngũ làm việc chuyên nghiệp. Xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ cần phải có thương hiệu, và là
con đường tất yếu và bền vững để chinh phục người tiêu dùng quốc tế.
Hiện nay, do chưa phát triển được khâu thiết kế, nguyên phụ liệu chủ yếu nhập khẩu nên
một số ngành sản xuất ở Việt Nam (như may mặc, da giày, điện tử) phần lớn là gia công,
chưa có thương hiệu khi xuất sang Mỹ. Một số ngành khác như nông sản, chế biến lương
thực, thực phẩm,... đã có nhiều thương hiệu xuất khẩu vào thị trường Mỹ (và quốc tế),
như Vinamilk, Sabeco, Masan Consumer, Vincom Retail,…
Điển hình như Vinamilk. Từ năm 1998 Vinamilk đã từng bước xâm nhập thị trường thế
giới, qua việc xuất khẩu sang thị trường Trung Đông. Mở rộng phạm vi hoạt động,
Vinamilk có các nhà máy sản xuất tại New Zealand (nhà máy Miraka), Campuchia (nhà
máy Angkor), văn phòng đại diện tại Thái Lan và công ty con ở Ba Lan. Tại Mỹ, năm 2013,
Vinamilk đã đầu tư vào nhà máy Driftwood. Tính đến nay, thương hiệu Vinamilk đã có mặt
trên 40 quốc gia trên thế giới. Với Bia Sài Gòn (Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước
giải khát Sài Gòn – SABECO), một trong những thương hiệu quốc gia với lịch sử hình
thành hơn 145 năm, các thị trường khó tính cũng lần lượt được chinh phục. Đến nay,
thương hiệu Bia Sài Gòn đã hiện diện ở 38 quốc gia, như Mỹ, Anh, Pháp, Đức,Thụy Điển,
Thụy Sĩ, Nga, Đan Mạch, Tây Ban Nha,… Ở ngành gia vị, nước mắm Mami (nguồn gốc là
nước mắm Phan Thiết) của Công ty Cổ phần Pacific Foods đã được các thị trường Mỹ,
Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản biết đến từ hơn 10 năm qua. Từ đầu năm 2019, qua sàn
thương mại điện tử Amazon, nước mắm Mami càng được nhiều nước biết đến hơn.
Góp mặt với các nhóm ngành hàng thực phẩm và đồ uống,... trong nỗ lực đưa hàng
thương hiệu Việt ra thế giới, gần đây nhất, thương hiệu VinFast (ngành ô tô) của Tập
đoàn VinGroup đã chính thức đưa các chi nhánh tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan vào
hoạt động (ngày 12/7/2021).

Hình 1. Logo Vinfast ở Quảng trường Thời Đại (Mỹ)
Nguồn: Baomoi.com
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Một số nhận định từ doanh nghiệp nước ngoài cho thấy, thương hiệu Việt Nam đang dần
trở nên phổ biến, được ưa chuộng và khẳng định được chỗ đứng trên thị trường quốc tế.
Doanh nghiệp Việt và con đường vào thị trường Mỹ
Để xuất khẩu vào thị trường Mỹ, chắc chắn không phải là việc dễ dàng. Đây là thị trường
có nhiều quy định khắt khe, phức tạp. Tùy thuộc vào loại hàng hóa xuất khẩu mà doanh
nghiệp phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật khác nhau. Nếu không đáp ứng
được, hàng hóa sẽ bị đào thải. Điều này thể hiện rõ nhất ở chỗ, nhiều doanh nghiệp gặp
thiệt hại nặng khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ, nhưng không đáp ứng được các
quy định của Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA).
Vượt qua được hàng rào kỹ thuật của Mỹ mới chỉ là một điều kiện cần, để thành công,
doanh nghiệp còn luôn phải chú ý tạo dựng được uy tín của thương hiệu, chống hàng giả
hàng nhái, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và chính bản thân doanh nghiệp. Việc
xây dựng thương hiệu tốt sẽ là tiền đề giúp các doanh nghiệp có thể thâm nhập sâu vào
thị trường Mỹ.
Theo ThS. Nguyễn Văn Tâm (Khoa Kinh doanh thương mại, Trường Đại học Văn Lang),
quy trình xây dựng thương hiệu gồm có các nội dung (Hình 2):

Bước • Xây dựng tầm nhìn thương hiệu
1
Bước • Xây dựng chiến lược thương hiệu
2
Bước • Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu
3
Bước • Lập kế hoạch quảng bá thương hiệu
4
Bước • Đánh giá và đo lường sức khỏe thương hiệu
5
Hình 2. Quy trình xây dựng thương hiệu

Trong đó, xây dựng tầm nhìn thương hiệu là xác định vị trí doanh nghiệp sau 10 năm, 20
năm hoặc hơn nữa. Với tầm nhìn này, doanh nghiệp định hướng xây dựng chiến lược
thương hiệu, cách thức thực hiện (xây dựng được tính cách thương hiệu, nhân cách
thương hiệu, kiến trúc thương hiệu), từ đó định vị được thương hiệu của mình.
Thương hiệu tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp, do vậy, việc xây dựng hệ thống
nhận diện thương hiệu là rất cần thiết. Đó chính là việc xây dựng các yếu tố: tên thương
hiệu, biểu tượng (logo), khẩu hiệu (slogan), nhạc hiệu, nhãn hiệu, hình tượng (hoặc nhân
vật đại diện)… để cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về xuất xứ, chất lượng sản
phẩm và cách phân biệt doanh nghiệp với các đơn vị khác.
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Sau khi xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, doanh nghiệp cần sớm đăng ký bảo
hộ nhãn hiệu thương mại để tránh nguy cơ mất nhãn hiệu, bảo vệ quyền lợi của doanh
nghiệp trong thương trường. Khi xác định xuất khẩu hàng hóa vào thị trường nào thì
doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình tại thị trường đó. Tại Việt nam, đầu
mối tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là Cục Sở hữu trí tuệ (hoặc các văn phòng
đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội và TP.HCM).
Khi đã có thương hiệu riêng, việc tiếp theo là quảng bá thương hiệu, đưa hình ảnh thương
hiệu đi vào tâm trí khách hàng. Thông thường, thương hiệu mạnh (hay nổi tiếng) là
thương hiệu được nhiều người biết đến và tin tưởng sử dụng.
Công tác đánh giá và đo lường sức khỏe thương hiệu (mức độ nhận biết thương hiệu,
chất lượng cảm nhận, mức độ trung thành thương hiệu, doanh thu,…) định kỳ sẽ giúp
doanh nghiệp đưa ra các giải pháp thích hợp để phát triển đúng hướng.
Có thể nói, để đạt được thành công, doanh nghiệp phải có chiến lược phát triển thương
hiệu đúng đắn và lựa chọn được các phương thức tiếp cận thị trường thích hợp. Cùng
kinh doanh một sản phẩm, nhưng mỗi doanh nghiệp có thể thâm nhập thị trường theo
những cách khác nhau. Với thị trường khó tính như Mỹ, cần phải có những phương thức
thâm nhập phù hợp. Theo chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang, doanh nghiệp có thể
thực hiện thâm nhập thị trường Mỹ theo các phương thức sau (Hình 3):

Hình 3. Các phương thức thâm nhập thị trường Mỹ

Đối với phương thức đầu tiên (dựa vào hiệp định thương mại), doanh nghiệp tận dụng cơ
hội đưa sản phẩm của mình thâm nhập thị vào trường Mỹ theo các thỏa thuận của hiệp
định thương mại. Tham gia hội chợ triển lãm thương mại quốc tế là phương thức đã khá
quen thuộc với các doanh nghiệp khi muốn giới thiệu sản phẩm tới cộng đồng quốc tế.
Một phương thức khá hiện đại, đang được nhiều doanh nghiệp Việt sử dụng, là đưa sản
phẩm vào các hệ thống siêu thị bán lẻ nổi tiếng của Mỹ như Walmart, Costco hoặc dựa
vào cộng đồng người Việt, siêu thị Châu Á (sản phẩm mì gói Vifon và Acecook, sản phẩm
của Vinacafe… là những ví dụ).
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Hình 4: Sản phẩm Việt Nam được trưng bày trang trọng trong các cửa hàng của người Việt tại Mỹ.
Nguồn: brandsvietnam.com

Với thời đại của công nghệ thông tin, một phương thức thâm nhập thị trường không thể
thiếu là các sàn thương mại điện tử (như E-bay, Amazon, Alibaba…). Qua các sàn
thương mại điện tử này, sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được tiếp cận trực tiếp và nhanh
chóng hơn tới người tiêu cùng. Thương hiệu nước mắm Mami của Việt Nam trên sàn
thương mại điện tử Amazon, như đã đề cập ở đầu bài, đã bán ra được mỗi tháng trung
bình 18.000 sản phẩm nước mắm mỗi tháng.
Bên cạnh các phương thức nêu trên, doanh nghiệp cũng có thể đi theo hướng trực tiếp
mở chi nhánh tại Mỹ hoặc mở chuỗi cửa hàng kinh doanh sản phẩm với thương hiệu của
mình tại Mỹ, mà sữa Vinamilk, mỹ phẩm YHL, hay ô tô Vinfast là các minh chứng.
Như vậy, muốn phát triển sang thị trường Mỹ, bên cạnh việc đảm bảo các tiêu chuẩn chất
lượng, an toàn cho người tiêu dùng, doanh nghiệp cần phải có thương hiệu và có chiến
lược tiếp cận thị trường phù hợp nhất, tùy theo từng loại hình sản phẩm. Một khi đã vào
được thị trường Mỹ, nâng cao được khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp nước
ngoài, cơ hội cho doanh nghiệp chinh phục các thị trường khác là khá rộng mở, mang lại
giá trị thương mại cao cho doanh nghiệp, hỗ trợ hữu hiệu cho việc phát triển kinh tế.
Vân Anh
----------------------------------Tài liệu tham khảo chính
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NHẬN ĐỊNH
Cuối tháng 7, Việt Nam đã ghi nhận hơn 150.000 bệnh nhân mắc Covid-19. Đây cũng là
tháng mà TP.HCM đã vượt xa Bắc Giang, dẫn đầu bảng thống kê tình hình nhiễm Covid19 tại Việt Nam, với gần 90.000 ca (chiếm đến 2/3 tổng số bệnh nhân cả nước). Nếu chỉ
tính riêng trong tháng 7, đã có hơn 82.000 bệnh nhân mới lây nhiễm trong cộng đồng tại
Thành phố. Một con số mà chỉ mới vài tháng trước đây thôi, ít ai có thể tưởng tượng
được.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, số ca nhiễm liên tục gia
tăng, việc tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào phòng chống
dịch là yêu cầu cấp thiết, được các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh. Theo thông điệp
mới của Bộ Y tế “5K + vắc xin”, vaccine được xác định đóng vai trò như chiếc chìa khóa
để mở lại cánh cửa “bình thường mới” cho các hoạt động kinh tế - xã hội trong cả nước
nói chung và TP.HCM (nơi đang chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch), nói riêng.
Trong tháng, đã ghi nhận nhiều giải pháp công nghệ được triển khai, hỗ trợ trực tiếp và
đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng vaccine cho người dân.
Trong đó, nổi bật là Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, mà đặc biệt là ứng dụng Sổ
sức khỏe điện tử, một trong bốn cấu phần của Nền tảng này.
Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng (app) trên thiết bị di động, không chỉ đơn thuần hỗ trợ tốt
cho khâu đầu tiên - đăng ký tiêm chủng - của công tác tiêm chủng (qua việc thu thập
thông tin, xử lý và xếp lịch tiêm cho từng cá nhân theo đăng ký,...), mà còn hỗ trợ người
tiêm cập nhật nhanh các triệu chứng bất thường sau tiêm (nếu có). Đây là một điểm nhấn
tốt, tăng thêm giao tiếp giữa người tiêm với các cơ quan chuyên môn, vừa giúp các cơ sở
y tế nắm bắt nhanh tình hình sức khỏe của người tiêm (để có các ứng phó kịp thời), vừa
mang lại cảm giác an tâm cho người tiêm, nhất là khi trên các phương tiện mạng xã hội,
nhiều tin giả, tin chưa được kiểm chứng vẫn lan tràn về các tác dụng phụ của vaccine,
gây hoang mang cho không ít người dân.
Hơn thế, Sổ sức khỏe điện tử cũng cung cấp bằng chứng xác thực về tình hình tiêm
phòng vaccine ngừa Covid-19 của người dùng, với các mã nhận diện nhanh (QR Code)
theo các màu sắc đặc trưng khác nhau. Tính năng này rất hữu dụng cho người dân, khi
cần phải di chuyển (qua các điểm kiểm dịch) trong các hoạt động thường xuyên. Đây cũng
là tiền đề giúp cho việc hình thành các “hộ chiếu vaccine” sau này, khi giãn cách xã hội
được dỡ bỏ, các hoạt động kinh tế, giao thương được phục hồi,...
Ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ đã phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa
Covid-19 với mục tiêu tiêm 150 triệu mũi cho khoảng 75 triệu người. Hoạt động này có ý
nghĩa quan trọng, khẳng định thông điệp, quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước cùng
toàn thể nhân dân Việt Nam trong kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính
mạng của nhân dân và đưa đất nước trở lại bình thường để phát triển theo mục tiêu Đại
hội XIII của Đảng đã đề ra. Với những giải pháp công nghệ tiên tiến, kịp thời, đáp ứng tốt
các yêu cầu từ thực tiễn, ngành KH&CN đang góp phần từng bước thực hiện thành công
chiến dịch, chứng minh vai trò then chốt của KH&CN trong các hoạt động chung của quốc
gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu: “Sức khỏe của nhân dân là quan trọng nhất, là trên
hết, trước hết”, như Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh.
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