
 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

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

Số 10/2021 

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 10/2021 

 

 1 

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

1 Chuyển đổi số với doanh nghiệp nhỏ và vừa: từ thực trạng đến giải pháp  2  

    

2 Infographic: Tình hình Covid-19 tại Việt Nam, Tháng 9/2021  6  

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

3 Nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị Covid-19 7 
 

    

4 Ứng dụng AIoT cho y tế thông minh tại Việt Nam  13 
 

    

5 Cẩn trọng khi sử dụng khẩu trang phòng Covid-19 17 
 

NHẬN ĐỊNH 21 

 

    

   



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 10/2021 

 

 2 

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Chuyển đổi số với doanh nghiệp nhỏ và vừa: 

từ thực trạng đến giải pháp 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ  

tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, nhanh 

chóng hồi phục sau đại dịch, chuyển đổi số là một trong những nội dung cốt yếu 

mà các doanh nghiệp này cần phải thực hiện. 

Chuyển đổi số (CĐS) trong doanh nghiệp là việc ứng dụng các giải pháp công nghệ số 

vào các quá trình sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, để tạo ra những giá trị mới. 

Đây là sự thay đổi quan trọng, mang tính tổ chức, liên quan đến toàn bộ doanh nghiệp từ 

chiến lược đến con người, cấu trúc tổ chức. CĐS là xu hướng tất yếu, mang lại lợi ích 

toàn diện, giúp gia tăng chất lượng sản phẩm, tối ưu năng suất lao động, kết nối giữa c c 

bộ phận trong doanh nghiệp, thúc đẩy hiệu quả quản trị doanh nghiệp. 

65% doanh nghiệp nhỏ và vừa sẵn sàng đầu tư mạnh vào chuyển đổi số 

Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020, tính đến ngày 31/12/2019, Việt Nam 

có trên 758 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(DNNVV) chiếm đa số, với tỷ lệ hơn 97%. Là bộ phận quan trọng trong thành phần kinh tế 

tư nhân, c c DNNVV đã đóng góp đ ng kể vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, chiếm 

trên 40% GDP hàng năm và sử dụng gần một nửa tổng số lao động cả nước. 

Dịch Covid-19 bùng ph t đã 

ảnh hưởng tiêu cực đến trên 

87% doanh nghiệp, khiến 

doanh thu sụt giảm từ 50-90%, 

nhiều doanh nghiệp đã phải 

tạm ngừng sản xuất, kinh 

doanh (theo khảo sát của 

Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam trên khoảng 

10.000 doanh nghiệp). Trong 

tình huống khó khăn này, 

nhiều doanh nghiệp đã nhận 

thức được tầm quan trọng của 

CĐS. B o c o “Chỉ số phát 

triển kỹ thuật số của doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương” do 

Cisco thực hiện đã chỉ ra rằng, có đến 70% doanh nghiệp trong khu vực đang đẩy nhanh 

qu  trình CĐS do t c động của đại dịch Covid-19. 86% doanh nghiệp được khảo sát tin 

rằng CĐS sẽ giúp phát triển khả năng phục hồi chống lại các cuộc khủng hoảng như đại 

 Ảnh minh họa, nguồn: Internet 
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dịch Covid-19. Theo đó, năm 2020, có tới 72% DNNVV tại Việt Nam đang tìm c ch CĐS 

để đưa c c sản phẩm và dịch vụ mới ra thị trường, một mức tăng đ ng kể so với con số 

32% của năm 2019. B o c o cũng chỉ ra rằng, qu  trình CĐS của các DNNVV tại Việt 

Nam có thể đóng góp từ 24-30 tỷ USD vào GDP trong năm 2024.  

Tuy nhiên, các DNNVV đang phải đối mặt với những rào cản trong qu  trình CĐS, chủ 

yếu do khó khăn về chi phí và công nghệ. Cũng theo b o c o của Cisco, 17% doanh 

nghiệp còn thiếu nhân lực có kỹ năng số; 16,7% doanh nghiệp thiếu nền tảng công nghệ 

thông tin; 15,7% doanh nghiệp thiếu tư duy kỹ thuật số hoặc các thách thức về văn hóa 

trong doanh nghiệp. Ngoài ra, qu  trình CĐS của c c DNNVV cũng gặp trở ngại trong vấn 

đề an toàn thông tin, an ninh mạng.  

Mặc dù phải đương đầu với vô vàn thách thức trên con đường CĐS, nhưng nhiều DNNVV 

của Việt Nam không chùn bước trong tiến trình chuyển mình theo xu thế tất yếu này. Khảo 

sát của Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam cho thấy, có đến hơn 80% lãnh đạo 

doanh nghiệp muốn CĐS và 65% doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư mạnh vào CĐS. Thêm 

vào đó, những biến cố do dịch Covid-19 gây ra cũng là chất xúc tác cho các DNNVV quyết 

tâm thực hiện CĐS. C c DNNVV luôn nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy, đào tạo 

nguồn nhân lực số, tập trung triển khai các nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu, giúp doanh 

nghiệp cải tiến, tối ưu và tự động hóa quy trình hoạt động, nhanh chóng hòa nhập với 

nền kinh tế số đang bùng nổ hiện nay. 

Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 

Bên cạnh sự tự thân vận động, nỗ lực 

chuyển đổi, các DNNVV của Việt Nam 

còn có sự đồng hành từ Chính phủ, các 

bên liên quan, với nhiều cơ chế, chính 

s ch, chương trình hỗ trợ. Chẳng hạn 

như, “Chương trình chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030” (theo Quyết định số 749/QĐ-TTg 

ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ) 

đã trở thành kim chỉ nam cho các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào công 

cuộc CĐS; “Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 

– 2030” (theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg 

ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ) quy định viễc hỗ trợ doanh nghiệp 

ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ 

thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, 

dịch vụ thông minh. Các chủ trương của Chính phủ đã tạo ra môi trường thuận lợi, không 

chỉ cho các doanh nghiệp lớn, mà DNNVV cũng không đứng ngoài cuộc chơi CĐS. 

 Các bước để thực hiện chuyển đổi số 
 (Nguồn: khoahocphattrien.vn) 
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Các Bộ, ban ngành cũng có nhiều hoạt động giúp DNNVV thực hiện CĐS hiệu quả. Có 

thể kể đến như dự án “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (LinkSME)” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Ph t triển Quốc 

tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID), với mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ nâng cao nhận thức 

về CĐS cho 100% doanh nghiệp; tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ trở thành điển 

hình về CĐS; thiết lập đội ngũ chuyên gia tư vấn về CĐS. Chương trình “Make in 

Vietnam” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm đẩy mạnh CĐS, thúc đẩy ngành 

công nghệ thông tin truyền thông trong nước. 

Với mục tiêu CĐS toàn diện đến năm 2025, trong đó kinh tế số đóng góp khoảng 25% 

tổng thu nhập, TP.HCM luôn chú trọng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện CĐS. 

Thành phố đẩy mạnh việc sử dụng kho dữ liệu dùng chung, chia sẻ dữ liệu với nhiều 

ngành, lĩnh vực để phục vụ cho qu  trình CĐS hiệu quả; tổ chức mạng lưới chuyên gia 

“bổ trợ kiến thức” cho doanh nghiệp về CĐS. Thông qua  iệp hội doanh nghiệp TP.HCM 

(HUBA), Thành phố đã triển khai chương trình CĐS nhằm tư vấn, hỗ trợ DNNVV trên địa 

bàn tiếp cận các gói giải ph p CĐS phù hợp, với mục tiêu thúc đẩy ứng dụng công nghệ 

thông tin trong doanh nghiệp, dần chuyển đổi doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức 

truyền thống sang các hình thức kinh doanh trên nền tảng số, từng bước xây dựng nền 

kinh tế số. 

Bên cạnh đó, nhiều nội dung, chương trình nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp 

về CĐS cũng được tổ chức triển khai tại TP.HCM, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, 

nhận diện, tìm hiểu về CĐS. Gần đây, ngày 9/9/2021, Sở K &CN TP. CM đã phối hợp 

với Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi số góp phần tăng trưởng thị trường của 

doanh nghiệp sau đại dịch”. Nhiều nội dung hữu ích đã được trao đổi, thảo luận tại sự 

kiện, từ thông tin về nhu cầu CĐS trong c c doanh nghiệp hiện nay, đến những giải pháp 

nâng cao nhận thức về CĐS cho lãnh đạo, cũng như nhân viên của doanh nghiệp;  những 

ứng dụng công nghệ số nhằm thích ứng với những biến đổi của thị trường sau đại dịch,... 

 

Tham gia góp phần hỗ trợ hữu hiệu cho các DNNVV tiếp cận với các công nghệ số, 

phục vụ nhu cầu CĐS, thời gian qua, Sàn Giao dịch công nghệ TP.HCM (79 Trương 

Định, Quận 1 - http://techport.vn) đã tăng cường các công tác thu thập, chọn lọc và 

giới thiệu các giải pháp CĐS phục vụ cho các đơn vị và doanh nghiệp trong nhiều 

lĩnh vực, ngành nghề, như: Nền tảng chuyển đổi số ngành vận tải hành khách 

AnVui; Giải pháp đào tạo doanh nghiệp 4.0 - Unica Biz; Nền tảng bán lẻ thông minh 

nRetail; Ứng dụng cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe eDoctor,...  

. 
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Hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi số góp phần tăng trưởng thị trường của doanh nghiệp sau 

đại dịch” ngày 9/9/2021 

Có thể nói, trong qu  trình CĐS, c c DNNVV luôn có sự đồng hành, hỗ trợ từ các cấp 

chính quyền, nhất là tại TP. CM. Đây là một nguồn động lực rất lớn, góp phần giúp các 

DNNVV CĐS một cách hiệu quả, nhanh chóng bước ra khỏi khủng hoảng và “cứng c p” 

hơn sau đại dịch Covid-19. 

Như Hà  

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

Tài liệu tham khảo 

[1] Huỳnh Linh. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Kinh doanh - công nghệ - con người.  
https://voh.com.vn/kinh-te/chuyen-doi-so-trong-doanh-nghiep-kinh-doanh-cong-nghe-con-nguoi-
412155.html?fbclid=IwAR0nLhWhmQzdo8ygedYS70nHftCOUEAaUdxgJB7xIJcyvvF7Y4UOsn6d400 

[2] An Huy. Chuyển đổi số và cơ hội từ nhóm khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/chuyen-doi-so-va-co-hoi-tu-nhom-khach-hang-la-doanh-nghiep-
vua-va-nho-1491877402 

[3] Tú Uyên. 4 tỉ hỗ trợ doanh nghiệp TP.HCM chuyển đổi số. 
https://plo.vn/kinh-te/4-ti-ho-tro-doanh-nghiep-tphcm-chuyen-doi-so-940245.html 

[4] Thu Hiền. Bài toán chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
http://consosukien.vn/bai-toan-chuyen-doi-so-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho.htm 

[5] Minh Hương. Giải bài toán chuyển đổi số với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
https://laodong.vn/kinh-te/giai-bai-toan-chuyen-doi-so-voi-doanh-nghiep-vua-va-nho-939971.ldo 
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Tình hình Covid-19 tại Việt Nam, tháng 9/2021 
(từ 31/8 - 30/9) 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

Nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị 

Covid-19 

Để tăng cường khả năng miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19, các quốc gia trên 

thế giới đang đẩy mạnh công tác chích ngừa cho người dân. Tuy nhiên, việc chích 

ngừa chỉ có tác dụng với người chưa nhiễm. Khi đã bị bệnh, cần phải có thuốc đặc 

trị. Do đó, việc nghiên cứu, phát triển các loại thuốc nhằm giảm thiểu biến chứng 

nặng, đưa SARS-CoV-2 trở thành một loại bệnh thông thường đang là thách thức 

với các nhà khoa học trên toàn thế giới. 

Nhiều nhà khoa học thống nhất với quan điểm “chủng ngừa bằng vaccine là quan trọng nhất, 

nhưng không thể xem vaccine là vũ khí duy nhất để đối phó với đại dịch Covid-19”, bởi các lý 

do: thứ nhất, không phải đối tượng nào cũng có thể tiêm vaccine và được vaccine bảo vệ, ví 

dụ như những người nhiễm HIV hoặc những người bị suy giảm khả năng đ p ứng miễn dịch, 

cũng như cả những người không tiêm vaccine vì nhiều lý do; thứ hai, tỷ lệ tiêm chủng vaccine 

vẫn ít, trong khi rất nhiều người tiếp tục nhiễm bệnh và chưa biết thời điểm đạt được độ phủ 

vaccine; thứ ba, việc chia sẻ vaccine giữa c c nước thành viên COVAX chưa hẳn đã thuận 

lợi hoàn toàn, khiến c c nước nghèo khó có đủ vaccine để tiêm, như c c nước phương Tây; 

thứ tư, vấn đề sản xuất vaccine đòi hỏi nguồn nguyên liệu, công nghệ rất đặc thù và có thể 

xảy ra trường hợp virus SARS-CoV-2 đột biến đến mức vaccine không còn hiệu quả. Do đó, 

thuốc kh ng virus điều trị Covid-19 được các nhà khoa học kỳ vọng có thể giúp đối phó với 

các biến thể mới mà vaccine đang lưu hành đã giảm khả năng bảo vệ, và hơn nữa, giúp ngăn 

ngừa việc mắc bệnh. 

 

Nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 

Theo các nhà khoa học, trở ngại lớn nhất trên con đường tìm kiếm thuốc điều trị Covid-19 

xuất phát từ vấn đề sinh học. Thuốc kháng sinh tiêu diệt được vi khuẩn vì tế bào vi khuẩn 

có thể sống độc lập mà không cần vật chủ. Khác với vi khuẩn, virus SARS-CoV-2 không 

thể sao chép độc lập, mà cần có tế bào vật chủ. Mặc dù thuốc kháng virus loại nào cũng 

có thể can thiệp hiệu quả vào từng giai đoạn trong vòng đời của virus, nhưng nếu thuốc 
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đó tấn công virus trong tế bào vật chủ, thì cũng có khả năng "đầu độc" luôn tế bào đó. Do 

đó, ngoài việc có khả năng tiêu diệt virus, thuốc cũng phải đảm bảo giữ cho tế bào bệnh 

nhân còn tồn tại. 

Sự đa dạng của các chủng loại virus cũng là một thách thức lớn đối với việc phát triển thuốc 

kháng virus. Mọi vi khuẩn đều có cùng bộ gene ADN sợi đôi, và chúng sao chép độc lập 

bằng c ch tăng kích thước rồi phân chia. Nhưng với virus, một số có bộ gene ADN, một số 

khác có bộ gene ARN, vật chất di truyền của một số chủng được tạo thành từ các ADN và 

ARN sợi đơn, trong khi một số khác lại mang các ADN và ARN sợi kép. Do đó, hầu như 

không thể bào chế thuốc kháng virus có tác dụng với nhiều chủng virus khác nhau. 

Trong thời gian qua, các nhà nghiên cứu đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm các loại thuốc kháng 

virus SARS-CoV-2. Đ nh gi  của Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) 

cho thấy, có ba chiến lược nghiên cứu chính: 

 Sàng lọc các hoạt chất hiện có để tìm ra phân tử có hoạt tính kháng virus: đây 

được xem là chiến lược đang chiếm ưu thế hiện nay. Do sử dụng các hoạt chất cũ nên có 

thể sản xuất nhanh, với số lượng lớn, kể cả tại c c nước có thu nhập thấp. Ngoài ra, các 

hoạt chất cũ đã được cấp phép lưu hành, vì vậy nhà sản xuất sẽ đỡ mất thời gian cho các 

thủ tục cấp phép lưu hành trên thị trường. 

 Tìm các hoạt chất đặc hiệu mới có khả năng kháng virus: các nhà nghiên cứu 

tại Phòng thí nghiệm Kiến trúc và chức năng c c đại phân tử sinh học (AFMB) đã ph t 

hiện cơ chế sao chép của virus SARS-CoV-2 gần giống với SARS-CoV-1 (gây đại dịch 

SARS năm 2003).  ọ đã thử nghiệm khoảng 20.000 hợp chất, từ đó x c định hàng chục 

hoạt chất mới có thể phát triển thành thuốc điều trị COVID-19. 

 Sử dụng kháng thể đơn dòng (điều trị bằng liệu pháp miễn dịch): chiến lược 

này chú trọng đến kháng thể, bởi kháng thể giữ vai trò phát hiện và vô hiệu hóa mầm 

bệnh. Hầu hết nghiên cứu theo chiến lược này đều tập trung mục tiêu vào protein gai 

(protein S) của SARS-CoV-2. Tuy nhiên, vô hiệu hóa protein gai có thể phản tác dụng, do 

có thể gây ra tổn thương mô, hoặc các phản ứng miễn dịch quá mức, làm ảnh hưởng đến 

tính mạng bệnh nhân. 

Về thuốc điều trị Covid-19, theo Tạp chí Pharmaceutical Journal, có hai xu hướng 

nghiên cứu: 

 Nhóm thuốc kháng virus ngăn chặn virus SARS-CoV-2 sao chép lúc mới mắc 

bệnh. Các loại thuốc đã thử nghiệm như: ivermectin (tẩy giun), chloroquine 

/hydroxychloroquine (chống sốt rét), favipiravir và oseltamivir (cúm), EIDD-2801 (cúm, 

Ebola và virus corona), lopinavir/ritonavir (HIV), ribavirin (viêm gan C), niclosamide và 

nitazoxanide (giun sán). 

 Nhóm thuốc kháng viêm t c động ở giai đoạn sau của bệnh COVID-19 giúp hệ 

miễn dịch chống lại virus hoặc ngăn chặn hệ miễn dịch phản ứng thái quá. Các loại đã 

nghiên cứu gồm: dexamethasone, tocilizumab (kháng thể đơn dòng), anakinra (điều chỉnh 

phản ứng miễn dịch), colchicin (trị bệnh gout). 
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Một số thuốc điều trị Covid-19 đạt hiệu quả thử nghiệm lâm sàng 

Đến nay, đã có những thành công bước đầu trong việc thử nghiệm điều trị bằng thuốc 

trên bệnh nhân nhiễm Covid-19 và chứng minh hiệu quả ở c c nước. Tại Việt Nam, một 

số thuốc đang được áp dụng điều trị cho người nhiễm Covid-19 theo chỉ định nghiêm ngặt 

của Bộ Y tế là Favipiravir, Monulpiravir, Remdesivir và Dexamethasone. 

Favipiravir 

Favipiravir là loại thuốc viên kháng virus do tập 

đoàn Fujifilm (Nhật Bản) sản xuất và được phê 

duyệt vào năm 2014 để điều trị bệnh cúm. 

Favipiravir được chỉ định điều trị Covid-19 cho 

các bệnh nhân thuộc trường hợp nhẹ hoặc trung 

bình. Thuốc ngăn chặn quá trình nhân lên của 

virus và loại bỏ virus khỏi đường thở, giúp bệnh 

nhân phục hồi nhanh hơn. 

Favipiravir trên thế giới đã được thử nghiệm lâm sàng trong điều trị Covid-19 đến pha 3, 

hiệu quả lên tới 97%. Hiện Favipiravir đang được sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19 

tại một số nước như: Nhật Bản, Ý, Nga, Thái Lan. 

Vào cuối tháng 6/2021, nhóm nghiên cứu của Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam) đã bước đầu cải tiến, rút ngắn quy trình tổng hợp thuốc Favipiravir 

qua 3 bước phản ứng đơn giản và hiệu quả (thay vì từ 7-8 bước theo nghiên cứu trên thế 

giới) và từ nguyên liệu có sẵn trong nước. Kết quả nghiên cứu đã góp phần nâng cao năng 

lực nghiên cứu, triển khai của các nhà khoa học Việt Nam, cho phép tự chủ được nguồn 

nguyên liệu thuốc điều trị Covid-19, hạn chế phụ thuộc vào thuốc nhập khẩu. 

Monulpiravir 

Monulpiravir là loại thuốc viên kháng virus do hãng dược phẩm Merck (Mỹ) và công ty 

Ridgeback (Đức) nghiên cứu phát triển, dùng điều trị Covid-19 cho bệnh nhân từ nhẹ đến 

trung bình.  

Theo kết quả phân tích thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vào đầu tháng 10/2021, 

Molnupiravir giảm khoảng 50% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong: chỉ 7,3% bệnh nhân 

được dùng Molnupiravir đã nhập viện hoặc tử vong cho đến ngày 29, so với 14,1% bệnh 

nhân được điều trị bằng giả dược. Qua ngày 29, không có trường hợp tử vong nào ở 

những bệnh nhân dùng Molnupiravir, so với 

8 trường hợp tử vong ở những bệnh nhân 

dùng giả dược. Kết quả thử nghiệm đã thúc 

đẩy Merck và Ridgeback nộp đơn đề nghị 

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ 

(FDA) phê duyệt khẩn cấp thuốc viên 

Molnupiravir điều trị Covid-19 để chuẩn bị 

"vũ khí" cho điều trị Covid-19, đặc biệt là với 

người chưa tiêm chủng. 
Thuốc Monulpiravir (Nguồn: Internet) 

Thuốc Favipiravir (Nguồn:TTXVN) 
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Merck đã cam kết ký thỏa thuận cấp phép tự nguyện không độc quyền đối với 

Molnupiravir cho các nhà sản xuất thuốc generic để đưa thuốc đến 104 quốc gia có thu 

nhập trung bình và thấp. Trong đó, 5 công ty dược phẩm ở Ấn Độ đã hợp tác với Merck 

để thử nghiệm lâm sàng tại Ấn Độ vào cuối tháng 6/2021. Thử nghiệm kéo dài ba tháng 

với 1.200 người mắc Covid-19 dạng nhẹ đang điều trị ngoại trú tham gia. 

Nhằm hạn chế tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng khi điều trị Covid-19 tại nhà, Molnupiravir 

cũng đã được TP. CM đưa vào thử nghiệm theo “Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại 

nhà cho người F0” (phiên bản 1.3), từ ngày 18/8. Qua đó, Sở Y tế TP.HCM khuyến khích 

các bệnh viện tăng cường nghiên cứu, ứng dụng loại thuốc này trong điều trị Covid-19 để 

đóng góp vào kho dữ liệu khoa học, tạo căn cứ kiến nghị Hội đồng chuyên môn (Bộ Y tế) 

bổ sung vào tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona 

mới (SARS-CoV-2)”, đang được Bộ Y tế triển khai áp dụng trên cả nước. 

Remdesivir 

Remdesivir là thuốc kháng virus dạng tiêm 

theo đường tĩnh mạch, do Công ty Gilead 

Science (Mỹ) nghiên cứu và phát triển. 

Remdesivir được FDA phê duyệt khẩn cấp từ 

th ng 10/2020 để điều trị cho người lớn và trẻ 

em trên 12 tuổi nặng trên 40 kg mắc Covid-19 

nhập viện điều trị, bất kể mức độ bệnh. 

Remdesivir đã vượt qua 3 giai đoạn thử 

nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, trên 2.043 

bệnh nhân có triệu chứng từ nhẹ đến nặng. 

Các thử nghiệm được thực hiện tại 226 địa 

điểm ở 17 quốc gia. Kết quả thử nghiệm giai 

đoạn 3 được công bố vào tháng 10/2020 trên Tạp chí Y học New England cho thấy, 

Remdesivir giúp rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân khoảng 5-7 ngày, đẩy nhanh 

quá trình phục hồi, giảm tỷ lệ tử vong ở những người được bổ sung ôxy (4% khi dùng 

Remdesivir, so với 13% khi dùng giả dược, vào ngày thứ 29 của qu  trình điều trị). 

Remdesivir có hai dạng, là nước và đông khô. Với dạng nước, Remdesivir cần được bảo 

quản trong kho lạnh 2-8oC, với nhiều điều kiện kỹ thuật khắt khe, hệ thống trang thiết bị cầu 

kỳ, tốn kém. Để giúp vận chuyển dễ dàng hơn giữa các quốc gia, Remdesivir đã được bào 

chế dưới dạng đông khô, cho phép bảo quản dễ dàng hơn (ở nhiệt độ khoảng 25oC). 

Với khả năng rút ngắn thời gian chữa trị và đẩy nhanh phục hồi ở bệnh nhân diễn tiến nặng, 

Remdesivir đã được 50 quốc gia đưa vào ph c đồ điều trị kể từ tháng 5/2020, như: Mỹ, EU, 

Úc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ,... Tuy nhiên, do giá thành cao và khả năng cung cấp trên 

toàn cầu hiện vẫn đang hạn chế nên Remdesivir vẫn là một trong những loại thuốc điều trị 

khó tiếp cận hàng đầu thế giới. Vì vậy, Gilead đã ký c c thỏa thuận cấp phép tự nguyện 

không độc quyền với các nhà sản xuất dược phẩm có trụ sở tại Ai Cập, Ấn Độ và Pakistan để 

Thuốc Remdesivir 
(Nguồn: New-medical.net) 
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mở rộng hơn nữa nguồn cung cấp thuốc Remdesivir ở 127 quốc gia có thu nhập thấp và 

trung bình1, trong đó có Việt Nam. 

Đầu tháng 8/2021, Hội đồng Chuyên môn của Bộ Y tế đã thống nhất bổ sung Remdesivir 

vào ph c đồ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam. Thuốc được khuyến cáo sử 

dụng cho bệnh nhân Covid-19 nặng, có SpO2 từ 94% trở xuống, bệnh nhân thở m y, điều 

trị ECMO (tim, phổi nhân tạo) và cần ôxy. 

Dexamethasone 

Dexamethasone là một hoạt chất chứa steroid có 

tác dụng chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn 

dịch, được dùng để điều trị nhiều chứng bệnh 

(gồm thấp khớp, một số bệnh da liễu, dị ứng nặng, 

hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nổi 

hạch, sưng não) và phối hợp với kh ng sinh để 

chữa bệnh lao. Dexamethasone được tổng hợp lần 

đầu năm 1957, gi  kh  rẻ và có mặt ở hầu hết các 

nước trên thế giới. 

Nghiên cứu thử nghiệm Dexamethasone được thực hiện trong Chương trình thử nghiệm 

đánh giá ngẫu nhiên về điều trị Covid-19 (Recovery) do một nhóm các nhà khoa học của 

Đại học Oxford chủ trì. Kết quả thử nghiệm công bố ngày 16/6/2020 cho thấy, 

Dexamethasone giúp làm giảm 35% nguy cơ tử vong đối với bệnh nhân Covid-19 thở 

máy, giảm 20% nguy cơ tử vong đối với bệnh nhân thở ôxy, giảm 17% tỉ lệ tử vong chung 

trong 28 ngày và không có tác dụng đối với bệnh nhân không cần hỗ trợ thở. Từ kết quả 

trên, Chính phủ Anh, WHO và nhiều nước kh c như Mỹ, Nhật Bản đã đưa 

Dexamethasone vào ph c đồ điều trị Covid-19. Dexamethasone cũng đã được Bộ Y tế 

đưa vào  ướng dẫn chẩn đo n và điều trị Covid-19 ban hành ngày 29/7/2020 để điều trị 

cho các bệnh nhân trong thời gian 5-10 ngày, tùy theo tiến triển lâm sàng và hình ảnh X-

quang phổi của từng trường hợp. 

Dexamethasone được xem loại thuốc đầu tiên chứng tỏ có thể cứu sống những bệnh 

nhân Covid-19 thể nặng và được các nhà khoa học đ nh gi  là “thành tựu đột phá”. 

Chính thức bổ sung các loại thuốc kháng virus điều trị Covid-19 tại Việt Nam 

Sau một thời gian thử nghiệm các loại thuốc điều trị Covid-19, nhất là tại TP.HCM, Bộ Y tế 

đã ban hành hướng dẫn chẩn đo n và điều trị Covid-19 mới nhất (theo Quyết định số 

4689/QĐ-BYT, ngày 6/10/2021). Trong đó, chính thức bổ sung 3 loại thuốc kháng virus 

nhằm giảm tải lượng virus theo diễn biến bệnh lý của người bệnh: Remdesivir dùng cho 

bệnh nhân có triệu chứng trung bình, nặng; Favipiravir dùng cho bệnh nhân không triệu 

chứng, triệu chứng nhẹ trung bình và Monulpiravir dùng cho bệnh nhân mức độ nhẹ với 

                                              
1
 Theo các thỏa thuận cấp phép, các công ty có quyền nhận chuyển giao công nghệ quy trình sản xuất remdesivir để 

giúp họ mở rộng quy mô sản xuất nhanh hơn và được tự định giá cho sản phẩm chung mà họ sản xuất. Giấy phép miễn 
phí bản quyền cho đến khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố chấm dứt Tình trạng khẩn cấp về Mối quan tâm Quốc tế về Y 
tế Công cộng liên quan đến Covid-19, hoặc cho đến khi một sản phẩm dược phẩm không phải là remdesivir hoặc 
vaccine được chấp thuận để điều trị hoặc ngăn ngừa COVID-19, tùy theo điều kiện nào sớm hơn. 

Thuốc Dexamethasone (Nguồn: Internet) 
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lưu ý liều dùng theo thuyết minh đề cương thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt. Đối 

với các loại thuốc chưa được WHO khuyến cáo sử dụng, chưa được cấp phép lưu hành, 

chưa được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới thì việc sử dụng 

phải tuân thủ c c quy định về thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế. 

Với các kết quả thử nghiệm khả quan về tính hiệu quả của thuốc điều trị Covid-19 trên thế 

giới, các nhà khoa học, chuyên gia, Bộ Y tế kỳ vọng các doanh nghiệp dược của Việt Nam 

sẽ sớm đàm ph n để có bản quyền sản xuất, chuyển giao công nghệ, từ đó tự chủ được 

nguồn cung trong nước. Tháng 8 vừa qua, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam cũng đã công bố kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng thuốc điều trị 

Covid-19 làm từ thảo dược (Vipdervir). Theo đó, Vipdervir an toàn và có khả năng ức chế 

phát triển SARS-CoV-2 cũng như t c dụng tăng cường miễn dịch. Đây là cơ sở khoa học 

quan trọng để tiếp tục nghiên cứu hiệu quả điều trị Covid-19 trên người bệnh ở giai đoạn 

lâm sàng. Một tin vui đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay. 

Duy Sang 

------------------------------------- 
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Ứng dụng AIoT cho y tế thông minh tại Việt Nam 

Làn sóng công nghệ 4.0 mở ra một trang mới của kỷ nguyên số, đem đến nhiều tiện 

ích trong mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực y tế. Trong đó, ứng dụng công 

nghệ AIoT vào chẩn đoán, điều trị cho phép rút ngắn thời gian khám, chữa bệnh… đã 

tạo nên những đột phá, góp phần phát triển y tế thông minh của các quốc gia. 

 

Những phân tích AI có thể chuyển đổi dữ liệu IoT thành thông tin có giá trị nhằm cải thiện các quá 

trình hoạt động và tiếp nhận thông tin (Nguồn: internet) 

Xu hướng tích hợp AI và IoT trong chuyển đổi số Y tế 

Những ứng dụng của IoT đang làm thay đổi đ ng kể ngành công nghiệp chăm sóc sức 

khỏe trên toàn cầu. Với IoT, có thể tự động hóa quy trình chăm sóc bệnh nhân qua việc 

cung cấp các giải ph p chăm sóc sức khỏe di động. Các thiết bị y tế thông minh ứng dụng 

IoT thu thập các dữ liệu quan trọng (tình trạng của bệnh nhân, những triệu chứng khẩn 

cấp như suy tim, tiểu đường, hen suyễn,…) và chuyển đến b c sĩ theo thời gian thực, 

thông tin cho các bộ phận liên quan, qua ứng dụng di động và các thiết bị có liên kết. Nhờ 

đó, c c b c sĩ có thể kiểm tra và theo dõi tình trạng của bệnh nhân ngay lập tức, dù không 

ở gần bên. IoT cũng được nghiên cứu nhằm thực hiện phân phối thuốc tự động cho bệnh 

nhân theo toa và các dữ liệu liên quan đến tình trạng của người bệnh, cải thiện khả năng 

chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, giảm bớt áp lực cho nhân viên y tế. 

Cùng với IoT, AI cũng đang chứng minh sự hữu dụng trong số hóa nhiều hoạt động của 

ngành y, hỗ trợ chẩn đo n bệnh và ứng dụng trong robot y học để rút ngắn thời gian nằm 

viện của bệnh nhân. AI có vùng ứng dụng rất rộng, nhất là trong hỗ trợ, chăm sóc toàn diện 

sức khỏe như: theo dõi sức khỏe cá nhân, giảm thiểu nguy cơ bệnh; phát hiện sớm các 

bệnh như ung thư, tim mạch; theo dõi diễn biến bệnh; giảm chi phí điều trị, kéo dài sự sống 

cho người bệnh. Đặc biệt, công nghệ AI cũng được sử dụng để cải thiện chất lượng chẩn 

đo n, nhất là trong phân tích hình ảnh. Ví dụ, trong nội soi tiêu hóa, thay vì cần các chuyên 

gia giàu kinh nghiệm, hoặc xét nghiệm tế bào, để chẩn đo n hình ảnh một tổn thương trong 

tiêu hóa, thì AI có thể cho biết tổn thương đó là ung thư hay chỉ là ổ loét, giúp b c sĩ quyết 

định sớm hướng điều trị. Robot AI được sử dụng trong phẫu thuật như là một trợ thủ, không 

chỉ giúp giảm ¼ thời gian nằm viện của bệnh nhân, mà còn cho phép b c sĩ thực hiện nhiều 

quy trình phức tạp, nhưng lại kiểm soát tốt hơn so với c c phương ph p thông thường. Bên 
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cạnh đó, AI cũng được ứng dụng xây dựng các hồ sơ sức khỏe điện tử, cho phép dễ dàng 

điều chỉnh hướng điều trị và tự động hóa một số quy trình thường quy.  

Theo nhiều chuyên gia, khi kết hợp các công nghệ AI và IoT sẽ mang lại giá trị hữu dụng 

vượt bậc. AIoT (Trí tuệ nhân tạo của vạn vật) sẽ tạo ra một tương lai thông minh hơn. Ở 

đó, IoT như hệ thống thần kinh kỹ thuật số, còn AI chính là bộ não hệ thống để tiếp nhận 

thông tin và điều khiển hoạt động. Những phân tích AI có thể chuyển đổi dữ liệu IoT thành 

thông tin có giá trị để cải thiện quá trình hoạt động và tiếp nhận thông tin. Qua các kết nối, 

báo hiệu, trao đổi dữ liệu, giá trị và khả năng học hỏi của AI sẽ càng vượt trội hơn, thông 

minh hơn, quyết định đưa ra càng chính x c hơn. C c ngành công nghiệp có thể tận dụng 

công nghệ và phân tích thông minh để tạo ra các trải nghiệm và dich vụ chất lượng. Trong 

y tế, các thiết bị thông minh ứng dụng AIoT có thể thông báo về sức khỏe bệnh nhân cho 

b c sĩ, theo dõi c c bệnh mãn tính và cảnh báo về c c nguy cơ đối với sức khỏe bệnh 

nhân để có thể phản ứng kịp thời, trong c c trường hợp khẩn cấp. Những bước tiến trong 

chuyển đổi số mà các ứng dụng AIoT mang lại đã góp phần đặt nền móng cho việc xây 

dựng nền y tế thông minh, theo ba trục chính: phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe thông 

minh; khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh. 

Nghiên cứu và ứng dụng AIoT tại Việt Nam 

Với lợi thế về nền tảng công nghệ tốt, nhiều người Việt hiện đang công t c tại những trung 

tâm AI hàng đầu thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng, triển vọng phát triển AI và IoT tại Việt 

Nam sẽ thúc đẩy các sản phẩm ứng dụng AI và IoT tăng nhanh trong thời gian tới. Theo 

TS. Trần Thị Mai Oanh (Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Y tế), trong những năm gần đây, 

ngành y tế rất quan tâm đến việc ứng dụng CNTT, số hóa nhiều hoạt động. Bộ Y tế đã đề 

xuất 9 nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao cơ hội chăm sóc sức khỏe người dân, trong 

đó có gắn với công nghệ số, như xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin; dữ liệu hồ sơ sức khỏe 

cá nhân, bệnh  n điện tử,… Từ đó hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế Việt Nam 

hiện đại, chất lượng, hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch 

vụ y tế có hiệu quả và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, suốt đời.  

Ứng dụng AI và IoT trong y tế cũng nhận được sự quan tâm tích cực từ các nhà khoa học 

trong nước. Trong những năm gần đây, nhiều công trình nghiên cứu trong nước về AI và 

IoT đã hướng đến việc chẩn đo n, điều trị, rút ngắn thời gian khám, chữa bệnh,… Ví dụ 

như HealthDL-Một hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu y tế lớn của nhóm tác giả Phan Tân, 

Trần Việt Trung, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thanh Tùng (2017); Kỹ thuật chatbot ứng 

dụng hệ chuyên gia cho bài toán chẩn đoán bệnh tự động của tác giả Nguyễn Thị Bích 

Điệp, (2019); Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để khoanh vùng cơ quan trong xạ trị của tác giả 

Trần Sỹ Hùng, Nguyễn Thu  à, Vũ Trung  ưng (2020); Giải pháp thiết kế trải nghiệm 

người dùng dựa trên mô hình UCDC cho ứng dụng y tế điện tử E-doctor của tác giả Trần 

Quốc Trung (2020),…  ay gần đây nhất, là đề tài Kết quả phẫu thuật robot trong ung thư 

trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt do Bệnh viện Bình Dân chủ trì thực hiện, nghiệm thu 

vào th ng 5/2021. Được đ nh gi  là công trình nghiên cứu có giá trị, từ nền tảng của đề 

tài, Bệnh viện Bình Dân sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng quy trình sử dụng robot trong 

nhiều bệnh lý về tiêu hóa (như ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư thực quản) và 

tiết niệu, lồng ngực,..., góp phần nâng cao năng lực phẫu thuật chữa trị bệnh nhân ung 

thư trên địa bàn Thành phố. 
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Trong khu vực khởi nghiệp, hiện có khá 

nhiều start-up cùng c c ý tưởng và giải 

ph p theo hướng ứng dụng chuyển đổi 

số trong ngành y tế, chiếm lĩnh thị trường 

y tế điện tử ở Việt Nam, đã được triển 

khai như e-Doctor, Med247, VOV 

BACSI24,... Nhiều bệnh viện ở nước ta 

hiện cũng đang ứng dụng các giải pháp 

quản lý bệnh viện, bệnh  n điện tử, thẻ 

điện tử thanh toán viện phí,… giúp tối 

giản thủ tục hành chính, rút ngắn thời 

gian khám, chữa bệnh, chờ khám, mua 

thuốc, thủ tục xuất viện,…  

Việc khám chữa bệnh từ xa trên cơ sở ph t huy tính năng công nghệ và dữ liệu kỹ thuật 

số cũng được đẩy mạnh. Đặc biệt là từ sau khi đề  n “Khám chữa bệnh từ xa, giai đoạn 

2020-2025” được Bộ Y tế ban hành, nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực công nghệ đã tích cực 

tham gia. Một trong số đó là nền tảng kết nối thiết bị theo dõi và tư vấn sức khỏe từ xa 

TeleVital, do Công ty Cổ phần Đầu tư Ph t triển Công nghệ Điện tử – Viễn 

thông (ELCOM) nghiên cứu và phát triển. TeleVital có khả năng kết nối với nhiều thiết bị 

đo y tế, hỗ trợ đo nhiều chỉ số sức khỏe: nhiệt độ, huyết áp, tiểu đường, SpO2, ECG,… 

Ngoài ra, nền tảng TeleVital còn cho phép b c sĩ kết nối với bệnh nhân qua cuộc gọi 

video, hỗ trợ tư vấn sức khỏe từ xa. Ứng dụng công nghệ AI/BigData, TeleVital hỗ trợ bác 

sĩ phân tích c c chỉ số sức khỏe và đưa ra cảnh báo sớm cho người bệnh. 

Một số nhà mạng (như FPT, Viettel) đã đưa ứng dụng AI vào chatbot tự động để thống kê 

tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, dưới dạng bản đồ số thời gian thực. Số người nhập viện 

cách ly, số người đang điều trị và đã hồi phục được cập nhật liên tục, giúp người dân bám 

sát diễn biến dịch bệnh, chủ động trong việc phòng ngừa. Các ứng dụng kh c như 

Bluezone, NCOVI cũng sử dụng AI để phát hiện c c trường hợp nhiễm Covid-19 và gửi tới 

c c cơ quan chức năng, giúp ngành y tế giám sát tốt dịch bệnh và có phương  n ứng phó 

kịp thời. DrAid - một sản phẩm nghiên cứu khoa học về ứng dụng AI để đối phó dịch Covid-

19 của Công ty VinBrain (Vingroup) cũng vừa được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế nghiệm thu, 

kiến nghị đưa vào ph c đồ chẩn đo n và điều trị Covid-19 tại các bệnh viện trên toàn quốc. 

Mô hình AI của DrAid cho Covid-19 được đào tạo trên bộ dữ liệu lớn, thu thập từ các nguồn 

dữ liệu mở trên thế giới và Việt Nam, cho phép giải bài toán Covid-19 một cách toàn diện, 

từ hỗ trợ chẩn đo n cho tới tiên lượng điều trị dựa trên ảnh X-quang ngực thẳng. 

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam, bên cạnh những 

nghiên cứu, ứng dụng của các nhà nghiên cứu, các tập đoàn công nghệ lớn trong nước, 

đã xuất hiện những đề tài nghiên cứu có giá trị từ cộng đồng sinh viên. Gần đây nhất là 

dự  n “Nền tảng phòng xếp hàng ảo cho bệnh viện” của nhóm sinh viên Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia TP.HCM) thực hiện, vừa xuất sắc giành giải Quán 

quân tại cuộc thi phát triển ứng dụng “AIoT Developer InnoWorks 2021” do Cục Công tác 

phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học 

quốc gia TP.HCM) và Tập đoàn Advantech phối hợp tổ chức. 

Nền tảng kết nối thiết bị và theo dõi sức khỏe từ 
xa TeleVital (Nguồn: ELCOM) 
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Ứng dụng phòng chờ ảo (QQueue) tạo ra hệ 

thống xếp hàng trực tuyến với những tính 

năng nổi bật như: bệnh nhân ở nhà có thể 

xếp hàng như khi đang trực tiếp tại bệnh 

viện; dự đo n thời điểm đến lượt khám của 

bệnh nhân bằng công nghệ AI. QQueue giúp 

bệnh nhân chủ động quản lý thời gian, đến 

kh m đúng lúc, không mất thời gian chờ. Với 

các bệnh viện, Qqueue giúp tích hợp nền 

tảng vào thẳng hệ thống hiện tại của mình 

mà không phải thay đổi quy trình hoạt động.  

Với sự hỗ trợ đắc lực của QQueue, bệnh 

nhân hoàn toàn chủ động trong quá trình 

khám, chữa bệnh, tránh tụ tập đông người và 

tiết kiệm được thời gian; tối ưu hóa c c nguồn 

nhân lực và ngân sách y tế, đặc biệt là hạn 

chế chi phí cơ sở vật chất cho phòng chờ, 

tăng năng suất làm việc mà không lo lắng tình 

trạng quá tải. Thành công của dự án cho thấy, 

tiềm năng khai th c c c thành quả hoạt động 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

từ đội ngũ sinh viên của c c trường đại học tại 

Thành phố là khá triển vọng. Theo ông Đỗ Đức Hậu (Tổng Gi m đốc Advantech Việt Nam), đây 

là một tín hiệu đ ng mừng cho Việt Nam, với nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, chất lượng; sẵn sàng 

đ p ứng nhu cầu nhân lực trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AIoT. 

* 
* 

* 
Hiện nay, mô hình khám, chữa bệnh trên toàn thế giới đang chuyển dịch theo xu hướng cá 
nhân hóa, di động và ưu tiên phòng ngừa, với các ứng dụng công nghệ sức khỏe thông minh, 
nhằm đem đến tiện ích tối đa cho người dân trong việc chủ động chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe. Chính vì thế, các nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là AIoT vào lĩnh 
vực y tế tại Việt Nam đang góp phần tạo cơ sở cho c c đột phá về chuyển đổi số trong y tế. 

Thu Hà  

------------------------------------- 
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https://most.gov.vn/vn/tin-tuc/20659/nen-tang-phong-xep-hang-ao-cho-benh-vien-doat-quan-quan-
cuoc-thi-aiot-developer-innoworks-2021.aspx 

[4] Nguyễn Thị Huyền Thương, Nguyễn Thị Thu Thùy. Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 
https://ictvietnam.vn/chuyen-doi-so-trong-cham-soc-suc-khoe-nhung-xu-huong-chinh-20201225172111933.htm 

[5] Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông  H CN - Vụ Công nghệ cao. Nghiên cứu, phát 
triển và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế. 
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/18404/nghien-cuu--phat-trien-va-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-y-te.aspx  

Các tính năng nổi bật của Ứng dụng QQueue 
(Nguồn: internet) 
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Cẩn trọng khi sử dụng khẩu trang phòng 

Covid-19 

Khẩu trang là một trong các biện pháp 5K nhằm phòng ngừa Covid-19. Các loại 

khẩu trang khác nhau sẽ có những công dụng khác nhau, và tuân thủ những quy 

chuẩn khác biệt. Để lựa chọn được loại khẩu trang phù hợp, an toàn cho sức khỏe, 

cần nhận diện đúng xuất xứ và công dụng của chúng. 

 

Nguồn: Vinmec 

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 30/09/2021, cả nước đã ghi nhận 790.755 ca 

nhiễm.  iện nay, TP. CM vẫn đang là địa bàn “nóng” nhất, với 388.659 trường hợp 

nhiễm, chiếm 49,15% số bệnh nhân cả nước. Để giảm thiểu lây nhiễm trong cộng đồng, 

bên cạnh chiến lược tiêm vaccine nhằm tạo kh ng thể chống lại Covid-19, thì việc tăng 

khả năng bảo vệ chống lây nhiễm Covid-19 là rất quan trọng. Do vậy, “5  + vaccine” (5K: 

Khẩu trang – Khử khuẩn – Không tụ tập – Khai b o y tế – Khoảng c ch) là giải ph p đang 

được đẩy mạnh trên cả nước. 

Khẩu trang – Giải pháp hàng đầu để ngăn ngừa lây nhiễm covid -19 

Theo c c chuyên gia y tế, virus SARS-CoV-2 (t c nhân gây đại dịch Covid-19) rất dễ lan 

truyền từ người này sang người kh c, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua tiếp xúc 

hoặc đường khí dung (aerosol). Một nghiên cứu mới đây tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) 

cho thấy, c c vi hạt chứa virus SARS-CoV-2 từ một bệnh nhân không đeo khẩu trang có 

thể di chuyển đến vùng thở của người kh c trong vòng 1 phút, với khoảng c ch 2m trong 

phòng kín. Như vậy, khoảng c ch 2m chưa thật sự an toàn cho người tiếp xúc với các 

luồng khí dung thở ra từ bệnh nhân trong phòng kín. Ví thế, cần kết hợp đồng thời c c 

biện ph p bảo vệ: rửa tay thường xuyên, giữ khoảng c ch lớn hơn 2m và đeo khẩu trang 

để hạn chế bị lây nhiễm. 

Khẩu trang có vai trò như một tấm chắn, ngăn sự ph t t n c c giọt bắn từ đường hô hấp 

của người đeo vào không khí và di chuyển sang vùng thở của người kh c, khi đang hắt 
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hơi hoặc ho. Tuy nhiên, việc sử dụng khẩu trang không đúng yêu cầu cần thiết, có thể gây 

nên lãng phí, tạo ra sự khan hiếm cho cơ sở y tế, và cả tâm lý sai lầm về khả năng an 

toàn. Theo chỉ dẫn của Bộ Y tế, nên chọn c c loại khẩu trang phù hợp theo yêu cầu sử 

dụng (chủng loại, người dùng, mục đích sử dụng). 

Bảng 1: Phân loại khẩu trang theo chỉ dẫn của Bộ Y tế 

Phân loại Đặc điểm Sử dụng 

Khẩu trang y tế 
N95 hoặc tương 
đương  

Có khả năng lọc được 95% c c hạt 
bụi siêu mịn PM2.5 (đến 0.3μm, 
tương đương với kích thước của 
virus). 

Dùng cho kỹ thuật viên xét 
nghiệm, nhân viên y tế, 
người chăm sóc bệnh nhân 
Covid-19 

Khẩu trang y tế  Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn, 
có t c dụng ngăn cản và tiêu diệt 
99,9% vi khuẩn ngay trên bề mặt 
khẩu trang. Gồm từ 2-4 lớp vải có 
gấp nếp hoặc từ 5-7 lớp dạng mõm. 
Có lớp vi lọc thấu khí nhưng không 
thấm nước, có chức năng lọc bụi, vi 
khuẩn; lớp vải tẩm nano bạc; đáp 
ứng tiêu chuẩn TCVN 8389-2010. 

Dùng cho c n bộ y tế làm 
vệc trong môi trường có khả 
năng lây nhiễm và tiếp xúc 
nhều với người bệnh. 

Khẩu trang 870 Khẩu trang vải kh ng giọt bắn, kh ng 
khuẩn. Có tối thiểu 3 lớp, lớp ngoài 
cùng kh ng nước, kh ng giọt bắn 
đường hô hấp hoặc kết hợp kh ng 
khuẩn; c c lớp còn lại là lớp lọc, 
kh ng khuẩn. Được sản xuất theo 
c c quy định tại Quyết định số 
870/QĐ-BYT, ngày 12/3/2020, của 
Bộ Y tế  

Dùng cho c n bộ y tế làm 
việc ở nơi ít có nguy cơ; 
Người tham gia phòng 
chống dịch; Người điều trị 
bệnh không lây nhiễm; 
Người phục vụ ở c c khu 
vực công cộng. 

Khẩu trang 3, 4 
lớp, khẩu trang 
vải thông thường 

Sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở, tuân 
thủ c c yêu cầu đảm bảo chất lượng 
sản phẩm, theo qui định của Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

 Sử dụng cho mọi người 
khỏe mạnh và ở những khu 
vực ít có nguy cơ lây nhiễm. 

Nguồn: Bộ Y tế 

Theo đó, khẩu trang N95 được chứng nhận theo tiêu chuẩn của Viện Sức khoẻ và An 

toàn Lao động Quốc gia  oa Kỳ (NIOSH-42CFR84); c c loại khẩu trang tương đương với 

khẩu trang N95 được Bộ Y tế công nhận bao gồm: khẩu trang FFP2 theo tiêu chuẩn Châu 

Âu (EN 149-2001); khẩu trang KN95 theo tiêu chuẩn Trung Quốc (GB2626-2006); khẩu 

trang P2 theo tiêu chuẩn Úc (AS/NZS1716:2012); Korea 1st Class theo tiêu chuẩn  àn 

Quốc (KMOEL2017-64) và DS theo tiêu chuẩn Nhật bản (JMHLW Notification 214, 2018). 

Theo tài liệu kỹ thuật ph t hành vào th ng 1/2020 (bản thứ 2) của 3M, hiệu suất lọc của 

khẩu trang N95 và c c khẩu trang tương đương là gần như nhau (94%-95% trở lên). 
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Ở Việt Nam, khẩu trang y tế phải đ p ứng c c quy định tiêu chuẩn quốc gia, ví dụ như 

khẩu trang y tế thông thường phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010; đối với khẩu 

trang y tế phòng nhiễm khuẩn là TCVN 8389-2:2010; khẩu trang y tế phòng độc hóa chất 

phải phù hợp TCVN 8389-3:2010.  

Thị trường khẩu trang tại TP.HCM 

Việc đeo khẩu trang hiện đã trở thành bắt buộc tại c c địa điểm công cộng để phòng 

chống dịch bệnh Covid-19, không chỉ dùng để lọc khói bụi, chống ô nhiễm như trước đây, 

khiến cho nhu cầu về khẩu trang ngày càng gia tăng.  

Theo nhận định của Bộ Y tế, dịch Covid-19 đã đưa nhu cầu về các trang thiết bị phòng 

chống dịch tăng đột biến. Đặc biệt là nhóm sản phẩm, vật tư y tế phòng hộ c  nhân, trong 

đó có khẩu trang. Để đ p ứng nhu cầu của thực tiễn, nhiều doanh nghiệp ngành dệt - may 

trong nước đã bắt tay vào sản xuất c c loại khẩu trang. Tại TP. CM, có khoảng 30 doanh 

nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, với công suất khoảng 12-13 triệu chiếc/ngày. Về kênh 

phân phối, có 2.874 điểm b n khẩu trang (gồm 234 chợ, 105 siêu thị và 2.535 cửa hàng), 

đ p ứng nhu cầu mua khẩu trang của người dân, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay 

phải mua gi  cao. Tuy vậy, một số doanh nghiệp, c  nhân đã lợi dụng tình hình gia tăng 

nhu cầu phòng chống dịch Covid-19 để trà trộn khẩu trang kém chất lượng b n ra thị 

trường. Thậm chí,có cả việc nhập lậu khẩu trang Trung Quốc đưa về Việt Nam. Để qua 

mắt lực lượng chức năng, c c đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội làm nơi buôn b n, tìm 

những nơi sâu, ngõ nhỏ cất giấu hàng hóa.  

 
Một mặt hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc 

(Nguồn: Tiền phong) 

Để ngăn chặn c c gian lận thương mại và đảm bảo chất lượng cho c c mặt hàng chống 

dịch trên thị trường, qua đó góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân, Cục Quản lý thị 

trường TP. CM đã siết chặt kiểm tra việc kinh doanh c c mặt hàng y tế chống dịch tại một 

số doanh nghiệp. Qua thực tế kiểm tra đã ph t hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh khẩu 

trang nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, thông tin về khẩu trang. 

Một số doanh nghiệp kh c, có m y móc, nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế nhưng chưa 

đăng ký hoạt động doanh nghiệp, chưa được công bố tiêu chuẩn như quy định… 
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Với tình hình dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tạp, nên sẽ còn nhiều đối tượng lợi dụng để 

trục lợi qua việc kinh doanh c c mặt hàng y tế không rõ nguồn gốc, chất lượng. Do vậy, để 

đảm bảo an toàn cho sức khỏe, mỗi người dân cần hiểu rõ về công dụng của c c loại khẩu 

trang, xuất xứ cũng như chất lượng, nguồn gốc của chúng. Từ đó, lựa chọn c c loại khẩu 

trang phù hợp, tr nh lãng phí nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu hạn chế lây lan dịch bệnh.  

Để giúp người dân có thể tìm hiểu c c thông tin cần thiết về khẩu trang, Bộ Y tế đã công 

bố thông tin về c c loại khẩu trang và cơ sở sản xuất khẩu trang y tế đạt chuẩn tại Việt 

Nam trên  ệ thống dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế (địa chỉ 

https://dmec.moh.gov.vn). Để có thể tra cứu c c thông tin này, người quan tâm có thể 

nhấn chọn chuyên mục “ ết quả dịch vụ công”; chọn chức năng “Tìm kiếm nâng cao”. 

Tiến hành khai b o tên doanh nghiệp hoặc tên trang thiết bị y tế vào c c khu vực cho 

phép tìm tương ứng. C c thông tin liên quan (tên doanh nghiệp, thông tin hồ sơ, trạng th i 

công bố, c c thông tin chi tiết liên quan đến chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy,…) sẽ được 

phản hồi đầy đủ, cho phép người dùng tham khảo dễ dàng. 

Vân Anh 

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Mai Ca. TP. Hồ Chí Minh: Siết chặt kiểm tra việc kinh doanh các mặt hàng y tế chống dịch 
https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-siet-chat-kiem-tra-viec-kinh-doanh-cac-mat-hang-y-te-chong-
dich-164847.html 

[2] Ng.Nga. Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM kích hoạt lại sản xuất khẩu trang y tế 
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nhieu-doanh-nghiep-tai-tphcm-kich-hoat-lai-san-xuat-
khau-trang-y-te-1392983.html 

[3] Khẩu trang rởm, máy tạo oxy lậu tung hoành thị trường mùa dịch 
https://tienphong.vn/khau-trang-rom-may-tao-oxy-lau-tung-hoanh-thi-truong-mua-dich-
post1366695.tpo 

[4] Thiên Lan. Phát hiện mới: Khoảng cách 2 mét chưa đủ để ngăn ngừa Covid-19 trong phòng kín. 
https://thanhnien.vn/suc-khoe/phat-hien-moi-khoang-cach-2-met-chua-du-de-ngan-ngua-covid-19-
trong-phong-kin-1453426.html 

[5] Bộ Y tế. Quyết định 144/QĐ-BYT về việc hướng dẫn tạm thời về sự lựa chọn và sử dụng khẩu 
trang phòng chống covid-19 

[6] 3M. So sánh các loại khẩu trang N95, KN95 và FFP2. 
https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-
respirator-classes-tb.pdf  
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NHẬN ĐỊNH 

Đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, tính đến cuối th ng 9 đã gần 800.000 ca nhiễm, chủ yếu 

là trong đợt 4, từ 27/4 nay. Trong vòng xoáy bệnh dịch này, trên 19.000 bệnh nhân đã tử 

vong. Riêng tại TP. CM, hơn 14.700 người không qua khỏi. Một con số rất đau xót, cho 

thấy sự tàn khốc của làn sóng dịch lần này.  

Tuy ở TP.HCM, “tâm điểm” đợt dịch lần 4 của cả nước, tổng số bệnh nhân ghi nhận lên 

đến gần 400.000 người, nhưng Thành phố vẫn tiếp tục duy trì được trạng thái “tổng số ca 

khỏi bệnh cao hơn số lây nhiễm”, đã đạt được từ cuối tháng 8. Kết quả này có được là từ 

nhiều giải pháp tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương xuống địa phương, từ 

nỗ lực của các nhà quản lý, sự tham gia tận tâm, tận lực công hiến của các lực lượng y tế, 

công an, quân đội; sự hưởng ứng, ủng hộ từ mọi tầng lớp nhân dân Thành phố đối với 

các biện pháp của chính quyền, cả các giải pháp công nghệ và phi công nghệ.  

Cùng với việc tăng cường độ phủ của vaccine cho người dân (đến ngày 27/9, Thành phố 

đã tiêm được hơn 9,7 triệu mũi, trong đó hơn 6,8 triệu người được tiêm mũi 1 và gần 3 

triệu người đã được tiêm đủ mũi 2); việc triển khai mô hình “Tháp 3 tầng điều trị Covid-

19”, tăng cường hội chẩn, tư vấn chuyên môn cho người bệnh Covid-19 qua hệ thống 

Telehealth (khám chữa bệnh từ xa); triển khai áp dụng rộng mô hình chăm sóc, cấp thuốc 

điều trị, quản lý F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế,… c c công t c phòng chống dịch 

tại Thành phố đã đạt được nhiều kết quả đ ng khích lệ: số tử vong do Covid-19 trên đà 

giảm ổn định, từ 335 người đầu tháng 9, xuống còn 96 ca vào cuối kỳ; nhiều bệnh viện dã 

chiến đã được tính to n c c phương  n ngừng hoạt động; một số bệnh viện đa khoa đã 

bắt đầu được trả lại công năng như thông thường, sau gần 5 th ng huy động tổng lực để 

“chiến đấu” với Covid-19,… 

Ngày 30/9, UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị 18 về việc tiếp tục kiểm so t, điều chỉnh 

các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn TP.HCM. Theo Chỉ thị này, các công tác phòng chống dịch tại Thành phố đã 

đạt được nhiều kết quả quan trọng: hệ thống y tế được tăng cường, củng cố; số ca nhập 

viện,chuyển nặng và tử vong liên tục giảm; tỉ lệ tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi đạt hơn 

95% (mũi 1) và trên 45% (mũi 2); một số hoạt động thí điểm phục hồi, phát triển kinh tế - xã 

hội tại Quận 7, huyện Cần Giờ và Củ Chi đảm bảo an toàn; ý thức của người dân và doanh 

nghiệp về công tác phòng, chống dịch được nâng cao. Có thể nói, Thành phố đã bước đầu 

kiểm so t được dịch bệnh và bắt đầu những động thái mới nhằm từng bước vừa phục hồi, 

phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả trong cộng đồng.  

Khi dịch bệnh còn hoành hành mạnh tại Thành phố và cả nước, đã thấy rõ vai trò và hiệu 

quả thiết thực của các khuyến cáo “5  + vaccine”, rồi “5  + vaccine + công nghệ” giúp tạo 

nên lá chắn thép, giảm thiểu lây lan của đại dịch. Để các hoạt động kinh tế - xã hội có thể 

duy trì và phát triển bền vững trong điều kiện “bình thường mới”, các giải pháp cần thiết 

hiện nay đã ph t triển thành “5  + vaccine + thuốc + công nghệ thông tin + ý thức của 

người dân”.  

Thực tiễn đã cho thấy, trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm chủng quốc gia rộng khắp 

vừa qua, việc chích ngừa chỉ có tác dụng với người chưa nhiễm. Khi đã bị bệnh, cần phải 
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có thuốc đặc trị. Do đó, việc nghiên cứu, phát triển các loại thuốc giúp giảm thiểu bệnh 

nhân biến chứng nặng và tử vong là một yêu cầu khách quan, một thách thức mới đối với 

các nhà khoa học trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.  

May thay, bên cạnh những tín hiệu vui về khả năng s nh vai c c cường quốc công nghệ 

trên thế giới về sản xuất vaccine phòng Covid-19 (Việt Nam đã có một số dự án nghiên 

cứu, sản xuất vaccine được thử nghiệm lâm sàng ở c c giai đoạn 2,3 và một số dự án 

tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine từ nước ngoài – tham khảo thêm các số Thông tin 

chuyên đề Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo trước đây), chúng ta cũng bước đầu 

đã có những nghiên cứu, ứng dụng thành công trong việc sử dụng nguồn dược liệu trong 

nước để bào chế ra các loại thuốc kháng virus SARS-CoV-2, t c nhân gây nên đại dịch 

Covid-19, mà các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là 

những nhà tiên phong trong nước. Hy vọng rằng, các ứng dụng thử nghiệm lâm sàng của 

thuốc Việt sẽ mang lại kết quả đ p ứng được những mong đợi của cộng đồng. 

BBT 


