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Dạy và học thích ứng với bối cảnh mới
Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng, tạo ra những thách thức lớn đến mọi
mặt đời sống xã hội, trong đó có hoạt động dạy và học. Để thích ứng với bối cảnh
dịch bệnh kéo dài, thực hiện tinh thần “tạm dừng đến trường, không dừng học”,
ngành giáo dục TP.HCM đã có nhiều nỗ lực chuyển mình, với việc dạy - học trực
tuyến.
Dạy và học trực tuyến – xu hướng mới ứng phó với Covid-19
Trên thế giới, việc dạy và học trực tuyến không quá xa lạ. Các quốc gia phát triển như Mỹ,
Úc, hay Singapore, Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc),… đã có những chuẩn bị cho quá
trình dạy và học trực tuyến từ cuối thập niên 90. Bên cạnh hạ tầng công nghệ thông tin
được đầu tư mạnh mẽ, các quốc gia và vùng lãnh thổ này còn có nhiều chính sách mang
tính chiến lược nhằm đào tạo cho người dạy và người học các kỹ năng cơ bản liên quan
đến dạy và học trực tuyến (kỹ năng tập trung trong môi trường số; kỹ năng thu thập, xử lý,
lưu trữ thông tin; kỹ năng làm việc nhóm trực tuyến và kỹ năng giao tiếp, tương tác trong
không gian số). Khủng hoảng Covid-19 như một chất xúc tác, tạo ra bước tiến lớn trong
việc dạy và học trực tuyến. Tại Trung Quốc, khi các trường học bị đóng cửa từ đầu năm
2020, Chính phủ nước này đã thiết kế một nền tảng học tập trực tuyến cấp quốc gia gồm
hai dự án: (1) hình thành kênh truyền hình quốc gia độc lập (kênh CCTV4) cho giáo dục
các bậc/hệ; (2) thiết kế một nền tảng học tập trên nền tảng đám mây quốc gia để cung cấp
tài liệu học tập cho hệ thống giáo dục trên một băng thông rộng, tránh sự cố tắc nghẽn.
Ở Việt Nam, ngay khi dịch Covid-19 bùng phát, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ban
ngành liên quan đã có những chỉ đạo kịp thời, phù hợp với xu thế toàn cầu cho hệ thống
giáo dục quốc gia để ứng phó với đại dịch. Trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã
từng khuyến khích hệ thống giáo dục triển khai dạy và học trực tuyến, với giới hạn 30%
thời lượng từ năm 2016. Đến tháng 3/2020, nhiều văn bản đã được ban hành nhằm chi
tiết hóa và hướng dẫn việc triển khai dạy và học trực tuyến cho cả hệ thống giáo dục, theo
hướng ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như việc tiến hành đánh giá học phần dạy
trực tuyến theo hình thức thi học phần trực tuyến, với các quy trình đảm bảo chất lượng
đào tạo. Theo nhiều chuyên gia giáo dục, đây là một bước tiến lớn về chỉ đạo chính sách
nhằm giúp hệ thống giáo dục Việt Nam từng bước chuyển từ dạy và học trực tuyến, tiến
tới dạy, học và thi trực tuyến.
Tháo gỡ khó khăn cho việc dạy và học trực tuyến tại TP.HCM
Năm học mới 2021-2022 bắt đầu trong bối cảnh nhiều địa phương phải gồng mình chống
dịch, trong đó có TP.HCM. Yêu cầu đặt ra với ngành giáo dục Thành phố là xây dựng,
triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh
viên, giáo viên; vừa hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với môi
trường số hóa và thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh.
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Quang cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
(Nguồn: hcmcpv.org.vn)

Qua thống kê của Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM, có gần 80.000 trường hợp
học sinh gặp khó khăn khi Thành phố tổ chức học trực tuyến cho học sinh phổ thông. Các
khó khăn này bao gồm: thiếu máy móc, thiết bị, đường truyền; cung ứng sách giáo khoa
chậm trễ trong điều kiện giãn cách xã hội; học sinh, giáo viên đều là F0 hoặc có người
thân mất vì Covid-19,… Từ đây, nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo thực hiện
mục tiêu “tạm dừng đến trường, không dừng học” đã được xây dựng.
Để hỗ trợ máy móc, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh, Sở GD&ĐT đã tổ chức huy
động nguồn thiết bị đã qua sử dụng từ phụ huynh, các cơ quan, đơn vị,... cũng như nguồn
tài trợ từ các doanh nghiệp, thực hiện chương trình mua máy tính trả góp. Đối với các gia
đình có điều kiện nhưng không thể mua thiết bị trong giai đoạn giãn cách xã hội, phụ
huynh sẽ đăng ký với nhà trường nơi con em đang theo học. Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với
Sở Công Thương để cung cấp máy tính đến tận nhà học sinh, theo đăng ký được tổng
hợp từ các trường. Việc cung ứng sách giáo khoa, tài liệu học tập cũng được quan tâm,
giải quyết nhanh chóng. Ngành giáo dục Thành phố phối hợp với Bưu điện Thành phố
(VNPost) và Viettel Post để vận chuyển sách giáo khoa đến học sinh thông qua các khu
phố, cơ bản đã hoàn thành trước ngày 6/9. Bên cạnh đó, học sinh cũng có thể sử dụng
sách điện tử của Bộ GD&ĐT và các video ghi hình bài giảng trên website của trường.
Sở GD&ĐT cũng phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM để phát sóng (từ đầu tháng 9)
các chương trình dạy học cho học sinh. Nếu học sinh vẫn không thể tiếp cận được với các
phương tiện dạy học như trên, Sở GD&ĐT còn tổ chức mạng lưới điều phối hỗ trợ học tập
tại tất cả các trường, các phường, xã trong Thành phố để hỗ trợ học sinh không thể tham
gia học tập trên internet có thể tiếp cận học liệu đầy đủ để học tập tại nhà.
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Để giảm bớt khó khăn cho
gia đình học sinh, Thành
phố cũng có chính sách hỗ
trợ 100% học phí học kỳ 1
(năm học 2021-2022) cho
học sinh phổ thông (công
lập và ngoài công lập, trừ
các cơ sở có vốn đầu tư
nước ngoài). Theo kế
hoạch, thời gian tới,
TP.HCM sẽ tiêm đủ 2 mũi
vaccine cho giáo viên
(trước ngày 20/11) và đề
Học sinh lớp 6 Trường Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) sinh hoạt
xuất Bộ Y tế tiêm vaccine
với giáo viên chủ nhiệm sáng 3-9 - Ảnh: N.T.H (Nguồn: tuoitre.vn)
cho học sinh ở độ tuổi 12
đến 18. Khi khống chế cơ bản được dịch bệnh, Thành phố sẽ có kế hoạch đưa học sinh
từ tiểu học đến trung học trở lại trường theo lộ trình thích hợp.
Tất cả những giải pháp này là nỗ lực của ngành giáo dục Thành phố nhằm hỗ trợ kịp thời
cho các em học sinh, giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của dịch bệnh, nhất là nguy cơ
một số em bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa không phải từ nguyên nhân năng lực.
Thêm nền tảng công nghệ dạy và học trực tuyến
Sự thành công của hoạt động dạy và học trực tuyến không chỉ đến từ nỗ lực của người
dạy, người học, phụ huynh và nhà trường, mà còn phải kể đến vai trò của các nền tảng
công nghệ. Hiện nay, có nhiều công cụ dạy học trực tuyến theo thời gian thực, phổ biến
như Microsoft Teams, Zoom, Google Meet,… Tuy nhiên, những công nghệ này chưa đáp
ứng được yêu cầu giảng dạy chính quy của các cơ sở đào tạo theo các quy định của Bộ
GDĐT. Vì vậy vẫn cần xây dựng các hệ thống quản lý học tập phù hợp.
Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức dạy học trên internet, bên cạnh xây dựng các
phương án tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh, Sở GD&ĐT đã công bố 12 hệ thống
dạy học trực tuyến (đã liên thông, kết nối với hệ thống dữ liệu ngành giáo dục Thành phố).
Đây là những phần mềm giúp đảm bảo quản lý được việc tổ chức dạy học cho giáo viên,
học sinh, đồng thời giúp các cơ quan quản lý giáo dục có thể dễ dàng theo dõi, dánh giá,
quản lý được hoạt động dạy học trực tuyến.
Tuy nhiên, trong những ngày đầu triển khai đại trà, với lượng tương tác rất lớn (gần
700.000 học sinh THCS, THPT, giáo dục thường xuyên TP HCM bắt đầu học chương
trình mới), một số phần mềm bị lỗi, quá tải, không truy cập được. Để khắc phục, Sở
GD&ĐT đã làm việc với các bên liên quan nhằm tìm kiếm các giải pháp phù hợp để việc
dạy học trực tuyến đạt hiệu quả, chất lượng. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Văn Hiếu (Giám
đốc Sở GD&ĐT), "Sở GD&ĐT TP.HCM giao các phòng GD&ĐT quận, huyện điều phối
thời điểm đăng nhập các hệ thống để thực hiện thời khóa biểu trực tuyến, khuyến khích
học sinh học theo thời khóa biểu tự học cá nhân trên các hệ thống quản lý học tập do nhà
trường triển khai trong ngày theo sự hướng dẫn của các thầy cô trên hệ thống LMS". Cũng
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theo ông Hiếu, “Sở GD&ĐT không yêu cầu các trường phải dùng một phần mềm nhất định
nào trong dạy học mà phải dựa trên tình hình thực tế để có quyết định sử dụng phần mềm
phù hợp”.
Theo nhiều chuyên gia, trong tình thế bắt buộc phải học trực tuyến, việc đa dạng các nền
tảng học tập là rất cần thiết, nhằm tránh quá tải và lựa chọn được ứng dụng thích hợp
nhất với điều kiện cụ thể của từng lớp học.
Với mục tiêu hỗ trợ các công tác giảng dạy, đào tạo theo xu thế mới, “Smart Elearning - Giải
pháp tổng thể đào tạo và khảo thí trực tuyến” là một trong các nền tảng công nghệ phục vụ
việc dạy và học trực tuyến, vừa được Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai giới thiệu
tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (techport.vn) vào cuối tháng 8 vừa qua.
Smart Elearning là giải pháp dạy và học trực tuyến trên cơ sở Web Based Training (sử
dụng website để đào tạo). Hệ thống gồm 3 tính năng nổi bật: (1) Xây dựng bài giảng và
kho học liệu đào tạo trực tuyến; (2) Giảng dạy trực tiếp qua video conferencing; và (3) Tổ
chức thi, kiểm tra và đánh giá trực tuyến.

Hệ thống Smart Elearning được giới thiệu tại hội thảo trực tuyến “Hệ thống Smart Elearning - Giải
pháp tổng thể đào tạo và khảo thí” ngày 26/8/2021

Hệ thống có tính năng xây dựng bài giảng và tạo ra kho học liệu đào tạo trực tuyến, có
cấu trúc theo biên mục và đối tượng; dễ dàng tùy biến theo ý tưởng của người dùng; có
thể truy cập để học bằng mọi thiết bị (chỉ cần có kết nối internet); cho phép kiểm tra quá
trình, kết quả học tập, đánh giá học viên.
Nhờ khả năng giảng dạy trực tiếp qua video conferencing, giáo viên không cần phải sử
dụng các công cụ khác như Microsoft Teams, Zoom,… Hệ thống hỗ trợ tạo sẵn lớp học
tương tác trực tuyến; đáp ứng đầy đủ các hoạt động giảng dạy trực tuyến (như tương tác
giữa người dạy và người học qua chatbox, voice, webcam, chia sẻ màn hình bài
giảng,…). Tính năng tổ chức khảo thí trực tuyến với các nền tảng xây dựng câu hỏi đa
dạng, giúp giáo viên tạo ra ngân hàng câu hỏi phong phú. Hệ thống có thể tự chấm điểm
theo kết quả đã cài đặt, giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng.

5

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

SỐ 09/2021

Smart Elearning được thiết kế để giúp các đơn vị giáo dục phát huy tối đa chức năng,
nghiệp vụ, đồng thời tạo điều kiện để người học chủ động về không gian, thời gian. Hệ
thống đã được triển khai ứng dụng hiệu quả ở các trường, trung tâm đào tạo thuộc Câu lạc
bộ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh miền Nam (STESOL); Trung tâm Bồi dưỡng và
Hỗ trợ chất lượng giáo dục và một số cơ sở giáo dục, trường đại học, cao đẳng khác.
Hiện tại, Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai có thể triển khai hoàn thiện hệ
thống và hiệu chỉnh theo yêu cầu của các đơn vị có nhu cầu sử dụng. Để triển khai hệ
thống trong thời gian nhanh nhất, giúp các đơn vị sử dụng hiệu quả, Sao Mai cung cấp
dịch vụ đào tạo và chuyển giao hệ thống (dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật; đào tạo và hướng dẫn
sử dụng thành thạo hệ thống online và offline; đội ngũ chuyên gia tư vấn và hỗ trợ hệ
thống; hỗ trợ online dịch vụ kỹ thuật 24/7 trong suốt quá trình sử dụng; hỗ trợ demo
online, demo trực tiếp tại các cơ sở/trường). Ngoài ra, Sao Mai cũng cung cấp dịch vụ
cho thuê hệ thống Smart Elearning dành cho các tổ chức muốn triển khai nhanh
chương trình đào tạo và khảo thí trực tuyến mà không cần phải bỏ quá nhiều chi phí
đầu tư ban đầu.

Với sự hỗ trợ từ những giải pháp công nghệ tiên tiến, việc triển khai dạy và học trực tuyến
tại Thành phố sẽ hạn chế được những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tạo ra. Tuy nhiên,
để việc dạy và học trực tuyến thực sự có hiệu quả, ngoài yếu tố công nghệ, cũng rất cần
sự đồng hành giữa gia đình và nhà trường, cũng như khả năng thích ứng nhanh của
người dạy và người học. Kết hợp tốt các thành tố sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho sự
phát triển của giáo dục TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, nhất là trong xu thế số
hóa các hoạt động kinh tế - xã hội như hiện nay.
Thu Hà
------------------------------------Tài liệu tham khảo
[1] GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng UEH. Dạy và học theo tiếp cận trực tuyến: Từ
ứng phó khủng hoảng đến các vấn đề chiến lược. https://www.ueh.edu.vn/khoa-hoc/day-va-hoctheo-tiep-can-truc-tuyen-tu-ung-pho-khung-hoang-den-cac-van-de-chien-luoc-55661
[2] Tiến Long.Năm học mới ở TP.HCM: lịch học đã sát nút, mọi thứ vẫn ngổn ngang.
https://tuoitre.vn/nam-hoc-moi-o-tp-hcm-lich-hoc-da-sat-nut-moi-thu-van-ngon-ngang20210903233821394.htm
[3] S. Hải. Nhiều giải pháp hỗ trợ học sinh học tập trong học kỳ I. https://www.hcmcpv.org.vn/tintuc/nhieu-giai-phap-ho-tro-hoc-sinh-hoc-tap-trong-hoc-ky-i-1491883766
[4] Lam Vân. Giải pháp đào tạo trực tuyến trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.
https://cesti.gov.vn/bai-viet/CTDS1/giai-phap-dao-tao-truc-tuyen-trong-thoi-ky-dich-benh-covid-19f5c8a73b-5122-494f-a34d-2e1b3140ff29
[5] Mỹ Dung. Khổ với phần mềm học trực tuyến: Liên tục bị out, lúc nghe lúc không.
https://tuoitre.vn/kho-voi-phan-mem-hoc-truc-tuyen-lien-tuc-bi-out-luc-nghe-luc-khong20210916083948465.htm
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Tình hình Covid-19 tại Việt Nam, tháng 8/2021
(từ 31/7 - 31/8)

7

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

SỐ 09/2021

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Blockchain – Từ tiền điện tử đến công cụ
hỗ trợ phòng chống Covid-19
Phần 2: Blockchain hỗ trợ phòng chống Covid-19
Nổi bật về khả năng xác thực và bảo mật thông tin, blockchain là một trong những
công nghệ được ứng dụng ngày càng nhiều trong thực tế cuộc sống. Khi đại dịch
Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, bên cạnh việc phát triển vaccine, các
công nghệ truy vết lây nhiễm được nhiều quốc gia quan tâm. Với sự hỗ trợ của
công nghệ blockchain, nhiều bài toán khó liên quan đến truy vết, quản lý dịch bệnh
đã được xử lý.
Với nhiều ưu thế trong bảo mật, xác thực và khó bị giả mạo thông tin, công nghệ
blockchain đã được ứng dụng nhằm đối phó hiệu quả hơn với đại dịch Covid-19. Các ứng
dụng tiêu biểu, có thể kể đến như hộ chiếu vaccine “IATA Travel Pass” và xác thực hồ sơ
xét nghiệm Covid-19 “CovidPass.vn”.
Hộ chiếu vaccine “IATA Travel Pass"
Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển giữa
các quốc gia, đặc biệt khi biện pháp tạm ngưng
nhập cảnh được áp dụng nhằm tránh lây lan dịch
bệnh từ bên ngoài. Để khôi phục ngành du lịch quốc
tế và tạo điều kiện cho người đã tiêm vaccine ngừa
Covid-19, vào tháng 2/2021, Hiệp hội Vận tải hàng
không Quốc tế (IATA) đã tiến hành thử nghiệm ứng
dụng “IATA Travel Pass” trên thiết bị di động (dựa
trên nền tảng công nghệ blockchain), với 2 hãng
hàng không là Singapore Airlines và British Airways.
Đến đầu tháng 8/2021, 48 hãng hàng không đã hợp
tác thử nghiệm với IATA, trong đó có 3 hãng hàng
không của Việt Nam: Vietnam Airlines, Vietjet Air và
Bamboo Airways (Hình 1).
“IATA Travel Pass” về cơ bản là một ứng dụng cho
phép khách du lịch lưu trữ và quản lý thông tin đã
Hình 1. 48 hãng hàng không đang
được xác minh về tình trạng sức khỏe bản thân, tình
thử nghiệp IATA Travel Pass
trạng xét nghiệm/tiêm ngừa vaccine Covid-19. Hành
(Nguồn: www.iata.org)
khách có thể nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 trực
tuyến và sử dụng kết quả này để hỗ trợ xác minh đủ điều kiện sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu
nhập cảnh của cơ quan chức năng và chính phủ tại điểm đến, cũng như tham khảo các thông
tin liên quan đến quy định nhập cảnh và cách ly tại các quốc gia.
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Theo IATA, người dùng sẽ luôn có quyền kiểm soát dữ liệu của mình và có thể quyết định
lượng dữ liệu họ muốn chia sẻ với các quan chức sân bay, hãng hàng không và chính
phủ. Không có cơ sở dữ liệu hoặc kho dữ liệu trung tâm nào lưu trữ dữ liệu của ứng dụng
Travel Pass.

Hình 2. Tổng quan về cách thức hoạt động của IATA Travel Pass
(Nguồn: biên dịch từ Overview của IATA)

Vào ngày 12/8, ứng dụng IATA Travel Pass được triển khai thử nghiệm lần đầu tiên tại Việt
Nam, trên chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Hà Nội
đi Tokyo Narita (Nhật Bản).
Theo hướng dẫn của Vietnam Airlines, để thử nghiệm IATA Travel Pass, hành khách chỉ
được đăng ký trên thiết bị di động của bản thân (không dùng chung nhiều tài khoản), đăng ký
tối thiểu 3 ngày trước ngày khởi hành và phải đạt đủ 3 điều kiện:
1. Từ 18 tuổi trở lên và đi trên một trong các chuyến bay từ Tokyo Narita - Hà Nội, Hà Nội Tokyo Narita và Hà Nội - London Heathrow, trong một số chuyến cụ thể;
2. Có chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2, được một trong các cơ sở xét nghiệm như
sau cấp: hệ thống Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Việt Nam); Shinagawa East
Medical Clinic, Nishi Shimbashi Clinic và Nippon Medical School Narita International
Airport Clinic (Nhật Bản);
3. Có điện thoại từ iPhone 7 trở lên (hệ điều hành iOS 13.2 trở lên) hoặc điện thoại
Android (hệ điều hành từ 6.0 trở lên).
Trong bối cảnh hàng loạt quốc gia trên thế giới đang đối mặt với các biến thể của SARS-CoV2, IATA Travel Pass là một trong những giải pháp được kỳ vọng nhất để khôi phục các đường
bay quốc tế, đưa ngành hàng không sớm hồi phục, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế
mà vẫn đảm bảo an toàn cho người dân.
Ứng dụng blockchain trong xác thực hồ sơ xét nghiệm Covid-19
Để số hóa quá trình đăng ký xét nghiệm và tra cứu kết quả thành tài liệu điện tử, giảm thiểu
giấy tờ thủ tục và các lỗi thao tác nhập liệu, ứng dụng CovidPass.vn do Công ty Cổ phần
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Vietnam Blockchain (VBC) phát triển trên nền tảng công nghệ blockchain đã được giới thiệu
đến công chúng vào ngày 21/7/2021, tại Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (techport.vn), qua
hội thảo trực tuyến “Giải pháp CovidPass.vn - Hồ sơ xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 xác thực
trên nền tảng blockchain”.
Thao tác trên CovidPass.vn rất đơn giản, người dùng
chỉ cần quét mã QR (giống khai báo y tế), sau đó điền
thông tin cá nhân kèm hình ảnh giấy tờ, đăng ký xét
nghiệm và nhận mã QR kết quả xét nghiệm trả về. Mã
QR này có thể dùng để xuất trình cho các cơ quan chức
năng khi cần di chuyển vào các khu vực giới hạn hoặc
khai báo xuất cảnh.
Theo VBC, một trong những ứng dụng quan trọng của
CovidPass là định danh và nhận diện những người đã
xét nghiệm Covid và bảo mật thông tin của họ. Dữ liệu
được số hóa, mã hóa và đưa lên hệ thống máy chủ nên
có thể bảo mật an toàn thông tin của người xét nghiệm,
nhưng đồng thời cũng cho phép kiểm tra chéo để xác
thực kết quả xét nghiệm. Các phân hệ phần mềm giao
tiếp với nhau bằng mạng nội bộ, dễ dàng kết nối giữa
các đơn vị, giúp cho các đơn vị xác thực được độ chính
xác của hồ sơ xét nghiệm mà không cần phải kết nối dữ
liệu gốc.

Hình 3. Hướng dẫn đối với người
dùng (Nguồn: tài liệu hội thảo)

Hình 4. Tổng quan về cách thức hoạt động của CovidPass.vn (Nguồn: tài liệu hội thảo)

CovidPass.vn kỳ vọng mang lại lợi ích cho cả 4 bên:
•

Đối với người dân: đăng ký xét nghiệm và nhận kết quả trực tuyến, tránh tiếp xúc nơi
đông người; theo dõi được quá trình xét nghiệm, thời gian trả kết quả thông qua mã QR;
thuận tiện trong việc lưu trữ kết quả, tránh hư hỏng mất mát như phiếu giấy;

•

Đối với bệnh viện/cơ sở xét nghiệm: chuyển đổi quy trình giấy sang quy trình số giúp
tăng năng suất xét nghiệm và tránh sai sót; hạn chế được sự tiếp xúc giữa nhân viên
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bệnh viện với người xét nghiệm, tránh tập trung đông người; nhanh chóng phát hiện và
thông báo khẩn cấp cho khách hàng khi kết quả xét nghiệm có vấn đề.
•

Đối với đơn vị xác minh kết quả xét nghiệm: tránh kết quả xét nghiệm giả hoặc hết
hạn; xác minh không giao tiếp thông qua mã QR hoặc camera nhận diện khuôn mặt; dễ
dàng và nhanh chóng truy vết khi xảy ra sự cố.

•

Đối với cơ quan chức năng: phát hiện ngay các ca dương tính khi xét nghiệm và có biện
pháp ứng phó kịp thời; có thể tích hợp vào hệ thống khai báo y tế hiện có; dễ dàng theo dõi,
giám sát và thống kê tình hình xét nghiệm trên tại địa phương triển khai.

CovidPass hiện đã được triển khai thí điểm thành công tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương với
218 hồ sơ xét nghiệm của khách hàng đã được đăng ký. Qua đó, VBC hướng tới đề xuất
triển khai CovidPass.vn áp dụng cho các bệnh viện trong TP.HCM có chức năng xét nghiệm
Covid-19, kết nối với hệ thống khai báo y tế hiện nay của Sở Y tế nhằm tích hợp chứng nhận
đã xét nghiệm Covid-19 với mã QR cá nhân khi khai báo y tế. Từ đó, mở rộng ứng dụng phục
vụ các hoạt động kiểm tra an toàn Covid nhanh chóng, thông qua mã điện tử QR với người ra
vào khu vực cần kiểm soát lây nhiễm hoặc những người ra vào thành phố từ những khu vực
đang nguy cơ bùng phát dịch.
Có thể thấy, với ưu thế về bảo mật thông tin và chống giả mạo, blockchain đang có tiềm năng
rất lớn để ứng dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong tình hình chứng nhận
vaccine Covid-19 giả đang là vấn nạn toàn cầu hiện nay, blockchain là giải pháp đang được
UNICEF cân nhắc phối hợp với các hãng dược phẩm lớn nhằm đưa vào áp dụng trong chuỗi
cung ứng vaccine, để vừa giảm thiệt hại về kinh tế, vừa tránh nguy cơ gây tổn hại tới sức
khỏe đối với con người, khi sử dụng sản phẩm không có khả năng tạo ra miễn dịch.
Duy Sang
(Mời quý vị tham khảo các thông tin liên quan đến công nghệ blockchain tại bài viết
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 - Thông tin chuyên đề số 8/2021)
------------------------------------Tài liệu tham khảo chính
[1] IATA. (IATA Travel Pass Initiative. https://www.iata.org/en/programs/passenger/travel-pass/
[2] Trang Linh. Sáng kiến ngăn chặn vaccine COVID-19 giả của
https://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/sang-kien-ngan-chan-vaccine-covid19-gia-cuaunicef/2021072304483081p1c859.htm

UNICEF.

[3] Bích Ngọc. Công nghệ Blockchain bước vào giai đoạn phát triển thứ 3.
https://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/cong-nghe-blockchain-buoc-vao-giai-doan-phat-trien-thu3/20210405084554875p1c859.htm
[4] Lam Vân. Hồ sơ xét nghiệm Covid-19 xác thực bằng công nghệ Blockchain.
https://cesti.gov.vn/bai-viet/CTDS1/ho-so-xet-nghiem-covid-19-xac-thuc-bang-cong-ngheblockchain-35992832-d0e7-4c76-b5e9-be1f23726432
[5] VietnamAirlines. Thử nghiệm hộ chiếu sức khỏe điện tử - IATA Travel Pass.
https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/plan-book/experience/iata-travel-pass
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Doanh nghiệp TP.HCM linh hoạt ứng phó với
Covid-19
Dịch bệnh Covid-19 kéo dài trên cả nước đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động
sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo các chuyên gia kinh tế, tác động
tiêu cực từ dịch Covid-19 sẽ không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Doanh
nghiệp phải nhanh chóng tìm cách ứng phó, thích nghi để vượt qua.
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã liên tiếp trải qua hai làn sóng Covid-19 lần thứ 3 và thứ
4. Trong đó, làn sóng lần thứ 4 (từ cuối tháng 4) khốc liệt nhất, kéo dài cho đến nay, đã
khiến nhiều hoạt động kinh tế - xã hội nước ta bị đình trệ. Theo Tổng cục Thống kê, tính
chung 6 tháng đầu năm, cả nước đã có đến 70.200 doanh nghiệp bị tác động rất lớn (tạm
ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể),
tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, đại đa số doanh nghiệp còn hoạt
động đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tiếp cận khách hàng, đứt gãy chuỗi cung
ứng,... khiến doanh thu giảm mạnh, nhiều lao động phải nghỉ việc.
Nhiều chính sánh đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Trước tình hình dịch bệnh khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách thiết
thực, khả thi để “tiếp sức” cho doanh nghiệp đã được Chính phủ ban hành, từ việc giảm
mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm
cho người lao động1… đến việc gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 20212,...
Để chung sức cùng doanh nghiệp quyết tâm vượt qua khủng hoảng, thực hiện thành công
mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế
- xã hội”, bên cạnh việc tích cực triển khai những chính sách của Trung ương, TP.HCM đã
chủ động ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa
bàn Thành phố. Kế hoạch nhằm huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp
trong và ngoài nước duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo điều kiện an toàn,
an sinh xã hội.
Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, kế hoạch đã đề ra 4 nhóm giải pháp gồm:
giải pháp hỗ trợ về tín dụng; giải pháp hỗ trợ tổ chức sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí
và chăm lo đời sống người lao động; giải pháp hỗ trợ mở rộng thị trường và giải pháp hỗ
trợ về thông tin, đào tạo nguồn nhân lực. Các sở, ban, ngành, UBND Thành phố Thủ Đức,
các quận, huyện tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động, chủ động nắm bắt các khó
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để nhanh chóng giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm
quyền giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tiếp cận với chính sách.
Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, những chính sách hỗ trợ kịp thời, không chỉ tạo điều
Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch,
ban hành ngày 01/07/2021
2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, ban hành ngày 19/04/2021
1
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kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn gia tăng niềm tin vào một Chính quyền
kiến tạo, hành động.
Cùng với những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong thời gian qua, Thành phố cũng chủ
động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ việc tìm kiếm các giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu
vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa sản xuất an toàn của doanh nghiệp. Gần đây nhất (ngày
12/8), Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã phối hợp với Hội Tin học TP.HCM tổ chức hội
thảo trực tuyến “Công nghệ phòng chống Covid-19 trong các khu công nghiệp, công nghệ”
nhằm giới thiệu những giải pháp
có khả năng triển khai ở các Khu
công nghiệp, Khu công nghệ, Khu
chế xuất trên địa bàn Thành phố.
Tại sự kiện, nhiều nội dung, giải
pháp công nghệ phong phú đã
được công bố, như: “Thực trạng
và nhu cầu ứng dụng công nghệ
phòng chống Covid-19 của các
doanh nghiệp trong khu công
nghiệp, công nghệ”; “Thiết bị khai
báo y tế và kiểm soát ra vào tự
động T-Check”; “Giải pháp
camera tầm soát nhiệt tự động,
Hội thảo trực tuyến “Công nghệ phòng chống Covid-19
tích hợp AI nhận dạng, điểm
trong các Khu công nghiệp, công nghệ” (Nguồn: tuoitre.vn)
danh, đo nhiệt độ”,…
“Công nghệ phòng chống Covid-19 trong các khu công nghiệp, công nghệ” là một
trong những chuyên đề của chuỗi sự kiện “HCA Tektalk series: Công nghệ và cuộc
sống” do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Hội Tin học TP.HCM tổ
chức. Với mục tiêu hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân ứng dụng
công nghệ trong sản xuất và sinh hoạt mang đến các lợi ích tối đa về quản trị doanh
nghiệp và sức khỏe cộng đồng, sự kiện giới thiệu các giải pháp rất cụ thể nhằm giữ
vững thành quả phòng, chống dịch bệnh và chủ động ứng phó trong tình huống dịch
bệnh diễn biến phức tạp, với 3 chuyên đề: Công nghệ phòng, chống Covid-19 trong
các khu công nghiệp, công nghệ (ngày 12/8); Công nghệ phòng, chống Covid-19 trong
các cơ quan, tổ chức, trường học (ngày 9/9) và Công nghệ phòng, chống Covid-19
trong các bệnh viện, cơ sở y tế (ngày 7/10).
Doanh nghiệp TP.HCM thích ứng với tình hình mới
Bên cạnh việc khai thác hiệu quả các chính sách, hoạt động hỗ trợ của chính quyền, nhiều
doanh nghiệp TP.HCM đã rất chủ động xây dựng và vận hành tốt các kịch bản ứng phó, linh
hoạt chuyển đổi để tồn tại và phát triển. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, công nghệ
trên địa bàn TP.HCM đã sớm triển khai nhiều giải pháp công nghệ để quản lý rủi ro lây nhiễm
dịch bệnh. Nếu như ở Khu công nghệ cao TP.HCM, phần mềm quản lý lao động (do Ban
quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM phát triển) đã nhanh chóng được các doanh nghiệp
thực hiện nghiêm (cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin người lao động), thì tại Khu chế xuất
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Linh Trung, hệ thống camera đo thân
nhiệt tự động, tích hợp AI nhận dạng,
điểm danh đã được triển khai mạnh mẽ
để phòng chống dịch.
Trước tình hình số lao động trong khu
vực phong tỏa hoặc có liên quan ca
mắc Covid-19 gia tăng (dẫn đến khả
năng thiếu lao động trầm trọng), nhiều
doanh nghiệp sản xuất đã tổ chức lại
việc sản xuất, theo hướng “3 tại chỗ”,
công nhân ở lại nơi làm việc để bảo
Vissan đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh
toàn lực lượng, giảm thiểu rủi ro lây theo phương án “3 tại chỗ” (Nguồn: satra.com.vn)
nhiễm, đóng cửa nhà máy. Công ty
Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) đã cải tạo một phần kho hàng thành chỗ ở
tạm thời cho người lao động; chi phí ăn, uống cho người lao động ở lại nhà máy làm việc
được công ty đảm bảo. Ông Nguyễn Ngọc An (Tổng Giám đốc Vissan) cho biết, “cắm trại
sản xuất” là giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa bảo đảm duy trì
hoạt động sản xuất và cung ứng hàng hóa cho thị trường. Tất cả các bộ phận, từ Ban
giám đốc, nhân viên hành chính, đến công nhân đều không ra khỏi phạm vi các xưởng
sản xuất để kiểm soát các rủi ro phát sinh ca mắc Covid-19 trong nhà máy.
Đối với loại hình kinh doanh, dịch vụ, để ứng phó với dịch bệnh, các doanh nghiệp đã ứng
dụng công nghệ, chuyển đổi số đảm bảo thực hiện phương án làm việc từ xa hiệu quả.
Trong giai đoạn giãn cách, Văn phòng Công ty cổ phần MISA tại TP.HCM đã áp dụng nền
tảng công nghệ “Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS” để bảo đảm tất cả hoạt
động của 700 nhân sự làm việc tại nhà không bị gián đoạn. Nền tảng cho phép tích hợp
phần mềm quản lý công việc, theo dõi tình hình giao việc cũng như tiến độ thực hiện của
từng phòng, ban, đội dự án một cách cụ thể, rõ ràng. Ngoài ra, nền tảng còn có phần
mềm quản lý bán hàng, theo dõi tình hình chào hàng của từng bộ phận, thực trạng hoạt
động của từng khu vực, trung tâm theo ngày. Nhờ đó, lãnh đạo công ty vẫn nắm rõ tình
hình, cơ hội kinh doanh cũng như doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp ngay cả khi
làm việc từ xa.
Ở góc độ khác, một số doanh nghiệp
triển khai cơ cấu lại tổ chức, thực hiện
chuyển đổi, tập trung vào các hoạt
động có tính chất dài hạn, đầu tư cho
tương lai. Là một trong những doanh
nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề của
Covid-19, với hệ thống 178 quán cà
phê, The Coffee House đã lên phương
án “sống chung với dịch”. Chuỗi cà
phê Việt này đã phát huy sự sáng tạo
của đội ngũ nhân sự trẻ, triển khai
được nhiều ý tưởng mới như dịch vụ

Sản phẩm mới được giới thiệu trên website của
The Coffee House (Nguồn: thecoffeehouse.com)
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“pick up” (đến nhận nước), khách đặt hàng và thanh toán trước qua ứng dụng, chương
trình shipper nội bộ, gói bán hàng theo đăng ký, phục vụ cà phê theo thói quen cho khách
hàng làm việc, học tập ở nhà… The Coffee House cũng đã cho ra mắt các sản phẩm cà
phê sữa đá hòa tan, dạng gói 3 trong 1, cà phê sữa đá đóng lon với hương vị không khác
biệt nhiều khi uống tại quán,… Các hoạt động được The Coffee House triển khai để thích
nghi với tình hình mới đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.
Dịch Covid-19 đã gây ra tổn thất nặng nề cho các doanh nghiệp nhưng cũng lại là “chất
xúc tác” thúc đẩy các doanh nghiệp phải thay đổi nhanh, ứng phó kịp thời để tìm cơ hội
sống sót, tồn tại và phát triển. Có thể nói, cùng với những chính sách, hoạt động hỗ trợ kịp
thời, cấp thiết từ Trung ương đến địa phương; sự chung tay, góp sức từ các nguồn tài trợ
(nhiều ngân hàng cũng triển khai chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp như cơ cấu lại thời
hạn trả nợ, miễn, giảm lãi suất cho vay), việc linh hoạt, chủ động ứng dụng công nghệ và
chuyển đổi nhanh sẽ phần nào giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong điều kiện dịch
bệnh kéo dài, sớm tái định hình và khôi phục lại các hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp
phần ổn định và phát triển kinh tế của Thành phố và cả nước.
Như Hà
------------------------------------Tài liệu tham khảo
[1] Mai Khanh. Linh hoạt các phương án hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19.
https://dangcongsan.vn/phong-chong-dich-Covid-19/linh-hoat-cac-phuong-an-ho-tro-doanh-nghiepbi-anh-huong-do-Covid-19-587908.html
[2] An Chi. Chi tiết gói chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp khó khăn do Covid-19.
https://nld.com.vn/cong-doan/chi-tiet-goi-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-doanh-nghiep-khokhan-do-Covid-19-20210702163304841.htm
[3] Huyền Mai. TPHCM: Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19.
https://ttbc-hcm.gov.vn/tphcm-day-manh-ho-tro-doanh-nghiep-bi-tac-dong-boi-dich-Covid-1917362.html
[4] Mỹ Dung. TP.HCM cần giải pháp công nghệ căn cơ cho doanh nghiệp sản xuất an toàn.
https://tuoitre.vn/tp-hcm-can-giai-phap-cong-nghe-can-co-cho-doanh-nghiep-san-xuat-an-toan20210812172006704.htm?fbclid=IwAR0jUbj87OCYTt6vVEJL1K6dfuZQAmWq5xA31TcrOP0uQG6aHm3G6xkJSM
[5] Lê Anh. TPHCM đưa ra 4 phương án sản xuất cho doanh nghiệp.
https://www.thesaigontimes.vn/td/319456/tphcm-dua-ra-4-phuong-an-san-xuat-cho-doanh-nghiep.html?fbclid=IwAR1K3R8M5zsxz3MxEgKtTucDZGwy0R4ONKqQrCpe0pQKrQADFY-4j-p6bT4
[6] Vũ khí công nghệ chống dịch. http://congnghevadoisong.vn/vu-khi-cong-nghe-chong-dichd42989.html?fbclid=IwAR2UGn5m17y8cPOCxGO8k4R2hFlEHk_QtQ3WJYIJ0ZnGNKkSUROMQhZQK7M
[7] Ph.Nhung. Linh hoạt ứng phó với đại dịch. https://nld.com.vn/kinh-te/linh-hoat-ung-pho-voi-daidich-20210705202825569.htm
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Xuất khẩu thực phẩm: lưu ý kiểm soát dư
lượng ethylene oxide
Gần đây, một số nước Châu Âu đã ra thông báo thu hồi các sản phẩm thực phẩm
tồn dư ethylene oxide (EO) quá ngưỡng cho phép, trong đó có sản phẩm của Việt
Nam. Để tránh các thiệt hại, rắc rối phát sinh, sản phẩm cần đáp ứng các tiêu chuẩn
của thị trường nhập khẩu, trước khi xuất hàng.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn
Theo báo cáo thường niên năm 2020 của Hệ thống cảnh báo nhanh đối với mặt hàng
thực phẩm và thức ăn chăn nuôi ở EU (RASFF Annual Report 2020)3, nhiều mặt hàng
thực phẩm có nguồn gốc ở các quốc gia đã bị cảnh báo về hàm lượng hợp chất EO vượt
quá giới hạn quy định của EU. EO cũng là hoạt chất được cảnh báo nhiều nhất, với 347
cảnh báo, so với các hoạt chất gây độc khác như chlorpyrifos (48 cảnh báo), pyridaben
(43 cảnh báo) và chlorpyrifos-methyl (41 cảnh báo). EU đã có quy định về việc sản phẩm
phải được kiểm tra và chứng nhận dư lượng EO trước khi xuất sang EU, đồng thời tăng
cường kiểm tra tất cả các lô hàng tại các chốt kiểm soát biên giới EU.
Các sản phẩm có chứa dư lượng EO khá nhiều chủng loại, từ các chất phụ gia, gia vị, các
loại hạt, thảo mộc, ngũ cốc, các sản phẩm từ sữa, trái cây, rau quả, cà phê, trà, đến các
sản phẩm chế biến từ cacao, gừng, nghệ,... Trong đó, đối tượng được tập trung nhiều
nhất là vừng, phụ gia thực phẩm E410 (locust bean gum) và các sản phẩm chế biến có
liên quan.
Về ethylene oxide (EO)
EO, còn gọi là oxiran và epoxit (công thức hóa học là C2H4O), là một hợp chất hữu cơ thường
ở dạng khí không màu, sử dụng chủ yếu làm hoá chất trung gian trong sản xuất ethylene
glycol, hàng dệt, chất tẩy rửa, dung môi, thuốc, chất kết dính, nguyên liệu cho sản xuất nhựa
polyethylene terephthalate (PET) và các sản phẩm khác.
RASFF Annual Report 2020: Báo cáo thường niên 2020 của RASFF, cung cấp cơ sở dữ liệu giúp các nước thành viên EU có
thể sử dụng để thông báo cho các nước thành viên khác, nếu có mặt hàng thực phẩm không an toàn được phát hiện, nhằm
ngăn chặn mặt hàng đó thâm nhập thị trường EU,
3
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EO cũng được dùng để khử trùng thiết bị
phẫu thuật, dụng cụ bằng nhựa không thể
khử trùng bằng hơi nước trong bệnh viện.
Người ta cũng dùng EO, với một lượng nhỏ,
để khử trùng cho thực phẩm (gia vị). Sau khi
tiệt trùng, sẽ phải sục khí trong 24 giờ để loại
dư lượng. Nếu quá trình sục khí không bảo
đảm, EO tồn dư trong mẫu sẽ phản ứng với
chlorine sinh ra từ chính thực phẩm, tạo thành
hợp chất 2- Chloroethan (s: 2-Chloroethan-1ol; Ethylene chlorohydrin; Glycol chlorohydrin),
tác động đến người sử dụng.
Theo Cơ quan đăng ký các chất độc hại và
dịch bệnh của Mỹ (ATSDR), khi tiếp xúc qua
đường mắt, da và hô hấp với hàm lượng
cao, EO có thể gây kích ứng da, mắt, gây
nôn mửa, rối loạn thần kinh, viêm phế quản,
Công thức hóa học và sử chuyển hóa
phù phổi ở người. Còn với hàm lượng thấp,
ethylene oxide (Nguồn: epa.gov)
trong vài năm, EO cũng ảnh hưởng tới kích
ứng da, mắt, đường hô hấp và ảnh hưởng đến hệ thần kinh (nhức đầu, buồn nôn, mất trí
nhớ). Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy, việc hít phải EO làm tăng tỷ lệ sẩy thai và
gia tăng các trường hợp ung thư bạch huyết và ung thư vú ở phụ nữ.
Hàm lượng EO tồn dư cho phép trong thực phẩm
Do tác động bất lợi của EO gây ra với cơ thể người, ở Châu Âu, EO được phân vào nhóm
có khả năng gây ung thư, đột biến và độc tính sinh sản loại 1B và loại 3 về độc tính cấp
tính, theo Quy định về dư lượng Ethylene oxide trong thực phẩm ở một số quốc gia và
khu vực (Reg. 1223/2009/EC) của Hội đồng châu Âu.
Từ những năm 1991, EU đã cấm việc sử dụng EO trong khử trùng thực phẩm, tuy nhiên vẫn
chấp nhận sản phẩm nhập khẩu từ các quốc gia khác có dư lượng chất này. Đến năm 2015,
EU quy định cụ thể về các ngưỡng dư lượng EO trong từng loại thực phẩm (đối với chè, ca
cao, cà phê hạt, gia vị, các loại củ là 0,1 mg/kg; 0,05 mg/kg với các loại hạt có dầu; 0,02
mg/kg đối với trái cây, rau, cây đường, nấm và các loại khác; 0,02 mg/kg đối với ngũ cốc và
các sản phẩm có nguồn gốc động vật; 0,05 mg/kg đối với các sản phẩm trồng trọt).
Khác với EU, tại Mỹ, khoảng hơn 30% sản phẩm gia vị và thảo mộc của nước này sử
dụng EO để khử trùng. Mỹ và Canada đưa ra ngưỡng quy định mức dư lượng tối
đa (Maximum Residue Levels – MRLs) cho phép sử dụng EO và 2-chloroethanol (2-CE:
sản phẩm chuyển hóa trực tiếp từ EO) ở mức 7mg/kg (EO) và 940mg/kg (2-CE).
Riêng đối với Úc và New Zealand, sau năm 2003, EO đã bị loại bỏ khỏi danh sách chất
được sử dụng. Hiện vẫn chưa có quy định về ngưỡng giới hạn dư lượng EO đối với hàng
nhập khẩu vào hai nước này.
Tại Hàn Quốc, mới chỉ có ban hành quy định tạm thời về giới hạn dư lượng cho phép
lượng hoạt chất 2-CE (dưới 30 mg/kg) đối với thực phẩm thông thường, còn thực phẩm
dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì hoạt chất 2-CE phải dưới 10 mg/kg.

17

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

SỐ 09/2021

Hiện nay ở Việt Nam chưa có quy định nào về sử dụng và dư lượng EO trong thực phẩm.
Hoạt chất này cũng không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng
hay cấm sử dụng tại Việt Nam (Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT của Bộ NNPTNT).
Có thể thấy, mỗi quốc gia khác nhau sẽ có những quy định khác nhau về dư lượng và
ngưỡng giới hạn EO trong thực phẩm.
Những điểm cần lưu ý
Mặc dù Việt Nam chưa có quy định cụ thể về việc sử dụng hoạt chất EO trong sản phẩm
hàng hóa nhưng đối với các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất
khẩu, cần liên tục cập nhật các quy định đối với EO và các chất chuyển hóa của nó (2-CE),
hàm lượng các chất của các quốc gia nhập khẩu để điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp.
Các doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm có nhiều cấu phần (như
mì khô, gói gia vị, gói rau, gói dầu ớt,…), cần nâng cao công tác kiểm soát chất lượng,
đánh giá quy trình sản xuất, máy móc thiết bị, vệ sinh nhà xưởng định kỳ. Bên cạnh đó,
doanh nghiệp cần kiểm tra dư lượng EO thường xuyên (cả sản phẩm và nguyên liệu),
thông qua các đơn vị chuyên ngành như: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng 1,2,3 (Quatest 1,2 ,3), Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM (CASE),
Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm, giám định sản phẩm và quan trắc môi trường
(Eurofins),... Áp dụng những phương pháp, thiết bị hiện đại như máy sắc ký khí ghép khối
phổ ba tứ cực (GC-MS/MS),... các đơn vị này có thể phân tích chính xác hàm lượng EO;
2-chloroethanol; tổng EO và 2-CE (được quy về EO) trong sản phẩm. Xác định chính xác
hàm lượng EO trong sản phẩm của mình, doanh nghiệp có được những quyết định thích
hợp cho sản phẩm và thị trường xuất khẩu, tránh được các rủi ro không đáng có trong
kinh doanh quốc tế.
Vân Anh
------------------------------------Tài liệu tham khảo chính
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[3] Vũ Long. Lý do Ethylene oxide chưa được cấp phép làm thuốc bảo vệ thực vật.
https://laodong.vn/kinh-te/ly-do-ethylene-oxide-chua-duoc-cap-phep-lam-thuoc-bao-ve-thuc-vat947509.ldo(29/08/2021)
[4] RASFF Annual Report. (2020). https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safetyalerts/reports-and-publications_en
[5] Communication ethylenoxid and 2- Chloroethanol. Version 11/5/2021 https://www.relanaonline.de/wp-content/uploads/2021/06/relana-communication-note-21-02Ethylenoxide_20210511.pdf
[6] U.S. Environmental Protection Agency. Evaluation of the Inhalation Carcinogenicity of Ethylene
Oxide. https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/toxreviews/1025tr.pdf
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NHẬN ĐỊNH
Theo Infographic về tình hình Covid-19 tại Việt Nam - tháng 8, biểu đồ lây nhiễm vẫn đang
dốc lên, số ca nhiễm tăng liên tục và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Trong tổng số gần
500.000 ca nhiễm tại Việt Nam, bên cạnh một TP.HCM đang dẫn đầu (với số ca nhiễm
chiếm gần 48% cả nước), Bình Dương, một tỉnh láng giềng của TP.HCM cũng đã cán
mốc 100.000 ca nhiễm. Số bệnh nhân tử vong vì Covid-19 tại Việt Nam, mà phần lớn là
tại TP.HCM, theo số liệu chính thức, đã hơn 10.000 người. Tuy nhiên, bên cạnh nỗi đau,
cũng đã xuất hiện một tín hiệu đáng mừng: tổng số bệnh nhân được điều trị và chiến
thắng Covid-19 tại Việt Nam đã cao hơn số đang được điều trị.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn đang bủa vây khắp nơi và diễn biến còn nhiều
phức tạp; Thành phố vẫn đang tiến hành giãn cách xã hội nghiêm ngặt trên diện rộng, thời
gian qua, ngành giáo dục Thành phố đã rất nỗ lực ứng biến cùng các biện pháp công
nghệ và phi công nghệ để hỗ trợ cho các em học sinh, nhất là cho kỳ thi tuyển sinh đầu
cấp và tuyển sinh đại học. Những ngày gần đây, khi năm học mới đã cận kề, việc ứng
dụng công nghệ để tổ chức dạy và học trực tuyến rộng rãi trên toàn Thành phố càng trở
thành mối quan tâm lớn, không chỉ của các nhà quản lý, nhà giáo dục, các bậc cha mẹ
học sinh, mà còn của các nhà khoa học.
Rất nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ phục vụ việc dạy và học trên môi trường mạng
đã được các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ và giáo dục hợp tác triển khai trong
thời gian qua. Có thể kể đến như Hệ thống quản lý giáo dục thông minh 789.vn, được xây
dựng dựa trên nền tảng trắc nghiệm, tạo nên nhờ rất nhiều chuyên gia giáo dục. Hệ thống
này cho phép các thầy cô soạn đề, chấm điểm, vào sổ điểm, liên lạc với phụ huynh một
cách tự động. Giáo viên tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức mà vẫn phân tích
được các điểm mạnh/yếu của học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp.
Với “Onlearny - Giải pháp giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số”, qua phương
thức giảng dạy và học tập trực tuyến bằng livestream, Onlearny hướng đến tăng cường sự
tương tác trực tiếp giữa người dạy và người học trên môi trường trực tuyến, thời gian thực.
Nhờ đó, người học sẽ có cảm giác giống như đang tham gia một lớp học thực tế, dễ dàng
phát biểu ý kiến hoặc nêu vấn đề cho giảng viên. Việc giảng dạy trên nền tảng của
Onlearny ít bị ràng buộc bởi cơ sở hạ tầng (ngoài thiết bị ghi hình và đường truyền Internet).
Là giải pháp trực tuyến dựa trên nền tảng đa phương tiện và trí tuệ nhân tạo dành cho
nhà quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh, từ cấp tiểu học đến bậc đại học, Uratek ELearning Management Solution hướng đến đẩy mạnh xu hướng triển khai việc chủ động
tiếp thu kiến thức, thúc đẩy người học tích cực tham gia, so sánh phản biện trong quá
trình học thông qua việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như:đồng bộ slide và video bài
giảng, báo bài, hội thoại nhóm, livestream trực tuyến…
Gần đây, thêm một giải pháp công nghệ nữa vừa được giới thiệu tại Sàn Giao dịch công
nghệ TP.HCM, Smart Elearning, nền tảng cho phép giảng dạy trực tiếp qua video
conferencing. Với hệ thống này, giảng viên không cần phải sử dụng các công cụ khác như
Microsoft Teams, Zoom,… Hệ thống tạo sẵn các lớp học tương tác trực tuyến, đáp ứng đầy
đủ các hoạt động giảng dạy trực tuyến, như tương tác giữa người dạy và người học qua
chatbox, voice, webcam, chia sẻ màn hình bài giảng,…Với tính năng tổ chức khảo thí trực
tuyến, các nền tảng xây dựng câu hỏi đa dạng (giáo viên có thể xây dựng các ngân hàng
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câu hỏi phong phú), có thể tự chấm điểm, giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng,...
hệ thống góp thêm phần phong phú cho các lựa chọn dạy và học trực tuyến tại TP.HCM.
Cũng như mọi ngành nghề, lĩnh vực đều đang phải chuyển mình cùng tiến trình chuyển
đổi số trên toàn cầu, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động
dạy và học cũng trở nên tất yếu trong ngành giáo dục. Đại dịch Covid-19, bên cạnh những
tác động tiêu cực, còn là một “chất xúc tác”, thúc đẩy tiến trình này mạnh mẽ hơn. Với sự
“vào cuộc” của các nhà khoa học Việt Nam, công cụ phục vụ việc dạy và học từ xa hiện
nay khá phong phú, đa dạng và sẵn sàng ứng dụng vào thực tiễn. Theo PGS.TS Nguyễn
Chí Thành (Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà
Nội), để chất lượng giáo dục đạt hiệu quả tối đa, các phương án dạy học từ xa đều đòi hỏi
nhà trường và giáo viên có sự đồng hành với phụ huynh và học sinh nhằm theo dõi và kịp
thời đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học, đồng thời, có những điều chỉnh, hỗ trợ
phù hợp.
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