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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

TP.HCM với trạng thái “bình thường mới” 

Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến cách sống, làm việc và kết nối 

của con người trong xã hội. Do các tác động của Covid-19, đòi hỏi mọi cá nhân, tổ 

chức và cộng đồng phải có tư duy mới, cách làm mới, nâng cao khả năng thích 

ứng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, TP.HCM đang xây dựng các nền tảng vững chắc, an 

toàn để tổ chức cuộc sống “bình thường mới” trong môi trường có Covid-19. 

Trạng thái “bình thường mới” được hiểu đơn giản là sự thay đổi về các hoạt động, quan 

hệ xã hội và hành vi con người sau đại dịch Covid-19, là trạng thái mà tại đó đất nước vừa 

tập trung chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Trong gần 2 năm qua, Việt Nam 

phòng, chống đại dịch Covid-19 trong điều kiện bị động; hầu như toàn bộ trang thiết bị, 

máy móc, sinh phẩm, vaccine và thuốc chữa bệnh đều phải nhập khẩu; nền kinh tế còn 

khó khăn. Tuy nhiên, Việt Nam đang xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, với việc Chính phủ đề ra 6 nguyên tắc phải 

quán triệt sâu rộng trong toàn bộ hệ thống xã hội: Y tế là trụ cột, là trung tâm; kinh tế là cơ 

sở, là nền tảng; dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; ổn định chính trị-xã hội là trọng 

yếu và thường xuyên; vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên 

quyết; an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.  

Vượt qua khó khăn, TP.HCM sẵn sàng cho “bình thường mới” 

Dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4 

kéo dài, cả nước nói chung và 

TP.HCM nói riêng, bước vào một 

cuộc chiến chưa có tiền lệ, với nhiều 

mất mát, thiệt hại ngoài sức tưởng 

tượng. Từ một vài ca trong tháng 

4/2021, đến đầu tháng 7/2021, số 

ca mắc Covid-19 tại TP.HCM bắt 

đầu tăng mạnh lên đến hàng ngàn 

ca mỗi ngày. Chỉ trong một thời gian 

ngắn, từ ngày 27/4 đến ngày 31/10, 

số ca mắc Covid-19 ghi nhận tại 

TP.HCM là hơn 432.000 người, 

chiếm gần 50% số ca của cả nước, 

số người tử vong cũng đã lên đến 

hơn 16.800 người. Dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế-

xã hội của Thành phố. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GRDP 

năm 2021 trên địa bàn TP.HCM ước tính giảm 2,8% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công 

nghiệp giảm 6,6%, thu hút vốn FDI giảm hơn 43%, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 

30%, 3.000 doanh nghiệp giải thể, 12.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.  

Phòng cấp cứu bệnh nhân Covid-19 nặng của Bệnh 
viện Dã chiến 13, TP.HCM (Ảnh: TTXVN) 
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Vượt qua những thử thách do dịch 

bệnh Covid-19, với sự hỗ trợ tích cực 

của Trung ương và nỗ lực của cả hệ 

thống chính trị, sự đồng lòng của 

người dân và cộng đồng doanh 

nghiệp, TP.HCM đã từng bước củng 

cố đội hình, điều chỉnh các chiến lược 

nhằm sớm kiểm soát được dịch 

Covid-19. Mặc dù còn gặp nhiều khó 

khăn song hoạt động phòng, chống 

dịch tại Thành phố đã đạt được một số 

kết quả tích cực (mở rộng được vùng 

xanh an toàn; cơ bản bao phủ vaccine 

phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi 

trở lên; công tác điều trị từng bước 

được hoàn thiện, số ca tử vong đang 

giảm dần,...). Tuy nhiên, diễn biến dịch 

vẫn còn rất phức tạp, nhất là khi biến 

thể Delta có khả năng lây nhiễm cao, 

không thể quét sạch Covid-19, yêu 

cầu mở cửa lại nền kinh tế, nới lỏng các điều kiện giãn cách là tất yếu đối với TP.HCM, 

khi sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp đã vượt ngưỡng. Trong bối cảnh đó, 

cần phải thay đổi chiến lược sống chung trong môi trường có dịch. Với nhiều giải pháp 

đồng bộ đang triển khai, TP.HCM vừa nỗ lực kiểm soát dịch vừa củng cố nền tảng vững 

chắc cho cuộc sống “bình thường mới”. Theo đó, Thành phố nới lỏng dần từng bước các 

hoạt động kinh tế theo lộ trình, trên cơ sở kiểm soát rủi ro về dịch tễ và mức độ bảo vệ 

của người dân, căn cứ theo hai trụ cột là tiến độ tiêm vaccine và an toàn của hệ thống y tế 

theo từng giai đoạn, địa bàn cụ thể.  

Trong các chiến lược, kế hoạch phòng chống dịch và khôi phục kinh tế sau đại dịch Covid-

19, TP.HCM xác định chiến lược quan trọng nhất là vấn đề y tế. Thành phố tập trung củng 

cố năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; tập trung quản lý F0 tại cộng đồng và 

tăng cường hệ thống điều trị các tầng. Mục tiêu của ngành y tế Thành phố là đảm bảo F0 

điều trị tại nhà được chăm sóc tốt, các F0 chuyển nặng được nhập viện kịp thời để điều 

trị, hạn chế tử vong. Đối với mục tiêu bao phủ vaccine Covid-19, trong thời gian tới, 

TP.HCM tiếp tục chiến dịch tiêm vaccine, đảm bảo tiêm mũi 1 cho tất cả người trên 18 

tuổi, nhắc mũi 2 cho toàn bộ người tiêm mũi 1, ưu tiên tuyến đầu, người có nguy cơ cao 

tiêm mũi 3. Cùng với đó, nghiên cứu phương án tiêm vaccine cho trẻ em, trẻ em có nguy 

cơ cao như có bệnh nền, béo phì. 

Để đảm bảo an toàn ở mức tối đa cho các hoạt động, TP.HCM đã và đang xây dựng, ban 

hành các Bộ tiêu chí an toàn cho các lĩnh vực hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội trong 

điều kiện mới, vừa phòng, chống dịch vừa kinh doanh, sản xuất. Mọi tiêu chí đều gắn chặt 

với các yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y 

tế) cùng với các yêu cầu về tiêm vaccine, xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và 

quy định đặc thù trong từng lĩnh vực ngành nghề, cơ quan đơn vị. 

Những điều “bình thường mới” để bảo vệ bản thân 
khỏi Covid-19 (Nguồn: mattran.org.vn) 
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Những chiến lược này giúp TP.HCM thích nghi với trạng thái “bình thường mới”, vừa đảm 

bảo chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân và “sức khỏe” của nền kinh tế. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong phòng, chống Covid-19   

Trong thời gian qua, các giải pháp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ phòng, 

chống dịch, như thực hiện khai báo y tế; truy vết, phát hiện người tiếp xúc gần với người 

nhiễm Covid-19; quản lý công tác tiêm chủng, kết quả xét nghiệm,… Trong trạng thái 

“bình thường mới”, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào mọi mặt của đời sống xã hội 

là xu hướng tất yếu để sẵn sàng đối phó với Covid-19. Hầu hết các nước trên thế giới đều 

tích cực ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối 

(blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT)… để giành thế chủ động ứng phó 

với đại dịch trong bối cảnh “bình thường mới”. Chẳng hạn, Singapore triển khai giải pháp 

“3 trong 1”: TraceTogether (ứng dụng truy vết); TraceTogether token (thiết bị đeo 

bluetooth), SafeEntry (hệ thống check-in điện tử). Chính phủ Singapore quản lý, kiểm soát 

và bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu liên quan đến các ứng dụng này. Trung Quốc ứng dụng 

công nghệ AI, dữ liệu lớn (big data) và dữ liệu liên thông giữa các bộ ngành để tích hợp 

thành mã QR y tế trên hai nền tảng Wechat và Alipay nhằm truy vết, ước tính mức độ lây 

nhiễm virus và cấp mã QR cho người dân dựa trên phân loại theo màu. Tại Mỹ, New 

Zealand… để tầm soát, phát hiện triệu chứng bệnh, các quốc gia này đã ứng dụng rất 

hiệu quả các loại thiết bị đo thân nhiệt kỹ thuật số, camera thông minh,… 

 
Sự kiện trực tuyến “HCA TekTalk Series: Công nghệ & Cuộc sống” chuyên đề số 3 “Công nghệ 

phòng, chống Covid-19 trong các bệnh viện, cơ sở y tế” (Nguồn: hca.org.vn) 

Với mục tiêu lấy y tế là trụ cột, là trung tâm, bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực 

con người, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã và đang tăng cường ứng dụng 

các công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực hệ thống y tế ứng phó với Covid-19. Vừa 

qua, ngành y tế đã triển khai thành công các công nghệ phòng, chống Covid-19 như robot 
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điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến; các nền tảng kết nối, tư 

vấn bác sĩ từ xa (nền tảng khám chữa bệnh từ xa Telehealth, mạng lưới Thầy thuốc đồng 

hành, nền tảng Giúp tôi,…). Để phổ biến thêm nhiều giải pháp công nghệ phòng, chống 

dịch Covid-19 trong bối cảnh “bình thường mới” đến các đơn vị ngành y, gần đây, ngày 

7/10, Sở KH&CN TP.HCM đã phối hợp Hội Tin học TP.HCM tổ chức sự kiện “HCA 

TekTalk Series: Công nghệ & Cuộc sống” chuyên đề số 3 “Công nghệ phòng, chống 

Covid-19 trong các bệnh viện, cơ sở y tế”. Tại sự kiện, các doanh nghiệp trong nước đã 

chia sẻ, giới thiệu nhiều công nghệ hỗ trợ phòng, chống Covid-19 một cách hiệu quả đã 

được các đơn vị này dày công nghiên cứu.   

Ví dụ, “Giải pháp theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa và quản lý ra vào bệnh viện” do Công 

ty TMA Innovation cung cấp, với 2 sản phẩm mCare và T-Check. Trong đó, mCare là thiết bị 

đeo (đồng hồ) cho phép theo dõi nồng độ oxy trong máu, nhịp tim, huyết áp, các chỉ số sức 

khỏe, cũng như gởi tín hiệu cảnh báo và kết nối với bác sĩ từ xa. mCare hỗ trợ theo dõi 

đồng thời nhiều bệnh nhân từ xa, giúp phát hiện sớm biến chứng để xử lý kịp thời trước khi 

chuyển biến nặng. mCare hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa người bệnh và nhân viên y tế 

nên giảm thiểu rủi ro lây nhiễm, hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0 tại nhà rất hiệu quả. T-Check 

được công ty này giới thiệu là giải pháp quản lý ra vào và sàng lọc bệnh nhân tự động. 

Thiết bị này hỗ trợ nhiều tính năng: đo thân nhiệt tự động, cảnh báo người không đeo khẩu 

trang, nhận diện khuôn mặt, khai báo y tế,… với ưu điểm nhỏ gọn, dễ di chuyển và lắp đặt; 

chi phí thấp; dữ liệu được lưu và xử lý tại server nội bộ do các đơn vị quản lý.  

Để giúp các cơ quan quản lý có thêm công cụ nhằm cung cấp thông tin một cách trực 

quan, kịp thời và rõ ràng về tình hình dịch bệnh cho người dân, Công ty Cổ phần Công 

nghệ Phenikaa Maas đã giới thiệu “Bản đồ Covidmap”. Đây là giải pháp nằm trong top 10 

công nghệ sáng tạo phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tại chương trình “Tìm kiếm 

và kết nối các giải pháp đổi mới sáng tạo ứng phó dịch Covid-19 tại TP.HCM năm 2021” 

(HIS-COVID 2021) do Sở KH&CN TP.HCM tổ chức. Covidmap ứng dụng công nghệ bản 

đồ “Make in Vietnam”, cho phép tiết kiệm chi phí triển khai và vận hành. Giải pháp có khả 

năng tùy biến cao, giúp các tỉnh, thành có thể chủ động thêm nhiều lớp dữ liệu khác như 

thông tin tiêm chủng, các cửa hàng thiết yếu,… Hiện giải pháp CovidMap đã được triển 

khai tại hơn 20 tỉnh, thành trên toàn quốc, với hơn 120.000 địa điểm được đưa lên hệ 

thống, tổng số lượt truy cập ước tính trên 5 triệu lượt.  

Nhiều giải pháp công nghệ khác cũng được các doanh nghiệp công nghệ giới thiệu tại hội 

thảo như giải pháp “An toàn trong công tác phòng chống dịch Covid ở các bệnh viện, cơ 

sở y tế với Cloud Camera AI” (Công ty VNG Cloud); “Nền tảng cung cấp kiến thức và môi 

trường tư vấn sức khoẻ để phòng, chống Covid-19 – SureMD” (Công ty Tin học Lạc Việt). 

Sở KH&CN TP.HCM đã và đang triển khai nhiều hoạt động kết nối những giải pháp đổi 

mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế như chương trình “Tìm kiếm và kết nối các giải pháp 

đổi mới sáng tạo ứng phó dịch COVID-19 năm 2021 - HIS-COVID 2021”, chương trình 

kết nối đầu tư (các quỹ đầu tư, sử dụng ngân sách nhà nước thông qua chương trình 

SpeedUp); kết nối hình thành, phát triển hệ sinh thái, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; 

hình thành chương trình hợp tác dài hạn giữa tư nhân và nhà nước nhằm tạo ra những 

sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cho TP.HCM liên quan đến y tế. 
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Để hiện thực hóa thông điệp sống khỏe trong môi trường có dịch, với sự hỗ trợ đắc lực 

của các giải pháp công nghệ tiên tiến và sự chung tay, đồng lòng của người dân và 

doanh nghiệp, TP.HCM đã từng bước đưa cuộc sống trở lại “bình thường mới”, thích 

ứng với môi trường có dịch Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế, xứng đáng với vị 

thế hàng đầu cả nước. 

Như Hà  

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

Đổi mới phương pháp xét nghiệm Covid-19 

Bên cạnh việc tăng cường độ phủ vaccine cho cộng đồng, việc xét nghiệm cũng là 

một giải pháp hiệu quả nhằm phát hiện nguồn lây nhiễm, ngăn chặn dịch lây lan. 

Tuy nhiên, phương pháp lấy mẫu xét nghiệm từ dịch tỵ hầu cho thấy khá nhiều bất 

cập. Do đó, việc nghiên cứu các giải pháp xét nghiệm mới, với mẫu thu từ nước bọt 

hay hơi thở, để tối ưu việc tầm soát đang được đẩy mạnh. 

Theo tài liệu “Kiến thức cơ bản về xét nghiệm bệnh Coronavirus 2019” của Cục Quản lý thực 

phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), hai kỹ thuật xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 đang 

được sử dụng là xét nghiệm chẩn đoán1 và xét nghiệm kháng thể2. Trong đó, xét nghiệm 

chẩn đoán lấy mẫu dịch tiết từ đường hô hấp (dịch tỵ hầu hoặc dịch họng), còn xét nghiệm 

kháng thể lấy mẫu máu từ ngón tay hoặc tĩnh mạch. Tuy nhiên, do các kháng thể có thể mất 

đến vài ngày hoặc vài tuần để phát triển sau khi cơ thể bị nhiễm, nên xét nghiệm kháng thể 

không được các chuyên gia y tế khuyến cáo sử dụng để chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-

2. Việc nghiên cứu, đổi mới phương pháp xét nghiệm Covid-19 hiện nay tập trung chủ yếu 

vào xét nghiệm chẩn đoán vì cho kết quả kịp thời trong việc tầm soát cộng đồng, với độ đặc 

hiệu và độ nhạy cao. Hai phương pháp xét nghiệm chẩn đoán đang được sử dụng phổ biến 

là: “xét nghiệm phân tử” nhằm tìm kiếm vật liệu di truyền của virus và “xét nghiệm kháng 

nguyên” nhằm tìm các protein trên bề mặt của virus để xác định sự hiện diện của mầm bệnh. 

Phương pháp xét nghiệm phân tử (Molecular test) 

Từ những ngày đầu của đại dịch Covid-19, 

nhiều phòng thí nghiệm đã sử dụng xét 

nghiệm khuếch đại axit nucleic như rRT-PCR 

(real-time Reverse Transcription Polymerase 

Chain Reaction) để phát hiện virus SARS-

CoV-2. Phương pháp này (rRT-PCR) dựa 

vào khả năng khuếch đại một lượng nhỏ vật 

chất di truyền (RNA) của virus trong mẫu 

bệnh phẩm theo thời gian thực, hiện được sử 

dụng rất phổ biến, vì cho kết quả chính xác, 

với độ nhạy lớn, được coi là tiêu chuẩn vàng 

để xác định một người có thực sự bị nhiễm 

virus hay không. 

Hình 1 mô tả quy trình phát hiện virus bằng 

phương pháp RT-PCR, bắt đầu với việc 

chuyển đổi RNA virus trong phòng thí nghiệm 

thành DNA bằng DNA polymerase phụ thuộc 

                                              
1
 Xét nghiệm chẩn đoán (Diagnostic tests) được sử dụng để xác định nguyên nhân của các triệu chứng hoặc xác định 

một căn bệnh của một bệnh nhân cụ thể để từ đó đưa ra phương pháp điều trị sớm và thích hợp. 
2
 Xét nghiệm kháng thể (Antibody tests) được sử dụng để tìm yếu tố chống lại tác nhân gây bệnh do cơ thể sản xuất ra 

khi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh. 

Hình 1. Phản ứng chuỗi polymerase phiên mã 
ngược - RT-PCR (Linda J. et al., 2020) 
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RNA (enzyme sao chép ngược - Reverse transcriptase). Phản ứng này dựa vào các đoạn 

mồi trình tự DNA nhỏ (primers) được thiết kế để nhận biết các trình tự bổ sung trên bộ gen 

của RNA virus và enzyme phiên mã ngược để tạo ra bản sao DNA bổ sung ngắn (cDNA) của 

RNA virus. Trong phương pháp rRT-PCR, sự khuếch đại của DNA được theo dõi trong thời 

gian thực khi phản ứng PCR tiến triển. Sau đó, một hệ thống tự động lặp lại quá trình khuếch 

đại trong khoảng 40 chu kỳ cho đến khi có thể phát hiện được cDNA của virus. 

Theo các nghiên cứu khoa học, độ nhạy của phương pháp rRT-PCR được ước tính là 70-

98% và độ đặc hiệu là khoảng 95%. Một nghiên cứu về “Tính hữu ích của sàng lọc PCR trong 

thử nghiệm ban đầu” đã cho thấy, RT-PCR có thể phát hiện virus SARS-CoV-2 ở mức độ di 

truyền, phát hiện được virus ngay cả khi không có bất kỳ triệu chứng nào. 

Mẫu bệnh phẩm cho phân tích rRT-PCR được lấy từ đường hô hấp của những người nghi 

nhiễm thông qua phương pháp phết dịch tỵ hầu hay dịch họng bằng tăm bông. Sau đó, 

các mẫu này được vận chuyển về phòng thí nghiệm của bệnh viện hoặc cơ sở y tế đã 

được cơ quan y tế cấp phép đủ điều kiện xét nghiệm rRT-PCR. Mặc dù có độ chính xác 

cao, nhưng phương pháp rRT-PCR cần khoảng 2-6 giờ để cho kết quả, yêu cầu các trang 

thiết bị phân tích chuyên dụng và đòi hỏi kỹ thuật viên phải được đào tạo bài bản. 

Phương pháp xét nghiệm kháng nguyên (Antigen test) 

Vào tháng 09/2020, WHO đã công bố những hướng dẫn đầu tiên về vai trò tiềm năng của 

phương pháp xét nghiệm Ag-RDT, nhằm chẩn đoán Covid-19 nhanh hơn và ít tốn kém 

hơn so với các xét nghiệm khuếch đại axit nucleic như rRT-PCR. 

Ag-RDT (Antigen-detecting Rapid Diagnostic 

Tests) giúp phát hiện sự hiện diện protein đặc 

hiệu của virus (kháng nguyên) trong mẫu dịch 

tiết từ đường hô hấp (phết dịch tỵ hầu hoặc 

dịch mũi, tùy theo bộ KIT test) của người 

bệnh. Nếu kháng nguyên mục tiêu hiện diện 

với một nồng độ đủ lớn trong mẫu thử, nó sẽ 

liên kết với các kháng thể cụ thể được cố định 

trên một dải giấy được bọc trong vỏ nhựa và 

phát ra tín hiệu giúp phát hiện bằng mắt 

thường trong vòng 15-30 phút.  

Nhiều nghiên cứu so sánh hai phương pháp 

Ag-RDT và rTR-PCR cho thấy, dù Ag-RDT 

có độ nhạy phân tích thấp hơn, nhưng có thể thực hiện nhanh, trên quy mô lớn, giúp kịp 

thời phát hiện các cá thể có khả năng nhiễm bệnh và giảm sự lây lan của virus trong cộng 

đồng. WHO đã khuyến cáo việc sử dụng phương pháp Ag-RDT nên thực hiện với người 

nghi ngờ mắc Covid-19 trong 5-7 ngày đầu tiên, kể từ khi bắt đầu có triệu chứng. Vì sau 

5-7 ngày, khả năng tải lượng virus giảm, khiến kết quả âm tính giả cao hơn. 

Phương pháp Ag-RDT dễ thực hiện hơn phương pháp rRT-PCR, cho kết quả nhanh, 

không cần các trang thiết bị hiện đại hay máy móc phức tạp, người dân có thể tự thực 

hiện tại nhà, tiết kiệm nhân lực y tế và phù hợp cho việc tầm soát cộng đồng. 

Hình 2. Mẫu kit test sử dụng phương pháp 
Ag-RDT (Nguồn: internet) 
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Nghiên cứu, đổi mới phương pháp lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 

Hạn chế của phương pháp lấy mẫu dịch tỵ hầu bằng tăm bông hiện tại là gây khó chịu 

(đau, rát) cho người cần xét nghiệm và có nguy cơ phơi nhiễm cho nhân viên y tế. Nhân 

viên y tế khi lấy mẫu xét nghiệm phải mặc đồ bảo hộ và thường xuyên thay găng tay mỗi 

lần, khiến vật tư y tế hao hụt nhanh. Vì vậy, các nhà nghiên cứu trên thế giới đang thử 

nghiệm một số phương pháp xét nghiệm với mẫu là nước bọt hoặc hơi thở, để vừa tạo sự 

dễ chịu hơn cho người dân vừa đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, tiết kiệm nguồn lực y 

tế, giảm thời gian chờ kết quả nhưng vẫn phải đảm bảo độ chính xác của kết quả. 

Xét nghiệm bằng nước bọt 

Phương pháp xét nghiệm Covid-19 bằng nước 

bọt đầu tiên được FDA ủy quyền sử dụng vào 

tháng 4/2020, cho Phòng thí nghiệm Gen Di 

truyền lâm sàng Rutgers (thuộc Trường đại học 

Rutgers - Bang New Jersey). Nhóm nghiên cứu 

của Trường đại học Rutgers đã thử nghiệm 

phương pháp này trên 60 người bệnh, so sánh 

đối chiếu với các phương pháp hiện hành khác, 

cho kết quả giống nhau. Mẫu nước bọt được thu 

thập từ bệnh nhân bằng thiết bị thu thập nước 

bọt Spectrum Solutions LLC SDNA-1000. Sau 

khi bệnh nhân lấy mẫu nước bọt, họ sẽ gửi lại 

cho phòng thí nghiệm trong một gói kín để xét 

nghiệm. Tuy nhiên, FDA cũng cảnh báo rằng 

các bệnh nhân nhận được kết quả âm tính từ 

xét nghiệm này vẫn sẽ phải được xác nhận bằng kết quả của một phương pháp thử khác.  

Đến tháng 9/2020, FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho Trường Y tế Công cộng Yale, với 

xét nghiệm chẩn đoán SalivaDirect Covid-19, sử dụng một phương pháp mới để xử lý mẫu 

nước bọt khi xét nghiệm nhiễm Covid-19. 

SalivaDirect không cần thiết bị thu nước bọt 

chuyên biệt, không cần thuốc thử hoặc thiết 

bị chuyên dụng để chiết xuất axit nucleic. Xét 

nghiệm SalivaDirect không dựa vào bất kỳ 

thiết bị độc quyền nào của Yale và có thể sử 

dụng nhiều thành phần thử nghiệm có sẵn 

trên thị trường. Hình 4 mô tả 3 bước xét 

nghiệm SalivaDirect: (1) thu thập nước bọt 

không có chất đệm bảo quản, (2) xử lý 

proteinase K và khử hoạt tính bằng nhiệt thay 

vì chiết xuất axit nucleic, và (3) phương pháp 

Dualplex qRT-PCR phát hiện virus SARS-

CoV-2. Kết quả thử nghiệm SalivaDirect trên 

3.779 mẫu thử cho rất ít kết quả dương tính 

giả (0,03-0,05%), cho thấy, có thể sử dụng 

SalivaDirect và xét nghiệm nước bọt để gia 

tăng quy mô kiểm tra trong cộng đồng. 

Hình 3. Thiết bị thu thập nước bọt Spectrum 
Solutions LLC SDNA-1000 (Nguồn:AP New) 

Hình 4. Sơ đồ tổng quan về quy trình làm việc 
SalivaDirect (Chantal B.F.et al., 2021) 
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Tại Israel, chương trình thí điểm xét nghiệm PCR bằng mẫu nước bọt đã được triển khai 

từ đầu tháng 10/2021, do tiến sĩ Amos Danielli (Khoa Kỹ thuật của Đại học Bar Ilan) 

nghiên cứu, với sự trợ giúp từ một phòng thí nghiệm của Bộ Y tế và cơ quan nghiên cứu, 

phát triển của Bộ Quốc phòng Israel. Những người tham gia chương trình sẽ được lấy 

mẫu xét nghiệm bằng cả hai phương pháp (cũ và mới) để so sánh kết quả: độ chính xác, 

an toàn và sự thoải mái. Xét nghiệm PCR bằng mẫu nước bọt chỉ mất 45 phút để cho ra 

kết quả. Dựa theo kết quả này, cơ quan quản lý y tế Israel sẽ cân nhắc việc chuyển sang 

xét nghiệm PCR bằng mẫu nước bọt, thay vì xét nghiệm lấy mẫu phết dịch tỵ hầu. 

Phương pháp xét nghiệm bằng nước bọt có những ưu điểm như dễ dàng thực hiện tại nhà, 

không cần sự can thiệp của nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu. Những kết quả thử 

nghiệm ban đầu cho thấy, phương pháp này có khả năng thay thế cách lấy mẫu phết dịch tỵ 

hầu trước đây và có thể kết hợp với phương pháp xét nghiệm khẳng định RT-PCR. Tuy 

nhiên, hiện chưa có quy chuẩn chính xác về cách lấy mẫu nước bọt (có thể chứa máu, chất 

nhầy hoặc các chất lạ như thức ăn, đồ uống, thuốc lá,…), có thể gây khó khăn cho phân 

tích PCR. Do đó, phương pháp này vẫn đang được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, 

thử nghiệm để có thể ứng dụng hiệu quả hơn trong tương lai. 

Xét nghiệm bằng hơi thở 

Khác với việc xét nghiệm bằng nước bọt, xét nghiệm qua hơi thở được các quốc gia chú 

trọng do khả năng tầm soát nhanh trong cộng đồng. Phương pháp này vận dụng Hệ thống 

kiểm tra hơi thở (Breathonix’s BreFence Go Covid-19) để xác định các hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (Volatile Organic Compounds - VOCs3) trong hơi thở của một người.  

Breathonix’s BreFence Go Covid-19 là sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, do công ty khởi 

nghiệp Breathonix (thuộc Đại học Quốc gia Singapore) phát triển, được Bộ Y tế Singapore 

phê chuẩn, sau khi đã trải qua 3 thử nghiệm lâm sàng. Người được tầm soát Covid-19 sẽ thổi 

vào một ống có van một chiều. Các hợp 

chất có trong hơi thở của người thổi sẽ 

được phần mềm máy học phân tích và so 

sánh với các hợp chất có trong hơi thở 

của người đã bị nhiễm SARS-CoV-2. 

Theo một kết quả thử nghiệm tại 

Singapore trên 180 đối tượng, Hệ thống 

kiểm tra hơi thở BreFence Go Covid-19 

có độ nhạy 93%, độ đặc hiệu 95%, và cho 

kết quả trong vòng 1 phút. Hiện tại, xét 

nghiệm tầm soát Covid-19 qua hơi thở đã 

được Singapore áp dụng để sàng lọc các 

du khách đến từ Malaysia (tại trạm kiểm 

soát Tuas). Người có kết quả dương tính 

qua xét nghiệm hơi thở sẽ tiếp tục được 

làm xét nghiệm khẳng định RT-PCR. 

                                              
3
 VOCs được tạo ra bởi một số phản ứng sinh hóa trong tế bào người. Vì dấu hiệu VOC trong hơi thở của một người 

khỏe mạnh khác với người bệnh, những thay đổi VOC được coi là dấu hiệu cho các bệnh như Covid-19. 

Hình 5. Hệ thống kiểm tra hơi thở Breathonix’s 
BreFence Go Covid-19 (Nguồn: internet) 
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Hướng nghiên cứu phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn mới 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 vẫn là một 

biện pháp quan trọng trong chiến lược phòng ngừa và kiểm soát tổng thể đối với đại dịch 

Covid-19. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, những người đã được tiêm chủng đủ 2 mũi 

vẫn cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Đặc biệt, cần xét nghiệm định kỳ khi 

đang ở trong vùng có nguy cơ cao. Một số quốc gia như Hàn Quốc, Anh, Đức, Hà Lan, 

Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì xét nghiệm, cùng với ứng dụng công nghệ như một biện 

pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn sự lây lan các biến thể của virus.   

Trước tình hình mới, để chung sống an toàn với virus, bên cạnh các chương trình đang 

triển khai về vaccine, thuốc điều trị, thiết bị y tế…, một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm trong 

giai đoạn tới của ngành KH&CN là: “Nghiên cứu các phương pháp xét nghiệm mới như xét 

nghiệm SARS-CoV-2 với mẫu bệnh phẩm là nước bọt, hơi thở”. Kết quả nghiên cứu từ 

những nhiệm vụ KH&CN chính là căn cứ quan trrọng để Bộ Y tế có thể cấp phép, thí điểm 

khả năng ứng dụng các phương pháp mới vào công tác xét nghiệm Covid-19.  

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng công nghệ vào phòng 

chống dịch Covid-19, tập đoàn Vingroup đã đàm phán thành công với Công ty Breathonix 

mua hợp đồng mua 30 thiết bị BreFence Go Covid-19 Breath Test System và trao tặng 

cho Bộ Y tế Việt Nam trong thời gian từ tháng 6-8/2021. Việc ứng dụng thử nghiệm các hệ 

thống này tại những nơi công cộng như sân bay, nhà ga, các điểm du lịch,… thay vì chỉ 

kiểm tra nhiệt độ thông thường, được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong công 

tác tầm soát ca Covid-19 cộng đồng. 

Duy Sang 

------------------------------------- 
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Phát triển nguồn năng lượng mặt trời ở 

Việt Nam 

Với tổng lượng bức xạ trung bình năm ớ mức cao, Việt Nam được đánh giá là nơi có 

tiềm năng đặc biệt để phát triển điện mặt trời. Trong xu thế thế giới đang chuyển 

dịch cơ cấu ngành năng lượng theo hướng sạch và bền vững, cần đẩy mạnh hơn 

nữa các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất điện mặt trời 

tại Việt Nam. 

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu năng lượng 

Năng lượng hóa thạch từng đóng một vai trò rất quan trọng, bởi phần lớn tổng năng lượng 

toàn cầu đều xuất phát từ dầu mỏ, khí đốt, than đá. Trong đó, than là nguồn cung cấp 

năng lượng chính. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này dần trở nên cạn kiệt do tốc độ tiêu thụ 

quá nhanh của con người. Bên cạnh đó, việc đốt và khai thác nhiên liệu hóa thạch còn 

kéo theo nhiều hệ lụy cho môi trường. Theo đánh giá của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến 

đổi khí hậu (IPCC) năm 2004, việc sử dụng năng lượng hóa thạch chiếm 56,6% tổng 

lượng khí nhà kính do hoạt động của con người. Ước tính, mỗi tỉ kWh điện sản xuất từ 

than đá gây ra 24,5 ca tử vong, 225 ca bệnh nghiêm trọng và hơn 13.000 vấn đề sức 

khỏe khác. Khai thác than đá cũng gây xói mòn đất, sụt lún và ô nhiễm nguồn nước,… 

Những vấn đề trên thúc đẩy các quốc gia chuyển dịch cơ cấu ngành năng lượng theo 

hướng sạch và bền vững, trong đó, phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) là giải pháp và xu 

hướng tất yếu. Ở Châu Âu, theo số liệu của cơ quan nghiên cứu khí hậu Ember, 6 tháng 

đầu năm 2020, NLTT và năng lượng sinh học đã tạo ra 40% tổng sản lượng điện của 27 

quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu (EU), tăng 11% so cùng kỳ năm 2019. Để đạt được các 

mục tiêu về chống biến đổi khí hậu, hướng 10 năm tới EU sẽ sử dụng NLTT là chủ yếu để 

sản xuất điện. 

 
Năng lượng tái tạo là những nguồn năng lượng vô hạn, liên tục (Nguồn: Internet) 
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Tại Mỹ, hạ tầng sản xuất NLTT cũng rất phát triển. Hai nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế 

giới đã được xây dựng tại California (giai đoạn 2011-2014). Năm 2019, Mỹ sản xuất được 

720,4 TWh điện tái tạo từ các nguồn điện mặt trời, năng lượng địa nhiệt.  

Các quốc gia dẫn đầu trong việc sử dụng NLTT tại Châu Á phải kể đến Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc,… Trong đó, Nhật Bản và Hàn Quốc đều có kế hoạch 

giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050, tăng tỷ trọng NLTT trong sản 

xuất điện lên ít nhất 50%. Tại Trung Quốc, nhiều quy định, tiêu chuẩn đối với các sản 

phẩm NLTT đã được ban hành, như điều chỉnh giá điện từ nguồn tái tạo, hủy bỏ các kế 

hoạch triển khai dự án điện chạy than, khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài sản suất 

NLTT,… Năm 2015, Trung Quốc đạt 33 GWh điện gió, gấp ba lần công suất NLTT tại 

Pháp. Năm 2017, năng lượng điện mặt trời của Trung Quốc đạt công suất 126 GWh, tăng 

67% so với năm 2016. 

Nhận thức được xu thế chuyển dịch cơ cấu năng lượng, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực 

nhằm thúc đẩy việc sản xuất và sử dụng NLTT ở tất cả các lĩnh vực công nghiệp, thương 

mại và sinh hoạt. Nhiều quy định, chính sách nhằm quản lý và thúc đẩy phát triển NLTT 

đã được ban hành, như chính sách ưu đãi và hỗ trợ các doanh nghiệp để phát triển NLTT 

tại Việt Nam (2007); ban hành Luật điện lực khuyến khích đầu tư cho NLTT (2012); và tạo 

ra các cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện sinh khối (2014). 

Năm 2015, Chiến lược phát triển phát triển NLTT của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt đã xác định: tập trung nguồn lực, khai thác và 

sử dụng tối đa tiềm năng NLTT trong nước; phát triển mạnh mẽ thị trường công nghệ 

NLTT, ngành công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị, cung cấp dịch vụ NLTT trong nước; 

và tăng cường mạnh tiềm lực cho nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các 

dạng NLTT mới. Phát triển điện mặt trời đã được đưa vào như một mục tiêu chiến lược, 

nhằm tăng mức điện từ năng lượng mặt trời từ 10 triệu kWh (năm 2015) lên 1,4 tỷ kWH 

vào năm 2020, 35,4 tỷ kWh (năm 2030) và 210 tỷ kWh (năm 2050).  

Phát triển năng lượng tái tạo từ pin mặt trời tại Việt Nam 

Việt Nam có tiềm năng về phát triển điện mặt trời do nằm ở khu vực cận xích đạo, với 

tổng số giờ nắng cao lên đến 2.500 giờ/năm, tổng lượng bức xạ trung bình năm vào 

khoảng 230-250 kcal/cm2/ngày. Vì thế, sử dụng năng lượng mặt trời cho phép phát huy 

tiềm năng sẵn có để đáp ứng nhu cầu điện tăng cao và phù hợp với chiến lược phát triển 

NLTT. 

Tuy nhiên, ngoài những ưu điểm rõ ràng của NLTT, quá trình sản xuất điện từ năng 

lượng mặt trời vẫn còn những hạn chế cần giải quyết. Chẳng hạn, một số công nghệ chế 

tạo tấm pin mặt trời gây phát thải các loại khí nhà kính; vấn đề xử lý các tấm pin mặt trời 

khi hết niên hạn sử dụng còn đang bỏ ngỏ; ở quy mô lớn, việc lắp đặt những cánh đồng 

pin mặt trời cũng chiếm rất nhiều diện tích đất đai, trong khi có thể được dùng cho mục 

đích nông nghiệp hay phát triển thảm thực vật nói chung,... Ngoài ra, xét theo khía cạnh 

kinh tế, việc sản xuất các tấm pin mặt trời màng mỏng đòi hỏi phải sử dụng cadmium 

telluride (CdTe) hoặc gallium selenide indi (CIGS) - những chất rất quý hiếm và đắt tiền, 

làm gia tăng chi phí. 
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Việt Nam đẩy mạnh tìm kiếm các giải pháp tối ưu trong việc sản xuất điện từ năng lượng mặt trời 

(Nguồn: Bộ Công Thương) 

Theo nhiều chuyên gia, để giải quyết những tồn tại trên, cần có những chính sách phù 

hợp, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu về pin mặt trời, nghiên cứu tận dụng và 

giảm thiểu các tác động tiêu cực của các tấm pin năng lượng mặt trời đã hỏng, thúc đẩy 

phát triển kinh tế tuần hoàn theo xu hướng chung của thế giới. 

Tại Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về tái chế pin năng lượng mặt trời, áp dụng đối với Việt 

Nam” tổ chức vào tháng 4/2021, ông Nguyễn Văn Hội (Viện trưởng Viện Nghiên cứu 

chiến lược, chính sách Công Thương cho biết) cho biết, theo dự thảo Quy hoạch điện VIII, 

tại Việt Nam, ước tính khối lượng tích lũy các tấm pin năng lượng mặt trời thải loại vào 

khoảng 404 nghìn tấn vào năm 2035 và khoảng 1,9 triệu tấn (năm 2045). Khối lượng này 

tuy khá nhỏ so với các nước dẫn đầu trên thế giới, nhưng để đảm bảo phát triển bền 

vững, Nhà nước cần sớm có chính sách, cơ chế phù hợp liên quan tới thu nhận và xử lý 

các tấm pin năng lượng mặt trời thải loại. Đây cũng có thể là cơ hội để nước ta phát triển 

công nghiệp tái chế pin năng lượng mặt trời trong tương lai.  

Việc nghiên cứu về pin mặt trời ở Việt Nam thời gian qua luôn được các chuyên gia quan 

tâm và đã có nhiều kết quả khả quan, tập trung giải quyết những vấn đề về nguồn vật liệu 

chế tạo hoặc các quy trình kỹ thuật, nhằm gia tăng tuổi thọ pin và giảm thiểu ảnh hưởng 

đến môi trường. 

Có thể điểm qua công trình của TS. Phạm Văn Trình và các cộng sự thuộc Viện Khoa học 

vật liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) về nghiên cứu chế tạo pin mặt 

trời sử dụng cấu trúc lai. Theo nội dung nghiên cứu, pin mặt trời cấu trúc lai (sử dụng kết 

hợp vật liệu SiNW và vật liệu hữu cơ) yêu cầu nhiệt độ chế tạo thấp do đặc tính của vật 

liệu hữu cơ nên giảm được chi phí sản xuất. Ngoài ra, các pin mặt trời cấu trúc lai có trọng 

lượng thấp, tính linh hoạt cơ học và khả năng thay thế cao nên đang được quan tâm phát 

triển mạnh. Kết quả nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ đóng góp tốt cho sự phát triển của 

công nghiệp pin mặt trời, với mục tiêu nâng cao hiệu suất và hạ giá thành sản phẩm. 

Thông qua đó, phát triển ngành công nghiệp năng lượng sạch sử dụng pin mặt trời trong 

tương lai. 
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Tại TP.HCM, gần đây, nhóm chuyên gia tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia 

TP.HCM) đã chế tạo thành công pin mặt trời chất màu nhạy quang (Dyesensitized Solar 

Sell - DSSC) có sử dụng vật liệu nanocomposite trên cơ sở graphene làm các điện cực 

catot và anot, cho kết quả cải thiện hiệu suất hơn 20% so với pin dùng vật liệu Pt và 

TiO2 truyền thống, đồng thời giảm đáng kể lượng vật liệu Pt và TiO2 cần sử dụng. Đây là 

kết quả từ nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite trên cơ sở 

graphene ứng dụng trong pin mặt trời chất màu nhạy quang”, nhằm nghiên cứu ứng dụng 

của các loại vật liệu nanocomposite mới trên cơ sở graphene (Gr) như graphene-platin 

(Gr-Pt) và graphene-titan dioxit (Gr-TiO2), hướng đến mục tiêu vừa giảm chi phí sản xuất, 

vừa đảm bảo hiệu suất chuyển hóa năng lượng của pin DSSC. 

Theo TS. Phạm Trọng Liêm Châu (chủ nhiệm đề tài), catot làm từ Pt có điểm mạnh là dẫn 

điện tốt, khả năng xúc tác, độ bền hóa học và hoạt động ổn định. Anot chế tạo bằng TiO2 

lại khá phổ biến bởi ưu điểm về độ bền khi chịu tác động của ánh sáng mặt trời. Tuy 

nhiên, Pt là kim loại quý có giá thành cao nên chi phí sản xuất pin DSSC cũng tăng theo. 

Còn với TiO2, các điện tử và lỗ trống trong hợp chất dễ tái tổ hợp, làm giảm hiệu suất của 

pin. Trong khi đó, Gr có nhiều ưu điểm như khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt cao, gần như 

trong suốt, diện tích bề mặt lớn, mềm dẻo, dễ thay đổi hình dạng,… được ứng dụng nhiều 

trong lĩnh vực năng lượng. Hơn thế, nhờ diện tích bề mặt lớn và khả năng dẫn điện tốt, Gr 

tạo thuận lợi cho quá trình xúc tác các phản ứng trở nên dễ dàng, tăng khả năng hấp phụ 

chất màu nhạy quang của điện cực, nâng cao hiệu suất chuyển hóa của pin DSSC. Do 

vậy, việc chế tạo vật liệu nanocomposite kết hợp Gr với Pt và Gr với TiO2 được thực hiện 

nhằm tăng cường khả năng chuyển hóa năng lượng và giảm chi phí sản xuất pin. Cụ thể, 

việc kết hợp vật liệu Gr và Pt sẽ tiết kiệm tối đa vật liệu Pt khi sản xuất. Đối với TiO2, sự 

kết hợp với Gr giúp hạn chế sự tái tổ hợp của điện tử và lỗ trống, giúp gia tăng khả năng 

dẫn điện và hiệu suất của pin. 

 

Nguyên lý hoạt động của pin mặt trời chất màu nhạy quang (Nguồn: Sở KHCN TP.HCM) 

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm chuyên gia đã phối hợp với công ty TNHH Pacifico 

Energy Vietnam để triển khai các công đoạn tiếp nhận quy trình tổng hợp vật liệu, sản 

xuất thử nghiệm pin DSSC, cũng như thực hiện các đo đạc liên quan về chất lượng, hiệu 

suất của sản phẩm pin mặt trời hoàn thiện.  
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Ứng dụng loại pin này từ vật liệu mới,nhóm nghiên cứu đã ghi nhận chi phí tiết kiệm hơn, 

khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt cao hơn, hiệu suất pin giảm không quá 2% sau khi chiếu 

sáng 1.000 giờ. Nghiên cứu đã mở ra một hướng phát triển hoàn toàn mới cho việc sản 

xuất pin quang năng từ vật liệu nanocomposite trên cơ sở graphene ở quy mô lớn, với ưu 

điểm rõ ràng về chi phí nguyên vật liệu, khả năng sẵn sàng ở mức cao về nguồn nguyên 

liệu đầu vào cũng như nguồn nhân lực chuyên gia tại chỗ. 

Theo dự báo của Bộ Công Thương, nhu cầu điện cho phát triển kinh tế tại Việt Nam từ 

năm 2021 trở đi vẫn tăng ở mức cao 8-10%/năm, nhưng nguồn năng lượng sơ cấp trong 

nước đã tới hạn, phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu than và khí. Ngoài ra, biến đổi khí 

hậu khiến các hồ thủy điện thiếu nước để sản xuất, một số dự án nhiệt điện bị chậm tiến 

độ, gây áp lực lớn đảm bảo nguồn cung điện. Trong xu thế thế giới đang chuyển dịch cơ 

cấu ngành năng lượng theo hướng sạch và bền vững, Việt Nam lại được đánh giá là nơi 

có tiềm năng phát triển NLTT đặc biệt là điện mặt trời, do vậy, việc đẩy mạnh các nghiên 

cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất điện mặt trời là rất cần thiết. Bên cạnh đó, 

cũng cần tăng cường các khâu thông tin, tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp và 

người dân hiểu đúng và ủng hộ xu thế phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. 

Thu Hà  

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Tiến Đạt, Tái chế pin năng lượng mặt trời, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn 
https://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Tai-che-pin-nang-luong-mat-troi-thuc-day-kinh-te-
tuan-hoan-6-165-10019 

[2] Th.S. Đào Minh Hiển, Pin năng lượng mặt trời ‘hết hạn sử dụng’ và phương án giải quyết  
https://nangluongvietnam.vn/pin-nang-luong-mat-troi-het-han-su-dung-va-phuong-an-giai-quyet-
25588.html 

[3] Hướng phát triển mới cho pin năng lượng mặt trời 
https://dost.hochiminhcity.gov.vn/hoat-dong-so-khcn/huong-phat-trien-moi-cho-pin-nang-luong-
mat-troi/ 

[4] Phát triển điện mặt trời trong tương lai: Xu hướng công nghệ và giải pháp 
https://vjst.vn/vn/_layouts/15/ICT.Webparts.TCKHCN/mt_poup/Intrangweb.aspx?IdNews=5359  
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Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh: xu thế tất yếu 

của thế giới 

Giúp người tiêu dùng phân biệt các mặt hàng khác nhau, nhãn hiệu âm thanh đang 

dần trở thành một dấu hiệu nhận diện của sản phẩm, dịch vụ. Được xếp vào nhóm 

nhãn hiệu phi truyền thống, nhãn hiệu âm thanh sẽ giúp gia tăng cơ hội cạnh tranh 

trên thị trường cho doanh nghiệp. Đây cũng là xu thế tất yếu của thế giới. 

 
Mở rộng bảo hộ nhãn hiệu âm thanh. Nguồn: Quochoi.vn 

Nhãn hiệu âm thanh  

Nếu như nhãn hiệu truyền thống được cấu thành từ các chữ số, chữ cái hoặc hình vẽ thì 

nhãn hiệu phi truyền thống lại được cấu thành từ cả các dấu hiệu không nhìn thấy được 

(như âm thanh, mùi vị, xúc giác) và những dấu hiệu nhìn thấy được (như nhãn hiệu ba 

chiều, nhãn hiệu âm thanh-nốt nhạc, nhãn hiệu động hay nhãn hiệu đoạn phim,…). Loại 

nhãn hiệu phi truyền thống dễ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và thường gắn liền 

với các sản phẩm công nghệ đang được quan tâm nhiều hiện nay là nhãn hiệu âm thanh.  

Ở Sổ tay hướng dẫn Quy trình kiểm tra nhãn 

hiệu, ấn bản tháng 7/2021 của Mỹ, nhãn hiệu 

âm thanh có thể là một đoạn âm thanh hoặc là 

sự kết hợp từ các loại âm thanh khác nhau 

(như nhạc cụ, giọng hát, tiếng kêu của động 

vật, tiếng phát ra từ các vật dụng) đủ để “tạo 

ra trong tâm trí người nghe sự liên tưởng của 

âm thanh với hàng hóa hoặc dịch vụ”, giúp 

người tiêu dùng có thể ghi nhớ và phân biệt 

với một sản phẩm khác. Theo Hiệp hội Nhãn 

hiệu Hàng hóa quốc tế (INTA), nhãn hiệu âm 

thanh là loại nhãn hiệu có thể bao gồm một 

giai điệu, một đoạn nhạc hoặc âm thanh khác. 

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân 

biệt sản phẩm/dịch vụ được sản xuất 

hoặc cung cấp bởi các doanh nghiệp 

khác nhau. Nhãn hiệu chính là yếu tố 

để nhận diện, truyền tải thông tin một 

cách nhanh chóng tới người tiêu 

dùng, giúp người tiêu dùng đưa ra 

quyết định mua sắm đúng đắn dựa 

trên các biểu hiện, dấu hiệu liên quan 

tới sản phẩm/dịch vụ được lưu giữ 

trong trí nhớ của họ. 

Nguồn: Luật Sở hữu trí tuệ 2005 
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Nhãn hiệu âm thanh có thể trích, hoặc toàn bộ tác phẩm âm nhạc. Điển hình như tiếng sư 

tử gầm của Hãng truyền hình MGM, đăng ký bảo hộ năm 1986 tại Cơ quan sáng chế và 

nhãn hiệu Liên bang Mỹ (United States Patent and Trademark Office- USPTO); đoạn nhạc 

“Looney Tunes Theme Song” đã được bảo hộ dưới hình thức tác phẩm âm nhạc trước đó 

nhưng vẫn tiếp tục được bảo hộ nhãn hiệu âm thanh vào năm 2001 tại USPTO (đăng ký 

số 2469364). Đoạn nhạc nổi tiếng đến mức, khán giả xem Looney thời điểm đó chỉ cần 

nghe nhạc là biết được diễn biến trong phim. 

 
Tiếng nhạc “Looney Tunes Theme Song” là một nhãn hiệu âm thanh nổi tiếng của Time Warmer. 

Nguồn: themoviethemesong.com 

Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh 

Trước đây, âm thanh chưa được chấp nhận là dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu, nên các sản 

phẩm có yếu tố âm thanh chưa nhiều. Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, 

các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng âm thanh làm dấu hiệu thu hút, tạo ấn tượng với 

người tiêu dùng, giúp nhận biết và liên tưởng đến hàng hóa của doanh nghiệp. Năm 1950, 

nhãn hiệu âm thanh “3 hồi chuông” của Đài NBC đã được chấp nhận bảo hộ đầu tiên trên 

thế giới. Ba nốt Sol, Mi và Đô đã đánh dấu tên tuổi NBC: bất kể ai nghe thấy cũng lập tức 

liên tưởng âm thanh đó là NBC.  

Tuy đã trải qua gần 70 năm, nhưng số lượng nhãn hiệu âm thanh đăng ký được bảo hộ 

vẫn còn khá ít. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO) cho 

thấy, tính đến tháng 9/2021, mới có 321 nhãn hiệu âm thanh được đăng ký bảo hộ, chiếm 

khoảng 0,02% tổng số nhãn hiệu được đăng ký khác. 

 
Số lượng bảo hộ nhãn hiệu (từ năm 1996 đến 2021). Nguồn: EUIPO Statistics in European Union 

Trade Marks. 
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Mặc dù âm thanh đã được công nhận là một dạng nhãn hiệu dùng để phân biệt nguồn gốc 

thương mại của sản phẩm/dịch vụ, nhưng để nhận biết âm thanh, còn phụ thuộc nhiều 

vào thính giác và khả năng cảm thụ âm thanh của người nghe. Chính vì vậy, ở từng 

trường hợp cụ thể, từng quốc gia, khu vực sẽ có các quy định khác nhau về điều kiện bảo 

hộ và thẩm định nhãn hiệu âm thanh. 

Ở Châu Âu, mọi dấu hiệu đều có thể đăng ký làm nhãn hiệu và phải thể hiện dưới dạng 

đồ họa. Tuy nhiên, không có quy định cụ thể về loại hình hoặc độ dài âm thanh có thể 

được sử dụng làm nhãn hiệu. Tức là, âm thanh dù là một giai điệu, một đoạn chuông điện 

thoại hay hình ảnh sóng âm (bao gồm một file âm thanh MP3),…đều có thể đăng ký làm 

nhãn hiệu, miễn đáp ứng được yêu cầu về “khả năng phân biệt”. 

Đối với Úc, quy định về nhãn hiệu âm thanh rộng hơn so với Châu Âu. Nhãn hiệu âm thanh 

bao gồm mọi thứ có thể nghe được (một đoạn nhạc, một phần bài hát hay những âm thanh 

phát ra từ tiếng động của máy móc hoặc tiếng chó sủa, tiếng vịt kêu, sư tử gầm, tiếng 

chuông, tiếng khóc của em bé,...) và phải đáp ứng được yêu cầu giúp người tiêu dùng xác 

định được nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ. Tài liệu bảo bộ nhãn hiệu âm thanh 

gồm ký hiệu âm nhạc hoặc các tệp MP3 có biểu diễn đồ họa phù hợp, cho thấy sự phân phối 

năng lượng ở các tần số khác nhau là được. Phần lớn các đơn đăng ký nhãn hiệu âm thanh 

ở Úc được cấp văn bằng bảo hộ cho các sản phẩm, dịch vụ như thảm trải, dịch vụ cung cấp 

rau quả đông lạnh, mì, dịch vụ máy tính, an toàn giao thông, điện ảnh. 

Theo Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu của Mỹ (USPTO), nhãn hiệu âm thanh được bảo 

hộ nếu “ngẫu nhiên, độc đáo, có khả năng phân biệt và có thể được sử dụng nhằm tạo ấn 

tượng trong tâm trí người nghe và khi bắt gặp lại, người nghe có thể nhận ra sản phẩm 

hoặc dịch vụ đó xuất phát từ một nguồn gốc thương mại cụ thể, dù không rõ tên nguồn”, ví 

dụ như tiếng đồng hồ báo thức, tiếng thiết bị báo động,….USPTO yêu cầu người nộp đơn 

phải nộp một bản sao âm thanh để làm rõ bản mô tả âm thanh dự kiến được bảo hộ. Ở 

Mỹ, những âm thanh thường được sử dụng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là: tiếng kêu của 

động vật, lời nói hoặc tiếng hát theo giai điệu, tạo ra những âm thanh khác nhau hoặc nhịp 

trống ngắt quãng, tiếng gõ cửa bằng tay 2 lần, tiếng vỗ tay, tiếng dẫm mạnh và kết thúc 

bằng một tiếng vỗ tay với một âm thanh kêu sột soạt,... 

Riêng với Ấn Độ, ngoài những dấu hiệu âm thanh có khả năng phân biệt, còn có thêm 

điều kiện giới hạn thời gian truyền tải âm thanh, ví dụ như “thời lượng không quá 30 giây”, 

nhằm đảm bảo âm thanh đủ để người tiêu dùng ở trình độ trung bình có thể ghi nhớ và 

phân biệt được. 

Tại Việt Nam, nhãn hiệu âm thanh còn khá mới với doanh nghiệp. Luật Sở hữu trí tuệ 

2019 cũng chưa có quy định liên quan đến việc xem xét và đăng ký nhãn hiệu âm thanh. 

Chính vì vậy, chưa có giải pháp bảo vệ quyền đối với âm thanh mà các doanh nghiệp sử 

dụng “như nhãn hiệu”. Do đó, để đáp xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay, đồng thời 

thực hiện nghĩa vụ bảo hộ nhãn hiệu âm thanh theo cam kết trong Hiệp định Đối tác toàn 

diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã ký năm 2018, nhãn hiệu âm thanh tại 

Việt Nam đã được triển khai nghiên cứu, và đang dần trở thành hiện thực, tại dự án sửa 

đổi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.  

Nhìn chung, ngày càng nhiều quốc gia quan tâm, chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh. 

Một số nước đã đưa ra các quy định pháp luật cụ thể về nhãn hiệu âm  thanh, từ đó,giúp phát 

huy tối đa tính độc đáo, sáng tạo, mới lạ của nhãn hiệu âm thanh, góp phần giúp các doanh 

nghiệp tạo dựng được các nhãn hiệu mới, gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 
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Những lưu ý về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh tại Việt Nam  

Tuy đã có nhiều quan tâm hơn, nhưng thực tế việc bảo hộ âm thanh ở các nước vẫn 

chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc xác lập quyền. Nhất là khi điều kiện vật chất của cơ 

quan thẩm định chưa đáp ứng được yêu cầu thẩm định cho các nhãn hiệu phức tạp. Để 

bảo đảm yêu cầu thẩm định nhãn hiệu âm thanh, sắp tới sẽ được phép đăng ký tại Việt 

Nam, theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mai Phương (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật) tại 

Phiên họp lần thứ 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, cần tạo hàng 

rào bảo hộ, qua sửa đổi điều kiện bảo hộ nhãn hiệu quy định tại Điều 72 Luật Sở hữu trí 

tuệ. Trong đó, cho phép nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng điều kiện là dấu hiệu nhìn 

thấy được và dấu hiệu không nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình 

ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc 

nhiều màu sắc hoặc các hình thức khác. Bổ sung quy định chi tiết về mẫu nhãn hiệu âm 

thanh, dấu hiệu âm thanh thể hiện dưới dạng đồ họa hoặc các dạng khác như nốt nhạc 

hoặc sóng âm thanh. 

Bên cạnh đó, để  hỗ trợ thủ tục đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu chứa các dấu hiệu không 

nhìn thấy được, cũng cần có sự đồng bộ về dữ liệu. Toàn bộ các thông tin dữ liệu đăng ký 

bảo hộ của các quốc gia chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu âm thanh phải được triển khai trực 

tuyến. Các tài liệu trực tuyến sẽ được sử dụng để đăng tải lại trên “Công báo sở hữu công 

nghiệp” trực tuyến, cũng như hệ thống dữ liệu mà bất kỳ ai có internet cũng đều có thể tiếp 

cận được, theo bà Nguyễn Khánh Linh (Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Bross & cộng sự). 

Ngoài ra, cần nâng cao các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, để doanh nghiệp hiểu đúng 

về nhãn hiệu âm thanh. Khả năng khi cam kết CPTPP về bảo hộ âm thanh có hiệu lực tại 

Việt Nam, sẽ có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài nộp đơn đăng ký. Vì vậy, trước khi có 

ý định đăng ký nhãn hiệu âm thanh, doanh nhiệp cần phải lưu ý rà soát thông tin, tránh 

việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. 

Vân Anh 

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Thanh An. Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh: Lần đầu áp dụng tại Việt Nam 
https://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/bao-ho-nhan-hieu-am-thanh-lan-dau-ap-dung-tai-viet-
nam/2021101411382930p1c785.htm  

[2] Nguyễn Khánh Linh. Thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu âm thanh và mùi ở các nước phát triển và gợi 
ý cho Việt Nam 
https://vjst.vn/vn/tin-tuc/2736/thuc-tien-bao-ho-nhan-hieu-am-thanh-va-mui-o-cac-nuoc-phat-trien-
va-goi-y-cho-viet-nam.aspx 

[3] Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn. Tổng quan về nhãn hiệu phi truyền thống. 
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20182/834910/B%c3%a0i+1_T%e1%bb%95ng+quan+v%e1%bb
%81+NH+phi+truy%e1%bb%81n+th%e1%bb%91ng.pdf/70cc63c0-4a17-462e-a00f-e22136f0ed07 

[4] Dự thảo luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tháng 10-11/2021 
https://duthaoonline.quochoi.vn/Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=7371  

[5] Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) 
https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/Oct2012#/Oct2012/TMEP-1200d1e2927.h 

[6] EUIPO Statistics for European Union Trade Marks. 1996-01 to 2021-09 Evolution. 
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/ 
the_office/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf  
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Tăng cường kiểm soát nguồn gốc: cơ hội 

thúc đẩy xuất khẩu cho ngành gỗ Việt 

Gỗ và đồ gỗ của Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Trong đó, Mỹ là khách hàng lớn nhất. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp, Việt 

Nam đã tăng cường hợp tác, kiểm soát và phối hợp với chính phủ Mỹ để thúc đẩy 

xuất khẩu gỗ vào thị trường này. 

 
Chế biến đồ gỗ xuất khẩu. Nguồn: nongnghiep.vn 

Khởi sắc các hoạt động xuất khẩu đồ gỗ Việt  

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong 8 

tháng năm 2021 đạt mức 6,4 tỷ USD, tăng trưởng 58,8% so với cùng kỳ năm 2020. Từ vị 

trí thứ 5, Việt Nam đã vươn lên thành quốc gia xuất khẩu đồ gỗ nội thất thứ nhì thế giới. 

Theo công bố của Tạp chí Furniture Today (tạp chí chuyên ngành nội thất uy tín), Việt 

Nam đã vượt qua Trung Quốc và trở thành quốc gia cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn 

nhất cho Hoa Kỳ. Tính riêng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt 

Nam sang Mỹ đạt mức 7,4 tỉ USD, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm 

gỗ của Việt Nam, tăng 31% so với năm 2019. 

Sự thay đổi nhanh chóng đã đưa Việt Nam trở thành nhà sản xuất đồ nội thất gỗ đầy tiềm 

lực, một phần do Chính phủ Mỹ áp thuế bổ sung đến 25% cho gần như tất cả các mặt hàng 

nội thất từ Trung Quốc (năm 2019, số đơn hàng xuất khẩu đồ nội thất của Trung Quốc giảm 

28% còn 9,7 tỉ USD, trong khi mặt hàng này của Việt Nam tăng 35%, lên khoảng 5,7 tỉ 

USD). Theo các nhà phân phối nội thất Hoa Kỳ, hầu hết đồ nội thất gỗ cho phòng ngủ, 

phòng ăn, nội thất văn phòng và phòng làm việc tại nhà đều được đặt hàng từ Việt Nam. 

Với quy mô dân số khoảng 332 triệu người, tỷ trọng sản phẩm gỗ và đồ nội thất Việt Nam 

đáp ứng nhu cầu cho thị trường Mỹ vẫn còn rất nhỏ: chỉ hơn 7 tỷ USD, trong số 115 tỷ 
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USD doanh thu ngành hàng này trong năm 2020. Như vậy, thị trường này vẫn còn rất 

rộng cửa cho các doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, thị trường này cũng đòi hỏi các tiêu 

chuẩn khắt khe và kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, tính hợp pháp của sản phẩm gỗ. 

Để có thể tận dụng được cơ hội phát triển này, các doanh nghiệp nói chung và cả ngành 

chế biến gỗ, nội thất Việt Nam nói riêng cần đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững, 

đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp và ngăn chặn được tình trạng gian lận nguồn gốc xuất xứ. 

Tăng cường tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến gỗ 

Để góp phần nâng cao uy tín của ngành gỗ Việt Nam, làm nền tảng phát triển lâm nghiệp 

bền vững, bảo đảm nguồn gốc gỗ hợp pháp, ngày 1/10 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã ký thỏa thuận với Đại diện thương mại của Chính phủ Mỹ về kiểm soát 

việc khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp. 

 
Đại biểu Bộ NN&PTNT Việt Nam làm việc với Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR).  

Nguồn: chinhphu.vn 

Trong đó, Chính phủ Việt Nam cam kết tăng cường kiểm soát nguồn gốc, không đưa gỗ 

tịch thu vào sử dụng với mục đích thương mại, kiểm tra hải quan và sau thông quan đối 

với nguồn gỗ nhập khẩu, nguồn gỗ theo Công ước Washington (CITES), cải thiện thể chế 

quản lý rừng, giải quyết tình trạng khai thác và thương mại gỗ trái phép. Đồng thời, thỏa 

thuận cũng thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ. 

Khuyến khích phát triển trồng rừng nguyên liệu trong nước, tăng tính cạnh tranh cho 

doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, phát 

triển kinh tế. 

Hiện nay, Việt Nam có trên 240.000 hộ gia đình, với hàng ngàn lao động, đóng vai trò đặc 

biệt quan trọng đối với chuỗi cung ứng gỗ trong nước và toàn cầu. Nhằm phát triển Hệ 

thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam 

(VIFOREST) đã kết hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc 

(FAO) triển khai dự án hợp tác “Thí điểm chính thức hóa kinh doanh và thúc đẩy các hộ 

gia đình phi chính thức tuân thủ các yêu cầu pháp lý về gỗ”. 
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Giới thiệu Dự án tại Văn phòng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại VN. Nguồn: viforest.org 

Dự án sẽ giúp các hộ gia đình thay đổi phương thức kinh doanh, tiếp cận vốn vay, tín 

dụng, tham gia các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tuân thủ 

các quy định pháp luật về gỗ. 

Để thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất nhập khẩu gỗ trong thời gian tới, Việt Nam rất cần 

đội ngũ cán bộ kiểm lâm và hải quan chuyên nghiệp, thường xuyên cập nhật những thay 

đổi trong các hiệp định, quy định liên quan của quốc tế; nhận diện được các loại gỗ nhập 

khẩu có rủi ro cao, cách phân biệt các loại gỗ nhập khẩu gắn với xuất xứ vùng địa lý,… 

Liên quan đến yếu tố này, để nâng cao kiến thức liên quan đến quản lý và kiểm soát gỗ 

nhập khẩu, từ ngày 27/9 đến 2/10, Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với Mạng lưới giám 

sát buôn bán động, thực vật hoang dã (TRAFFIC) để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về 

quản lý, kiểm soát gỗ nhập khẩu cho các cán bộ kiểm lâm và hải quan.  

Với tiêu chí “Khoa học phải gắn với thực tiễn”, gần đây, Cục Phát triển thị trường và doanh 

nghiệp KH&CN (NATEC) đã phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) 

tổ chức hội thảo “Phát triển thị trường KH&CN phục vụ ngành đồ gỗ” tại TP.HCM nhằm 

xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu giữa các quỹ đầu tư, nhà sáng chế, các công ty tài chính 

và nhà máy sản xuất đồ gỗ lớn của Việt Nam. Tại hội thảo, một số sáng chế và giải pháp 

công nghệ đang được các nhà máy chế biến và sản xuất gỗ áp dụng đã được giới thiệu. 

Trong đó, có công nghệ luyện gỗ của ông Trần Hoài Nam, Công ty Cổ phần Tasa Wood 

(được cấp Bằng độc quyền sáng chế của Mỹ, số 10486329B2) được đưa vào vận hành 

với công suất trên 300 m3/tháng (500.000 sản phẩm/năm). Bằng cách đưa polyme vào lõi 

tế bào gỗ, chủ động thay đổi cơ, lý tính, cũng như các đặc tính của gỗ tạp, gỗ rừng trồng 

(thông, keo, tràm, cao su hay tần bì, óc chó, sồi…), cho phép nâng các thông số chất 

lượng gỗ lên tương đương, thâm chí vượt trội hơn, so với các loại gỗ quý hiếm trong tự 

nhiên; tận dụng được phần gỗ thừa, tạo ra một loại nguyên liệu gỗ hoàn toàn mới trên thị 

trường gỗ Việt Nam. Cách làm này giúp tận dụng được tới 90% thành phần của gỗ, nâng 

cao giá trị sản phẩm. Gỗ biến tính đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội Bảo quản gỗ Mỹ (AWPA), 

và được sử dụng cho các công trình tại Mỹ và 152 nước trên thế giới. Việc ứng dụng các 

giải pháp công nghệ cho phép gia tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, 

giảm giá thành sản phẩm, giúp sử dụng gỗ hiệu quả, không chỉ góp phần thiết thực vào 
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việc hạn chế nạn phá rừng bừa bãi, hướng tới bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, 

mà còn giúp Việt Nam củng cố vị trí là một trung tâm chế biến gỗ ở châu Á, thúc đẩy xuất 

khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam ra thế giới.  

Là trung tâm sản xuất, chế biến đồ gỗ lớn nhất, chiếm tới 70% chuỗi cung ứng đồ gỗ cả 

nước, TP.HCM cũng đã phê duyệt “Chương trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên 

địa bàn giai đoạn 2021-2025”. Trong đó, đặt ra mục tiêu 100% các tổ chức, doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu gỗ và lâm sản nắm rõ các quy định 

của Nhà nước về quản lý, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản; tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với các lâm sản có nguồn gốc hợp pháp, hướng tới quản 

lý các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn thông qua ứng dụng công nghệ 

thông tin. Bên cạnh đó, các biện pháp xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép gỗ, phối 

hợp giữa cơ quan kiểm lâm với các cơ quan chức năng khác trong công tác kiểm tra, xử 

lý các cơ sở, doanh nghiệp có hành vi kinh doanh, cất giữ lâm sản trái pháp luật cũng đã 

được xác định. 

Có thể nói, những chính sách hỗ trợ thiết thực từ Trung ương đến địa phương và các tổ 

chức quốc tế, đã góp phần giúp các cơ quan chuyên môn và các tổ chức, cá nhân hoạt 

động trong ngành gỗ tại Việt Nam nắm rõ được những quy định liên quan đến nguồn gốc 

xuất xứ, đến các hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu gỗ. Từ đó, đảm bảo được tính 

hợp pháp của nguồn gỗ, tạo điều kiện gia tăng sản lượng xuất khẩu gỗ và đồ gỗ Việt 

Nam, không chỉ vào thị trường Mỹ, mà còn nhiều quốc gia khác. 

Vân Anh  

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Việt Nam – Hoa Kỳ ký Thỏa thuận về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp. 
https://vovworld.vn/vi-VN/kinh-te/viet-nam-hoa-ky-ky-thoa-thuan-ve-kiem-soat-khai-thac-va-thuong-
mai-go-bat-hop-phap-1032492.vov 

[2] Đức Phong.Xuất khẩu đồ gỗ nội thất sang Hoa Kỳ tăng “khủng” gần 82%. 
https://haiquanonline.com.vn/xuat-khau-do-go-noi-that-sang-hoa-ky-tang-khung-gan-82-152096.html 

[3] VP. Những kết quả đạt được từ việc thí điểm chính thức hóa kinh doanh và thúc đẩy tuân thủ 
các quy định pháp lý về gỗ. 
http://vietfores.org/tin-tuc/nhung-ket-qua-dat-duoc-tu-viec-thi-diem-chinh-thuc-hoa-kinh-doanh-va-
thuc-day-tuan-thu-cac-quy-dinh-phap-ly-ve-go/ 

[4] Vân Minh. Quản lý, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 
https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/quan-ly-kiem-tra-truy-xuat-nguon-goc-lam-san-1491876813 

[5] Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong ngành hàng đồ gỗ. 
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19928/thuc-day-phat-trien-thi-truong-khoa-hoc-va-cong-nghe-
trong-nganh-hang-do-go.aspx 

[6] Việt Nam vượt Trung Quốc xuất khẩu nhiều thành phẩm nội thất nhất vào Mỹ. 
https://tuoitre.vn/viet-nam-vuot-trung-quoc-xuat-khau-nhieu-thanh-pham-noi-that-nhat-vao-my-
2021050410210157.htm   
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NHẬN ĐỊNH 

Đã một tháng trôi qua, kể từ khi Thành phố chấp nhận “sống chung” với virus SARS-CoV-

2 theo trạng thái “bình thường mới”. Số liệu thống kê từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

TP.HCM cho thấy, tổng số bệnh nhân tử vong tại Thành phố trong tháng 10 là hơn 1.700 

người. Thiệt hại về nhân mạng này tuy vẫn còn khá cao, nhưng so với tháng 9/2021, chỉ 

tương đương 29%. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Tâm lý chung của nhiều người dân 

là đã yên tâm, tin tưởng hơn vào những giải pháp của chính quyền để tái phục hồi các 

hoạt động thường nhật, vốn bị đình trệ do triển khai các biện pháp “giãn cách cứng” trong 

thời gian gần đây. 

Đợt bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của 

đời sống kinh tế - xã hội cả nước nói chung và Thành phố nói riêng. Theo tính toán của 

Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 trên địa bàn TP.HCM ước tính 

giảm 2,8% so với cùng kỳ năm truớc, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 6,6%, 3.000 doanh 

nghiệp giải thể, 12.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.  Riêng đối với 4 ngành công 

nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2021 giảm 10,9% so với cùng 

kỳ; trong đó, ngành sản xuất hàng điện tử giảm 15%; ngành lương thực thực phẩm và đồ 

uống giảm 14,5%, ngành cơ khí giảm 8,1%; ngành hóa dược giảm 7,4%. Trong bối cảnh 

này, bên cạnh phương châm “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, việc “tiếp sức” 

cho các doanh nghiệp là rất cần thiết và đang được Thành phố đẩy mạnh.  

Ngoài những giải pháp “tiếp sức” trực tiếp thuộc nhóm tài chính cho doanh nghiệp, như 

giảm lãi suất vay, ân hạn thuế, giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp,… Thành phố cũng 

triển khai rất nhiều hoạt động hỗ trợ khác để tăng cường “sức khỏe” cho doanh nghiệp. 

Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ, phục vụ nhu cầu tái đầu tư vào sản 

xuất là một ví dụ. Thực hiện mục tiêu này, trong các ngày 28-29/10 vừa qua, Trung tâm 

Thông tin và Thống kê KH&CN (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) đã tổ chức 

sự kiện Techmart công nghệ sau thu hoạch 2021, giới thiệu các công nghệ bảo quản và 

chế biến nông sản sau thu hoạch, tạo ra thực phẩm có chất lượng, giá trị dinh dưỡng cao, 

không tồn dư các hóa chất độc hại, phục vụ thiết thực yêu cầu đầu tư vào sản xuất cho 

ngành chế biến lương thực thực phẩm và đồ uống. Sự kiện (đã thu hút hàng chục ngàn 

lượt khách tham dự) được tổ chức theo hình thức trực tuyến, giúp hạn chế tối đa việc tiếp 

xúc giữa những người tham dự. Tương đồng với hình thức tổ chức trực tuyến, trong số 

150 công nghệ được giới thiệu tại sự kiện, nhiều giải pháp công nghệ cao, ít tiếp xúc trong 

vận hành, cũng được lựa chọn giới thiệu và nhận được sự quan tâm của nhiều doanh 

nghiệp.  

Theo các chuyên gia y tế, dịch bệnh Covid-19 đã thấm sâu vào trong cộng đồng, đòi hỏi 

mọi cá nhân, tổ chức và cộng đồng phải có tư duy mới, cách làm mới, nâng cao khả năng 

thích ứng với tình hình dịch bệnh. Để đảm bảo cho quá trình mở cửa lại hoạt động sản 

xuất, kinh doanh được an toàn trong điều kiện “bình thường mới”, bên cạnh việc tăng 

cường phủ vaccine cho cộng đồng, tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ 

phòng, chống Covid-19, công  tác xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nguồn lây nhiễm, ngăn 

chặn dịch lây lan vẫn là một trong  những giải pháp hiệu quả. Tuy nhiên, phương pháp lấy 

mẫu xét nghiệm từ dịch tỵ hầu đến nay đã cho thấy khá nhiều bất cập. Do đó, thế giới 
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đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp xét nghiệm mới, tối ưu cho việc tầm soát, như 

dùng mẫu thu từ nước bọt hay hơi thở để phân tích. Nội dung này cũng đã được ngành 

KH&CN Việt Nam nhận diện và xác định là một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 

tới (Nhiệm vụ: Nghiên cứu các phương pháp xét nghiệm mới như xét nghiệm SARS-CoV-

2 với mẫu bệnh phẩm là nước bọt, hơi thở), trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính 

phủ Vũ Đức Đam vào ngày 18/10 vừa qua.  Hy vọng rằng, với quyết tâm “vào cuộc” của 

ngành KH&CN, các sản phẩm “Made in Vietnam” như vaccine, thuốc điều trị Covid-19 và 

các phương pháp xét nghiệm mới,… sẽ sớm ra mắt, phục vụ tốt cho các nhu cầu phòng 

chống dịch Covid-19 trong nước và góp phần đẩy lùi dịch Covid-19 trên toàn thế giới. 
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