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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp ứng phó 

với SARS-CoV-2 

Vaccine là giải pháp đã giúp Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19 và từng bước hồi 

phục kinh tế, trở lại cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, hiện nay, số ca mắc mới vẫn 

liên tục xuất hiện, ca nặng vẫn ở mức 2-3 con số và chưa có dấu hiệu sụt giảm. Vì vậy, 

ngành y vẫn tiếp tục nghiên cứu các giải pháp ứng phó, đặc biệt là các căn cứ khoa 

học về đáp ứng miễn dịch đối với mũi tiêm nhắc lại và hoàn thiện các phương pháp 

điều trị tối ưu cho nhóm bệnh nhân mắc Covid-19 nặng. 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 12/9/2022, toàn thế giới có 

605.912.418 ca mắc Covid-19 được ghi nhận (bao gồm 6.491.649 ca tử vong). Trong đó, 

đứng đầu là Mỹ với 93.822.524 ca, đứng thứ 2 là Ấn Độ với 44.500.580 ca, đứng thứ 3 là 

Brazil với 34.499.823 ca, Việt Nam xếp thứ 13 với tổng số 11.439.613 ca. Số lượng ca 

mắc Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục được ghi nhận mỗi ngày và chưa có dấu hiệu 

dừng lại. Điều này cho thấy việc phòng chống và điều trị Covid-19 vẫn phải tiếp tục, nhất 

là khi các biến thể của virus SARS-COV-2 còn khả năng phát triển, tiếp tục tiến hóa, có 

khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến các ca nhiễm có triệu chứng 

nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên, đặc biệt là ở các nhóm dễ bị tổn thương. 

 
Tổng số ca mắc Covid-19 trên thế giới (Nguồn: WHO, tính đến 12/9/2022) 
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Cũng theo số liệu của WHO, tính đến 3/9/2022, hơn 12 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên 

toàn thế giới. WHO và Chính phủ các nước đã và đang đưa ra khuyến cáo để người dân 

tiếp tục tiêm các mũi vaccine tăng cường, nhằm gia tăng khả năng miễn dịch vì hiệu lực 

của vaccine giảm tương đối nhanh (sau 3-5 tháng). Mặc dù vaccine Covid-19 sản xuất 

trước đây còn một số hạn chế đối với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, nhưng các 

nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy, những vaccine này vẫn có thể phòng được thể 

nặng, nguy cơ nhập viện, cũng như các triệu chứng hậu Covid-19. Nói cách khác, người 

được tiêm phòng Covid-19 với đầy đủ mũi nhắc lại sẽ đáp ứng tốt hơn khi họ nhiễm virus 

và miễn dịch tạo ra cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với người không tiêm. Từ đó, tạo ra 

được miễn dịch cộng đồng, hạn chế khả năng lây nhiễm của virus. 

Trong một đánh giá về tỷ lệ tử vong hàng tuần do Covid-19 ở nhiều độ tuổi liên quan đến 

tình trạng tiêm chủng, dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ 

trong vòng 3 tháng (2/4/2022-2/7/2022) cho thấy tỷ lệ tử vong rất cao đối với những người 

chưa tiêm bất kỳ mũi vaccine nào. Tỷ lệ tử vong giảm dần theo thứ tự nhóm người đã 

tiêm mũi vaccine cơ bản, người đã tiêm vaccine có bổ sung 1 mũi tăng cường (mũi 3) và 

thấp nhất là nhóm người đã tiêm vaccine có bổ sung thêm 2 mũi tăng cường (mũi 4). 

 
Tỷ lệ tử vong mỗi tuần do COVID-19 theo tình trạng tiêm chủng tại Hoa Kỳ (tính trên 100.000 người) 

(Nguồn: CDC COVID-19 Response, Epidemiology Task Force) 

Ngoài ra, 7 nghiên cứu về hiệu quả mũi 4 vaccine phòng Covid-19 được tổng hợp từ 

WHO (6 nghiên cứu của Israel và 1 nghiên cứu của Canada) cũng cho tỷ lệ mắc Covid-19 

ở những người được tiêm mũi 4 giảm và tỷ lệ mắc Covid-19 nặng thấp hơn 3,5 lần so với 

ở nhóm tiêm 3 liều. Do đó, việc đẩy mạnh tiêm chủng vaccine Covid-19 mũi tăng cường là 

rất cần thiết, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh nền, người cao tuổi vì các nghiên 

cứu cho thấy miễn dịch ở nhóm người này sẽ giảm nhanh hơn so với người bình thường. 

Bên cạnh việc tham khảo các kết quả nghiên cứu trên thế giới, các nhà khoa học tại Việt 

Nam cũng đang nghiên cứu khả năng đáp ứng miễn dịch của các vaccine sử dụng cho 

người Việt để có đề xuất hợp lý cho cơ quan quản lý y tế, và hơn nữa, là nghiên cứu các 

hướng điều trị bệnh nhân Covid-19 hiệu quả hơn, đặc biệt là từ kinh nghiệm trong đợt 

dịch cao điểm, điều trị các ca bệnh nặng và nguy kịch. 

Nghiên cứu đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm chủng vaccine Covid-19 

Để có thêm những luận cứ khoa học về vấn đề đáp ứng miễn dịch sau tiêm chủng tại Việt 

Nam, các nhà khoa học tại Trường Đại học Y dược TP.HCM đã thực hiện nhiệm vụ 
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Vaccine ChAdOx1 nCoV-19 (Nguồn: internet) 

KH&CN “Nghiên cứu đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm chủng vaccine ChdOx1 nCoV-

19 (AZD1222)”. Nhiệm vụ vừa được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu vào tháng 8/2022. 

Nghiên cứu sử dụng loại vaccine ChAdOx1 

nCoV-19 (AZD1222), được phát triển bởi Đại học 

Oxford và Hãng dược AstraZeneca, sử dụng 

công nghệ vector adenovirus. Đây cũng là loại 

vaccine đã được đưa vào sử dụng trong tiêm 

chủng tại Việt Nam từ tháng 3/2021. Đối tượng 

thử nghiệm là nhân viên y tế và người thân trong 

gia đình, thời gian khảo sát đáp ứng miễn dịch là 

6 tháng sau tiêm đủ 2 liều vaccine. 

Nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu về khả năng sinh 

miễn dịch sau tiêm đủ liều vaccine, nhóm nghiên 

cứu thực hiện phân tích nồng độ kháng thể anti-

S và kháng thể trung hòa hiện diện trong huyết 

thanh của người đã tiêm đủ 2 liều vaccine trong 

khoảng thời gian 180 ngày.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 100% người tham gia có sự hiện diện của kháng thể anti-S 

và giảm dần tỷ lệ nồng độ qua các thời điểm: 46% ở thời điểm 90 ngày (3 tháng) và hơn 

67% ở thời điểm 180 ngày (6 tháng). Sau 6 tháng, nhóm tuổi 40-59 tuổi có nồng độ kháng 

thể anti-S trung bình thấp nhất. Vì vậy, nhóm nghiên cứu kiến nghị cơ quan quản lý nhà 

nước khuyến khích và hỗ trợ người tiêm mũi tăng cường nhằm củng cố miễn dịch. 

Nghiên cứu hướng điều trị tiềm năng trên nhóm bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch 

Bên cạnh khuyến khích người dân tiêm các liều vaccine tăng cường để đáp ứng miễn 

dịch, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y tế vẫn tiếp tục đánh giá lại các phương pháp 

điều trị Covid-19 nhằm đề xuất các giải pháp điều trị phù hợp, đặc biệt đối với các ca 

Covid-19 nặng và nguy kịch. 

Nghiên cứu “Liệu pháp methylprednisolone pulse liều cao trong điều trị bệnh nhân Covid-

19 nguy kịch” đã được ThS.BS. Bùi Nghĩa Thịnh, NCS Ngô Hoàng Anh, ThS.BS. Huỳnh 

Minh Nhật, Đỗ Trần Nguyên Huy, BS.CKII. Lê Duy Lạc, TS.BS. Nguyễn Thu Anh cùng với 

các cộng sự tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock Việt 

Nam thực hiện và áp dụng lần đầu trên 147 bệnh nhân được điều trị tại Khoa Hồi sức Cấp 

cứu Covid-19 số 2 và Bệnh viện Thành phố Thủ Đức từ ngày 13/7/2021 đến ngày 

31/8/2021. Trong đó, 66 bệnh nhân được điều trị với liệu pháp pulse corticosteroids (nhóm 

điều trị), và 81 bệnh nhân còn lại thuộc nhóm đối chứng, được điều trị theo phác đồ tiêu 

chuẩn trước đó của Bộ Y tế. Ý tưởng ban đầu là sử dụng corticosteroids liều pulse trong 

điều trị điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch, bắt nguồn từ các nghiên cứu trên 

thế giới, tiêu biểu là nghiên cứu quan sát tiến cứu của Miguel A.L.Z. và các cộng sự hoặc 

nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu của Ivan C. và các cộng sự tại Tây Ban Nha, hay thử nghiệm 

lâm sàng của Maryam E. và các cộng sự tại Iran.  

Với các kết quả khả quan như giảm tỉ lệ tử vong nội viện cũng như gia tăng khả năng xuất 

viện thành công, nhóm nghiên cứu đã mạnh dạn áp dụng ý tưởng và kiểm chứng trên các 
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bệnh nhân nguy kịch đang điều trị nội trú tại bệnh viện, khi tình hình dịch đang ở thời điểm 

trở nên căng thẳng hơn. 

Trong quá trình nhiễm Covid-19, giai đoạn có tỉ lệ tử vong cao nhất là ở pha tăng viêm, 

được đặc trưng bởi đáp ứng miễn dịch quá mức của cơ thể, có khả năng dẫn đến tổn 

thương đa cơ quan. Do đó, nhiều biện pháp can thiệp đã được thử nghiệm như sử dụng 

các kháng thể đơn dòng chặn IL-6 (như Tocilizumab), IL-1 (như Anakinra), Janus Kinase 

hay sử dụng corticosteroids liều cao. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bùng phát, việc tiếp 

cận các liệu pháp kháng thể đơn dòng còn tại Việt Nam hạn chế, nên việc sử dụng pulse 

corticosteroids với tính sẵn có và giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện tiềm lực và cơ 

sở vật chất y tế còn nhiều thiếu thốn như Việt Nam, là liệu pháp khả thi nhất trong thời 

điểm đó cho điều trị bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng. Kết quả phân tích dữ liệu đa biến 

cho thấy, việc sử dụng corticosteroids liều pulse có thể giúp giảm gần 90% tỉ lệ tử vong 

nội viện của bệnh nhân Covid-19 nguy kịch. Với kết quả nghiên cứu khả quan, liệu pháp 

này đã được mở rộng để điều trị cho nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tại 

nhiều khoa, phòng, trung tâm Hồi sức cấp cứu, tiêu biểu là các bệnh viện tầng 2 và Bệnh 

viện Dã chiến Hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương, giúp giảm thiểu nhanh chóng tỉ lệ tử 

vong của bệnh nhân. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín 

như bài báo “Severe Covid-19 during pregnancy treated with pulse corticosteroid therapy 

and mid-trimester termination: A case report” đăng trên tạp chí Case Reports in Women's 

Health vào tháng 02/2022 và bài báo “High-dose methylprednisolone pulse therapy for the 

treatment of patients with severe Covid-19: Results from a prospective observational 

study” đăng trên tạp chí Journal of Intensive Medicine vào tháng 04/2022. 

*** 

Mặc dù giai đoạn nghiêm trọng nhất của đại dịch Covid-19 đã qua đi, nhưng dư âm, cũng 

như các biến thể của virus SARS-CoV-2 vẫn còn có khả năng tiếp tục phát triển và lây lan 

trên khắp thế giới. Do vậy, những nghiên cứu mới nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine trong 

việc ứng phó với sự biến đổi của virus và tăng cường năng lực điều trị đóng vai trò rất quan 

trọng. Những nghiên cứu này không chỉ giúp ích trong giai đoạn hiện tại, mà còn là cơ sở để 

các ngành y tế đối phó với các dịch bệnh có khả năng xuất hiện trong tương lai. 

Duy Sang  

---------------------------------- 
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Vấn nạn ngập đô thị mùa mưa, làm sao hết?  

Là đô thị đặc biệt, nhưng TP.HCM thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, nhất là khi có kết 

hợp triều cường, ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển và cuộc sống người dân. Các 

ngành chức năng tại Thành phố đã có nhiều ứng phó, với nhiều dự án được triển khai, 

nhưng kết quả vẫn chưa được như mong đợi. Ở nhiều nơi, cứ mưa là ngập. Cần phải 

làm sao? 

Khi mùa mưa trở thành mùa ngập 

Ở những nơi thấp, trũng so với khu vực xung quanh như đường Trần Xuân Soạn (Quận 

7), chợ Thủ Đức (TP. Thủ Đức),… có thể nói, “mùa ngập” năm 2022 đã về khá sớm, cùng 

với những cơn mưa lớn đầu mùa. “Mưa lớn mù trời, TP.HCM có nơi ngập gần cả mét” là 

tiêu đề một bài viết trên Báo Tuổi Trẻ, phản ánh hậu quả của cơn mưa lớn (kéo dài từ 

chiều đến tối 29/4) đã khiến một đoạn đường Tô Ngọc Vân (TP. Thủ Đức) bị ngập sâu cả 

mét, có đoạn nước lên đến hết biển số xe.  

Ngập nặng trên diện rộng tại Thành phố cũng xảy ra khi mưa to từ trưa ngày 2/6: “…hơn 

một tiếng sau mưa, nhiều tuyến đường ở các khu vực vùng ven như TP.Thủ Đức, Q.Gò 

Vấp,… đã ngập nặng. Biển nước cũng tràn vào khu vực trung tâm Thành phố, với các vỉa 

hè dọc tuyến đường Lê Lai (Q.1) chìm trong nước,...”. “Sáng đi làm đường bộ, chiều trở về 

đường sông” đã trở thành “trải nghiệm” của nhiều người dân ngày hôm đó (thống kê sơ bộ 

cho thấy, có ít nhất 18 điểm ngập ở TP.HCM sau trận mưa này). “Sông” lại tiếp tục thay 

thế đường ở TP.HCM khi nhiều tuyến đường bị ngập nặng, nhiều đoạn ngập sâu, sau cơn 

mưa lớn vào chiều 22/6. Đường sá tiếp tục ùn tắc, xe cộ nối đuôi kéo dài,… Đến khuya, 

nhiều nơi tại TP.HCM vẫn ngập sâu trong nước, giao thông hỗn loạn,… 

Mới đây, Thành phố lại ghi nhận thêm một “cột mốc” nữa vào lịch sử ngập úng đô thị vốn 

khá trầm kha của mình. Cơn mưa lớn kéo dài gần 4 giờ (chiều 15/8) trút xuống nhiều nơi 

trong Thành phố, đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng,... Thống kê đến 18 giờ, Thành 

phố ghi nhận 42 tuyến đường bị ngập. Ngoài khu trung tâm, nước còn ngập sâu trên diện 

rộng, ở các tuyến đường tại TP. Thủ Đức, quận 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân,... vượt cả 

dự báo khả năng ngập khi mưa lớn trong năm nay do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật 

(Sở Xây dựng) vừa đưa ra trước đó (39 tuyến). 

Nguyên nhân? 

Nguyên nhân gây ngập lụt tại Thành phố, về mặt khách quan, được lý giải là do mưa lớn 

có xu hướng ngày càng gia tăng, tần suất xuất hiện những trận mưa có vũ lượng lớn (trên 

100mm) nhiều, tập trung trong thời gian ngắn. Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Chánh Văn 

phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM, năm 2021 và sáu 

tháng đầu năm 2022, tình hình ngập lụt trên địa bàn Thành phố diễn ra thường xuyên và 

phức tạp. Trong đó có 46 trận mưa với lượng mưa trên 50mm, 18 trận mưa gây ngập, 10 

đợt triều cường cao. Theo thống kê trong vòng 40 năm (1970-2010), trên địa bàn Thành 

phố chỉ xuất hiện 11 trận mưa trong 3 giờ, với lưu lượng trên 100mm. Tuy nhiên, chỉ trong 

hơn 10 năm trở lại đây, đã có đến 29 trận mưa trong 3 giờ. Đặc biệt, trong các năm 2020 
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và 2021 đã có 4 trận mưa với lưu lượng tới 100-212mm, chỉ trong vòng 60 phút. Có thể 

thấy, mưa đã gia tăng cả về tần suất và lưu lượng. 

Cũng theo các số liệu thống kê, triều cường tại Thành phố cũng có xu hướng tăng cao 

theo thời gian. Trong 27 năm (1980-2007) đỉnh triều ở mức cao nhất chỉ đạt dưới +1,50m 

(tại trạm Phú An). Nhưng trong 12 năm gần đây đỉnh triều đã vượt trên mức +1,50m. Hơn 

thế, tần suất xuất hiện đỉnh triều cũng ngày càng gia tăng: nếu giai đoạn 2006-2015, tần 

suất xuất hiện đỉnh triều trên +1,50m chỉ có 94 lần, thì chỉ trong 5 năm gần đây (2017-

2021) đã xuất hiện tới 151 lần (gấp hơn 1,6 lần). Đặc biệt, đỉnh triều còn chạm đến mức 

+1,77m. 

Đáng chú ý, tổ hợp bất lợi đã xảy ra khi triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao kết hợp 

mưa lớn cùng việc xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn, ảnh hưởng mạnh đến công tác 

chống ngập của Thành phố. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại là sức tải lũ của sông Sài 

Gòn rất thấp. Theo ông Tô Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Khai thác Dầu 

Tiếng - Phước Hòa, trong thực tế, chỉ một lần hồ Dầu Tiếng xả lũ đến 600 m3/giây đã 

khiến vùng hạ du như TP.HCM và Bình Dương ngập nghiêm trọng. Nếu hồ Dầu Tiếng 

phải xả lũ đến lưu lượng thiết kế (2.800 m3/giây, với mực nước lũ 26,92m), 10 quận, 

huyện ở TP.HCM cùng nhiều địa phương tại Tây Ninh, Bình Dương và Long An sẽ bị 

ngập nặng, thiệt hại cực lớn. 

Ngoài ra, nguyên nhân gây ngập lụt tại TP.HCM, còn có yếu tố thiếu đầu tư đồng bộ cho 

hệ thống thoát nước để đáp ứng với tốc độ đô thị hóa. Ví dụ như việc phát triển các dự án 

nhà ở phía Nam TP.HCM trên nền đất yếu và thấp, hay sự phát triển tự phát hai bên bờ 

sông Sài Gòn về phía thượng lưu đã làm mất hàng ngàn hecta chứa nước. Quá trình bê 

tông hóa khiến ao hồ bị san lấp, diện tích thấm nước, lưu trữ nước trong đô thị giảm, các 

điểm ngập úng sẽ nghiêm trọng hơn. Chia sẻ tại Hội thảo khoa học về giải pháp thoát 

nước thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ Xây dựng phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế 

Nhật Bản (JICA) tổ chức sáng 25/8, bên cạnh thông tin “Đường ống thoát nước của Việt 

Nam hiện là 0,5 m/người dân, trong khi số liệu trung bình thế giới là 2m”, ông Lương Ngọc 

Khánh, Trưởng phòng Thoát nước và Quản lý nước thải (Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây 

dựng) cũng chỉ ra một trong những nguyên nhân khiến hệ thống thoát nước ở Việt Nam 

hoạt động chưa hiệu quả, gây ngập úng là nước mưa và nước thải đang được thu gom 

chung (tỷ lệ nước thải được thu gom khoảng 15%). Tỷ lệ đấu nối, bao phủ của hệ thống 

thoát nước mới chỉ 64%. Việc đầu tư hạ tầng thoát nước giữa các hệ thống cũ và mới 

chưa đồng bộ, thiếu kinh phí nên công suất thiết kế vẫn chưa đảm bảo điều kiện mưa 

thực tế. 

Các giải pháp chống ngập cho đô thị tại TP.HCM? 

Thời gian qua, Chính quyền Thành phố đã có nhiều quyết sách đầu tư cho công tác chống 

ngập: đồng ý triển khai dự án chống ngập 10.000 tỉ do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu 

tư; chuẩn bị xây dựng hệ thống hồ điều tiết theo Quy hoạch thoát nước mưa đến năm 

2020; dựng các cống kiểm soát triều khu vực TP.HCM; xây dựng đê bao ven sông Sài 

Gòn; nạo vét các trục tiêu thoát nước chính, các kênh rạch; các dự án hỗ trợ kỹ thuật 

chống ngập; xây dựng các tuyến thu gom nước thải và nhà máy xử lý,…  
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Bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan chức năng, các cơ quan nghiên cứu, các nhà 

khoa học cũng có nhiều đóng góp vào nỗ lực giảm thiểu ngập úng, giảm thiểu các thiệt hại 

do mưa lũ và triều cường gây ra tại Thành phố. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, đã có 

hàng chục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được các chuyên gia đề xuất và thực hiện:  

 Để phục vụ công tác cảnh báo và dự báo ngập trên địa bàn, có các nghiên cứu 

của: Trường Đại học Quốc tế (“Nghiên cứu thiết kế mạng lưới giám sát mực nước sông 

kênh rạch, ngập nước đô thị dựa trên công nghệ mạng cảm biến không dây và thiết kế xây 

dựng trung tâm thu thập dữ liệu tự động, website công bố dữ liệu trực tuyến” – năm 2017); 

Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu (“Xây dựng quy trình cảnh 

báo mưa lớn cho TP.HCM phục vụ dự báo ngập” - năm 2018 và “Xây dựng mô hình dự 

báo, cảnh báo và quản lý ngập cho đô thị thông minh tại TP.HCM” - năm 2021”); Trung 

tâm Công nghệ Môi trường (“Nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của biến đổi 

khí hậu; xây dựng chiến lược tích hợp để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó ngập 

lụt; nâng cao năng lực quan trắc, dự báo ngập lụt” – năm 2019);  Trung tâm Nghiên cứu 

Triển khai Khu Công nghệ cao  (“Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và triển khai lắp đặt thiết bị 

quan trắc ngập tại các điểm thường xuyên ngập nặng thuộc đô thị sáng tạo kết nối công 

nghệ đô thị thông minh TP.HCM” – năm 2020). Từ tháng 12/2020, Đài Khí tượng thuỷ văn 

khu vực Nam Bộ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu,  ây dựng và triển khai thử 

nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo tại 

TP.HCM”, dự kiến công trình sẽ hoàn tất vào tháng 12/2022, đóng góp thêm vào các giải 

pháp phòng chống ngập lụt, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.  

 Để phục vụ công tác đánh giá và giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra, đó là các 

nghiên cứu của: Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (“Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ 

trợ ra quyết định để điều hành tối ưu và bền vững hệ thống liên hồ chứa đảm bảo an toàn 

công trình phục vụ phát điện, cấp nước, chống ngập lụt, và xâm nhập mặn ở hạ lưu sông 

Đồng Nai - Sài Gòn” – năm 2017 và “Nghiên cứu đề xuất lựa chọn chiến lược quản lý 

ngập lụt thích hợp trên cơ sở các dự án đã, đang và dự kiến triển khai tại Tp.HCM” – năm 

2018); Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (“Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phân lũ, 

chậm lũ, giảm lũ nhằm giảm ngập lụt cho TP.HCM khi hồ Dầu Tiếng xả lũ theo thiết kế 

hoặc gặp sự cố” – năm 2018); Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán (“Mô hình hóa hạ 

tầng xanh phục vụ giảm thiểu ngập lụt đô thị lưu vực Tham Lương Bến Cát” – năm 2019); 

Viện Môi trường và Tài nguyên (“Nghiên cứu cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước 

nhằm kiểm soát ngập lụt do lượng mưa và triều cường tăng trong điều kiện biến đổi khí 

hậu trên địa bàn TP.HCM” – năm 2020); Trường Đại học Tôn Đức Thắng (“Đánh giá tác 

động của ngập lụt do biến đổi khí hậu đến nhà ở tại khu vực Nhà Bè, Cần Giờ (TP.HCM), 

và đề xuất giải pháp quy hoạch và kiến trúc nhằm ứng phó” – năm 2021); Đài Khí tượng 

Thủy văn khu vực Nam Bộ (“Điều tra khảo sát và đánh giá thiệt hại do ngập lụt đến kinh tế 

- xã hội; xây dựng bản đồ thiệt hại do ngập lụt phục vụ công tác chống ngập, quy hoạch 

đô thị trên địa bàn TP.HCM” – năm 2021);,… 

Có thể nói, giải pháp là khá nhiều. Vấn đề là việc triển khai, vận dụng các giải pháp chống 

ngập vào thực tiễn tại Thành phố vẫn còn khá nhiều bất cập. Theo số liệu thống kê, kinh 

phí chi cho công tác chống ngập giai đoạn 2016-2020 tại TP.HCM là 25.998 tỉ đồng (hơn 1 

tỉ USD). Tuy theo đánh giá của ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ 
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thuật TP.HCM (Sở Xây dựng TP.HCM): “…so với trước đây, công tác chống ngập đã đạt 

được hiệu quả đáng ghi nhận. Số điểm ngập, thời gian và chiều sâu ngập giảm rất 

nhiều…”, nhưng theo các chuyên gia, những hoạt động chống ngập của TP.HCM vẫn 

chưa căn cơ, nhiều nội dung đã triển khai nhiều năm vẫn chưa có kết quả: dự án chống 

ngập 10.000 tỉ vẫn chưa hoàn tất (kế hoạch hoàn thành vào tháng 4/2018); các hồ điều 

tiết ngầm vẫn chưa được triển khai trong thực tế; nhiều dự án chống ngập và xử lý nước 

thải còn đang chờ đợi vốn đầu tư, nhất là các dự án cải thiện hệ thống thoát nước,...  

Theo kế hoạch giảm ngập nước cho Thành phố giai đoạn 2021-2025, ước tính sẽ cần tới 

khoảng 101.000 tỉ đồng (4,3 tỉ USD). Để khai thác đồng vốn đầu tư một cách hiệu quả, 

theo các chuyên gia, cần phải sử dụng các giải pháp tổng hợp liên vùng, từ cấp lưu vực 

sông toàn vùng đô thị, đến các giải pháp mang tính chi tiết của từng khu vực đô thị, dự án 

cụ thể. Đối với các giải pháp thuộc nhóm công trình, cần tăng cường xây dựng hệ thống 

tiêu thoát nước; hệ thống thu gom xử lý nước thải; hệ thống công trình đê, cống ngăn 

triều; trạm bơm tiêu úng; san lấp cốt nền; xây dựng hồ điều hòa, hồ chứa cắt lũ ở phía 

thượng lưu. Đối với các giải pháp phi công trình, cần thực hiện tốt các quy trình vận hành 

hệ thống liên hồ chứa; xây dựng các hệ thống cảnh báo, tích hợp vấn đề rủi ro ngập úng 

vào các quy hoạch đô thị. Cơ quan quản lý Nhà nước phải tiến hành kiểm soát phát triển 

đô thị một cách hợp lý, khuyến khích phát triển đô thị tại khu vực có địa hình cao (như khu 

vực đô thị trung tâm hiện hữu và hướng Bắc, Tây Bắc), siết chặt và kiểm soát đối với khu 

vực đô thị hóa có địa hình thấp (như hướng Đông Bắc; Tây Nam dọc Quốc lộ 1; hướng 

Nam, Đông Nam tiến ra biển. Ngoài ra, cần gia tăng công tác tuyên truyền để nâng cao ý 

thức của người dân trong việc phòng chống xả rác bừa bãi, khơi thông dòng chảy, bảo vệ 

các công trình tiêu, thoát nước. 

Tuấn Kiệt  

------------------------------------ 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực 

công tại TP.HCM 

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công là tiền đề phát triển hệ thống quản lý 

nhà nước linh hoạt, thích ứng với bối cảnh thực tiễn là yêu cầu tất yếu để phát triển 

kinh tế xã hội. 

 
(Nguồn: citt.hcmiu.edu.vn) 

Đổi mới sáng tạo (innovation) đã được đề cập đến từ khá lâu trên thế giới. Trong đó, sáng 

tạo là việc người lao động sử dụng các hoạt động nhận thức để đưa ra những ý tưởng 

mới (Schumpeter,1934), đổi mới là việc thực hiện thành công các ý tưởng sáng tạo của 

người lao động (Amablile và cs, 1996). Tất cả các quá trình đổi mới trong doanh nghiệp 

đều xuất phát từ những ý tưởng sáng tạo của người lao động. Tại Việt Nam, thuật ngữ 

này cũng được đề cập trong nhiều văn bản. Theo Điều 3, Luật Khoa học và Công nghệ 

năm 2013, đổi mới sáng tạo (ĐMST) là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ 

thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng 

cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.  

ĐMST được áp dụng trong nhiều khu vực. Nếu ở khu vực doanh nghiệp, hoạt động theo 

logic thị trường, ĐMST là nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh và tạo lợi nhuận thì đối với 

khu vực công, hoạt động theo logic chính trị và tiến hành các hoạt động được tài trợ từ 

ngân sách (thuế), nhằm tạo ra hàng hóa công về mặt chính trị hoặc phục vụ nhu cầu của 

công dân, thì động lực chính của ĐMST là sự lan tỏa phi lợi nhuận của đổi mới, cộng tác, 

ra quyết định chính trị, sáng kiến của nhân viên và nhu cầu của người dân.  

Đổi mới sáng tạo trong khu vực công 

ĐMST trong khu vực công có những nét đặc thù riêng, đó là đổi mới về những quy định và 

chính sách; về các quy trình, dịch vụ công,… Trên thực tế, công nghệ thay đổi, thị trường 

thay đổi và nhu cầu của những “khách hàng” (hay chính là người dân, doanh nghiệp, tổ 

chức trên  địa bàn) cũng thay đổi, đặt áp lực rất lớn lên chính quyền các cấp, từ trung 
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ương đến địa phương. Chính quyền hoạt động dưới sự giám sát của người dân (về mức 

độ hài lòng đối với các dịch vụ công; chất lượng dịch vụ giữa khu vực tư nhân và khu vực 

công, và quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin của dân chúng và doanh nghiệp) trong điều 

kiện nguồn nhân lực hạn chế, áp lực thu hút và giữ chân người tài. Chính vì vậy, để thúc 

đẩy kinh tế tri thức hay sáng tạo, khu vực công không thể không ĐMST, cả về cách thức 

làm việc và tư duy về ĐMST. 

ĐMST trong khu vực công có tiềm năng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và sự 

thịnh vượng của một quốc gia. Thực hiện ĐMST trong khu vực công, có thể tiến hành trực 

tiếp (giảm các chi phí dịch vụ; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào cải cách 

hành chính để tăng chất lượng dịch vụ,…) hoặc gián tiếp (tăng cường đầu tư KH&CN; 

chuyên giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, đồng thời cải thiện cơ sở hạ tầng do nhà nước cung cấp cho các khu vực tư nhân,…). 

Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, ĐMST mang đến nhiều tác động tích cực, 

như đóng góp tới 95% khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; 91% đối với nền kinh tế xanh; 

88% trong các công việc mới; 87% với việc mang lại giá trị cho toàn xã hội.  

Tại Việt Nam, để thúc đẩy hoạt động ĐMST, đã có nhiều chính sách lớn được ban hành, 

ví dụ như Quyết định số 844/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025” nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc 

đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng 

trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; hoàn 

thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST và thiết lập được Cổng thông tin khởi 

nghiệp ĐMST quốc gia,…; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về 

“Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư” xác định, một trong những mục tiêu hướng tới năm 2030 là duy trì xếp hạng về chỉ số 

ĐMST toàn cầu (GII) của Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới. Để cụ thể hóa 

các mục tiêu này, Nghị quyết đã đề ra 8 nhóm giải pháp, trong đó có nhóm giải pháp về 

“Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia”; Năm 2020, Luật 

Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua cũng có những quy định về các đối 

tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, trong đó có các dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, 

trung tâm ĐMST, trung tâm nghiên cứu và phát triển,… Những chủ trương, chính sách 

như vậy đã góp phần tạo ra nền tảng pháp lý mới cho các hoạt động ĐMST, mang lại lợi 

ích thiết thực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

TP.HCM thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công  

Thúc đẩy ĐMST trong khu vực công là động lực chính thúc đẩy mô hình tăng trưởng, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cùng cả nước, Thành phố đã có nhiều chủ trương, 

chính sách để đẩy mạnh các hoạt động ĐMST nói chung và trong khu vực công nói riêng, ví 

dụ gần đây như Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 1/3/2021 về Hỗ trợ phát triển hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 630/QĐ-

UBND ngày 3/3/2022 về phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công 

nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-

2025; Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 23/2/2022 phát triển các Trung tâm đổi mới công 

nghệ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2025;... Đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy hoạt động 

ĐMST trong khu vực công, chỉ riêng trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM 

https://laodong.vn/thoi-su/doi-moi-sang-tao-la-chia-khoa-thanh-cong-869346.ldo
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đã tổ chức nhiều hoạt động phong  phú, được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều cơ quan, 

đơn vị. Bên cạnh những đổi mới ngay trong các hoạt động thường nhật của mình, Sở Khoa 

học và Công nghệ đã tăng cường hợp tác với các cơ quan, đơn vị để thúc đẩy các hoạt 

động ĐMST tại Thành phố: ngày 22/4, phối hợp với Công ty cổ phần Quản lý đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo Việt Nam và Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng 

tạo Victory tổ chức Chương trình Kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp ĐMST nhằm 

thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng; ngày 28/4, phối hợp cùng Sở Xây dựng tổ 

chức Tọa đàm “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM” để tìm kiếm 

những hướng đi mới phục vụ công tác phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM; ngày 27/5 tổ 

chức Hội nghị “Tìm kiếm giải pháp hỗ trợ quận - huyện trong quản lý, điều hành” nhằm trực 

tiếp thúc đẩy các hoạt động KH&CN và ĐMST trong khu vực công; phối hợp với Sở Y tế 

triển khai thực hiện “Chương trình phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới 

sáng tạo trong lĩnh vực y tế TP. HCM giai đoạn 2022-2025” nhằm tìm ra các giải pháp tốt và 

phù hợp nhất giúp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho hệ thống y tế, phục vụ tốt công 

tác chăm sóc sức khỏe cho người dân của Thành phố,… 

Gần đây, Sở Khoa học và Công nghệ cũng 

vừa tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố 

ban hành Kế hoạch số 2701/KH-UBND (ngày 

4/8) về thúc đẩy hoạt động ĐMST trong khu 

vực công tại TP.HCM. Tại Hội nghị “Triển khai 

thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong 

khu vực công tại Thành phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2022-2025” được tổ chức ngày 7/9, theo 

ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở 

KH&CN), hiện Sở Khoa học và Công nghệ 

TP.HCM đang đồng hành cùng các Sở, ban, 

ngành, Thành phố Thủ Đức và UBND các 

quận, huyện triển khai thúc đẩy hoạt động 

ĐMST trong khu vực công ở 3 nội dung cụ thể 

gồm: (1) Inno-Coffee: sự kiện kết nối hệ sinh 

thái đổi mới sáng tạo. Đây là cơ hội để các 

đơn vị có chung nhu cầu trình bày vấn đề cần 

giải quyết, nhận tư vấn từ phía chuyên gia 

(Viện, trường - Doanh nghiệp) nhằm tìm kiếm 

hướng giải pháp đổi mới sáng tạo phù hợp để 

hợp tác triển khai; (2) R&D: chính sách hỗ trợ 

nghiên cứu phát triển giải pháp. Đây là chính 

sách áp dụng sau khi đơn vị đã tìm được 

hướng giải quyết vấn đề và (3) Sandbox: 

chính sách hỗ trợ thử nghiệm để các bên 

hoàn thiện giải pháp giải quyết vấn đề. 

07 nhóm nhiệm vụ về hoạt động ĐMST 
năm 2022 tại TP.HCM 

1. Thành lập Tổ công tác tại mỗi đơn vị để 
triển khai hoạt động ĐMST trong khu 
vực công của TP.HCM. 

2. Huấn luyện nâng cao năng lực cho tổ 
công tác thực hiện các hoạt động 
ĐMST trong khu vực công. 

3. Triển khai xây dựng các bài toán lớn về 
hoạt động ĐMST trong khu vực công 
cho một số lĩnh vực quản lý nhà nước 
cụ thể. 

4. Triển khai các nhiệm vụ ĐMST hàng 
năm trong hoạt động quản lý nhà nước 
được phân công tại các đơn vị. 

5. Thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp ĐMST 
Thành phố tham gia phát triển các giải 
pháp ĐMST, ứng dụng công nghệ, 
chuyển đổi số, trong hoạt động ĐMST 
phục vụ công tác quản lý nhà nước. 

6. Phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu dùng 
chung cho các Sở ban ngành và các cơ 
sở dữ liệu mở cho cộng đồng để hỗ trợ 
cho các hoạt động ĐMST trong khu 
vực công. 

7. Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về 
ĐMST trong khu vực công. 
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Ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM) phát biểu tại Hội nghị 

(Nguồn: dost.hochiminhcity.gov.vn) 

Trong đó, để triển khai hiệu quả các bài toán lớn cho Thành phố, cụ thể hóa các nhiệm vụ 

trong hoạt động ĐMST về lĩnh vực Quản lý nhà nước, cần thực hiện tốt 5 bước: (1) Xây 

dựng nội dung các bài toán lớn (khảo sát, đánh giá, phát hiện vấn đề, phân loại vấn đề, 

mô tả vấn đề để xây dựng nội dung bài toán); (2) Công bố rộng rãi cho cộng đồng về nội 

dung bài toán lớn; (3) Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện; (4) Tổ chức phối hợp thực 

hiện; (5) Triển khai ứng dụng các nội dung của bài toán lớn và đánh giá kết quả.  

Thúc đẩy ĐMST trong khu vực công là tiền đề phát triển hệ thống quản lý nhà nước linh 

hoạt, thích ứng với bối cảnh thực tiễn là yêu cầu tất yếu để phát triển kinh tế - xã hội. Đây 

một trong những nhiệm vụ được xác định là trọng tâm, lâu dài và thường xuyên. Sở Khoa 

học và Công nghệ TP.HCM luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ cho các đơn vị làm quen, kết 

nối với các thành phần trong hệ sinh thái, cùng tương tác giải quyết vấn đề, tìm ra giải 

pháp hoàn thiện thực hiện ĐMST. 

Vân Anh 

------------------------------------ 
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TRAO ĐỔI 

Trên các kênh truyền thông chính thống cũng như các hội nhóm trực tuyến trong những 

ngày gần đây, thông tin về việc tiêm vaccine các mũi bổ sung để phòng, chống Covid-19 

được bàn luận khá nhiều. Nhà nước cũng đang tăng cường vận động người dân tiêm 

vaccine, cùng các mũi bổ sung, trong bối cảnh số ca nhiễm đang có chiều hướng gia 

tăng trở lại ở Việt Nam (theo các số liệu thống kê), hệ quả tất yếu của sự xâm nhập 

nhanh chóng các biến chủng Omicron mới (BA.4, BA.5), vốn dễ dàng lây nhiễm cho 

những người chưa tiêm phòng, kể cả những bệnh nhân đã từng nhiễm các biến chủng 

trước đó (ví dụ BA.1). Tuy có gia tăng số lượng người nhiễm, số bệnh nặng, nhưng số 

bệnh nhân không qua khỏi hầu như không có. Thành quả này có sự đóng góp quyết 

định của vaccine cùng các mũi tiêm tăng cường. 

Theo báo cáo “A Review on Immunological Responses to SARS-CoV-2 and Various 

Covid-19 Vaccine Regimens” (tạm dịch: Đánh giá về đáp ứng miễn dịch đối với SARS-

Cov-2 theo các phác đồ vaccine phòng chống Covid-19) công bố ngày 1/7/2022 trên cơ 

sở dữ liệu SpringerLink cho thấy, hiện đã có 7 vaccine đạt Phase IV (lâm sàng) của quá 

trình sản xuất vaccine (4 phase) là Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna (vaccine 

mRNA); AstraZeneca/Vaxzevria hay Covishield, Ad26.COV2.S, Ad5-nCoV (vaccine trên 

cơ sở adenoviral vector); CoronaVac and BBIBP-CorV (vaccine virus bất hoạt).  

Hầu hết các loại vaccine giúp cơ thể chống lại quá trình lây nhiễm bằng cách tạo ra phản 

ứng kháng thể trung hòa hiệu quả. Tuy nhiên, tác dụng của các kháng thể này không lâu 

dài, vì vậy, việc triển khai nhanh chóng các chương trình tiêm chủng và tiêm chủng tăng 

cường là rất cần thiết để ức chế sự lan truyền của SARS-CoV-2. Với Comirnaty hay 

Spikevax, nghiên cứu về việc tiêm liều thứ ba (tăng cường) cho các nhân viên y tế sau 

6-9 tháng tiêm liều thứ hai cho thấy xuất hiện nhiều kháng thể trung hòa bảo vệ chống 

lại Omicron và các biến thể khác của SARS-CoV-2.  

Việc tiêm trộn các loại vaccine khác nhau cũng cho thấy khả năng giúp giảm thiểu nguy 

cơ từ các biến thể mới xuất hiện hoặc các biến thể cần quan tâm (VOC), vốn đang có xu 

hướng kháng một phần với các loại vaccine đang có trên thị trường. Theo một số nghiên 

cứu trên thế giới, việc sử dụng pha trộn vaccine giúp gia tăng mức độ kháng thể, tăng 

khả năng miễn dịch của cơ thể: tiêm trộn vaccine Vaxzevria và Comirnaty sẽ tạo ra phản  

ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn so với trường hợp chỉ sử dụng đơn nhất hai liều vaccine 

các loại này; liều tăng cường Pfizer hoặc Moderna sử dụng sau khi tiêm AstraZeneca 

cho kết quả gia tăng đáng kể mức độ IgG và tăng đột biến các globulin miễn dịch IgA so 

với những người chỉ tiêm AstraZeneca thuần túy,...  

Những luận cứ khoa học về vấn đề đáp ứng miễn dịch sau tiêm chủng phòng Covid-19 

cũng ít nhiều được minh chứng tại Việt Nam, qua nghiên cứu của các nhà khoa học 

trong nước. Với đối tượng tìm hiểu là tác dụng của liều tăng cường (mũi 3) bằng vaccine 

Covishield, qua nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm 
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chủng vaccine ChdO 1 nCoV-19 (AZD1222)”, vừa được Sở Khoa học và Công nghệ 

TP.HCM nghiệm thu trong tháng 8, kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tại Đại học Y 

Dược TP.HCM đã cho thấy sự tương đồng với các kết quả nghiên cứu trên thế giới về 

tác dụng của liều vaccine tăng cường trong việc phòng, chống Covid-19. Đây cũng là 

một luận cứ rất thuyết phục về việc cần tiêm các liều vaccine tăng cường để phòng 

chống dịch Covid-19, trong bối cảnh nhiều loại vaccine được triển khai trên thực tế vẫn 

mới chỉ được cấp phép có điều kiện (ngoại trừ các loại vaccine như Pfizer và Moderna 

đã được Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ cấp phép đầy đủ), lý do khiến một 

thiểu số người dân vẫn còn chưa thực sự tin tưởng và sử dụng các mũi vaccine tăng 

cường trong thực tiễn. 

Tuy các chuyên gia nhận định vẫn cần nhiều nghiên cứu để xác định khả năng chống lại 

các biến thể SARS-CoV-2 của các loại vaccine đang được lưu hành, chính nhờ hiệu quả 

thực tế của các loại vaccine này trong việc phòng, chống nhiễm bệnh và bệnh nặng 

(thậm chí tử vong) thời gian qua, nên các biện pháp khắt khe để phòng, chống Covid-19 

đang dần được gỡ bỏ ở nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) đã triển khai chương 

trình tiêm chủng đến giai đoạn cuối, hứa hẹn việc sớm chấm dứt đại dịch vốn đang tác 

động xấu đến tình hình kinh tế - xã hội toàn cầu hiện nay. 

BBT 


