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LỜI MỞ ĐẦU 

 
Mạng lưới Học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ) trân trọng gửi tới quý độc giả 

Tuyển tập Khoa học và Công nghệ Nhật Bản với 35 bài viết về các lĩnh vực khác nhau từ khoa 
học cơ bản, vật liệu, điện tử, robot đến các lĩnh vực ứng dụng như năng lượng, nông nghiệp, xây 
dựng, y sinh và chính sách. Cuốn tuyển tập này là sự đóng góp tâm sức và trí tuệ của rất nhiều nhà 
khoa học và chuyên gia người Việt Nam, Nhật Bản và người nước ngoài đã và đang công tác, học 
tập tại đất nước mặt trời mọc.  

Xuất phát từ niềm đam mê học hỏi, trau dồi tri thức và mong muốn chia sẻ kiến thức cũng 
như kết nối các trí thức Việt Nam, ngay từ ngày đầu thành lập, VANJ đã ấp ủ ý tưởng cho ra đời 
cuốn Tuyển tập Khoa học và Công nghệ Nhật Bản. Kể từ thời điểm khởi động dự án và kêu gọi 
bài viết vào tháng 7 năm 2020, VANJ rất vui mừng nhận được các bài viết với chủ đề đa dạng đến 
từ các tác giả có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nội dung của các bài viết đã giới 
thiệu được các lĩnh vực thế mạnh của Nhật Bản và những công nghệ có thể giải quyết được những 
vấn đề tồn tại ở Việt Nam, đúng như mục tiêu ban đầu mà dự án đã hướng đến. 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 trên thế giới và ở Việt Nam cũng như Nhật Bản khiến cho 
nhiều hoạt động gặp trở ngại, VANJ đã hết sức cố gắng và quyết tâm để ra mắt ấn phẩm đầu tiên 
của tuyển tập. VANJ xin chúc quý độc giả tìm thấy niềm vui khi khám phá những tri thức mới 
được lan tỏa từ cuốn tuyển tập này, như chính những gì mà chúng tôi đã cảm nhận được. Dù đã 
nỗ lực để hoàn thiện tốt nhất có thể, chắc chắn cuốn tuyển tập vẫn còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi 
sẽ rất vui mừng nếu nhận được sự tương tác và đóng góp ý kiến từ quý độc giả để có thể tiếp tục 
hoàn thiện hơn nữa.  

Trong quá trình xây dựng cuốn Tuyển tập này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên, 
giúp đỡ và đồng hành từ rất nhiều cá nhân và tổ chức. Nhân dịp này, VANJ xin được dành những 
lời cảm ơn trân trọng nhất đến những tổ chức, cá nhân đã quan tâm và ủng hộ dự án trong thời 
gian qua. Trước tiên, VANJ xin trân trọng cảm ơn sự tham gia đóng góp viết bài của các tác giả 
từ rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề, vị trí công tác khác nhau nhưng cùng có chung tâm niệm vì quê 
hương đất nước. Chúng tôi rất trân trọng cảm ơn sự bảo trợ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm 
Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho dự án. Trong quá trình triển khai dự án và tiếp xúc, làm việc 
với các đối tác, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của đại diện của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ 
từ Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nhật (VJOIN) với tư cách nhà tài trợ đặc biệt và đơn vị đồng 
thành.  

VANJ xin cảm ơn Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NASATI) thuộc Bộ Khoa 
học và Công nghệ và Công ty Global Daily Vietnam, là những đơn vị đồng hành của dự án. Chúng 
tôi cũng xin dành lời cảm ơn chân thành tới sự ủng hộ tài chính từ những nhà tài trợ của dự án. 
Các nhà tài trợ kim cương của dự án gồm có các Công ty Kirin Holdings, Takasago Vietnam, và 
Jibannet Asia, nhà tài trợ vàng là Công ty Rikkei Japan, và nhà tài trợ bạc là Công ty FPT Japan 
Holdings. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ từ những cá nhân, trong đó có anh Trần 
Huỳnh Ngọc, anh Ngô Việt Anh, anh Nguyễn Kim Quyền và các cá nhân khác.  

VANJ cũng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và những lời góp ý nhận xét của đội ngũ cố vấn của 
dự án bao gồm chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, GS. Hồ Tú Bảo, Giáo sư danh dự tại Viện JAIST 
(Nhật Bản), GS. Trần Văn Thọ, Giáo sư danh dự tại Trường Đại học Waseda (Nhật Bản), PGS. 



 

 

TS. Lê Bộ Lĩnh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc 
hội.  

Và cuối cùng, VANJ xin trân trọng cảm ơn các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng các cơ 
quan truyền thông là các đơn vị sẽ truyền tải nội dung của tuyển tập này tới các độc giả ở Việt 
Nam và những cơ quan đang thực sự có nhu cầu tiếp nhận. 
 

 
Trân trọng, 

Ban Biên soạn Tuyển tập Khoa học và Công nghệ Nhật Bản 
Mạng lưới Học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ) 
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Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 của Việt Nam 
xác định: “Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh”. Chiến lược cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ 
“Đẩy mạnh phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, có 
tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn để làm động lực cho tăng trưởng 
theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với 
khu vực và thế giới”. Như vậy, Việt Nam cần khoa học công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần đổi 
mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững 
trong thập niên tiếp theo. Đặc biệt, trong quá trình đó, cần phát huy tinh thần bắt kịp, tiến cùng và 
vượt lên để Việt Nam có thể nắm bắt được những cơ hội mới, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trên 
trường quốc tế.  

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi cụ thể bằng việc ban hành 
Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo 
Quốc gia và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam nhằm quy tụ chuyên gia, trí thức người Việt 
toàn cầu tham gia vào các nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo trong nước. Việc ra đời của Tuyển tập 
Khoa học và Công nghệ Nhật Bản chính là một trong những kết quả và đóng góp đáng ghi nhận 
của Mạng lưới Học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nhật. 
Đây chính là cách tiếp cận bài bản, phù hợp để giới thiệu về những nghiên cứu khoa học, những 
ứng dụng công nghệ mới của Nhật Bản, mở ra cơ hội về khả năng “bắt kịp” thực tiễn quốc tế khi 
một hay nhiều đề tài giới thiệu trong cuốn Tuyển tập này được quan tâm, đầu tư và ứng dụng tại 
Việt Nam. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia mong rằng Tuyển tập Khoa học và Công nghệ 
Nhật Bản sẽ là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị đối với nhiều đơn vị nghiên cứu, cơ quan 
chuyên môn và đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu, ứng dụng các công nghệ, quy 
trình mới trong hoạt động sản xuất, phát triển sản phẩm. Tuyển tập đã thực sự phản ánh đúng tinh 
thần và khao khát của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, đó là chia sẻ tri thức để 
chúng ta tiệm cận ngày càng gần hơn với tiến bộ khoa học – công nghệ của thế giới, từ đó đưa 
Việt Nam “tiến cùng và vượt lên” trong những ngành, lĩnh vực có thế mạnh. Trung tâm Đổi mới 
sáng tạo Quốc gia sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và sẽ cùng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam 
trên toàn cầu lan tỏa tinh thần đóng góp này để chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động chia 
sẻ tri thức có giá trị cho Việt Nam trên con đường phát triển phía trước. 

 
Vũ Quốc Huy 

Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 
 
 
 

1 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr.120 
1 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr.235 
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Nhật Bản là quốc gia có nền khoa học và công nghệ (KH&CN) 
hàng đầu thế giới và sự phát triển của Nhật Bản là một minh chứng 
tiêu biểu cho vai trò của KH&CN. Trong những năm gần đây, số 
lượng người Việt Nam học tập, nghiên cứu, làm việc và sinh sống tại 
Nhật Bản không ngừng gia tăng, trong đó nhiều người đã trở thành 
chuyên gia hàng đầu trong một số lĩnh vực KH&CN mũi nhọn của 
Nhật Bản. 

Với mong muốn cung cấp các thông tin hữu ích về KH&CN nói 
chung, KH&CN của Nhật Bản nói riêng cho đông đảo người Việt 
trong và ngoài nước, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (NASATI), 
cùng với một số đối tác khác của Việt Nam đã đồng hành với Mạng lưới Học thuật người Việt 
Nam tại Nhật Bản (VANJ) trong việc triển khai dự án xây dựng Tuyển tập Khoa học và Công 
nghệ Nhật Bản. 

NASATI hân hạnh được cùng VANJ giới thiệu tới độc giả tuyển tập kỳ đầu tiên gồm 35 bài 
viết thể hiện sự nghiên cứu nghiêm túc, công phu, có hàm lượng tri thức cao về nhiều lĩnh vực như 
khoa học cơ bản, vật liệu, điện tử, robot, xây dựng, môi trường, nông nghiệp, y sinh và chính sách 
của các tác giả là người Việt Nam đã và đang học tập, nghiên cứu, làm việc và sinh sống tại Nhật 
Bản. Các bài viết đã giới thiệu được bức tranh toàn cảnh và xu hướng phát triển một số lĩnh vực 
KH&CN của Nhật Bản, có sự so sánh với các nước khác; một số công nghệ tiêu biểu là thế mạnh 
của Nhật Bản; thông tin của các nhóm nghiên cứu, phòng nghiên cứu tại Nhật Bản. Đặc biệt, có 
một số bài viết phân tích những ứng dụng thực tiễn của các nghiên cứu tại Nhật Bản, đồng thời 
gợi ý triển vọng và khả năng áp dụng cho Việt Nam. 

Vai trò của KH&CN càng trở nên quan trọng hơn khi nhân loại bước vào cuộc Cách mạng 4.0 
với những bước phát triển như vũ bão. Đối với Việt Nam, nắm bắt cơ hội của cuộc Cách mạng 
4.0, các công nghệ tiên tiến trên thế giới, phát huy vai trò của mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học 
trong và ngoài nước để có thể đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng 
càng trở nên cấp thiết, quan trọng. 

Với vai trò là cơ quan đầu ngành trong lĩnh vực thông tin KH&CN tại Việt Nam, NASATI 
hân hạnh giới thiệu tới bạn đọc “Tuyển tập Khoa học và Công nghệ Nhật Bản” với mong muốn 
cuốn sách sẽ là một nguồn thông tin quý giá giúp các cơ quan quản lý, các nhà hoạch định chính 
sách, các nhà khoa học Việt Nam nắm bắt tình hình KH&CN ở Nhật Bản, qua đó góp phần thúc 
đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nước. 

Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao dự án này cũng như các hoạt động khác do VANJ khởi 
xướng và thực hiện trong những năm gần đây tại Nhật Bản và Việt Nam. Đồng thời kỳ vọng VANJ 
sẽ tiếp tục dẫn dắt và đồng hành cùng các nhà khoa học đã, đang và sẽ tham gia hoạt động nghiên 
cứu tại Nhật Bản, đóng góp thiết thực hơn nữa cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ của Việt Nam. 

Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2021 
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia 

Cục Trưởng 
TS. Trần Đắc Hiến 
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Tôi rất vui mừng thấy sự lớn mạnh của cộng đồng các nhà khoa 

học, trí thức trẻ người Việt Nam tại Nhật Bản mà thành quả nghiên 
cứu gần đây phản ảnh một phần trong Tuyển tập Khoa học và Công 
nghệ Nhật Bản này. Các nhà khoa học, trí thức này là tinh hoa của 
một tập thể người Việt Nam ngày càng đông đảo tại xứ mặt trời mọc. 

Trong khoảng 10 năm nay, số người Việt Nam sang học tập và 
làm việc tại Nhật tăng nhanh. Có thể nói một phong trào Đông Du 
mới đã xuất hiện, nối tiếp hoài bão, khí khái và tinh thần yêu nước 
của người Việt Nam hơn 100 năm trước. Nhưng so với khoảng 200 
thanh niên của thời Phan Bội Châu, con số người Việt Nam sang 
Nhật Bản học tập ngày nay rất lớn. Hiện nay có trên 40 vạn người Việt Nam tại Nhật trong đó có 
tới trên 62.000 là du học sinh. Chưa có thống kê chính thức, nhưng trong đó số nghiên cứu sinh 
bậc tiến sĩ ước tính lên tới 3.000 người, và có ít nhất 1.000 người đã lấy bằng tiến sĩ, đang nghiên 
cứu sau tiến sĩ (postdoc) hoặc đã ở trong biên chế của các đại học, các cơ quan nghiên cứu và các 
công ty lớn ở Nhật. Đặc biệt tôi rất vui khi các bạn đã chung sức lập Mạng lưới Học thuật người 
Việt Nam tại Nhật Bản (Vietnamese Academic Network in Japan, VANJ) hoặc Mạng lưới Đổi 
mới Sáng tạo Việt Nhật (Vietnam Open Innovation Network, VJOIN) để hỗ trợ nhau nghiên cứu, 
hợp tác với các nhà nghiên cứu người Nhật, và nhất là để cùng hướng về tổ quốc, kết nối với hoạt 
động khoa học, đổi mới sáng tạo trong nước. 

Đổi mới sáng tạo là một điểm nhấn của chiến lược phát triển sắp tới của Việt Nam. Đây là 
chiến lược cốt lõi để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Nguồn chất xám 
phong phú của người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có trí thức, nhà khoa học trẻ người Việt tại 
Nhật, sẽ góp phần đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược cốt lõi đó. 

 
 

Tokyo, ngày 2 tháng 9 năm 2021 
GS.TS. Trần Văn Thọ 

Giáo sư danh dự, Trường Đại học Waseda 
 

 



 

 

 
LỜI TỰA 

 
Chúng ta đang cầm trên tay một cuốn sách quý– Tuyển tập Khoa 

học và Công nghệ Nhật Bản – do Mạng lưới Học thuật người Việt 
Nam tại Nhật Bản (Vietnam Academic Network in Japan, VANJ) 
phát hành với sự hợp tác của Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nhật 
(Vietnam Japan Open Innovation Network, VJOIN). Ấn bản đầu tiên 
này của Tuyển tập được thực hiện trong Dự án “Xây dựng Tuyển tập 
giới thiệu Khoa học và Công nghệ Nhật Bản” của VANJ. 

Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền khoa học và công 
nghệ hàng đầu trên thế giới. Mở cửa tiếp thu những tiến bộ của khoa 
học phương Tây từ vài thế kỷ trước, với chính sách đúng đắn, ý chí 
quật cường và miệt mài sáng tạo, nền khoa học và công nghệ Nhật 
Bản đã tiến những bước rất dài trong hơn một thế kỷ qua, là cơ sở cho sự phát triển vượt bậc của 
nền kinh tế. Sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản là niềm khâm phục và cũng là câu hỏi của rất 
nhiều người Việt Nam, tại sao một đất nước có diện tích và dân số không hơn nước ta bao nhiêu 
lại phát triển được như vậy, lại có nền khoa học và công nghệ rực rỡ như vậy? Ta có thể biết gì, 
học được gì từ nền khoa học và công nghệ của Nhật Bản? 

Ấn bản đầu tiên của Tuyển tập này là một nỗ lực trả lời cho câu hỏi trên. Ấn phẩm gồm 33 
bài viết và 2 phụ lục của các tác giả hầu hết là người Việt đã học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản 
và hiện đang làm việc tại các trường đại học, các viện nghiên cứu và các công ty của Nhật Bản. 
Các bài viết trải rộng trên nhiều lĩnh vực của khoa học và công nghệ, từ chính sách khoa học, từ 
nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu ứng dụng và phát triển trong khoa học vật liệu, điện tử, robot, 
xây dựng, môi trường, viễn thám, nông nghiệp, sinh học phân tử, y học, dược học. Các bài viết 
đều được chuẩn bị công phu và tâm huyết, đều sâu đậm mong muốn chia sẻ với quê hương những 
gì học được, biết được từ Nhật Bản. 

Những cộng đồng người Việt làm khoa học và công nghệ được hình thành khá sớm ở Pháp, 
châu Âu và Mỹ, và đã có nhiều đóng góp cho đất nước trong nhiều thập kỷ. Chỉ gần ba mươi năm 
qua mới bắt đầu có nhiều người Việt qua Nhật học tập, và dần có nhiều người làm việc trong giới 
hàn lâm và công nghiệp ở Nhật. Xây dựng gần đây nhưng Mạng lưới Học thuật người Việt Nam 
tại Nhật Bản đã có những hoạt động rất thiết thực, sôi nổi và hiệu quả. Tuyển tập này đánh dấu 
một bước trưởng thành vượt bậc cũng như mong muốn thiết tha được đóng góp kiến thức, kinh 
nghiệm cho sự phát triển đất nước của những người con đất Việt tại Nhật Bản. Kết nối con người 
và các giá trị học thuật của người Việt ở Nhật Bản với Việt Nam là những đóng góp vô giá với 
quê hương. 
 

GS. Hồ Tú Bảo 
Giáo sư, Japan Advanced Institute of Science and Technology  

(Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, 1993-2018) 
Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics  

(Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, từ 2018) 
 

 



 

 

 
LỜI TỰA 

 
Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học công nghệ và đổi 

mới sáng tạo phát triển nhanh chưa từng thấy, một thời đại đang tạo 
ra những thách thức vô cùng to lớn đối với các nước đang phát triển, 
nhưng đồng thời cũng mang lại những cơ hội cho sự phát triển và 
tiến kịp các quốc gia tiên tiến. Một trong những điều kiện để nắm bắt 
được cơ hội phát triển đó là hội nhập tích cực và toàn diện vào cộng 
đồng quốc tế, trong đó, hội nhập và tiếp thu thành tựu khoa học công 
nghệ của thế giới đóng vai trò đặc biệt quan trọng. 

Nhật Bản là một cường quốc kinh tế và khoa học công nghệ, một 
hình mẫu về việc tiếp nhận tri thức khoa học công nghệ của thế giới, 
biến các tri thức này thành nguồn lực tạo nên sự phát triển thần kỳ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 
2. Trong những thập kỷ gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển 
hết sức nhanh và ấn tượng, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong lĩnh vực văn hóa, giáo 
dục, khoa học công nghệ. Đội ngũ trí thức được đào tạo ở Nhật Bản đã và đang đóng góp quan 
trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước. Việc 
thiết lập Mạng lưới Học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản là một sáng tạo tâm huyết của các nhà 
khoa học trẻ nắm bắt kịp thời xu hướng và nhu cầu thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và giáo 
dục, góp phần chuyển tải tri thức phục vụ công cuộc phát triển nước nhà.    

Trong bối cảnh đó, chúng ta rất vui mừng với sự ra mắt của Tuyển tập Khoa học và Công 
nghệ Nhật Bản do Mạng lưới Học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (Vietnam Academic 
Network in Japan, VANJ) là đơn vị tổ chức phát hành với sự hợp tác từ Mạng lưới Đổi mới Sáng 
tạo Việt Nhật (Vietnam Open Innovation Network, VJOIN). Sự ra đời của Tuyển tập này đã đánh 
dấu bước trưởng thành vượt bậc cũng như mong muốn được đóng góp kiến thức, kinh nghiệm cho 
sự phát triển của Việt Nam của cộng đồng các nhà khoa học, trí thức người Việt tại Nhật Bản. 

Đây là ấn bản đầu tiên nhưng đã có một diện mạo khá ấn tượng với các bài viết giới thiệu 
thành tựu khoa học công nghệ Nhật Bản trong một số lĩnh vực. Các nhà khoa học, các chuyên gia, 
các nhà quản lý và sinh viên các trường đại học chắc chắn sẽ tìm được trong tuyển tập này những 
điều bổ ích cho mình và đồng thời sẽ lan tỏa những tri thức đó trong cộng đồng. 

Vạn sự khởi đầu nan. Đây là bước đi ban đầu, nhưng rất quan trọng vì tạo ra một hướng đi 
đầy triển vọng, dù gian khó nhưng hấp dẫn và chắc chắn sẽ ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng 
mong mỏi của cả người chuyển tải và những người tiếp nhận. 

Với tinh thần đó, tôi đánh giá cao và chúc mừng tập thể tác giả và ban tổ chức đã nỗ lực, tâm 
huyết thực hiện và cho ra mắt Tuyển tập đầu tiên này. Chúc sáng kiến này tiếp tục được triển khai 
với sự hưởng ứng và tham gia ngày càng đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý 
và các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học công 
nghệ trong giai đoạn mới. 

 
PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh 

Chuyên gia kinh tế và chính sách 
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH&CN và Môi trường của Quốc hội  
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GOLD SPONSOR 

Rikkeisoft thành lập vào tháng 4/2012, từ một công ty non trẻ sau hơn 8 năm phát triển đã đạt đến quy mô 1000 nhân 
viên. Rikkeisoft được bình chọn vào TOP 50 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam từ năm 2014 đến nay và cũng đã nhận 
danh hiệu Sao Khuê 4 năm liên tiếp. Hiện tại, Rikkeisoft có trụ sở tại Hà Nội, một chi nhánh ở Đà Nẵng, một chi 
nhánh ở Hồ Chí Minh và có pháp danh đặt tại Nhật Bản.  

Rikkei Japan: 
Hoạt động từ năm 2016 tại thị trường Nhật Bản, là doanh nghiệp CNTT Việt Nam lớn thứ hai tại đất nước “mặt trời 
mọc” với doanh thu lên đến hàng chục triệu USD mỗi năm. Báo chí Nhật đã đưa thông tin về Rikkeisoft như là một 
hiện tượng về các công ty CNTT của Việt Nam tại Nhật khi tốc độ phát triển của công ty này liên tục năm sau gấp đôi 
năm trước. Và những người đồng sáng lập Rikkeisoft đã được Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách những nhân 
vật nổi bật dưới 30 tuổi. 

Thời kỳ mới thành lập, Rikkeisoft bắt đầu với mảng phát triển ứng dụng mobile và theo thời gian và quá trình phát 
triển, công ty đã mở rộng thêm nhiều dịch vụ khác. Rikkeisoft từng bước mở rộng ra các mảng việc mới, từ các hệ 
thống website, lưu trữ đám mây, đến hệ thống nghiệp vụ quy mô lớn, các hệ thống quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, 
ngân hàng, các hệ thống IoT, và các công nghệ mới như AI, Blockchain… 

Trong chiến lược của Rikkeisoft thì xuất khẩu phần mềm vẫn đóng vai trò trụ cột chiến lược. Thế nhưng, Rikkeisoft 
muốn đóng vai trò là một công ty công nghệ quay trở lại Việt Nam để cung cấp các sản phẩm, giải pháp cho Việt 
Nam. Vì vậy, hiện nay, Rikkeisoft bắt đầu nghiên cứu và triển khai  sản phẩm robot cho giáo dục do bộ phận Rikkei 
AI thực hiện. Với kinh nghiệm làm về AI (trí tuệ nhân tạo) cho thị trường Nhật, Rikkeisoft đã đưa ra những kỹ sư giỏi 
để thực hiện dự án. Sở dĩ Rikkeisoft tham gia vào lĩnh vực này vì đây là lĩnh vực khó, đòi hỏi công ty phải có đủ 
nguồn lực giỏi cả phần cứng, phần mềm.  

Link website: https://rikkeisoft.com/; Link FB: https://www.facebook.com/rikkeijapan 

https://rikkeisoft.com/
https://www.facebook.com/rikkeijapan
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 Khoa học Neutrino: Hiện tại và Tương lai 
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TÓM TẮT:  
Tương tự như electron, neutrino là hạt cơ bản cấu thành nên thế 
giới vật chất. Tuy nhiên phải đến năm 1956, neutrino mới được 
quan sát bằng thực nghiệm mặc dù sự tồn tại của nó đã được tiên 
đoán từ trước đó khoảng 26 năm. Neutrino bước lên vũ đài của 
các hạt cơ bản và phá vỡ các tiền lệ trước đó, trở thành một trong 
những vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong hơn năm thập kỷ 
vừa qua và chắc chắn trong vài thập kỷ tiếp theo. Neutrino có khối 
lượng là bằng chứng cụ thể nhất cho vật lý mới bên ngoài Mô Hình 
Chuẩn của các hạt cơ bản. Neutrino tương tác rất yếu với vật chất 
và vì vậy rất khó được phát hiện, nhưng cũng vì vậy neutrino 
mang những thông tin với giá trị rất riêng và không thể thay thế. 
Nghiên cứu neutrino sẽ không chỉ mang đến niềm hi vọng mới 
trong việc hiểu thế giới hạt cơ bản, mà còn mở ra những chân trời 
mới cho khoa học neutrino với những lợi ích thiết thực cho thế 
giới chúng ta.  
 
Từ khóa: Neutrino, dao động neutrino, đối xứng vật chất-phản 
vật chất, phá vỡ CP 
 

 Sơ lược về Neutrino 
1.1. Neutrino, sinh ra từ một “lời giải tuyệt vọng”  
Trong những năm 1930, các nhà vật lý loay hoay đi tìm lời giải 
liên quan đến phổ năng lượng liên tục của electron trong phân rã 
beta, là phân rã trong đó neutron ở các hạt nhân không bền sẽ 
chuyển thành proton và sinh ra electron.  
 
Phân rã beta: Trước 1930: n → p+  +  e- 

➠   Pauli đề xuất (1930):   n → p+  +  e-   + 𝝂𝝂  
 
Từ thực nghiệm, người ta nhận thấy rằng phổ năng lượng của 
electron trong phân rã này là liên tục. Nếu chỉ electron được sinh 
ra trong phân rã này, theo định luật bảo toàn năng lượng, phổ năng 
lượng của electron cần phải xác định, chứ không thể là liên tục. 
Một số nhà vật lý đã thậm chí nghi ngờ định luật bảo toàn năng 
lượng tại thời điểm đó. W.Pauli, trong một lá thư gửi đến một hội 
nghị năm 1930 do ông không thể đến, đã đề xuất  một “lời giải 
tuyệt vọng” để giải thích sự liên tục của phổ năng lượng electron 
trong phân rã beta mà vẫn giữ được định luật bảo toàn  năng 
lượng.  Ông đề xuất sự tồn tại của một hạt không mang điện tích 
với  mô-men quay nội tại (spin) bằng 1/2, giống như electron. 
Neutrino [1] sinh ra và mang theo một phần năng lượng, cùng với 
electron, nó cho phép quá trình phân rã beta diễn ra một cách bình 
thường (năng lượng được bảo toàn). Theo tiên đoán của lý thuyết 
tương tác yếu đề xuất bởi E. Fermi năm 1933, tương tác neutrino 
với vật chất là rất yếu và W. Pauli đã cược một thùng rượu sâm 
banh cho người phát hiện ra loại hạt khó tìm này.   
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Mãi đến năm 1956, neutrino mới lần đầu tiên tìm thấy 
qua thí nghiệm tiến hành bởi F. Reines và C. L. Cowan  
với nguồn phản-neutrino sinh ra từ một lò phản ứng 
hạt nhân. W. Pauli giữ lời hứa của mình và gửi thùng 
rượu sâm banh đến cho F. Reines và C. L. Cowan.  
 
Chín mươi năm sau khi sự tồn tại của mình được hé 
mở, neutrino vẫn là một trong những hạt cơ bản bí ẩn 
nhất và là một trong những chủ đề rất nóng của vật lý 
đương đại. 
 
1.2. Neutrino, kẻ phá bĩnh hay chìa khóa của hi 
vọng? 
Năm 1958 tính thuận tay (một tính chất lượng tử biểu 
thị hướng của spin so với chiều chuyển động ) của 
neutrino được đo bởi M. Goldhaber và các đồng 
nghiệp, và một kết luận được đưa ra rằng 100% 
neutrino là thuận trái (chiều spin ngược hướng với 
chiều chuyển động), xem minh họa ở Hình 1. Điều này 
cũng ám chỉ là neutrino không có khối lượng bởi vì 
nếu neutrino có khối lượng, theo lý thuyết tương đối 
hẹp, vận tốc sẽ luôn nhỏ hơn vận tốc ánh sáng trong 
chân không và vì vậy với người quan sát di chuyển 
với vận tốc ánh sáng, neutrino sẽ trở thành thuận phải 
(điều này sẽ trái với quan sát của M. Goldhaber và 
các đồng nghiệp).  
 
Trong nhiều thập kỉ, neutrino vì vậy được cho là 
không có khối lượng và điều này được thiết lập trong 
Mô Hình Chuẩn (MHC), xem tổng hợp ở Hình 2, của 
các hạt vật chất cơ bản (bao gồm 6 hạt quark, 6 hạt 
lepton) và các hạt truyền tương tương tác (photon 
truyền tương tác điện từ, W+/- và Z boson truyền 
tương tác yếu và 8 gluons truyền tương tác mạnh). 
 
MHC đã rất rất thành công trong việc thống nhất ba 
trong bốn tương tác mà chúng ta biết đến: tương tác 
điện từ, tương tác yếu, tương tác mạnh. Mặc dù MHC 
không tiên đoán khối lượng của các hạt cơ bản, nó 
đưa ra một cơ chế gọi là cơ chế Higgs cho phép các 
hạt có thể có khối lượng thông qua tương tác Yukawa 
giữa các hạt Higgs và các hạt cơ bản. Việc phát hiện 
ra hạt Higgs (hạt vô hướng, trung hoà, spin bằng 0) , 
hay còn gọi là hạt của Chúa, năm 2012 với máy gia 
tốc lớn LHC ở châu Âu là một trong những tiên đoán 
thành công của MHC. Photon không tương tác với 

hạt Higgs và vì vậy không có khối lượng. MHC tiên 
đoán neutrino không có khối lượng do không tương 
tác với hạt Higgs. MHC mặc dù rất thành công, không 
có câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản như sự tồn tại 
của vật chất tối và năng lượng tối, sự bất đối xứng giữa 
vật chất và phản vật chất trong vũ trụ, v.v. Và vì vậy 
có vẻ các nhà vật lý rơi vào bế tắc khi không có dấu 
hiệu vật lý mới nào từ các phép đo với máy gia tốc lớn 
LHC.  
 
Năm 1998 một lần nữa neutrino làm ngỡ ngàng thế 
giới vật lý. Trong hội nghị Neutrino’98 tổ chức ở Nhật 
Bản, GS. T. Kajita cùng các đồng nghiệp ở thí nghiệm 
Super-Kamiokande công bố quan sát thành công hiện 
tượng dao động neutrino, hiện tượng lượng tử chỉ xảy 
ra khi neutrino có khối lượng. Với công bố này, và 
những kiểm nghiệm sau đó từ các thí nghiệm khác, 
GS. T.Kajita nhận giải thưởng Nobel cùng với GS. M. 
Donald  năm 2015. Neutrino có khối lượng và điều này 
trái với tiên đoán của MHC. Đây là bằng chứng thực 
nghiệm đầu tiên và cho đến hiện tại vẫn là duy nhất 

 
Hình 1. Các hạt vật chất có khối lượng thông thường có cả thuận trái và thuận phải, riêng chỉ có 

neutrino là thuận trái được phát hiện còn thuận phải thì chưa 

 
 

 
Hình 2. Mô Hình Chuẩn [2] của các hạt cơ bản 

với các hạt vật chất (còn gọi là fermion, với 6 hạt 
quark và 6 lepton) và các hạt truyền tương tác 
(còn gọi là boson, với photon truyền tương tác 

điện từ, W+/- và Z boson truyền tương tác yếu và 8 
gluons truyền tương tác mạnh) 



 

 

khẳng định rằng MHC là không hoàn hảo. Neutrino có 
khối lượng, nhưng khối lượng của chúng rất nhỏ, nhỏ 
hơn electron khoảng 10,000 lần, xem thêm ở Hình 3. 
Tại sao lại như vậy? Liệu neutrino có khối lượng qua 
cơ chế Higgs hay là là một cơ chế khác chưa được biết 
đến? Các nhà vật lý lấy làm phấn kích với khả năng là 
neutrino là một kẻ phá bĩnh vĩ đại, không tuân theo 
MHC và vì vậy những hiểu biết với neutrino sẽ cho 
phép họ hi vọng tìm ra chìa khoá để tiến lên mô hình  
thống nhất tương tác hoàn chỉnh hơn MHC. 
 

 Những điều chúng ta biết về Neutrino 
2.1. Những hiểu biết cơ bản 
• Neutrino là một loại hạt cơ bản không thể bị chia 

nhỏ thành các phần nhỏ hơn, tương tự như electron 
và các hạt quark cấu thành nên proton và neutron.  
 

• Có 3 loại neutrino đã được thực nghiệm phát hiện, 
tương ứng với 3 loại vị (flavor, là một số lượng tử), 
neutrino vị electron (kí hiệu 𝝂𝝂e), neutrino vị muon 
(kí hiệu  𝝂𝝂𝝻𝝻) và neutrino vị tau (kí hiệu 𝝂𝝂𝝉𝝉). 

 

• Neutrino được tin là đã được tạo ra chỉ chưa đến một 
giây sau Vụ Nổ Lớn (Big Bang). Vì neutrino tương 
tác rất yếu với vật chất, phần lớn những neutrino này 
vẫn còn tồn tại trong vũ trụ với mật độ vào cỡ 300 
hạt trên một cm3. Cùng với các nguồn neutrino khác, 
như được tổng hợp ở Hình 4, mật độ trung bình của 
neutrino trong vũ trụ vào khoảng 330 hạt trên một 
cm3, gấp cỡ 1 tỷ lần mật độ trung bình của proton. 
Chính vì thế, mặc dù khối lượng neutrino (cỡ eV) 
chỉ cỡ 1 phần tỷ khối lượng proton (cỡ GeV), thì 
tổng khối lượng của neutrino trong vũ trụ là cùng cỡ 
khối lượng của tất cả các ngôi sao gộp lại!  Neutrino 
chắc hẳn phải có vai trò rất lớn trong sự tiến triển 
của vũ trụ. 

 
• Có khoảng một nghìn tỷ (1012) neutrino đi qua cơ 

thể chúng ta mỗi giây, phần lớn chúng được sinh ra 
từ phản ứng tổng hợp hạt nhân bên trong lõi của Mặt 
trời. Tuy nhiên do neutrino tương tác rất yếu với vật 
chất, hầu hết chúng đi qua cơ thể chúng ta mà không 
để lại bất kì dấu vết gì. 

 

 
 

Hình 3. Thang khối lượng (ở đây vận tốc ánh sáng c=1) của các hạt cơ bản [3]. So với các hạt cơ bản 
khác, neutrino có khối lượng nhỏ một cách “bất thường” 

 

 
Hình 4. Tổng hợp [4] các nguồn sinh ra neutrino có mặt ở trái đất theo thang của năng lượng, trải dài từ 

10-6 eV đến 1019 eV 

 
 



 

 

• 99% năng lượng của các vụ nổ siêu tân tinh 
(supernova) được giải phóng qua neutrino. Ánh 
sáng chói loà từ các vụ nổ sao này mà nhờ đó chúng 
ta có thể quan sát được bằng mắt thường hay với các 
ống kính trợ giúp chỉ mang đi chưa đến 1% năng 
lượng liên kết của ngôi sao đó. Nguồn gốc của các 
nguyên tố nặng trên trái đất như cacbon trong xương 
của chúng ta, kim loại trong máy tính chúng ta dùng, 
đều được hình thành trong các lõi của các ngôi sao 
và bị phân tán trong vũ trụ khi các vụ nổ sao diễn ra. 
Nghiên cứu neutrino từ các vụ nổ siêu tân tinh đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc tìm hiểu nguồn gốc 
các kim loại nặng trên trái đất.  

 
2.2. Dao động neutrino và các tham số cơ bản 
Neutrino có thể thay đổi vị lepton khi di chuyển ví dụ 
như từ neutrino vị muon (𝝂𝝂𝝻𝝻) sang neutrino vị electron 
(𝝂𝝂e). Hiện tượng này được gọi là dao động neutrino. 
Một cách giải thích đơn giản nhất cho hiện tượng này 
đó là các neutrino có vị xác định (𝝂𝝂e,𝝂𝝂𝝻𝝻) là trạng thái 
chồng chập lượng tử của các trạng thái riêng neutrino 
có khối lượng xác định (𝝂𝝂1, 𝝂𝝂2) với khối lượng tương 
ứng (m1, m2), với mức độ trộn được đặc trưng bởi góc 
trộn 𝜃𝜃 như minh họa ở Hình 5. 
Trong chân không, các trạng thái riêng khối lượng  
(𝝂𝝂1,𝝂𝝂2 ) được truyền đi như những sóng phẳng với pha 
phụ thuộc vào năng lượng Ei, động lượng 𝑝𝑝𝑖𝑖

⃗
, và 

khoảng cách, thời gian truyền đi (𝑡𝑡,𝑥𝑥
⃗
)|𝜈𝜈𝑖𝑖(𝑡𝑡) >=

𝑒𝑒−𝑖𝑖(𝐸𝐸𝑖𝑖𝑡𝑡−𝑝𝑝𝑖𝑖
⃗
𝑥𝑥
⃗

)|𝜈𝜈𝑖𝑖(0) >. Từ đây có thể tính được xác suất 
chuyển vị 𝑃𝑃(𝜈𝜈𝜇𝜇 → 𝜈𝜈𝑒𝑒) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠22𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 � 𝐿𝐿

4𝐸𝐸
(𝑚𝑚2

2 −

𝑚𝑚1
2)�. Điểm mấu chốt ở đây cho phép hiện tượng dao 

động neutrino diễn ra đó là các trạng thái riêng có khối 
lượng khác nhau, đồng nghĩa với việc là tồn tại 
neutrino có khối lượng. Trên thực tế, 3 vị neutrino 
(𝝂𝝂e,𝝂𝝂𝝻𝝻 , 𝝂𝝂𝞃𝞃 ) đã được phát hiện và theo lý thuyết được 
chấp nhận rộng rãi hiện tại, có 3 trạng thái neutrino 
riêng có khối lượng nhất định (𝝂𝝂1, 𝝂𝝂2, 𝝂𝝂3) và liên hệ với 
3 vị neutrino qua một ma trận trực giao (unitary) 3x3 
gọi là ma trận Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata 
(PMNS). Ma trận này được tham số hoá bởi 3 góc trộn 
(𝜃𝜃12, 𝜃𝜃13, 𝜃𝜃23) và một pha vi phạm đối xứng CP, 𝛿𝛿CP, 
đặc trưng cho sự khác nhau giữa dao động neutrino và 
dao động phản-neutrino, sẽ được thảo luận kĩ hơn ở 
phần sau.  
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(ở đây dấu * chỉ liên hợp phức) 

 
Ngoài bốn tham số này, xác suất chuyển đổi vị của 
neutrino còn phụ thuộc vào bình phương khối lượng 
𝛥𝛥𝑚𝑚21

2 = (𝑚𝑚2
2 −𝑚𝑚1

2)  và 𝛥𝛥𝑚𝑚31
2 = (𝑚𝑚3

2 −𝑚𝑚1
2) . Cho 

đến thời điểm hiện tại, người ta biết 𝛥𝛥𝑚𝑚21
2 ∼ 7.4 ×

10−5eV2/𝑐𝑐4 trong khi đó  |𝛥𝛥𝑚𝑚31
2 | ∼ 2.5 × 10−3eV2/

𝑐𝑐4. Chú ý ở đây chúng ta biết giá trị  |𝛥𝛥𝑚𝑚31
2 |nhưng 

chúng ta không biết nếu 𝑚𝑚3 > 𝑚𝑚1  hay 𝑚𝑚3 < 𝑚𝑚1 . 
Trường hợp đầu, người ta gọi là thứ tự khối lượng 
chuẩn, trong khi trường hợp thứ hai người ta gọi là 
neutrino thứ tự ngược. Bảng 1 tổng kết lại những hiểu 
biết hiện tại của chúng ta về các tham số liên quan đến 
dao động neutrino. Dựa trên các kết quả này, ma trận 
trộn lepton PMNS được xây dựng và biểu diễn như ở 
Hình 6 với sự so sánh tương quan với ma trận trộn 
CKM của các hạt quark. Chúng ta có thể thấy rằng hai 
ma trận trộn này là khác nhau và các nhà khoa vẫn 
đang đang tìm hiểu bí ẩn phía sau.  
 
2.3. Những câu hỏi mở trong vật lý neutrino 
Dưới đây là một số câu hỏi chủ đạo mà các nhà vật lý 
neutrino đang cố gắng tìm hiểu. Neutrino luôn mang 
đến những bất ngờ và rất có thể trên con đường đi tìm 
lời giải cho những câu hỏi này, những bí ẩn khác của 
neutrino lại được hé lộ.   
• Làm sao neutrino có khối lượng? Liệu neutrino có 

khối lượng giống cái cách mà các hạt khác có khối 
lượng hay nó có từ một cơ chế khác? Neutrino là hạt 
duy nhất có khả năng là hạt Majorana, là loại hạt 
mà trạng thái của hạt và và trạng thái của phản hạt 
là không phân biệt. Trong khi đó các loại hạt khác, 
trạng thái hạt và phản hạt là có thể phân biệt được, 
hay còn được gọi là hạt Dirac. Việc hiểu được bản 
chất khối lượng của neutrino là một trong những ưu 
tiên hàng đầu của vật lý neutrino.    

 
  
Bảng 1. Kết quả đo các tham số dao động neutrino dựa vào số liệu từ nhiều thí nghiệm neutrino [5]

𝜃𝜃12 [o]  𝜃𝜃13 [o]  𝜃𝜃23 [o] 𝛿𝛿CP [o] 𝛥𝛥𝑚𝑚21
2 [eV2/𝑐𝑐4]  𝛥𝛥𝑚𝑚31

2 [eV2/𝑐𝑐4] 

33.44−0.75
+0.78 8.57−0.12

+0.13 49.0−1.4
+1.1 197−24+27 7.42−0.20

+0.21 × 10−5 2.514−0.027
+0.028 × 10−3 
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Hình 5. Minh họa sự trộn giữa các trạng thái 
riêng khối lượng và  trạng thái riêng có vị xác 

định của neutrino. 



 

 

• Liệu neutrino có phá vỡ đối xứng CP? Nếu có, liệu 
nó có thể là chìa khoá giải quyết cho câu hỏi vì sao 
vũ trụ vật chất được sinh ra? Trong phần tiếp theo, 
chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này sâu hơn. 

 
• Neutrino có khối lượng nhưng khối lượng tuyệt đối 

của neutrino là bao nhiêu? Người ta biết rằng 
neutrino có khối lượng rất nhỏ, nhưng bởi vì mật độ 
neutrino rất nhiều, nó có ảnh hưởng rất lớn đến sự 
phát triển của vũ trụ.  

 
• Liệu có tồn tại loại neutrino thứ 4 ngoài 3 loại vị 

neutrino mà chúng ta biết đến? Có rất nhiều thí 
nghiệm trên thế giới đang và sẽ được xây dựng để 
kiểm tra những câu hỏi mở ở trên. Những thí nghiệm 
lớn với sự tham gia của hàng trăm đến hàng nghìn 
nhà vật lý quốc tế phải kể đến như thí nghiệm DUNE 
ở Mỹ, Hyper-Kamiokande ở Nhật Bản, JUNO ở 
Trung Quốc, INO ở Ấn Độ, cùng với rất nhiều thí 
nghiệm có quy mô nhỏ hơn với sự tham gia của rất 
nhiều nước trên thế giới. Việt Nam, cụ thể là viện 
IFIRSE, từ 2017 đã tham gia thí nghiệm T2K, một 
thí nghiệm quốc tế về neutrino với gần 500 nhà khoa 
học quốc tế đến từ 12 nước trên thế giới, mở ra 
những tiềm năng phát triển khoa học neutrino ở Việt 
Nam.    

 
 Phá vỡ đối xứng CP và sự hình hành vũ trụ vật 

chất 
3.1. Bất đối xứng CP và sự hình thành vũ trụ vật chất 
Đối xứng CP (C được lấy từ tiếng Anh Charge - điện 
tích và P là từ Parity - trái phải hay chẵn lẻ) là đối xứng 
trong đó các định luật vật lý không thay đổi nếu ta thay 
hạt bằng phản hạt và đổi toạ độ vật lý từ trái sang phải. 
Do tại thời điểm ban đầu của vũ trụ, số lượng vật chất 
và phản vật chất được cho là cân bằng do các định luật 
vật lý về cơ bản là đối xứng giữa vật chất và phản vật 
chất. Nếu tất cả các quá trình vật lý xảy ra với vật chất 
và phản vật chất là hoàn toàn như nhau, chúng ta sẽ 
không có vũ trụ vật chất như ngày nay bởi vì vật chất 
và phản vật chất phân hủy lẫn nhau khi chúng gặp 
nhau. Đối xứng CP vì vậy cần phải bị vi phạm để tạo 

ra sự bất đối xứng giữa vật chất và phản vật chất như 
được minh họa ở Hình 7. 
Và thật sự năm 1964, J. Cronin,V. Fitch và các đồng 

nghiệp đã lần đầu tiên quan sát phá vỡ đối xứng CP 
qua phân rã của hạt Kaon K0 (là hạt cấu thành nên từ 
một hạt quark và một phản quark) và nhận giải thưởng 
Nobel năm 1980. Từ đó đến nay các nhà vật lý cũng 
đã quan sát thấy vi phạm CP ở các loại hạt quark khác 
nhau. Tuy nhiên mức độ vi phạm CP ở các hạt quark 
không đủ lớn để giải thích sự bất đối xứng giữa vật 

 
Hình 6. So sánh ma trận trộn đo từ dao động neutrino, ma trận trộn lepton PMNS (trái) và ma trận trộn 
CKM của hạt quark [6].  Bán kính đường tròn tỉ lệ với giá trị của phần tử ma trận. Có thể thấy là hai ma 

trận có khác biệt rõ ràng và ý nghĩa vật lý đằng sau vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ 

 
 

 
Hình 7. Khi vũ trụ vừa mới bắt đầu, số lượng vật chất 
và phản vật chất là như nhau vì chúng cùng tuân theo 
những định luật vật lý như nhau. Tuy nhiên để tạo ra 
vũ trụ vật chất như ngày nay chúng ta quan sát được, 
phải tồn tại một quá trình cho phép sự bất đối xứng 
giữa vật chất và phản vật chất xảy ra, và vì vậy vật chất 
được tạo ra nhiều hơn so với phản vật chất. Khi vật 
chất và phản vật chất gặp nhau, chúng phân huỷ lẫn 
nhau và để lại gần như chỉ vật  chất, là khơi nguồn cho 
sự hình thành các thiên hà, các sao, hành tinh .. và trái 
đất của chúng ta. Neutrino, cụ thể là phá vỡ đối xứng 
CP của neutrino, có thể là chìa khoá để mở ra câu trả 
lời cho câu hỏi rất cơ bản và tối quan trọng này. 



 

 

chất và phản vật chất trong vũ trụ. Chính vì vậy các 
nhà vật lý tin rằng có một nguồn vi phạm CP khác. Vi 
phạm CP ở neutrino là một trong số đó. Ý tưởng xuất 
phát là về hệ sinh lepton (leptogenesis) ở đó tại thời 
điểm sau khi vụ nổ Big Bang tồn tại những hạt lepton 
trung hoà nặng, cũng chính là phản hạt của nó tức là 
loại hạt Majorana. Những hạt này phân rã thành hạt và 
phản hạt nhưng do vi phạm đối xứng CP, nên số lượng 
hạt và phản hạt là không bằng nhau. Loại hạt này cũng 
được tiên đoán bởi cơ chế “đòn bẩy” giải thích khối 
lượng nhỏ bất thường của neutrino.  
 
3.2. Đo pha đối xứng CP với thí nghiệm T2K 
Để tìm kiếm phá vỡ CP, thông thường quá trình với 
hạt và phản hạt được so sánh với nhau. Tuy nhiên 
phương pháp này thường chỉ áp dụng khi hạt và phản 
hạt là phân biệt được. Như nói ở trên neutrino có khả 
năng là hạt Majorana, tức là hạt và phản hạt là giống 
nhau. Việc tìm kiếm vi phạm đối xứng CP với neutrino 
được tiến hành thông qua quá trình dao động neutrino 
bằng cách so sánh xác suất chuyển đổi của neutrino có 
vị alpha 𝝂𝝂⍺  thành neutrino có vị beta 𝝂𝝂β và xác suất 
của quá trình CP tương ứng. Trong môi trường chân 
không, mối liên hệ giữa hai xác suất này được thể hiện 
qua 

𝑃𝑃(𝜈𝜈𝛼𝛼→𝜈𝜈𝛽𝛽) = 𝑃𝑃(𝜈𝜈𝛼𝛼→𝜈𝜈𝛽𝛽)(𝛿𝛿CP → −𝛿𝛿CP) 
 
Khi đo trong môi trường vật chất, cần phải tính đến 
tương tác giữa vật chất và môi trường, được thể hiện 
qua một thế hiệu dụng tương tác 𝑉𝑉mat. 
 

𝑃𝑃(𝜈𝜈𝛼𝛼→𝜈𝜈𝛽𝛽) = 𝑃𝑃(𝜈𝜈𝛼𝛼→𝜈𝜈𝛽𝛽)(𝛿𝛿CP → −𝛿𝛿CP,𝑉𝑉mat. → −𝑉𝑉mat.) 
 
Nếu phép đo có thể khẳng định 𝛿𝛿CP ≠ 0 thì cũng có 
nghĩa là CP bị vi phạm trong dao động neutrino.  
 
T2K là một thí nghiệm quốc tế được đặt ở Nhật Bản 
được xây dựng để đo dao động neutrino bằng cách tạo 
ra một nguồn neutrino vị muon 𝝂𝝂𝝻𝝻 với máy gia tốc 
được đặt ở bờ đông của Nhật Bản và sử dụng máy dò 
Super-Kamiokande cách đó 295km về phía tây. Để đo 
pha phá vỡ đối xứng CP, 𝛅𝛅CP, T2K so sánh xác suất 
xuất hiện neutrino vị electron 𝝂𝝂e từ nguồn neutrino vị 
muon 𝝂𝝂𝝻𝝻 trong máy đo với xác suất xuất hiện phản-
neutrino vị electron 𝜈𝜈𝑒𝑒  từ nguồn phản-neutrino vị 
muon 𝜈𝜈𝜇𝜇. Nguyên lý đo được thể hiện ở Hình 8. Kết 
quả đo với số liệu lấy đến năm 2018 được tóm tắt ở 
Hình 9. 
 
T2K loại bỏ giá trị bảo toàn của 𝛅𝛅CP, 𝛿𝛿CP = 0, +𝜋𝜋,−𝜋𝜋,  
với độ tin cậy lớn hơn 95%. Đây là lần đầu tiên, một 
thí nghiệm về neutrino công bố kết quả phép đo pha 
phá vỡ đối xứng 𝛅𝛅CP. Kết quả hiện tại vẫn chưa đủ tin 
cậy về mặt thống kê để công bố là đã tìm thấy bằng 
chứng vi phạm phá vỡ đối xứng CP và sẽ cần thêm số 
liệu để kiểm chứng kết quả này. Nếu kết quả này được 
kiểm chứng là đúng, đây sẽ là một bước đột phá lớn 
trong hiểu biết của nhân loại không chỉ về thế giới hạt 
cơ bản mà còn có thể ở một thái cực khác, sự hình 
thành của vũ trụ vật chất.  

 

 

Hình 8. Nguyên lý đo pha vi phạm đối xứng CP: đo xác suất chuyển vị neutrino và quá trình tương ứng với 
phản-neutrino; sự chênh lệch giữa 2 quá trình này nếu quan sát được sẽ ám chỉ 𝛿𝛿CP ≠ 0 hay neutrino vi 
phạm đối xứng CP. Hình phải thể hiện xác suất chuyển vị theo một hàm của năng lượng với các giá trị khác 
nhau của pha phá vỡ đối xứng CP, 𝛅𝛅CP cho thấy thí nghiệm T2K nhạy với tham số này. 



 

 

 Vai trò của khoa học Neutrino 
“Tôi không nói rằng Neutrino sẽ là một thứ thiết thực, 
nhưng có một mô hình được tôn vinh theo thời gian đó 
là: khoa học đi trước, và sau đó công nghệ xuất hiện, 
cùng với nhau tạo ra sự khác biệt to lớn trong cách 
chúng ta sống”- Fredrick Reines, giải thưởng Nobel, 
đồng phát hiện ra neutrino, NYT 1997. 
 
Neutrino không chỉ là chìa khoá hi vọng cho vật lý mới 
ngoài MHC của các hạt cơ bản hay có thể là chìa khoá 
cho lời giải của câu hỏi vì sao vũ trụ vật chất được tạo 
nên, neutrino còn có vai trò quan trọng trong vũ trụ 
học, Thiên văn học, khoa học trái đất và là một công 
cụ đặc biệt cho an ninh quốc gia.  
 
Cũng như các hạt cơ bản khác, neutrino, ước tính với 
khoảng 1087 hạt [10], được sinh ra chỉ vài tích tắc sau 
vụ nổ Big Bang và tại thời điểm ban đầu (khoảng 1 
giây sau vụ nổ) duy trì quá trình cân bằng nhiệt với 
plasma nguyên thủy của vũ trụ như photon, electron, 
positron, v.v..Tại thời điểm này, sự phân bố của 
neutrino ở các cấp năng lượng tuân theo thống kê 
Fermi-Dirac cho các hạt đồng nhất có spin bán nguyên 
và nhiệt độ của neutrino và photon là như nhau. Cùng 
với thời gian, vũ trụ giãn nở (được mô tả bởi hệ số giản 
nở Hubble) và nhiệt độ giảm xuống, kéo theo tỷ lệ 
tương tác của các hạt cũng giảm. Một khi tỷ lệ tương 
tác của hạt nhỏ hơn tỷ lệ giãn nở của vũ trụ, hạt đó sẽ 

bị tách ra khỏi plasma nguyên thủy: số lượng hạt 
không thay đổi và cùng một nhiệt độ, và mật độ hạt 
đơn thuần giảm xuống do vũ trụ giãn nở trong khi tỉ số 
mật độ hạt trên mật độ photon là không thay đổi. 
Neutrino tương tác yếu nhất cũng đồng nghĩa là 
neutrino bị tách ra khỏi plasma nguyên thủy sớm nhất. 
Theo tính toán, neutrino bị tách rời khỏi plasma 
nguyên thủy ở nhiệt độ khoảng 10 tỷ độ K (tương ứng 
với mức năng lượng ~ 1 MeV, E~kBT với kB là hàng 
số Boltzman), và tạo nên một bức xạ nền neutrino vũ 
trụ gọi là CNB, tương tự như bức xạ nền vi sóng CMB 
mà chúng ta có thể quen thuộc. Mối quan hệ nhiệt độ 
giữa hai bức xạ nền này được thể hiện qua công thức 
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𝑇𝑇𝛾𝛾 . Công thức này vẫn đúng cho đến 
ngày nay, cũng có nghĩa là với nhiệt độ bức xạ nền vi 
sóng CMB cỡ 2.725 K, nhiệt độ bức xạ nền neutrino 
CNB là cỡ 1.75 K.  Cho đến thời điểm hiện tại, bức xạ 
nền neutrino vẫn chưa được phát hiện trong thực 
nghiệm. Tuy vậy, có thể nhận định rằng neutrino có 
ảnh hưởng trực tiếp đến những quan sát vũ trụ học, cụ 
thể là lịch sử giãn nở vũ trụ  tại thời điểm cân bằng 
giữa vật chất và bức xạ và ảnh hưởng của bức xạ nền 
neutrino lên sự hình thành cấu trúc lớn của vũ trụ. Vì 
vậy hiểu các tính chất của neutrino giúp chúng ta hiểu 
hơn về vũ trụ và ngược lại bằng cách đo chính xác 
những thông số và cấu trúc của vũ trụ, nó cũng giúp 
chúng ta tìm hiểu thêm về loại hạt đặc biệt này.  

 
Hình 9. Kết quả đo pha vi phạm đối xứng CP thông qua hiện tượng dao động neutrino và dao động phản-
neutrino với thí nghiệm T2K được công bố trên tập san Nature [7]. Hình trái so sánh số liệu đo với kết quả 
mô phỏng tại các giá trị 𝛅𝛅CP khác nhau của chuyển vị neutrino (hình trên) và chuyển vị phản-neutrino (hình 
dưới). Hình phải là độ tin cậy của tham số 𝛅𝛅CP trong sự tương quan với tham số góc trộn 𝜃𝜃13 được rút ra 
từ số liệu. 

 



 

 

Năm 2002 giải thưởng Nobel vật lý được trao cho GS. 
Raymond Davis và GS. Masatoshi Koshiba cho những 
đóng góp tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu Thiên 
văn học với neutrino. Với GS. Davis đó là sự phát hiện 
neutrino từ mặt trời, qua đó khẳng định rằng năng 
lượng mà mặt trời sinh ra đến từ quá trình tổng hợp hạt 
nhân diễn ra trong lõi của nó. Hình ảnh mặt trời được 
xây dựng bởi máy dò neutrino có thể thấy ở   bên trái 
của Hình 10. GS Koshiba, với máy dò Kamioka, 
không chỉ khẳng định quan sát của GS. Davis về sự 
tồn tại của neutrino từ mặt trời, mà còn lần đầu tiên 
phát hiện ra neutrino từ vụ nổ siêu tân tinh năm 1987, 
cách trái đất khoảng 168,000 năm ánh sáng. Có đến 
99% năng lượng của vụ nổ siêu tân tinh được cho là 
mang đi bởi neutrino trong khoảng vài chục giây bùng 
cháy, và chỉ 1% năng lượng còn lại là ánh sáng mà 
chúng ta có thể quan sát thấy trên bầu trời. Bên cạnh 
đó, do neutrino tương tác rất yếu với vật chất, neutrino 
có thể rất nhanh chóng thoát ra khỏi bề mặt của ngôi 
sao (nhanh hơn ánh sáng do ánh sáng tương tác với 
môi trường đậm đặc ở trong lõi của ngôi sao) và đi đến 
trái đất. Ước tính tần suất xuất hiện vụ nổ sao trong 
thiên hà giống thiên hà của chúng ta là một trong mười 
đến năm mươi năm. Từ sau vụ nổ 1987 đến nay, các 
nhà khoa học chưa quan sát được thêm một vụ nổ siêu 
tân tinh nào. Nếu một vụ nổ tương tự như vụ nổ năm 
1987 diễn ra, thay vì quan sát thấy khoảng vài chục sự 
kiện neutrino trong máy đo như trước đây, những máy 
dò neutrino hiện đại với kích thước lớn hơn rất nhiều 
có thể quan sát thấy hàng nghìn đến hàng chục nghìn 
sự kiện neutrino. Đó thực sự sẽ là những thông tin cực 
kì quý giá bởi nó cho phép chúng ta hiểu thêm về quá 
trình sụp đổ của ngôi sao, hay hệ quả của nó, sự hình 
thành của các sao neutron và lỗ đen. Neutrino là một 
sứ giả thiên văn tuyệt vời. Năm 2018, trạm quan sát 
neutrino IceCube ở Nam Cực công bố việc tìm thấy 
một sự kiện neutrino có năng lượng cực lớn vào ngày 
22 tháng 9 năm 2017, trùng hợp về hướng đi và thời 
gian với nguồn tia X năng lượng cao được biết đến 
trước đó là plazar TXS 0506+056, một thiên hà với 

một hố đen khổng lồ ở trung tâm, cách trái đất khoảng 
3.7 tỷ năm ánh sáng. Phát hiện đã mở ra một chương 
mới trong ngành Thiên văn học: thiên văn đa sứ giả! 
 
Năm 2005, thí nghiệm KamLAND [11] phát hiện ra 
phản neutrino sinh ra bởi quá trình phân rã beta bên 
trong lòng trái đất bởi các nguyên tố như Kali (40K), 
Thori (232Th), Urani (238U), v.v. , gọi là neutrino địa 
chất (geoneutrino). Năm năm sau, thí nghiệm 
Borexino [12] đã khẳng định phát hiện loại neutrino 
này với độ tin cậy cao hơn, mở ra một hướng đi mới 
cho khoa học trái đất: sử dụng neutrino như là một 
nhiệt kế của trái đất. Bên cạnh một lượng nhiệt khổng 
lồ nhận được từ mặt trời, trái đất cũng sinh ra một 
lượng nhiệt với công suất khoảng 46 triệu triệu oát 
(1012 W)13). Một phần năng lượng đến từ phân rã beta 
và các nhà khoa học hiện tại vẫn chưa chắc chắn phần 
đóng góp và sự phân bố của nó trên trái đất. Việc đo 
được neutrino địa chất sẽ giúp chung ta trả lời những 
câu hỏi này. Ngành khoa học địa chất neutrino 
(geoneutrino science) vẫn còn rất mới mẻ, tuy nhiên 
hứa hẹn có nhiều đóng góp quan trọng cho hiểu biết 
của chúng ta về trái đất, thành phần của nó, sự hình 
thành của trái đất trong hệ Mặt Trời và tương lai của 
nó. 
 
Neutrino lần đầu tiên (năm 1956) được phát hiện ra 
nhờ nguồn neutrino từ lò phản ứng hạt nhân, và giờ 
đây với những hiểu biết mà chúng ta có được sau hơn 
năm thập kỷ và những tiến bộ về công nghệ phát hiện 
ánh sáng yếu và xử lý tín hiệu, neutrino trở thành một 
công cụ để giám sát họat động của chính những lò 
phản ứng hạt nhân, trở thành một công cụ đặc biệt cho 
an ninh quốc gia. Do neutrino tương tác rất yếu với vật 
chất, một số lượng rất lớn neutrino sinh ra (cỡ 1020 trên 
một giây và tỷ lệ với công suất của lò phản ứng) khi 
một quốc gia nào đó chạy lò phản ứng hạt nhân cho 
những mục đích không minh bạch như làm giàu Urani 
cho việc tạo ra vũ khí hạt nhân, sẽ không thể bị giữ lại 
ở bên trong biên giới của quốc gia đó. Bằng cách đặt 

 
 
Hình 10. Bên trái là hình ảnh mặt trời dưới “ánh sáng” (tín hiệu) neutrino quan sát bởi thí nghiệm Super-
Kamiokande [8], nằm sâu 1000 m dưới lòng đất. Bên phải là bản đồ mô phỏng mật độ neutrino sinh ra từ 
các lò phản ưng hạt nhân [9]. 

 



 

 

máy dò neutrino, ví dụ, ở gần biên giới của quốc gia 
đó, một quốc gia láng giềng có khả năng phát hiện ra 
nếu quốc gia đó đang chạy lò phản ứng hạt nhân hay 
không. Bên phải của Hình 10 hiển thị bản đồ neutrino 
sinh ra từ các lò phản ứng hạt nhân trên thế giới, cho 
thấy sự hiểu biết tường tận của chúng ta về lượng 
neutrino sinh ra dựa trên những lò hạt nhân đã được 
công bố. Một khi máy dò cho thấy sự vượt trội của sự 
kiện neutrino quan sát được so với dự đoán, điều đó 
cũng có nghĩa là có những họat động hạt nhân không 
được minh bạch đang diễn ra. 
 
5. Kết luận 
Neutrino được “khai sinh” theo một cách hết sức đặc 
biệt và những bất ngờ mà loại hạt nhỏ bé này mang lại 
cho khoa học vẫn chưa dừng lại. Không có neutrino, 
mặt trời sẽ không sinh ra năng lượng từ tổng hợp hạt 
nhân để sưởi ấm trái đất. Không có neutrino hay 

neutrino có khối lượng khác đi, Vũ trụ ngày nay có lẽ 
đã rất khác. Neutrino mang đi hầu như tất cả năng 
lượng của các ngôi sao khi chúng chết đi, nhưng cũng 
là những sứ giả đem lại những thông tin thiên văn hết 
sức quý giá. Bắt được neutrino đã là một công việc hết 
sức khó khăn, nhưng các nhà khoa học đã đi rất xa để 
rồi có thể sử dụng nó như là một công cụ để đo lượng 
nhiệt sinh ra của trái đất, tình trạng  bên trong lõi của 
Mặt Trời, hay giám sát họat động liên quan đến vũ khí 
hạt nhân. Trên con đường khám phá và tìm hiểu loại 
hạt đặc biệt này, các nhà vật lý đã thách thức và phát 
triển rất nhiều công nghệ liên quan và những công 
nghệ này say đó được áp dụng rộng rãi cho nhiều lĩnh 
vực khác. Khoa học neutrino, với vai trò nền tảng cho 
vật lý hạt và hạt nhân, Vũ trụ học và Thiên văn học, đã 
phát triển rất mạnh mẽ trong những thập niên vừa qua 
và sẽ tiếp tục trong những thập niên tới. Những bất ngờ 
từ loại hạt đặt biệt này vẫn đang còn ở phía trước.  
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TÓM TẮT:  
Đã 30 năm trôi qua kể từ ngày phát hiện ra ống nano các-bon vào 
năm 1991. Khi đó tác giả 33 tuổi, năm nay tác giả 63 tuổi, và sẽ 
nghỉ hưu vào năm 2023. Nghiên cứu về ống nano các-bon được 
bắt đầu từ con số không vào năm 1991. Ngày nay nó đã được đưa 
vào ứng dụng thực tế với hàng loạt các nhà máy tại Nhật Bản, 
Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhìn lại 30 năm nghiên cứu về ống 
nano các-bon và thông qua bài viết này tôi có đôi lời nhắn nhủ đến 
những độc giả Việt Nam, những bạn có mong muốn được học tập 
tại Nhật Bản cũng như tại các quốc gia khác trên thế giới. 
 
Từ khóa: Ống nano các-bon 
 
1. Lời giới thiệu 
Có nhiều cấu trúc khác nhau được hình thành bởi nguyên tố các-
bon, và mỗi một cấu trúc có một tên gọi riêng. Trong đó, cấu trúc 
các-bon được tổng hợp vào năm 1980 với kích thước đặc trưng 
(đường kính, bán kính, hoặc độ dày) khoảng 1 nm (1 phần tỷ mét) 
được gọi là vật liệu nano các-bon. Hình 1 mô tả các vật liệu nano 
các-bon điển hình bao gồm C60 với cấu trúc 0 chiều, ống nano 
các-bon với cấu trúc 1 chiều, và graphene với cấu trúc hai chiều. 
 
Cấu trúc của ống nano các-bon được hình dung như một tấm 
graphene phẳng (Hình 1c) được cuộn lại thành một hình trụ rỗng. 
Ống nano các-bon là một vật liệu được tổng hợp thay vì được tìm 
thấy trong tự nhiên. Với đường kính khoảng 1 nm và chiều dài từ 
1 µm trở lên, ống nano các-bon được coi là vật liệu 1 chiều với tỷ 
lệ đường kính và chiều dài là 1:1000 hoặc hơn. 
 
Có vô số cách để cuộn một tấm graphene thành một ống nano các-
bon với đường kính và độ xoắn ốc khác nhau. Điều đặc biệt là ống 
nano các-bon có thể là chất kim loại hoặc chất bán dẫn. Tính chất 
này phụ thuộc vào đặc trưng hình học của ống nano các-bon. Do 
đó, ống nano các-bon có tiềm năng ứng dụng như là một vật liệu 
bán dẫn từ các-bon.  
 
Ống nano các-bon được lần đầu phát hiện vào năm 1991 bởi 
Sumio Iijima. Về mặt lý thuyết, mô hình cấu trúc và tính chất điện 
tử của nó được thảo luận bởi Saito (tác giả), Mitsutaka Fujita, 
Gene Dresselhaus và M. S. Dresselhaus. Năm 1991, tác giả đã 
thực hiện nghiên cứu này trong thời gian 10 tháng ở MIT với tư 
cách là một học giả được cử đi nghiên cứu nước ngoài bởi Bộ Giáo 
dục Nhật Bản. 
 
30 năm kể từ khi đó, kỷ nguyên về ống nano các-bon đã có những 
bước tiến dài. Tại Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, các nhà 
máy sản xuất ống nano các-bon đã được xây dựng. Các nghiên cứu 
thực tiễn cũng được được tiến hành công nghiệp hoá ống nano các-
bon. Các hội nghị quốc tế về ống nano các-bon đã và vẫn đang 
diễn ra từ cuối thế kỷ XX cho đến nay. Số lượng bài báo về ống 
nano các-bon vẫn đang có xu hướng tăng lên. 
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Các bạn sẽ tự hỏi rằng liệu có bình thường không khi 
chúng ta dành ra 30 năm để nghiên cứu về một vật liệu 
hứa hẹn. Trên thực tế, có những khó khăn đặc thù khi 
nghiên cứu về ống nano các-bon. Tôi sẽ liệt kê các khó 
khăn đó như sau: (1) Việc tổng hợp các ống nano các-
bon rất khó khăn, phải mất 10 năm để nghiên cứu tổng 
hợp ống nano các-bon trong các phòng thí nghiệm. (2) 
Kích thước ống nano các-bon rất nhỏ với kích thước 
nano, do đó chúng ta phải đợi chờ sự tiến bộ của các 
công nghệ thăm dò, đo đạc. (3) Nhiều tính chất của 
ống nano các-bon không thể giải thích bằng lý thuyết 
vật lý chất rắn thông thường. Do đó chúng ta cần xây 
dựng các lý thuyết vật lý mới để nghiên cứu ống nano 
các-bon. (4) Các phòng thí nghiệm thông thường tại 
các trường đại học không đủ trang thiết bị để có thể đo 
các tính chất lượng tử của ống nano các-bon. (5) Sự 
đổi mới và tiến bộ của công nghệ silicon là rất đáng 
chú ý và chưa có bước ngoặt nào cho việc ứng dụng 
các ống nano các-bon. (6) Một cấu trúc nano các-bon 
mới được gọi là graphene, được phát hiện vào năm 
2014, đã thu hút lượng lớn các nhà nghiên cứu trên thế 
giới. (6) Các công ty do dự đầu tư cho nghiên cứu ống 
nano các-bon vì họ thận trọng về sự an toàn của ống 
nano các-bon cũng như e ngại rằng quỹ đầu tư cho 
nghiên cứu sẽ rất lớn. Do đó, 30 năm nghiên cứu về 
ống nano các-bon đã không dễ dàng. 
 
Khám phá khoa học và những thành tựu khoa học đem 
đến những kết quả ngoạn mục cho nhân loại. Tuy 
nhiên những kết quả khoa học đột phá luôn có nhiều 
thách thức và thất bại. Khoa học là giao phó những 
thách thức cho tương lai và thực hiện một hành trình 
bất tận. Thời gian 30 năm là tương đương với cuộc đời 
khoa học của một nhà nghiên cứu. Nhưng trong lịch 
sử khoa học, nó chỉ là một khoảnh khắc. Tôi đã rất vui 
mừng khi được gặp một chất gọi là ống nano các-bon 
ở độ tuổi khá trẻ thời bấy giờ. 
 
Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu con đường mà các 
nhà nghiên cứu ống nano các-bon đã đi qua và giải 
thích vật lý cũng như các nghiên cứu ứng dụng đã 
được triển khai như thế nào. 

2. Lịch sử trước khi phát hiện ra ống nano các-bon 
Vào đầu thế kỷ XX, cơ học lượng tử xuất hiện và đã 
được sử dụng rộng rãi như một lý thuyết mô tả về hóa 
học của các phân tử cũng như là vật lý của các chất rắn 
tinh thể. Đối tượng để nghiên cứu với cơ học lượng tử 
là các phân tử có cấu trúc lớn trong hoá học và cấu tinh 
thể có cấu trúc nhỏ trong vật lý. Tại nơi giao thoa giữa 
hai cấu trúc này, công nghệ nano đã ra đời để đáp ứng 
các nghiên cứu và ứng dụng đối với các vật liệu có 
kích thước từ 1 nm đến 100 nm. Trong bài phát biểu 
vào năm 1958 của mình, Richard P. Feynman đã tuyên 
bố rằng “Các vật liệu với kích thước 1-100 nm là vẫn 
chưa được khai thác”. Tuyên bố này được coi là nguồn 
gốc của công nghệ nano. 
 
Chúng ta luôn mong muốn sử dụng công nghệ để tạo 
ra những điều tốt đẹp hơn cho nhân loại. Ở mỗi một 
quốc gia, sẽ có những nghề thủ công được sử dụng với 
công nghệ đi trước cả thời đại. Nhưng bạn có biết rằng 
có tồn tại một giới hạn còn thấp hơn cả “bước sóng ánh 
sáng”? 
 
Bước sóng nhìn thấy của ánh sáng có độ dài bước sóng 
là 380-750 nm. Đối với chất có bước sóng nhỏ hơn 
bước sóng ánh sáng thì ánh sáng bị nhiễu xạ xung 
quanh chất đó. Do đó hình ảnh của chúng sẽ bị mờ đi 
ngay cả bạn nhìn chúng thông qua kính hiển vi quang 
học. Bạn không thể khảo sát các đặc tính của của một 
chất mà bạn không có khả năng nhìn thấy. Tuy nhiên 
trong thế giới tự nhiên, có vô số chất có kích thước từ 
1 nm đến 100 nm, chúng nhỏ hơn nhiều so với độ dài 
bước sóng. Mặc dù vậy, chúng ta không thể làm gì 
chúng khi chúng ta không có những tiến bộ trong công 
nghệ nano. 
 
Năm 1985, H. Kroto (hình 2), nước Anh, đã quan sát 
sóng vô tuyết từ không gian và nghiên cứu các chất tồn 
tại trên các thiên thể. Có một chất không tồn tại trên 
trái đất được quan sát bởi sóng vô tuyến. Chất không 
tồn tại đó là gì? Để giải đáp các hoài nghi, Kroto và 
Richard Smalley đã hợp tác với các đồng nghiệp trên 
khắp nước Mỹ để tổng hợp các chất mới. 

 

 
Hình 1. Câú trúc của vật liệu nano các-bon: (a) 0 
chiều C60, (b) 1 chiều ống nano các-bon, và (c) 2 

  

 

 
Hình 2. H. Kroto (hình ảnh được cung cấp bởi Giáo 

sư Hisanori Shinohara, Đại học Nagoya) 



 

 

Ông đã cố gắng tập hợp một cụm nguyên tử lại với 
nhau bằng cách chiếu một chùm tia laser mạnh vào 
graphite để làm bốc hơi các nguyên tử các-bon trên bề 
mặt graphite. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, chỉ có 
những cụm gồm 60 nguyên tử các-bon được hình 
thành với số lượng lớn. Tuy nhiên người ta không thể 
giải thích tại sao những cụm như vậy lại được hình 
thành hàng loạt và hình dáng của chúng ra sao. 
 
Vào một ngày nọ, Samlley xem một trận bóng đá trên 
TV và những hình lục giác và ngũ giác của trái bóng 
tròn đã truyền cảm hứng cho ông. Trên thực tế các hình 
lục giác và ngũ giác là các phân tử đa diện của C60 có 
đường kính 1 nm [Kroto et al., Nature 318, 162 (1985)]. 
Sau đó nguồn cảm hứng này đã được xác nhận bằng 
thực nghiệm, và tính toán lý thuyết cũng được phát 
triển bởi Eiji Osawa vào năm 1970. Năm 1996, Kroto 
và các đồng nghiệp đã nhận giải Nobel hóa học cho 
phát hiện về C60. 
 
Tại hội thảo khoa học được tổ chức ở Washington DC 
vào tháng 12 năm 1990, M. S. Dresselhaus đã trình 
bày về ống nano các-bon. Khi đó, Smalley đã đặt câu 
hỏi: Sợi các-bon có đường kính bằng đường kính của 
C60 không? Để trả lời câu hỏi này, tại một hội nghị 
khác được tổ chức tại Philadelphia vào tháng 8 năm 
1991, M. S. Dresselhaus đã cắt một nửa cầu C60 và 
ghép vào đầu của một ống nano các-bon, như được đề 
xuất trong hình 1(b). Dựa trên tính đối xứng của C60, 
người ta cho rằng chỉ có ba cách để cắt một nửa của 
chúng và ghép nối với các ống nano các-bon [M. S. 
Dresselhaus et al., Phys. Rev. B 45, 6234 (1992)]. 
 
Năm 1991, Sumio Iijima (hình 3) quan tâm đến việc 
lắng đọng trên các điện cực được sử dụng trong quá 
trình tổng hợp C60 (phương pháp phóng hồ quang điện) 
trong phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Meijo. 
Phóng điện hồ quang là sự phóng điện xảy ra ở tại áp 
suất gần với áp suất khí quyển. Do đó, về bản chất, sét 
là một dạng phóng điện hồ quang. Khi phóng điện hồ 
quang, các điện cực bằng các-bon sẽ bị đốt cháy và 
một lượng lớn muội than được hình thành. Nó đã được 

biết đến rằng khi các muội than này được hòa tan trong 
một dung môi hữu cơ, chúng sẽ hình thành các phân 
tử C60. Trong thiết bị phóng điện hồ quang, dòng điện 
được sử dụng là điện một chiều, và người ta quan sát 
thấy rằng, điện cực ở phía cực dương của dòng điện sẽ 
bị bốc cháy và ngắn lại do quá trình phòng điện. 
Nhưng ngược lại, điện cực ở phía cực âm xuất hiện các 
cặn bị lắng đọng. 
 
Iijima đã quan sát lớp lắng đọng này bằng một kính 
hiển vi điện tử có độ phân giải cao và phát hiện ra một 
ống nano các-bon có cấu trúc nhiều lớp. Kính hiển vi 
cũng có chức năng của một máy đo nhiễu xạ, và phân 
tích hình ảnh nhiễu xạ bằng thực nghiệm cho thấy chất 
kéo dài xuất hiện trong hình ảnh của kính hiển vi có 
cấu trúc hình trụ [S. Iijima, Nature 354, 56 (1991)]. 
 
Tôi đã có cơ hội gặp Dreselhaus và vợ của ông ấy ở 
Tokyo vào tháng 6 năm 1991 và nói chuyện về ống 
nano các-bon. Sau khi đến Mỹ vào tháng 10 năm 1991, 
tôi và Mitsutaka Fujita, người đến Mỹ hai tuần sau đó, 
quyết định khảo sát cấu trúc và trạng thái điện tử của 
ống nano các-bon. Vào thời điểm đó, Bộ Giáo dục 
Nhật Bản có chương trình cho phép các nhà nghiên 
cứu trẻ dưới 35 tuổi đi học tập ở nước ngoài khoảng 
10 tháng. Tuy nhiên, chương trình này chỉ có thể cử 
một người từ một trường đại học mỗi năm. Và do đó 
cơ hội là rất khó đối với tôi, người mới được bổ 
nghiệm là phó giáo sư vào thời điểm đó. Tuy nhiên, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Viễn thông Tokyo, 
Minoru Tsunoda, đã trao cơ hội cho tôi khi đó. Tôi 
muốn nói lời cảm ơn tới Tiệu trưởng Minoru Tsunoda. 
 
Đối với tôi, việc tính toán tính chất dẫn điện của ống 
nano các-bon không thực sự khó [R. Satio et al. Phys. 
Rev. B 46, 1804 (1992)] vì bài toán của tính chất điện 
tử của hình trụ là câu hỏi số 2 của kỳ thi cuối học kỳ I 
trong môn Cơ học lượng tử trong những ngày tháng 
học đại học. Kết quả này có thể tính được tính chất 
điện tử của graphene. Tôi đã làm quen với tính chất 
điện tử của graphene vì tôi đã sử dụng phương pháp 
tính toán chặt chẽ trong luận án tiến sĩ của mình. Thay 
vào đó, khó khăn là phải mất nhiều thời gian để hiểu 
được cấu trúc của ống nano các-bon (hình 4). 
 
Tôi đã thảo luận và tìm hiểu cấu trúc của ống nano các-
bon với Fujita. Hơn nữa, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy 
rằng tính chất điện tử có thể là kim loại hoặc bán dẫn 
tùy thuộc vào cấu trúc trong không gian ba chiều của 
ống nano các-bon. Mặc dù nghiên cứu này đã được 
chúng tôi công bố [R. Saito et al. Appl. Phys. Lett. 60 
2204 (1992)], trước đó bài báo đã được gửi cho một 
tạp chí vật lý khác và bị từ chối. Do đó, chúng tôi đã 
mất một thời gian dài để công bố nguyên cứu này. 
Trong thời gian đó, các kết quả gần như tương tự đã 
được công bố bởi nhóm của ông Hamada của NEC và 
ông Tanaka của Đại học Kyoto. Tôi nhớ rằng tôi đã có 
một chút thất vọng. Do đó, chúng tôi đã phải chấp nhận 
rằng nguồn gốc của nghiên cứu về ống nano các-bon 

 
Hình 3. Giáo sư Sumio Iijima với điện cực phóng 

hồ quang (hình ảnh được đăng với sự cho phép của 
Giáo sư Iijima) 



 

 

là được xuất hiện đồng thời bởi nhiều nhóm khác nhau. 
Chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn lưu ý rằng tài liệu 
trong bài viết này không nhất thiết phải là bài báo được 
công bố đầu tiên. 
 
3. Lịch sử nghiên cứu ống nano các-bon 
Thập kỷ đầu tiên trong nghiên cứu ống nano các-bon 
là vô cùng khó khăn. Chúng tôi chỉ có thể quan sát ống 
nano các-bon bằng kính hiển vi điện tử có độ phân giải 
cao, ngoài ra không có gì khác. Hầu hết các nghiên cứu 
là dựa trên lý thuyết, và việc xác minh bằng thực 
nghiệm là không thể triển khai nếu không có một mẫu 
ống nano các-bon. Ngay cả khi có một mẫu ống nano 
các-bon dưới dạng bột, cũng không có một kỹ thuật 
nào để gắn một điện cực vào một ống nano các-bon để 
dòng điện có thể chạy qua dưới sự quan sát của kính 
hiển vi điện tử. Các nỗ lực được thực hiện bằng cách 
sử dụng các ống nano dày bao gồm nhiều ống lồng vào 
nhau để có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi điện tử.  
 
Năm 1993, nhiều nhóm nghiên cứu đã cho rằng việc 
bổ sung chất xúc tác sắt vào các điện cực hồ quang có 
thể dẫn đến việc tổng các ống nano các-bon đơn lớp. 
Chất xúc tác sắt đã được Morinobu Endo và các cộng 
sự sử dụng khi tổng hợp các bó ống nano các-bon bằng 
phương pháp pha khí. Các bó ống nano các-bon này 
cho thấy một lượng lớn các ống nano các-bon đa lớp. 
 
Năm 1996, nhóm của A. Thess và Smalley đã công bố 
một công nghệ có thể tổng hợp được lượng lớn các ống 
nano các-bon đơn lớp bằng phương pháp cắt đốt laser, 
nó đã đánh dấu một bước ngoặt lớn [A. Thess et al. 
Science 273, 483 (1996)]. Khi một chùm laser mạnh 
được chiếu vào hỗn hợp bao gồm chất xúc tác và các-
bon, các-bon sẽ tan chảy vào chất xúc tác và hình 
thành hợp kim. Khi nhiệt độ được giảm xuống và các-
bon trở lên bão hòa, các ống nano các-bon sẽ được 
hình thành và phát triển thành từng bó từ chất xúc tác 

(hình 5). Sau khi tối ưu hoá toàn bộ quá trình, chúng 
ta có thể tổng hợp được các ống nano các-bon rất dài. 
Nhóm của S. Bandow và P. Eklund đã đề xuất phương 
pháp phân tách một bó ống nano các-bon trong dung 
dịch nước bằng cách áp dụng sóng siêu âm mạnh trong 
dung dịch nước có chứa các chất hoạt động bề mặt [S. 
Bandow et al. J. Phys. B 101, 8839 (1997)]. Bằng 
phương pháp này, một ống nano các-bon duy nhất 
được tách ra từ một bó ống nano các-bon. Ống nano 
các-bon này được cô lập bởi các chất hoạt động bề mặt 
bao quanh và có chiều dài ngắn hơn một chút so với 
bó ống nano các-bon. Chúng sẽ được sử dụng cho các 
thí nghiệm như đo quang phổ Raman. 
 
Có một vấn đề trong cả hai phương pháp cắt đốt bằng 
laser và phóng điện hồ quang, đó là không thể tổng 
hợp được ống nano các-bon với năng suất cao bởi vì 
các-bon cần được bay hơi và tiêu thụ một năng lượng 
rất lớn. Do đó, tổng hợp ống nano các-bon bằng 
phương pháp pha khí hoá học (CVD) đã được nghiên 
cứu rộng rãi như là một phương pháp tăng năng suất ở 
quy mô công nghiệp và kiểm soát đường kính. 
 
Nguyên lý của phương pháp CVD là khi một khí 
hydrocacbon được tiếp xúc với một chất xúc tác kim 
loại có đường kính khoảng vài nm tại nhiệt độ khoảng 
1000 độ C, các-bon sẽ hoà tan vào trong chất xúc tác 
và khi các-bon bão hòa, các ống nano các-bon sẽ được 
hình thành và phát triển liên tục (hình 5). Với sự phát 
triển của phương pháp CVD, nghiên cứu sâu rộng về 
các điều kiện hình thành ống nano các-bon như loạt 
chất xúc tác, nhiệt độ, loại khí và áp suất trong ống 
CVD đã được thực hiện. Từ đó, các ống nano các-bon 
đã được thương mại hóa và được bán dưới dạng bột 
hoặc hòa tan trong một dung dịch nước. Điều này cũng 

 
Hình 5. Hình ảnh kính hiển vi của một bó ống nano 

các-bon được tổng hợp bằng phương pháp CVD 
(hình ảnh được cung cấp bởi Giáo sư Shigeo 

Maruyama, Đại học Tokyo). 

 

 
Hình 4. Các cấu trúc khác nhau của ống nano các-
bon.  (a) Cấu trúc ghế bành, (b) cấu trúc zigzag, và 

(c) cấu trúc chiral. 



 

 

cho phép thực hiện các nghiên cứu ứng dụng. Tôi sẽ 
miên tả các nghiên cứu này trong phần tiếp theo. 
 
Việc tổng hợp được các ống nano các-bon đơn lớp sẽ 
mang lại những nghiên cứu vượt bậc trong nghiên cứu 
cơ bản. Một là thành lập công nghệ tách chiết và tinh 
sạch các cấu trúc tùy ý của ống nano các-bon. Điều 
này giúp chúng ta có thể quan sát được các hiện tượng 
vật lý tùy thuộc vào cấu trúc hình học. Cũng kể từ thời 
điểm này, một lượng lớn các nhà nghiên cứu đã tham 
gia vào nghiên cứu về ống nano các-bon. Vì vậy mà 
tôi sẽ tiếp tục bài viết mà không đưa ra các tài liệu trích 
dẫn cụ thể như phần trên. 
 
Là một nghiên cứu có tác động vào thời điểm đó, 
chúng tôi đã đo cấu trúc của một ống nano các-bon 
trên chất nền Si bằng kính hiển vi sử dụng hiệu ứng 
đường hầm (STM), và bằng việc sử dụng quang phổ 
từ hiệu ứng đường hầm (STS), nó đã xác nhận lý 
thuyết của chúng tôi về cấu trúc hình học của ống nano 
các-bon vào năm 1992. Đây là một nghiên cứu đã được 
xác minh bằng thực nghiệm về mối quan hệ giữa cấu 
trúc và tính chất điện tử của ống nano các-bon. Ngoài 
ra người ta còn đo được độ dẫn điện của một ống nano 
các-bon và quan sát được các chấm lượng tử một chiều. 
Phần lớn công việc này được thực hiện bởi C. Dekker 
và các cộng sự tại Viện Công nghệ Delft. Những 
nghiên cứu này đòi hỏi các thiết bị thí nghiệm để thực 
hiện được các công nghệ nano như phòng sạch, kính 
hiển vi điện tử STM/STS. Các cơ sở nghiên cứu sau 
đó cũng được thiết lập nhanh chóng trên thế giới. 
 
4. Vật lý chất rắn của ống nano các-bon  
Ngoài mối quan hệ giữ cấu trúc hình học và tính chất 
điện tử, nghiên cứu lý thuyết ban đầu của chúng tôi đã 
cho thấy một đặc trưng van Hove một chiều trong mật 
độ trạng thái điện tử. Đặc trưng này sẽ dẫn đến khả 
năng hấp thụ và phát xạ ánh sáng tùy thuộc vào cấu 
trúc hình học. Lợi dụng đặc tính này, người ta có thể 
thay đổi năng lượng laser bằng phương pháp quang 
phổ cộng hưởng Raman và quan sát phổ Raman của 
các ống nano các-bon với cấu trúc cụ thể. 
 
Hơn thế nữa, vào năm 2001, A. Jorio và cộng sự đã đo 
đạc quang phổ Raman của một ống nano các-bon đơn 
lớp (hình 6), và nhận ra rằng tần số của một dao động 
của đường kính của ống nano các-bon, trong đó đường 
kính sẽ bị phình ra hoặc co vào bởi dao động này. Dao 
động này được gọi là RBM và tỷ lệ nghịch với đường 
kính. Sử dụng kết quả này, chúng tôi đã thành công 
trong việc xác định cặp số nguyên (n, m) từ thực 
nghiệm Raman. Đây là một cặp số nguyên đặc trưng 
cho cấu trúc hình học của ống nano. 
 
Bên cạnh đó, vào năm 2002, O’Connell và cộng sự đã 
phát hiện ra rằng trong số các ống nano các-bon bị cô 
lập và phân tán bởi chất hoạt động bề mặt, các ống bán 
dẫn sẽ phát ra ánh sáng hồng ngoại. Và từ biểu đồ hai 
chiều của quang phổ phát xạ và hấp thụ, một kỹ thuật 

mới để xác định cặp số nguyên (n, m) đã được công 
nhận. Phương pháp này cũng được sử dụng trong công 
nghiệp như là một phương pháp đánh giá sự phân bố 
của đường kính và độ xoắn ốc của các ống nano các-
bon tổng hợp. 
 
Năm 1999, Kataura đã công bố “đồ thị Kataura” với 
trục hoành là đường kính và trục tung là năng lượng 
hấp thụ hoặc phát xạ của ống nano các-bon như là một 
hàm của (n, m). Nó đã trở thành một đồ thị rất phổ biến 
để xác định các ống nano các-bon. 
 
Năm 1997, Tsueya Ando và cộng sự bằng lý thuyết đã 
chỉ ra rằng, ảnh hưởng của exciton trong vật liệu một 
chiều là rất quan trọng ngay cả tại nhiệt độ phòng. Các 
nghiên cứu về exciton đã được thực hiện rộng rãi và 
trở thành một lĩnh vực lớn của quang học. 
 
Công nghệ tách chiết và tinh sạch các ống nano các-
bon đã được phát triển cho tới ngày nay với công nghệ 
tách chiết ống bán dẫn (rất quang trọng cho các ứng 
dụng điện tử) từ các ống kim loại. Công nghệ tách 
chiết này dựa trên đồng phân đối quang. Do giới hạn 
không gian của bài viết, các tiến bộ trong công nghệ 
này sẽ không được đề cập trong bài. 
 
5. Nghiên cứu ứng dụng của ống nano các-bon 
Dựa trên các tiến bộ trong tổng hợp ống nano các-bon 
và nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng đã trở nên 
tích cực trong thế kỷ XXI. Vì ống nano các-bon có độ 
bền cơ học, độ dẫn điện, độ dẫn nhiệt tốt và là các chất 
bán dẫn, các ứng dụng khác nhau đã được đề xuất. 
 
Liên kết sp2 của các-bon là liên hóa học bền nhất tồn 
tại trong tự nhiên. Hơn nữa, các-bon là nguyên tố có 
trọng lượng nhẹ. Do đó, độ bền cơ học trên mỗi đơn vị 
diện tích mặt cắt ngang của nó lớn hơn bất kỳ vật liệu 
nào hiện nay. Tuy nhiên, ống nano các-bon rất nhỏ và 

 
Hình 6. (Trái) chất nền Si với các con số được in 

bằng vàng. Có những ống nano các-bon, nhưng chúng 
ta không thể nhìn thấy chúng. (Phải) khi quan sát 

bằng kính hiển vi lực nguyên tử (AFM), nó có thể nhìn 
thấy các ống nano (đường thẳng). Quang phổ Raman 
được đo bằng cách chiếu ánh sáng hội tụ vào chất nền 
này bằng kính hiển vi quang học (hình ảnh do Giáo sư 

A. Jorio cung cấp). 

 



 

 

ngắn hơn nhiều so với con người. Có hai cách được sử 
dụng để áp dụng tính chất cơ học này. 
 
Một là ứng dụng trong các vật liệu composite (bằng 
cách trộn nó với kim loại hoặc nhựa) để tăng độ bền 
vật liệu. Các sợi các-bon được làm từ các ống nano 
các-bon đa lớp và được sử dụng trong thân máy bay để 
giảm trọng lượng cũng như tăng bộ bền. Ngoài ra, các 
ống nano các-bon được tổng hợp dưới dạng bột. Do đó, 
nó có thể dễ dàng được xử lý tinh cho các bánh răng 
với kích thước micro.  
 
Ứng dụng còn lại được thực hiện bằng cách bện các 
ống nano các-bon lên nhau thành một sợi dây. Khi đó 
độ bền của sợi dây các-bon được hình thành dựa trên 
lực ma sát giữa các ống. Đó là lý do tại sao chúng ta 
có thể bện được sợi dây thừng từ rơm rạ và không cần 
sử dụng chất kết dính, do diện tích tiếp xúc giữa rơm 
rạ được tăng lên bằng cách bện chúng lại. 
 
Sợi dây ống nano các-bon này nhẹ và bền đến mức nó 
có thể sử dụng làm dây kéo trong một “thang máy vũ 
trụ”. Thang máy vũ trụ này sẽ nối liền giữa trái đất và 
các vệ tinh, và năng lượng để vận hành nó là thấp hơn 
nhiều so với năng lượng tiêu thụ trong các tên lửa 
thông thường. Nó có thể được hiện thực hóa trong 
tương lai gần. 
 
Với sự hiện diện của các ống kim loại, vật liệu 
composite cũng có thể có khả năng dẫn điện. Đi đầu 
trong lĩnh vực này là sự phát triển của các dây dẫn 
composite bằng đồng và ống nano. Đây có thể là vật 
liệu lý tưởng để truyền điện do độ dẫn điện cao cũng 
như độ bền lớn. 
 
Các thiết bị bán dẫn hậu silicon được dự kiến sẽ phát 
triển vào những năm 2020. Các thiết bị sử dụng silicon 
hiện nay được gia công tuân theo định luận Moore và 
được hỗ trợ bởi các quỹ phát triển khổng lồ. Tuy nhiên, 
các thiết bị silicon được cho là sẽ đạt tới giới hạn khi 
kích thước nhỏ hơn 5 nm. Do đó, ống nano các-bon 
đang thu hút sự chú ý như một một vật liệu thấp chiều 
thay thế trong các thiết bị bán dẫn. 
 

Các ống nano cũng có thể được xếp chồng ngẫu nhiên 
lên nhau để tạo thành một màng mỏng dẫn điện. Màng 
mỏng này có độ trong suốt là 95%, điện trở khoảng từ 
100Ω trở xuống và công nghệ tổng hợp màng mỏng 
trực tiếp từ CVD là có sẵn. Màng mỏng ống nano các-
bon đã được đưa vào sử dụng thực tế trên các màn hình 
cảm ứng trên các mẫu điện thoại thông minh của 
Foxcom. Đây là vật liệu vượt trội so với màng dẫn điện 
trong suốt ITO (sử dụng các kim loại hiếm) thông 
thường. Chúng cũng vượt trội về việc tiết kiệm chi phí 
cũng như khả năng tái chế. 
 
Màng dẫn điện đang bắt đầu được sử dụng làm điện 
cực trong các ứng dụng lưu trữ năng lượng như pin Li-
ion. Các thanh điện cực bằng các-bon đã được sử dụng 
từ lâu, nhưng người ta hy vọng rằng việc xem xét ở 
cấu trúc micro, nó sẽ khắc phục được một số vấn đề 
trong việc nâng cao hiệu quả lưu trữ năng lượng. 
 
Ống nano được đặc chưng bởi tính chất bán dẫn, độ 
dẫn điện và độ dẫn nhiệt cũng đang thu hút sự chú ý 
như là một vật liệu nhiệt điện thấp chiều, cái mà có thể 
chuyển đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng. 
 
Năm 2015, Nguyễn Tuấn Hưng và các cộng sự đã 
nghiên cứu tính chất nhiệt điện của ống nano các-bon 
và thảo luận về hiệu ứng tăng cường lượng tử của vật 
liệu nhiệt điện, đặc biệt là vật liệu thấp chiều (1 chiều 
hoặc 2 chiều). Kết quả thu được cho thấy tính chất 
nhiệt điện của ống nano như là một hàm của (n ,m) 
(hình 7). Các thiết bị nhiệt điện sử dụng ống nano bán 
dẫn đã được phát triển trong các phòng thí nghiệm và 
được kỳ vọng là nguồn cung cấp năng lượng cho các 
thiệt bị đeo tay không sử dụng pin, thay vào đó nó sử 
dụng các nguồn năng lượng nhiệt miễn phí như là nhiệt 
độ của cơ thể. Năm 2016, Nguyễn và các cộng sự (dựa 
trên nghiên cứu của Hicks và Dresselhaus công bố vào 
năm 1993) đã khảo sát ảnh hưởng của hiệu ứng tăng 
cường hiệu quả nhiệt điện cho vật liệu một chiều và 
hai chiều. Kết quả cho thấy hiệu ứng tăng cường chỉ 
xảy ra với các vật liệu có kích thước cực nhỏ. Kết quả 
này đã được kiểm chứng bởi nhiều nhóm thực nghiệm 
sau đó. 
 
Các đèn LED sử dụng ống nano bán dẫn cũng được 
chế tạo trong các phòng thí nghiệm. Chúng được mong 
đợi rằng các thiết bị điện quang này có thể được gắn 
trên một bảng mạch bán dẫn. 
 
Vào năm 2019, Max Shulaker và cộng sự đã chế tạo 
thành công một bảng mạch tích hợp sử dụng ống nano 
trong các FET, và họ đã thu được một CPU 16 bit. 
Thiết kế một CPU với ống nano các-bon mà không sử 
dụng silicon là một cột mốc lớn. Mong rằng các công 
ty sẽ phát triển công nghệ thông qua những bước đột 
phá như vậy. 
 
Vật liệu các-bon phát ra các tia hồng ngoại cực mạnh 
ở nhiệt độ cao. Đó là bức xạ đen tuyệt đối. Khi công 

 
Hình 7. Hình minh hoạ một thiết bị nhiệt điện 

dựa trên ống nano các-bon. Thiết kể bởi Nguyễn 
Tuấn Hưng (hình ảnh được sử dụng với sự cho 

phép của tạp chí Phys. Rev. B). 



 

 

tắc được bật và có một dòng điện, nhiệt độ sẽ tăng lên 
do nhiệt Joule, bức xạ đen tuyệt đối sẽ xảy ra. Và khi 
công tắc được đóng lại thì bức xạ cũng dừng lại. Năm 
2019, Maki và các cộng sự đã chỉ ra rằng sự chuyển 
đổi này có thể được bật tắt ở tốc độ một trăm triệu lần 
trên một giây. Do đó truyền thông GHz có thể được 
thực hiện bằng tia hồng ngoại. 
 
Các thảo luận ở trên đã cho thấy các ứng dụng khác 
nhau của ống nano các-bon từ vật liệu bán dẫn, vật liệu 
cơ khí, vật liệu quang học, vật liệu nhiệt điện,… Các 
ứng dụng này đang chủ yếu được các công ty nghiên 
cứu và phát triển để triển khai thành các sản phẩm thực 
tế. 
 
6. Thông điệp cho những người trẻ trong tương lai 
Ống nano các-bon đã được phát triển đều đặn trong 30 
năm qua và các nghiên cứu ứng dụng đang được tiến 
hành để có thể áp dụng vào thực tế. Đây là điều rất giá 
trị khi các bạn tham gia và một nghiên cứu đã trưởng 
thành và tạo ra những đột phá. Tuy nhiên, nếu độc giả 
muốn trở thành một nhà khoa học trẻ, tôi muốn nhắn 
nhủ các bạn nên xây dựng nền tảng khoa học từ những 
điều không ai nghĩ tới hơn là phát triển một vấn đề 
khoa học đang nổi lên tại thời điểm bây giờ. 
 
Khoa học và công nghệ là hai cụm từ thường đi với 
nhau, tuy nhiên chúng mang các giá trị hoàn toàn khác 
nhau. Khoa học không nghiên cứu những gì được coi 
là hữu ích hơn, trong khi công nghệ lại tập trung vào 
cải tiết những gì hiện có để làm cho chúng hữu ích hơn. 
Trong công nghệ, mục tiêu và thành quả là rất rõ ràng. 
Trong khoa học, không có mục tiêu hay phần thưởng 
cụ thể nào. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng khoa học 
luôn là cơ sở quan trọng trong các cuộc đổi mới công 
nghệ trong tương lai. Nếu không có bất cứ nghiên cứu 
nào được thực hiện, thì cũng sẽ không thể đưa ra được 
các phương hướng để đạt được các mục tiêu công nghệ. 

Trong công nghiệp, khoa học là tạo ra các hạt giống 
mới, và công nghệ là gieo trồng hạt giống đó. Việc thu 
hoạch quả là rất quan trọng vì đấy là kết quả của công 
nghệ, tuy nhiên không có hạt giống tốt thì sẽ không 
bao giờ có một vụ mùa bội thu. 
 
Cái gì đã bám cặn trên cực âm của điện cực các-bon? 
Sự tò mò này đã dẫn đến phát hiện ra ống nano các-
bon. Tò mò là mầm mống của khoa học và có thể dẫn 
đến các khám phá. Chúng có thể là sự may rủi, tuy 
nhiên các nhà khoa học có một cơ hội lớn để tạo nên 
một khám phá lớn hơn là sự may mắn. Bởi vì sự tò mò 
là dựa trên các ý tưởng khoa học. Nắm vững những 
kiến thức cơ bản sẽ giúp bạn có được sự tò mò đúng 
hướng. Điều quan trọng là không phải học hỏi kiến 
thức mà là đặt câu hỏi “Tại sao nó lại diễn ra?” và hiểu 
được câu hỏi đó. Ví dụ, rất nhiều người trong chúng ta 
đều biết rằng động năng được mô tả bởi công thức 
p2/2m, nhưng không có nhiều người có thể giải thích 
được tại sao lại vậy. 
 
Nghiên cứu khoa học là cần thiết. Tuy nhiên việc 
nghiên cứu khó có thể được thực hiện, ngay cả khi bạn 
đã vào cao học. Việc học là để thu được những kiến 
thức dựa trên những câu trả lời có sẵn. Mặc khác, 
không có sẵn những câu trả lời trong nghiên cứu khoa 
học. Sử dụng Google sẽ không phải cách để tìm kiếm 
câu trả lời. Nếu câu trả lời được tìm kiếm bằng Google, 
thì đó sẽ không còn là mục tiêu của khoa học nữa. Làm 
thế nào để có được câu trả lời chưa biết khác với việc 
học. Do đó, thảo luận là một phần quan trọng trong 
nghiên cứu khoa học.  
 
Chỉ có một nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm hoặc một 
thiên tài trăm năm có một mới có thể vào một phòng 
thí nghiệm và tự mình nghiên cứu và viết một bài báo 
khi còn đang học cao học. Nghiên cứu sinh làm nghiên 
cứu một mình có thể đem lại giá trị tư duy cho bản 
thân, nhưng ý nghĩa khoa học lại không cao. Tôi không 
biết những khám phám như vậy có thể trở thành các 
khám phá lớn hay không? 
 
Thảo luận khoa học sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn kết quả 
bằng cách giải thích cho người hướng dẫn của bạn về 
những gì bạn nghĩ và những kết quả bạn thu được, 
cũng như bằng cách trả lời các câu hỏi từ người hướng 
dẫn (hình 8). Để làm được điều này, điều quan trọng 
là đến phòng thí nghiệm nơi mà bạn có thể thảo luận. 
Nếu bạn bước vào một phòng thí nghiệm nơi diễn ra 
các cuộc thảo luận sôi nổi và bạn tích cực tham gia các 
cuộc thảo luận đó. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ có cơ hội trở 
thành một nhà nghiên cứu giỏi. Không thảo luận chỉ 
bởi vì hôm nay bạn không có kết quả đồng nghĩa với 
việc bạn đang đánh mất cơ hội của mình. 
 
Du học Nhật bản, Châu Âu và Mỹ là điều rất tốt vì điều 
ấy có thể tham gia nghiên cứu ở những môi trường 
khoa học hàng đầu. Không phải tất cả các môi trường 
nghiên cứu là giống nhau. Có thể nói việc lựa chọn 

 
Hình 8. Khi các nhà khoa học gặp nhau, các cuộc 

thảo luận sẽ bắt đầu với bất kỳ ai, mọi lúc và mọi nơi. 
Người phụ nữ mặc áo đỏ bên tay trái là Giáo sư 

Dresselhaus, và người đang nhìn vào máy tính xách 
tay bên tay phải là Giáo sư Morinobu Endo 

 



 

 

môi trường nghiên cứu là quyết định của cả cuộc đời. 
Kroto cũng đã đến Mỹ để nghiên cứu. Tôi đã thảo luận 
với Dresselhaus và vợ của anh ấy tại MIT trong hơn 
25 năm qua. Lịch sử khoa học đã cho thấy rằng nhiều 
khám phá được thực hiện thông qua những lần gặp gỡ 
trong các môi trường nghiên cứu mới. 
 
Rất nhiều rắc rối sẽ xảy ra đối với các sinh viên quốc 
tế khi họ bị căng thẳng khi đối mặt với các môi trường 
khác nhau. Điều này đơn giản bởi vì họ đang theo đuổi 
những gì có lợi cho bản thân mà không suy nghĩ đến 
những hậu quả trong tương lai. Nó cũng xảy ra khi sinh 
viên đang không có mục tiêu hay kế hoạch mà chỉ nỗ 
lực mỗi ngày với sự không chắc chắn của bản thân. 
Vấn đề là họ chỉ đưa ra những quyết định dựa trên bản 
thân họ khi chính họ không có kinh nghiệm cho việc đó. 

Một phần quan trọng của thảo luận là giúp các bạn 
nhận thức được mình có đang đi đúng hướng hay 
không. Do đó bạn có thể đi thẳng đến mục tiêu. Và 
những khám phá quan trọng thường xuất hiện trong 
những khoảnh khắc bất ngờ. Điều quan trọng là bạn 
phải luôn tham gia nghiên cứu với một “tâm thế chuẩn 
bị kỹ càng” để không bị bỏ lỡ cơ hội đó. Trong trường 
hợp bạn nhận ra rằng mục tiêu không phải là điều bạn 
mong đợi thì đó cũng là điều bình thường, bạn sẽ vẫn 
nhận lại được rất nhiều điều khác. 
 
Tôi xin chân thành hy họng rằng các bạn sẽ thành công 
và thực hiện được nhiều nghiên cứu ở Nhật Bản. 
 

Sendai, ngày 1 tháng 9 năm 2020 
(Người dịch: Nguyễn Tuấn Hưng,  

Trường Đại học Tohoku, Nhật Bản)  
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 Vật liệu ceramic tân tiến và động cơ tua bin 
khí cho máy bay thế hệ mới  
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TÓM TẮT:  
Ceramic là vật liệu vô cơ (thường ở thể rắn) của các nguyên tử kim 
loại hoặc phi kim có liên kết ion hoặc liên kết hóa trị. Có lịch sử 
phát triển lâu đời hàng ngàn năm, dưới dạng các sản phẩm gốm sứ 
thủ công, đến nay vật liệu ceramic đã được phát triển thêm nhiều 
tính năng đặc biệt như: nhiệt độ nóng chảy cực cao (trên 2000 độ 
C), khả năng chống ăn mòn cực tốt, siêu cứng và chống mài mòn. 
Nhiều loại ceramic còn có khả năng dẫn nhiệt tốt và có bandgap 
rộng nên thích hợp làm các linh kiện điện tử, bán dẫn. Với sự phát 
triển của công nghệ nano, vật liệu composite của ceramic với các 
hạt nano có thể đạt được những tính chất ưu việt của plastic hoặc 
kim loại, nhờ thế mà ceramic ngày càng được sử pdụng để thay thế 
các vật liệu này trong các ứng dụng công nghệ cao như cấy ghép 
xương, động cơ ô tô-máy bay, kỹ thuật siêu dẫn... Nhật Bản là một 
trong những nước đi đầu trên thế giới về phát triển các vật liệu 
ceramic tân tiến như zirconia (ZrO2), silic nitrua (Si3N4), silic 
cacbua (SiC)... Bài viết này giới thiệu tình hình phát triển của vật 
liệu ceramic tân tiến ở Nhật Bản, có đối chiếu so sánh với các nước 
và khu vực phát triển khác như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc. Những 
hướng phát triển đang được thế giới quan tâm của vật liệu ceramic 
như vật liệu ceramic dùng trong lĩnh vực y sinh, vật liệu ceramic 
có tính áp điện (piezoelectric) dùng chế tạo cảm biến… sẽ được đề 
cập.  
 
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn đầy đủ hơn, tác giả chọn một hướng 
phát triển tiêu biểu để giới thiệu cụ thể: vật liệu ceramic tự lành 
dùng cho lưỡi tuốc bin của động cơ máy bay thế hệ kế tiếp. Trong 
đó, vật liệu composit của gốm silicat và hạt nano SiC được tổng 
hợp từ phản ứng ở thể rắn (solid state reaction) bằng phương pháp 
ép nóng (hot-pressing). Bề mặt của vật liệu đã tổng hợp sẽ được tạo 
vết nứt một cách hệ thống bằng máy đo độ cứng Vickers, sau đó 
đem đi xử lý trong môi trường hoạt động của động cơ máy bay (hơi 
nước ở nhiệt độ cao). Quá trình này oxy hóa của các hạt nano SiC, 
tạo ra các pha mới, và hàn kín vết nứt. Sau khi xử lý, vật liệu được 
phân tích bằng kỹ thuật nhiễu xa tia X (X-ray diffraction) và kính 
hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscope) để kiểm tra sự 
tự lành của vết nứt. Cơ tính của vật liệu như độ cứng, độ bền uốn 
cũng sẽ được đo đạc và so sánh với vật liệu nguyên mẫu (trước khi 
có vết nứt) để kiểm chứng tính ưu việt của đặc tính tự lành. 
 
Từ khóa: vật liệu tự lành, ceramic, nano composite, SiC, ytterbi 
silicat 
 
1. Giới thiệu 
1.1. Vai trò, tầm quan trọng và triển vọng của vật liệu ceramic tự 
lành 
Những năm gần đây, ngành hàng không phát triển với tốc độ khá 
nhanh, đòi hỏi phải cải thiện hiệu suất nhiên liệu (fuel effeciecency) 
của động cơ tuốc bin khí (gas turbine engine) [1]. Trong thập niên 
tới, nhiệt độ hoạt động của động cơ tua bin thế hệ kế tiếp dự kiến   
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đạt khoảng 1500 °C, và hỗn hợp sợi gia cường/ma trận 
của silic cacbua (SiC) đã và đang được xem xét làm 
vật liệu chính cho lưỡi tua bin của động cơ này [2]. 
Tuy nhiên, vì SiC rất dễ bị bay hơi trong môi trường 
hơi nước (có trong nhiên liệu), nên cần phải phủ lên bề 
mặt các lưỡi tuốc bin một lớp phủ bảo vệ môi trường 
(Environmental barrier coating: EBC) để ngăn chúng 
khỏi tiếp xúc với hơi nước nóng [3].  
 
Các silicat của đất hiếm như Lu2Si2O7, Y2Si2O7…, và 
nhất là Yb2Si2O7 được xem như những vật liệu tiềm 
năng nhất cho EBC vì các đặc tính ưu việt của chúng: 
khả năng chống ăn mòn cao, hệ số truyền nhiệt thấp, 
và hệ số giãn nở nhiệt rất gần với SiC (4-6×10-6)... Tuy 
nhiên, các vật liệu này thường có độ dai đứt gãy 
(fracture toughness, KIc) kém vì bản chất là ceramic, 
do đó để tránh hỏng hóc xảy ra trong quá trình vận 
hành, do các lưỡi tuốc bin va chạm với vật thể lạ (như 
bụi núi lửa) hoặc do ứng suất nhiệt bên trong lớp phủ, 
tính chất này cần được cải thiện.  
 
Vật liệu ceramic có khả năng tự lành là một giải pháp 
cho vấn đề này (xem Hình 1). Vật liệu tự lành (self-
healing material) là khái niệm chỉ nhóm các vật liệu 
có khả năng tự chữa lành các vết nứt xuất hiện ở bề 
mặt hoặc bên trong vật liệu trong quá trình sử dụng của 
chúng. Tùy theo loại vật liệu chủ yếu cấu thành nên 
chúng mà ta phân loại ra vật liệu tự lành polymer, vật 
liệu tự lành composite, vật liệu tự lành ceramic… Bình 
thường các vết nứt nhỏ rất khó phát hiện và nếu không 
được xử lý kịp thời thì chúng có thể phát triển với tốc 
độ rất nhanh dẫn đến đứt gẫy, hư hỏng vật liệu/thiết bị. 
Vì vậy, nghiên cứu vật liệu tự lành là một giải pháp 
được quan tâm để có thể giải quyết triệt để vấn đề này.  
Số lượng các nghiên cứu về vật liệu tự lành được công 
bố ngày càng tăng trong những năm gần đây (năm 
2020 là hơn 2200 bài báo tiếng Anh, theo dữ liệu từ 
JDream III). Rõ ràng rằng, cùng với các hướng nghiên 
cứu phổ biến khác của vật liệu ceramic như ceramic 
dùng trong lĩnh vực y sinh [4], ceramic có tính áp điện 
(piezoelectric) [5] dùng chế tạo cảm biến... ceramic có 
khả năng tự lành là một hướng nghiên cứu đang ngày 
càng được quan tâm vì những lợi ích thiết thực do 
chúng mang lại. Thông thường, ceramic tự lành (tự 
hàn vết nứt) sẽ được gia cố bằng các chất giúp hàn gắn 
(healing agent) như các hạt nano SiC, Ni… Các chất 

này ngoài nhiệm vụ ban đầu là giúp tăng Kc cho 
ceramic, chúng có thể chuyển hóa thành oxit (ví dụ: 
SiO2, NiO) khi phản ứng với oxy ở nhiệt độ cao, các 
oxit này sẽ chảy vào các vết nứt và bịt kín chúng lại 
[6-8].  
 
Tuy nhiên, một khi tất cả các hạt nano phân tán trong 
vật liệu ceramic đã chuyển hết sang dạng oxit, khả 
năng tự chữa vết nứt sẽ không còn nữa. Để có thể bảo 
vệ lưỡi tua bin lâu dài, điều cần thiết là phải tái sử dụng 
được khả năng tự lành này. Cho đến nay, vẫn chưa có 
vật liệu cho lớp phủ nào có thể giữ được vĩnh viễn đặc 
tính tự lành. 
 
1.2. Vị trí của Nhật Bản trong nghiên cứu về vật liệu 
ceramic tự lành so với thế giớiNhật Bản là nước đi 
tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về vật liệu 
ceramic tự lành. Tại phòng thí nghiệm của GS Ando ở 
Đại học Quốc gia Yokohama, vật liệu ceramic tự lành 
đã được nghiên cứu trên 20 năm. GS Nakao hiện đã 
tiếp quản phòng thí nghiệm này (xem thêm mục 3) và 
đang tiếp tục đẩy mạnh các hướng nghiên cứu cơ bản 
cũng như ứng dụng của vật liệu này. 
 
Ngoài ra, vật liệu ceramic tự lành cũng là một trong 
những hướng nghiên cứu chính tại Đại học Công nghệ 
Nagaoka (PTN GS Nakayama, PTN GS Nanko) cũng 
như tại một số cơ sở nghiên cứu-giáo dục trên khắp 
nước Nhật (Vd: Viện công nghệ vật liệu quốc gia 
NIMS, Viện công nghệ quốc gia NIT, Đại học 
Osaka…) 
 
Với bề dày kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực vật 
liệu ceramic tự lành, Nhật Bản hiện là một trong những 
nước dẫn đầu về công nghệ này. Các trường đại học và 
viện nghiên cứu của Nhật hoạt động trong lĩnh vực này 
đã và đang liên kết chặt chẽ với các cơ quan nghiên 
cứu hàng đầu ở châu Âu trong cùng lĩnh vực (như Đại 
học TU Deft của Hà Lan hay Đại học Erlangen–
Nürnberg của Đức…) 
 
1.3. Các thế mạnh của Nhật Bản trong công nghệ 
này 
Nhật Bản luôn tự hào với vai trò là một trong những 
quốc gia đầu tiên khám phá ra vật liệu ceramic, và 
không ngừng đầu tư đẩy mạnh nghiên cứu lĩnh vực này. 
Hiệp hội Ceramic Nhật Bản là một trong những hội 
khoa học kỹ thuật lâu đời nhất thế giới. Hơn nữa, nhiều 
thành viên của hội hiện còn đang nắm những vị trí chủ 
chốt trong các hội ceramic Hoa Kỳ và châu Âu. Cơ 
quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (Japan Science 
and Technology Agency (JST)) và Cơ quan phát triển 
công nghệ công nghiệp và năng lượng mới (New 
Energy and Industrial Technology Development 
Organization (NEDO)) đã xác định vật liệu tự lành, là 
một trong những trọng điểm được ưu tiên đầu tư phát 
triển trong lĩnh vực khoa học vật liệu.  
   

Hình 1. Sơ đồ minh họa cho EBC tự chữa lành vết nứt 
 



 

 

2. Một số nghiên cứu tiêu biểu của Nhật về vật liệu 
ceramic tự lành 
Gần đây, nhóm nghiên cứu của tác giả đã chứng minh 
thành công khả năng tự chữa lành vết nứt trên bề mặt 
của Yb2Si2O7/SiC, một vật liệu composite đầy hứa hẹn 
cho lớp phủ EBC [9-11]. Trong composit này, mono-
silicat Yb2SiO5 được sử dụng như một healing agent 
thứ cấp, sẽ phản ứng với SiO2 (được oxy hóa từ SiC) 
để tạo thành đi-silicat Yb2Si2O7, kèm theo việc giãn nở 
thể tích sẽ giúp bịt kín vết nứt. Điều thú vị là cường độ 
của vật liệu composit không chỉ phục hồi về giá trị ban 
đầu (trước khi có vết nứt) mà còn tăng khoảng 20% 
nhờ ứng suất dư (ứng suất nén) tồn tại xung quanh vị 
trí vết nứt đã chữa lành.  
 
Mặt khác, đã có một số báo cáo chỉ ra rằng Yb2Si2O7 
có thể bị phân giải thành Yb2SiO5 và Si(OH)4 khi bị 
nung nóng trong hơi nước trong ở 1300 ~ 1400°C [12]. 
Do đó, nếu quá trình chuyển hóa - phân giải này được 
tối ưu hóa, chúng ta hoàn toàn có thể tái sử dụng 
Yb2SiO5 nhiều lần để cung cấp một cách lâu dài tính 
năng chữa lành vết nứt cho vật liệu composit (xem 
Hình 2). Nói cách khác, chúng ta có thể phát triển loại 
vật liệu tự lành vĩnh viễn, điều này sẽ mang lại lợi ích 
to lớn cho động cơ tua bin khí thế hệ tiếp theo, cũng 
như cho các ứng dụng ở nhiệt độ cao khác của vật liệu 
ceramic. 
 
Mục tiêu của dự án nghiên cứu này là tổng hợp nên 
các vật liệu composite tự lành vĩnh viễn bằng cách sử 
dụng một quy trình xử lý nhiệt đặc biệt, trong đó các 
healing agent được tái sinh liên tục. Nhờ đó, chúng ta 
có thể kỳ vọng vào việc cải thiện đáng kể hiệu suất 
nhiên liệu của của động cơ tua bin khí thế hệ tiếp theo. 
Bài viết này giới thiệu Yb2Si2O7/SiC như một vật liệu 
composite tự lành dùng cho EBC, cũng như giải thích 
cơ chế tự chữa lành của nó. Ngoài ra, một số kết quả 
đầu tiên của dự án nghiên cứu chế tạo vật liệu tự lành 
vĩnh viễn cũng sẽ được báo cáo. 

 
2.1. Phương pháp 
Vật liệu composite được tổng hợp bằng phản ứng trạng 
thái rắn (solid state reaction) sử dụng phương pháp ép-
nóng (hot-pressing method). Đầu tiên, bột Yb2O3 và 
SiO2  được trộn theo tỷ lệ mol 1: 2, sau đó được thêm 

vào một phần thể tích tương ứng của bột nano SiC (0 
~ 20 vol%) để tạo ra hỗn hợp bột. Sau đó, hỗn hợp này 
được trộn đều và tán nhỏ bằng máy nghiền bi (ball-
milling) trong etanol có độ tinh khiết cao, rồi được cho 
bay hơi và làm khô ở 80 °C trong tủ sấy 24 giờ. Hỗn 
hợp sau đó được nghiền bi (khô) và sàng để tách các 
khối kết tụ. Cuối cùng, hỗn hợp bột mịn đã được chuẩn 
bị này được ép nóng trong lò thiêu kết ở 30 MPa, 
1550 °C trong 1 giờ, trong môi trường khí argon (Ar) 
để tạo ra các đĩa thiêu kết (sintered disk) có đường kính 
44 mm. 
  
Để đo độ bền uốn, các đĩa thiêu kết được cắt thành các 
mẫu hình hộp chữ nhật (36 mm × 4 mm × 3 mm), trong 
đó các cạnh dài của chúng được vát 45°, theo tiêu 
chuẩn Nhật Bản (Japanese Industrial Standard) JIS 
R1601. Độ bền uốn của các thanh composite sẽ được 
đo ở nhiệt độ phòng bằng phương pháp kiểm tra uốn 
bốn điểm (four-point bending). Nhịp ngoài (outer 
span) L và nhịp trong (inner span) l là 30 và 10 mm, 
và tốc độ đầu trượt (cross-head) được thiết lập là 0,5 
mm/phút. Độ bền uốn σB của mẫu thử được tính theo 
công thức sau: 

σB = 3P (L - l) / 2wt2 (1) 
 

trong đó w và t là chiều rộng và chiều dày của mẫu và 
P là tải trọng khi mẫu bị đứt gãy.  

 
Để khảo sát ảnh hưởng của các vết nứt trên bề mặt đến 
độ bền uốn, trên bề mặt mẫu, các vết nứt được tạo 
trước bằng cách sử dụng indenter của máy đo độ cứng 
Vickers với tải trọng 2 kgf (19.6 N). Các mẫu này sẽ 
được ủ (annealing) ở 1250 °C trong 2 giờ để kích hoạt 
khả năng tự chữa lành vết nứt của chúng. 

 
Mặt cắt của các mẫu vật và các vết nứt do indenter tạo 
ra sau đó sẽ được quan sát bằng kính hiển vi điện tử 
quét (Scannning Electron Microscope: SEM). Độ 
cứng Vickers HV và độ dai đứt gãy KIc được tính bằng 
các công thức sau [13]: 
 

Hình 2. Sơ đồ quy trình tái chế - tái sử dụng để vật liệu 
có khả năng tự chữa lành vết nứt vĩnh viễn 

Hình 3. Độ cứng Vickers và độ dai đứt gãy của các 
composite 



 

 

HV = 1.854F / d2 (2) 
KIc = 0,203HVa2c-1,5 (3)  

 
trong đó F là tải trọng gây lõm, d là độ dài đường chéo 
vết lõm, a là độ dài 1/2 đường chéo và c là độ dài nửa 
1/2 vết nứt. 
 
Cấu trúc tinh thể của hỗn hợp bột và composite đã 
thiêu kết được xác định bằng máy đo nhiễu xạ tia X 
(X-ray diffraction: XRD) với bức xạ Cu-Kα (λ = 
1,54186 Å). Phạm vi quét là 20 - 70° và bước quét 
(step angle) là 0,02°. Ảnh hiển vi độ phân giải cao của 
các vết nứt lõm thu được quan sát bằng máy SEM. 
Thành phần vật chất của các healing agent sẽ được 
điều tra bằng cách sử dụng một phép đo phổ tán xạ 
năng lượng tia X (Energy dispersive X-ray 
spectrometry: EDS) gắn kèm trên máy. Để tránh hiệu 
ứng tích điện bề mặt (surface charging-up) trong quá 
trình quan sát, các mẫu được phủ một lớp vàng (hoặc 
Pt, Os…) mỏng khoảng 5 nm giúp dẫn điện. 

 
Các composite được ủ sau đó được xử lý nhiệt trong 
một lò hơi nước đặc biệt (Japan Fine Ceramics Center) 
ở 800 °C trong 1 giờ. Tốc độ lưu lượng hơi nước là 5 
kg/giờ, tốc độ gia nhiệt và làm lạnh là 10 °C/phút. Sau 
khi xử lý nhiệt, mẫu được mang đi phân tích thành 
phần để xác nhận liệu sự phân giải Yb2Si2O7 thành 
Yb2SiO5 và Si(OH)4 có xảy ra ở điều kiện này hay 
không. 
 
2.2. Kết quả 
Kết quả đo độ cứng Vickers và độ dai đứt gãy được 
tóm tắt trong Hình 3. Độ cứng Vickers của vật liệu 
composite không được gia cố SiC (chỉ có ytterbi 
silicat) là 8,5 GPa trong trường hợp tải trọng gây lõm 
là 2 kgf. Việc gia cố bằng SiC (có giá trị HV lớn) 
thường sẽ giúp tăng độ cứng. Thật vậy, độ cứng tăng 
theo hàm lượng SiC và đạt giá trị lớn nhất là 9,3 GPa 
với 10 vol% SiC. Tuy nhiên, độ cứng của composite 
lại giảm đáng kể khi hàm lượng SiC tiếp tục tăng. Độ 
cứng của composite chứa 20% SiC là 6,9 GPa, chỉ 
bằng 80% giá trị của ytterbi silicat. Độ dai đứt gãy của 
ytterbi silicat là 2,5 MPa.m1/2, nằm ở khoảng giữa độ 
dai của mono-silicat (2,3 MPa.m1/2) và đi-silicat (2,7 
MPa.m1/2) [14]. Độ dai đứt gãy KIc của composite biến 
đổi tương tự như độ cứng. Độ dai ban đầu tăng nhẹ 
nhưng bắt đầu giảm khi hàm lượng SiC cao hơn 10 
vol%. Sự tồn tại cùng lúc của ba pha độc lập được coi 
là nguyên nhân chính dẫn đến mật độ (density) thấp 
của composit có hàm lượng SiC cao, hệ quả là độ cứng 
và độ dai của chúng bị suy giảm. 
 
Hình 4(a) thể hiện phổ XRD (XRD pattern) của 
composite với 10 vol% SiC trước khi ủ và Hình 4(b) 
là phân tích thành phần bằng SEM-EDS của mẫu đó. 
Đỉnh nhiễu xạ của cả Yb2Si2O7 và Yb2SiO5 đều xuất 
hiện, chứng tỏ sự tồn tại đồng thời của cả hai silicat 
trong composite. Rất khó xác định SiC bằng cách sử 
dụng các phổ XRD vì phần thể tích SiC ở đây rất nhỏ, 

và hầu hết các đỉnh nhiễu xạ SiC bị che lấp bởi các 
đỉnh của hai silicat. Hình 4(b) cho thấy có ba miền 
riêng biệt (đen, xám nhạt và xám đậm) trên bề mặt của 
composite. Phân tích EDS cho thấy Si chiếm ưu thế 
trong các miền đen (vị trí số 1) với Yb:Si = 11,7:88,3, 
cho thấy rằng chúng là các hạt SiC. Tỷ lệ nguyên tử 
Yb:Si trong miền xám nhạt (vị trí số 2) là 63,5:41,5 = 
1,7:1, cho thấy miền xám nhạt là Yb2SiO5. Trong các 
miền màu xám đen (vị trí số 3), tỷ lệ Yb:Si là 50,4:49,6 
≈ 1:1, cho thấy các miền này là Yb2Si2O7. Sau đó, kỹ 
thuật phân tích ảnh (Hình 4(c)) được sử dụng để tính 
phần diện tích bề mặt của SiC (miền đen) và kết quả 
ước tính cho thấy phần thể tích của SiC là 10,7%. Kết 
quả này phù hợp với phần thể tích của SiC (10% thể 
tích) trong hỗn hợp bột ban đầu của composite, chứng 
tỏ rằng SiC không phản ứng với các silicat trong quá 
trình thiêu kết.  
 
Hình 5 trình bày phổ XRD và kết quả quan sát SEM 
của các composite sau khi ủ trong không khí ở 1250 °C 
trong 2 giờ. Hình 6 thể hiện phổ XRD và ảnh SEM của 
composite chứa 10 vol% SiC, trước và sau khi ủ trong 
không khí hoặc Ar. Đối với composit chứa 5% SiC 
(Hình 5(b)), các vết nứt đã được chữa lành một phần 
sau khi ủ. Sau khi ủ, cường độ đỉnh nhiễu xạ của 
Yb2SiO5 đã suy giảm, chứng tỏ thành phần Yb2SiO5 
trong composite giảm. Đối với composite chứa 10 
vol% SiC, các vết nứt gần như biến mất sau khi ủ trong 

Hình 4. Phổ XRD và phân tích EDS trên bề mặt 
composite chứa 10 vol% SiC 

 

Hình 5. Phổ XRD của các cômpozit chứa 
(a) 0; (b) 5; (c) 10; (d) 20 vol% SiC sau khi ủ và kết 

quả chụp SEM tương ứng 



 

 

không khí (Hình 6(b)). Ngoài ra, cường độ đỉnh nhiễu 
xạ Yb2SiO5 trong composit cũng giảm. Tuy nhiên, 
chiều dài vết nứt và cường độ đỉnh XRD hầu như 
không thay đổi khi ủ composite trong Ar (Hình 6(c)), 
cho thấy việc ủ trong khí trơ có tác dụng rất hạn chế 
đối với việc làm lành vết nứt. Đối với composite chứa 
20 vol% SiC, các vết nứt được chữa lành hoàn toàn 
bằng cách ủ trong không khí, và Yb2SiO5 hầu như đã 
biến mất khỏi bề mặt (Hình 5(d)). 
 
Hình 7 là minh họa sơ đồ của quá trình tự chữa lành 
vết nứt ở các composite. Các hạt nano SiC được phân 
tán đồng nhất trong composite, cả bên trong hạt (grain) 
hoặc trên biên hạt (grain boundary) của Yb2Si2O7 hoặc 
Yb2SiO5. Khi một tải trọng gây lõm tác động lên bề 
mặt composite, các vết nứt sẽ phát triển từ các đỉnh 
của vết lõm và để lại khuyết tật trên bề mặt vật liệu. 
Khi được ủ trong không khí, các hạt SiC ở bề mặt bị 
oxy hóa và tạo thành SiO2 theo phản ứng sau:  

 
SiC (s) + 3/2O2 (g) = SiO2 (l) + CO (g) + 943 kJ/mol (4) 
 
Nhiệt độ ủ ở đây là 1250 °C, thấp hơn nhiệt độ nóng 
chảy của SiO2 (1650 °C). Tuy nhiên, nhiệt lượng khá 
lớn (943 kJ/mol) sinh ra từ phản ứng tỏa nhiệt mạnh 
này, có thể làm tăng nhiệt độ cục bộ tại các vị trí phản 

ứng thêm 400 °C [15], tức là vượt quá nhiệt độ chuyển 
tiếp thủy tinh (glass transition) 1202 °C của SiO2 [12]. 
Điều này có thể giúp đẩy nhanh quá trình nóng chảy 
của thủy tinh SiO2. Thủy tinh SiO2 nóng chảy đó sẽ lan 
ra và khi một lượng thích hợp SiO2 nóng chảy tiếp xúc 
với Yb2SiO5, chúng có thể biến đổi mono-silicat thành 
đi-silicat như phản ứng sau: 

 
Yb2SiO5 + SiO2 = Yb2Si2O7 (5) 
 

Vì Yb2Si2O7 có mật độ thể tích (volume density) lớn 
hơn Yb2SiO5, và SiO2 có mật độ thể tích gấp đôi SiC 
[16], nên đi-silicat tạo thành có thể tích lớn hơn tổng 
thể tích mất mát của các chất phản ứng (SiC và mono-
silicat). Nói cách khác, Yb2Si2O7 mới được hình thành 
này có xu hướng mở rộng thể tích. Do cấu trúc 
composite đặc và rắn, sự mở rộng của Yb2Si2O7 theo 
hướng rời xa vết nứt là rất hạn chế và do đó nó có xu 
hướng mở rộng về phía vết nứt. Hướng mở rộng của 
Yb2Si2O7 mới hình thành này được minh họa bằng các 
mũi tên màu đen trong Hình 7. Kết quả là, sự giãn nở 
thể tích này sẽ giúp khép miệng các vết nứt. 
 
Hình 8 cho thấy độ bền uốn được đo từ các thanh 
composite. Độ bền uốn của ytterbi silicat là 152 MPa. 
Sự biến đổi của độ bền của composite cũng tương tự 
như trường hợp độ cứng và độ dai đứt gãy, giá trị tăng 
dần đến cực đại với 10 vol% SiC thêm vào, sau đó sẽ 
giảm dần với các mẫu có hàm lượng SiC cao hơn. 
Trong các mẫu thử được tạo sẵn vết nứt, độ bền giảm 
30 ~ 50% so với các mẫu thiêu kết. Tuy nhiên, có thể 
thấy độ bền của tất cả các composit có SiC được phục 
hồi sau khi ủ trong không khí. Độ bền uốn của 
composite chứa 5 vol% SiC được phục hồi về giá trị 
ban đầu (152 MPa). Ở các composite có hàm lượng 
SiC từ 10 vol% trở lên, hiệu quả phục hồi thậm chí còn 
ấn tượng hơn, khi các mẫu sau quá trình tự lành có độ 
bền còn cao hơn giá trị ban đầu. Mức tăng của độ bền 
trong các composite chứa 10 vol% và 20 vol% SiC lần 
lượt là 34 MPa và 62 MPa. Sự cải thiện này có liên 
quan đến ứng suất nén tồn tại xung quanh vết lõm do 
quá trình ủ gây ra [17].  
  

Hình 6. Phổ XRD của composite chứa 10 vol% SiC: 
(a) trước khi ủ; (b) sau khi ủ trong không khí; (c) sau 

khi ủ trong Ar; và ảnh chụp SEM tương ứng 

Hình 7. Sơ đồ minh họa quá trình tự lành trong vật 
liệu composite 

Hình 8. Độ bền uốn của các mẫu (0~20 vol% SiC) 
không có vết nứt, có vết nứt, và sau khi tự lành 



 

 

Hình 9 là ảnh chụp quang học và ảnh SEM sau thí 
nghiệm đo độ bền uốn của các mẫu chưa bị nứt, có vết 
nứt, và sau khi ủ trong không khí (hoặc Ar), với 10% 
SiC thể tích. Trong phép đo độ bền uốn bốn điểm, vết 
đứt gãy có thể không chạy qua tâm của mẫu thử mà 
qua điểm yếu nhất nằm đâu đó giữa hai chốt tải. Đối 
với mẫu vật được ủ trong Ar, đường đứt gãy xảy ra ở 
tâm và chạy xuyên qua các vết nứt tạo sẵn (Hình 9(c)). 
Điều này cho thấy rằng việc chữa lành vết nứt là không 
hiệu quả trong trường hợp này và vết nứt được tạo sẵn 
vẫn là khuyết tật nghiêm trọng nhất trên bề mặt mẫu. 
Đối với mẫu được ủ trong không khí (trong 2 giờ), 
đường đứt gãy ở vị trí cách xa vết lõm (Hình 9(c)), 
chứng tỏ rằng các vết nứt xung quanh vết lõm đã được 
chữa lành. 

 
Hình 10 là ảnh SEM của composite chứa 10 vol% SiC, 
sau khi được ủ trong hơi nước ở 800 °C trong 1 giờ và 
trải qua nhiều chu kỳ thử nghiệm khả năng tự lành [18].  
Chúng ta có thể thấy hiệu quả tự chữa lành có thể kéo 
dài không chỉ một mà đến bốn chu kỳ. Điều này có 
nghĩa là một phần Yb2Si2O7 đã phân giải ngược trở lại 
thành Yb2SiO5, để rồi đến lượt Yb2SiO5 lại góp phần 
vào việc chữa lành vết nứt ở chu kỳ tiếp theo, như 
chúng ta mong đợi. Cần lưu ý rằng trong thí nghiệm 
xử lý với hơi nước này, nhiệt độ chỉ ở mức 800 °C. 
Một mức nhiệt độ cao hơn, chẳng hạn 1300~1400 °C 
như trong động cơ máy bay, có thể làm tăng hiệu quả 
của quá trình tái chế-tái sử dụng Yb2SiO5 và kéo dài 
khả năng tự chữa lành thêm nhiều chu kỳ. 

  
2.4. Tóm tắt và triển vọng 
Trong nghiên cứu này, vật liệu composite 
Yb2Si2O7/SiC được thiêu kết bằng phản ứng trạng thái 
rắn và phương pháp ép nóng. Khả năng tự chữa lành 
vết nứt của chúng đã được nghiên cứu trong tương 
quan với các thông số như môi trường ủ và hàm lượng 
healing agent. Việc lấp đầy thủy tinh SiO2 vào vết nứt 
và sự giãn nở thể tích của Yb2Si2O7 là cơ chế chính 

của hiện tượng tự chữa lành trong vật liệu này. Nghiên 
cứu này dự kiến mở đường cho sự phát triển của vật 
liệu ceramic có khả năng tự chữa lành vĩnh viễn. 
 
3. Một số lab nghiên cứu tiêu biểu của Nhật Bản 
trong lĩnh vực công nghệ cảm biến  
3.1. Lab nghiên cứu về Công nghệ Nano và vật liệu 
Nanocomposite tại ĐH Công nghệ Nagaoka 
(Nagaoka University of Technology) 
Website: https://etigo.nagaokaut.ac.jp/people/staff/ 
nky15/index.html/ 
 
Giáo sư chủ nhiệm: NAKAYAMA Tadachika 
Đề tài nghiên cứu: Vật liệu tua bin máy bay thế hệ tiếp 
theo có thể tự phục hồi nhiều lần bằng nanocomposite 
hóa (kết hợp với Học viện Công nghệ quốc gia – Cao 
đẳng Kushiro) 
 
3.2. Lab nghiên cứu về vật liệu chịu nhiệt tại ĐH 
Công nghệ Nagaoka 
Website: http://ntic.nagaokaut.ac.jp/seeds-collection/ 
laboratory-25 
 
Giáo sư chủ nhiệm: NANKO Makoto 
Đề tài nghiên cứu: Ứng dụng của kim loại và ceramic 
ở nhiệt độ cao, ceramic có đặc tính tự lành 
 
3.3. Lab nghiên cứu về kỹ thuật vật liệu tân tiến tại 
ĐH quốc gia Yokohama (Yokohama National 
University) 
Website: http://www.nakaolab.ynu.ac.jp/en/ 
 
Giáo sư chủ nhiệm: NAKAO Wataru 
Đề tài nghiên cứu: Chế tạo động cơ phản lực tiết kiệm 
nhiên liệu với "vật liệu ceramic không bị phá hủy ngay 
cả khi có vết nứt xâm nhập" 

 
3.4. Nhóm nghiên cứu về vật liệu siêu hợp kim và 
chịu nhiệt thuộc Lab SIP-MI, Viện nghiên cứu quốc 
gia về khoa học vật liệu (NIMS) 

Hình 10. Ảnh SEM (trái: trước khi ủ, phải: sau khi ủ) 
cho thấy việc gia nhiệt trong hơi nước có thể tăng số 
chu kỳ tự chữa lành lên nhiều hơn một lần (bón lần). 

 

Hình 9. (a) Ảnh chụp quang học và (b-d) ản SEM thể 
hiện đường đứt gãy của các mẫu: (b) đi qua vết nứt, (c) 
vẫn đi qua vết nứt sau khi ủ trong Ar, (d) không đi qua 

vết nứt sau khi ủ trong không khí. 
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Website: https://samurai.nims.go.jp/profiles/ 
osada_toshio 
 
Trưởng nhóm: TS. OSADA Toshio (Principal 
Invesitator) 
Đề tài nghiên cứu: Siêu hợp kim và vật liệu ceramic tự 
lành ứng dụng cho tua bin 
 
3.5. Nhóm nghiên cứu về vật liệu Ceramic tân tiến 
tại Lab Materials & Processing, Học viện công nghệ 
quốc gia – Cao đẳng Kushiro (NIT-KC) 
Website: https://www.kushiro-ct.ac.jp/mech/staff/ 
son.html 
 
Trưởng nhóm: TS. NGUYỄN Thanh Sơn (Jr. Assoc. 
Prof.) 
Đề tài nghiên cứu chính: Vật liệu tua bin máy bay thế 
hệ tiếp theo có thể tự phục hồi nhiều lần bằng 
nanocomposite hóa (kết hợp với ĐH Công nghệ 
Nagaoka) 
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* the
(Báo cáo này là b n review c a cá nhân tác 

gi và không có liên quan t mà tác gi

TÓM T T:
nhà, chúng ta có 

th nói chuy n và nhìn th y tr c ti p hình 
Vi v i m t thi t b nh g n trong 
lòng bàn tay, smart phone. M t trong nh ng công ngh c t lõi 
hi n th u k di n thông vô tuy n d a vào 

n t . Kh i ngu n c a công ngh này là nhà Nobel v t lý 
n tín hi u vi u tiên xuyên 

qua bi i s phát tri n bùng n c a
internet và ng d ng c
IoT nhu c u v t truy n thu d li u s t qua 
kh ng c a công ngh 4G hay 5G. Trên d i t n sóng 

n t có m c xem là kho ng tr c s d ng
n nh ng th p niên g

t n s trong kho ng 0.1 10 THz có ti
truy n thông vô tuy n lên m t t m m
và là d i t c khai phá. THz wave n m gi a d i t n sóng 
radio và ánh sáng, th c tính thú v sóng h t c a c hai 
d i t n hàng xóm. Bài vi t này s gi i thi u cái nhìn t ng quan và 
ti ng d ng c a sóng THz. M t s lab và vi n nghiên c u
tiêu bi u Nh c gi i thi u.

T khóa: Terahertz wave, wireless communication, nondestructive 
imaging, sensing 

1. Gi i thi u
1.1 Sóng n t
B c x n t t
d ng c ng và t ng có kh
qua không gian mà không c n k t n i v t lý. B c x nhi t, ánh 

u là b c x n t . B c x n t truy n
ng trong chân không t c = 3.108 m/s. Quang ph

n t (electromagnetic spectrum) là t p h p t t c các b c x
n t t t c các t n s là Hz) khác nhau. 

Bên c nh các ngu n tài nguyên t c,
không khí, d u m , r n t t
ngu n tài nguyên t nhiên [1]. Khác v i các ngu n tài nguyên 
h u h n, quang ph n t c xem là ngu n tài nguyên vô h n,
không c n ki t và có th tái s d ng ngay l p t c. Ví d khi t t
m t thi t b d ng m t t n s n s p
t c có th c tái s d ng b i m t thi t b khác. Không gian, 
th i gian và t n s ng v n nhau c a

n t tránh hi ng nhi u do giao thoa, cùng m t
t n s và cùng th i gian ph i s d ng m khác nhau, cùng 
m t t n s m ph i s d ng th i gian khác nhau, 
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cùng m t th m hai t n s khác 
nhau có th s d ng. Hình 1 gi i thi u tên c a các d i
t c phân lo i theo t n s c sóng và m t
s ng d n hình trong th c t . n t
có t n s th ng eV 
th p có bi u hi n x , giao 
thoa, nhi u x à thu phát u khi n b ng công 
ngh n t  (electronics). T n s c sóng ng n

ng eV cao bi u hi c tính h n
th ng, tán x , h i t

u khi n b ng công ngh  quang t  (photonics). 

M i d i t n c n t ng 
d ng th c t  d c tính t  nhiên c a nó. Sóng 
radio s  d ng cho truy n hình TV  radio v i
ph m vi ph  sóng r ng vì có th  truy n d  dàng trong 
không khí không b  h p th  b i nh ng phân t

c, N2, O2, CO2, và có kh ph n x b u khí 
quy n. Microwave s d ng cho n , n tho i di 

ng, truy n thông v tinh vì các phân t trong th
c bi c h p th ng c a sóng này và 

nóng lên, dàng truy n qua b u khí quy n.
Sóng millimeter (millimeter wave) c s d ng cho 
radar c a xe. Tia h ng ngo i (infrared light)

i , và truy n
thông cáp quang (fiber-optic communication) vì m t
s phân t h p th sóng t n s này, m ng 

u phát ra sóng h ng ngo i, và t n th ng truy n
trong cáp quang c c sóng này nh . Ánh sáng kh
ki n (visible light) giúp chúng ta nhìn th y các v t th ,
màu s c qua s ph n x c a sóng này t các v t th
vào m t, nó c dùng trong truy n thông (visible 
light communication). Tia c c tím (ultraviolet light) có
kh t khu n, ki m tra th t-gi
b ng kích ho t hu nh quang (fluorescence) vì kh

ng eV cao. Ion hoá là 
hi n t t electron v nguyên t và chuy n
hoá nó thành ion. Hi ng này có th t bi n
trong t báo d Tia X (X-ray) s d ng 
trong ch p nh y t vì kh u v t
th . Sóng (Gamma-ray) s d di t khu n và tr
li u trong y t ng ion hóa r t l n.

Trong l ch s c d  h
trình Maxwell và c ch ng minh b ng th c nghi m

u tiên b i nhà v t lý Heinrich Hertz vào nh
k elmo 

Marconi th c hi n truy n tín hi u vi n thông xuyên 
qua bi n Altantic 2000 d m m u s bùng n trong 
nghiên c u và ng d ng sóng radio [2]. S t n t i d i
t n h ng ngo c tìm ra b c, 
nh c ng 
nhi t k c tìm ra b i giáo 

t lý Wilhelm Conrad Röntgen 1895 b ng
cathode-ray tube [4]. y chúng ta có th th y các 
d i t n ph u và ph n sau c a quang ph n t

c tìm th y khá s m. T khi bi t các d i t m
trên cùng m t ph , các nhà khoa h c tiêu bi u là giáo 

n s t n t i c a kho ng 
tr n i li n các d i t n trên toàn quang ph

M l p kho ng tr ng 
cu i cùng trong quang ph n t là d i t n Terahertz
(THz) c x t n s này m i

c ghi nh n b ng th c nghi m [6-9].

1.2 Sóng Terahertz 
Sóng THz sóng có t n s
trong kho ng 0.1 10 THz (1 THz = 1012 c
goi là T-ray [9 11]. Vi c ti p c n và s d ng sóng THz 

h n ch m t th
thu t thu phát sóng này. t n s THz, c c ng ngh
electronics và c ng ngh u b h n ch v

nh y (sensitivity) th p c a thi t b thu (detector /
receiver) và công su t (power) phát th p c a thi t b
phát (source/generator) vì 
ph i v c các thi t b n
t ph i ngày càng nh c sóng càng ng n, và 
thu t quang h c c không phát công su
l n [7, 8].

Nh nh c phát tri t phát trong c c
n t , quang t , v t li u, và công ngh  bán d n

nh - u ch ng 
c ti a mình cho các ng d ng th c

t  [12, 13]. Hình 2a ch  ra s ng bài vi t khoa h c

Hình 1. Quang ph n t và m t s ng d ng c a các d i t n.

10 GHz 100 GHz 1 THz 10 THz 1 PHz100 THz

30 mm 3 mm 300 nm

Frequency

Wavelength

Microwaves Millimeter
Waves

Terahertz
Waves

IR
Light

Visible
Light

UV
Light

10 PHz 100 PHz

30 nm 3 nm

X-ray

3 m

100 MHz

Radio
Gamma
ray

4×10-5 4×10-4 4×10-3 4×10-2 44×10-1Photon 
energy (eV)

4×101 4×1024×10-7

PhotonicsElectronics

Typical
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v ch nh n nay 
ng c th c

hi n trên trang web tìm các bài báo khoa h c Microsoft 
Academic (https://academic.microsoft.com/home) v i
t u này ch  ra s n
công ngh
l n c a nó trong các ng d ng th c t  ngày càng rõ 

. Hình 2b th  Gartner hype cycle v i
phát tri n c a công ngh  m i, c th
ngh  THz [14]. Nh  nh t công 
ngh , kì v ng v nh
2000s và thoát ra kh i kì v ng quá m c nh

n phát tri n ng 
thành t nh n. Có th nh i
chúng ta s b c ch ng ki n nh ng ng d ng 
th c t c a sóng THz d n thành hi n th c. Báo cáo 

a t o sát th ng Frost & 
t kê công ngh THz là m t trong 50 công 

ngh m i n i [15].

Ph m vi bài vi t l n này không t p trung v  m
thu t nên ch li t kê tên m t s  nh ng t phá v  m t

t giúp cho vi ng
d ng th c t . Công ngh  phát sóng THz d a vào quang 
(optical-to-THz conversion) s  d ng v t li u phi tuy n
tính quang (nonlinear optical material hay electro-

 ZnTe, LiNbO3, DAST 
v m nh -pulse-
[16]; s  d

 d ng 
photoconductor (PC) làm t  low-temperature-grown 
GaAs hay s  d c bi t là uni-
traveling-carrier photodiode (UTC-PD) [18]. S  phát 
tri n c a laser phát xung c c nhanh femtosecond laser 
và quantum cascade laser, m t lo i semiconductor 
laser, t phá cho công ngh  thu phát song 
THz d a vào quang [19 21]. 

Công ngh  phát sóng THz d n t  s  d ng
thu t nhân t n s  (frequency multiplication) và m ch
khu i cao t n [22 24]; s  d ng resonant 
tunneling diode (RTD) [25, 26]; s  d ng transistor 
công ngh cao d a vào Si, InP, III-V [27]. Công ngh
thu sóng THz s d ng
bolometer, RTD, Schottky-barrier diode [28, 29]; hay 
s d
semiconductor quantum dot detector, semiconductor 
charge-sensitive infrared phototransistor [30]. V h
th ng thì c free-space optics [31] và optical-fiber-
coupled [32 u có nh t phá, v i ý ki n cá nhân 
c a tác gi thì optical-fiber-coupled s có ti

ng d ng th c t th ng có th g n nh

  
Nh c thù n m  gi a sóng radio và ánh sáng trong 
quang ph n t , sóng THz s  h u nh c tính 
sóng h t c a hai d i t  h u
nh c nh t c a riêng d i t n này [8 14]. 
Gi ng sóng radio, sóng THz có kh n xuyên 
nhi u v t li a, gi y, qu n áo, g , g m s  mà 
ánh sáng kh  ki n và tia h ng ngo i c 
ho c b tán x [8, 10]. So v i sóng radio, sóng THz có 
t n s (bandwidth) r ng

truy n d li u (data rate) tính b ng bit/s 
[33, 34]. c sóng ng

phân gi i (resolution) khi s d ng sóng 
THz trong ng d ng nh (imaging) s
Gi c tính truy n th ng

p cho truy m v i
m, u không d lan sang khu

v c khác [33]. So v i các sóng có t n s
THz có m ng eV th p không ion hóa v t
li u nên s c y t [35].

Hình 2. (a) S ng bài báo khóa h c g n v i t th Gartner hype cycle v s
phát tri n c a công ngh m i THz [14] (Reprint permission from open access policy of MPDI).
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Theo US Federal Communications Commission 
ng photon l

c sóng nh  gây ion 
hóa. c sóng THz ngang ng a v i m t s  kích 

c phân t  nên có nhi u v t li u s  h u ph  nh n
di n (fingerprint spectra) thích h p cho ng d ng giám 

nh và nghiên c u v t li u không phá h y
(nondestructive inspection) và ch  [13, 14] c
bi t có m t s c sóng  d i t c h p th
m nh b i phân t c [8, 12]. 

Hình 3 ch  ra m t s  công ngh  quan tr  phát 
tri n công ngh c và ng d ng 
th c t  mà sóng THz có th  mang l i. Các công ngh

m ngành v t li  nano, bán 
d n, ch t r n t n cao t n,
truy n tín hi u, công ngh vi n thông; ngành quang 
h - n (optoelectronics), fiber 
optics. Bên c nh ph n c ng (hardware), ngành khoa 
h c máy tính, x  lý s li t quan tr ng vì 

ng thông tin thu th p t  công nghê THz s  nhi u
t nhi u so v

Ngay t th  chú 
ý l c vì 98% t ng 

ng photo phát ra trong l ch s  c  t  v  n
i t n THz [12]. Ngoài ra nh

nh m c  c p  trên, ng d ng 
trong truy n thông không dây ng
(ultra-broadband wireless communication), ng d ng 
ch nh trong khoa h c sinh h c và v t
li u hay trong an ninh r c k  v ng. Trong ph n 2 
c a bài vi t này m t s  nghiên c u v ng d ng c a
sóng THz trong ngành wireless communication và 
imaging-sensing s c gi i thi u.

2. M t s  nghiên c u ng d ng c a sóng THz 
2.1 Wireless communication 

S i c t cu c
cách m ng trong thông tin và k t n i. M i trên 
kh c k t n i g

i dùng không ng Hình 4(a) cho th y
i dùng internet c bi u th  b ng c t màu 

xanh và t  l  ph i dùng internet c
bi u th  b ng t n n
tính m li u th c l y t  The 
international telecommunication union (ITU), 
chuyên môn v t thông tin và truy n thông c a
the United Nations [36] n cu

th  gi ng 4 t
i s  d ng internet. Chúng ta có th  d  dàng n i

suy ra t  bi
s th  gi i s  s  d ng internet. V i s  xu t hi n c a
các thi t b  thông minh c m tay 
phone, tablet, ng d ng tr i nghi m m i

virtual/augmented reality (VR/AR), xe t lái
(autonomous driving), Internet of Things (IoT), nhu 
c u s d ng wireless communication t ng 
truy n cao c d

i k p nhu c u s d ng wired communication vào 
Hình 4b bi u th s k t h p c a wired 

Hình 3. Nh ng công ngh ch ch phát tri n công 
ngh t s c và ng d ng th c

t mà sóng THz có th mang l i.

THz
Technology

Nanotechnology

Semiconductor

Circuit

Telecommunication

Transmission Optoelectronics

Laser

Solid-state Fiber optics

Biomedical 
science

Information 
science

Material 
science

Materials PhotonicsElectronics

Wireless 
communication

Diagnosis SecurityInspection

Fields:

Applications:

Contribution

Technologies:

Computer 
science

Signal process

Data analysis

Astronomy

Hình 4. (a) S ng và ph th gi i s d v i s li u tham kh o [36] 
th m 12/2020. (b) Small cell networks cho công ngh

from open access policy of MPDI).
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ng li n) và wireless 
ng ch m) cho m ng 5G và 6G 

i công ngh  k t h p nhi u small cell 
networks (HetNet) [37]. Chúng ta có th th y ngoài k t
n i gi a tr m chính v i tr m trung gian hay tòa nhà, 
các k t n i gi a thi t b  v i nhau hay các thi t b v i
các tr u là wireless communication.

B ng 1 tóm t t so sánh gi a các m ng cellular t  1G 
n 5G và m ng Wi-Fi, WiGig, Li-Fi [38 45]. Trung 

 xu t hi n th  h  m ng ti p theo cùng 
v i t  truy n t i d li  vài Kbps (1 
Kbps = 103 (1 Mbps = 106

bit/s) và có ti (1 Gbps = 109

bit/s). Cùng v i d ch v cung c p ng
và ph c t ch có gi n truy n t i d
li u, UHD video, hay live stream. M i th h công 
ngh s có nh t quan tr
chuy i t analog qua digital, cách th c mã hóa 

u ch (modulation) ph c t t
x lý tín hi u s (digital signal processing). Tuy nhiên 

nh n th y t n s sóng mang 

thông c s d ng r n 600 
MHz. V n, carrier frequency t n s cao s có

ng nên ch c nhi u d li
m a t n s cao là tài nguyên

c phân b i v i m ng Wi-Fi
c áp d ng khi nâng c p

lên WiGig, d i t n millimeter wave c
s d n Wi- u gì 
s x y ra n u ta s d ng t n s c a ánh sáng

m
Li-Fi (light- i vi c s d ng ánh 

sáng cho wireless communication. L i th là ti m
truy n t i d li u r t cao và có th c s

d ng nh
b nh vi n vì sóng radio có th làm nhi u các thi t b

n t nh y. Tuy nhiên h n ch c a Li-Fi là s b c n
b i các v t d n áo, gi y, nh a
và d b nhi u t ngu n sáng khác.

B ng 2 so sánh vi c s  d ng các d i t n khác nhau cho 
ng d ng wireless communication [34]. M i d i t n s

m và ph m v ng d ng phù h p khác 
nhau. Ngoài nh m v bandwidth, data rate, 
directivity c a sóng THz trình bày ph n 1.2. M

m n a là hi u qu ng trên bit truy n tính 
bps/W t n s cao s 46, 47].
u qu ng truy n tín hi u trong 

thông tin truy n thông s tr thành ch quan tr ng
trong th i gian s n vì t truy ng 

i dùng không ng 47 c
ng 1000 h s d ng internet v i t 1 Gbps s

c n 1 GW = 109 ng. Ngoài ra so v i ánh 
sáng, sóng THz không b nhi u b i ánh sáng khác vì 
t n s THz khác xa t n s ánh sáng xung quanh,

không b ch n b i m t s v t li ng.

Các thí nghi m v wireless communication b ng sóng 
THz  m t s i h c, các vi n nghiên c u, các 

c nh ng k t qu n
ng [34]. B ng 3 tóm t t m t s  k t qu  nghiên c u

 hai công ngh  d a vào quang t  (các hàng màu 
vàng n t  (các hàng màu xanh lá cây 

c t  truy n tin  b c Gb/s 
kho ng cách g n vài centimeter n xa vài ch c
meters. kho ng cách xa s g

B ng 1: B ng so sánh gi a các m ng t n 5G và Wi-Fi, WiGig, Li-Fi tham kh o [38 45].
1G 2G 3G 4G 5G Wi-Fi WiGig Li-Fi

Year 1980 1990 2001 2010 2020 1997 2009 2011

Carrier
frequency

800 MHz 900 MHz 2.1 GHz 2.6 GHz 3.7 GHz, 4.5 GHz, 
28 GHz

2.4 GHz, 5
GHz

60 GHz 4 8 THz

Bandwidth 30 kHz 30 200 
kHz

15 20 
MHz

15 20 MHz 600 MHz 20 40 MHz 2.16 GHz ~300 GHz
(Expected)

Speed 2 Kbps 64 Kbps 2 Mbps 0.2 1 Gbps > 1 Gbps 150 600 
Mbps

~7 Gbps > 1 Gbps
(Expected)

Service Voice
only

Voice,
data

Voice, data,
audio and 
video calls

Voice, data, 
audio, video 
calls, HD TV,
and streaming

Voice, data, audio, 
video calls, HD TV, 
streaming, and UHD
video

Internet access 
for devices and
equipment

Internet access 
for devices and
equipment, HD 
streaming

Restricted RF 
place like
hospital,
underwater

B ng 2. B ng so sánh các d i t n sóng s d ng cho wireless communication [34] (Reprint permission from 
open access policy of MPDI).
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c u công su t c a thi t b  nh y c a thi t b
 Truy n tin b ng công ngh  quang t  có 

m l i là có th ng d ng h th ng THz vào h th ng 
optical fiber hi n hành, còn công ngh n t  s  giúp 
thi t b  nh  g n ti n l Vi c k t h p nhi u
channel còn g i là multi- c t ng 
t  truy i 6 channels 
[51]. S  d ng t n s i t n 500 600 GHz có 
ti  truy n nhanh 
trong vi c ch  t o thi t b Vi c s  d ng các 

c t
QAM, 64 QAM, v.v... giúp t  truy n lên 2, 4, 
6, v.v... l n OOK hay 
ASK. T t nhiên modulation ph c t  yêu c u
signal-to-  tài nghiên c u
sóng THz cho wireless communication v n s ti p t c

ng trong th i gian t i.

2.2 Imaging-sensing  
c ng d ng sóng THz vào imaging và sensing 

c quan tâm và nghiên c [57] v i
nh t phá trong công ngh c kh i 

u vào  khi h th ng THz time-domain 
spectroscopy (TDS) c s  d ng thành công cho ng
d ng imaging [58]. c

 h p th  (absorption) và/ho  khu t x

(refractive index) c a v t li u bi n thiên theo các t n
s  m t d i t n. c  ph n 1.2, 
s  thu hút c a ng d c
imaging và sensing là vì nh ng l  [57, 59, 
60]: (1)  phân gi i trong kho n mm; 
(2) xuyên nhi u v t li u; (3) b c x  không gây ion hóa; 
(4) có nhi u v t li u s  h c tính nh n di n; (5) 

c sóng d  b  h p th  b i các phân t  phân c c
c; (6) có t n s  g n v i t n

s ng n i phân t  (intramolecular vibration) c a
m t s phân t u   

Nh nh m li t kê  trên, m t trong nh ng
ng d c kì v ng nh t c

v c imaging-sensing là ki nh không phá h y. 
Hình 5 là m t ví d  v  s  d ng c ng ngh  THz 

nh các lo i thu c
b t h p pháp v i kho ng 20 mg m i lo  trong túi 
nh a gi t ng
d n hình v ti a sóng THz trong ng
d ng ki nh vì vi c s  d ng d i t n th
millimeter wave thì thi c tính nh n di
phân gi i th p; còn s  d ng d i t

c tính nh n di  tán x
ho c không c v t li u bao b c; X-ray thì 
không nh n di c là ch t gì và gây ion hóa nguy 

Hình 5. S d nh ch t kh trái qua: MDMA (thu c l c), 
aspirin, và methamphetamine (ch t kích thích), c ba lo c nh n di n [63] (Reprint permission from 

open access policy of OSA).

B ng 3. M t s k t qu c trong nghiên c u ng d ng sóng THz vào wireless communication.
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hi m [61]. Trong hình 5, hình bên ph i là bi
spectroscopy th  hi  absorption c a sóng THz 
các t n s i v i t ng lo i ch t.  m t s  t n s
h p th  g n gi  t n s  khác thì khác 

t h p thông tin t  các t n s
t m nh ta có th c trong phong bì 
có ch t gì  v  gi a trong hình 5. 
Kh n di n các ch t gây n  hay các lo i thu c
b t h p pháp khác b c nghiên 
c u [62 65]. Bên c nh ng d ng nondestructive 
inspection c c áp d ng vào ngành 
nông nghi p th c ph m [66, 67]  ki m tra ch t l
trong chocolate [68], b t [69], phân bi t d  s ch
và b n [70], nh ng thu c b o v th c v t
[71], và b ng cách k t h p v t machine 
learning có th nh s n ph m bi i gene [72].  

Trong công nghi p, ki nh ch ng gi y v
m b ng sóng THz c th  nghi m

trong dây chuy n s n xu t [73 75]. Trong ngành công 
nghi p nh ng nghiên c nh thành 
ph n [76, 77 m [78], hay ch ng m i hàn 
nh a có l n kim lo i, cát, không khí hay không [79,
80]. Trong công nghi p bán d n, c
s  d c tính v t lý (mobility, 
conductivity, carrier density, plasma oscillations) [81
84]. V i kh n bi c ch  dày, sóng 

c th  nghi m v i các tác ph m ngh  thu t
c nh màu v t li u, t ng l p gi y c a tranh 
[85, 86], nh bên trong các bình ch u mà 
không c n m  ra [87, 88]. Ngoài ra vi c k t h p sóng 
THz v i nh ng công ngh  m i

bi t thông tin v  ph n ng c a sóng THz v i m u v t 
và hình nh có  phân gi i cao c c sóng laser 
ch  không b  gi i h n b i  phân gi ng
c c sóng THz [57, 89 91]. THz-STM (scanning 
tunneling microscopy) là m t ví d  khác v  s  k t h p

STM v i sóng THz t o nên m t công ngh  giúp quan 
sát b  m t v  phân gi i không gian  b c nguyên 
t  (STM) và spectroscopy v  phân gi i th i gian 
femtosecond (THz) [92 94].  
M t ng d ng n i b t khác c a imaging-sensing b ng 
sóng THz là biomedical science. Sóng THz cho th y
ti n di

 sâu v
khô c a m nh kh i u não gliomas c p
II-III-IV mà không c n ch n [100]. ng 
d ng sóng THz vào ngành d c ph c
kì v ng vì nhi u h p ch t hóa h c và ph n ng có th
nh c  d i t n này [101 104]. Tuy nhiên 
v n còn c n nhi u nghiên c hi u b n ch t
s a các ch t này v
tin c y c a ng d ng công ngh  THz vào m t ngành 
quan tr ng và nh y c

D a vào m t s c tính quan tr ng c a sóng THz 
c trình bày xuyên su t t  ph n m

xuyên qua nh a, gi y, qu n áo, nhi u ch c
tính nh n di n  d i t c
s  d i v i vì sóng không gây 
ion hóa, ti ng d c

c kì v ng l n [57, 60]. Kh nh 
107] hay trong các v t

ch a [108, 109] b ng sóng THz 
c th  nghi m. Hình 6a bi u th  m t ví d ch p nh 

bên trong vali  t n s  0.2 THz [105]. Chúng ta có th
nh n th y rõ ràng s  khác bi t c a hình vali tr ng

i ch ng m t s  v t
nguy hi

M t s th  thách c a ng d ng THz imaging-sensing 
vào th c t  có th  k n là công su t sóng THz còn 
th p trung bình  m n mmW và t n s  càng 
cao công su t càng gi m. Nhi t trong c
quang t n t c nghiên c  c i thi n

Hình 6. ng sóng THz t n s 0.2 THz vali tr ng ng dao và các v t khác 
i [105] (Reprint permission of AIP Applied Physics Letters). (b) Hình m n bên trong th

Nh t n s 0.125 THz b phân gi i Terajet [114] (Reprint permission from 
open access policy of AIP APL Photonics).

(a) (b)
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công su c tóm t t trong l  trình công ngh  THz 
2017 [110]. Bên c  phân gi i mà 
không c n s  THz b ng cách s  d ng nh ng 
công ngh  quang t  [111 near-field probe, 
surface plasmon, và Terajet hay s  d ng công ngh
tính t y nhi u tri n v ng.
Hình 6b th  hi n nh nondestructive m n bên 
trong th Nh t v i t n s

 phân gi i t ng [114]. M t th
thách khác là t n nhi u th c nh
b ng sóng THz. M t s  nghiên c u v  phát tri n array 

 gi m th t

k t qu kh quan. Video v i t 25 hình/giây t n
s  0.35 THz  kho ng cách 5 25 m cho ng d ng an 

c th nghi m [121]. 

3. M t s lab, vi n nghiên c u, và công ty tiêu bi u
c a Nh t B n nghiên c u v sóng THz  
B t m t s  lab ng

i h c, các vi n nghiên c u, và công ty tiêu bi
ho  công ngh  sóng THz. Ch  nghiên 
c n thành 3 lo i: thi t b  (device), 
h th ng ph n c ng (system), và ng d ng
(applications). 

B ng 4. i h c và vi n nghiên c u tiêu bi u 
TT i h c/ 

Vi n nghiên c u
Lab c ng link

1 Osaka University Nagatsuma Devices &
systems

http://ipg-osaka.com/en/research.html

2 Tonouchi Devices &
systems

https://www.ile.osaka-
u.ac.jp/research/THP/HPE/index.html

3 Ashida Devices https://laser.mp.es.osaka-
u.ac.jp/en_research.html

4 Yoshimura/
Nakajima

Devices https://www.ile.osaka-
u.ac.jp/research/ths/index.html

5 Tohoku University Otsuji Devices &
systems

http://www.otsuji.riec.tohoku.ac.jp/english/ind
ex_en.php?page=research

6 THz and Bio 
Engineering

Systems &
Application
s

https://www.agri.tohoku.ac.jp/thz/index3.html

7 Tokyo Institue of 
Technology

Suzuki Devices http://www.pe.titech.ac.jp/SuzukiLab/index.ht
ml

8 Asada Devices http://www.pe.titech.ac.jp/AsadaLab/study.ht
ml

9 Kawano Devices http://diana.pe.titech.ac.jp/kawano/eng/index.h
tml

10 Keio University Monnai Devices https://www.hz.appi.keio.ac.jp/index.php/rese
arch-jp/

11 Watanabe Systems http://www.phys.keio.ac.jp/guidance/labs/wat
anabe/english/index_e.html

12 Kyoto University Solid state 
spectroscopy

Systems http://www.hikari.scphys.kyoto-
u.ac.jp/en/index.php?Solid%20State%20Spect
roscopy%20Group

13 Integrated 
function engineer

Devices http://sk.kuee.kyoto-u.ac.jp/ja/

14 Hokkaido 
University

Condensed 
matter dynamics

Systems http://phys.sci.hokudai.ac.jp/LABS/hikari/inde
x.html

15 The University of 
Tokushima

Yasui/
Minamikawa

Systems https://femto.me.tokushima-
u.ac.jp/eng/research/index.html

16 Kobe University Sato Application
s

http://www2.kobe-
u.ac.jp/~hsato/research_E.html

17 Tominaga Application
s

http://www2.kobe-
u.ac.jp/~tominaga/index_e.html

18 Shinshu University Optical Physics Devices http://science.shinshu-u.ac.jp/~thz/index.html

19 Osaka City 
University

Wave Physics 
Engineering

Systems http://www.a-phys.eng.osaka-cu.ac.jp/hosoda-
g/index.html
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TT i h c/ 
Vi n nghiên c u

Lab c ng link

20 The University of 
Tokyo

Shimano Application
s

http://thz.phys.s.u-tokyo.ac.jp/index_en.html

21 Hirakawa Devices https://thz.iis.u-tokyo.ac.jp/en/

22 Tokyo University 
of Agriculture and 
Technology

Suzuki Devices http://web.tuat.ac.jp/~suzuki-lab/index-e.html

23 Zhang Devices http://web.tuat.ac.jp/~zhang/indexe.html

24 Okayama 
University

Advanced Electo 
Measurement 
Technology

Systems https://www.ec.okayama-
u.ac.jp/~sense/index.html

25 Waseda University Kawanishi Systems http://www.f.waseda.jp/kawanishi/index-
e.html

B ng 5. Danh sách các công ty tiêu bi u
TT Công ty c ng link

1 NTT Laboratories Device and 
technology 
laboratories

Devices &
systems

https://www.ntt.co.jp/dtl/e/

2 NICT Frontier research
laboratory

Devices &
systems

http://www.nict.go.jp/frontier/

3 Terahertz 
technology 
research center

Devices &
systems

https://www2.nict.go.jp/ttrc/

4 RIKEN Center for 
advanced 
photonics

Devices &
systems

https://rap.riken.jp/en/labs-list/

5 Photon 
engineering 
research center

Devices &
systems

https://www.riken.jp/research/labs/rap/index
.html

6 Rohm R&D Devices https://www.rohm.com/r-and-
d/coretechnologies

7 QST Advanced photon 
research

Systems https://www.qst.go.jp/site/kansai-
adprenglish/2879.html

8 Hamamatsu Centeral research 
laboratory

Devices https://www.hamamatsu.com/jp/ja/our-
company/business-domain/central-research-
laboratory/index.html

9 Advantest Terahertz system Systems https://www.advantest.com/ja/products/tera
hertz-spectroscopic-imaging-systems

10 Fujitsu 
Laboratories

Security 
laboratory

Devices &
systems

https://www.fujitsu.com/jp/group/labs/busin
ess/

11 Furukawa Electric R&D Devices &
systems

https://www.furukawa.co.jp/en/rd/profile/

12 SpectraDesign R&D and 
commercial

Systems http://www.spectra-
dsn.co.jp/english/teraherts.html

4. L i k t
Bài vi t này gi i thi c v  sóng THz, m t d i
t n n m gi a sóng radio và ánh sáng, s  h u nh ng 

c tính i qua nhi u th p niên nghiên c u
và phát tri n cùng v i nh t phá trong các công 
ngh  v t li n t , và quang t , nh ng ng d ng 
ti a sóng THz không còn d ng l i trên m t
gi y. Theo ý ki n c a tác gi , n sóng 
THz s  có nh n i b t trong ng d ng 
truy n thông th  h  m  có s  phát 

tri t b c v t truy n t i d li u mà có c s
i c v khái ni c truy

ng d ng ki nh không phá h y trong 
ngành nông nghi p, công nghi p, an ninh, và life 
science. Các nhà nghiên c u, k  chuyên gia, sinh 
viên Vi t Nam làm vi c trên có th
b u tìm hi u v  công ngh  này, bi  có 
nh y s  phát tri n c t

c và th gi i.
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Khái quát về nhựa công nghiệp 

Ngô Thị Hồng Trang 

Kĩ sư hoá, Công ty DuPont 

TÓM TẮT: 
Mặc dù là vật liệu mới chỉ được sản xuất hàng loạt từ đầu thế kỉ 
20, ngày nay, nhựa đã được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành 
từ vật liệu gia dụng đến sản xuất công nghiệp. Bài viết chia sẻ một 
cái nhìn khái quát về những ưu nhược điểm của loại vật liệu này, 
đồng thời giới thiệu một số vật liệu nhựa phổ biến được dùng 
trong công nghiệp, tính năng và cách phân loại chúng. Ngoài ra, 
thông qua bài viết, bạn đọc cũng sẽ nắm được cơ bản quá trình 
sản xuất và cách thức gia công loại vật liệu này, các đơn vị sản 
xuất tham gia trong chuỗi cung ứng cũng như tên tuổi một số nhà 
sản xuất nhựa công nghiệp lớn trên thế giới và ở Nhật Bản. 

Từ khóa: Nhựa nhiệt dẻo, nhựa công nghiệp, nhựa kĩ thuật. 

1. Ưu điểm và hạn chế của vật liệu nhựa
1.1. Ưu điểm của vật liệu nhựa
Ngày nay, nhìn bất cứ đâu ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp các sản
phẩm làm từ vật liệu nhựa (plastic). Mặc dù chỉ mới được sản xuất
hàng loạt trong khoảng mấy chục năm gần lại đây, với những đặc
tính hấp dẫn, loại vật liệu này đã nhanh chóng len lỏi vào mọi
ngóc ngách trong đời sống cũng như công nghiệp sản xuất.
Vậy nhờ những đặc tính nào mà loại vật liệu này được yêu chuộng
đến thế? Chúng ta hãy cùng điểm qua những ưu điểm của vật liệu
nhựa nói chung.

- Dễ dàng sản xuất những thành phẩm có hình dáng phức tạp
trên quy mô lớn nhờ công nghệ đúc khuôn. Đây là đặc tính ưu
việt nhất của nhựa và cũng là lý do để vật liệu này được sử
dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng bao gồm đồ gia dụng, xe
hơi, linh kiện điện tử điện khí, máy móc v.v. bởi vì so với các
vật liệu khác như kim loại, việc gia công sản phẩm nhựa đơn
giản và tiết kiệm được nhiều kinh phí cho nhà sản xuất.

- Tỉ trọng nhẹ (so với kim loại). Một số bộ phận trên xe ô-tô như
bộ giảm va đập  (bumper) được chế tạo bằng nhựa
polypropylene để giảm tải trọng của xe, nhờ vậy giảm lượng
nhiên liệu cần tiêu tốn khi di chuyển.

- Cách nhiệt cao: Ứng dụng làm các tấm lót nhựa được chèn
vào giữa các lớp vật liệu trong tường nhà để cách nhiệt, v.v.

- Không bị rét rỉ: ứng dụng làm các ống dẫn nước trong các
công trình xây dựng v.v.

- Dễ dàng tăng các chi tiết trong thiết kế như tạo màu yêu thích,
tăng độ bóng hoặc độ xù xì của bề mặt sản phẩm, v.v.

- Cách điện: dùng làm các bộ phận cách điện trong các sản
phẩm điện máy

- Bền với hoá chất (tuỳ loại nhựa): dùng làm các bình chứa dung 
dịch hoá mỹ phẩm

1.2. Hạn chế của vật liệu nhựa 
Tuy có rất nhiều tính năng ưu việt như đã kể trên, nhựa không 
phải là vật liệu vạn năng và tất nhiên nó cũng có những hạn chế 
nhất định. Sau đây là một vài hạn chế hay nhược điểm của loại 
vật liệu này mà ta cần lưu ý trước khi chọn lựa sử dụng chúng. 
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- Tính năng thay đổi (thường là giảm sút) theo môi 
trường sử dụng. Ví dụ như độ cứng của nhiều loại 
nhựa giảm mạnh dưới môi trường nhiệt độ cao. 

- Tính năng kém nếu quá trình gia công không phù 
hợp với đặc tính của vật liệu. 

- Lão hoá theo thời gian sử dụng do tác dụng của 
nhiệt, ánh sáng v.v. 

- Dễ cháy (so với kim loại) 
- Ảnh hưởng xấu đến môi trường do quá trình phân 

huỷ tự nhiên rất chậm.  
 

Hiểu rõ cả những điểm tốt cũng như những hạn chế 
của loại vật liệu này sẽ giúp chúng ta tận dụng tối đa 
những ưu điểm của nó và hạn chế những thiệt hại mà 
nó có thể gây ra trong quá trình sử dụng. 

 
2. Các cách phân chia nhựa cơ bản 
2.1. Phân chia dựa vào quá trình biến dạng 
Có thể phân chia nhựa thành hai loại cơ bản dựa trên 
quá trình biến dạng của chúng.  
 
Nhựa nhiệt dẻo (thermoplastic) là loại nhựa hoá mềm 
và chảy lỏng khi được đun nóng ở nhiệt độ cao, khi 
làm nguội thì đông cứng lại. Đặc điểm của nhựa nhiệt 
dẻo là sau khi đông cứng, nếu được đun nóng một lần 
nữa thì nó vẫn có thể hoá mềm và chảy lỏng lại như 
ban đầu. Đặc tính này giúp cho nhựa nhiệt dẻo có khả 
năng tái chế để gia công thành hình dạng mới từ vật 
liệu cũ, và do đó được sử dụng nhiều trong đời sống 
hàng ngày cũng như trong công nghiệp.  
 
Ngược lại, nhựa nhiệt rắn (thermosetting) là loại nhựa 
biến dạng khi được tác động bởi nhiệt độ, áp suất, hay 
phản ứng hoá học; và sau đó thì không hoá mềm hay 
chảy lỏng lại cho dù được cung cấp nhiệt hoặc áp suất 
một lần nữa. Đặc tính này khiến nhựa nhiệt rắn không 
có khả năng tái chế thành hình dạng mới một khi đã 
được đúc khuôn. Tuy nhiên, một điểm mạnh của nhựa 
nhiệt rắn là sau khi đã được đúc khuôn thì độ cứng và 
tính chịu nhiệt của nó cao hơn hẳn so với nhựa nhiệt 

dẻo. Vì đặc tính không thể nấu nóng chảy lại sau khi 
đã đúc khuôn, nhựa nhiệt rắn thường được ví như bánh 
nướng trong khi nhựa nhiệt dẻo thường được ví như 
sô-cô-la có thể nấu đi nấu lại nhiều lần. 
 
2.2. Phân chia dựa vào cấu trúc vật lý 
Nhựa tinh thể (crystal plastic) là loại nhựa có chứa các 
cấu trúc tinh thể trong đó các sợi polymer xếp hàng 
theo trật tự và gắn kết chặt chẽ với nhau (xem Hình 1). 
Ví dụ về nhựa tinh thể bao gồm PA (polyamide), POM 
(polyacetal), PBT (polybutylene terephthalate), v.v. 
Cấu trúc tinh thể giúp tăng độ cứng và tính chịu nhiệt 
của nhựa, do đó phần lớn các loại nhựa dùng trong 
công nghiệp đều là nhựa tinh thể. Phần cấu trúc tinh 
thể làm ánh sáng khi đi xuyên qua vật liệu bị phản xạ 
hoặc khúc xạ, do đó nhựa có cấu trúc tinh thể thường 
có màu trắng ở dạng tự nhiên khi chưa cho phẩm màu.  
 
Ngược lại, nhựa phi tinh thể (amorphous plastic), hay 
nhựa vô định hình, là loại nhựa không có cấu trúc tinh 
thể nói trên. Ví dụ về nhựa phi tinh thể có thể kể tên 
như PC (polycarbonate), ABS (Acrylonitrile-
Butadiene-Styrene Copolymer) v.v. Loại nhựa này - 
do không có cấu trúc tinh thể - nên có thể cho ánh sáng 
đi xuyên qua, vì vậy đa số chúng có màu trong suốt 
khi không cho thêm phẩm màu, và độ cứng cũng như 
tính chịu nhiệt kém hơn nhựa tinh thể.  
 
Một lưu ý ở đây: PET (polyethylene terephthalate) là 
loại nhựa tuỳ theo quá trình gia công và xử lý nhiệt mà 
có thể cho cấu trúc phi tinh thể (trong suốt, chịu nhiệt 
kém, mềm, thường dùng làm sợi vải tổng hợp, bao bì 
hoặc vật liệu đóng chai) và cấu trúc tinh thể (màu đục, 
cứng, được dùng trong các vật liệu ô tô hoặc máy in, 
đồ gia dụng, v.v.). Khi nói đến PET dùng trong nhựa 
công nghiệp là dạng PET có cấu trúc tinh thể - thường 
được pha trộn với sợi thuỷ tinh để làm nhanh quá trình 
kết tinh khi gia công đúc khuôn (molding) và tăng 
cường độ cứng cho vật liệu thành phẩm. 
 

 
Hình 1. Cấu trúc phân tử của nhựa tinh thể và nhựa phi tinh thể 
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2.3. Phân chia dựa trên tính năng 
Ngoài cách phân chia dựa vào tính biến dạng và cấu 
trúc phân tử còn có một cách phân loại nhựa khác khá 
là thực tiễn, đó là dựa vào tính năng của từng vật liệu. 
Dựa trên tính năng, chúng ta có thể chia vật liệu thành 
ba nhóm bao gồm: nhựa phổ thông, nhựa kĩ thuật (hay 
nhựa công nghiệp – cách gọi tên trong bài viết này), 
và nhựa siêu kĩ thuật (xem Hình 2). 
 
Nhựa phổ thông (commodity plastic) là những loại 
nhựa có tính chịu nhiệt kém, độ cứng không cao, được 
dùng để gia công những vật liệu trong đời sống hàng 
ngày, vật liệu dùng một lần như bao bì, chén bát nhựa, 
v.v. Do tính năng không cao nên giá thành sản xuất của 
loại nhựa này khá rẻ và chúng thường được sản xuất 
với số lượng lớn. Ví dụ thường thấy của nhựa phổ 
thông là polyethylene (PE), polypropylene (PP), 
polystyrene (PS), v.v. Theo thống kê vào năm 2018, 
nhựa phổ thông chiếm hơn 90% tổng số lượng nhựa - 
359 triệu tấn - được sản xuất trên toàn thế giới [1]. Do 
được gia công với số lượng lớn, giá thành thấp, và 
vòng đời sử dụng của sản phẩm khá ngắn (bao gồm 
những sản phẩm chỉ sử dụng một lần như bao bì), sự 
tăng trưởng ồ ạt của lượng rác thải nhựa – chủ yếu là 
nhựa phổ thông thải ra từ đời sống sinh hoạt hàng ngày 
– đang là một vấn đề cấp bách cho toàn nhân loại. Gần 
đây, việc ô nhiễm môi trường biển do rác thải vi nhựa 
(microplastic) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về 
việc sử dụng tràn lan sản phẩm nhựa dùng một lần 
(single-use plastic) mà không có các giải pháp về thu 
gom hoặc tái chế rác thải hợp lý đi kèm. Hiện nay, 
nhựa phổ thông là nhóm sản phẩm biểu hiện rõ nhất 
mặt hạn chế tác động xấu lên môi trường của vật liệu 
nhựa nói chung. 
 
Khác hẳn hoàn toàn với nhựa phổ thông là nhựa kĩ 
thuật (engineering plastic) hay còn gọi là nhựa công 
nghiệp. Đây là loại nhựa có tính chịu nhiệt và độ cứng 
cao hơn hẳn nhựa phổ thông, chủ yếu được dùng để 

gia công linh kiện dùng trong các ngành công nghiệp 
ô tô, máy bay, điện tử, phụ tùng cơ khí, máy móc y tế, 
v.v. Loại nhựa này yêu cầu kĩ thuật sản xuất cao nên 
giá thành cũng đắt hơn, số lượng sản xuất cũng nhỏ 
hơn nhiều so với nhựa phổ thông. Theo ước tính, số 
lượng nhựa kĩ thuật được sản xuất trên thế giới tăng 
khoảng 5% mỗi năm và ước tính đạt gần 30 triệu tấn 
vào năm 2020 [2]. Hơn nữa, nhờ tính năng cao - một 
số loại nhựa có thể dùng thay thế kim loại – nên vòng 
đời sử dụng của vật liệu nhựa công nghiệp khá dài; 
nhờ đó số lượng rác thải đến từ nhựa công nghiệp cũng 
ít hơn hẳn so với nhựa phổ thông. Các loại nhựa công 
nghiệp điển hình có thể kể tên như polyamide (PA hay 
Nylon), polycarbonate (PC), polyethylene 
terephthalate (PET), polybutylene terephthalate (PBT), 
polyacetal hay polyoxymethylene (POM), v.v. Nhìn 
chung, với những giá trị mà nhựa công nghiệp đem lại 
cho nền sản xuất và nền công nghiệp của nhân loại, 
đây là nhóm vật liệu tận dụng tối đa những ưu điểm 
của vật liệu nhựa nói chung trong khi ảnh hưởng đến 
môi trường nhỏ hơn hẳn khi so sánh với nhóm nhựa 
phổ thông. 
 
Trong các loại nhựa công nghiệp còn có một số ít loại 
nhựa được gọi tên là nhựa siêu kĩ thuật (super 
engineering plastic) do đặc tính chịu nhiệt và tính bền 
vượt trội. Điển hình có các loại như polyphenylene 
sulfide (PPS), polyetheretherketone (PEEK), 
polyimide (PI), v.v. 

 
3. Giới thiệu một số loại nhựa công nghiệp phổ biến  
 
Các loại nhựa thường được gọi tên dựa vào cấu trúc 
hoá học của nó, và được viết tắt bởi các chữ cái đầu 
trong tên tiếng anh. Dưới đây là giới thiệu khái quát về 
cấu trúc phân tử cũng như đặc tính, ứng dụng của một 
vài loại nhựa công nghiệp phổ biến trên thị trường [3]. 
 
Khi xem xét nên chọn loại vật liệu nhựa nào cho một 

 
Hình 2 Một số loại nhựa phân chia theo cấu trúc và tính năng 
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ứng dụng nhất định, các thông số kĩ thuật đáng lưu ý 
là: độ mạnh khi kéo (tensile strength) hoặc độ mạnh 
khi bẻ gãy (flexural strength), độ cứng (stiffness), chỉ 
số chịu va đập (notched/unnotched Charpy/Izod 
impact strength), độ nhớt ở trạng thái lỏng (melt 
viscosity), nhiệt độ tối đa được phép sử dụng, v.v. Các 
thông số này dễ dàng được tìm thấy trên technical 
datasheet của các công ty sản xuất và bán sản phẩm 
nhựa. 
 
4. Hiểu đúng về thành phần của nhựa – không chỉ 
có polymer 
Những tên gọi như polyethylene hay polyamide khiến 
ta dễ dàng nghĩ rằng 100% thành phần của nó là hợp 
chất hoá học như tên gọi. Tuy nhiên, sự thật không 
phải như vậy. Hầu hết các loại nhựa lưu hành trên thị 
trường, kể cả nhựa phổ thông và nhựa công nghiệp, 
ngoài các hợp chất cao phân tử nền (base polymer), tất 
cả chúng đều chứa các chất phụ gia (additives) nhằm 
tăng cường độ bền, độ cứng, khả năng chịu nhiệt, khả 
năng chống cháy... của sản phẩm. Dưới đây là một số 
chất phụ gia thông dụng trong nhựa công nghiệp: 
 
- Sợi thuỷ tinh (glass fiber) hoặc sợi carbon (carbon 

fiber) để tăng độ cứng. Đây là chất phụ gia chiếm 
tỉ trọng lớn nhất trong các vật liệu nhựa công 
nghiệp. Các loại nhựa được gia tăng độ cứng bởi 
sợi thuỷ tinh được gọi tên là glass fiber reinforced 
plastic (GFRP), các loại nhựa được gia tăng độ 
cứng bằng sợi carbon được gọi tên carbon fiber 
reinforced plastic (CFRP). 

- Chất chống oxi hoá (antioxidant) 
- Chất ổn định nhiệt (thermal stabilizer) nhằm mục 

đích tăng khả năng chịu nhiệt  
- Chất làm chậm cháy (flame retardant) để giảm khả 

năng bắt lửa của vật liệu 
- Chất hoá dẻo (plasticizer) 
- Chất đệm (filler) tuỳ theo mục đích như để gia tăng 

độ dẫn nhiệt của vật liệu v.v. 
- Phẩm màu (pigment): có thể có hoặc không. Nhựa 

không chứa phẩm màu được gọi tên là nhựa màu 
tự nhiên (natural color). 
 

Các chất phụ gia thêm vào có tác dụng tăng tính năng 
và kéo dài tuổi thọ của vật liệu nhựa, nhưng đồng thời 
cũng là nhân tố cản trở quá trình tái chế vì việc tách 
các chất phụ gia ra khỏi base polymer rất phức tạp và 
khó khăn.  
 
Ngoài ra, các chất phụ gia cũng là nguyên nhân gây 
nên các lo ngại về độc tính của vật liệu nhựa nếu nó 
được dùng trong các ứng dụng tiếp cận với thực phẩm 
hoặc liên quan đến y tế. Về cơ bản, các base polymer 
rất bền và khó tan, khó bị phân huỷ ở nhiệt độ thường 
nên ít gây nguy hiểm hoặc quan ngại về vấn đề sức 
khoẻ. Tuy nhiên các chất phụ gia thường có độc tính 
mạnh hơn và nếu bị rò rỉ ra khỏi vật liệu có thể gây 
ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.  

 
5. Quá trình tạo thành sản phẩm nhựa – từ nguyên 
liệu thô đến thành phẩm 
Quá trình tạo thành sản phẩm nhựa từ nguyên liệu thô 
đến tay người tiêu dùng (end user) bao gồm nhiều 
bước và sự tham gia của nhiều đơn vị từ nhà sản xuất 
nguyên liệu thô đến các công ty sản xuất hạt nhựa và 
cuối cùng là các nhà máy gia công thành phẩm từ hạt 
nhựa (xem Hình 3). 
 
Nguyên liệu thô (raw material) là các nguyên liệu để 
sản xuất đơn phân tử (monomer). Các nhà sản xuất 
nguyên liệu thô thường là các công ty dầu mỏ hoặc các 
công ty tổng hợp hoá chất cơ bản. Các công ty sản xuất 
nhựa mua nguyên liệu thô hoặc hoá chất đơn phân tử 
rồi thực hiện phản ứng trùng hợp để tạo polymer. Tuy 
nhiên như đã nói, vật liệu nhựa lưu hành trên thị trường 
là sự pha trộn của base polymer và các chất phụ gia, 
nên công đoạn tiếp theo sau khi tổng hợp polymer là 
quá trình trộn polymer với các chất phụ gia để tạo 
thành hạt nhựa (pellet). Hạt nhựa cũng là hình thái phổ 
biến nhất mà các công ty sản xuất nhựa cung cấp cho 

 

Hình 3. Khái quát quá trình sản xuất sản phẩm nhựa 
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thị trường. Đây là các hạt tròn hoặc hình ống có đường 
kính vào khoảng 2-3mm, hình dáng và kích thước tuỳ 
theo từng loại nhựa và từng loại công ty sản xuất. Lý 
do nhựa được bán dưới dạng hạt là vì các nhà máy gia 
công sẽ dễ dàng sử dụng dạng hạt hơn so với dạng bột 
(powder).  
 
Công đoạn tổng hợp polymer từ monomer được thực 
hiện ở các nhà máy trùng hợp (polymerization plant). 
Công đoạn trộn polymer với các chất phụ gia để tạo 
hạt nhựa được thực hiện ở các nhà máy pha trộn 
(compounding plant). Tuỳ vào từng loại nhựa và vào 
điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật của từng công ty mà 
nhà máy tùng hợp và nhà máy pha trộn có thể được nối 
với nhau thành một dây chuyền liên tục hoặc tách rời 
để tăng hiệu quả. Các nhà máy trùng hợp là nơi thực 
hiện những phản ứng hoá học để gắn kết các đơn phân 
tử thành cao phân tử ở nhiệt độ và áp suất cao; vì vậy, 
trình độ kĩ thuật và yêu cầu về các hành lang an toàn 
cũng cao hơn so với các nhà máy chỉ đảm nhận quá 
trình pha trộn (hầu như không có phản ứng hoá học 
xảy ra ở giai đoạn này). Một số công ty đặt nhà máy 
trùng hợp ở gần công ty mẹ để sản xuất polymer – nơi 
yêu cầu kĩ thuật cao và đầu tư xây dựng với kinh phí 
lớn - rồi sau đó vận chuyển base polymer đến các nhà 
máy pha trộn (compounding plant) gần thị trường tiêu 
thụ để tăng tính hiệu quả của quá trình sản xuất và tiết 
kiệm chi phí vận chuyển cũng như lợi dụng những ưu 
đãi từ hàng rào thuế quan. 
 
Khách hàng của các công ty sản xuất vật liệu nhựa 
(bán dưới dạng hạt nhựa) là các nhà máy gia công hay 
còn gọi là các cơ sở đúc khuôn (molder). Đối với loại 
nhựa nhiệt dẻo, phương pháp gia công phổ biến là 
nung nóng chảy các hạt nhựa rồi cho nó vào khuôn có 
sẵn (molding tool). Sau khi làm nguội thì ta sẽ có thành 
phẩm nhựa có hình dạng như khuôn. Nếu khuôn được 
đúc với hình dáng thành phẩm cuối cùng thì đây được 
gọi là quá trình gia công trực tiếp từ hạt nhựa đến 
thành phẩm. Ưu điểm của việc gia công trực tiếp là sản 
xuất một sản phẩm với số lượng lớn một cách nhanh 
chóng và dễ dàng, với hình dáng các sản phẩm khá 
đồng đều. Nhược điểm của gia công trực tiếp là giá cả 
và công sức để sản xuất khuôn đặc dụng cho từng 
thành phẩm khá cao. Nếu thay đổi hình dáng hay kích 
thước sản phẩm thì phải gia công một chiếc khuôn mới 
cho sản phẩm đó. Do phải nung nóng nhựa ở nhiệt độ 
cao nên các khuôn thường được làm bằng kim loại và 
được gia công thủ công một cách tỉ mỉ nhằm đảm bảo 
các thông số kích thước đúng với thiết kế. Một điều 
cần lưu ý khi gia công khuôn là phải tính toán đến sự 
co lại (shrinkage) của nhựa sau khi được làm nguội từ 
trạng thái lỏng (melt) sang trạng thái rắn (solid).  
 
Ngoài phương pháp gia công trực tiếp, nếu không phải 
sản xuất với số lượng lớn hoặc thành phẩm cuối cùng 
chưa được định hình về kích thước và hình dáng, 
phương pháp gia công gián tiếp là giải pháp đưa lại 
lợi ích kinh tế nhiều hơn. Với phương pháp gia công 

gián tiếp, đầu tiên các hạt nhựa được đúc thành các 
khối nhựa dạng hình cây hoặc các tấm nhựa dày có 
kích thước lớn. Sau đó người ta sẽ cắt hoặc gọt giũa từ 
các khối nhựa lớn này thành các sản phẩm nhựa có 
hình dáng và kích thước như yêu cầu. Ở Việt Nam hiện 
nay có rất nhiều cơ sở tư nhân cung cấp các khối nhựa 
hình cây hoặc hình tấm, hình khối nhằm phục vụ cho 
quá trình gia công gián tiếp này. 
 
6. Giới thiệu một số công ty sản xuất nhựa công 
nghiệp trên thế giới và Nhật Bản 
 
- ASAHI KASEI (www.asahi-kasei.co.jp): Trụ sở 

chính ở Nhật. Các sản phẩm nhựa công nghiệp 
chính bao gồm: ABS (acrylonitrile-butadiene-
styrene), m-PPE (modified - polyphenylene ether), 
PA (polyamide), POM (polyacetal), PE 
(polyethylene), PMMA (polymethyl-methacrylate), 
v.v.  

- BASF (www.basf.com): Trụ sở chính ở Đức. Các 
sản phẩm nhựa công nghiệp chính bao gồm: PBT 
(polybutylene terephthalate), POM (polyacetal), 
PA (polyamide), PSU (Polysulfone), PESU 
(polyethersulfone), PPSU (polyphenylsulfone), v.v.  

- BAYER MATERIALSCIENCE AG 
(www.materialscience.bayer.com): Trụ sở chính ở 
Đức. Các sản phẩm nhựa công nghiệp chính bao 
gồm: PC (polycarbonate), ABS (acrylonitrile-
butadiene-styrene), SAN (styrene-acrylonitrile 
copolymer), PBT (polybutylene terephthalate), 
PET (polyethylene terephthalate), v.v.  

- CELANESE (www.celanese.com): Trụ sở chính ở 
Mỹ. Các sản phẩm nhựa công nghiệp chính bao 
gồm: PBT (polybutylene terephthalate), POM 
(polyacetal), PPS (polyphenylene sulfide), 
UHMW-PE (Ultra-high molecular weight 
polyethylene), PET (polyethylene terephthalate), 
PBT (polybutylene terephthalate), PCT 
(polycyclohexylene-dimethylene terephthalate), 
LCP (liquid crystal polymer), v.v.  

- POLYPLASTICS (www.polyplastics.com): Trụ 
sở chính ở Nhật, công ty con của DAICEL 
CORPORATION. Các sản phẩm nhựa công nghiệp 
chính bao gồm: POM (polyacetal), PBT 
(polybutylene terephthalate), PET (polyethylene 
terephthalate), PPS (polyphenylene sulfide), LCP 
(liquid crystal polymer), COC (cyclic olefin 
copolymer), v.v.  

- DUPONT (www.dupont.com): Trụ sở chính ở Mỹ. 
Các sản phẩm nhựa công nghiệp bao gồm: PBT 
(polybutylene terephthalate), PET (polyethylene 
terephthalate), PA (polyamide), POM (polyacetal), 
TPC-ET (thermoplastic polyester elastomer), v.v.  

- EVONIK INDUSTRIES AG 
(www.corporate.evonik.com): Trụ sở chính ở Đức. 
Các sản phẩm nhựa công nghiệp chính bao gồm: 
PMMA (polymethyl-methacrylate), PEEK 
(polyetheretherketone), PA (polyamide), v.v.  
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- KURARAY (www.kuraray.co.jp): Trụ sở chính ở 
Nhật. Các sản phẩm nhựa công nghiệp chính bao 
gồm: PVA (polyvinyl alcohol), PA (polyamide), 
MMA (methyl methacrylate), PET (polyethylene 
terephthalate), v.v.  

- LANXESS AG (www.lanxess.com): Trụ sở chính 
ở Đức. Các sản phẩm nhựa công nghiệp chính bao 
gồm: PA (polyamide), PBT (polybutylene 
terephthalate), AS (ammonium sulfate), v.v.  

- MITSUBISHI ENGINEERING PLASTICS 
(www.m-ep.co.jp): Trụ sở chính ở Nhật. Các sản 
phẩm nhựa công nghiệp chính bao gồm: PC 
(polycarbonate), PA (polyamide), PBT 
(polybutylene terephthalate), POM (polyacetal), 
m-PPE (modified - polyphenylene ether), v.v.  

- MITSUI CHEMICALS (www.mitsuichem.com): 
Trụ sở chính ở Nhật. Các sản phẩm nhựa công 
nghiệp chính bao gồm: PA (polyamide), PI 
(polyimide), UHMW-PE (Ultra-high molecular 
weight polyethylene), PET (polyethylene 
terephthalate), TPV (thermoplastic vulcanizate), 
v.v.  

- ROYAL DSM NV (www.dsm.com): Trụ sở chính 
ở Hà Lan. Các sản phẩm nhựa công nghiệp chính 
bao gồm: PA (polyamide), PET (polyethylene 
terephthalate), PBT (polybutylene terephthalate), 
v.v.  

- SABIC INNOVATIVE PLASTICS (www.sabic-
ip.com): Công ty được thành lập năm 2007 sau khi 
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) – 
công ty cổ phần lớn nhất của Saudi Arabia mua lại 

GE Plastics của General Electric. Các sản phẩm 
nhựa công nghiệp chính bao gồm: ABS 
(acrylonitrile-butadiene-styrene), PC 
(polycarbonate), PI (polyimide), PA (polyamide), 
v.v. 

- SOLVAY (www.solvay.com): Trụ sở chính ở Bỉ. 
Các sản phẩm nhựa công nghiệp chính bao gồm: 
PA (polyamide), PEEK (polyetheretherketone), 
PSU (polysulfone), LCP (liquid crystal polymer), 
PTFE (polytetrafluoroethylene), v.v.  

- TORAY (www.toray.com): Trụ sở chính ở Nhật. 
Các sản phẩm nhựa công nghiệp chính bao gồm: 
ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene), PA 
(polyamide), PBT (polybutylene terephthalate), 
PPS (polyphenylene sulfide), PLA (polylactic 
acid), TPC-ET (thermoplastic polyester elastomer), 
v.v. 

- UBE INDUSTRIES (www.ube-ind.co.jp): Trụ sở 
chính ở Nhật. Các sản phẩm nhựa công nghiệp 
chính bao gồm: PA (polyamide), PI (polyimde), 
ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene), v.v.  
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ABSTRACT:
We review novel spin related phenomena originating from the 
topological surface states in BiSb topological insulator/ferromagnet 
heterostructures, and discuss their applications to various spintronic 
devices, such as spin-orbit torque magnetoresistive random-access 
memory, racetrack memory, and skyrmion memory.
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1. From spintronics to spin-orbitronics

very luxury terms. Todays, they have become very popular and an 
irrevocable part of our lives, but partly replaced by mobile devices 
such as smartphone or notebook. From the introduction of 
transistor, which was invented in 1947 by J. Barden, W. Shockley 
and W. Brattain [1], the early progress of computing technology 
coincides with the development of integrated circuits based on 
CMOS technology that leads to the Digital Revolution. The number 
of transistors that can be integrated is double every 18 months, as 

[2]. The 
continuous device engineering has reduced the size of transistors 

has begun to pose problems, and simply packing more transistors 
into the same area to improve performance has become very 
challenging and expensive. In addition, leakage current drastically
increases at nano-scale, resulting in large idling power 
consumption. To continuously improve performance of electronic 
devices without further miniaturization, spintronics comes into 
play.

Spintronics or spin electronics is a new technology that utilizes the 

described in Fig. 1(a) as the overlap between electronic engineering 
(electric charge) and magnetic engineering (spin). Indeed, mass data 
storage technology, such as hard disk drives (HDDs), has used 
advanced spintronic magnetic sensors for read out from the 1990s.
The capability of spintronic is being expanded to new generation of 
devices, such as magnetoresistive random access memory (MRAM) 
that exhibits unique advantages of low power consumption, non-
volatility and high speed [4-5]. In MRAM, instead of using the
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binary data can be expressed by up-spin ( ) or down-
spin ( ). Figure 2 illustrates an important concept in 
spintronics, the spin current. The flow of electrons will 
be merely a charge current, if their spins are mixed up 
and cannot be distinguished (Fig. 2(a)). However, 
there are situations where one spin population is larger 
than the other. Figure 2(b) illustrates this kind of 
circumstance where the density of spin-up electrons is 
higher than that of spin-down electrons. In this case, 
the charge current is accompanied by a spin current, 

-
current is given by the spin-up current minus the spin-
down current. Figure 2(c) shows a special case of spin 
current where the spin-up current and the spin-down 
current flows to opposite direction. Interestingly, in 
this situation, the charge current, which is the total of 
spin-up current and spin-down current, is zero. In 

spin current without a charge current [6].  

Once of the most important technology development 
in spintronics is MRAM. This type of memory is very 
promising for memory applications in general. Unlike 
dynamic random-access memory (DRAM) or static 
random-access memory (SRAM) whose data will be 
lost without power supply (volatile memories), 
MRAM stores data in magnetic materials and does not 
need power to maintain data. The first generation of 
MRAM is toggle MRAM, and its mechanism is 
visualized in Fig. 3(a). The storage elements of 
MRAM are magnetic tunnel junctions (MTJs), which 
are formed by two magnetic layers (a free layer and a
fixed layer) separated by a thin insulating layer. Each 
data bit is recorded in the magnetic states of the MTJs, 

depending on the relative direction between 
magnetization of the free and fixed layer (parallel or 
anti-parallel). The writing process is based on Oersted 
magnetic fields generated by nearby writing currents, 
while the reading process is performed by measuring 
the tunneling resistance between the two magnetic 
layers, which is high in anti-parallel and low in parallel 
magnetic configuration, a phenomenon called 

The next generation of MRAM utilizes a new writing 
technique that does not require a magnetic field, 
proposed by Slonczewski and Berger [7-9]. They 
predicted that a spin polarized current can be 
generated by passing a charge current through the 
magnetic fixed layer. When this spin polarized current 
is injected to the magnetic free layer, it can generate a
spin torque on the free layer for magnetization 
switching. This phenomenon is named as the spin-
transfer torque (STT) with very promising 
implications, and experimentally demonstrated [10-
12]. As illustrated in Fig. 3(b), when a charge current 
is passed through the MTJ, the spin polarized current 
from the fixed layer can switch the magnetization of 
the free layer.  

STT-MRAM shows higher bit density which can 
reach Gbits storage capacity with lower operation 
power than that of toggle MRAM (only 4 Mbit chip 
for commercial product). As shown in Fig. 4(a), STT-
MRAM has better scalability, and can possibility fill 
the memory gap between SRAM, DRAM, and NAND. 
However, the writing current and writing energy of 
MRAM are still too high and worse than SRAM or 
DRAM by one order of magnitude. Furthermore, the 
large writing current can lead to breakdown of the 
oxide tunneling barrier layer. The read disturbance or 
accident switching of the magnetic states can also 
happen. In addition, high writing current requires large 
driving transistors, which makes it difficult to further 
increase the bit density of MRAM to 10 Gbits [16].  

Therefore, shorter write latency, lower power 
consumption, and higher density are required for the 
next generation of MRAM. As the results, spintronics 

Figure 2. Schematic illustrations of (a) charge current, (b) spin-polarized current and (c) pure spin 
current.

Figure 1. Concept of spintronics
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research has been gradually shifted toward the spin 
Hall effect originated from spin-orbit interaction (SOI) 
or spin-orbit coupling, which can generate a pure spin 
current more efficiently and reduce the writing current 
in MRAM. 

2. SOT-MRAM  The next generation of MRAM 
So far, spin-polarized current has been generated by 
passing a charge current through a ferromagnetic layer. 
However, the charge-to-spin conversion efficiency is 
limited by the maximum spin polarization P = 1 of the 
ferromagnetic layer. Recently, the spin Hall effect has 
emerged as a new way to generate pure spin currents 
with improved charge-to-spin conversion efficiency 
[13-15]. The pure spin current can be injected to the 
magnetic free layer for switching. This type of MRAM 
is called spin-orbit torque (SOT)-MRAM, and has 
emerged as a promising candidate that can overcome 
the disadvantages of STT-MRAM. In SOT-MRAM, a 
non-magnetic layer with strong spin Hall effect is in 
contact with the free magnetic layer. As illustrated in 
Fig. 5(b), a charge current flowing in the spin Hall 
layer can generate a pure spin current perpendicular to 
the interface by the spin Hall effect. This pure spin 
current can exert a spin torque (so called spin-orbit 
torque) on the free layer and switch its magnetization. 
The pure spin current density generated by a charge 

current density JC in the spin Hall layer is given by JS

= JC, where is the charge-to-spin 
conversion efficiency or spin Hall angle [16-18].  

Moreover, because the spin polarization direction of 
the pure spin current in SOT-MRAM is perpendicular 
to the magnetization, the spin-torque is maximized and 
the writing speed of SOT-RAM can be as fast as 300 
ps, compared with about 10 ns in STT-MRAM [8]. 
Thus, by reducing both the writing current and the 
writing time, SOT-MRAM can significantly lower the 
writing energy. Moreover, the writing current does not 
flow through the MTJ in the writing process, thereby 

 can be drastically improved. Finally, 
if we can reduce the charge current in the writing 
process by using high performance spin Hall material,
the size of driving transistors can be minimized and 
the bit density can be increased. With these advantages, 
SOT-MRAM has become very attractive as a 
promising candidate for the third generation MRAM 
with fast writing, low writing energy and high bit 
density. Since the spin Hall angle SH can be tailored 
by implementing suitable materials, there are huge 
efforts in exploring a large spectrum of materials and 
their spin-related transport properties in order to 
maximum the performance of SOT-MRAM. 
3. Topological insulator the key material 

Figure 3. (a) Schematic illustration of the writing process in toggle MRAM. (b) Schematic illustration of the 
writing process in spin-transfer-torque (STT) MRAM. STT mechanism is shown in the right-hand side figure, 

for magnetization switching. where a spin-polarized current Is, generated by passing a charge current Ic

through the fixed layer, is injected to the free layer and generates a spin torque on the free layer

Figure 4. (a) The memory gaps in conventional memories. The gaps between SRAM, DRAM, and NAND 
show the positions that STT-MRAM can fill. (b) TEM image of a STT-MRAM device. High writing current is 
the most disadvantage feature of STT-MRAM. This requires large driving transistors and make it difficult to 

increase the bit density of MRAM. Courtesy by L Thomas et al., MSST 2017.
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Recently, both theories and experiments have found 
out there are some exotic materials with insulating 
bulk but topologically protected conducting surface / 
edge states, as shown in Fig. 6(a). These materials are 
called topological insulators (TIs) [19]. These surface 
states have a unique property, called spin-momentum 
locking, as shown in Fig. 6(b). Therefore, back-
scattering is prohibited if spin is conserved, resulting 
in high surface electron mobility. Furthermore, these 
surface states have Dirac-like dispersion, which can 
result in a large spin Hall angle from the Berry phase 
effect. There characteristics make TIs a very hot topic 
in spintronics, which may become a key material for 
future spintronic devices.

In 2007, M. König et al. experimentally observed the 
spin polarized edge states in a HgTe quantum well, 
which is a 2D TI, 20 years after the conceptual 
proposal of topology in condensed matter physics 
independently by D. J. Thouless, F. D. M. Haldane and 
J. M. Kosterlitz, who were honored with the Physics 
Nobel Prizes in 2016 [20]. Then, 3D TIs were soon 
discovered in several Bi-based V-VI compounds, such 
as Bi2Se3 and (Bi0.5Sb0.5)2Te3, followed by the 
discovery of their giant spin Hall angle [21-22]. Their 
spin Hall angles are at least one order of magnitude 
larger than those of heavy metals, anti-ferromagnets or 
oxide materials. That means TIs can provide much 
higher charge-to-spin conversion efficiency than other 

spin source materials. Figure 7(a) compares the power 
consumption of SOT switching by using TIs and
heavy metals as the spin source. TIs can reduce the 
power consumption down to less than 25% of heavy 
metals [23]. These results make TIs a very hot topic in 
spintronics. 

However, TIs have a fundamental problem due to their 
insulating nature. In Bi-based V-VI compound TIs, 
due to their large band-gap and low carrier mobility, 
the conductivity  of those TIs is limited to ~ 104 -

1m-1, which is much lower than that of typical metallic 
ferromagnets (~ 6×105 -1m-1) used in MRAM. This 
causes a serious problem for TIs as spin Hall materials. 
As illustrated in Fig. 7(b), when attached to a metallic 
ferromagnet, most of the charge current is shunted 
through the magnetic recording layer and does not 
contribute to generation of pure spin current in the spin 
Hall layer. Exploring new TI materials with both high 
conductivity and strong spin Hall effect is essential to
realize realistic applications of TIs to SOT-MRAM. 

4. BISB  a conductive TI and its application to 
SOT-MRAM 
Among various TI materials, Bi1-xSbx emerges as a 
unique TI with a narrow band gap (bulk band gap < 20 
meV), which is much smaller the band gap of other TIs 
such as Bi2Se3 (~300 meV) or Bi2Te3 (~130 meV) [24]. 
More importantly, Bi1-xSbx shows higher carrier 
mobility (~104 cmV-1s-1), and its bulk conductivity is 
as high as 4×105~6.4×105 -1m-1, compatible to other 
metallic materials used in realistic MRAM. Recently, 
we have developed epitaxial growth technique for 
high quality BiSb thin films using molecular beam 
epitaxy (MBE) and obtained = 4×105~6×105 -1m-

1for BiSb thin films thicker than 80 nm, and 
=1×105~4×105 -1m-1 (average  ~ 2.5×105 -1m-1)
for BiSb thin films thinner than 25 nm as show in Fig. 
8(a) [25]. Meanwhile, the topologically protected 
surface states of Bi1-xSbx (0.07 x  0.22) were 
confirmed by angle-resolved photoemission 
spectroscopy (ARPES) measurements, as shown in 

Figure 5. Difference in writing mechanism of (a) STT-MRAM and (b) SOT-MRAM. The pure spin current in 
SOT-MRAM is generated by the spin Hall effect from an in-plane charge current (blue arrow). This spin 

current flows upward into the free layer and flips its magnetization. © (2018) reprinted with permission from 
the American Institute of Physics.

Figure 6. (a) Energy dispersion of the spin non-
degenerate edge states in a 2D TI, which resembles an 
1D Dirac cone. (b) Schematic real-space image of 2D 
helical surface states of 3D TI. © (2013) reprinted 
with permission from the Physical Society of Japan.
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Fig. 8(b) [26-28].  

Furthermore, we observed a giant spin Hall angle of 
~ 52 even at the room temperature in BiSb/MnGa 

bilayers, and make BiSb the best candidate for the spin 
current source in ultra-low power SOT-MRAM. Table 
1 compares the electrical conductivity , spin Hall 
angle , and spin Hall conductivity 

. As shown in Table 1, BiSb achieves the 
largest , and outperforms other spin source 
materials by at least an order of magnitude in term of 

.

Figure 9(a) shows room-temperature spin-orbit torque 
(SOT) switching in BiSb/MnGa bilayer at a low 
critical current density Jsw of 1.5 106 A/cm2, even 
though the MnGa ferromagnet show very large 
anisotropy field. Note that other spin source materials 
require much higher switching current density in 
junctions with MnGa, such as Ta (Jsw ~ 110 106

A/cm2), Pt (Jsw ~ 50 106 A/cm2) or antiferromagnet 
like IrMn (Jsw ~ 150 106 A/cm2) [31]. Figure 9(b) 
projects the performance of BiSb-based SOT-MRAM 
with STT-MRAM at the same size of 37 nm. The 
writing current can be reduced by at least an order of 
magnitude, while the writing speed is 20~50 times 
faster. Thus, the writing energy can be reduced by at 
least two orders of magnitude. Moreover, the low 

writing current requires smaller driving transistors, 
which helps increase the bit density of SOT-MRAM 
[32-33]. These demonstrated that BiSb-based  
SOT-MRAM outperforms STT-MRAM and can 
replace conventional volatile memory technologies, 
such as DRAM and SRAM. 

Figure 7. Normalized power consumption (with Ta set to be unity) for SOT switching using (BiSb)2Te3,
Bi2Se3, Pt and Ta © (2017) reprinted with permission from the American Physical Society. (b) Current 

shunting effect due to the low electrical conductivity of TIs.

Figure 8. 1-xSbx samples with different Sb concentration 
and thickness (c) (2017) reprinted with permission from the American Institute of Physics. (b) ARPES 
intensity map of surface states in Bi0.91Sb0.09. Arrows indicate spin direction. © (2009) reprinted with 

permission from American Association for the Advancement of Science.

Table 1. Room-temperature spin Hall angle SH,
conductivity , and spin Hall conductivity SH of 

several heavy metals and TIs.

( ) ( )

-Ta 0.15 5.3 105 0.8 105

-W 0.4 4.7 105 1.9 105

Pt 0.08 4.2 106 3.4 105

Bi2Se3 2-3.5 5.7 104 1.1-2.0 105

BixSe1-x 18.8 7.8 103 1.47 105

Bi0.9Sb0.1

(this work)
52 2.5 105 1.3 107

49



Note that these samples are was grown on GaAs 
substrates by the ultra-precise MBE method to achieve 
excellent crystal quality. However, the MBE 
technique is incompatible with mass production. 
Meanwhile, physical vapor deposition (PVD) 
techniques such as magnetron sputtering are 
commonly used in industrial memory and logic 
fabrication process. Therefore, it is essential to 
evaluate the performance of BiSb deposited by PVD 
for realistic BiSb-based spintronic applications, 
especially for ultralow-power SOT-MRAM. 

Very recently, we have used magnetron sputtering to 
deposit BiSb, and confirm that the spin Hall angle of 
BiSb is still large enough for practical applications 
[34]. Figure 10(a-b) show the SOT induced 
magnetization switching by DC current and pulse 
current in CoTb (2.7 nm)/Pt (1 nm)/BiSb (10 nm) 
stack structure fabricated by magnetron sputtering on 
silicon substrates. Once can see that the critical 
switching current can be as low as 4 105 A/cm2 at Hx

= 500 Oe for DC current and 6 106 A/cm2 at pulse 
width of 50 ns. These values are at least an order 
smaller than those in heavy metals (~107 A/cm2 for DC 
current and ~108 A/cm2 for pulse current) [35-37].
Indeed, the effective spin Hall angle in these samples 
is estimated around 1.2 which is still much larger than 
other spin sources as we know so far. Considering the 
low spin transmittance of the CoTb interface and spin 
loss in the Pt (1 nm) interlayer, the intrinsic spin Hall 
angle of BiSb in these samples is 8. As shown in Fig. 
10 (c), in term of power consumption, the performance 
of BiSb fabricated by sputtering technique (green 
column) is still at least an order smaller that in heavy 
metals and other TIs. These results reconfirmed the 
advantage of BiSb as the spin source for SOT 
MRAM. As over ten years have passed since the 
proposals and experimental realization of TIs, BiSb 
emerges as the most promising candidate for the first 
industrial applications of TIs.

5. Other novel spin-dependent transport 
phenomena in BiSb-ferromagnet bilayers 
Exotic spin-dependent phenomena of TIs, BiSb in 
particular, are not limited to the spin Hall effect and 
applications to SOT-MRAM. We observed many 
other novel effects which can be applied to various 
spintronic device applications. For example, we 
observed a giant unidirectional spin Hall 
magnetoresistance (USMR) in GaMnAs / poly 
crystalline BiSb heterostructures, where the USMR 
ratio can reach 1.1% which is larger than those in 
metallic bilayers and other TI / metallic ferromagnet 

Figure 9. (a) Room-temperature current induced magnetization switching in the Bi0.9Sb0.1 (5 nm) / 
Mn0.45Ga0.55 (3 nm) bilayer under 100 ms pulse currents and an in-plane magnetic field Hext of +3.5 kOe
© (2018) reprinted with permission from Springer Nature. (b) Benchmarking of SOT-MRAM with BiSb 

as a spin source, compared with STT-MRAM with the same size of 37 nm.

Figure 10. (a) SOT magnetization switching in 
CoTb (2.7 nm)/Pt (1 nm)/BiSb (10 nm) stack 

measured by DC current at different Hx. (b) Pulse-
current induced SOT magnetization switching in 
CoTb (2.7 nm)/Pt (1 nm)/BiSb (10 nm) stack at 

various pulse widths down to 50 ns and Hx = 44 
Oe. (c) Normalized power consumption (with Ta 

set to be unity) for SOT switching using BiSb, 
(BiSb)2Te3, Bi2Se3, Pt and Ta.
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systems by several orders of magnitude, as shown in 
Fig. 11(a) [38]. We found that the main mechanism of 
this giant USMR effect in this heterostructure is 
magnon absorption/emission and strong spin-
disordering scattering in the GaMnAs layer. These 
results can be used to significantly simplify the 
structure of SOT-MRAM. Figure 11(b) illustrates a
two-terminal planar MRAM device with an extremely 
simple stacking structure, consisting of only a 
ferromagnetic layer and a spin Hall layer. In this 
device, SOT and USMR are utilized for data writing 
and reading, respectively. Moreover, since the 
magnon scattering rate increases at high temperature, 
using Fe-doped narrow-gap ferromagnetic 
semiconductors with room-temperature 
ferromagnetism, such as GaFeSb or InFeSb, may 
improve the USMR ratio to over 10%, which is 
essential for USMR-MRAM with extremely simple 
structure and fast writing/reading. 

Observation of skyrmions by the topological Hall 
effect (THE) is another novel phenomenon. Figure 
11(c) shows THE (green line) observed at room 
temperature even without an external magnetic field, 
demonstrating field-free ground-state skyrmions [39]. 
A large critical interfacial DMI constant of 5.1 pJ/m 
was observed. These results confirm that BiSb 
topological insulator can generate not only colossal 
spin-orbit torque, but also giant interfacial 
Dzyaloshinskii-Moriya-Interaction (DMI) for 
generation and manipulation of skyrmions. This giant 
SOT and DMI can be used in the skyrmion or chiral 

domain wall racetrack memory as shown Fig. 11(d). 
One unique characteristic of racetrack memory is its 
3D structure. A racetrack memory [40] can use 
hundreds of millions of U-shaped nanowires arranged 
vertically like a forest in a very small area size. This 
characteristic allows racetrack memory to store a vast 
amounts of data, and makes racetrack memory become 
a very attractive memory. 

While more efforts are required to integrate BiSb to 
realistic spintronic device, our results have open the 
dawn of a new era of ultralow power and fast TI-based 
spintronics.
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b n cao và có kh i ngu n sáng kích 
thích trong vùng ánh sáng kh ki n thay vì ch i vùng ánh 
sáng c TiO2. V i vi c H2 d c s d ng r ng rãi 

t nhiên li u s ch, không phát th i khí nhà kính trong quá 
trình tiêu th và có t kh ng l n, ví d
li u hydro cho ngành công nghi y
ti a mình trong vi c s n xu t nhiên li u H2 trên di n
r ng v i giá thành r vì t n d ng ngu ng m t tr i d i

n c a các v t li n
t và l tr c sinh ra t quá trình kích thích b ng ánh sáng 
s c s d ng cho ph n ng oxy hoá c a phân t c thành 
O2 và kh proton thành H2. D n này, bên 
c c, quang c ng d ng trong 
nhi u m các h p ch t h c h i
v ng, di t vi-rút có h i trong quá trình s n xu t th c
ph m. Bài vi t này s cung c p b c tranh t ng quan v nh ng

c ti n n i b t trong nghiên c u và tri n v ng ng d ng c a
c quang xúc tác vào công nghi p s n xu t nhiên li u, v t

li u Nh t B n nói riêng và th gi t
Nam.

T khoá: quang xúc tác, ch t bán d ng m i tr i, 
nhiên li u s ch

1. Gi i thi u
Nh i phó v i nh ng tiêu c ng và khí 
h u c a vi c s d ng ngu n nhiên li u hoá th ch, nhi u qu c gia 
tiên ti , Nh t B u
v ng tái t t gi i pháp thay th

i m c a nh ng ngu ng này là có m c phát th i các 
2 r t th p ho c b ng th i tr

ng c a chúng không ph i h u h u hoá th ch. 
Trong s u hydro (H2 t ng c
viên sáng giá b i t kh ng l n d tr trong liên k t hoá 
h c gi a hai nguyên t ng th i ch c sau khi 
k t h p v i oxy (O2) thông qua quá trình oxy hoá kh bên trong 
pin nhiên li u hydro [1]. Bên c 2 t thành ph n
quan tr ng trong vi c s n xu t m t s hoá ch t thi t y

s n xu c H2 trong công nghi
ph bi n là reforming, chuy n hoá nhiên li u hoá th
methane (CH4 i áp su
không thân thi n v ng vì i ngu ng u
vào l n ng th i phát th i CO2.
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n d c ngu n
nguyên li u s n có và không phát th i ra nhi u khí nhà 

c chú tr ng nghiên c u [2]. Vào 
i Nh t B n là Honda 

Kenich  m t công trình 
trên t p san Nature v ch t xúc tác bán d n TiO2 s
d ng ngu n sáng kích thích  vùng t  ngo  tách 

c [3], g m hai quá trình kh  proton thành H2 (1) 
và oxy hoá phân t c thành O2

trình sau: 
2H+ + 2e  H2 (1) 

2H2O  O2 + 4H+ + 4e (2) 
Ánh sáng t  ngo i là m t ph n trong d i ph  h p th
c a ánh sáng m t tr i m
m ti m n d ng ngu ng
m t tr i d c bi t nh c có khí h u phù 
h ng th i ch c làm 
ngu n nguyên li u vào  s n xu t nhiên li u H2.

i v i m c nhi t, 
sóng th t B c bi t là sau s  c  rò r ch t
phóng x  sau th m ho  kép 
nghiên c u này c cho là c n thi  gi m b t s  l
thu c vào ngu ng h t nhân v n ti m n
nh ng r i ro v  an toàn t c quang 
xúc tác, các nhà khoa h c Nh t B
trong vi c nghiên c u nh ng v t li u m i có kh
ho i nh u ki n chi c
sóng trong vùng kh  ki n, và  nh ng có 

u ki n pH (n  axít) khác nhau [4]. Bên c nh
ng d ng trong vi c s n xu t nhiên li u H2, quang xúc 

c v n d ng vào nh c khác 
 các h p ch t h c h i và s n xu t

ch t ph  gia trong công nghi p ch  bi n th c ph m [5].
i v i m y phát tri n v công

nghi t Nam, y u t ng và phát tri n
b n v ng c m b o. D , nh ng nghiên c u
v  quang xúc tác này có th  s ng 

. Trong khuôn kh  bài vi t này, tác gi
s  gi i thi u m t s  khái ni n v  ho t

ng và ng d ng c a quang xúc tác. 

ho n và m t s  nghiên c u
tiêu bi u v  quang xúc tác Nh t B n
2.1. ho n c a quang xúc tác 
Vi c l a ch n lo i xúc tác cho t ng ph n ng tu  thu c
vào nhi u y u t n bao g m th  oxy hoá kh  c a
ph n ng hoá h c m c tiêu, d i quang ph  h p th  c a
ch t quang xúc tác và pH c ng ph n ng. 

n c a m t ch t quang xúc tác d a trên 
hi ng bán d i v i ph n c, khi 
ch c chi u sáng b i ngu n sáng có 

c sóng n m trong d i quang ph  h p th , các 
n t ) s chuy n t

valence band (vùng hoá tr ) sang conduction band 
(vùng d ng th i các holes (l tr ng) s c sinh 

 kho  l p v  trí c n t n t
kh  proton thành H2, và l tr ng s c
thành O2 m quan tr ng c n ng

c là ph n ng không t  nhiên di n ra và nó 
i m t ngu u vào khá l n (1.23 

n c c chu n hydro), v y nên ch t xúc 
tác phù h p cho ph n c c m b o ít 
nh  r ng gi a vùng hoá tr  và vùng d n là 1.23 
V [2]. 

Bên c nh ph n n t  và l tr ng sinh 
ra  trong quá trình kích thích ch
có th  t o ra m t s  g c t
và O2  b ng vi c thi t l ng ph n ng phù 
h c t  do này có th c s  d ng
cho m t s  ph n ng oxy hoá kh  khác. Ví d
oxy hoá nh m phân hu  các h p ch t h c h i

n ng này 
ng không yêu c u ngu u vào l n

n c p  ph n trên (Hình 1). 

2.2. M t s  nghiên c u tiêu bi u v  quang xúc tác 
Nh t B n 
Nghiên c u v  xúc tác TiO2 dùng cho ph n ng tách 

c b i Honda- Hình 2) c
coi là u tiên v vi c dùng ch t quang xúc 

c. Mô hình này k t h p ngu n sáng v i
c sóng vùng t  ngo i v i m t ngu n kích 

thích bên ngoài, nh m th c hi n ph n ng oxy hoá 
c thành O2 n c c làm vi c (working electrode) 

TiO2 và kh  proton thành H2 n c i tr ng
(counter electrode) platinum. 

Hình 1 ho n c a quang xúc 
tác, VB: valence band (vùng hoá tr ), CB: 

conduction band (vùng d n), e : electron, h+: hole
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m c 2

ch  ho i vùng chi u sáng t  ngo i. Ngoài ra, 
i ngu n cung c p

 v n chuy n t  t n c c quang 
TiO2 n c i tr ng platinum.  

t s  nhà nghiên c p trung vào 
m n và kinh t  d ng
ch t xúc tác quang  d ng b u sáng tr c
ti p h n h p g c và b t xúc tác (Hình 3). Có r t
nhi u nghiên c u Nh t B n v  các lo i ch t xúc tác 
ho i c  vùng ánh sáng kh  ki  t n d ng

c ngu ng m t tr i m t cách hi u qu
c bi t c n ph i b n trong th i gian dài. 

Trong s  các nghiên c ng nghiên c u s
d ng hai lo i xúc tác khác nhau ho ng cho hai ph n

ng kh  proton thành H2 c thành 
O2 c quan tâm r t nhi u (Hình 4), tiêu bi u
là các công trình t các nhóm nghiên c u c
Kudo Akihiko i h c khoa h c Tokyo, Domen 
Kazunari i h c Tokyo và Abe Ryu i h c Kyoto. 

m c m b t nh ng khó 
c nghiên c u c

t ng h p v t li u xúc tác so v i vi c ch  s  d ng duy 
nh t m t lo i xúc tác cho c  hai ph n ng (1) và (2). 

ho ng c  hai 
lo c kích thích b i ngu n sáng bên ngoài, 

n t  sinh ra t  xúc tác H2 (ví d Rh-doped SrTiO3,
Cr-doped SrTiO3, TaON, BaTaO2N) s kh  proton 
thành H2, l tr ng sinh ra t  xúc tác O2 (ví d WO3,
BiVO4, Bi2Mo2O9) s c thành O2 ng 
th i, l tr ng sinh ra t xúc tác H2 s k t h p v n
t  sinh ra t  xúc tác O2, nh m t o nên m t h  cân b ng. 
Bên c nh hai lo i xúc tác, m t c p oxy hoá kh (ví d

3+/2+, IO3 /I ) có th c b  sung vào h  ph n
ng, v i m n chuy n t  và l tr ng gi a

hai lo y hi u su t c a ph n ng  
[2,4].  

Bên c nh ph n ng  s n xu t nhiên li u 
H2 ng trong công 
nghi p s n xu t th c ph m. Tiêu bi u
s  d ng Rh-doped SrTiO3 lo i b vi-rút có h i mà 
không n vi khu n có ích trong ch ph m
sinh h c cho quá trình lên men [5].  c a quá 

c ti p t c nghiên c u. 

3. Thông tin v  m t s  nhóm nghiên c u v  quang 
xúc tác Nh t B n 
3.1. Nhóm nghiên c u v  xúc tác quang cho ph n

c và kh  khí CO2 t i h c khoa h c
Tokyo 
Website: 
https://www.rs.kagu.tus.ac.jp/kudolab/en/index.html  

 nhi m: Kudo Akihiko 
ng nghiên c u chính: Xúc tác quang d ng b t cho 

ph n c.

Hình 2. Ph n c s d ng n c c quang 
TiO2 v i ngu n sáng kích thích vùng t ngo i c a
Honda- n c c làm 

vi c TiO2. Bên ph n c i tr ng platinum

Hình 3. d ng ch t quang xúc 
tác d ng b t cho ph n c

Hình 4. H quang xúc tác s d ng hai lo i xúc tác 
khác nhau cho ph n c. H2-photocatalyst: 

xúc tác H2, O2-photocatalyst: xúc tác O2, redox 
couples: c p oxy hoá kh .
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3.2. Nhóm nghiên c u v  xúc tác quang cho ph n ng
c và s n xu t m t s  hoá ch t quan tr ng 

khác t i h c Tokyo 
Website: http://www.domen.t.u-
tokyo.ac.jp/english/index_framepage_E.html

 nhi m: Domen Kazunari 
ng nghiên c u chính: Nhi u lo i xúc tác khác nhau, 

c bi t là xúc tác d ng t m có hi

3.3. Nhóm nghiên c u v  xúc tác quang cho ph n ng
c và kh CO2 t i h c Kyoto 

Website: http://www.ehcc.kyoto-
u.ac.jp/eh41/home/abe/en/research/
Giáo  nhi m: Abe Ryu 

ng nghiên c n, xúc tác 
quang d ng b t.
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Góc nhìn vi m ch Vi t Nam t Nh t B n

Nguy n Ng c Mai-Khanh

gi i h c Tokyo, Nh t B n

TÓM T T:
Bài vi ng n nh c gi quan tâm t i vi m
không chuyên sâu, hy v c gi hi u khái quát v quá
trình phát tri n vi m ch Nh t B n, nh ng thành công-bài h c
kinh nghi m, và chia s góc nhìn cho ngành vi m ch Vi t Nam 
hi n nay. Ph u bài vi t là t c quá trình l ch s phát tri n
công nghi p bán d n và vi m th trên th gi i
ngành vi m ch c a Nh t B n. K n, bài vi t gi i thi c
m t s lab nghiên c u vi m ch tiêu bi u Nh t B ng
nghiên c u chính c a lab. Ph n cu i bài là m
công nghi p bán d n-vi m ch Vi t Nam.

T khóa: vi m ch, thi t k , ch t o, bán d n

1. i
1.1.

Vi m ch là thành ph n c t lõi trong các linh ki n t và các 
m n- n t v c r t nh , có m t trong t t c các
s n ph n t trong dân d ng hay quân s i Nh i
vi m o công nghi nói lên t m quan tr ng c a vi 
m ch. Có th nói, công nghi p vi m ch là m t ngành công nghi p
công ngh cao, là n n t h tr y m nh s phát tri n
c a các ngành công nghi p khác: h th n t , công ngh
thông tin, vi n thông, t ng hoá..., góp ph y phát tri n
kinh t theo chi u sâu, là n n t ng h tr cho s phát tri n m nh
và b n v ng c a các ngành công nghi p khác. Ngành công nghi p
vi m n t r t nhi i s
th ng cho nh ng n n kinh t l n c a th gi , Châu 
Âu, Nh t B n, Hàn Qu c và g an, và Trung Qu c.

1.2. V trí và th m nh c a Nh t B n trong nghiên c u v công 
ngh vi m ch

u nh t B c vào b t tay phát tri n
công nghi p bán d n b ng các chính sách m nh m vào vi c s n
xu t các transistor và thi t b n t [1][2]. Chính ph Nh t B n
khi n r t l n cho B Công nghi i
qu c t o lu y m nh công nghi n
t . MITI tr o c a các ngành công nghi p

n t Nh t B n. Chi c c a MITI t p trung vào phát tri n
công nghi n t và phát tri n s n ph m ph c v th ng 
dân d c bi t là m ng radio và tivi. Hàng ngàn nhà nghiên 
c u Nh t B c g i t i M tham d các h i ngh khoa 
h n t
c a Nh t là Hitachi, Tokyo Tsushin Kogyo, Mitsubishi, Tokyo 
Shibaura Electric và Kobe Kyogo liên t n quy n
t i M cho các s n ph r

u b c s n xu t t i Nh t B n và p
theo, 1959, các máy radio c m tay Nh t B p th

ng M (chi m 50%). Lúc b y gi , Nh t B n tr thành 
n xu t transistor l n nh t th gi i.

58



Khi công ngh  tích h p các transistor ngày càng cao 
vào các con chip (vi m ch), Nh t B  ho ch
c p qu c gia cho chi c phát tri n vi m ch và là 
qu  t i trà vi m ch v i quy 
mô tích h p r t l n (VLSI: Very Large Scale 
Integration) b ng k ho ch qu -
1980), g 4- i phó 
chi c chi m c a IBM, M , Nh t B p
rút thông qua k  ho n Vi m ch Siêu cao 

 xu t m t t ch c
nghiên c ng có trong l ch s  nghiên c u khoa 
h c công ngh n Nghiên c u chung 
Vi m m c t lõi c a k  ho ch này 
t p h p 5 t : Fujitsu, Hitachi, 
Mitsubishi, NEC và Toshiba cùng v i v i Trung tâm 
Nghiên c u T ng h p Công ngh n t , Vi n K
thu t Công nghi p thu ti n hành công cu c
nghiên c u vi m ch quy mô c c l ng 
h p duy nh u tiên k t h p nhi u công ty kh ng 
l  t i th  c nh tranh tr c ti p và kh c li t, 
khi n h  ph i cùng nhau góp s c cho m
s  s ng còn c a vi m ch Nh t B n và c a chính h !
M  ho ch là chu n hóa công ngh ch  t o vi 
m ch siêu quy mô, n m b t công ngh  lõi không 
nh ng v ch  t o vi m ch, mà c  v ch  t o thi t b  s n
xu t vi m ch n a, t p trung vào công ngh  gia công 
siêu tinh x o m i. T ng kinh phí nghiên c
là 70 t  JPY (g n 290 tri u USD theo th
vi c tri n khai và qu n lý r t t t và ch t ch k ho ch, 
Nh t B  l  t  cung c p thi t b ch  t o bán 
d n vi m ch c a Nh t B n lên t u
th p k c chu n b  r t t Nh t B n

c chi n v  bán d c li t v i M
lúc y.  

y, Nh t B n, không nh u tiên 
phát tri c công ngh  vi m ch v i quy mô tích 
h p siêu l n, còn t  phát tri c t t c  nh ng công 
ngh  liên quan, t  v t li n thi t k ,
ki  các thi t b -máy móc ch  t o-

ng. Các chính sách quy p lý c a
nh t B n tr  thành 
1 trong nh ng qu c v  công nghi p bán d n trên 
th  gi  n a, Nh t B a
v  s  m t trong nhi a th p k  1980. T cu i
th p k n nay, nh t là s  l n m nh c a Intel 
v i dòng vi x c quy n,
Nh t B n v n có th a v th  2 trong 
m y th p k  qua v  doanh thu vi m ch. C n chú ý r ng, 
t  nh i nay, Nh t B n v n luôn d n

u th  gi i v  s ng b ng sáng ch  liên quan t i
bán d n và vi m n 2005, Nh t B
có trên 30000 b ng sáng ch  liên quan t i bán d n và 
vi m ch, cao nh t th  gi ng sáng 
ch  c a qu c gia th  hai và th  ba l t là Hàn Qu c
(13500) và M  (9500). Nh  v y, Nh t B u
th  gi i v  s n xu t vi m ch su n g n cu i th p

k ng doanh thu bán d n vi m ch
th  gi i là 29,395 t t B n chi m

a 55,09% (16,43 t  USD). M
ch Nh t B n 23,16 t

US, chi m 58,78%;  

Th u th  k a Hàn 
Qu t B n v n gi v trí th hai (sau M )
v  doanh thu bán d n. C th ng doanh 
thu c : 100,833 t  USD; 
Nh t B n: 47,242; Hàn Qu c: 38,411; Pháp+Ý: 

c s a Hàn Qu c
và Trung Qu c trong nh
doanh thu c i l n. Theo 

 v n chi m doanh thu cao nh t
(47%) trong t ng doanh thu toàn c u là 481 t  USD, 
k n là Hàn Qu c (19%), Nh t B n (10%) b ng v i
toàn b n (6%) và 
Trung Qu c (5%) [3]. Tuy có s  d ch chuy n th  h ng 
v y vi m ch c a Nh t
B n xét v  doanh thu b ng c  Châu Âu và g
Trung Qu c.

K  ho ch qu c gia VL Project c a Nh t B n
nào cho th y rõ nh ng thành t u khoa h c công ngh
v  vi m u qu  to l i v i n n công 
nghi n t  c a Nh t B n. H  qu  c a s  chuy n

i c u trúc và s ng c a n n công nghi p
này, nh t là s  l n m nh c a thành ph n vi m ch, thi t
b n t g góp l n lao và toàn 
di n cho n n kinh t  c a Nh t B c

n kinh t th  nhì th  gi i sau th t
b i  Chi n tranh Th  gi i l n 2. Song song v i phát 
tri n kinh t  là s  l n m nh c i h c Nh t B n. 
Nh t B n có kho i h
t n  công ngh  thông có 
b môn khoa h c công ngh  bán d n vi m ch.

2.

2.1. o-nghiên c u thi t k vi m ch
o và Thi t k  Vi m ch (VLSI Design 

and Education Center  VDEC) thu i h c Tokyo 
(Nh t B n) là m t mô hình m u v  phát tri n và v n

c thành l
c t ch c ho ng v i 3 vai trò chí

nh ng thông tin m i nh t v  thi t k o vi 
m p b n quy n c a các công c  thi t k
vi m tr ch  t  s
d ng trong h c t p, nghiên c [4]. T ng c ng có 10 
chi nhánh c a trung tâm VDEC (subcent c phân 
b c Nh t, t  vùng phía B c là Hokkaido, 
t i vùng Kyushu phía Nam 

a hình 1.  

Nhi m v  c a VDEC là h tr y vi c nghiên 
c c thi t k  vi m ch trong các 
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i h c công l i Nh t B n và 
cung c p ngu n nhân l c cho th ng công nghi p. 
Hình 2 và 3 cho th y s t B n và 

i h c cùng tham gia trong các ho ng
thi t k -ch  t o vi m ch c

p kho t k  t  09 
công ty cung c p công c  thi t k ng

i h c/h c vi c Nh t. S ng Giáo 
-ho t ng c

2019 lên t i H c
công l i h c. Ngoài ra, phòng 
siêu s ch (super clean room) c c v

c Nh t.  
u t ch c các h i ngh

ng niên Design-to-  t ng k t thành 
qu  h p tác nghiên c u-phát tri n vi m ch gi a trung 

i h c và t  Advantest, 
Nh t B c bi u th  gi i
v  các lãnh v c n i b ms, RF/mm-wave, 

c m i tham 
d  phát bi c VDEC t u ki  hình 
thành nh ng h p tác nghiên c

Ngày nay, v i s i l n mang tính cách m ng
trong công ngh  và công nghi p bán d n, vi m ch tích 
h p và c u trúc chung Von Neumann c a máy tính 

n t a th  k )
t t i gi i h n v tiêu th

g p v  nghiêm tr ng v  m  r ng quy mô tích h p. 
Vì v ng công ngh  vi m ch Nh t B n nói 
riêng và th  gi i nói chung ph i chuy n sang h p nh t-
liên k th ng vi m ch bán d n.
Chính vì l  tháng 10-

c m  r ng thành Trung tâm thi t k  h th ng,
System-Design-Lab, vi t t t là d.lab, v i s  m nh m i
cho th i Xã h i m c a Nh t B n. 

Hình 1. Phân b trung tâm VDEC và các chi nhánh 
c Nh t

Hình 2. S t B n s d v t ch t
c a VDEC

Hình 3. S i h c/h c vi n Nh t B n s d ng
v t ch t c a VDEC

Hình 4. T ng s b n quy n ph n m m thi t k
VDEC cung c p qua t
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2.2. M t s  Lab nghiên c u v ng d ng vi m ch

ch nhi m
Website tài nghiên c u chính

Tadahiro 
Kuroda

http://www.kuroda.t.u-
tokyo.ac.jp/index.html

Giao ti p xuyên chip; tích h p 3D, máy tính hi u qu ng, 
c m bi n thông minh, AI and vi m ch công su t l n.

Makoto 
Ikeda

http://www.mos.t.u-
tokyo.ac.jp/

C m bi n nh; vi m ch s , vi m ch mã hóa; reservoir 
computing; vi m ch bán- ng b

Tetsuya 
Iizuka

http://www.mos.t.u-
tokyo.ac.jp/

Vi m ch siêu cao t n RF/mm-Wave; Mixed-signal; vi m ch giao 
ti p dây d n t cao

Takagi-
Takenaka

http://www.mosfet.k.u-
tokyo.ac.jp/

III-V/Ge Metal-Oxide-Semiconductor; tích h p 3D; 
Ferroelectric gate insulator MOSFETs; vi m ch quang

Kobayashi
http://nano-lsi.iis.u-
tokyo.ac.jp/

Device Physics on Negative Capacitance Transistor; vi m ch b
nh m cao; Nonvolatile SRAM and FeFET Using 
Ferroelectric HfO2

Fujita
http://www.cad.t.u-
tokyo.ac.jp/

M ch k thu t s , Design-to-Test; thu t toán song song; 
Automatic Test Pattern Generation Method; h th ng b o m t

Takao 
Someya

http://www.ntech.t.u-
tokyo.ac.jp/en/index.html

Transistor h ng d ng vi m ch cho y-sinh h c ; vi m ch
m m; thi t b n t c; thi t b n t c c m ng và 
m m d o

Minoru 
Fujishima

https://home.hiroshima-
u.ac.jp/~thz/portal/

Vi m ch siêu cao t n: RF/millimeter wave; THz; m ch công su t
c r ng; vi m ch c m bi n, truy n không dây.

Kenichi 
Okada

http://www.ssc.pe.titech.ac
.jp/~okada/index-e.html

Vi m ch CMOS; siêu cao t n: RF/millimeter wave; THz; vi m ch
thu phát 5G; antenna trong chip; thu phát không dây

Toshiro 
Hiramoto

http://vlsi.iis.u-tokyo.ac.jp/ Công su t c c th p; công ngh m ch nano; hi u ng t

Koichiro 
Ishibashi

http://mtm.es.uec.ac.jp/eng
lish/index.html

Vi m ch công su t c c th p, thu ho ng; m ng c m
bi n, c m bi n IoT; c m bi n y-sinh; ng d ng c m bi n cho nông 
nghi p-th y s n

Cong-Kha
Pham

http://vlsilab.ee.uec.ac.jp/
Vi m ch k thu t s ; công su t th p; vi m ch phi tuy u
khi n; h th ng ph n c ng

3.
T Nh t B c láng gi ng là Hàn Qu c.
Chi c phát tri n vi m ch c a Hàn Qu c tuy sau 
Nh t B n kho c r
vào cu i th p k  1990 và gi  thành m t

c m nh nh t trong ngành công nghi p vi 
m c bi t là d u th  gi i v  vi m ch b  nh .

c g n Vi
c vào ngành công 

nghi p bán d n t  nh
nhà máy s n xu i trà [1].  

Tuy nhiên, nh lu t Moore (  tích h p
vi m thu nh c a transistor) ngày nay 

c t i h n c a
công ngh m d n t c t i h n c a v t

c nguyên t  nhà s n
xu t  transistor trong b  x

c ch y
 chip tích h p rên th gi i di n ra gi a các 

gã kh ng l  v  công ngh  s n xu t-ch  t o vi m
kh c li t, nay còn gay go và kh c li . Th m chí, 
ngay c  gã s n xu t vi m ch-máy tính kh ng l , Intel 

(M  d ng cu c
TSMC và Samsung [5]. Hàng lo t các t
ngh Nh t B

p và d ch chuy n s n xu t ph n c ng-
vi m c khác; ho c t p trung nghiên 
c u công ngh  tích h ch 3D_r t t n
kém và còn nhi u h n ch .   

i cho ngành bán d n
Vi t Nam? 
Công nghi p Vi t Nam trong nh
phát tri n nhanh. Tuy nhiên, có m u ph i th a
nh n r ng t  l cung ng n a linh ki n c a Vi t Nam 
v n còn th p. C th , t  l  cung c p n a cho các 
công ty Nh t B n Vi  chi m
36.3% [6]. T  l  này tuy nh nh i

n th u so v i
Trung Qu c (66.3%) và c Thái Lan (57.2%).  

V i t  phát tri n c c nhanh và r ng kh p c a các 
thi t b  cho Internet v n v t (IoT) và trí tu  nhân t o
(AI), vi m ch và ngành bán d n Vi t Nam không th
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n m ngoài cu c cách m ng này. c bi t, v i tình hình 
hi n nay, Vi t Nam không th ch u

ng k  thu t s n xu t chip t i tân c a
th  gi ch Vi t Nam c n
ph i tìm ra th  m nh c ng t i vi c t
ch  vi m ch cho nh u th c, 

ng ng d ng không c n vi m t ti n-t i
tân. Vi m ch Vi t Nam c n chú tr ng phát tri n m ng 
vi m ch ng d ng nhu c u th c t , có 
th  tái s  d ng, và c an-toàn b o m t thông tin ph n
c ng l n ph n m m. t Nam nên có 
chính sách b o h  và h tr  t
b n quy n, s  h u trí tu  liên quan t i vi m
Nh t B ng làm.  

Ngoài ra, c n ph i có k t h p gi a các t
ngh  t i Vi t Nam; các vi n- i H i s
h tr  c a chính ph  b t tay nhau, cùng h p tác 

 ra chi c lâu dài cho vi m ch Vi t Nam. 
n ph nh phù h p v i ngu n

l m n i t i c a Vi t Nam; 
k -chuyên gia vi m ch ch ng cao ng cho 
nhu c u công nghi p vi m c. Vi c chia s
ngu n l t quan tr ng, 
ch ng h n vi m ch Vi t Nam 
g m các ki n th c, thi t k , module vi m ch chia s
r ng rãi cho ng vi m ch Vi t Nam. Bên c nh

ph i chú tr ng ng d ng vào th c ti n, áp d ng 
Internet v n v t và trí tu  nhân t o; có tính uy n
chuy

c m t các nhu c c. M t trong 
nh p trung phát tri n SiP 
(System-in- -gói-h th ng vi m ch, có 
th  cho ra nhanh các ng d ng t  v a ph i, hi u

ch nh d  dàng, chi phí ph i công ngh  vi 
m ch nguyên kh c vi m ch t n s
siêu cao (RF/mm- ng h p d n và 
còn r t nhi c bi t trong ng
d ng t

Nhìn l i, m ch th  gi i
dài t Nh t B n, Hàn Qu c, Trung Qu
t m nóng quan tr ng nh t công nghi p
vi m ch th  gi i hi n nay. Ngay c  Phillippines, cách 

t ch  tiêu s t vi m ch Vi t
Vi m ch Vi t Nam chúng ta 

tham gia, gi c và c t cánh?
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Công nghệ truyền tải điện một chiều cao áp 
(HVDC): góc nhìn từ Nhật Bản 

Nguyễn Xuân Hiếu1,2 

1 Tiến sĩ, Nghiên cứu viên, Đại học Thành phố Tokyo (Tokyo 
City University) 

2 Giảng viên, Khoa Cơ-Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

TÓM TẮT: 
Công nghệ điện một chiều cao áp (High Voltage Direct Current, 
viết tắt là HVDC) đã được chứng minh là sự lựa chọn tin cậy và 
hiệu quả với nhiều ứng dụng cụ thể trong lĩnh vực kỹ thuật điện 
như trong các hệ thống truyền tải điện công suất lớn với khoảng 
cách xa, đường dây điện dài hay kết nối nhiều hệ thống điện 
không đồng bộ v.v. Sự phát triển về công nghệ trong các bộ 
chuyển đổi một chiều - xoay chiều (và ngược lại) nói riêng và hệ 
thống HVDC nói chung đem đến nhiều lợi thế khi sử dụng so với 
hệ thống điện xoay chiều và góp phần thúc đẩy tăng trưởng các 
dự án HVDC trên thị trường châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Mặc dù 
vậy, công nghệ HVDC vẫn chưa được áp dụng tại Việt Nam do 
những lo ngại về chi phí đầu tư xây dựng cũng như chưa có đánh 
giá cụ thể về tầm quan trọng và tính khả thi của các dự án HVDC 
trong điều kiện của hệ thống điện Việt Nam. Trong bài viết này, 
một cái nhìn tổng quan về công nghệ HVDC nói chung và những 
ứng dụng của nó tại Nhật Bản được đề cập, từ đó đưa ra được 
những gợi ý về việc áp dụng công nghệ này trong việc phát triển 
hệ thống điện của Việt Nam. 

Từ khóa: HVDC, truyền tải điện, bộ biến đổi nguồn dòng, thyristor, 
bộ chuyển đổi nguồn áp, IGBT 

1. Giới thiệu
Ban đầu, một trong những lý do để sử dụng hệ thống điện xoay
chiều (AC) thay vì một chiều (DC) là do các máy biến áp cho
phép truyền tải điện hiệu suất cao bằng cách tăng điện áp lên để
truyền tải và giảm điện áp xuống mức độ tiêu thụ ở gần trung tâm
phụ tải (điểm cuối của đường dây truyền tải). Tuy vậy, dù là AC
hay DC đều cần sử dụng một cấp điện áp thích hợp cho một
khoảng cách truyền tải và lượng công suất truyền tải nhất định.
Những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn, cấu trúc bộ chuyển đổi,
và phương pháp điều khiển cùng nhiều lợi ích khác (sẽ đề cập
sau) đã thúc đẩy việc sử dụng công nghệ HVDC trong những năm
gần đây. Do đó dễ nhận thấy rằng hệ thống điện trong tương lai
gần sẽ tiếp tục là hệ thống xoay chiều AC với sự tăng lên không
ngừng về tỷ trọng của các hệ thống điện DC không chỉ ở cấp điện
áp cao mà còn ở các cấp điện áp trung và hạ áp.

Mặt khác, việc gia tăng tỷ trọng của các hệ thống phát điện sử 
dụng năng lượng mới trong lưới điện đang đặt ra những thách 
thức không nhỏ như gia tăng sự bất ổn định, không dự đoán được 
trong vận hành hệ thống điện, gia tăng các dòng công suất ngược 
trong cân bằng công suất, gia tăng sự linh hoạt trong điều khiển 
luồng công suất, v.v. Các thách thức khác cho lưới điện liên quan 
đến công tác vận hành thị trường điện như gây ra các điểm nghẽn 
công suất truyền tải, khó khăn trong việc đưa ra các tiêu chuẩn, 
giới hạn truyền tải điện mới đặc biệt tại châu Âu hay Mĩ, v.v.       
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Sự gia tăng của các hệ thống DC trong lưới điện phân 
phối và truyền tải xoay chiều hiện có đem đến nhiều 
lợi ích to lớn trong việc giải quyết các thách thức nói 
trên cũng như thúc đẩy việc chuyển đổi sang hệ thống 
điện với hàm lượng các-bon thấp.  
 
1.1. Lợi ích của việc sử dụng các hệ thống HVDC 
- Kết nối không đồng bộ (có thể kết nối hai hệ thống 

điện AC với tần số khác nhau). 
- Giải quyết được nhiều giới hạn kỹ thuật: hệ thống 

HVDC có thể truyền tải điện thông qua một đường 
dây cáp dài trong khi hệ thống điện xoay chiều cao 
áp (HVAC) không thể do ảnh hưởng bởi công suất 
phản kháng sinh ra bởi thành phần dung kháng 
đường dây. 

- Không có sự tăng lên của công suất ngắn mạch, 
do đó không cần nâng cấp các thiết bị bảo vệ. 

- Có thể điều khiển công suất phản kháng truyền tải 
(nhờ điều khiển độc lập tổng trở, điện áp và tần 
số). 

- Tổn thất công suất nhỏ hơn. 
- Lượng công suất truyền tải cao hơn so với hệ 

thống AC với cùng một loại dây dẫn, hoặc cùng 
đường dây truyền tải. 

- Không giới hạn truyền tải liên quan đến ổn định. 
- Khả năng điều chỉnh điện áp tốt hơn trong cả hai 

chế độ tải nặng và nhẹ do không bị ảnh hưởng bởi 
thành phần điện áp tổn hao phản kháng. 

- Hành lang tuyến xây dựng cho đường dây HVDC 
nhỏ hơn so với HVAC. 

- Cung cấp khả năng điều khiển ổn định tốt hơn hệ 
thống HVAC.  

- Được sử dụng như một hệ thống dự trữ công suất 
phát AC với tốc độ điều khiển rất nhanh. 
  

1.2. So sánh chi phí của hệ thống HVDC và HVAC 
Cho dù có rất nhiều ưu điểm như đã liệt kê ở trên, chi 
phí đầu tư ban đầu cao là một trở ngại lớn để sử dụng 
công nghệ HVDC đối với các nước đang phát triển như 
Việt Nam. So sánh chi phí xây dựng một hệ thống 
HVDC so với hệ thống HVAC trong hình 1 cho thấy 
hiệu quả đầu tư xây dựng hệ thống HVDC tăng lên tỷ 
lệ thuận với chiều dài đường dây truyền tải. Suất đầu 
tư cho đường dây HVDC thấp hơn HVAC do thiết kế 
cột gọn nhẹ hơn. Thông thường, khi tính toán kinh tế 
với các dự án truyền tải điện trên thế giới, suất đầu tư 

cho đường dây HVDC bằng 0,6-0,8 lần đường dây 
HVAC cùng điện áp và số mạch. 
 
Mặc dù chi phí đầu tư cho trạm chuyển đổi TBA 
HVDC (bao gồm máy biến áp và các bộ chuyển đổi 
AC-DC và DC-AC) cao hơn rất nhiều so với chi phí 
xây dựng trạm biến áp xoay chiều TBA HVAC, chi 
phí này được bù đắp bởi khoản tiết giảm đầu tư đường 
dây HVDC và giảm tổn thất điện năng của đường dây 
DC. Khi chiều dài truyền tải tăng lên, chi phí của hệ 
thống HVDC và HVAC tăng lên, xuất hiện một điểm 
cân bằng (break-even distance) mà tại đó chi phí của 
hai hệ thống là như nhau. Sau điểm cân bằng này, hệ 
thống HVDC có chi phí đầu tư nhỏ hơn. Cụ thể, với 
đường dây trên không có chiều dài từ 600 km trở lên 
hoặc đường dây cáp từ 50 km, đầu tư cho hệ thống 
HVDC là kinh tế hơn. Một khía cạnh lợi thế khác khi 
sử dụng hệ thống HVDC là chi phí đền bù và giải 
phóng mặt bằng thấp hơn do hành lang tuyến của 
đường dây DC nhỏ hơn AC.  
 
2. Tổng quan về một hệ thống HVDC   
2.1. Nguyên lý làm việc  
Hệ thống HVDC được sử dụng để truyền tải điện từ hệ 
thống điện 1 sang hệ thống điện 2 như trên hình 2. Các 
bộ chỉnh lưu và nghịch lưu được đặt trong trạm chuyển 
đổi ở hai đầu đường dây. Bộ chỉnh lưu chuyển đổi điện 
áp AC sang DC trong khi các bộ nghịch lưu sẽ chuyển 
đổi điện áp từ DC sang AC. Dòng điện DC được truyền 

 
Hình 2. Tổng quan một hệ thống HVDC 

 
Hình 1. So sánh chi phí xây dựng đường dây truyền 

tải HVAC và HVDC 
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tải thông qua đường dây trên không hoặc cáp ngầm 
đến gần hộ tiêu thụ điện, sau đó sẽ được chuyển đổi về 
dạng xoay chiều sử dụng các bộ nghịch lưu trong trạm 
chuyển đổi. Công suất truyền tải được giữ hầu như 
không đổi tại đầu và cuối đường dây tải điện DC. Hầu 
hết các đường dây truyền tải HVDC sử dụng điện áp 
DC trong dải từ 100 kV đến 800 kV.   
 
2.2. Các thành phần cơ bản của một hệ thống truyền 

tải điện HVDC  
a. Máy biến áp trong trạm chuyển đổi 
Máy biến áp được sử dụng để nâng điện áp của lưới 
điện AC lên mức điện áp truyền tải. Sử dụng đổi nối 
sao-tam giác cho các cuộn dây, các bộ chuyển đổi có 
thể hoạt động với 12 xung trong mỗi chu kỳ tại nguồn 
xoay chiều, giúp loại bỏ nhiều thành phần sóng hài bậc 
cao. 
 
Cách điện của các cuộn dây máy biến áp phải được 
thiết kế đặc biệt để có thể chịu được điện áp DC cao 
áp. Công suất cực đại của các máy biến áp trong trạm 
chuyển đổi là 300 MW do đó nhiều máy sẽ được vận 
hành song song nếu yêu cầu công suất truyền tải lớn 
hơn. Một máy biến áp công suất lớn hoặc nhiều máy 
với công suất nhỏ hơn có thể được sử dụng trong vận 
hành. Thông thường với công suất dưới 300 MW, 
phương án sử dụng một máy biến áp được ưa chuộng 
vì ưu điểm về chi phí.  
 
b. Các bộ chuyển đổi AC-DC và DC-AC 
Thành phần cơ bản và quan trọng nhất trong một bộ 
chuyển đổi AC-DC là các van điện tử công suất (hình 
4). Các van điện tử công suất có thể hoạt động ở hai 

trạng thái “đóng” (on) và “ngắt” (off). Trong thời kỳ 
đầu, các van thủy ngân hồ quang được sử dụng, sau đó 
chúng dần được thay thế bởi các van thyristor. Đặc 
điểm của các van thyristor là chúng được đóng bằng 
tín hiệu xung và ngắt tự nhiên khi dòng điện qua chúng 
trở về không. Ngược lại, các van bán dẫn Insulated 
Gate Bipolar Transistor (IGBT) có thể được đóng ngắt 
chủ động bằng các tín hiệu điều khiển. Ngoài ra các 
van điện tử công suất khác như GTO (Gate Turn-off 
Thyristor), MCT (MOS Controlled Thyristor) và 
IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor) có thể 
được sử dụng. Mỗi loại van bán dẫn có khả năng hoạt 
động với dải điện áp và dòng điện khác nhau thể hiện 
trong hình 5.  
 
Căn cứ vào loại van bán dẫn sử dụng trong các bộ 
chuyển đổi, công nghệ HVDC có thể được chia thành 
hai loại: bộ chuyển đổi đảo dòng (hay chuyển dòng) 
và bộ chuyển đổi nguồn áp. 
 
Bộ chuyển đổi đảo dòng (Line-Commutated 
Converters – LCC)             
Hầu hết các hệ thống HVDC đang hoạt động ngày nay 
sử dụng bộ chuyển đổi LCC với khóa đóng ngắt là các 
van thyristor. Trong bộ chuyển đổi này, dòng điện DC 
không thay đổi chiều, chạy qua một điện kháng lớn 
nên có thể coi như không đổi về mặt độ lớn. Bên phía 
xoay chiều, bộ chuyển đổi hoạt động như một nguồn 
dòng điện, phát ra dòng điện ở tần số xoay chiều của 
hệ thống kèm các thành phần sóng hài. Do đó, các bộ 
chuyển đổi LCC còn được gọi là bộ chuyển đổi nguồn 
dòng CSC (Current Source Converter). Thêm nữa, do 
chiều dòng điện không đổi, việc đảo chiều dòng công 
suất được thực hiện bằng cách thay đổi các cực điện 
áp DC tại các trạm chuyển đổi đầu cuối của hệ thống. 
LCC-HVDC thích hợp truyền tải lượng công suất lớn 
trên một đường dây dài mà không bị ảnh hưởng bởi 
thành phần dung kháng đường dây. Cấu hình cơ bản 

 
Hình 3. Các thành phần cơ bản của một 

hệ thống HVDC 

 

 

Hình 4. Ký hiệu van bán dẫn cơ bản 

 

 

Hình 5. Điện áp và dòng điện định mức của các van 
bán dẫn 
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của bộ chuyển đổi LCC là cầu 3 pha với 6 van bán dẫn 
thyristor (Hình 6). Điện áp ra trung bình của bộ chuyển 
đổi Vdc0 có thể được điều chỉnh thông qua góc điều 
khiển α theo công thức sau: 

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑0 =
3𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

𝜋𝜋
cos(𝛼𝛼) −6𝑓𝑓𝐿𝐿𝑑𝑑𝐼𝐼𝑑𝑑 

Ở đây: VLLpeak là giá trị đỉnh của điện áp dây (phía xoay 
chiều), α là góc điều khiển van thyristor, Lc là điện 
kháng đảo mạch từng pha, Id là dòng điện một chiều. 
Hình 7 minh họa điện áp ra của bộ chuyển đổi với góc 
điểu khiển α tại 0°, 30° và 180°. Các chế độ làm việc 
của bộ chuyển đổi theo góc điều khiển α được tổng 
hợp trong bảng 1. 
 

Bộ chuyển đổi nguồn áp (Voltage Source 
Converters – VSC) 
Do các van thyristor chỉ có thể đóng bằng xung điều 
khiển và dựa vào điện áp của hệ thống AC để tác động 
lên quá trình ngắt của van, bộ chuyển đổi LCC chỉ có 
một bậc tự do trong quá trình vận hành thyristor. Điều 
này có nghĩa là hệ thống AC kết nối với hệ thống 
LCC-HVDC luôn phải có các máy điện đồng bộ giúp 
cho việc chuyển mạch điện áp. Nói cách khác, hệ 

thống LCC-HVDC không thể hoạt động được như một 
nguồn điện độc lập cũng như không thể cấp điện cho 
các tải thụ động. 
Thời gian đóng ngắt của các van bán dẫn IGBT có thể 
được điều khiển chủ động, tạo nên bậc tự do thứ hai 
cho việc vận hành, vì vậy chúng được sử dụng để tạo 
nên các bộ chuyển đổi tự đảo (self-commutated 
converters). Trong các bộ chuyển đổi tự đảo, cực của 
điện áp DC thường được giữ cố định và giá trị điện áp 
DC được giữ bằng phẳng và hầu như không đổi nhờ 
một tụ điện có giá trị dung kháng lớn. Do đó, các bộ 
chuyển đổi sử dụng van IGBT còn được gọi là bộ 
chuyển đổi nguồn áp VSC. Khả năng đóng và ngắt van 
IGBT nhiều lần trong một chu kỳ giúp giảm tỷ lệ sóng 
hài trong khi khả năng tự đảo của bộ chuyển đổi giúp 
hệ thống VSC-HVDC không cần dựa vào các máy 
điện đồng bộ để hoạt động nữa. Hệ thống VSC-HVDC 
có thể hoạt động như một nguồn điện độc lập, điều 
không thể đạt được với các hệ thống LCC-HVDC. 
Thêm nữa, các hệ thống VSC-HVDC nhỏ gọn hơn (do 
cần ít hơn các bộ lọc sóng hài), và thích hợp hơn các 
hệ thống LCC-HVDC ở một số vị trí lắp đặt giới hạn 
về không gian như các trang trại điện gió ngoài khơi. 
Để giới hạn dòng điện tạo ra bởi sự không cân bằng 
giữa điện áp hệ thống AC và điện áp từ bộ chuyển đổi, 
một điện kháng được mắc nối tiếp phía hệ thống AC. 
Một cách gần đúng, công suất truyền tải đến hệ thống 
AC được tính như sau (Hình 8): 
 

 
Hình 8. Bộ chuyển đổi VSC (cầu 3 pha 6 xung) 

 
Hình 6. Bộ chuyển đổi LCC (cầu 3 pha 6 xung) 

 

 

Bảng 1. Các chế độ làm việc của bộ chuyển đổi 
AC-DC 

Giá trị của α Chế độ làm việc Lưu ý 
0°<α<90° Chỉnh lưu Vdc >0 

α=90° - Vdc =0 
90°<α<180° Nghịch lưu Vdc >0 

 

 
Hình 7. Điện áp đầu ra của bộ chuyển đổi LCC với 

các góc mở α khác nhau 
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𝑃𝑃 =
𝑉𝑉𝐿𝐿𝑑𝑑𝑉𝑉𝐿𝐿𝑑𝑑0𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛿𝛿)

𝑋𝑋
 

𝑄𝑄 =
𝑉𝑉𝐿𝐿𝑑𝑑
𝑋𝑋

(𝑉𝑉𝐿𝐿𝑑𝑑0𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛿𝛿) − 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑑𝑑) 
 
Ở đây, X là điện kháng mắc nối tiếp and δ is góc lệch 
pha của điện áp ở hai đầu điện kháng. Vac, Vac0 là điện 
áp AC hai phía điện kháng X. Các van của bộ chuyển 
đổi VSC có thể được điều chỉnh đóng ngắt bất cứ lúc 
nào nên độ linh hoạt của bộ chuyển đổi này được tăng 
lên đáng kể. 
Hệ thống HVDC sử dụng bộ chuyển đổi VSC được 
đưa vào khai thác thương mại lần đầu tiên vào năm 
1999 tại Gotland, Thụy Điển, kể từ đó rất nhiều hệ 
thống khác đã được xây dựng hoặc đang được lên kế 
hoạch trong tương lai gần. 
 
c. Bộ lọc sóng hài 
Các bộ chuyển đổi trong hệ thống HVDC là nguồn gây 
ra các nhiễu, sóng hài đối với hệ thống điện AC hay 
còn gọi là lưới điện. Nhiễu sóng hài lan truyền vào lưới 
điện AC, và đường dây truyền tải DC, gây ra các vấn 
đề như tăng tổn thất công suất, quá điện áp, hay phát 
nhiệt trong các máy điện. Để khử các nhiễu sóng hài 
này, các bộ lọc được lắp đặt trong lưới điện AC và 
đường dây truyền tải DC. Chức năng và bậc sóng hài 
được khử bởi các bộ lọc được tổng hợp trong bảng 2. 
Bộ chuyển đổi VSC thường tạo ra các sóng hài với 
cường độ thấp hơn các bộ chuyển đổi CSC, do đó các 
bộ lọc sóng hài cũng nhỏ hơn hoặc có thể được loại bỏ.  
 
Ngoài hai bộ lọc trên, hệ thống HVDC còn có thể được 
trang bị các bộ lọc tần số cao. Chúng được lắp đặt giữa 
máy biến áp của bộ chuyển đổi và thanh cái của hệ 
thống AC để giảm các dòng điện tần số cao. Đôi khi 
chúng cũng được lắp đặt ở thanh cái cao áp DC, giữa 
bộ lọc DC và đường dây DC.   
 
d. Đường dây truyền tải DC 

Do đặc điểm cấu tạo, thành phần dung kháng của 
đường dây cáp thường khá lớn so với đường dây trên 
không. Khi dòng điện AC được truyền tải qua dây cáp, 
một phần dòng điện bị hấp thụ bởi thành phần dung 
kháng đường dây. Thành phần dòng điện này gây tăng 
tổn thất công suất, phát nóng dây dẫn. Mặc dù vậy, nếu 
sử dụng dòng điện truyền tải DC, dung kháng đường 
dây sẽ chỉ được nạp điện khi đường dây bắt đầu truyền 
tải hoặc khi điện áp thay đổi, do vậy sẽ không có thành 
phần dòng điện phụ ở trên. Như vậy dung kháng đường 
dây truyền tải và các vấn đề có liên quan làm giới hạn 
chiều dài đường dây và công suất truyền tải của hệ 
thống AC. Trong khi đó, hệ thống DC chỉ bị giới hạn 
duy nhất bởi nhiệt độ, loại cách điện sử dụng. Thành 
phần dung kháng của đường dây cũng ảnh hưởng 
tương tự đối đường dây trên không AC nhưng với mức 
độ nhỏ hơn. Ngoài ra, tác động của hiệu ứng bề mặt 
cũng làm giảm khả năng truyền tải của đường dây AC. 
Ngược lại đường dây trên không DC không chịu ảnh 
hưởng của hai hiệu ứng trên do vậy có thể nói đường 
dây DC có thể tải lượng công suất lớn hơn đường dây 
AC với cùng một loại dây dẫn.  
 
Điện áp của đường dây truyền tải DC được lựa chọn 
tương ứng với công suất của bộ chuyển đổi. Ứng với 
một mức công suất truyền tải nhất định, tăng điện áp 
truyền tải sẽ tăng giá thành của các bộ chuyển đổi 
nhưng lại giúp giảm tổn thất công suất trên đường dây 
truyền tải. Tối ưu hóa điện áp hệ thống phụ thuộc rất 
lớn vào giá thành bộ chuyển đổi và đường dây. Do đó, 
đường dây DC, không giống như đường dây AC, có 
thể không được thiết kế ở một mức điện áp tối ưu cho 
một lượng công suất truyền tải nhất định. Giá thành bộ 
chuyển đổi (phụ thuộc vào điện áp và dòng điện) sẽ 
được cân nhắc và đánh giá ở các mức điện áp khác 
nhau trước khi mức điện áp DC được lựa chọn. Tùy 
theo điều kiện môi trường, loaị cách điện được sử 
 

 

 

a) Nguyên lý 1                                           

 
b)    Nguyên lý 2 

Hình 9. Nguyên lý làm việc của máy cắt một chiều 

Bảng 2. Bộ lọc trong hệ thống HVDC 
Kiểu bộ lọc Chức năng Bậc sóng hài, n 
Xoay chiều 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một chiều 

• Loại bỏ nhiễu 
sóng hài tạo 
bởi các bộ 
chuyển đổi 

• Cung cấp 
công suất 
phản kháng 
cho các bộ 
chuyển đổi 

• Loại bỏ nhiễu 
sóng hài tạo 
ra bởi các bộ 
chuyển đổi 

 

n=6k±1 (đối với 
bộ chuyển đổi 6 
xung) 
n=12k±1 (đối với 
bộ chuyển đổi 12 
xung, ở đây k=1, 
2, …) 
 
 
n=6k (đối với bộ 
chuyển đổi 6 
xung) 
n=12k (đối với bộ 
chuyển đổi 12 
xung, ở đây k=1, 
2, …) 
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dụng, đường dây truyền tải có thể được vận hành với 
điện áp DC gần bằng điện áp cực đại AC. Công suất 
truyền tải bởi hệ thống AC được tính theo giá trị điện 
áp hiệu dụng (bằng khoảng 70% điện áp cực đại), do 
đó nếu đường dây HVDC có thể hoạt động liên tục với 
điện áp bằng điện áp cực đại xoay chiều, lượng công 
suất mà nó truyền tải lớn hơn khoảng 40% công suất 
truyền bởi đường dây AC. 
 
e. Máy cắt  
Máy cắt là thiết bị đóng cắt cơ học, tự động mở ra để 
bảo vệ mạch điện khỏi những thiệt hại gây ra bởi dòng 
ngắn mạch. Máy cắt tự động mở ra khi có ngắn mạch 
nhờ tín hiệu quá tải và ngắn mạch, hoặc được mở ra 
nhờ thao tác người vận hành để loại trừ sự cố hoặc bảo 
trì. So với máy cắt AC, máy cắt DC khó chế tạo hơn. 
Trong máy cắt AC, rất dễ dàng để ngắt mạch khi dòng 
điện qua máy cắt về không, giúp triệt tiêu hồ quang 
phát sinh ngay cả khi điện áp vận hành rất cao. Mặc dù 
vậy, ở hệ thống DC, điện áp và dòng điện luôn luôn 
khác không và luôn có sự chênh lệch lớn về điện áp và 
dòng điện ở hai đầu tiếp xúc của máy cắt trong quá 
trình cắt dòng ngắn mạch. Do đó để có thể ngắt mạch 
dòng ngắn mạch một chiều, điểm “không” giả của 
dòng điện được tạo ra bằng cách đấu nối song song 
một mạch điện LC với máy cắt DC. 
 
Nguyên lý làm việc của một máy cắt DC được thể hiện 
trong hình 9. Trong điều kiện làm việc bình thường, 
khóa S mở, máy cắt chính M đóng, dòng điện chạy qua 
máy cắt chính. Khi ngắn mạch xảy ra, khóa S đóng lại, 
máy cắt chính M mở ra. Lúc này, tụ điện C xả năng 
lượng, gây ra dao động hồ quang điện và dòng điện 
giảm về không. Điểm “không” nhân tạo cho phép 

mạch LC loại bỏ hồ quang điện khi dòng điện giảm 
xuống không. Phần năng lượng dư thừa sẽ được tiêu 
hao trong mạch LC.   
 
2.3. Cấu hình lắp đặt  
Cấu hình đơn giản nhất gọi là back-to-back (BTB) khi 
hệ thống HVDC không có (hoặc rất ngắn) đường dây 
truyền tải DC, các bộ chuyển đổi đặt ngay trong trạm 
chuyển đổi (Hình 10). 
Cấu hình này thường được sử dụng để kết nối hai hệ 
thống AC không đồng bộ với tần số khác nhau hoặc 
dùng để ngăn ngừa ảnh hưởng của sự cố ngắn mạch 
xảy ra tại một lưới điện AC đối với lưới điện AC còn 
lại. Tiếp theo là cấu hình đơn cực (monopole) với 
đường dẫn quay về là dây dẫn kim loại (Hình 11.a), 
hoặc để tiết kiệm giá thành, biển hoặc đất cũng có thể 
được sử dụng (Hình 11.b). Vấn đề của cấu hình đơn 
cực là bất cứ sự cố gì xảy ra cũng gây ra mất mát toàn 
bộ công suất trên đường dây truyền tải. Cấu hình lưỡng 
cực (Hình 11.c và 11.d) giúp nâng cao độ tin cậy khi 
ngắn mạch xảy ra trên một cực chỉ làm giảm một nửa 
công suất truyền tải. Điểm giữa của các bộ chuyển đổi 
có thể được kết nối bằng dây dẫn. Mặc dù vậy, vì dây 
dẫn này chỉ được sử dụng khi ngắn mạch xảy ra, các 
điện cực đất hoặc biển cũng thường được sử dụng. 

 
 

Hình 11. Cấu hình đơn cực, lưỡng cực HVDC           Hình 12. Trạng thái hoạt động của HVDC đơn, lưỡng cực 

 
Hình 13. Cấu hình kết nối HVDC dạng nhóm 

hoặc đơn vị 

 
 
       Hình 14. Cấu hình hệ thống HVDC đa cực 

 

 
Hình 10. Cấu hình hệ thống HVDC Back-To-Back 
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Chiều di chuyển của dòng điện trong điều kiện bình 
thường hoặc sự cố được thể hiện trên hình 12.  
 
Khi các nhà máy điện nằm khá xa trung tâm phụ tải và 
không có phụ tải địa phương, việc kết nối có thể được 
thực hiện như trên hình 13. Kết nối theo nhóm giúp 
giảm giá thành lắp đặt khi nhiều máy phát điện sử dụng 
chung một máy biến áp tuy nhiên điều này cũng làm 
giảm độ tin cậy cung cấp điện. Ở cấu hình 13.b, việc 
lựa chọn cấp điện áp DC phụ thuộc vào số lượng máy 
phát điện vận hành, cho nên cấu hình này không được 
sử dụng nữa.  
 
Gần đây, nhu cầu trao đổi công suất giữa nhiều hệ 
thống điện tăng lên dẫn đến sự phát triển của hệ thống 
HVDC đa cực (Hình 14). Các trạm chuyển đổi được 
kết nối theo kiểu nối tiếp hoặc song song. Thách thức 
lớn nhất để hiện thực hóa các hệ thống HVDC đa cực 
bao gồm: 
- Kỹ thuật điều khiển từng bộ chuyển đổi, điều khiển 

dòng công suất.  
- Tìm và loại trừ sự cố ngắn mạch. 
- Mở rộng hệ thống. 
 
3. Ứng dụng của công nghệ HVDC tại Nhật Bản 
a. Đặc điểm khác biệt trong công nghệ HVDC của 

Nhật Bản 
Ứng dụng chủ yếu của công nghệ HVDC tại Nhật Bản 
là các đường dây truyền tải HVDC liên kết liên vùng 
giữa các trung tâm sản xuất và tiêu thụ điện lớn, các 
trạm chuyển đổi tần số 50 Hz/ 60 Hz liên kết hai lưới 
điện có tần số khác nhau. Thông tin về các hệ thống 
HVDC tại Nhật Bản được tổng hợp trong bảng 3.  
 
Ứng dụng công nghệ HVDC ở Nhật Bản có những đặc 
điểm độc nhất sau: 
- Là nước duy nhất trên thế giới có hệ thống lưới 

điện AC chia thành hai khu vực vận hành với tần 
số khác nhau 50 Hz và 60 Hz (Hình 15). Các trạm 
chuyển đổi tần số và đường dây truyền tải HVDC 
được sử dụng để kết nối hai khu vực này. Khu vực 

phía đông (Tokyo, Kawasaki, Sapporo, 
Yokohama và Sendai) hoạt động với tần số 50 Hz 
trong khi 60 Hz được sử dụng cho khu vực phía 
tây (Okinawa, Osaka, Kyoto, Kobe, Nagoya và 
Hiroshima). Điều này xuất phát từ việc các máy 
phát điện được mua từ công ty AEG (Đức) cho 
khu vực Tokyo và từ General Electric (Mỹ) cho 
khu vực Osaka vào năm 1896 sau đó lưới điện 50 
Hz và 60 Hz dần dần được mở rộng. Đã có nhiều 
thảo luận được đưa ra về việc hợp nhất lưới điện 
với cùng tần số nhưng hầu hết đều không đưa ra 
được đồng thuận và do đó vận hành song song hai 
khu vực lưới điện với tần số khác nhau tồn tại cho 
đến ngày nay trong hệ thống điện quốc gia. Sự 
khác biệt về tần số có nghĩa rằng điện năng chỉ có 
thế được trao đổi giữa hai khu vực này thông qua 
các trạm chuyển đổi tần số 50 Hz/60 Hz và các 
đường dây truyền tải HVDC. Bao quanh hai khu 
vực này là bốn trạm chuyển đổi tần số BTB, bao 
gồm Shin-shinano, Sakuma Dam, Minami-

 
Hình 15. Các đường dây truyền tải liên vùng trong 

hệ thống điện Nhật Bản 

Bảng 3. Các hệ thống HVDC tại Nhật Bản. 
Kết nối 

liên vùng Phương tiện Loại dây dẫn Điện áp, cấu 
hình Công suất 

Hokkaido 
và Honshu 

Đường dây LCC-HVDC 
Hokkaido-Honshu  50 km, cáp ngầm dưới biển ±250 kV 

Lưỡng cực 600 MW 

Đường dây VSC-HVDC 
mới Hokkaido-Honshu 50 km, cáp ngầm dưới biển        ±250 kV 

Đơn cực 300 MW 

Tokyo và 
Chubu 

Trạm chuyển đổi tần số 
Sakuma (LCC) Chuyển đổi 50Hz/ 60Hz 125 kV 

Back-to-back 300 MW 

Trạm chuyển đổi tần số 
Shin-Shinano (LCC) Chuyển đổi 50Hz/ 60Hz 125 kV 

Back-to-back 300 MW х2 

Trạm chuyển đổi tần số 
Higashi-Shimizu (LCC) Chuyển đổi 50Hz/ 60Hz 125 kV 

Back-to-back 300 MW 

Chubu và 
Hokuriku 

Trạm chuyển đổi Minami-
Fukumitsu (LCC) 

Phân tách lưới điện AC (cấu 
hình vòng) bằng đường dây DC 

125 kV 
Back-to-back 300 MW 

Kansai và 
Shikoku 

Đường dây LCC-HVDC 
Kii-Channel  50 km, cáp ngầm dưới biển ±250 kV 

Lưỡng cực 1400 MW 
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Fukumitsu và Higashi-Shimizu. Tổng công suất 
truyền tải giữa hai khu vực là 1,2 GW.    
 

- Giới hạn của các đường dây truyền tải HVDC là 
trở ngại lớn trong việc cung cấp điện năng tới các 
khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa hạt nhân 
Fukushima Daiichi. 
 

Việc mất điện do dừng hoạt động của nhà máy điện hạt 
nhân cùng công suất truyền tải giới hạn trong thảm họa 
động đất và sóng thần tại Nhật Bản năm 2011 đã đem 
đến nhận thức về sự cần thiết của việc tăng công suất 
truyền tải của các đường dây HVDC liên kết hai khu vực 
lưới điện phía đông và tây Nhật Bản. Do đó, một đường 
dây HVDC mới với công suất 900 MW tại trạm Shin-
Shinano (hình 16) sẽ đưa vào vận hành tháng 3 năm 
2021 trong khi các đường dây HVDC khác với cùng 
công suất cũng đã khởi công xây dựng trong năm 2020.  
 
- Lưới điện độc lập, không có liên kết với lưới điện 

của các nước lân cận và cáp ngầm dưới biển được 
sử dụng cho hầu hết các đường dây HVDC liên 
kết giữa các đảo lớn.  

- Có nhiều đối tác cung cấp thiết bị cho cùng một 
hệ thống HVDC. 

Nhật Bản có ba công ty sản xuất thiết bị lớn: Toshiba, 
Hitachi và Mitsubishi. Những công ty này đều có khả 
năng cung cấp các thiết bị HVDC, bao gồm các van 

thyristor cao áp, công suất lớn. Ở hầu hết các nước trên 
thế giới, thiết bị cho các trạm chuyển đổi thường được 
cung cấp từ một đối tác duy nhất như ABB, Siemen 
hay GE. Ngược lại, các hệ thống HVDC tại Nhật Bản 
thường được cung cấp bởi nhiều đối tác khác nhau. Ví 
dụ, trong trạm chuyển đổi tần số Shin-Shinano đưa vào 
vận hành năm 1977, các van thyristor phía 60 Hz cung 
cấp bởi Hitachi trong khi phía 50 Hz do Toshiba đảm 
nhiệm. Mô hình hệ thống HVDC với nhiều đối tác 
cung cấp thiết bị được duy trì trong ngành công nghiệp 
của Nhật Bản nhằm tăng sự cạnh tranh giữa các công 
ty, nhà sản xuất thiết bị nội địa, duy trì khả năng sản 
xuất các thiết bị làm việc với độ tin cậy cao. Tuy nhiên 
điều này dẫn đến yêu cầu các thiết bị sản xuất ra phải 
hoạt động phối hợp tin cậy trong cùng một hệ thống 
mà không gây ra sự cố nghiêm trọng nào.       
 
b. Đường dây truyền tải VSC-HVDC mới 

Hokkaido-Honshu  
Đường dây truyền tải HVDC mới giữa Hokkaido (đảo 
nằm phía cực bắc trong số bốn đảo lớn của Nhật Bản) 
và Honshu (đảo lớn nhất trong 4 đảo của Nhật Bản) 
được xây dựng và đưa vào vận hành tháng 3 năm 2019 
bởi công ty điện lực Hokkaido HEPCO, giúp nâng cao 
công suất truyền tải, cho phép tăng tỷ trọng của các 
nguồn năng lượng mới trong hệ thống điện của 
Hokkaido cũng như phát triển thị trường điện nội tại 
(Hình 17). Điểm nhấn của đường dây này là (Hình 18): 
- Tăng công suất truyền tải trong điều kiện bình 

thường hoặc bảo trì hệ thống thêm 0,3 triệu kW. 
- Giúp truyền và nhận điện ngay cả khi hệ thống 

điện bị sự cố hay ngắn mạch. 
- Sử dụng cáp ngầm dưới biển trong đường hầm 

(dành cho tàu cao tốc Shinkansen).  
c. Hệ thống HVDC Kii-channel 
HVDC Kii-channel là hệ thống truyền tải HVDC quy 
mô lớn đầu tiên và là hệ thống HVDC lớn nhất tại Nhật 
Bản, giúp truyền tải một phần công suất tạo ra bởi nhà 
máy nhiệt điện Tachibana-bay (2800 MW) từ trạm 
chuyển đổi Anan ở Shikoku đến trạm chuyển đổi 
Kihoku ở Honshu thông qua trạm đóng ngắt Yura, 50 
km đường dây cáp ngầm dưới biển, 50 km đường dây 
trên không. Đây cũng là hệ thống HVDC lớn nhất trên 

 
Hình 17. Đường dây VSC-HVDC mới 

giữa Hokkaido và Honshu 

 
                   Hình 18. Lợi ích từ đường dây VSC-HVDC mới 

  
 

 
Hình 16. Van thyristor trong trạm Shin-Shinano 

300 MW (kiểu LCC) 
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thế giới. Hệ thống được đưa vào vận hành tháng 6 năm 
2000 (công suất 1400 MW, DC±250 kV, 2800 A). 
Những công nghệ tiên tiến được áp dụng cho hệ thống 
HVDC Kii-Channel bao gồm: 
- Điều khiển công suất DC nhằm giảm dao động 

công suất AC.  
Dao động công suất phía AC tồn tại trong hệ thống 
điện phía tây Nhật Bản, gây ra dao động tần số 
trong khoảng 0,3~0,4 Hz và 0,5~0,6 Hz. Dao động 
này xuất hiện sau khi có ngắn mạch trong hệ 
thống. Độ lệch tần số ở hai phía của trạm chuyển 
đổi được sử dụng để điều khiển công suất DC 
nhằm bù dao động công suất AC (Hình 19). 

- Điều khiển tần số khẩn cấp sử dụng độ lệch tần số 
hai phía trạm chuyển đổi làm tín hiệu đầu vào: Tần 
số của hệ thống điện đảo Shikoku trở nên không 
ổn định khi ngắn mạch AC xảy ra trên đường dây 
truyền tải liên kết vùng giữa các đảo chính. Lúc 
này hệ thống HVDC giúp ổn định tần số ở mức 60 
Hz thông qua thay đổi công suất đường truyền 
DC.   

- Điều khiển vận hành liên tục đường dây DC trong 
và sau sự cố ngắn mạch phía AC bằng các khóa 
đóng ngắt đồng bộ GCB. Để có thể cung cấp điện 
một cách ổn định, hệ thống HVDC phải hoạt động 

ổn định, liên tục với thông tin liên lạc thông suốt 
trong điều kiện sự cố ngắn mạch thông thường, 
hay ngắn mạch gần trạm chuyển đổi. Điều khiển 
vận hành liên tục có thể ngăn ngừa quá điện áp 
tạm thời gây ra bởi sự không cân bằng công suất 
phản kháng, giúp hệ thống AC hoạt động ổn định 
trong điều kiện không cân bằng công suất.  
 

d. Hida-Shinano: dự án sử dụng những công nghệ 
HVDC mới nhất  

Đường dây truyền tải Hida-Shinano hiện đang được 
xây dựng kết nối trạm Shin-Shinano 50 Hz của công 
ty điện lực Tokyo TEPCO và trạm chuyển đổi Hinda 
60 Hz của công ty điện lực Chubu, dự kiến sẽ đưa vào 
vận hành tháng 3 năm 2021. Đây là dự án HVDC đầu 
tiên tại Nhật Bản sử dụng đường dây trên không dài 
kết nối hai hệ thống điện có tần số khác nhau, với công 
nghệ khác nhau ở hai đầu đường dây (trạm Shin-
Shinano dùng công nghệ của Toshiba trong khi 
Hitachi đảm trách phần thiết bị cho trạm Hida). Bên 
cạnh đó, trạm chuyển đổi Hida còn được thiết kế để 
chống chịu với điều kiện làm việc khắc nghiệt tuyết 
rơi dày trên độ cao 1085 m so với mặt nước biển.  
 
Các thông số kỹ thuật cho đường dây HVDC Hida-

Shinano được tổng hợp trong bảng 4. Ngoài ra, một 
số công nghệ tiên tiến dùng cho dự án này: 
(1) Thiết kế đặc biệt cho các van thyristor 
- Sử dụng van thyristor đóng ngắt nhẹ với chức 

năng quá ngắt điện áp (voltage break over, VBO). 
Lần đầu tiên Hitachi sử dụng công nghệ VBO để 
tránh quá tải các van thyristor. 

- Cấu hình và kích thước van thyristor được lựa 
chọn dựa trên cân nhắc về khối lượng công việc 
thi công hiện trường, việc vận chuyển thiết bị. Do 
trạm chuyển đổi ở độ cao trên 1000 m và điều kiện 
khắc nghiệt, các thiết bị được thiết kế tháo lắp theo 
hướng thẳng đứng, và phần nhiều được sản xuất 
lắp ráp tại nhà máy. 

- Đánh giá hoạt động của các van thyristor trong 
điều kiện động đất. 

- Tối ưu hóa các hệ thống làm lạnh và sử dụng các 
phần thiết bị quay. Thiết kế các hệ thống làm mát 

Bảng 4. Thông số kỹ thuật đường dây HVDC Hida-
Shinano 

Công suất định mức 900 MW (2*450 MW) 
Điện áp DC ±200 kV 
Dòng điện DC 2250 A 

Cấu hình đường dây 
DC 

Lưỡng cực với đường về 
là dây dẫn kim loại (nối 
đất tại trạm chuyển đổi 
Hida) 

Chiều dài đường dây DC 89 km (đường dây trên 
không) 

Điện áp AC 500 kV 
Giám sát và điều khiển Giám sát và điều khiển 

liên tục từ xa 
Điều kiện 
làm việc 
(trạm 
chuyển 
đổi Hida) 

Nhiệt độ 
ngoài trời 

-30°C~+35°C 

Độ cao 1085 m 
Lượng 
tuyết rơi 

200 cm 

 

  
Hình 19. Điều khiển công suất DC để giảm dao động tần số trong hệ thống HVDC Kii-channel 
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tuần hoàn, trao đổi nhiệt với môi trường có tính 
đến sự cân bằng về thời gian làm việc của thiết bị. 
 

(2) Cơ cấu chuyển mạch cách điện ga một chiều (DC 
gas-insulated switchgear, DC-GIS)  
Để làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, hệ thống 
sử dụng DC-GIS (mạch chính, điện áp DC 200 
kV, mạch quay vòng điện áp DC 10 kV, dòng điện 
định mức 2250 A). DC-GIS được lựa chọn vì 
những lý do sau: 

- Độ an toàn tin cậy cao, đặc biệt khi xảy ra sự cố 
điện giật. 

- Yêu cầu bảo dưỡng thấp. 
- Hoạt động tốt khi động đất xảy ra. 
- Khối lượng công việc lắp đặt hiện trường giảm. 

 
(3) Máy biến áp ở trạm chuyển đổi 
- Để đáp ứng yêu cầu vận chuyển và lắp đặt, một 

máy biến áp 3 pha đặc biệt được sử dụng, bao gồm 
3 máy 1 pha (sơ cấp đấu Y-Y, thứ cấp đấu Y-Δ). 

- Các thông số vận hành của máy cũng phải được 
điều chỉnh: khoảng cách cách điện ngoài trời, giới 
hạn tăng nhiệt độ, điện áp làm việc trong điều kiện 
áp suất thấp.  
 

(4) Bộ lọc và hệ thống điều chỉnh pha 
- Lần đầu tiên sử dụng các bộ lọc sóng hài nhập 

khẩu từ nước ngoài (từ ABB), với 4 loại bộ lọc 
nhằm: ngăn chặn dòng điện nhiễu từ bộ chuyển 
đổi AC-DC, giảm ảnh hưởng của sóng hài trên 
lưới AC ảnh hưởng đến các bộ chuyển đổi AC-
DC, giảm sóng hài bậc 3 gây ra bởi điện áp thứ tự 
nghịch của lưới điện AC, v.v. 

- Lần đầu tiên sử dụng hệ thống điều chỉnh pha kết 
hợp với điện kháng shunt. 
 

(5) Các hệ thống điều khiển và bảo vệ 
- Điều chỉnh góc điều khiển van thyristor trong các 

bộ chuyển đổi AC-DC. 
- Phối hợp các phương thức bảo vệ tùy theo đặc tính 

ngắn mạch. 
- Sử dụng bộ lọc AC dự phòng điều chỉnh pha. 
- Sử dụng kết nối thông tin liên lạc hình vòng giúp 

tăng độ tin cậy trong khi giảm được số đầu vào/ ra 
của hệ thống. 

 
e. Dự án quốc gia về hệ thống HVDC đa cực  
Thảm họa động đất phía đông Nhật Bản năm 2011 
nhấn mạnh sự cần thiết của điện năng trong thảm họa, 
thiên tai. Cùng với sự phát triển mạnh của các nguồn 
năng lượng tái tạo, tầm quan trọng của các hệ thống 
HVDC ngày càng tăng khi chúng đóng vai trò liên kết 
hệ thống điện giữa các trung tâm năng lượng khác 
nhau cũng như giúp truyền tải lượng công suất lớn từ 
các trung tâm điện gió ngoài khơi vào đất liền. Công 
suất điện gió trên đất liền đã được khai thác hết trong 
khi đó tiềm năng của điện gió ngoài khơi lên tới 1380 
triệu kW. Mặc dù vậy, hầu hết các vị trí tiềm năng khai 

thác điện gió nằm dọc theo bờ biển, cách khá xa các 
trung tâm phụ tải lớn (70% tập trung tại bờ biển các 
khu vực Hokkaido, Tohoku, Kyushu). Điều này đặt ra 
đề tài nghiên cứu mới với đặc điểm sau: 
- Hệ thống truyền tải DC đa cực (ngoài khơi) giúp 

kết nối và truyền tải điện hiệu quả từ nhiều hệ 
thống điện gió ngoài khơi đến hệ thống điện, trung 
tâm phụ tải trong đất liền. 

- Sự tương thích về công nghệ giữa các nhà sản xuất 
thiết bị khác nhau trong một hệ thống HVDC, giúp 
cho việc mở rộng hệ thống truyền tải HVDC đa 
cực được dễ dàng. 

 
4. Một số phòng thí nghiệm về công nghệ HVDC 

tại Nhật Bản 
4.1. Phòng nghiên cứu, thiết kế hệ thống điện tại Đại 
học thành phố Tokyo (Tokyo City University, TCU) 
- Website: http://www.psl.ee.tcu.ac.jp/index.html  
- Người đứng đầu: Giáo sư, Tiến sĩ Tatsuhito 

Nakajima 
- Các đề tài nghiên cứu chính:  
(a) Hệ thống HVDC đa cực kết nối các trang trại điện 

gió ngoài khơi với sự tham gia của nhiều đối tác 
cung cấp thiết bị và công nghệ khác nhau (dự án 
quốc gia) 

 
Như đã đề cập đến ở mục 3.e, một dự án quốc gia phát 
triển hệ thống HVDC đa cực kết nối các trang trại điện 
gió ngoài khơi với sự tham gia của nhiều đối tác cung 
cấp thiết bị đang được triển khai. TCU chịu trách 
nhiệm đứng đầu cho dự án này, kết hợp cùng các công 
ty khác như TEPCO, Toshiba, Hitachi và Mitsubishi. 
Mô hình thử nghiệm là hệ thống HVDC ngoài khơi 5 
cực, từ đó các phương pháp vận hành, bảo vệ, điều 
khiển được phát triển cho hệ thống đa cực với nhiều 
loại công nghệ từ các đối tác cung cấp thiết bị khác 
nhau. Kết quả mô phòng sau đó được xác nhận thông 
qua hệ thống thí nghiệm sử dụng các thiết bị phần cứng 
trong giai đoạn 2020-2024.   
 
Dự án được chia làm hai giai đoạn: 
      Giai đoạn 1: 
- Lập kế hoạch và thiết kế kinh tế hệ thống thu thập 

và truyền tải công suất phát từ các trang trại điện 
gió ngoài khơi vào đất liền. 

- Phát triển mô hình để phân tích hệ thống HVDC 
đa cực và đánh giá các phương pháp điều khiển, 
bảo vệ cho hệ thống này. 

- Thảo luận yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn cho phép 
công nghệ của nhiều nhà cung cấp có thể được sử 
dụng cùng lúc trong hệ thống. 
Giai đoạn 2: 

- Phát triển máy cắt DC cho hệ thống HVDC đa cực, 
các điểm kết nối cáp ngầm, kỹ thuật cách điện cho 
cáp và kết cấu nhà máy điện gió ngoài khơi với độ 
tin cậy cao, giá thành rẻ. 

- Phát triển kỹ thuật cách điện cho cáp ngầm dưới 
biển, kết cấu trang trại điện gió ngoài khơi. 
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(b) Sử dụng đường dây truyền tải VSC-DC để ổn định 
vận hành cho đường dây truyền tải LCC-DC trong 
cùng trạm chuyển đổi 

Đường dây VSC-DC được sử dụng để nâng cao hiệu 
quả làm việc của các đường dây truyền tải điện liên 
vùng. Đường dây VSC-DC có thể được lắp đặt trong 
trạm chuyển đổi có sẵn đường dây LCC-DC. Dao động 
tần số thấp trong lưới điện AC gây ra bởi đường dây 
LCC-DC do có nhiều bộ lọc sóng hài và tụ điện trong 
trạm. Đường dây VSC-DC lúc này giúp hấp thụ dòng 
điện nhiễu sóng hài bằng cách điều khiển công suất tác 
dụng, giúp ổn định lưới điện AC, và đường truyền tải 
LCC-DC. 
(c) Vận hành tối ưu kết hợp hệ thống VSC-HVDC và 

lưới điện nhỏ (AC microgrid) trên các đảo 
Đường dây truyền tải VSC-HVDC được dùng để kết 
nối lưới điện nhỏ với đất liền, đóng vai trò nguồn cấp 
điện tin cậy, nâng cao ổn định lưới điện trên đảo trong 
trường hợp xảy ra sự cố. 
 
 4.2. Phòng nghiên cứu hệ thống điện, Đại học 

Ritsumeikan 
- Website: 

http://www.ritsumei.ac.jp/se/re/kakiganolab/rese
arch.html  

- Đứng đầu: Giáo sư, Tiến sĩ Kakigano Hiroaki 
- Các đề tài nghiên cứu chính: 
(a) Bộ chuyển đổi AC-DC cách ly hai chiều cho hệ 

thống điện DC. Nghiên cứu tập trung giảm kích 
thước và tăng hiệu suất làm việc của các bộ 
chuyển đổi AC-DC từ 6,6 kV (AC) đến 380 V 
(DC) sử dụng bộ chuyển đổi đa tầng.  

(b) Cấu hình hệ thống HVDC cho kết nối điện gió 
ngoài khơi: nghiên cứu nhằm giảm tổn thất công 
suất trên đường dây cáp điện dài khi truyền tải 
điện năng từ điện gió ngoài khơi vào đất liền.  

 
4.3. Phòng nghiên cứu hệ thống điện, Đại học 

Kogakuin  
- Website: 

https://www.kogakuin.ac.jp/english/graduate/lab
o3-28.html  

- Đứng đầu: Giáo sư, Tiến sĩ Yasuhiro Noro 
- Nghiên cứu chính:  

(a) Nghiên cứu hệ thống truyền tải điện gió ngoài 
khơi. 

(b) Nghiên cứu hệ thống truyền tải DC sử dụng 
công nghệ điện tử công suất. 

 
4.4. Phòng nghiên cứu kỹ thuật điện, Học viện 

nghiên cứu trung tâm về công nghiệp điện 
(CRIEPI) 

- Website: 
https://criepi.denken.co.jp/en/electric.index.html   

- Các nghiên cứu chính: 
(a) Cách điện và kỹ thuật điện cao áp: đánh giá tuổi 

thọ và các biện pháp phát hiện sự cố cho các thiết 

bị, cáp điện dùng cho hệ thống phân phối, truyền 
tải điện 

(b) Các thiết bị điện tử công suất và ứng dụng trong 
lưới điện truyền tải 

 
5. Cơ hội cho HVDC tại Việt Nam 
Với chiều dài dọc theo đường bờ biển và nhu cầu 
truyền tải công suất liên miền lớn, Việt nam hội tụ đủ 
các yếu tố để triển khai xây dựng HVDC. Khu vực 
miền Bắc và miền Nam vẫn là 2 trung tâm phụ tải lớn 
nhất trong hệ thống điện quốc gia với lượng điện năng 
tiêu thụ tương ứng là 96,19 và 104,11 tỷ kWh điện 
trong khi khu vực miền Trung tiêu thụ không quá 10% 
tổng công suất toàn hệ thống (Hình 20). Xu hướng này 
còn tiếp tục theo như dự báo phụ tải tại Quy hoạch điện 
VIII, phụ tải ở miền Bắc và miền Nam chiếm tỷ lệ 
khoảng gần 40% mỗi miền. Năm 2025 phụ tải miền 
Bắc chiếm 38,2%, miền Nam chiếm 44,4% và luôn 

 
Hình 20. Sản lượng phát và phụ tải các miền năm  

2018 (tỷ kWh)  

 

  
 

 
Hình 21. Đường dây 500 kV và trao đổi 

 công suất với các nước lân cận của Việt Nam 
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duy trì cao đến 2025. Sự phân bố không đồng đều của 
các nguồn điện lớn, và các trung tâm phụ tải đặt ra nhu 
cầu truyền tải điện công suất lớn từ Bắc-Trung-Nam. 
Truyền tải liên miền trong hệ thống điện Việt Nam 
được thực hiện thông qua hệ thống đường dây 500 kV, 
220 kV với tổng chiều dài đường dây là 28000 km (cấp 
điện áp 500 kV là hơn 8600 km) (Hình 21). Hệ thống 
truyền tải điện Việt Nam nói chung và hệ thống 500 
kV nói riêng hiện có quy mô số một Đông Nam Á. Sản 
lượng công suất truyền tải liên miền thể hiện trên hình 
22 và 23.  
 
Theo tài liệu công bố tại Hội thảo lần thứ nhất về Quy 
hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030 
tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), ngày 8 
tháng 7 năm 2020, giao diện truyền tải rất lớn giữa 6 
vùng. Điển hình truyền tải Nam Trung bộ – Nam bộ 
8000 MW (2020) và 10000 MW (2025), Bắc Trung bộ 
– Trung Trung bộ là 3500 MW, Trung Trung bộ – Tây 
Nguyên là 6000 MW, Tây Nguyên – Nam bộ là 5500 
MW, Nam Bộ – Nam Trung bộ là 4500 MW (Hình 
24), khối lượng đường dây 500 kV dự tính tăng khoảng 
2250 km. Như vậy, tổng chiều dài đường dây lên tới 
hơn 10000 km. 
 

Mặt khác, theo quy hoạch điện VII điều chỉnh, đến 
năm 2030, Việt Nam sẽ nhập khẩu điện từ các nước 
trong khu vực như Lào, Campuchia, Trung Quốc. Đến 
giai đoạn 2026-2030, Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 
5000 MW từ Lào. Truyền tải công suất nhập khẩu từ 
Lào đến các khu vực thiếu hụt năng lượng càng làm 
cho xu hướng truyền tải công suất Bắc-Trung-Nam 
thêm rõ nét, đồng thời tăng lượng công suất truyền tải 
trên đường dây 500 kV hiện có, dẫn đến gây quá tải 
công suất phát nóng, và công suất giới hạn của giàn tụ 
bù dọc của các đường dây truyền tải liên miền, do đó 
nâng cao giới hạn truyền tải là điều hết sức cấp bách.  
Bên cạnh đó các đường dây HVAC cũng tồn tại các 
vấn đề sau: 
- Tổn thất năng lượng lớn từ 2,4-3,8% năm 2019, 

sản lượng điện trên hệ thống truyền tải khoảng 90 
tỷ kWh, với tổn thất khoảng 2,45% thì sản lượng 
tổn thất khoảng 2,2 tỷ kWh, bằng 1,5 sản lượng 
nhà máy thủy điện Sơn La sản xuất trong 1 năm.  

- Ước tính tổn thất công suất trên đường dây 500 
kV khoảng 0,5% thì trong 1 giờ truyền tải 10000 
MW sẽ mất khoảng 50 MW, bằng công suất của 
một nhà máy điện mặt trời cỡ trung bình. 

- Với công suất truyền tải liên vùng lớn, nhiều mạch 
500 kV, nguy cơ xảy ra sự cố trên các mạch 500 
kV sẽ tăng cao, xảy ra sự cố sẽ rất nghiêm trọng 

Các giải pháp cho việc tăng giới hạn truyền tải liên 
miền như sau: 
a. Tăng số mạch điện của đường dây HVAC hiện có 
b. Cài đặt các thiết bị bù dọc, bù ngang cho đường 

dây HVAC hiện có   
c. Xây dựng thêm đường dây truyền tải HVAC 
d. Xây dựng đường dây truyền tải HVDC 
 
Trong điều kiện hiện nay, việc đầu tư thêm đường dây 
HVAC để nâng cao khả năng truyền tải là khó khả thi 
do phát sinh nhiều diện tích đất hành lang giải phóng 
mặt bằng cũng như tác động xấu đến các yếu tố môi 
trường khác như tài nguyên đất, rừng, …Trong khi đó, 
giải pháp lắp đặt thêm các thiết bị điều chỉnh điện áp, 

 
Hình 24. Truyền tải 500 kV tăng mạnh về quy mô 

  
Hình 22. Sản lượng truyền tải bắc-trung                                Hình 23. Sản lượng truyền tải trung-nam 
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tăng công suất truyền tải như kháng điện, tụ điện, v.v. 
cần được cân nhắc kỹ càng thông qua bài toán kinh tế 
giữa chi phí đầu tư và lượng công suất truyền tải được 
tăng thêm.  
 
Trong khi đó, phương án sử dụng đường dây truyền tải 
HVDC có nhiều ưu điểm: 
- Cung cấp nhiều lợi ích kỹ thuật như đã trình bày 

ở mục 1, như khả năng cách ly sự cố rã lưới, tăng 
độ ổn định hệ thống điện, không gặp các vấn đề 
về quá điện áp trên đường dây dài (do chỉ truyền 
tải công suất tác dụng), v.v. 

- Hành lang tuyến của đường dây HVDC nhỏ hơn 
HVAC, giảm chi phí đền bù và giải phóng mặt 
bằng.  

- Về tổn thất truyền tải, nếu cùng số mạch thì hệ 
thống HVDC có tổn thất thấp hơn. Dưới góc độ 
tổng công suất và khoảng cách truyền tải, tổn thất 
hai hệ thống là tương đương nếu khai thác hiệu 
quả đường dây HVAC bằng cách đặt tụ bù dọc và 
bù ngang hợp lý. Tuy nhiên sau 40 năm vận hành 
thì chi phí cho HVDC thấp hơn đáng kể (từ 12 đến 
26%) khi khoảng cách truyền tải trên 400 km và 
công suất truyền tải trên 2000 MW. 

- Chi phí đầu tư cho hệ thống HVDC thấp hơn với 
khoảng cách truyền tải trên 50 km nếu dùng dây 
cáp hoặc trên 600 km nếu dùng đường dây trên 
không như đã trình bày trong mục 1.2. Trong một 
số trường hợp, các kết cấu sẵn có của đường dây 
HVAC như dây dẫn, cột điện có thể được sử dụng 
cho đường dây HVDC, giúp giảm chi phí đầu tư 
ban đầu cho đường dây HVDC. 

Như vậy, qua các phân tích ở trên, việc xây dựng hệ 
thống truyền tải HVDC là cần thiết để nâng cao năng 
lực truyền tải liên miền, đảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia trong giai đoạn nền kinh tế đang phát triển rất 
nhanh và nhu cầu về điện năng tăng nhanh hiện nay. 
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Ứng dụng gia công kĩ thuật số trong thiết kế 
robot thân mềm 

Tạ Đức Tùng 

Nghiên cứu sau tiến sĩ, Đại học Tokyo, Tokyo, Nhật Bản 

TÓM TẮT: 
Robot thân mềm (Soft-bodied Robot) là một hướng nghiên cứu mới 
trong ngành thiết kế robot. Khác với robot truyền thống được làm 
bằng các vật liệu cứng, robot thân mềm dựa vào các tính chất mềm 
dẻo, biến dạng, hoặc đàn hồi của vật liệu để thiết kế và điều khiển 
hoạt động của robot. Do đặc tính dễ dàng thích ứng với sự thay đổi 
hình dạng để phù hợp với môi trường xung quanh, robot thân mềm 
phù hợp cho những nhiệm vụ liên quan đến tương tác với con 
người, khám phá, và quan trắc môi trường. Trong hầu hết các thiết 
kế, robot thân mềm thường được hợp thành bởi một khối vật liệu 
mềm liên tục (Soft Continuum). Điều này khiến cho robot thân 
mềm có thể dễ dàng được chế tạo hàng loạt bằng các công nghệ gia 
công kĩ thuật số (Digital Fabrication). Bài viết này sẽ điểm qua một 
số công nghệ gia công kĩ thuật số được sử dụng để thiết kế, chế tạo, 
và điều khiển robot thân mềm. Những robot này được lấy cảm hứng 
từ cấu trúc cơ thể của các loài côn trùng (sâu đo, tuyến trùng) và bò 
sát (rắn). Các công nghệ gia công kĩ thuật số được nhắc đến trong 
bài viết bao gồm: mực dẫn điện và in mạch điện lên giấy, in 3D vật 
liệu đàn hồi, tích hợp gia công mạch điện vào chu trình in 3D. 

Từ khóa: robot thân mềm, mực dẫn điện, in 3D, gia công kĩ thuật số 

1. Giới thiệu
Nghiên cứu robot là một trong những ngành thế mạnh của Nhật
Bản. Đặc biệt những cánh tay robot của các hãng như FANUC hay
DENSO đang được sử dụng hết sức phổ biến trong các ngành công
nghiệp chế tạo cũng như các dây chuyền lắp ráp. Tuy nhiên, để đảm
bảo tính chính xác trong các thao tác, robot truyền thống được chế
tạo từ các vật liệu cứng, điều này phần nào hạn chế khả năng thích
ứng với sự thay đổi của môi trường xung quanh. Xuất phát từ thực
tế đó, một nhánh mới của ngành nghiên cứu robot - robot thân mềm
- ra đời với tư tưởng sử dụng các vật liệu mềm dẻo và đàn hồi để
thiết kế, chế tạo, và điều khiển robot. Đối với đại chúng, một ví dụ
điển hình của ý tưởng robot thân mềm có thể tìm thấy trong nhân
vật người máy Baymax (từ bộ phim hoạt hình “Big Hero 6”), một
robot được chế tạo từ một bong bóng khí có thể cử động và tương
tác với con người. Tuy nhiên, trong giới nghiên cứu thì ý tưởng về
robot thân mềm được manh nha từ khá lâu với những thử nghiệm
ban đầu về cơ cấu chấp hành mềm [1]. Tuy nhiên sau đó các nghiên
cứu về robot thân mềm đều rải rác và chưa có thêm đột phá mới.
Năm 2011, nhóm nghiên cứu của Whitesides tại ĐH Harvard trình
bày một robot hình sao 4 cánh [2], với toàn bộ cơ thể được làm từ
silicon và điều khiển bởi các khoang và ống dẫn khí (Pneumatic
actuator). Nghiên cứu này đã đánh thức nhánh robot thân mềm đang
trong thời gian ngủ đông. Với sự phổ cập của công nghệ in 3D,
nhiều nhóm nghiên cứu đã dễ dàng chế tạo các robot thân mềm
khác, góp phần thúc đẩy các thành quả khám phá của việc thiết kế
và điều khiển robot thân mềm. Có nhiều nguyên nhân khiến robot
thân mềm thu hút được sự chú ý của giới nghiên cứu robot.
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Một số đặc điểm có thể kể đến như sau: 

● Robot thân mềm dễ dàng thay đổi hình dạng để phù
hợp với không gian và đặc điểm môi trường.

● Do đặc tính mềm và đàn hồi của vật liệu, robot thân
mềm an toàn hơn khi tương tác với con người.

● Do robot thân mềm thường là một khối vật liệu
mềm liên tục, nó dễ dàng được chế tạo và tùy biến
bằng các công cụ gia công kĩ thuật số.

Tuy nhiên, bên cạnh các lợi điểm hấp dẫn, thì thiết kế 
robot thân mềm cũng có những thử thách cần phải 
nghiên cứu tính toán kĩ lưỡng. Mặc dù toàn bộ cơ thể 
được làm bằng vật liệu mềm dẻo, các cơ cấu chấp hành 
và cảm biến hiện có trên thị trường lại được chủ yếu 
làm từ vật liệu cứng. Những chi tiết bộ phận này chỉ 
thích hợp cho chế tạo robot cứng. Khi đem những bộ 
phận này tích hợp vào robot thân mềm, do sự không 
tương thích giữa tính chất cơ học của vật liệu, robot 
thân mềm chế tạo ra sẽ bị giới hạn về khả năng điều 
khiển và phạm vi hoạt động. Ngoài ra, do tính chất liên 
tục của kết cấu cơ thể, điều khiển chính xác hành vi 
của robot thân mềm là một thử thách lớn đối với cộng 
đồng nghiên cứu robot thân mềm. Một điểm yếu nữa 
của robot thân mềm nằm ở hiệu năng cũng như như 
cường độ lực tác động mà robot thân mềm có thể sản 
sinh khi hoạt động. Tính tới thời điểm hiện tại, lực tác 
động sản sinh bởi robot thân mềm thường yếu hơn so 
với robot truyền thống. Cùng là cánh tay robot, nhưng 
robot truyền thống thì chính xác và mạnh mẽ, còn 
robot thân mềm, mặc dù uyển chuyển hơn, thì lại yếu 
và khó điều khiển. Tìm kiếm giải pháp cho những 
điểm yếu nêu trên của robot thân mềm cũng là các 
hướng đi chính của cộng đồng nghiên cứu robot thân 
mềm Nhật Bản. Bài viết này, thay vì đề cập hết các 
vấn đề nêu trên, sẽ thảo luận và giới thiệu về ứng dụng 
của các công nghệ gia công kĩ thuật số trong thiết kế 
chế tạo robot thân mềm. Thiết nghĩ, cũng giống như 
sự phổ cập của phần mềm máy tính đã đem lại cơ hội 
cho Việt Nam hoà mình vào dòng chảy công nghệ của 
thế giới, sự phổ biến của các thiết bị gia công kĩ thuật 
số đang mở ra cơ hội mới cho các ngành chế tạo và 
nghiên cứu trong nước tiếp cận và hòa nhập với trình 
độ nghiên cứu sản xuất của thế giới. Chính vì vậy tác 

giả tin rằng viết tập trung vào công nghệ gia công kĩ 
thuật số sẽ đem lại nhiều giá trị cho người đọc. 

2. Một số nghiên cứu về ứng dụng gia công kĩ thuật
số trong robot thân mềm
2.1 Mực in dẫn điện - Instant Inkjet Circuits
Mực dẫn điện được phát triển từ lâu. Tuy nhiên, hầu
hết các mực in dẫn điện đều cần đến quá trình nung kết
với nhiệt độ từ 180°C - 250°C. Không có quá trình
nung kết này thì mẫu in sẽ không trở nên dẫn điện. Đặc
điểm này làm giới hạn đáng kể vật liệu nền (substrate)
khi in mạch điện. Năm 2013, nhóm nghiên cứu của
giáo sư Kawahara đã giới thiệu loại mực in dẫn điện
với có thể được nung kết ở nhiệt độ phòng (20°C) [3].
Mực này (Silver Nano-particle Ink), được sản xuất bởi
Mitsubishi Paper Mills có một số đặc điểm nổi bật như
sau:

● Mực bạc nano: mực được hợp thành bởi các hạt bạc
cỡ 4 nm.

● Mực có thể được in bằng bất cứ máy in phun văn
phòng nào.

● Mực dẫn điện có thể in lên chất liệu giấy ảnh sẵn có.
● Bản in sẽ trở nên dẫn điện chỉ ít giây sau khi in ở

nhiệt độ phòng.
● Mức độ dẫn điện của bản in cải thiện hơn nhiều so

với các loại mực in dẫn điện trước đó.

Sử dụng mực bạc này, nhóm nghiên cứu có thể nhanh 
chóng in mạch điện, cảm biến độ ẩm, cảm biến chạm, 
ăng ten RFID, ăng ten thu hoạch năng lượng từ sóng 
điện từ. Ngoài ra, nếu sử dụng kết quả nghiên cứu về 
chế tạo mạch điện nhiều lớp từ mực bạc [4], chúng ta 
có thể in nhiều ứng dụng phức tạp hơn như ma trận 
LED, loa từ giấy, hoặc cuộn dây để dùng trong các ứng 
dụng truyền điện không dây (xem thêm ở Hình 1). 

2.2 In 3D với mực in dẫn điện 
Máy in 3D đem đến cho người dùng một bộ công cụ 
mạnh mẽ để chế tác các mô hình 3D một cách nhanh 
chóng và chính xác. Tuy nhiên, hầu hết các các máy in 
3D đều chỉ tập trung vào nâng cao khả năng tạo hình. 
Có một nhu cầu đặt ra là ngoài việc in hình 3D, liệu 
máy in 3D có thể in luôn cả các thành phần chức năng 

Hình 1 Một số ứng dụng của mực dẫn điện nano bạc 
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như mạch điện, cảm biến, cơ cấu chấp hành hay 
không? Một số máy in 3D tiếp cận vấn đề in mạch điện 
bằng cách dùng nguyên liệu là nhựa PLA chứa carbon 
để in các thành phần dẫn điện. Tuy nhiên do điện trở 
suất của loại nguyên liệu này khá cao nên mạch điện 
in ra bị giới hạn rất nhiều về chức năng. 

 
Từ một hướng tiếp cận khác, nghiên cứu có tựa đề PEP 
(3D Printed Electronic Papercrafts) [5] về tích hợp các 
thành phần chức năng vào mô hình in 3D giới thiệu tại 
hội thảo ACM CHI 2018 đã đề xuất dùng kết hợp mực 
bạc dẫn điện giới thiệu ở phần 2.1 và phương pháp gia 
công Laminated Object Manufacturing (LOM) để in 
mô hình 3D với mạch điện bên trong. Quá trình in 3D 
bằng phương pháp này có thể tóm tắt bao gồm: 
 
● Thiết kế mô hình 3D 
● Đặt các thành phần chức năng vào mô hình 3D 

○ Cơ cấu chấp hành (Actuation Primitive) 
■ Tấm phát nhiệt 
■ Loa 

○ Cảm biến (Sensory Primitive) 
■ Cảm biến điện dung 
■ Cảm biến điện trở 

○ Hiển thị (Display Primitive) 
■ LED 
■ Electroluminescence 

○ Liên lạc (Communication Primitive) 
■ Radio-frequency identification (RFID) 
■ Truyền điện không dây - Wireless 

Power Transfer (WPT) 
● Dùng mực dẫn điện để in các lớp chức năng nêu 

trên 
● Dùng máy in 3D dạng LOM để ghép các lớp vật 

liệu và lớp chức năng thành hình 3D thật 
Một số thành phẩm của phương pháp in 3D với mực 
in dẫn điện có thể xem ở Hình 2 và video ở đường dẫn 
sau: https://vimeo.com/252080903. 
 
2.3 Robot sâu đo với cảm biến và cơ chế chấp hành 
bằng mực dẫn điện 
Robot thân mềm thường được làm bằng cách gắn các 
thành phần cảm biến và cơ cấu chấp hành cứng vào 
khối vật liệu mềm. Sự khác nhau về tính chất cơ học 
của vật liệu cứng và mềm gây ra nhiều giới hạn trong 
việc thiết kế robot thân mềm. Với mục tiêu giúp cho 
việc thiết kế robot thân mềm được uyển chuyển và dễ 

dàng hơn, nghiên cứu [6] - trình bày tại ICRA 2019 - 
đã đề xuất dùng cảm biến và cơ cấu chấp hành in được 
bằng mực bạc để thiết kế chế tạo robot thân mềm.  
Nói một cách đơn giản thì bản in bằng mực dẫn điện 
sẽ thay đổi điện trở khi bị uốn cong. Lợi dụng đặc điểm 
này, nhóm tác giả đã thiết kế cảm biến uốn cong bằng 
việc in một điện trở bằng mực bạc. Nhóm tác giả cũng 
nhận ra rằng tấm nền để in mực bạc dẫn điện là một 
cấu trúc nhiều lớp trong đó mỗi lớp lại có một hằng số 
giãn nở vì nhiệt khác nhau. Lợi dụng điều này, nhóm 
tác giả đã in một tấm phát nhiệt bằng mực bạc. Khi 
mắc tấm phát nhiệt này vào nguồn điện, bản in sẽ nóng 
lên và tự uốn cong do sự khác nhau về hằng số giãn nở 
vì nhiệt của các lớp giấy in. Khi tấm nền tự uốn cong 
thì điện trở của chính tấm phát nhiệt thay đổi. Bằng 
cách đó, nhóm tác giả đã thành công trong việc in cảm 
biến và cơ cấu chấp hành uốn cong chỉ bằng một mẫu 
in mực bạc dẫn điện. 

 
Phát hiện này được nhóm tác giả dùng vào thiết kế và 
chế tạo robot sâu đo bằng giấy có thể in được (xem 
thêm ở Hình 3). Robot dạng côn trùng này có thể được 
phát triển thêm để trở thành các điểm thăm dò môi 
trường. Ngoài ra do cơ thể của robot sâu đo này là bằng 
giấy nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, robot có thể 
hoàn toàn tự phân huỷ trong môi trường. Điều này giúp 
bảo vệ môi trường và giảm thiểu yêu cầu bảo trì robot. 
Ngoài ra, do robot có thể in rất nhanh chóng dễ dàng 
bằng công nghệ in mạch điện nêu ở phần 2.1, chúng ta 

 
 

 

Hình 2: Một số thành phẩm của phương pháp in 3D với mực in dẫn điện 

Hình 3: Robot dạng côn trùng được in bằng mực in 
dẫn điện 
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hoàn toàn có thể nhanh chóng chế tạo hàng loạt các 
robot sâu đo bằng giấy này. Xem thêm video về nghiên 
cứu này tại đường dẫn sau: 
https://www.youtube.com/watch?v=t72KasCojqE  
 
2.4 Chế tạo robot thân mềm hình rắn với máy in 3D 
Một trong những bước phát triển quan trọng của ngành 
gia công kĩ thuật số chính là sự ra đời của các máy in 
phun 3D đa vật liệu. Ngoài các vật liệu nhựa truyền 
thống như PLA hoặc ABS, các dòng máy in phun 3D 
đa vật liệu có thể in các vật liệu mềm và đàn hồi. Các 
vật liệu này có thể được in kết hợp với các vật liệu 
cứng để tăng tính uyển chuyển trong thiết kế robot thân 
mềm. 
 
Trong ngành robot, robot hình rắn (snake-like robot) 
được nghiên cứu từ khá lâu. Sự uyển chuyển và khả 
năng thích ứng cao với môi trường hoang dã của các 
loài rắn đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà 
nghiên cứu robot để bắt chước và chế tạo các robot 
hình rắn nhằm ứng dụng trong các nhiệm vụ thăm dò, 
quan trắc, và cứu hộ. Tuy nhiên, hầu hết các loại robot 
hình rắn này đều là robot thân cứng, và được lắp thêm 
bánh xe (passive wheels) để di chuyển. Trong tự nhiên, 
rắn thường lợi dụng tính chất ma sát đẳng hướng của 
các vảy trên thân để di chuyển. Các vảy trên da rắn 
được sắp xếp sao cho hệ số ma sát trượt về phía trước 
nhỏ hơn rất nhiều so với hệ số ma sát trượt về phía sau 
và hai bên. Dựa trên đặc điểm này, nhóm tác giả của 
nghiên cứu [7] đã đề xuất dùng máy in phun 3D đa vật 
liệu để in mẫu da cho robot thân mềm hình rắn. Mẫu 
da robot này có đặc điểm ma sát giống như da rắn 
(xem Hình 4). Bằng cách kết hợp vật liệu có hệ số ma 
sát trượt cao và vật liệu có hệ số ma sát trượt thấp, 
nhóm tác giả thiết kế và thử nghiệm tốc độ di chuyển 
của robot thân mềm hình rắn với các mẫu da khác nhau 
nhằm tìm ra mẫu da cho tốc độ di chuyển nhanh nhất. 
Nghiên cứu này mang lại một góc nhìn rõ hơn về việc 
áp dụng cơ chế di chuyển của rắn vào thiết kế, chế tạo, 
và tối ưu hoá phương thức di chuyển của robot thân 
mềm hình rắn. Xem thêm video về nghiên cứu này tại: 
https://www.youtube.com/watch?v=qyOHkjAOTao  

2.5 Chế tạo và điều khiển robot dạng lươn biển/tuyến 
trùng 
Ngoài khả năng di chuyển trên cạn, một số loài động 
vật hình dây có thể bơi dưới nước như lươn biển hoặc 
tuyến trùng. Chế tạo robot thân mềm với khả năng di 
chuyển trên cạn lẫn di chuyển dưới nước sẽ mở rộng 
phạm vi ứng dụng của robot thân mềm. Nghiên cứu 
tại [8] đề xuất một thiết kế cho robot thân mềm có thể 
bơi sử dụng hợp kim nhớ hình dạng để điều khiển một 
robot thân mềm mình dây cỡ nhỏ. Bằng việc thiết kế 
thân robot nhỏ (dài 50 mm) và nhẹ (nặng dưới 20 g), 
nhóm tác giả hướng tới sử dụng robot trong các nhiệm 
vụ thăm dò khám phá những vùng không gian chật hẹp 
mà các robot thân cứng khác gặp khó khăn trong việc 
tiếp cận (xem Hình 5). Một trong những thử thách khi 
thiết kế robot kích cỡ nhỏ biết bơi đó là việc bản thân 
robot phải cử động với tần số cao thì mới có thể di 
chuyển trong môi trường chất lỏng. Nhóm tác giả sử 
dụng hiện tượng Snap-through Buckling của một tấm 
vật liệu đàn hồi để tạo giúp robot cử động với tần số 
cao. Ngoài ra, lấy cảm hứng từ cách thức sắp xếp các 
bó cơ của các loài cá, nhóm tác giả đề xuất cách sắp 
xếp chồng lấp các cơ cấu chấp hành dùng hợp kim nhớ 
hình dạng để hình thành sóng cơ học chạy từ đầu tới 
đuôi của robot. Chính sóng chạy dọc thân của robot là 
nhân tố đẩy robot bơi về phía trước. Nghiên cứu cũng 

 

 

Hình 4: Robot thân mềm hình rắn với lớp bụng 
được mô phỏng tính đẳng hưởng của da rắn 

Hình 5: Robot thân mềm lưỡng cư có thể bò trên cạn và bơi trong lòng chất lỏng. 
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đánh giá hành vi bơi của robot khi bơi ở các môi 
trường chất lỏng với độ nhớt khác nhau.  

 
Ngoài tập trung thiết kế robot thân mềm biết bơi, lợi 
dụng cấu trúc cơ thể mình dây giống như sâu đo, 
nghiên cứu này cũng đánh giá khả năng di chuyển trên 
cạn của robot này. Bằng cách thay đổi thông số điều 
khiển, robot có thể bò trên cạn như sâu đo và bơi trong 
lòng chất lỏng giống như lươn biển. Xem video tại: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lx5Fr-2xudw   

 
Dựa trên những kết quả nghiên cứu này, nhóm tác giả 
cũng hướng tới việc phát triển robot thân mềm có thể 
di chuyển bằng cách nhảy, bò, và bơi trong các môi 
trường khác nhau. 
 
3. Một số lab nghiên cứu tiêu biểu của nhật bản 
trong lĩnh vực công nghệ gia công kỹ thuật số và 
robot thân mềm 
 
(1) Kawahara Lab - ĐH Tokyo (The University of 

Tokyo) 
Website: http://www.akg.t.u-tokyo.ac.jp/ 
Giáo sư chủ nhiệm: Yoshihiro Kawahara 
Mảng nghiên cứu chính: Truyền điện không dây, 
Tương tác người - máy, Mực in dẫn điện, Gia 
công kĩ thuật số, Robot thân mềm 
 

(2) Umedachi Lab - ĐH Shinshu (Shinshu 
University) 
Website: http://fiber.shinshu-u.ac.jp/umedachi-
lab/  
Giáo sư chủ nhiệm: Takuya Umedachi 
Mảng nghiên cứu chính: Robot thân mềm, Điều 
khiển phân tán 
 

(3) ISI Laboratory -  ĐH Tokyo (The University of 
Tokyo) 
Website: http://www.isi.imi.i.u-tokyo.ac.jp/   
Giáo sư chủ nhiệm: Yasuo Kuniyoshi, Ryuma 
Niiyama 
Mảng nghiên cứu chính: Robot hình người, Lý 
thuyết Điều khiển, Robot thân mềm 
 

(4) Aero/Aqua Biomimetics Lab - ĐH Công nghệ 
Tokyo (Tokyo Institute of Technology) 
Website: 
http://www.tanakah.mech.e.titech.ac.jp/index_e.
html   
Giáo sư chủ nhiệm: Hiroto Tanaka 
Mảng nghiên cứu chính: Robot mô phỏng sinh 
học, Robot bay và bơi 
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TÓM T T
Bài vi t trình bày ng n g n khái ni m t ng quát v robot m m, m t
s cách th c phân lo i nghiên c u v c này, nh n m nh cách 
phân lo i theo ba hình th u m m, chuy ng m m và trí 
thông minh m m. Các tác gi i thi u v m t s lab nghiên 
c u m u v robot m m c a Nh t
B n. ph n chính, các tác gi t p trung gi i thi u v nghiên c u c a
H lab (JAIST) d a trên các công b qu c t t i các t p chí và h i
th u ngành v u truy ng m m, c m
bi n xúc giác, ph ng sinh h c và công ngh in 3D v t li u m m.

T khoá: Robot m u truy ng m m, c m bi n xúc giác, 
ph ng sinh h c, v t li u m m

1. Gi i thi u
Robot m m (soft robotics) là m c nghiên c u m i, phát tri n
ngày càng m nh m và thu hút s quan tâm l n c a các nhà nghiên 
c u c robot vài th p k g
robot m robot có bi n d ng 
phân b và vô h n b c t do v m t lý thuy [1] h th ng có 
kh c c u t o ch y u t v t li c tính c a
v t li u sinh h c m m [2] u chung l i, robot m m có th

c hi ch nghiên c u v vi c ng d m m c a v t
li u, v t th ho c h th xây d ng nên robot b ng 

m m c n thi t cho c ng và b thu nh n c a robot [3].
Khái ni m robot m u v

ra r t nhi ng nghiên c u m ng, 
có th k m bi n m u truy ng m m, k t c u
m m, trí thông minh m m, công ngh ch t o v t li u
m m, công ngh in 3D v t li u m m. Các nhánh nghiên c u trong 

c robot m m là r ng, r có th c m t
phân lo i có tính t ng quát. Các nghiên c u này có th c phân 
lo i theo c ng sinh (ph ng sinh h c và 
không ph ng sinh h c

Trong bài vi t này, chúng tôi t m phân lo i các nghiên c u v robot 
m ng chính g m Nghiên c u v u m m: ví d
quan/b ph n m m c n chu n,
Nghiên c u v chuy ng m m: ví d ng d ng v t li u ghi 
nh hình dáng, s d ng các hi i ion, ph n n
c cs d ng các hi i ion, ph n n c c, ánh sáng 

t o chuy ng, và Nghiên c u v trí thông minh 
m m.

Là qu c nghiên c u v robot m m, 
Nh t B n m nh m các nghiên c u v c này. Các 

i h c và vi n nghiên c u l u có các phòng thí nghi m
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chuyên sâu v  robot m m, có th  k
nghi m c a Koichi Suzumori [9], Hiroto Tanaka [10] 
(Vi n công ngh  Tokyo), Kenjiro Fukuda [11] 
(RIKEN), Ryuma Niiyama [12] i h c Tokyo), 
Satoshi Tadokoro [13] i h c Tohoku), Masahiro 
Shimizu [14] i h c Osaka), Hiromi Mochiyama 
[15] i h c Tsukuba), Shinichi Hirai [16] i h c
Ritsumeikan), Hao Liu [17] i h c Chiba), H Anh 

[18] (Vi n JAIST). Nh n và 
dài h n v  các nghiên c u v  robot m c
Chính ph Nh t B n tri
KAKENHI for Science of Soft Robotics (2018-2022) 
[19]  

2. M t s  nghiên c u c a H lab t i Vi n tiên ti n
khoa h c và công ngh Nh t B n (JAIST) 
2.1. Nghiên c u v u truy ng m m
M t trong nh ng nghiên c u chính c a lab v ng 

ng d u truy ng m m d a trên nguyên lý 
u khi n áp su n bàn tay robot m m

ph  bám dính c a bàn chân ch cây 
 thi t k  các robot m m ph c v

v t th  m m trong y t , th  v t d  v .
Theo nguyên lý này, ch t l ng bên trong các rãnh kích 
c  micro c a bàn chân c ti t ra b  m t ti p
xúc v t. 
T u trúc micropattern trên b  m t các ngón tay 

robot m c thi t k  nâng cao hi u qu  khi g p
các v t th ng m 
và th c ph m [20], [21]. Nh m thích nghi v i nhi u
lo i v t th y, các robot g p s  d
truy ng m u khi n áp su t
cho các ngón tay (xem Hình 3). Hi n nghiên c
h p tác liên k t v i h
Ritsumeikan (Nh t B i h c Bách Khoa Tp 
HCM (Vi  phát tri n sâu thêm các ng d ng 
liên quan.  

Video nghiên c u xem t i:
https://youtu.be/e_1dGI5F9GQ

2.2.  Nghiên c u v c m bi n xúc giác 
Nghiên c u này mô t  m t h th ng c m bi n xúc giác 
quy mô l c phát tri n g t liên k t

c g i là TacLINK (Hình 4), có th c l p
 t o thành m t robot c m bi

th . H th  xu t là m t c u trúc kéo dài bao 
g m m ng trong su c bao ph  b i l p
da nhân t o liên t c. L p da m m m i này c a
TacLINK không ch  cung c p giao di
ch u mà còn có th i hình thái l p da bên ngoài 
b  áp su t th p. Khi ti p xúc v i

ng xung quanh, TacLINK nh n bi t thông tin 
xúc giác thông qua s  bi n d ng 3-D c a da, k t qu

Hình 1. M t s robot m m ph ng sinh h c (Trích d n t các nghiên c u [4] [8])

´

Hình 2. ng d bám dính c a ch cây trong 
phát tri n bàn tay robot m m [27] [28]

    

Hình 3. Ngón tay robot m m ph bám 
dính c a ch cây truy ng b ng áp su t trong g p v t

th m kính áp tròng và th c ph m [20] [21].
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t vi u trên thành trong 
c a nó b i m t u.  

TacLINK có th  m  r ng v c, ho ng b n
b và chi phí th t h th ng hi u su t

m có th c ng d ng trong thi t k
c  và robot 
d ch v . Nghiên c u này mô t  thi t k  c aTacLINK, 

i k t
qu  cho th y r ng các h th ng c m bi n xúc giác này 
có th c áp d ng r ng rãi trong y t , công nghi p
và robot. 

Video nghiên c u xem t i:
https://youtu.be/1zHOD3cJVys

2.3. Nghiên c u v robot ph ng sinh h c 
2.3.1. Phát tri n mô hình robot m m ph ng theo 
chuy ng c [22]

c t o thành t  m t chu i các 
u truy ng m m v n hành b c

u khi n theo trình t  có th  t o thành 
sóng lan truy n t u t  phía 

c. K t qu  nghiên c u cho th y, robot 
i t  kho ng 14 cm/s và linh ho t

trong vi i v n t c b  l ch
pha c a tín hi u khi n.  

m có tri n v ng ng d ng trong 
giám sát t c ô nhi m do các v t li u
m c s  d ch  t
su không ho c ít b ng b i nhi u lo i h p ch t

p do kh
chuy ng linh ho t c a robot; ki m tra các k t c u

c; ho c th c hi n các nhi m v  mà b n thân 
robot liên t c ph i va ch i các v t m m, 
d b t n san hô.  

2.3.2. Phát tri n cánh m m cho drone ph ng ch c
n chu n [23]

Nghiên c ng t i m c tiêu t o ra các drone khó 
c h i ch m

nguy hi m cho các v t xung quanh và chính drone khi 
x y ra va ch m. Ph ng ch t b  ph n có 
tên là nodus trên cánh chu n chu n ho ng gi ng 

t kh p linh ho t (Hình 7), m t ph n c a cánh 
o kh n d ng và t

h i ph c (ch i 0.3 giây) sau khi va ch m v i
v t xung quanh. S  bi n d m m t
ph n l p giúp gi m ph n

t b va ch m. Quan tr
t  ph c h i s  giúp drone có th  t  l y l i cân b ng sau 
va ch m, gi ng hóc cho drone. 
Vi c trang b  cánh m m cho drone giúp m  r ng ph m
vi ng d ng c a drone cho các nhi m v

Hình 4. Mô hình kh p robot v i l p da c m bi n
ng ti p xúc [29]

Hình 6. trình t k t n i khí nén t i các c p actuator u khi

Hình 5. Thi t k c m s
d ng các actuator m m v n hành b ng khí nén
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x y ra va ch m cao (drone show, các nhi m v  g n con 

Video nghiên c u xem t i:
https://youtu.be/diTp2mfwjRI

2.4. Nghiên c u v công ngh in 3D v t li u m m 
Trong nh Nh t B n nói riêng và 
th  gi i nói chung, in 3D s  d ng công ngh  FDM 
không d ng l i vi c t o hình các s n ph m mang tính 
th nghi ch t o robot m

m bi c k t h p m t cách linh ho t v i
u robot m ng, s  d ng các lo i v t

li u ch t li u d o (thermoplastic 
polyurethane TPU) [24] [25]. 

ng c a m t máy in 3D 
truy n th n m t quy trình in g
có th i, m ng m i
trong công ngh i, l i d ng tính linh ho t
và chính xác c a m t tay máy robot công nghi p, ho c
máy CNC 5 b c t ng ho c in trên m t
m t ph ng nghiêng có th c hi n th c hóa. Trong 
m t nghiên c u g u c
ki m ch ng r ng m t tay máy robot 6 b c t  do có kh

ng m t ph n 80 

[26] ch ng thì không h  thua kém v t
ph c in trên m t ph ng n m ngang b i m t máy 
in truy n th ng (tham kh o Hình 8). S  d ng công 
ngh  in 3D này cùng v i nh ng lo i v t li u d o, ho c
v t li u ch n m t h th ng
robot có kh n ph m chuyên d ng h tr
s c kh e, tr c ti i có biên 
d ng hình h c ph c t p, m t h th ng v i vi h ng

n m t cu c s ng m i.

3. K t lu n 
Do gi i h n c a bài báo, các n c p bên trên 

i di n h t cho các nghiên c u sâu r ng khác 
c robot m ng nghiên c u trên 

t ng thi t k u s  d ng các v t
li u m u khi th c hi n các 
thao tác mà r t khó th c hi

c có th  tìm hi u thêm v các
ng nghiên c u thú v n ch  t o

v t li u ch i, robot phân t , robot sinh h c. 
Nghiên c u v  robot m m v n,  và 

ng t i các ng d ng c th  ph c v  s n xu t và 
cu c s ng c i. Các tác gi  hi v ng các gi i
thi n cho b c cái nhìn m i
v  robot m n t  nói 
chung.

Hình 7. Drone v i cánh m m có th bi n d ng ph ng theo nudus trên cánh chu n chu n

Hình 8. H th ng robot in 3D trên m t m t ph ng nghiên và nh ng m u s n ph c in b ng v t li u
nh a d ng và v t li u m m
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TÓM T T:
Ngày nay, cùng v i s phát tri , ho ng xây d ng và 
c i t h t ng ng xuyên ph i m t v i v thi u
không gian xây d ng. M t s công trình b ch m ti n
khi mâu thu n phát sinh t vi c s d ng hi ng và trang thi t
b xây d ng. Nh m kh c ph c nh ng v trên, Giken Ltd, m t
nhà ch t o c a Nh t B n dòng máy xây d ng hi n

t tên là "Silent Piler" v i m thi công h c c
t mà không gây ra ti ng n ng th i gi m rung 

ch n. Ngoài nh m nêu trên, n
m t công ngh m c g i là H th ng Giken Reaction Base 
(GRB) cho phép ti n hành thi công không chi m d ng di n tích 
khi xây d ng. V i h th ng GRB, máy Silent Piler có th di 
chuy n trên nh hàng c c hoàn thành và t n d ng ph n l c t
nh ng c c này t nh ti n và thi công nh ng c c ti p theo. H
th ng GRB có th gi di n tích xây d ng th i v n
giúp t i thi u hóa nh ng ng tiêu c c ng xung 
quanh. n a, v công b
m t th h i có tên g i là . Không 
nh ng k th a t t c nh ng m c c, Smart 

c t thi công h c c i có tr ng
ng máy nh . M t k thu t khác mà Giken mu n

gi i thi u là K t c u Implant. K t c u Implant là m
pháp sáng t o trong k thu t xây d ng ch n b ng c c ng
thép nh m ng phó v i các th m h a thiên nhiên do bi i khí 
h u quét và sóng th n. K t c u Implant có th tr thành 
m t b ng v ng chãi có th thay th ng ch n b t
ho c bê tông v ch c ch n tr c u ki n th i ti t
c i cùng là, m i c l u có th c giám sát 
trong quá trình h c c, t l c ép, mô men xo n c khoan và 
th i gian ép b ng cách s d ng H th ng Giám sát Press-in c a
Giken.

T khóa: H th ng GRB, K t c u Implant, Smart Piler

-in
-IN là m t công ngh thi công h c c m i

d a trên nguyên lý ép c c Press-In d ng v t
li u c c là các lo i c c ch t o s n (c c thép, c c bê tông). C c

c vào lòng t b ng cách s d ngl c ép 
pháp nà c th c hi n b i thi t b h c c c a Giken có tên là 
Silent Piler. Silent Piler t n d ng ph n l c sinh ra t các c c
ph n l là nh ng c c c t ,ph n l c này ng 
lên chân k p c a máy, thi công các c c ti p theo. Nh ng

h c c truy n th búa rung ho c
c xem là v vì chúng ng tiêu c n môi 

ng xung quanh do phát sinh ti ng
c c khoan nh i gây xáo tr n l i v i n n t nên có h i
cho ng. So v
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Press- m là thân thi n v ng. Kích 
c c a máy i nh  so v i nh ng

thi t b  khác. c tính nh  g n là y u t  tiên quy t khi 
phát tri n dòng máy Silent  có th ng d ng 
trong nhi u ki n khác nhau. Thi t k  nh  g n cho 
phép thi t b  có th ti p c n các hi ng kh c ph c
thiên tai, các h t, công trình tu 
s a c u kh n c p hay các hi ng xây d ng b  h n
ch g. 
Nguyên lý Press-in bao g c chính 

: 
1. B o v Press-In không 
gây ra ti ng n và rung ch n nên có th  xem là 
pháp xây d ng thân thi n v ng và ng

c mong mu n c a c ng. 
2. An toàn: Nh  vào vi c thi t b  k p ch t hang c c 
hoàn thành nên kh  l t là r t th a, 

không c
không i nhi u nhân công. 
3. T : Công vi c xây d c hoàn thành trong 
kho ng th i gian ng n nh t có th . 
4. Tính kinh t : Máy Silent Piler nh  và g n
không yêu c u h ph t m. K t qu là gi m c di n
tích chi m d ng khi thi công và không gây c n tr  giao 
thông. 
5. Tính th m m : v t c
Press-In, c c h   t mà v n tôn tr ng 

ng và không làm  n các h th ng 
ng m hi n h u. 

t c là 5 y u t  thi t y u mà m
pháp xây d ng c c. Có th  hình dung b ng
cách ch m trên  bi
tìm ra thi công  t t nh t m t cách khách 

quan b ng cách so sánh l n và ti m c n c a các 
hình u v chu n.

1.1. Máy Ép c c Silent Piler 
Silent Piler là thi t ép c c ng d
Press-In. Máy Silent Piler k p ch t hàng c c hoàn 
thành và t n d ng ph n l ng v ng, di 
chuy n v c và thi công các c c ti p theo.
D a trên nguyên lý này, c c có th c ép vào long 

t b ng m t l ra ti ng n và 
rung. Máy c thi t k  dung ép c c ván 
thép (các dòng máy Silent Piler, Crush Piler, Zero 
Piler, v.v.) và c c ng thép (Gyropiler). 

1.2. Power Unit B ngu n 

B  ngu n giúp duy trì ho ng c a Silent Piler. Hai 
thi t b  này c k t n i thông qua m t ng i.
B  ngu n t o ra l c th y cho phép Silent Piler di 
chuy n v c, t ng v ng  và thi công h  c c. 
B  ngu n m i nh c thi t k  d a trên quy cách 
thân thi n v c trang b
diesel th  h  m i. H th t tiêu chu n khí 

Hình 2. Nguyên lý ho -in
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th i m i nh t EEC97/68EC Stage IIIA và EPA/CARB 
Tier 3. 

2
G.R.B là 

, b ,
Pile Runner và

hang thanh. T  thi 
công

nhau. 

(1) Clamp Crane) 
Trong  trên 

hoàn thành. thà .

thép  thép. 
(2) Pile runner) 

thi 
công Silent Piler 

. Pile runner 
ray 

àng kèm theo 
 hai thanh 

 ray. 

(3) Unit runner 

xích. Tuy nhiên, khi 
ành

.

 k  (Clamp Crane) 
Pile Runner) 

.
tránh trong 
không gian mái 

không gian 
cho 

. 

3. Giken Smart Piler
m h n ch chính c -in là vi c

c c b  k t trong quá trình thi công mà nguyên nhân là 
do s  hình thành b u t áp l  chân c  c i
ti n máy ép c c Silent Piler ng các u ki n thi 
công ph c t p t c
m t dòng máy m i có tên 
là Smart Piler. Smart Piler là m t phiên b n nâng c p 
c a Silent Piler dùng cho c c ván thép ch ng 
ch  t o ra dòng máy này b t ngu n t  m t hi ng
th c t ng x y ra trong quá trình ép c c: s  hình 
thành b t áp l c t gây c n tr cho 
quá trình h  c c, th m chí là không th th c hi n thi 
công ép c c. Trong quá trình ép c c, do l c ép tác d ng
liên t c lên c c, n n t xung quanh b  nén l i và 
ngày càng tr  nên c ng ch t. S  gia áp l c lên 
b u t làm gi m m nh l c truy n t i c, gây c n

Hình 4. H th ng GIKEN G.R.B nhìn t m t ngoài Hình 5. H th ng GIKEN GRB chi ng và ngang
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tr  quá trình ép c c và làm gi m hi u su t thi công. 
Hi c g u áp l
th  gây bi n d ng c c và gây ra tình tr ng máy b
nghiêng. c thi t k  gi i quy t nh ng 
v này b  t ép c c
nh y trong chuy ng lên xu ng c a ngàm k p. T c

 h  c nh trong thi công ép c c.
Nhi u nghiên c u khoa h o th y l c ch u t i
d c tr c gi m xu ng khi t ép nhanh.  
D a trên nguyên t c thi t k  v i
t  thi công nhanh,  l p c a chuy ng
lên xu ng c a ngàm k p (Hình 6). B ng cách l p l i 
thao tác ép c c v i t  cao t i t n su t i, 

ng ng i bi n m t cùng v i s  tri t tiêu b u áp l c,
nh  c c t b ng   m t l c ép 
t i thi u. Ngoài ra, t  quay, chuy ng
c a chân k p, chuy ng ti n  lùi c a ngàm k p

c c i thi .  Tr ng c a Smart Pile 
tr ng ng máy th p nh t

c ch  t o k  t  khi Giken thành l p. Smart Piler có
th c v n chuy n cùng v i b  ngu n b ng m t xe 
t i 15 t n. Nh tr ng nh  nên khi v n hành ch
c n c n c u c  chuy

nh , t m chi phí v n chuy n. Smart 
Piler SX1 c t ng hóa hoàn toàn. Ch  c n
b m nút chân k p s  m  ra và nâng lên, khiên máy ti n
v chân k p h  xu ng và k p l i. 

ng hóa này có th mô ph ng các công 
tác thi công t i b t k lo i hi ng nào mà không 

 kinh nghi m c i v n hành. Cu i
cùng, c và yên máy c a Smart Piler có h
th . B ng cách xoay yên máy trong quá 
trình thi công góc, s  va ch m gi a c c hoàn thanh và
chân k p c lo i b .  

4. V n hành ép c c c t - xoay
4.1. C c ng thép 
Trong p c ván ng thép là c c thép 

c s  d ng làm móng c c ch u l c ho c
ng ch n, v i ng kính c c t n 2500 mm. 

M t vòng thép i vít c g c ng
nh m m qua ng ng i v i

ng, bê tông, v.v ... C c h  vào 
lòng t b ng hai lo i l c: L c ép và L c xoay (Hình 
8). S ng các rang vít ph  thu ng kính 
c c, giá tr N - SPT i c a n n c

Hình 8. -Press

B ng 1. S i vít trên 1 vòng vít c
Bùn, ,
sét
N-value <=50

N-value <=200
<100mm

200=<N-value<50 
N-value <=500 

Bê-
thépreinforcement bars 

500<=N-
value<1,500

Ø 500mm 2 3 4 6

Ø 800 mm 3 4 6 8
Ø 900 mm 3 6 8 10
Ø 1,000 mm 4 6 8 10

Ø 1,200 mm 4 6 10 12
Ø 1,300 mm 5 8 10 14

Ø 1,400 mm 5 8 12 16
Ø 1,500 mm 5 8 12 16
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c a các ng ng i v t (B ng 1). Bên trong lòng c c
ng, các ng thép nh nh c c 

xu ng chân c c c k t n i v i h th ng xói 
c. H th ng xói c b n tia c áp l c cao vào 
c c ng t b  d n t c gây khó 

thi công c c. 

4.2. Gyro Piler
Gyropiler là máy ép c c dùngcho c c ng ván thép 

nêu trên. Nó có cùng nguyên lý ho ng
gi máy Silent Piler s  d ng cho c c ván. Các 
chân k p c a Gyro Piler m  r ng bên trong hàng c c
ng c hoàn thành  làm b  ph n l c cho máy, 

giúp máy t  l p, t  hành và thi công các c c ti p theo.
Các thi t b n c n thi
máy ép c c Gyro Piler, h th ng xói c có ho c
không có b ngu n v i h u ph i khí, c n c u. 

5. K t c u Implant 
5.1. T ng quan 
S  nóng lên toàn c u là s  nóng lên liên t c c a trái 

t do s ng và m t ki m soát c a quá trình 
công nghi p hóa, c Liên Hi p Qu c nh là 
thách th c nghiêm tr ng nh t trong th  k  này. Giken 
Ltd là m t trong nh ng nhà ch  t o  xu t
các gi i pháp gi m thi ng c a thiên tai ch  y u
phát sinh t  s  nóng lên toàn c

 xu t và hi n th c hóa m t k  thu t v i k t c u sáng 
t t tên là K t c u Implant. K t c u Implant 
là m t b ng c c ván ng thép ch c ch n và b n
v ng c thi công h c cb -in
(Hình 10).
Các c c c c  t o thành 
m t c u trúc h p th  v i lòng  thanh m t
c u trúc c c k i và v
c a nó ngay c  trong các hi ng thiên tai kh c
nghi t t hay sóng th n. Nh t B n, nhi u

tuy  s  sau Th m h a t sóng th n
mi Nh t B u h t các 

có k t b  móng b m trên m t mà 
không h có ph n k t c u trúc 
gi  b ng cho ph n trên (Hình 9) a,
nh ng lo i k t c u ng n  lún l n. T t
c  các lý do trên làm cho móng tr ng l c khó ch ng
ch i v i nh ng t i tr ng bên ngoài quá l n. Trong 

t c u trúc Implant có th kh c ph c
nh ng v này. 

S  khác bi t gi a k t c u Implant c a GIKEN và 
ng tr ng l c c th  hóa b ng

cách s  d ng th  nghi m tái hi n sóng th n. Các mô 
hình k t c u Implant và k t c u móng tr ng l c ( ng 
chìm bê-tông) dung trong th  nghi c th c hi n

t l 1/33. 
K t c u
Implant  

b n i Di n tích 
xây d ng

Cao Cao Nh

Móng tr ng 
l c

Th p Th p L n

c tính chính c a K t c u Implant: 
K t c u trúc tr ng l n th ng có th c xây 

d ng b ng cách s  d ng các v t li u xây d ng ph
thông t và bê-tông, v i nh ngk  thu
gi n t. Tuy nhiên, k t c u tr ng l c l i
h i di n tích l n và trình t  xây d ng ph c t u
này d c d b ho c nâng c p
công trình, vì th  k t c u tr ng l c th c hi n trên 

Trái l i, v i k t c u trúc Implant, 
v t li u ch u bi n d ng c c m tr c ti p vào lòng 

t v i di n tích quy trình xây d ng chi m d ng t i
thi n. k t c u
Implant có th  d c d  b  c m sâu hay gia c
trong su i thi t k  thi t k  tái s
d ng và nâng c p công trình

6. H th ng giám sát ép c c Press-in
Máy ép c c Silent Piler c a GIKEN c trang b  công 
ngh  giám sát ép c c toàn di n (Press-in Piling Total 
System [PPTSTM]), u ki n
n t n trong quá trình ép c c nh m th c hi n
các phân tích tính toán. D li u ép c c ph n h i trong 
quá trình ép c c có th c liên k t v i d li u l

 t c ép, mô-men xo n c
khoan, l c nh  sâu  giúp t u ki n v n hanh 
máy. Serie F c a Giken Silent Pilers là thi t b  t ng 
hóa m t ph n cho phép l p l i thao tác ép c c t
mà không ph  thu u ki n hi ng và k

i v t i thi u hóal i do con i. 
K  t m  ki n toàn c a các 
tuy n ch a chúng khi tr n t liên 
t c quan tr c i t  xa, d a

Hình 9. M n p trong th m h a
t sóng th 2011

Hình 10. Công trình ng k t c u Implant 
Iwata Nh t B n.
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trên d li ng t  các thi t b c l t bên 
trong . 
7. K t lu n 
K  t  khi thành l p n nay, Giken liên  t c th  thách  
v i các v  trong ngành xây d
pháp xây d ng thông qua tri t lý c cách m ng xây 
d a trên n n t ng là c trong 
Nguyên lý Press-In. Giken ng h y cu c
Cách m ng Xây d ng nh m thi t l p m t tiêu chu n
m c truy n th ng c a ngành xây 
d ng. Giken cung c p công ngh  tiên ti n b t ngu n
t  nh ng nguyên t c c -In  
vi t. "Cu c Cách m ng xây d ng" s  giúp phá v
xi ng xích c a các khái ni  và n m t th
gi i quan m i c a ngành xây d ng toàn c
g t hái thành công t c gia và ti p t c m
r ng trên  toàn th gi i.  
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chia s nh ng thông tin m i nh t v tình 
hình áp d ng khoa h c k thu t trong 
ngành xây d ng Nh
gi i t i c ng nh i làm xây 
d ng và các b n sinh viên tr giúp 
chúng ta có th hình dung ra m t di n m o
m i c a ngành xây d ng trong th i
công nghi p 4.0. 

https://doi.org/10.15625/vap.2021.0015

Gi i h n nào cho công ngh và k thu t
xây d ng

Nguy n Th Th o Vân

Nhân viên phòng chi c công ngh n
xây d ng t i Nh t B n

TÓM T T:
S phát tri n m nh m c a công ngh thông tin, AI, IoT, công ngh
th c t o, th c t ng, th c t h n h n
nh i có th xem là m t cu c cách m ng trong nhi u
ngành ngh s n xu t công, nông nghi ch v . Ngành 
xây d m ngoài xu th c bi t trong b i c nh
l ng trong ngành xây d ng suy gi m m t s c

t B n. M t khác, ngành xây d t trong nh ng 
ngành có t l tai n ng cao nh ng
d ng nh ng gi i pháp thay th cho s ng tr c ti p c a con 

i trong m t s hoàn c c thù là vô cùng c n thi t
gi m thi u nh ng thi t h i v i. Trong bài vi t này, m t s

ví d v nh ng ng d ng m i c a khoa h c công ngh
v c xây d ng s c gi i thi ng
phát tri n c l i câu h i li u ngành 
xây d ng có còn ch gi i h n trong nh ng khái ni m truy n th ng.

T khóa: BIM/CIM, IoT, AR/VR/MR trong xây d ng

1. Gi i thi u
Trong nh g phát tri n m nh m c a công ngh
thông tin, AI, IoT, công ngh th c t o (VR), th c t ng 
(AR), th c t h n h n nh i có th
xem là m t cu c cách m ng trong nhi u ngành ngh s n xu t công 
nghi p, nông nghi ch v . Ngành xây d
không n m ngoài xu th c bi t trong b i c nh l ng lao 

ng trong ngành xây d ng suy gi m m t s t B n. 
M t khác, ngành xây d t trong nh ng ngành có t l
tai n ng cao nh ng d ng nh ng gi i
pháp thay th cho s ng tr c ti p c i trong m t
s hoàn c c thù là vô cùng c n thi gi m thi u
nh ng thi t h i v i.

m t khía c nh khác, ngành xây d ng v n v c bi n là 
m ng v t v , b n và nguy hi p l i
không cao so v i nhi u ngành ngh khác. Trong nh n

ng các b n tr l a ch n h c ngành xây d ng t i các 
i h u này d n s

thi u h t l ng trong ngành xây d
g n, ngay c i v i m t v i s
già hóa dân s n m t cái nhìn 
m i v ngành xây d ng là vô cùng c n thi c bi t trong th i
công ngh 4.0, khi khoa h c công ngh i m nh
m di n m o c a r t nhi u ngành ngh . Vi c áp d ng nh ng khoa 
h c k thu t m i, hi giúp 
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ngành xây d i t t v , b n, nguy hi
p, ngh  có th  c nh

tranh v i các ngành ngh  khác trong vi c thu hút 
ngu n nhân l c bi t là nhân l c ch ng cao. 

Trong bài vi t này, tác gi  s  gi i thi u khái quát v
tình hình ng d ng khoa h c công ngh  trong ngành 
xây d ng và m t s  ví d  tiêu bi u v  nh ng ng d ng 
m i nh t c a khoa h c công ngh  trong ngành này, 

ng th  phân tích m t s m c
có th ng ng d ng này vào ngành xây d ng
Vi t Nam. 

2. B i c nh c a vi c ng d ng khoa h c công ngh
trong ngành xây d ng
Già hóa dân s  n i c m mà nhi c
phát tri i m t. Hi ng này n
ra trên t t c  các khu v c và  các qu c gia v i các t c

 khác nhau. Già hóa dân s t
n, bao g c có nhóm 

dân s tr o. Hi n nay, có 7 trong s c
i già là n

[1]. M ng h n hình là Nh t B n v
tri u i t 65 tu i tr lên.  

T  già hóa nhanh chóng khi n Nh t B ào 
tình tr ng thi u h ng nghiêm tr ng trong nhi u
ngành ngh , ng. S  thi u h t
l t ra yêu c u v vi c ph i 

ng p l i s thi u h t này.  

Ngành xây d t trong nh ng ngành có t
l  s  v  tai n ng cao nh t. Bi  1 so sánh 
gi a t ng s i b  vong do tai n n lao 

ng trong ngành xây d ng so v i t ng s  v  trong t t
c  các ngành ngh c th ng kê t n

Có th th y trong c n th ng kê, 
t ng s i b  vong do tai n ng
trong ngành xây d ng luôn chi t ph n ba
t ng s  v t nguyên nhân d n s

ng mu n tham gia vào ngành xây 
d ng ngày càng gi m. Vi c ng d ng khoa h c công 
ngh có th thay th s ng tr c ti p c a con 

i trong nh ng hoàn c ng nguy hi m và 
kh c nghi  d ng robot hay thi t b  không 

i lái là m t gi u cho v  này.  

V n thu nh p c ng, thu nh p
trong ngành xây d ng còn th p so v i nhi u ngành 
khác (Hình 2a,b). Công vi c v t v , nguy hi
thu nh p l ng là nguyên nhân hàng 

Hình 1. So sánh s ng trong ngành xây d ng v i t ng s
vong trong t t c các ngành (theo s li u th ng kê c a Hi p h i phòng ch ng tai n ng ngành 

xây d ng Nh t B n)
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u d n s  kém h p d n c a ngành xây d i
v c bi t là v i l c ng 
tr th i 4.0, khi mà có r t nhi u nh ng ngành ngh
m t phá v  phong cách làm vi c, môi 

ng làm vi c và thu nh c ng d ng
khoa h c công ngh  cao s t lao 

ng th p c ng, 
m th ng ngoài gi , giúp 

ng có thêm th i gian ngh c h i
s c kh e. M t khác, vi c áp d ng khoa h c công ngh

i cách nhìn v  ngành xây d
t ra kh i nh ng khái ni m truy n th ng 

t thép khô khan, n ng n n v i m t
ngành xây d ng thông minh, hi i và nh  nhàng 

3. M t s  ví d  tiêu bi u v nh ng ng d ng m i
nh t c a khoa h c công ngh  trong ngành xây d ng
3.1. ng d ng robot trong vi c l p t c t thép 
Trong xây d n thi công c t thép v
h i nhi u nhân l c và th ng th

ng x y ra l c
i s  t  m  và c n th n. Vi c s  d ng  t

n này s  gi i quy c t t c
nh ng v  nói trên. H th ng RobotarasTM

(a)

(b)

Hình 2. So sánh thu nh a các ngành ngh tu i t n 70 tu i
Nh t B n (theo s li u công b trên trang web c a công ty Quick Co., Ltd.). a) Nam gi i và b)N gi i. 
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(ROBOT Arm Rebar Assembly System) c phát 
tri n và gi i thi u b i công ty Sumitomo Mitsui 
Construction Co., Ltd. là m t ví d . th ng t

ng th c hi n vi c l p ráp c t thép b ng vi c s  d ng
t gi t c (Hình 3(a)) t c t thép 

vào v  trí thi t k t b  bu c  (Hình 3(b)),
hai thi t b c g u c a cánh tay robot. 
H th ng này l c áp d ng cho các k t
c ng s t có b n và 

c s n xu t hàng lo t t i các nhà máy. 

V i vi c s  d ng h th ng này, công vi c s p x p các 
thanh c t thép và bu c thép c th c hi n b ng máy, 

i c i có th c lo i b  và công 
vi m b o. V ti t ki m s ng, trong 
công vi c l p ráp c t thép c a các t ng ray, 

ng, c n kho ng 20  

t trung bình là 1,55 t m / ngày / 
i. B ng cách s  d ng h th ng này, ch  c n hai 

công nhân làm vi c t trung bình là 2,40 t m 
i (Hình 4). Nh t ki c kho ng 

50% s ng và ti t ki m nhân công so v i vi c

công nhân l p ráp c t thép thông 
h th ng này có th  t ng cung c p, s p x p và liên 
k t các thanh c t thép ch  b ng cách nh n công t c, 

t trong công vi c l p ráp thanh c t
thép.  

Có th th t thép s  d ng 
i l i ích v  nhi u m t so v

pháp truy n th ng. Tuy nhiên, th m hi n t i, 
i ch  phù h p v i vi c s n xu t

các c u ki n bê tông c n, có c u t o c t
thép không quá ph c t c s n xu t hàng lo t
trong nhà máy. 

3.2. ng d ng c a công ngh th c t  h n h p và 
kính HoloLens 
Trong nh th c t o (VR), 
th c t ng (AR), và th c t  h n h
th c s  t o ra nh i m nh m  trong r t nhi u
ngành ngh , n i b t nh t là trong n n công nghi p gi i

n t , bán l , v.v.. Tuy có ph n
mu i nh ng ngành khác trong vi c ng
d

(a) (b)

Hình 3. H th ng t ng l t c t thép RobotarasTM (ROBOT Arm Rebar Assembly System)
(Hình c tham kh o trong tài li u gi i thi u s n ph m cung c p b i công ty Sumitomo Mitsui 

Construction Co., Ltd.). a) Thi t b gi t c t thép và b)Thi t b bu c thép.

Hình 4. So sánh v ng gi t c t thép truy n th ng và s d ng 
h th ng RobotarasTM (Hình c tham kh o trong tài li u gi i thi u s n ph m cung c p b i

công ty Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd).

Ph ng ph p truy n th ng S d ng RobotarasTM
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d n có nh t phá v i nh ng công ngh  m i
s  d ng VR/AR/MR, t o ra nh ng i toàn di n 
v  cách th u qu t 
công vi c.
Trong ph n này, m t s  ví d  v vi c ng d ng k t h p
công ngh  VR/AR/MR v i công c  là kính HoloLens 
(m t s n ph m c a Microsoft) trong ngành xây d ng
s c gi i thi c công ngh
th c s i ngành xây d nào. 
  
M t ví d  v ng d ng c a công ngh th c t  h n h p
(MR) trong ngành xây d ng là GyroEye Holo, m t

ng d c phát tri n và gi i thi u b i công ty 
Informatix Inc. 

a) a công trình t  BIM/CIM ra 
ngoài th c t

Công ngh th c t  h n h p (MR) có th
nh ng mô hình BIM/CIM 3D c a công trình t  máy 
tính ra th a  t  l th c v  xác th c và tr c
quan r t cao (Hình 5). 

Công c  này giúp ích r t nhi u trong các ho ng 
p d  án, thi t k n chu n b  m t

b ng thi công cho t i ki m tra v trí công trình sau khi 
M t khác, cùng v c tích 

h p trong mô hình BIM/CIM, vi c ki m tra giám sát 
tr c quan, nhanh chóng và 

d  n m b t nhi u so v i vi c ch  s
d ng b n v gi y.  

b) ng d ng công ngh th c t  h n h p và kính 
HoloLens trong thi công c t thép 

Vi c s  d ng k t h p gi a công ngh th c t  h n h p
MR và kính HoloLens giúp chung ta có th
hình b  trí c t thép t  BIM/CIM (Hình 6(a)) ra th c t
(Hình 6(b)), ph c v cho vi c thi công c t thép. 

B ng vi c có th  v a nhìn theo mô hình b  trí c t thép 
3D ngay trong th c t ng thi công, k
công nhân có th  d nh v  trí b  trí các 

i chi u v  trí 
t thép sau khi thi công v i v  trí thi t k  trong giai 
n ki m tra giám sát. So v i vi c ph i t i t ng v  trí 

c, ki m tra theo cách truy n th ng
th c là m c ngo t trong công ngh  thi 

công xây d ng. Công ngh này giúp cho vi c thi công 
c t thép trên công tr ng t n ít công s c, nh  nhàng 

Hình 5. Công ngh a công trình ra ngoài th c t (https://ken-
it.world/success/2019/11/kuzuryu-river-bridge.html)

(a) (b)

Hình 6. ng d ng c a công ngh th c t h n h p (MR) và kính HoloLens trong thi công c t thép (hình nh 
tham kh o t tài li u gi i thi u s n ph m c a công ty Informatix Inc.). a) Mô hình b trí c t thép 3D và b) 

Mô hình b trí c c t nh s d ng công nghê MR và kính HoloLens.
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và có ph n thú v  M t khác, các 
hình nh ki m tra th c t  t i hi ng nhìn qua kính 
HoloLens có th c chia s  theo th i gian th c v i
m t thi t b  khác thông qua k t n i Internet (Hình 8). 

y, k m tra ho c ch
 theo dõi và n m b t thông tin 

v n thi công c t thép theo th i gian th c dù 
không tr c ti p có m t t ng thi công. 

c) ng d ng công ngh th c t  h n h p và kính 
HoloLens trong vi c ki c ván 
khuôn

 bê tông, vi c ki m tra b  trí c t thép và 
c c a ván khuôn là c n thi t. T

n nay, th c hi n vi c ng s
c n hai i cùng làm vi c, c dây ho c

c t  l c ván khuôn, ghi k t qu vào
phi u hi ng và o biên b n báo cáo ki m

Hình 7. K d
ki chính xác c a vi t c t thép (hình 
nh tham kh o t tài li u gi i thi u s n ph m c a

công ty Informatix Inc.)

Hình 8. Chia s hình nh ki m tra th c t t i hi n
ng nhìn qua kính HoloLens v i m t bên không 

có m t t ng thi công thông qua k t n i
Internet (hình nh tham kh o t tài li u gi i thi u

s n ph m c a công ty Informatix Inc.)

(a) (b)

Hình 9. ng d ng c a GyroEye Holo và thi t b MR HoloLens trong vi c ván khuôn (hình 
nh tham kh o t tài li u gi i thi u s n ph m c a công ty Informatix Inc.). a) D li u CIM c a ván khuôn 

t c u th c, k c hi n vi c b ng các thao tác di chuy n tay trong môi 
ng th c t h n h n th ng th c t h n h p.

Hình 10. c t ng xu i d ng m t b n báo cáo m t thi t b c
k t n i qua Internet (hình nh tham kh o t tài li u gi i thi u s n ph m c a công ty Informatix Inc.)
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tra ch ng ván khuôn khi tr  v Tuy 
nhiên, trong nh ng tình hu khi ván khuôn 
nh ho c nh ng c ch n, ho c
khi c c a ván khuôn dài và có kh

c dây s  b  võng  gi a, s  c i
h tr . Vì v y, cách làm truy n th i khá 
nhi u th i gian và công s c.M t trong nh ng ng
d ng công ngh y nhanh quá trình ki m tra 

c s  d ng k t h p ph n
m c phát tri n và gi i thi u b i 
công ty Informatix Inc.) k t h p v i thi t b  MR 
HoloLens. li u CIM c a

t chính xác trên k t c u th c ngoài 
hi ng (Hình 9(a))  d ng kính 
HoloLens và có th c gi m tùy ý 
ch  b ng các c m nh

- t ngón tay cái và ngón tr  l i v i
nhau) (Hình 9(b)). Không nh ng th , k t qu c
t ng xu i d ng biên b n ki m tra t i m t
thi t b c k t n i qua Internet (Hình 10). 

c th c hi n c nh  s  t c
t các d li u  chính xác cao vào k t c u

th c. 

Trên th c t c s  d c
bên trong c c khi b  trí c t thép và 

c c a t ng ph n c a m t c t ngang c a d m
c ng, công vi

c th c hi n b i nhi n này ch
i m t k thu
c bi t phù h p v i nh c

b  trí  v  nguy hi m cho công nhân 
n u c n ph i leo trèo. 

d) ng d ng công ngh th c t  h n h p và kính 
HoloLens trong vi c h tr  l t thi t b

M t ng d ng n i b t khác c a công ngh th c t  h n
h p (MR) k t h p v c
ki m tra s a các v  trí l ch , b  móng, 
v.v. so v i v  trí thi t b  t i hi c khi l p

t (Hình 11).  

nhìn tr  t ng th  công trình khi l p thi t
b , giúp h  d  dàng hình dung v  trí c a t ng thi t b
trong qua trình l t ng d ng r t

Hình 11. Mô hình 3D c a thi t b
th c t nh công ngh MR (hình nh tham kh o t

tài li u gi i thi u s n ph m c a công ty Visual 
Live 3D LLC)

Hình 12. ng d ng c a công ngh th c t h n
h p trong vi c ki ng l p

t thi t b (hình nh tham kh o t tài li u gi i
thi u s n ph m c a công ty Visual Live 3D LLC)

Hình 13. ng d ng c a công ngh th c t h n
h p và kính HoloLens trong vi u v trí 

thi t b khi l t (hình nh tham kh o t Bentley 
Systems, Incorporated)

Hình 14. ng d ng k t h p gi a MR, GIS, và 
BIM giúp hi n th v trí m ng ng
theo th i gian th c không gian th c (hình nh

tham kh o t vGIS Inc.)
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hi u qu  trong vi c ti t ki m th i gian và công s c khi 
ki m tra, so sánh v  trí c a các thi t b  sau khi l t
v i v c thi t k  (Install Verification - QA/QC) 
(Hình 12). 

e) ng d ng công ngh th c t  h n h p và kính 
HoloLens trong vi c u v  trí c u ki n ho c
thi t b

M t ng d ng khác c a công ngh th c t  h n h p
tr  trong vi u v  trí c u ki n

nh ng v  trí c c trong thi công móng, hay v  trí ng 
ng, thi t b  khi l p t, v.v. (Hình 13). 

này giúp ti t ki c r t nhi u nhân l c và th i gian 
vì không c n ph i dùng các thi t b nh v c
tr c ti p.

Ngoài ra, b ng vi c k t h p gi a công ngh  MR, GIS, 
và BIM, chúng ta còn có th nh v c v  trí c a các 
thi t b  h  t  ga, h p k  thu t, ng ng, 
v.v. t, trong m t không gian 
r ng (Hình 14). ng d c bi t hi u qu trong 
vi c b o trì, s a ch a các h th ng thi t b  h  t ng 

c chôn ng t.

3.3. ng d ng c a AI trong vi c ki m tra c t thép 
sau khi thi công 
Trong nh  trí tu  nhân t o

c ng d ng r ng rãi trong nhi u ngành 
ngh  t  giáo d c, y h n s n xu t công nghi p,
d ch v i v i ngành xây d ng, tuy mu
ngành ngh t s ng d ng c a 

c phát tri n và gi i thi u. M t trong s
ng d ng AI trong vi c ki m tra c t thép sau khi 

c phát tri n b i công ty International 
Technology Transfer Corporation (ITT).  

V i m t s ng l n các thanh c c b  trí 
d c trên di n tích r ng, s  là m t nhi m v  khó 

 ki m tra t t c  các thanh c t thép v ng
kính, kho ng cách, s ng khi ki m tra t i công 

ng. Công ngh  s  d i lái 
c s  d ti t ki m s ng và 

rút ng n th i gian làm vi c. Hàng lo t b c nh c a c t
c ch p b ng drone t

trên cao (Hình 15).  

D li u  l p mô hình 3D b ng
iWitnessPRO (ph n m c phát tri n b i ITT), và 

ng kính các thanh c t thép và kho ng cách s p x p

Hình 15. ch p nh c t thép sau khi thi công
(https://ken-it.world/success/2019/11/kuzuryu-river-bridge.html)

Hình 16. Ph n m m t ng kính và kho ng xu t k t
qu i d ng file Excel (https://ken-it.world/success/2019/11/kuzuryu-river-bridge.html)
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ng b c
phát tri n b i ITT). K t qu ng kính và 
kho t c c trích xu t t i
d ng file Excel (Hình 16).  AI 

c áp d  t
vi c b  trí c t và th  hi n k t
qu

giúp gi  nhân công và th i gian c n
thi t cho vi c ki m tra c t thép sau khi thi công. M t
khác, do s  d ng drone và ph n m m phân tích trên 
máy tính nên vi c ki m tra v  trí c t thép có th c
th c hi n tho i mái trong m nh
trong mùa hè nóng b c u này có th  góp ph n c i
thi t.  

3.4. ng d ng c a internet k t n i v n v t (IoT) 
V i vi  d c k t
n u khi n các thi t b  t c áp d ng trong 
nhi u công vi c. Vi c k t n u khi n t

c áp d ng trong ngành xây d ng. 

Obayashi c a Nh t B m thành công mô 
u khi n t  xa thi t b  thi công s  d ng h th ng 

ng th h  5G (Hình 17). 

Vào th m x y ra th m h t l t b ng
n, v.v., vi c c n ph i nhanh chóng 

ph c h  h  t ng xã h ng giao thông, 
c u c ng là vô cùng c p thi t. Tuy nhiên, nh ng khu 
v c này luôn ti m n r t nhi u r i ro, nguy hi m c a
nh ng th m h a th  c p (do n t b  m t nh
nên s t l  có th  còn ti p t c x y ra). Vi

i vào nh ng khu v tr c ti p thi công 
ph c h i s t l  là vô cùng nguy hi m.
th u khi n t  xa cho máy móc xây d ng c
xem xét s  d m b o an toàn. Tuy nhiên, các 
h th u khi n t  xa s  d ng Wi-Fi hi n nay có 

tr th i gian gi a vi c u khi n máy móc xây 
d ng t  xa và truy n hình u này gây r t nhi u

i i v n hành và gi m hi u qu
công vi c.

Th  nghi m th
chính c a 5G, ch ng h  truy n cao, dung 

ng cao và tr th u khi n t  xa hai máy 
xây d ng khác nhau, m t máy xúc l t và m t xe ch ,
và ti n hành v n chuy n cát thành công. T ng c ng

c l t trên hai máy xây d
truy n hình nh và d li u âm thanh theo th i gian th c
b ng cách s  d ng 5G. Th  nghi ng minh 
r u khi n t  xa có th c th c hi

i các ho ng t i hi ng a, xem 
ng h p không th  s  d ng truy n cáp

quang vào th m x y ra th m h a, các tr m phát 
5G d ng tr c ti p t i hi ng có th  k t n i v i 

u khi n t xa  kho ng 750 mét 
thông qua m u vào không dây (wireless entrance 
network). Ngoài ra, m t tr m phát 5G  t

c s  d ng  xây d ng m u khi n t xa
u này ch ng t  r ng m u

khi n t  xa có th c xây d ng ngay l p t c t i các 
khu v c b ng b i th m h
vi c ph c h i có th c ti n hành nhanh chóng và 
an toàn. th u khi n b ng gi ng

c gi i thi
v c xây d ng ICT Nh t B n và máy móc xây d ng 
s  d ng h th c v n hành thành công t
xa ch  b ng h th u khi n b ng gi ng nói. Th
nghi m này kh nh r ng h th ng cho phép m t

i v n hành có th  v ng th i hai máy xây 
d u này giúp p cho vi c thi u công nhân 
xây d ng lành ngh  và góp ph n nâng cao hi u qu
công vi c.

4. M t s  có th ng ng d ng 
công ngh cao vào ngành xây d ng vi t nam 

 có th ng ng d ng khoa h c công ngh
m i vào ngành xây d ng, bên c nh vi c s  h u nh ng

Hình 17. Các thi t b u khi n t xa thông qua m ng 5G 
(https://www.nec.com/en/press/201901/global_20190128_01.html)
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công ngh  và thi t b  hi i ph c v tr c ti p cho 
các d  án, vi m b o có th  cung c p m

i nh ng công ngh  hi i này 
t. M t s m c có

th  xây d ng m y
vi c ng d ng khoa h c k  thu t cao trong ngành xây 
d

Th ng nh ng b hóa t
 có th ng d ng nh ng thi t b  t ng h

robot, IoT, s th ng nh ng b  là m t y u t  quy t
nh. Do v y c n t th ng nh ng b  trong 

t t c n thi công.  

Tiêu chu n hóa c  qu c gia, qu c t
Trong vi c ng d ng nh ng k  thu t và thi t b  máy 
móc hi i, vi c chia s , xu t nh p kh u công ngh ,
thi t b  gi a các qu c gia là r t ph  bi n. M t khác, 
trong th  gi i hi n nay, vi c các công ty xây d ng
nhi c cùng tham gia thi t k , thi công m t công 
trình ng xuyên di n ra  t u
ki n thu n l i nh t cho vi c i và h p tác qu c
t , tiêu chu n hóa trong xây d ng  c  qu c t  là 
c n thi t. T ch c qu c t  BuildingSMART là m t ví 
d  cho nh ng n  l y quá trình chuy i k
thu t s  c a ngành xây d ng, và n s  c i ti n
b ng cách t o ra và áp d ng các gi i pháp và tiêu chu n
qu c t  m  cho vi c xây d ng các công trình dân d ng

 h  t c bi t, s th ng nh t trong 
các tiêu chu n, quy chu n, quy cách s n ph m trong 
cùng m t qu c gia còn c n thi n a. Ví d , s

a các ph n m m, các s n ph m k t n i 
thi t b công nghê,v.v..

BIM/CIM  
M t trong nh u tiên trong quá trình nâng 
cao hi u qu s n xu t trong ngành xây d
gi m thi u nh ng l i trong quá trình thi t k , thi công 

ng mô hình BIM/CIM.  
c n n móng cho ng d ng c a

nhi u công ngh  n c t o, th c t ng, 
th c t h n h p. Vi  nên ph  bi n
và b t bu c trong thi t k , thi công và qu n lý v n hành, 
b ng nhi u qu c gia. 

i m  c a l ng
ng trong ngành xây d ng

V i nh ng ng d ng c a khoa h c k  thu t, gi
i k ng không ch n làm vi c

v i nh ng v t li u, thi t b  thi công truy n th ng. Vi c
áp d ng các công ngh VR/AR/MR, IoT, AI, hay 
kính ng c i thi
k u ki n làm vi c. Tuy nhiên, nh ng 

ng d i toàn di n cách th c làm 
vi ng ph i có s  hi u bi t v
khoa h c, công ngh , th m chí, c n nh ng ki n
th c v  công ngh  thông tin, l p trình, mô hình hóa, 

nh ng k  làm vi c trong 
ngành xây d i
thêm k n th c v  nh ng công ngh , k
thu t m có th theo k p v i s phát tri n này.  

5. L i k t 
Qua lo t ví d  v  nh ng ng d ng c a khoa h c k
thu t trong ngành xây d c gi i thi u trong bài 
vi t, chúng ta có th th y, cách m ng công nghi p 4.0 

i m nh m di n m o c a nhi u ngành ngh ,
d ng. Nh ng ng d ng khoa 

h c công ngh  này không nh
su ng, c i thi u ki n làm vi c c i

i toàn di
công, i hình nh ngành xây d ng t t v ,
b n, nguy hi p, ngh
Vi c s  d ng nh ng thi t b  k  thu t cao trong ngành 
xây d
giúp ngành xây d ng tr  nên thú v  m t khía 
c nh khác, t t c  nh ng y u t
thêm s  h p d n c a ngành xây d ng trong cu

ng gi a b i c nh l ng lao 
ng gi m d n. M t khác, chúng ta 

th y r ng, gi i gi a ngành 
xây d ng và nh ng ngành ngh công ngh

n b  phá v . Trong n n công nghi p
4.0, m t k ng hoàn toàn có th ng th i là 
m t k ng
trong ngành xây d i
d i k n th  b t k p v i s  phát tri n và 

i m i này. 

Tài li u tham kh o
[1]  Qu  dân s  Liên H p Qu c, và T ch c H tr

i cao tu i Qu c t , Báo cáo tóm t t: Già 
hóa trong Th  k  21-Thành t u và Thách th c", 
Qu  dân s  Liên H p Qu c (UNFPA), New York 
và T ch c H tr i cao tu i qu c t
(HelpAge International), London ch u trách 
nhi m xu t b n, 2012.
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Công ngh kh o sát n t
c a công ty Jibannet 

Murayama Shunichiro

ng, Vi t Nam

TÓM T T:
Trong công tác kh o sát m t b ng khi thi công xây d ng công 
trình, vi c kh o sát l p n n không th thi c
bi t Nh t B ng xuyên x y ra s t l t

t, vi c kh o sát m t là công vi c quan tr m
b i dân. Nh ng thông tin n t thu th p

c qua ki m tra m t h u ích cho vi c lên k ho ch 
c i t o n n theo t a ch c thi t k
tòa nhà t t này t p trung gi i thi u m t s công 
ngh kh o sát n t do Jibannet phát tri n. Các công ngh này 
bao g m công ngh kh o sát n t , công ngh a
ch n Eye® và công ngh b an toàn m t ® PRO.

T khóa: Kh o sát n t, iGP®, m a ch n®, b an
toàn m t ® PRO

1. Công ngh kh o sát n t
m b o an toàn lâu dài, công ngh này b u v i vi c

kh o sát m t b ng v tin c y cao, qu n lý t ng th quá trình 
phân tích m t b ng tiên ti n d u lu nh và 
tiêu chu n liên quan, kh o sát c i ti ng xây d ng, 
ki m tra và tu s nh k và Công ngh này cung c
d a trên nguyên lý c a Tiêu chu n Công nghi p Nh t B n (JIS), 
b ng cách áp d i d a trên tr ng", v n
là l i th c a kh o sát th công.

iGP®, Máy kh o sát n t (hình 1)
a máy kh o sát n

Do công ty t phát tri n toàn b t n h th ng
d li u.
K t qu kh o sát th a có th c chuy i sang d
li u s và g i hi ng.
Lo i b các l i ghi d li u và gi m o d li u.
Do là h th ng d li u do công ty phát tri n, có các bi n
pháp ch ng rò r thông tin, giúp khách hàng an tâm.

M t trong nh a iGP®, máy kh o sát n t là 
m b o c c d ng th ng, c i thi ng nh t

c a k t qu kh o sát b ng cách xoay t th ng 
c a c n khoan là m t y u t quan tr ng trong vi m b o ch t

ng c a k t qu m b th ng c a c n
khoan b công r i iGP® l i
r n. Vi c xoay c c t ng hóa và có 
th th c các k t qu kh ng nh t, là kh
tin c y cao.

2. H th a ch n Eye® (hình 2)
Công ngh này là bi i phó v t b ng cách 

a ch a h th a
ch a ch n eye®"
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Không c
i)Ch  c t thi t b t, có th

t mà còn trên b  m t bê tông 
ho c b m t lát g ch.
Không phát ra ti ng n, rung ch n ho c khí th i
trong quá trình kh o
sát thân thi n v ng, không t o ra âm 
thanh ho ng t thi t b
Có th th c hi i gian ng n. M t
kho m.

Dùng h th a ch a ch n eye ®" 
có th bi t:

M rung ch n c a m t t m kh o sát. 
Ngay c  khi cùng m t tr t x y ra, ta có 
th  bi t li m kh o sát s  rung l c nhi u 

 so 
sánh giá tr c tính và giá tr i di n c m
kh o sát v i h  s  khu i m t 250m mesh 
do Vi n Nghiên c u Khoa h c Qu c gia v  Phòng 
ch ng Thiên tai công b . M  rung l c c a m t

t t u t  cân nh c
thi t k ch a ch n c a tòa nhà. 
Nh ng l i ích t vi c th c m r i ro c a
n t.

B ng cách tri a ch n eye®", ta có th  bi t
c m  rung l c c a t ng n u mà 

c n m rõ. B ng cách th c r i
ro c a n ng h p x y ra s  c , ki n trúc 

c th u xây d ng có th  xu t m t cách hi u
qu  thi t k  k t c u nhà  t i th m xây d ng m i, 
ki m tra m ch t, ho c gia c  thêm kh

t c a ngôi nhà hi n có cho gia ch . 

3. PRO
B  mô t  thông tin r i ro thiên tai, r t h u ích cho 
vi c d ng thiên tai. T m quan tr ng
c a ch c th  hi n qua vi c so sánh d li u r i
ro thiên tai v i th m h a th c t theo hình 3. 

Hình 3(a) là hình nh c a sông Chikuma b  l
l n t n
nh t trong l ch s  ghi nh n  nhi t

c n c cao nh t  thành ph
Nagano gây v
l t làm tích t t cát). Thi t h

m l ng tích t c. So sánh v i
hình 3(b), có th th y r ng khu v c d  báo r i ro trên 

 d  báo ng p l a B  an toàn m t® 
PRO và khu v m l y h ng ch u thi t h
bão g ng nhau. 

Hình 3 (c) là hình nh c a th m h a do tr n
i qu n Asaminami, 

thành ph  Hiroshima, t nh Hiroshima, n c c b
gây ra s t l t trên di n r ng. S t l  lan sang khu dân 

m trên d c gây thi t h i l n. Hình 3 (d) là d li u
t t l a B  an toàn m t

 d t l t
khu v c này. 

Hình 3 (e) cho th y ng c a tr
2018 x y ra  Hokkaido và ph a Iburi. 
T i qu n Kiyota, thành ph  Sapporo (tr t

 richter), hi ng hóa l ng v n ch  x y ra 
 các khu v c ven bi y ra 

các khu v t li
ng xá b i. T "b  cao" (hình 3 (f)) 

c a B  an toàn m t ® PRO, có th th y r ng
khu v c x y ra thiên tai là khu v c th

hóa l ng. 

Hình 1. Máy kh a ch t iGP 
https://jibannet.co.jp/igp/

Hình 2. H th a ch n eye® 
https://jibannet.co.jp/jishin-eye/
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Hình nh 3(g) là thi t h i do tr t
t, Công 

n hành kh o sát ki m tra m i quan h
gi a n t và thi t h i. Nhi u m  thi t h i khác 
nhau có th c quan sát trên m t con d c tho i. 

u ki n n t c a hai bên khác 
nhau. D a trên "b  d  báo rung ch n (ch  trên 
6)" (hình 3 (g)) c a B  an toàn m t ® PRO, 

m  thi t h i chung có th c d
a hình. Tuy nhiên, c u tra chi ti  xác 
nh chính xác m  nguy hi m t ng nhà. 

Ngoài ra, h th ng B  an toàn m t ® còn có 
ch m tra thông tin l ch s  c a n

a hình trong quá kh  hay m  d ng. Thông 
tin này khó mà bi c t  b  và nh hi n t i. Ví 

Hình 3. So sánh d li u th m h a th c t và d li u c a h th ng b an toàn n n t ®PRO

Hình 4. Hình nh khu v c Maihama, thành ph Urayasu qua t ng th i k (a): hi n t i, (b): 1979-1983 (c) 
c

(a) (b) (c)
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d , hình 4 (a) là hình nh v tinh hi n t i c a khu v c
Maihama c a thành ph
Resort. Hình 4 (b) là hình nh trên không c a khu v c
này t n cao t c d c
theo b  v c xây d ng. D a trên hình nh, chúng 
ta có th  phân bi c khu v c san l p và 

khu v c san l p. Hình nh trong 4 (c) là 
kho c. Chúng ta có th  bi t khu v c

c san l p b ng cách xem phiên b a
b a hình. Khu v c tô màu xanh lam là khu 
v c t ng là bi n.
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chính:

t
t

Email:canh@env.t.u-tokyo.ac.jp;
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-
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Giám sát -19 thông qua quan 

1 2

1

Tokyo, 
2 ,

- -CoV-

hình -CoV-
-19. G

vi rút SARS-CoV-2
nhân COVID-

.
vi rút SARS-CoV-2

- .

COVID-19 thông qua qua , trên các 
này

SARS-CoV-2 RNA
khi trong -19 (< 1/100.000

). ,  SARS-
CoV-2 ca COVID-

.  
-19 lây lan 

.

: COVID-19, SARS-CoV-

- -CoV-

vong [1]

,
rút SARS-CoV-

-19.

Vi rút SARS-CoV- trong
nhân COVID- [2].

-CoV-

vi rút SARS-CoV- g 18-50% [3].
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các 
-

COV- ,
 Tây 

Ban Nha, Hà Lan..vv). 
-CoV-

-
[2], [4].

-COV-
-19 trong 

-COV-

-19 thông qua 
-COV-2 

tích vi rút SARS-
COV-

-COV-

-

-CoV-

cao. -
CoV-

-19. Tuy nhiên, 

tích vi rút SARS-COV-2 trong i. Các nghiên 

cho vi rút trong khi vi rút SARS-COV-2 
SARS-CoV-2 có 

ng khi các vi rút 

lipid bao phía ngoài). M
rình phân 

vi rút SARS-CoV- .

-
CoV- , các quy trình phân tích vi rút  
SARS-CoV-2, 

-19 thông 
. 

2. Vi rút SARS-CoV-2 

SARS-CoV-
, Pháp, 

[2]. các 
-

CoV- 2.4 × 103

copies/L [5] .
SARS-CoV-2 RNA tr

-3.5× 104 copies/L
× 103 - 4.1× 104

copies/L [6], [7].

rút SARS-CoV-

-3.2× 105 [8], 104 - 106

[9] và 2.6 × 103 - 2.2× 106

[4]
COVID-

-CoV-

 Vi rút SARS-CoV-2 trong 

SARS-CoV-2 RNA
(copies/L)

[5] 2.4 × 103

[6] 1.2-3.5× 104

[7] < 6.0 × 103 - 4.1× 104

Tây Ban Nha [8] 1.1-3.2× 105

Pháp [9] 104 - 106

Hà Lan [4] 2.6 × 103 - 2.2× 106

[10] 3.1 × 103

vi rút SARS-CoV-2 trong 

h

- là 

này (không 
 so 

-CoV-

-CoV-
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PEG -
CoV-2 [6]. 

t 

Centricon Plus-70, 

Vi rút 

-CoV-2, nghiên 
 ( )

-CoV-2 do vi rút 
-

CoV-2. 

pháp PEG (30- cao
-36%). 

thành công trong 
-CoV-

SARS-CoV-

cho vi rút SARS-CoV-2 
P

30-50%
6-36%

t

-19
thông qua quan  vi rút SARS-CoV-2 trong 

khu 
. 

VID-

COVID-
[5],

2 ca 
COVID- -
CoV- trong vào ngày 14/4, 

ca COVID- -19 trên 
-19

-CoV-2 RNA.
-

-CoV-2 RNA

COVID-19 trên 100.000 dân. 

Toyama 
-CoV-2 RNA 

 xuyên 
-

-19 trên 100.000 ng
SARS-CoV-

-

SARS-CoV-2 RNA 
khi  <1.0 

ca COVID-19

-19

Tuy

COVID- ( )
Úc, SARS-CoV-

-19 cao trên 100 
ca/100.00 dân. 
Tây Ban Nha và Hà Lan, SARS-CoV-

COVID-19
-

19 khác nhau 
quy trình phân tích vi rút

giám sát 

hình COVID-19 

có 
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toàn 
-19 (

không ).  

Tuy nhiên
sát COVID-

ý túc xá, khu chung 

-19 

 So sánh k
-

[5] Yamanashi 4.4 ca COVID19/ 
100.000 

[7] Ishikawa 
và Toyama

<1 ca COVID19/ 
100.000 

Úc [11] Quenland 100 ca COVID19/ 
100.000 

Tây Ban Nha [8] Murcia

Hà Lan [4] Amsterdam,
Den Haag, 
Utrecht, 
Apeldoorn, 
Amersfoort, 
và Schiphol

COVID1

5
N B

(1) PTN 

-  chính: An toàn vi sinh 

- Website: http://www.envph.t.u-
tokyo.ac.jp/research

(2) PTN 

-  chính: 

hoa. 
- Website: https://waterqualitytohoku.com/en/

(3) PTN 
hokkaido 
-

- Website: 
https://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/water/E
nglish/E_index.html

(4)
Yamanashi  
-

- Website: 
https://www.eng.yamanashi.ac.jp/en/master/
civ_environmen_eng_m/
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Bài vi t này s gi i thi u v công ngh ch y xuôi dòng 
v i giá th b t bi n (Down-flow Hanging Sponge -

c phát tri n b i nhóm nghiên c u c a giáo 
i h c công ngh Nagaoka 

(Nagaoka University of Technology) t
hi n na ng d y i h c Tohoku, 
Nh t B n. Công ngh c ba yêu c u c n
có c a công ngh x c th i phi t

c p a công ngh
nhi t tr i các h th ng x lý 
nâng cao thô c th o lu n c th ph n

i). Công ngh c ng d ng
trong x c th i sinh ho c th i nông 
nghi p-công nghi p-nuôi thu h i s n t i nhi c

, Ai C p và Vi t Nam. 

1.1. Nguyên lý v m tiêu bi u
Công ngh t tên d a theo cách v n hành 
h th c th i c p vào t trên cao và theo tr ng
l c ch y xu - công ngh
l c sinh h c nh gi t (trickling filter), tuy nhiên DHS 
s d ng v t li u là các mi ng b t bi
b ng polyurethane v t li u r , không b phân hu
sinh h c, và nh v m c. K t c u
c a h th ng DHS là các mi ng b t bi n hình kh i
vuông treo thành d i d c g

u c a h th c
miêu t trong Hình 1.

c bi t c a h th ng này trong khi thi t k c n
m b o kho ng cách gi a các mi ng b t bi n nh m

ti p xúc gi c th i v i không khí, ch t ô 
nhi c th c lo i b b
sinh h c hi u khí mà không c n h th ng s c khí ph c
t t v
b aerotank bùn ho t tính (Activated Sludge Process 

ASP). V r ng chi m t ng
b t bi n có kh bùn ho t tính c bên 
trong và trên b m t v t li u giúp cho hai quá trình 
hi u khí và y m khí có th di n ra l t trên b m t

v t li n tích ti p xúc không khí l n và bên 
trong v t li u khi oxy b h n ch . M bùn trên 
mi ng b t bi n c y nhanh quá trình
phân hu sinh h c, rút ng n th c
th i. Dù th c th c rút ng n

c u trúc r ng c a mi ng b t bi
gi c bùn v i th i gian r 10 l n so 
v i h th ng bùn ho u ki n
các ch c th c vi 
sinh v t s d duy trì chuy n hoá n i bào, thay 

ng sinh kh i, vì v
trong quá trình v n hành DHS qua th c nghi m cho 
th y r ng r t ít so v i các h th ng x lý n c th i
khác [2]. Ngoài ra, quá trình x lý chính c a DHS ph
thu c vào th i gian và kh p xúc gi a không 

c th i d c theo dòng ch y t trên cao xu ng
nên h th c l t v i chi u cao 2 4
m, mà không yêu c u di n tích l i h th ng
ASP. Quá trình l t và kh ng h th

n và ch c n 4 6 tu h th ng v n
hành nh. V i nguyên lý v n, hi u
su t cao, ti t ki m v t b o
trì, và di n tích xây d ng, h th ng DHS là m t

các h th ng x lý nâng 
ng.

1.2. Các bi n th c a DHS
T 1995 t i nay, nhóm nghiên c u c
phát tri n sáu bi n th c t tên l t
t G1 t i G6. Hình d ng c a v t li u chính mi ng
b t bi n (polyurethane sponge) và cách b trí s p x p
chúng trong h th ng x lý th c t t quy mô phòng 
thí nghi m t i quy mô công nghi c c i ti n

kh c ph m trong khi th c ti n v n
hành h th ng th i v m b o tính kinh t
trong thi t k .

Th h u tiên (G1) s d ng các kh i b t bi n
polyurethane hình l c

c n i v i nhau b ng s i nilon 

H nh 1. và Harada, 2010 [1])
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thành d i d c [3]. Tuy nhiên k t c u này khó có th
nâng c p quy mô l n do k t n i b ng dây nilon làm
th công và các kh i b t bi n nh kém b n v c,
vi c phân b c th u trong c h th ng l

i quy mô phòng thí nghi m.

Th h DHS th i v hình dáng 
và cách n i các mi ng b t bi b c,
ch c công su t x i G1 và d
dàng s n xu c v i quy mô l n. Các kh i b t bi n

tam giác vuông cân có chi u dài 
là 75 cm và c c dính song 
song trên  hai m t c a t m plastic ph ng có chi u cao 
2 m [4]. Tuy nhiên, DHS-G2 v i thi c
vi c phân b c th u c h th ng và sinh 
kh i bám trên t m b t bi n G2 d b r

Th h DHS th ba (G3) không n i các mi ng b t bi n
d t k linh 
ho b l c sinh h ng

t li u r m, v.v., 
b ng các c c b t bi c bao b i nh a
polypropylene hình tr ng kính  2.7 cm và cao 

nh hình, tránh d n nén v t li u khi v t li u
ng c. Kh sinh kh i và b c, 

c th c c i thi n th
h a c u thành b i các mi ng b t bi
l nên DHS-G3 d dàng m r

m h n ch c a h th ng G3 là kh m b o
không khí ti c v c th x lý kém 

i b t bi n s p x p ng u nhiên 
trong b .

Th h DHS th p t c c i ti n t G3 
nh n ch t c h th ng 
do bùn tích t G3, thanh b t bi c b c

i nh a polypropylene hình tr ng kính 
u dài 50 cm. Các thanh b t bi n

c x p song song trên m t t ng, và các t c
tr ng lên nhau cách 0.7 1.0 cm thông khí, và xoay 
90o phân b c th i [5]. Th c t v n hành 
cho th m c a DHS-G4 là c u trúc các 

thanh b t bi n b bi n d ng trong b x lý do s c n ng 
c t r n tích t trên b m t và 
trong các thanh b t bi n.
Th h DHS th c c i ti n t ng
d ng vào quy mô x lý l u trúc c a t m G5 

ng cách dán 
nguyên t m b t bi n có b m t g p khúc, thay vì dán 
t ng thanh b t bi tam giác lên t m
plastic. Các t c treo song song trong khung 
và cách nhau kho ng 4 cm thành m t module. M t h
th ng hoàn ch nh s g m nhi u module x p ch ng lên 
nhau. Cách b trí và c u t o mi ng b t bi n này giúp 

tích b t bi n trong h th ng lên 55 57% t
36 38% G2, nh m nhi u th tích, 
h th ng x lý s nh g [6]. V c a h
th ng này là giá treo t m b t bi n s b u n cong ho c
các t m plastic kém b n b rách kh i giá treo sau vài 
tháng v c th m vào mi ng b t bi n s

ng t m b t bi .

Th h DHS th c phát tri ng th i
v i G5, là th h m i nh c c i ti n t G3, v n
theo nguyên lý b l c sinh h c v i v t li u x p ng u

t li u G6 là các mi ng b t bi n
polyurethane c x lý v i nh a epoxy 
resin, thay vì các mi ng polyurethane m m nhét trong 
khung nh a c [7] i v c u trúc 

n hoá h th ng, v t li c ch t o
v i m t thành ph n, thay vì ph i l p

ráp th công hai thành ph n (mi ng b t bi n và v
khung nh a). Tuy nhiên, vi c s d ng epoxy resein 
làm gi m th tích r ng c a v t li u t
mi ng b n bi n m m thông t ng, còn 70%.  

i các bi n th d a theo l ch s
phát tri n c a công ngh DHS. Ngoài ra, công ngh
DHS có th phân lo i d a vào cách b trí các mi ng 
b t bi n thành hai lo i: DHS không chia module ki u
treo - G1 và G2; DHS v i các t ng module: s p x p
theo khung - G4 và G5, s p x p ng u nhiên - G3 và 
G6 (Hình 2).

H nh 2 và Syutsubo, 2015 [8])
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2.
2.1. X c th i sinh ho t
T i nay, nghiên c u v ng d ng c a h th ng DHS 
trong x c th i sinh ho t là toàn di n nh t. Nhi u
h th ng t quy mô phòng thí nghi m [10] t i quy mô 
l n [2, 4, 7, 9, 11] c xây d

c th i th c t t i Nh t B n [2, 7],
[4, 9], Indonesia [10], và Thái Lan [11] c miêu 
t trong B ng 1.

Trong các nghiên c u quy mô phòng thí nghi m v i
c th i nhân t o, nh y nhanh quá trình thích nghi 

n hành nh c a h th ng, bùn ho t tính có 
th c c y vào h th ng b ng cách bóp các mi ng b t
bi n trong bùn ho t tính, bùn s c h p ph vào các 
l r ng c a v t li u [12]. V i các nghiên c u quy mô 
l d ng l n các mi ng b t bi n, không 
c n c y bùn vào b DHS th
tr c ti p s d ng sinh kh i có s c th
cung c p ngu n vi sinh cho h th ng [2, 4, 7, 9]. H
th ng DHS có th v n hành liên t c mà không ph i x

i các 
h th ng bùn ho t tính khác. 

V i th c ng n (ch vài gi ), h th ng DHS 
v n lo i b ng ô nhi m h COD, BOD 
nh quá trình phân hu hi u khí, lo i trên 20% ô nhi m

quá trình nitrat hóa, và trên 50% 
các ch t r c gi l i các t ng b t
bi n (B ng 1). 

Nghiên c u c a Danshita và c ng s ng
minh h th ng DHS có th áp d ng x lý tr c ti c
th i sinh ho t phi t p trung t i khu v
nh hi u qu x lý c a quy mô pilot khá nh k c

c th i vào các kho ng th i
gian khác nhau trong ngày [11]. C th , trong gi cao 
i m (kho ng 6-9 gi sáng và 6-9 gi t ng 

n so v i các th m còn l i, 
d n t i th c trong gi m ng n ch

ng là kho ng 7h. Kh
thông khí t t (n oxy hoà tan dòng ra trên 4 
mg/L), n bùn bám trên mi ng b t bi n khá cao 
(15-20 gVSS/L b t bi n) trong su ng 

c th i, và kh c th c t trong 
h th ng n

ng bi n ng là ba y u t chính 
giúp h th ng DHS luôn có dòng ra có ch ng BOD 

t tiêu chu n x th i [11]
i theo chu kì, m t ph n bùn các 

t ng module trên b r a trôi xu i, khi n
bùn phân b u các t ng module trong c h th ng 
thay vi t p trung t n
v n hành v ng nh. Sinh kh i khi b r a
trôi xu ng các t ng module th c s d ng làm 
ngu n cacbon h n nitrat hoá 
(endogenous denitrification), nh c lo i b
trong h th ng t [11].

2.2. X c th i khác
c th i sinh ho t, h th c

nghiên c áp d ng v i các lo c th
p [13] c th i trong 

s n xu t cao su [14] c r rác [15] c th i d t
nhu m [16] và tu c trong nuôi thu h i s n
[17, 18] c tính c a các lo c th i này khá 
ph c t i t m nên các nghiên c u
áp d ng DHS hi n v quy mô pilot t i các 
nhà máy ho c các trung tâm nghiên c u, ch c

ng d ng trên quy mô l c th i sinh ho t. 
H th c s d ng v i vai trò x lý 
hi u khí nh m nâng cao ch c (v n

t r ng, kim lo i n ng, v.v.) khâu x lý 
nâng cao, sau x lý y c th i sau x lý y m

i b c ph n l n ô nhi m h l
C/N th u ki n t n nitrat hóa 
trong h th ng DHS phát tri n, tránh c nh tranh v oxy 
và vùng phân b v i vi khu n d ng 
nhanh. Qua quá trình nghiên c u th c nghi m, h th ng 
DHS s d ng v t li u d ng G3 v i các c c b t bi n hình 
tr nh s p x p ng u nhiên cho t i nay là ph bi n nh t
do tính linh ho t trong thi t k , tu i th s d ng cao, và 
v t li u c u t o s n có và d s n xu t. B ng 2 tóm t t
m t s h th ng có k t h p DHS trong x c th i
khác.

3.
m c a h th ng DHS

H th c phát tri n nh m thay th các 
lý hi u khí s u hoà, b

aerotank bùn ho t tính, l c sinh h ng. 
p k nghiên c u, h th

ch c ti c th i nh
m trong l t (c n, v t li u

s n có r b n, ti t ki m di n tích, có th c i t o ngay 
trên các h th ng s n có) và v n hành-b o trì (không 
yêu c t cao, th c ng n, r t ít bùn 

c t i tr i, ti t ki
Quá trình x lý b ng bùn ho t tính truy n th ng tiêu th

s tu n
hoàn bùn ho t tính b r a trôi b l ng quay l i vào b
s c. Tuy nhiên v i DHS, do không s d c khí 

t ít (DHS sinh ra 0.09 gSS 
bùn/g CODlo i b , trong khi các công ngh khác sinh ra 
0.15-0.88 gSS bùn/g CODlo i b ng t phân hu
trong h th ng [2], nên chi phí chính là chi phí v t li u,
c th là các mi ng b t bi các nghiên 
c u trên, hi n nay h th ng DHS s d ng mi ng b t
bi n G3 hình tr , s p x p ng u nhiên là ph bi
c . D n c a DHS-
G3, các nhóm nghiên c u trên th gi ng 
bi n th v hình dáng mi ng b t bi n phù h p v u
ki n s n xu t c a mình. Mi ng b t bi n làm t v t li u
polyurethane x p, m r ng cao, bao ngoài b ng 

i polypropylene hình tr có th c dài 
ng kính 3.3 cm [11] ng kính 

2.8 cm [15] ng kính 3.5 cm [19].
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Mazhar và c ng s (2020) b ng th c nghi m trên quy 
mô l n (công su t 5000 m3

ra nh m k trên c a
DHS so v i các công ngh x

-FPU), h u hoà 
(waste stabilization pond), h nuôi bèo (duckweed 
pond), h nông (shallow polishing pond), l c sinh h c
nh gi t (trickling filter-TF), b s c khí (aerated fixed 
bed), v.v. Trong nghiên c u này, b DHS x c
th i sau UASB không ch hi u qu x lý ô 
nhi m h t r ng so v i FPU, mà ch
s d ng 6% di n tích xây d ng so v i FPU, và th i

c rút ng n t 24 gi v i FPU 
còn 1.5 gi v i DHS. Ngoài hi u qu x lý ch t ô 
nhi m, nghiên c u này còn so sánh chi phí xây d ng-
v n hành-b o trì c a h th ng UASB-DHS v i các h
th ng x c th i khác và x p lo i trong Hình 3
[20].

3.2. Thách th c trong v n hành và l t
Bên c h th t
hi u qu x lý t t nh t, c m sau:

m b o thông khí trong h th ng b ng các c a
thông khí d c thành b và t l s p x p các mi ng b t
bi n h p lý nh m cung c c bi t v i nh ng
t i vì oxy b vi khu n d ng tiêu 
th nhanh t ng cao nh c th i giàu ngu n
cacbon. 

(ii) thay vì c n di n tích xây d ng l hi u
khí hay h x ng, h th ng DHS c n

c xây cao t nhi u t i gian 

ti p xúc gi a không khí c th i vi sinh v t trong 
bùn. Vi c chia thành t ng module nh giúp cho quá 
trình v n chuy n, l t, và b o trì h th ng d dàng 

m b o phân b c th i trên các l p
b t bi n b ng h th ng phân b xoay tròn v i h th ng
to ho v i h th ng nh nh m h n ch
các vùng ch t không ho ng trong h th ng, tránh 

ng h p short- c th i không ch y qua l p
b t bi n có ch x lý mà ch y d c theo thành 
b xu lý, s làm gi m ch ng

c dòng ra.

(iv) các mi ng b t bi n b u r t
nh c cao nên kh ng
các mi ng b t bi n trong h th ng khá n ng nên c n

p x p các l p b t bi n dày s
n ng và làm bi n d ng các mi ng b t bi n
ra h th gi a các t n ch c s c
n ng c a các mi ng b t bi n ng c.

c th i c n c lo i b các ch t r c
l c khi x lý b ng DHS nh m tránh làm t c h
th ng phân ph c ti n x lý b ng 

m khí n c th i có n ô
nhi m h i tr ng h kgCOD m-3

ngày-1)

H th ng D c th i
hi c hi u qu x lý ô nhi m

i d ng l i c oxy hóa amoni và 
nitrat hoá. M t vài bi n pháp nh m c i thi n kh

H nh 3.
2020 [20])

TF-trickling filter, MBBR-moving bed bio reactor, MBR-membrane reactor, WSP-waste stabilization pond, ASP-activated sludge 
process, SBR-sequencing batch reactor, UASB-upflow anaerobic sludge blanket, FPU-final polishing unit, EAS-extended 

aeration system, DHS-downflow hanging sponge
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kh nitrat hoá, chuy n hoá hoàn toàn ô nhi
(d ng nitrat và nitrit) thành khí N2 su
cho ch y tu c th u ra vào l i b y m khí
[21], cho ph i c a b DHS ng t o môi 

ng anoxic và b sung c c th i tr c ti p vào 
l C/N phù h p v i quá trình 

ph n nitrat [22].

Do h th c l t phía sau h
th ng y UASB nên hi n nay ngoài làm 
x lý hi u khí, m t cách ti p c c áp d ng
v i DHS: DHS d ng kín, không thông khí. Metan, 
thành ph n chính trong biogas sinh ra t h th ng y m

c thu h t, tuy nhiên 
trong th c nghi m, khí metan sinh ra b th t thoát 19-

i d c th i sau x lý [23].
H th ng DHS d ng kín l t phía sau h th ng x

c th i y m khí còn t n d c ngu n metan 
n cacbon và ch n t

tham gia quá trình ph n nitrat, ho c ti p t c oxy 
hoá thành s n ph m cu i cùng là CO2, v i ti
làm nóng lên toàn c 21-28 l n so v i metan 
[10, 24].

4.
Công ngh ch y xuôi dòng v i giá th b t bi n (DHS) 

c ch ng minh là công ngh x c th i hi u
qu c tiêu chu n x th i trong h u h t
các nghiên c u v c th i sinh ho t, v i chi phí 
th p, phù h áp d ng t i các qu c gi
tri n. T i nay h th c áp d ng ch y u trong x

c th i sinh ho t nh m x c th i phi t p
trung t , do chi phí l t-v n
hành th n. ng d ng c a h th ng
DHS cho các lo c th i khác v i thành ph n ph c
t c nghiên c u r ng rãi. Cho t i
nay vi c ng d ng c a h th ng DHS t i Vi t Nam 
m i ch d ng l i quy mô pilot trong các d án nghiên 
c c áp d ng trong c
công ngh DHS vào ng d ng ph bi n, chính quy n

n hoàn thi n th ch , ban hành 
quy chu n/tiêu chu n, quy trình th m b o
ch ng thi t k và thi công công trình; ngoài ra, 

c v n hành - b o trì, giám sát, theo dõi và ki m
soát c ng th i v i s tham gia c a
c án tri n khai th c hi n là y u
t không th thi u trong thành công tri n khai mô hình.

L i c
Tác gi g i l i c

i thi u và t u ki tác gi th c hi n
nghiên c u v h th ng DHS. Tác gi c bi t g i l i
c

p cái nhìn toàn di n và kinh nghi m
th c ti n c a mình khi áp d ng h th ng DHS trong 
các d n khai không ch Nh t B n
mà còn các qu c gia khác.
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TÓM TẮT: 
Môi trường là vấn đề toàn cầu và trở thành trọng điểm song song 
với các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội ở tất cả các 
quốc gia. Sau nhiều thập kỉ trải nghiệm qua các mốc phát triển đáng 
chú ý, các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới luôn chú trọng đến 
phát triển bền vững và ngày càng đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu các 
công nghệ, mô hình, vật liệu thân thiện với môi trường, bảo vệ 
nguồn tài nguyên sơ cấp, sử dụng nguyên liệu thay thế và hướng 
tới một cuộc sống xanh. Một trong những vấn đề luôn được chú 
trọng chính là quản lý chất thải, là tất cả những vật dụng, vật liệu 
không cần thiết mà hằng ngày, hằng giờ con người và tự nhiên 
đang thải bỏ với khối lượng và dung tích ngày càng gia tăng và 
phức tạp. Đối diện với vấn đề này, mỗi quốc gia, khu vực có các 
cách tiếp cận khác nhau phụ thuộc vào điều kiện địa kinh tế và xã 
hội cũng như phong cách đời sống của con người và thực tế cho 
thấy, các quốc gia phát triển đã đi đầu trong việc quản lý thành 
công việc thải bỏ chất thải rắn, biến chất thải thành nguồn tài 
nguyên có giá trị thông qua áp dụng các chính sách phân loại chất 
thải đối với người dân và nghiên cứu, áp dụng các công nghệ tái 
chế, xử lý chất thải để biến chất thải thành các vật liệu hữu ích, 
năng lượng thứ cấp phục vụ chính đời sống con người. Trong các 
quốc gia đó, Nhật Bản là quốc gia châu Á đầu tiên thành công trong 
chương trình phân loại chất thải tại nguồn cũng như nghiên cứu áp 
dụng nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại trong việc giảm thiểu 
nguồn phát thải, giảm tỷ lệ chôn lấp tối đa cũng như tăng tỷ lệ tái 
chế, tỷ lệ tái tạo năng lượng từ chất thải, biến các bãi chôn lấp đã 
đóng cửa để phục vụ đời sống con người và không ngừng nỗ lực 
để xây dựng các thành phố zero-waste (không chất thải). Bài học 
về cách quản lý chất thải toàn diện của Nhật Bản sẽ được giới thiệu 
trong bài viết này chú trọng vào tổng quan thể chế chính sách đã 
được phát triển và xây dựng từ trung ương đến địa phương cũng 
như các công nghệ ứng dụng hữu ích trong xử lý chất thải hướng 
tới một xã hội tuần hoàn vật chất rất đáng được học tập cho các 
quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam chúng ta.  

Từ khóa: Quản lý, Chất thải rắn sinh hoạt, Nhật Bản, Công nghệ 
xử lý, Hệ thống chính sách 

1. Giới thiệu chung
Bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết trong bất kì chiến lược phát
triển kinh tế, xã hội của mọi quốc gia. Toàn cầu đang phải đối mặt
với những cuộc khủng hoảng liên quan đến ô nhiễm môi trường,
suy thoái tài nguyên và đặc biệt nhất sức khỏe con người đang
hằng ngày bị đe dọa bởi chính môi trường sống bị ô nhiễm từ chính
các hoạt động hằng ngày cũng như các hoạt động sản xuất phục vụ
phát triển kinh tế. Một trong những vấn đề nổi cộm nhất mà
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quốc gia nào cũng từng trải qua là xử lý ô nhiễm môi 
trường từ rác thải sinh hoạt. Đây là nguồn ô nhiễm trực 
tiếp nhất xuất phát từ chính cuộc sống của mỗi con 
người đồng thời cũng rất khó để tìm được giải pháp 
toàn diện nhanh chóng.  
 
Một số quốc gia trên thế giới đã tiên phong và từng 
bước tìm ra các giải pháp công nghệ kỹ thuật cũng như 
công cụ kinh tế xã hội để vượt qua được tình trạng ô 
nhiễm đến từ chất thải. Một trong số đó nổi bật nhất là 
Nhật Bản, quốc gia ngày nay luôn gây ấn tượng với tất 
cả du khách bởi sự sạch sẽ, khoa học trong quản lý 
chất thải và thành công trong nỗ lực tận dụng được giá 
trị của chất thải tối đa. Bài học kinh nghiệm của Nhật 
Bản trong lĩnh vực quản lý chất thải sinh hoạt sẽ được 
phân tích bao gồm các nội dung lịch sử quản lý, sự 
phát triển các công nghệ thích hợp và sự phối hợp giữa 
các bên liên quan để vượt qua được các cuộc khủng 
hoảng có tên “rác thải” sẽ được giới thiệu trong bài 
viết này. 
 
2. Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt 
(QLCTRSH) ở Nhật Bản 
2.1. Lịch sử QLCTRSH ở Nhật Bản qua các thời kỳ 
và hệ thống cơ sở pháp lý hỗ trợ 
Cũng như các nước đang phát triển hiện nay, trong quá 
khứ Nhật Bản cũng trải qua các thời kỳ khủng hoảng 
về rác thải. Dưới thời đại Meiji, được xem là thời kỳ 
bắt đầu phát triển hiện đại của Nhật Bản, chất thải sinh 
hoạt lúc đó được tự người dân xử lý hoặc các nhóm 
vận hành xử lý tư nhân thu gom và nhặt những chất 
thải có giá trị để bán thu lợi nhuận. Chất thải được các 
nhóm xử lý thu gom và chôn tạm thành các đống rác 
bên vệ đường không hợp vệ sinh. Với điều kiện đó 
cộng thêm các loài truyền bệnh trung gian như ruồi, 
muỗi, chuột…, một số bệnh truyền nhiễm đã khởi phát 
trong cộng đồng xuất phát từ các bãi chôn lấp rác lộ 
thiên. Và từ thời điểm này, việc nâng cao sức khỏe 
cộng đồng tránh các loại bệnh tật phát sinh và lan rộng 
do ảnh hưởng từ bãi chôn lấp rác thải được quan tâm 
và chú trọng. Sớm nhận thức được các tác động 
nghiêm trọng đến sức khỏe, cảnh quan đô thị cũng như 
phản ứng của người dân nên chính phủ Nhật Bản đã 
nhanh chóng đối diện và có những giải pháp tích cực. 
Các giải pháp hướng tới các phương diện ưu tiên (1) 
sức khỏe cộng đồng, (2) phòng tránh ô nhiễm và bảo 
vệ môi trường, (3) hình thành xã hội tuần hoàn vật 
chất.  
 
Bộ luật Vệ sinh Chất thải đầu tiên được ban hành và 
năm 1900 hướng tới cải thiện sức khỏe cộng đồng. Bộ 
luật quy định việc thu gom và xử lý chất thải là trách 
nhiệm của chính quyền các thành phố và các công ty 
xử lý chất thải được chỉ định dưới sự giám sát của các 
tổ chức chính phủ hướng tới thành lập hệ thống quản 
lý chất thải. Ngay tại thời điểm đấy, Bộ luật đã chỉ ra 
rằng, có thể đốt rác thải nếu có thể nhưng các nhà máy 

đốt về cơ bản chưa được phát triển nên các loại rác 
được chất đống lộ thiên và đốt liên tục bằng cách chất 
thêm rác vào đốt suốt cả ngày. 
 
Sau thế chiến thứ II (1945), nền kinh tế Nhật Bản bắt 
đầu khởi sắc, dân cư tập trung về các đô thị lớn ngày 
càng nhiều nên khối lượng chất thải sinh hoạt tăng lên 
nhanh chóng. Thời điểm này, chất thải được đổ ra sông 
ngòi, ra biển, hoặc chất thành đống lộ thiên rất ô 
nhiễm, ruồi, muỗi tại các nơi đổ chất thải là mầm 
truyền bệnh gây nên cách dịch bệnh truyền nhiễm. 
Chất thải được thu gom bằng tay rồi vận chuyển bằng 
các xe kéo, thiếu nguồn nhân lực phục vụ trong ngành 
này và các biện pháp cần thiết nên các chính quyền 
càng ngày càng khó xử lý khối lượng chất thải gia tăng 
không ngừng. Thêm vào đó, việc vận chuyển chất thải 
tới các bãi đốt hoặc bãi chôn lấp cần thao tác đổ chất 
thải từ xe kéo lên xe chở rác và chỉ thực hiện được ở 
các đường phố lớn hơn các ngõ nên ảnh hưởng rất 
nhiều tới sức khỏe người dân bao gồm cả việc phân 
tán chất thải ra lòng lề đường gây mất mỹ quan đô thị. 
Ngoài ra, tại thời điểm đó, mặc dù quản lý chất thải đã 
được quy định là trách nhiệm của các thành phố nhưng 
hệ thống hành chính quản lý vẫn chưa hoàn thiện, chưa 
có sự kết nối với chính quyền tỉnh và trung ương cũng 
như có sự phối hợp của người dân. Chính vì điều này, 
các chính quyền thành phố bị bế tắc trước vấn nạn khối 
lượng chất thải gia tăng không ngừng và yêu cầu cần 
phải thực hiện ngay một cuộc cải cách quản lý chất 
thải.  
 
Đứng trước vấn đề cấp bách này, năm 1954, Bộ luật 
Vệ sinh Công cộng được ban hành nhằm hoàn thiện hệ 
thống, xác định rõ cơ chế vai trò và trách nhiệm của 
các chủ thể trong quản lý chất thải gồm chính quyền 
trung ương-địa phương và các khách hàng. Bên cạnh 
các quy định về hệ thống thu gom và xử lý truyền 
thống của các thành phố, Bộ luật này nêu rõ trách 
nhiệm của chính phủ và các tỉnh là cung cấp tài chính 
và hỗ trợ các công nghệ cho các thành phố, quận, 
huyện đồng thời quy định trách nhiệm của người dân 
phải phối hợp với chính quyền thành phố, quận, huyện 
trong việc thu gom và xử lý chất thải.  Cũng trong giai 
đoạn này, trước hiện trạng sức khỏe con người bị đe 
dọa bởi công tác xử lý chất thải, vào năm 1963, Bộ luật 
các Giải pháp khẩn cấp hướng tới Phát triển các cơ sở 
xử lý môi trường được ban hành trong đó đề ra kế 
hoạch 5 năm tập trung Phát triển các cơ sở xử lý môi 
trường. Kế hoạch này đề ra các chính sách để xây dựng 
các cơ sở xử lý chất thải bao gồm giới thiệu các lò đốt 
rác cho các thành phố. Ngoài ra, một bước đột phá 
trong Kế hoạch lần này là thúc đẩy cơ giới hóa công 
tác thu gom, vận chuyển chất thải thông qua phối kết 
hợp các công ty nhà nước và tư nhân nhằm đẩy mạnh 
hiệu quả công tác vệ sinh và thu gom cho các thành 
phố.  
 

132



 

 

Bước sang thập kỉ 70, Nhật Bản trở thành cường quốc 
công nghiệp, thu nhập của người dân tăng nhanh, siêu 
thị và cửa hàng tiện lợi mọc lên khắp nơi đồng nghĩa 
với việc người dân tiêu dùng tăng lên mạnh mẽ. Trào 
lưu sản xuất hàng loạt, tiêu dùng hàng loạt dẫn đến tình 
trạng dung tích và mật độ chất thải đô thị tăng lên 
nhanh chóng. Hình 1 biểu thị xu hướng phát sinh 
CTRSH tại Nhật Bản trong thời kỳ này. Trong vòng 
hơn 20 năm, lượng chất thải phát sinh đã tăng gấp năm 
lần so với thời gian trước (khoảng 35 triệu tấn) [1].  
 
Một điểm đáng lưu ý mặc dù đây là giai đoạn khởi phát 
mạnh mẽ của công nghiệp Nhật Bản với hang loạt 
thành tựu đứng đầu thế giới, tuy nhiên, chất thải công 
nghiệp được tạo ra ồ ạt gồm nước thải công nghiệp, 
dầu thải, chất thải nhựa tổng hợp lại không được xử lý 
thích hợp. Chất thải xây dựng (đất, đá, bê tông) phát 
sinh từ quá trình đô thị hóa, nhà cửa xây dựng khắp 
nơi để đáp ứng mật độ và dân số đô thị tăng chóng mặt 
cũng chỉ do các công ty xây dựng xử lý. Các công ty 
này do không có bãi xử lý riêng đã đổ chất thải xây 
dựng ra các bãi đất trống, sông hồ, hay thậm chí là trên 
đường phố. Hệ lụy này ở một quốc gia mà ngành công 
nghiệp nặng, xây dựng phát triển như thần tốc đã gây 
ra những thảm kịch môi trường mà tới tận bây giờ vẫn 
là những trường hợp điển hình cho ngành môi trường 
học. Điển hình trong đó có thể kể đến vụ nhiễm độc 
thủy ngân từ nhà máy hóa chất Chisso ở Minamata 
(Kumamoto) sau này được  nghiên cứu thành bệnh 
Minamata người dân nhiễm độc qua ăn hải sản nhiễm 
chì lẫn trong nước thải, bênh Itai-itai do nhiễm độc 
Cadmium từ nhà máy khai thác mỏ Kamioka (Gifu) 
qua nước thải thải ra đồng ruộng… Thời điểm này, các 
cuộc biểu tình phản đối các nhà máy sản xuất cần có 
biện pháp xử lý chất thải cũng như bồi thường thiệt hại 
cho các nạn nhân diễn ra rất căng thẳng trên toàn nước 

Nhật. 
 
Đứng trước cuộc khủng hoảng toàn diện về chất thải 
này, chính phủ Nhật Bản đã ngay lập tức sửa đổi Bộ 
luật vệ sinh công cộng thành Luật Vệ sinh công cộng 
và Quản lý chất thải (Gọi tắt là Luật quản lý chất thải) 
vào năm 1970 (Hình 2). Bộ luật này vẫn kế thừa luật 
cũ là giao trách nhiệm quản lý chất thải sinh hoạt cho 
các đô thị, bổ sung trách nhiệm của các chủ doanh 
nghiệp xả thải đối với chất thải công nghiệp và hướng 
tới mục đích cao nhất là bảo vệ môi trường sống cho 
người dân. Điểm đột phá trong công tác quản lý chất 
thải rắn ở Nhật Bản giai đoạn này là Chính phủ sớm 
ban hành Luật Kiểm soát ô nhiễm môi trường (1967). 
Ngoài quy định trách nhiệm của các nhà quản lý doanh 
nghiệp phải đảm bảo xử lý bã thải, nước thải, chất thải 
từ hoạt động sản xuất thì Luật 1967 còn quy định trách 
nhiệm của các chủ thể khác như trách nhiệm của chính 

 
Hình 2. Những thay đổi của Luật Quản lý chất thải (1970) so với Luật Vệ sinh Công cộng 

Nguồn: Bộ Môi trường Nhật Bản 
 

 

 
Hình 1. Sự thay đổi về lượng rác phát sinh 
Nguồn: Bộ Môi trường Nhật Bản tổng hợp từ niên giám thống kê 
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phủ là bảo vệ sức khỏe của người dân và môi trường 
sống, của chính quyền cấp dưới là đề ra các biện pháp 
phòng ngừa ô nhiễm dựa vào điều kiện tự nhiên và xã 
hội của địa phương, trách nhiệm của người dân là phối 
kết hợp với chính quyền để thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa ô nhiễm. 
 
Nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và môi trường 
sống, chính phủ Nhật đã ban hành các tiêu chuẩn kiểm 
soát khí thải đối với không khí và tiêu chuẩn đối với 
nước thải, tiêu biểu như tiêu chuẩn kiểm soát muội 
than, axit (1967), tiêu chuẩn kiểm soát thủy ngân, 
cadmium (1970). Trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống 
quản lý chất thải tập trung, năm 1971, chính phủ Nhật 
Bản đã thành lập Ủy ban Môi trường nhằm hoàn thiện 
hóa bộ máy và thực hiện các điều luật phòng tránh ô 
nhiễm. Song hành với cải cách hành chính và tổ chức, 
chính phủ Nhật Bản cũng ngay lập tức giới thiệu cơ 
chế hỗ trợ xây dựng các cơ sở xử lý chất thải trên toàn 
quốc như ban hành Tiêu chuẩn kiến trúc các cơ sở xử 
lý chất thải (1971), Tiêu chuẩn kiến trúc bãi chôn lấp 
chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp (1977) và 
hỗ trợ tài chính cho các địa phương đáp ứng các tiêu 
chuẩn đó. Chính phủ sử dụng nguồn nhân lực có trình 
độ và tay nghề kỹ thuật cao làm việc trong các nhà máy 
xử lý chất thải để đảm bảo việc vận hành và bảo trì nhà 
máy được hiệu quả nhất. Những biện pháp này giúp 
thúc đẩy xây dựng một hệ thống các cơ sở xử lý chất 
thải đáp ứng được các tiêu chuẩn ban hành cũng như 
đạt hiệu quả xử lý cao. 
 
Cũng chính thời điểm này, nhằm phòng tránh ô nhiễm, 
tăng hiệu quả đốt rác và đẩy mạnh công tác xử lý và 
chôn lấp chất thải, chính phủ Nhật Bản ban hành quy 
định về phân loại chất thải trong quá trình thu gom rác 
thành các loại rác đốt được, rác không đốt được, nhựa, 
cao su…Trong các quy hoạch quản lý chất thải tại các 
cấp địa phương cũng bắt đầu triển khai quy định phân 
loại chất thải. Nội dung này sẽ được nhấn mạnh ở nội 
dung tiếp theo của bài viết. 
Giai đoạn này cũng chứng kiến ở ngay thủ đô Tokyo 
của Nhật diễn ra một cuộc khủng hoảng về xử lý chất 
thải, sau này được biết đến với khái niệm “Not in my 
backyard” (NIMBY) khi người dân ở quận Koto 
(Tokyo) tập trung biểu tình phản đối việc vận chuyển 
chất thải của 23 quận Tokyo về bãi chôn lấp chất thải 
ở Kodo gây nên nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức 
khỏe của người dân sống lân cận cũng như mùi hôi 
thối vây quanh và rước rỉ rác chảy khắp đường phố. 
Đồng thời người dân ở đây cũng chặn xe chở rác từ 
quận Suginami nhằm phản đối việc xây dựng một nhà 
máy đốt rác ở Suginami. Với làn sóng biểu tình căng 
thẳng, chính quyền Tokyo đã phải ban bố tình trạng 
khẩn cấp về một cuộc “Chiến tranh chất thải” vào 
tháng 9/1971 nêu rõ cuộc khủng hoảng này đang đe 
dọa toàn bộ đời sống của người dân Tokyo. Giải pháp 
được chính quyền thành phố đưa ra là ngồi lại với 
người dân bàn bạc giải pháp và quyết sách cuối cùng 

là chính quyền sẽ đẩy mạnh xây dựng các nhà máy xử 
lý chất thải và bãi chôn lấp. Cuộc chiến tranh chất thải 
này cho thấy chất thải chính là một vấn đề cấp thiết 
trong đời sống hằng ngày và việc phối kết hợp giữa 
chính quyền và người dân là chiến lược đúng đẵn nhất 
để giải quyết các vấn đề phát sinh. Thập kỉ này cũng 
ghi nhận Nhật Bản đã từng trải qua giai đoạn hiện các 
nước đang phát triển như Việt Nam đang trải qua. Việc 
đổ trộm chất thải công nghiệp vì lợi nhuận diễn ra khắp 
nơi, một số hòn đảo như đảo Teshima (Kagawa) đã bị 
các nhà thầu xử lý chất thải công nghiệp đổ trộm 
620.000 m3 chất thải công nghiệp. Ngoài ra các lò đốt 
với công nghệ ban đầu cũng ghi nhận phát thải dioxin 
vượt ngưỡng cho phép, ảnh hưởng đến sữa mẹ (công 
bố tại Hội thảo ở Kyoto, 1994) hay nhiễm độc đất xung 
quanh nhà máy đốt ở Tokorozawa (Saitama). Một số 
nhà máy đốt vì dư luân phản đối đã buộc phải đóng 
cửa. Đứng trước tình thế này, vào năm 2003, chính phủ 
Nhật Bản đã phải áp dụng chế tài ban hành trong Luật 
các biện pháp đặc biệt nhằm khắc phục các vấn đề môi 
trường gây ra bởi các chất thải công nghiệp đặc thù, 
cung cấp kinh phí để vận chuyển chất thải chôn lấp bất 
hợp pháp ở đây tới đảo Naoshima bên cạnh để nung 
chảy và xử lý. Đây là giải pháp cần thiết và chứng 
minh vai trò quan trọng của Chính phủ đối với các vấn 
đề ô nhiễm môi trường đã tồn đọng gây nhức nhối cho 
cộng đồng 
 
Bước sang thập kỉ 1990 – 2000, để hạn chế việc gia 
tăng khối lượng chất thải và áp lực cho các bãi chôn 
lấp, Chính phủ Nhật Bản chú trọng vào chính sách 
giảm thiểu phát sinh chất thải. Năm 1991 trong Luật 
môi trường sửa đổi, 3 mục tiêu chính của lần ban hành 
này là Giảm thiểu chất thải, Phân loại và Tái chế. Cũng 
trong năm nay, một Luật vô cùng quan trọng khác 
cũng được ban hành là Luật thúc đẩy sử dụng hiệu quả 
tài nguyên trong đó đề ra các nguyên tắc cơ bản trong 
quản lý chất thải như phải quan tâm đến môi trường 
ngay trong khâu thiết kế và sản xuất sản phẩm, các nhà 
sản xuất phải chú trọng phát triển hệ thống thu gom và 
tái chế chất thải độc lập. Tất cả những quy định này 
đều hướng tới mục tiêu sử dụng hiệu quả tài nguyên, 
giảm phát sinh chất thải và bảo vệ môi trường. Song 
hành cùng với Luật này, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu 
ban hành nhiều Luật về tái chế để thúc đẩy ngành công 
nghiệp tái chế chất thải, phối hợp với các doanh nghiệp 
tư nhân để giới thiệu nhiều công nghệ tái chế tiên tiến 
hiện đại.  
 
Chính phủ Nhật cũng đồng thời nhận ra cần phải điều 
chỉnh cơ chế tiêu dùng hàng loạt, sản xuất hàng loạt, 
xử lý hàng loạt để thúc đẩy xã hội tuần hoàn vật chất, 
thực hiện chiến dịch 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái 
chế). Luật Cơ bản thiết lập xã hội tuần hoàn vật chất 
được ban hành vào năm 2000 (Hay còn được biết đến 
là Luật tái chế cơ bản) cung cấp tầm nhìn rõ ràng về 
xã hội tuần hoàn, hướng tới thiết kế sản phẩm giảm sử 
dụng nguyên liệu tự nhiên và giảm ảnh hưởng tới môi 
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trường (Hình 3). Đồng thời luật hóa thứ tự ưu tiên về 
tái chế tài nguyên và quản lý chất thải theo thứ tự sau: 
1. Giảm phát sinh, 2. Tái sử dụng, 3. Tái chế, 4. Thu 
hồi nhiệt, 5. Xử lý hiệu quả.  
 
Trong Kế hoạch khung thiết lập xã hội tuần hoàn (Kế 
hoạch tái chế cơ bản) có quy định về việc lập Luật tái 
chế, Chính phủ đã đưa ra các mục tiêu cụ thể về tiêu 
thụ tài nguyên (đầu vào), tỷ lệ tái chế (tuần hoàn) và 
khối lượng chôn lấp sau cùng (đầu ra) để thúc đẩy quy 
mô toàn diện của xã hội tuần hoàn. Sau sáng kiến và 
những thể chế cơ bản trên, toàn dân và chính phủ Nhật 
Bản đã có nhiều sáng kiến, chương trình, mục tiêu để 
đạt được rất nhiều thành tựu đáng nể trong công tác 
thu gom, xử lý chất thải. Các chương trình về giáo dục 
phân loại rác, xây dựng ý thứ cộng đồng, hướng tới xã 
hội không rác thải không ngừng được nhân rộng góp 
phần làm cho diện mạo cảnh quan của Nhật Bản luôn 
ấn tượng trong du khách quốc tế. Các công nghệ xử lý 
chất thải của Nhật Bản nổi tiếng trên toàn thế giới về 
sự hiệu quả cao mà vẫn đảm bảo được các tiêu chuẩn 
bảo vệ môi trường nghiêm ngặt nhất. Những kết quả 
đạt được và các công nghệ tiên tiến đó sẽ được giới 
thiệu trong phần tiếp theo.  
 
Hình 4 là bảng tổng hợp cơ chế chính sách và quy định 
của Nhật Bản trong quản lý Chất thải rắn qua các thời 
kỳ lịch sử chi tiết ở trên. Có thể nhận thấy, chính phủ 

Nhật Bản luôn căn cứ trên yêu cầu thực tế của phát 
triển kinh tế xã hội, phản ứng của người dân để kịp 
thời điều chỉnh các chính sách, quy định cũng như tiêu 
chuẩn kĩ thuật để đảm bảo giữ gìn môi trường sống của 
con người bền vững, song hành với sự phát triển của 
kinh tế và sản xuất kinh doanh [2]. 
  

 
Hình 3. Dịch chuyển từ xã hội tiêu thụ hàng loạt 

sang xã hội tuần hoàn 
Nguồn: Website của Trung tâm sinh thái Miyako 

 
Hình 4. Hệ thống quy định về QLCTRSH ở Nhật Bản 

Nguồn: Bộ Môi trường Nhật Bản 
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2.2. Một số kết quả thu được từ hệ thống quản lý chất 
thải được xây dựng qua các thời kỳ 
a) Khối lượng chất thải phát sinh 
Khối lượng chất thải sinh hoạt và công nghiệp ở Nhật 
Bản tăng liên tục suốt qua các năm cho đến những năm 
2000. Hai giai đoạn gồm thập kỉ 60-70 khi nền kinh tế 
tăng trưởng nhanh và giai đoạn kinh tế bong bóng hình 
thành (cuối thập kỉ 80 đầu 90) ghi nhận khối lượng 
chất thải phát sinh tăng đột biến. Từ năm 2000, do một 
số thay đổi trong cấu trúc công nghiệp và của cả nền 
kinh tế, khối lượng chất thải phát sinh có xu hướng 
giảm xuống (Hình 5), đây cũng là kết quả của quá trình 
áp dụng việc thu gom có phân loại, hoạt động tái chế 
và phát triển xã hội tuần hoàn.  
 
b) Khối lượng chất thải chôn lấp và giảm thiểu chất 
thải 
Chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực giảm khối lượng chất 
thải tăng đột biến bằng phương pháp đốt rác và các 
công nghệ tái chế. Từ năm 2000, Chính phủ đã cố gắng 
giảm việc xử lý chất thải bằng cách đặt chỉ tiêu cho 
khối lượng chất thải cần chôn lấp trong Kế hoạch tái 

chế khung cũng như thực hiện các biện pháp hiệu quả 
và đồng bộ đối với công tác đốt rác và tái chế. Kết quả 
thu được là lượng rác đem đi chôn lấp đã giảm đáng 
kể như trong biểu đồ Hình 6. Tính đến tháng 3/2019, 
các bãi chôn lấp tại Nhật Bản vẫn còn khoảng 21,6 
năm để tiếp nhận chất thải. Mặc dù số liệu ghi nhận 
lượng chất thải chôn lấp hằng năm có xu hướng giảm 
xuống, tuy nhiên Nhật Bản vẫn tiếp tục đối mặt với 
thực trạng thiếu các bãi chôn lấp mới trong tương lai. 
 
c) Khối lượng chất thải được tái chế và tỷ lệ tái chế 
Từ năm 1990, bên cạnh luật Tái chế khung, Chính phủ 
Nhật Bản còn ban hành hàng loạt luật tái chế đặc thù 
để đẩy mạnh hiệu quả tái chế chất thải sinh hoạt. Hình 
7 biểu thị khối lượng chất thải được tái chế trực tiếp, 
khối lượng chất thải tái chế qua khâu trung gian, chất 
thải được các công ty tái chế thu gom và tỷ lệ tái chế 
chung. 
 
d) Phát thải Dioxin  
Chính phủ Nhật đã ban hành quy định phát triển các 
nhà máy đốt rác đồng thời thực hiện liên kết chính phủ-

 
Hình 5. Tổng lượng chất thải phát sinh thay đổi sau khi ban hành luật thiết lập xã hội tuần hoàn 

      

 
Hình 6. Tổng lượng chất thải phát sinh thay đổi sau khi ban hành Luật thiết lập xã hội tuần hoàn 

Nguồn: Bộ Môi trường tổng hợp 
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doanh nghiệp-nhà khoa học nhằm tìm kiếm các giải 
pháp khoa học công nghệ để quản lý đảm bảo lượng 
phát thải dioxin và các chất nguy hại ở các nhà máy 
đốt phải đảm bảo tiêu chuẩn. Kết quả, phát thải các 
chất độc hại đã giảm thiểu đáng kể và tối thiểu ảnh 
hưởng đến sức khỏe của con người (Hình 8). 
 
Theo số liệu thống kê của Bộ Môi trường Nhật Bản 
đến tháng 3/2019 thì các chỉ số về tỉ lệ giảm phát sinh 
chất thải giảm 0.1% so với năm trước, tỉ lệ phát thải/ 
người giảm 0.2 %. Đây là những chỉ số nước Nhật đã 
thực hiện tốt hơn rất nhiều các quốc gia khác, tuy 
nhiên, hằng năm, nước Nhật vẫn đặt chỉ tiêu để giảm 
thiểu lượng phát sinh và phát thải thấp hơn để hoàn 
thiện hơn nữa bộ máy quản lý chất thải rắn [3]. 
  
3. Các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở 
Nhật Bản 
Để đạt được các kết quả nêu trên, qua lịch sử phát triển 
và hệ thống văn bản pháp quy có thể thấy chính phủ 

Nhật Bản đã rất chú trọng nghiên cứu, thay đổi và áp 
dụng các công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, đảm bảo 
các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh môi trường cao nhất. 
Theo tiến trình phát triển của kinh tế xã hội, công nghệ 
xử lý chất thải sẽ luôn đi sau bước tiến của sản xuất và 
tiêu dùng. Khi sản xuất và tiêu dùng tăng, dân số tập 
trung đông đúc dưới tác động của đô thị hóa là lúc yêu 
cầu phải có chính sách mới đối với công nghệ xử lý 
trung gian cũng như quan tâm đến vòng đời còn lại của 
các bãi chôn lấp. Nhật Bản đã kịp thời làm được điều 
này và từ thập kỉ 60, đã bắt đâu thay đổi công nghệ xử 
lý rác, đầu tư cho nghiên cứu và đào tạo nhân lực có 
trình độ và kĩ năng để vận hành và bảo trì thiết bị, dây 
chuyền để đạt được mục tiêu biến rác thành tài nguyên 
và xử lý rác đến khâu cuối cùng đảm bảo và ở mức 
thấp nhất. Vì quỹ đất của Nhật Bản rất giới hạn và việc 
xây dựng một bãi chôn lấp mới rất khó khan nên Nhật 
Bản đã tập trung vào đầu tư và phát triển hệ thống thu 
gom và vận chuyển chất thải, sau đó xử lý thông qua 
các công nghệ trung gian như đốt và một số công nghệ 

 
Hình 8. Thay đổi về tổng lượng phát thải dioxin và hàm lượng dioxin trong không khí và nước 

Nguồn: Bộ Môi trường Nhật Bản, 2012 
 

 
Hình 7. Thay đổi về lượng chất thải được tái chế và tỉ lệ tái chế 

Nguồn: Bộ Môi trường tổng hợp 
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khác, cuối cùng chôn lấp bã thải đảm bảo an toàn vệ 
sinh với mục tiêu tránh gây ô nhiễm các khu vực xung 
quanh. Dưới đây là một số công nghệ, quy trình Nhật 
Bản đang áp dụng từ khâu thu gom, vận chuyển, xử lý, 
tái chế, đến khâu chôn lấp chất thải sinh hoạt. 
 
3.1. Hệ thống thu gom vận chuyển trên diện rộng 
hiệu quả thông qua các trạm trung chuyển 
Khi diện tích đô thị được mở rộng sẽ đồng thời mở 
rộng khu vực cần thu gom chất thải. Một giải pháp khả 
thi mà Nhật Bản đang áp dụng để nâng cao hiệu quả 
công tác thu gom, vận chuyển chất thải cho một khu 
vực đô thi rộng lớn là xây dựng các trạm trung chuyển 
chất thải để chuyển chất thải từ các phương tiện thu 
gom vừa và nhỏ sang các phương tiện có công suất lớn 
hơn (Hình 9).  
 
Trạm trung chuyển thông dụng áp dụng ở Nhật Bản 
được minh họa ở hình dưới. Chất thải sau khi được thu 
gom từ các điểm phát sinh bằng xe ép nhỏ sẽ được vận 
chuyển đến trạm trung chuyển container ép rác. Tại 
đây, rác được đổ vào các phễu nhận rác, sau đó được 
ép một lần nữa vào các container và được bốc lên các 
xe tải lớn. Tại các trạm trung chuyển này, ba xe ép rác 
trọng tải hai tấn sẽ được ép vào trong một container, 
sau đó sẽ được vận chuyển bằng xe tải lớn đến các lò 
đốt hoặc các cơ sở xử lý khác.  
 
Hệ thống này không những giúp nâng cao hiệu quả vận 
chuyển rác mà còn giảm tiêu thụ nhiên liệu của lượng 
phương tiện vận chuyển/ dung tích rác. Điều này giúp 
giảm chi phí đồng thời giảm phát thải CO2 góp phần 
làm giảm hiệu ứng khí nhà kính (Hình 10). Việc xác 
định có xây dựng trạm trung chuyển hay không phụ 
thuộc vào tính toán hiệu quả chi phí. Việc giới thiệu 
một trạm trung chuyển sẽ rất thuận lợi khi tổng mức 
chi phí thu gom và vận chuyển khi có trạm trung 
chuyển (TcB) thấp hơn tổng phí thu gom và vận 
chuyển nếu không có trạm trung chuyển (TcA) (TcA> 

TcB). Nhìn chung, nếu khoảng cách vận chuyển rác 
đến khu xử lý lớn hơn 18km thì nên xem xét xây dựng 
trạm trung chuyển.  
  
Ngoài ra, Nhật Bản cũng luôn nghiên cứu và phát triển 
phương tiện vận chuyển và thu gom tiết kiệm nhiên 
liệu hơn đồng thời có dung tích chứa nhiều hơn. Cũng 
như nhiều nước châu Á có hệ thống đường giao thông 
đến thôn xóm nhỏ hẹp, Nhật cũng sử dụng các xe tải 
có tải trọng 1 hoặc 2 tấn để đi thu gom chất thải. Tuy 
nhiên, các phương tiện này ngày càng được thiết kế để 
giảm trọng lượng nhằm tăng dung tích chứa chất thải.  
 
Có 2 loại xe tải nhỏ đang được sử dụng ở Nhật Bản là 
xe cơ (mobile packers) và xe ép, trong đó xe cơ được 
sử dụng thông dụng hơn, sử dụng lưỡi xúc dạng xoay 
để đẩy rác vào thùng chứa bằng một tấm ván trượt. Rác 
có độ ẩm cao làm giảm hiệu quả ép nén, tuy nhiên, do 
được liên tục cải tiến nên độ ép nén ngày càng tăng 
lên, tải trọng gấp 1.5 lần so với xe ép cọc phẳng. Xe 
tải ép rác ép xẹp rác xuống sàn bằng tấm ép sau đó 
được chia nhỏ để giảm dung tích, tiếp theo rác được 
đẩy trượt vào khu vực chứa. Dạng xe ép rác này hiệu 
quả đối với rác cồng kềnh cần chia nhỏ, khối chai PET 

 
Hình 9. Minh họa mô hình tiếp nhận chất thải ở trạm 

trung chuyển 
Nguồn: Công ty TNHH ShinMaywa Industries 

 

 
Hình 10. Hiệu quả kinh tế và phát thải CO2 sau khi giới thiệu hệ thống trạm trung chuyển 

Nguồn: Công ty TNHH ShinMaywa Industries 
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và rác nhựa.  
 
Ứng phó với vấn đề nóng lên toàn cầu, các loại xe tải 
ít gây ô nhiễm như xe động cơ điện, động cơ hybrid 
đang được nghiên cứu, sản xuất và đưa vào sử dụng 
[4]. 
 

3.2. Công nghệ đôt chất thải sinh hoạt 
a) Là công nghệ tiên tiến để ngăn ngừa ô nhiễm và 
hiệu quả phát điện cao 
Từ những năm 1960, Nhật Bản bắt đầu xử lý chất thải 
bằng công nghệ đốt và qua nhiều cải tiến và nghiên 
cứu, sáng tạo hướng tới mục đích bảo vệ môi trường, 
hiện nay Nhật Bản đang sở hữu các cơ sở đốt hàng đầu 
thế giới. Theo số liệu thống kê, đến tháng 3/2019, toàn 
nước Nhật có 1082 nhà máy đốt với tổng công suất xử 
lý 178/336 tấn/ ngày, trong đó 35% (376) nhà máy đốt 
phát điện với tổng công suất lên đến 2.069.000 
kilowatts. Lò đốt ở Nhật thường có 3 kiểu: lò ghi 
(stoker), lò tầng sôi (fluidized bed) và lò khí hóa và 
nóng chảy (gasificationfusion resource) với mục tiêu 
để tái chế tro đốt. Trong số đó, lò ghi là loại hình phổ 
biến nhất (chiếm 70%) và càng ngày càng được cải 
tiến hiện đại hơn. Hiện nay, với mục tiêu bảo vệ môi 
trường ở mức cao nhất, các công nghệ đốt phát điện 
hiệu suất cao đi kèm với vận hành an toàn, tự động 
đang ngày càng được nghiên cứu và giới thiệu. Các lò 
đốt ở Nhật có khả năng xử lý nhiều loại chất thải khác 
nhau từ nhiệt trị thấp đến nhiệt trị cao rất phù hợp với 
nhu cầu xử lý chất thải ở hầu hết các quốc gia Châu Á. 
Hình 11 minh họa một công nghệ đốt hiện đại nhất 
đang được vận hành tại Nhật. 
 
Nhật Bản cũng là quốc gia nổi tiếng với các lò đốt 
được xây dựng ngay các khu dân cư đông đúc ở ngay 
các đô thị lớn mà không gây ra bất kì một hệ quả nào 
về sức khỏe, môi trường cũng như cảnh quan. Shibuya 
Incineration Plant là một điển hình như vậy. Nhà máy 
được xây dựng từ năm 2001 ngay gần ga Shibuya là 

một trong những ga đông đúc nhất thành phố Tokyo 
với công suất 200 tấn/ ngày ứng dụng công nghệ lò 
tầng sôi, phát điện và đến hiện nay, lò đốt vận hành ổn 
định và đảm bảo mọi quy chuẩn về môi trường và 
không gặp bất cứ sự phản đối của dân cư ở khu vực 
trung tâm đông đúc này 
 
b)  Giải pháp xử lý khí thải độc và dioxin 
Lò đốt rác sinh hoạt sẽ sản sinh ra các khí độc hại gồm 
SOx, HC1, NOx, khói và dioxin. Với phương châm 
ứng dụng công nghệ đốt phải đi đôi với bảo vệ môi 
trường và được người dân khu vực lân cận nhà máy 
chấp nhận, nhà sản xuất và chủ đầu tư lò đốt rác phải 
xử lý triệt để các thành phần độc hại trong khí thải. Để 
giải quyết được yêu cầu này, rất nhiều nghiên cứu do 
các viện công và tư nhân đã được thực hiện từ đó đề 
xuất các giải pháp để vận hành công nghệ. Các nghiên 
cứu cho thấy, dioxin sản sinh ra do quá trình đốt rác 
không hoàn toàn nên các giải pháp được đưa ra để 
ngăn ngừa và giảm thiểu dioxin là đốt cháy hoàn toàn 
trong buồng đốt. Các giải pháp khác cũng được đưa ra 
như làm mát để ngăn chặn quá trình tái tổng hợp của 
dioxin, sử dụng các túi lọc để loại bỏ triệt để dioxin 
trong khói hay như ứng dụng than hoạt tính để hấp phụ 
và khử dioxin. Dựa trên các nghiên cứu này, các tiêu 
chuẩn quản lý, bảo trì và thiết kế cũng được đưa ra để 
đối chiếu và áp dụng. Các tiêu chuẩn không chỉ áp 
dụng với các nhà máy mới xây dựng mà còn cho các 
cơ sở hiện có. Với sự phối hợp nghiên cứu và hành 
động của nhà nước và tư nhân, vấn đề phát thải dioxin 
và các chất, khí thải độc hại khác phát sinh từ lò đốt 
hầu như được triệt để giải quyết.  
 
c) Lò đốt thế hệ mới, công nghệ mới 
Có rất nhiều nhà máy đốt rác công suất lớn và nhỏ 
đang được vận hành tuân thủ các chính sách nghiêm 
ngặt về xử lý ô nhiễm ở Nhật Bản. Nhiều công nghệ 
đã được phát triển, bao gồm công nghệ giảm phát thải 
dioxin, loại bỏ khí axit và tái chế tro đốt giúp lò đốt 
thông thường được cải thiện đáng kể. Công nghệ hiệu 
quả cao của lò đốt thông thường cho phép phát điện từ 
nhiệt thu hồi từ quá trình đốt và biến nó thành một biện 
pháp hiệu quả giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Cùng 
với việc cải thiện khả năng thu hồi nhiệt sau khi đốt, 
hệ thống mới giúp tạo ra điện sạch hiệu quả so với 
công nghệ truyền thống. Những bước tiến này giúp các 
nhà máy đốt rác của Nhật Bản không những trở nên an 
toàn và bền vững mà còn tạo ra điện năng hiệu quả. 
 
Ngoài ra một cải tiến nữa đang được chú trọng gần đây 
hướng tới ngoài nâng cao hiệu suất sản xuất điện của 
các nhà máy đốt rác thì bảo vấn đề kéo dài thọ của lò 
đốt trước tác động của các chất ăn mòn cũng rất được 
chú ý. Trước đây, yếu tố ưu tiên trong việc thiết lập 
các nhà máy đốt chất thải là kiểm soát chống ô nhiễm, 
không đặt vào hiệu quả của việc thu hồi năng lượng. 
Tiếp đó để tăng hiệu quả thu hồi năng lượng, biện pháp 
tăng nhiệt độ và áp suất hơi để phát điện mang lại hiệu 

 
Hình 11. Mô hình nhà máy đốt chất thải tiên tiến 

Nguồn: Công ty TNHH Kawasaki Heavy Industries 

Hệ thống phân 
hủy Dioxin bằng 

nhiệt

Quạt hút áp lực

Hệ thống làm mát bằng nước 
cho ghi lò

Tường lò đốt với vật liệu chịu lửa 
làm mát bằng nước

Chuyển hóa thành 
năng lượng với 
hiệu suất ≥25%

Khí thứ cấp được nạp vào cùng 
với lửa đảo chiều giúp đảo trộn 

tốt không khí và khí thải
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quả cao được áp dung; tuy nhiên, khí axit có trong khí 
thải gây ra hiện tượng ăn mòn nồi hơi do nhiệt độ cao. 
Chính vì thế trong những năm gần đây, các nghiên cứu 
đã được tiến hành để tìm ra các vật liệu giúp hệ thống 
trao đổi nhiệt bền vững hơn, tăng khả năng chống ăn 
mòn ở nhiệt độ cao. Hiện nhiều nhà máy hiện đang 
được xây dựng với hiệu quả phát điện cao và có tuổi 
thọ hoạt động lâu hơn vẫn đảm bảo các biện pháp giảm 
thiểu khí nhà kính. 
 
Với nhiều giải pháp tiên phong trong công nghệ đốt 
rác, sau đó là đốt rác phát điện và liên tục được cải 
tiến, nâng cao hiệu quả đốt, sản xuất điện và đảm bảo 
tuyệt đối các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, công nghệ 
đốt rác Nhật Bản đã giúp nước Nhật giải quyết được 
bài toán khó về lượng rác thải tăng nhanh theo tiến 
trình đô thị hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, với tình trạng 
chung về giải quyết vấn nạn rác thải nhiều quốc gia 
trên thế giới đặc biệt các nước ở châu Á như Đài Loan, 
Trung Quốc, Singapore…đã tìm tới công nghệ tiên 
tiến của Nhật Bản để giải quyết được các loại rác thải 
từ nhiệt trị thấp tới nhiệt trị cao và biến rác thải thành 
năng lượng hiệu quả nhất. 
 
3.3. Công nghệ thu hồi điện và năng lượng từ chất 
thải sinh khối 
Chất thải phát sinh ở các thành phố và nông thôn bao 
gồm chất thải dễ cháy có độ ẩm thấp, chẳng hạn như 
giấy vụn, nhựa và gỗ; và chất thải có độ ẩm cao, chẳng 
hạn như chất thải sản xuất thực phẩm, chất thải nhà 
bếp, phân, bùn thải, sinh khối và bùn hữu cơ khác. 
Chất thải có độ ẩm cao sẽ tạo ra khí mêtan và hiđro 
sunfua khi chôn lấp không qua xử lý gây ô nhiễm môi 
trường. Đốt đối với chất thải có độ ẩm cao cần có 
nguyên liệu phụ để hỗ trợ quá trình đốt. Chất thải dầu 
ăn có độ ẩm thấp có thể được tái chế hiệu quả dưới 
dạng nhiên liệu BDF và năng lượng có thể được thu 
hồi từ việc đốt các mảnh vụn gỗ. Các công nghệ xử lý 
loại chất thải này chẳng hạn như ủ phân, lên men 

mêtan và sử dụng làm thức ăn gia súc được lựa chọn 
phù hợp với các đặc điểm của từng địa phương. Ở Nhật 
Bản, với mục đích xây dựng một xã hội tái chế, chất 
thải sản xuất thực phẩm và chất thải bếp từ hộ gia đình, 
phân chuồng, bùn và sinh khối khác được xử lý độc 
lập hoặc kết hợp với công nghệ đốt. Một số ví dụ điển 
hình đang ứng dụng ở Nhật: 
 
- Nhà máy ủ khí metan ở Hita City (Oita) xử lý phế 

thải từ nông trại heo, rác bếp từ hộ gia đình và hộ 
kinh doanh và bùn thải từ nhà máy xử lý nước 
thải có công suất 80 tấn/ ngày, sản xuất 7070 
kWh/day. Ngoài ra tổ hợp nhà máy này còn sản 
xuất phân bón lỏng (2500 tấn/ năm), sản xuất 
phân hữu cơ (290 tấn/ năm) và xử lý nước thải. 

- Nhà máy sản xuất nhiên liệu (BDF) từ dầu thải: 
Thu gom dầu thải để xử lý và thu hồi nhiên liệu 
BDF sử dụng cho hệ thống xe bus và các xe thu 
gom chất thải. Công suất xử lý: 5 tấn/ ngày dầu 
thực vật thải, áp dụng công nghệ ester hóa axit 
béo. Sản lượng dầu diesel sinh học: 5000 L/ ngày. 

 
Nhật Bản quy định rất chặt chẽ về xử lý chất thải thực 
phẩm theo đó các công ty sản xuất phân bón, các nhà 
chăn nuôi phối hợp với các công ty thu gom, vận 
chuyển và người tiêu thụ xử lý hơn 2 triệu tấn chất thải 
thực phẩm hằng năm. Thành phẩm là phân bón, thức 
ăn chăn nuôi hoặc nhiên liệu. Từ năm 2000, Luật tái 
chế thực phẩm đã có hiệu lực nhằm kêu gọi giảm chất 
thải thực phẩm và phát triển hệ thống thu gom liên tỉnh 
để thiết lập chuỗi tái chế phân bón và thức ăn chăn 
nuôi nhằm xây dựng một xã hội tái chế như mục đích 
cao nhất trong Luật môi trường (Hình 12). Ngoài ra, 
công nghệ xử lý chất thải sinh khối còn được phát triển 
để áp dụng cho các loại chất thải khác như bùn thải của 
hệ thống thoát nước, chất thải nông nghiệp, lâm 
nghiệp… 
 
3.4. Công nghệ chôn lấp chất thải  

 
Hình 12. Sự thay đổi về tỷ lệ tái chế thực phẩm 

Nguồn: Bộ Môi trường tổng hợp 
 140



 

 

Khác với nhiều quốc gia châu Á khác, đến tận bây giờ 
rác đơn thuần chỉ được chôn hoặc đốt lộ thiên tại bãi 
chôn lấp thì Nhật Bản từ những năm 1970, dựa trên 
một nghiên cứu liên kết giữa trường đại học Fukuoka 
và thành phố Fukuoka đã ứng dụng phương pháp chôn 
lấp bán hiếu khí để xử lý chất thải tại các bãi chôn lấp 
để đảm bảo vệ sinh và không gây ô nhiễm môi trường. 
Phương pháp này được gọi là bãi chôn lấp Fukuoka 
(Hình 13).  
 
So với phương pháp chôn lấp kị khí, công nghệ chôn 
lấp bán hiếu khí giúp nhanh chóng ổn định bãi chôn. 
Cấu trúc của bãi chôn lấp này là lắp đặt hệ thống ống 
thu gom nước rỉ rác dưới đáy của bãi chôn lấp, không 
khí được đẩy vào khoang trống của hệ thống ống thu 
gom nước rỉ rác đến các lớp rác giúp thúc đẩy quá trình 
phân hủy hiếu khí tự nhiên của rác. Quy trình này giúp 
sớm ổn định chất thải, ngăn ngừa hình thành khí metan 
và khí nhà kính là các tiêu chí khẳng định công nghệ 
này hữu hiệu giảm tác động xấu đến môi trường.  
 
Công nghệ kị khí khi chôn lấp, chất thải không được 
cung cấp oxy khiến các thành phần hữu cơ chuyển 
thành các axit hữu cơ dễ bay hơi, chẳng hạn như axit 
axetic, sau đó trở thành khí mêtan hoặc khí cacbonic, 
nitơ và lưu huỳnh và được chuyển hóa thành amoniac, 
amin, hydro sunfua và mercaptan, tạo ra mùi hôi và 
ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của khu vực lân 
cận bãi chôn lấp.  
 
Hình 14 biểu thị một ưu điểm của bãi chôn lấp 
Fukuoka là tính ổn định nhanh chóng với hiệu quả xử 
lý ô nhiễm cao nên sau khi đóng cửa, bãi chôn lấp dễ 
dàng được sử dụng cho mục đích khác như xây dựng 
công viên vui chơi hoặc sân chơi thể thao như sân golf. 
Một số điển hình ở Nhật là bãi chôn lấp Moerenuma 
(Hokkaido) đã được thiết kế thành công viên vui chơi 
thu hút được nhiều người dân và du khách hay bãi 
chôn lấp Imazu (Fukuoka) hiện nay đã thành sân chơi 
thể thao và vườn cây. Công nghệ này đã được Hội 
đồng chuyên gia Cơ chế phát triển sạch (CDM) của 
Liên hợp quốc cấp chứng nhận là một phương pháp 
CDM tại Đại hội lần thứ 62 của hội đồng vào tháng 
7/2011.  

Với những ưu điểm như vậy, công nghệ chôn lấp 
Fukuoka ngày càng được phát triển và thương mại hóa 
giới thiệu đến nhiều quốc gia trên thế giới. Dự án đầu 
tiên được triển khai ở Penang (Malaysia) đã rất thành 
công và nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Thái 
Lan, Việt Nam, Ý, Mexico… cũng đã ứng dụng triển 
khai công nghệ này để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi 
trường tại các bãi chôn lấp chất thải. 
Ngoài công nghệ chôn lấp bán hiếu khí tiêu biểu 
Fukuoka vừa được giới thiệu, từ năm 1977, Nhật Bản 
đã ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cho cấu trúc, vận hành 
và quản lý khi xây dựng các bãi chôn lấp. Tiêu chuẩn 
này đã phân loại các bãi chôn lấp thành 3 loại: bãi chôn 
lấp có kiểm soát, bãi chôn lấp chất trơ và bãi chôn lấp 
tách biệt (Hình 15).  
 
Bãi chôn lấp bán hiếu khí thuộc hạng mục bãi chôn lấp 
có kiểm soát. Bãi chôn lấp tách biệt được áp dụng để 
xử lý các chất thải nguy hại như chất thải chứa kim 
loại nặng, PCBs là nguồn gốc gây ảnh hưởng tới sức 
khỏe và môi trường. Bãi chôn lấp có kiểm soát để xử 
lý các chất thải không nguy hại nhưng có khả năng ảnh 
hưởng tới nguồn nước hoặc nước mặt hoặc không khí 
do phát sinh khí ga, mùi hôi, ruồi muỗi…Bãi chôn lấp 
chất trơ để xử lý các chất thải nhựa, mảnh vỡ cao su, 
kim loại, thủy tinh, sành sứ… ít có khả năng ảnh 
hưởng đến môi trường. 
 
4. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam qua 
hệ thống quản lý chất thải rắn tổng hợp của Nhật 
Bản 
 

 
 

 

 

Hình 14. Hiệu quả môi trường của phương pháp 
chôn lấp bán hiếu khí 

ồ         
 
 

 
Hình 13. Cấu trúc bãi chôn lấp Fukuoka 

Nguồn: Khoa kĩ thuật, Trường Đại học Fukuoka 
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Nhìn lại lịch sử và thực tiễn quản lý chất thải rắn sinh 
hoạt tại Nhật Bản, Việt Nam có thể đúc rút một số bài 
học kinh nghiệm quý báu như sau: 
4.1. Có quan điểm và cách tiếp cận toàn diện trong 
quy hoạch quản lý chất thải rắn từ trung ương tới 
địa phương 
Đây là một bài học rất khó để thực hiện vì quản lý chất 
thải nói riêng và quản lý môi trường nói chung dễ đi 
vào quy trình riêng lẻ của từng khâu. Tuy vậy Nhật 
Bản đã có cách tiếp cận là đặt mục tiêu chung lớn nhất 
sau đó xác định các mục tiêu cụ thể bằng con số trong 
một chuỗi tuần hoàn khép kín các khâu của một chu 
trình. Với mục tiêu tối thượng là phát triển bền vững 
thì các lĩnh vực khác nhau trong ngành môi trường đều 
phải đặt ra các mục tiêu là xây dựng xã hội tuần hoàn 
vật chất, xã hội cac-bon thấp, phải thực hiện phân loại 
chất thải, ứng phó với vấn đề nóng lên của toàn cầu 
đồng thời quan tâm đến mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh 
học và cộng sinh tự nhiên. Với quan điểm này, các chỉ 
tiêu đặt ra cho từng bước hành động cụ thể ví dụ như 
cho quản lý chất thải cũng phải hướng đến tất cả các 
mục tiêu đó thì mới đạt được mục tiêu tối thượng. Nếu 
chỉ đạt được một số mục tiêu riêng lẻ thì có nghĩa là 
toàn bộ hệ thống cũng không thành công triệt để.  
 
Đặc biệt, điều quan trọng là phải nghĩ đến việc sản 
xuất và tiêu thụ vật liệu theo cấu trúc tuần hoàn. Để 
đạt hiệu quả tốt nhất, chất thải cần được thu gom, phân 
loại và xử lý trở lại thành nguyên liệu hoặc vật liệu. 
Khi bắt đầu nỗ lực tái chế ở Nhật Bản nhiều năm trước, 
mọi thứ đã dừng lại quá sớm. Lúc tái chế được nhiều 
thì càng có nhiều nguyên liệu vật liệu được sản xuất từ 
chất thải có thể tái chế. Nhưng chúng chất đống tại các 
kho dự trữ của những người tái chế. Vòng tuần hoàn 

đã không được đóng lại. Để có được chu kỳ khép kín, 
chúng ta cần các nhà sản xuất sử dụng nguyên liệu vật 
liệu từ việc tái chế sản phẩm, sau đó cũng cần người 
tiêu dùng mua các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế. 
Việc tạo ra các hệ thống và khuyến khích các nhà sản 
xuất và người tiêu dùng tham gia vào chu trình để 
"tuần hoàn vật chất" - là điều mà các nhà quản lý chất 
thải cần chú ý. 
 
4.2. Cần chuẩn bị hệ thống xử lý chất thải tiên tiến 
để đón đầu sự phát triển về kinh tế 
Từ bài học Nhật Bản phải lúng túng để tìm cách giải 
quyết khối lượng rác thải tăng lên nhanh chóng từ thập 
niên 60, thậm chí toàn bộ chính phủ phải căng mình 
giải quyết những hậu quả chết người từ những vụ ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Minamata, Gifu để 
thấy rằng các nước đang phát triển như Việt Nam cần 
phải tránh những sai lầm tương tự như Nhật Bản hay 
các nước phát triển đã trải qua bằng cách dự báo triển 
vọng phát triển kinh tế và gia tăng sản xuất tiêu dùng 
từ đó đề xuất, đi tắt đón đầu, nghiên cứu hoặc tiếp nhận 
các công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại để có thể song 
hành bền vững giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo 
vệ môi trường tự nhiên sinh thái. 
 
4.3. Cần chú trọng vào quản lý thượng nguồn 
Hiện nay, các nước đang phát triển vẫn đang loay hoay 
tìm phương thức quản lý và công nghệ phù hợp để xử 
lý khối lượng chất thải ngày càng tăng và tồn đọng 
nhiều vấn đề xung quanh các bãi chôn lấp ô nhiễm, bị 
người dân phản đối. Một số công nghệ xử lý hay giải 
pháp mới cũng được nghiên cứu và ứng dụng, tuy 
nhiên, hiệu quả cuối cùng vẫn chưa được khẳng định. 
Đây chính là những phương thức chạy theo giải quyết 
chất thải khi đã phát sinh hay có thể coi là quan tâm 
đến quản lý hạ nguồn. Thay vì đó, Nhật Bản sau nhiều 
thập kỷ xem xét và điều chỉnh đã chú trọng vào quản 
lý thượng nguồn để đỡ gánh nặng cho khâu quản lý hạ 
nguồn sau này. Đó chính là cần phải làm việc với các 
nhà sản xuất, nên thành lập các hiệp hội các nhà sản 
xuất các ngành hàng để thiết lập các mục tiêu về môi 
trường đối với ngành hàng đó.  
 
Các nhà sản xuất chính là người sẽ quyết định chất thải 
trong tương lai sẽ được sản xuất như thế nào, nếu 
hướng tới mục đích vì môi trường họ sẽ nghiên cứu để 
thay đổi thiết kế, cải thiện khả năng tái sử dụng và tái 
chế, hay có thể dễ dàng tháo rời để thuận lợi cho khâu 
xử lý chất thải hoặc cải tiến sử dụng các vật liệu thân 
thiện với môi trường. Nhật Bản có nhiều giải thưởng 
về sản phẩm sinh thái để thúc đẩy các công ty đổi mới 
và phát triển công nghệ hướng tới thân thiện với môi 
trường. Đồng thời, các nhà sản xuất cũng cần làm công 
tác thị trường tốt hơn để xác định sản xuất vừa và đủ, 
không dư thừa để tránh tình trạng sản xuất hàng loạt 
và cuối cùng trở thành gánh nặng cho khâu xử lý rác 
thải như tại Nhật Bản những thập kỷ trước. 
 

 

 

 
Hình 15. Mặt cắt 3 loại hình chôn lấp ở Nhật Bản: 
Bãi chôn lấp có kiểm soát – Bãi chôn lấp chất trơ – 

Bãi chôn lấp tách biệt  
(Nguồn: Bộ Môi trường Nhật Bản) 

Lớp chống thấm che phủ bề mặt nền và
mái dốc của “bãi chôn lấp có kiểm soát”
nhằm ngăn ngừa ô nhiễm nước ngầm.
Lớp chống thấm có độ bền cao đang
được phát triển và sử dụng.

Khi bãi chôn lấp xây dựng trên nền đất
có lớp đất không thấm (chiều dày từ 5m
trở lên và hệ số thấm là 1x10-5 cm/s hoặc
nhỏ hơn) thì không cần sử dụng lớp lót
đáy chống thấm

Lớp chắn sáng: lớp màu trắng (HDPE)

Lớp chắn nước: lớp màu đen (HDPE)

Thu gom và
thoát nước tích
tụ

Thiết bị quan
sát nước
ngầm

Chất thải trong bãi chôn lấp ổn
định về mặt sinh hóa và không gây
ô nhiễm nước. Các cơ sở xử lý và
lưu chứa nước để kiểm soát thấm
và nước rỉ rác không được trang bị
vì nguy cơ ô nhiễm môi trường
thấp

Vách ngăn cách ngoại vi bên ngoài

Cấu trúc ngăn nước mưa thâm
nhập hoặc nước rỉ rác thoát ra

Vách ngăn ngăn cách nội bộ
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Tiếp theo, quản lý thượng nguồn cũng có nghĩa cần 
làm việc với các nhà tiếp thị và bán lẻ. Nếu họ chỉ 
quảng bá những sản phẩm không cần thiết và thuyết 
phục người tiêu dùng vứt bỏ những sản phẩm vẫn còn 
sử dụng được, những nỗ lực về giảm thiểu rác thải sẽ 
không thể đạt được thành công. 
 
Cuối cùng, quản lý thượng nguồn là nâng cao nhận 
thức của người tiêu dùng vì cuối cùng họ quyết định 
họ sẽ tạo ra bao nhiêu và loại chất thải nào. Có ba giai 
đoạn để người tiêu dùng đưa ra quyết định. Đầu tiên, 
trước giai đoạn sử dụng, họ có thể quyết định giảm 
hoặc không tiêu thụ. Thứ hai, ở khâu sử dụng, họ có 
thể sử dụng sản phẩm mình mua trong thời gian dài 
hơn chứ không phải vứt bỏ chỉ sau một lần sử dụng. 
Thứ ba, ở giai đoạn sau khi sử dụng, chúng nên được 
khuyến khích tái sử dụng và / hoặc tái chế. Và ở giai 
đoạn thứ ba, các cơ chế thu phí phát sinh chất thải có 
thể được áp dụng để tác động vào nhu cầu thải rác hay 
không. Ở các công sở của Nhật Bản thường xuyên 
kiểm tra nhân viên có phân loại rác hay không và hiệu 
quả thực hiện được quy thành tiền thưởng thành tích, 
hoặc rộng hơn, hiện tại hầu hết các thành phố ở  Nhật 
đều áp dụng cơ chế trả phí thu gom xử lý chất thải 
thông qua mua túi đựng chất thải theo từng loại dung 
tích mỗi gia đình xả thải. 
 
4.4. Xây dựng và phát triển các phong trào hướng tới 
tự quản lý chất thải trong cộng đồng 
Ngoài các kênh quản lý chính thức như từ chính phủ, 
các hiệp hội sản xuất và tiêu dùng như đã đề cập thì 
Nhật Bản khá chú trọng vào một kênh là cộng đồng tự 
quản lý. Ở một số thành phố, chính quyền đưa ra 
hướng dẫn để người dân tự đứng ra phát động các 
phong trào phân loại, thu gom chất thải tái chế và gây 
quỹ, tài chính cho các hoạt động của cộng đồng. Một 
số nơi lại tổ chức các phiên chợ để trao đổi, tái sử dụng 
các vật dụng mà họ không còn cần đến cho những ai 
cần. Khái niệm “Mottainai” rất phổ biến ở Nhật mang 
ý nghĩa là tiết kiệm và cụ thể hơn là biết cách quản lý 
chất thải hiệu quả. Một số cộng đồng còn tự phát động 
phong trào xây dựng làng xã không chất thải bằng cách 
tự phân loại chất thải có thể tái chế và làm phân vi sinh 

đối với chất thải từ nhà bếp được phân loại kỹ cho hoạt 
động nông nghiệp tại chính địa phương đó. Những 
phong trào như vậy có thể dễ dàng phát huy được ở 
Việt Nam bởi hệ thống các Hội phụ nữ, thanh niên, 
hưu trí hoạt động rất tích cực và luôn mong muốn xây 
dựng cộng đồng ngày càng xanh sạch đẹp.  
 
5. Kết luận 
Qua những nội dung tóm tắt về hệ thống quản lý chất 
thải ở Nhật Bản, chú trọng giới thiệu các công nghệ có 
tính ứng dụng và hiệu quả cao cũng như các bài học 
được rút ra có thể thấy để đạt được những kết quả khả 
quan đáng ghi nhận như hiện nay, Nhật Bản đã trải qua 
những giai đoạn khủng hoảng và khó khăn như chính 
Việt Nam đang trải qua hiện nay. Người dân và chính 
phủ Nhật Bản đã cùng đồng lòng không thỏa hiệp với 
các thảm họa môi trường gây ra do rác thải, quyết tâm 
thay đổi hành vi, định hướng và mục tiêu để xây dựng 
một môi trường sống sạch sẽ, vệ sinh và đã biến chất 
thải thành các nguồn tài nguyên phong phú, thành một 
ngành công nghiệp tiềm năng không những tại chính 
nước Nhật mà còn vươn ra trên toàn thế giới. Học tập 
những kinh nghiệm, ứng dụng những công nghệ có 
tiêu chuẩn và chất lượng cao của Nhật Bản theo đúng 
điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội của Việt Nam sẽ 
giúp đất nước chúng ta vượt qua được những khó khăn 
và bế tắc hiện nay trong công tác xử lý chất thải nói 
riêng và bảo vệ môi trường nói chung. 
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TÓM TẮT: 
Viễn thám gần đây đã trở nên phổ biến với các ứng dụng rộng rãi 
trong nhiều khía cạnh của nghiên cứu môi trường và kỹ thuật. Dưới 
đây là bản tóm tắt dựa trên hiểu biết cá nhân về lĩnh vực viễn thám 
ở Nhật Bản. Tác giả hy vọng đây có thể là một bài giới thiệu hữu 
ích cho các học giả đang xem xét nghiên cứu sau đại học của họ tại 
Nhật Bản trong lĩnh vực này. 

Từ khóa: viễn thám, môi trường, thiên tai, kĩ thuật dân dụng, vệ tinh, 
xử lí ảnh 

1. Tổng quan về ngành Viễn thám
Viễn thám là nghệ thuật, khoa học và công nghệ thu thập thông tin
đáng tin cậy về các đối tượng vật lý và môi trường, thông qua quá
trình ghi lại, đo lường và phân tích hình ảnh và biểu diễn kỹ thuật số
của các dạng năng lượng thu được từ hệ thống cảm biến không tiếp
xúc.

Viễn thám được thành lập trên cơ sở khoa học vật lý, khoa học sinh 
học và khoa học xã hội. Viễn thám, cùng với Hệ thống Thông tin Địa 
lý (GIS), Bản đồ và Khảo sát, là những trọng tâm của lĩnh vực Địa tin 
học. 

Các loại viễn thám chính là Viễn thám thụ động, Viễn thám chủ động 
và Đo ảnh. 

- Viễn thám thụ động là công nghệ đo năng lượng phản xạ và phát
xạ ở bước sóng nhìn thấy (quang học) và nhiệt. Phần lớn các vệ tinh
quan sát trái đất, chẳng hạn như Landsat, Sentinel-2, MODIS,
WorldView, thuộc loại này. Nhiếp ảnh là một ứng dụng của viễn thám 
thụ động trong cuộc sống hàng ngày.

- Viễn thám chủ động là công nghệ đo năng lượng phản xạ do
thiết bị đo phát ra. Ví dụ về loại viễn thám này là LiDAR (Light
Detection and Ranging - Phát hiện và đo sáng), SAR (Synthetic
Aperture Radar - Radar khẩu độ tổng hợp).

- Photogrammetry là công nghệ đo hình dạng của vật thể bằng
cách sử dụng nhiều bức ảnh được chụp từ các góc độ khác nhau. Ví
dụ về loại viễn thám này là tái tạo 3D các đối tượng.

1. Sơ lược về lịch sử viễn thám
Bức ảnh đầu tiên được chụp vào năm 1826 bởi một nhà phát minh
người Pháp, Joseph Niepce. Việc phát minh ra nhiếp ảnh đã tạo ra một
cuộc cách mạng về cách chúng ta chụp được hình dáng của mọi thứ
và thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách rõ rệt. Nó trở thành một
công cụ mạnh mẽ giúp ta quan sát môi trường.

Để tận dụng sức mạnh của nhiếp ảnh, chụp bề mặt trái đất từ trên 
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cao có nhiều thế mạnh lí tưởng. Bức ảnh chụp từ trên 
không đầu tiên được chụp từ khinh khí cầu vào năm 
1858 bởi một nhiếp ảnh gia người Pháp tên là 
Gaspard-felix Tournachon, và đã mở ra tiềm năng 
quan sát trái đất từ một góc nhìn mới. Tuy nhiên, chụp 
ảnh từ bóng bay không đủ thực tế để quan sát nhanh. 
Năm 1908, Wilbur Wright, người phát minh ra máy 
bay, đã chụp bức ảnh đầu tiên từ máy bay. Chụp ảnh 
hàng không được sử dụng rộng rãi để khảo sát cho các 
mục đích quân sự. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, 
hơn một triệu bức ảnh do thám trên không đã được 
chụp. Sau chiến tranh, các cựu nhiếp ảnh gia quân đội 
đã thành lập các công ty khảo sát trên không, phổ biến 
kỹ thuật này để đưa vào sử dụng cho các mục đích 
khoa học và thương mại. 
 
Mang sức mạnh của viễn thám vào không gian, vệ tinh 
đầu tiên, Sputnik I, được phóng vào năm 1958, và gửi 
lại các tín hiệu vô tuyến để nghiên cứu tầng điện ly. 
Sau nhiều nhiệm vụ phóng vệ tinh viễn thông và khí 
tượng, vệ tinh Landsat-1 được NASA phóng vào năm 
1972 với tư cách là hoạt động nghiên cứu và phát triển 
dân sự chính thức đầu tiên sử dụng vệ tinh để giám sát 
tài nguyên đất trên cơ sở toàn cầu. Kể từ đó, viễn thám 
dựa trên vệ tinh đã được áp dụng rộng rãi để nâng cao 
hiểu biết của chúng ta về môi trường của chúng ta. 
Ngày nay, viễn thám rất cần thiết cho cuộc sống hàng 
ngày. Dự báo khí tượng, thủy văn, phòng chống và 
quản lý thiên tai, nông nghiệp, lâm nghiệp, định vị, sẽ 
không thể thực hiện được nếu không có kỹ thuật viễn 
thám. 
 
2. Những công trình Viễn thám vệ tinh của Nhật 
Bản 
Nhật Bản là một trong những quốc gia tiên phong và 
tiên tiến nhất về kỹ thuật viễn thám, bên cạnh Hoa Kỳ, 
Liên minh Châu Âu. Các công trình viễn thám không 
gian quan trọng nhất của Nhật Bản được liệt kê dưới 
đây. 
 
JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency - Cơ 
quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản) là cơ 
quan của Nhật Bản, tương tự như NASA của Hoa Kỳ, 
dẫn đầu phần lớn các công trình không gian của Nhật 
Bản: 
- Advanced Land Observation Satellite (ALOS), 

hay Daichi, là một công trình chính của JAXA. 
Nó mang cảm biến PRISM (Panchromatic 
Remote-sensing Instrument for Stereo mapping), 
dẫn đến việc sản xuất AW3D (ALOS World 3D). 
Đây là bản đồ 3D toàn cầu đầu tiên và chính xác 
nhất trên thế giới ở độ phân giải 5 mét. 

- Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), 
là công trình hợp tác giữa JAXA và NASA, là 
công trình trọng yếu, giúp ta hiểu về khí hậu, chu 
trình nước và thiên tai. 

- Greenhouse Gas Observing Satellite (GOSAT) là 
một công trình do JAXA và Viện Nghiên cứu 
Môi trường Quốc gia, trực thuộc Bộ Môi trường 

(MoE) dẫn đầu. Dự án này giúp hiểu được thành 
phần của khí quyển và mối liên hệ của nó với khí 
hậu toàn cầu. 

- The Global Change Observation Mission 
(GCOM), bao gồm GCOM-W và GCOM-C, là 
cơ sở để hiểu về chu trình nước toàn cầu và khí 
hậu toàn cầu. 
 

Ngoài ra, vệ tinh Himawari, do JMA (Japan 
Meteorological Agency - Cơ quan Khí tượng Nhật 
Bản) dẫn đầu, rất cần thiết trong việc theo dõi bão, dự 
báo thời tiết và khí tượng ở Đông Á, Đông Nam Á và 
Úc. Hình ảnh từ vệ tinh Himawari đã giúp Việt theo 
dõi các cơn bão và áp thấp nhiệt đới hàng năm. 
 
Tài liệu tham khảo: 

https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/  
https://www.aw3d.jp/en/about/  
https://www.eorc.jaxa.jp/TRMM/index_e.htm  
https://global.jaxa.jp/projects/sat/gosat/  
https://global.jaxa.jp/projects/sat/gcom_w/  
https://global.jaxa.jp/projects/sat/gcom_c/  
https://himawari.asia/ 
 

3. Các phòng nghiên cứu ở đại học và các giáo sư 
Là các học giả, ai cũng cần tìm cho mình một nơi để 
thực hiện các hoạt động nghiên cứu của mình. Dưới 
đây là danh sách các phòng nghiên cứu về viễn thám 
ở Nhật Bản. Danh sách này chưa đầy đủ và cần được 
cập nhật thường xuyên. Những phòng nghiên cứu dưới 
đây không được xếp theo thứ tự nào cụ thể.  
 
The University of Tokyo 
○ Remote Sensing for Environment and Disaster 

■ Professor WATARU Takeuchi 
http://wtlab.iis.u-tokyo.ac.jp/  

○ Human Centered Urban Informatics 
■ Professor SEKIMOTO Yoshihide 

https://sekilab.iis.u-tokyo.ac.jp/  
■ Professor SHIBASAKI Ryosuke 

https://shiba.iis.u-tokyo.ac.jp/home_en/  
○  Global Hydrology and Water Resources 

Engineering 
■ Professor OKI Taikan 

http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/index.html  
○ Ocean Remote sensing 

■ Professor Chang-Kyu Rheem 
http://seasat.iis.u-tokyo.ac.jp/rheem/  

 
 
The University of Tsukuba 
○ GIS & Remote Sensing 

http://www.global.tsukuba.ac.jp/research/life-
environmental/geoscience/geography/gis-
remote-sensing  

○ Spatial Information Science Lab 
http://giswin.geo.tsukuba.ac.jp/sis/en/faculty.ht
ml  
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Chiba University 
○ Center for Environmental Remote Sensing 

http://www.cr.chiba-u.jp/english/index.html  
 
Ibaraki University 
○ Tonooka Laboratory 

http://tonolab.cis.ibaraki.ac.jp/en/  
 
Kyoto University  
○ Geoinformatics 

https://www.ce.t.kyoto-
u.ac.jp/en/information/laboratory/geoinfo  

○ Remote Sensing Engineering, Radar 
Atmospheric Science 
■ Professor YAMAMOTO Mamoru 

https://www.s-ee.t.kyoto-
u.ac.jp/en/information/laboratory/ras  

○ Biosphere Informatics 
https://www.soc.i.kyoto-
u.ac.jp/en/course/environmental_informatics/ 

○ Regional Planning 
http://lrp.ges.kyoto-u.ac.jp/  

 
Osaka University 
○ Graduate School of Engineering 

http://www.eei.eng.osaka-
u.ac.jp/english/departments.html  

○ Associate Professor MACHIMURA Takashi 
http://www.see.eng.osaka-u.ac.jp/ge/mach/  

 
Hokkaido University 
○ Group of Informatics for Remote Sensing 

https://www.eorc.jaxa.jp/ISS/en/topic.html  
 
Tohoku University 
○ Remote Sensing and Geoinformatics for 

Disaster Management 
■ Professor KOSHIMURA Shunichi, 

Professor SATO Motoyuki 
https://irides.tohoku.ac.jp/eng/organization/ris
k/04.html  

 
Tokyo Institute of Technology 
○ Department of Environmental Science and 

Technology 
http://www.igs.titech.ac.jp/english/department
s/depe.html  
■ Associate Professor ASAWA Takashi 

http://www.hy.depe.titech.ac.jp/  
 
Nagasaki University 
○ Graduate School of Engineering 

http://www.eng.nagasaki-
u.ac.jp/english/index.html  

 
Nara Women's University  
○ Depart of Information and Computer Science 

https://www.ics.nara-
wu.ac.jp/e/staff/kuji_e.html  

 
Nihon University 
○ Depart of Geography 

https://www.cst.nihon-
u.ac.jp/en/graduate/g13_geography.html  
■ Professor IWASHITA Keishi  

 
Shimane University 
○ Remote Sensing Laboratory 

http://ecs.riko.shimane-u.ac.jp/~rsl/index-
e.html  

 
National Institute of Advanced Industrial Science 
and Technology 
○ Remote Sensing Research Group 

https://unit.aist.go.jp/igg/rs-rg/eng_index.html  
 
Kochi University 

■ Professor TAKAGI Masataka 
https://www.kochi-
tech.ac.jp/profile/en/takagi-masataka.html  

 
Keio University 
○ Geoinformatics Lab 

http://ecogis.sfc.keio.ac.jp/gi_test/en/index.ht
ml  

 
Akita University 
○ Image Information System Engineering 

http://ecogis.sfc.keio.ac.jp/gi_test/en/index.ht
ml  

○ Geosciences, Geotechnology, Materials 
Engineering 
https://www.eng.akita-
u.ac.jp/eng/gp/dd/ggme.html  

 
Nagoya University 
○ Earth and Environmental Sciences 

https://www.env.nagoya-
u.ac.jp/english/dept/earth.html  
 

2. Viện và Tổ chức 
Đây là các viện và tổ chức bên ngoài trường đại học 
liên quan đến nghiên cứu và các hoạt động của viễn 
thám. Các tổ chức này thường tham gia vào hoạt động 
của vệ tinh và các sản phẩm viễn thám. 
Cơ quan (Agencies) 
○ JAXA Japan Aerospace and Exploration 

Agency 
■ Nghiên cứu, phát triển và phóng vệ tinh 
■ Khám phá tiểu hành tinh 
■ Khám phá mặt trăng 

https://global.jaxa.jp/  
○ JMA Japan Meteorological Agency 

■ Thuộc Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao 
thông và Du lịch 
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■ Khí tượng, thủy văn, địa chấn, núi lửa 
https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html  

○ Japan Space Systems 
https://ssl.jspacesystems.or.jp/en_/  

 
Viện nghiên cứu (Research institutes) 
○ RIKEN Institute of Physical and Chemical 

Research 
https://www.riken.jp/en/  

○ NIED National Research Institute for Earth 
Science and Disaster Resilience 
https://www.bosai.go.jp/e/index.html  

○ JAMSTEC Japan Agency for Marine-Earth 
Science and Technology 
http://www.jamstec.go.jp/e/  

○ NARO National Agriculture and Food Research 
Organization 
https://www.naro.affrc.go.jp/english/index.ht
ml  

 
Công ty tư nhân (Private companies) 
○ RESTEC Remote Sensing Technology Center of 

Japan 
https://www.restec.or.jp/en/  

○ PASCO 
https://www.pasco.co.jp/eng/geospatial/  

○ Asia Survey Corporation 
https://www.ajiko.co.jp/en/about/profile.html  

○ Kokusai Kogyo Co., Ktd. 
https://www.kkc.co.jp/english/index.html 

○ Georepublic 
https://georepublic.info/en/  

○ Synspective 
https://synspective.com/  
 

Hiệp hội và Hội nghị học thuật 
Hiệp hội học thuật (Academic Associations) 
○ The Remote Sensing Society of Japan 

https://www.rssj.or.jp/eng/  
○ Asian Association on Remote Sensing 

https://a-a-r-s.org/  
Hội nghị học thuật (Academic conferences) 
Tham gia các hội thảo là cơ hội tốt cho các học giả 
tương lai tìm hiểu về các phòng thí nghiệm và nghiên 
cứu mà họ quan tâm. Dưới đây là các hội nghị quốc tế  
mà hầu hết các phòng nghiên cứu Viễn thám của Nhật 
Bản tham dự hàng năm. 
○ Hội nghị Châu Á về Viễn thám (Asian 

Conference on Remote Sensing - ACRS) - Tổ 
chức hàng năm vào tháng 10-11. 

○ Hội nghị chuyên đề quốc tế về viễn thám 
(International Symposium on Remote Sensing - 
ISRS) - Tổ chức hàng năm vào tháng 4-5 

 
4. Cuộc sống của một nghiên cứu sinh 
Các nhà nghiên cứu viễn thám tập trung vào nghiên 
cứu của họ và các seminar trong phòng nghiên cứu. 
Các kỹ năng nói và viết học thuật đặc biệt rất hữu ích, 

cũng như kỹ năng sử dụng các phần mềm và ngôn ngữ 
lập trình. Các hoạt động thực địa đôi khi là một phần 
của nghiên cứu và có thể diễn ra một hoặc hai lần mỗi 
năm. Vì hầu hết các hoạt động nghiên cứu về viễn 
thám diễn ra trên nền tảng kỹ thuật số, các nhà khoa 
học viễn thám không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 
COVID-19. Hầu hết các công việc nghiên cứu được 
tiến hành bình thường, với một số hạn chế về khả năng 
đi thực địa. Các hội thảo trong phòng thí nghiệm và 
hội nghị học thuật đã được chuyển lên các nền tảng 
trực tuyến. 
 
Hầu hết các giáo sư về Viễn thám đều thuộc Khoa Kỹ 
thuật của trường đại học tương ứng của họ và có xu 
hướng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Do đó, việc giao 
tiếp với các giáo sư và các thành viên quốc tế và người 
Nhật trong phòng nghiên cứu tương đối dễ dàng. 

 
5. Học bổng 
Có rất nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế, đặc 
biệt là trong các lĩnh vực Kỹ thuật, thuộc về viễn thám. 
Dưới đây là thông tin tổng quan về học bổng dành cho 
sinh viên quốc tế do JASSO (Tổ chức Dịch vụ Sinh 
viên Nhật Bản - Japan Student Services Organization) 
biên soạn. 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-
style/pamphlet/  
Sau đây là các loại học bổng chính. 
 
Học bổng chính phủ 
○ Học bổng chính phủ Nhật Bản MEXT 

Monbukagakusho 
○ Học bổng uy tín và cạnh tranh 
○ Mức lương cao. Khoảng 150.000 JPY hàng 

tháng. 
○ Nộp đơn thông qua đại sứ quán của 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryuga
ku/boshu/1330944.htm  

 
JSPS Japan Society for the Promotion of Science 
○ Học bổng danh giá và có tính cạnh tranh cao 
○ Mức lương rất cao. Khoảng 200.000 JPY hàng 

tháng. 
○ Nộp đơn trực tiếp vào hệ thống của họ 

https://www.jsps.go.jp/english/index.html  
 
Học bổng Đại học 
○ Học bổng dựa trên từng trường đại học. 
○ Vui lòng tham khảo văn phòng tuyển sinh của 

trường đại học tương ứng để biết thêm chi tiết. 
 

Học bổng của công ty tư nhân 
○ Mức chi khác nhau tùy thuộc vào các tổ chức 
○ Nộp đơn dựa trên giới thiệu của trường đại học 

hoặc Nộp đơn trực tiếp 
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C  công 
(thành viên nhóm G7: 7 

,
G8: 

, G20: 19 cùng 
Liên minh châu Âu).  

o môi 
 (2010), 

,
 [1]

 [2]. 

phát sinh hàng 
ngày. 

.
C

rác phát sinh, chôn 

Và 

toàn.  

(RSH) 
: 

 và quy 

Ngoài ra, n

RSH 
 (2018) 

 t

, nhóm 
- 

2.

T ng rác th u
i 

Sau th chi n th II (1945), n n kinh t Nh t B n b t
u kh i s p trung v l n ngày 

t B ng qu c v kinh 

t th hai trên th gi i ch sau M [3]. 
ng rác th t

i k n phát tri n kinh 
t th n k  t  gi a nh u nh ng

n kinh t  bong bóng t cu i
nh u nh

n này, khi thu nh p c
m nh m , Nh t B n tr ng qu c công nghi p, 
siêu th  và c a hàng ti n l i m c lên kh ng

i vi c s c mua c i tiê
r n xu t hàng lo t, tiêu dùng hàng 
lo t d n tình tr ng rác th
chóng.

Hình 1

) [4].

)
2018 là 42,72 

ngoài). 

T ng rác tái ch và t l tái ch

Hình 1

90
Sa

; 
6,1 ,3% 

  

và
Nh c p ph n tr c, vì Nh t B n có qu t
h n ch và s c ch a c a các bãi chôn l
m t rút ng n, nên qu y m nh các 
chính sách và phát tri n các công ngh gi m thi u
nhi u nh t có th l n bãi chôn l p.
T ng l ng rác mang t i
bãi chôn l p liên t c gi m t 16,8 tri u t n chi m
33,4% (1990) cho t i 3,84 tri u t n chi m 9% (2018) 
(Hình 1). K t qu này th t s r t n t ng, góp ph n
kéo dài tu i th các bãi chôn l p.
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Hình 2
rác theo 

~ 2018). 

2000) còn 82 

K t lu n 

, ,3% lên 
19,9%

,

Hình 1. [4][5][6]

Hình 2. phát sinh và [4][5]
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3. - 

3.1. vào 

3R Reuse 

pháp lý 

Sound 
Material-Cycle Society

Hình 3 và Hình 4 v

(1) , (2) 
, (3) , (4) , và (5) X lý cu i

cùng (chôn l p) thích h p.

õ
(

T

quy 
h

-
trun )
và n có 26 Eco-towns trên .

Ngoài ra, các nhà máy 
tái ch , x lý ch t th n

m ng t u ki ng h c
t ch c nh ng bu i tham quan th c t nhà máy. T i

c t n m t nhìn th y h th ng thi t b
x lý, cách th c phân lo i rác và nh ng s n ph m tái 
ch trong cu c s ng h ng ngày.

là: (i) rác (rác 
và (iv) rác không (bao 

,
pin, .v.v .
phát sinh mà m

Hình 3.
[4]

( , phân

Tài nguyên thiên nhiên

lý
(tái ,

lý cùng
(bãi chôn )

Tiêu dùng/

soát tiêu hao tài nguyên tiên 1: 
soát l
rác phát sinh

tiên 2:
Tái

tiên 3: Tái
sinh tái

tiên 4: Thu ,
tái

tiên 5: 
X lý thích
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-
50 trang 

v

3.2. ái 
nào 

a) phù - 
rác thành tài nguyên 

- - - Thu 
- X lý cu i cùng. T

i. 

ii. 

các

iii. 

iv. 

b)

cùng và tái sinh 
). 

khác nhau.  

Hình 4. [4]
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B ng 1 trình bày s

[5]

sôi (fluidized bed).  

c)
Trong khi chôn l  bi n nh
x  lý và th i b  các lo i rác th i (bao g m RSH) trên 
th  gi c bi t là nh
t i Nh t B  l p ch c áp d ng

i v i nh ng rác th c và ch  y u là 
tro (tro x và tro bay) t quá trình x lý trung gian (x
lý b t). S nh c a bãi chôn l p
thông qua vi ng c a các phát th i
t  bãi chôn l p ( c r

quan tr ng trong vi c qu n lý ho ng bãi chôn l p
[8]. 

T i Nh t B
hi c áp d xây 
d ng các bãi chôn l ng hi n t i trong nghiên 
c u phát tri n công ngh  chôn l p t i Nh t B n chính 
là vi c h n ch n m c t c r  rác phát 
sinh t  ho ng chôn l p. B ng 2 trình bày hi n tr ng 
áp d p khác nhau t i Nh t
B n. S li u th ng kê ch  ra r
hi  bi n nh c áp d ng
t i bãi chôn l p rác c a Nh t B n, chi m 66,67% t ng 
s  bãi chôn l  khí ch
chi m 10,56%, và còn l i 22,77% là nh
pháp chôn l u khí, k t h p gi a k  khí 
và bán hi u khí, v.v.  

4.
2018)  

càng 

B ng 1. [7]

máy 

(2016)
nhân)) 
(2018)

(2018)

(%) 
(2018)

***

726

136

51

4

50

38

10

3

Làm than 5 5 (10) 66 0,2

49 51 (59) 578 1,5

6 6 (3) 1 0,003

4

2

Làm phân bón Làm phân bón 71 90 (177) 212 0,6

1 2 (35) 13 0,03

Khác 4842 12,6

957 (277)

108 (14)

32622

Rác 

Rác 

rác)

Khí hóa

9 (13) 78Làm biogas

84,9

0,2
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gia này  [10]

3

Hình 5

 (ii) rác tái 

 (iii) 

gian 

còn 

  

  

[11].  
" là 

2.
5.

,
C  (46,1%), 
khí metan  (46,1%),  (23,7%) 
và 

B ng 2. Hi n tr ng áp d p khác nhau t i Nh t B n [9]

(bãi) (bãi)

(Semi-aerobic)*

13

1130802

310

Không có thông tin (N/A) 5

(Anaerobic)

2

179
81

91

N/A 5

1

386203

169
N/A 13

* p bán hi c bi n v i tên g c phát 
minh b Masataka Hanashima c i h c

ng d i khu chôn l p rác th i Shinkamata c a thành ph Fukuoka, và 
c phê duy t làm c u trúc tiêu chu n trong xây d ng khu x lý rác th i cu i cùng c a Nh t B n.
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5.

nhóm tác 

- Mô hình 

2) 
-  Kitakyushu: (Eco-

và

-

-
.

5.1. rác 
Yokohama 

a) Gi i thi u chung

2

2

Yokohama hi n t t trong nh ng
thành ph hi i b c nh t Nh t B n.  

2 Cities - 

sinh thái [12].

Hình 6

2010) và  
2025).

Hình 5. [5]
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b)

trình G30 

).  

Cách 

g

 [14] 

.

 [14] 

  

 (Hình 7). 

(Hình 8) [15][16].

[12]. 
2

2

2

2

[12], 

c) Yokohama 3R Dream 

2011
[17]

Hình 6. Dòng rác th i t i Thành ph : nghìn t n) [13]
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2

2

thông qua các 

và

3R, tái 

K t lu n 
n hình c  thành công trong 

công tác qu n lý ch t th i có s  tham gia sát sao c a
c i dân và v t
ra m c tiêu c th  và liên t c th c hi
trình truy n nâng cao nh n th c c ng

i hành vi c i v i ch t th i
c các 

m c tiêu l  v ng mà không t n nhi u kho n
ng l i các công ngh x lý tiên 

ti n i dân chính là nhân t tích c c và quan 
tr ng nh t khi h  có vai trò ch ng trong các chi n

ng c a thành ph . 

5.2.
Kitakyushu 

a) Mô hình - Th tr i
Nh t B n [18] 

tr t sáng ki n thúc 
y phát tri n kinh t c s

d ng th  m nh c a các ngành công nghi

 t o ra các h th ng kinh t  - xã h i tái ch  tài nguyên 
cho m c tiêu cu y m nh ho ng tái ch

n phát sinh ch t th i t i
Nh t B tr c thành l p t

xây d ng m tr c h t
chính quy a  xây d ng k  ho ch d a trên 
nh m c u k  ho ch

c B ng và B  Kinh t i
và Công nghi p Nh t B p v i tiêu 
chí c a m tr
thành mô hình  nhân r ng cho nh
khác, chính quy ng t ch c cá 
nhân s c h tr  có th  b u xây 
d tr i s  thi t l p c  ph n c ng

 h  t ng, và ph n m m - th ch , t ch c cho 
vi c hi n th c hóa m t xã h ng tái ch
(Hình 9).  

b) Th tr  Kitakyushu [19][20] 
B i c nh và cách ti p c n 
Kitakyushu là thành ph  l n th  hai c o Kyushu, 
v i quy mô di n tích 486,1 km2, dân s  kho ng 0,99 
tri i. Kitakyushu là th tr u tiên và 
l n nh t c a Nh t B c phê duy t b i chính ph

u v n hành t

Hình 7. Kh ng rác và dân s [14] Hình 8. Kh ng chôn l [15]

Hình 9. u t ch c c a m t th tr n
sinh thái t i Nh t B n
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chi n tranh th  gi i l n th  II, Kitakyushu tr  thành
m t thành ph  s n xu t thép và b  ô nhi m nghiêm 
tr ng do phát tri n công nghi p. Chính vì th , t u
th p niên 90, chính quy n c a thành ph t

u tái c u trúc t  thành ph  công nghi p sang thành 
ph  phát tri n b n v ng chú tr ng vào nh ng ho t

ng b o t ng.

V i m o nên 1 thành ph không phát th i khí 
nhà kính, chính quy n Kitakyushu h p tác v i nh ng
nhà cung c p, nh ng doanh nghi p trong khu v
t n d ng rác th i phát sinh t  ho ng s n xu t có th
tái ch c, tái ch i d ng v t li u vào cho 
các quá trình s n xu t khác (Hình 10).

Hình 11
2

2

2 là 304 

c) Bài h c t tr i Nh t
B n 

B ng 3 th  hi n nh ng l i th  chính c a các bên liên 
c t tr i Nh t

B n. Bên c nh th ng th n nhìn nh n nh m
còn t t quan tr  có th  rút ra các 
bài h c tri tr ng qu c

n. Nh ng thách th c l n nh t c a
vi c xây d tr
thi u v khác bi t trong c u trúc xã h i và 

ng phát tri n công nghi p, nh n th c c a c ng
ng v .

5.3. rác Hokkaido 
a)  [23] 
Hokkaido 

83,4 nghìn km2 (t nh có di n tích l n nh t c c),
,2

,

Hình 10. T ng quan v ho ng chính c a tr [19]

Hình 11. 2 [21]
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, 2 , 2). 

.

.

các ngành công 

mai, socola;   

b)   
Rác

. RSH thông 
2018) [24]. RSH 

, tuy nhiên 
.

[25]

(19,9%) [25].  

Rác th i công nghi p [24] 
V i nh m kinh t a lý trên (

ng rác 
th i công nghi p c t kh ng l c
bi t là phân gia súc. T nh Hokkaido m i ngày th i ra 

, cao g p 21,7 
l n so v ng phát th i RSH và ph n l n là phân gia 
súc (kho ng 50%). 

u c c trong vi c tri n khai các d
án biogas (x  lý phân gia súc  b ng công ngh  lên men 
s n xu t khí biogas). Ngoài ho ng tái ch

c,  khác 
phân 

;

, v.v. [26]. Theo s li u
th ng kê [27], ch  riêng t n 36 khu 
v c thành ph , xã, th tr n
khai d  án Biomass; trong khi c c hi n ch  có 94 

ng d  án lên men mê- n
chi  (85% s ng d  án Biomass c a
Hokkaido, 41% s ng d  án lên men mê-tan c a c

c). 

Vì v y, v i x  lý trung gian thì t  l  tái ch  rác th i
công nghi p t n hình là phân gia súc 
v i t  l  tái ch n 74,4%, làm t  l

55% và t  l  chôn l p
rác th i công nghi p ch  kho ng 2%, r t th p so v i
RSH.  

c)

[24]: 

1. RSH 

2.

3.

4.

d)
Mô hình ví d tiêu bi u [28] 
M t ví d  cho mô hình biomass t
án c t
t i th tr ng t có 
th ti p nh n nhi u lo i ch t th i h
là phân gia súc, rác th i th c ph m, bùn b  ph t, ch t

B ng 3. Phân tích l i th c a các bên liên quan sau khi xây d tr [22]
Chính ph Chính quy

- T o ra m t xã h i tu n hoàn v t ch t
- y ho ng 3R
- Trình di n sáng ki n v gi i pháp c i thi n và 

nâng cao ch ng v i b n bè 
qu c t

- y s phát tri n c a n n kinh t a

- c qu n lý c
v i ho ng c a doanh nghi p

- Phát tri n và xây d ng hình nh c a

Doanh nghi p i dân
- m b o kh i c a nh ng d án 

m i
- Xây d ng hình nh doanh nghi p thân thi n

v ng
- Th hi c trách nhi m c a doanh nghi p

v i xã h i

- Nâng cao ý th ng c i dân
- i dân n m b t công khai, minh 

b ch ho ng qu n lý ch t th i c a doanh 
nghi p.

- Ch ng s ng c
c i thi n.
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n chu ng, và nh ng lo c th i khác. Công su t
nhà máy x  lý vào kho ng 37 t n ch t th i/ngày. M i
ngày nhà máy s n xu t kho ng 1.687 mét kh i khí 
biogas, 37 t n phân l ng, và 2,5 t n ch n chu ng. 
Hình 12  quy trình h th ng c a nhà 
máy.  

-

biomass.  

-

-

6.

6.1.
chính sách t ch và

-

rác 

ba 

mình. 

-

-

-

,
 giúp xác 

  

Hình 12. quy trình h th ng nhà máy Biogas Okoppe Hokko[28]
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-

Vi t Nam, vi ng RSH trong nh ng 
n h th ng qu n lý rác th  v n

n t i nhi u h n ch , càng thêm g p nhi u khó 
n hành. Ý th c t m quan tr ng c a

v  này, các c p chính quy n ng n  l c
không ng ng nh m c i thi n hi n tr ng này b ng cách 
ban hành các chi c và m c tiêu cho qu c gia và

m gi m thi u phát th ng thu 
h i tài nguyên t  rác th i, và gi ng rác 
chôn l p. M t s ví d c th

:

2050

[29].  

: Mô hình 

o  [30]: 

2025 
không quá 25%.  

o
sinh thái 

[31]. 

(  Nhà dân 
). 

6.2.

-
-

.  

rá

6.3.
R

 M

-

-

rác trong 
, và giám sát 

.  

-

rác   

- ha
thông 

- g
thành công lên quy mô . 

-
, thu gom lý c

cùng:

cùng ng

túi rác 
.  
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mài (củ hoài sơn) có độ dài gấp đôi thông thường. Tiếp theo là tại sao 
khoai lang Nhật Bản sản lượng gần gấp đôi so với trồng tại Việt nam. 
Trong trồng nấm, họ dùng thiết bị đánh sét nhân tạo để tái hiện lại 
môi trường tự nhiên cho trồng nấm để tăng sản lượng thu hoạch. Ví 
dụ trồng táo, làm thế nào để trồng được quả táo to và ngon. Ngoài ra 
còn nhiều ví dụ khác như gieo hạt siêu nhanh, trồng hành dài, tỏi, hẹ 
siêu nhanh nhờ dụng cụ rất đơn giản. Trong trồng dâu tây, người ta 
dùng phương pháp sốc nhiệt để đánh lừa, làm cho cây đơm hoa kết 
quả trái mùa. Trong phạm vi số trang đã quy định. Bài viết này chọn 
cách viết với nội dung đơn giản dễ hiểu, muốn đóng góp một phần 
nhỏ bé công sức của mình, muốn truyền tải nhiều ý tưởng hay đang 
được áp dụng trong sản xuất Nông nghiệp của Nhật Bản.  

Từ khóa: Nông nghiệp Nhật Bản, Nông nghiệp thông minh, Tăng 
năng suất thu hoạch 

1. Trồng khoai mài (hoài sơn) trong ống nhựa
Khoai mài theo Đông y là vị thuốc có tên hoài sơn. Vừa là vị thuốc
đông y, vừa là thức ăn bổ dưỡng hàng ngày, nên khoai mài có giá trị
kinh tế cao. Cây khoai mài mọc trong rừng tự nhiên nên củ mài
thường ăn sâu dưới lòng đất khiến cho những người đào củ mài
thường hay gặp các rủi ro. Ngoài ra với cách trồng Khoai mài của
Việt Nam hiện nay củ ngắn, hình dáng xấu khai thác khó khăn dẫn
đến hiệu quả sản xuất kém.

1.1. Phương pháp của Việt Nam 
Đắp luống cao, củ trưởng thành sẽ ăn sâu vuông góc với mặt đất. Nếu 
đất tơi xốp, củ mọc dài thì năng xuất cao. Gặp nền đất cứng thì củ 
ngắn năng suất thấp. Ngoài ra với phương pháp này củ mọc tứ phía 
một cách tự do nên củ thương phẩm không đẹp, độ dài không đồng 
đều dẫn đến chế biến khó. Nếu muốn củ dài 1m đến 1.3m để tăng 
năng suất thu hoạch chỉ còn cách kiếm mảnh đất có độ xốp hàng mét 
hoặc đắp luống cao từ 1m đến 1.3m. Làm như vậy sẽ rất cực nhọc 
mất thời gian và công sức, độ đồng nhất củ thu hoạch không đều. 

1.2. Phương pháp của Nhật Bản 
Dùng ống nhựa [1] làm tấm dẫn hướng điều chỉnh cho củ mọc 
nghiêng một góc từ 10 đến 15 độ [2]. Phương pháp này chỉ cần đắp 
luống cao 30cm mà có thể trồng được củ khoai mài dài 1m đến 1.3m, 
củ luôn thẳng và luôn đạt được kích thước chuẩn. 
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Sản lượng thu hoạch trên 1m2 được rất cao vì các tấm 
dẫn hướng được kê gối lên nhau vừa tiết kiệm diện tích, 
trồng được mật độ cao, thu hoạch được nhanh chóng 
dễ dàng (Hình 2). 

2. Dùng sét nhân tạo làm tăng sản lượng nấm
Từ những câu chuyện xa xưa của Việt Nam cũng như
của Nhật Bản nói rằng, sau cơn mưa rừng, chỗ nào bị
sấm sét đánh nhiều thì chỗ đó nấm mọc rất nhiều. Theo
Nghiên cứu của Giáo sư Koichi Takagi thuộc Đại học
Iwate [3] đã nghiên cứu mối quan hệ giữa sấm sét và
nấm trong nhiều năm. Kết quả cho rằng, rất có thể khi
sét đánh với dòng điện cao áp làm cho các sợi nấm bị
rối loạn tổn thương. Lúc đó, bản năng cần phải duy trì
nòi giống được kích hoạt làm cho nấm mọc nhiều gấp
hai lần bình thường.

Dựa vào nguyên lý đó, Công ty Green Techno [4] đã 
nghiên cứu ra thiết bị đánh sét nhân tạo (Hình 3 và 
Hình 4). Sản phẩm đang được người trồng nấm áp 
dụng làm kích thích tăng trưởng, tăng sản lượng nấm 
gần gấp đôi so với phương pháp trồng truyền thống. 
Đây là một phương pháp hay, giải mã các hiện tượng 
tự nhiên, biến nó thành sản phẩm thương mại hoá nâng 
cao năng suất lao động.  

Giá thành máy còn đắt, có thể khó sử dụng tại Việt 
Nam. Tuy nhiên đây là một giải pháp, một ý tưởng hay 
giúp cho các nhà khoa học, trường đại học, cá nhân tập 
thể có thể tham khảo để tự nghiên cứu một sản phẩm 
tương tự cho Việt nam nhằm giảm giá thành sản 
phẩm.Chú ý, sản phẩm này không phải phù hợp với tất 
cả loại nấm, mà nó chỉ thích hợp với một số loại nấm 
nhất định. Nếu sử dụng cần được nhà sản xuất tư vấn 
hướng dẫn cụ thể.  

15° 

30cm 

Việt Nam Nhật Bản 

Hình 1. Phương pháp trồng của Việt Nam và Nhật Bản 

Hình 3. Đánh sét kích thích tăng trưởng 
(Nguồn: Công ty Green Techno) 

Hình 2. Phương pháp trồng dùng ống nhựa 
(Nguồn:https://www.jinenjyo.net/susume/#saibai_8) 

Đĩa dẫn hướng khi củ mọc ra từ mầm giống 

Rãnh điều chỉnh 
tốc độ sinh trưởng 
phát triển 

Rãnh điều chỉnh lượng 
nước trong đất 

Hình dáng ống này có tác dụng: 
Tránh sự tiếp súc trực tiếp của biến đổi 
nhiệt độ, lượng phân bón, lượng vi khuẩn 
trong đất. Ngoài ra khi thu hoạch tránh 
được trầy sước cho củ. 
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3. Phương pháp trồng nấm đùi gà 
Nấm đùi gà được biết đến với tên gọi khác là nấm bào 
ngư nhật. Đây là loại nấm thuộc họ bào ngư, chứa hàm 
lượng dinh dưỡng lớn, rất tốt cho sức khoẻ. Đúng như 
tên gọi của nó, nấm đùi gà tại việt nam có thân nhỏ, 
dài, trông giống chiếc đùi gà. Phần mũ của nấm có 
hình cầu, màu nâu, đường kính khoảng 3-8cm. Thân 
nấm màu trắng và thon, trung bình dài từ 7-12cm. Tại 
Việt nam nông dân trồng nấm này chưa nhiều, một số 
người học được từ nước ngoài mang về trồng trong 
nước đang phát triển rất tốt. Theo tìm hiểu về mô hình 
và những thông tin người trồng nấm chia sẻ, tôi thấy 
cách làm đó cũng rất tốt. Tuy nhiên, trong bài này tôi 

muốn chia sẻ thêm một cách làm của Nhật rất hay mà 
hiệu quả.    
 
Nấm đùi gà ở nhật Bản có kích thước đồng đều và lớn 
hơn. Họ đã dùng phương pháp chủ động điều khiển 
quá trình sinh trưởng phát triển của nấm (Hình 5). Giai 
đoạn đầu, họ dùng ánh sáng yếu chiếu vào đầu cây 
nấm, làm cho cây nấm luôn có xu thế vươn lên tìm ánh 
sáng. Đây là một quy trình cố tình tạo độ dài thân cây 
nấm. Khi đạt đến kích thước thu hoạch, lúc đó họ bật 
đèn cường độ cao lên để tạo kích thước đầu cây nấm. 
Lúc này, cây nấm sợ bị cháy thân nên phải xoè mũ 
để che thân kẻo cháy nắng, sau vài ngày kích thước 
mũ đạt tiêu chuẩn thị họ dừng lại và chuẩn bị thu 
hoạch.  
 
Trên đây là kinh nghiệm cá nhân học được từ nhiều 
kênh thông tin khác nhau [5] và là một trong các cách 
làm tăng giá trị sản phẩm thu hoạch (không phải tất cả 
đều như vậy). Đây là suy luận logic thuận với quy trình 
 tự nhiên. Vì vậy, bài này muốn chia sẽ cho những ai 
chưa biết đến công nghệ đơn giản và hiệu quả này có 
thể áp dụng tốt cho cây nấm hoặc cho các nông sản vật 
khác bằng cách trên. Chú ý, để có được sản lượng thu 
hoạch và kích thước mong muốn, cần kiểm chứng tại 
khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng và quy trình 
chăm sóc tai Việt Nam thì mới đạt được hiệu quả mong 
muốn. 
 
4. Phương pháp trồng khoai lang nhiều củ 
Từ sự học hỏi và trải nghiệm của bản thân trong nông 
nghiệp tại Việt Nam. Từ trước tới nay, nông dân trồng 
khoai theo tập quán truyền thống là cắm dây giống 
vuông góc với mặt luống Hình 6 (a). Có nơi cắm hơi 
nghiêng, nhưng tại sao phải như vậy? Có ảnh hưởng 
gì đến quá trình sinh trưởng phát triển và sản lượng 
sau thu hoạch...vv. Phần lớn là không biết lý do và 
không được ai chỉ bảo.  
 

Số ngày sinh trưởng 
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Tạo chiều cao 
Bật đèn ánh sáng yếu để 
kích thích nấm vươn lên  

Tạo mũ và thân 
Bật đèn ánh sáng mạnh để kích 
thích nấm tạo Mũ che thân 

Hình 5. Phương pháp trồng nấm đùi gà 

 

 

 
Các thông số tham khảo: 
Nguồn điện đầu vào: AC 100V 50/60Hz 
Điện áp xuất ra: DC100kV 
Tiêu hao Điện năng: 50VA 
Trọng lượng: 14.3kg 
Kích thước (mm): (Dài) 320 x (Rộng) 230 x 
(Cao) 500 
Giá tham khảo: 
Thời điểm tháng 12 năm 2020 tại Nhật Bản 
khoảng gần 100 triệu VNĐ 

 
Hình 4. Máy đánh sét nhân tạo 
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Như Hình 6 là cách trồng khoai lang của Nhật đang 
áp dụng trong sản xuất [6]. Củ khoai thường được sinh 
ra từ các đốt lá, do vậy lúc cắm ngọn giống ta cố gắng 
dìm xuống đất càng dài càng tốt, chỉ để hở một chút 
ngọn lên trên để cây sinh trưởng. Phương pháp trồng 
ngọn giống cắm thẳng đứng Hình 6 (a) cho thấy sản 
lượng thấp hơn phương pháp trồng ngọn giống nằm 
ngang Hình 6 (b).  
 
Với cách trồng Hình 6 (b) mật độ củ được trải dài trên 
luống, củ sẽ đồng đều hơn, dài hơn [5]. Với cách trồng 
Hình 6 (a) củ tập trung cục bộ tại gốc, lượng dinh 
dưỡng phân bổ không đồng đều dẫn đến củ không 
không đồng nhất, củ sẽ ngắn hơn do càng xuống sâu 
đất càng rắn làm cho củ khó vươn dài.  
 

Chú ý: Đây là một trong các cách làm tăng sản lưởng 
sau thu hoạch. Để có năng suất cao còn phụ thuộc vào 
giống, điều kiện thổ nhưỡng. Đối với điều kiện Việt 
nam cần phải thử nghiệm nhiều cách trồng, điều kiện 
khí hậu, môi trường, loại đất và cách chăm bón.. vv thì 
mới cho ra kết quả như mong muốn.  
 
5. Phương pháp trồng táo quả to 
Để trồng được quả táo to có giá trị cao, ngoài giống tốt, 
thổ nhưỡng tốt còn có một nguyên nhân rất cơ bản mà 
Nhật bản đã nghiên cứu và đang áp dụng trong sản 
xuất thực tế đó là cách thụ phấn, cắt cành và tỉa bớt 
quả. Nếu những vùng ít côn trùng tỷ lệ đậu quả thấp, 
khi đó phải dùng máy thụ phấn nhân tạo thì sẽ đảm bảo 
tỷ lệ đậu quả cao. Ngoài ra, người ta mua phấn hoa từ 

 
(a) 

 
(b) 

 
Hình 6. Phương pháp trồng khoai lang nhiều củ. (a) Cách trồng ngọn giống thẳng đứng và (b) Cánh trồng 

ngọn giống nằm ngang. Nguồn (Bộ Nông nghiệp Nhật Bản) 
 

 

 

Hình 7. Quy trình cắt tỉa cành (nguồn: engei.net) 

Cắt Cắt 
Cắt 

Trừ phần ngọn,  
Cắt nhẹ đầu cành 

Khi trồng Năm 1 Năm 2 Năm 3 
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nước ngoài mang về cho thụ phấn với giống của nhật 
thì cũng được quả to.  
 
Có dịp được làm việc với công ty [7] sản xuất máy thụ 
phấn hoa, được giám đốc giới thiệu rất dễ hiểu, 
“Nguyên nhân thụ phấn Ngoại vào hoa táo Nhật cũng 
giống như cô gái nhật kết hôn với Anh ngoại quốc chắc 
chắn đứa con sinh ra sẽ to cao hơn bình thường”.  
 
Ngoài ra còn có một phương pháp quan trọng và đơn 
giản đó là Phương pháp cắt cành và tỉa bớt quả (Hình 
7) [8]. Theo nghiên cứu, cây mới trồng năm 1 nên cắt 
bớt cành. Năm thứ 2 để lại vài cành bên dưới còn lại 
cắt hết. Năm thứ 3 trở đi, trên mỗi cành đếm khoảng 
40-50 lá thì để lại 1 quả táo con. Nếu muốn táo to 
hơn nữa thì mỗi một quả nên để cành có 60-70 lá thì 
sẽ đủ dinh dưỡng cho quả phát triển tốt nhất.  
 
Bài viết này mang tính tham khảo, bà con Việt nam có 
thể tham khảo con số 40-50 lá 1 quả, và 60-70 lá nếu 
muốn quả rất to. Thực tế có được như vậy hay không 
còn phụ thuộc vào thổ nhưỡng, khí hậu và  
tổng hợp bài toán kinh tế xem phương án nào thu được 
lợi ích kinh tế hơn thì ta nên áp dụng. 
 
6. Phương pháp gieo trồng thông minh 
6.1 Khay ươm giống thông minh 
Thông thường, để trồng thẳng hàng, khoảng cách đều 
cho củ hành, tỏi, hoặc củ kiệu, thông thường phải dùng 
máy gieo trồng. Tại Nhật Bản, đối với hộ nông dân 
quy mô canh tác vừa phải đang áp dụng khay ươm hạt 
giống rất thông minh [9] đã giải quyết được khâu trồng 
nhanh gọn rẻ đẹp như máy trồng. 
 
Cấu tạo hình tổ ong Hình 8 (a), khay giấy thông minh 
được xếp củ giống hoặc ươm hạt tại nhà, khi mang ra 
ruộng trồng chỉ cần kéo gỡ ra tự động các mắt lưới tổ 
ong được bung ra thành hàng và giữ khoảng cách 
chuẩn cho loại cây giống đó [10]. Phương pháp này 
tiết kiệm được thời gian gieo trồng tại ruộng. Không 

cần đến máy gieo trồng chuyên dụng mà vẫn có thể 
trồng được một khoảng cách chuyên nghiệp như làm 

bằng máy. Do khay trồng bằng giấy nên một thời gian 
sau bầu đất tự tiêu huỷ, rất thân thiện cho môi trường.  
 
Tuỳ vào loại cây trồng khác nhau sẽ có khoảng cách 
trồng phù hợp. Hình 8 (a) là ví khoảng cách chuyên 
dụng cho trồng củ kiệu nên có khoảng cách các cây 
giống với nhau là 10 cm. Đối với trồng hành dài thì 
kích thước sẽ ngắn hơn. Hình 8 (b) là tư thế trồng hành 
dài bằng dụng cụ triển khai khay giấy thông minh để 
trồng xuống ruộng. Người nông dân chỉ cần đi giật lùi 
lại phía sau là hành được kéo dài thành hàng, rất nhanh 
và vô cùng hiệu quả. Đây là một phương pháp hay, 
đơn giản và hữu ích. Hiện nay phần lớn nông dân Nhật 
đang sử dụng để trồng cây cho các hộ quy mô vừa và 
nhỏ. So sánh với Việt Nam, khi trồng hành tỏi chủ yếu 
là bằng tay [11], ra ruộng cắm từng nhánh, để trồng 
được 1 sào Bắc bộ rộng 360 m2 thì vô cùng vất vả và 
mất nhiều thời gian mà khoảng cách không đồng đều 
(Hình 9). Kết quả là củ to nhỏ khác nhau làm giảm giá 
trị thành phẩm.  

 
(a) 

 

 

(b) 

 
Hình 8. (a) cắm củ giống vào khay (nguồn: Rakuten) và (b) Kéo thả khay giống (nguồn: Wowma.jp) 

 

 
Hình. 9 Trồng hành tỏi ở Việt Nam (nguồn: Cổng 

TTĐT Kinh Môn Hải Dương) 
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6.2 Hạt giống Cuộn dây 
Hình 10 (a) là hạt giống được bện sẵn vào sợi dây [12], 
tuỳ từng loại cây trồng khác nhau, công ty sản xuất hạt 
giống bện sẵn các khoảng cách thích hợp. Nông dân 
mua về chỉ cần kéo ra đặt xuống ruộng rồi lấp đất là 
xong. Dây bện hạt giống làm bằng giấy, khi gieo một 
thời gian tự dây tiêu huỷ nên rất thân thiện với môi 
trường. Đây là phương pháp đơn giản, giảm được khâu 
gieo giống mất nhiều thời gian, làm thủ công mà thu 
được khoảng cách trồng chính xác như trồng máy. Dẫn 
đến khoảng cách đều, cây trồng quang hợp tốt sẽ dẫn 
đến sản lượng thu hoạch được cao. 
 
Hình 10 (b) là thiết bị kéo dây hạt giống xuống ruộng. 
Thao tác thủ công nhanh gọn, đầu tư thấp, chất lượng 
khoảng cách giống như máy gieo chuyên dụng. Mô 
hình này đang được áp dụng rộng rãi trong sản xuất 
nông nghiệp Nhật bản hiện nay.   
 
Tại Việt Nam hiện nay nhiều cơ sở HTX sản xuất quy 
mô lớn đã bắt đầu dùng máy gieo. Hình 10 (c) là máy 
gieo hạt tự động được ông Phạm Văn Hát Tứ Kỳ Hải 
Dương [13] nghiên cứu chế tạo và đang được thương 
mại hóa trên thị trường. Máy này thay thế khoảng 7 
công nhân và có giá bán 60 triệu VNĐ. Với giá thành 
như hiện này, những hộ nông dân quy mô nhỏ khó có 
thể đầu tư máy móc thiết bị.  
 
Với phương pháp Cuộn hạt giống của Nhật, các Công 
ty Hạt giống trong nước có thể tham khảo cách bện các 
loại hạt giống khác nhau. Hộ nông dân mua về chỉ việc 

kéo thả ra ruộng nhanh gọn và rẻ tiền sẽ phù hợp với 
giai đoạn đang phát triển hiện nay của Việt Nam. 
 
7. Phương pháp đánh lừa dâu tây nở hoa 
Dâu tây Nhật Bản có hai loại, giống Đông Xuân và Hè 
Thu. Giống Đông Xuân được trồng vào cuối tháng 9 
và thu hoạch từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau. Giống 
Hè Thu được trồng cuối tháng 2 và thu hoạch từ tháng 
6 đến tháng 11. Thông thường, giống Đông Xuân được 
trồng từ cuối tháng 9 nhưng do mùa đông nên đến 
tháng 5 năm sau mới bắt đầu được thu hoạch. Nguyên 
nhân là mùa đông giá rét dâu tây không nở hoa được 
dẫn đến cây ngủ đông khá dài. Để khắc phục điều này, 
Nhật Bản đã áp dụng phương pháp Đánh lừa thời 
điểm nở hoa của dâu tây. Bằng cách thay đổi nhiệt độ 
đột ngột, thời tiết của tháng 9 mà dâu hiểu nhầm là 
mùa xuân nên đơm hoa kết trái và cho thu hoạch từ 
tháng 12 đến tháng 5 năm sau (Hình 11).  
 
Để dâu nở hoa cần quản lý nhiệt độ và độ dài của ngày 
mới đủ điều kiện thích hợp. Trang trại Kuwa đã dùng 
kho lạnh lớn để bảo quản cây giống [14]. Trong kho 
lạnh điều chỉnh nhiệt độ 15 độ c, cho cây giống vào 
kho làm mát từ 5 giờ chiều đến 9 giờ sáng hôm sau (16 
tiếng). Sau đó ban ngày cho ra ngoài nhiệt độ môi 
trường khỏang 8 đến 9 tiếng. Thời tiết tháng 9 vẫn còn 
nóng ấm, quá trình sốc nhiệt diễn ra làm cho cây dâu 
hiểu lầm là thời tiết đã sang xuân nên phải nhanh 

(a) 

 
(b) 

 

(c) 

 
Hình 10.  (a) Hạt giống dạng cuộn (nguồn (JA-Zennoh Toyama)), (b) Máy gieo dạng cuộn (nguồn 

(JA-Zennoh Toyama)) và (c) Máy gieo hạt tự động (nguồn (YouTuble)) 
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chóng đơm hoa kết trái. Nhờ có phương pháp Đánh 
lừa này mẻ dâu tây đầu tiên được thu hoạch vào dịp lễ 
giáng sinh và kéo dài đến hết tháng 5 năm sau. Lợi 
dụng phương pháp này, ta có thể áp dụng cho trồng 
dâu tại Việt Nam hoặc áp dụng cho các cây trồng khác 
bằng phương pháp logic này. Tuy nhiên đạt được kết 
quả tốt hay không rất cần phải thử nghiệm ở môi 
trường và đánh giá hiệu quả kinh tế tại Việt Nam. 
 
8. Kết luận 
Trong một bài viết về khoa học kỹ thuật và công nghệ, 
thường phải viết tỷ mỷ đầy đủ từ kết quả nghiên cứu, 
các thí nghiệm kiểm chứng rồi đến thương mại hóa ra 
thị trường...vv thì mới đúng là tài liệu khoa học. Tuy 
nhiên, trong khuôn khổ quy định của tuyển tập các bài 
giới thiệu khoa học công nghệ Nhật Bản lần này. Bài 
viết chọn nội dung tối giản nhằm hướng tới tất cả các 
độc giả không cần kiến thức chuyên nghành cũng có 
thể hiểu được. Với tiêu chí đó nên nội dung bài viết 
ngắn gọn chủ yếu chia sẻ những ý tưởng hay của Nhật 
Bản, nhằm giúp cho nhưng ai chưa biết đến cộng nghệ 
này tham khảo. Đây chỉ là kiến thức cá nhân tôi học 
được trong quá trình sinh sống và làm việc tại Nhật 
Bản, những góc nhìn của bản thân về nền nông nghiệp 
hiện tại của Việt Nam hiện nay còn hạn chế. Có thể 
hiện tại Việt Nam cũng đang áp dụng các phương thức 
trên mà tôi không biết. Vì vậy, bài viết chỉ mang tính 
tham khảo về ý tưởng hay và thành công của Nhật Bản. 

Để có được kết quả như của Nhật Bản hiện nay cần 
phải cung cấp thêm bài viết chuyên sâu hơn cho từng 
loại cây cụ thể. Sau đó, cần thử nghiệm tại môi trường 
Việt Nam xem có hợp hay không? Sản lượng có như 
mong muốn hay không? Phụ thuộc rất nhiều vào loại 
đất, khí hậu, thổ nhưỡng và đặc biệt là độ kết hợp hài 
hòa của chính độc giả khi xử lý kết hợp công nghệ 
Nhật Bản và Việt Nam. 
 
Xin Chân thành cảm ơn đến BTC Xây dựng tuyển tập 
các bài giới thiệu về Khoa học Công nghệ Nhật Bản 
đã có một dự án đầy ý nghĩa này. Nhờ có dự án này, 
đã làm động lực cho cá nhân tôi ghi lại những kiến 
thức học được để chia sẻ cho cộng đồng nhằm góp một 
phần công sức nhỏ bé của mình về cho Quê hương Đất 
nước. Với kiến thức có hạn, bài viết khó tránh khỏi 
thiếu sót, mong Độc giả góp ý cổ vũ tinh thần cùng 
xây dựng cho cá nhân tôi và Tạp chí khoa học được 
hoàn thiện hơn.  
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(d) 

 
Hình 11. Phương pháp đánh lừa dâu tây nở hoa. (a) Kho lanh, (b) Bảo quản giống trong kho, (c) Nở hoa 

và (d) Kết quả 
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1. H i ch ng không có ch a sau nhi u l n th  tinh 
(repeat breeder syndrome - RBs) trên bò s a 
H i ch ng không có ch a sau nhi u l n th  tinh (RBs) 
x y ra trên các bò s a có chu k ng d n
(trung bình 19 - m gi i
ph u b ng hay viêm nhi c, 

 có ch a sau ít nh t 3 l n th  tinh nhân 
t o (TTNT) [1].  T l  m c h i ch
s a t i Nh t là 12% [2], t i Anh là 9% [3], t i Thu

n là 10% [4], t i Tây Ban Nha là 25% [5], và t i
M  là 22% [6]. H i ch ng RBs gây ra nhi u thi t h i
kinh t i v i ngà
chi phí th tinh nhân t o, chi phí nhân công và chi phí 
phát sinh khi kho ng cách l  c a bò kéo dài, kéo 
theo s ng s a gi m.

Cho t s a
nh có tính ch u t . Ví d

vi c phát hi ng d c không chính xác [7], d n t i
th  tinh nhân t o sai th m ho c trên nh ng bò 

ng d c. ng 
tinh trùng và k  thu t th  tinh nhân t o không chính 
xác, tình tr ng viêm nhi m c c [8],
r i lo n h th ng n i ti t [9] c ch ng minh. 
M c dù vi nh m t nguyên nhân c th d n t i
h i ch ng RBs v c làm rõ, u
nghiên c ng trong s  bi n

i n  và ho ng c a h n i ti t sinh s n gi a
bò s a RB và bò cao s n [10]. M i liên quan gi a s

ng s u bò v i kh
s n suy gi c ghi nh n [11], do s ng s a cao 
s  d n t i s i c a các hormone steroid quan 
tr ng i v i quá trình sinh s n (P4) 
và estradiol (E2) [12], khi n cho t  l  có ch a gi m
theo và s ng bò s a RB.  

2. S ng trong c  n i ti t sinh s n gi a
bò s a RB và bò s a cao s n 
M t trong nh ng n  l c nghiên c u trong sinh s n h c
nh m gi i thích cho m i liên h  gi a s  suy gi m t  l
có ch a và s ng s a cao là mô hình v  s

chuy n hoá hormone steroid [12, 13]. Bò s a trong chu 
k ti t s a có nhu c ng l n s a; 
d n t ng th ng
m ch máu t n t
trình chuy n hoá c a E2 và P4 u này khi n cho 
n  gi m sút, th m
chí th c t ng h p nhi u t  nang 
tr ng và th vàng. 

Trong nhi u báo cáo, t  l ch bò
s a RB; m c dù nh ng bò này không ti t nhi u s a

i có s i trong n  c a các 
n [10].

c nghiên c u trên bò s a RB bao 
g m s m sau r ng tr ng và n th p c a
P4 [9]; n  E2 gi c và sau khi r ng tr ng 
[14] i này liên quan t i nguyên nhân d n
t i ch t  vàng thoái hoá s m [15] và s

ng pha gi ng t n
phát tri n c a phôi [10]. Quan tr li u
v  n  hormone steroid trên bò g p v  sinh 
s n không th ng nh t gi a các nghiên c u, m t ph n
do s i c a n  E2; P4 khó phát hi n và 

ng không có s  khác bi t rõ ràng so v i gi a các 
bò tr ng. Tuy nhiên, s  thay 

i c a các hormone steroid này trên bò s a cao s n
và bò s a RB có th c khu i, tr  nên có th
nh n bi ông qua s i c a môi 

ng t u hi n c a các y u t
ng (growth factor) và cytokine - thành ph n ch

y ng t i v i phôi 
n [16]. Gi  thuy t này cho th y s

ng v ch t phôi trên các chu ng
thành có ho ng c a insulin-like growth factor 
(IGF-I) m  cung do n  E2

cao sau khi gây siêu bài noãn v i gonadotropin nhau 
thai ng a [17]. Khi ho ng c a IGF-I c bình 

ng hoá, t  l th  tinh thành công c c i thi n. 
i thành ph n gi i trong d ch n i t  cung 

là m t ví d  c a s ng t  cung nh 
ng t i s phát tri n c a phôi sau siêu bài noãn. Và 

Hình 1. gi i thích nguyên nhân c a s gia l phôi ch t do s i c a n hai 
hormone steroid (P4 và E2) trên bò s a RB và bò s a cao s n
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c bi t, các thành ph n gi i này u ti t
b i các hormone steroid t  bu ng tr ng. S i
thành ph n gi c báo cáo và liên quan t i
vi  l  phôi ch t trên bò s a RB [18] ng 
th i, nh ng bi ng mang tính chu k  c a y u t

ng và cytokine có th ti
gia  l ch t phôi do n  hormone steroid t
bu ng tr ng b ng. 

3. Y u t ng ng bì n i t  cung 
(endometrial epidermal growth factor - EGF) trên 
bò s a RB (và bò s a cao s n)
Y u t ng ng bì n i t  cung (EGF) và th
th  (receptor) c nh trên nhi u

ng v t khác nhau bao g m bò [19, 20], c u [21],
và l n [22]. EGF và các ph i t  (ligand) khác có kh

t v i th th  EGF, có vai trò quan tr ng 
trong quá trình mang thai [23]. Trong m t chu k ng 
d c c a bò sinh s ng, n t

nh hai l n, vào ngày 2-4 và 13-14 [24] i
c a n  EGF  các th c phát 
hi n trên 70% bò s a RB và kéo dài qua nhi u chu k

ng d c liên ti p n u tr
[25] a, s i c a n c phát 
hi n trên 40% (55 trong t ng s  144 bò) và 20% (14 
trên 71 bò) bò s a cao s n (> 10,000kg s a) trong 
kho ng th i gian t  ngày 60 - 90 và 90 - 120 sau khi 

mang thai. Ph n l n các bò ti a/ngày 
có n  EGF trong kho ng 8.7 ± 1.5ng/g mô t
cung (mean ± SD), trong khi các bò s n xu t nhi
45kg s a/ngày có n  EGF g n b ng ho c th p

ng gi i h n trên  ngày th  3 (5.1 ± 0.4 ng/g 
mô t cung) [10]. T  các k t qu  này có th  nh n th y
r ng s ng s ng sinh lý liên 
quan có th ng d n t i s i
c a n  EGF trên bò s a.

4. u tr  lâm sàng giúp ph c h i
n EGF và kh n trên bò s a RB 
S i trong n  EGF có liên quan t i gi m
kh n và có th  phát hi n s i này 
trên 70% bò s a RB và 40% bò s a cao s
ph n l n các v  s c kho  trên bò s a, gi i pháp 

 gi i quy t v  này có th  d a trên vi c
t m dinh 

ng và u ki n chu ng tr i. Tuy nhiên, vi c phát 
tri n m u tr i hi u qu
trong th i gian ng n là c n thi t không ch  v i tình 
tr ng s c kho  sinh s n c a con v t, mà v i c  l i
nhu n c a ch  trang tr i. S  d ng hormone steroid 
ngo i lai  ph c h i n  EGF trên bò s a RB và
bò cao s n có th  là m t cách ti p c n phù h p, do các 

u hoà ho ng c a các y u
t ng n i t Phòng thí 

B ng 1. ng c u tr i v i vi c ph c h i n EGF và t l có ch a trên bò s a RB [26]

Nhóm bò
S (%) bò v i

n u tr
S (%) bò có ch a

TTNT l n 1 T ng 02 l n TTNT

i ch ng
ng
i

T ng

4 (13.3)
26 (86.7)
30 (100)

1 (25.0)
1 (3.8)
2 (6.7)

2 (50.0)
3 (11.5)
5 (16.7)

u tr 1mg EB
ng
i

T ng

9 (30.0)
21 (70.0)
30 (100)

7 (77.8)
2 (9.5)

9 (30.0)

8 (88.9)
4 (19.0)

12 (40.0)

u tr 5mg EB
ng
i

T ng

20 (66.7)
10 (33.3)
30 (100)

12 (60.0)
0 (0)

12 (40.0)

17 (85.0)
3 (30.0)

20 (66.7)

Hình 2. M i liên h gi a n EGF n i m c t cung và kh n. N nh các 
ngày 2-4 và 13-14 v i n th ngày 7. S bi n m t c nh n EGF các ngày 2-4 và 13-14 
th hi n s khác bi t rõ ràng gi a bò s a RB và bò s a cao s n so v ng. Kho ng 70% và 40% 
bò s a RB và bò cao s n, có s u tr v i 5mg EB và vòng CIDR giúp ph c h i n EGF 
(70%) và kh n (60%) trên bò s a RB có n
seminal plasma, n EGF và t l có ch a l t 60% và 70% trên nhóm bò s u tr .
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nghi m Sinh s i h c
Hokkaido n m u tr  d a
trên estradiol benzoate (EB) li u cao và vòng t m

u tiên, các bò s a
RB có n  EGF th p u tr
v t và PGF2  vào ngày 

u tr  trên bò s a RB 
v i 5 mg EB cho k t qu  n  EGF 
v i ch u

u tr . M u tr  v i 1 và 2.5 mg EB 
không cho th y s i trong n  EGF. Trên 
nhóm bò s a RB u tr  v i 5mg EB cho th y kh

c h i n t 66.7% và t  l có
ch t 66.7% sau 2 l n TTNT. Quan tr

 c  hai nhóm 1 và 5 mg EB, có n  EGF ph c
h u tr t t l có ch ng cá th
có n i [26]. Các nghiên c u
này m t l n n a kh nh m i liên h  gi a n
EGF và kh n c a bò. 

Bên c nh các nghiên c c hi n v hi u qu khi 
ng d ng hormone steroid trong u tr  bò s a có 

n i,
c nghiên c u, do vi c u tr  v i li u cao EB 

k t h p CIDR có th  b  h n ch  s  d
s a t i m t s  khu v c. Seminal plasma (SP) là m t
thành ph n trong tinh d ch c ng v t trong quá trình 
giao ph i t y kh c i thi n hi u
qu  sinh s n b u hoà ch

ng t  cung trên l n và ng a [27, 28]. Trên l n, t
l  có ch a và s  l n con trên l rên nh ng
l c th  tinh nhân t o cùng v i SP [29]. T
cung nh ng l ng b  l
phôi s ng t  77% lên 91% (so sánh gi a nhóm s  d ng
phosphate-buffered saline, PBS v i SP), trong quy 
trình thu phôi vào ngày 5 và ngày 9 [30]. Trên ng a,
SP làm gi m s ng tinh trùng k t dính v i t  bào 
b ch c [28].  Nh ng nghiên 
c u này cho th y tri n v ng s  d ng trên bò nh m

kh ng t cung, trong 

K t qu th  nghi u bò s a RB 
có n i cho th y, t  l  ph c h i n ng

 EGF trên nh u tr  v
v i ch ng (58.3% so v i 22.6%, P < 0.05).
Trên nh ng bò kho  m u tr  v i SP 
không cho th y s i trong n  EGF  c
hai ngày 3 và 14. T  l  có ch u tr  v i SP 
nhóm bò thí nghi i ch ng
(44.4% so v i 19.4%, P < 0.05). Trong nhóm nh ng 

u tr  v i SP, t  l  có ch a  nhóm bò có 
n  EGF ph c h t tr i nhóm 
không ph c h i (61.9% so v i 20.0%, P < 0.05) [31]. 
V i nh ng k t qu  nghiên c u này cho th y
SP có kh n trên 
nh ng bò s a RB hay bò s a cao s n. 

5. Tri n v ng ng d ng công ngh  protein tái t
h p trong ph c h i kh n trên bò s a
RB
M c dù v n t n t i m t s  h n ch , vi c ng d ng
protein tái t  h p trong khoa h ng v
k trong th p k v a qua. N u th nhìn vào danh sách 
nh ang áp d ng công ngh  này, có th
th y r ng h th ng n i ti t nh c s  quan tâm l n
[32-34]. Th c t t s  s n ph m hormone tái 
t  h i hoá và nhi u nhóm nghiên 
c  l c phát tri n các ng d ng 

 nâng cao kh n c [35].
Các hormone sinh s n này có vai trò ch ch t trong 

u hoà ch n c a c  gia súc 
c và gia súc cái. Follicle stimulating hormone (FSH) 

và luteinizing hormone (LH) là các gonadotropins 
c ti t ra b i thu c tuy ng c a

gonadotropin releasing hormone (GnRH) t  tuy n
i [36]. Các glycoprotein này, cùng v i

c ti t t  nhau thai 
c ng và ng c s  d ng trong gây 
siêu bài noãn trên gia súc cái hay kích thích quá trình 
sinh tinh (spermatogenesis) và t ng h p testosterone 

c ti t b i tuy n
sinh d c c a c con cá c, có vai trò r t quan 
tr ng trong quá trình ph n h c t i thu c
tuy n yên nh m ki m ch  quá trình t ng h p

t tính sinh h c c a chúng. 

Hi c s  d ng ph  bi n nh t
trong quy trình qu n lý sinh s n ch  y c tinh s ch
t  ngu ng v n yên. Quy trình này g p
ph i m t s  v ng nh t gi a
ch ng các s n ph m d n t ng siêu bài noãn 

ng v t s  d ng [37]  tinh s ch
h n ch  do s  t p nhi m c a các lo i hormone khác 
[38] và 3) kh ch a các y u t  truy n nhi m b nh
[39]. Chính vì v y, vi c phát tri n và ng d ng m t

n xu t trên quy mô l n v  tinh s ch
cao là hoàn toàn c n thi t. Và, công ngh  protein tái t
h p hoàn toàn có th  gi i quy t các v  trên, th m
chí li ng hormone tái t  h p s  d i

ng sinh h , còn th i
các s n ph m có ngu n g c t ng v
góp ph n gi i quy t nh ng lo l ng v  v  t
hormone trong s n ph m có ngu n g c t ng v t 
[40]. 

Osteopontin là m t thành viên c
SIBLING (small integrin-binding ligand N-linked 
glycoprotein); m  dài t  264 - 301 
amino acids; tr i qua các quá trình bi i sau phiên 

khi n cho kh ng phân t ng t 25 - 75kDa 
[41]. OPN bò ch a m t v  trí phân c t thrombin, m t
v  trí liên k t calcium và g ng v i nhi u integrin thông 
qua chu i amino acid RGD cho phép OPN tham gia 
quá trình k t dính t  bào và liên l c n i bào [42]. 
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Trên bò, c phát hi n trong r t nhi u
mô t  bào và d ch th a [43], n i bì t  cung [44] 
hay ng d n tr ng [45] c phát 
hi n trong seminal plasma c c Holstein, v i

ng phân 55kDA cho th y m i liên quan t i kh
sinh s n [46]. Các quá trình glycosylation, 
phosphorylation và sulfatation hay bi u hi n di truy n

i sau d ch mã c c hi u
u hoà b i các hormone và y u t

ng [42]. 

Phân tích Western blot cho th y r ng OPN xu t hi n
trong màng plasma tinh trùng sau khi xu t tinh và t i
mào tinh hoàn, d

(testicular 
parenchyma). S  có m t c a OPN có th
quan tr ng trong: u hoà n  calcium c a tinh 
trùng và trong d ng x u c a
calcium t i kh ng và th  tinh c a tinh trùng; 

y quá trình liên k t tr ng - tinh trùng và ho t
hoát t  bào tr ng, b ng vi c liên k t v i integrin c a t
bào tr i th th  CD44 trên t  bào 
tr ng bò trong quá trình th  tinh giúp h tr vi c k t
dính và tín hi u t  bào; và 4) c ch
theo co i màng plasma c a t  bào 
tr ng [47]. 

V i nh ng k t qu c t vi c ng d ng 
seminal plasma trong ph c h i n  EGF và kh

bò s a RB; cùng nh ng nghiên 
c u cho th y vai trò c a osteopontin t thành 
ph n i v i quá trình sinh s n,
chúng tôi gi thuy t ng nghiên c u ti p theo 
r ng 1) osteopontin có kh c h i n
EGF trên bò s a RB; 2) nh ng bò có n  EGF 

c ph c h i s t t  l  có ch  và 3) 
osteopontin có th c s n xu t trên quy mô l n v i
công ngh  protein tái t  h p, góp ph n gi m thi u vi c
s  d ng hormone ngo i lai trong quy trình qu n lý sinh 
s n a RB (và/ho c bò s a cao s n).  
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TÓM TẮT: 
Ung thư thường xảy ra do sự xuất hiện và tích tụ các đột biến gene 
liên quan tới kiểm soát sinh sản và phát triển của tế bào. Xét nghiệm 
đa gene về ung thư dùng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới (Next 
Generation Sequencing, NGS) là một tiếp cận tân tiến để phát hiện 
các đột biến gene đó, là công cụ hứa hẹn có thể giúp bệnh nhân tìm 
ra thuốc nhắm đích phù hợp với hiệu quả điều trị cao hơn. Tuy nhiên, 
giới khoa học và các bác sĩ vẫn đang thận trọng với tiếp cận mới này, 
vì kỳ vọng thiết thực (Hope) và lời đồn thần thoại (Hype) có thể khó 
phân định. Bài viết này cung cấp thông tin về tiềm năng và thử thách 
khi ứng dụng xét nghiệm đa gene tại Nhật Bản, mong rằng có thể hỗ 
trợ việc ra quyết định về chính sách lẫn triển khai thực tế tại Việt Nam. 

Từ khóa: giải trình tự thế hệ mới, xét nghiệm đa gene, y học chính xác, 
điều trị cá nhân hóa 

1. Giới thiệu
Xét nghiệm đa gene về ung thư là việc sử dụng kỹ thuật giải trình tự
gene thế hệ mới (Next Generation Sequencing, NGS) để phân tích
toàn diện những đột biến gene xảy ra trong khối u (mẫu mô bệnh
phẩm) và dựa trên kết quả đó để đưa ra chiến lược điều trị (ví dụ: chọn
thuốc hóa trị) được cá nhân hóa cho từng người bệnh. Cách tiếp cận
mới này đang được kỳ vọng là tạo nên tiến bộ nhảy vọt trong lĩnh vực
ứng dụng Y học chính xác (Precision Medicine) vào ngành Ung thư
lâm sàng. Tuy nhiên, xét nghiệm đa gene về ung thư cũng vẫn đang
đối mặt với nhiều quan ngại về tính hiệu quả, vì hiện chưa có số liệu
rõ ràng, chắc chắn cho thấy nó giúp cải thiện thời gian sống của người
bệnh. Bài viết này giới thiệu quy trình thực hiện xét nghiệm đa gene
về ung thư vừa được bảo hiểm đồng chi trả tại Nhật và những lưu ý
cụ thể khi triển khai thực tế.

2. Tiếp cận mới về điều trị cá nhân hóa
Ung thư là căn bệnh xảy ra do những bất thường ở gene. Trong những
năm gần đây, nhờ sự tiến bộ nhanh chóng của kỹ thuật phân tích gene
mà người ta đã có thể hiểu rõ hơn về những thay đổi ở gene xảy ra
trong mỗi ca bệnh. Nếu xác định được thay đổi gene có tính quyết
định trong quá trình hình thành bệnh ung thư (còn gọi là Driver
Mutation), thuốc nhắm đích (targeted therapy) phù hợp có thể thay
đổi chiến lược điều trị, mang lại lợi ích cho người bệnh và có ý nghĩa
lâm sàng rõ rệt [1].

Hiện nay, nhờ thành quả của quá trình nghiên cứu cơ bản và thử 
nghiệm lâm sàng ở nhiều nơi trên thế giới, tại Nhật Bản đã có khoảng 
20 loại đột biến gene được “kết nối” với thuốc nhắm đích được bảo 
hiểm chi trả (Bảng 1). Kết nối Companion Diagnostics-Targeted 
therapy đã trở nên rất quan trọng trong ngành ung thư học hiện đại 
[2]. Ví dụ, ở ung thư phổi không tế bào nhỏ, trước đây chỉ có những 
thay đổi phổ biến như EGFR mutations và ALK fusion mới được kết 
nối với thuốc nhắm đích, thì gần đây, đột biến hiếm hơn như ROS1 và 
BRAF cũng đã được nghiên cứu và thuốc ức chế tín hiệu này cũng đã 
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được bảo hiểm chi trả [2-4]. Cần lưu ý rằng đa số thay 
đổi gene/biomarkers chỉ có ý nghĩa cho một loại ung 
thư nhất định và bảo hiểm chỉ chi trả cho đúng tình 
huống đó. Ví dụ: EGFR mutations và thuốc đích 
erlotinib hay osimertinib có ý nghĩa quyết định trong 
ung thư phổi nhưng lại không có ý nghĩa trong ung thư 
đại tràng. Tuy nhiên, một số biomarker có ý nghĩa 
xuyên suốt ở nhiều loại ung thư (dù hiếm) như NTRK 
fusion, hoặc sự Mất ổn định vi vệ tinh (Microsatellite 
Instability – MSI) cũng đã được phát hiện và được 
nghiên cứu ứng dụng thực tế. Các thuốc liên quan tới 
2 biomarkers này cũng đã được phê duyệt dùng trên 
lâm sàng tại Nhật Bản [2, 5-6]. 
 
Vì ngày càng có nhiều biomarkers ảnh hưởng tới 
chiến lược điều trị như vậy, câu hỏi đặt ra là nên xét 
nghiệm cho từng cái một? Và theo trình tự như thế 
nào? Trên thực tế, mẫu mô lấy từ khối u qua các kỹ 
thuật sinh thiết là không nhiều, và có nguy cơ là không 
xét nghiệm được nữa vì hết mẫu. Thời gian cần thiết 
để ra tất cả kết quả và tăng chi phí xét nghiệm cũng là 
những thử thách cho tiếp cận mới về điều trị cá thể 
hóa này. May thay, xét nghiệm đa gene về ung thư, kỹ 
thuật mới có thể phân tích nhiều gene (> 100) cùng 
một lúc dựa trên lượng mẫu nhỏ đã trở nên khả thi 
trong những năm gần đây, mang lại nhiều hứa hẹn 
trong việc triển khai y học chính xác [1, 7]. 
 
3. Xét nghiệm đa gene về ung thư là gì 
Xét nghiệm đa gene về ung thư là kỹ thuật phân tích 
toàn diện những gene (được biết tới là) liên quan tới 
ung thư, còn gọi là kỹ thuật giải trình tự gene ung thư. 
Dựa vào những thay đổi gene có ý nghĩa lâm sàng trên 
mẫu mô hoặc mẫu máu lấy từ người bệnh, các bác sĩ 
sẽ hội chẩn và đề xuất phương án điều trị phù hợp. 
Quá trình phân tích có thể chia làm 2 phần: Phần “ướt” 

được thực hiện ở các phòng thí nghiệm bao gồm các 
công đoạn từ trích ly DNA trong mẫu bệnh phẩm đến 
chạy máy giải trình tự (thế hệ mới) để cho ra số liệu 
thô (raw data). Phần “khô” được thực hiện trong 
phòng máy tính, là công đoạn mà các chuyên gia về 
Bioinformatics (Tin sinh học) xử lý số liệu thô, so 
sánh với các database có sẵn để sàng lọc/filtering ra 
những thay đổi gene có ý nghĩa về mặt lâm sàng. Vì 
kết quả xét nghiệm có thể ảnh hưởng lớn tới chiến 
lược điều trị, những công đoạn này đều phải đảm bảo 
độ chính xác và tin cậy cao, được kiểm soát chất lượng 
chặt chẽ [8,9]. 
 
Khác với những xét nghiệm gene trước đây thường chỉ 
làm trên một vài gene cụ thể, xét nghiệm đa gene về 
ung thư này có thể cho ra rất nhiều kết quả về thay đổi 
gene chưa thật rõ ý nghĩa về mặt lâm sàng. Đó là lý do 
mà kết quả giải trình tự sau khi được trí tuệ nhân tạo 
diễn giải tự động vẫn cần được nhiều chuyên gia đa 
chuyên khoa “hội chẩn” để xác nhận và bàn luận. Việc 
sàng lọc thông tin về thử nghiệm lâm sàng khả thi liên 
quan tới thuốc nhắm đích cho một số thay đổi gene 
(nếu có), hoặc diễn giải ý nghĩa của đột biến gene có 
thể liên quan tới ung thư di truyền (secondary findings) 
dựa trên bệnh cảnh và bệnh sử gia đình cũng cần sự 
phối hợp đa ngành. Tại Nhật Bản, chỉ những xét 
nghiệm được Hội đồng chuyên gia đặc biệt này thảo 
luận và trả kết quả thì bệnh viện mới được hoàn trả chi 
phí theo bảo hiểm y tế [10]. Trong những hội chẩn đa 
chuyên gia này, các bác sĩ chuyên khoa ung thư, khoa 
giải phẫu bệnh, khoa di truyền học, chuyên gia tư vấn 
truyền, chuyên gia về Bioinformatics,… ngồi lại cùng 
nhau để thảo luận kết quả từ đơn vị thực thi xét nghiệm 
trả về, kết quả từ C-CAT (xem giải thích phần sau) và 
kết quả đã được một nhóm chuyên gia “đi tiền trạm” 
trước qua việc thăm dò các công bố nghiên cứu liên 

Bảng 1. Những cặp đôi Xét nghiệm-Thuốc nhắm đích được phê duyệt tại Nhật Bản (1/2020) 
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quan tới đột biến gene cụ thể, và việc đối chiếu với 
những databases công khai, khổng lồ có sẵn như 
ClinVar [11], COSMIC [12], OncoKB [13], CIViC 
[14], MGeND [15]. Kết quả buổi hội chẩn sẽ được bác 
sĩ phụ trách giải thích cho bệnh nhân vào những tuần 
sau đó. Người viết bài vừa là thành viên của Ban hội 
chẩn đa chuyên gia (Expert Panel) tại Đại học Kyoto, 
vừa phụ trách việc “tiền trạm” nên xin kể thêm những 
thử thách thực tế khi triển khai hình thức hội chẩn phức 
tạp này qua một bài viết khác.  
 
4. Những xét nghiệm đa gene về ung thư được bảo 
hiểm chi trả tại Nhật Bản 
Tại Hoa Kỳ, xét nghiệm đa gene về ung thư đã được 
triển khai ứng dụng thực tế từ nhiều năm trước, với 
nhiều công ty, bệnh viện và đại học có thành tích giải 
trình tự trên 10,000 ca bệnh. Tháng 6 năm 2017, xét 
nghiệm mang tên OncomineTM Dx Target Test của 
công ty Thermo Fisher đã được Cục quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chuẩn thuận. 
Tháng 11 năm đó, MSK IMPACTTM của Trung tâm 
ung thư nổi tiếng Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center và FoundationOne CDx của Foundation 
Medicine cũng được phê duyệt bởi FDA [16]. 
 
Tại Nhật Bản, một số bệnh viện và đại học đã manh 
nha triển khai xét nghiệm đa gene theo dạng nghiên 
cứu hoặc bệnh nhân tự chi trả 100% từ năm 2015 (Phụ 
lục 1). Đến tháng 4 năm 2018, Bộ Y tế đã ra quyết 
định cho 11 bệnh viện làm cơ sở trung ương và 100 
bệnh viện làm cơ sở liên đới để chuẩn bị cho việc triển 
khai xét nghiệm đa gene dưới hỗ trợ của bảo hiểm. Có 
thể nói đây là thời điểm quan trọng đánh dấu sự hình 
thành mạng lưới triển khai đại trà tiếp cận cá nhân hóa 
trong điều trị ung thư tại Nhật Bản. Vào thời điểm 

tháng 9 năm 2019, 34 cơ sở liên đới đã được Chính 
phủ Nhật “tăng cấp” thành cơ sở cứ điểm, có chức 
năng giống như cơ sở trung ương để theo kịp nhu cầu 
triển khai xét nghiệm tại nhiều địa phương hơn. Ngoài 
ra, để tổng hợp, quản lý và sử dụng hiệu quả những 
thông tin quý giá từ giải trình tự đa gene về ung thư, 
kết hợp với thông tin lâm sàng và cận lâm sàng khác, 
Chính phủ đã cho thành lập Center for Cancer 
Genomics and Advanced Therapeutics (C-CAT）vào 
tháng 6 năm 2018.  

 
Tháng 6 năm 2019 vừa qua, hai xét nghiệm đa gene về 
ung thư là OncoGuideTM NCC Oncopanel と
FoundationOne CDx đã được bảo hiểm đồng chi trả, 
như là một bước tiến nữa của vận động thúc đẩy y học 
cá nhân hóa ở Nhật Bản [2 ,9, 10]. Bảng 2 mô tả so sánh 
sự giống nhau và khác nhau của 2 loại xét nghiệm này. 

 
5. So sánh OncoGuidetm NCC Oncopanel và 
FoundationOne CDx  
5.1. OncoGuideTM NCC Oncopanel 
OncoGuideTM NCC Oncopanel khảo sát những thay 
đổi ở 114 gene liên quan tới ung thư, bao gồm đột biến 
điểm, chèn/mất đoạn hoặc tăng số copy (copy number 
gain). Ngoài ra, xét nghiệm cũng có thể phát hiện các 
fusion ở 12 loại gene khác nhau. Mặc dù nó không 
đánh giá được MSI, một biomarker quan trọng để dự 
đoán hiệu quả của thuốc ức chế điểm miễn dịch 
(immune checkpoint inhibitor, ICI), nó có thể ước 
lượng mức độ đột biến gene của khối u (tumor 
mutation burden, TMB), một biomarker khác của 
thuốc ICI [9]. 
 
OncoGuideTM NCC Oncopanel không chỉ yêu cầu 

Bảng 2. Hai xét nghiệm đa gene về ung thư được bảo hiểm tại Nhật Bản chi trả (1/2020) 
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trích ly DNA từ mẫu mô sinh thiết từ khối u mà còn 
yêu cầu có mẫu mô lành (thường là mẫu máu) của bệnh 
nhân để làm đối chứng (control). Nhờ đó, những thay 
đổi không đặc hiệu về ung thư như sự đa hình gene 
(genetic polymorphism) có thể được loại bỏ chính xác 
hơn. Nhờ xét nghiệm cả mô lành, nó cũng có thể phân 
định các thay đổi gene chỉ xảy ra trong khối u hay 
trong cả tế bào sinh dục để loại trừ ung thư di truyền 
(Bảng 2). Đây là điểm khác biệt lớn với 
FoundationOne CDx. 
5.2. FoundationOne CDx 
FoundationOne CDx có thể khảo sát những thay đổi 
ở 324 gene liên quan tới ung thư, và cũng có thể phát 
hiện các fusion ở 36 loại gene khác nhau. Nó có thể 
đánh giá được cả MSI lẫn TMB nên đây là một điểm 
khác so với OncoGuideTM NCC Oncopanel. 
Xét nghiệm này còn có đặc điểm thuận lợi là có thể 
dùng như một companion diagnostics với các cặp thay 
đổi gene-thuốc nhắm đích đã được chuẩn thuận dùng 
trong bảo hiểm như Bảng 2:  
 
Ở ung thư phổi không tế bào nhỏ:  
• Đột biến EGFR (exon19 del, exon21 L858R): 

thuốc afatinib, erlotinib, gefitinib, osimertinib 
• Đột biết EGFR (exon20 T790M): thuốc 

osimertinib 
• ALK fusion:thuốc alectinib, crizotinib, ceritinib 
• ROS1 fusion: thuốc entrectinib 
Ở ung thư vú: 
• Tăng số copy gene ERBB2: thuốc trastuzumab 
Ở ung thư tế bào hắc tố/Melanoma 
• Đột biến BRAF V600E/K: thuốc dabrafenib, 

trametinib, vemurafenib 
Ở Ung thư đại tràng  
• KRAS/NRAS dạng không có đột biến: thuốc 

cetuximab, panitumumab 
Ở Ung thư buồng trứng 
• Đột biến BRCA1/2: thuốc olaparib 
Bất cứ loại ung thư dạng đặc nào  
• Có fusion ở gene NTRK 1/2/3: thuốc entrectinib.  
 
Một đặc điểm cần lưu ý là trong khi OncoGuideTM 
NCC Oncopanel là xét nghiệm được nghiên cứu và 
triển khai ở Nhật Bản, FoundationOne CDx là xét 
nghiệm của công ty tại Hoa Kỳ. Vì thế, nếu sử dụng 
FoundationOne CDx, mẫu mô bệnh phẩm sẽ được 
gửi sang Hoa Kỳ và toàn bộ quá trình phân tích “ướt” 
và “khô” đều được thực hiện và quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ (Clinical Laboratory 
Improvement Amendments, CLIA) [9]. Ngoài ra, 
FoundationOne CDx chỉ sử dụng mẫu mô từ khối u 
và dùng databases có sẵn để sàng lọc các thay đổi gene 
có thể liên quan tới ung thư di truyền. Không dùng 
mẫu mô lành làm đối chứng cũng là một điểm khác 
với OncoGuideTM NCC OncoPanel nói trên. 
 
6. Đối tượng được xét nghiệm đa gene về ung thư 
dưới dạng bảo hiểm y tế 

Tại thời điểm này, Chính phủ Nhật Bản quy định chỉ 
những bệnh nhân mắc ung thư dạng đặc không có điều 
trị tiêu chuẩn (như ung thư không rõ nguyên phát 
hoặc ung thư dạng hiếm) hoặc không còn điều trị tiêu 
chuẩn (ung thư đã/sắp lờn hết các thuốc hiện hành) 
mới thuộc diện được bảo hiểm đồng chi trả khi làm xét 
nghiệm đa gene nói trên. Ngoài ra, mỗi bệnh nhân chỉ 
được chọn 1 trong 2 loại xét nghiệm nói trên và chỉ 
được làm 1 lần trong đời. Bệnh nhân cũng cần có thể 
trạng còn ổn dịnh, chức năng gan-thận còn đủ tốt, được 
bác sĩ phụ trách phán đoán là còn tiềm năng tiếp tục 
điều trị bằng hóa chất sau khi thực hiện xét nghiệm 
[10]. Đó là vì từ khi đăng ký xét nghiệm đến khi trả 
kết quả sau hội chẩn thường mất từ 4-8 tuần và nếu có 
thuốc tiềm năng thì cũng cần thêm 4-8 tuần nữa mới 
có thể bắt đầu điều trị; những bệnh nhân thể trạng kém 
quá thì không thể chờ và việc xét nghiệm sẽ không 
giúp ích cho người bệnh. 

 
7. Chi trả bảo hiểm cho xét nghiệm đa gene về ung 
thư tại Nhật Bản 
Nếu sử dụng xét nghiệm đa gene về ung thư với mục 
đích tìm hiểu thêm  toàn diện về gene liên quan tới 
ung thư (Comprehensive Genomic Profiling), 
FoundationOne CDx và OncoGuideTM NCC 
OncoPanel đều được tính theo bảo hiểm y tế là 56,000 
điểm, tương đương khoảng 5,600 USD. Khi thực hiện 
xét nghiệm này, bệnh viện sẽ được bảo hiểm thanh 
khoản 8000 điểm (800 USD) vào thời điểm gửi mẫu 
tới công ty xét nghiệm, còn lại 48000 điểm (4800 
USD) thì chỉ được thanh khoản sau khi quá trình phân 
tích kết thúc, kết quả được bàn luận tại Ban hội chẩn 
đa chuyên gia và được giải thích trực tiếp cho người 
bệnh. Giới đề xuất chính sách nhấn mạnh rằng quy 
định này được đưa ra để hạn chế việc thực hiện xét 
nghiệm vô tư trên những bệnh nhân thể trạng kém, 
không có lợi ích từ việc xét nghiệm như trình bày ở 
trên. Nếu bệnh viện không thể giải thích trực tiếp cho 
bệnh nhân (do bệnh nhân qua đời trước đó hoặc các lý 
do khác) thì số tiền 4800 USD sẽ trở thành gánh nặng 
tài chính của bệnh viện đó (bệnh viện bị lỗ).  
 

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng quy định 
này có phần cứng nhắc và có thể gây một số khó khăn 
cho bệnh nhân lẫn bệnh viện trong mùa dịch COVID-
19 vì không chấp nhận hình thức gặp bệnh nhân qua 
video call (Telemedicine). Ngoài ra, cần lưu ý là nếu 
sử dụng xét nghiệm FoundationOne CDx với mục 
đích là chẩn đoán cặp đôi, tức tìm thuốc nhắm đích cụ 
thể cho biomarker cụ thể định sẵn (Companion 
diagnostics-Targeted therapy), số tiền được bảo hiểm 
thanh toán sẽ chỉ từ 2,100～6,250 điểm, tương đương 
210-625 USD/lần xét nghiệm (tùy theo loại ung thư và 
biomarker). Trong tình huống này, có sự chênh lớn 
giữa chi phí xét nghiệm thực tế và chi phí được bảo 
hiểm hoàn trả; bệnh viện sẽ bị lỗ, nên các bác sĩ rất ít 
khi chọn dùng xét nghiệm với mục đích này [9]. Các 
ban hội chẩn đa chuyên gia cũng khuyên nghị dùng các 
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xét nghiệm khác để không tăng thêm gánh nặng hội 
chẩn hằng tuần. 
8. Quy trình thực hiện xét nghiệm đa gene về ung 
thư 
Như mô tả ở Hình 1, quy trình xét nghiệm đa gene về 
ung thư có thể được chia thành các bước là: Giải thích 
trước khi xét nghiệm ➝ Xác nhận đồng ý xét nghiệm 
➝ Chuẩn bị mẫu mô xét nghiệm và chuyển phát tới 
công ty ➝ thực hiện phân tích mẫu ➝ Làm báo cáo 
ca bệnh ➝ Thảo luận tại Ban hội chẩn đa chuyên gia 
➝ Giải thích kết quả và bàn về chiến lược điều trị với 
bệnh nhân. Tại Nhật, sau khi C-CAT được thành lập 
thì quy trình nói trên có thay đổi một chút, là song song 
với việc công ty gửi báo cáo phân tích gene đến bệnh 
viện phụ trách, C-CAT cũng sẽ gửi kết quả biện luận 
độc lập tới bệnh viện để tham khảo, đối với những ca 
bệnh đồng ý chia sẻ thông tin với C-CAT. Qua cách đó, 
C-CAT thu thập thông tin của bệnh nhân toàn quốc để 
làm cơ sở dữ liệu lớn quốc gia (Big Data) có liên kết 
thông tin về các đột biến gene với thông tin lâm sàng 
[10]. Trên thực tế, hầu hết ca bệnh đều đồng ý tham 
gia vào network này vì nếu không dùng bản biện luận 
kết quả từ C-CAT thì sẽ không được bảo hiểm hoàn 
trả chi phí 48,000 điểm. 

 
9. Xét nghiệm đa gene về ung thư: một số lưu ý 
quan trọng  
9.1. Quản lý chất lượng mẫu 
Việc quản lý chất lượng mẫu mô là cực kỳ quan trọng 
để xét nghiệm được thực hiện trôi chảy và chính xác. 
Tháng 3 năm 2018, Hiệp hội Giải phẫu bệnh Nhật Bản 
đã công khai phiên bản đầu tiên của “Quy chuẩn về xử 
lý mẫu mô cho xét nghiệm gene về ung thư”, xin được 
giới thiệu sơ lược như bên dưới [17]. 
 
• Lấy mẫu 
Mẫu mô được cắt lấy qua phẫu thuật phải được nhanh 
chóng cho vào tủ lạnh 4℃ để bảo quản, và mang đi cố 

định với dung dịch formalin trong vòng 1 tiếng, muộn 
nhất là 3 tiếng. Mẫu sinh thiết cần được cố định ngay. 
 
• Cố định 
Sử dụng dung dịch formalin trung tính 10%, với lượng 
nhiều hơn thể tích khối mô ít nhất là 10 lần. Thời gian 
cố định mẫu là từ 6～48 tiếng ở nhiệt độ phòng. Đối 
với những mẫu cần khử canxi (như mô xương, mô 
răng…), nên dùng dung dịch Ethylene Diamine Tetra 
Acetic Acid (EDTA). 
 
• Môi trường bảo quản  
Sau khi mẫu được đúc thành khối nến (formalin-fixed 
paraffin-embedded block, FFPE block), cần bảo quản 
khối nến này ở nơi có nhiệt độ vừa-thấp và khô ráo. 
Không nên bảo quản dưới dạng lam/slide bệnh phẩm 
(chưa nhuộm) mà nên cắt và làm lam mới khi cần 
mang mẫu đi xét nghiệm. 
 
• Thời gian bảo quản  
Đối với khối nến, nên dùng những khối trong vòng 3 
năm kể từ ngày lấy mẫu. 
 
• Chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm gene  
Cần bác sĩ giải phẫu bệnh lý có kinh nghiệm chọn đúng 
vùng khối u để mang đi xét nghiệm gene, dựa trên 
những thông tin ghi lại lúc chẩn đoán giải phẫu bệnh 
ban đầu và tiêu bản/lam nhuộm hematoxylin và eosin 
(H&E) lúc đó. Hạn chế dùng những vùng không phải 
là ung thư như có xuất huyết, hoại tử hay nhiều tế bào 
viêm. Một điểm quan trọng cần lưu ý là ước lượng tỉ 
lệ nhân tế bào ung thư có trong mẫu xét nghiệm nên 
nhiều hơn 20% để tăng cơ hội phát hiện đột biến gene 
liên quan [9,10]. Trong nhiều tình huống, cần chuẩn bị 
ít nhất 10 lam chứa mẫu mô kích thước hơn 25 mm2, độ 
dày 4-5 µm thì mới đủ điều kiện chạy giải trình tự. Nếu 
không đủ, công ty sẽ liên lạc yêu cầu gửi thêm mẫu. 

 
Hình 1. Quy trình thực hiện xét nghiệm đa gene về ung thư 
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Cũng xin lưu ý thêm rằng cần tỉ lệ nhân tế bào ung 
thư (tỉ lệ giữa tổng diện tích nhân của các tế bào ung 
thư chia cho diện tích tổng số tế bào có nhân trong 
mẫu) có thể bị nhầm lẫn với tỉ lệ tế bào ung thư (tỉ lệ 
tế bào ung thư trong toàn bộ diện tích mẫu mô) và cần 
thống nhất khái niệm này giữa các bác sĩ giải phẫu 
bệnh. Vì xét nghiệm có thể không thực hiện được vì 
chất lượng mẫu kém, cần giải thích trước với bệnh 
nhân về điều này để không gặp rắc rối về sau. 

 
9.2. Thời gian trả kết quả  
Các bác sĩ cần nắm thời gian trả kết quả hay 
Turnaround time (TAT), tính từ lúc gửi bệnh phẩm tới 
lúc nhận kết quả giải trình tự. Thời gian cần thiết cho 
xét nghiệm đa gene về ung thư thường là từ 2-4 tuần 
[9]. Nếu bao gồm cả thời gian đệ trình lên Ban hội chẩn 
đa chuyên gia thì thời gian từ lúc gửi bệnh phẩm tới 
lúc trả kết quả cho người bệnh là từ 4-8 tuần. Các bác 
sĩ cũng phải giải thích điều này trước để bệnh nhân 
khỏi nóng lòng chờ. 

 
9.3. Mức độ bằng chứng của thuốc đề nghị  
Tùy vào loại ung thư và loại xét nghiệm đa gene cụ thể 
mà tỉ lệ phát hiện ra đột biến gene, thay đổi gene có 
thể giúp ích cho việc lựa chọn thuốc điều trị 
(actionable mutation) dao động trong khoảng 27%-
36% theo các báo cáo ngoài Nhật Bản [18-19] và 45%-
60% theo báo cáo từ Nhật Bản [20-23]. Tuy nhiên, cần 
lưu ý rằng ý nghĩa về mặt lâm sàng-điều trị và mức độ 
bằng chứng (Evidence Level) liên quan đến mỗi một 
actionable mutation có thể khác nhau rất lớn. Đó là lý 
do mà những đột biến này cần được Ban hội chẩn đa 
chuyên gia bàn luận kỹ về việc nên đề nghị dùng thuốc 
tương thích hay không. 
 
Vào tháng 10 năm 2017, Liên minh 3 Hiệp hội chuyên 
khoa về ung thư tại Nhật Bản (Hiệp hội Ung thư học, 

Hiệp hội điều trị ung thư và Hiệp hội ung thư lâm sàng) 
đã cùng đề xuất hướng dẫn về khám chữa bệnh liên 
quan tới sử dụng xét nghiệm giải trình tự đa gene về 
ung thư, trong đó có định nghĩa rõ ràng về mức độ 
bằng chứng cho các actionable mutation. Tại thời điểm 
này, trên trường quốc tế chưa có đồng thuận về phân 
loại mức độ bằng chứng nhưng xin được so sánh bảng 
phân loại ở Nhật Bản [10] và Hoa Kỳ [24] qua Bảng 3. 
Về nguyên tắc, chỉ những đột biến gene có mức độ 
bằng chứng A, B, hoặc C thì Ban hội chẩn đa chuyên 
gia mới khuyến nghị hoặc đề xuất cân nhắc sử dụng 
thuốc nhắm đích. Vì tiếp cận thuốc mới vẫn là một bài 
toán chưa được giải quyết, trên thực tế, tỉ lệ ca bệnh 
được kết nối với điều trị mới là 10-15% (xem phần 
sau). Đây cũng là một điểm quan trọng cần giải thích 
với người bệnh trước khi làm xét nghiệm để họ chuẩn 
bị tinh thần và không quá thất vọng. 
 
9.4. Những phát hiện phụ 
Trong xét nghiệm đa gene về ung thư, việc phân tích 
đột biến gene xảy ra trong khối u để tìm thuốc điều trị 
thích hợp là mục tiêu chính và những phát hiện theo 
mục tiêu này được gọi là phát hiện chính. Tuy nhiên, 
việc xét nghiệm gene đôi khi tìm thấy những đột biến 
liên quan tới bệnh ung thư di truyền, gọi là phát hiện 
phụ (secondary findings). Đây là những đột biến trong 
tế bào sinh dục, có thể di truyền trong gia đình của 
người bệnh. Tỉ lệ báo cáo về phát hiện phụ khác nhau 
khá nhiều tùy vào loại xét nghiệm đa gene sử dụng. 
Theo các báo cáo tới thời điểm này, chúng dao động 
trong khoảng 3.0%-12.6%, và đây cũng là một chi tiết 
cần giải thích với người bệnh trước khi làm xét nghiệm 
[25-29]. 
 
Ở xét nghiệm OncoGuide TM NCC OncoPanel, vì có 
sử dụng mô lành (mẫu máu) làm đối chiếu, báo cáo sẽ 
cho biết đột biến gene liên quan có thuộc 13 loại bệnh 
ung thư di truyền phổ biến hay không. Trong khi đó, ở 

Bảng 3. Phân loại mức độ bằng chứng liên quan tới các actionable mutations 
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xét nghiệm FoundationOne CDx, vì chỉ dùng mẫu 
mô bệnh phẩm nên khả năng này không được biết rõ 
và bác sĩ sẽ cần thảo luận với bệnh nhân để lấy mẫu 
máu xét nghiệm thêm khi có nghi ngờ về bệnh ung thư 
di truyền (Bảng 2) [9,10]. 
 
Nếu việc làm này dẫn đến chẩn đoán bệnh ung thư di 
truyền có phương pháp điều trị hoặc tầm soát hiệu quả, 
đó sẽ là lợi ích về sức khỏe đối với bệnh nhân và người 
cùng huyết thống của họ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 
việc biết về một nguy cơ không rõ ràng có thể dẫn đến 
lo lắng căng thẳng quá mức và có thể là cả chương 
trình tầm soát định kỳkhông cần thiết. Bác sĩ cần giải 
thích rõ những lợi hại liên quan tới “Quyền được biết” 
và “Quyền không biết” để người bệnh cân nhắc cùng 
gia đình trước khi thực hiện xét nghiệm. Ngoài ra, bác 
sĩ cũng cần liên kết với những chuyên gia về di truyền 
và bệnh di truyền để bệnh nhân và người thân nhận 
được tư vấn thích hợp, kịp thời [10, 30]. 
 
10. Xét nghiệm đa gene về ung thư: kỳ vọng và thực 
trạng  
Cho tới thời điểm này, đã có nhiều nghiên cứu hồi cứu 
(retrospective study) và báo cáo chuỗi ca bệnh (case 
series) gợi ý rằng cách tiếp cận dựa trên xét nghiệm đa 
gene về ung thư có thể cải thiện tiên lượng so với cách 
tiếp cận thông thường [31-36].Tuy nhiên, thử nghiệm 
lâm sàng pha II ngẫu nhiên có đối chứng（SHIVA trial）
đã không chứng minh được tính hữu dụng của tiếp cận 
này. [37]. Các chuyên gia nói rằng việc chọn lựa ca 
bệnh, thời điểm làm xét nghiệm, và khả năng tiếp cận 
thuốc nhắm đích là những yếu tố ảnh hưởng lớn tới 
hiệu quả điều trị và đang kỳ vọng vào kết quả của các 
thử nghiệm mới. 
 
Một thử thách khác của tiếp cận này là hiện nay, Chính 
phủ Nhật Bản chỉ cho phép thực hiện xét nghiệm đa 
gene ở những tình huống không có điều trị tiêu chuẩn 
hoặc (dự đoán) không còn điều trị tiêu chuẩn, đồng 
nghĩa với việc dù có tìm ra đột biến gene được đề 
xướng dùng thuốc điều trị thì thuốc đó cũng sẽ ở dạng 
KHÔNG ĐƯỢC bảo hiểm chi trả. Đây là gánh nặng 
tài chính đối với nhiều bệnh nhân vì chi phí điều trị sẽ 
có thể lên đến 3000-8.000 USD/tháng (tùy thuốc). 
Nếu có các thử nghiệm lâm sàng tương ứng với thuốc 
đề xướng mà bệnh nhân đủ điều kiện tham gia được 
thì rất tốt, nhưng cũng cần nói thêm rằng không phải 
bệnh nhân nào cũng đủ điều kiện sức khỏe để tham 
gia thử nghiệm lâm sàng. Ngoài ra, việc đi đến một 
bệnh viện khác ở quá xa cũng sẽ kèm theo những trở 
ngại khác.  
 
Theo một báo cáo ở Nhật Bản, tỉ lệ thực sự được kết 
nối với điều trị mới (được dùng thuốc thực tế) khi theo 
tiếp cận cá nhân hóa này là 10%-15% [18, 20, 23, 38, 
39]. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là con số ghi nhận 
tại các bệnh viện và trung tâm ung thư lớn, nơi có 
nhiều thử nghiệm lâm sàng “đợi sẵn” cho người bệnh. 

Vì số thử nghiệm lâm sàng với thuốc nhắm đích ở 
Nhật Bản ít hơn nhiều so với Hoa Kỳ (304 so với 5564 
theo số liệu năm 2018), một số chuyên gia trong lĩnh 
vực này đã nhấn mạnh nhu cầu mở thêm các thử 
nghiệm lâm sàng dạng giỏ (Basket trial) và mở rộng 
chương trình hỗ trợ nhân đạo cho người bệnh (Patient-
Proposed Healthcare Services and Compassionate 
Use Program). Basket trial là thử nghiệm lâm sàng 
trong đó những người mắc bệnh ung thư dạng khác 
nhau (ví dụ: ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư 
tuyến giáp,…) nhưng có cùng một loại biomarker (ví 
dụ: BRAF_V600) sẽ được tập hợp lại và chữa bằng 
cùng một loại thuốc nhắm đích (ví dụ: Vemurafenib). 
Tiếp cận như Single Patient IND tại Hoa Kỳ cũng là 
một giải pháp để tăng cơ may được chữa bằng thuốc 
được cá nhân hóa theo đặc điểm của người bệnh. 

 
Kết luận 
Xét nghiệm đa gene về ung thư đã được phê chuẩn 
dùng trong bảo hiểm y tế tại Nhật Bản, góp phần tăng 
tốc việc triển khai điều trị ung thư chính xác, được cá 
nhân hóa theo đột biến gene của người bệnh. Tuy 
nhiên, một số vấn đề cũ vẫn còn ngổn ngang, trong khi 
những thử thách mới đang xuất hiện cần giải quyết 
sớm. Tại thời điểm này, tỉ lệ bệnh nhân nhận được lợi 
ích từ xét nghiệm đa gene về ung thư vẫn còn hạn chế, 
và các bác sĩ điều trị cần nắm rõ tình trạng của người 
bệnh, bao gồm dự đoán tiên lượng để cùng ra quyết 
định thích hợp về việc xét nghiệm.  
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Ti ng d ng c a túi ngo i bào 
(Extracellular vesicle) t t bào g c trung mô
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TÓM T T:
Vi c nghiên c u và ng d ng t bào g c trung mô (MSC) nh m

u tr b nh ho c ph c h i ch a các t bào và mô b t n
c th nghi m m r ng trong y h c tái t o. MSC 

th c hi n ch y ng trung gian n i
ti t nh m kích thích s s a ch a các t bào lân 
c n thay vì tr c ti p bi t hóa và thay th các t bào t

c bi t, các túi ngo i bào ti t ra t MSC (EV), v n ch a các 
thông tin di truy n và phân t sinh h c t t bào MSC m có kh

p vào t c tính sinh h
c a t i k t qu u tr

t bào m c t p trung nghiên c u
g m phát tri n li u pháp không t bào. Bài vi t t p trung 
gi i thi n c t s
nghiên c u ng d u tr t i Nh t nh n
tri n v ng nghiên c u và ng ng EV t i Vi t Nam.

T khóa: t bào g c trung mô, túi ngo i bào, li u pháp không t bào, 
v n chuy n thu c, c i ti n ch bào g c

1. i
1.1.
Cùng v i s phát tri u tr s d ng t bào 
g c nghiên c u và ng d ng t bào g c

bào g c trung mô (MSC) vào y h c tái t o
c ti n hành, v i m c tiêu nâng cao hi u qu và phát 

tri n s d ng trên di n r ng. So v i t bào g
thu nh n t nhi u ngu n, 
nhau thai, t y rang, và mô m v m an toàn khi c y ghép 
và không b h n ch v các tranh cãi n v c
sinh h c. MSC có ti t hóa thành nhi u lo i t
t n, m i t bào n i mô, tim m ch,
và t bào th c bi t, ngoài vai trò tham gia tr c ti p vào 
quá trình tái t o mô, MSC còn c tính ch u
hòa mi n d ch, thích h ng d ng vào vi c c y ghép [1]. 
Nh ng nghiên c u g y MSC có ti ng d ng

ch a tr cho các b
th phát sau các b nh mãn tính, ti ng, suy th n mãn tính, 

u qu u tr có th thành công 
m khác nhau tùy thu c vào ngu n MSC s d ng. M t trong 
nh ng nguyên nhân gây ra nh ng khác bi t trong hi u qu u
tr trên là ch a MSC ch u ng t ngu n g c c a
mô g c thu nh ng th u ng 
b i nh ng c a ch th c thu nh i
tác, l ch s b nh và s d ng thu t ví d n hình là MSC 
thu nh n t mô m c i ti ng hay suy th n mãn tính 
có s suy gi m v kh ng v i tình tràng thi u

n xu t cytokine, và kh a lành v t
ng c phân t gây ra b i các bi n

ch ng c a t ng lo i b nh [2-4]. 
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1.2. Tú
EV)

(40-100 nm), microvesicles (100-1000 nm) và 
apoptotic body (500-

(Hình 1) [6]. 

Hình 1.
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2.

(Hình 2).
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s
[4][6][8]

7][10].

[1][2][3][10]

aptamer 

8][9].

nhau [8][9][10]. Cá

4][7][10]

2.
aptamer

c phát tri g n cho nhi
c hi u khác nhau, bao g m các ion, phân t nh i

phân t và toàn b t u h t aptamers 
c thi t k liên k t v i protein 

[1][2][3][11][12][13][14]. Aptamers cho ho t tính và 
ái l c liên k v i các kháng th

nh, tính linh ho t và t ng h p hóa 
h c d c s d ng

n cho các ch d u sinh h c (biomarker) cho 
b nh cho trong m u tr , bao 
g m protein, th th (qui trình ch n l
hình 1A), t bào kh i u di chuy n trong h tu n hoàn 
và toàn b t bào (qui trình ch n l
1B) [15]. 

Quy trình thi t k u ki n ch n l c aptamer thông 

qua SELEX d a trên c u trúc c a y u t c
d ng c a aptamer và các k thu t hi n có c a

phòng thí nghi m. Nói cách khác, c n nay không 
n nào c a SELEX cho các nhân 

t nguyên t c, nh ng yêu c u c n
thi t cho quy trình SELEX bao g m s ch n l c d a
trên m c c nh tranh ái l c, s nhân b n b t
RT_PCR, PCR nh enzym, quy trình này g
s b c ki u l i quá trình ch n l c t nhiên theo 
h c thuy t Darwin [6][15][16]. M t quy trình SELEX 

ng b u v i m n các 

(A)

(B)

Hình 1. n trong ch n l c aptamer 
cho protein (A) và t ng v t (B)
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oligonucleotide DNA có trình t ng c t ng
h p hóa h c ch a kho ng 1012 n 1017 trình t khác 

c t ng h p, 
quá trình sàng l c trình t g n v

c tu n t : nhân t i các trình t , lo i b
nh ng trình t n
nh ng trình t g n k t v i nhân t
(Hình 1). 

n v i trình t c dùng nhi t t o
c u trúc b c hai s v i nhân t c g n c nh 
ho c t u ki n nghiêm ng t. S g n k t
gi a trình t DNA/RNA ng u nhiên v i nhân t

c tách ra kh i nh ng trình t
oligonucleotide không liên k t ho c liên k t y u thông 

c r a. Các oligonucleotide liên k t v i m c
c ph c h c làm giàu b ng PCR (trong 

DNA SELEX) [16][17] ho c RT-PCR (trong RNA 
SELEX) [18][19][20][21]. T DNA s
sau khi khu i, c c phân l p thành m
vi n DNA s ng 
nhi n hình là dùng h t
t n n i ch a hu nh quang và phân tách b ng

t o s ][17], còn ch n l c
RNA thì t s n ph
t ng h n m c
t o l p l i tr n kh u cho chu trình 
ch n l c m i. S d ng nhi u chu k ch n l c và 
khu i, s ng trình t u s b gi m và ch
bao g m các trình t có ái l c liên k t cao v i nhân t
m c tiêu. SELEX b sung, ch ng h -
SELEX hay negative-SELEX, có th

c các trình t liên 
k c hi u v

Các quá trình sàng l c ti n hành qua 
6-20 chu k g n v i v i y u t

c tách riêng qua quá trình nhân b n
b ng cloning và gi i trình t [1][2][3][10]. G

i ta s d i trình t th h m i
nâng cao hi u su t ch n l c [11]. Các ng viên 
c ch n này s m tra v nh y,

c hi ch n ra trình t t t nh t [5][6][7]. Các 
nh c hi ng

dùng nh gi
th c bi i hu nh quang 

c và sau khi v i y u t a m i trình t .
Trình t t t nh c ch n ra l ki m
tra l n n a v nh c hi g n v i y u t

, ho t tính c a nó v i y u t c
ng d ng [6][7].

c nh, 
b n v ng và ho c ch n
l c c i bi n c kháng l i nuclease phân 
gi ng [4][6][10]. M t s

nhóm nhà khoa h u trúc 
nucleotides nhân t t ng h n DNA ban 

u [8][9]. Có m t s nhóm khá n i ti ng trong m ng
này là nhóm c a GS. Hirao (vi n RIKEN, Nh t B n)8

và c i h c Cambrige, Anh 
Qu c) [9]. Nhóm Hirao t p trung vào chèn các 

i có tính k c vào trình t ,
-SELEX [8], còn nhóm Holliger dùng 
-SELEX, trình t ch a toàn b

i vi t bài này 
th y vi c l a ch n không t nhiên v n còn 
nhi u thách th c, bao g m th i gian và chi phí, quy 
trình ph c t p và khó ki ng c
vi c bi t, v i vi i thì 
vi c t ng h p và gi i trình t vô cùng k
h t cao và t
d ng cho ngu n c u n c ki m soát 
t t. 

3. Tình hình c a vi c ng d ng aptamer trong 
u tr b nh hi n nay

3.1. Trong ng d ng ti n lâm sàng
i b t k s phát tri n thu c m i nào, thu c d a

trên aptamer yêu c u các th nghi m ti n lâm sàng 
c ch p thu chuy n sang th nghi m lâm sàng 

i. Th nghi m ti n lâm sàng này c n ti n
hành trên t ng v i ho c s d ng mô

c thông tin v ng h c,
c l c h an toàn c a aptamers. Chi c

chính c a h u h u tr d a trên 
aptamer là ho t ch c
ch c gi a các t bào, protein-protein 
ho c th th -ph i t
aptamers sau s c nghiên c u ti tìm
hi u v an toàn, n c n dùng, kh n
hóa, phân ph i và ho ng v t
(B ng 1)

3.2. Hi n tr ng c a aptamer trong ng d ng lâm 
sàng

i toàn b t bào 
và các th th c a t nh m m c tiêu các tác 
nhân phân ph i m c tiêu, các ph i t u tr
2004, lo i thu c FDA ch p
thu ng t h u ích trong ch u tr .
Tuy nhiên, b t ch c tính tiên ti n c a lo i
kháng th hóa h c này, v n còn m t kho ng cách l n
gi c ch l c và các aptamer dùng 

u tr . Theo Dunn M. R et al trong m t bài t ng
quan g y trên t p chí Nature Review thì trong s
1003 thí nghi m in vitro, 584  là aptamer cho các 
protein ch d u b nh và 141 là aptamer cho t bào 
b nh. Tuy nhiên, trong s i
v c th nghi c li t kê 
trong (B ng 2).
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B ng 1. c hi n ki m tra ti n lâm sàng

B ng 2. nghi m lâm sàng, c p nh n 8/2020 t trang https://clinicaltrials.gov

Tên 
aptamer/y u

t
Trình t

Công th c và 
bi i

Mã s và hi n tr ng th
nghi m lâm sàng

B u tr
Tài li u

tham 
kh o

Macugen 
(pegaptanib 
sodium) /

VEGF

5'-
CGGAAUCAGU
AGAUGCUUAU
AGAUCCG -3'

-nt RNA
-

fluoropyrimidi
nes

-O-methyl 
purines

-inverted dT

completed)

completed)

completed)

terminated)

completed)

completed).
Approved on Dec 2004 in the 
United States and the European 
Union for AMD treatment

m vàng do 
lão hóa(AMD)

B nh ti ng phù 
m

B nh ti
sinh b nh võng m c

[27][44]

Tên c a
aptamer

Công th c Y u t ng v t th nghi m Reference

RA-36 DNA Thrombin Chu t, chu t, th , chu t
lang và kh

[22]

ARC126
ARC127

RNA and modified RNA PDGF-B
Th và chu t chuy n gen 

rho / PDGF-B
[23] [24]

AX102
RNA oligonucleotide in L-

configuration
CXCL12 Chu t, chu t c ng [25][26]

TEPP-DOX DNA
Transferrin receptor and 
(EpCAM) on metastatic 

cancer cells
Chu t [27][28]

Pegaptanib DNA VEGF
Chu t, chu t, th , chu t

lang và kh
[29]

Trimeric apt DNA HER2 Chu t cái BALB/c  [25][30]
PNDA-3 DNA Periostin Chu t 4T1 [22]

TTA1
GBI-10

Unmodified DNA
-O-Me DNA

LNA- modified
Tenascin- C Chu t cái [31][33]

OPN-R3
-O-Me 

DNA
Osteopontin Chu t cái [26][34]

AS1411 DNA Nucleolin
Chu t và chu không 

lông
[31][65]

[66]
ESTA Thiolation DNA E-selectin Chu t [67][68]

Olaptesed pegol 
(NOX-A12)

SDF-1 Chu t và chu t c ng [39][40]

ARC81
ARC117
ARC119

Unmodified
Th [41]

NOX 1255
NOX1257

DNA GnRH Chu t c ng [42][43]
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Ga-Sgc8/
PTK7

5'-
ATCTAACTGCT
GCGCCGCCGGG
AAAATACTGTA

CGGTTAGA-3'

41 nt DNA 
aptamer, Sgc8 
was linked to a 
bi-functional 
group NOTA 
for 68Ga 
chelation.

NCT03385148 phage I, 
completed

Ch i
tr c tràng

[45]

ARC1905 
Ophthotech /

C5

5'-
CGCCGCGGUCU
CAGGCGCUGA
GUCUGAGUUU

CCUGCG -3'

-nt RNA
-

fluoropyrimidi
nes

-O-methyl 
purines

-inverted dT

completed)

completed)

completed)

unknown)

AMD
Idiopathic polypoidal 

choroidal vasculopathy 
Geographic atrophy

[20][46]

EYE001/
VEGF

5'-
CGGAAUCAGU
AGAUGCUUAU

AGAUCCG-3'

-nt RNA
-

fluoropyrimidi
nes

-O-methyl 
purines

-inverted dT

NCT00056199 (phage I, 
completed)

NCT00150202 (phage II, 
completed)

NCT00239928 (phage III, 
completed)

NCT00021736 (phage II/III, 
completed)

NCT00321997 (phage II/III, 
completed)

NCT00040313 (phage II, 
completed)

Hippel-Lindau Disease
Macular Degeneration

Diabetic Macular 
Edema

[44]

E-10030 
Ophthotech/ 

PDGF
Not available

-nt 
RNA

-O-methyl 
purines

-inverted dT

completed)

completed)

terminated)

completed)

terminated)
NCT01940900 (phase III, 

terminated)

NCT01944839)

AMD

REG1 
anticoagulatio

n system 
(RB006 plus 

RB007) /
Coagulation 
factor IXa

PEG-L-
GUGGACUAUA
CCGCGUAAUG
CUGCCUCCAC-

idT

RB006 (drug):
-nt RNA 

aptamer
-ribo purine 

or
-

fluoropyrimidi
ne RB007 
(antidote):

-nt
-O-methyl

completed)

completed)

completed)

completed)

terminated because of severe 
anaphylactic reactions

H i ch ng m ch vành 
c p tính 

t ng thông tim 
(d ch) 
B ng m ch vành
Can thi p m ch vành 

qua da

[47]

ARC1779/
A1 domain of 

von
Willebrand 

factor

5' PEG-
GCGUGCAGUG
CCUUCGGCCGT
GCGGTGCCUCC

GUCACGC-3

-nt DNA
-inverted dT
-O-methyl

completed)

terminated)

von Willebrand disease 
Thrombotic 

thrombocytopenic 
purpura von Willebrand 

disease type 2b

[48]
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completed)

withdrawn)

terminated)

Acute myocardial 
infarction Percutaneous 
coronary intervention

Thrombosis

NU172 
ARCA/

Thrombin

5'-
CGCCTAGGTTG
GGTAGGGTGGT

GGCG-3

-nt DNA
unknown, not verified recently)

Heart disease (for 
example, used during 

cardiopulmonary 
bypass to maintain a 

steady-state of 
anticoagulation)

[49]

ARC19499 
(BAX499)/

TFPI

5'- PEG-
hexylamine-

mGmGmAmAmU
mAmUmAdCmU
mUmGmGdCmUd
CmGmUmUmAm
GmGmUmGdCm
GmUmAmUmAm

UmAidT-3

-nt RNA
-O-methyl 

purine
-inverted dT

terminated)
Haemophilia [50]

AS1411 
(AGRO001) /

Nucleolin

5 -
GGTGGTGGTGG
TTGTGGTGGTG

GTGG -3

-nt DNA
-rich DNA

completed)

unknown)

completed)

terminated)

Acute myeloid 
leukemia

Metastatic renal cell
carcinoma

Advanced solid tumor

[36]

NOX-A12 /
CXCL12

5'-
GCGUGGUGUG
AUCUAGAUGU
AUUGGCUGAU
CCUAGUCAGG 

UACGC-3'

-nt RNA 
(Spiegelmer)

-ribonucleic 
acid

NCT00976378 (phase I, 
completed)

NCT01194934 (phase I, 
completed)

NCT01521533 (phase II, 
completed)

NCT01486797 (phase II, 
ongoing,

Multiple myeloma and 
non-Hodgkin 

lymphoma
Chronic lymphocytic 

leukemia
Autologous stem cell 

transplantation
Hematopoietic stem cell 

transplantation

[26]

NOX-E36/
CCL2

5'-
GCACGUCCCUC
ACCGGUGCAA
GUGAAGCCGU
GGCUCUGCG -3'

-nt RNA 
(Spiegelmer)

-ribonucleic 
acid

(phage I, 
completed)

completed)

completed)

completed)
NCT01547897 (phase II, 

completed)

Chronic inflammatory 
diseases

Type 2 diabetes 
mellitus

Systemic lupus
erythematosus
Albuminuria

Renal impairment

[51]

NOX-H94/
Hepcidin 
peptide 

hormone

GGGAUUAAGU
AAAUGAGGAG
UUGGAGGAAG

-nt RNA 
(Spiegelmer)

-ribonucleic 
acid

completed)

completed)
NCT01691040 (phase II, 

completed)

completed)

Anemia
End-stage renal disease

Anemia of chronic 
diseases

Inflammation

[52]
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4. K t lu n
Aptamer có ch t kháng th

c hi u và ái l c cao v i
ch d u b nh h c, do v y có ti u
tr b chu i
DNA/RNA khác mang nhi u ti u tr

t. Do v n nay, ch có 
m tr b nh và 13 aptamer 

n mu n trong th nghi m lâm sàng. 
Theo ph n l n các báo cáo thì lí do chính là do thi u

, ho t tính ho ng và các thông 
c lý c a

i vi n l c aptamer 
ngoài nh ng h n ch và bias tr ng ch n l c trình t

u vào, thì hi n hành trên t bào nuôi 
c ng phòng thí nghi m ho
protein tái t h t là m t v l n. Do 
v y, s thi u trúc gi y u t
ch n l c v i ch d u sinh h i là m t
trong nh ng nguyên nhân khi n hi u qu vi u tr
b ch m tr . M ng kh c ph c c a v này có 
th là ch n vi c sàng l c trên các organ-on- a-chip k t
h p v i s d d t
k u vào hi u qu ng th i m t
aptamer t o ra c c k t h phân 
tích ho t tính, ph n ng v và có nghiên c u

t h p v c ph chuy n
hóa thánh s n ph i.

L
c ki n th c nghiên c u, ni

mê, l n trong nghiên 
c u hi i th y,

ng d n c
Takanori Uzawa, phòng thí nghi t Nano y 
h c, vi n RIKEN, Wakoshi, Saitama, Nh t B n. Th i
gian làm vi c t ng th và quý 
giá vô cùng v ng 
nghiên c u c
c a mình, Phan Minh H ng hành cùng m
trong su t ch ng tôi ti p c n v ng nghiên 
c nhi u l n trên phòng thí nghi tôi 
v n có th v a làm m v a làm m i nghiên c u
khoa h c.
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 Giới thiệu hệ thống bảo hiểm y tế và kê đơn 
thuốc của Nhật Bản  
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1 Nghiên cứu sinh Tiến sỹ, Đại học Tokyo, Nhật Bản 
2 Công ty Kokoro Medical LLC, Nhật Bản 

TÓM TẮT: 
Với chi phí y tế trên GDP là 9.6% và bao phủ gần 100% dân số, 
Nhật Bản là một trong những quốc gia có hệ thống y tế hiệu quả 
nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Hệ 
thống Bảo hiểm Y tế Nhật Bản có tính công bằng và chi phí - hiệu 
quả cao dựa trên nền tảng phát triển kinh tế cao độ và tính nhân 
văn của xã hội Nhật. Tuy vậy, trong danh mục chi phí cho y tế, chi 
cho dược phẩm vẫn chiếm tỷ lệ khá cao (18.3%) đứng thứ 3 trong 
các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) theo 
thống kê năm 2019.  Nhằm tăng cường chi phí hiệu quả của việc 
sử dụng thuốc, Nhật Bản đã quyết định triển khai “chương trình 
khuyến khích sử dụng an toàn thuốc gốc” từ năm 2007 nhằm 
khuyến khích bác sỹ và dược sỹ sử dụng thuốc gốc. Bài viết này 
tóm tắt một số nét chính về hệ thống bảo hiểm của Nhật, vai trò 
dược sỹ và việc kê đơn thuốc bảo hiểm tại các phòng khám ngoại 
trú. Những bài học rút ra từ quá trình triển khai hệ thống bảo hiểm 
y tế và hệ thống kê đơn thuốc ngoại trú tại Nhật Bản hy vọng có 
thể đóng góp cho sự phát triển và hoàn thiện ngành y tế Việt Nam 
hướng tới mục tiêu “công bằng, hiệu quả, phát triển”. 

Từ khóa: Bảo hiểm y tế, Kê đơn thuốc, Dược sỹ, Phòng khám ngoại 
trú, Nhà thuốc 

1. Hệ thống bảo hiểm y tế của Nhật Bản
1.1. Các thành phần tham gia
Kể từ năm 1961, mọi người dân Nhật bắt buộc phải có bảo hiểm y
tế công cộng (được gọi là “Kokumin Kaihoken”). Hệ thống bảo
hiểm y tế này cho phép người dân Nhật Bản tham khảo ý kiến của
các bác sĩ mà không phải lo lắng về chi phí. Nguồn bảo hiểm y tế
chi trả gần một nửa (48,6%) chi phí y tế quốc gia; phần còn lại do
ngân sách công chiếm 37,5% và người bệnh đồng chi trả 13,9%.
Hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân của Nhật Bản cho phép người dân
tùy chọn cơ sở khám chữa bệnh; sử dụng những dịch vụ y tế chất
lượng cao, chi phí thấp; và được trợ cấp từ ngân sách công để duy
trì sự bao phủ y tế [1]

Tùy từng đối tượng được hưởng bảo hiểm mà tỷ lệ đồng chi trả của 
người dân là khác nhau. Đa số người dân sẽ đồng chi trả 30% chi 
phí y tế, những người dưới 7 tuổi hoặc từ 70 đến 74 tuổi phải trả 
20% và những người trên 74 tuổi chỉ phải trả 10% (lưu ý rằng ở 
Nhật tỷ lệ người già trên 65 tuổi hiện chiếm gần 30% tổng dân số). 
Trong trường hợp chi phí y tế quá cao (ví dụ: nhập viện dài hạn 
hoặc các liệu pháp cải tiến), chi phí hàng tháng được giới hạn theo 
tuổi và thu nhập của người bệnh [1] Các thành phần chính tham gia 
hệ thống dịch vụ y tế bao gồm: (i) Người được bảo hiểm y tế (được 
phân loại theo độ tuổi và thu nhập khác nhau); (ii) Cơ quan cung 
cấp dịch vụ y tế (gồm bệnh viện, phòng khám và các nhân viên y 
tế); và (iii) Hệ thống bảo hiểm y tế (bao gồm Chính phủ, các cơ 
quan bảo hiểm và các thiết chế). 
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1.2. Các loại hình bảo hiểm y tế 
Có 5 loại bảo hiểm y tế như ở Hình 2 [1] 
 
Bảo hiểm y tế quốc dân (National Health Insurance) 
với khoảng 1900 công ty bảo hiểm, dành cho đối tượng 
là Chủ sở hữu cá nhân, Người hưởng lương hưu, 
Người sử dụng lao động không thường xuyên, số 
lượng khoảng 39 triệu người, trị giá 10 000 tỷ Yên 
Nhật. Chính quyền Đô thị kiểm soát Bảo hiểm Y tế 
Quốc gia + các công ty bảo hiểm. 
 
Bảo hiểm dành cho người làm việc ở các công ty 
(Public – corperation – run health insurance) do một 
cơ quan bảo hiểm duy nhất là Hiệp hội Bảo hiểm Nhật 
Bản (Japan Health Insurance Association) quản lý. 
Đối tượng tham gia bảo hiểm là những người làm việc 

và hưởng lương trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Số lượng người tham gia khoảng 35 triệu người, tổng 
trị giá khoảng 4 000 tỷ Yên Nhật. 
 
Bảo hiểm y tế dành cho người lao động trong các tập 
đoàn lớn (Society managed, employment – based 
health insurance) dành cho đối tượng là những người 
làm việc hưởng lương trong các công ty tập đoàn lớn. 
Có 1,500 công ty tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm 
và đối tượng tham gia bảo hiểm khoảng 30 triệu người. 
 
Bảo hiểm y tế cho khu vực công dành cho khoảng 9 
triệu cán bộ công chức do  85 công ty bảo hiểm cung 
cấp. Cơ quan quản lý là hiệp hội đồng hỗ trợ (Mutual 
aid association). 

 
Hình 1. Tổng quan về hệ thống dịch vụ y tế tại Nhật Bản (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản) [1] 

 
Hình 2. Tổng quan về hệ thống bảo hiểm y tế tại Nhật Bản (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản) [1] 
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Bảo hiểm  y tế dành cho người cao tuổi 
(Advanced Elderly Medical Service System) dành 
cho những người từ 75 tuổi trở lên, với khoảng 14 
triệu người tham gia và 47 công ty bảo hiểm. Tổng 
trị giá khoảng 13,000 tỷ Yên Nhật. 
 
1.3. Bệnh viện công và bệnh viện tư ở Nhật Bản 
Y tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong hệ 
thống cung cấp dịch vụ y tế tại Nhật (Hình 3), bao 
gồm có bệnh viện (có từ 20 giường nhập viện) và 
phòng khám bao gồm không có giường nhập viện hoặc 
có dưới 19 giường nhập viện. Theo thống kê mới nhất 
tháng 8/2020, Nhật Bản có khoảng 8247 bệnh viện và 
có 102912 phòng khám trong đó có 6414 phòng khám 
có giường nhập viện. Thống kê cho thấy số bệnh viện 
giảm đi trong những năm gần đây. Gần ba phần tư 
trong số là bệnh viện tư nhân và một phần tư là bệnh 
viện công [2]. Tuy nhiên, giữa bệnh viện công và bệnh 
viện tư hầu như không có sự khác biệt về giá cả bởi hệ 
thống chăm sóc sức khỏe ở Nhật Bản đã được thiết kế 
để đảm bảo chi phí đồng nhất và tiêu chuẩn dịch vụ 
nhất quán ở các cơ sở y tế công và tư. Về cơ bản, khu 
vực y tế công của Nhật khác biệt khá rõ ràng so với y 
tế công của các quốc gia khác, chẳng hạn, các cở sở y 
tế công thường nhận được tài trợ từ chính quyền trung 
ương và tỉnh để cung cấp dịch vụ ở các vùng xa xôi và 
thiếu nhân lực [3]. 
 
Đặc điểm khác biệt giữa bệnh viện công và bệnh viện 
tư là các bệnh viện tư nhân có xu hướng nhỏ hơn. 
Trong tổng số các bệnh viện nhỏ (được định nghĩa là 
những bệnh viện có dưới 100 giường), có 81,2% số 
bệnh viện tư (2544 bệnh viện), số còn lại 18.8% (590 
bệnh viện) là bệnh viện công. Ngược lại, những bệnh 
viện lớn (có quy mô 500 giường bệnh trở lên) đa số là 
các bệnh viện công (323 bệnh viện tương đương 
71,8%) số còn lại chỉ 127 bệnh viện là bệnh viện tư 
(tương đương 28,2%)  [3]. 
 
1.4. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế 
Mọi công dân đều có bảo hiểm y tế công cộng. Người 
dân có quyền tự do lựa chọn cơ sở y tế (quyền tự do 
tiếp cận, ở Việt Nam thường gọi là “thông tuyến”). 
Mọi người dân đều được hưởng dịch vụ y tế chất lượng 

cao với chi phí thấp. Bảo hiểm y tế dựa trên hệ thống 
bảo hiểm xã hội, nhà nước chi trợ cấp công để duy trì 
bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Tại Nhật người dân 
được tự do lựa chọn bệnh viện điều trị với nguyên tắc 
khám lần đầu sẽ tuân thủ là có giấy giới thiệu và có đặt 
hẹn trước ở những bệnh viện điều trị chuyên sâu. Bộ y 
tế cũng đặt ra những nguyên tắc khắt khe với các bệnh 
viện điều trị chuyên sâu ở tỷ lệ giới thiệu 2 chiều tại 
bệnh viện. Từ tiếp nhận điều trị và giới thiệu ngược 
sau điều trị chuyên sâu để thúc đẩy sự liên kết liên 
thông giữa các bệnh viện. Sau điều trị cũng có sự theo 
dõi liên thông theo sự thống nhất giưa bệnh viện – 
phòng khám bệnh viện tuyến dưới tạo sự thuận lợi cho 
người bệnh. 
 
So với các quốc gia khác, chẳng hạn Hoa Kỳ, vẫn có 
khoảng gần 28 triệu người không có bảo hiểm y tế 
chiếm 8.5% dân số và chi phí y tế trên đầu người cao 
hơn gấp đôi ở Nhật Bản. Các quốc gia khác như Đức, 
Pháp và Hàn Quốc đã áp dụng hệ thống bảo hiểm xã 
hội tương tự Nhật Bản (social insurance system). Tại 
các quốc gia áp dụng hệ thống dựa vào thuế (tax-
financed system) chẳng hạn như ở Anh, thực tế chỉ ra 
rằng công dân không thể chọn cơ sở y tế và thời gian 
chờ đợi để được chăm sóc y tế lâu. Ví dụ ở Vương 
quốc Anh, bác sĩ đa khoa (bác sĩ gia đình có đăng ký) 
thực hiện chăm sóc y tế ban đầu thì người dân phải mất 
nhiều thời gian chờ lâu hơn để được chăm sóc y tế. Hệ 
thống ở Anh cho phép người bệnh đi hẹn gặp tư vấn ở 
bác sĩ đa khoa và thời gian chờ đợi trong vòng 48 giờ. 
Thời gian chờ đợi trung bình của người bệnh từ khi 
được chuyển lên tuyến trên cho đến khi được bác sĩ 
chuyên khoa điều trị là 8,6 tuần (2009). [1] 
 
Nước Nhật đã đạt được tuổi thọ trung bình và tiêu 
chuẩn chăm sóc sức khỏe cao nhất thế giới thông qua 

 
Hình 3. Hệ thống nhà cung cấp dịch vụ y tế và chi trả 

cho dịch vụ y tế bằng bảo hiểm 
 

 
Hình 4. Hệ thống thanh toán dịch vụ bằng bảo hiểm y tế [3] 
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hệ thống bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Để có thể 
liên tục giữ cho cuộc sống của người dân được an toàn 
và lành mạnh, chính phủ bảo đảm duy trì vững chắc tỷ 
lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân dựa trên hệ thống 
bảo hiểm xã hội hiện hành. Chi phí y tế của Nhật cũng 
đạt hiệu quả cao so với các nước OECD khác với 9.6% 
of GDP dành cho y tế, trong đó 80% chi tiêu tại các cơ 
sở y tế công và 20% chi tiêu tại các cơ sở tư nhân. Chi 
phí bình quân trên đầu người là US$ 3958 [3] 

. 
1.5. Quy trình thanh toán BHYT (Hình 4) 
 
(1) Người bảo hiểm đóng phí bảo hiểm (premium) 

hàng tháng hoặc hàng năm cho cơ quan bảo hiểm. 
(2) Người bệnh đi khám chữa bệnh, cơ quan cung cấp 

dịch vụ y tế với các gói quyền lợi y tế mà người 
bảo hiểm được nhận. Cơ quan cung cấp dịch vụ có 
thể là bệnh viện, phòng khám tư, nhà thuốc v..v.., 
người được phép chỉ định những dịch vụ y tế này 
là bác sỹ bảo hiểm (insurance doctor). 

(3) Người bệnh chi trả một phần phí khám chữa bệnh 
(đồng chi trả) 

(4) Cơ quan cung cấp dịch vụ y tế gửi yêu cầu thanh 
toán chi phí y tế cho cơ quan giám sát và chi trả. 

(5) Cơ quan giám sát và đánh giá chi trả tiếp nhận yêu 
cầu thanh toán, kiểm tra, rà soát, nếu đồng ý sẽ gửi 
yêu cầu đã được duyệt cho cơ quan bảo hiểm. 

(6) Cơ quan bảo hiểm sẽ chi trả tổng số tiền mà cơ 
quan giám sát và chi trả đã yêu cầu 

(7) Cơ quan giám sát và chi trả sẽ thanh toán chi phí 
y tế cho cơ quan cung cấp dịch vụ y tế. 

 
Phí dịch vụ y tế trước tiên được phân loại thành phí 
khám chữa bệnh, điều trị nha khoa và thuốc kê đơn, 
trường hợp điều trị nội trú phí dịch vụ chăm sóc cũng 
được tính vào phí dịch vụ khám chữa bệnh các phí dịch 
vụ y tế cụ thể cụ thể này được tính theo điểm với việc 
quy đổi 10 yên / điểm, cộng điểm tương ứng với từng 
hạng mục, về nguyên tắc cho mỗi hoạt động y tế được 
tiến hành.  

 
2. Vai trò của dược sỹ và nhà thuốc tại Nhật Bản 

2.1. Phạm vi Hành nghề của Dược sĩ 
Theo luật pháp Nhật Bản, Đạo luật Dược sĩ quy định 
vai trò của dược sĩ từ năm 1960. Luật này quy định 
rằng “một dược sĩ phải đóng góp vào việc cải thiện và 
nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng cách quản lý việc 
cấp phát thuốc, cung cấp thuốc và các dịch vụ vệ sinh 
và y tế dược phẩm khác, qua đó đảm bảo cuộc sống 
lành mạnh của công dân” [4].  
 
Ở Nhật Bản, chỉ có bác sĩ y khoa, nha sĩ và bác sĩ thú 
y mới có quyền kê đơn; dược sĩ và những người hành 
nghề chăm sóc sức khỏe khác không được phép kê đơn. 
Người bệnh phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ và 
nhận đơn thuốc mới mỗi khi cần dùng thuốc. Người 
bệnh có thể nhận đơn thuốc dài hạn cho tất cả các loại 
thuốc ngoại trừ các loại thuốc có thể gây nghiện 
(narcotics), thuốc hướng thần và thuốc mới (những 
loại thuốc trong vòng 1 năm kể từ khi ra mắt) [5]. 
 
Cấp phát (thuốc uống, thuốc tiêm): Dược sĩ xác nhận 
nội dung kê đơn của bác sĩ và theo dõi báo cáo với 
người kê đơn nếu xảy ra vấn đề gì. Sau đó, dược sĩ 
chuẩn bị thuốc một cách chính xác, có cân nhắc công 
thức, liều lượng và đường dùng theo chỉ định của đơn 
thuốc mà bác sỹ đã kê. Nếu cần, dược sĩ đơn giản hóa 
liều lượng bằng cách sử dụng máy đóng gói thuốc viên 
để tạo thành các gói riêng lẻ thuận tiện cho việc sử 
dụng. Một dược sĩ thứ hai kiểm tra đơn thuốc sau khi 
đơn thuốc được chuẩn bị [5]. Việc trao đổi giữa Bác 
sỹ và Dược sỹ được tiến hành từ khi bác sỹ bắt đầu kê 
đơn tới khi Người bệnh có kết quả (Hình 5) 
 
2.2. Vai trò của Dược sỹ lâm sàng 
Vai trò của dược lâm sàng: Trong những năm 1970, 
nhiệm vụ chính của dược sĩ bệnh viện tập trung vào 
khu phát thuốc cho người bệnh. Tuy nhiên, từ năm 
1988, công việc của dược sĩ đã chuyển từ nhà thuốc 
đến tận các buồng bệnh. Tại thời điểm đó, các cơ sở y 
tế hơn 300 giường bệnh, có một phòng thông tin thuốc 
và 2 dược sĩ thông tin thuốc (tham gia quản lý thông 
tin dược phẩm, như đã mô tả ở trên) là đủ điều kiện để 
triển khai hệ thống hoàn trả chi phí cho dược sĩ trong 

 
   Hình 5. Vai trò của Bác sỹ và Dược sỹ trong việc cung cấp thông tin thuốc cho người bệnh [6] 
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một số dịch vụ - chẳng hạn như cung cấp thuốc thông 
tin cho bác sĩ hoặc điều dưỡng, hỗ trợ quản lý thuốc, 
chuẩn bị thuốc tiêm - tính theo “mỗi người bệnh nội 
trú một tháng”.  
 
Năm 1994, một hệ thống mới về tính phí hướng dẫn 
quản lý thuốc nội trú bắt đầu được triển khai mà không 
yêu cầu số giường cụ thể; yêu cầu chính là sự hiện diện 
của 2 dược sĩ toàn thời gian, một trong những dược sĩ 
này làm công việc thông tin thuốc. Ngoài ra, điểm thù 
lao y tế đã được tăng lên, các nhiệm vụ liên quan cũng 
được bổ sung một cách chính thức và trở thành những 
phần quan trọng được quy định trong nhiệm vụ của 
dược sĩ bệnh viện [5]. Kể từ năm 2012, thù lao cho 
dược sỹ lâm sàng đã được đưa vào  thành “phí bổ sung 
dành cho hoạt động của dược sĩ lâm sàng” theo đó mỗi 
dược sỹ sẽ nhận được phụ cấp cho việc chuyên trách 
tại giường bệnh (định mức 20 giờ làm việc chuyên 
trách của dược sĩ mỗi tuần cho mỗi khoa bệnh) hoặc 
các hệ thống khác [6] 
 
Các nhiệm vụ liên quan đến hướng dẫn quản lý thuốc 
cho người bệnh nội trú bao gồm phỏng vấn người bệnh 
nhập viện để xác nhận việc sử dụng thuốc hiện tại của 
họ, việc sử dụng thuốc không kê đơn, thuốc bổ hoặc 
thực phẩm tốt cho sức khỏe và kiểm tra tương tác 
thuốc trong các tài liệu tham khảo. Dược sĩ cũng kiểm 
tra tiền sử dị ứng và các tác dụng phụ của thuốc trên 
người bệnh. Trước khi sử dụng thuốc, dược sĩ xem xét 
bệnh tật, tuổi, trọng lượng cơ thể và chức năng gan 
thận của người bệnh để xác nhận rằng liều lượng, tốc 
độ sử dụng (rate of administration) và khả năng tương 
tác thuốc là phù hợp hay chưa. Dược sĩ có nghĩa vụ 
pháp lý là phải giáo dục người bệnh về cách dùng 
thuốc, cũng như tác dụng của thuốc và các tác dụng 
phụ có thể xảy ra. Sau khi sử dụng thuốc, dược sĩ theo 
dõi tác dụng và tác dụng phụ của thuốc thông qua 
tương tác trực tiếp với người bệnh, chia sẻ thông tin 
với các chuyên gia y tế khác và khi cần thiết, đưa ra 
các đề xuất để kê đơn cho những lần sau. Trong quá 
trình điều trị nội trú lấy người bệnh làm trung tâm 
dược sĩ phối hợp chặt chẽ với bác sĩ, điều dưỡng tạo 
một team điều trị phối hợp tương trợ để theo dõi quá 
trình sử dụng thuốc, cùng điều chỉnh hợp lý thuốc của 
người bệnh. 
Dược sĩ cũng hướng dẫn người bệnh cách tiếp tục 
dùng thuốc sau khi xuất viện, phù hợp với lối sống cá 
nhân [5].  
 
Một đặc điểm khác biệt ở Nhật là nghề kỹ thuật viên 
dược không tồn tại ở Nhật Bản, cho nên các dược sĩ 
chịu trách nhiệm về các công việc khác nhau như phân 
phối thuốc và chuẩn bị vô trùng khi phải truyền các 
loại thuốc bổ, các loại chất dinh dưỡng qua đường tĩnh 
mạch và các hóa chất trị liệu khác. Các nhiệm vụ cần 
thiết của dược sĩ liên tục mở rộng và nhân sự thường 
không đủ do vậy muốn cung cấp đầy đủ tất cả các dịch 
vụ cần thiết thì vấn đề thực tế cần giải quyết là đào tạo 
và tuyển dụng thêm dược sĩ [5]. 

 
2.3. Dược sỹ tại các nhà thuốc cộng đồng 
Dược sĩ làm việc tại các nhà thuốc cộng đồng chủ yếu 
thực hiện các dịch vụ cấp phát thuốc và dược lâm sàng 
(như đã trình bày ở trên). Họ cũng quản lý lịch sử sử 
dụng thuốc của người bệnh, bao gồm cả thông tin về 
các tác dụng phụ. Hệ thống điểm tính thù lao y tế đã 
được sửa đổi vào năm 2016 và hiện bao gồm phí 
hướng dẫn cá nhân dành cho dược sĩ mới được thực 
hiện năm 2016 [5]. 
 
Việc cung cấp dịch vụ quản lý thuốc tập trung cho 
người bệnh của các dược sĩ chuyên ngành giúp hạn chế 
tình trạng kê đơn quá mức, giảm sự trùng lặp và tỷ lệ 
tuân thủ điều trị thấp của người bệnh, góp phần đảm 
bảo an toàn, hiệu quả và tối ưu chi phí y tế. Người bệnh 
cũng có thể chọn dược sĩ đáng tin cậy của riêng mình, 
được gọi là “dược sĩ chăm sóc ban đầu” (primary care 
pharmacist), là người tích hợp và quản lý thông tin 
thuốc đồng thời đưa ra lời khuyên và đề xuất thích hợp, 
nếu cần, bất kỳ lúc nào (24 giờ / ngày), ngay cả khi 
nhà thuốc đã đóng cửa [5]. 
 
Các dược sĩ chăm sóc ban đầu cũng làm việc với bác 
sĩ kê đơn, theo dõi cả việc sử dụng thuốc và những 
thay đổi về tình trạng sức khỏe của người bệnh và tư 
vấn cho bác sĩ điều trị nếu cần. Ngoài ra, dược sĩ đến 
nhà người bệnh để thực hiện việc quản lý thuốc theo 
yêu cầu. Khi dân số cao tuổi ngày càng tăng lên, dược 
sĩ tại các hiệu thuốc cộng đồng sẽ tham gia nhiều hơn 
vào việc chăm sóc người bệnh tại nhà, thăm họ tại nhà 
riêng hoặc cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Trong cả 
hai trường hợp, dược sĩ sẽ phân phát thuốc đến tận nhà 
người dân và hướng dẫn sử dụng thuốc sau khi thuốc 
đã được bác sĩ kê đơn. Trong môi trường tại nhà, điều 
quan trọng là dược sĩ phải hỗ trợ các hoạt động tinh 
thần và thể chất của người bệnh, cũng như gia đình mà 
chăm sóc cho người bệnh. Trường hợp cung cấp dịch 
vụ cấp phát thuốc tới nhà thông thường có kèm theo 
bác sĩ, điều dưỡng tới thăm khám và điều dưỡng tại 
nhà giúp dược sỹ cùng liên kết cung cấp dịch vụ tốt 
nhất tới người dân [5]. 

 
2.4. Các quy định về thực hành tại nhà thuốc 
2.4.1. Sử dụng thuốc gốc 
Việc sử dụng thuốc gốc ở Nhật Bản rất thấp, chưa bằng 
một nửa mức trung bình của OECD; do đó, có ý kiến 
cho rằng có thể giảm chi tiêu cho dược phẩm bằng 
cách tăng việc sử dụng thuốc gốc. Bộ Y tế, Lao động 
và Phúc lợi Nhật Bản đã phát động “chương trình 
khuyến khích sử dụng an toàn thuốc gốc” vào năm 
2007, nhằm tạo ra các mục tiêu về nguồn cung cấp ổn 
định, đảm bảo chất lượng và hệ thống thông tin về 
thuốc cho thuốc gốc và tạo ra một lộ trình cho chính 
phủ và các nhà sản xuất thuốc gốc để giải quyết những 
vấn đề này. Để thúc đẩy hoạt động cấp phát thuốc gốc 
của các nhà thuốc, các điều kiện về phí bổ sung đối với 
hệ thống cấp phát thuốc gốc đã được sửa đổi: 22%, 
30% và 35%. Đặc biệt, tăng điểm định giá đối với 
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trường hợp tỷ lệ thuốc gốc được cấp phát trên 30% và 
35%  [7]. Kết quả là dữ liệu năm 2015 cho thấy thuốc 
gốc hiện chiếm 56,2% tổng số thuốc kê đơn[8]. Mục 
tiêu quốc gia là tỷ lệ sử dụng thuốc gốc đạt 70% vào 
năm 2017 và 80% từ năm 2018 đến năm 2020 thông 
qua các biện pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy thực hành 
thuốc theo lộ trình này [9]  
 
2.4.2. Quy định về giá thuốc  
Giá thuốc kê đơn được xác định theo Chuẩn giá thuốc 
bảo hiểm y tế quốc gia, cũng xác định phạm vi vật tư 
y tế được bác sĩ kê trong hệ thống bảo hiểm y tế công 
cộng và giá thanh toán bảo hiểm cho các mặt hàng 
được kê đơn. Hiện tại, có khoảng 14.000 mặt hàng 
(được niêm yết trong tiêu chuẩn giá của NHI) thông 
báo trên bản tin chính thức như thuốc y tế được sử 
dụng để khám chữa bệnh bảo hiểm tại các cơ sở y tế, 
v.v.,. [6] 
 
3. Việc mua thuốc ở Nhật Bản 
3.1. Quy trình mua thuốc ở Nhật 
Một số loại thuốc không cần đơn chẳng hạn thuốc hạ 
sốt, thuốc ho thông thường thì người dân có thể mua 
tại các quầy thuốc. Trường hợp các thuốc phải kê đơn 
được quy định thì nhất định phải có đơn bác sỹ kê 
mới có thể mua được, ví dụ như kháng sinh nhất định 
phải có kê đơn của bác sỹ 
 
Sau khi hoàn thành các bước đi khám bệnh tại bệnh 
viện hoặc phòng khám, người bệnh sẽ nhận được đơn 
thuốc bác si kê (Hình 6). Tùy theo bệnh viện/phòng 
khám nơi người bệnh khám, người bệnh có 2 cách để 
mua thuốc theo đơn: một là thanh toán và nhận thuốc 
tại cửa hàng thuốc trong bệnh viện và hai là ra cửa 
hàng thuốc ngoài bệnh viện để mua thuốc. Nếu là cửa 
hàng thuốc trong bệnh viện, người bệnh chỉ cần thanh 
toán xong, chờ đến lượt và lấy thuốc. Đối với cửa hàng 
thuốc bên ngoài (thông thường là các cửa hàng thuốc 

ngay gần bệnh viện/phòng khám) thì người dân có thể 
mua ở hiệu thuốc mà bác sĩ hoặc nhân viên bệnh 
viện/phòng khám chỉ dẫn hoặc tự đi mua, tuy vậy có 
một số loại thuốc mà ở các hiệu thuốc khác không có. 
 
Khi mua thuốc ở hiệu thuốc ngoài, người bệnh sẽ phải 
đưa cho dược sĩ thẻ bảo hiểm, ngoài ra nếu là lần đầu 
đi lấy thuốc, người bệnh sẽ phải trả lời thông tin phiếu 
điều tra  (thông tin cơ bản về bạn và các tiền sử bệnh, 
dị ứng thuốc có hay không, tên loại thuốc gì, v..v..) 
 
Đơn thuốc  (処 処 せん): Đơn thuốc là tài liệu được 
bác sỹ viết về chủng loại , số lượng các uống thuốc 
trong trường hợp người bệnh cần dùng thuốc để điều 
trị. Đơn thuốc thông thường chỉ có hiệu lực trong 4 
ngày. Vì vậy, nếu quá 4 ngày, người bệnh phải đi khám 
lại hoặc liên hệ để hỏi vấn đề gia hạn thêm đơn thuốc, 
khi nhận đơn nếu có lý do đặc biệt trong 4 ngày không 
nhận được thuốc cần trình bày để phía bệnh viện cấp 
đơn gia hạn dài hơn 4 ngày trên đơn. Sau khi khám 
xong, nhận đơn thuốc thì người bệnh cần đến hiệu 
thuốc để mua thuốc ngay. Nếu bị mất đơn hoặc quá 
hạn 4 ngày thì người bệnh cần phải đi khám lại hoặc 
gặp bác sỹ kê lại đơn để lấy lại đơn thuốc. Tuy vậy, 
nhiều trường hợp người bệnh bị nặng hoặc ở xa, dù 
đơn quá hạn nhưng hiệu thuốc có thể liên lạc xác 
nhận lại với bác sỹ để hỏi ý kiến xem người bệnh có 
được phép tiếp tục dùng đơn thuốc cũ không. Vì vậy 
người bệnh tại Nhật thông thường sẽ sử dụng thường 
xuyên ở một hiệu thuốc tiện lợi cho vấn đề quản lý 
thông tin. 
 
Một số đơn thuốc có thể có hiệu lực dài hơn 4 ngày 
hoặc có thể tới 7 ngày tuỳ theo chỉ định của Bác sỹ. 
Trong trường hợp này bác sỹ sẽ căn cứ vào tình hình 
của người bệnh mà cho phép được mua thuốc trong 
vòng hơn 4 ngày đến 7 ngày kể từ ngày kê đơn. 
 

 
Hình 6. Mẫu đơn thuốc của Bác sỹ và cách ghi chép (Kokoro Medical LLC, 2021) 
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Đơn thuốc do Nhà thuốc cung cấp (Hình 7): Đối 
với thuốc mới (là loại thuốc được Bộ Y tế Nhật Bản 
năm đầu tiên đưa vào lưu hành trong nước), loại này 
có thể được kê tối đa 14 ngày. Với các loại thuốc cũ 
(tức loại thuốc đã được lưu hành tại Nhật sau hơn 1 
năm) thì tùy theo bệnh và tình trạng người bệnh mà 
Bác sỹ sẽ chỉ định thời gian dùng thuốc, có thể lên tới 
2 tháng, 3 tháng nhưng không quá 90 ngày chẳng hạn 
thuốc điều trị huyết áp, tiểu đường. 
 
Nếu đơn thuốc của bác sỹ có những loại thuốc mà 
hiệu thuốc không có thì dược sỹ sẽ thông báo cho 
người bệnh để sang hiệu thuốc khác mua. Những 
thuốc nào đã được mua đều được lưu vào trong hệ 
thống của nhà thuốc và cơ quan bảo hiểm như vậy 
tránh được việc người bệnh mua hai lần. Người 
bệnh chỉ có thể cầm đơn đó mua những thuốc nào 
chưa mua được. 

 
Sau khi mua thuốc, dược sỹ sẽ cho người bệnh một 
tờ giấy ghi đơn thuốc một mặt, mặt kia có thể bóc ra 
và dán vào sổ tay thuốc. Miếng dán thông tin này ghi 
những thông tin cơ bản nhất giúp nhân viên y tế hiểu 
và nắm rõ thông tin về thuốc đã và đang sử dụng của 
người bệnh. 
 
Hiện nay trước tình hình các bác sỹ tư vấn khám bệnh 
online ngày càng nhiều hơn, Bộ Y tế Nhật đã hướng 
tới việc tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc Online 
[13]. Vào tháng 5/2018, Chính phủ bắt đầu cho phép 
các “hiệu thuốc đã được chứng nhận” hướng dẫn trực 
tuyến về thuốc kê đơn tại ba khu vực đặc biệt ở thành 
phố Fukuoka ở miền nam Nhật Bản, tỉnh Aichi miền 
trung Nhật Bản, và thành phố Yabu tỉnh Hyogo ở 
miền tây Nhật Bản. Bộ Y tế dự định mở rộng hệ thống 

này trên toàn quốc, nhưng vẫn đặt ra một số điều kiện 
nhất định, chẳng hạn như chỉ được sử dụng ở các 
vùng sâu vùng xa hoặc yêu cầu dược sĩ cần có tiếp 
xúc trực tiếp với người dùng trong một số trường hợp 
đặc biệt. Hiệp hội Dược phẩm Nhật Bản vẫn đang 
thận trọng về việc mở rộng của biện pháp này nhằm 
đảm bảo an toàn cho người bệnh. Bộ Y tế bắt đầu nộp 
đề xuất về chính sách mới này lên Quốc hội từ năm 
2020 hiện tại vẫn đang trong quá trình phê duyệt 
[13].Tuy nhiên trên thực tế từ dịch COVID nhiều 
bệnh viện đã thực hiện cấp đơn thuốc định kỳ qua 
khám trực tuyến và sau khám sẽ Fax trực tiếp đơn 
thuốc tới hiệu thuốc người bệnh đang sử dụng.  
 
Theo quy trình này (Hình 8), sau khi người bệnh được 
bác sỹ tư vấn và khám bệnh online (bước 1), bác sỹ 
sẽ gửi đơn thuốc cho nhà thuốc (bước 2) và bản copy 
đơn thuốc cho người bệnh (bước 3). Dược sỹ sẽ tư 
vấn hướng dẫn cho người bệnh (bước 4) và sau đó 
gửi thuốc qua bưu điện cho người bệnh (bước 5). Các 
quá trình này được thực hiện qua hệ thống trực tuyến 
và người bệnh chỉ cần dùng máy tính bảng hoặc điện 
thoại thông minh. 

 
Sổ tay thuốc  (処 処 処 ). Đây là sổ tay có ghi lại tên, 
số lượng thuốc mà người bệnh đang uống/bôi. Sổ tay 
thuốc rất nhỏ gọn, chỉ khoảng 12 trang, kích thước 
trong lòng bàn tay hoặc bỏ túi, khoảng 10cm x 15cm 
(Hình 9). Nếu chưa có sổ tay thuốc, người bệnh sẽ 
được hiệu thuốc phát một cuốn sổ tay thuốc và được 
hướng dẫn cách sử dụng sổ  (tiền phí mua sổ và 
hướng dẫn sử dụng được bảo hiểm chi trả). Mỗi lần 
mua thuốc, người bệnh sẽ được hiệu thuốc phát cho 
một đơn thuốc dưới dạng một tấm dán hai mặt để 
người bệnh có thể dán vào sổ quản lý thuốc. Người 

   

Tên bệnh nhân 
Ngày mua thuốc         Phòng khám nhi khoa - Khoa dị ứng           Tên Bác sỹ  
 
 Xi-rô khô Onon  10% 1 ngày 1.4g  Thuốc ức chế dị ứng  

Thuốc ức chế có thắt 
phế quản 

 Uống ngày 2 lần vào buổi sáng, 7 ngày, sau ăn 
 Mucodyne DS 50% 1 ngày 0.8g Thuốc làm tiêu đờm 

 Xi-rô khô Meptin 0.005% 1 ngày 0.7g Thuốc giãn phế quản 
giúp thở dễ dàng hơn 

 Boralamine Xi-rô 
khô 

 1 ngày 1g Thuốc ngăn ngừa dị 
ứng 

 Ngày 2 lần vào buổi sáng, dùng 7 ngày, sau bữa tối 
 Thuốc hít Meptin   14 cái  Thuốc giãn phế quản 

giúp thở dễ dàng hơn 
 Mỗi lần hít 2 lần, mỗi ngày dùng 1 lần 
 Dung dịch hít 

Pulmicort 
0.2 14 ống  Thuốc ức chế viêm 

phế quản 
 Ngày 1 lần hít, mỗi lần dùng hít 1 lần 
 Hokunarin tape  7 tấm 1mg Thuốc giãn phế quản, 

giúp thở dễ dàng 
 Ngày dùng 1 lần, mỗi lần dùng dán 1 tấm lên ngực hoặc lên lưng 
 Địa chỉ nhà thuốc 
 Tên nhà thuốc Số điện thoại nhà thuốc xxx-xxxx-xxxxx 

Hình 7. Đơn thuốc do hiệu thuốc cung cấp cho người bệnh trên đó khi đầy đủ tên người kê đơn, liều 
dùng, cách dùng và các chú ý khi sử dụng (Kokoro Medical LLC, 2020) 
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bệnh cần chú ý nhớ cầm theo quyển sổ tay này khi đi 
khám bệnh ở những lần sau, điều này sẽ có ích để bác 
sĩ biết về các bệnh đã từng mắc phải và các loại thuốc 
đã dùng có tác dụng tốt hay có bị dị ứng hay không. 
Phí hướng dẫn và quản lý sổ thuốc dược sĩ cũng được 
tính phí theo quy định.  
 
Hướng dẫn sử dụng thuốc. Khi nhận thuốc, người 
bệnh sẽ được nhận thêm một tờ hướng dẫn sử dụng 
của tất cả các thuốc có trong đơn (Hình 10). Đây 
không phải không phải là tờ thông tin và hướng dẫn 
sử dụng thuốc được kèm trong mỗi loại thuốc. Trong 
tờ hướng dẫn sử dụng thuốc có ảnh thuốc, liều dùng, 
đường dùng, các tác dụng phụ của thuốc để người 
bệnh nắm được các thông tin về thuốc đồng thời có 
thể dễ dàng thực hiện và tuân thủ việc điều trị theo 
đơn.Với tất cả các trường hợp kể cả điều trị nội trú 
người bệnh đều nhận được tờ hướng dẫn tất cả các 
loại thuốc mỗi khi nhận thuốc từ dược sĩ. 

 

3.2. Một số chú ý về việc kê đơn của bác sỹ và mua 
thuốc tại hiệu thuốc 

 Như đã trình bày ở phần 3.1, bác sỹ kê đơn thuốc, 
bao gồm tên thuốc, loại dược chất chính và liều dùng. 
Người bệnh được tự quyết định có mua thuốc và dùng 
thuốc hay không. Bên cạnh đó, kể từ năm 2019, các 
bác sỹ sẽ viết tên thành phần trên đơn thuốc, các dược 
sỹ sẽ dựa vào đơn bác sỹ kê để chọn dùng loại thuốc 
nào thay đổi sang thuốc gốc (generic) với sự đồng 
thuận của người bệnh. Nếu tỷ lệ sử dụng thuốc gốc 
theo đơn từ 22% trở lên thì dược sỹ sẽ được cộng 
thêm điểm để thanh toán cho thù lao của dược sỹ. 
Điều này kích thích việc sử dụng thuốc gốc giúp làm 
giảm gánh nặng chi phí cho hệ thống bảo hiểm. 
 
Kiểm soát kê đơn thuốc và giá thuốc. Hàng tháng 
cơ quan đánh giá điều trị và chi trả - Examination and 
payment agency (Social Insurance Medical Fee 
Payment Fund, Federation of National Health 
Insurance Associations) sẽ kiểm tra việc kê đơn và 

 
Hình 8. Quy trình tư vấn và hướng dẫn về 

thuốc online [13] 
 

   
Hình 9. Sổ tay thuốc được phát cho người bệnh, 
nội dung bao gồm tên thuốc, liều lượng, đường 

dùng, hướng dẫn sử dụng, tương tự như đơn thuốc 
mà dược sỹ cung cấp 

 

 

Đây là hướng dẫn sử dụng thuốc của … ông/bà Tên người bệnh (7 loại)                                                  Ngày mua thuốc 
•  Hãy đọc kỹ trước khi sử dụng                                                                                                     Trang 1/2 

TT Tên thuốc, tác 
dụng, hiệu quả 

Cách sử dụng Màu sắc, hình 
dạng, ký hiệu 

Chú ý quan trọng 

1 

Xi-rô khô Onon 
10%  

Ngủ 
dậy 

Sáng Trưa Tối Trướ
c khi 
ngủ (hình ảnh) 

Dạng hạt, màu 
trắng -  màu 

vàng 

♦ Chú ý việc kết hợp thuốc một cách cẩn thận. Vui lòng xuất 
trình tài liệu này khi bạn đi khám bệnh tại cơ sở y tế khác 
hoặc mua thuốc tại hiệu thuốc 

♦ Thuốc này là một loại thuốc ngăn ngừa co giật. Nếu bạn có 
bị dị ứng thì hãy sử dụng các loại thuốc khác. Vui lòng làm 
theo hướng dẫn và không hay đổi hoặc ngừng dùng thuốc 
theo quyết định của riêng bạn  

Thuốc ức chế dị 
ứng  
Thuốc ức chế co 
thắt phế quản 

 1  1  
Liều 9.8 g, ngày 2 lần,  
uống sau bữa sáng và bữa 
tối, dùng 7 ngày 

2 

Mucodyne DS 
50%  
 

Ngủ 
dậy 

Sáng Trưa Tối Trướ
c khi 
ngủ 

(hình ảnh) 
Xi-rô khô trắng 

♦ Nếu bạn gặp các triệu chứng quá mẫn như ngứa, phát ban, 
bạn có thể phải ngừng thuốc, vì vậy vui lòng tham khảo ý 
kiến bác sỹ hoặc dược sỹ 

Thuốc tiêu đờm  1  1  
Liều 5,6g, ngày 2 lần, 
uống sau bữa sáng và bữa 
tối,  dùng 7 ngày 

3 

Xi-rô khô meptin 
0.005%  
 

Ngủ 
dậy 

Sáng Trưa Tối Trướ
c khi 
ngủ 

(hình ảnh) 
Xi-rô khô trắng 

♦ Có một số loại thuốc cần kết hợp cẩn thận. Vui lòng xuất 
trình tài liệu này khi bạn đi khám bệnh tại cơ sở y tế khác 
hoặc mua thuốc tại hiệu thuốc 

♦ Nếu bạn gặp các triệu chứng quá mẫn như mẩn ngứa, bạn 
có thể phải ngừng thuốc. Vì vậy vui lòng hỏi ý kiến bác sỹ 
hoặc dược sỹ. 

Thuốc giãn phế 
quản, giúp thở dễ 
dàng 

 1  1  
Liều 4.9g, ngày 2 lần, 
uống sau bữa sáng và bữa 
tối, dùng 7 ngày 

4 

Xi-rô khô 
Boralamine 
0.2% 

Ngủ 
dậy 

Sáng Trưa Tối Trướ
c khi 
ngủ (hình ảnh) 

Xi-rô khô, màu 
than 

♦ Có một số thuốc cần sự kết hợp cẩn thận. Vui lòng xuất 
trình tài liệu này khi bạn đi khám bệnh tại cơ sở y tế khác 
hoặc mua thuốc tại hiệu thuốc. Cũng cần chú ý đến các sản 
phẩm có chứa cồn 

♦ Nếu bạn gặp phải các triệu chứng quá mẫn như phát ban, 
ngứa hoạc viêm da do ánh nắng mặt trời, bạn có thể phải 
ngừng thuốc. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc dược 
sỹ. Tác dụng phụ của thuốc có thể gây buồn ngủ 

Thuốc ngăn ngừa 
dị ứng 

 1  1  
Liều 7g, ngày 2 lần, sau 
bữa sáng và bữa tối, dùng 
7 ngày 

5 

Dung dịch hít 
Pulmicort  
 

Ngủ 
dậy 

Sáng Trưa Tối Trướ
c khi 
ngủ (hình ảnh) 

Chú thích màu 

♦ Có một số loai thuốc cần kết hợp cần thận Vui lòng xuất 
trình tài liệu này khi bạn đi khám bênh tại cơ sở khác hoặc 
mua thuốc tại hiệu thuốc.  

♦ Làm theo hướng dẫn và cẩn thận không lạm dụng nó. Nếu 
hiệu quả là không đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Hãy 
để thuốc xa tầm tay của trẻ em. 

Thuốc giãn phế 
quản, giúp thở dễ 
dàng hơn 

     
Liều 14 ống, ngày dùng 2 
lần, mỗi lần hít 1 ống 

Hình 10. Tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc được phát kèm theo đơn thuốc (Kokoro Medical LLC,2020) 
 

 
Ngày/tháng/năm 
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dùng thuốc có hợp lý không để đưa ra khuyến cáo với 
bác sỹ kê đơn và dược sỹ cho thuốc.  
 
Giá thuốc mà người bệnh chi trả đã được khấu trừ bởi 
bảo hiểm y tế, cơ quan đánh giá điều trị và chi trả sẽ 
kiểm tra được người bệnh có mua thuốc không vì 
nhiều trường hợp bệnh đã khỏi và người bệnh bỏ 
không mua thuốc.  
 
Trường hợp người bệnh đi khám nhiều nơi và không 
khai báo việc đã đi khám bác sỹ trước, sau đó lại được 
bác sỹ tiếp theo kê cho cùng loại thuốc (chẳng hạn 
người bệnh được kê đơn thuốc trị chứng mất ngủ hai 
hoặc ba lần cùng thời điểm) cơ quan này cũng có thể 
phát hiện ra và thông báo cho bác sỹ. Nếu người bệnh 
tiếp tục đi khám ở bác sỹ này thì bác sỹ đó sẽ biết và 
giải thích cho người bệnh việc sử dụng thuốc cho 
đúng liều lượng tránh dùng thuốc với liều lượng quá 
nhiều. 
Hàng tháng hoặc hàng quý cơ quan bảo hiểm sẽ chi 
trả tiền khám bệnh cho bác sỹ và tiền thuốc cho hiệu 
thuốc đồng thời có biên lai gửi đến cho người dân.  

 
3.3. Sự khác biệt giữa Pharmacies và Drugstore tại 

Nhật Bản [14] 
Tại Nhật Bản, người bệnh có thể mua thuốc theo đơn 
( 処方  せ  ん  shohousen)  tại các hiệu thuốc 
(Pharmacies). Các hiệu thuốc kê đơn (pharmacies) 
được gọi là 調 剤 薬 局 chouzaiyakkyoku. Bảo hiểm 
Y tế Nhật Bản chi trả cho thuốc theo toa, vì vậy người 
bệnh chỉ phải trả 30% tổng số phí.  
 
Bên cạnh các hiệu thuốc, ở Nhật Bản còn có các cửa 
hàng dược (Drug stores). Tại đây, người bán thường 
bán thuốc không kê đơn và nhiều mặt hàng chăm sóc 
sức khỏe khác nhau. Dược sĩ cũng đang làm việc tại 
các cửa hàng dược này. Người bệnh có thể hỏi ý kiến 
dược sĩ để mua thuốc phù hợp với các triệu chứng của 
mình. Tuy nhiên lưu ý rằng các loại thuốc tại cửa hàng 
dược (Drug stores) không được bảo hiểm y tế Nhật 
Bản chi trả. Trong hệ thống Drug stores có đặt một số 
thuốc không cần đơn nhưng phải được dược sĩ giám 
sát mới mua được. 
 
Các cửa hàng dược (Drug stores) có nhiều loại hàng 
hóa được bày bán trong cửa hàng. Các hiệu thuốc 
(Pharmacies) thường mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ 
tối, nhưng các cửa hàng dược (Drug stores) thường mở 
cửa muộn hơn nhiều như 8-10 giờ tối. Một số cửa hàng 
dược (Drug stores) cũng có bán thuốc theo đơn nhưng 
thời gian hoạt động thường giới hạn như đến 6 giờ tối. 
 
4. Kết luận 
Hệ thống bảo hiểm y tế của Nhật rất đa dạng về nhà 
cung cấp bảo hiểm nhưng rất thống nhất về cơ chế 
thanh toán và mức phí dịch vụ cũng như mức chi trả 
của người dân. Điều này giúp cho người dân dễ dàng 
tiếp cận với các cơ sở y tế có chất lượng cao và chi phí 

phù hợp với khả năng chi trả. Hệ thống này còn có thể 
giúp kiểm soát được việc lạm dụng các kỹ thuật cao, 
chỉ định xét nghiệm không cần thiết và kê thuốc không 
hợp lý của các bác sỹ cũng như việc lạm dụng bảo 
hiểm của người bệnh, một vấn đề khá phổ biến tại Việt 
Nam hiện nay. Bên cạnh đó, hệ thống bảo hiểm và hệ 
thống tính điểm khi kê đơn thuốc dành cho bác sỹ và 
dược sỹ còn giúp cho việc tăng cường dùng thuốc gốc, 
giảm chi phí thuốc và chi phí y tế nói chung cho ngân 
sách và cả người bệnh. 
 
Việc kê đơn thuốc của Nhật Bản bên cạnh tính hiệu 
quả còn rất chú ý đến an toàn người bệnh. Những giải 
thích kỹ càng về tác dụng thuốc, cách uống, liều dùng, 
các phản ứng phụ với người có khả năng bị dị ứng 
cũng như việc phân chia thuốc đóng gói tất cả các 
thuốc theo từng lần uống với một số trường hợp cần 
thiết giúp cho người bệnh có thể tuân thủ và sử dụng 
thuốc một cách an toàn và hợp lý. Bên cạnh đó, sự trao 
đổi giữa bác sỹ và dược sỹ trong suốt quá trình từ khi 
kê đơn đến khi đạt kết quả đã giúp tăng cường hiệu 
quả điều trị cũng như hiệu quả của thuốc. Và đtiều này 
còn giúp tránh được những sai sót trong quá trình sử 
dụng thuốc của người bệnh cũng như của nhân viên y 
tế. 

 
5. Lời cảm ơn 
Trong quá trình tìm hiểu về hệ thống bảo hiểm y tế và 
kê đơn thuốc bảo hiểm tại Nhật, tôi đã nhận được sự 
tư vấn và trợ giúp rất nhiệt tình của các chuyên gia 
Ijima Tien và Hayashi Yuri, Công ty Kokoro Medical 
LLC, Nhật Bản (https://www.kokoromedi.com/). Các 
thông tin giải thích về quy trình khám, kê đơn, phát 
thuốc cùng một số hình ảnh về đơn thuốc đã được cung 
cấp bởi chính các chuyên gia trên. Tôi xin trân trọng 
cảm ơn các chuyên gia và các bạn bè đồng nghiệp đã 
cung cấp những thông tin và hình ảnh cũng như sự tư 
vấn và ủng hộ về mặt tinh thần để tôi có thể hoàn thiện 
bài viết này.  
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everolimus và mycophenolate mofetil. Li u cao 
methylprednisolone 500mg/ngày truy ch

c ch m ch
c a b nh nhân v n di n ti n x u. T ng tr ng c a b nh 
nhân suy s p d n trong vòng ba ngày sau v i nôn ói, 
suy ki vùng b ng trên, kèm các d u hi u
c a tình tr ng suy gan t i c c màu, 

c ti u s m màu, k t m c m t vàng. K t qu xét 
nghi m cho th y có s t men gan (AST là 9347 
U/L, ALT là 6730 U/L), r i lo n ch
(INR: 2.1; y u t V 28%) và suy th n c p (Creatinine 
190umol/L). B c xét nghi m âm tính v i
cytomegalo virus, viêm gan siêu vi B, C và E. Siêu âm 
Doppler m ch máu xác nh n tình tr ng 
dòng ch y các m ch máu nuôi gan. Hai ngày sau b nh
nhân m t ý th m s Glasgow 
b t n i khí qu n và 

c chuy c. Hình nh
ch p c t l n toán cho th y có hi ng ho i t
t bào gan và xu t huy t n i s v i các d u hi u c a
tình tr c n i s . B nh nhân t vong trong 
cùng ngày. Th i gian t li n
khi t vong là 25 ngày.  

Bên c nh báo cáo v i l ng h p khác 
tr ng s t i b nh
vi ng Mattel thu i h c UCLA Hoa Kì ghi 
nh n v i tình tr ng th i ghép t i c ng 
v u tr sau dùng thu c nivolumab[2].
b bào 
gan d ng t m s i (hepatocellular carcinoma, 

c ch
Sau th t b u tr v tiêu chu n b ng
sorafenib, b c ch nh s d ng

t lo i thu ng d n
(off- i thích v a
thu c s ng ý c a b nh nhân. Sau li u

u tiên, b ng th i
ghép c p, suy gan không ph c h i và t vong sau 3-4
tu n. K t qu sinh thi t gan phù h p v i ch i
ghép c ng th i có bi u hi t
tr i th th c a protein ch t t
(programmed cell death ligand 1) mô gan c i
b nh. Các báo cáo ca lâm sàng trên c nh báo v bi n
ch ng th i ghép nghiêm tr ng không h i ph c và 

ng v u tr steroids sau s d ng thu c
c ch m ki m soát mi n d ch nivolumab các 

b nh nhân sau ghép gan.

2. Thu c c ch m ki m soát mi n d ch là gì và 
tác d ng c a chúng.

m ki m soát mi n d ch là các phân t có kh
ng hay làm suy y u các tín hi u c a h mi n

d c xem là các nhân t quan 
tr ng ki m soát các v v b nh lý nhi m trùng, 

nh t mi n. Trong h th ng mi n d ch 
c m ki m soát mi n d c chia làm 
hai nhóm g m các phân t kích thích (stimulatory 

bào T ti p nh n (T-cell receptor), 

ph c h
histocompatibility complex) và các phân t c ch nh
protein ch t t
cell death protein 1, g i t t là PD-1) và th th c a nó 
(programmed cell death ligand 1, g i t t là PD-L1).  
PD-1 có hai th th là PD-L1 (B7-H1 ho c CD274) và 
PD-L2 (B7-DC ho uku 
Honjo c i h c Kyoto Nh t b n phát hi n ra vào 

c trao gi i Nobel Y h [3].
Gen PD-1 là m m
trên nhi m s c th s dài là 2106 
nucleotide và phiên mã cho m t protein g m 288 
amino acids. PD-L1  là m t protein b m t thu c gia 

n gen PD-L1 n m n 9p24 có 
chi u dài là 870 b, phiên mã cho protein xuyên màng 
type 1 g m 290 amino acids[4]. M c dù s
gi a c -1/PD-L2 cho th y ái l p
2-6 l n so v i PD-1/PD-L2[5], PD-L1 v c xem 
là th th chính c a PD-1. Chúng có th chuy i
các tín hi u c a các t bào mi n d ch khác nhau, làm 

i ho u hoà s ti t các 
cytokine nh ng các yêu c u c ng
(microenvironment). Bi u hi n c a PD-1 có th c

ng khi ho t hoá và kích thích các t bào T ti p
nh -2, 
IL-7, IL-15 và IL-21[6]; trong khi th th PD- c
ho t hoá b - -4, IL-10, 

ng d n truy n c a các gen sinh 
IFN-

MEK/ERK/STAT1[7,8]. c, 
nhi u nghiên c n các th th PD- c
bi u hi n b m t các t i
th c bào, t bào n i mô và các t bào trình di n kháng 

ng kh i u. S a
protein PD-1 và th th PD-L1 s giúp các t bào ung 

i s giám sát c a h mi n d ch và t o u
ki n cho kh i u phát tri
ch p t bào T, ch t t
trình (apoptosis), c ch ho ng c a t

ng ho ng c a các t u hoà (Treg cells) 
và làm m t cân b ng PD-1[8,9].

Bên c t v i t c t
bào (cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4, g i
t t là CTLA- c ti James Allison phát hi n

c trao gi [10].
CTLA- m ki m soát mi n d u

n s phát tri n c a t bào T t i các h ch 
lympho u ho t hoá các t bào T; trong 
khi PD-1 h n ch s kích ho t t bào T n
mu n c ng mi n d ng v
quan ngo i biên[11]. Khi g n k t v i th th B7-1 hay 
B7-2, CTLA-4 s c ch ho ng c a t bào T (hình 

ng th i c ch s s n sinh IL- n
s bi t hoá các t ng thành. Các 
kháng th c ch s g n k t c a CTLA-4 và th th
B7-1/B7- m lo i b

nh protein CTLA-4 s ng s hình 
thành t bào Th17 và s bi t hoá c a t bào Th2. Ngoài 
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ra, CTLA- ng không nh i v i t bào 
T mà còn c v i t u hoà ho ng
c a t bào T h tr vùng tâm nang (T follicular helper 

u hoà vùng tâm nang (T follicular 
regulatory cells).

Phát hi n v các thu c c ch m ki m soát mi n
d ch PD- lumab (thu c c ch PD-1) hay 
ipilimumab (thu c c ch CTLA-4) nh m vào s

a PD-1/PD-L1 (hình 1) hay CTLA-4 và 
th th B7-1/B7-2 (hình 2) nh c quá trình 

c ch mi n d ch, giúp h i ph c ho ng c a t bào 
T t t s phát tri n c a các t

y h a h n hi c phát tri n
b i r t nhi u nhà khoa h c và lâm sàng nh m ki m
soát các b c ng d ng trong 

u tr r t nhi u b [12],
i không t bào nh [13], Hodgkin 

lymphoma và non-Hodgkin lymphoma[14]
th n[15] dày[16]

c ch th th PD-
1 và CTLA-4 t bào T ho t hoá, t bào B, t bào di t
t nhiên T và t bào tua (dendritic cells).

3. S d ng thu c c ch m ki m soát mi n d ch 
sau ghép gan

Thành t u c trong nh
ph n c i thi ng s ng còn c a các b nh nhân 

c ch nh ghép 
gan. Nh vào s phát tri t b c c a ngành ghép 
t i c a các thu c c ch mi n d ch 
th h m i, t l s ng còn chung (overall survival) sau 

n 73-81%, trong khi t l s ng còn 
không b
70-91%[17,18]. M c dù v y, t l b
gan tái phát sau ghép gan v n 54% theo 
báo cáo c a m t phân tích g p[19] v i t l tái phát 

u và 10% sau 4 
[20] i là Nexavar), 

thu ng u ng v ng lên nhi u lo i
kinase khác nhau (multikinase inhibitor) c a th th
c a y u t ng n i m c m ch máu (vascular 
endothelial growth factor receptor), th th c a y u t

ng có ngu n g c ti u c u (platelet-derived 
growth factor receptor) và Raf, là thu c duy nh c
ch ng minh c i thi n t l s ng c a b
t n ti n xa qua th
nghi m lâm sàng u nhiên, i ch ng gi

c, qu c gia, pha 3[21]. M c dù v y, t l
ng chung c a sorafenib b bào 

n ti n xa theo báo cáo ch có
1.3-17.5% và t l n 42.9% sau dùng 
thu c[22,23] i c a các thu c c ch

m ki m soát mi n d i m t hy v ng m i
cho các b u tr v i
sorafenib. L t nivolumab (thu c c ch PD-1) 

i pembrolizumab (thu c c ch PD-1) 
t là k t h p gi a ipilumumab 

(thu c c ch CTLA-4)/nivolumab hay atezolimumab 

(thu c c ch PD- n
c ph c ph m Hoa K (FDA) ch ng

nh u tr bào gan nguyên phát sau 
th t b i v i sorafenib[24].

Hình 1. m ki m soát mi n d ch PD-1 t bào T và 
th th PD-L1 t a PD-
1 và PD- bào T tìm và tiêu di t các t bào 

-1/PD-L1 b i các 
thu c c ch m ki m soát mi n d ch PD-1 hay c
ch PD-L1 h i ph c ho ng c a t bào T, t
và tiêu di t các t [44].

Hình 2. m ki m soát mi n d ch CTLA-4 t bào T 
và th th B7-1/B7-2 t bào trình di n kháng nguyên. 
S a CTLA-4 và B7-1/B7- bào 
T tìm và tiêu di t các t c c ch

m ki m soát mi n d ch CTLA-4 c t s liên k t
gi a CTLA-4 và B7-1/B7-2, t t hoá t bào T 
tìm và tiêu di t các t [44].

4. Thu c c ch m ki m soát mi n d
ho t h th ng mi n d ch c d n vi c
th i ghép?

Th th PD-L1 t c ghi nh n trong các 
báo cáo là y u t chính góp ph n t o nên s dung n p
mi n d ch sau ghép gan[25,26]. S ng bi u
hi n c a PD-L1 s c các s
t n công t các t bào T, t c quá trình 
th i ghép. Bên c a CTLA-4 và 
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th th B7-1/B7-2 t i các t bào tua s ho t hoá s
nhân lên c a các t u hoà, góp ph n vào quá 
trình dung n p mi n d ch c a t ng ghép[27]. Mô hình 

ng v t cho th y s a CTLA-
4 và th th B7-1/B7-2 n s m sau ghép gan 
s d n vi c th i ghép, trong khi n u x y ra giai 

n mu n thì h ông n t l s ng 
còn c a t ng ghép[28]. T vai 
trò c a PD-1/PD-L1 và CTLA-4 trong vi c thi t l p và 
duy trì quá trình dung n p mi n d ch sau ghép gan, 
ph c s d ng các thu c c ch m ki m
soát mi n d ch, nh ng vào s liên k t gi a PD-
1 và th th PD- a CTLA-4 và th th
B7-1/B7- t ph n ng mi n d ch c
th d n n vi c ho t hoá các t bào T và t n công làm 
th i lo i t ng ghép. Theo báo cáo ca lâm sàng, bên 
c ng h p thành công s d ng thu c c ch

m ki m soát mi n d ch an toàn sau ghép gan[29
31] n m ng h p th i ghép sau dùng 
ipilumumab (thu c c ch CTLA-4)[32], b ng
h p th i ghép v i nivolumab (thu c c ch PD-
1)[1,2,33] và m ng h p v i pembrolizumab 
(thu c c ch PD-1)39. Ngoài các b nh nhân ghép gan, 
tình tr ng th c ghi nh n các b nh
nhân ghép th u tr v i ipilumumab r i
nivolumab[34,35] và sau s d ng nivolumab b nh 
nhân ghép tim[36] c c ch s

a PD-1/PD-L1 ho c CTLA-4/ B7-1 và  
CTLA-4/B7- n s kích ho t các t bào 

c
ch các t u hoà. Quá trình này kích ho t s
ho t hoá c a các t c hi u t i cho, quá 

c t bào và s phân c c c a Th1 t n
tình tr ng th i ghép. Ngoài ra, t l th ng

ng g ng h p sau s d ng
nivolumab (thu c c ch PD- c c
ch CTLA-4. Tác gi DeLeon trung tâm Mayo 
Clinic nh n th y mô gan sinh thi t c a các b nh nhân 
th i ghép sau s d ng thu c c ch PD-1 có bi u hi n
tín hi u PD-L1 r t cao, trong khi các b

ng v i thu c thì tín hi u PD-L1 trong mô gan h
không phát hi c[33]. M c dù s li u lâm sàng 

a tác gi
Deleon v i c m u r t nh g m b y b nh nhân không 
cho phép chúng ta rút ra k t lu n nhân qu , phát hi n
này g i ý cho các nhà lâm sàng nên làm sinh thi t gan 

ng quy và nhu m hoá mô mi n d ch v i kháng th
anti-PD- c khi b u ch u tr thu c c
ch m ki m soát mi n d ch, nh m ch nh ch n l a
thu c c ch PD-1/PD-L1 hay thu c c ch CTLA-4. 
Ngoài ra, th m t n khi b u s
d ng thu c c ch m ki m soát mi n d
m t v DeLeon nh n th y tình 
tr ng th i ghép x y ra các b nh nhân có khung th i
gian trên ng i b nh nhân 
có khung th
th i ghép gi m d ng v i th i gian t lúc ghép 
v i lúc dùng thu n có th c lý gi i do tác 

ng c a các thu c c ch mi n d u hoà 

và hoàn thi n h mi n d ch c a b nh nhân sau ghép. 
Bên c n phân bi t bi n
ch ng suy gan c p và tác d ng ph gây viêm gan do 
thu c c ch m ki m soát mi n d ch (immune 
related hepatitis). M c dù viêm gan c p do nivolumab 

ng g u tr
tình tr ng không có tri u ch ng lâm sàng 
và ch c phát hi n b i các xét nghi ng
quy[37]. Viêm gan do thu c c ch m ki m soát 
mi n d c c i thi c, hi m
khi d t hi n mu n v i th i
gian 5-14 tu n sau dùng thu c[38,39]. Ngoài ra, b ng
ch ng trên gi i ph u b nh c ng h p viêm 

c i s thâm nhi m
các lympho bào gây nên s viêm c p các thu gan kèm 
các vùng ho i t hay h [40,41].

c l i trong k t qu sinh thi t c a b nh nhân suy 
gan sau dùng nivolumab, có s thâm nhi m ph i h p
c a nhi u lo i t bào viêm (b ch c
tính, b ch c u ái toan, b ch c u lympho và b ch c u

o thành ph n ng b m i t n
ng m t và tình tr ng viêm n i mô phù h p

v i ch i ghép c p[1] n
l nh c nh lâm sàng trong ba báo cáo trên là 

ng h p r n hình c a th i ghép c p
t bào vì bi n ch ng x y ra mu n m

ng h ng
r t t t v i steroids (t l n 80% các ca b nh)[42].
Th i ghép c p t bào r t ít khi di n ti n nhanh chóng 

n suy gan t i c p (fulminant liver failure), hay m t
gan ghép (graft loss) và t vong[43]; trong khi ba b nh 

u t vong sau bi n ch ng trong vòng 3-4
tu n k t lúc s d ng nivolumab.

5. K t lu n
M c dù s i c a các thu c c ch m ki m soát 
mi n d
phát sau ghép gan có thêm l a ch u tr , vi c t i

a ch n các thu c phù h p cho t ng 
cá th b nh nhân v n còn là m t thách th c tr u
tr . Ch nh thu c c ch m ki m soát mi n d ch 
sau ghép t ng c i vi c theo dõi ch t ch
ch h n ch s th i ghép. Vi nh
v các d u n sinh h l a ch n các thu c phù h p
cho t ng b nh nhân là m ng nghiên c u c n quan 
tâm và phát tri n. Mong r n v i
s phát tri n không ng ng c a y h c, t l s ng còn c a
các b

c c i thi n t
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. Ngân hàng mô này

và là 
hàng
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các d li u v ch nh, ch
b nh h c, phân tích gen, a vô vàn thông tin 
quan tr ng, l ph c v cho nghiên 
c o. Các m u v t và thông tin kèm theo 
không ch ph c v cho ch u tr , nghiên c u

o th m hi n t b o t n
ngu n d li u cho các nghiên c
xu t hi n các công c phân tích m ngu n l c
ti n hành các nghiên c u  m i, hay khi có nhu c u h i
c tr l i các câu h i c th m
hi n t c nêu ra.

M t ví d g n c m h ng là vào tháng 1 
Trung Qu c, 

hi u bi t và thông tin v ch ng loài còn vô cùng h n
ch , Vi t Nam xu t hi n 2 xét nghi

u tiên. th m mà c th gi u không có 

cáo dùng virus SARS-

virus SARS-CoV 
ra 

R

(USD) vào n USD vào 

[2]

hay
-

M
ngày 17/6/2021, công 

ty iSpecimen g chúng (IPO 
USD. 

. T

giá 3-4 t

2.
2.1.

[3].

[4]. Ngoài ra, các ngân hàng 

gian. 

quan t

cáo

ISBER Best Practices For 
Repositories
2018) d

2.2.

ràn
[5]. Tuy nhiê

4

.
hà

- (ngân hàng mô, ngân hàng tinh trùng, 
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- trong trong
trong các 

-

- n hàng 
hãng

theo )

-

,

Ph n 3 ti

3.

nhà
. Do 

,
và lâm sàng. Các 

,

quy mô

Division)
D

-search system, 

-search system) có thông tin 

na

là ngân hàng 

obank Japan (https://biobankjp.org/)
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MEXT).

(https://www.megabank.tohoku.ac.jp/
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MEXT).

(NCBN)
(http://ncbiobank.org/) Ministry of Health, 
Labour and Welfare (MHLW).

3.1. Biobank Japan [6]
BioBank Japan

(4/2003-3/2008; 4/2008-3/2013; 4/2013-
:

- Khám phá các gen gây/
các gen 

-

-

- á
.

BBJ các

(Hình 1)

to 

, làm 
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(Hình 1).

3.2. Tohoku Medical Megabank [7] [8]
- Tohoku Medical 

Megabank ,
sau

(the Great East Japan 
Earthquake and Tsunami) TMM 

thông tin y khoa và

M

,

Ngân hàng sinh 
các

. áu

phân tích DNA, proteomics, metabolomics, 

TMM

ngân hàng sinh h

và AMED (Japan Agency for Medical Research and 
Development) 

Hình 2.
Tohoku - Tohoku Medical Megabank (TMM) [7]

,
thu hút

Hình 1. thu th p, x và phân ph i m u c a d án BioBank Japan 
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Vùng Tohoku 
là 

3.3. National Center Biobank Network (NCBN) [9]
ational 

centers - NCs)

- National Cancer Center,

http://www.ncc.go.jp/en/index.html

- National Cerebral and Cardiovascular Center,

não
http://www.ncvc.go.jp/english/index.html

- National Center for Neurology and Psychiatry,

http://www.ncnp.go.jp/english/index.html

- National Center for Global Health and Medicine,

http://www.ncgm.go.jp/eng/

- National Center for Child Health and 
Development
http://www.ncchd.go.jp/English/Englishtop.htm

- National Center for Geriatrics and Gerontology,

http://www.ncgg.go.jp/english/index.html

Hình 3.
Biobank Network (NCBN)

rong 2.2.

, NCBN có ngân 

ngân hàng 
hay

khoa, nghiên
:

-

và
MHLW) 

3.4.
[10]

Chiba University School of Medicine Clinical 
biobank

: 1/3/2010

Kanagawa Cancer Research and Information 
Association (KCRIA) Tumor Tissue Center

: 10/2006

dùng

kinh phí 
t ng

Yokohama City University Advanced Medical 
Research Center 

: 1/4/2007
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kinh phí 

Chiba Cancer Center (CCC) Biobank 
: 1996

(h

The Tsukuba Human Tissue Biobank (THB), 
University of Tsukuba Hospital 

: 4/2009

Ng

Autopsy Tissue Bank of TMGH Autopsy Resource
: 4/2010

Tokyo 
Metropolitan Geriatric Hospital)

5

Rare Disease Bank of the Ministry of Health, 
Labour, and Welfare

: 4/2009

(National Institute of Biomedical Innovation, 
Osaka)
dùng

lâm sàng liên quan là

và liên 

National Cancer Center Hospital Biobank
10/2002

.

3.5. Council for Industrial use of Biological and 
Environmental Repositories (CIBER) 
https://ciber.or.jp/ja/

luôn 

,

nh 
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CIBER mang 

CIBER là các chuyên gia 

-

- hình kinh doanh

dùng

)
-

-

bên liên quan.

International Society for Biological and 
Environmental Repositories ISBER) và BBMRI-
ERIC

)

3.6.

óng góp lâu dài. 

g

cùng 

4.

Nam

tài chính 

kho báu

trò 
y sinh. 

Em xin g i l t t i PGS.TS 
Nguy H ng d n
và dìu d t em t nh u tiên tìm hi u
v ho sinh h c, luôn s
và ng h em, cho em nh i quý bá h c
h i và th c hành. T m nhìn và tâm huy t c a th y cô 
trong phát tri n ngân hàng sinh h c ph c v nghiên 
c o và th c hành y sinh v n luôn là t
cho em ph u.

n Bình Minh và TS Tr n Hu nh 
Ng em trong quá trình th c hi n bài vi t
này.
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Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Điểm tựa cho sự 
phát triển khoa học – công nghệ tại Nhật Bản 

Nguyễn Đức Việt 1,2 

1 Giảng viên, Trường Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam 
2 Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Đại học Tokyo, Nhật Bản 

TÓM TẮT: 
Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ (đặc biệt với hai trụ cột là sáng chế 
và quyền tác giả) tại Nhật Bản được xây dựng và thực thi hiệu quả đã 
góp phần đắc lực vào việc bảo vệ các tài sản trí tuệ, từ đó tạo điểm 
tựa vững chắc cho sự phát triển khoa học công nghệ. Nội dung của 
các quy định này cũng được xây dựng trên cơ sở các điều ước quốc 
tế đã trở thành chuẩn mực cho bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên toàn 
cầu, nên không có sự khác biệt cơ bản với quy định về bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều làm nên chất lượng bảo 
hộ các quyền sở hữu trí tuệ nằm ở khâu giải thích, thực thi các quy 
định và xử lý các vi phạm phát sinh. Tham khảo những kinh nghiệm 
của Nhật Bản trong giải thích, thực thi và xử lý vi phạm quyền sở hữu 
trí tuệ sẽ giúp Việt Nam phát huy hiệu quả hơn các quy định về bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình, từ đó thúc đẩy sự phát triển khoa 
học – công nghệ nước nhà. 

Từ khóa: pháp luật, sở hữu trí tuệ, sáng chế, quyền tác giả, Nhật Bản 

1. Tổng quan về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản
Bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ luôn là vấn đề được quan tâm hàng ở
các nước công nghiệp phát triển. Đây là lý do tại sao ngay sau khi
Việt Nam bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ, Hiệp định đầu tiên
được hai nước ký kết không phải là Hiệp định thương mại (BTA -
vốn chỉ được ký khi sang năm 2000) mà là Hiệp định về thiết lập quan
hệ quyền tác giả ký ngày 27/6/1997; và cũng là một trong những lý
do khởi nguồn cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc khi Hoa
Kỳ cáo buộc Trung Quốc ăn cắp các tài sản trí tuệ và sau đó đưa ra
các biện pháp trừng phạt. Là một trong những nước có nền khoa học
– công nghệ phát triển hàng đầu trên thế giới, Nhật Bản cũng không
nằm ngoài ngoại lệ đó. Cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Nhật
Bản luôn được chú ý và đã tạo điểm tựa để các nghiên cứu, sáng tạo
được triển khai một cách vững chắc, không bị các hành vi xâm phạm
làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ quyền sở hữu trí tuệ.

Góp phần vào thành công trong bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ tại 
Nhật Bản không thể không kể tới vai trò then chốt của hệ thống các 
quy chế pháp lý chặt chẽ và hệ thống tư pháp hiệu quả. Bên cạnh việc 
gia nhập hầu hết các điều ước quốc tế quan trọng về sở hữu trí tuệ [1], 
pháp luật sở hữu trí tuệ trong nước của Nhật Bản cũng được xây dựng 
và hoàn thiện từ rất sớm. Pháp luật về sở hữu trí tuệ của Nhật Bản 
được hình thành từ rất nhiều đạo luật với 3 trụ cột chính: (i) Luật bảo 
hộ các sáng tạo công nghiệp (bao gồm Luật sáng chế (特許法) năm 
1959, Luật giải pháp hữu ích (実用新案法) năm 1959, Luật kiểu dáng 
công nghiệp (意匠法) năm 1959, Luật bảo hộ thiết bị bán dẫn và 
mạch tích hợp (半導体集積回路配置保護法) năm 1985, Luật giống 
vật nuôi, cây trồng (種苗法) năm 1998); (ii) Luật bảo hộ các sáng tạo 
văn hoá (bao gồm Luật quyền tác giả (著作権法) năm 1970); (iii) 
Luật duy trì trật tự thị trường (bao gồm Luật nhãn hiệu (商標法) năm 
1959,  Luật chống cạnh tranh không lành mạnh (不正競争防止法),

Tác giả: Nguyễn Đức Việt 

Đơn vị công tác:Trường Đại học Luật Hà 
Nội, Việt Nam 

Email: vietnd@hlu.edu.vn 

Tác giả Nguyễn Đức Việt hiện đang là 
giảng viên Khoa Pháp luật Quốc tế - 
Trường Đại học Luật Hà Nội, và đang theo 
học chương trình nghiên cứu sinh Tiến sĩ 
tại Trường Luật và Chính trị - Đại học 
Tokyo (Nhật Bản) với sự tài trợ của học 
bổng MEXT. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu 
của tác giả là tư pháp quốc tế và pháp luật 
điều chỉnh hoạt động của các công ty đa 
quốc gia.  Trong lĩnh vực nghiên cứu của 
mình, tác giả đã có hơn 10 bài viết đăng 
trên các tạp chí chuyên ngành luật hàng 
đầu của Việt Nam như Tạp chí Luật học, 
Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Tạp chí 
Dân chủ và pháp luật.v.v; tham dự, phát 
biểu tại một số hội thảo trong nước và quốc 
tế; đồng thời cũng đã tham gia viết một 
phần trong các cuốn sách về Tư pháp quốc 
tế bao gồm: Hướng dẫn học Tư pháp quốc 
tế (Nxb Chính trị quốc gia, 2017), Thủ tục 
giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước 
ngoài theo quy định của Bộ luật tố tụng dân 
sự hiện hành (Nxb Chính trị quốc gia, 
2017), Pháp luật áp dụng đối với quan hệ 
dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định 
của Bộ luậ dân sự năm 2015 (Nxb Lao 
động, 2018), Bảo hộ quyền tác giả trong 
môi trường kỹ thuật số theo Điều ước quốc 
tế và pháp luật Việt Nam (Nxb Chính trị 
quốc gia, 2019). 
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tiền thân là Luật phòng chống các hành vi khuyến mại, 
quảng cáo bất chính năm 1962) năm 1993, Luật 
thương mại (商法) năm 1899, Luật công ty (会社法) 
năm 2005 (phần liên quan đến tên thương mại), Luật 
bảo hộ tên gọi các loại nông, lâm, thuỷ sản đặc định 
(特定農林水産物等名称保護法) năm 2014) [2].  

Như vậy khác với Việt Nam (khi hầu hết các đối tượng 
của quyền sở hữu trí tuệ được điều chỉnh tập trung 
trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung 
năm 2019)) thì với mỗi đối tượng của quyền sở hữu trí 
tuệ, Nhật Bản lại có một đạo luật riêng. Tuy nhiên, do 
cùng được xây dựng trên các tiêu chuẩn bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ mà các điều ước quốc tế đặt ra nên không 
có nhiều khác biệt cơ bản trong nội dung các quy định 
về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Sự khác biệt cơ bản 
nằm ở cơ chế xử lý các hành vi vi phạm phát sinh. 
Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ khái quát một số 
vấn đề tập trung vào 2 đối tượng trụ cột cho sự phát 
triển khoa học – công nghệ là sáng chế và quyền tác 
giả để làm rõ khuôn khổ pháp lý bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ tại Nhật Bản, sự khác biệt với Việt Nam, từ đó 
đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong 
tiến trình phát triển khoa học – công nghệ nước nhà. 

2. Pháp luật về bảo hộ sáng chế tại Nhật Bản
Pháp luật về bảo hộ sáng chế tại Nhật Bản thể hiện chủ
yếu trong Luật sáng chế (特許法) năm 1959 với mục
đích bảo hộ cho các phát minh sáng chế, thúc đẩy việc
ứng dụng, sử dụng các sáng chế và đóng góp vào sự
phát triển của nền kinh tế (Điều 1 Luật sáng chế).

2.1. Sáng chế và điều kiện được coi là sáng chế 
Khách thể của việc bảo hộ sáng chế chính là các sáng 
chế. Sáng chế được hiểu là những phát minh sáng tạo 
cao độ có tính kỹ thuật dựa trên các quy luật tự nhiên 
(Khoản 1 Điều 2 Luật sáng chế).   

Như vậy, để được coi là một sáng chế thì đối tượng 
phải thoả mãn 4 điều kiện. Một là sử dụng các quy luật 
tự nhiên. Các phát minh dựa trên những quy luật tâm 
lý như thuật thôi miên, hay các quy tắc do con người 
đặt ra như quy tắc của các môn thể thao.v.v. không 
phải là các quy luật tự nhiên nên sản phẩm dựa trên 
các quy tắc đó không thể là sáng chế.  

Hai là tính kỹ thuật. Tính kỹ thuật được hiểu là phương 
tiện để đạt được một mục đích kỹ thuật nhất định. Các 
sản phẩm mang tính mĩ thuật hoặc mô tả thuần tuý như 
tranh, ảnh.v.v. không được coi là có tính kỹ thuật nên 
không được coi là sáng chế.  

Ba là tính sáng tạo. Ví dụ việc phát hiện ra một hoạt 
chất có trong thực phẩm sẽ không được coi là sáng chế 
vì sự tồn tại của hoạt chất đó không phải do sự sáng 
tạo của con người. Tuy nhiên việc nghĩ ra phương 
pháp bào chế hoặc ứng dụng hoạt chất đó để tạo ra sản 

phẩm khác thì có thể có tính sáng tạo và do đó có thể 
trở thành sáng chế.  

Bốn là tính cao độ trong sáng tạo. Điều này được phân 
biệt với giải pháp hữu ích ở tính cao độ trong sự sáng 
tạo của sáng chế khi giải pháp hữu ích chỉ là những 
phát minh sáng tạo có tính kỹ thuật dựa trên các quy 
luật tự nhiên (Khoản 1 Điều 2 Luật giải pháp hữu ích). 
Do không có tiêu chuẩn rõ ràng cho việc xác định có 
tính cao độ trong sáng tạo nên việc xác định này sẽ 
được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bẳng bảo hộ cho 
sáng chế (Cục Sáng chế)  thẩm định đối với từng đơn 
yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ [3].  

2.2. Điều kiện cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế 
Việc bảo hộ đối với sáng chế tại Nhật Bản cũng chỉ 
được thực hiện trên cơ sở cấp văn bằng bảo hộ. Có 
nghĩa là nếu một phát minh có đầy đủ các tiêu chí để 
trở thành sáng chế nhưng không thực hiện thủ tục xin 
cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế đó thì cũng sẽ 
không được pháp luật bảo hộ. Người có quyền xin cấp 
văn bằng bảo hộ (thường là người sở hữu sáng chế) 
phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định và tài liệu đính kèm 
gửi lên Cục sáng chế để xin cấp văn bằng bảo hộ sáng 
chế hoặc để nhận được quyền ưu tiên trong các đăng 
ký quốc tế (Điều 36 Luật Sáng chế). Trong việc xin 
cấp văn bằng bảo hộ với sáng chế, nguyên tắc ưu tiên 
cũng được áp dụng với người nộp đơn sớm nhất 
(Khoản 1 Điều 39 Luật sáng chế). Điều này có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm nguyên tắc 1 
sáng chế 1 văn bằng bảo hộ, tức là không thể có 2 văn 
bằng bảo hộ cấp cho 2 đối tượng khác nhau với cùng 
một sáng chế; đồng thời thúc đẩy chủ sở hữu sáng chế 
nhanh chóng thực hiện thủ tục cấp văn bằng bảo hộ để 
bảo đảm quyền lợi của chính mình.  

Sau khi đơn xin cấp văn bằng bảo hộ được thụ lý (tức 
đã đáp ứng yêu cầu về mặt hình thức), đơn sẽ được 
thẩm định về mặt nội dung. Tương tự như quy định 
của pháp luật Việt Nam (Khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu 
trí tuệ), điều kiện để đơn được chấp thuận tại Nhật Bản 
là sáng chế phải đáp ứng tính ứng dụng công nghiệp, 
tính mới, và tính tiến bộ.  

Tính ứng dụng công nghiệp là khả năng sử dụng vào 
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Các phát minh trong 
phương pháp điều trị, phẫu thuật không được coi là có 
tính ứng dụng công nghiệp nên sẽ không được cấp văn 
bằng bảo hộ với tư cách là sáng chế [4].  

Tính mới yêu cầu sáng chế phải có sự mới mẻ khách 
quan so với các đối tượng đã tồn tại trước đó tại thời 
điểm nộp đơn (Khoản 1 Điều 29 Luật sáng chế). Nếu 
sáng chế đang yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đã được 
biết đến rộng rãi, sử dụng, công bố tại bất kỳ ấn phẩm 
nào trước đó sẽ không được công nhận là có tính mới 
[5]. Tuy nhiên, nếu việc rơi vào các trường hợp mất 
tính mới trái với ý định của người có quyền nộp đơn 
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(Khoản 1 Điều 30 Luật Sáng chế) hoặc xuất phát từ 
chính hành vi của người có quyền nộp đơn (ví dụ 
người có quyền nộp đơn công bố sáng chế của mình 
trên các ấn phẩm khoa học) (Khoản 2 Điều 30 Luật 
Sáng chế) thì trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh 
sự kiện làm mất tính mới, người có quyền nộp đơn vẫn 
được đăng ký cấp văn bằng bảo hộ và sáng chế không 
bị coi là mất tính mới. Tuy nhiên trong trường hợp này, 
người nộp đơn phải nộp kèm hồ sơ văn bản chứng 
minh mình thuộc các trường hợp nêu trên.  

Tính tiến bộ của sáng chế yêu cầu sự sáng tạo vượt bậc 
của sáng chế. Bởi lẽ khoa học công nghệ luôn phát 
triển và cải tiến không ngừng nên nếu chấp nhận việc 
cấp văn bằng bảo hộ cho những cải tiến nhỏ nhặt sẽ 
dẫn đến tác dụng ngược là cản sợ sự phát triển của sản 
xuất, kinh doanh. Theo khoản 2 Điều 29 Luật Sáng chế 
nếu những người có kiến thức thông thường trong lĩnh 
vực kỹ thuật thuộc phạm vi của sáng chế cũng có thể 
phát minh ra sáng chế đó một cách dễ dàng thì sáng 
chế đó sẽ không được coi là có tính tiến bộ và không 
được cấp văn bằng bảo hộ. Khái niệm lĩnh vực kỹ thuật 
thuộc phạm vi của sáng chế sẽ được đánh giá một cách 
tổng hợp trên cơ sở mục đích, cấu trúc và hiệu quả của 
sáng chế chứ không chỉ phụ thuộc vào tên gọi của sáng 
chế. Ví dụ sáng chế liên quan đến băng dính văn phòng 
(事務用感圧粘着テープ) và băng gâu y tế (医療用

絆創膏) tuy tên gọi rất khác nhau nhưng được coi là 
cùng thuộc lĩnh vực kỹ thuật chất kết dính [6].  

Ngoài các điều kiện trên, Cục Sáng chế còn xem xét 
các điều kiện khác theo quy định của các điều ước 
quốc tế liên quan, ví dụ như khả năng vi phạm thuần 
phong mĩ tục, lợi ích cộng đồng của sáng chế theo quy 
định tại Điều 27 Hiệp định TRIPS. 

2.3. Hiệu lực của sáng chế đã được cấp văn bằng bảo 
hộ 

Khi đã được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu sáng chế 
sẽ có quyền được sử dụng sáng chế một cách độc 
quyền vào sản xuất kinh doanh. Nói cách khác, chủ sở 
hữu sáng chế đã được cấp văn bằng bảo hộ có quyền 
yêu cầu chấm dứt mọi hành vi sử dụng sáng chế mang 
tính thương mại của bất kỳ người nào khác (Điều 68 
Luật Sáng chế). Việc “sử dụng sáng chế” được hiểu 
theo nghĩa rộng bao gồm việc ứng dụng vào sản xuất 
kinh doanh, chuyển giao, chuyển nhượng, xuất khẩu 
sáng chế.v.v. [7] Việc bảo hộ với sáng chế cũng có một 
số giới hạn quy định tại Điều 69 Luật sáng chế như khi 
người thứ 3 dùng sáng chế cho việc thí nghiệm nghiên 
cứu, sáng chế trong phương tiện giao thông đi qua lãnh 
thổ Nhật Bản, hay người có quyền sử dụng trước sáng 
chế (Điều 79 Luật Sáng chế) sẽ không bị coi là vi phạm 
quyền của chủ sở hữu sáng chế. 

Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, về nguyên tắc, sáng 
chế sẽ được bảo hộ trong thời hạn 20 năm kể từ ngày 

nộp đơn (Khoản 1 Điều 67 Luật Sáng chế). Thời hạn 
này được xây dựng phù hợp với Điều 33 của Hiệp định 
TRIPS. Đối với các sáng chế về dược phẩm hoặc nông 
dược thì có thể xin kéo dài thời hạn bảo hộ thêm tối đa 
5 năm (khoản 4 Điều 67 Luật Sáng chế). Đây là quy 
định khác biệt so với Việt Nam khi Điều 93 Luật sở 
hữu trí tuệ không có quy định nào về việc cho phép gia 
hạn thời hạn bảo hộ với sáng chế dược phẩm hoặc 
nông dược. 

Như vậy, có thể thấy về cơ bản quy định về bảo hộ 
sáng chế của Nhật Bản không có sự khác biệt lớn với 
quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Khi các vi 
phạm xảy ra, người có quyền với sáng chế có thể yêu 
cầu toà án ra lệnh chấm dứt hành vi vi phạm (Điều 100 
Luật Sáng chế), bồi thường thiệt hại (Điều 709 Bộ luật 
dân sự) và yêu cầu phục hồi uy tín (Điều 106 Luật 
Sáng chế). Ngoài ra nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm 
người vi phạm có thể bị xử phạt tới 10 năm tù, phạt 
tiền tối đa 10 triệu yên (khoảng hơn 2 tỷ đồng) hoặc 
kết hợp cả hai hình phạt (Điều 196 Luật Sáng chế). 
Nếu người của pháp nhân xâm phạm sáng chế trong 
phạm vi công việc của pháp nhân thì pháp nhân cũng 
có thể bị phạt tối đa 300 triệu yên (khoảng hơn 60 tỷ 
đồng) (Điều 201 Luật Sáng chế).  

Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả tại Nhật Bản 
Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả tại Nhật Bản được 
thể hiện chủ yếu trong Luật quyền tác giả (著作権法) 
năm 1970 với mục đích bảo hộ quyền của tác giả tác 
phẩm văn học nghệ thuật khoa học, đóng góp cho quá 
trình sử dụng một cách công bằng các tài sản mang 
tính văn hoá và sự phát triển của văn hoá (Điều 1 Luật 
quyền tác giả). 

2.4. Tác phẩm và điều kiện phát sinh quyền tác giả 
Đối tượng được coi là “tác phẩm” và trở thành khách 
thể của quyền tác giả là những sản phẩm đã thể hiện 
một cách độc đáo những tư tưởng hoặc cảm xúc, thuộc 
phạm vi các lĩnh vực văn nghệ, học thuật, mĩ thuật 
hoặc âm nhạc (Điểm 1 Điều 2 Luật quyền tác giả). Như 
vậy, để được coi là tác phẩm, sản phẩm đó phải thoả 
mãn 4 điều kiện. Một là phải bao gồm tư tưởng hoặc 
cảm xúc. Do đó, những bức tranh do động vật vẽ, 
những bản nhạc do chương trình máy tính sắp xếp 
ngẫu nhiên mà thành [8], hay các mẫu hợp đồng, vận 
đơn [9].v.v. sẽ không được coi là tác phẩm do không 
chứa đựng ý tưởng hoặc cảm xúc trong đó.  
Hai là đã được thể hiện ra bên ngoài thế giới khách 
quan. Tức là những ý tưởng hoặc cảm xúc vẫn đang 
nằm trong đầu tác giả, chưa được biểu hiên ra thế giới 
bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không được coi 
là tác phẩm. Khác với bảo hộ sáng chế là bảo bảo hộ 
với ý tưởng thì bảo hộ với tác phẩm là bảo hộ với sự 
thể hiện. Ở đây lưu ý rằng việc thể hiện ra thế giới bên 
ngoài không bị ràng buộc bởi một hình thức cụ thể nào. 
Đó có thể là một công bố chính thức, một bản thảo cá 
nhân, một cuộc biểu diễn.v.v. Và việc thể hiện toàn bộ 
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tác phẩm hay chỉ một phần tác phẩm cũng được coi là 
sự thể hiện ra thế giới bên ngoài và trở thành đối tượng 
của quyền tác giả [10].  

Ba là tính độc đáo. Tức tác phẩm không thể là sản 
phẩm của một sự bắt chước những tác phẩm đã tồn tại. 
Tính độc đáo của tác phẩm không giống như tính mới 
hay tính tiến bộ của sáng chế, nó chỉ là sự khẳng định 
cái tôi cá nhân của tác giả trong tác phẩm không trùng 
lặp với bất kỳ ai khác. Do đó tác giả chuyên nghiệp 
hay nghiệp dư, là người trưởng thành hay trẻ em đều 
không phải là tiêu chí đánh giá tính độc đáo của tác 
phẩm. Những công thức toán học hay những bức tranh 
vẽ lại theo các tác phẩm đã có không có tính độc đáo 
nên không được coi là đối tượng của quyền tác giả [11]. 

Bốn là đối tượng phải thuộc phạm vi các lĩnh vực văn 
nghệ, học thuật, mĩ thuật hoặc âm nhạc, tức đó phải là 
những phẩm sáng tạo mang tính trí tuệ, văn hoá của 
con người. Điều kiện này nhằm phân biệt tác phẩm với 
các sản phẩm công nghiệp. Tuy nhiên, lưu ý rằng 
những sản phẩm sáng tạo thuộc lĩnh vực kỹ thuật như 
các bản vẽ, hình hoạ kiến trúc, sản phẩm mĩ thuật ứng 
dụng.v.v. cũng có thể trở thành tác phẩm nếu thoả mãn 
các điều kiện trên cũng sẽ được coi là tác phẩm [12].  
Khác với sáng chế hay các quyền sở hữu công nghiệp 
nói chung, quyền tác giả phát sinh không phụ thuộc 
vào bất kỳ hình thức đăng ký hay thủ tục hành chính 
nào để được bảo hộ. Quyền tác giả phát sinh với mọi 
tác phẩm đã thoả mãn các điều kiện kể trên ngay từ khi 
chúng được tác giả sáng tác (Khoản 2 Điều 17, Khoản 
2 Điều 51, Khoản 5 Điều 89 Luật quyền tác giả). Điều 
này nằm trong khuôn khổ quy định của Công ước 
Berne năm 1886 về bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ 
thuật (Điều 3) và cũng được ghi nhận rõ ràng trong 
Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam (Khoản 1 Đìều 6). Do đó, 
trong việc bảo hộ quyền tác giả thì bên cạnh đánh giá 
những tiêu chí để được coi là tác phẩm thì việc xác 
định thời điểm sáng tác có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
trong việc xác định tác giả nào sẽ được bảo hộ. Mặc 
dù việc đăng ký tác phẩm không phải điều kiện bắt 
buộc làm phát sinh quyền tác giả, nhưng Nhật Bản 
cũng đã thiết lập chế độ đăng ký tác phẩm. Việc đăng 
ký có thể được thực hiện bằng yêu cầu của tác giả gửi 
tới Cục Văn hoá (Bộ văn hoá, khoa học, giao dục, kỹ 
thuật và thể thao) nhằm chứng minh sự hình thành tác 
phẩm hoặc đảm bảo sự an tâm trong các giao dịch liên 
quan đến quyền tác giả [13]. 

2.5. Các quyền được bảo hộ của tác giả 
Quyền tác giả được cấu thành từ hai bộ phận cơ bản là 
quyền nhân thân và quyền tài sản. Pháp luật Nhật Bản 
hay pháp luật Việt Nam cũng không nằm ngoài khuôn 
khổ pháp lý cơ bản này. Theo Luật quyền tác giả của 
Nhật Bản, quyền nhân thân bao gồm quyền công bố 
(Điều 18), quyền ghi danh (Điều 19) và quyền duy trì 
tính toàn vẹn của tác phẩm (Điều 20). So với quy định 
của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam (Điều 19), Luật 

quyền tác giả Nhật Bản không quy định riêng về quyền 
đặt tên cho tác phẩm. Tuy nhiên tên tác phẩm là một 
bộ phận cấu thành tính toàn vẹn của tác phẩm nên việc 
duy trì tính toàn vẹn của tác phẩm bao gồm cả việc đặt 
tên, không đặt tên, thay đổi tên gọi của tác phẩm [14]. 
Do đó, về thực chất không có sự khác biệt trong quy 
định về các quyền nhân thân tác giả có với tác phẩm. 
Về các quyền tài sản của tác giả Luật quyền tác giả 
Nhật Bản ghi nhận ba nhóm quyền chính. Thứ nhất là 
nhóm quyền làm tác phẩm phái sinh. Trong nhóm 
quyền này bao gồm quyền phục chế (Điều 21), quyền 
trình diễn, biểu diễn (Điều 22), quyền công chiếu 
(Điều 22-2), quyền truyền đạt tác phẩm đến công 
chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến (Điều 23), 
quyền trình bày bằng lời nói (Điều 24), quyền triển 
lãm (Điều 25), quyền dịch tác phẩm (Điều 27). Thứ 
hai là nhóm quyền phân phối, chuyển nhượng, cho 
thuê tác phẩm (Điều 26, Điều 26-2, Điều 26-3). Thứ 
ba là nhóm quyền của tác giả gốc với tác phẩm phái 
sinh (Điều 28). Trừ nhóm quyền thứ ba và quyền trình 
bày bằng lời nói thì hầu hết các quyền tài sản nêu trên 
cũng đã được quy định rõ trong pháp luật Việt Nam. 
Quyền trình bày bằng lời nói được hiểu là quyền của 
tác giả trực tiếp thể hiện tác phẩm của mình bằng lời 
nói trước người khác. Ví dụ, tác giả của một bài thơ có 
quyền ngâm thơ với tác phẩm của mình trước hết và 
nếu người khác muốn ngâm thơ với tác phẩm (có mục 
đích thương mại) thì phải được sự cho phép, và có thể 
phải trả tiền bản quyền theo thoả thuận với tác giả. Nếu 
hiểu quyền này là quyền truyền đạt tác phẩm đến công 
chúng như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 20 Luật 
sở hữu trí tuệ Việt Nam thì sẽ thấy không có sự khác 
biệt thực chất nào ở đây. Còn về quyền của tác giả gốc 
với tác phẩm phái sinh, Luật quyền tác giả Nhật Bản 
quy định tác giả gốc cũng có quyền như tác giả đã làm 
tác phẩm phái sinh với tác phẩm phái sinh. Ví dụ, đạo 
diễn A làm một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của 
tác giả B thì khi công chiếu bộ phim ngoài sự đồng ý 
của đạo diễn A còn cần sự đồng ý của tác giả B, và chi 
trả các khoản lợi nhuận cho tác giả B (tất nhiên trong 
thực tế thì điều này còn phụ thuộc vào hợp đồng 
chuyển thể tác phẩm giữa A và B để xác định chính 
xác quyền của tác giả B với bộ phim được ghi nhận 
đến đâu). Việc không quy định rõ quyền của tác giả 
gốc với tác phẩm phái sinh trong Luật sở hữu trí tuệ 
Việt Nam có thể gây một số thiệt thòi cho tác giả gốc 
trong quá trình khai thác, sử dụng tác phẩm phái sinh 
nếu tác giả gốc không ý thức được các quyền của mình. 
Để phòng tránh điều này thì khi thoả thuận hợp đồng 
cho sử dụng tác phẩm, tác giả gốc nên lưu ý thoả thuận 
rõ những quyền của mình có thể có đối với tác phẩm 
phái sinh. Khi đã được ghi nhận trong hợp đồng thì các 
quyền này cũng sẽ được bảo đảm theo quy định của 
pháp luật về hợp đồng.  

3. Hiệu lực của quyền tác giả được bảo hộ
Quyền tác giả theo pháp luật Nhật Bản, về nguyên tắc,
được bảo hộ trong suốt cuộc đời tác giả và kéo dài đến
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70 năm sau khi tác giả qua đời (khoản 2 Điều 51). Luật 
quyền tác giả Nhật Bản cũng quy định một số ngoại lệ 
với một số loại hình tác phẩm cụ thể. Ví dụ với tác 
phẩm văn học khuyết danh hoặc ẩn danh thì thời hạn 
bảo hộ là 70 năm kể từ khi công bố tác phẩm (Điều 
53), với tác phẩm phim ảnh thì thời hạn bảo hộ là 70 
năm kể từ khi công chiếu bộ phim (Điều 54). Có thể 
thấy rõ thời hạn bảo hộ này dài hơn thời hạn bảo hộ 
theo quy định của pháp luật Việt Nam (quy định về 
nguyên tắc là tới 50 năm sau khi tác giả qua đời (điểm 
b khoản 2 Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ). Tuy nhiên do 
Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên của Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) mà quy định của Hiệp định này với thời hạn 
bảo hộ quyền tác giả là 70 năm sau khi tác giả qua đời 
(Điều 18.63) nên trong quan hệ kinh tế, thương mại 
giữa Việt Nam và Nhật Bản thời hạn bảo hộ quyền tác 
giả được áp dụng sẽ là 70 năm sau khi tác giả qua đời.  
Quyền tác giả cũng có một số ngoại lệ như việc sử 
dụng cho giáo dục, nghiên cứu, và các hoạt động khác 
không nhằm mục đích kinh doanh. Nếu việc sử dụng 
tác phẩm không được sự đồng ý của tác giả mà không 
rơi vào các trường hợp ngoại lệ kể trên thì sẽ bị coi là 
vi phạm quyền tác giả. Đối với hành vi vi phạm quyền 
tác giả, tác giả có thể yêu cầu Toà án ra lệnh chấm dứt 
hành vi vi phạm (Điều 112 Luật quyền tác giả), yêu 
cầu người vi phạm bồi thường thiệt hại (Điều 709 Bộ 
luật dấn sự), và yêu cầu áp dụng các biện pháp phục 
hồi danh dự cho tác giả (Điều 115 Luật quyền tác giả). 
Nếu người vi phạm một cách cố ý thì ngoài chế tài dân 
sự theo yêu cầu của tác giả, người vi phạm còn có thể 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt tối đa 
lên tới 10 năm tù, phạt tiền tối đa 10 triệu yên (khoảng 
hơn 2 tỷ đồng) hoặc kết hợp cả hai hình phạt (Khoản 
1 Điều 119 Luật quyền tác giả). Nếu người của pháp 
nhân xâm phạm quyền tác giả trong phạm vi công việc 
của pháp nhân thì pháp nhân cũng có thể bị phạt tối đa 
300 triệu yên (khoảng hơn 60 tỷ đồng) (Điều 124 Luật 
quyền tác giả).  
 
Trong bối cảnh các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa 
học ngày càng bị xâm phạm một cách phổ biến trong 
môi trường internet, Nhật Bản cũng đã có những nỗ 
lực đáng kể trong việc phòng chống hành vi xâm hại 
quyền tác giả trong không gian số. Ví dụ như Nhật Bản 
sửa đổi Luật quyền tác giả vào năm 2009 quy định 
hành vi sao chép tác phẩm mà biết việc phát hành trên 
internet đó là trái luật (dù cho mục đích cá nhân, ví dụ 
tải một bản nhạc từ một trang web nhạc lậu) cũng bị 
coi là hành vi vi phạm (Điểm 3 khoản 1 Điều 39 Luật 
quyền tác giả); thúc đẩy việc phổ cập “Nhãn hiệu phân 
biệt” [15]; ban hành Luật về giới hạn trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại của người cung cấp dịch vụ thông tin 
điện tử đặc định và sự công khai thông tin của người 
truyền tin (Luật số 137 năm 2002 - 特定電気通信役
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Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 
Qua một số nét khái quát như trên có thể thấy pháp 
luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản không có 
nhiều sự khác biệt cơ bản với pháp luật bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ tại Việt Nam hiện hành. Tuy nhiên, trong 
thực tiễn xử lý các yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 
Toà án và các cơ quan chức năng tại Nhật Bản đã có 
những giải thích cụ thể về các quy định, làm cho các 
quy định trở nên có sức sống và phù hợp với từng yêu 
cầu bảo hộ phát sinh. Nếu nhìn vào số liệu thống kê 
các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ phát sinh sẽ thấy 
số lượng các vụ việc được giải quyết tại Toà án Việt 
Nam còn vô cùng khiêm tốn. Theo số liệu thống kê của 
Tòa án nhân dân tối cao, từ 01/7/2006 dến 30/9/2016, 
trong 10 năm, các Toà án nhân dân của Việt Nam chỉ 
thụ lý theo thủ tục sơ thẩm được 168 vụ, trong đó có 
158 vụ tranh chấp về quyền tác giả, 10 vụ tranh chấp 
quyền sở hữu công nghiệp. Trong thời gian này, các 
Toà án nhân dân cũng đã giải quyết 200/235 vụ án 
tranh chấp kinh doanh thương mại có liên quan đến sở 
hữu trí tuệ, giải quyết 24 vụ án hành chính trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ [17]. Còn theo thống kê của Toà án 
sở hữu trí tuệ Nhật Bản mỗi năm đều có từ 500 đến 
700 vụ kiện dân sự mới được thụ lý liên quan đến hành 
vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ năm 2019 các 
Toà án tại Nhật Bản đã thụ lý mới 505 vụ, và giải quyết 
được 548 vụ việc, với thời gian giải quyết trung bình 
chỉ 14,9 tháng cho 1 vụ việc [18].  
 
Qua các con số này có thể thấy hai điều. Một là việc 
thực thi sự bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản 
được thực hiện một cách phổ biến qua cơ chế tố tụng 
dân sự. Trong thủ tục tố tụng dân sự, chủ của quyền sở 
hữu trí tuệ ý thức rõ nhất các quyền của mình bị xâm 
phạm như thế nào và cần yêu cầu bảo hộ ra sao. Điều 
này khác với cơ chế thực thi ở Việt Nam khi việc bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ chủ yếu thông sự sự vào cuộc 
của các cơ quan quản lý nhà nước dưới dạng các cuộc 
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử phạt 
vi phạm hành chính. Hai là sự tích cực, chủ động của 
chủ các quyền sở hữu trí tuệ, và sự nhanh chóng, hiệu 
quả trong thủ tục tố tụng dân sự để bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ tại Nhật Bản. Chủ các quyền sở hữu trí tuệ 
tại Việt Nam có thể sử dụng cơ chế khiếu nại, tố cáo 
hành vi vi phạm đồng thời khởi kiện dân sự để yêu cầu 
bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên việc giải quyết khiếu 
nại tố cáo thường không kèm theo quyết định bồi 
thường thiệt hại (do có quan có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính không có thẩm quyền quyết định bồi 
thường thiệt hại), còn cơ chế tố tụng dân sự thì khá 
phức tạp và tốn nhiều thời gian, công sức của đương 
sự (ví dụ vụ việc hoạ sĩ Linh Lê kiện Công ty Phan Thị 
xâm phạm quyền tác giả với truyện Thần đồng đất Việt 
tốn hơn 12 năm từ 2007 đến 2019 mới tuyên được án). 
Điều này, cộng với nhận thức về bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ của nhiều tác giả, chủ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 
còn ít nhiều hạn chế dẫn tới chưa tích cực khởi kiện để 
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bảo vệ quyền của mình.  
 
Pháp luật Việt Nam đã cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn 
quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và không có sự 
khác biệt đáng kể với pháp luật Nhật Bản. Do đó yếu 
tố quyết định hiệu quả của sự bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ, tác động tích cực của cơ chế bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ tới sự phát triển khoa học công nghệ chính là cơ 
chế thực thi các quy định của pháp luật. Bên cạnh sự 
tích cực của các cơ quan chức năng trong quản lý hành 
chính nhà nước về sở hữu trí tuệ, không thể không chú 
trọng tới vai trò của cơ chế tố tụng giải quyết các tranh 
chấp về sở hữu trí tuệ phát sinh và sự tích cực chủ động 
của chính tác giả, chủ các quyền sở hữu trí tuệ trong 
bảo vệ quyền của mình. Từ phân tích trên, có thể rút 
ra hai điều để tăng cường sự bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ, tạo điểm tựa cho sự phát triển khoa học công nghệ 
tại Việt Nam. Một là thúc đẩy hiệu quả của cơ chế tố 
tụng dân sự trong xử lý các hành vi vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ. Điều này cũng đã được thảo luận nhiều 
trong hệ thống toà án nhân dân của Việt Nam [19] 
nhưng cho đến nay vẫn chưa phát huy hiệu quả rõ rệt. 
Nguyên nhân có thể là do chưa có sự chú trọng đúng 
mực đến tính chủ động của chủ các quyền sở hữu trí 
tuệ. Nếu chủ các quyền sở hữu trí tuệ không chủ động, 
tích cực khởi kiện, chứng minh hành vi vi phạm thì 
Toà án cũng không có cơ sở đầy đủ để xét xử. Do đó, 
hai là tăng cường hiểu biết và sự chủ động trong bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ với chủ các quyền sở hữu trí 
tuệ. Việc tăng cường hiểu biết có thể thực hiện qua các 
công cụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhưng có lẽ 
chính Tòa án cũng cần cho các chủ sở hữu trí tuệ thấy 
sự hữu hiệu của cơ chế tố tụng trong việc bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ. Chỉ có như vậy chủ các quyền sở hữu 
trí tuệ mới tích cực, chủ động tham gia bảo vệ các 
quyền của mình tại Toà. Do đó, để phòng chống các 
hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả, tạo 
động sự cho sự phát triển khoa học công nghệ, việc 
tăng cường hiệu quả của cơ chế tố tụng xử lý hành vi 
vi phạm và tăng cường hiểu biết, sự tích cực, chủ động 
của chủ các quyền sở hữu trí tuệ cần phải được thực 
hiện song hành với nhau.  

*** 
Sở hữu trí tuệ và bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ luôn 
có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển khoa 
học công nghệ của mỗi quốc gia. Trong xu hướng đẩy 
mạnh sự phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự 
phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Việt Nam cần học 
hỏi kinh nghiệm của các quốc gia đi trước như Nhật 
Bản trong thực thi bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ. 
Như đã trình bày, mặc dù quy định pháp luật giữa Nhật 
Bản và Việt Nam không có nhiều khác biệt cơ bản, 
nhưng trong quá trình thực thi các quy định ấy, Nhật 
Bản đã tích luỹ cho mình rất nhiều kinh nghiệm quý 
báu. Bài viết này mới chỉ chỉ dừng lại ở mức khái quát 
nhất về cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Nhật 
Bản,nhưng với mỗi một lĩnh vực, mỗi một vấn đề cụ 
thể, chúng ta vẫn cần các nghiên cứu sâu hơn, cụ thể 

hơn vào từng nội dung chi tiết để giúp ích cho Việt 
Nam trong việc hoàn thiện cơ chế thực thi, bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ, và tạo động lực cho sự phát triển 
nền khoa học – công nghệ nước nhà. 
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các h th ng máy móc tiêu th n; tái ch  nh a ph
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máy s n xu n c c công 
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Chính sách hỗ trợ hấp thụ và đổi mới công nghệ 
của Việt Nam cho nghiên cứu, phát triển và  

đổi mới sáng tạo bền vững 

Chử Đức Hoàng 

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Hà Nội, Việt Nam 

TÓM TẮT: 
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi mạnh mẽ 
các hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam như: cắt giảm chi phí, 
nâng cao năng suất; các mô hình kinh doanh có chi phí cận biên rất 
nhỏ, tạo hiệu ứng mạng lưới; cơ hội phát triển các sản phẩm và dịch 
vụ mới. Tuy nhiên, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra nhiều 
thách thức về cơ cấu việc làm, an ninh an toàn thông tin, bẫy thu nhập 
trung bình, hoàn thiện chính sách nhà nước, rủi ro về tụt hậu kinh tế. 
Nghiên cứu này phân tích và đề xuất một số chính sách hỗ trợ đổi mới 
và hấp thụ công nghệ của Việt Nam về cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư nhằm giải quyết nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan 
trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã 
hội. 

Từ khóa: Đổi mới công nghệ, Chính sách hỗ trợ, Hỗ trợ tín dụng, hấp 
thụ công nghệ, Cách mạng công nghiệp 4.0 

1. Giới thiệu chung
Đổi mới công nghệ là việc thay thế một phần chính hay toàn bộ công
nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác tiến tiến hơn, hiệu quả
hơn. Đổi mới công nghệ có thể nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu
quả của quá trình sản xuất hoặc có thể nhằm tạo ra một sản phẩm,
dịch vụ mới phục vụ thị trường. Đổi mới công nghệ có thể là đưa ra
hoặc ứng dụng những công nghệ hoàn toàn mới chưa có trên thị
trường hoặc là thay đổi cơ bản công nghệ hiện có. Nhiều nước trên
thế giới đã có những chiến lược cụ thể và lộ trình chi tiết cho quá trình
đổi mới và phát triển công nghệ tại các doanh nghiệp, tổ chức.

Tại nhiều quốc gia trên thể giới, Quỹ đổi mới công nghệ có vai trò 
quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, hấp thụ và làm chủ công nghệ mới; ứng dụng và phát 
triển công nghệ hiện đại, đưa công nghệ trở thành phương tiện, công 
cụ chủ yếu để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và 
đặc biệt tạo ra giá trị gia tăng mới cho hàng hóa. Sự phát triển trình 
độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp đã đưa KH&CN trở thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo nền tảng và động lực then chốt cho 
sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia này. Đối với các nước đang 
phát triển đổi mới công nghệ giữ vài trò nòng cốt trong cả quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền sản xuất; Với các nước phát triển 
đổi mới công nghệ giúp họ tiếp tục vươn lên giữ vững vị thế dẫn đầu 
trong nền kinh tế toàn cầu. 

Các Quỹ đổi mới công nghệ được thành lập nhằm hỗ trợ và thúc đẩy 
các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hiện đổi mới công nghệ 
phục vụ các mục tiêu khoa học, công nghệ và kinh tế. Tổng hợp kinh 
nghiệm của một số nước trên thế giới như Phần Lan, Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Đài Loan, Isarel, Malaysia về cơ chế quản lý, hỗ trợ  doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Tác giả: Chử Đức Hoàng 

Đơn vị công tác: Quỹ Đổi mới công nghệ 
quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ,  

Hà Nội, Việt Nam 

Email: hoangcd@most.gov.vn 

Phòng Tài trợ Đề tài - Hoạt động, Quỹ Đổi 
mới Công nghệ Quốc gia (NATIF) và tham 
gia tư vấn, hỗ trợ Quỹ Đổi mới Sáng tạo 
Vingroup (VINIF), Viện nghiên cứu công 
nghệ hỗ trợ nông nghiệp (ASTRI), Startup 
về quản lý và điều trị bệnh nhân tiểu đường 
(ZINMED). Tiến sĩ Chử Đức Hoàng nhận 
bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Y sinh tại Đại học 
Bách Khoa Hà Nội và Đại học Washington 
tại St. Louis, tham gia giảng dạy, nghiên 
cứu tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (2003 - 
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Tiến sĩ Chử Đức Hoàng  đã có hơn 50 bài 
nghiên cứu và hội thảo, 03 cuốn sách và 5 
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2. Kinh nghiệm hỗ trợ hấp thụ và đổi mới công 
nghệ của các nước trên thế giới 
2.1. Phần Lan 
Phần lan được mệnh danh là đất nước của đổi mới 
sáng tạo dựa trên công nghệ, trong nhiều năm gần đây 
chỉ số đổi mới sáng tạo và chỉ số cạnh tranh toàn cầu 
của nước này luôn thuộc top 10 trên thế giới, thu nhập 
bình quân đầu người gần 50.000 USD/năm [1]. Quỹ 
công nghệ và đổi mới sáng tạo (TEKES) được thành 
lập năm 1983 là Quỹ nhà nước lớn nhất tài trợ cho 
hoạt động phát triển, đổi mới công nghệ. Vốn của Quỹ 
là 650 triệu USD được cấp bổ sung hàng năm cho đủ 
mức vốn này. Nhân sự làm việc tại Quỹ khoảng 400 
người. Chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư 
được bố trí trong nguồn vốn trên của Quỹ [2].  
 
Đối tượng nhận hỗ trợ từ Quỹ chủ yếu là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo. Các doanh nghiệp lớn có thể nhận tài trợ nếu có 
sự liên kết với doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc với 
trường đại học, viện nghiên cứu. Hình thức hỗ trợ chủ 
yếu của Quỹ là tài trợ (Giant) và cho vay (Loan) thông 
qua các Đề tài hoặc Dự án. Mức tài trợ cho các Đề tài 
bằng 35-55% tổng kinh phí thực hiện Đề tài, cho các 
dự án bằng 30-50% tổng kinh phí thực hiện dự án. 
Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Quỹ 
có thể hỗ trợ tới 75% tổng kinh phí Đề tài hoặc Dự án 
theo hình thức tài trợ hoặc cho vay. 
 
Sau 35 năm hoạt động, tính đến 2018 Quỹ TEKES đã 
hỗ trợ trên 60.000 doanh nghiệp với tổng kinh phí gần 
18 tỷ USD, đã huy động hoanh nghiệp đầu tư 36 tỷ 
USD cho phát triển, đổi mới công nghệ; tạo ra trên 
40.000 sản phẩm mới, dịch vụ mới và 35.000 sáng 
chế, giải pháp hữu ích đồng thời đóng góp giá trị kinh 
tế đạt 236 tỷ USD (tăng trưởng doanh thu của các 
doanh nghiệp sau 3 năm các Đề tài, Dự án nhận tài 
trợ kết thúc). Những thành tựu phát triển kinh tế - xã 
hội mà Phần Lan đạt được có phần đóng góp rất đáng 
kể của khoa học công nghệ bắt nguồn từ chính sách 
của Nhà nước Phần Lan đối với khoa học - công nghệ. 
Phần Lan đầu tư rất mạnh cho hoạt động nghiên cứu 
phát triển công nghệ cả từ nguồn ngân sách của nhà 
nước và khu vực doanh nghiệp. Năm 2015 tổng đầu 
tư xã hội cho nghiên cứu phát triển là 7,68 tỷ USD 
(3,1% GDP) trong đó từ ngân sách là 2,53 tỷ USD 
(1% GDP), khu vực doanh nghiệp và tư nhân đóng 
góp 5,15 tỷ USD (2,1%). 
 
2.2. Trung Quốc 
Sau gần 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã trở 
thành nền kinh tế thứ 2 thế giới. Song hành với các 
chương trình quốc gia phát triển các ngành công 
nghiệp mũi nhọn, chủ trương đưa Trung Quốc thành 
đại công trường và đại phân xưởng của cả thế giới đã 
tạo ra điều kiện để hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và 
vừa hình thành, phát triển trong gần 1000 khu công 

nghiệp, khu công nghệ cao và đặc khu kinh tế. Nhằm 
hỗ trợ các doanh nghiệp làm chủ được các công nghệ 
mới và liên tục đổi mới công nghệ, Quỹ đổi mới công 
nghệ quốc gia Trung Quốc (Innofund) và các Quỹ 
công nghệ (Technofund) ở nhiều tỉnh, thành phố đã 
được thành lập [3].  
 
Từ đầu những năm 1990, Chính phủ Trung Quốc đã 
dành ngân sách mỗi năm khoảng 10 tỷ USD để hỗ trợ 
doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ. Đến năm 2006, 
đầu tư cho nhập khẩu công nghệ đã lên tới 22 tỷ USD 
(chiếm 57% tổng chi cho hoạt động KH&CN quốc 
gia). Năm 1999, Chính phủ đã thành lập Quỹ đổi mới 
công nghệ với số vốn cấp từ ngân sách hàng năm là 
150 triệu USD để thực hiện các hoạt động hỗ trợ 
doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa) 
nghiên cứu, làm chủ và sáng tạo công nghệ được nhập 
khẩu thông qua các phương thức hỗ trợ như tài trợ, 
cho vay và đầu tư như các hoạt động sau: Cho vay trả 
lãi: đối với các dự án đổi mới đã có trình độ, qui mô, 
hiệu quả nhất định, về nguyên tắc, áp dụng phương 
thức vay vốn ngân hàng có trả lãi để mở rộng qui mô 
sản xuất. Lãi suất thông thường dựa vào trợ cấp được 
hưởng từ 50 – 100% của lợi nhuận hàng năm theo 
mức vay của dự án,  tổng số tiền lãi thông thường 
không quá 1 triệu RMB, đối với các dự án lớn không 
quá 2 triệu RMB; Tài trợ không hoàn lại: chủ yếu 
dùng để hỗ trợ cho các sản phẩm của các hoạt động 
đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
ở các giai đoạn nghiên cứu, phát triển và giai đoạn thử 
nghiệm, hỗ trợ cho doanh nghiệp có đội ngũ nghiên 
cứu mang lại những thành quả KHCN của các doanh 
nghiệp mới thành lập để tiến hành đưa các kết quả 
nghiên cứu vào thực tiễn. Hợp tác đầu tư: Đầu tư vốn 
chủ yếu dùng cho hỗ trợ cho các doanh nghiệp có các 
dự án mà hoạt động công nghệ có nội hàm đổi mới 
rộng lớn vào thời điểm then chốt, trình độ đổi mới cao 
đồng thời có tiềm lực đổi mới cho giai đoạn sau, nhu 
cầu thị trường lớn sau đầu tư sản xuất, và có tiềm năng 
trở thành doanh nghiệp điển hình, thì áp dụng phương 
thức đầu tư vốn, mục đích là để thu hút các nguồn vốn 
đầu tư khác, mức đầu tư từ quĩ đổi mới không vượt 
quá 20% số vốn đăng ký của doanh nghiệp, về nguyên 
tắc có thể chuyển nhượng căn cứ theo luật, hoặc áp 
dựng phương thức kinh doanh hợp tác trong thời hạn 
qui định sẽ thu hồi vốn theo luật, biện pháp cụ thể sẽ 
được xây dựng bổ sung [4].  
 
Hàng năm, Chính phủ cấp bổ sung kinh phí để đảm 
bảo Quỹ luôn có đủ mức vốn điều lệ để hoạt động. 
Quỹ được cấp NSNN cho hoạt động thường xuyên và 
hoạt động đầu tư. Năm 2002, vốn điều lệ của Quỹ 
được tăng lên 500 triệu USD, sau khi luận cương phát 
triển Trung Quốc của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào được 
thông qua tại Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc. 
Chính phủ Trung Quốc còn cho phép và khuyến khích 
các địa phương (các tỉnh, thành phố) thành lập các 
Quỹ đổi mới công nghệ (hoặc Quỹ phát triển công 
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nghệ). Cho đến năm 2006, Trung Quốc có có 13 tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương thành lập Quỹ công 
nghệ với chức năng tài trợ và hỗ trợ lãi suất vay cho 
các doanh nghiệp địa phương thực hiện các dự án 
chuyển giao, đổi mới công nghệ. Các Quỹ công nghệ 
được cấp vốn điều lệ không quá 50 triệu USD/quỹ từ 
nguồn ngân sách địa phương. Cơ chế quản lý và sử 
dụng vốn của các Quỹ này được áp dụng như Quỹ đổi 
mới công nghệ quốc gia [5]. 
 
Thông qua định chế hỗ trợ tài chính này, hoạt động 
đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp Trung 
Quốc đã được triển khai mạnh mẽ. Đặc biệt, việc tăng 
cường đầu tư hỗ trợ của nhà nước cho hoạt động 
nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ 
đã mang đến những đột phá quan trọng trong hoạt 
động khoa học và công nghệ của Trung Quốc. 
 
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và các Quỹ công 
nghệ ở các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với 19 
sàn giao dịch công nghệ trên toàn lãnh thổ Trung 
Quốc. Riêng năm 2010, giá trị công nghệ được 
chuyển giao qua các sàn giao dịch đạt gần 78 tỷ USD, 
một phần ba trong số các sàn giao dịch thành công 
nhờ có sự tài trợ từ các Quỹ. Nhiều doanh nghiệp 
hàng đầu của Trung Quốc hiện nay đã từng nhận sự 
hỗ trợ từ các Quỹ trong các giai đoạn khởi nghiệp 
hoặc pháp triển công nghệ mới như Legend, Founder, 
Tongfang, Huawei, Wanda, Baidu, Tencent…Cho tới 
năm 2013, sau 20 năm thành lập Quỹ Đổi mới công 
nghệ quốc gia và các Quỹ công nghệ tại Trung Quốc 
được giao quản lý và sử dụng gần 26 tỷ USD, đã hỗ 
trợ trên 124.000 doanh nghiệp, đồng thời đã huy động 
trên 80 tỷ USD đầu tư vào phát triển và đổi mới công 
nghệ; khai thác gần 216.000 sáng chế, công nghệ 
trong nước và quốc tế; đăng ký bảo hộ trên 65.000 
sáng chế, giải pháp hữu ích mới; tạo ra gần 148.000 
loại sản phẩm mới, dịch vụ mới với giá trị ước tính 
khoảng 11.000 tỷ USD. 
 
2.3. Đài Loan 
Nhằm hỗ trợ phát triển nền công nghiệp của Đài Loan, 
vào cuối những năm 1980s và đầu những năm 1990s, 
chính phủ Đài Loan đã cân nhắc đầu tư, hỗ trợ trực 
tiếp vào một số lĩnh vực đổi mới sáng tạo như máy 
tính bảng, tivi độ phân giải cao, thiết bị fax và truyền 
thông…Quá trình hỗ trợ, tài trợ của chính phủ được 
thực hiện thông qua các viện nghiên cứu như Viện 
nghiên cứu công nghệ công nghiệp (Industrial 
Technology Research Institute - ITRI) thuộc Bộ Kinh 
tế Đài Loan (Ministry of Economic Affairs). ITRI 
được hỗ trợ vốn lên tới 10 tỉ đài tệ nhằm phát triển các 
nghiên cứu ứng dụng theo chiến lược và định hướng 
của khuyến khích thúc đẩy phát triển khoa học công 
nghệ của chính phủ [10].  
 
Chính phủ Đài Loan khuyến khích các DNNVV Đài 

Loan đẩy mạnh phát triển công nghệ và sản phẩm mới 
mang tính sáng tạo [11]. Ưu tiên tài trợ, hỗ trợ cho 
việc: Phát triển ý tưởng mới, khái niệm hay công nghệ 
mới; Áp dụng một công nghệ hiện có cho một ứng 
dụng mới; Áp dụng công nghệ hoặc mô hình kinh 
doanh mới vào một ứng dụng hiện có; Cải thiện công 
nghệ hoặc sản phẩm hiện có. 
 
Thông qua các giai đoạn, có sự tài trợ, hỗ trợ khác 
nhau của Chính phủ: Giai đoạn I: Nghiên cứu khả thi, 
Chính phủ tài trợ cho một thử nghiệm quy mô nhỏ 
hoặc phân tích thống kê về khái niệm sáng tạo mà có 
thể có lợi cho các ngành công nghiệp để xác nhận rằng 
khái niệm đó là khả thi. Các ứng viên phải mô tả 
những vấn đề chính được giải quyết, khái niệm sáng 
tạo mà họ định sử dụng, các lợi ích dự kiến cho các 
ngành công nghiệp, cũng như hồ sơ theo dõi R & D 
tương đối và các kế hoạch thực hiện. Giai đoạn II: 
Nghiên cứu và phát triển (R&D) chính, Chính phủ tài 
trợ cho việc nghiên cứu và phát triển một sản phẩm, 
phương pháp sản xuất hoặc cơ chế dịch vụ dựa trên 
một khái niệm sáng tạo hữu hình và khả thi mong 
muốn mang lại lợi ích cho các ngành công 
nghiệp. R&D của một phương pháp sản xuất có thể 
mở rộng đến giai đoạn thử nghiệm hoặc giai đoạn 
tăng tốc. Các ứng viên phải mô tả những vấn đề chính 
được giải quyết, khái niệm sáng tạo mà họ định sử 
dụng, các lợi ích dự kiến cho các ngành công nghiệp, 
cũng như hồ sơ theo dõi R&D tương đối và các kế 
hoạch thực hiện. Giai đoạn II +: Thương mại hóa, 
Chính phủ hỗ trợ tín dụng cho việc triển khai và áp 
dụng rộng rãi các kết quả R&D trong Giai đoạn II, để 
đáp ứng nhu cầu của thị trường và khách hàng. Trọng 
tâm của R&D mở rộng từ việc nhấn mạnh đến việc 
thiết kế những đổi mới kỹ thuật cho việc sản xuất ứng 
dụng kỹ thuật. Chúng có thể bao gồm các công nghệ, 
kỹ thuật đúc khuôn, thiết kế sản phẩm, sản xuất thử 
nghiệm và các kỹ thuật tăng tốc, hoặc khảo sát thị 
trường sơ cấp.  
 
2.4. Malaysia 
Malaysia là quốc gia thứ 2 trong khu vực Đông Nam 
Á (sau Singapore) vượt qua bẫy thu nhập trung bình, 
thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa [12]. 
Học tập kinh nghiệp từ Hàn Quốc và Đài Loan, năm 
1997 Chính phủ Malaysia quyết định thành lập Quỹ 
công nghệ Malaysia (Malaysia Technology Fund) 
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và 
hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu thương mại 
hóa các công nghệ tiến tiến, công nghệ cao. Quỹ được 
cấp vốn điều lệ tương đương 100 triệu USD, dùng để 
tài trợ cho các dự án đổi mới công nghệ và dự án 
thương mại hóa công nghệ. Hàng năm, Quỹ được cấp 
bổ sung kinh phí đảm bảo mức vốn điều lệ để hoạt 
động. Toàn bộ kinh phí hoạt động của Quỹ được 
NSNN cấp [13]. Trong kế hoạch phát triển 5 năm lần 
thứ IX của Malaysia (2006-2010), Chính phủ 
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Malaysia đã thành lập Quỹ đổi mới công nghệ tài trợ 
cạnh tranh nhằm thực hiện các vấn đề tiền thương mại 
hóa sản phẩm của các công nghệ mới, công nghệ mũi 
nhọn. Những công nghệ này phải có tiềm năng 
thương mại để hình thành nên các doanh nghiệp mới 
và xây dựng nền kinh tế thịnh vượng cho Malaysia. 
Quỹ là tổ chức trung gian khắc phục khoảng cách giữa 
giai đoạn nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và 
giai đoạn thương mại hóa.  
 
Mục tiêu của Quỹ đổi mới công nghệ Malaysia  là: 
Kích thích sự tăng trưởng và đổi mới thành công của 
các doanh nghiệp dựa trên công nghệ của 
Malaysia  bằng cách nâng cao trình độ nghiên cứu và 
phát triển được gắn liền với thương mại hóa 
(R&D&C); Nâng cao năng lực  của Viện nghiên 
cứu Quốc gia Malaysia (GRI) và các cơ sở đào tạo 
sau cấp 3 (IHL) để thực hiện R&D có định hướng thị 
trường  và thương mại hóa các kết quả R & D thông 
qua các sản phẩm phụ/việc cấp phép; Nâng cao năng 
lực cạnh tranh toàn cầu và nền văn hóa R&D giữa 
các  doanh nghiệp dựa trên công nghệ  Malaysia; Góp 
phần  tăng GDP của Malaysia thông qua việc tạo 
ra của cải kinh tế và xuất khẩu [14]. 
 
Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp chế 
biến và chế tạo được ưu tiên tài trợ. Công nghệ điện 
tử bán dẫn và công nghệ sinh học nhận được sự quan 
tâm đặc biệt. Malaysia trở thành nước dẫn đầu trong 
khối ASEAN về sản xuất vi mạch và các sản phẩm cơ 
khí chính xác, cơ điện tử. Malaysia có thể trở thành 
một cực cạnh tranh với Đài loan về sản xuất và cung 
ứng các linh kiện điện tử. Năm 2007 Chính phủ 
Malaysia tăng vốn điều lệ cho Quỹ công nghệ lên mức 
300 triệu USD và năm 2010 thành lập Quỹ đổi mới 
sáng tạo (Malaysia Innovation Fund - Innofund) để 
thực hiện chức năng bảo lãnh vay vốn bằng công nghệ. 
Từ năm 2016 đến nay, Maylaysia đang nghiên cứu 
phương án thành lập Tập đoàn tài chính công nghệ 
hoạt động trên cả hai phương thức tài trợ và bảo lãnh 
công nghệ để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp cũng 
như các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia sâu 
và mạnh hơn nữa vào cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư, đưa Malaysia thành nước công nghiệp phát 
triển (nước công nghiệp có thu nhập cao). 
 
2.5. Israel 
Chính phủ Israel thành lập Quỹ R&D – Hỗ trợ nghiên 
cứu và phát triển cạnh tranh (R&D Fund – Support of 
Competitive Research and Development), thuộc Cơ 
quan đổi mới Israel-IIA, nhằm hỗ trợ quá trình phát 
triển sản phẩm mới hoặc nâng cấp công nghệ hiện có 
cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ để củng cố 
và thúc đẩy nền kinh tế Israel. Hình thức hỗ trợ từ 
20% đến 50% tổng kinh phí dự án công nghệ được 
phê duyệt.  
 
Dưới sự hỗ trợ của IIA, Các doanh nghiệp được đảm 

bảm về cơ sở hạ tầng cho sự phát triển của ngành công 
nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm việc tăng số lượng 
người lao động trong lĩnh vực Nghiên cứu & Phát 
triển, giới thiệu các công cụ tài chính mới, hỗ trợ việc 
thiết lập các nền tảng đổi mới sang tạo mở, và thúc 
đẩy hệ thống hợp tác quốc tế dành cho đổi mới sáng 
tạo và Nghiên cứu & Phát triển. 
 
Đầu tư cho R&D của Israel đạt tới con số như hôm 
nay là nhờ sự hỗ trợ của chương trình Yozma (tiếng 
Do Thái: Sáng kiến) do chính phủ nước này thực hiện 
từ năm 1993. Yomaz đầu tư mạnh vào những quỹ mạo 
hiểm và thu hút nhà đầu tư nước ngoài bằng cách cung 
cấp công cụ bảo hiểm rủi ro cho họ. Theo OECD, đây 
là “chương trình thành công và độc đáo nhất” trong 
chính sách đổi mới sáng tạo của Israel. Ở cả Israel và 
Hàn Quốc, doanh nghiệp luôn là khối chi nhiều cho 
R&D. Nói riêng về đầu tư cho nghiên cứu cơ bản – 
theo định nghĩa của OECD là công việc được tiến 
hành trước hết để thu về những tri thức mới mà không 
có bất kì ứng dụng cụ thể nào trước mắt – Hàn Quốc 
luôn vững ở vị trí số 1, với mức đầu tư chiếm 
0,73%GDP, cao hơn bất kì nước nào khác trên thế 
giới (năm 2014, Israel đứng thứ chín ở hạng mục này 
với mức 0,39%.)[15]. 
 
3. Xu hướng và chính sách ưu tiên hấp thu, đổi mới 
công nghệ chủ chốt phục vụ cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư 
Nghiên cứu chính sách của 20 quốc gia, trong đó có 
5 quốc gia không chỉ rõ công nghệ ưu tiên (Ấn độ, 
Thủy Điện, Singapore, Thái Lan và Malaysia) và 15 
quốc gia còn lại có định hướng ưu tiên phát triển và 
ứng dụng một số công nghệ chủ chốt của CMCN 4.0. 
Cụ thể có 12/15 quốc gia lựa chọn ưu tiên phát triển 
công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn; 9/15 
quốc gia lựa chọn công nghệ sản xuất bồi đắp 3D; 
10/15 quốc gia lựa chọn công nghệ Robot; 10/15 quốc 
gia lựa chọn công nghệ internet vạn vật IoT. Ngoài ra, 
tùy thuộc vào đặc điểm và thế mạnh của từng quốc 
gia mà họ lựa chọn các công nghệ khác để ưu tiên đưa 
vào ứng dụng như: điện toán đám mây, điện toán nhận 
thức, an ninh mạng, tương tác máy – máy, tương tác 
người – máy, công nghệ di động thế hệ mới. 
 
3.1. Hoa Kỳ 
Liên minh Internet công nghiệp (IIC) là hiệp hội được 
thành lập bởi các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu 
trong nhiều lĩnh vực (Intel, General Electric, Cisco 
Systems, IBM, AT&T…). IIC giúp cải tiến các hệ 
thống máy móc lỗi thời có thể tham gia vào hệ thống 
IoT và tiêu chuẩn hóa trường hợp sử dụng nhiều giao 
thức cản trở IoT phát triển. Chính phủ Hoa Kỳ thông 
qua IIC định hướng ưu tiên 2 lĩnh vực công nghệ: Phát 
triển Internet kết nối vạn vật (IoT); Nghiên cứu phát 
triển các hệ thống thực-ảo. Đây là 2 lĩnh vực công 
nghệ mà Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ ưu tiên đầu 

266



 

 

tư nghiên cứu phát triển. Bên cạnh đó, tháng 4 năm 
2016, Hội đồng KH&CN quốc gia báo cáo về 5 công 
nghệ sản xuất tiên tiến cần ưu tiên: Sản xuất vật liệu 
tiên tiến đắp bồi 3D; Công nghệ sản xuất vi sinh tiên 
tiến (sinh học tổng hợp); Công nghệ sản xuất sinh học 
cho y học tái tạo; Công nghệ sản xuất sản phẩm sinh 
học tiên tiến; Công nghệ sản xuất dược phẩm không 
gián đoạn (liên tục). 
 
3.2. Pháp  
Liên minh công nghiệp tương lai (Industry of the 
Future Alliance) thành lập nhằm hiện đại hóa các 
công cụ sản xuất của Pháp và hỗ trợ cho các nhà sản 
xuất khi chuyển đổi kỹ thuật số biến đổi mô hình kinh 
doanh, tổ chức của họ và cách họ thiết kế và tiếp thị 
sản phẩm của họ. Pháp tập trung phát triển 47 công 
nghệ chủ chốt và 7 hướng công nghệ ưu tiên gồm: 
Công nghệ kỹ thuật số, ảo hóa và Internet vạn vật IoT; 
Công nghệ thay thế yếu tố con người trong các nhà 
máy sản xuất như rô bốt cảm xúc (cobotics), tăng 
cường thực tế; sản xuất đắp bồi 3D; Công nghệ giám 
sát và kiểm soát sản xuất; Vật liệu tổng hợp, vật liệu 
mới; Tự động hóa và rô bôt công nghiệp; Công nghệ 
sử dụng hiệu quả năng lượng. 
 
3.3. Đức 
Trong “Chiến lược công nghệ cao” Chính phủ Đức 
lựa chọn 10 lĩnh vực công nghệ trọng điểm gồm: công 
nghệ sinh học; công nghệ nano; vi điện tử và nano; 
công nghệ quang học; công nghệ vi mô; công nghệ 
vật liệu; công nghệ sản xuất; nghiên cứu dịch vụ; công 
nghệ không gian; công nghệ thông tin công nghệ 
truyền thông. Nhằm xây dựng Nền tảng Công nghiệp 
4.0 “Platform Industrie 4.0”, Chính phủ Đức lựa chọn 
2 lĩnh vực công nghệ ưu tiên cho công nghiệp 4.0 
gồm: Phát triển các hệ thống thực-ảo; Internet vạn vật 
(IoT) và dịch vụ (IoTS) nhằm nâng cao năng suất, 
hiệu quả và tính linh hoạt của các quy trình sản xuất 
và đảm bảo ngành công nghiệp phù hợp cho sản xuất 
tương lai. 

 
3.4. Trung Quốc 
Trong “sản xuất tại Trung Quốc 2025” (Made in 
China 2025), Trung Quốc lựa chọn các công nghệ chủ 
đạo của công nghiệp 4.0 gồm: Tập trung vào internet 
kết nối vạn vật IoT phát triển rộng khắp trong các 
ngành, lĩnh vực của nền kinh tế; Công nghệ rô bốt: 
Trung Quốc đã mua các doanh nghiệp ở Đức để nhập 
khẩu công nghệ rô bốt và tăng cường tích hợp phân 
tích dữ liệu vào quá trình sản xuất; Trí tuệ nhân tạo 
(AI) nhằm phát triển ngành công nghiệp thông minh. 
 
3.5. Nam Phi 
Trong Kế hoạch hành động chính sách công nghiệp 
(IPAP) 2017/18-2019/20, Nam Phi ưu tiên 9 công 
nghệ 4.0 gồm: (1) Dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu 
lớn; (2) Rô bốt tự động; (3) Công nghệ mô phỏng; (4) 

Công nghệ tích hợp hệ thống ngang; (5) Công nghệ 
tích hợp hệ thống theo chiều dọc; (6) IoT; (7) Bảo mật 
an toàn; (8) Đám mây và (9) Sản xuất phụ gia. 
 
Tóm lại, nhiều quốc gia đã có xem xét để lựa chọn 
một số công nghệ đặc trưng của CMCN 4.0 để định 
hướng ưu tiên đầu tư, hỗ trợ nghiên cứu phát triển, 
chuyển giao và ứng dụng vào các ngành, lĩnh vực sản 
xuất mà họ có thế mạnh. Điều này cũng góp phần lý 
giải một phần sự không đồng nhất trong quan điểm 
của các nước về chủ động tham gia cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4.    
 
3.6. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD 
Theo OECD tại báo cáo The STI Outlook 2016 
(Science, Technology and Innovation Outlook 2016), 
nhiều chính phủ của các quốc gia định kỳ thực hiện 
các đánh giá, xác định các công nghệ đang nổi lên đầy 
hứa hẹn, trong khoảng thời gian 10-20 năm, OECD 
đã tổng kết các kết quả khảo sát được thực hiện bởi 
một số Chính phủ ở một số quốc gia trong OECD như: 
Canada, Phần Lan, Đức và Vương quốc Anh và Liên 
bang Nga,…Báo cáo năm 2016 của OECD chỉ ra rằng 
CMCN 4.0 có sự tham gia tích cực với vai trò của 40 
công nghệ tiên tiến trong 4 lĩnh vực chính, cụ thể: (1) 
Lĩnh vực Công nghệ số có 09 công nghệ, gồm: Trí tuệ 
nhân tạo (Artificial Intelligence), Internet vạn vật 
(IoT), Dữ liệu lớn (Big Data), Chuỗi khối (Block 
chain), Điện toán đám mây (Cloud computing), Mô 
phỏng (Simulation), Robot tự hành (Autonomous 
Robots), Tính toán lượng tử (Quantum computing), 
Tính toán lưới (Grid computing); (2) Lĩnh vực Vật lý 
và Vật liệu tiên tiến có 12 công nghệ, gồm: Vật liệu 
Nano (Nano materials), In 3D và chế tạo cộng (3D 
printing and Additive manufacturing), Ống nano các 
bon và Graphene, Vật liệu chức năng (Functional 
materials), Thiết bị Nano (Nanodevices), Tế bào 
nhiên liệu (Fuel cells), Năng lượng Hydrogen 
(Hydrogen energy), Quang điện (Photovoltaics), Xe 
điện (Electric vehicles), Xe tự lái (Automonous 
vehicles), Thiết bị tự bay (Drones), Công nghệ ánh 
sáng và quang tử (Photonics and Light Technologies); 
(3) Lĩnh vực Công nghệ sinh học có 12 công nghệ, 
gồm: Sinh học tổng hợp (Synthetic biology), Công 
nghệ thần kinh (Neurotechnologies), Tế bào gốc 
(Stem cells), Xúc tác sinh học (Bioinformatics), Tin 
sinh học (Bioinformatics), Chíp sinh học và cảm biến 
sinh học (Biochip and biosensor), Nông nghiệp chính 
xác (Precision agriculture), Nhiên liệu sinh học 
(Biofuels), Y học cá thể hóa (Personalised medicine), 
Y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô (Regenerative 
medicine and tissue engineering), Công nghệ giám sát 
sức khỏe (Health monitoring technology), Chuẩn 
đoán hình ảnh Y-Sinh học (Medical and bioimaging); 
(3) Lĩnh vực Năng lượng và môi trường có 07 công 
nghệ gồm: Công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến 
(Advanced energy storage technologies), Vệ tinh nhỏ 
và siêu nhỏ (Micro and nano satellites), Thu thập và 
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lưu trữ các bon (Carbon capture and storage), Năng 
lượng vi mô (Power microgeneration), Công nghệ tua 
bin gió (Wind tuabine technologies), Công nghệ năng 
lượng đại dương và năng lượng sóng (Marine and 
tidal power technologies), Lưới điện thông minh 
(Smart grids). 
 
3.7. McKinsey Global Institute- MGI 
Báo cáo nghiên cứu đánh giá dựa trên tốc độ phát triển 
công nghệ, phạm vi tác động và lan tỏa của công nghệ, 
giá trị kinh tế do các công nghệ mang lại và đưa ra 
danh mục 12 công nghệ đột phá định hình thế giới đến 
năm 2025 gồm: (1) Internet di động (Mobile 
Internet); (2) Tự động hóa công việc tri thức 
(Automation of knowledge work); (3) Internet của 
vạn vật (The Internet of Things); (4) Công nghệ đám 
mây (Cloud technology); (5) Rô bốt tiên tiến 
(Advanced robotics); (6) Các phương tiện tự lái và 
gần tự lái (Autonomous and near-autonomous 
vehicles); (7) Gen thế hệ mới (Next-generation 
genomics); (8) Lưu trữ năng lượng (Energy storage); 
(9) In 3D (3D printing); (10) Vật liệu tiên tiến 
(Advanced materials); (11) Khôi phục và thăm dò dầu 
và khí tiên tiến (Advanced oil and gas exploration and 
recovery); (12) Năng lượng tái tạo (Renewable 
energy). 
 
3.8. Boston Consulting Group analysis 
09 công nghệ chuyển đổi sản xuất công nghiệp là 
những công nghệ kỹ thuật số tiên tiến đã được sử 
dụng trong sản xuất, nhưng với ngành công nghiệp 
4.0, những công nghệ này sẽ chuyển đổi sản xuất và 
sẽ dẫn đến hiệu suất cao hơn cũng như thay đổi mối 
quan hệ sản xuất truyền thống giữa các nhà cung cấp, 
nhà sản xuất và khách hàng, giữa con người và máy 
móc. Chín (09) xu hướng công nghệ chủ chốt của 
ngành công nghiệp 4.0 gồm: (1) Robot tự hành 
(Autonomous robots); (2) Mô phỏng (Simulation); 
(3) Hệ thống tích hợp theo chiều ngang và dọc 
(Horizontal and vertical system integration); (4) IoT 
trong công nghiệp (IIoT- The industrial Internet of 
Things); (5) An ninh mạng (Cybersecurity); (6) Điện 
toán đám mây (The Cloud); (7) Công nghệ chế tạo 
cộng (Additive manufacturing); (8) Thực tại tăng 
cường (Augmented reality);  (9) Dữ liệu lớn và phân 
tích dữ liệu lớn (Big data and analytics). 
 
3.9. Gradiant Pontevedra 
Gradiant Pontevedra, đã đưa ra mô hình mới của 
ngành công nghiệp tập trung vào dữ liệu đòi hỏi một 
sự chuyển đổi sâu sắc dựa trên sự tích hợp thông minh 
của ICT trong trung tâm của các doanh nghiệp. Theo 
đó, Gradiant nêu bật sáu (06) công nghệ thiết yếu cho 
quá trình chuyển đổi sang ngành công nghiệp 4.0: (1) 
các hệ thống không gian mạng thực - ảo và IoT trong 
công nghiệp (IIoT and cyberphysical systems); (2) 
In3D và chế tạo cộng (Additive manufacturing, 3D 
printing); (3) Dữ liệu lớn, Khai phá dữ liệu và phân 

tích dữ liệu (Big Data, Data Mining and Data 
Analytics); (4) Trí tuệ nhân tạo (Artificial 
Intelligence); (5) Robot cộng tác Cobot 
(Collaborative robotics); (6) Thực tại ảo và thực tại 
tăng cường (Virtual Reality and Augmented Reality). 

 
4. Định hướng chính sách hỗ trợ hấp thụ, đổi mới 
công nghệ chủ chốt tại Việt Nam phục vụ Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư 
4.1. Danh mục công nghệ chủ chốt của cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 
Theo định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, 
việc nghiên cứu, lựa chọn xây dựng Danh mục các 
Công nghệ chủ chốt của Cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 (CMCN 4.0) dựa trên các quan điểm: Là công 
nghệ mới, công nghệ cao được các tổ chức quốc tế uy 
tín đánh giá phù hợp với xu hướng phát triển và tiềm 
năng ứng dụng trong CMCN 4.0; là các công nghệ 
được các quốc gia phát triển, các quốc gia dẫn dắt 
CMCN 4.0 lựa chọn để có định hướng ưu tiên đầu tư, 
khuyến khích phát triển; là các công nghệ có thể phát 
huy được lợi thế của đất nước, phù hợp với chiến lược, 
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. 
 
Trong quá trình xây dựng Danh mục các công nghệ 
chủ chốt của công nghiệp 4.0, Bộ Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã nghiên cứu Danh mục một số công 
nghệ trụ cột của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 do các tổ chức có uy tín trên thế giới đã nghiên cứu 
và đánh giá như: OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát 
triển Kinh tế); McKensey ; Garner; Nhóm tư vấn 
Boston (BCG – Boston Consulting Group analysis); 
Gradiant Pontevedra; 
 
Theo OECD tại báo cáo The STI Outlook 2016 
(Science, Technology and Innovation Outlook 2016), 
nhiều chính phủ của các quốc gia định kỳ thực hiện 
các đánh giá, xác định các công nghệ đang nổi lên đầy 
hứa hẹn, trong khoảng thời gian 10-20 năm, OECD 
đã tổng kết các kết quả khảo sát được thực hiện bởi 
một số Chính phủ ở một số quốc gia trong OECD như: 
Canada, Phần Lan, Đức và Vương quốc Anh và Liên 
bang Nga,…Báo cáo năm 2016 của OECD chỉ ra rằng 
CMCN 4.0 có sự tham gia tích cực với vai trò của 40 
công nghệ tiên tiến trong 4 lĩnh vực chính, cụ thể:  
Lĩnh vực Công nghệ số có 09 công nghệ, gồm: Trí tuệ 
nhân tạo (Artificial Intelligence), Internet vạn vật 
(IoT), Dữ liệu lớn (Big Data), Chuỗi khối (Block 
chain), Điện toán đám mây (Cloud computing), Mô 
phỏng (Simulation), Robot tự hành (Autonomous 
Robots), Tính toán lượng tử (Quantum computing), 
Tính toán lưới (Grid computing). 
 
Lĩnh vực Vật lý và Vật liệu tiên tiến có 12 công nghệ, 
gồm: Vật liệu Nano (Nano materials), In 3D và chế 
tạo cộng (3D printing and Additive manufacturing), 
Ống nano các bon và Graphene, Vật liệu chức năng 
(Functional materials), Thiết bị Nano (Nanodevices), 
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Tế bào nhiên liệu (Fuel cells), Năng lượng Hydrogen 
(Hydrogen energy), Quang điện (Photovoltaics), Xe 
điện (Electric vehicles), Xe tự lái (Automonous 
vehicles), Thiết bị tự bay (Drones), Công nghệ ánh 
sáng và quang tử (Photonics and Light Technologies); 
(3) Lĩnh vực Công nghệ sinh học có 12 công nghệ, 
gồm: Sinh học tổng hợp (Synthetic biology), Công 
nghệ thần kinh (Neurotechnologies), Tế bào gốc 
(Stem cells), Xúc tác sinh học (Bioinformatics), Tin 
sinh học (Bioinformatics), Chíp sinh học và cảm biến 
sinh học (Biochip and biosensor), Nông nghiệp chính 
xác (Precision agriculture), Nhiên liệu sinh học 
(Biofuels), Y học cá thể hóa (Personalised medicine), 
Y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô (Regenerative 
medicine and tissue engineering), Công nghệ giám sát 
sức khỏe (Health monitoring technology), Chẩn đoán 
hình ảnh Y-Sinh học (Medical and bioimaging); 
 
Lĩnh vực Năng lượng và môi trường có 07 công nghệ 
gồm: Công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến 
(Advanced energy storage technologies), Vệ tinh nhỏ 
và siêu nhỏ (Micro and nano satellites), Thu thập và 
lưu trữ các bon (Carbon capture and storage), Năng 
lượng vi mô (Power microgeneration), Công nghệ tua 
bin gió (Wind tuabine technologies), Công nghệ năng 
lượng đại dương và năng lượng sóng (Marine and 
tidal power technologies), Lưới điện thông minh 
(Smart grids). 
 
Nghiên cứu chính sách của 20 quốc gia, trong đó có 
5 quốc gia không chỉ rõ công nghệ ưu tiên (Ấn độ, 
Thủy Điện, Singapore, Thái Lan và Malaysia) và 15 
quốc gia còn lại có định hướng ưu tiên phát triển và 
ứng dụng một số công nghệ chủ chốt của CMCN 4.0. 
Cụ thể có 12/15 quốc gia lựa chọn ưu tiên phát triển 
công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn; 9/15 
quốc gia lựa chọn công nghệ sản xuất bồi đắp 3D; 
10/15 quốc gia lựa chọn công nghệ Robot; 10/15 quốc 
gia lựa chọn công nghệ internet vạn vật IoT. 
 
Ngoài ra, tùy thuộc vào đặc điểm và thế mạnh của 
từng quốc gia mà họ lựa chọn các công nghệ khác để 
ưu tiên đưa vào ứng dụng như: điện toán đám mây, 
điện toán nhận thức, an ninh mạng, tương tác máy – 
máy, tương tác người – máy, công nghệ di động thế 
hệ mới, … 
 
Đối với Trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều quốc gia công 
nghiệp phát triển tiềm lực mạnh thuộc nhóm dẫn dắt 
trong CMCN 4.0 như Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, 
Nhật Bản…đã lựa chọn ưu tiên và đã có những chiến 
lược, chính sách để thúc đẩy phát triển AI. Tính đến 
tháng 3 năm 2019, đã có 35 quốc gia xây dựng kế 
hoạch, chiến lược phát triển AI, bao gồm không chỉ 
các cường quốc hàng đầu thế giới về kinh tế, khoa học 
và công nghệ như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, 
Pháp, Anh, Nga,…mà cả các quốc gia khác có điều 
kiện kinh tế, xã hội khác nhau như Hàn Quốc (2018), 

Singapore (2019), Malta (3/2019), Qatar (2/2019). 
Gần đây nhất, tháng 2/2020, Cộng đồng Châu Âu đã 
ra Sách trắng về AI, đặc biệt quan tâm tới yếu tổ hành 
lang đạo đức và pháp lý cho phát triển AI ở Châu Âu. 
 
4.2. Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi 
số giai đoạn 2021-2025 
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp hướng đến việc 
tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả 
kinh doanh, hiệu quả quản lý nhằm nâng cao năng lực, 
sức cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh 
nghiệp. Trong những năm qua, nhằm tạo cơ chế để 
tận dụng thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư nói chung, kinh tế số nói riêng, nhiều chủ 
trương, chính sách, chương trình liên quan cũng đã 
được ban hành, từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho 
chuyển đổi số, kinh tế số phát triển mạnh mẽ. 
 
Trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam 
đứng thứ 11/38. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt 
Nam đứng thứ 5/11 so với năm 2017 là 9/11, xếp sau 
Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Về mặt 
điểm số trung bình, năm 2018 Việt Nam có điểm số 
là 0,693 so với năm 2017 là 0,245. Việt Nam có cải 
thiện đáng kể ở 2 chỉ số về hành lang pháp lý đạt 
0,165/0,2 và hệ thống tổ chức về an toàn thông tin. 
Theo Báo cáo Chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu 
của Liên minh viễn thông quốc tế ITU năm 2019, Việt 
Nam xếp thứ 50 trên tổng số 175 hạng của 194 quốc 
gia so với năm 2017 là 100, được xếp vào nhóm 1 trên 
3 nhóm là nhóm có chỉ số cao. 
 
Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình 
Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030". Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với 
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông 
qua Dự án LinkSME triển khai Chương trình Hỗ trợ 
Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. 
 
Các hoạt động chính của chương trình: 1. Xây dựng 
các công cụ số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyển đổi 
số cho doanh nghiệp; 2. Hình thành và tổ chức điều 
phối mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số 
cho doanh nghiệp; 3. Xây dựng và triển khai các 
chương trình đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp; 
4. Triển khai hỗ trợ 100 doanh nghiệp là thành công 
điển hình về chuyển đổi số; 5. Thúc đẩy phát triển các 
nền tảng số, phù hợp với quy mô, ngành nghề và giai 
đoạn phát triển của doanh nghiệp; 6. Triển khai các 
hoạt động truyền thông cho Chương trình để tạo sự 
lan tỏa và kết nối. 
 
Mục tiêu đến năm 2025: 100% doanh nghiệp được 
nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Tối thiểu 
100.000 DN được nhận các hỗ trợ từ Chương trình như 
sử dụng công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS, hỗ 
trợ đào tạo, tư vấn, kết nối các giải pháp; Tối thiểu 100 
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DN được hỗ trợ là các thành công điển hình trong 
CĐS, hướng tới các doanh nghiệp sản xuất, chế biến; 
Thiết lập Mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ 
chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy 
chuyển đổi số. 
 
4.3. Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến 

năm 2030 
Ngày 01/2/2021, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết 
định số 157/QĐ-TTg về việc ban hành Chương 
trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030.  
 
Mục tiêu của Chương trình là nghiên cứu, ứng dụng 
công nghệ tiên tiến, thành tựu của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, phát triển các 
sản phẩm quốc gia nhằm tăng năng suất, chất lượng 
và khả năng cạnh tranh của sản phẩm quốc gia tại 
thị trường trong nước và quốc tế. Đến năm 2030, 
hình thành và phát triển tối thiểu 10 sản phẩm quốc 
gia mới. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, 
phát triển mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất 
lượng và khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm 
quốc gia đã được phê duyệt trong Chương trình 
phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. 
 
Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đưa ra 
nhiều nhiệm vụ, giải pháp như: Thực hiện lựa chọn 
sản phẩm quốc gia từ các sản phẩm trọng điểm, ưu 
tiên, chủ lực của các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh 
nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ 
tiên tiến, phục vụ việc hình thành và phát triển các 
sản phẩm quốc gia; tư vấn, hỗ trợ xây dựng và phát 
triển các tổ chức, doanh nghiệp điển hình sản xuất 
sản phẩm quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện 
hoạt động xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương 
mại, phát triển thị trường sản phẩm quốc gia. 
 
Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ 
của đội ngũ nhân lực nghiên cứu, nhân lực kỹ thuật, 
nhân lực quản trị doanh nghiệp đủ năng lực ứng 
dụng, làm chủ các công nghệ cao, công nghệ tiên 
tiến, kỹ năng quản lý thông qua các hoạt động đào 
tạo, bồi dưỡng trong quá trình triển khai các nhiệm 
vụ thuộc Chương trình; hỗ trợ các tổ chức, doanh 
nghiệp tham gia phát triển, sản xuất sản phẩm quốc 
gia trong việc nâng cao, đầu tư mới một số trang 
thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động đo kiểm, thử 
nghiệm sản xuất theo quy định pháp luật. 
 
4.4. Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến 

năm 2030 
Ngày 25/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định 118/QĐ-TTg về Chương trình đổi mới 
công nghệ quốc gia đến năm 2030. Theo đó, mục 
tiêu tổng quát của chương trình nhằm: Tạo điều 
kiện, hỗ trợ doanh nghiệp (gọi tắt là DN) chuyển 

giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản 
phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao; Thúc 
đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển 
nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn 
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt 
khó khăn; Đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ 
phục vụ chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công 
nghệ. 
 
4.5. Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao 

đến năm 2030 
Ngày 27/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến 
năm 2030.  
 
Mục tiêu cụ thể của Chương trình là phát triển và 
làm chủ được 20 công nghệ cao thuộc Danh mục 
công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt 
trình độ tiên tiến trong khu vực, ứng dụng có hiệu 
quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ 
cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh 
nghiệp. 
Gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao 
đạt khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu trong công 
nghiệp chế biến chế tạo, tăng nhanh tỷ trọng giá trị 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra các 
sản phẩm và dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao. 
 
Xây dựng và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp 
sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch 
vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công 
nghệ cao được khuyến khích phát triển; xây dựng 
và phát triển khoảng 200 doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự hợp tác, liên 
kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến và 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên phạm vi cả 
nước. 
 
Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến 
năm 2030 bao gồm 3 chương trình thành phần: 1- 
Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển 
công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công 
nghệ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; 2- 
Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp 
công nghệ cao do Bộ Công Thương chủ trì; 3- 
Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chủ trì. 
 
4.6. Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam 
Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam năm 2020 
là chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ 
trì, xây dựng nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ 
số thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, giải các bài toán 
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Việt Nam nhằm góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt 
Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền 
kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, 
bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước 
có thu nhập cao vào năm 2045. 
 
Chương trình hướng đến Doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế, đăng ký kinh doanh theo quy định 
của pháp luật Việt Nam, có các sản phẩm công nghệ 
số được thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, đã được đưa 
vào ứng dụng thực tế để giải các bài toán Việt Nam. 
 
Mục tiêu: Thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp 
công nghệ số nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm công 
nghệ số, giải các bài toán Việt Nam; Tôn vinh các sản 
phẩm công nghệ số xuất sắc có giá trị thực tế góp phần 
phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kiến tạo 
quốc gia số; Tuyên truyền, phổ biến, thúc đẩy chủ 
trương phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt 
Nam, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam đáp 
ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-TTg 
ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quảng bá 
cho các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tới 
đông đảo doanh nghiệp và người dân Việt Nam. 
 
Tiêu chí cụ thể đối với từng hạng mục Giải thưởng 
“Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 
2020 Ban hành kèm theo Quy chế Giải thưởng tại 
Quyết định số 1265/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 7 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
 
5. Chính sách về các quỹ đầu tư hấp thụ và đổi mới 
công nghệ của các nước 
Thực tiễn các nước phát triển cho thấy, nhà nước có 
vai trò quan trọng trong xây dựng các Quỹ đổi mới 
công nghệ quốc gia. Trong xây dựng Quỹ, nhà nước 
thực hiện nhiều chức năng khác nhau, trong đó chủ 
yếu là những chức năng sau: 
 
5.1. Đầu tư từ ngân sách nhà nước 
Việc xây dựng Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia không 
thể tách rời vai trò đầu tư trực tiếp của nhà nước. Đầu 
tư trực tiếp của nhà nước có thể thúc đẩy nhanh việc 
sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phổ biến tri thức, 
KHCN và sản phẩm mới. Theo báo cáo của OECD, 1 
USD của chính phủ dành cho đầu tư nghiên cứu và 
phát triển sẽ mang lại 1,7 USD lợi ích cho doanh 
nghiệp. Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới, năm 
2013, tổng chi quốc gia cho nghiên cứu và phát triển 
của 28 nước EU chiếm 2,01% GDP; con số này của 
Hoa Kỳ (năm 2012), Nhật Bản (2013) và Hàn Quốc 
(2013) tương ứng là 2,81%, 3,47%, và 4,15% GDP 
[17]. Ở Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu, các dự án 
KHCN trọng điểm, then chốt liên quan đến quốc 
phòng và dân sinh mà các doanh nghiệp có điều kiện 
tham gia đều do nhà nước đầu tư ngân sách. Thông 
qua việc tham gia vào các dự án nghiên cứu quan trọng 
và then chốt về KHCN giúp cho doanh nghiệp tập 

trung được nhân lực và trang thiết bị nghiên cứu, góp 
phần tăng cường năng lực đổi mới KHCN. Báo cáo 
của OECD cho thấy, tại hầu hết các quốc gia, từ 10% 
đến 20% nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp 
được tài trợ bằng ngân sách của nhà nước thông qua 
các phương thức đầu tư khác nhau [18]. 
 
5.2. Thiết lập và duy trì hệ sinh thái đổi mới sáng 

tạo 
Việc xây dựng Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia đòi 
hỏi một môi trường tốt, bao gồm cơ chế khích lệ đổi 
mới sáng tạo, chính sách về sở hữu trí tuệ, quỹ đổi 
mới, hệ thống pháp luật và việc bảo đảm dân chủ trong 
hoạt động nghiên cứu. Chính sách đầu tư, miễn hoặc 
giảm thuế của nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với 
việc thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ của doanh 
nghiệp. Chính sách đầu tư, miễn và giảm thuế thúc đẩy 
hoạt động đổi mới, nghiên cứu và phát triển của các 
doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành nghề, góp 
phần làm cho doanh nghiệp trong thời gian nhất định 
có thể nắm bắt được xu hướng công nghệ chủ đạo. 
Chính sách đầu tư, miễn hoặc giảm thuế của nhà nước 
làm tăng lên năng lực cung ứng KHCN, tạo ra nhiều 
sự lựa chọn để đổi mới công nghệ. Trong nhiều năm 
qua, luật pháp của Úc cho phép ngân hàng tham gia 
đầu tư trực tiếp cho hoạt động đổi mới công nghệ của 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cũng tại Úc, Cục Công 
nghiệp là cơ quan quản lý nhà nước cung ứng “sự phục 
vụ một cửa” cho các doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ 
của nhà nước về đổi mới công nghệ. 
 
Xây dựng và hoàn hiện hệ thống pháp luật nhằm tạo 
môi trường pháp lý cho đổi mới sáng tạo cũng là một 
chức năng quan trọng của nhà nước trong xây dựng 
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. Để thúc đẩy hoạt 
động đổi mới sáng tạo, Hoa Kỳ đã ban hành nhiều văn 
bản pháp luật, như: “Luật đổi mới KHCN”, “Luật 
phân loại thương hiệu”, “Luật ưu tiên KHCN”, “Luật 
hợp tác nghiên cứu toàn quốc”; Pháp đã ban hành 
“Luật định hướng cơ bản về nghiên cứu và phát triển 
KHCN”, “Luật Giáo dục đại học”, “Luật KHCN và 
đổi mới KHCN”; Nhật Bản đã ban hành “Luật KHCN 
cơ bản”, “Luật thúc đẩy chuyển giao thành quả nghiên 
cứu khoa học, công nghệ của trường đại học cho 
doanh nghiệp và xã hội”, “Luật tăng cường năng lực 
KHCN cho sản xuất”; Hàn Quốc đã ban hành “Luật 
thúc đẩy tiến bộ KHCN quốc gia”; “Luật đổi mới 
KHCN đặc biệt”... Ngoài các phương diện trên, “thừa 
nhận và khích lệ mọi người có quyền tự do tối đa trong 
khuôn khổ pháp luật; thông qua tự do để có được sự 
đổi mới và giải phóng sức sáng tạo” [19] ; thực hiện 
phương châm “giải phóng tư tưởng”, bảo đảm tự do tư 
tưởng trong nghiên cứu khoa học, nhất là trong nghiên 
cứu khoa học xã hội và nhân văn cũng là một nội dung 
được các nước phát triển coi trọng nhằm góp phần 
thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. 
 
5.3. Dẫn dắt và tiên phong các hoạt động hấp thụ và 
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đổi mới công nghệ 
Xây dựng Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia đòi hỏi sự 
tích hợp về nguồn lực và sức mạnh của quốc gia và 
quốc tế, của trung ương và địa phương, của các cơ 
quan nhà nước, của nhà nước - doanh nghiệp - trường 
đại học và cơ quan nghiên cứu. Tất cả điều này đòi hỏi 
Nhà nước cần thực hiện tốt chức năng điều tiết của 
mình. Xây dựng Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia liên 
quan đến hoạt động hợp tác và chuyển giao KHCN 
giữa các quốc gia, vì thế, việc tăng cường sự điều tiết 
của Nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế về 
KHCN nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế về 
KHCN cả về chiều rộng lẫn chiều sâu cũng là đòi hỏi 
tất yếu khách quan. Chẳng hạn, Chính phủ Úc đã thành 
lập Tổ hợp tác quốc tế về công nghiệp và KHCN liên 
bang để thiết lập và thực hiện mạng lưới hợp tác 
nghiên cứu toàn cầu. Bên cạnh điều tiết hoạt động hợp 
tác quốc tế về KHCN, nhà nước còn cần thực hiện sự 
phối hợp và liên kết hữu cơ giữa các chủ thể đổi mới: 
nhà nước - doanh nghiệp - trường đại học - cơ quan 
nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực đổi mới. Ở Nhật 
Bản, nhiều dự án nghiên cứu lớn được triển khai thông 
qua sự liên kết và hợp tác giữa nhà nước -doanh 
nghiệp -trường đại học và cơ quan nghiên cứu. Sự hợp 
tác chặt chẽ giữa nhà nước - doanh nghiệp - trường đại 
học và cơ quan nghiên cứu cũng như sự can thiệp 
mạnh của nhà nước trong đổi mới KHCN là một đặc 
điểm nổi bật của mô hình đổi mới quốc gia ở Nhật 
Bản. Ngoài ra, điều tiết sự phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước trong hoạt động đổi mới nói chung, đổi mới 
KHCN nói riêng thông qua các phương thức khác 
nhau cũng thuộc vai trò và chức năng của nhà nước. 
 
5.4. Thường xuyên cập nhật chính sách và chiến 
lược của ngành, lĩnh vực và quốc gia 
Hoạch định chiến lược và chính sách đổi mới quốc gia. 
Xây dựng Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia đòi hỏi 
một chiến lược đổi mới rõ ràng. Chiến lược đổi mới sẽ 
đề ra mục tiêu, thời gian, bước đi và nhiệm vụ của việc 
xây dựng Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, từ đó có 
lợi cho việc nâng cao hiệu quả xây dựng Quỹ đổi mới 
công nghệ quốc gia. Các nước phát triển rất coi trọng 
việc hoạch định chiến lược đổi mới để định hướng, 
khích lệ và hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo. Chẳng 
hạn, tháng 7-1985, Liên minh châu Âu đã ban hành 
“Kế hoạch Euroka”. Trong kế hoạch này, Liên minh 
châu Âu đã đưa ra các ngành, lĩnh vực KHCN tiên tiến 
nhất, cần thiết nhất của thế giới cần quan tâm phát 
triển; đồng thời đưa ra cam kết và sự hỗ trợ mạnh mẽ 
cho hoạt động đổi mới KHCN. Năm 1993, Hoa Kỳ đã 
ban hành quy hoạch chiến lược “Xa lộ thông tin toàn 
quốc”, tiếp đó, quốc gia này đã chú trọng vào việc thiết 
lập hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, đầu tư trọng điểm 
vào lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe và triển khai 
thực hiện một số dự án đổi mới quan trọng. Bên cạnh 
đó, Hoa Kỳ còn ban hành nhiều chính sách khác nhau 
nhằm tạo môi trường, cơ sở cho đổi mới sáng tạo. Năm 
1995, Nhật Bản đã ban hành “Chiến lược phát triển 

KHCN quốc gia”, trong đó coi đổi mới KHCN là cơ 
sở và nền tảng cho sự phát triển của quốc gia. Năm 
2001, Hàn Quốc đã ban hành “Kế hoạch cơ bản về 
phát triển KHCN”. Trong kế hoạch này, Hàn Quốc đề 
ra mục tiêu trong thời gian 5 năm bảo đảm để quốc gia 
này trở thành một trong 10 quốc gia có trình độ và 
năng lực cạnh tranh về KHCN trên thế giới. 

 
6. Kết luận 
Tại nhiều quốc gia trên thể giới, Quỹ đổi mới công 
nghệ có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh 
nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hấp thụ 
và làm chủ công nghệ mới; ứng dụng và phát triển 
công nghệ hiện đại, đưa công nghệ trở thành phương 
tiện, công cụ chủ yếu để nâng cao năng suất lao động, 
chất lượng sản phẩm và đặc biệt tạo ra giá trị gia tăng 
mới cho hàng hóa. Sự phát triển trình độ và năng lực 
công nghệ của doanh nghiệp đã đưa KH&CN trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo nền tảng và 
động lực then chốt cho sự tăng trưởng kinh tế của các 
quốc gia này. Với một số vốn được cấp từ ngân sách 
(kể cả được bổ sung hàng năm) các Quỹ đã huy động 
được lượng vốn lớn hơn nhiều lần từ các doanh nghiệp 
đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất qua đó 
tạo ra giá trị hàng hóa gấp vài chục lần đến vài trăm 
lần số vốn ban đầu được cấp. Đây là một trong những 
đóng góp quan trọng và quyết định sự thành công của 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của 
các quốc gia kể trên. 
 
Quỹ đổi mới công nghệ tại hầu hết các nước được 
Chính phủ thành lập để tài trợ, hỗ trợ tài chính cho các 
doanh nghiệp thông qua các dự án đổi mới công nghệ 
dưới hình thức tài trợ, cho vay, hỗ trợ lãi suất vay và 
bảo lãnh vay vốn. Trong khoảng 10 đến 15 năm đầu, 
các quỹ tập trung thực hiện chức năng tài trợ cho các 
dự án đổi mới công nghệ và dự án thương mại hóa 
công nghệ. Toàn bộ chi phí hoạt động của Quỹ gồm 
chi phí hoạt động thường xuyên và chi phi đầu tư được 
chính phủ chi trả. Giai đoạn tiếp theo, sau khoảng 10 
đến 15 năm, khi trình độ quản trị, nghiên cứu của 
doanh nghiệp đã phát triển, năng lực của quỹ được 
nâng cao thì các quỹ này mới triển khai thực hiện các 
hoạt động cho vay, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh vay 
vốn bằng công nghệ. Các quỹ này từng bước lấy 
nguồn thu lãi tiền vốn cho vay và các nguồn thu hợp 
pháp khác của Quỹ để chi cho hoạt động này, tiến tới 
tự đảm bảo kinh phí hoạt động. 
 
Để quản lý và sử dụng hiện quả nguồn vốn được giao, 
song song với hoạt động tài trợ, tín dụng, các Quỹ cần 
thực hiện một số hoạt động đa dạng về nội dung và rất 
lớn về mặt khối lượng công việc, đó là xây dựng: Hệ 
thống cơ sở dữ liệu về công nghệ (Hồ sơ công nghệ); 
Hệ thống dữ liệu thông tin về doanh nghiệp (“Hồ sơ” 
doanh nghiệp); Phương thức phân loại, đánh giá, định 
giá công nghệ thông qua hệ thống tiêu chí và chỉ tiêu 
kinh kế, kỹ thuật; Mạng lưới các tổ chức tư vấn cùng 
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các chuyên gia về chuyển giao công nghệ và khai thác 
sáng chế. Thực chất đây là hoạt động tìm kiếm, giải 
mã, làm chủ công nghệ từ hàng triệu, chục triệu các 
sáng chế - tài sản trí tuệ của nhân loại trên toàn thế giới 
đòi hỏi sự tham gia, hợp tác của hàng trăm, hàng ngàn 
các nhà khoa học và doanh nghiệp. 
 
Việc điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Quỹ 
Đổi mới công nghệ quốc gia theo Quyết định 
04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 đã làm rõ và mở 
rộng quy mô hỗ trợ vốn, hỗ trợ lãi suất vay, cho vay 
ưu đã và bảo lãnh để vay vốn. Gói hỗ trợ tín dụng tối 
thiếu 2.000 tỷ đồng của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc 
gia hy vọng sẽ thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ 
tại các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam diễn ra 
sâu rộng và bền vững hơn.  
 
Cùng với các doanh nghiệp, các quỹ nhận được sự 
quan tâm và hỗ trợ thường xuyên, kịp thời của Chính 
phủ. Các quỹ này được đảm bảo ngân sách chi thường 
xuyên và chi đầu tư, do khoản kinh phí này rất nhỏ so 
với lượng kinh phí tài trợ cho các doanh nghiệp, lại 
càng nhỏ hơn so với giá trị kinh tế đem lại được nhờ 
đổi mới công nghệ, mặt khác tạo điều kiện cho các quỹ 
chủ động thực hiện các hoạt động được nêu ở điểm b. 
Thực chất đây là các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà 
nước tại thời điểm chưa có khả năng, điều kiện xã hội 
hóa khi chưa hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 
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