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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao 

Nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng những công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất 

nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa 

mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội. TP.HCM là địa phương đi đầu cả nước về 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với chủ trương hướng đến một 

nền nông nghiệp đô thị hiện đại, trong đó tập trung phát triển giống cây trồng, vật 

nuôi để trở thành ngành kinh tế đặc thù. 

Nông nghiệp đã và đang giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, nền 

sản xuất nông nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức lớn như biến đổi khí hậu, 

quá trình hội nhập quốc tế, tham gia các hiệp định thương mại tự do đòi hỏi chất lượng 

nông sản ngày càng cao… Đối với TP.HCM, sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn khi 

tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Do đó, 

Thành phố đã xác định phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị hiện đại, bền vững gắn 

với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.  

Thu nhập của nông dân TP.HCM tăng gần 3 lần 

Tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và dịch tả lợn Châu Phi, nhưng sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2020 vẫn tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông 

nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) và công nghệ sinh học. TP.HCM hiện 

có hơn 3.500ha trồng rau, trong đó diện tích trồng rau ứng dụng công nghệ cao là 43,9ha, 

tập trung chủ yếu ở các huyện Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn.  

Nhiều dự án nông nghiệp đã được triển 

khai thành công như: thực hiện nghiên 

cứu sản xuất một số loại rau ăn lá trong 

hệ thống Plant Factory; ứng dụng hệ 

thống điều khiển tự động tích hợp với 

thiết bị di động để duy trì dòng bố mẹ 

và sản xuất hạt lai dưa lưới F1 trong 

nhà màng; ứng dụng công nghệ cao 

trong chăn nuôi heo (tổng đàn 52.764 

con), bò sữa (tổng đàn 1.569 con) và 

gia cầm (tổng đàn 277.697 con); trong 

nuôi tôm, với diện tích 73,83 ha 
TP.HCM tăng cường ứng dụng công nghệ cao 

trong sản xuất nông nghiệp 
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Nhiều mô hình sản xuất NNCNC, nông nghiệp đô thị với những cách làm mới, gắn sản 

xuất với chuỗi giá trị nông sản và tập trung vào các sản phẩm xuất khẩu đã được thực 

hiện, nâng dần tỷ lệ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Thành phố (nếu như năm 

2010, tỷ lệ này khoảng 10% đến năm 2018 là 38,2%). Những mô hình này giúp gia tăng 

đáng kể thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn 

mới, thu nhập của người dân nông thôn TP.HCM đã tăng lên 2,72 lần (nếu như năm 

2010, thu nhập bình quân khu vực nông thôn là 23,17 triệu đồng/người/năm thì đến năm 

2019, con số này là hơn 63 triệu đồng).  

Hiện nay, Thành phố đã có 104 hợp tác xã (HTX) và một liên hiệp hợp tác trong lĩnh vực 

nông nghiệp. Điển hình như HTX Hoa lan Huyền Thoại (huyện Củ Chi). Được thành lập 

năm 2015 (với 8 thành viên và 5 ha ban đầu), đến nay HTX đã có 21 ha trồng hoa lan,  

cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước 8 tỷ cành và 100.000 cây giống. Việc liên kết 

và ứng dụng công nghệ cao vào trồng các loại lan đã mang lại nhiều lợi ích cho các thành 

viên của HTX như tăng năng suất gấp nhiều lần so với các phương pháp truyền thống, 

giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh, kiểm soát tốt chất lượng và số lượng cung 

ứng theo nhu cầu thị trường. 

Tăng cường đầu tư cho NNCNC 

Để đẩy mạnh NNCNC, Thành phố đã có nhiều giải pháp thiết thực. Nhằm nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, một trong những vấn đề then chốt để phát triển NNCNC, Thành 

phố đã triển khai nhiều chính sách thu hút, đào tạo người lao động làm việc trong lĩnh vực 

nông nghiệp. Bên cạnh việc cử cán bộ ra nước ngoài học tập, nâng cao trình độ (kế 

hoạch đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ ngành công nghệ sinh học giai đoạn 2016-2020 do Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu), Thành phố đã phối hợp với nhiều 

trường đại học, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp ở các nước có nền NNCNC để đẩy 

mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn; tham quan học tập kinh nghiệm và nghiên cứu, 

chuyển giao các mô hình NNCNC. 

Hội thảo khoa học quốc tế “Phát 

triển nông nghiệp bền vững ở Việt 

Nam – Kinh nghiệm các quốc gia 

Châu Á” (được Sở KH&CN 

TP.HCM phối hợp với Trường Đại 

học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc 

gia TP.HCM), Đại học Islam 

(Indonesia) và CLB Các nhà kinh tế 

tổ chức vào tháng 7/2020) là một ví 

dụ. Đây là sự kiện nhiều nhà khoa 

học, nhà hoạch định chính sách, 

doanh nghiệp các nước đã gặp gỡ, 

trao đổi về chiến lược và kinh 

nghiệm thực tiễn trong phát triển 

Các giải pháp công nghệ được giới thiệu 
tại Techmart chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch 

năm 2020 
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nông nghiệp bền vững. Nhiều tham luận giá trị đã được chia sẻ tại đây như: phát triển 

NNCNC ở một số quốc gia châu Á và kinh nghiệm cho Việt Nam; xây dựng chuỗi giá trị 

nông sản Việt; cách mạng công nghiệp lần thứ tư với phát triển nông nghiệp bền vững ở 

Việt Nam… 

Về hạ tầng vật chất kỹ thuật, thời gian qua, Thành phố đã hình thành và đưa vào hoạt 

động có hiệu quả nhiều đơn vị đầu mối về NNCNC như Khu Nông nghiệp công nghệ cao, 

Trung tâm Công nghệ sinh học, Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công 

nghệ cao,... Thành phố cũng hỗ trợ mạnh việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ 

lực, từ hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao mô hình cho nhóm sản phẩm thủy 

sản chủ lực (Quy trình nuôi tôm tít Harpiosquilla harpax trong hộp nhựa bằng hệ thống 

tuần hoàn; Chuyển giao mô hình sản xuất giống cá dĩa đỏ Symphysodon sp cho hộ nông 

dân tại Củ Chi; Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất giống cá chép KOI (Cyprinus 

carpio) cho Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Phước Hạnh), đến phát triển 

chương trình giống cây - giống con (Nghiên cứu quy trình công nghệ, mô hình sản xuất 

giống lúa đặc sản tại TP.HCM và một số tỉnh vùng Đông Nam Bộ; Quy trình thuần dưỡng 

cây bá bệnh, quy trình vi nhân giống, cây giống bá bệnh chứa các hợp chất có khả năng 

chữa bệnh sốt rét, tiểu đường,…). Nhiều quy trình sản xuất công nghệ cao đã được 

chuyển giao và ứng dụng hiệu quả tại các doanh nghiệp, tổ chức và nông hộ trên địa bàn 

Thành phố.  

Góp phần đẩy nhanh quá trình xúc tiến đầu tư 

đổi mới công nghệ phục vụ NNCNC, năm 

2020, với tài trợ của Thành phố, Sàn Giao 

dịch công nghệ TP.HCM (79 Trương Định, 

Quận 1- http://techport.vn) đã tăng cường các 

khâu kết nối cung-cầu công nghệ, thúc đẩy 

chuyển giao thành công nhiều công nghệ 

phục vụ NNCNC, từ các loại máy móc thiết bị 

phục vụ bảo quản, chế biến nông sản sau thu 

hoạch (hệ thống sản xuất cacao, máy sấy 

thăng hoa công nghiệp HT-FD20, máy sấy 

lạnh 20 khay chất lượng cao…), đến các giải 

pháp phần mềm (phần mềm truy xuất nguồn 

gốc điện tử TraceVerified, thiết bị quan trắc 

IoT cho hệ thống trồng nấm…), qua các kỳ tổ 

chức Chợ Công nghệ và Thiết bị (Techmart) 

chuyên ngành vào tháng 7 và tháng 11. 

Về mặt tài chính, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn 

TP.HCM giai đoạn 2016-2020, Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND 

từ ngày 7/12/2017 (và vừa tiếp tục gia hạn qua Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 

23/3/2021), quy định về hỗ trợ vay vốn đầu tư phát triển sản xuất theo hướng NNCNC, 

Techmart là hoạt động thường niên do 
Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa 
học và Công nghệ (CESTI) tổ chức, nhằm 
hỗ trợ đưa công nghệ từ các viện nghiên 
cứu, trường đại học, doanh nghiệp công 
nghệ ra thị trường nhằm phục vụ nhu cầu 
ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp. 
Trong những năm gần đây, Techmart còn 
là cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp 
tìm kiếm đối tác đầu tư, hợp tác để phát 
triển sản phẩm, ý tưởng sáng tạo và phát 
triển kinh doanh. Dự kiến trong tháng 
6/2021, tại Sàn Giao dịch Công nghệ 
TP.HCM (79 Trương Định, Quận 1) sẽ 
diễn ra Techmart Công nghệ sau thu 
hoạch 2021, giới thiệu các quy trình công 
nghệ, thiết bị thuộc lĩnh vực bảo quản, 
đóng gói, chế biến… nông sản, thực 
phẩm, phục vụ nhu cầu nâng cao chất 
lượng, giá trị sản phẩm và năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp. 
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nông nghiệp đô thị. Theo đó, các thành phần kinh tế khi đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông 

nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn Thành phố (các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, 

lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi và khai thác tổ yến theo quy hoạch, khai thác đánh bắt thủy 

sản không mang tính tận diệt, phát triển ngành nghề nông thôn sử dụng nguyên vật liệu từ 

nông nghiệp, sơ chế, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp), tùy theo từng đối 

tượng và nội dung vay, sẽ được ngân sách Thành phố hỗ trợ từ 60-100% lãi suất khi vay 

vốn ngân hàng. 

Một số hướng triển khai NNCNC tại Thành phố 

Theo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành 

phố sẽ tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 

sạch; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; tập trung nghiên cứu, ứng dụng công 

nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cao. Với mục 

tiêu này, tại Kế hoạch phát triển Chương trình NNCNC năm 2021, Sở NN&PTNN TP.HCM 

đã định hướng phát triển khoa học công nghệ - ứng dụng công nghệ thông tin trong nông 

nghiệp, tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng 4.0, nâng cao hiệu quả sản xuất và gắn 

với đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, nâng cao tỷ lệ ứng dụng nhà lưới, nhà kính, nhà 

màng trong sản xuất rau, hoa cây kiểng giúp đảm bảo ổn định năng suất, chất lượng cây 

trồng; hoàn thiện hệ thống thông tin về vùng trồng, diện tích, chủng loại nông sản, dự kiến 

sản lượng thu hoạch/vụ/năm và dự báo cung cầu một số mặt hàng nông sản chủ lực; tiếp 

tục xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp (xây dựng, thiết kế 

phần mềm quản lý dữ liệu sản nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm); nâng cao năng lực quản lý nhà nước thông qua công tác đào tạo cho đội 

ngũ cán bộ chuyên ngành giống để đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Là một khu kinh tế kỹ thuật, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, huy động các nguồn lực 

khoa học công nghệ cao, tập trung lực lượng sản xuất hiện đại, kết hợp sản xuất kinh 

doanh với nghiên cứu, tiếp thu, chuyển giao, phát triển NNCNC cho vùng Đông Nam bộ 

và Nam Bộ, cũng như cả nước, trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021, Ban quản lý 

Khu NNCNC tiếp tục nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện là xây dựng và trình 

diễn các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển giao các mô 

hình sản xuất, giống cây trồng; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực; tăng cường phát triển hoạt động dịch vụ du lịch nông nghiệp đến tham 

quan, học tập, hướng nghiệp tại Khu NNCNC… 

Với vai trò là cơ quan chuyên môn, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về KH&CN 

trên địa bàn TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã triển khai nhiều hoạt động 

quản lý, hỗ trợ, thúc đẩy các công tác nghiên cứu KH&CN nói chung và KH&CN về nông 

nghiệp nói riêng ứng dụng thành công vào thực tiễn như: thu thập và thuần dưỡng các 

loài cá tỳ bà bướm; đánh giá tác động môi trường của việc nuôi hàu bằng vỏ xe; tạo vi 

nhũ tương (chitosan-dầu neem-dầu vỏ hạt điều) sử dụng để phòng chống mọt gạo;…Tại 
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Kế hoạch “Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2021”, Sở Khoa học 

và Công nghệ đã xác định nhiệm vụ tái cấu trúc các Chương trình nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, xây dựng và triển khai Chương trình 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN Thành phố giai 

đoạn 2021-2025, ưu tiên cho 6 chương trình ưu tiên nghiên cứu phục vụ mục tiêu phát 

triển kinh tế, xã hội của Thành phố. Nghiên cứu NNCNC là một trong những chương trình 

được ưu tiên này. Cụ thể, Thành phố sẽ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh 

học phục vụ NNCNC, nông nghiệp đô thị. 

Trong bối cảnh đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, điều kiện sản xuất ngày càng khó 

khăn thì ứng dụng mạnh mẽ KH&CN vào phát triển NNCNC, nông nghiệp đô thị là xu 

hướng tất yếu cần thực hiện. 

Như Hà  

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Báo cáo Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2020 và 
nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. 

[2] Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Đòn bẩy phát triển nông nghiệp số, nông nghiệp sạch.  

https://vca.org.vn/nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-don-bay-phat-trien-nong-nghiep-so-nong-
nghiep-sach-a22367.html 

[3] M.Hiếu. TP.HCM: Thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 
2021. https://khuyennongtphcm.vn/tp-hcm-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-nong-nghiep-ung-dung-
cong-nghe-cao-nam-2021/ 

[4] Hội thảo Khoa học quốc tế Phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam – Kinh nghiệm các 
quốc gia châu Á.https://www.uel.edu.vn/tin-tuc/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-phat-trien-nong-nghiep-
ben-vung-tai-viet-nam-kinh-nghiem-cac-quoc-gia-chau-a 

[5] Mai Hoa, Quang Huy, Thái Phương. Nông thôn mới TPHCM trên đà phát triển - Bài 1: “Làn gió” 
nông nghiệp công nghệ cao. https://www.sggp.org.vn/nong-thon-moi-tphcm-tren-da-phat-trien-bai-
1-lan-gio-nong-nghiep-cong-nghe-cao-647603.html  
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Tình hình Covid-19 tại Việt Nam, tháng 4/2021 
(từ 31/3 - 30/4) 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

“Số hóa” việc phân loại rác và thu gom phế liệu 

80% rác thải của các đô thị nước ta, do chưa được phân loại từ nguồn, nên thường 

được xử lý bằng cách chôn lấp, gây tác hại lâu dài đến môi trường. Đây là cơ hội 

phát huy tác dụng của những người thu gom phế liệu. Tuy nhiên, việc thu gom 

truyền thống tốn rất nhiều thời gian và công sức. Sử dụng công nghệ cao để hỗ trợ 

phân loại rác từ nguồn, liên kết mạng lưới, giúp người thu gom chủ động trong giao 

dịch,…GRAC và VECA là những startup tiên phong nhằm giúp giải quyết tốt hơn 

vấn đề rác thải tại TP.HCM. 

Quá trình đô thị hóa làm gia tăng đáng kể lượng rác thải phát sinh, từ rất nhiều nguồn và 
đa dạng về chủng loại. Nhu cầu thu gom rác thải, từ đó, cũng gia tăng theo. Nhiều nước 
phát triển trên thế giới đã triển khai thành công các chương trình phân loại rác tại nguồn, 
vừa giảm thiểu tác nhân gây ô nhiễm môi trường, vừa tận dụng được các nguồn nguyên 
liệu phục vụ công tác tái chế. Để làm được điều này, các quốc gia đã xây dựng mục tiêu, 
lộ trình cho chương trình phân loại rác tại nguồn một cách cụ thể và kiểm soát tốt quá 
trình tiến hành. Tùy theo đặc thù, và mục tiêu của mỗi nước mà có hướng phân loại nhằm 
phục vụ các chương trình của nước đó. Để hỗ trợ, nhiều giải pháp tổng thể, từ biện pháp 
hành chính (xử phát việc xả rác, không phân loại,…) đến kinh tế (khuyến khích phân 
loại,…) đã được ban hành và áp dụng đồng bộ. 

Đối với các quốc gia đang phát triển, chất thải phát sinh trong quá trình đô thị hóa cũng là 
bài toán nan giải. Mặc dù dành khá nhiều ngân sách cho hoạt động quản lý chất thải, 
nhưng thường các thành phố cũng chỉ thu gom được khoảng 50–80% rác do cư dân thải 
ra. Phần còn lại được thải ra đường sá, sông ngòi,…gây ô nhiễm không khí, đất đai, 
nguồn nước, đe dọa sức khỏe của con người. 

Vai trò của khu vực phi chính thức trong phân loại rác và thu gom phế liệu 

Những người thu gom phế liệu trong khu vực phi chính thức (thường gọi là mua bán “ve 
chai”) đã góp phần giảm thiểu tác hại của rác thải ra môi trường qua việc thu gom các loại 
vật liệu có thể tái chế (như giấy, kim loại, chai nhựa). Họ nhặt phế liệu từ những bãi rác 
hoặc mua lại từ nhà dân, cửa hiệu,…rồi bán cho các cơ sở thu mua. Tại đây, phế liệu tiếp 
tục được phân loại, tập hợp và bán cho đại lý lớn hơn, rồi chuyển về các làng nghề hoặc 
doanh nghiệp để tái chế. 

Một nghiên cứu trong năm 2020 của Phòng thí 
nghiệm Accelerator Lab (gọi tắt là AccLab) thuộc 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) về 
khảo sát thí điểm nhằm đánh giá vai trò của khu vực 
tái chế phi chính thức ở Thành phố Đà Nẵng đã cho 
thấy, với khả năng bao phủ hơn 80% diện tích khu 
vực cần thu gom, lực lượng phi chính thức (cả 
những người thu gom phế liệu và cơ sở tập trung) 
có thể nâng tỷ lệ thu hồi phế liệu lên 7,5-9% trong 
tổng lượng rác (khoảng 1.100 tấn) được đưa đến 
bãi chôn lấp của Đà Nẵng mỗi ngày. 

Hình 1. Minh họa rác tái chế 
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Mạng lưới “ve chai” và cơ sở tái chế không chỉ giúp xử lý vấn đề rác thải, mà còn có ý 
nghĩa nhân văn, tạo công ăn việc làm cho không ít người từ nông thôn ra thành phố, khi 
không còn đất canh tác. Rác thải sẽ trở thành tài nguyên nếu được thu gom, phân loại 
một cách hiệu quả và xử lý bằng công nghệ phù hợp. Mạng lưới thu gom phế liệu phi 
chính thức hiện đang làm rất tốt việc này. 

Hỗ trợ khu vực phi chính thức thu gom phế liệu bằng công nghệ 

Tại các quốc gia đang phát triển, mạng lưới thu gom phế liệu phi chính thức vẫn ngày 
càng mở rộng và phát huy tác dụng. Do vậy, nhiều ứng dụng công nghệ đã được tạo ra 
để phục vụ các hệ thống quản lý chất thải hiệu quả hơn. 

Ví dụ, ứng dụng Hyperlokal của Kabadiwalla Connect (KC), một doanh nghiệp của Ấn Độ, 
đã hỗ trợ cả các hộ gia đình và doanh nghiệp thu gom phế liệu. Với hộ gia đình, 
Hyperlokal giúp kết nối với các “vựa” thu gom phế liệu gần nơi sinh sống để chuyển chất 
thải đến những nơi này. Với các doanh nghiệp thu gom, hệ thống này kết nối đến những 
khách hàng lớn hơn, qua ứng dụng hậu cần (logistics) và một nền tảng cho phép quản lý 
rác thải ở tất cả các giai đoạn (Hình 2). 

 
Hình 2. Nền tảng của Kabadiwalla Connect (Nguồn: Dịch từ bài viết “From trash to resource: How 

technology can help informal waste pickers solve India’s recycling problem”) 

Tại Brazil, dự án Relix hỗ trợ người thu gom 

phế liệu qua một ứng dụng dùng trên điện 

thoại thông minh (Hình 3). Với ứng dụng 

này, người thu gom có thể biết những nơi 

có phế liệu gần nhất, các “vựa” thu gom gần 

nhất và công cụ gọi đến người quản lý 

“vựa” để thu xếp thời gian thu gom. 

Ứng dụng Relix đã trở thành một kênh 

giao tiếp giữa cộng đồng và những người 

thu gom phế liệu, các “vựa” phế liệu; 

mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham 

gia. 
Hình 3. Ứng dụng trên điện thoại thông minh 

của dự án Relix (Nguồn: 
https://www.facebook.com/projetorelix/) 
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Phân loại rác và thu gom phế liệu nhờ công nghệ tại TP.HCM 

Với quy mô thải khoảng 7.000-8.000 tấn rác/ngày và đặc thù là chưa được phân loại, 80% 

rác thải tại các các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM được xử lý bằng cách chôn lấp, tác 

động lâu dài đến môi trường sinh thái. Do vậy, rác thải vẫn là đối tượng thu hút sự quan 

tâm, đầu tư của các nhà khoa học để tìm kiếm các giải pháp xử lý triệt để hơn. Bên cạnh 

những giải pháp thiên về mặt kỹ thuật xử lý (thiêu đốt, kết hợp phân hủy sinh học,…), đã 

ra đời những giải pháp nhằm thay đổi các quy trình, thói quen thông thường liên quan đến 

rác, vừa giúp phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu lượng rác thải cần xử lý, vừa tạo thêm 

thu nhập cho cộng đồng. 

Phần mềm quản lý rác thải thông minh "GRAC tặng đồ và phân loại rác" là một ví dụ. Ra 

đời với mong muốn phân loại rác tại nguồn, giảm chi phí vận hành cho người thu gom rác, 

thanh toán online, công khai minh bạch các mức phí thu gom rác…, đây là một phần mềm 

số hóa mạng lưới thu gom rác và cung cấp các dịch vụ liên quan tại một số quận nội 

thành TP.HCM, do Dự án GRAC – Đô thị không rác, ý tưởng khởi nghiệp (Top 60 Vietnam 

Startup Wheel 2019) của nhóm bạn trẻ tại TPHCM do Nguyễn Hoàng Kim Phụng (Quận 

Tân Bình, TP.HCM) làm trưởng nhóm, xây dựng và vận hành từ năm 2019 đến nay.  

GRAC cho phép phân loại rác thải 

tại chỗ, thu hồi các sản phẩm như 

vỏ chai nhựa đến các nhà máy xử 

lí rác, thu gom pin và chất thải điện 

tử, mở rộng mạng lưới thu gom 

các loại rác lớn, cồng kềnh, kết nối 

mạng lưới người thu mua “ve chai” 

để thu gom phế liệu. Bên cạnh đó, 

GRAC còn có các tính năng ưu 

việt như thanh toán phí gom rác 

trực tuyến, tăng cường gắn kết 

giữa người dân, chính quyền và 

đơn vị thu gom rác; công khai, 

minh bạch các mức phí thu – gom rác và tình hình quản lý rác; áp dụng công nghệ 4.0 trong 

công tác quản lý rác thải thông minh. Đối với các đơn vị thu gom rác (các công ty công ích 

cấp Quận/Huyện, công ty môi trường đô thị, Hợp tác xã thu gom rác, công ty tư nhân), 

GRAC cung cấp phần mềm CMS sử dụng để quản trị và chăm sóc khách hàng (cá nhân, 

chủ hộ, tổ chức) đồng thời tạo thêm các giá trị gia tăng từ mạng lưới khách hàng sẵn có. 

Danh sách các hộ gia đình tham gia được cập nhật lên hệ thống và đồng bộ với hệ thống 

thanh toán chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt. 

Đối với người dân, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến rác cồng kềnh, phế liệu rất 

nhanh chóng, tiện lợi; tiền rác hàng tháng có thể đóng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

qua các cửa hàng tiện lợi, cổng thanh toán và ví điện tử thông dụng. Qua đó, thúc đẩy xu 

hướng thanh toán tiền điện, nước, rác tại nhà một cách dễ dàng và tiện lợi hơn. Với lực 

lượng thu gom “ve chai”, GRAC hỗ công việc thu mua phế liệu một cách nhanh chóng và 

tiện lợi, tiết kiệm được thời gian và công sức.  

Hình 4. Ứng dụng GRAC trên điện thoại thông minh 
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Ra mắt vào đầu tháng 4/2021 tại TP.HCM, VECA là ứng dụng cài đặt trên điện thoại di 

động, chuyên dùng để hỗ trợ hoạt động thu mua phế liệu, giúp kết nối những người trực 

tiếp thu mua phế liệu với người bán và các ‘vựa” phế liệu. Là một trong 15 startup được 

lựa chọn tham gia Chương trình “NINJA Accelerator1 tại TP.HCM” (kéo dài từ 12/01 đến 

09/04/2021), VECA hỗ trợ việc thu gom 

các loại rác có thể tái chế, bao gồm: 

nhựa (hộp nhựa, túi nhựa…), kim loại 

(hộp sữa, xoong nồi), giấy (giấy báo, 

carton, giấy văn phòng...), thiết bị gia 

dụng,... VECA được kỳ vọng giúp số hóa 

ngành thu gom và phân loại phế liệu, từ 

đó tạo ra lợi ích cho cả người mua và 

người bán, đồng thời góp phần giải 

quyết vấn đề phân loại rác tại Việt Nam. 

VECA có 2 phiên bản dành cho người 

bán và người mua phế liệu. Đối với 

người bán, ứng dụng cung cấp biểu giá 

phế liệu (cập nhật theo ngày) rõ ràng, 

minh bạch. Biểu giá này được tổng hợp và điều chỉnh dựa theo giá thu mua của “vựa” và 

theo khu vực. Giá hiển thị trên ứng dụng do thị trường chi phối, được công khai và điều 

chỉnh cân bằng giữa lợi ích của người mua và người bán. Người bán có thể chủ động lên 

lịch bán phế liệu khi có nhu cầu (đặt thời gian và địa điểm thu gom) và đợi người đến thu 

mua.  

Đối với người trực tiếp thu mua phế liệu, ứng dụng sẽ tối ưu 

hành trình thu gom và hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, giúp tăng 

khả năng thu mua và tiết kiệm sức lực, đồng thời cũng so 

sánh được mức giá thu vào của các “vựa” phế liệu. Còn đối 

với các “vựa” phế liệu, ứng dụng cung cấp giải pháp quản lý 

và góp phần tăng nguồn phế liệu đầu vào, tăng sức cạnh 

tranh đối với các “vựa” phế liệu khác. 

Để thanh toán, VECA hiện có hai hình thức là thanh toán 

bằng tiền mặt và thanh toán qua ví điện tử Momo. Nếu 

thanh toán bằng ví điện tử, khách hàng sẽ nhận tiền bán 

phế liệu vào tài khoản VECA rồi chuyển ra tài khoản ví điện 

tử Momo của mình. Hiện tại, VECA đang được cung ứng 

miễn phí (không thu phí sử dụng nền tảng của bất cứ bên 

nào) và cũng không thu chiết khấu. Nguồn doanh thu của 

VECA sẽ phát sinh khi dòng phế liệu trong hệ thống đủ lớn, 

VECA tiến hành thu mua lại từ các “vựa” để bán đến các 

nhà máy lớn. 

 
1 NINJA Accelerator tại TP.HCM là một chương trình khởi nghiệp tăng tốc kéo dài trong 3 tháng do Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, thực hiện dưới sự hợp tác với NTUitive Pte Ltd, công ty đổi mới doanh nghiệp trực thuộc 
trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Nanyang (Singapore) và các đối tác tại Việt Nam 

Hình 5. Ứng dụng VECA trên iOs 

Hình 6. Bảng giá phế liệu 
trên ứng dụng VECA 
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Theo nghiên cứu của VECA, mỗi ngày TP.HCM tiêu thụ trung bình 2.674 tấn giấy và 

1.900 tấn nhựa các loại. Trong khi đó, khối lượng giấy thu gom lại được chỉ chiếm 40% 

(tương đương 1.070 tấn), với nhựa chỉ khoảng 500 tấn,...số còn lại đang bị bỏ chung vào 

rác thải sinh hoạt. Do đó, VECA được kỳ vọng sẽ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của 

người dân, khi gia tăng được thu nhập cho gia đình một cách dễ dàng và thuận tiện, với 

việc phân loại rác có khả năng tái chế và hỗ trợ của phần mềm. Với mục tiêu xây dựng 

được hệ thống thu gom phế liệu quy mô tại TP.HCM trong vòng một năm và phát triển tại 

các thành phố lớn trong 3 năm, VECA đang từng bước góp phần tích cực vào việc thu 

gom, phân loại, tận dụng phế liệu trong nước, giúp bảo vệ môi trường tốt hơn. 

Có thể thấy, lượng rác thải gia tăng liên tục hàng năm đang trở thành vấn đề chung của 

nhiều quốc gia, không chỉ riêng Việt Nam. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, để giảm thiểu 

ô nhiễm vì rác thải, việc đầu tư công nghệ xử lý chất thải là chưa đủ, mà còn cần phải 

hướng đến việc nâng cao nhận thức đối với công tác phân loại rác thải tại nguồn. Các giải 

pháp công nghệ gần đây như GRAC, VECA,…đã tạo ra những công cụ thuận tiện, giúp 

các tổ chức, cá nhân dễ dàng hơn trong việc tham gia vào các hoạt động quản lý, phân 

loại rác thải tại nguồn, từ đó, góp phần giảm lưu lượng rác có thể tái chế đến các bãi chôn 

lấp, giảm áp lực cho các nhà máy đốt, góp phần hữu hiệu vào việc cải thiện môi trường 

sống của người dân Thành phố nói riêng và cả nước nói chung, rất cần được nhân rộng. 

Duy Sang 

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

Tài liệu tham khảo chính 
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Phát triển công nghệ và vật liệu mới cho 

phân khúc nhà ở vừa túi tiền 

TP.HCM đang kêu gọi các nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp phát triển vật 

liệu và công nghệ mới, phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở vừa túi tiền cho người thu 

nhập thấp. Đây là giải pháp thiết thực nhằm phát triển nguồn cung nhà ở xã hội vốn 

rất khan hiếm hiện nay. 

Nhà ở vừa túi tiền cho người có thu nhập thấp tại TP.HCM  

Là một thành phố đông dân nhất cả nước, với dân số cơ học lên tới khoảng 13 triệu 

người, nhu cầu về nhà ở tại TP.HCM trong nhiều năm gần đây không ngừng tăng cao. 

Theo tương quan tỷ lệ tăng dân số toàn Thành phố và tăng diện tích nhà ở bình quân đầu 

người trong 10 năm (2009-2019), về cơ bản nhu cầu nhà ở của dân số tăng thêm được 

đáp ứng và góp phần cải thiện diện tích nhà ở hiện hữu. Tuy nhiên, quá trình phát triển 

nhà ở vẫn chưa bền vững, đặc biệt chưa đáp ứng được nhu cầu lớn về nhà ở vừa túi tiền 

(nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội) nhằm phục vụ những người lao động có thu 

nhập thấp hoặc không ổn định.  

 
Là trung tâm kinh tế và đông dân nhất cả nước, TP.HCM đang đứng trước áp lực về nhu cầu nhà 

ở ngày càng cao, nhưng lượng cung vẫn còn bất cập (Ảnh internet) 

Thống kê mới nhất của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) cho thấy, năm 2020 

nguồn cung nhà ở giá thấp giảm 98,6% so với năm 2019. Trong khi đó, theo Đề án xây 

dựng Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030, dựa trên phân tích thu 

nhập và khả năng chi trả hiện chỉ 20% người lao động đủ khả năng mua nhà ở thương 

mại phân khúc trung cấp trở lên, 40% chỉ có khả năng mua nhà ở giá thấp, 40% còn lại 

không đủ khả năng tiếp cận nhà ở theo dự án.  

Trong bối cảnh đó, để cân đối cung, cầu đối với phân khúc nhà ở nhà ở vừa túi tiền, theo 

các chuyên gia, bên cạnh việc khôi phục lại thị trường bất động sản tại TP.HCM, cần phải 

có sự tham gia tích cực của các nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát 

triển vật liệu xây dựng (VLXD) mới nhằm giảm giá thành xây dựng nhà ở.  
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Kết nối “ba nhà” trong phát triển vật liệu xây dựng mới 

Trong định hướng phát triển VLXD mới, việc tăng cường kết nối ba nhà được Thành phố 

chú trọng nhằm tìm kiếm những giải pháp góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu 

quả sản xuất, rút ngắn tiến độ, nâng cao chất lượng và giảm giá thành công trình. Cụ thể, 

ngoài việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, quy hoạch, đầu 

tư xây dựng, phát triển nhà ở, dựa trên Đề án phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2030 

(được phê duyệt ngày 04/4/2020), Thành phố cũng tăng cường kết nối “ba nhà” (nhà 

nước – nhà khoa học – nhà doanh nghệp) qua việc đặt hàng các chuyên gia, doanh 

nghiệp phát triển vật liệu công nghệ mới để phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở vừa túi tiền 

cho người có thu nhập thấp.  

Phát biểu tại sự kiện Kết nối sáng tạo chủ đề “Vật liệu và công nghệ mới phục vụ nhu cầu 

xây dựng nhà ở vừa túi tiền cho người có thu nhập thấp tại TP.HCM” (ngày 28/4), ông 

Huỳnh Thanh Khiết (Phó Giám đốc Sở xây dựng TP.HCM) xác định: “Nhà ở cho người thu 

nhập thấp không có nghĩa là nhà có chất lượng thấp, mà phải đảm bảo đầy đủ tiện ích cho 

người dân sử dụng. Mặt khác, công nghệ xây dựng cần đáp ứng 5 yếu tố là nhanh, rẻ, bền, 

dễ tiếp cận và thông minh”. Hiện nay, Thành phố đang cần những giải pháp công nghệ và 

vật liệu xây dựng nhà ở giá thấp, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; 

công nghệ xây dựng mới, hiện đại, dễ tiếp cận và triển khai thực hiện, rút ngắn thời gian và 

hạ giá thành sản phẩm. Vật liệu xây dựng cần chú trọng kết hợp hài hòa các nhân tố: hiệu 

quả kinh tế, hiệu quả xã hội và phát triển bền vững, trên cơ sở ưu tiên lựa chọn công nghệ 

tiên tiến, hiện đại, tiêu tốn ít năng lượng, nguyên liệu; quy mô hợp lý; sản phẩm đạt chất 

lượng kỹ, mỹ thuật, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 

 
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức sự kiện “Kết nối sáng tạo”, 

chủ đề “Vật liệu và công nghệ mới phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở vừa túi tiền cho người có thu 

nhập thấp tại TP.HCM” vào ngày 28/4 vừa qua. 

Một trong những sản phẩm vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường được Thành phố 

quan tâm phát triển là vật liệu xây dựng không nung (VLXDKN). Đây là các loại vật liệu, cấu 

kiện dạng block, viên hoặc tấm, có thể thay thế gạch đất sét nung để xây các kết cấu tường 

bao che, tuờng ngăn trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. VLXDKN đa 

dạng về chủng loại và chất lượng như gạch block bê tông thông thuờng, block bê tông nhẹ, 

gạch bê tông polymer khoáng hóa từ đất sét, gạch silicate, gạch ống – xi măng cốt liệu (sản 
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xuất từ các nguồn nguyên liệu thông dụng như mạt đá, cát,… và các phế liệu như xỉ than, 

xà bần) và một số sản phẩm dạng tấm như tấm thạch cao, tấm 3D, tấm sandwich,… 

Nhiều nghiên cứu tại Thành phố cũng đã hướng đến việc giải quyết các yêu cầu tiết kiệm 

tài nguyên, năng lượng, phát triển nguồn nguyên liệu thay thế nhập ngoại, bảo vệ môi 

trường và tạo ra các sản phẩm vật liệu xây dựng bền vững hơn, ví dụ như “Vật liệu xây 

dựng mới từ cát, đất, đá tại chỗ” của tác giả Nguyễn Hồng Bĩnh; “Sản xuất bê tông nhẹ 

không sử dụng xi măng” của tác giả Phạm Tuấn Nhi; hay “Bê tông nhẹ được tạo thành từ 

chất tạo bọt” của tác giả Trần Trung Nghĩa. Gần đây nhất là các nghiên cứu đã được đăng 

ký bảo hộ sáng chế như: "Gạch xi măng cốt liệu" (số bằng 2-0001743, với cốt liệu chiếm 

74-95% khối lượng, từ cát, mạt đá, tro bay, tro xỉ,,...) của Công ty CP Chế tạo máy và sản 

xuất vật liệu mới Trung Hậu; "Phương pháp sản xuất khối bê tông lấn biển" (số bằng 2-

0001519, với hỗn hợp tro bay và xỉ than chiếm 15-95% khối lượng) của Công ty TNHH 

Sản xuất Trung Hậu. Hiện trên địa bàn Thành phố cũng có nhiều cơ sở sản xuất VLXDKN 

có công nghệ và mức độ cơ giới hóa cao, sản xuất các loại gạch không nung chất lượng 

tốt như Công ty TNHH USG Boral Gypsum Việt Nam, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1; 

hay Công ty Xây dựng Thịnh Toàn với Cơ sở sản xuất gạch AAC (gạch bê tông khí chưng 

áp) công suất 30 triệu viên một năm. 

Tuy nhiên, có một thực tế là các loại VLXDKN hiện nay vẫn chưa được sử dụng rộng rãi, 

nên hầu hết cơ sở sản xuất VLXDKN chưa phát huy hết công suất thiết kế. Một trong 

những nguyên nhân hạn chế là khả năng dễ bị thấm nước nhanh (dễ gây nứt tường do co 

giãn nhiệt), giá thành vẫn còn cao so với gạch nung. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, phát 

triển các loại VLXDKN theo hướng khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm nhằm nâng cao 

hiệu quả kỹ thuật, kinh tế, hướng đến sử dụng rộng rãi theo đúng như yêu cầu của Thành 

phố là một yêu cầu mang tính cấp thiết, cần rộng rãi cộng đồng các nhà khoa học và 

doanh nghiệp cùng chung tay góp sức hơn nữa. Đây cũng là xu hướng tất yếu của ngành 

xây dựng cả nước. 

Có thể nói, bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, 

quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở; đi đôi với điều chỉnh quy hoạch, cùng các 

chính sách, quy định pháp lý mới, việc tăng cường vận động các nhà nghiên cứu và cộng 

đồng doanh nghiệp tham gia phát triển công nghệ, vật liệu mới, tạo ra các sản phẩm nhà 

ở phù hợp với túi tiền của đông đảo người dân, là một giải pháp thiết thực để phát triển 

nguồn cung nhà ở xã hội, vốn đang rất khan hiếm hiện nay tại Thành phố. 

Thu Hà  

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

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng chương trình 
phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030” 

[2] Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây 
dựng thành phố đến năm 2030. 

[3] Viện vật liệu xây dựng: Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ 2015-2019. 

[4] Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN TP.HCM: TP.HCM đặt hàng tìm vật liệu, công nghệ và mô 
hình kinh doanh nhà ở cho người có thu nhập thấp https://cesti.gov.vn/bai-viet-chi-tiet/01011457-0000-
0000-0000-000000000000/CTDS1/tp-hcm-dat-hang-tim-vat-lieu-cong-nghe-va-mo-hinh-kinh-doanh-
nha-o-cho-nguoi-co-thu-nhap-thap 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 05/2021 

 

 16 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Doanh nghiệp 

TP.HCM cần đẩy mạnh các hoạt động năng suất, 

chất lượng 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã góp phần tạo nên phong trào năng suất chất 

lượng, mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp Việt Nam. Để được trao giải, doanh 

nghiệp luôn phải nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và 

hiệu quả hoạt động, sẵn sàng hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Tuy chiếm tỉ 

lệ khá lớn so với cả nước, nhưng số doanh nghiệp TP.HCM đạt giải còn chưa tương 

xứng. 

 

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2019-2020. Nguồn: vnexpress.net 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 

Ra đời từ năm 1996, với tên gọi ban đầu là Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (do Bộ 
Khoa học và Công nghệ chủ trì), hiện nay, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) 
là giải thưởng thường niên, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các doanh nghiệp 
(DN). Để được xem xét trao giải, DN phải hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ít nhất là 3 
năm, có thành tích nổi bật (với 7 tiêu chí đánh giá - Biểu đồ 1), trong việc nâng cao chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền 
kinh tế khu vực và thế giới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. 

Là giải thưởng thường niên của quốc gia, quy trình tuyển chọn Giải thưởng rất nghiêm 

ngặt, thông qua hai cấp (Hội đồng sơ tuyển cấp tỉnh, thành phố và Hội đồng Quốc gia), có 

các chuyên gia đánh giá và kiểm tra thực địa, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. Các DN sở hữu từ 600 điểm trở lên (tối đa 1.000 điểm) sẽ được công nhận đạt 
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GTCLQG. Những DN xuất sắc trong số đạt từ 800 điểm trở lên (tối đa 20 DN) sẽ được 

trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia (Giải Vàng), và có cơ hội tham dự Giải thưởng Chất 

lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA). 

 
Biểu đồ 1: Cơ cấu điểm theo 7 tiêu chí xét thưởng  

Kể từ khi triển khai giải thưởng đến nay, số lượng DN tham gia ngày càng nhiều: đã có 

2.030 DN được công nhận đạt GTCLQG, trong đó có 280 lượt DN đạt giải Vàng. Riêng 

các năm 2019 và 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 số lượng tham gia và đạt giải 

thấp hơn đôi chút so với các năm trước, với 116 DN đạt GTCLQG, trong đó có 40 giải 

Vàng (Biểu đồ 2). 

 
Biểu đồ 2: Số lượng doanh nghiệp đạt giải thưởng 10 năm gần đây 

Doanh nghiệp TP.HCM với Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 

Là địa phương chiếm đến gần 32% tổng số DN trên cả nước2, nhiều DN TP.HCM đã tham 
gia GTCLQG. Tuy nhiên, số đạt giải thưởng vẫn còn khá khiêm tốn so với cả nước: từ 
năm 2011 đến nay chỉ có 38 DN đạt giải (chiếm khoảng 5% tổng số DN đạt giải cả nước), 
tập trung chủ yếu ở lĩnh vực hoạt động sản xuất (68,4%) còn lại là hoạt động dịch vụ 
(31,6%).  

 
2 Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 
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Lễ trao GTCLQG các năm 2019, 2020 vừa được tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua. Đại 
diện cho TP.HCM có sáu DN được vinh danh. Ba DN đạt giải năm 2019 là Công ty TNHH 
MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt 
Nam - Chi nhánh 3 tại TP.HCM và Công ty TNHH Tân Tiến SENKO. Giải năm 2020 vinh 
danh 3 DN là Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam; Công ty Cổ phần Cáp điện Thịnh 
Phát; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM. 

Là một DN thuộc nhóm “các doanh nghiệp sản xuất lớn”, Công ty Cổ phần Acecook Việt 
Nam vinh dự được Thủ tướng trao giải Vàng năm 2020. Đây là DN chuyên cung cấp các 
sản phẩm ăn liền hàng đầu tại Việt Nam. Acecook Việt Nam áp dụng kỹ thuật sản xuất 
tiên tiến của Nhật Bản, kết hợp quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, nguyên vật liệu an 
toàn, đã tạo ra những sản phẩm an toàn cho sức khỏe. Để đạt được giải thưởng danh giá 
này, thời gian qua, Acecook Việt Nam liên tục đổi mới, cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm 
đưa ra thị trường. Phát triển mạnh với 7 chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam và hơn 300 đại 
lý, Acecook Việt Nam đã giải quyết việc làm cho hơn 6.000 cán bộ, nhân viên. Bên cạnh 
đó, DN cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng, gây quỹ ủng hộ, 
giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật; tặng nhiều xuất học bổng, vé xe 
miễn phí đón Tết cho sinh viên các trường đại học,…góp phần chung tay phát triển xã hội.   

Dù là một đơn vị còn khá non trẻ, với chặng đường xây dựng và phát triển mới khoảng 10 

năm, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM (SMEQ) - đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở Khoa học và 

Công nghệ TP.HCM), cũng vừa được Thủ tướng quyết định công nhận đạt GTCLQG năm 

2020, nhóm “doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa”. Các nhà lý SMEQ đã định hướng xây 

dựng và phát triển đơn vị theo các tiêu chí mà Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đặt ra; 

thiết lập và vận hành hệ thống quản lý đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết: các phòng 

thí nghiệm đạt tiêu chuẩn TCVN ISO/ IEC 17025:2017, phòng Đo lường đạt VILAS 079 và 

phòng Thử nghiệm đạt VILAS 081. Với việc luôn chú trọng áp dụng các hệ thống quản lý 

chất lượng và không ngừng đổi mới sáng tạo, cải tiến chất lượng, SMEQ có đủ điều kiện 

để cung cấp cho thị trường các dịch vụ chất lượng cao về đo lường, kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm. Trong năm 2020, SMEQ đã hướng dẫn 94 DN xây dựng tiêu chuẩn 

cơ sở và 105 DN công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, thẩm định cấp 

giấy phép cho 273 cơ sở y tế thực hiện công việc X-quang chẩn đoán, cấp 140 chứng chỉ 

cho nhân viên bức xạ. Bên cạnh đó, SMEQ còn hỗ trợ đắc lực cho các công tác quản lý 

Nhà nước tại TP.HCM, như rà soát và phát hiện các nguồn phóng xạ tại 146 cơ sở phế 

liệu tại TP.HCM; hỗ trợ xây dựng dự thảo kế hoạch Đề án 996 “Tăng cường, đổi mới hoạt 

động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập 

quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”,… 

Cũng trong lễ tôn vinh lần này, Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm 
Quang Trung (QTSC) đã vượt qua hàng ngàn DN để chạm vào Giải Vàng 2019, nhóm 
“doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa”, với tổng số điểm là 891. Đây là một công viên phần 
mềm gồm 165 doanh nghiệp CNTT hoạt động với 650 sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công 
nghệ thông tin, xuất khẩu hơn 20 quốc gia trên thế giới, tạo ra nơi làm việc cho 21.700 
người, trong đó có 11.000 cử nhân, kỹ sư và 10.500 sinh viên công nghệ. Trong quá trình 
phát triển, QTSC luôn tìm kiếm các giải pháp nhằm theo kịp xu hướng hội nhập quốc tế, 
hướng tới đô thị xanh, thông minh, hiện đại với chu trình khép kín, đáp ứng các tiêu chuẩn 
ISO 14001, ISO 50001 đảm bảo môi trường xanh, sạch, thân thiện, tiết kiệm năng lượng, 
phát huy hiệu quả và lợi ích chung. Tính riêng năm 2019, doanh thu các DN nội khu đạt 
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510 triệu USD. Không chỉ là một mô hình mẫu cho hoạt động chuyển đổi số, cung cấp 
dịch vụ hạ tầng công nghệ thông qua các dịch vụ an toàn, an ninh thông tin, điều hành đô 
thị thông minh, cung cấp trang thiết bị, quản lý hệ thống camera,…dữ liệu sẽ được tổng 
hợp trên cùng một nền tảng, giúp dễ dàng chia sẻ thông tin, có thể tự cảnh báo, hỗ trợ 
công tác thống kê báo cáo, giúp Thành phố tiết kiệm nguồn lực, tăng năng suất hoạt động 
và dễ dàng kiểm soát công việc. Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm 
Quang Trung còn được đánh giá là khu CNTT tập trung đầu tiên và thành công nhất tại 
Việt Nam. 

Có thể thấy rằng, để được công nhận GTCLQG, các DN đều phải đạt được các thành tích 
nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, 
thường xuyên đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ. Các DN 
tham gia giải thưởng đều áp dụng hiệu quả các hệ thống, công cụ quản lý như ISO 9001, 
ISO 14001, TQM,… cũng như luôn chú trọng đến chất lượng nguồn nhân lực và lợi ích 
người lao động, đồng hành cùng khách hàng, nắm bắt nhu cầu thị hiếu khách hàng từng 
khu vực để đưa ra những chính sách linh hoạt, phù hợp. Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê 
Xuân Định, giá trị cốt lõi mà GTCLQG đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam đó là cơ 
hội để tự xem xét đánh giá lại mình, nhận ra và khắc phục những điểm chưa hoàn thiện, 
từ đó nâng cao năng lực sáng tạo cạnh tranh, vươn đến sự sáng tạo trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, mang đến những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao cho người tiêu 
dùng, đối tác và cộng đồng. 

Tỉ lệ DN tại TP.HCM đạt GTCLQG còn thấp, trong khi số 1ượng DN TP.HCM chiếm đến 
gần 32% tổng số DN cả nước cho thấy, DN TP.HCM cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt 
động năng suất, chất lượng để nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh toàn 
cầu hóa hiện nay. 

Vân Anh  

------------------------------------ 
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Để tham dự “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, năm 2021”, các doanh nghiệp có thể 
liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM (Bộ phận một cửa) tại địa 
chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, hoặc điện thoại số: 
(028) 3930.2004 - 3930.7204. Fax: (028) 3930.7206 
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NHẬN ĐỊNH 

Với đặc thù của một đô thị lớn, lượng rác thải của hàng ngày của TP.HCM lên đến hơn 

9.700 tấn (số liệu năm 2019, trong đó 72,5% được chôn lấp. Dự kiến năm 2025 tổng 

lượng rác thải lên đến 13.000 tấn/ngày). Do vậy, xử lý và tái chế rác thải là một trong 

những mối quan tâm sâu sắc của Thành phố3. 

Cũng như nhiều đô thị lớn tại nước ta, khâu xử lý ở các bãi rác tại Thành phố vẫn còn 

cách biệt với công tác thu gom, vận chuyển rác từ các khu dân cư. Theo công nghệ xử lý 

tại các bãi rác, rác thải cần được phân loại sơ bộ từ đầu để xử lý riêng biệt cho phù hợp: 

nhựa, giấy để tái chế; các chất hữu cơ để làm phân bón; một phần các chất rắn thu hồi 

hoặc đốt. Phần còn lại (chiếm tỉ lệ rất nhỏ) sẽ được chôn lấp. Tuy nhiên, đối với nhiều 

người dân đô thị TP.HCM, quá trình xử lý rác tại các bãi rác như Đa Phước (Bình Chánh), 

Phước Hiệp (Củ Chi) là những việc không liên quan đến mình. Do vậy, đa phần rác thải 

tại Thành phố vẫn chưa được phân loại theo yêu cầu. Tất cả các loại phế thải phát sinh 

đều được dồn chung vào một thùng chứa để chờ thu gom. Đây là một trong những 

nguyên nhân khiến các công nghệ xử lý rác khó phát huy được hiệu quả, lãng phí các 

nguồn nguyên liệu có thể tái chế, gia tăng chi phí xử lý và cả tài nguyên đất đai để dùng 

cho chôn lấp.  

Xác định việc xử lý, phân loại rác thải đầu nguồn là rất quan trọng, Thành phố đã triển 

khai nhiều hoạt động để đẩy mạnh công tác này. Từ năm 2018, Quy định về phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành. Tuy 

nhiên, đến nay, dù ý thức của một bộ phận người dân đã được nâng cao, nhưng việc 

phân loại rác ở Thành phố nhìn chung vẫn còn gặp khó, nhất là ở khâu thu gom. 

Để gia tăng được tỉ lệ rác thải đã được phân loại đầu nguồn, bên cạnh các công tác tuyên 

truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân, cũng cần có những giải pháp hỗ trợ 

công tác phân loại một cách đơn giản nhưng có tính phổ cập và mang lại lợi ích kinh tế 

cho những người tham gia. Một số doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) tại Thành phố đã 

nhanh chóng nắm bắt xu thế này và đạt được những trải nghiệm thành công bước đầu. 

GRAC và VECA là những minh chứng. 

Những giải pháp công nghệ của hai startup này giúp tác động đến các quy trình, thói quen 

thông thường trong các hoạt động thu gom, xử lý chất thải thường nhật; vừa giúp phân 

loại rác tại nguồn, giảm thiểu lượng rác thải cần xử lý (giảm thiểu áp lực lên hệ thống thu 

gom và xử lý rác thải), vừa mang lại thêm lợi ích kinh tế cho những người tham gia, tạo 

cơ hội cho quá trình phân loại rác thải tại nguồn được áp dụng rộng rãi hơn, từ các hộ gia 

đình cho đến cộng đồng những người thu gom phế liệu. Có thể nói, đây là những hoạt 

động rất thiết thực, cần nhân rộng của khu vực khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố trong 

việc đóng góp vào các nỗ lực giảm thiểu rác thải cần xử lý, giảm thiểu tác hại đến môi 

trường sống, tạo ra mối liên kết chặt chẽ, chung tay chung sức xây dựng Thành phố trở 

thành nơi “…có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình…”, như Nghị quyết của 

Đại hội Ðảng bộ Thành phố lần thứ XI đã xác định. 

BBT 

 
3 “Đến năm 2025, tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại (đốt phát điện) và tái chế đạt ít 
nhất 80% (hướng tới 2030: 100%)” (Chỉ tiêu thứ 16 trong 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 
của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI). 


