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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Ứng dụng hydrogel hỗ trợ điều trị tái tạo xương 

Trong quá trình điều trị các chấn thương nghiêm trọng ở xương, ngoài việc thay thế , 

cấy ghép bằng các loại vật liệu y sinh, vẫn cần giải pháp thích hợp cho những vết nứt 

phức tạp. Do vậy, hydrogel đang được nghiên cứu để làm vật liệu nền mô xương, vừa 

giúp nhanh chóng hình thành xương, vừa đảm bảo xương chắc khỏe sau điều trị. 

Là “bộ khung” quan trọng giúp bảo vệ các cơ quan trong cơ thể, xương có thành phần 

gồm chất nền hữu cơ, các khoáng chất, tế bào và nước. Sự tích hợp các khoáng chất 

trong chất nền hữu cơ (kết hợp tính giòn của khoáng chất và đàn hồi của chất nền hữu 

cơ) giúp cho xương có cơ tính cao, cũng như có khả năng tái tạo đáng kể. Tuy nhiên, nếu 

xương bị tổn thương vượt quá khả năng tự phục hồi, cần phải có can thiệp từ bên ngoài 

để thúc đẩy xương tái tạo và phục hồi chức năng bình thường. Phần lớn các tổn thương, 

khuyết tật và chấn thương của xương là do các nguyên nhân như gãy xương, tuổi già, 

nhiễm trùng, ung thư và các bệnh di truyền. 

Hydrogel và ứng dụng trong tái tạo xương 

Hydrogel được cấu tạo từ các chuỗi polyme ưa nước ba chiều, có độ bền cơ học vượt trội và 

có thể cung cấp môi trường dinh dưỡng phù hợp, có lợi cho sự tồn tại của tế bào và hỗ trợ 

sự phát triển xương mới. Các hydrogel có nguồn gốc tự nhiên có nhiều điểm tương đồng với 

chất nền ngoại bào về thành phần và cấu trúc. Do đó, đây là vật liệu sinh học lý tưởng trong 

kỹ thuật mô xương, có thể hỗ trợ và tương tác tốt với xương tự nhiên. Ngoài ra, hydrogel còn 

có tính tương hợp sinh học tốt, có khả năng phân hủy sinh học cũng như có các đặc tính vật 

lý cho phép chế tạo linh hoạt. Bên cạnh đó, có thể điều chỉnh hydrogel để tạo hình dạng 

mong muốn cho cấy hoặc tiêm; kiểm soát dễ dàng tốc độ phân hủy và độ xốp bằng cách thay 

đổi phương pháp và mức độ liên kết chéo. 

Các nghiên cứu liên quan đến hydrogel ứng dụng trong y học đã xuất hiện trên thế giới từ 

những năm 1980, ví dụ như nghiên cứu “Viên nang siêu nhỏ canxi alginate cho việc đóng 

gói tế bào” của Lim và Sun1, hay nghiên cứu “Kết hợp các polyme tự nhiên như collagen 

và sụn cá mập vào hydrogel để sử dụng làm xương nhân tạo” của Yannas và cộng sự 

năm 19892. Hydrogel nguồn gốc từ polyme tự nhiên lẫn tổng hợp tiếp tục được các nhà 

khoa học quan tâm và trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với lĩnh vực kỹ thuật mô tế bào, được 

xem như mạng cấu trúc dùng để sửa chữa và tái tạo nhiều loại mô và các cơ quan của cơ 

thể. Các nghiên cứu gần đây như “Chỉnh hình xương bằng cách tiêm chất thay thế xương 

tự liên kết chéo mới” của Fellah và cộng sự3 (2006), “Tái tạo xương bằng cách sử dụng 

hydrogel dựa trên axit hyaluronic với protein-2 hình thái xương và tế bào gốc trung mô của 

con người” của Kim và cộng sự4 (2007) đã cho thấy hydrogel giúp gia tăng sự hình thành 

                                              
1
 F. Lim, A.M. Sun (1980), “Microencapsulated islets as bioartificial endocrine pancreas”, Science, 210(4472), pp.908-910 

2
 I.V. Yannas et al.(1989), “Synthesis and characterization of a model extracellular matrix that induces partial regeneration of 

adult mammalian skin”, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 86, pp.933-937 
3
 B. H. Fellah et al.(2006), “Bone repair using a new injectable self-crosslinkable bone substitute”, Journal of Orthopaedic 

Research, pp.628-635 
4
 J. Kim et al. (2007), “Bone regeneration using hyaluronic acid-based hydrogel with bone morphogenic protein-2 and 

human mesenchymal stem cells”, Biomaterials, pp.1830-1837 
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mạch và tạo xương trong các mô hình điều trị xương. Trong những năm gần đây, 

hydrogel đã nổi lên như một giải pháp tiềm năng trong kỹ thuật mô và y học tái tạo nhằm 

thúc đẩy quá trình tái tạo xương tốt hơn. Đây cũng là hướng thu hút rất nhiều nhà khoa 

học trên thế giới tiến hành nghiên cứu sâu. 

Theo nghiên cứu “Hydrogel hoạt tính sinh học để tái tạo xương” công bố trên tạp chí Bioactive 

Materials, các hydrogel được sử dụng để tái tạo xương cần phải đáp ứng 7 yêu cầu: 

1. Không độc và không gây dị ứng để tránh gây ra phản ứng viêm; 

2. Cảm ứng xương (osteoinductive), tính dẫn truyền xương (osteoconductive), hình 
thành và phát triển xương (osteogenic) cũng như tương thích với mô xương để tăng 
cường tái tạo xương; 

3. Bắt chước chất nền ngoại bào tự nhiên ở mức độ cao nhất để tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự kết dính tế bào, nhân giống và biệt hóa tạo xương tại vị trí cấy ghép; 

4. Phân hủy bởi các enzyme nội sinh hoặc thủy phân, đồng bộ hóa với quá trình hình 
thành xương mới để tạo đủ không gian cho quá trình hình thành xương mới; 

5. Độ ổn định về cấu trúc và độ bền cơ học có thể được sử dụng để xử lý các khuyết 
tật chịu tải và ngăn ngừa biến tính trong quá trình khử trùng; 

6. Kích thước lỗ rỗng thích hợp và độ xốp liên kết có thể được tối ưu hóa thông qua 
việc thay đổi nồng độ, loại polyme và chất liên kết chéo để tăng cường tương tác tế bào, 
kiểm soát việc giải phóng các yếu tố hoạt tính sinh học được bao bọc và cho phép trao đổi 
chất dinh dưỡng, oxy và chất thải trao đổi chất trong hydrogel; 

7. Có khả năng tiêm, cùng với sự tuân thủ của bệnh nhân để giảm đau và đơn giản 
hóa quá trình sử dụng. 

 
Sơ đồ minh họa sự hỗ trợ của hydrogel trong tái tạo xương 

(Nguồn: Bioactive hydrogels for bone regeneration (X. Bai và cộng sự (2018))) 

Hydrogel được sử dụng trong quá trình tái tạo xương có thể tổng hợp từ các nguyên liệu 

tự nhiên, gồm protein tự nhiên (fibrin, fibroin, collagen và gelatin) và polysaccharides 

(chitosan, hyaluronan và alginate). Các polyme tự nhiên là thành phần hoặc tương tự như 
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chất nền ngoại bào tự nhiên, có khả năng tương thích sinh học tốt, đáp ứng miễn dịch 

thấp, đồng thời có thể thúc đẩy sự kết dính tế bào, tăng sinh và tái tạo mô mới. Chúng có 

thể được hấp thụ thông qua quá trình trao đổi chất hoặc phân hủy bởi enzyme. Ngoài ra, 

hydrogel được dùng trong điều trị và tái tạo xương có thể làm bằng vật liệu polyme phân 

hủy sinh học, chẳng hạn như polyetylen glycol (PEG), alcohol polyvinyl (PVA), 

polyacrylamit (PAM), sanya metyl cacbonat, poly (axit lactic),… Không giống như các vật 

liệu tự nhiên, polyme tổng hợp có các đơn vị cấu trúc cơ bản. Do đó, các đặc tính của 

polyme (như độ xốp, thời gian phân hủy và tính chất cơ học) có thể điều chỉnh theo các 

ứng dụng cụ thể. Các polyme tổng hợp có nguồn nguyên liệu đáng tin cậy và thời hạn sử 

dụng dài, vì vậy có thể sản xuất với số lượng lớn mà không có nguy cơ gây miễn dịch. 

Để mở rộng ứng dụng của hydrogel trong lĩnh vực tái tạo xương, các nhà nghiên cứu liên 

tục cải tiến các phương pháp bào chế để tạo ra hydrogel với nhiều đặc tính cơ học, phù 

hợp cho điều trị các khuyết tật của xương. Việc hiểu được quy trình phức tạp của quá 

trình tổng hợp hydrogel và sửa đổi ma trận để tăng cường khả năng tương thích sinh học, 

khả năng cảm ứng xương (osteoinductive), tính dẫn truyền xương (osteoconductive) và 

tương thích với mô xương của hydrogel cho phép đẩy nhanh quá trình tạo ra các cấu hình 

cần thiết. 

Một số nghiên cứu ứng dụng hydrogel trong tái tạo xương tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, vật liệu hydrogel đã được đưa vào ứng dụng trong lĩnh vực y tế như stent 

động mạch vành, khớp háng, phương pháp điều trị sử dụng hydrogel truyền dẫn thuốc,... 

Một số đề tài nghiên cứu trong nước về hydrogel cũng đã được nghiệm thu và công bố 

như: “Nghiên cứu điều chế hydrogel đa chức năng ứng dụng hỗ trợ điều trị vết thương bệnh 

lý đái tháo đường” (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu năm 2021); “Nghiên 

cứu chế tạo vật liệu hydrogel từ gelatin/carboxymetyl-chitin và gelatin/carboxymetyl-chitosan 

bằng phương pháp chiếu xạ ứng dụng làm giá thể nuôi cấy tế bào gốc (mô mỡ)” (đề tài cấp 

Bộ, nghiệm thu năm 2020); “Điều chế hydrogel kết dính sinh học dựa trên chitosan và bước 

đầu đánh giá khả năng thay thế chỉ khâu vết thương sau phẫu thuật” (đề tài cấp Quốc gia, 

nghiệm thu năm 2015). Đặc biệt, trong lĩnh vực tái tạo xương, có các nghiên cứu như 

“Hoàn thiện quy trình tổng hợp hydrogel composite sinh học trên cơ sở biphase calcium 

phosphate-oxidized alginate, gelatin ứng dụng làm vật liệu thay thế tạm thời và hỗ trợ quá 

trình tái tạo xương” (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu năm 2016) và gần 

đây là nghiên cứu “Chế tạo hydrogel liên kết chéo tại chỗ dựa trên alginate/N bị oxy hóa, O-

carboxymethyl chitosan/β-tricalcium phosphate để tái tạo xương”, công bố trên tạp chí 

Journal of Science: Advanced Materials and Devices. 

Ứng dụng hydrogel composite biphasic calcium phosphate/gelatin/oxidized alginate 

trong lĩnh vực tái tạo xương  

Nghiên cứu “Hoàn thiện quy trình tổng hợp hydrogel composite sinh học trên cơ sở biphase 

calcium phosphate-oxidized alginate, gelatin ứng dụng làm vật liệu thay thế tạm thời và hỗ 

trợ quá trình tái tạo xương” thực hiện bởi các nhà khoa học tại Viện Khoa học Vật liệu ứng 

dụng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và đã được Sở Khoa học và Công 

nghệ TP.HCM nghiệm thu kết quả năm 2016. 

Trên cơ sở kinh nghiệm nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Soonchunhyang (Hàn Quốc), 

nhóm nghiên cứu đã tiến hành sử dụng vật liệu hydrogel composite sinh học trên cơ sở 
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calcium phosphate, alginate và gelatin, có khả năng kích thích phát triển tế bào xương rất 

tốt, đồng thời, thời gian phân hủy của vật liệu phù hợp với thời gian xương phát triển. Thử 

nghiệm cấy ghép vật liệu hydrogel composite sinh học trên thỏ được thực hiện và đánh 

giá kết quả trong vòng 4-6 tháng sau phẫu thuật. 

 
Kết quả phân tích phương pháp vi mô chụp cắt lớp của mẫu xương sau 4 và 6 tháng phẫu thuật 
(Nguồn: Kết quả nghiên cứu “Hoàn thiện quy trình tổng hợp hydrogel composite sinh học trên cơ 

sở biphase calcium phosphate-oxidized alginate, gelatin ứng dụng làm vật liệu thay thế tạm thời và 
hỗ trợ quá trình tái tạo xương”) 

Kết quả sau phẫu thuật 4 tháng và 6 tháng, phân tích phương pháp vi mô chụp cắt lớp của 

các mẫu xương cho thấy xương mới được hình thành trong vùng phẫu thuật, hydrogel 

composite xương mới hình thành với tỷ lệ thể tích xương/thể tích mô cao hơn hydrogel và 

mẫu đối chứng. So sánh kết quả phân tích phương pháp vi mô chụp cắt lớp của mẫu 4 
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Thử nghiệm hydrogel tái tạo xương vòm sọ chuột 
(Nguồn: Fabrication of in situ crosslinking 

hydrogels based on oxidized alginate/N,O-
carboxymethyl chitosan/β-tricalcium phosphate 

for bone regeneration) 

tháng và 6 tháng cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ thể tích xương/thể tích mô cũng 

như tỷ lệ diện tích bề mặt xương/thể tích xương. Điều này cho thấy, có sự tiêu xương và sự 

hình thành xương đồng thời xảy ra trong giai đoạn hồi phục xương. Kết quả phân tích mô 

học cho thấy mẫu hydrogel composite sau 6 tháng cấy ghép đã phát triển thành mô xương 

giống mô xương không phẫu thuật. Từ kết quả nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu đã đề 

xuất tiếp tục thực hiện đánh giá độ nhiễm khuẩn, khả năng miễn dịch của cơ thể và nâng 

cấp quy mô thử nghiệm để mở rộng tính ứng dụng trong thời gian tới. 

Thử nghiệm thành công hydrogel từ alginate, carboxymethyl chitosan và β-

tricalcium phosphate giúp bệnh nhân hình thành xương nhanh chóng 

Nghiên cứu “Chế tạo hydrogel liên kết chéo tại chỗ dựa trên alginate/N bị oxy hóa, O-

carboxymethyl chitosan/β-tricalcium phosphate để tái tạo xương” được nhóm các nhà khoa 

học tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) thực hiện và công bố trên tạp 

chí Journal of Science: Advanced Materials and Devices. 

Trong đó, nhóm nghiên cứu đã thành công 

trong việc tổng hợp hydrogel bằng phương 

pháp tự gel hóa, tận dụng được nguồn nguyên 

liệu chitosan và alginate trong nước, hạn chế 

phụ thuộc nguyên liệu phải nhập từ nước ngoài 

để phục vụ cho nghiên cứu. Vật liệu hydrogel 

dựa trên liên kết chéo tại chỗ giữa alginate bị 

oxy hóa (OA) và N, O-carboxymethyl chitosan 

(NOCC) kết hợp với β-tricalcium phosphate (β-

TCP) được điều chế, sử dụng các nồng độ OA 

và tỷ lệ OA trên NOCC khác nhau, sau đó tiêm 

vào mô hình chuột khiếm khuyết vòm sọ với 

các nồng độ và hàm lượng thành phần khác 

nhau. Kết quả thử nghiệm sau 4 tuần cho thấy, 

các con chuột được cấy hydrogel đã hình thành 

các mô mới để che phủ các vị trí khiếm khuyết, 

trong khi sự tiến triển này không hề xuất hiện ở 

nhóm đối chứng. Ngoài ra, một cấu trúc chất 

nền ngoại bào mới đã hình thành ngay bên 

dưới đa lớp tế bào và đã chữa lành đáng kể vị 

trí tổn thương ở những con chuột được cấy 

ghép hydrogel. 

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ 

của OA và các tỷ lệ OA:NOCC khác nhau đã 

ảnh hưởng đến sự hình thành hydrogel, đặc 

điểm, khả năng tương thích tế bào trong ống 

nghiệm và quá trình sửa chữa xương in vivo. 

Trong các kết quả thử nghiệm khả năng tạo gel 

của hydrogel, hydrogel với mã nhận diện OA3NO13 (dựa trên 3%(w/v) OA, 3%(w/v) NOCC (tỷ 

lệ thể tích OA:NOCC là 1:3) và 20% (w/w) β-TCP) mang lại kết quả tốt nhất: thời gian đông kết 

nhanh chóng, cấu trúc xốp liên kết với độ xốp cao nhất, khả năng trương nở chấp nhận được 
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và khả năng phân hủy, cường độ nén cao, khả năng tương thích tế bào in vitro cao và khả 

năng tái tạo xương in vivo đầy hứa hẹn. 

 
Các mẫu hydrogel với nồng độ alginate và chitosan khác nhau 

(Nguồn: Fabrication of in situ crosslinking hydrogels based on oxidized alginate/N,O-
carboxymethyl chitosan/β-tricalcium phosphate for bone regeneration) 

Nghiên cứu trên đã cho thấy tiềm năng của hydrogel từ alginate, carboxymethyl chitosan và 

β-tricalcium phosphate có thể giúp bệnh nhân hình thành xương nhanh chóng và đồng đều 

hơn so với các phương pháp trước đây.  

Lĩnh vực nghiên cứu vật liệu y sinh dạng hydrogel tại Việt Nam vẫn còn tương đối mới, tiềm 

năng khai thác còn rất nhiều. Hiện các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tạo ra 

nhiều sản phẩm mới để phục vụ tốt hơn các nhu cầu của người bệnh bị loãng xương hay 

mất xương. Ngoài ra, hydrogel cũng còn được các nhà nghiên cứu ứng dụng để sản xuất ra 

các loại vật liệu mới nhằm phục hồi và tái tạo các bộ phận cơ thể người, ví dụ như các loại 

mực sinh học,...  

Duy Sang  

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Binh Thanh Vu et al. Fabrication of in situ crosslinking hydrogels based on oxidized alginate/N,O-
carboxymethyl chitosan/β-tricalcium phosphate for bone regeneration. Journal of Science: Advanced 
Materials and Devices. 

[2] Mỹ Hạnh. Hydrogel tái tạo xương: Rút ngắn thời gian hình thành xương cho người bệnh. 
https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/hydrogel-tai-tao-xuong-rut-ngan-thoi-gian-hinh-thanh-xuong-cho-
nguoi-benh/20220922031756694p1c160.htm 

[3] Nguyễn Chí Thiện và cộng sự. Vật liệu hydrogel - Tính chất và tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực y 
sinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

[4] Nguyễn Thị Phương. Ứng dụng hydrogel composite biphasic calcium phosphate/gelatin/oxidized 
alginate trong lĩnh vực tái tạo xương. Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm. 

[5] Nguyễn Thị Phương và cộng sự. Báo cáo nghiệm thu Hoàn thiện quy trình tổng hợp hydrogel 
composite sinh học trên cơ sở biphase calcium phosphate-oxidized alginate, gelatin ứng dụng làm vật 
liệu thay thế tạm thời và hỗ trợ quá trình tái tạo xương. Tạp chí Khoa học công nghệ và Thực phẩm. 

[6] Short et al. Hydrogels That Allow and Facilitate Bone Repair, Remodeling, and Regeneration. 
Journal of Materials Chemistry. 

[7] X. Bai et al. Bioactive hydrogels for bone regeneration. Bioactive Materials. 
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Đẩy nhanh các giải pháp phòng, chống 

ngập, lụt tại TP.HCM  

Thành phố Hồ Chí Minh - đô thị đặc biệt và là đầu tàu kinh tế, dù chịu ảnh hưởng 

nặng nề do đại dịch Covid-19, vẫn đóng góp khoảng 14,5% GDP cả nước trong năm 

2021. Tuy nhiên, đây cũng là nơi thường xuyên bị ngập vào mùa mưa, ảnh hưởng 

rất lớn đến đời sống của người dân và gây thiệt hại không nhỏ đến nền kinh tế. Do 

vậy, chống ngập vẫn luôn là vấn đề thời sự. 

Thực trạng ngập lụt tại đô thị  

Mùa mưa ở các tỉnh phía Nam diễn ra từ đầu tháng 5 tới tháng 11 hàng năm. Mưa lớn, nhất 

là khi có thêm tác động của bão lũ là nguyên nhân gây nên ngập lụt ở nhiều nơi, làm thiệt 

hại đến tài sản và cả tính mạng của người dân. Các đô thị cũng không ngoại trừ. Mưa lớn 

kéo dài và tốc độ thoát nước không kịp thời thường gây ngập trên diện rộng, tắc nghẽn giao 

thông, tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến 

sức khỏe cộng đồng. Theo báo điện tử VNExpress, từ 15/8 đến 6/9 liên tục ghi nhận mưa 

lớn làm ngập sâu, gây tắc nghẽn giao thông và tai nạn cho người dân tại TP.HCM; ngày 

15/10 tại Đà Nẵng, mưa lớn gây ngập đến 2m, khiến 4 nạn nhân tử vong,...  

 
Nước ngập đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp) chiều 01/10/2022, xe cộ phải lưu thông sát dải 

phân cách (Ảnh: Lưu Duyên - Báo Tuổi Trẻ) 

Theo khảo sát đánh giá của người dân về tình trạng ngập lụt và ứng phó ngập lụt ở 

TP.HCM, trong một nghiên cứu cùng tên, của tác giả Bùi Thị Minh Hà (đăng trên Tạp chí 

Xã hội học năm 2021), với người dân TP.HCM, tình trạng ngập lụt đang diễn ra ngày càng 

nghiêm trọng hơn: 35,4% người được khảo sát cho rằng việc ngập lụt gia tăng và gần 2/3 

(55,4%) người tham gia khảo sát đánh giá tình hình ngập lụt tương đương hoặc cao hơn 

những năm trước.  
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Vấn đề ngập nước không chỉ tác động lớn đến đời sống người dân, mà thực sự còn gây 

thiệt hại lớn về kinh tế. Tại hội thảo tìm giải pháp chống ngập do Báo Tiền Phong tổ chức 

hồi năm 2018, ông Lê Văn Thành (Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM) đã thông tin, các 

khu vực bị ảnh hưởng do ngập nước chiếm đến khoảng 2/3 diện tích toàn Thành phố, tác 

động tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt, việc làm của gần 3 triệu người dân; ước tính thiệt 

hại do ngập nước tại TP.HCM lên đến 1.500 tỷ mỗi năm.  

Tác hại của ngập lụt đến cuộc sống hàng ngày của người dân và các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng được ông Nguyễn Việt Hưng (Trung tâm 

Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM) chỉ ra tại bài viết “Xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ 

công tác chống ngập, quy hoạch đô thị trên bàn thành phố Hồ Chí Minh”, đăng trên Tạp 

chí Khí tượng Thủy văn năm 2021 (Bảng 1). 

Bảng 1. Tổng hợp những loại hình thiệt hại do ngập lụt 

Loại Thiệt hại trực tiếp Thiệt hại gián tiếp 

Hữu hình - Thiệt hại về cấu trúc 
nhà/sân/vườn,… 

- Thiệt hại tài sản hàng hóa… 

- Phương tiện giao thông 

- Chi phí kê kích và dọn dẹp 

- Ùn tắc giao thông 

- Gián đoạn kinh doanh 

- Giảm thu nhập người lao động,… 

- Nghỉ việc hay đến nơi làm việc muộn 

Vô hình - Bệnh liên quan tới nước như cảm 
cúm, bệnh ngoài da,… 

- Dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm,… 

- Tổn hại khu vực văn hóa hoặc di sản 

- Tổn hại sinh thái 

- Sự bất tiện cho con người trong 
sinh hoạt và kinh doanh, sản xuất,… 

- Căng thẳng và lo lắng 

- Phá vỡ cuộc sống hàng ngày 

- Mất cơ hội tăng thu nhập/doanh thu,… 

- Giảm giá trị đất 

- Suy yếu niềm tin vào cơ quan công 
quyền,… 

(Nguồn: Nguyễn Việt Hưng. Xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ công tác chống ngập, quy hoạch 

đô thị trên bàn TP.HCM). 

Đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống ngập, lụt 

Nước ngập các tuyến đường đô thị, các khu dân cư là vấn đề khiến người dân rất bức 

xúc và luôn là mối quan tâm của chính quyền, nhất là khi mùa mưa đến. Theo các nhà 

khoa học, để chống ngập hợp lý, chiến lược chống ngập phải có tính đồng bộ giữa các 

giải pháp và bản thân các giải pháp phải có tính bền vững, thân thiện với môi trường. Các 

giải pháp này phải có tính lâu dài, tránh đầu tư ngắn hạn và cần tối ưu hóa chi phí để 

mang lại lợi ích tối đa.  

Đến nay, nhiều phương án đã được các chuyên gia đề xuất với các cơ quan quản lý nhà 

nước, từ những giải pháp mang tính tổng thể, quy mô lớn như xây dựng hệ thống giám 

sát cảnh báo hạn hán, lũ lụt, thoát nước có bơm ở vùng thấp của GS. TS Nguyễn An Niên 

(nguyên Viện Trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam); bố trí hồ điều hòa của PGS.TS 

Lê Huy Bá (Khoa Môi trường và Biến đổi khí hậu - Trường Đại học Công nghiệp thực 
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phẩm TPHCM); ứng dụng vỉa hè thẩm thấu nước, tôn nền,… của TS. Ngô Lê Minh 

(Trưởng Bộ môn Kiến trúc- Trường Đại học Tôn Đức Thắng); xây dựng hệ thống giám 

sát, cảnh báo lũ, lụt và hạn hán theo thời gian thực trên nền tảng WebGIS của TS.Trần 

Anh Phương (Viện Khoa học Tài nguyên nước); cải tạo và xây dựng mới hệ thống thoát 

nước của TS. Nguyễn Trung Việt (Văn phòng Biến đổi khí hậu TP.HCM),… đến các giải 

pháp cho một công đoạn cụ thể phục vụ quá trình tiêu thoát nước, ví dụ như sản phẩm 

nắp hố ga vật liệu composite SMC cải tiến bằng bakelite (Sở Khoa học và Công nghệ 

TP.HCM vừa nghiệm thu năm 2022). Sản phẩm này có khả năng chịu trọng tải lớn, khá 

nhẹ (chỉ bằng ¼ gang thép) nên việc thi công, sửa chữa và sử dụng dễ dàng (cho phép 

thông cống nhanh hơn) và quan trọng nhất là giá thành rẻ, ít bị mất trộm (do không thể tái 

chế), ứng dụng được với quy mô lớn,...  

 
Nắp hố ga được sản xuất từ nhựa Bakelite dầu vỏ hạt điều. (Nguồn: dost.hochiminhcity.gov.vn) 

Ở góc độ chính quyền, để giải quyết vấn đề ngập lụt, TP.HCM đã và đang triển khai nhiều 

chương trình, dự án xử lý, phòng chống để giảm thiểu tác hại của ngập lụt đến các hoạt 

động kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2016-2020, Thành phố tập trung giải quyết dứt điểm tình 

trạng ngập tại lưu vực trung tâm và một phần của 5 lưu vực ngoại vi ở phía Bắc, Tây, 

Nam, Đông Bắc, Đông Nam (rộng 550km2, với khoảng 6,5 triệu dân). Để thực hiện mục 

tiêu này, Thành phố triển khai nhiều giải pháp công trình như: ưu tiên xây dựng và cải tạo 

các tuyến cống thoát nước; nạo vét, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên 

với chiều dài 32km để giải quyết thoát nước và chỉnh trang đô thị cho lưu vực 14.500 ha; 

thực hiện Dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm dài 8,2 km giải quyết thoát nước và 

chỉnh trang đô thị cho lưu vực 700ha,… Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tập trung nguồn vốn 

để thực hiện Dự án cải tạo rạch chính khu vực nội đô, gồm rạch Bùi Hữu Nghĩa, Văn 

Thánh, Bà Tiếng, kênh Liên xã, rạch Ông Búp; xây dựng hồ điều tiết Gò Dưa (rộng 23ha), 

hồ Bàu Cát (rộng 0,4 ha), hồ Khánh Hội (diện tích 4,8ha). 

Gần đây, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, UBND Thành phố đã xin kiến về chủ 

trương đầu tư hai dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến 

đổi khí hậu (tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2023-2028), với 

mục tiêu cải thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải, tăng khả năng tiêu thoát nước, 
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giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập nước do mưa, triều và ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu lưu vực Tây Sài Gòn và Tham Lương - Bến Cát. 

Có thể thấy, trong các giải pháp chính để phòng, chống ngập (điều chỉnh quy hoạch chống 

ngập; thực hiện các dự án chống ngập, xử lý nước thải; tăng cường ứng dụng KH&CN 

trong dự báo ngập; vận động người dân không xả rác ra kênh rạch; bố trí nguồn kinh phí 

để thực hiện chương trình chống ngập) mà Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND Thành 

phố, bên cạnh công tác vận động người dân không xả rác ra kênh rạch, tăng cường đầu 

tư ứng dụng KH&CN trong phòng, chống ngập; các biện pháp pháp nạo vét, xây dựng và 

cải tạo hệ thống thoát nước đang được ưu tiên triển khai mạnh. Hy vọng những đầu tư 

mới của Thành phố sẽ sớm phát huy tác dụng, để tình trạng “phố bỗng là dòng sông uốn 

quanh” không còn tái hiện mỗi mùa mưa. 

Minh Thư  

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Bùi Thị Minh Hà. Đánh giá của người dân về tình trạng ngập lụt và ứng phó ngập lụt ở TP.HCM. 
https://sti.vista.gov.vn/tw/Lists/TaiLieuKHCN/Attachments/317203/CVv207S12021 050.pdf 

[2] Ngô Lê Minh. 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. 
http://library.cesti.gov.vn/viewerv3/173267/Ket-qua-nghiencuu-TPHCM/Danh-gia-tac-dong-cua-
ngap-lut-do-bien-doi-khi-hau-den-nha-o-tai- khu-vuc-nha-be-can-gio-TPHCM-va-de-xuat-giai-phap-
quy-hoach-va-kien-trucnham-ung-pho.  

[3] Lê Song Giang. 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. 
http://library.cesti.gov.vn/ViewerV3/126457/Ket-qua-nghien-cuu-TPHCM/Nghien-cuu-de-xuat-lua-
chon-chien-luoc-quan-ly-ngap-lut-thich-hop-tren-co-so-cac-du-an-da-dang-va-du-kien-trien-khai-
tai-TpHCM  

[4] Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Tiềm năng lớn từ nắp hố ga vật liệu composite SMC cải 
tiến bằng bakelite có nguồn gốc biến tính dầu điều. https://dost.hochiminhcity.gov.vn/hoat-dong-
so-khcn/tiem-nang-lon-tu-nap-ho-ga-vat-lieu-composite-smc-cai-tien-bang-bakelite-co-nguon-goc-
bien-tinh-dau-dieu/ 

[5] Trần Anh Phương và cộng tác. Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo lũ, lụt và hạn 
hán theo thời gian thực trên nền tảng WebGIS. https://www.vista.gov.vn/news/ket-qua-nghien-cuu-
trien-khai/nghien-cuu-xaydung-he-thong-giam-sat-canh-bao-lu-lut-va-han-han-theo-thoi-gian-thuc-
trennen-tang-webgis-5379.html 
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Cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, 

hiện đại, liêm chính, phục vụ Nhân dân 

Phần 1: Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ: 

yêu cầu cấp thiết của thời đại 

Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ là một trong những yêu cầu cần 

thiết để nâng cao chất lượng nền công vụ và là giải pháp quan trọng trong cải cách 

hành chính (CCHC) hiện nay. Đây là vấn đề đang được các nhà quản lý, nhà khoa 

học quan tâm, nghiên cứu để ứng dụng vào thực tiễn. 

Đánh giá công chức, theo quy định của pháp luật 

Cán bộ, công chức (CBCC) là đội ngũ chủ yếu trong triển khai các hoạt động thực hiện 

các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước để quản lý mọi mặt đời sống xã hội. Do đó, việc 

“…xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước” là nhân tố quyết định để cải cách 

hành chính (CCHC) thành công, như Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính 

phủ về ban hành “Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030” đã xác 

định. Muốn nâng cao chất lượng CBCC, việc đánh giá CBCC là một trong những nội dung 

quan trọng. 

Năm 2008, Luật Cán bộ Công chức (Luật số 22/2008/QH12) đã quy định: “Việc sử dụng, 

đánh giá, phân loại CBCC phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành 

công vụ” (Điều 5). Trong đó, mục tiêu của hoạt động đánh giá công chức nhằm: “Để làm 

rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào 

tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức” (Điều 55). 

Đến năm 2019, nội dung đánh giá công chức được điều chỉnh theo Luật số 

52/2019/QH14, ban hành ngày 25/11/2019, về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

CBCC năm 2008 với nhiều thay đổi mang tính đột phá, trong đó có xác định “Kết quả thực 

hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ 

thể được giao, tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể” 

(Điều 56). 

Căn cứ theo các luật này, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định hướng dẫn triển khai 

trong thực tế. Với Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại CBCC, viên 

chức, ban hành ngày 09/6/2015, Chính phủ xác định “Việc đánh giá phải căn cứ vào chức 

trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu 

điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của CBCC, viên 

chức”. Đến Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 13/8/2020, Chính phủ đã cụ thể 

hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCC theo từng 
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tiêu chí; từng nhóm CBCC; lượng hóa tối đa các nội dung đánh giá để góp phần tạo sự 

minh bạch, cũng là cơ sở cho việc xây dựng quy chế đánh giá phù hợp. Theo đó, việc 

đánh giá, xếp loại được dựa trên 5 nhóm tiêu chí (bao gồm: chính trị tư tưởng; đạo đức, lối 

sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ được giao). CBCC sau khi đánh giá sẽ được xếp loại theo 4 mức độ (hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành 

nhiệm vụ). 

Bên cạnh việc quy định quá trình đánh giá, xếp loại phải đảm bảo tính nguyên tắc (khách 

quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng 

thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức), Nghị định 90/2020/NĐ-CP cũng xác 

định căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng là chức trách, nhiệm vụ được giao và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể (đối với CBCC 

lãnh đạo, quản lý còn phải gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị được giao quản lý, phụ trách,…). Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCC 

cũng chính là cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. 

Có thể nói, các căn cứ pháp lý của Việt Nam về đánh giá CBCC theo kết quả thực thi 

công vụ hiện nay khá đa dạng và đầy đủ.  

 
Toạ đàm khoa học: “Đánh giá công chức cấp xã theo kết quả thực thi công vụ”. 

(Nguồn: https://www.quanlynhanuoc.vn/) 

Đánh giá công chức, từ góc nhìn của các nhà khoa học 

Bên cạnh các quy định pháp lý đã nêu, việc đánh giá CBCC theo kết quả thực thi công vụ 

cũng thu hút khá nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà quản lý. Nhiều đề tài, 

công trình nghiên cứu liên quan đến việc xây dựng các tiêu chí đánh giá, quy trình đánh 

giá, phương pháp đánh giá cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng 

của công tác đánh giá thực thi công vụ đã và đang được đề xuất.  

Theo TS. Nguyễn Thị Thu Hòa (Đại học Quốc gia TP.HCM), quản lý theo kết quả thực thi 

công vụ là mô hình quản lý hiện đại, mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, có khá nhiều công 
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trình nghiên cứu về mô hình quản lý theo kết quả thực thi công vụ, cũng như cách thức áp 

dụng vào quản lý khu vực công nói chung và công tác đánh giá công chức nói riêng. Các 

nghiên cứu tiếp cận theo nhiều khía cạnh riêng biệt, từ lý luận, pháp lý đến thực tiễn. Ví 

dụ, tiếp cận từ góc độ giới thiệu chung về quản lý thực thi, có thể kể đến nghiên cứu 

“Performance management and appraisal system: HR tools for global 

competitiveness/T.V.Rao” của tác giả Gargi DasguPta, R.A.M. Brown and Santosh Rawat 

(2004); tiếp cận từ góc độ căn cứ khoa học để xây dựng các tiêu chí đánh giá theo kết 

quả thực thi, có nghiên cứu “The Performance appraisal question and answer book, a 

survival guide for manager” của tác giả Dick Grote; tiếp cận từ góc độ xây dựng hệ thống 

đánh giá có sổ tay “Mười bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả” 

của các tác giả Jody Zall Kusek và Ray C. Rist;… 

Ở trong nước, cũng có nhiều góc tiếp cận khác nhau liên quan đến vấn đề này, ví dụ như 

sách chuyên khảo “Quản lý thực thi công vụ theo định hướng kết quả” của TS. Nguyễn Thị 

Hồng Hải đã đưa ra một hệ thống lý luận mới về quản lý thực thi công vụ tập trung vào kết 

quả cuối cùng, thay vì quản lý theo quá trình từ phía tổ chức và cả từ thành viên trong tổ 

chức; công trình “Quản lý theo kết quả trong khu vực công” của TS. Lê Văn Hòa (Học viện 

Hành chính Quốc gia) đã phân tích, làm rõ các phương pháp quản lý của khu vực công, 

trong đó có phương pháp quản lý theo kết quả; trong sách chuyên khảo “Đánh giá công 

chức theo kết quả thực thi công vụ”, TS. Đào Thị Thanh Thủy đã tiếp cận việc đánh giá 

công chức theo kết quả thực thi công vụ từ góc độ lý luận đến thực tiễn và đề xuất các 

biện pháp đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ, trong đó tập trung làm rõ các 

điều kiện, giải pháp và lộ trình áp dụng. 

Cũng theo TS. Nguyễn Thị Thu Hòa, trong bối cảnh nền hành chính nhà nước nói chung 

và quản lý công chức nói riêng đang chuyển từ hướng “định tính” sang “định lượng”, việc 

xác định và xây dựng các tiêu chí đánh giá là hết sức cần thiết và quan trọng. Để đánh giá 

công chức, cần thiết phải có các tiêu chí lượng hóa kết quả thực thi công vụ của công 

chức, cũng như hoạt động của nền công vụ.  

Nghiên cứu của ThS. Phạm Huy Tiến (Khoa Luật, Trường Đại học Mở TP.HCM) cũng cho 

thấy các hạn chế trong đánh giá trách nhiệm công vụ của công chức hiện tại: việc đánh 

giá thường được lồng ghép vào quá trình đánh giá và phân loại công chức hàng năm và 

thường được hiểu đồng nghĩa với đánh giá quá trình thực thi công vụ; các tiêu chí đánh 

giá vẫn còn mang tính chung chung, không có lượng hóa, cụ thể hóa. Từ đó, chưa đảm 

bảo tính công bằng trong đánh giá, dễ dẫn đến tình trạng tính “số lượng” công việc để 

đánh giá hiệu quả mà chưa tính đến “chất lượng” công việc của công chức đó. Chính vì 

vậy, việc đánh giá mức độ trách nhiệm của công chức cũng chưa thực sự rõ ràng. Ngoài 

ra, việc đánh giá vẫn còn mang tính “dĩ hòa vi quý”, nể nang, ngại đụng chạm, ngại nói 

thật, nên kết quả đánh giá vẫn mang nặng tính hình thức. Đây là mảnh đất cho các tâm lý 

chây ì, không phấn đấu trong công việc, không có sáng kiến hay củng cố thêm kiến thức 

để nâng cao hiệu quả công tác, không tạo được động lực làm việc cho công chức, tinh 

thần trách nhiệm thường hướng tới làm vừa đủ, ngại thay đổi vì dễ dẫn đến sai sót và bị 

đánh giá về trách nhiệm.  
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Có thể thấy, việc xác định các “tiêu chí” đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ 

là rất quan trọng, và những “tiêu chí” này cần phải “lượng hóa được”, là nội dung được 

khá nhiều chuyên gia thống nhất. 

Lam Vân 

Mời xem tiếp Phần 2: Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại TP.HCM 

(Thông tin chuyên đề Khoa học, Công nghệ & Đổi mới sáng tạo, số 11/2022) 

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

Việt Nam và Chỉ số Đổi mới Sáng tạo 

Toàn cầu (GII) 

Được công bố hàng năm, GII cung cấp các thước đo hiệu suất và xếp hạng hệ sinh 

thái đổi mới của các nền kinh tế trên thế giới. Năm 2022, theo số liệu vừa được công 

bố vào cuối tháng 9, Việt Nam đứng thứ 48/132 nền kinh tế trên thế giới. Với thứ hạng 

này, Việt Nam có bước thụt lùi 3 bậc so với cách đây 5 năm (2018). Tuy nhiên, xét 

trong 15 năm, thứ hạng GII của Việt Nam vẫn có chiều hướng tăng trưởng tích cực. 

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 cộng sự, 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.  

Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (Global Innovation Index - viết tắt GII) là chỉ số đánh 

giá năng lực và kết quả đổi mới của các nền kinh tế thế giới do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ 

Thế giới (World Intellectual Property Organization - WIPO), Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và 

Viện INSEAD hợp tác thực hiện hàng năm. Kể từ khi được thiết lập vào năm 2007, đến 

nay, GII đã trở thành chỉ dấu quan trọng trong việc đo lường đổi mới sáng tạo (ĐMST) 

trên thế giới; trở thành nền tảng trong việc hoạch định chính sách kinh tế của các quốc 

gia. Ngày càng nhiều chính phủ phân tích một cách có hệ thống các kết quả GII hàng năm 

và kiến tạo các chính sách thích hợp để cải thiện hiệu quả hoạt động. Đây cũng là một 

tiêu chuẩn được Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên Hợp Quốc (United Nations Economic and 

Social Council - ECOSOC) công nhận vào năm 2019, nhằm đo lường ĐMST liên quan 

đến các mục tiêu phát triển bền vững. 

Chỉ số GII không bị giới hạn trong các phòng thí nghiệm R&D, các bài báo khoa học đã 

xuất bản,… mà có tính chất tổng quát hơn, bao gồm các khía cạnh xã hội, mô hình kinh 

doanh và kỹ thuật.  

Khởi thủy (năm 2007), GII được đánh giá từ tập hợp 8 trụ cột (84 tiêu chí), thang điểm 7, 

phân bổ theo 2 hướng tiếp cận: 

 Nguồn lực đầu vào: (1) Thể chế kinh tế và chính sách  (Institutions & Policies - 13 tiêu 

chí; (2) Nguồn nhân lực (Human capacity - 8 tiêu chí; (3) Kết cấu hạ tầng và CNTT 

(General & ICT Infrastructure - 10 tiêu chí; (4) Thị trường và vốn (Business, Markets & 

Capital flows - 15 tiêu chí; (5) Công nghệ sản xuất tiên tiến (Technologies & Process 

Sophistication - 12 tiêu chí). 
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 Sản phẩm đầu ra: (6) Tri thức (Knowledge - 9 tiêu chí); (7) Khả năng cạnh tranh 

(Competitiveness - 8 tiêu chí); và (8) Của cải xã hội (Wealth - 9 tiêu chí). 

Theo thời gian, phương pháp tính điểm, chọn lọc chỉ tiêu đánh giá GII cũng có nhiều thay 

đổi (từ năm 2011 đến nay, điểm đánh giá thay đổi từ thang 7 sang thang 100). Năm nay, 

GII được đánh giá từ tập hợp 7 trụ cột (81 tiêu chí):  

 Đầu vào: (1) Thể chế của nền kinh tế (Institutions - 7 tiêu chí): (2) Nguồn nhân lực và 

năng lực nghiên cứu (Human capital & Research - 12 tiêu chí): (3) Kết cấu hạ tầng 

(Infrastructure - 10 tiêu chí); (4) Sự phát triển của thị trường (Market sophistication - 10 

tiêu chí); và (5) Sự phát triển của doanh nghiệp (Business sophistication - 15 tiêu chí). 

 Đầu ra: (6) Sản phẩm tri thức và công nghệ (Knowledge & Technology outputs - 14 

tiêu chí; (7) Sản phẩm sáng tạo (Creative outputs - 13 tiêu chí). 

Vừa được WIPO công bố ngày 29/9, GII 2022 là ấn bản lần thứ 15,có sự hợp tác của 

Viện Portulans và nhiều đối tác. Theo đó, các nền kinh tế có GII 2022 đứng tốp đầu từng 

khu vực địa lý như sau: 

 Khu vực Châu Âu: (1) Thụy Sĩ; (2) Thụy Điển; (3) Vương quốc Anh. 

 Khu vực Bắc Mỹ: (1) Mỹ; (2) Canada. 

 Khu vực Mỹ La-tinh: (1) Chi Lê; (2) Brasil; (3) Mexico. 

 Khu vực Trung và Nam Á: (1) Ấn Độ; (2) Iran; (3) Uzbekistan. 

 Khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Châu Đại dương: (1) Hàn Quốc; (2) Singapore; (3) 

Trung Quốc. 

 Khu vực Bắc Phi và Tây Á: (1) Israel; (2) Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất; (3) 

Thổ Nhĩ Kỳ. 

 Khu vực Hạ Sahara (Châu Phi): (1) Nam Phi; (2) Botswana; (3) Kenya. 

Theo thu nhập, các nền kinh tế có GII 2022 đứng tốp đầu là: 

 Nhóm thu nhập cao: (1) Thụy Sĩ; (2) Mỹ; (3) Thụy Điển. 

 Nhóm thu nhập trung bình-cao: (1) Trung Quốc; (2) Bulgaria; (3) Malaysia. 

 Nhóm thu nhập trung bình-thấp: (1) Ấn Độ; (2) Việt Nam; (3) Iran. 

 Nhóm thu nhập thấp: (1) Rwanda; (2) Madagasca; (3) Ethiopia. 

Có thể thấy, trong danh sách các quốc gia có GII cao trên thế giới, thường là các nước 

phát triển như Mỹ và các quốc gia khu vực châu Âu. Đặc biệt, trong những năm gần 

đây,Thụy Sĩ thường giữ thứ hạng đầu bảng (Hình 1). 
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Hình 1: Diễn biến thứ hạng GII của các nước tốp đầu thế giới trong 5 năm gần đây (Nguồn: GII 2022) 

Ngay từ năm đầu xây dựng GII, Việt Nam đã được WIPO đưa vào đánh giá cùng với 106 

nền kinh tế khác trên thế giới. Xuất phát điểm của Việt Nam trong bảng xếp hạng lần đầu 

(2007) khá thấp, dưới mức trung bình chung của 107 nền kinh tế được WIPO xếp hạng 

năm này (65/107). Năm 2022, GII Việt Nam đã đạt vị trí 48/132 nền kinh tế, đứng hạng nhì 

trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình - thấp và thứ 10 các nước khu vực Đông 

Á, Đông Nam Á và Châu Đại dương. Tuy trong 5 năm gần đây, GII của Việt Nam có vẻ 

chững lại, nhưng nhìn chung, qua 15 lần xếp hạng, GII của Việt Nam vẫn có xu hướng đi 

lên (Bảng 1, Biểu đồ 1). Báo cáo GII 2022 cũng xác định, Việt Nam thuộc nhóm các quốc 

gia có thu nhập trung bình - thấp có tốc độ ĐMST nhanh nhất, tính đến nay. 

Bảng 1: Vị trí của Việt Nam và số nền kinh tế được WIPO đánh giá giai đoạn 2007-2022 

Đối 
tượng 

2007 2008-
2009 

2009-
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Việt Nam 65 64 71 51 76 75 71 52 59 47 45 42 42 44 48 

Số nền 
kinh tế 

đánh giá 
107 130 132 125 141 142 143 141 128 127 126 129 131 132 132 

(Nguồn: tổng hợp GII 2007-2022) 
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Biểu đồ 1: Diễn biến thứ hạng của Việt Nam về ĐMST giai đoạn 2007-2022 
(Nguồn: tổng hợp GII 2007-2022) 

Biến động các trụ cột GII của Việt Nam, giai đoạn 2017-2022 

 Các trụ cột đầu vào: trong 5 năm gần đây, điểm số các trụ cột “Thể chế của nền kinh 

tế” và “Kết cấu hạ tầng” của Việt Nam có xu hướng gia tăng. Với năm 2022, đóng góp 

mạnh cho sự tăng điểm của trụ cột “Thể chế của nền kinh tế” là nhóm chỉ tiêu “Hiệu 

quả điều hành” (tăng 10 bậc, từ thứ hạng khoảng 70 lên 57), cho thấy các chủ trương, 

chính sách hỗ trợ đổi mới của nhà nước đã phát huy tốt tác dụng. Tuy nhiên, trụ cột 

“Sự phát triển thị trường” lại sụt giảm, mất điểm, chủ yếu là do các nội dung liên quan 

đến nhóm “Tín dụng”: các khoản vay từ các tổ chức tài chính vi mô và ngân sách dành 

cho các doanh nghiệp khởi nghiệp bị đánh giá thấp (Biểu đồ 2). 

 

Biểu đồ 2: Điểm số các trụ cột đầu vào về ĐMST của Việt Nam, giai đoạn 2018-2022 
(Nguồn: tổng hợp GII 2018-2022) 
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Xét theo thứ hạng tương quan, các trụ cột “Kết cấu hạ tầng”, “Sự phát triển của doanh 

nghiệp” và “Thể chế nền kinh tế” của Việt Nam đều có sự thăng hạng, trong đó, tăng 

mạnh nhất là “Thể chế nền kinh tế” (từ hạng 78 lên hạng 51). Ngược lại, các trụ cột “Sự 

phát triển của thị trường” và “Nhân lực và năng lực” lại chứng kiến sự sụt giảm, khiến 

“Nhân lực và năng lực” là trụ cột có thứ hạng thấp nhất (từ hạng 66 xuống hạng 80) trong 

7 trụ cột GII 2022 của Việt Nam (Biểu đồ 3). 

 

Biểu đồ 3: Thứ hạng các trụ cột đầu vào về ĐMST của Việt Nam, giai đoạn 2018-2022 
(Nguồn: tổng hợp GII 2018-2022) 

 Các trụ cột đầu ra: trong bối cảnh “GII của Việt Nam chững lại trong 5 năm qua”, các 

trụ cột đầu ra của Việt Nam đều có xu hướng sụt giảm, dẫn đến sụt giảm thứ hạng của 

Việt Nam trên bản đồ GII thế giới. Trụ cột “Sản phẩm tri thức và công nghệ” chỉ giữ 

được đà tăng đến năm 2019. Qua năm 2020, trụ cột này bị đánh giá sụt giảm liên tục 

đến năm 2022. Đóng góp “ổn định” vào việc giảm thứ bậc của trụ cột này là các chỉ 

tiêu trong nhóm thành phần “Tác động của kiến thức - knowledge impact”, sụt giảm liên 

tục trong kỳ. Trụ cột “Sản phẩm sáng tạo” mất 10% số điểm sau 5 năm do sụt giảm ở 

cả 3 nhóm cấu thành (Tài sản vô hình - Intangible assets; Hàng hóa và dịch vụ sáng 

tạo - Creative goods & services và Sáng tạo trực tuyến - Online creativity) (Biểu đồ 4). 
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Biểu đồ 4: Điểm số các trụ cột đầu ra về ĐMST của Việt Nam, giai đoạn 2018-2022 
(Nguồn: tổng hợp GII 2018-2022) 

Xét theo thứ hạng tương quan, trụ cột “Sản phẩm tri thức và công nghệ” của Việt Nam sụt 

giảm mạnh (từ vị trí 35 xuống vị trí 52), trong khi các “Sản phẩm sáng tạo” có sự phát triển 

tốt hơn (tăng hạng từ 46 lên 35) trong khoảng thời gian này (Biểu đồ 5). 

 

Biểu đồ 5: Thứ hạng các trụ cột đầu ra về ĐMST của Việt Nam, giai đoạn 2018-2022 
(Nguồn: tổng hợp GII 2018-2022) 

Nhìn chung, so với cách đây 5 năm, xét theo điểm số, Việt Nam có 3/7 trụ cột tăng giá trị. 

Về thứ hạng, Việt Nam có 4/7 trụ cột tăng hạng.  

Xét trong mối tương quan giữa các nhóm trụ cột đầu vào/đầu ra của Việt Nam, các nhóm 

trụ cột đầu ra có thứ hạng tốt hơn (cao hơn) nhóm các trụ cột đầu vào. Tuy nhiên, thứ hạng 

các nhóm trụ cột đầu vào đang được cải thiện khá ổn định theo thời gian (Biểu đồ 6). 
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Biểu đồ 6: Thứ hạng các nhóm trụ cột đầu vào và đầu ra về ĐMST của Việt Nam, giai đoạn 2018-2022 

(Nguồn: tổng hợp GII 2018-2022) 

Vị trí của Việt Nam trong ASEAN, từ góc nhìn GII 

Xét trong khuôn khổ tương quan giữa các nước thành viên ASEAN, Singapore là nền kinh 

tế mạnh, luôn giữ vị trí đầu bảng xếp hạng ĐMST, và luôn duy trì được thứ hạng cao trên 

thế giới. Malaysia, tuy có sự suy giảm thứ hạng theo thời gian so với toàn cầu, nhưng vẫn 

đứng ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba có sự so kè sát sao giữa Thái Lan và Việt Nam trong các 

hoạt động hỗ trợ ĐMST và kết quả các hoạt động ĐMST trong 5 năm gần đây, nhưng 

nhìn chung, Thái Lan vẫn có phần nhỉnh hơn (Biểu đồ 7). 

 
Biểu đồ 7: Tương quan thứ hạng của Việt Nam và các nước ASEAN về ĐMST 

(Nguồn: tổng hợp GII 2007-2022) 

*Ghi chú: không bao gồm 3 nước Lào, Myanmar và Brunei do số liệu GII của các nước này không đầy đủ. 
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*** 

Có thể thấy, theo GII, thế mạnh của Việt Nam là có các chủ trương, chính sách khá phù 

hợp và kịp thời đối với các hoạt động và hệ sinh thái ĐMST trong nước. Ngoài ra, việc đẩy 

mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động kinh tế - xã hội cũng là 

một ưu điểm của Việt Nam. Các hạn chế của Việt Nam liên quan mật thiết đến các yếu tố 

về sản phẩm tri thức và công nghệ. Trong đó, thể hiện rõ nhất là các chỉ tiêu về chứng 

nhận hệ thống quản lý ISO, đăng ký sáng chế quốc tế (PCT), thu từ bản quyền và tỉ trọng 

xuất khẩu dịch vụ ICT trong cơ cấu hàng xuất. 

Với các kết quả đo lường đổi mới được tính toán, đánh giá phân tích một cách khoa học 

và hệ thống, nghiên cứu cải thiện GII đã trở thành một yêu cầu tất yếu của ngày càng 

nhiều chính phủ trên thế giới nhằm hoạch định và kiến tạo các chính sách thích hợp để 

nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh tế và điều hành xã hội. 

Tuấn Kiệt 

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

Tài liệu tham khảo chính 

WIPO. The Global Innovation Index (2007-2022) 
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TRAO ĐỔI 

Ngày 29/9, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (World Intellectual Property Organization - 

WIPO) vừa công bố Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (Global Innovation Index - GII) 

năm 2022. Qua 15 lần công bố, kể từ lần đầu tiên vào năm 2007, GII 2022 của Việt Nam 

cho thấy hoạt động đổi mới sáng tạo có nhiều khởi sắc. Một trong những nguyên nhân 

được WIPO chỉ ra, đó chính là đóng góp quan trọng của các chủ trương, chính sách của 

Việt Nam về các hoạt động đổi mới sáng tạo.  

Từ chủ trương “…KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát 

triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”, rõ ràng, để tạo được bước đột phá 

phát triển KH&CN, việc tập trung xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia bằng các 

giải pháp đồng bộ là đòi hỏi tất yếu. Để đưa chủ trương đi vào thực tiễn, bên cạnh việc 

ngày càng hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật, tạo thông thoáng cho các hoạt 

động sản xuất -  kinh doanh, đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức KH&CN,…, 

Việt Nam đã có rất nhiều quyết sách nhằm tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; 

ươm tạo, nuôi dưỡng và tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp 

khởi nghiệp phát triển. Có thể kế đến như Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844); thành lập Trung tâm Đổi mới sáng 

tạo Quốc gia (năm 2019),... và gần đây là “Chiến lược phát triển khoa học - công nghệ 

và đổi mới sáng tạo đến năm 2030”, theo Quyết định số 569/QĐ-TTg, ngày 11/5/2022 

của Thủ tướng Chính phủ.  

Không chỉ hỗ trợ phát triển đổi mới sáng tạo, việc đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công 

nghệ thông tin vào các hoạt động kinh tế - xã hội cũng được Việt Nam đặc biệt quan 

tâm, từ việc ban hành Luật Công nghệ thông tin (2006) đến Luật An toàn thông tin mạng 

(2015) cùng các văn bản hướng dẫn; các chương trình, dự án, giải pháp nhằm đẩy 

mạnh việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là chuyển đổi số, trong thời 

gian gần đây, ví dụ như “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030” năm 2020; thành lập Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số (2021); 

tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10/2022),… 

Cùng cả nước, các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được Ủy 

ban Nhân dân TP.HCM chỉ đạo triển khai mạnh trên địa bàn trong thời gian qua, với các 

chương trình, đề án, kế hoạch như “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi 

mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020 

trên địa bàn TP.HCM” năm 2016; “Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo TP.HCM giai đoạn 2021-2025” năm 2022; “Chương trình Chuyển đổi số 

của TP.HCM” năm 2020;… Trên cơ sở này, nhiều hoạt động đa dạng và phong phú đã 

được thực hiện tại Thành phố, thu hút được đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và cộng đồng hưởng ứng tham gia.  
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Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại TP.HCM, 

trong tháng 10/2022, dưới sự chủ trì của Ủy ban Nhân dân Thành phố, các Sở Khoa học 

và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Công Thương cùng phối hợp tổ 

chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP.HCM năm 2022.  

Với những hoạt động trọng tâm như: Hội thảo khoa học “Chính sách cấp cao về khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” nhằm chia sẻ chính sách, kinh nghiệm, mô 

hình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành công của một số nước, định hướng của 

TP.HCM trong giai đoạn tới; các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo; lễ trao “Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM 2022”, cùng các tọa 

đàm quốc tế về chuyển đổi số, triển lãm sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số,… sẽ 

thúc đẩy mạnh hơn các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  trên 

địa bàn trong nỗ lực xây dựng và phát triển thành phố đổi mới sáng tạo và đô thị thông 

minh; góp phần thiết thực vào quá trình phấn đấu cùng cả nước thực hiện tốt mục tiêu 

đưa Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu (GII) của Việt Nam: “..không ngừng được cải 

thiện, thuộc nhóm 40 quốc gia hàng đầu thế giới”, như xác định trong “Chiến lược phát 

triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030”, vừa được Thủ tướng 

Chính phủ ban hành. 
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