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Nuôi yến trong nhà. Nguồn: Internet 

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững nghề 

nuôi yến tại TP.HCM 

Nghề nuôi yến trong nhà đã xuất hiện tại Việt Nam từ cách đây khoảng 20 năm nhưng 

mới bắt đầu phát triển mạnh từ vài năm trở lại đây do lợi nhuận cao và cơ hội xuất 

khẩu sang các thị trường nước ngoài tiềm năng. Tuy nhiên, hầu hết việc xây dựng nhà 

yến mang tính tự phát, đan xen vào khu dân cư và chưa có phương thức quản lý phù 

hợp. Do đó, cần có các giải pháp giúp gia tăng hiệu quả kinh tế cho nghề nuôi, đáp 

ứng quy chuẩn xuất khẩu và giảm thiểu các tác động đến môi trường sống của con 

người. 

Tổ chim yến (tổ yến hay gọi theo tên thương mại yến sào) là sản phẩm từ thiên nhiên do 

chim yến tạo ra từ nước bọt để làm tổ và chỉ có tại một số nước Đông Nam Á. Với hàm 

lượng protein cao, hương vị phong phú và khá hiếm nên yến sào đã được sử dụng trong 

ẩm thực dành cho vua chúa phong kiến cách đây hàng trăm năm. Thành phần chính của tổ 

yến gồm các chất dinh dưỡng như protein (50-60%), carbohydrate (30-40%), calci (Ca), sắt 

(Fe), kali (K) và magnesi (Mg), tỷ lệ dinh dưỡng tùy thuộc vào xuất xứ, lượng thức ăn, khí 

hậu và nơi sinh sản của chim yến. 

Theo một số tài liệu, Indonesia đã bắt đầu khai thác tổ yến tự nhiên từ các hang động đá 

vôi từ khoảng thế kỉ 14-15, Thái Lan từ khoảng thế kỷ 18 và Malaysia từ thế kỷ 19. Tại 

Việt Nam, khai thác tổ yến tự nhiên bắt đầu từ những năm cuối thế kỷ 19 và tập trung chủ 

yếu ở các đảo yến như khu vực Cù Lao Chàm - Hội An và Khánh Hòa. 

Với việc gia tăng nhu cầu sử dụng yến sào, 

nguồn tổ yến ngoài tự nhiên đã dần được 

thay thế bằng tổ yến thu hoạch từ những ngôi 

nhà được xây dựng theo cấu trúc phù hợp để 

làm nơi cho chim yến xây tổ, trú ngụ. Đó 

thường là những ngôi nhà ở khu vực đô thị 

gần biển, theo xu hướng tập trung của chim 

yến. Mô hình nuôi yến trong nhà đã phát triển 

tại Indonesia và Malaysia từ hơn 100 năm, 

với việc phát triển kỹ thuật nuôi yến tiên tiến 

và thiết bị công nghệ tối tân, đã trở thành một 

ngành kinh tế mạnh của hai nước này. Nhà 

nuôi yến tại Việt Nam xuất hiện khoảng năm 

2003, tại thôn An Hòa thuộc xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM, nơi có hơn 

30.000 ha rừng ngập mặn ven biển.  

Thị trường yến sào trên thế giới và tại Việt Nam 

Indonesia là nước sản xuất tổ yến lớn nhất Đông Nam Á, xuất khẩu khoảng 2.000 
tấn/năm (chiếm khoảng 80% tổng sản lượng yến sào thế giới), tiếp theo là Malaysia (600 
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tấn/năm) và Thái Lan (400 tấn/năm), Việt Nam (khoảng 120 tấn/năm). Philippines là nước 
có sản lượng thấp nhất, khoảng 5 tấn/năm. 

Trung Quốc là quốc gia đứng đầu trong tiêu thụ tổ yến, chiếm hơn 90% sản lượng tổ yến 
trên toàn thế giới. Lượng nhập khẩu tổ yến của Trung Quốc tăng liên tục theo thời gian, từ 
180 tấn (năm 2019) lên 220 tấn (năm 2020) và ước tính lên đến 300 tấn vào năm 2021. 
Nhu cầu đối với một sản phẩm giá trị cao như tổ yến đã gia tăng mạnh mẽ trên toàn thế giới 
trong những năm gần đây. Do đó, việc nuôi và sản xuất yến sào đã trở thành một trong 
những ngành công nghiệp có đóng góp chính cho nền kinh tế của một số quốc gia khu vực 
Đông Nam Á. Giá thị trường của yến sào từ 1.000-50.000USD/kg, tùy thuộc vào cấp, hình 
dạng, màu sắc, chủng loại và nguồn gốc. Vì vậy, xét trên lĩnh vực thương mại, ngành yến 
sào được coi là một trong những ngành mang lại lợi nhuận tốt cho các bên liên. 

Tại Việt Nam, ngành yến sào đang có nhiều cơ hội phát triển, mang lại giá trị kinh tế cao. 
Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, cả nước có khoảng 22.000 nhà nuôi chim yến tại 
42/63 tỉnh, thành trên cả nước, tập trung nhiều ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, 
trong đó Kiên Giang là tỉnh có nhiều nhà yến nhất, với khoảng 2.600 nhà. Sản lượng tổ 
yến thu hoạch hàng năm khoảng 120 tấn (tương đương 450 triệu USD), chiếm khoảng 
3% sản lượng tổ yến toàn cầu. Tổ yến của Việt Nam đã xuất khẩu sang các nước như 
Mỹ, Australia, New Zealand, Trung Quốc,… với giá trung bình 1.500-2.000 USD/kg thành 
phẩm, thu về 100-125 triệu USD/năm. Dự báo sản lượng yến sào năm 2030 có thể đạt 
mức 170 tấn/năm, khi một số tỉnh như Tây Ninh, Long An và những tỉnh giáp biên giới với 
Campuchia đang phát triển một cách hiệu quả các vùng quy hoạch nuôi chim yến. 

 
Nhà máy sản xuất, tinh chế yến sào (Nguồn: Công ty Yến sào Khánh Hòa) 

Vào tháng 11/2022, Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm tổ yến và khoai 

lang của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã được ký kết. Tổ yến là sản phẩm 

nông sản thứ 13 của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Từ đó, 

nhiều yêu cầu cấp thiết trong việc nghiên cứu các đặc điểm chính của chim yến tại Việt 

Nam, quản lý được chủ nhà yến, nhà yến theo mã định danh, truy xuất được nguồn gốc 

sản phẩm tổ yến, chế biến sâu tổ yến để tăng giá trị sản phẩm, phục vụ xuất khẩu đã 

được đặt ra, nhất là quy định cụ thể về vùng nuôi chim yến theo hướng dẫn của Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm hướng đến phát triển bền vững nghề nuôi yến, hài 

hòa với môi trường. 

Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong nghề nuôi yến 

Hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà nông, nhà khoa học trong thực hiện các đề tài nghiên 

cứu, phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam đã có cách đây từ hơn 20 năm, ban đầu 

là các nghiên cứu khai thác tổ yến từ thiên nhiên. Trong 12 nhiệm vụ KH&CN liên quan 

đến nghề nuôi chim yến từ cấp tỉnh trở lên đã được nghiệm thu từ năm 1997, có 2 nhiệm 

vụ ở cấp quốc gia (Bảng 1). 

Bảng 1. Một số nghiên cứu phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam 

TT Tên đề tài Năm      Cơ quan chủ trì Cấp quản lý 

1 Nghiên cứu các nhân tố (vi khí hậu, hang, thức ăn, 
con người) tác động đến số lượng quần thể chim 
yến hàng và chất lượng tổ yến Khánh Hòa 

1994-1997 Công ty Yến sào 
Khánh Hòa 

Tỉnh/Thành phố 
(Khánh Hòa) 

2 Nghiên cứu nuôi thử nghiệm chim yến trong nhà để 
lấy tổ tại bán đảo Phương Mai tỉnh Bình Định 

2006-2008 BQL và Khai 
thác Yến sào 

Tỉnh/Thành phố 
(Bình Định) 

3 Bước đầu nghiên cứu ấp nuôi nhân tạo chim yến hàng 
làm cơ sở khoa học cho việc phát triển đàn chim yến 
trong nhà ở Khánh Hòa 

2005-2010 Công ty Yến sào 
Khánh Hòa 

Tỉnh/Thành phố 
(Khánh Hòa) 

4 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp 
phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam 

2011-2014 Công ty Yến sào 
Khánh Hòa 

Quốc gia 

5 Nhân rộng mô hình chim yến trong nhà lấy tổ tại tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

2011-2014 Trung tâm ƯD 
tiến bộ KH&CN 

tỉnh BR-VT 

Tỉnh/Thành phố 
(Bà Rịa-Vũng Tàu) 

6 Khai thác và phát triển nguồn gen chim yến đảo phục 
vụ phát triển bền vững nghề chim yến của Việt Nam 

2014-2017 Công ty Yến sào 
Khánh Hòa 

Quốc gia 

7 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi 
thử nghiệm chim yến tại xã Nam Hương-Thạch Hà 

2017-2019 Trung tâm 
UDKHKT và 

BVCT vật nuôi 
huyện Thạch Hà 

Tỉnh/Thành phố 
(Hà Tĩnh) 

8 Xây dựng mô hình nuôi chim yến trong nhà đảm bảo 
cảnh quan, sinh thái kết hợp phát triển du lịch tại 
Khu du lịch văn hóa Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa 

2017-2019 Công ty Cổ 
phần Thanh Tân 

Tỉnh/Thành phố 
(Thanh Hóa) 

9 Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ 
xây dựng mô hình nuôi chim yến tại tỉnh Trà Vinh 

2018 Trung tâm Ứng 
dụng Tiến bộ 

KH&CN 

Tỉnh/Thành phố 
(Trà Vinh) 

10 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp cứu hộ chim yến 
đảo tại cù lao Chàm, tỉnh Quảng Nam 

2020 BQL và Khai 
thác yến cù lao 
Chàm Hội An 

Tỉnh/Thành phố 
(Quảng Nam) 

11 Mô hình nuôi chim yến lấy tổ tại huyện Lệ Thuỷ 2020-2022 HTX SXKD 
DVNN Xuân Lai 

Tỉnh/Thành phố 
(Quảng Bình) 

12 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, 
phát triển bền vững nghề nuôi yến ở TP.HCM 

2019-2022 Viện Sinh học 
Nhiệt đới 

Tỉnh/Thành phố 
(TP.HCM) 

 (Nguồn: CSDL nhiệm vụ KH&CN – Bộ KH&CN) 
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Trong đó, nhiệm vụ “Khai thác và phát triển nguồn gen chim yến đảo phục vụ phát triển 

bền vững nghề chim yến của Việt Nam” do Công ty Yến sào Khánh Hòa thực hiện 

(nghiệm thu năm 2014) đã tập trung nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm sinh học, sinh 

sản chim yến; đưa ra nhiều giải pháp kỹ thuật xây dựng nhà yến, nghiên cứu thiết kế mô 

hình nhà yến, cải tiến vật liệu, nghiên cứu các dung dịch, hợp chất, thiết bị dùng trong xây 

dựng và lắp đặt nhà yến, hệ thống âm thanh dẫn dụ chim yến tự động hoàn toàn. Trong 

phạm vi đề tài, nhóm nghiên cứu đã áp dụng các giải pháp kỹ thuật, bí quyết công nghệ 

trên 4 mô hình: 1 mô hình ở thành phố với 2.000 con, đã tạo ra hơn 1.000 tổ yến; 3 mô 

hình ở nông thôn với số lượng ổn định 250 con, đã tạo ra hơn 50 tổ/mô hình. Các sản 

phẩm từ nghiên cứu này bao gồm: tổ yến mô phỏng, dung dịch tạo mùi bầy đàn chim yến, 

giá tổ, bộ âm thanh dẫn dụ chim yến,... Các mô hình nghiên cứu có thể chuyển giao ngay, 

mở ra triển vọng phát triển nghề nuôi chim yến trong nhà, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại, việc ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ 

nhân tạo (AI) hay internet kết nối vạn vật (IoT) áp dụng trong nhà nuôi yến ngày càng trở 

nên phổ biến. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành phố đã dần tiếp cận với 

các hệ thống IoT có mặt trên thị trường, giúp người nuôi quản lý nhà yến tốt hơn. Hệ 

thống bao gồm phần mềm ứng dụng có thể truy xuất nguồn gốc tổ yến để phục vụ cho thị 

trường xuất khẩu chính ngạch (không lo các vấn đề như mất giá, khó bán như khi xuất 

tiểu ngạch). Ngoài ra, hệ thống IoT trong nhà yến còn có một số chức năng nâng cao như:  

- Sử dụng cả hai hệ thống điện (điện mạng lưới và điện dự phòng UPS);  

- Dùng hệ thống 2 loa ru hoạt động xen kẽ để đảm bảo tuổi thọ amply;  

- Hệ thống phun sương tạo ẩm theo cảm biến với thời gian hoạt động chủ động (tạo 

ẩm ban ngày 80-85%, ban đêm tắt tạo ẩm để chim yến không bị lạnh vào những 

tháng mùa đông); 

- Hệ thống cảnh báo sự cố nhà yến qua tin nhắn điện thoại (hư hỏng thiết bị, máy 

móc, thiếu nước, máy tạo ẩm,…); 

- Cảm biến đếm số lượng chim yến trong nhà nuôi, ghi nhận điện năng tiêu hao của 

nhà yến, phát hiện loa, amply bị hỏng. 

Các hệ thống IoT có thể quản lý thông qua điện thoại di động, nên người nuôi yến có thể 

điều khiển dễ dàng các hệ thống, đảm bảo tạo môi trường thuận lợi nhất cho yến sinh 

sống và làm tổ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ yến. 

Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại TP.HCM 

Theo thống kê, đến cuối năm 2019, có 727 nhà yến tại 19 quận/huyện ở TP.HCM. Trong 

đó, nhiều nhất là huyện Cần Giờ với 496 nhà (chiếm 70%), TP.Thủ Đức với 62 nhà (chiếm 

8,7%), Nhà Bè với 31 nhà (chiếm 4,3%). 17% tổng số lượng nhà yến trên toàn Thành phố 

phân bố ở các quận/huyện còn lại. 

Mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi để nuôi yến như: địa hình tương đối bằng phẳng; khí 

hậu ôn hòa, nền nhiệt độ cao và tương đối ổn định trong năm; ít chịu ảnh hưởng của bão 

hàng năm; có diện tích đất nông nghiệp còn nhiều (42,1% tổng cơ cấu đất đai của thành 

phố), thị trường tiêu thụ lớn, nhiều cơ hội ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật,… nhưng việc 
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nuôi yến tại TP.HCM vẫn còn nhiều khó khăn: tốc độ đô thị hóa nhanh làm giảm nguồn 

cung cấp thức ăn, môi trường sống tự nhiên của yến; chi phí đầu tư lớn, mức độ rủi ro 

cao trong quá trình nuôi; các nhà nuôi chim yến phân tán nhỏ lẻ, chưa có quy hoạch vùng 

nuôi nên các mối quan hệ sản xuất còn ở mức thấp, chưa hình thành các mối liên kết tạo 

chuỗi để nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu yến sào. Bên cạnh đó, TP.HCM chưa 

có kế hoạch phát triển nghề nuôi chim yến nhà, nên khó khăn trong việc quản lý các nhà 

yến, các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển và tái cơ cấu nông nghiệp 

chưa cụ thể đối với nghề nuôi yến trong nhà, đặc biệt là nguồn vốn vay để đầu tư cũng 

như tái sản xuất. 

Từ thực trạng nêu trên, các nhà khoa học tại Viện Sinh học nhiệt đới đã thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN: “Nghiên cứu hiện trạng, và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển bền vững 

nghề nuôi yến ở TP.HCM”. Qua đó, nghiên cứu đánh giá và đề xuất các vùng nuôi, kỹ 

thuật nuôi, kỹ thuật sau thu hoạch, phương thức quản lý thích hợp nghề nuôi yến ở 

TP.HCM vừa có hiệu quả kinh tế, vừa giảm thiểu tác động đến môi trường. 

 
Nhà nuôi yến trên địa bàn TP.HCM và cấu trúc thiết kế, xây dựng bên trong 

(Nguồn: Sở KH&CN TP.HCM) 

Về vị trí xây dựng nhà yến, độ ồn trung bình nhóm nghiên cứu đo tại khu vực nhà nuôi yến 

ở Cần Giờ và phường Long Phước (TP. Thủ Đức) lần lượt là 71,1 và 71,4 DbA (cao hơn 

tiêu chuẩn QCVN 26). Các nhà yến nằm trong khu vực đông dân cư đều gây ảnh hưởng 

đến môi trường xung quanh do tiếng ồn (mở máy dẫn dụ liên tục) và mùi hôi (từ lông và 

phân yến). Do đó, Thành phố cần quy hoạch cụ thể về vùng nuôi yến trên địa bàn và 

hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục pháp lý có liên quan đến việc phát triển nghề nuôi chim yến. 

Trong đó, các khu vực có tiềm năng lớn trong việc phát triển nghề nuôi chim yến tại 

TP.HCM, ít ảnh hưởng đến cộng đồng là huyện Củ Chi, Cần Giờ và khu vực quận 9 (cũ) 

do có diện tích thảm thực vật lớn, đảm bảo nguồn thức ăn cho chim yến sinh sống và phát 

triển, mật độ dân cư thưa thớt. 

Về kỹ thuật thiết kế và vật liệu thi công, nhà yến tại TP.HCM khá đa dạng, nhiều chủng loại 

như nhà mái vòm, mái bằng; kết cấu bằng tôn hoặc bê tông; vật liệu cho chim bám vào làm 

tổ có thể là xi măng, gỗ, … Kỹ thuật xây dựng có thể thay đổi và sáng tạo nhằm đáp ứng 

điều kiện thời tiết tại TP.HCM và tăng năng suất, chất lượng tổ yến sau thu hoạch. 
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Về công nghệ dẫn dụ chim yến đến làm tổ, có ba phương pháp dẫn dụ chính là bằng âm 

thanh, phân chim yến và tạo mùi thu hút chim yến. Sự kết hợp của cả ba phương pháp 

này giúp cho việc thu hút chim yến hiệu quả hơn, từ đó làm tăng sản lượng tổ yến và 

doanh thu. Công nghệ hỗ trợ quản lý nhà yến cũng khá đa dạng chủng loại, xuất xứ và 

không ngừng được cải tiến, giúp việc vận hành nhà yến hiệu quả hơn, như hệ thống kiểm 

soát điều kiện không khí tự động, hệ thống camera giám sát và quản lý từ xa,… 

 
Hệ thống quản lý nhà nuôi yến (Nguồn: Sở KH&CN TP.HCM) 

Hai phương thức nuôi yến trong nhà tại TP.HCM, là phương thức nuôi kiểu nhà yến kết 

hợp và nhà yến chuyên dụng. Trong đó, phương thức nuôi chuyên dụng có sự đầu tư bài 

bản về hạ tầng cũng như công nghệ nuôi, giúp tăng chất lượng tổ yến thô tại các nhà nuôi 

yến. Tuy nhiên, chi phí đầu tư xây dựng và vận hành nhà yến giữa hai phương thức kết 

hợp và chuyên dụng chênh lệch khá lớn. Tổng chi phí trung bình theo phương thức kết 

hợp khoảng 90 triệu đồng/năm, sản lượng trung bình khoảng 7,5kg/năm, cho doanh thu 

trung bình 160 triệu đồng/năm. Trong khi đó, tổng chi phí theo phương thức chuyên dụng 

khoảng 112 triệu đồng/năm, cho sản lượng trung bình 9 kg/năm và doanh thu khoảng 200 

triệu đồng/năm. 

Theo nhóm nghiên cứu, cần xây dựng các quy trình, quy phạm và các tiêu chuẩn trên đối 

tượng chim yến và hướng dẫn các tổ chức và cá nhân nuôi chim yến thực hiện đúng các 

quy định về sử dụng âm thanh dẫn dụ, công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi 

trường. Đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, và xử lý triệt để 

các trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, cơi nới nhà ở thành nhà nuôi chim yến không 

khai báo với chính quyền địa phương và không nằm trong quy hoạch đã được UBND 

TP.HCM phê duyệt. 

Bên cạnh đó, các hộ và đơn vị nuôi yến cần đặc biệt chú trọng việc ứng dụng công nghệ 

thông tin cho nhà yến (như hệ thống phun sương hẹn giờ, hệ thống phát âm thanh hẹn 

giờ, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm tự động bên trong nhà yến) để tăng năng suất 

nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ 
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khoa học kỹ thuật trong ấp nở, dẫn dụ và nuôi chim yến; quy trình chế biến sản phẩm từ 

tổ yến, truy xuất nguồn gốc của tổ yến để đảm bảo chất lượng và thương hiệu của tổ yến 

khi bán ra thị trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về các yếu tố bên trong nhà yến, kinh 

nghiệm nuôi yến từ các nhà yến thành công để tập hợp thành những quy chuẩn cụ thể 

trong xây dựng nhà yến. 

*** 

Nghề nuôi yến tại TP.HCM được xác định là một trong những ngành nghề tiềm năng, với 

lợi nhuận kinh tế cao, nhưng để phát triển bền vững, TP.HCM cần phải tăng cường công 

tác quản lý để khai thác một cách hiệu quả và đảm bảo vấn đề môi trường. Với việc thị 

trường Trung Quốc cho phép Việt Nam xuất khẩu chính ngạch mặt hàng yến sào, mở ra 

nhiều cơ hội tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp về việc 

tuân thủ chặt chẽ các quy định về kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm, mã số định 

danh nhà yến (phục vụ truy xuất nguồn gốc),… Hơn nữa, các doanh nghiệp cần không 

ngừng đầu tư, cải tiến như quy trình sản xuất để khai thác và chế biến hiệu quả hơn, nâng 

cao khả năng cạnh tranh với sản phẩm từ các quốc gia khác. 

Duy Sang  

---------------------------------- 
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Ô nhiễm không khí: Vấn nạn của 99%   

dân số thế giới 

Những ngày gần đây TP.HCM thường xuất hiện lớp mù khá dày đặc. Sáng sớm, lớp 

mù này còn mờ, sau đó đậm dần và kéo dài đến tận trưa. Hiện tượng này khiến cho 

các tòa nhà cao tầng gần như biến mất trong lớp mù bao phủ. Ô nhiễm không khí 

đang hiện hữu ngày càng rõ rệt, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và 

phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đây cũng là vấn nạn của 99% dân cư trên 

toàn thế giới. 

Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường do Quốc hội 13 ban hành ngày 23/6/2014 đã xác định: “Ô 

nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và 

sinh vật”. Có thể thấy, đối với môi trường khí, ô nhiễm không khí (ONKK) là việc con người 

trực tiếp hoặc gián tiếp đưa các chất liệu hoặc năng lượng vào không khí, khi việc đó gây ra 

những tác hại như gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, gây tổn hại đến nguồn lợi sinh 

vật, hệ sinh thái và gây ra thiệt hại về vật chất, làm ảnh hưởng đến việc sử dụng môi trường 

tự nhiên. ONKK cũng có thể hiểu là trong không khí có sự tồn tại của các chất gây ô nhiễm 

gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, hoặc tạo ra những tác động xấu đối với môi 

trường. Đây là một trong những rủi ro về môi trường lớn nhất đối với sức khỏe con người.  

 
Hình 1. Cơ cấu và tỉ lệ ONKK tại các khu vực trên thế giới, ngày 30/8/2022 (Nguồn: unep.org) 

Theo công bố của Viện Ảnh hưởng Sức khỏe (Health Effects Institute - HEI) và Viện Đo 

lường và Đánh giá Sức khỏe (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME) tại Báo cáo 

Tình trạng không khí Toàn cầu (State of Global Air) năm 2020, ONKK đã gây ra 6,67 triệu ca 

tử vong trên toàn thế giới vào năm 2019, hơn 1,5 lần so với năm 2016 (4,2 triệu ca). Trung 

Quốc và Ấn Độ đứng đầu danh sách này (tương ứng với 1,85 triệu ca và 1,67 triệu ca). Việt 
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Nam có 71.700 người chết do ONKK. Ước tính, có đến 99% dân số thế giới đang sống ở 

những khu vực không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng không khí mà Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) khuyến cáo. Chất ô nhiễm có hại nhất cho sức khỏe, liên quan chặt chẽ với tử 

vong sớm là hạt mịn PM2.5 thâm nhập sâu vào đường phổi. Vào năm 2021, để đối phó với 

những bằng chứng ngày càng gia tăng về tác động của ONKK, WHO đã cập nhật hướng dẫn 

về chất lượng không khí trung bình hàng năm PM2.5 là 5µg/m3, giảm một nửa so với mức 

hướng dẫn trước đó (năm 2005, là 10µg/m3). 

Tuy là một vấn đề toàn cầu, nhưng ONKK có tác động không giống nhau ở các quốc gia: 

những người sống ở các quốc gia đang phát triển là những người dễ bị tổn thương nhất, đặc 

biệt là phụ nữ, trẻ em và người già. 

 
Hình 2. Phân nhóm các quốc gia theo nồng độ PM2.5 trung bình hàng năm (Nguồn: unep.org) 

Có nhiều nguồn phát thải gây ONKK tại các quốc gia. Theo Chương trình môi trường Liên 

Hiệp Quốc (UNEP), có thể chia thành 5 nhóm chính: sản xuất công nghiệp, sản xuất nông 

nghiệp, giao thông vận tải, xử lý chất thải và các hoạt động trong gia đình. Chỉ dẫn của WHO 

về tác động trực tiếp đến sức khỏe con người của các chất phát thải gây ONKK được trình 

bày tại Bảng 1.  
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Bảng 1. Các chất ô nhiễm, tác động của chúng đến sức khỏe và chỉ dẫn nồng độ an 

toàn trong không khí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

Chất gây  
ô nhiễm 

Nguồn chính Tác động Chỉ dẫn của WHO 

Carbon 
monoxide (CO) 

Khí thải động cơ, các hoạt 
động công nghiệp 

Gây độc cho người khi 
hít phải, CO giảm khả 
năng vận chuyển ô xi 
trong máu và tăng áp 
lực lên tim và phổi 

4mg/m3 trên 24 giờ 

 

Sulphur dioxide 
(SO2) 

Một phần nhỏ từ các nguồn 
di động. Nhiệt và năng 
lượng sản sinh từ việc sử 
dụng than và dầu chứa 
sulphur, nhà máy sản xuất 
axit Sulphuric 

Gây trở ngại cho con 
người, SO2 tạo phản 
ứng với không khí tạo ra 
mưa a xít 

40 μg/m3 trên 24 giờ 

 

Bụi PM10 Đất , bụi nước biển (oceanic 
spray), cháy rừng, đun nấu 
trong nhà, phương tiện, 
hoạt động công nghiệp, bụi 
hữu cơ từ thực vật 

Tăng khả năng ung thư, 
trường hợp tử vong, làm 
nghiêm trọng các bệnh 
hô hấp 

45 μg/m3 trên 24 giờ 

15 μg/m3 trung bình 
năm 

Bụi PM2.5   15 μg/m3 trên 24 giờ 

5 μg/m3 trung bình 
năm 

Nitrogen Dioxide 
(NO2) 

Hiệu ứng phụ của nhiệt độ 
cao do đốt cháy nitrogen và 
oxygen trong khí thải xe 
máy, nhiệt và năng lượng 
sản sinh, nitric acid, chất 
nổ, nhà máy phân bón 

Chất kích ứng, hình 
thành chất quang khói 

25 μg/m3 trên 24 giờ 

10 μg/m3 trung bình 
năm 

Chất quang ô xi 
hóa (O3; [PAN] và 
aldehydes) 

Được tạo ra từ phản ứng 
nitrogen oxides, 
hydrocarbons và ánh sáng 

Chất kích ứng, Chất 
quang ô xi hóa làm tổn 
hại vật chất, làm nghiêm 
trọng các bệnh đường 
hô hấp 

100 μg/m3 trên 8 giờ 
60 μg/m3 mùa cao 
điểm 

(Nguồn: Tổng hợp từ Mạng lưới không khí sạch Việt Nam; WHO Global air quality guide lines 2021) 

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy, hít thở không khí ô nhiễm trong thời gian dài góp phần 

làm gia tăng các nguy cơ mắc bệnh và tử vong cho con người. Thống kê về các vấn đề sức 

khỏe gây ra tử vong cho con người liên quan đến ONKK gồm có: bệnh tim thiếu máu cục bộ, 

ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), bệnh tim, nhiễm trùng đường hô hấp 

dưới (như viêm phổi) cấp tính và mãn tính, đột quỵ, tiểu đường loại 2 và các bệnh ở trẻ sơ 

sinh liên quan chủ yếu đến cân nặng và sinh non (Hình 3). 
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Hình 3. Tỷ lệ ca tử vong trên toàn cầu do các nguyên nhân từ ONKK. (Nguồn:stateofglobalair.org) 

Không chỉ ONKK ngoài trời, ONKK tại hộ gia đình cũng là một nguy cơ nghiêm trọng, đe dọa 

sức khỏe của khoảng 2,4 tỷ người  đang sử dụng các loại sinh khối, dầu hỏa và than đá để 

nấu ăn và sưởi ấm trên thế giới (có 3,8 triệu ca tử vong do ONKK trong nhà vào năm 2016). 

Một khảo sát tại Mỹ cho thấy, cứ 6 phòng trong ngôi nhà có tổng diện tích khoảng 450 m2 sẽ 

thu được tới 18 kg bụi/năm. Những hạt bụi li ti này thường ở trong các lớp vải bọc ghế, gối, 

đồ nội thất,… hay ở lông vật nuôi, thực phẩm, bào tử, nấm mốc,… tạo thành môi trường lý 

tưởng cho các loại vi sinh vật phát triển và gây bệnh. Khi thường xuyên hít phải không khí ô 

nhiễm này, người ta sẽ bị dị ứng, khó thở, viêm da và nổi mụn, đỏ mắt, chảy nước mũi, buồn 

nôn, chóng mặt, nghẹt xoang mũi,... có nguy cơ dẫn đến các bệnh hen suyễn, tim mạch, phổi 

hay thậm chí là ung thư. 

Tình trạng ONKK trong nhà thường bị coi nhẹ và khó nhận biết, bởi ngôi nhà vốn luôn được 

xem là nơi trú ẩn, nghỉ ngơi an toàn nhất của mọi người. Thống kê cho thấy, những đối tượng 

dễ bị thương tổn nhất là các thai phụ, trẻ em, người già do thời gian ở trong nhà thường lên 

tới 90% (Hình 4).  

 
Hình 4. Số ca tử vong trên toàn cầu do PM2.5, Ozone và không khí ô nhiễm trong nhà năm 2019. 

(Nguồn: stateofglobalair.org) 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 12/2022 

 

 13 

Năm 2016, mức thiệt hại mà ONKK đã gây ra cho toàn nhân loại lên đến gần 30% tổng 

GDP. Trong đó, các thất thoát liên quan đến bệnh tật là 4,7% GDP, tử vong tiêu tốn 25,1% 

GDP. Châu Á là một điểm nóng trên toàn cầu, với Nam Á là khu vực chịu thiệt hại nhiều 

nhất do ONKK, kế đến là Đông Á và Thái bình dương. Khu vực Mỹ Latin và Caribbean 

chịu tác động thấp nhất (Hình 5). 

 
Hình 5. Chi phí toàn cầu năm 2016 vì bệnh tật và tử vong do ONKK (tác nhân bụi mịn PM2.5), tính theo 

GDP (Nguồn: Actions on Air Quality: A Global Summary of Policies and Programmes to Reduce Air 
Pollution - UNEP 2022) 

Các chính sách nhằm cải thiện chất lượng không khí đang được chính phủ các nước trên thế 

giới thực hiện đã được UNEP đánh giá trong Báo cáo về các hoạt động đảm bảo chất lượng 

không khí (UNEP’s Actions on Air Quality report). Việc đánh giá dựa trên các chính sách nền 

tảng (gồm tiêu chuẩn chất lượng không khí) và năng lực quản lý chất lượng không khí, đối với 

các lĩnh vực chính tạo nên ONKK, bao gồm: khí thải công nghiệp (khuyến khích sản xuất 

sạch hơn), giao thông vận tải (tiêu chuẩn đối với nhiên liệu và khí thải phương tiện), quản lý 

chất thải rắn (quy định về đốt rác hở), ONKK hộ gia đình (khuyến khích sử dụng năng lượng 

sạch trong nấu ăn và sưởi ấm) và nông nghiệp (thực hành nông nghiệp bền vững).  

Báo cáo cũng phân tích các chiến lược quản lý chất lượng không khí và giám sát chất lượng 

không khí. Theo đó, việc ban hành các “tiêu chuẩn chất lượng không khí”, “sản xuất sạch hơn” 

và “năng lượng sử dụng trong hộ gia đình” là các nội dung được nhiều quốc gia quan tâm (từ 

50% tổng số quốc gia khảo sát trở lên); trong khi đó, việc đốt chất thải tự nhiên ít được sự quan 

tâm của chính quyền nhiều nơi (Hình 6). 
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Hình 6. Các nội dung và giải pháp ứng phó của các quốc gia trên thế giới để chống lại ONKK 
(Nguồn: Actions on Air Quality: A Global Summary of Policies and Programmes to Reduce Air 

Pollution – UNEP, 2022) 

Việc kiểm soát hiệu quả mức độ ONKK đã trở nên rất cấp thiết, vì nó không chỉ giúp giảm 

thiểu tác hại của ONKK đến môi trường và con người, giảm thiểu gánh nặng về y tế cho 

người dân, mà còn tiết kiệm đáng kể nguồn lực xã hội, tạo thêm điều kiện để đầu tư cho phát 

triển, góp phần nhanh chóng phục hồi nền kinh tế toàn cầu vốn đang chịu tác động nặng nề 

của đại dịch Covid-19 ngày nay. 

Tuấn Kiệt  

 

Mời xem tiếp: Ô nhiễm không khí tại Việt Nam (Thông tin chuyên đề Khoa học, Công 
nghệ & Đổi mới sáng tạo, số 01/2023) 

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

Thành phố Hồ Chí Minh và khởi nghiệp sáng tạo 

Những năm gần đây khởi nghiệp sáng tạo được biết đến rộng rãi và luôn là chủ đề 

thu hút cộng đồng. Trong đó TP.HCM được xem là cái nôi của doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo (start up) Việt Nam, với nhiều hoạt động sôi nổi, hàng loạt đơn vị gọi 

vốn thành công, giá trị lớn và tăng trưởng nhanh chóng. 

Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam  

Có khá nhiều khái niệm liên quan đến startup. Theo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(2017), “Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được 

thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình 

kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh”. Ông Bùi Thế Duy (Thứ trưởng Bộ 

KH&CN) cho rằng, start up phải dựa trên một công nghệ mới hoặc tạo ra một hình thức 

kinh doanh mới, xây dựng một phân khúc thị trường mới, nghĩa là phải tạo ra sự khác biệt 

không chỉ ở trong nước mà với tất cả doanh nghiệp trên thế giới. Với TS. Tạ Thị Bích 

Ngọc (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) và ThS. Nguyễn Quốc Anh (Học 

viện Đổi mới Sáng tạo - Đại học Quốc gia Ireland), start up là quá trình khởi nghiệp dựa 

trên chính những ý tưởng đổi mới sáng tạo; qua đó tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, 

mô hình kinh doanh mới có điểm khác nổi trội, ưu việt hơn so với những sản phẩm, dịch 

vụ, quy trình hiện có; tạo ra được giá trị mới cho cá nhân và cộng đồng.  

Dù có nhiều cách thể hiện khác nhau, nhưng nhìn chung, khởi nghiệp sáng tạo là quá 

trình đổi mới, làm khác biệt các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh,.. để 

tạo ra giá trị mới cho xã hội. 

 
(Nguồn Jobsgo) 
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Các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo ở nước ta trong những năm gần đây diễn ra rất sôi 

động và đã gặt hái nhiều thành quả bước đầu. Theo cơ quan Thương mại và Đầu tư của 

Chính phủ Australia (Austrade), hiện Việt Nam đứng thứ ba ở Đông Nam Á về số lượng 

các start up; đứng thứ 5 Bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo các quốc gia 

năm 2022. Đến nay, Việt Nam đã có khoảng 3.000 start up, trong đó, khoảng 50% tại 

TP.HCM, tập trung ở các lĩnh vực: CNTT (41,1%), nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

(20,13%), công nghệ giáo dục (16,11%), IoT (9,4%), chế biến thực phẩm (6,71%), du lịch 

(3,36%) và công nghệ tài chính (0,67%). 

Sở hữu nguồn nhân lực chất lượng và sáng tạo đã giúp Việt Nam trở thành điểm thu hút 

các nhà đầu tư đầu tư mạo hiểm. Theo chia sẻ của ông Hoàng Công Đoàn (Chủ tịch CLB 

Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam), năm 2019, nguồn vốn đổ vào start up Việt khoảng 874 

triệu USD. Đến năm 2020, do Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, lượng vốn này chỉ còn hơn 

300 triệu USD, nhưng đến năm 2021 nguồn vốn này đã tăng lên kỷ lục, tới 1,4 tỷ USD. 

Giai đoạn 2019-2021 cũng là quãng thời gian tăng trưởng thần tốc của một số start up 

đình đám như Loship (200%), FoodHub (300%) và TikiNGON (2.000%), khi bắt kịp xu 

hướng mua hàng online của người dân trong đại dịch. Các start up này thành công với 

việc cung cấp các dịch vụ vận chuyển, mua hàng và kết nối người mua với người bán 

thực phẩm sạch. Năm nay, Việt Nam cũng chứng kiến sự vươn lên của 2 kỳ lân công 

nghệ, được định giá trên 3 tỷ USD (Sky Mavis) và trên 2 tỷ USD (Momo), theo báo cáo 

của Quỹ Đầu tư mạo hiểm (DoVenture) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). 

Tuy nhiên, bên cạnh những start up bứt phá ngoạn mục, vươn lên những tầm cao mới, 

cũng có nhiều start up tầm cỡ không qua khỏi những rào cản trong quá trình khởi nghiệp, 

do nhiều yếu tố vĩ mô hoặc vi mô. Prozy là một ví dụ. Start up này (TOP 10 start up khổng 

lồ ở Việt Nam, theo KPMG & HSBC) vừa đóng cửa ngày 12/9, do kinh doanh không hiệu 

quả trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của Covid-19, bất ổn chính trị giữa Nga và Ukraine và 

không thể gọi vốn từ đầu năm nay,... Có thể thấy, bên cạnh nguồn nhân lực, vốn là một 

yếu tố cực kỳ quan trọng để đảm bảo duy trì và phát triển của các start up.  

Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Nói đến các hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, không thể không nhắc đến những đóng góp của 

các nhà khoa học.  

Để tham mưu cho các chủ trương, chính sách hỗ trợ start up của Thành phố, từ năm 

2018, PGS.TS Trần Hoàng Ngân (Học viện Cán bộ TP.HCM) đã nghiên cứu về thực trạng 

các start up và hệ sinh thái khởi nghiệp, các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp tại TP.HCM và 

tác động của khởi nghiệp đối với kinh tế, xã hội và môi trường. Các khuyến nghị liên quan 

đến chính sách hỗ trợ start up (tăng cường hành lang pháp lý, chính sách  hỗ trợ tài chính 

ban đầu, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá khởi nghiệp sáng tạo, thành lập cơ quan 

điều phối hoạt động khởi nghiệp sáng tạo) cũng được ThS. Hồ Thủy Tiên (Viện Nghiên 

cứu và Phát triển TP.HCM) đề xuất với Thành phố và Chính phủ vào năm 2019, trong 

mong mỏi đưa TP.HCM trở thành “Thành phố khởi nghiệp”. Cũng hướng đến việc “chuẩn 

hóa” trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, năm 2021, ThS. Huỳnh Kim Tước (Trung tâm 

Ứng dụng Tiến bộ KH&CN TP.HCM) đã kiến nghị phê duyệt và ban hành bộ tiêu chuẩn 
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vườn ươm khởi nghiệp nhằm cụ thể hóa các chính sách khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, 

hướng đến xây dựng mô hình vườn ươm khởi nghiệp theo chuẩn quốc tế,… 

Ở góc độ hỗ trợ người trẻ tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu 

về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên của ThS. Nguyễn Thị Bích 

Liên (Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) vào năm 2020, đã 

xác định được 5 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên (giáo 

dục khởi nghiệp; nguồn vốn; đặc điểm tính cách; nhận thức tính khả thi; chuẩn chủ quan). 

Cũng trong năm này, nhóm tác giả do PGS. TS Phạm Đình Anh Khôi (Đại học Bách Khoa 

TP.HCM) dẫn dắt cũng đã xây dựng thành công bộ giáo trình đào tạo start up theo chuẩn 

quốc tế (gồm các phần lý thuyết và thực hành).  

Những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đã góp phần định hình nhiều chương 

trình, giải pháp, “sân chơi” phong phú nhằm thúc đẩy việc hình thành và phát triển các 

start up tại TP.HCM.  

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (WHISE) là một ví dụ. Diễn ra vào khoảng cuối 

tháng 10 hàng năm, WHISE được tổ chức nhằm tạo ra không gian giao lưu KH&CN và 

khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên, doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Đây là sự kiện lớn 

nhất trong năm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp của 

Thành phố. Gần đây, WHISE 2022 bao gồm chuỗi 42 sự kiện xuyên suốt từ ngày 8-14/10. 

Trong đó, “Triển lãm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số” diễn ra các ngày 13-14/10 là 

điểm nhấn của WHISE 2022, khi đồng thời bùng nổ hàng loạt sự kiện nổi bật của hệ sinh 

thái khởi nghiệp TP.HCM. 

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM (I-Star) là Giải thưởng thường 

niên, nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp góp phần tạo ra những đột phá 

mới cho sự phát triển của Thành phố. I-Star 2022 vừa vinh danh và trao giải cho 4 nhóm 

đối tượng: các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (star up); các giải pháp đổi 

mới sáng tạo; các tác phẩm báo chí truyền thông về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; các 

cá nhân, tổ chức khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo có đóng góp tích cực cho cộng đồng.  

IoT Startup là cuộc thi thường niên, do Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-

IC) tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đam mê đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực 

IoT của các bạn trẻ và cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, đồng thời, hỗ trợ phát triển, ươm 

tạo và hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực IoT, hướng tới xây dựng 

hệ sinh thái khởi nghiệp IoT bền vững.  

Để hỗ trợ cho các start up về nguồn vốn hoạt động, nhiều nguồn tài trợ đã được Thành 

phố chuẩn bị. Ví dụ như Chương trình hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo (Speed up) của Sở KH&CN TP.HCM, hoạt động nằm trong chuỗi 

các chương trình của WHISE đã cấp vốn hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để tạo 

điều kiện cho các start up mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Giai đoạn 2016-

2020, chương trình đã hỗ trợ cho 50 start up với nguồn kinh phí hơn 33 tỷ đồng, trong đó 

một số startup tăng doanh thu hoặc được định giá tăng từ 2-10 lần. Quỹ hỗ trợ Thanh niên 

khởi nghiệp TP.HCM là một ví dụ khác. Trong giai đoạn 2017 đến 6/2022, Quỹ đã hỗ trợ 

cho hơn 570 dự án, với tổng kinh phí 202,4 tỷ đồng. 
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Các hoạt động phong phú của TP.HCM đã góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp 

sáng tạo trong nước không ngừng phát triển, tạo ra ngày càng nhiều start up có thực lực. 

Theo ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM), chất lượng của các start up 

tại Thành phố hiện được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao, nhiều start up có mô hình 

hoạt động đầy tiềm năng, khai thác được các yếu tố công nghệ mới. Đây là những điều 

kiện thuận lợi để start up thu hút được vốn đầu tư cho phát triển. Tính đến tháng 10/2022, 

trong tổng số thu hút thành công khoảng 800 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm của cả 

nước, hơn 600 triệu USD (75%) đã đổ vào các hoạt động start up tại Thành phố. 

Có thể nói, các thành tố của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố đã có những 

hỗ trợ thiết thực cho việc hình thành và phát triển bền vững các start up trên địa bàn. 

Theo báo cáo của Sở KH&CN TP.HCM, hiện Thành phố có 34 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, 

trong đó 24 cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp và 10 không gian làm việc chung có 

tổng diện tích khoảng 30.000 m2. Gần đây, Thành phố đã khởi công xây dựng Trung tâm 

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM, tại địa chỉ 123 Trương Định, Quận 3. Đây là nơi 

cung cấp dịch vụ về cơ sở vật chất cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đồng 

thời, cũng là trung tâm làm việc sáng tạo, phát triển ý tưởng khởi nghiệp, tiếp cận các 

chính sách mới nhất về đầu tư và khởi nghiệp, hạt nhân gắn kết các trường đại học, viện 

nghiên cứu, các cơ sở sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp hướng đến công nghệ 4.0. 

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn do ảnh hưởng hậu Covid-19, các 

bất ổn về kinh tế - chính trị trên thế giới, nhưng các start up Việt Nam vẫn đang được thế 

giới đón nhận và đầy tiềm năng phát triển. Với sự hỗ trợ ngày càng thiết thực qua các chủ 

trương, chính sách, cũng như các chương trình, giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo 

đa dạng, thực tế của Thành phố, các start up tại TP.HCM sẽ có nhiều cơ hội để phát triển 

mạnh mẽ và bền vững hơn. 

Minh Thư 

------------------------------------ 
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Tăng cường các hoạt động đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số tại TP.HCM 

Là nơi hội tụ nhiều tài năng, nhân tố tích cực, năng động với khát khao sáng tạo, 

làm nên những giá trị mới cho xã hội nên các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số tại TP.HCM luôn đi đầu cả nước. Đây cũng là điểm khác biệt, 

tạo nên nhiều đột phá cho Thành phố. 

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khởi nghiệp được xác định là một phần quan trọng trong 

tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở TP.HCM. Trong đó, việc ứng dụng các tiến 

bộ KH&CN vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống 

người dân được đặc biệt chú trọng. 

Thành phố đang đẩy mạnh triển khai Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo TP.HCM giai đoạn 2021-2025, gắn kết cộng đồng ĐMST với nhu cầu ĐMST 

và CĐS trong khu vực công. Nhờ đó, cho dù còn chịu nhiều tác động tiêu cực do đại dịch 

Covid-19, hệ sinh thái khởi nghiệp và ĐMST ở Thành phố đã có bước hồi sinh mạnh mẽ, 

tập trung nhiều hơn vào ứng dụng công nghệ số, phát triển nền kinh tế số. Nhiều cuộc thi 

ươm tạo, tìm kiếm dự án khởi nghiệp; nhiều sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp 

ĐMST và CĐS, do các doanh nghiệp cùng khu vực Viện, Trường tổ chức, đã diễn ra liên 

tục từ đầu năm 2022, nhắm đến giới trẻ. Các hoạt động sôi động này vừa được đúc kết 

trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP.HCM (WHISE 2022), với 

một số điển hình như: Hoạt động khởi nghiệp ĐMST của Đại học Bách Khoa (ĐHQG-

HCM); Cuộc thi Chuyền đổi số trong giáo dục “DigiTrans Edtech 2022”, Chung kết Cuộc 

thi Design Thinking Camp cho Thanh niên – Sinh viên năm 2022,...  

 
Khai mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số WHISE 2022. 
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Với sứ mệnh hỗ trợ các hoạt động ĐMST và khởi nghiệp, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo Đại học Quốc gia TP.HCM (IEC) đã hình thành không gian hỗ trợ khởi nghiệp 

Mentoring 1-on-1, giúp các nhóm dự án kết nối với chuyên gia để đồng hành xuyên suốt 

quá trình hoàn thiện mô hình kinh doanh. Bên cạnh đó, IEC cũng tổ chức các chuỗi 

Startup Open giúp gia tăng nhận thức của doanh nhân trẻ về khởi nghiệp, mở ra cơ hội để 

sinh viên năm cuối các trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp cận từ sớm hệ 

sinh thái khởi nghiệp, hoặc tham gia vào doanh nghiệp SME do IEC ươm tạo. Với những 

thành tích đã đạt, mới đây, IEC được vinh danh là một trong 10 tổ chức, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu trong hoạt động ĐMST và khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt động ĐMST và khởi 

nghiệp ĐMST trong cộng đồng tại buổi Lễ trao Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi 

nghiệp TP.HCM lần thứ 5 (I-Star 2022). 

 

Giải thưởng I-Star 2022 tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động 
ĐMST và khởi nghiệp. 

So với 7 năm trước, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST ở Thành phố đã phát triển rất cao. 

TP.HCM lần đầu tiên được xếp hạng 111 trong 1.000 thành phố năng động, sáng tạo nhất 

toàn cầu. Rõ ràng, điểm đặc biệt làm nên thành công ở TP.HCM là việc luôn năng động, 

sáng tạo để tạo nên các giá trị mới.  

Theo ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM), với nỗ lực 

không ngừng nghỉ trong tăng cường ĐMST và chuyển đổi số (CĐS), tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội, Sở KH&CN đang triển khai xây dựng nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt 

động ĐMST tại Thành phố (H.OIP). Đây cũng là một trong những dự án CĐS nhằm đưa 

toàn bộ thông tin và dữ liệu của hệ sinh thái ĐMST lên một nền tảng trực tuyến nhằm phát 

huy vai trò hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, thể hiện cam kết đồng 

hành của Nhà nước cùng cộng đồng khởi nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST. 
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Sở KH&CN cũng đang phối 

hợp với một số Sở, ngành tại 

Thành phố cùng giải quyết 

các vấn đề mà khu vực công 

đang phải đương đầu, để 

chia sẻ với cộng đồng ĐMST. 

Khi những vấn đề này được 

giải quyết, sẽ tạo ra chất liệu, 

dư địa cho phép cộng đồng 

doanh nghiệp ĐMST có thể 

tìm kiếm và xây dựng, phát 

triển các giải pháp.  

“Chúng tôi mong muốn thời 

gian tới, cộng đồng khởi 

nghiệp, ĐM T có sự tham gia, chia sẻ tích cực hơn từ các trường đại học trong việc đào 

tạo nguồn nhân lực, xây dựng cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới của các trường, viện, vườn 

ươm; đồng thời gắn kết các hoạt động nghiên cứu với thực tiễn để phát triển bền vững”, 

ông Nguyễn Việt Dũng chia sẻ. 

Dự kiến, thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính: hình thành mạng lưới 

trung tâm khởi nghiệp ĐMST; phát triển hệ thống thu thập và cung cấp thông tin KH&CN 

phục vụ nghiên cứu phát triển và ĐMST; thành lập và đưa vào hoạt động Viện Công nghệ 

tiên tiến và ĐMST TP.HCM; hình thành không gian hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm khởi 

nghiệp ĐMST; phát triển hệ thống huấn luyện trực tuyến về năng suất, chất lượng, ĐMST; 

thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các hoạt động ươm tạo và kết nối mạng lưới hệ sinh thái; 

phát triển các cơ sở ươm tạo theo các lĩnh vực trọng điểm của Thành phố.  

Kim Hoàn 

------------------------------------ 
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Hội thảo tham vấn chuyên gia về H.OIP. 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 12/2022 

 

 22 

TRAO ĐỔI 

Theo cơ quan Thương mại và Đầu tư của Chính phủ Australia (Austrade), hiện Việt Nam 

đứng thứ ba ở Đông Nam Á về số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(ĐMST); đứng thứ năm Bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo các quốc gia 

năm 2022. 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. 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trong giai đoạn suy thoái, Covid-19, với những tác 

động nghiêm trọng đến nền kinh tế, chính là một phép thử “khả năng sinh tồn” đặc biệt 

đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.  

Theo số liệu của Saigon Innovation Hub (Sihub), năm 2020 do tác động của dịch Covid-

19, đầu tư khởi nghiệp vào Việt Nam giảm hơn 60%, từ 861 triệu USD năm 2019 xuống 

còn 317 triệu USD. Đến năm 2021, lần đầu tiên các dự án khởi nghiệp trong nước thu 

hút được nguồn vốn đầu tư lên tới trên 1,35 tỷ USD. Sang năm 2022, có thể thấy các 

nhà đầu tư mạo hiểm đang thận trọng hơn, với sự giảm nhẹ mức đầu tư: tính đến tháng 

10/2022, cả nước chỉ thu hút thành công khoảng 800 triệu USD. 

Nhờ chất lượng được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao, sở hữu nhiều mô hình hoạt 

động đầy tiềm năng, khai thác được các yếu tố công nghệ mới, nên các doanh nghiệp 

khởi nghiệp ĐMST tại Thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi trong thu hút vốn. Với quy 

mô chỉ gần 50% tổng số doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trên cả nước, năm 2021, 

doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tại Thành phố đã thu hút được khoảng 1 tỉ USD vốn 

đầu tư mạo hiểm (hơn 60% tổng vốn thu hút được) và trên 600 triệu USD vốn đầu tư 

mạo hiểm (75% tổng vốn thu hút được) trong năm 2022, tạo cơ sở nền tảng tốt cho phát 

triển. Đã xuất hiện những doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST bứt phá ngoạn mục, vươn 

lên những tầm cao mới như 2 kỳ lân công nghệ được định giá trên 3 tỷ USD (Sky Mavis) 

và trên 2 tỷ USD (Momo), theo báo cáo của Quỹ Đầu tư mạo hiểm (DoVenture) và Trung 

tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).  

Góp phần tạo ra những hiệu ứng tốt nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp ĐMST 

ngày càng khởi sắc tại Thành phố, không thể không kể đến những hỗ trợ ngày càng thiết 

thực của Chính quyền địa phương, qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo rất đa dạng, thực tế và dài hơi. Ngay từ năm 2016, Thành  phố đã ban 

hành nhiều chính sách đột phá nhằm hình thành hệ sinh thái ĐMST và thúc đẩy hoạt 

động khởi nghiệp ĐMST, ví dụ như Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 về 

Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, áp dụng cho việc thực hiện hỗ trợ các dự 

án khởi nghiệp ĐMST có sử dụng ngân sách sự nghiệp KH&CN của Thành phố. Trong 

đó, mức hỗ trợ cho một dự án có thể lên đến 2 tỉ đồng; Quyết định số 1339/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2017 về hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP.HCM, trong đó có các biện 

pháp: nâng cao hoạt động của hệ thống giáo dục, của các nhà cung cấp dịch vụ, của 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 12/2022 

 

 23 

các doanh nghiệp lớn, của tổ chức tài trợ vốn, của các tổ chức nghiên cứu, của các tổ 

chức hỗ trợ, vấn đề kết nối các yếu tố của hệ sinh thái khởi nghiệp.  

Gần đây hơn, có thể kể đến Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 1/3/2021 về Hỗ trợ phát 

triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST TP.HCM giai đoạn 2021-2025, tập trung xây dựng 

và triển khai 7 nhóm nhiệm vụ chính (phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp ĐMST; nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, 

hình thành các hệ sinh thái ĐMST của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm; hỗ trợ doanh 

nghiệp khởi nghiệp ĐMST phát triển sản phẩm và thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa nâng cao năng suất, chất lượng và ĐMST; thúc đẩy hoạt động ĐMST trong khu 

vực công; thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế khởi nghiệp ĐMST; truyền thông khởi 

nghiệp ĐMST). Ở Kế hoạch số 552/KH-UBND ngày 23/2/2022 về phát triển các Trung 

tâm đổi mới công nghệ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2025, Thành phố đã xác 

định nhiệm vụ huấn luyện và ươm tạo các dự án khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực 

chuyển đổi số hoặc ứng dụng công nghệ số để giải quyết các vấn đề cụ thể cho doanh 

nghiệp, tổ chức.  

Với Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 3/3/2022 về phê duyệt Chương trình nghiên cứu 

khoa học - phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN trên địa bàn TP.HCM giai 

đoạn 2021-2025, Thành phố cam kết thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, 

đồng hành và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST thông qua nhiều giải 

pháp, hướng đến mục tiêu nâng tỷ lệ dành cho hoạt động nghiên cứu phát triển và 

ĐMST đạt 30% tổng chi ngân sách Thành phố; đảm bảo tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp 

ĐMST đạt 50% so với cả nước.  

Có thể thấy, những cam kết và quá trình hiện thực hóa nhiều cam kết của Chính quyền 

Thành phố trên thực tế đã giúp tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho các doanh 

nghiệp khởi nghiệp ĐMST tại TP.HCM, tạo nhiều cơ hội để các doanh nghiệp này có 

điều kiện phát triển nhanh, mạnh và bền vững. 

BBT 


