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Thaønh phoá thoâng minh



Caùch ña ây 55 na êm, nga øy 
04/04/1962 Vieän Ño löôøng 

vaø Tieâu chuaån thuoäc UÛy ban Khoa 
hoïc Kyõ thuaät Nhaø nöôùc ñöôïc 
thaønh laäp vôùi tö caùch laø cô quan 
Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng 
(TCÑLCL) ñaàu tieân vaø laø tieàn thaân 
cuûa Toång cuïc TCÑLCL ngaøy nay. 
Ñaây laø moác ñaùnh daáu hoaït ñoäng 
TCÑLCL ñöôïc chính thöùc baét ñaàu 
vôùi tö caùch laø moät chuyeân ngaønh 
coù söï chæ ñaïo vaø quaûn lyù tröïc tieáp 
cuûa nhaø nöôùc. Traûi qua 55 naêm 
hình thaønh vaø phaùt trieån, Toång 
cuïc TCÑLCL cuøng vôùi toaøn ngaønh 
TCÑLCL ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp 
to lôùn vaøo söï nghieäp xaây döïng 
ñaát nöôùc. 

Phoù Thuû töôùng Chính phuû Vuõ 
Ñöùc Ñam (aûnh) khi chia seû taïi 
Leã kyû nieäm khaúng ñònh “neàn kinh 
teá cuûa Vieät Nam phaùt trieån ñeán 
nhö ngaøy hoâm nay coù moät phaàn 
ñoùng goùp khoâng theå thieáu cuûa 
ngaønh TCÑLCL”. Phoù thuû töôùng 
nhaán maïnh: boái caûnh hieän taïi ñoøi 
hoûi chuùng ta phaûi taêng tröôûng vaø 
taêng tröôûng phaûi beàn vöõng, taêng 
tröôûng phaûi gaén lieàn vôùi baûo veä 
moâi tröôøng, phaûi laáy con ngöôøi 
laøm trung taâm. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu 
ñoù,Khoa hoïc vaø Coâng ngheä phaûi 

trôû thaønh löïc löôïng saûn xuaát quan 
troïng. Phoù thuû töôùng cuõng chia 
seû, chæ soá ñoåi môùi saùng taïo cuûa 
Vieät Nam ñaõ vöôït 12 baäc trong 
thôøi gian qua. Ñaây laø moät ñieàu 
ñaùng möøng. Theá giôùi luoân thay 
ñoåi, chuùng ta cuõng caàn phaûi ñoåi 
môùi. Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï ñoù, 
khoa hoïc phaûi laø tieân phong, vaø 
TCÑLCL laø moät truï coät trong ñoù. 
Phoù thuû töôùng ñeà xuaát trong thôøi 
gian tôùi, vôùi vai troø laø noøng coát, taïo 
ñoäng löïc cho naâng cao naêng suaát, 
chaát löôïng, ngaønh TCÑLCL caàn 
ñaåy maïnh coâng taùc hôïp taùc quoác 
teá, ñieån hình laø vôùi Toå chöùc naêng 
suaát chaâu AÙ. “Ñaát nöôùc khoâng theå 
phaùt trieån neáu naêng suaát, chaát 
löôïng khoâng ñi leân”, oâng Vuõ Ñöùc 
Ñam khaúng ñònh.

Taïi Leã kyû nieäm Phoù thuû töôùng 
Chính phuû Vuõ Ñöùc Ñam cuõng ñaõ 
trao Huaân chöông Lao ñoäng haïng 
Nhaát cho Toång cuïc TCÑLCL. 

1962 - 2017: Hoaït ñoäng Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng: 

55 naêm moät chaëng ñöôøng

Tieâu chuaån Ño löôøng chaáT löôïng

Cuõng theo Phoù Thuû töôùng Vuõ Ñöùc 
Ñam, hoaït ñoäng TCÑLCL trong 

55 naêm qua ñaõ coù nhöõng phaùt bieåu 
vöôït baäc caû veà löôïng vaø chaát. Veà cô 
caáu nhaân söï toå chöùc, Toång cuïc Tieâu 
chuaån Ño löôøng Chaát löôïng töø moät 
ñôn vò chæ coù voûn veïn hôn 20 ngöôøi 
giôø ñaây ñaõ phaùt trieån thaønh moät ñôn vò 
lôùn maïnh vôùi 1.700 caùn boä, vieân chöùc, 
ngöôøi lao ñoäng hoaït ñoäng vôùi caùc 
nhieäm vuï, chöùc traùch khaùc nhau. Veà 
heä thoáng phöông tieän kyõ thuaät cuõng 
ñaõ coù nhieàu hôn nhöõng trang thieát bò 
hieän ñaïi. Duø chöa theå hoaøn toaøn baét 
kòp veà trang bò kyõ thuaät hieän ñaïi so 
vôùi nhieàu nöôùc treân theá giôùi nhöng vôùi 
nhöõng trang thieát bò kyõ thuaät hieän coù, 
hoaït ñoäng TCÑLCL ñaõ hieäu quaû hôn 
raát nhieàu. Ngoaøi ra, heä thoáng quaûn lyù 
beân ngoaøi Toång cuïc cuõng phaùt trieån 
maïnh khi nhieàu nhieàu toå chöùc doanh 
nghieäp, caù nhaân ôû caùc möùc ñoä khaùc 
nhau haèng ngaøy haøng giôø tham gia 
caùc hoaït ñoâng tieâu chuaån ño löôøng 
chaát löôïng.

Trong baøi phaùt bieåu cuûa mình, 
Phoù Thuû töôùng Vuõ Ñöùc Ñam cuõng 
nhaán maïnh ñeán söï thay ñoåi veà chaát 
cuûa hoaït ñoäng TCÑLCL trong nhöõng 
naêm qua. Töø choã coâng taùc TCÑLCL 
vöøa laøm vöøa phaûi maøy moø, hoïc hoûi 
ñeán giai ñoaïn hieän nay caùc heä thoáng 
vaên baûn phaùp luaät ñaõ hoaøn thieän vôùi 
ñuû 3 luaät veà 3 truï coät chính. Cuøng vôùi 
ñoù laø caùc heä thoáng vaên baûn döôùi luaät 
voâ cuøng chi tieát.

Ghi nhaän nhöõng keát quaû maø Toång 
cuïc TCÑLCL ñaõ laøm ñöôïc trong thôøi 
gian qua, Phoù Thuû töôùng Vuõ Ñöùc 
Ñam khaúng ñònh, neàn kinh teá cuûa 
Vieät Nam phaùt trieån ñöôïc nhö ngaøy 
hoâm nay coù phaàn ñoùng goùp khoâng 
theå thieåu cuûa heä thoáng TCÑLCL vaø 
nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc TCÑLCL. 
Vaø vôùi taát caû nhöõng ñoùng goùp ñoù, caùn 
boä trong ngaønh coù quyeàn töï haøo veà 
nhöõng böôùc tröôûng thaønh trong giai 
ñoaïn vöøa qua.

Tuy nhieân, Phoù Thuû töôùng Vuõ Ñöùc 
Ñam cuõng cho raèng coâng taùc TCÑLCL 
seõ gaëp phaûi nhöõng khoù khaên, thaùch 
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Tieâu chuaån Ño löôøng chaáT löôïng

Phoù Thuû töôùng Vuõ Ñöùc Ñam: 

Ñoåi môùi hoaït ñoäng TCÑLCL ñeå taêng tröôûng 
beàn vöõng, naâng cao naêng suaát chaát löôïng

thöùc trong töông lai. Ñeå coù theå ñöùng 
vöõng vaø tieáp tuïc phaùt trieån, Phoù Thuû 
töôùng cho raèng ngaønh TCÑLCL phaûi 
coù söï ñoåi môùi maïnh meõ ngay töø luùc 
naøy vôùi nhöõng höôùng ñi, giaûi phaùp phuø 
hôïp. Nhöõng giaûi phaùp ñöôïc ñöa ra seõ 
höôùng tôùi muïc tieâu taêng tröôûng moät 
caùch beàn vöõng vaø gaén lieàn vôùi ñaûm 
baûo quyeàn lôïi cuûa ngöôøi daân, ñaûm baûo 
vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng.

“Chuùng ta cöù nhaéc ñi nhaéc laïi con 
soá khoâng laáy gì laøm vui veû, ñoù laø thu 
nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi Vieät Nam 
ñöùng 125 treân theá giôùi. Vaán ñeà cuûa 
Vieät Nam khoâng chæ laø taêng tröôûng maø 
coøn phaûi taêng tröôûng beàn vöõng, töùc laø 
vöøa phaûi ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån 
cuûa hieän taïi maø khoâng aûnh höôûng ñeán 
töông lai phaùt trieån cuûa theá heä mai 
sau. Coù nhieàu tieâu chí ñöôïc ñaët ra, 
nhöng phaûi baûo veä moâi tröôøng, ñöa 
ngöôøi daân thaønh moät phaàn khoâng theå 
thieáu cuûa quaù trình phaùt trieån. Ngöôøi 
daân vöøa laø ñoäng löïc, vöøa phaûi laø 
nhöõng ngöôøi höôûng thuï chính thaønh 
quaû maø mình laøm ra. Ñeå laøm ñöôïc 
ñieàu naøy, khoa hoïc coâng ngheä phaûi 
trôû thaønh löïc löôïng saûn xuaát quan 

troïng, tröïc tieáp hôn chöù khoâng chæ 
treân giaáy tôø”, Phoù Thuû töôùng Vuõ Ñöùc 
Ñam chia seû.

Noùi veà söï thay ñoåi heát söùc nhanh 
choùng cuûa theá giôùi noùi chung vaø hoaït 
ñoäng TCÑLCL treân theá giôùi noùi rieâng, 
Phoù Thuû töôùng Vuõ Ñöùc Ñam cho raèng 
coù nhöõng ñieàu laø chaân lyù hoâm nay, 
nhöng ngaøy mai coù theå khoâng coøn 
nöõa. Ñöùng tröôùc nhöõng bieán ñoäng ñoù, 
Vieät Nam khoâng coù caùch naøo ngoaøi 
vieäc phaûi ñoåi môùi. Nhöõng saùng kieán, 
nhöõng ñieàu môùi laï caàn ñöôïc coå vuõ, 
taïo ñieàu kieän ñeå phaùt trieån, trong ñoù, 
khoa hoïc coâng ngheä phaûi laø lónh vöïc 
TCÑLCL phaûi tieân phong. Veà höôùng 
ñi, theo Phoù Thuû töôùng Vuõ Ñöùc Ñam, 
khi nguoàn löïc cuûa nhaø nöôùc coù haïn thì 
caàn phaûi tìm caùch huy ñoäng nguoàn löïc 
xaõ hoäi töø moïi ngaønh, ñaëc bieät ngaønh 
tieâu chuaån kyõ thuaät.

Ñoái vôùi vaán ñeà naâng cao naêng 
suaát chaát löôïng, Phoù Thuû töôùng Vuõ 
Ñöùc Ñam ñaõ nhaán maïnh veà nhöõng 
tieâu chí maø Vieät Nam caàn caûi thieän 
trong thôøi gian tôùi. Trong ñoù, Phoù 
Thuû töôùng nhaán maïnh veà vieäc tham 
gia tích cöïc vaøo toå chöùc Naêng suaát 
chaâu AÙ.

"Hieän nay, naêng suaát chaát löôïng laø 
lónh vöïc ñoøi hoûi hoäi nhaäp quoác teá raát 
lôùn vaø coù theå taùc ñoäng ngay laäp töùc 
ñeán kinh teá xaõ hoäi. Naêng suaát chaâu AÙ 
laø toå chöùc chuùng ta caàn môû roäng hôïp 

taùc hôn nöõa trong thôøi gian tôùi. Laâu 
nay, chuùng ta noùi nhieàu veà naêng suaát. 
Naêng suaát phuï thuoäc raát lôùn vaøo cô 
caáu kinh teá chöù khoâng chæ phuï thuoäc 
vaøo khoa hoïc coâng ngheä. Ví duï nhö 
coâng nghieäp bao giôø cuõng coù naêng 
suaát cao hôn noâng nghieäp, hay cuøng 
laøm 1 vieäc, ngöôøi coù trình ñoä seõ laøm 
toát hôn ngöôøi khoâng coù trình ñoä. Tuy 
nhieân, ñeå naâng cao naêng suaát thì 
coâng ngheä laø moät trong nhöõng yeáu 
toá khoâng theå thieáu. Bôûi moät ngöôøi 
laøm cuøng moät vieäc, neáu maùy moùc 
toát, naêng suaát, chaát löôïng chaéc chaén 
ñöôïc ñaûm baûo hôn”, Phoù Thuû töôùng 
Vuõ Ñöùc Ñam nhaán maïnh.

Veà vieäc naøy, Phoù Thuû töôùng nhaán 
maïnh Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä 
noùi chung vaø Toång cuïc TCÑLCL noùi 
rieâng phaûi ñoùng vai troø taïo ñoäng löïc 
phaùt trieån höôùng tôùi vieäc gia taêng naêng 
suaát chaát löôïng vì muïc tieâu phaùt trieån 
ñaát nöôùc.

Cuoái cuøng, Phoù Thuû töôùng Vuõ Ñöùc 
Ñam cuõng baøy toû mong muoán trong 
thôøi gian tôùi, Boä KH&CN noùi chung vaø 
ngaønh TCÑLCL noùi rieâng tieáp tuïc ñoåi 
môùi maïnh meõ, naâng cao hieäu quaû cuûa 
caùc hoaït ñoäng TCÑLCL ñeå ñoùng goùp 
cho söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa 
ñaát nöôùc, ñaåy maïnh hoaït ñoäng hoäi 
nhaäp, hôïp taùc quoác teá ñeå naâng taàm 
hoaït ñoäng TCÑLCL cuûa Vieät Nam. 

(Nguoàn:vietq.vn)

Phaùt bieåu taïi buoåi Leã kyû nieäm 55 ngaønh tieâu chuaån ño löôøng chaát 
löôïng vaø Ñoùn nhaän Huaân chöông ñoäc laäp Haïng Nhaát, thay maët laõnh 
ñaïo Chính phuû, Phoù Thuû töôùng Vuõ Ñöùc Ñam ñaõ göûi lôøi chuùc möøng, 
lôøi tri aân saâu saéc ñoái vôùi nhöõng ñoùng goùp cuûa caùc theá heä caùn boä, 
nhaân vieân, ngöôøi lao ñoäng cuûa ngaønh TCÑLCL ñoái vôùi söï nghieäp 
phaùt trieån khoa hoïc nöôùc nhaø noùi chung vaø coâng taùc TCÑLCL noùi 
rieâng trong suoát 55 naêm qua. Phoù Thuû töôùng cuõng ñaùnh giaù cao 
nhöõng keát quaû maø ngaønh TCÑLCL ñaõ ñaït ñöôïc trong 55 naêm xaây döïng vaø tröôûng thaønh 
qua ñoù goùp phaàn lôùn vaøo söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác Vieät Nam.



55 NAÊM APEC

22

Ñaêng cai APEC laø theå hieän vai 
troø naêng ñoäng, daãn daét vaø 

traùch nhieäm cuûa Dieãn ñaøn hôïp 
taùc kinh teá quan troïng haøng ñaàu 
naøy ôû khu vöïc chaâu AÙ - Thaùi Bình 
Döông. Naêm APEC Vieät Nam 
2017 ñeán nay môùi ñi ñöôïc gaàn moät 
nöûa chaëng ñöôøng. Tuy nhieân, nhìn 
vaøo nhöõng gì ñaõ ñaït ñöôïc, baïn beø 
vaø ñoái taùc trong cuõng nhö ngoaøi 
Dieãn ñaøn ñeàu traân troïng, ñaùnh 
giaù cao töø coâng taùc toå chöùc chu 
ñaùo, chuyeân nghieäp, ñeán nhöõng 
ñeà xuaát, saùng kieán chuû ñoäng, tích 
cöïc cuûa Vieät Nam thuùc ñaåy hôïp 
taùc, lieân keát APEC.

Vieät Nam laàn thöù hai toå chöùc 
Naêm APEC vaøo thôøi ñieåm tình hình 
theá giôùi vaø khu vöïc noåi leân nhieàu 
dieãn bieán phöùc taïp. Ñuùng vaøo luùc 
APEC ñang böôùc vaøo giai ñoaïn 
nöôùc ruùt hoaøn thaønh caùc Muïc tieâu 
veà töï do hoùa thöông maïi vaø ñaàu tö 
vaøo naêm 2020, laïi noåi leân khoâng ít 
löïc caûn ñoái vôùi tieán trình toaøn caàu 
hoùa vaø lieân keát kinh teá. Song, gaàn 
10 naêm sau cuoäc khuûng hoaûng 
taøi chính toaøn caàu 2008 - 2009, 
chuùng ta cuõng ñang chöùng kieán 
nhöõng dieãn bieán tích cöïc hôn, 
trong ñoù coù caùc daáu hieäu khôûi saéc 
môùi trong taêng tröôûng kinh teá vaø 
thöông maïi khu vöïc vaø toaøn caàu. 
Thöïc teá ñoù ñaët nhöõng ngöôøi cheøo 
laùi con thuyeàn APEC tröôùc troïng 
traùch phaûi chung tay haønh ñoäng 
nhaèm taïo böôùc chuyeån bieán maïnh 
meõ hôn cho Dieãn ñaøn, töø ñoù mang 
laïi lôïi ích thieát thöïc cho ngöôøi daân 
vaø doanh nghieäp. Vì leõ ñoù, baïn 
beø quoác teá nhìn nhaän Naêm APEC 
Vieät Nam 2017 vöøa laø thöû thaùch, 

vöøa laø cô hoäi lôùn ñeå thuùc ñaåy taêng 
tröôûng vaø lieân keát ôû chaâu AÙ - Thaùi 
Bình Döông vaø treân theá giôùi, goùp 
phaàn duy trì hoøa bình, oån ñònh vaø 
phaùt trieån trong moät theá giôùi ñaày 
bieán ñoäng.
APEC 2017 - Taàm nhìn 
chieán löôïc cuûa ñoái ngoaïi 
Vieät Nam 

Naêm APEC 2017 laø cô hoäi quan 
troïng ñeå khaúng ñònh baûn lónh vaø trí 
tueä cuûa ñoái ngoaïi Vieät Nam, ñaëc bieät 
laø coâng taùc ñoái ngoaïi ña phöông 
trong giai ñoaïn ñaát nöôùc hoäi nhaäp 
quoác teá saâu roäng. Thaønh coâng cuûa 
Naêm APEC 2006 vaø uy tín quoác teá 
ngaøy caøng cao qua vieäc ñaûm nhaän 
toát caùc troïng traùch ôû nhieàu toå chöùc, 
dieãn ñaøn nhöõng naêm qua ñaõ giuùp 
Vieät Nam böôùc vaøo Naêm APEC 
2017 vôùi moät taâm theá môùi. 

Khoâng phaûi ngaãu nhieân maø 
chuû ñeà “Taïo ñoäng löïc môùi, cuøng 
vun ñaép töông lai chung” cuûa Naêm 
APEC 2017 ñöôïc baïn beø, ñoái taùc 
ñaùnh giaù cao vaø ñoàng loøng höôûng 
öùng. Treân cô sôû tieáp noái caùc thaønh 
quaû cuûa hôïp taùc APEC thôøi gian 
qua, Vieät Nam ñeà ra boán öu tieân lôùn 
veà thuùc ñaåy taêng tröôûng beàn vöõng, 
saùng taïo vaø bao truøm; ñaåy maïnh 
lieân keát kinh teá saâu roäng; naâng cao 
naêng löïc caïnh tranh vaø saùng taïo 
cuûa caùc doanh nghieäp sieâu nhoû, 
nhoû vaø vöøa trong kyû nguyeân soá; vaø 
taêng cöôøng an ninh löông thöïc vaø 
noâng nghieäp beàn vöõng thích öùng 
vôùi bieán ñoåi khí haäu. Ñaây laø nhöõng 
noäi dung ñaùp öùng ñöôïc quan taâm 
vaø lôïi ích cuûa caùc neàn kinh teá thaønh 
vieân, phuø hôïp vôùi xu theá chung 
trong hôïp taùc quoác teá, ñoàng thôøi 

cuõng phaûn aùnh roõ yeâu caàu phaùt 
trieån kinh teá - xaõ hoäi cuûa nöôùc ta 
trong giai ñoaïn môùi. 

Vieäc xaùc ñònh ñuùng chuû ñeà, 
öu tieân vaø caùc höôùng hôïp taùc cuûa 
APEC 2017 theå hieän roõ taàm nhìn 
chieán löôïc cuûa ñoái ngoaïi Vieät Nam. 
Tröôùc heát, ñoù laø taàm nhìn veà moät 
chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông hoøa bình, 
oån ñònh vaø phaùt trieån naêng ñoäng, 
tieáp tuïc laø ñaàu taøu cuûa taêng tröôûng 
vaø lieân keát kinh teá khu vöïc vaø toaøn 
caàu. Trong ñoù, Dieãn ñaøn APEC, 
Coäng ñoàng ASEAN, caùc cô cheá 
hôïp taùc tieåu vuøng Meâ Koâng, caùc 
hieäp ñònh thöông maïi töï do (FTA) 
nhieàu beân vaø song phöông… cuøng 
phaùt trieån vaø boå trôï laãn nhau, hình 
thaønh moät caáu truùc khu vöïc beàn 
vöõng, toaøn dieän. Taàm nhìn chieán 
löôïc ñoù xuaát phaùt töø nieàm tin maïnh 
meõ laø theá kyû XXI caàn ñöôïc ñònh 
hình bôûi tö duy bình ñaúng, cuøng coù 
lôïi vaø caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa 
luaät phaùp quoác teá, chöù khoâng phaûi 
loái nhìn theo kieåu "keû ñöôïc, ngöôøi 
maát", nhaát laø trong hôïp taùc kinh teá, 
thöông maïi vaø ñaàu tö. Taát caû caùc 
nöôùc khu vöïc, duø coù hay khoâng 
laø thaønh vieân APEC, ñeàu chia seû 
lôïi ích chung trong vieäc xaây döïng 
quan heä ñoái taùc chaâu AÙ - Thaùi Bình 
Döông vì phaùt trieån beàn vöõng vaø 
bao truøm trong theá kyû XXI.

Thöù hai, caùc hoaït ñoäng cuûa 
APEC naêm nay phaûi taïo ra nhöõng 
ñoäng löïc môùi ñeå thuùc ñaåy taêng 

Naêm APEC 2017: 

Taàm nhìn vaø vò theá môùi 
cuûa Vieät Nam

Phaïm BìNh miNh, UÛy vieân Boä Chính trò, Phoù Thuû töôùng Chính phuû, 
Boä tröôûng Boä Ngoaïi giao, Chuû tòch UÛy ban Quoác gia aPEC 2017
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tröôûng vaø naâng lieân keát kinh teá khu 
vöïc leân moät taàm cao môùi, khaúng 
ñònh laø Dieãn ñaøn vì ngöôøi daân vaø 
doanh nghieäp. APEC caàn coù theâm 
xung löïc cho taêng tröôûng chaát löôïng, 
caûi caùch cô caáu, phaùt trieån bao truøm 
veà kinh teá - taøi chính - xaõ hoäi, taêng 
cöôøng keát noái, phaùt trieån caùc chuoãi 
giaù trò toaøn caàu, hôïp taùc trong caùc 
vaán ñeà kinh teá - thöông maïi theá heä 
môùi…. Ñoàng thôøi, nhu caàu caáp baùch 
nöõa laø ñaåy nhanh noã löïc hoaøn taát 
caùc Muïc tieâu Boâ-go, duy trì ñaø lieân 
keát khu vöïc trong caùc khuoân khoå 
nhö Ñoái taùc kinh teá xuyeân Thaùi Bình 
Döông (TPP), Ñoái taùc kinh teá toaøn 
dieän khu vöïc (RCEP)…, höôùng tôùi 
hình thaønh Khu vöïc thöông maïi töï 
do toaøn chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông 
(FTAAP). 

Thöù ba, naêm 2017 coøn ñöôïc kyø 
voïng seõ tieáp tuïc khaúng ñònh vai troø 
cuûa APEC laø dieãn ñaøn khôûi xöôùng 
yù töôûng, ñònh höôùng vaø ñieàu phoái 
lieân keát kinh teá, qua ñoù thuùc ñaåy 
xaây döïng moät caáu truùc khu vöïc beàn 
vöõng, minh baïch, coù khaû naêng thích 
öùng cao, baûo ñaûm tính boå trôï, haøi 
hoøa cuûa caùc cô cheá ña taàng naác. 
Ñaïi dieän 39% daân soá theá giôùi, ñoùng 
goùp 57% GDP vaø 49% thöông maïi 
toaøn caàu, APEC cuõng caàn tieáp tuïc 
phaùt huy vai troø tieân phong trong 
caùc noã löïc toaøn caàu veà phaùt trieån 
beàn vöõng vaø öùng phoù vôùi bieán ñoåi 
khí haäu, thuùc ñaåy heä thoáng thöông 
maïi ña phöông, xöû lyù caùc thaùch 
thöùc chung nhö taùc ñoäng traùi chieàu 
cuûa toaøn caàu hoùa vaø coâng ngheä soá, 
baát bình ñaúng gia taêng... 

Thöù tö, sau 28 naêm hình thaønh 
vaø phaùt trieån, ñaây coøn laø thôøi ñieåm 
quan troïng ñeå ñònh hình Taàm nhìn 
cuûa APEC sau naêm 2020. Taàm 
nhìn ñoù caàn xaùc ñònh roõ caùc muïc 
tieâu, höôùng ñi daøi haïn vaø caùc truï 
coät hôïp taùc cho Dieãn ñaøn trong 
10 - 15 naêm tôùi. Vieäc phaùt huy tinh 
thaàn hôïp taùc bình ñaúng, cuøng coù 
lôïi, töï nguyeän vaø khoâng raøng buoäc 
laø caàn thieát ñeå baûo ñaûm söï naêng 

ñoäng, tính haáp daãn cuûa Dieãn ñaøn 
trong moät khu vöïc raát ña daïng veà 
lòch söû, vaên hoùa vaø trình ñoä phaùt 
trieån. Cuøng vôùi ñoù, vai troø daãn daét 
cuûa APEC trong tieán trình ñònh hình 
caáu truùc cuõng nhö quaûn trò khu vöïc 
vaø toaøn caàu caàn ñöôïc ñònh roõ. 

Vôùi yù nghóa ñoù, Naêm APEC 
2017 höùa heïn seõ taïo ñoäng löïc môùi 
cho Dieãn ñaøn. Ñaây cuõng laø cô hoäi 
lôùn ñeå Vieät Nam goùp phaàn ñònh 
hình töông lai khoâng chæ cuûa APEC 
maø caû caáu truùc kinh teá khu vöïc. 
APEC 2017 moät laàn nöõa khaúng 
ñònh ñoái ngoaïi ña phöông laø choã 
döïa quan troïng cuûa caùc quoác gia, 
lôùn cuõng nhö nhoû, ñeå thuùc ñaåy lôïi 
ích vaø ñeà cao vò theá trong moät theá 
giôùi toaøn caàu hoùa saâu roäng.

Vò theá gia taêng, lôïi ích 
thieát thöïc 

Ñoái vôùi Vieät Nam, APEC laø moät 
trong nhöõng dieãn ñaøn ña phöông 
quan troïng vaø mang laïi nhieàu lôïi 
ích thöïc chaát nhaát. Dieãn ñaøn hoäi tuï 
13 trong soá 25 ñoái taùc chieán löôïc 
vaø ñoái taùc toaøn dieän, vaø nhieàu ñoái 
taùc kinh teá, thöông maïi haøng ñaàu 
cuûa Vieät Nam. 18 thaønh vieân APEC 
laø caùc ñoái taùc quan troïng trong caùc 
FTA song phöông vaø nhieàu beân 
cuûa nöôùc ta. Caùc thaønh vieân APEC 
chieám tôùi 78% voán ñaàu tö tröïc tieáp 
nöôùc ngoaøi, 75% thöông maïi haøng 
hoùa, 38% vieän trôï phaùt trieån chính 
thöùc vaø 79% löôïng khaùch du lòch 
quoác teá cuûa Vieät Nam. Khoaûng 

80% du hoïc sinh Vieät Nam ôû nöôùc 
ngoaøi ñang hoïc taäp taïi caùc neàn kinh 
teá thaønh vieân APEC.

Do ñoù, Naêm APEC 2017 laø moät 
troïng taâm ñoái ngoaïi cuûa Vieät Nam 
vaø laø ñoùng goùp quan troïng nhaát cuûa 
nöôùc ta ñoái vôùi hôïp taùc APEC trong 
giai ñoaïn hoäi nhaäp quoác teá saâu 
roäng. Cuøng vôùi vieäc ñaûm nhaän vai 
troø Chuû tòch ASEAN naêm 2020 vaø 
öùng cöû vaøo Hoäi ñoàng baûo an Lieân 
hôïp quoác nhieäm kyø 2020 - 2021 
cuõng nhö caùc noã löïc hoaøn taát caùc 
cam keát gia nhaäp WTO vaøo naêm 
2018, vieäc toå chöùc thaønh coâng 
Naêm APEC 2017 seõ goùp phaàn 
hieän thöïc hoùa moät chuû tröông raát 
quan troïng cuûa Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn 
quoác laàn thöù XII laø “naâng cao chaát 

löôïng, hieäu quaû coâng taùc ñoái ngoaïi 
ña phöông, chuû ñoäng vaø tích cöïc 
ñoùng goùp xaây döïng, ñònh hình caùc 
cô cheá ña phöông” . 

Söï uûng hoä vaø tham gia tích 
cöïc cuûa caùc neàn kinh teá thaønh 
vieân APEC, caùc toå chöùc khu vöïc 
vaø quoác teá ñoái vôùi caùc noã löïc cuûa 
APEC 2017 seõ laø moät ñoøn baåy 
giuùp Vieät Nam phaùt huy “söùc maïnh 
meàm”. Khoâng phaûi ngaãu nhieân maø 
Vieät Nam trôû thaønh nöôùc chuû nhaø 
APEC ñaàu tieân ñöôïc môøi tham döï 
caùc cuoäc hoïp cuûa Nhoùm G-20 trong 
naêm nay. Ñieàu ñoù theå hieän söï tin 
caäy, ñaùnh giaù cao cuûa baïn beø quoác 
teá ñoái vôùi nhöõng saùng kieán, yù töôûng 
hôïp taùc vöôït leân treân taàm khu vöïc 
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maø Vieät Nam ñaõ ñeà xuaát cho APEC. 
Roõ raøng, caùc hoaït ñoäng Naêm APEC 
2017 ñaõ vaø seõ goùp phaàn khaúng 
ñònh vai troø ngaøy caøng quan troïng 
cuûa Dieãn ñaøn cuõng nhö vò theá xöùng 
ñaùng cuûa Vieät Nam trong quaûn trò 
khu vöïc vaø toaøn caàu. 

Caùc hoaït ñoäng trong naêm 2017 
coøn laø cô hoäi ñeå nöôùc ta ñöa caùc 
khuoân khoå quan heä ñoái taùc ñaõ 
ñöôïc xaùc laäp ñi vaøo chieàu saâu oån 
ñònh, beàn vöõng, ñaëc bieät laø taêng 
cöôøng ñan xen lôïi ích daøi haïn vôùi 
caùc thaønh vieân APEC chuû choát. 
Trong dòp Tuaàn leã Caáp cao APEC 
vaøo thaùng 11 tôùi, döï kieán seõ dieãn 
ra nhieàu cuoäc gaëp, chuyeán thaêm 
chính thöùc cuûa caùc nhaø Laõnh ñaïo 
caáp cao APEC tôùi Vieät Nam, nhaèm 
laøm saâu saéc hôn nöõa quan heä song 
phöông vaø söï phoái hôïp trong caùc 
vaán ñeà khu vöïc vaø quoác teá. 

Töø goùc ñoä kinh teá - xaõ hoäi, vieäc 
thuùc ñaåy hoaøn thaønh caùc Muïc tieâu 
Boâ-go vaø trieån khai caùc chieán löôïc, 
keá hoaïch haønh ñoäng cuûa APEC 
cuøng noã löïc cuûa nöôùc ta nhaèm 
hoaøn taát caùc cam keát trong caùc 
hieäp ñònh FTA cuûa ASEAN seõ goùp 
phaàn taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy caûi 
caùch, taùi cô caáu kinh teá, chuyeån 
ñoåi moâ hình taêng tröôûng, caûi thieän 
moâi tröôøng kinh doanh vaø ñaàu tö ôû 
nöôùc ta. Ñoù laø tieàn ñeà ñeå hieän thöïc 
hoùa quyeát taâm xaây döïng Chính 
phuû lieâm chính, kieán taïo phaùt trieån, 
haønh ñoäng, phuïc vuï ngöôøi daân vaø 
doanh nghieäp.

Ñoái vôùi caùc ñòa phöông vaø 
doanh nghieäp, khoaûng 200 hoaït 
ñoäng cuûa APEC trong naêm 2017 
ñaõ vaø seõ mang laïi nhieàu cô hoäi hôïp 
taùc, kinh doanh, ñaàu tö, du lòch... 
Rieâng Tuaàn leã Caáp cao APEC taïi 
Ñaø Naüng döï kieán coù khoaûng 10.000 
ñaïi bieåu, doanh nghieäp haøng ñaàu 
khu vöïc vaø quoác teá cuøng caùc taäp 
ñoaøn truyeàn thoâng lôùn tham döï. Ñoù 
laø cô hoäi hieám coù ñeå quaûng baù hình 
aûnh moät Vieät Nam ñoåi môùi, naêng 
ñoäng cuõng nhö lôïi theá so saùnh cuûa 
caùc ñòa phöông, vuøng mieàn treân 
caû nöôùc. Ñaây cuõng laø dòp ñeå caùc 
Boä, ngaønh, ñòa phöông vaø doanh 
nghieäp maøi duõa naêng löïc hoäi nhaäp 
quoác teá, goùp phaàn ñaåy maïnh vaên 
hoùa hoäi nhaäp cuûa ñaát nöôùc. 

Ñeán nay, coù theå noùi caùc hoaït 
ñoäng cuûa APEC ñaõ dieãn ra suoân 
seû, ñaït muïc tieâu ñeà ra. Ñoù laø 
nhôø coù söï chung söùc ñoàng loøng, 
vaøo cuoäc cuûa taát caû caùc caáp, 
caùc ngaønh töø trung öông ñeán 
ñòa phöông cuõng nhö coäng ñoàng 
doanh nghieäp, caùc chuyeân gia, 
hoïc giaû vaø ngöôøi daân. Vôùi theá vaø 
löïc môùi cuûa ñaát nöôùc sau hôn 30 
naêm Ñoåi môùi, vôùi söï uûng hoä, giuùp 
ñôõ quyù baùu cuûa baïn beø vaø ñoái taùc, 
chaéc chaén Naêm APEC Vieät Nam 
2017 seõ thaønh coâng toát ñeïp, goùp 
phaàn phuïc vuï thieát thöïc caùc lôïi ích 
phaùt trieån vaø an ninh cuûa chuùng ta, 
ñoàng thôøi khaúng ñònh taàm nhìn vaø 
vò theá môùi cuûa ñaát nöôùc. 

Theo http://www.mofahcm.gov.vn

Theo Boä Coâng Thöông, APEC 
2017 höùa heïn seõ môû ra cô hoäi 

naâng cao vò theá cuûa Vieät Nam treân 
tröôøng quoác teá, ñaåy maïnh quan heä 
giöõa Vieät Nam vôùi caùc ñoái taùc song 
phöông, ñoàng thôøi laø cô hoäi toát ñeå 
caùc doanh nghieäp Vieät Nam tìm 
kieám ñoái taùc kinh doanh.
Naâng cao vò theá cuûa Vieät 
Nam

APEC ra ñôøi caùch ñaây gaàn 3 thaäp 
kyû vaø coù 21 neàn kinh teá thaønh vieân. 
Vieät Nam môùi gia nhaäp dieãn ñaøn naøy 
ñöôïc gaàn 20 naêm, nhöng ñaây ñaõ laø 
laàn thöù hai Vieät Nam ñöôïc choïn laø 
quoác gia toå chöùc caùc söï kieän APEC. 
Ñieàu naøy cho thaáy söï tín nhieäm cao 
cuûa coäng ñoàng quoác teá ñoái vôùi Vieät 
Nam.

Vieäc toå chöùc thaønh coâng hoäi 
nghò APEC 2017 ñöôïc kyø voïng seõ 
khoâng chæ ñem laïi cho Vieät Nam 
nhöõng ñaùnh giaù cao trong coâng 
taùc toå chöùc, maø coøn theå hieän vai 
troø ngöôøi daãn ñöôøng cuûa Vieät Nam 
trong dieãn ñaøn vaøo moät thôøi ñieåm 
theá giôùi ñoái maët nhieàu thaùch thöùc 
kinh teá vaø chính trò.

Moät phaàn do nhöõng lôïi ích cuûa 
toaøn caàu hoùa chöa ñöôøng phaân boá 
ñoàng ñeàu, chuû nghóa daân tuùy ñang 
noåi leân ôû nhieàu quoác gia, ñaëc bieät 
laø Myõ vaø chaâu AÂu. Ñieàu naøy ñöôïc 
theå hieän roõ neùt qua hai söï kieän lôùn 
cuûa naêm 2016 laø vieäc cöû tri Anh boû 
phieáu choïn rôøi boû Lieân minh Chaâu 
AÂu (EU), hay coøn goïi laø Brexit, vaø 
cöû tri Myõ choïn oâng Donald Trump 
laøm Toång thoáng.

Thôøi gian qua, nhieàu ñònh cheá lôùn 
nhö Quyõ Tieàn teä Quoác teá (IMF) ñaõ 
caûnh baùo veà nhöõng ruûi ro maø söï noåi 
leân cuûa chuû nghóa baûo hoä coù theå ñaët 
ra cho neàn kinh teá toaøn caàu. Trong 
baùo caùo coâng boá ngaøy 9/5, IMF noùi 
raèng baûo hoä thöông maïi seõ laø moät 
nhaân toá ñe doïa taêng tröôûng kinh teá 
chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông trong naêm 
2017.

Trong boái caûnh nhö vaäy, Vieät 
Nam vôùi vai troø chuû nhaø APEC 2017 
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Ñaêng cai APEC 2017 
mang laïi gì cho Vieät Nam?
Vôùi cöông vò nöôùc chuû nhaø ñaêng cai caùc hoaït ñoäng cuûa 
Dieãn ñaøn Hôïp taùc kinh teá chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông (APEC) 
naêm 2017, Vieät Nam coù theå ñaït ñöôïc nhieàu lôïi ích veà chính 
trò vaø kinh teá.

ñeà xuaát chuû ñeà hoaït ñoäng cho naêm 
APEC 2017 laø “Taïo ñoäng löïc môùi, 
cuøng vun ñaép töông lai chung”, vôùi 
muïc ñích thuùc ñaåy taêng tröôûng thoâng 
qua hôïp taùc kinh teá saâu roäng hôn vaø 
taêng cöôøng hoäi nhaäp trong khu vöïc 
chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông. 

Cuï theå, Boä Coâng Thöông cho 
bieát Vieät Nam ñaõ xaây döïng vaø ñöôïc 
caùc neàn kinh teá uûng hoä, thoáng nhaát 
4 öu tieân hôïp taùc cuûa naêm APEC 
2017, bao goàm: thuùc ñaåy taêng 
tröôûng beàn vöõng, saùng taïo vaø bao 
truøm; thuùc ñaåy lieân keát kinh teá khu 
vöïc saâu roäng; naâng cao naêng löïc 
caïnh tranh vaø saùng taïo cuûa caùc 
doanh nghieäp sieâu nhoû, nhoû vaø vöøa; 
taêng cöôøng an ninh löông thöïc vaø 
noâng nghieäp beàn vöõng, öùng phoù vôùi 
bieán ñoåi khí haäu. 

Vôùi chuû ñeà vaø nhöõng öu tieân 
nhö treân, APEC 2017 vôùi söï chuû trì 
vaø daãn daét cuûa Vieät Nam döï kieán 
seõ ñöa ra nhöõng saùng kieán, bieän 
phaùp vaø chính saùch cuï theå, thieát 
thöïc nhaèm taïo ra nhöõng lôïi ích gaén 
lieàn vôùi ngöôøi daân vaø doanh nghieäp 
trong khu vöïc.

“Naêm APEC Vieät Nam 2017 ñeán 
nay môùi ñi ñöôïc gaàn moät nöûa chaëng 
ñöôøng. Tuy nhieân, nhìn vaøo nhöõng gì 
ñaõ ñaït ñöôïc, baïn beø vaø ñoái taùc trong 
cuõng nhö ngoaøi Dieãn ñaøn ñeàu traân 
troïng, ñaùnh giaù cao töø coâng taùc toå 
chöùc chu ñaùo, chuyeân nghieäp, ñeán 
nhöõng ñeà xuaát, saùng kieán chuû ñoäng, 
tích cöïc cuûa Vieät Nam thuùc ñaåy hôïp 
taùc, lieân keát APEC”, Phoù thuû töôùng, 
Boä tröôûng Boä Ngoaïi giao Phaïm 
Bình Minh noùi trong moät baøi vieát veà 
APEC 2017.

Taêng cöôøng hôïp taùc song 
phöông

APEC laø dieãn ñaøn khu vöïc hoäi tuï 
caùc neàn kinh teá haøng ñaàu treân theá giôùi 
vaø laø dieãn ñaøn lieân keát kinh teá quy moâ 
lôùn nhaát chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông. 
Caùc neàn kinh teá trong dieãn ñaøn chieám 
toång coäng 39% daân soá theá giôùi, 59% 
GDP toaøn caàu, 48% thöông maïi quoác 
teá vaø chieám khoaûng 53% toång nguoàn 
voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (FDI) 
cuûa theá giôùi.

Hieän nay, 13 trong toång soá 15 
caùc hieäp ñònh thöông maïi töï do cuûa 
Vieät Nam laø vôùi 18 neàn kinh teá thaønh 
vieân APEC. 7 neàn kinh teá thaønh vieân 
APEC hieän naèm trong top 10 thò 
tröôøng xuaát khaåu lôùn nhaát cuûa Vieät 
Nam bao goàm Myõ, Trung Quoác, 
Nhaät Baûn, Haøn Quoác, Hoàng Koâng, 
Malaysia, vaø Singapore.

Vì vaäy, ngoaøi vieäc ñoùng goùp vaøo 
thaønh coâng chung cuûa hôïp taùc ña 
phöông APEC 2017, Vieät Nam seõ 
coù cô hoäi ñöa moái quan heä song 
phöông vôùi caùc neàn kinh teá thaønh 
vieân APEC leân moät taàm cao môùi 
vôùi chieàu saâu vaø hieäu quaû hôn nöõa. 

Ngoaøi ra, ñaây cuõng laø cô hoäi tieáp 
xuùc song phöông vôùi caùc thaønh vieân 
nhaèm trao ñoåi caùc phöông höôùng 
veà chieán löôïc, bieän phaùp cuï theå laøm 
saâu saéc hôn caùc quan heä, hôïp taùc 
ñeå baét kòp vôùi nhöõng chuyeån bieán 
nhanh choùng hieän nay cuûa neàn 
chính trò-kinh teá theá giôùi ñoàng thôøi 
ñaåy maïnh söï phoái hôïp, ñoàng thuaän, 
naâng taàm aûnh höôûng cuûa nhau taïi 
caùc dieãn ñaøn ña phöông khu vöïc vaø 
quoác teá, trong ñoù coù APEC, ASEAN, 
ASEM, WTO…

Cô hoäi cho doanh nghieäp 
Vieät Nam

Theo ñaùnh giaù cuûa Boä Coâng 
Thöông, vôùi quy moâ vaø taàm quan 
troïng cuûa mình, APEC khuyeán khích 
vaø thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp uy tín 
haøng ñaàu theá giôùi sang laøm aên, kinh 
doanh vaø ñaàu tö vaøo Vieät Nam, taïo ra 
cô hoäi “vaøng” cho doanh nghieäp Vieät 
Nam khai thaùc vaø phaùt trieån.

Thöù nhaát, APEC 2017 seõ mang laïi 
cô hoäi toát cho doanh nghieäp Vieät Nam 
ñeå taùc ñoäng tích cöïc vaøo vieäc thay ñoåi 
theå cheá, chính saùch. Vôùi hôn 200 söï 
kieän lôùn nhoû, 8 hoäi nghò boä tröôûng, caáp 
boä tröôûng, töông ñöông boä tröôûng vaø 
ñaëc bieät laø söï kieän ñöôïc mong chôø 
nhaát vôùi phía doanh nghieäp laø hoäi nghò 
thöôïng ñænh doanh nghieäp APEC taïi 
Ñaø Naüng, APEC 2017 seõ luoân coù caùc 
hoaït ñoäng töông taùc gaàn guõi, thieát thöïc 
giöõa doanh nghieäp vôùi caùc quan chöùc 
cao caáp, caùc nhaø hoaïch ñònh chính 
saùch. Chính söï töông taùc naøy vaø cuøng 
vôùi söï quan taâm, laéng nghe cuûa caùc 
nhaø hoaïch ñònh chính saùch seõ chuyeån 
hoùa thaønh nhöõng chính saùch, nhöõng 
cam keát cuûa APEC ñem laïi taùc ñoäng 
thuaän lôïi cho quaù trình saûn xuaát kinh 
doanh cuûa doanh nghieäp. 

Thöù hai, söï hoäi tuï cuûa caùc neàn 
kinh teá naêng ñoäng haøng ñaàu khu vöïc 
vaø theá giôùi nhö Myõ, Nhaät, Haøn Quoác, 
Australia… cuøng hôn 1.000 doanh 
nghieäp quoác teá thuoäc caùc thaønh vieân 
APEC ñeán Vieät Nam trong dòp dieãn 
ra söï kieän APEC 2017 seõ mang laïi 
nhieàu cô hoäi ñeå keát noái caùc doanh 
nghieäp Vieät Nam vôùi caùc doanh 
nghieäp haøng ñaàu theá giôùi vaø tìm kieám 
cô hoäi hôïp taùc laøm aên. Chính vì vaäy, 
Naêm APEC 2017 ñöôïc coi laø thôøi 
ñieåm coù aûnh höôûng tích cöïc tôùi caùc 
doanh nghieäp Vieät nhaèm töông taùc 
vôùi cô quan chöùc naêng, taùc ñoäng vaøo 
caùc theå cheá, chính saùch cuõng nhö 
ñeå hoïc taäp kinh nghieäm, quaûng baù 
hình aûnh vaø taïo döïng quan heä hôïp 
taùc kinh doanh vôùi caùc ñoái taùc phaùt 
trieån hôn trong khu vöïc. 

an huy http://vneconomy.vn
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Hoäi nghò APEC/SCSC1 vôùi söï 
tham gia cuûa gaàn 100 ñaïi bieåu 

quoác teá, ñeán töø 21 neàn kinh teá thaønh 
vieân APEC, taäp trung baøn thaûo caùc 
noäi dung: Ñaåy maïnh hoaït ñoäng tieâu 
chuaån, ñaùnh giaù söï phuø hôïp nhaèm 
thuùc ñaåy thuaän lôïi hoùa thöông maïi 
trong khu vöïc APEC, ñaët troïng taâm 
thuùc ñaåy neàn kinh teá soá trong boái 
caûnh ñang dieãn ra cuoäc caùch maïng 
coâng nghieäp laàn thöù 4; Chia seû caùc 
thöïc haønh quy phaïm toát (GRP) giöõa 
caùc thaønh vieân, trong ñoù nhaán maïnh 
vieäc thuùc ñaåy phaùt trieån haï taàng tieâu 
chuaån, ño löôøng, chaát löôïng quoác 
gia trong ñoù taäp trung vaøo nhöõng 
öu tieân nhö vaán ñeà an toaøn thöïc 
phaåm, baûo veä moâi tröôøng vaø phaùt 
trieån thaønh phoá thoâng minh.

Baøn bieän phaùp kyõ thuaät hoã trôï 
doanh nghieäp sieâu nhoû, nhoû vaø vöøa 
(MSME) tham gia vaøo chuoãi cung 
öùng toaøn caàu; Taêng cöôøng phoái hôïp 
giöõa caùc thaønh vieân trong khuoân 
khoå hoaït ñoäng WTO/TBT-SPS, giöõa 
SCSC vaø caùc toå chöùc quoác teá, khu 
vöïc: Toå chöùc tieâu chuaån hoùa quoác 
teá - ISO, UÛy ban kyõ thuaät Ñieän quoác 

teá - IEC, Dieãn ñaøn Tieâu chuaån Chaâu 
AÙ - Thaùi Bình Döông - PASC, Hieäp 
hoäi coâng nhaän phoøng thöû nghieäm 
Chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông - APLAC, 
Dieãn ñaøn Ño löôøng phaùp ñònh Chaâu 
AÙ - Thaùi Bình Döông APMLF.

Ngoaøi ra, caùc ñaïi bieåu cuõng taäp 
trung baøn thaûo, chia seû thoâng tin 
veà hoaït ñoäng aùp duïng tieâu chuaån, 
chöùng nhaän, ñoåi môùi coâng ngheä, 
giaùo duïc tieâu chuaån trong tröôøng 
hoïc…

Ñaëc bieät, vôùi tö caùch chuû nhaø, 
ñoaøn Vieät Nam ñaõ tích cöïc, chuû 
ñoäng ñöa ra Saùng kieán veà “Chia 
seû thöïc haønh toát veà vieäc xaây döïng, 
aùp duïng tieâu chuaån vaø ñaùnh giaù söï 
phuø hôïp ñoái vôùi hoaït ñoäng phaùt trieån 
Ñoâ thò thoâng minh trong khu vöïc 
APEC”. Saùng kieán naøy taäp trung 
vaøo vieäc caùc neàn kinh teá thaønh vieân 
APEC chia seû kinh nghieäm thöïc teá, 
trao ñoåi thoâng tin vaø thaûo luaän veà 
vai troø vaø ñònh höôùng cuûa hoaït ñoäng 
tieâu chuaån hoùa trong töông lai nhaèm 
phuïc vuï phaùt trieån ñoâ thò thoâng minh 
trong khu vöïc APEC. 

(Theo: VietQ)

Ñaåy maïnh hoaït ñoäng tieâu 
chuaån, ñaùnh giaù söï phuø hôïp 
trong khu vöïc APEC
Hoäi nghò thöôøng nieân cuûa Tieåu ban Tieâu chuaån vaø Ñaùnh 
giaù söï phuø hôïp (APEC/SCSC 1) ñaõ dieãn ra taïi Thaønh phoá 
Nha Trang, tænh Khaùnh Hoøa trong hai ngaøy 20 vaø 21 thaùng 
2 naêm 2017. Toång cuïc Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng, Boä 
Khoa hoïc vaø Coâng ngheä ñaûm nhieäm vai troø Chuû tòch cuûa 
APEC/SCSC 2017.

Trong caùc Baûn tin 
65 vaø 66, nhieàu 
thoâng tin veà Caùch 
maïng coâng nghieäp 
laàn thöù 4 (Coâng 
nghieäp 4.0) ñaõ ñöôïc 
giôùi thieäu. Döôùi ñaây 
laø moät soá thoâng 
tin veà Thaønh phoá 
thoâng minh.

Thaønh phoá thoâng minh ñöôïc 
hieåu laø söï hoäi tuï cuûa caùc yeáu 
toá: cô sôû haï taàng hieäu quaû, 
moâi tröôøng soáng thaân thieän 
vaø phaùt trieån Kinh teá - Xaõ hoäi 
beàn vöõng.

Trong moät vaøi naêm trôû laïi ñaây 
khaùi nieäm Thaønh phoá thoâng 

minh (Smart City) ngaøy caøng trôû 
neân phoå bieán, ñöôïc tuyeân truyeàn 
roäng raõi treân phöông tieän thoâng 
tin ñaïi chuùng; nhieàu söï kieän, hoäi 
nghò, hoäi thaûo ñeà caäp ñeán Thaønh 
phoá thoâng minh dieãn ra treân caû 
nöôùc, moät soá tænh thaønh ñaõ chuû 
ñoäng laäp keá hoaïch, ñeà aùn xaây 
döïng Thaønh phoá thoâng minh nhö 
Ñaø Naüng, Bình Döông TP.HCM, 
Ñaø Laït… Vaäy theá naøo laø moät thaønh 
phoá thoâng minh?. Caâu hoûi hoaøn 
toaøn töï nhieân, nhöng cho ñeán nay 
vaãn chöa coù moät ñònh nghóa thoáng 
nhaát theá naøo laø Thaønh phoá thoâng 
minh, maø chæ xaùc ñònh ñaây laø moät 
khaùi nieäm môû.

Thaønh phoá thoâng minh ñöôïc 
hieåu laø söï hoäi tuï cuûa caùc yeáu toá: cô 
sôû haï taàng hieäu quaû, moâi tröôøng 
soáng thaân thieän vaø Phaùt trieån Kinh 
teá - Xaõ hoäi beàn vöõng, noù ñöôïc bieåu 
hieän qua neàn kinh teá hieän ñaïi, heä 
thoáng giao thoâng thoâng minh, quaûn 
lyù ñoâ thò thoâng minh, quaûn lyù naêng 
löôïng hieäu quaû, giaûm oâ nhieãm, 
taêng cöôøng an ninh, chaát löôïng 
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cuoäc soáng toát... cô sôû cuûa söï thoâng 
minh laø coâng ngheä thoâng tin truyeàn 
thoâng (ICT) giuùp cho caùc lónh vöïc 
vaän haønh, quaûn lyù, cung caáp dòch 
vuï ñoâ thò ñöôïc tieán haønh moät caùch 
thoâng minh, taêng tröôûng beàn vöõng.

Moät ví duï deã hieåu veà thaønh phoá 
thoâng minh nhö duøng caûm bieán ñeå 
quaûn lyù ñeøn ñöôøng, qua ñoù giuùp 
giaûm ñaùng keå möùc tieâu thuï naêng 
löôïng; hay söû duïng caûm bieán ñeå 
theo doõi tình hình roø ræ, thaát thoaùt 
nöôùc saïch nhaèm naâng cao hieäu 
quaû söû duïng nguoàn nöôùc caáp cho 
thaønh phoá; hoaëc giaùm saùt möùc oâ 
nhieãm trong khoâng khí ñeå kòp thôøi 
cung caáp thoâng tin caûnh baùo cho 
ngöôøi daân, nhaát laø nhöõng ngöôøi 
deã nhieãm beänh veà ñöôøng hoâ haáp 
kòp thôøi ñoái phoù; caûnh saùt cuõng coù 
theå duøng caûm bieán video ñeå theo 
doõi nghi phaïm trong ñaùm ñoâng; 
heä thoáng caûm bieán coù theå xaùc ñònh 
nhöõng khu vöïc giao thoâng ñang 
bò taéc ngheõn vaø göûi tín hieäu tôùi 
caùc baûng baùo chæ daãn ñieän töû treân 
ñöôøng phoá ñeå ngöôøi tham gia giao 
thoâng bieát, chuyeån höôùng sang 
tuyeán ñöôøng khaùc, giaûm thieåu keït 
xe; aùp duïng coâng ngheä môùi xöû lyù 
raùc thaûi, taùi taïo thaønh phaân boùn 
hay chaát ñoän cho saûn phaåm coâng 
nghieäp; phöông tieän giao thoâng 
hieän ñaïi khoâng phaùt khí thaûi gaây 
oâ nhieãm; söû duïng soå y baï ñieän töû, 
keát quaû khaùm beänh ñöôïc lieân keát, 
söû duïng lieân thoâng giöõa caùc beänh 
vieän trong thaønh phoá, giaûm thieåu 
chi phí vaø thôøi gian khaùm beänh 
cuûa beänh nhaân; caùc thuû tuïc haønh 
chính coâng ñeàu xöû lyù vaø giaûi quyeát 
tröïc tuyeán… 

Maëc duø coâng ngheä thoâng minh, 
phöông tieän thoâng minh, dòch 
vuï thoâng minh, heä thoáng thoâng 
minh… raát quan troïng, nhöng ñeå 

coù theå keát noái taát caû caùc thaønh toá 
treân thaønh moät heä thoáng chænh 
theå, vaän haønh nhòp nhaøng, phoái 
hôïp hieäu quaû thì caàn phaûi coù tieâu 
chuaån.

Tieâu chuaån kyõ thuaät giuùp taïo 
ra söï keát noái giöõa caùc boä phaän; 
Tieâu chuaån kyõ thuaät seõ giuùp ñaûm 
baùo chaát löôïng, an toaøn cuûa caùc 
saûn phaåm haøng hoùa, dòch vuï, heä 
thoáng khi ñöa vaøo khai thaùc, vaän 
haønh keát noái vôùi nhau; tieâu chuaån 
veà döõ lieäu seõ giuùp ñaûm baûo moät 
khuoân maãu döõ lieäu chuaån chung, 
thoáng nhaát aùp duïng cho moïi möùc 
ñoä, nhu caàu khai thaùc khaùc nhau, 
ñaûm baûo tính baûo maät thoâng tin 
truy caäp vaø khai thaùc; tieâu chuaån 
quaûn lyù taïo ra moät khuoân khoå giao 
tieáp chung, caùc thaønh toá khaùc 
nhau ñeàu coù moät ñònh daïng keát 
noái chung. Taát caû nhöõng ñieàu naøy 
raát coù yù nghóa cho caùc nhaø cung 
caáp dòch vuï, nhaø vaän haønh, cô 
quan quaûn lyù vaø ngöôøi khai thaùc 
ñeå coù moät ngoân ngöõ chung, moät 
caùch tieáp caän thoáng nhaát trong 
trieån khai aùp duïng, giao dòch, 
ñaùnh giaù, kieåm tra, quaûn lyù chaát 
löôïng, lieân keát phoái hôïp, chia seû 
khai thaùc chung.

Neáu thieáu tieâu chuaån, thì thaønh 
phoá thoâng minh seõ chæ laø nhöõng 
maûng saùng rôøi raïc, khoâng coù tính 
lieân keát, thieáu tính toång theå vaø taát 
nhieân laø seõ khoâng theå phaùt huy 
hieäu quaû cao nhaát cuûa moät ñoâ thò 
hieän ñaïi.

Nhaän thöùc ñöôïc ñieàu naøy, caùc 
toå chöùc tieâu chuaån quoác teá haøng 
ñaàu nhö ISO, IEC, ITU, CEN-
CENCELEC... ñaõ raát tích cöïc 
nghieân cöùu, trieån khai döï aùn xaây 
döïng tieâu chuaån quoác teá veà thaønh 
phoá thoâng minh, trong lónh vöïc tieâu 
chuaån chuyeân ngaønh cuûa hoï.

Thaùng 6/2015, Toå chöùc Tieâu 
chuaån hoùa Quoác teá (ISO) ñaõ thaønh 
laäp Nhoùm Tham vaán Chieán löôïc 
(SAG) tröïc thuoäc Ban Quaûn lyù Kyõ 
thuaät (TMB) xaây döïng chieán löôïc, 
ñònh höôùng phaùt trieån tieâu chuaån 
quoác teá ISO veà Smart City.

Beân caïnh ñoù, ISO coù caùc ban 
kyõ thuaät tieâu chuaån ISO/TC 268, 
TC 59/SC17, TC 163, TC 205, 
TC 242, ISO/IEC JTC1/SC1 taäp 
trung nghieân cöùu, xaây döïng caùc 
tieâu chuaån ISO veà thaønh phoá thoâng 
minh. Ñeán nay ISO ñaõ coù caùc tieâu 
chuaån cuï theå veà thaønh phoá thoâng 
minh nhö sau: ISO 37120, ISO/
TR 37150, ISO 37101, ISO 37102, 
ISO/TR 37121, ISO 37151, ISO 
37152… Noäi dung caùc tieâu chuaån 
naøy taäp trung vaøo vieäc ñònh hình 
vaø phaùt trieån beàn vöõng coäng ñoàng, 
ñöa ra caùc tieâu chí ñaùnh giaù chaát 
löôïng cuoäc soáng vaø dòch vuï cung 
caáp cho coäng ñoàng.

Trong thôøi gian qua, Laõnh ñaïo 
Toång cuïc Tieâu chuaån Ño löôøng 
Chaát löôïng raát quan taâm vaø chæ ñaïo 
saùt sao, ñaåy maïnh nghieân cöùu xaây 
döïng tieâu chuaån quoác gia veà thaønh 
phoá thoâng minh, taäp trung xaây döïng 
TCVN treân cô sôû tieâu chuaån quoác 
teá ISO, IEC, ITU… ñoàng thôøi cöû 
chuyeân gia tham gia saâu vaøo hoaït 
ñoäng kyõ thuaät vaøo ISO/TC 268, TC 
268/SC1, thuùc ñaåy tuyeân truyeàn 
phoå bieán aùp duïng tieâu chuaån veà 
thaønh phoá thoâng minh taïi Vieät Nam, 
taêng cöôøng lieân keát vôùi ñòa phöông 
nhaèm tìm hieåu mong muoán, nguyeän 
voïng vaø khoù khaên thöïc tieãn ñang 
gaëp phaûi, ñeå coù nhöõng ñeà xuaát giaûi 
phaùp hôïp lyù hoã trôï ñòa phöông veà 
coâng taùc tieâu chuaån hoùa, thuùc ñaåy 
moâ hình ñoâ thò thoâng minh phaùt trieån 
beàn vöõng vaø hoäi nhaäp. 
Theo Vuï Tieâu chuaån, Toång cuïc TCÑLCL

Vai troø cuûa tieâu chuaån hoùa 
trong phaùt trieån thaønh phoá thoâng minh
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Tieâu chuaån ISO môùi giuùp quaûn lyù 
phaùt trieån beàn vöõng cho coäng ñoàng
Laøm caùch naøo moät coäng ñoàng coù 

theå trôû neân beàn vöõng hôn? Caàn 
aùp duïng chieán löôïc gì? Moät tieâu 
chuaån ISO môùi seõ giuùp caùc coäng 
ñoàng traû lôøi nhöõng caâu hoûi naøy vaø 
coù ñöôïc moät khuoân khoå ñeå phaùt 
trieån beàn vöõng hôn, vôùi tính thích 
nghi cao hôn.

Laøm caùch naøo moät coäng ñoàng coù 
theå trôû neân beàn vöõng hôn? Caàn aùp 
duïng chieán löôïc gì? Moät tieâu chuaån 
ISO môùi seõ giuùp caùc coäng ñoàng traû 
lôøi nhöõng caâu hoûi naøy vaø coù ñöôïc 
moät khuoân khoå ñeå phaùt trieån beàn 
vöõng hôn, vôùi tính thích nghi cao 
hôn. Moät tieâu chuaån Quoác teá môùi, 
ISO 37101 - Phaùt trieån beàn vöõng 
coäng ñoàng - Heä thoáng quaûn lyù phaùt 
trieån beàn vöõng - Yeâu caàu höôùng daãn 
söû duïng, seõ giuùp caùc coäng ñoàng 
ñöa ra ñöôïc chieán löôïc phaùt trieån 
beàn vöõng döïa treân xem xeùt boái caûnh 
kinh teá, xaõ hoäi vaø moâi tröôøng. Tieâu 
chuaån naøy cuõng seõ giuùp caùc coäng 
ñoàng chuû ñoäng hôn vaø chöùng toû cho 
caùc beân quan taâm thaáy ñöôïc mình 
ñaõ coù moät heä thoáng quaûn lyù phuø hôïp.

AÙp duïng tieâu chuaån thaønh coâng 
seõ giuùp: Taïo laäp vaø xaây döïng söï 
ñoàng thuaän giöõa caùc coäng ñoàng veà 
phaùt trieån beàn vöõng; Caûi thieän tính 
beàn vöõng, thoâng minh vaø khaû naêng 
öùng phoù linh hoaït cho caùc chieán 

löôïc, chöông trình hoaëc keá hoaïch 
maø coäng ñoàng chòu traùch nhieäm 
thöïc hieän hoaëc naèm trong khu vöïc 
coù lieân quan; Caûi thieän moâi tröôøng 
ñòa phöông, taïo ra moâi tröôøng soáng 
haïnh phuùc hôn, laønh maïnh hôn cho 
caùc cö daân ñoàng thôøi xaây döïng neân 
moät coäng ñoàng coù khaû naêng löôøng 
tröôùc vaø thích nghi ñöôïc vôùi nhöõng 
thaûm hoïa töï nhieân, nhöõng cuù soác 
kinh teá vaø bieán ñoåi khí haäu.

Phöông phaùp tieáp caän ña taùc 
ñoäng. Tieâu chuaån ISO 37101 taäp 
trung vaøo caùc coäng ñoàng coù vai troø 
laøm böôùc ñeäm cho söï phaùt trieån beàn 
vöõng cuûa toaøn xaõ hoäi. Caùc coäng 
ñoàng goàm nhieàu thöïc theå vaø caù theå 
khaùc nhau cuøng sinh soáng, laøm vieäc 
vaø giao thieäp vôùi nhau. Do vaäy, vieäc 
caùc beân quan taâm cuøng tham gia toïa 
ñaøm hôïp taùc nhaèm tìm ra caùc giaûi 
phaùp beàn vöõng hôn seõ laø maáu choát 
khi aùp duïng tieâu chuaån.

OÂng Bernard Gindroz, Chuû tòch 
tieåu ban tieâu chuaån ISO/TC 268, 
Caùc thaønh phoá vaø coäng ñoàng beàn 
vöõng cho bieát: “Muïc ñích cuûa tieâu 

chuaån naøy laø giuùp coäng ñoàng coù keá 
hoaïch phaùt trieån beàn vöõng saün saøng 
vôùi moïi taùc ñoäng lieân quan. Ñieåm 
maáu choát laø phaûi thu huùt ñöôïc caøng 
nhieàu ngöôøi caøng toát cuøng tham gia 
thaûo luaän caùch xaây döïng chieán löôïc 
phaùt trieån beàn vöõng cho coäng ñoàng”.

Gioáng nhö caùc tieâu chuaån heä 
thoáng quaûn lyù chaát löôïng khaùc, tieâu 
chuaån ISO 37101 döïa treân chu trình 
caûi tieán lieân tuïc “Laäp keá hoaïch - 
Thöïc hieän - Kieåm tra - Haønh ñoäng”, 
nghóa laø ngöôøi aùp duïng tieâu chuaån 
caàn phaûi thöôøng xuyeân ñieàu chænh 
muïc tieâu vaø chieán löôïc cuûa mình ñeå 
ñaûm baûo khoâng ngöøng phaùt trieån.

Tieâu chuaån ISO 37101:2016 
ñöôïc bieân soaïn bôûi UÛy ban kyõ thuaät 
ISO/TC 268, Caùc thaønh phoá vaø coäng 
ñoàng beàn vöõng vôùi vaên phoøng thö kyù 
tröïc thuoäc Toå chöùc tieâu chuaån Phaùp 
AFNOR - moät thaønh vieân cuûa ISO. 
Tieâu chuaån coù theå ñöôïc cung caáp 
baèng caùch lieân heä cô quan thaønh 
vieân ISO ôû nöôùc baïn hoaëc taïi kho 
löu tröõ cuûa ISO. 

Theo iso.org
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Khoâng thieáu ví duï veà thaønh 
phoá thoâng minh, nhöng ñònh 
nghóa vaãn coøn khaù mô hoà.

Theá naøo laø moät thaønh phoá thoâng 
minh? Caâu hoûi hoaøn toaøn töï 

nhieân naøy khoâng deã coù caâu traû lôøi 
chuaån xaùc, duø thuaät ngöõ “thaønh 
phoá thoâng minh” ñaõ trôû neân phoå 
bieán khi nhieàu thaønh phoá lôùn treân 
theá giôùi tìm caùch aùp duïng coâng 
ngheä ñeå naâng cao chaát löôïng soáng 
cuûa cö daân, tröôùc aùp löïc ñoâ thò phaùt 
trieån quaù nhanh trong nhöõng naêm 
gaàn ñaây. Vì theá hai chöõ “thoâng 
minh” gaén lieàn thaønh phoá deã nhaän 
ñöôïc söï coå vuõ cuûa caû khu vöïc coâng 
laãn tö nhaân. Nhöng öùng duïng coâng 
ngheä ra sao ñeå thaønh phoá trôû neân 
“thoâng minh” coù theå hieåu raát roäng, 
ñoâi khi thaäm chí laø mô hoà. 

Moät ví duï deã hieåu veà thaønh phoá 
thoâng minh nhö duøng caûm bieán ñeå 
quaûn lyù ñeøn ñöôøng, qua ñoù giuùp 
giaûm ñaùng keå möùc tieâu thuï naêng 
löôïng.

Thaäm chí, ngöôøi ta coù theå ñöa 
ra nhöõng con soá cuï theå veà nhöõng 
lôïi ích ñaït ñöôïc töø nhöõng saùng kieán 
nhö vaäy - ñaïi loaïi nhö ñaõ tieát kieäm 
ñöôïc moät soá tieàn naøo ñoù trong 
khoaûng thôøi gian bao laâu.

Nhöõng ví duï ñieån hình khaùc coù 
theå gaëp laø: söû duïng caûm bieán ñeå 

theo doõi tình hình roø ræ nöôùc saïch 
nhaèm choáng thaát thoaùt nöôùc caáp 
cho thaønh phoá. Hoaëc giaùm saùt 
möùc oâ nhieãm trong khoâng khí ñeå 
kòp thôøi cung caáp thoâng tin caûnh 
baùo cho ngöôøi daân, nhaát laø nhöõng 
ngöôøi deã nhieãm beänh veà ñöôøng 
hoâ haáp kòp thôøi ñoái phoù. Caûnh saùt 
cuõng coù theå duøng caûm bieán video 
ñeå theo doõi nghi phaïm trong ñaùm 
ñoâng. Caûm bieán coù theå xaùc ñònh 

moät baõi ñoã xe ñaõ ñaày vaø göûi tín hieäu 
tôùi caùc baûng baùo chæ daãn ñieän töû 
treân ñöôøng phoá ñeå laùi xe bieát maø 
chuyeån höôùng sang ñieåm ñoã khaùc, 
khoûi ñi loøng voøng…
Thaønh phoá thoâng minh 
nhö laø nôi vui thuù

Raát nhieàu nhöõng ví duï veà thaønh 
phoá thoâng minh theå hieän lôïi ích 
maø coâng ngheä mang laïi, nhöng 
thaønh phoá thoâng minh coøn coù theå 
laø nôi vui thuù. Hoài cuoái naêm ngoaùi, 
thaønh phoá Briston (Anh) trang bò 
heä thoáng caûm bieán hoàng ngoaïi 
tuøy bieán tích hôïp cho ñeøn ñöôøng 
ñeå ghi laïi boùng cuûa nhöõng ngöôøi 
ñi boä ngang qua. Nhöõng caùi boùng 
sau ñoù ñöôïc chieáu trôû laïi thoâng 
qua ñeøn ñöôøng cho nhöõng ngöôøi 
ñi sau nhìn thaáy.

 Mang teân “Shadowing”, saùng 
kieán mang tính ngheä thuaät saép 
ñaët coâng coäng naøy ñaõ giaønh giaûi 
thöôûng Playable City Award ôû Anh, 
vaø ñöôïc thaûo luaän taïi hoäi nghò quoác 
teá môùi ñöôïc toå chöùc ôû thaønh phoá 
Ngaân Xuyeân (Trung Quoác) vôùi söï 
tham döï cuûa caùc chính trò gia vaø 
caùc chuyeân gia coâng ngheä treân 
khaép theá giôùi. Döï aùn ñöôïc xem 
nhö moät ví duï ñieån hình veà vieäc 
taïo ra trong thaønh phoá moät khoâng 
gian soáng môû, laäp trình ñöôïc, döïa 
treân maïng vieãn thoâng toác ñoä cao 
vaø caùc phaàn meàm cuøng phaàn cöùng 
môùi nhaát. Noù cho thaáy thaønh phoá 
thoâng minh khoâng ñôn thuaàn chæ 
laø tieát kieäm tieàn baïc, maø coù theå laø 
nôi haáp daãn vaø soáng vui veû.

“Nhieàu döï aùn thaønh phoá thoâng 
minh khoâng ñem laïi ngay lôïi töùc 
ñaàu tö (ROI)”, theo Carl Piva, phoù 

Thaønh phoá thoâng minh laø gì?

Nhöõng caùi boùng cuûa ngöôøi ñi tröôùc ñöôïc ghi 
laïi vaø chieáu xuoáng ñöôøng ñem laïi nieàm vui 
cho nhöõng ngöôøi ñi sau ngang qua coät ñeøn.

Thaønh phoá thoâng minh 
nghóa laø bieán döõ lieäu thu 
thaäp töø caûm bieán thaønh 
haønh ñoäng.
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chuû tòch caùc chöông trình chieán 
löôïc taïi TM Forum - moät hieäp 
hoäi phi lôïi nhuaän toaøn caàu bao 
goàm 950 toå chöùc thaønh vieân, coù 
muïc tieâu höôùng daãn nghieân cöùu 
chuyeån ñoåi kinh doanh soá, trong 
ñoù coù caùc saùng kieán thaønh phoá 
thoâng minh. OÂng cho raèng coâng 
ngheä seõ trôû neân ngaøy caøng voâ 
hình, thaäm chí tôùi möùc con ngöôøi 
khoâng thöïc söï nhaän bieát söï hieän 
dieän cuûa coâng ngheä. Vaø ñeå daønh 
ñöôïc söï tín nhieäm cuûa ngöôøi daân, 
chính quyeàn seõ phaûi ñaàu tö ñeå 
thaønh phoá cuûa hoï trôû neân thoâng 
minh. Seõ caàn phaûi thu huùt caùc 
doanh nghieäp vaø nhöõng caù nhaân 
coù khaû naêng ñoùng goùp coâng söùc 
laøm cho thaønh phoá phaùt trieån, trôû 
thaønh nôi ñaùng soáng.

Caùc nhaø laõnh ñaïo khaùc nhau 
seõ coù nhöõng höôùng taäp trung khaùc 
nhau, nhöng Piva cho raèng “thaønh 
phoá thoâng minh” laø moät khaùi nieäm 
roäng, ñoâi khi khoù möôøng töôïng cho 
raïch roøi laøm baên khoaên khoâng ít 
ngöôøi daân thaønh phoá, bôûi moät phaàn 
tieàn thueá hoï ñoùng ñöôïc duøng ñeå 
chi traû cho caùc döï aùn thaønh phoá 
thoâng minh.

Chaúng haïn moät soá thaønh phoá 
muoán taäp trung vaøo vieäc xaây döïng 
caùc coäng ñoàng coâng ngheä, nhö 
thaønh phoá Kansas ôû bang Missouri 
(Myõ) ñang thöïc hieän moät döï aùn 
ñaày tham voïng laø taïo ra khu taäp 
trung cho caùc coâng ty coâng ngheä 
khôûi nghieäp doïc theo moät tuyeán 
xe ñieän 2,2 daëm xaây môùi. Chính 
quyeàn thaønh phoá ñang hôïp taùc 
vôùi Cisco laép ñaët nhieàu loaïi caûm 

bieán giaùm saùt do coâng ty Sensity 
Systems cung caáp, ñeå naâng cao 
hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng 
ñeøn ñöôøng LED. Caùc loaïi caûm bieán 
thoâng minh khaùc taïo neân maïng 
IoT (Internet of Things) roäng lôùn 
seõ ñöôïc boå sung daàn.

Nhieàu thaønh phoá khaùc, nhaát laø 
ôû Brazil, ñang taäp trung aùp duïng 
coâng ngheä vaøo lónh vöïc du lòch, 
nhaèm ñem laïi nhieàu thuaän lôïi cho 
du khaùch.
Khoâng deã ño löôøng hieäu 
quaû cuûa thaønh phoá thoâng 
minh

Tröôùc tình traïng nhieàu thaønh 
phoá ñaõ coù daân soá vöôït 10 trieäu 
ngöôøi, Trung Quoác buoäc phaûi 
höôùng tôùi caùc coâng ngheä thoâng 
minh, moät soá trong ñoù coù theå khieán 
nhieàu ngöôøi lo ngaïi veà nhöõng ruûi 
ro rieâng tö tieàm aån maø chuùng gaây 
neân. 

Piva cho bieát coù khoaûng 300 döï 
aùn thaønh phoá thoâng minh thí ñieåm 
ñang ñöôïc trieån khai taïi moät soá 
thaønh phoá lôùn cuûa quoác gia ñoâng 
daân nhaát theá giôùi naøy. “Neáu baïn 
nhaûy leân moät chieác xe buyùt, baïn 
coù leõ phaûi traûi qua khaâu nhaän daïng 
khuoân maët ñeå xaùc ñònh xem baïn 
coù quyeàn ñi xe buyùt hay khoâng”, 
oâng noùi.

Piva cho bieát, thaønh phoá Ngaân 
Xuyeân cuûa Trung Quoác ñaõ giaûm 
löôïng nhaân vieân caáp pheùp töø 600 
xuoáng coøn 50 ngöôøi nhôø trieån khai 
laøm thuû tuïc qua maïng cho ngöôøi 
daân thaønh phoá cho baát cöù ñieàu gì, 
töø xin giaáy pheùp xaây döïng nhaø cho 
ñeán giaáy pheùp laùi xe.

Hieäu quaû töø vieäc öùng duïng 
coâng ngheä vaøo thuû tuïc caáp pheùp 
cuûa Ngaân Xuyeân coù theå deã daøng 
ño ñeám, nhöng vôùi nhieàu döï aùn 

thoâng minh khaùc raát khoù ñeå tính 
toaùn ROI.

Chaúng haïn ôû Dubai, thuoäc 
UAE (Caùc Tieåu Vöông quoác AÛ 
Raäp Thoáng nhaát), chính quyeàn thöû 
nghieäm chieác “ñoàng hoà ño haïnh 
phuùc” coù coâng duïng thu nhaän döõ 
lieäu soá töø nhöõng phaûn hoài cuûa cö 
daân cho nhieàu vaán ñeà. Noù coù theå 
ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù möùc 
ñoä saïch seõ cuûa ñöôøng phoá, hay 
hieäu quaû cuûa caùc traïm kieåm soaùt 
an ninh. Taïi moät soá thaønh phoá 
khaùc, chæ soá haïnh phuùc cuûa ngöôøi 
daân coù theå ñöôïc ño löôøng döïa vaøo 
nhöõng phaûn aùnh cuûa hoï thoâng qua 
smartphone. Ngöôøi daân coøn coù theå 
duøng caùc traïm ñaùnh giaù kyõ thuaät 
soá. Chaúng haïn ngöôøi söû duïng nhaø 
veä sinh coâng coäng coù theå nhaán vaøo 
bieåu töôïng khuoân maët cöôøi treân 
kiosk taïi ñaáy neáu hoï haøi loøng veà 
möùc ñoä saïch seõ.

YÙ töôûng ñaèng sau ñoàng hoà ño 
haïnh phuùc laø neáu chính quyeàn 
thaønh phoá thu thaäp ñöôïc nhieàu 
döõ lieäu veà nhöõng mong muoán cuûa 
ngöôøi daân ñoái vôùi moâi tröôøng soáng 
thì seõ coù theå quan taâm tôùi coäng 
ñoàng toát hôn, theo Piva. Tuy nhieân 
oâng cuõng thöøa nhaän laø khoù coù theå 
tính ñöôïc ROI vaø ño löôøng nhöõng 
taùc duïng khaùc.

 Thaønh phoá thoâng minh tröông lai.

Taïm ñònh nghóa thaønh 
phoá thoâng minh

Hoûi baát kyø laõnh ñaïo thaønh phoá 
hay kyõ sö coâng ngheä, baïn seõ nhaän 
ñöôïc nhöõng caâu traû lôøi khaùc nhau 
veà moät thaønh phoá thoâng minh. Khoù 
coù theå coù moät ñònh nghóa chính xaùc 
hoaøn toaøn.

Thaønh phoá thoâng minh döôøng 
nhö laø moät khaùi nieäm roäng lôùn 

Thaønh phoá thoâng minh laø 
thaønh phoá coù theå söû duïng 
döõ lieäu ñeå caûi thieän möùc ñoä 
haøi loøng cuûa cö daân.
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theo caùch hieåu cuûa nhieàu ngöôøi, 
nhöng veà cô baûn ñeàu ñeà caäp tôùi 
vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng 
tin vaø truyeàn thoâng keát noái caùc 
caûm bieán, maïng khoâng daây toác 
ñoä cao, xöû lyù döõ lieäu lôùn ñeå naâng 
cao chaát löôïng cuoäc soáng nôi ñoâ 
thò, caûi thieän chaát löôïng phuïc vuï 
cuûa chính quyeàn thaønh phoá, giaûm 
tieâu thuï naêng löôïng, quaûn lyù hieäu 
quaû caùc nguoàn taøi nguyeân thieân 
nhieân. Nhìn chung, ñeå ñaùnh giaù 
thaønh phoá thoâng minh seõ phaûi döïa 
treân möùc ñoä thoâng minh cuûa cô sôû 
haï taàng taùc ñoäng leân caùc lónh vöïc 
giao thoâng, y teá, xaây döïng, naêng 
löôïng, quaûn trò…

Theo chuyeân gia phaân tích 
Jack Gold cuûa J. Gold Associates, 
thaønh phoá thoâng minh nghóa laø 
bieán döõ lieäu thu thaäp töø caûm bieán 
thaønh haønh ñoäng. OÂng cho raèng, 
coù theå ñònh nghóa thaønh phoá thoâng 
minh laø thaønh phoá vôùi cô sôû haï 
taàng ñöôïc quaûn lyù toát hôn vôùi khaû 
naêng thay ñoåi ñöôïc, döïa treân döõ 
lieäu ñaàu vaøo vaø ñieàu chænh ñeå 
taän duïng toát nhaát caùc nguoàn taøi 
nguyeân hay naâng cao an ninh.

Coøn coù theå boå sung vaøo ñònh 
nghóa thaønh phoá thoâng minh laø 
thaønh phoá coù theå söû duïng döõ lieäu 
ñeå caûi thieän möùc ñoä haøi loøng cuûa 
cö daân, du khaùch vaø löïc löôïng lao 
ñoäng taïm cö.

Cuõng theo Gold, muïc tieâu cô 
baûn cuûa thaønh phoá thoâng minh laø 
quaûn lyù hieäu quaû naêng löôïng, giaûm 
oâ nhieãm, taêng cöôøng an ninh, hay 
naâng chaát löôïng dòch vuï cung caáp 

cho ngöôøi daân. Nhöng khoù khaên 
lôùn laø caàn nhieàu tieàn ñaàu tö cho 
haï taàng. Vaø ñoù laø lyù do maø nhieàu 
nôi ñang tieán haønh xaây döïng thaønh 
phoá thoâng minh töøng böôùc.
Caùc nhaø cung caáp ñang 
soát saéng

Khoâng chæ nhöõng oâng lôùn coâng 
ngheä nhö IBM, Cisco, Intel maø coøn 
coù raát nhieàu nhaø cung caáp phaàn 
cöùng, phaàn meàm vaø öùng duïng 
cuõng saün saøng tham gia vaøo caùc 
döï aùn thaønh phoá thoâng minh.

ÔÛ thaønh phoá Kansas, ñoái taùc 
cuûa Cisco laø Sensity System, moät 
nhaø cung caáp ñeøn chieáu saùng 
ngoaøi trôøi coâng ngheä cao, ñaõ laép 
ñaët caùc ñeøn LED treân ñöôøng phoá 
vôùi caùc boä caûm bieán giuùp töï ñoäng 
ñieàu chænh ñeøn môø daàn theo ñieàu 
kieän saùng cuûa moâi tröôøng xung 
quanh. Maëc duø chính quyeàn thaønh 
phoá chöa cho bieát ngaân saùch tieâu 
toán cho heä thoáng ñeøn LED môùi, 
nhöng Sensity System tuyeân boá 
heä thoáng môùi seõ giuùp thaønh phoá 
tieát kieäm khoaûng 4 trieäu USD moãi 
naêm.

Vôùi tham voïng cöïc lôùn nhaém tôùi 
haøng tyû boùng ñeøn ñöôøng treân toaøn 
theá giôùi, Sensity ñaõ phaùt trieån moät 
coâng ngheä, goïi laø Light Sensory 
Networks, cho pheùp chuyeån ñeøn 
ñöôøng LED thaønh moät neàn taûng 
cho döõ lieäu vaø video cho caùc maïng 
IoT ñaày höùa heïn. Moãi ñeøn ñöôøng 
LED coù theå trôû thaønh moät thieát bò 
thoâng minh tích hôïp caûm bieán vôùi 
moät ñòa chæ IP duy nhaát trong maïng 
khoâng daây baêng thoâng roäng. Thieát 
bò thoâng minh ñoù coù theå cung caáp 
naêng löôïng cho caùc thieát bò thoâng 

minh khaùc, nhö caûm bieán video 
hay ñieåm truy caäp Wi-Fi, tôùi hoã 
trôï ñoã xe, giaùm saùt hay nhöõng öùng 
duïng coâng nghieäp nhö heä thoáng 
caûnh baùo cho thaønh phoá bieát khi 
naøo vaø ôû ñaâu tuyeát phuû daøy caàn 
phaûi doïn.

Taïi tuaàn leã sieâu di ñoäng CTIA 
Super Mobility Week 2015 môùi 
dieãn ra ôû Las Vegas, nhaø maïng 
Verizon cuûa Myõ ñaõ giôùi thieäu ñeøn 
ñöôøng thoâng minh do ñoái taùc 
Illuminating Concepts saûn xuaát. 
Heä thoáng ñeøn ñöôøng naøy ñöôïc keát 
noái khoâng daây vôùi ñaùm maây vaø coù 
theå cung caáp nhöõng thoâng baùo 
chung phaùt qua loa hoaëc thoâng 
qua caùc baûng baùo ñieän töû. Chuùng 
cuõng coù theå phaân tích söï oâ nhieãm 
khoâng khí vaø coù caùc chöùc naêng 
khaùc. Moãi ñieåm nhö vaäy tieâu toán 
khoaûng 6.000 USD, duø vaäy giaù coøn 
phuï thuoäc vaøo nhöõng caûm bieán 
tích hôïp vaø caùc chöùc naêng ñi keøm.

Caùc coâng ty vieãn thoâng lôùn cuûa 
Myõ ñeàu ñaõ nhaûy vaøo cuoäc chôi 
thaønh phoá thoâng minh. ÔÛ Kansas 
City, nhaø maïng Sprint môùi ñaây ñaõ 
ñaàu tö 7 trieäu USD phaùt Wi-Fi mieãn 
phí xung quanh doïc theo tuyeán 
ñöôøng xe ñieän 2,2 daëm.
Nhöõng e ngaïi maët traùi 
cuûa thaønh phoá thoâng 
minh

Trong khi chính quyeàn nhieàu 
thaønh phoá treân theá giôùi vaø ngaønh 
coâng nghieäp coâng ngheä haøo höùng 
vôùi xu höôùng thaønh phoá thoâng 
minh, thì laïi noåi leân moái lo ngaïi veà 
maët traùi maø coâng ngheä thaønh phoá 
thoâng minh coù theå mang laïi. Chaúng 
haïn, heä thoáng nhaän dieän khuoân 
maët coù theå bò laïm duïng daãn tôùi vi 



THAØNH PHOÁ THOÂNG MINH

12

phaïm quyeàn rieâng tö.
Trong moät baøi baùo coù töïa 

ñeà “The Spectrum of Control: A 
Social Theory of the Smart City”, 
hai nhaø khoa hoïc xaõ hoäi Jathan 
Sadowski vaø Frank Pasquale 
ñeà caäp ñeán moät soá maët tieâu cöïc 
cuûa caùc thaønh phoá phuû kín maïng 
vôùi caùc boä caûm bieán thoâng minh. 
Sadowski laø nghieân cöùu sinh tieán 
só taïi Ñaïi hoïc bang Arizona, vaø 
Pasquale laø giaùo sö luaät cuûa Ñaïi 
hoïc Maryland.

Hai oâng caûnh baùo nhöõng ngöôøi 
uûng hoä thaønh phoá thoâng minh ñang 
taäp trung coå vuõ cho söï thoâng minh 
cuûa caùc maïng caûm bieán, giuùp giaûi 
quyeát nhöõng vaán ñeà cuûa thaønh 
phoá, maø lôø ñi maët traùi cuûa noù. Moät 
maïng löôùi caûm bieán phuû khaép nôi 
coù theå ñöôïc söû duïng ñeå theo doõi 
quaù kyõ vieäc ñi laïi cuûa ngöôøi daân, 
chaúng haïn thoâng qua heä thoáng 
nhaän dieän khuoân maët. Tuøy vaøo 
ñoäng cô cuûa ngöôøi söû duïng coâng 
ngheä, vieäc thu thaäp thoâng tin nhö 
vaäy coù theå laø caàn thieát nhöng cuõng 

coù theå bò laïm duïng cho muïc ñích 
môø aùm naøo ñaáy.

Nhieàu nhaø nghieân cöùu xaõ hoäi 
khaùc cuõng baøy toû nhöõng moái quan 
ngaïi töông töï ñoái vôùi caùc coâng 
ngheä thaønh phoá thoâng minh, vaø 
chính quyeàn moät soá thaønh phoá ñaõ 
phaûi tìm caùch traán an ngöôøi daân, 
cam keát caûm bieán vaø caùc heä thoáng 
thoâng minh khaùc seõ khoâng bò lôïi 
duïng ñeå xaâm phaïm söï rieâng tö 
cuûa moïi ngöôøi.
Mô hoà nhaõn hieäu thaønh 
phoá thoâng minh

Sadowski vaø Pasquale naèm 
trong soá caùc nhaø bình luaän xaõ hoäi 
toû ra ngôø vöïc hieän töôïng phaùt trieån 
thaønh phoá thoâng minh, vaø chæ trích 
thuaät ngöõ “thaønh phoá thoâng minh” 
ñöôïc xaùc ñònh theo caùch hieåu quaù 
roäng.

Hoï cho raèng caùc “tay chôi” 
coâng ngheä lôùn ñang coá gaéng 
khueách tröông moâ hình thaønh phoá 
lyù töôûng vaø tìm caùch loâi keùo caùc 
nhaø laõnh ñaïo thaønh phoá cuøng caùc 
nhaø ñaàu tö nhaäp cuoäc, môû ra thò 

muïc tieâu cô baûn cuûa thaønh 
phoá thoâng minh laø quaûn lyù 
hieäu quaû naêng löôïng, giaûm 
oâ nhieãm, taêng cöôøng an 
ninh, hay naâng chaát löôïng 
dòch vuï cung caáp cho 
ngöôøi daân.

tröôøng môùi. Tuy nhieân, vôùi söï phaùt 
trieån oà aït vaø ñaàu tö lôùn nhö hieän 
nay, nhaõn hieäu “thaønh phoá thoâng 
minh” khaù mô hoà, vaø ñieàu naøy taïo 
ra nhieàu vieäc laøm cho nhöõng ngöôøi 
ñeà xöôùng vaø nhaø thaàu cung caáp 
giaûi phaùp cho thaønh phoá thoâng 
minh. Vieäc daùn nhaõn cuõng taïo 
ra voû boïc cho hoï saün saøng phuûi 
traùch nhieäm trong tröôøng hôïp xaûy 
ra sai laàm hoaëc keát quaû khoâng 
nhö lôøi höùa.

Veà phía nhöõng ngöôøi ñeà xöôùng 
thaønh phoá thoâng minh, ñöông 
nhieân hoï thaáy nhöõng lyù do chính 
ñaùng. Hoï coù theå so saùnh ñeå thaáy 
thaønh phoá thoâng minh phaàn naøo 
gioáng vôùi buoåi bình minh cuûa maùy 
tính caù nhaân (PC) hoaëc maïng xaõ 
hoäi Facebook thuôû sô khai. PC 
ban ñaàu thöôøng ñöôïc xem nhö 
laø coâng cuï höõu ích thay theá cho 
maùy ñaùnh chöõ, nhöng khaû naêng 
xöû lyù maïnh daàn leân vôùi nhieàu tính 
naêng phong phuù trôû thaønh thieát bò 
quan troïng trong ñôøi soáng vaø coâng 
vieäc, laø coång thoâng tin môû ra theá 
giôùi Internet roäng lôùn. Vaø tröôùc khi 
maïng xaõ hoäi Facebook “phuû soùng” 
toaøn caàu, ít ai coù theå hình dung keát 
noái di ñoäng quan troïng nhöôøng naøo 
cho haøng trieäu con ngöôøi.

Ñieàu lyù thuù laø chuùng ta khoâng 
bieát nhöõng gì chuùng ta khoâng bieát 
veà coâng ngheä thaønh phoá thoâng 
minh, Rick Usher, trôï lyù quaûn ñoác 
thaønh phoá Kansas City ñaõ duøng 
chöõ “lyù thuù” ñaày aån yù trong caâu noùi 
cuûa mình. 

Kyø haø http://www.pcworld.com.vn
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Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, tröôùc 
yeâu caàu cuûa quaù trình ñoâ thò 

hoùa cuøng vôùi nhöõng ñoøi hoûi khaùch 
quan trong coâng taùc quaûn lyù ñoâ 
thò, khaùi nieäm ñoâ thò thoâng minh 
(smart city) ngaøy caøng trôû neân phoå 
bieán vaø ñöôïc nhieàu quoác gia quan 
taâm. Caùc toå chöùc tieâu chuaån quoác 
teá haøng ñaàu nhö ISO, IEC, ITU, 
CEN/ CENCELEC. IEEE, ANSI... 
ñaõ nghieân cöùu xaây döïng tieâu chuaån 
quoác teá, khu vöïc veà ñoâ thò thoâng 
minh; xaây döïng chieán löôïc, quy 
hoaïch phaùt trieån heä thoáng caùc tieâu 
chuaån quoác teá veà ñoâ thò thoâng minh. 
Vaäy moâ hình ñoâ thò thoâng minh laø 
gì vaø vì sao caàn phaûi xaây döïng boä 
tieâu chuaån quoác gia trong ñònh 
höôùng phaùt trieån ñoâ thò thoâng minh 
taïi Vieät Nam?
Môû ñaàu

Töø naêm 2015, vôùi vai troø giaùm 
saùt vaø phaûn bieän, Maët traän Toå 
quoác Vieät Nam phoái hôïp vôùi caùc 
boä, ngaønh vaø caùc chuyeân gia nöôùc 
ngoaøi (Myõ, Nhaät Baûn, Haøn Quoác, 
Singapore…) ñaõ toå chöùc hoäi thaûo 
quoác teá veà ñoâ thò thoâng minh nhaèm 
laøm roõ nhöõng nhu caàu, khaû naêng 
cuûa Vieät Nam khi trieån khai ñoâ thò 
thoâng minh. Xaùc ñònh ñoâ thò thoâng 
minh laø xu höôùng treân theá giôùi nhaèm 
giaûi quyeát hieäu quaû nhaát nhöõng vaán 
ñeà trong phaùt trieån ñoâ thò, moät soá ñòa 
phöông ñaõ chuû ñoäng nghieân cöùu, 
xaây döïng keá hoaïch, ñeà aùn phaùt trieån 
ñoâ thò thoâng minh nhö: Thaønh phoá 
Hoà Chí Minh, Ñaø Naüng, Haûi Phoøng, 
Bình Döông, Thöøa Thieân - Hueá, 
Thaùi Nguyeân, Caàn Thô…

Ñeå ñaåy maïnh hoaït ñoäng naøy, 
trong khuoân khoå hôïp taùc APEC, taïi 
cuoäc hoïp cuûa Tieåu ban Tieâu chuaån 
vaø Ñaùnh giaù söï phuø hôïp (APEC/
SOM1/ SCSC1) vaøo thaùng 2/2017, 

Vieät Nam ñaõ ñöa ra yù töôûng thieát 
laäp moät cô cheá chung giöõa caùc 
nöôùc thaønh vieân APEC nhaèm chia 
seû nhöõng kinh nghieäm thöïc tieãn 
hoaït ñoäng tieâu chuaån hoùa veà caùc 
giaûi phaùp vaø öùng duïng hoã trôï phaùt 
trieån ñoâ thò thoâng minh. Theo ñoù, 
nhöõng neàn kinh teá phaùt trieån coù 
kinh nghieäm trong hoaït ñoäng naøy 
seõ hoã trôï thoâng tin, chia seû kinh 
nghieäm ñoái vôùi nhöõng neàn kinh teá 
ñang phaùt trieån trong vieäc xaây döïng 
ñoâ thò thoâng minh. YÙ töôûng naøy ñaõ 
nhaän ñöôïc söï ñoàng thuaän cuûa raát 
nhieàu thaønh vieân nhö Myõ, Nhaät Baûn, 
Haøn Quoác, Trung Quoác, Singapore, 
Malaysia, Thaùi Lan, Indonesia, UÙc, 
Philippines vaø caùc toå chöùc quoác teá 
khaùc.

Chính vì vaäy, vieäc nghieân cöùu, 
xaây döïng tieâu chuaån ñoâ thò thoâng 
minh haøi hoøa vôùi tieâu chuaån quoác 
teá, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa Vieät 
Nam laø raát caàn thieát vaø seõ ñoùng vai 
troø quan troïng trong vieäc hieåu ñuùng 
veà baûn chaát cuûa ñoâ thò thoâng minh, 
ñoàng thôøi giuùp caùc nhaø hoaïch ñònh 
chính saùch coù theå ñònh höôùng moâ 
hình, chieán löôïc phaùt trieån ñoâ thò 
thoâng minh cuûa Vieät Nam trong 
giai ñoaïn tôùi.
Ñoâ thò thoâng minh

Trong thaäp nieân vöøa qua, cuøng 
vôùi quaù trình ñoâ thò hoùa, soá löôïng 
ngöôøi daân taäp trung sinh soáng vaø 
laøm vieäc taïi caùc thaønh phoá lôùn ngaøy 
caøng taêng. Vieäc gia taêng daân soá seõ 
aûnh höôûng ñaùng keå ñeán söï phaùt 
trieån cuûa caùc thaønh phoá bôûi tình 
traïng oâ nhieãm moâi tröôøng, thieáu 
thoán caùc nguoàn löïc nhö: Nöôùc saïch, 
ñaát ñai, khoâng gian vaø naêng löôïng... 
Vôùi caùc coâng ngheä vaø phöông phaùp 
quaûn lyù truyeàn thoáng, vieäc giaûi quyeát 
caùc khoù khaên neâu treân seõ gaëp nhieàu 

Moâ hình ñoâ thò thoâng minh vaø söï caàn thieát xaây 
döïng boä tieâu chuaån quoác gia trong ñònh höôùng 
phaùt trieån ñoâ thò thoâng minh taïi Vieät Nam

Döï aùn: “Xaây döïng maïng 
löôùi chia seû thoâng tin veà 
tieâu chuaån vaø ñaùnh giaù 
söï phuø hôïp trong ñònh 
höôùng xaây döïng phaùt trieån 
ñoâ thò thoâng minh (smart 
city) cuûa caùc thaønh vieân 
APEC” do Trung taâm 
QUACERT chuû trì cuøng 
vôùi Vuï Tieâu chuaån (Toång 
cuïc Tieâu chuaån Ño löôøng 
Chaát löôïng) ñaõ ñöôïc UÛy 
ban APEC chính thöùc pheâ 
duyeät. Ñaây laø 1 trong 31 
döï aùn maø APEC pheâ duyeät 
laàn naøy treân toång soá 174 
ñeà xuaát töø caùc neàn kinh 
teá APEC vaø cuõng laø döï aùn 
duy nhaát cuûa Boä KHCN 
ñöôïc pheâ duyeät vaø seõ 
ñöôïc baét ñaàu thöïc hieän töø 
thaùng 8 naêm 2017 taïi hoäi 
nghò SCSC2/ SOM3 cuûa 
APEC ôû TP.HCM.
Ñeå hieåu roõ hôn veà Ñoâ thò 
thoâng minh, chuùng toâi 
traân troïng chia seû baøi vieát 
“Moâ hình Ñoâ thò thoâng 
minh vaø söï caàn thieát xaây 
döïng boä tieâu chuaån quoác 
gia trong ñònh höôùng phaùt 
trieån ñoâ thò thoâng minh 
taïi Vieät Nam” cuûa caùc taùc 
giaû Haø Minh Hieäp, Nguyeãn 
Vaên Khoâi, Phaïm Leâ Cöôøng 
- Toång cuïc Tieâu chuaån 
Ño löôøng Chaát löôïng (Boä 
KHCN). Baøi vieát ñöôïc 
ñaêng treân Taïp chí Khoa 
hoïc vaø Coâng ngheä Vieät 
Nam, soá 5 naêm 2017.
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haïn cheá. Trong boái caûnh ñoù, moät soá 
nöôùc phaùt trieån ñaõ baét ñaàu tìm hieåu, 
nghieân cöùu veà caùc coâng ngheä coát loõi 
vaø coâng ngheä thoâng tin ñeå xaây döïng 
giaûi phaùp “kieåm soaùt” caùc vaán ñeà 
khoù khaên naûy sinh trong quaù trình 
phaùt trieån cuûa moät ñoâ thò hieän ñaïi.

Coù theå noùi, khaùi nieäm “ñoâ thò 
thoâng minh” (smart city) ñöôïc xuaát 
phaùt töø yù töôûng xaây döïng “haønh 
tinh thoâng minh hôn” (smarter 
planet) cuûa Taäp ñoaøn IBM. Nhaèm 
ñoái phoù vôùi cuoäc khuûng hoaûng taøi 
chính toaøn caàu naêm 2008, Taäp 
ñoaøn IBM quyeát ñònh chuyeån hình 
thöùc töø kinh doanh phaàn cöùng sang 
kinh doanh phaàn meàm dòch vuï vaø 
tö vaán ñeå ñaït ñöôïc lôïi nhuaän cao 
hôn. Naêm 2009, nhaän thaáy tieàm 
naêng vaø cô hoäi ñaàu tö taïi Trung 
Quoác, Taäp ñoaøn naøy ñaõ toå chöùc 
22 cuoäc hoäi thaûo, dieãn ñaøn veà ñoâ 
thò thoâng minh, qua ñoù coù ñieàu kieän 
trao ñoåi vôùi hôn 200 thò tröôûng vaø 
gaàn 2.000 quan chöùc caùc thaønh 
phoá cuûa Trung Quoác. Sau thôøi 
ñieåm naøy, thuaät ngöõ “ñoâ thò thoâng 
minh” ñaõ ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi 
ôû Trung Quoác. Nhieàu thaønh phoá 
nhö: Nam Kinh, Thaåm Döông, 
Thaønh Ñoâ... ñaõ thöïc hieän hôïp taùc 
chieán löôïc vôùi Taäp ñoaøn IBM trong 
vieäc phaùt trieån ñoâ thò thoâng minh. 
Trong naêm 2012, Chính phuû Trung 
Quoác ñaõ chính thöùc ban haønh 

"Thoâng baùo veà vieäc trieån khai thí 
ñieåm caùc ñoâ thò thoâng minh caáp 
quoác gia”1, “Caùc bieän phaùp taïm 
thôøi quoác gia ñeå thí ñieåm ñoâ thò 
thoâng minh”2, ñoàng thôøi thoâng qua 
90 döï aùn thí ñieåm veà ñoâ thò thoâng 
minh. Coù theå noùi, ñoâ thò thoâng minh 
ñöôïc xem laø moät chieán löôïc quan 
troïng ñeå ñaåy nhanh coâng nghieäp 
hoùa, ñoâ thò hoùa vaø hieän ñaïi hoùa cuûa 
Trung Quoác.

Theo nghóa roäng, ñoâ thò thoâng 
minh ñöôïc hieåu laø vieäc phaùt trieån 
ñoâ thò beàn vöõng vaø “thoâng minh”, 
maø baûn chaát laø “taêng tröôûng thoâng 
minh” (smart growth) ñeå ñoái phoù vôùi 
nhöõng thay ñoåi khí haäu vaø caùc vaán 
ñeà xaõ hoäi. Treân theá giôùi, caùc nhaø 
hoaïch ñònh chính saùch ñeàu nhaän 
thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa “taêng 
tröôûng thoâng minh” vaø luoân nghieân 
cöùu ñeå xaây döïng caùc thaønh phoá 
ñang phaùt trieån trôû thaønh caùc ñoâ thò 
xanh hôn vaø thoâng minh hôn.

Theo nghóa heïp, ñoâ thò thoâng 
minh coù theå ñöôïc chia thaønh boán 
taàng, goàm: Taàng caûm bieán (sensor 
layer), taàng maïng (network layer), 
taàng neàn taûng (platform layer) vaø 
taàng öùng duïng (application layer). 
Vôùi caáu truùc naøy, caùc coâng ngheä 
coát loõi taäp trung chuû yeáu ôû taàng 
öùng duïng - ñöôïc coi laø haï taàng 
coâng ngheä trung taâm quan troïng 
nhaát; coâng ngheä thoâng tin ñöôïc coi 
laø coâng cuï ñeå keát noái caùc haï taàng 
coâng ngheä cuûa ñoâ thò thoâng minh.

Ngoaøi ra, ñoâ thò thoâng minh coù 
theå ñöôïc hieåu laø moät keát noái höõu cô 
giöõa coâng ngheä, con ngöôøi vaø caùc 
thaønh phaàn theå cheá. Ñoâ thò thoâng 
minh coøn coù theå ñöôïc chia thaønh 

6 lónh vöïc chính: Cuoäc soáng thoâng 
minh, quaûn trò thoâng minh, neàn kinh 
teá thoâng minh, moâi tröôøng thoâng 
minh, con ngöôøi thoâng minh vaø 
giao thoâng thoâng minh. Beân caïnh 
ñoù, nhieàu nhaø nghieân cöùu cho raèng 
ñoâ thò thoâng minh laø moät “phieân baûn 
naâng caáp” cuûa ñoâ thò kyõ thuaät soá 
(digital city) [2]. Ñoâ thò thoâng minh laø 
söï tích hôïp cuûa ñoâ thò kyõ thuaät soá vaø 
caùc coâng ngheä. Caùc coâng ngheä naøy 
thuùc ñaåy söï giao tieáp giöõa caùc thieát 
bò, giöõa con ngöôøi vaø thieát bò, thaäm 
chí giöõa con ngöôøi vaø toaøn xaõ hoäi, 
ñöôïc theå hieän thoâng qua vieäc quaûn 
lyù ñoâ thò ngaøy caøng thoâng minh hôn.
Moâ hình ñoâ thò thoâng minh

Vôùi moâ hình 4 taàng cuûa ñoâ thò 
thoâng minh (taàng caûm bieán, taàng 
maïng, taàng neàn taûng vaø taàng öùng 
duïng) coù theå thaáy raèng, caùc coâng 
ngheä coát loõi (taäp trung taïi taàng öùng 
duïng) ñöôïc xem laø neàn taûng quan 
troïng nhaát cuûa moät ñoâ thò thoâng 
minh (hình 2).

Söï keát hôïp cuûa Taàng caûm bieán, 
Taàng maïng vaø Taàng neàn taûng cho 
pheùp caùc ñoái töôïng töông taùc vôùi 
nhau ñeå xöû lyù thoâng tin cung caáp 
cho Taàng öùng duïng. Vai troø, chöùc 
naêng cuï theå cuûa 4 taàng trong moâ 
hình ñöôïc theå hieän nhö sau:

Taàng caûm bieán: Böôùc ñaàu tieân 
trong moâ hình ñoâ thò thoâng minh laø 
vieäc thu thaäp caùc thoâng tin, döõ lieäu 
xaûy ra trong thöïc teá döïa vaøo caûm 
bieán. Taàng caûm bieán chòu traùch 
nhieäm töông taùc vôùi con ngöôøi, theo 
doõi thoâng tin lieân tuïc trong thôøi gian 
thöïc teá, töï xöû lyù tín hieäu moät caùch 
nhanh nhaát vaø hieäu quaû nhaát roài 
göûi ñeán trung taâm heä thoáng thoâng 

hình 2. moâ hình boán taàng cuûa ñoâ thò thoâng minh

hình 1. Ñoâ thò thoâng minh laø vieäc phaùt trieån 
ñoâ thò beàn vöõng vaø thoâng minh döïa treân neàn 
taûng ioT
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tin cuûa Taàng maïng ñeå ñöa ra caùc 
quyeát ñònh xöû lyù. Taàng caûm bieán 
bao goàm caùc nuùt caûm bieán khoâng 
daây, chaúng haïn nhö: theû RFID, ñaàu 
ñoïc RFID, camera, GPS, maõ Qr vaø 
ñaàu ñoïc maõ Qr…

Taàng maïng: Chòu traùch nhieäm 
trao ñoåi vaø truyeàn thoâng tin, bao 
goàm caû maïng truy caäp (access 
network) vaø maïng truyeàn daãn 
(transmission network).

Taàng neàn taûng: Chòu traùch nhieäm 
xöû lyù vaø kieåm soaùt thoâng tin. Taàng 
neàn taûng coù nhieàu chöùc naêng khaùc 
nhau nhö ñieàu phoái, quaûn lyù, tính 
toaùn, löu tröõ, phaân tích, khai thaùc vaø 
cung caáp dòch vuï cho ngöôøi söû duïng, 
cho caùc ngaønh, lónh vöïc cuï theå nhö: 
Neàn taûng hoã trôï doanh nghieäp, neàn 
taûng quaûn lyù maïng, neàn taûng xöû lyù 
thoâng tin, neàn taûng an ninh thoâng tin, 
neàn taûng dòch vuï hoã trôï…

Taàng öùng duïng: Bao goàm caùc 
giaûi phaùp coâng ngheä toång theå, trong 
ñoù coù söï keát hôïp cuûa caùc coâng ngheä 
coát loõi vôùi coâng ngheä thoâng tin ñeå 
thöïc hieän caùc dòch vuï öùng duïng 
thoâng minh. Vôùi vai troø cuûa Taàng 
öùng duïng, ñoâ thò thoâng minh seõ taùc 
ñoäng ñeán söï phaùt trieån kinh teá vaø 
ñôøi soáng xaõ hoäi cuûa moät quoác gia 
thoâng qua vieäc naâng cao hieäu quaû 
söû duïng cuûa cô sôû haï taàng (naêng 
löôïng, giao thoâng vaän taûi…), hieäu 
quaû quaûn lyù ñoâ thò (quaûn trò, giaùm 
saùt…), vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà oâ 
nhieãm moâi tröôøng, thieáu thoán caùc 
nguoàn löïc nhö nöôùc saïch, ñaát ñai, 
khoâng gian vaø naêng löôïng... maø moâ 
hình “ñoâ thò truyeàn thoáng” khoâng giaûi 
quyeát ñöôïc.

Do ñoù, vieäc hieåu ñuùng veà moâ 
hình ñoâ thò thoâng minh seõ giuùp caùc 
nhaø hoaïch ñònh chính saùch phaân 
tích ñaày ñuû caùc vaán ñeà thuaän lôïi, 
khoù khaên, ruûi ro tieàm aån, ñoàng thôøi 
seõ sôùm tìm ra caùc giaûi phaùp môùi ñeå 
phaùt trieån ngaøy caøng nhieàu caùc ñoâ 
thò thoâng minh treân toaøn theá giôùi.

Theo kinh nghieäm cuûa moät soá 
quoác gia phaùt trieån, chæ coù khoaûng 

30% thaønh phoá xaùc ñònh ñöôïc caùc 
coâng ngheä coát loõi vaø coù keá hoaïch 
trieån khai khaû thi. Moät trong nhöõng 
khoù khaên laø vieäc ñaàu tö haï taàng 
coâng ngheä ñoøi hoûi raát lôùn veà taøi 
chính. Do ñoù, vieäc löïa choïn ñuùng 
moâ hình ñaàu tö coù yù nghóa heát söùc 
quan troïng trong vieäc ñònh höôùng 
phaùt trieån ñoâ thò thoâng minh.

Hieän nay, moâ hình ñaàu tö ñoâ thò 
thoâng minh treân theá giôùi ñöôïc chia 
theo 2 loaïi hình: Moâ hình cuûa Chính 
phuû vaø moâ hình quan heä ñoái taùc 
coâng - tö (PPP). Trong ñoù, moâ hình 
PPP ñöôïc hieåu laø söï hôïp taùc vaø moái 
quan heä giöõa caùc toå chöùc coâng vaø 
tö nhaân, cuøng chia seû ruûi ro, chi phí 
vaø lôïi ích. Moâ hình naøy coù theå ñöôïc 
chia thaønh caùc loaïi hình sau: i) Moâ 
hình Chính phuû ñaàu tö, tö nhaân vaän 
haønh; ii) Moâ hình Chính phuû ñaàu tö 
moät phaàn, tö nhaân ñaàu tö vaø vaän 
haønh; iii) Moâ hình xaây döïng - vaän 
haønh - chuyeån giao (BOT); iv) Moâ 
hình xaây döïng - chuyeån giao (BT); 
v) Moâ hình xaây döïng - sôû höõu - vaän 
haønh (BOO) vaø vi) Moâ hình xaây döïng 
- chuyeån giao - vaän haønh (BTO).
Moät soá xu höôùng phaùt 
trieån ñoâ thò thoâng minh 
treân theá giôùi trong thôøi 
gian tôùi

Trong thôøi gian tôùi, moâ hình cuûa 
ñoâ thò thoâng minh seõ taäp trung vaøo 
moät soá xu höôùng chính:

- Xu höôùng phaùt trieån caùc coâng 
ngheä loõi laøm neàn taûng cho haï taàng 
coâng ngheä cuûa moät ñoâ thò thoâng 

minh: Ñeå phuïc vuï cho haï taàng coâng 
ngheä, moät ñoâ thò thoâng minh seõ taäp 
trung phaùt trieån moät soá nhoùm coâng 
ngheä coát loõi chính sau:

+ Nhoùm coâng ngheä giao thoâng 
thoâng minh: Nhaèm taêng cöôøng hieäu 
quaû vaø chaát löôïng dòch vuï cuûa giao 
thoâng ñoâ thò thoâng qua coâng ngheä 
söû duïng caùc camera giaùm saùt; coâng 
ngheä nhaän dieän ñieàu khieån töø xa ñeå 
giaùm saùt phöông tieän giao thoâng; 
coâng ngheä phaân tích caùc döõ lieäu 
ñeå quaûn lyù löu löôïng giao thoâng vaø 
löu thoâng haøng hoùa theo thôøi gian 
thöïc….

+ Nhoùm coâng ngheä moâi tröôøng 
thoâng minh: Phuïc vuï coâng taùc quy 
hoaïch ñoâ thò xanh thoâng qua vieäc söû 
duïng caùc coâng ngheä giaùm saùt theo 
thôøi gian thöïc; coâng ngheä maïng ñeå 
phaân tích ñaày ñuû söï phaân boá cuûa 
khoâng gian coâng coäng nhaèm thuùc 
ñaåy moät moâi tröôøng xanh; quy trình 
coâng ngheä phuïc vuï quaûn lyù hieäu 
quaû vaø toái öu hoùa caùc toøa nhaø; coâng 
ngheä baûo toàn naêng löôïng, giaûm 
phaùt thaûi vaø phuïc hoài caùc nguoàn 
nöôùc taïi caùc ñoâ thò…

+ Nhoùm coâng ngheä cao, coâng 
ngheä môùi phuïc vuï saûn xuaát saûn 
phaåm vaø cung öùng dòch vuï: Nhaèm 
ñònh höôùng ñoåi môùi coâng ngheä vaø 
thuùc ñaåy tinh thaàn khôûi nghieäp; 
coâng ngheä töï ñoäng hoùa trong saûn 
xuaát vaø dòch vuï nhaèm ñaåy nhanh 
quaù trình saûn xuaát, duy trì söùc caïnh 
tranh cuûa moät ñoâ thò thoâng minh.

- Xu höôùng phaùt trieån coâng ngheä 
thoâng tin giöõ vai troø keát noái trong ñoâ 
thò thoâng minh: Phaùt trieån caùc dòch 
vuï coâng ngheä thoâng tin môùi nhaèm 
taêng cöôøng keát noái trong Chính 
phuû vaø caùc keát noái giöõa Chính phuû 
vôùi ngöôøi daân cuõng nhö caùc doanh 
nghieäp thoâng qua coâng ngheä thoâng 
tin phuïc vuï maïng löôùi cung caáp 
thoâng tin vaø dòch vuï coâng coäng, 
naâng cao traùch nhieäm, söï minh 
baïch cuûa Chính phuû…

- Xu höôùng thuùc ñaåy hoaït ñoäng 
ñoåi môùi saùng taïo ñeå xaây döïng moät 
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coäng ñoàng xaõ hoäi thoâng minh: Nguoàn 
nhaân löïc thuùc ñaåy ñoåi môùi saùng taïo 
seõ ñöôïc ñaàu tö, phaùt trieån maïnh meõ 
thoâng qua vieäc xaây döïng moät moâi 
tröôøng thuaän lôïi cho vieäc hoïc taäp 
suoát ñôøi, thuùc ñaåy moät xaõ hoäi linh 
hoaït, côûi môû vaø saùng taïo. Moïi ngöôøi 
ñeàu ñöôïc khuyeán khích tham gia 
trong vaán ñeà coâng coäng thoâng qua 
caùc neàn taûng coâng ngheä tröïc tuyeán 
vaø caùc keânh thích hôïp khaùc.

- Xu höôùng ñoåi môùi lónh vöïc 
kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp: 
Caùc doanh nghieäp môû roäng lónh 
vöïc kinh doanh trong caùc dòch vuï 
cuûa ñoâ thò thoâng minh treân cô sôû 
lôïi theá ban ñaàu cuûa doanh nghieäp. 
Coù 2 nhoùm doanh nghieäp chính seõ 
ñöôïc taäp trung phaùt trieån maïnh laø: 
Nhoùm doanh nghieäp thieát keá, xaây 
döïng cô sôû haï taàng coâng ngheä 
vaø Nhoùm doanh nghieäp cung caáp 
coâng ngheä. Söï keát noái vaø hôïp taùc 
giöõa 2 nhoùm doanh nghieäp naøy 
seõ ngaøy caøng taêng trong quaù trình 
phaùt trieån cuûa ñoâ thò thoâng minh.

- Xu höôùng ñaàu tö vaø vaän haønh 
ñoâ thò thoâng minh theo ñònh höôùng 
thò tröôøng: Moâ hình cuûa Chính phuû 
hieän nay vaãn ñoùng vai troø chi phoái, 
chuû yeáu laø mua caùc saûn phaåm vaø 
dòch vuï cuûa ñoâ thò thoâng minh töø 
caùc toå chöùc tö nhaân. Tuy nhieân, 
moâ hình ñaàu tö vaø vaän haønh ñoâ thò 
thoâng minh ngaøy caøng trôû neân ña 
daïng hôn. Nhieàu toå chöùc tö nhaân 
ñang tham gia vaøo quaù trình vaän 
haønh ñoâ thò thoâng minh.

Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, 
chính quyeàn ñòa phöông ñoùng moät 
vai troø quan troïng trong vieäc phaùt 
trieån ñoâ thò thoâng minh vaø hieän 
töôïng naøy seõ tieáp tuïc keùo daøi. Tuy 
nhieân, trong töông lai, xaây döïng 
ñoâ thò thoâng minh seõ theo ñònh 
höôùng thò tröôøng. Chính phuû seõ taäp 
trung vaøo hoaøn thieän heä thoáng tieâu 
chuaån hoùa, xaây döïng luaät phaùp, 
xaây döïng chieán löôïc/chính saùch/
quy hoaïch, keá hoaïch toång theå ñeå 
phaùt trieån ñoâ thò thoâng minh.

Ñeà xuaát xaây döïng tieâu 
chuaån ñoâ thò thoâng minh 
taïi Vieät Nam

Xeùt döôùi goùc ñoä tieâu chuaån 
hoùa, hieän nay coù nhieàu toå chöùc 
tieâu chuaån quoác teá, khu vöïc khaùc 
nhau nghieân cöùu vaø xaây döïng tieâu 
chuaån veà ñoâ thò thoâng minh theo 
chöùc naêng cuûa mình nhö ISO, IEC, 
ITU, CEN/ CENCELEC, IEEE… 
Tuy nhieân, caùc toå chöùc naøy cuõng 
chöa ñöa ra ñöôïc moät ñònh nghóa 
chính thöùc veà ñoâ thò thoâng minh.

Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan 
troïng cuûa vieäc öùng duïng tieâu 
chuaån quoác teá trong xaây döïng 
vaø phaùt trieån ñoâ thò thoâng minh, 
Toå chöùc ISO ñaõ thaønh laäp Nhoùm 
tham vaán chieán löôïc (Strategic 
Advisory Group - SAG) bao goàm 
caùc chuyeân gia haøng ñaàu theá giôùi 
ñeán töø caùc thaønh phoá aùp duïng 
thaønh coâng ñoâ thò thoâng minh, 
doanh nghieäp öùng duïng coâng 
ngheä haøng ñaàu… cuøng nghieân cöùu 
xaây döïng chieán löôïc, ñònh höôùng 
phaùt trieån tieâu chuaån quoác teá ISO 
veà ñoâ thò thoâng minh. Beân caïnh 
ñoù, ISO coù caùc ban kyõ thuaät tieâu 
chuaån ISO/TC 268, TC 59/SC17, 
TC 163, TC 205, TC 242, ISO/IEC 
JTC1/SC1 taäp trung nghieân cöùu, 
xaây döïng caùc tieâu chuaån ISO veà ñoâ 
thò thoâng minh. Ñeán nay, ISO ñaõ 
coù haøng traêm tieâu chuaån lieân quan 
ñeán caùc khía caïnh khaùc nhau cuûa 
vaän haønh moät ñoâ thò thoâng minh, 
trong ñoù coù moät soá tieâu chuaån 
ñieån hình nhö: ISO 37120, ISO/
TR 37150, ISO 37101, ISO 37102, 
ISO/TR 37121, ISO 37151, ISO 
37152… Noäi dung caùc tieâu chuaån 
naøy taäp trung vaøo vieäc xaùc ñònh 
tieâu chí, ñònh hình phaùt trieån beàn 
vöõng ñoâ thò thoâng minh, ñöa ra caùc 
tieâu chí ñaùnh giaù chaát löôïng cuoäc 
soáng vaø dòch vuï cung caáp cho 
coäng ñoàng. Theo ñoù, ñoâ thò thoâng 
minh goàm nhöõng thaønh toá cô baûn 
sau: Neàn kinh teá thoâng minh, quaûn 
trò ñoâ thò thoâng minh, ñoåi môùi saùng 

taïo, chaêm soùc söùc khoûe, haï taàng 
coâng coäng, giao thoâng, baûo veä moâi 
tröôøng, an ninh thoâng tin vaø dòch 
vuï thoâng minh…

Vieäc phaùt trieån ñoâ thò thoâng 
minh ôû caùc quoác gia coù neàn kinh 
teá phaùt trieån seõ coù nhieàu thuaän lôïi. 
Caùc quoác gia naøy chæ taäp trung 
vaøo phaùt trieån coâng ngheä thoâng 
tin ñeå keát noái caùc haï taàng coâng 
ngheä (voán ñaõ coù saün taïi caùc quoác 
gia coù neàn kinh teá, KH&CN phaùt 
trieån). Trong khi ñoù, haï taàng coâng 
ngheä cuûa Vieät Nam vaø caùc quoác 
gia ñang phaùt trieån coøn nhieàu yeáu 
keùm. Do ñoù, ñònh höôùng xaây döïng 
haï taàng coâng ngheä ñaït caùc tieâu 
chuaån theá giôùi vaø khu vöïc laø moät 
trong nhöõng nhieäm vuï quan troïng 
caàn sôùm ñöôïc trieån khai trong loä 
trình xaây döïng vaø phaùt trieån ñoâ thò 
thoâng minh taïi Vieät Nam.

Thöïc tieãn trong 2 naêm qua, ñaõ 
coù 10 tænh, thaønh phoá ôû Vieät Nam 
xaây döïng vaø pheâ duyeät phaùt trieån 
ñeà aùn ñoâ thò thoâng minh döïa treân 
moâ hình cuûa taäp ñoaøn, doanh 
nghieäp coâng ngheä thoâng tin, trong 
ñoù môùi chæ taäp trung vieäc ñaåy maïnh 
phaùt trieån haï taàng coâng ngheä 
thoâng tin, chöa chuù troïng vaøo vieäc 
ñaàu tö haï taàng coâng ngheä. Do ñoù, 
ñeå coù söï hieåu bieát ñaày ñuû vaø tieáp 
caän ñuùng ñaén veà baûn chaát cuûa ñoâ 
thò thoâng minh, vieäc xaây döïng moät 
boä tieâu chuaån quoác gia veà ñoâ thò 
thoâng minh laø heát söùc caàn thieát, 
theo ñoù ñöa ra ñöôïc caùc tieâu chí, 
yeâu caàu kyõ thuaät cô baûn veà haï taàng 
coâng ngheä phuø hôïp vôùi caùc chuaån 
möïc quoác teá. Tieâu chuaån quoác 
gia veà ñoâ thò thoâng minh seõ hoã trôï 
caùc ñòa phöông tieáp caän thuaän lôïi, 
thoáng nhaát, khai thaùc toái ña thoâng 
tin ñeå xaây döïng hieäu quaû moâ hình 
ñoâ thò thoâng minh taïi ñòa phöông 
mình. Ñaây chính laø nhieäm vuï caáp 
baùch ñaët ra cho Chính phuû, caùc 
nhaø quaûn lyù ñeå Vieät Nam coù theå 
baét kòp xu höôùng phaùt trieån ñoâ thò 
thoâng minh trong thôøi gian tôùi? 
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Trong thôøi gian qua, LEAN ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong caùc toå chöùc 
taïi Vieät Nam. Baûn tin xin giôùi thieäu moät soá hoaït ñoäng vaø baøi vieát lieân 
quan ñeán öùng duïng LEAN trong ngaønh Y teá. Xin caùm ôn caùc taùc giaû.

Vöøa qua, GE Healthcare, moät ñôn vò 
thuoäc Taäp ñoaøn General Electric 

ñaõ phoái hôïp vôùi Boä Y Teá (Vuï Trang 
thieát bò vaø Coâng trình y teá) toå chöùc khoùa 
ñaøo taïo veà kyõ naêng quaûn lyù cho caùc 
caùn boä y teá Vieät Nam. Khoùa hoïc chuù 
troïng vaøo aùp duïng nguyeân lyù LEAN 
trong quaûn lyù beänh vieän nhaèm naâng 
cao kyõ naêng vaø naêng löïc quaûn lyù cuûa 
ñoäi nguõ nhaân vieân beänh vieän.

Nguyeân taéc LEAN laø phöông phaùp 
khuyeán khích nhaân vieân beänh vieän cuøng 
phoái hôïp laøm vieäc ñeå naâng cao hieäu quaû 
baèng caùch giaûm bôùt nhöõng coâng ñoaïn 
thöøa trong quaù trình quaûn lyù maø khoâng 
caàn boå sung theâm nguoàn nhaân löïc. Vôùi 
nguyeân taéc LEAN, caùc beänh vieän seõ 
caûi thieän ñaùng keå hieäu quaû coâng vieäc, 
khuyeán khích söï tham gia tích cöïc cuûa 
nhaân vieân, ñoàng thôøi naâng cao naêng 
löïc quaûn lyù taøi chính. Töø ñoù, beänh vieän 
seõ coù theâm nhieàu thôøi gian ñeå ñaàu tö 
cho dòch vuï khaùm chöõa beänh. Quy taéc 
naøy ñaõ ñöôïc öùng duïng taïi nhieàu beänh 
vieän treân theá giôùi vaø ñaõ chöùng minh 
tính hieäu quaû trong vieäc hoã trôï quy trình 
vaän haønh, quaûn lyù taøi chính vaø taêng khaû 
naêng giöõ chaân nhaân vieân. Naêm 2012, 
khoùa hoïc GE LEAN ñaàu tieân ñaõ ñöôïc toå 
chöùc taïi tænh Ñoàng Thaùp vaø nhaän ñöôïc 
nhöõng phaûn hoài raát tích cöïc töø ban giaùm 
ñoác, laõnh ñaïo beänh vieän.

Khoùa hoïc naêm nay coù söï tham gia 
cuûa nhieàu caùn boä caáp cao, trong ñoù coù 

laõnh ñaïo Boä Y teá, caùc giaûng vieân ñaïi 
hoïc, vaø thaønh vieân cuûa ban giaùm ñoác, 
laõnh ñaïo nhieàu beänh vieän lôùn nhö beänh 
vieän Vieät Ñöùc, beänh vieän Nhi Trung 
Öông vaø beänh vieän Phuï Saûn Trung 
Öông. Chöông trình seõ bao goàm hai 
giai ñoaïn. Trong giai ñoaïn moät, giaûng 
vieân GE seõ chia seû kyõ naêng vaø kieán thöùc 
cho caùc caùn boä tham döï khoùa hoïc ñeå 
hoï coù theå thaønh thaïo hôn vaø trôû thaønh 
caùc giaûng vieân veà LEAN. Sau ñoù, caùc 
caùn boä naøy seõ tieáp tuïc phoå bieán quy taéc 
LEAN tôùi nhöõng caùn boä y teá khaùc trong 
giai ñoaïn hai.

Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng saùng 
kieán cuûa GE nhaèm ñaùp öùng nhu caàu 
ñaøo taïo chuyeân moân vaø naâng cao 
naêng löïc caùc baùc só trong khu vöïc 
ASEAN. GE Healthcare taïi ASEAN ñaõ 
thieát laäp Healthcare Learning Institute 
(‘AHLI’), taïm dòch laø Hoïc vieän ñaøo taïo 
y teá khu vöïc ASEAN, vôùi söï coäng taùc 
cuûa caùc baùc só noåi tieáng vaø caùc nhaø 
cung caáp thieát bò y teá haøng ñaàu khu 
vöïc vaø treân theá giôùi. AHLI cung caáp 
caùc khoùa hoïc veà chuyeân moân, kyõ thuaät 
vaø kyõ naêng quaûn lyù. Chöông trình ñaøo 
taïo cuûa AHLI goàm coù ñaøo taïo tröïc 
tuyeán, giaûng daïy taïi lôùp hoïc vaø ñaøo 
taïo chuyeân saâu. 

OÂng Traàn Anh Tuaán, Giaùm Ñoác 
GE Healthcare taïi Vieät Nam chia seû: 
“Chuùng toâi raát haân haïnh khi ñöôïc trieån 
khai caùc khoùa ñaøo taïo GE LEAN tôùi 

GE tieáp tuïc coäng taùc 
vôùi Boä Y teá Vieät Nam

caùc beänh vieän cuûa Vieät Nam. Hy voïng 
raèng caùc nguyeân taéc LEAN seõ ñöôïc 
aùp duïng roäng raõi ñeå giaûi quyeát nhöõng 
moái quan taâm trong lónh vöïc quaûn lyù 
ôû caùc beänh vieän ñòa phöông, töø ñoù 
giuùp duy trì chaát löôïng dòch vuï chaêm 
soùc söùc khoûe vaø ñaùp öùng nhu caàu cuûa 
beänh nhaân”.

Goùp phaàn naâng cao naêng löïc 
heä thoáng beänh vieän Vieät Nam baèng 
phöông phaùp LEAN cuõng chính laø moät 
trong nhöõng cam keát cuûa GE trong 
Bieân baûn ghi nhôù hôïp taùc (MoU) ñaõ kyù 
giöõa GE vaø Boä Y Teá vaøo thaùng 8/2012 
taïi Haø Noäi.

Döôùi söï chöùng kieán cuûa oâng 
Jeffrey R. Immelt, Chuû tòch kieâm Toång 
Giaùm Ñoác cuûa Taäp ñoaøn GE vaø Boä 
tröôûng Boä Y teá Vieät Nam- Baø Nguyeãn 
Thò Kim Tieán, bieân baûn ghi nhôù laø moät 
phaàn trong saùng kieán “In country, for 
country” (ICFC) cuûa GE, hay coøn goïi 
laø “Saûn xuaát trong nöôùc, ñaùp öùng nhu 
caàu noäi ñòa”. Ñaây laø saùng kieán nhaèm 
taäp trung naâng cao naêng löïc saùng taïo, 
phaùt trieån saûn phaåm, nguoàn nhaân löïc 
vaø coâng ngheä phuø hôïp vôùi nhu caàu 
ñòa phöông. Noùi moät caùch khaùc, muïc 
ñích cuûa chieán löôïc ICFC laø thieát keá 
caùc saûn phaåm chuyeân bieät, phuø hôïp 
vôùi nhu caàu, ñieàu kieän thöïc teá cuûa 
Vieät Nam.

Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, neàn y 
teá Vieät Nam ñaõ ñöôïc caûi thieän ñaùng 
keå. Soá löôïng beänh vieän môùi ñaõ taêng 
leân vaø chaát löôïng khaùm chöõa beänh 
ngaøy caøng toát hôn. Tuy nhieân, cô sôû 
vaät chaát beänh vieän coøn chöa ñaùp öùng 
ñöôïc nhu caàu xaõ hoäi vaø tình trang 
quaù taûi beänh nhaân aûnh höôûng ñeán 
coâng taùc chuyeân moân ñoâi vôùi caùc 
nhaân vieân beänh vieän. Vieäc öùng duïng 
quy taéc LEAN cuûa GE laø moät trong 
nhöõng phöông phaùp quan troïng ñeå 
giaûi quyeát vaán ñeà naøy. 

Nhaõ Töôøng http://www.taichinhdientu.vn

Naêm 2015, GE healthcare coâng boá thaønh laäp Nhoùm Giaûi phaùp Y teá Beàn vöõng 
(Sustainable healthcare Solutions - ShS) nhaèm hoã trôï 5,8 tyû ngöôøi taïi caùc 
quoác gia ñang phaùt trieån ñöôïc tieáp caän vôùi caùc dòch vuï chaêm soùc y teá chaát 
löôïng cao vôùi chi phí hôïp lyù. Ñaây laø moät phaàn trong cam keát cuûa GE hoã trôï 
caùc muïc tieâu phaùt trieån beàn vöõng ñeán naêm 2030 cuûa Lieân hôïp quoác maø troïng 
taâm laø hoã trôï caùc neàn kinh teá môùi noåi. (http://songkhoehanhphuc.com)
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Khi moïi ngöôøi nghó veà phöông 
phaùp tinh goïn thöôøng nghó ñeán 

yeáu toá caét giaûm chi phí.Tuy nhieân, 
khi aùp duïng phöông phaùp naøy vaøo 
lónh vöïc y teá, caùc toå chöùc coøn ñaït 
ñöôïc nhieàu lôïi ích ngoaøi vieäc giaûm 
thieåu chi phí.

Lean laø phöông phaùp ñöôïc aùp 
duïng thaønh coâng taïi moät soá beänh 
vieän nhaèm naâng cao hieäu quaû laøm 
vieäc vaø söï haøi loøng cuûa beänh nhaân. 

Ta ï i  tha ønh pho á  Johnson, 
Moutain States coù moät heä thoáng 
y teá bao goàm 14 beänh vieän vôùi 
caùc cô sôû ôû phía ñoâng baéc vaø taây 
nam vuøng Virginia Tennessee, ñaõ 
aùp duïng thaønh coâng phöông phaùp 
Lean, giuùp giaûm thieåu chi phí vaø 
naâng cao söï haøi loøng cuûa beänh 
nhaân vaø nhaân vieân. Caùc giaùm ñoác 
ñieàu haønh vaø caùc baùc só ñeàu ñöôïc 
phoå bieán thöïc hieän phöông phaùp 
tinh goïn vôùi nhöõng muïc tieâu ñaët 
ra nhö naâng cao naêng suaát laøm 
vieäc vaø dòch vuï khaùch haøng, naâng 
cao söï haøi loøng cuûa khaùch haøng, 
giaûm thieåu chi phí trong quaù trình 
ñieàu trò. Moutain States ñaõ aùp duïng 
phöông phaùp Lean taïi 4 truï sôû y 
teá taïi thaønh phoá Tenn bao goàm 
Trung taâm y teá Johnson, beänh 

vieän Memorial Johnton, beänh vieän 
coäng ñoàng Norton vaø taäp ñoaøn y 
teá Moutain States.

Taïi Trung taâm y teá thaønh phoá 
Johnson, giaùm ñoác ñieàu haønh 
cuøng vôùi nhöõng baùc syõ khaùc nhaän 
ra vieäc toå chöùc quaûn lyù caùc vaät tö 
y teá trong khoa caáp cöùu cuûa beänh 
vieän laø voâ cuøng caàn thieát nhöng 
khoâng coù caùch naøo ñeå bieát ñöôïc soá 
löôïng vaät duïng saün coù khi khoâng 
heà coù heä thoáng quaûn lyù. Thoâng qua 
vieäc chuyeån ñoåi phöông phaùp tinh 
goïn, moät phoøng hoäi nghò khoâng 
ñöôïc söû duïng ñaõ trôû thaønh phoøng 
caát giöõ caùc thieát bò y teá, ñoàng thôøi 
boå nhieäm ngöôøi caùn boä quaûn lí 
caùc thieát bò ñeå ñaûm baûo nguoàn 
vaät duïng caàn thieát phuïc vuï kòp thôøi 
trong vieäc ñieàu trò. Keát quaû laø beänh 
vieän naøy giaûm ñöôïc 89,000 USD 
thoâng qua vieäc quaûn lyù löôïng haøng 
vaø 150,000 USD chi phí cung caáp.

Beân caïnh ñoù, nhöõng trung taâm 
y teá khaùc cuõng ñaït nhöõng keát quaû 
khaû quan sau khi aùp duïng phöông 
phaùp Lean. Soá giôø beänh nhaân 
thoâng thöôøng khaùm chöõa ñöôïc ruùt 
ngaén töø 6 tieáng xuoáng 3,5 tieáng, 
söï haøi loøng cuûa beänh nhaân taêng 
töø 80,8% leân ñeán 83%. 

hoàng Ngoïc

AÙp duïng Lean giuùp giaûm 
thieåu chi phí taïi beänh vieän

Vôùi nhöõng hieåu bieát coù ñöôïc töø vieäc 
aùp duïng moâ hình saûn xuaát tinh goïn 

thaønh coâng cuûa Toyota, John Black 
ñang noã löïc vaän duïng moâ hình quaûn lyù 
naøy vaøo vieäc trieån khai caùc dòch vuï y teá 
trong heä thoáng beänh vieän ôû Myõ nhaèm 
ñaït ñöôïc hieäu quaû toái öu nhaát.

Laø giaùm ñoác caïnh tranh toaøn caàu 
cuûa Boeing, moät ngöôøi coù ñaàu oùc vaø 
taàm nhìn chieán löôïc, John Black ñaõ ñöa 
Boeing trôû thaønh caùi teân daãn ñaàu trong 
danh saùch nhöõng nhaø saûn xuaát maùy bay 
lôùn nhaát theá giôùi nhôø aùp duïng phöông 
phaùp saûn xuaát tinh goïn Lean theo moâ 
hình cuûa gaõ khoång loà ñeán töø nöôùc Nhaät 
Toyota.

Moät trong soá nhöõng keát quaû tuyeät 
vôøi maø Lean mang laïi ñoù chính laø vieäc 
tieát kieäm thôøi gian trong caùc daây chuyeàn 
saûn xuaát maùy bay Boeing 77 ñoàng thôøi 
giaûm thôøi gian saûn xuaát Boeing 737 töø 
29 ngaøy xuoáng coøn 11 ngaøy vaø muïc tieâu 

Ngaøy nay LEAN ñaõ trôû neân quen 
thuoäc vaø gaén lieàn vôùi yù nghóa caûi tieán 

quy trình, tinh goïn heä thoáng. Treân theá gôùi 
ñaõ coù nhieàu beänh vieän vaø toå chöùc y teá aùp 
duïng thaønh coâng moâ hình LEAN trong 
vieäc caûi tieán hieäu quaû hoaït ñoäng, trong 
ñoù coù hoaït ñoäng veà xeùt nghieäm y teá.

Nhaèm muïc ñích trang bò cho caùc 
khoa Xeùt nghieäm kieán thöùc, hieåu bieát 
vaø kyõ naêng trong quaù trình thöïc hieän caûi 
tieán chaát löôïng höôùng tôùi ñaït chuaån ISO 
theo keá hoaïch cuûa Beänh Vieän Höõu nghò 
Vieät Ñöùc, töø ngaøy 06/6/2017 ñeán ngaøy 
08/6/2017, Beänh vieän Höõu nghò Vieät 
Ñöùc phoái hôïp cuøng Coâng ty Siemens 
Vieät Nam toå chöùc “Hoäi thaûo öùng duïng 
LEAN trong caûi tieán chaát löôïng phoøng 
xeùt nghieäm”.

 Tham döï hoäi thaûo coù Ths.BS Traàn 
Thò Haèng - Tröôûng khoa Xeùt nghieäm 

Phöông phaùp tinh goïn LEAN khoâng chæ ñöôïc aùp duïng 
thaønh coâng trong caùc nhaø maùy saûn xuaát maø coøn ñöôïc aùp 
duïng thaønh coâng taïi moät soá trung taâm y teá cuûa Myõ nhaèm 
giaûm thieåu chi phí trong quaù trình hoaït ñoäng.
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Moâ hình Lean cuûa Toyota ñöôïc aùp duïng 
cho heä thoáng beänh vieän

Hoäi thaûo öùng duïng LEAN trong caûi tieán 
chaát löôïng phoøng xeùt nghieäm

trong töông lai laø tieáp tuïc giaûm xuoáng 
coøn 6 ngaøy.

Giôø ñaây, John Black cuøng coäng söï 
cuûa mình Joanne Poggetti - ñang mong 
muoán truyeàn laïi nhöõng hieåu bieát thu ñöôïc 
töø kinh nghieäm aùp duïng moâ hình Lean 
cho Boeing vaø öùng duïng vaøo vieäc trieån 
khai caùc dòch vuï y teá trong heä thoáng beänh 
vieän ôû Seatle vaø Saskatchewan.

Giaûm thieåu thôøi gian höôùng daãn 
beänh nhaân laøm thuû tuïc, xöû lyù kòp thôøi 
caùc xeùt nghieäm y teá, giaûm thieåu raùc thaûi 
y teá haøng ngaøy ñoàng thôøi ñaët ra nhöõng 
muïc tieâu ñuùng ñaén chæ laø moät trong soá 
nhöõng hoaït ñoäng ñöôïc thöïc hieän thoâng 
qua baûn hôïp ñoàng trò giaù 40 trieäu ñoâ 
cuûa coâng ty tö vaán JBA coù truï sôû ñaët taïi 
Seatle, Washington vôùi heä thoáng caùc 
beänh vieän ôû haït Saskatchewan.

“Chuùng toâi chæ môùi ñang trong giai 
ñoaïn thöù 3 cuûa quaù trình caûi caùch ngaønh 
coâng nghieäp dòch vuï y teá. Muïc tieâu chuû 
choát laø dòch vuï chaêm soùc beänh nhaân 
mieãn phí seõ ñöôïc chuaån hoùa nhaèm 

giaûm thôøi gian laøm thuû tuïc xeùt nghieäm 
vaø ñieàu trò.” John Black cho bieát. Baèng 
chöùng cho nhöõng thay ñoåi naøy laø vieäc 
giaûm thieåu ñeán 34% thôøi gian höôùng daãn 
beänh nhaân, ñaåy nhanh toác ñoä thoâng baùo 
keát quaû xeùt nghieäm, loaïi boû nhöõng khoaûn 
laõng phí, aùp duïng moät quaù trình toå chöùc 
coù kyû luaät gioáng nhö moâ hình saûn xuaát 
aùp duïng ñeå saûn xuaát maùy bay Boeing 
777 vaø 737.

Theo Poggetti, nhöõng phoøng thí 
nghieäm y teá ôû Minnesota ñaõ aùp duïng taát 
caû nhöõng nguyeân taéc trong heä thoáng saûn 
xuaát cuûa Toyota. “Moãi maãu thöû nghieäm 
y teá ñöôïc saép xeáp moät caùch caån thaän vaø 
khoâng heà coù khieám khuyeát. Ñoàng thôøi, 
nhöõng beänh vieän ôû Saskatchewan ñaõ aùp 
duïng nhöõng quy chuaån cuûa Toyota vaøo 
quy trình phaãu thuaät theo moät lòch trình 
nhaát ñònh”, Poggetti khaúng ñònh.

Nhöõng baøi hoïc töø phöông phaùp saûn 
xuaát tinh goïn cuûa Toyota vaø nhöõng nhaø 
quaûn lyù thieân taøi khaùc cuûa Nhaät Baûn coù 
theå ñöôïc aùp duïng trong heä thoáng chaêm 

soùc söùc khoûe toaøn caàu moät caùch thaønh 
coâng. Phöông phaùp saûn xuaát tinh goïn 
Lean töø John Black vaø phöông phaùp 
quaûn lyù Kaizan noåi tieáng cuûa ngöôøi Nhaät 
thieát laäp ra nhöõng chuaån môùi nhaèm caûi 
thieän quaù trình vaän haønh ñoäng thôøi xaùc 
ñònh vaø loaïi boû nhöõng raøo caûn trong heä 
thoáng beänh vieän.

John Black cuõng ñang noã löïc ñem 
laïi söï thay ñoåi trong heä thoáng beänh vieän 
vôùi vieäc cöông quyeát trong vieäc loaïi boû 
caùc trôû ngaïi caên baûn vieäc aùp duïng nhöõng 
bí quyeát cuûa Toyota vaøo vieäc quaûn lyù 
ngaønh y teá. 

Phöông Traâm, theo VietQ.vn 

Huyeát hoïc; caùc thaønh vieân trong ban 
Quaûn lyù chaát löôïng - Khoa Xeùt nghieäm 
Huyeát hoïc; ñaïi dieän cuûa Trung taâm 
truyeàn maùu vaø caùc khoa Sinh hoùa, Vi 
sinh - Beänh Vieän Höõu Nghò Vieät Ñöùc. 
Ñaëc bieät, coù söï tham döï cuûa baø Kee 
E-ling vaø oâng Heng Bak Leng (aûnh) laø 
caùc giaûng vieân quoác teá veà LEAN trong 
lónh vöïc y teá.

Taïi hoäi thaûo, caùc chuyeân gia ñaõ trình 
baøy khaùi nieäm veà LEAN vaø öùng duïng cuûa 
LEAN trong lónh vöïc y teá vaø ñaëc bieät laø 
öùng duïng cuûa LEAN trong phoøng xeùt 
nghieäm; caùc giaûng vieân ñaõ trang bò cho 
hoïc vieân nhöõng coâng cuï caàn thieát ñeå 
ñaùnh giaù quaù trình, chuoãi giaù trò, luoàng 
coâng vieäc, thöïc hieän 5S, xaùc ñònh vaán 

ñeà vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà caàn caûi tieán. 
Beân caïnh ñoù, khoùa hoïc coøn cung caáp 
cho hoïc vieân chieán löôïc quaûn trò söï thay 
ñoåi trong phoøng xeùt nghieäm.

Khoùa hoïc ñaõ trang bò cho hoïc vieân 
nhöõng kieán thöùc cô baûn vaø kyõ naêng ñeå 

coù theå aùp duïng LEAN vaøo caùc döï aùn caûi 
tieán chaát löôïng vaø ñöôïc tham gia caùc 
hoaït ñoäng thöïc teá taïi chính phoøng xeùt 
nghieäm maø mình ñang laøm vieäc. Caùc 
hoïc vieân ñaõ böôùc ñaàu thöïc hieän caùc döï 
aùn caûi tieán nhaèm tinh goïn quaù trình giuùp 
mang laïi nhöõng giaù trò thöïc tieãn trong 
hoaït ñoäng xeùt nghieäm nhö: giaûm thôøi 
gian traû keát quaû xeùt nghieäm, taêng hieäu 
quaû söû duïng caùc nguoàn löïc: Con ngöôøi, 
trang thieát bò, sinh phaåm - hoùa chaát. 
Sau khoùa hoïc caùc döï aùn naøy seõ tieáp tuïc 
ñöôïc hoã trôï thöïc hieän, ñaùnh giaù, duy trì 
vaø nhaân roäng trong caùc hoaït ñoäng cuûa 
phoøng xeùt nghieäm. 

Phoøng Coâng taùc xaõ hoäi 
http://benhvienvietduc.org
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Höôùng ñi môùi cho caùc beänh vieän 
taïi Vieät Nam - Tö duy tinh goïn (LEAN)

TS. NGUYEãN DaNh NGUYEâN  
Vieän tröôûng, Vieän Kinh teá & Quaûn lyù, Ñaïi hoïc 

Baùch Khoa haø Noäi, KS. Nguyeãn Ñaït minh

Toùm taét
Nhöõng thaùch thöùc trong ngaønh 

coâng nghieäp chaêm soùc söùc khoûe 
hieän nay ñang raát lôùn vaø ngaøy 
caøng coù xu höôùng gia taêng. Beänh 
vieän vaø caùc nhaø cung caáp dòch vuï 
y teá khaùc ñang phaûi ñoái maët vôùi 
nhöõng nhu caàu ngaøy caøng taêng, 
tình traïng thieáu huït nhaân vieân y teá 
vaø aùp löïc lôùn trong vieäc giaûm chi 
phí vaø ñoàng thôøi naâng cao chaát 
löôïng dòch vuï vaø söï haøi loøng cuûa 
beänh nhaân veà quaù trình phuïc vuï 
cuõng nhö mong muoán veà keát quaû 
söùc khoûe ñaàu ra cuûa hoï.

Nhieàu nhaø cung caáp dòch vuï y 
teá treân theá giôùi ñaõ baét ñaàu chuyeån 
sang höôùng tö duy tinh goïn (tö duy 
Lean) ñeå taïo nhöõng lôïi theá trong 
vieäc caûi thieän hieäu quaû hoaït ñoäng. 
Tín hieäu ñaùng möøng laø raát nhieàu toå 
chöùc ñaõ thöïc söï thaønh coâng vaø caûi 
thieän ñöôïc hình aûnh cuõng nhö hieäu 
quaû dòch vuï thoâng qua vieäc aùp duïng 
Lean. Tuy nhieân beân caïnh soá nhoû 
caùc toå chöùc thaønh coâng ñoù coøn raát 
nhieàu caùc toå chöùc beänh vieän chöa 
thöïc söï quan taâm. Nhöõng taám 
göông thaønh coâng ñaõ cho thaáy raèng 
baèng caùch taäp trung vaøo aùp duïng tö 
duy Lean vaø caùc noã löïc caûi tieán quy 
trình phuïc vuï hay naâng cao chuoãi 
giaù trò chaêm soùc seõ caûi thieän ñöôïc 
hieäu quaû hoaït ñoäng trong ngaønh 
dòch vuï y teá hieän nay.
Ñaët vaán ñeà

Caûi thieän tình hình trong ngaønh 
dòch vuï y teá ñang laø moái quan taâm 
haøng ñaàu cuûa caùc nhaø quaûn lyù, ñaëc 
bieät laø ngaønh y teá bôûi nhöõng toàn taïi 
vaø hieäu quaû quaûn lyù yeáu keùm trong 
caùc beänh vieän vaø caùc nhaø cung caáp 
dòch vuï naøy.

Treân thöïc teá chi phí cho caùc vaán 
ñeà veà söùc khoûe cuûa ngöôøi daân ñang 
coù xu höôùng ngaøy caøng taêng maø giaù 
trò nhaän ñöôïc laïi khoâng ñöôïc caûi 
thieän ñaùng keå. Moät tyû leä khoâng nhoû 
chi phí cho dòch vuï naøy laø khoâng 
mang laïi giaù trò cho beänh nhaân, 
doøng di chuyeån cuûa beänh nhaân 
trong suoát quaù trình khaùm beänh laø 
raát chaäm, ñi laïi nhieàu laàn, khoâng 
thuaän tieän vaø maát nhieàu thôøi gian.

Thoâng tin lieân laïc noäi boä giöõa 
caùc baùc syõ vôùi nhau, baùc syõ vôùi y 
taù vaø giöõa caùn boä cuûa toå chöùc vôùi 
ngöôøi beänh laø khoâng roõ raøng daãn 
ñeán thoâng tin khoâng ñöôïc xöû lyù 
hoaëc ñoâi khi laøm aûnh höôûng ñeán 
ngöôøi beänh coù theå gaây ra haäu quaû 
xaáu bôûi vieäc ñoøi hoûi ñaùp öùng nhanh 
vôùi nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp.
LEAN HOSPITALS - Mark 
Graban

Vaäy moät caâu hoûi ñaët ra laø caùc 
toå chöùc dòch vuï y teá caàn phaûi laøm 
gì ñeå caûi thieän ñöôïc tình hình keùm 
hieäu quaû naøy tröôùc nhöõng aùp löïc 
thay ñoåi raát lôùn ñoù? Mark Graban 
trong cuoán saùch “Lean Hospitals” 
ñaõ chæ ra raèng vieäc aùp duïng tö duy 
theo Lean vaø caùc coâng cuï cuûa noù 
seõ mang laïi thaønh coâng vaø caûi thieän 
hieäu quaû hoaït ñoäng trong caùc beänh 
vieän. Thöïc teá laø ñaõ coù nhieàu beänh 
vieän ñaõ aùp duïng vaø ñaõ thaønh coâng, 
tuy nhieân ôû Vieät Nam hieän chöa coù 
beänh vieän vaø nhaø cung caáp dòch vuï 
y teá naøo thöïc hieän vaø ñònh höôùng tö 
duy theo moâ hình môùi naøy. Trong 

baøi vieát naøy taùc giaû ñöa ra moät gôïi 
yù veà moät höôùng tieáp caän môùi cho 
caùc nhaø quaûn lyù vaø nhöõng ngöôøi 
laøm trong ngaønh dòch vuï y teá nhaèm 
naâng cao hieäu quaû dòch vuï thoâng 
qua moâ hình saûn xuaát tinh goïn raát 
thaønh coâng caû trong lónh vöïc saûn 
xuaát vaø dòch vuï.
Toång quan Lean

Thuaät ngöõ Lean ñaõ trôû neân quen 
thuoäc vaø gaén vôùi yù nghóa caûi tieán 
quy trình hay heä thoáng tinh goïn töø 
khi Jame Womack vaø Daniel Johns 
xuaát baûn cuoán “Lean Thinking: 
Loaïi boû laõng phí vaø naâng cao giaù 
trò cho toå chöùc” raát thaønh coâng treân 
theá giôùi. Tröôùc ñoù Lean ñöôïc phaùt 
trieån bôûi Henry Ford vaø döïa treân heä 
thoáng saûn xuaát cuûa Toyota (TPS) 
ñöôïc xaây döïng bôûi Kiichiro Toyoda 
vaøo nhöõng naêm 1930.
Caùc nguyeân taéc cuûa Lean:

Nghieân cöùu veà caùc nguyeân taéc 
xaây döïng vaø thöïc hieän theo tö duy 
Lean ñeå xaùc ñònh ñöôïc khi tieán 
haønh Lean caàn phaûi tuaân thuû theo 
ñuùng caùc nguyeân taéc thöïc hieän vaø 
aùp duïng linh hoaït ñeå thaønh coâng. 
Töø ñoù lieân heä aùp duïng cho caùc 
toå chöùc beänh vieän döïa treân caùc 
nguyeân taéc cô baûn trong Lean ñoàng 
thôøi linh hoaït aùp duïng cho phuø hôïp.

Nguyeân taéc ñaàu tieân cuõng laø 
nguyeân taéc quan troïng nhaát trong 
tu duy Lean laø nguyeân taéc xaùc ñònh 
giaù trò saûn phaåm. Vaø giaù trò naøy phaûi 
ñöôïc xaùc ñinh bôûi khaùch haøng cuoái 
cuøng. Vì vaäy giaù trò naøy cuõng coù theå 
thay ñoåi khaùc nhau tuøy theo töøng 
nhoùm khaùch haøng vaø muïc ñích söû 
duïng cuûa hoï. Trong ngaønh y teá thì 
giaù trò chính laø möùc ñoä thoûa maõn 
cuûa ngöôøi beänh veà keát quaû ñaït ñöôïc 
sau quaù trình khaùm chöõa beänh taïi 
caùc toå chöùc beänh vieän cung caáp 
dòch vuï.
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Nguyeân taéc tieáp theo laø xaùc ñònh 
caùc chuoãi giaù trò cuûa quaù trình cung 
caáp saûn phaåm dòch vuï ñeán khaùch 
haøng nhaèm tìm ra ñaâu laø doøng giaù 
trò chính vaø ñaâu laø nhöõng ñieåm thöøa 
khoâng taïo ra giaù trò. 

Thöù ba laø nguyeân taéc xaây döïng 
doøng chaûy cuûa vaät lieäu, saûn phaåm 
hoaëc dòch vuï ñeå phaân tích thöù töï 
tröôùc sau döïa treân cô sôû xaây döïng 
chuoãi giaù trò.

Thöù tö laø nguyeân taéc keùo töø 
phía khaùch haøng laø quan ñieåm traùi 
ngöôïc laïi vôùi nguyeân taéc ñaåy saûn 
phaåm ra ngoaøi cho khaùch haøng. 
Keùo ôû ñaây coù nghóa laø chæ khi naøo 
coù tín hieäu nhu caàu töø phía khaùch 
haøng thì nhaø saûn xuaát môùi thöïc hieän 
saûn xuaát. ÔÛ ñaây coù theå hieåu vieäc 
keùo naøy trong caùc beänh vieän nhaèm 
thoûa maõn lieân tuïc toái ña cho beänh 
nhaân baát cöù khi naøo hoï coù yeâu caàu.

Nguyeân taéc caûi tieán lieân tuïc laø 
ñieàu kieän ñuû ñeå cho caùc hoaït ñoäng 
cuûa LEAN ñöôïc thöïc hieän trôn tru 
vaø laâu daøi. Vaø trong Kaizen coøn 
bao goàm raát nhieàu caùc coâng cuï 
giuùp thöïc hieän LEAN nöõa nhö JIT, 
TPM…
Caùc coâng cuï cuûa Lean:

Ñeå thöïc hieän ñöôïc Lean trong 
moät toå chöùc duø laø saûn xuaát hay dòch 
vuï thì ñieàu ñaàu tieân phaûi nghieân 
cöùu laø Lean coù nhöõng coâng cuï hoã 
trôï naøo vaø caùc coâng cuï ñoù phaûi 
ñöôïc aùp duïng ñuùng luùc vaø ñuùng 
ñòa ñieåm. Coù theå chia thaønh hai 
caáp ñoä thöïc hieän Lean baèng caùc 
coâng cuï khaùc nhau. ÔÛ caáp ñoä ñaàu 
tieân, ñôn giaûn hôn chuùng ta neân aùp 
duïng 5S, MUDA (loaïi boû caùc yeáu 
toá khoâng laøm taêng giaù trò), heä thoáng 
phoøng choáng loãi, chuoãi giaù trò ban 
ñaàu, hoaëc coâng cuï tröïc quan nhaèm 
nhaän dieän caùc loaïi laõng phí trong 
quaù trình.

ÔÛ caáp ñoä cao hôn cuûa Lean 
ta neân aùp duïng xaây döïng sô ñoà 
chuoãi giaù trò töông lai, tieâu chuaån 
hoùa coâng vieäc, saûn xuaát vôùi doøng 
chaûy lieân tuïc, vaø aùp duïng Kaizen 

keát hôïp vôùi heä thoáng keùo. Muïc tieâu 
cuûa vieäc naøy chính laø coá gaéng loaïi 
boû laõng phí.
Lean trong dòch vuï beänh 
vieän

Ñeán nay tö duy Lean ñaõ khaúng 
ñònh ñöôïc giaù trò treân toaøn theá giôùi 
veà nhöõng lôïi ích laâu daøi ñaït ñöôïc 
cho toå chöùc. Caùc taäp ñoaøn haøng 
ñaàu theá giôùi nhö Toyota (Nhaät 
Baûn), hay Ford, Nike ñeàu cho thaáy 
keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vöôït 
troäi vôùi moät boä maùy goïn nheï vaø 
hoaït ñoäng trôn tru hôn.Womack 
vaø Jones (Lean Thinking -1996) 
ñaõ khaúng ñònh raèng caùc nguyeân 
taéc trong tö duy Lean coù theå ñöôïc 
aùp duïng trong baát kyø moät toå chöùc 
naøo sau khi oâng nhaän thaáy söï thaønh 
coâng cuûa Lean vôùi caùc ngaønh coâng 
nghieäp. Heinbuch (1995), Jacobs 
vaø Palfrey (1995) vaø Whitson 
(1997) laø ngöôøi ñaàu tieân söû duïng 
caùc khaùi nieäm veà Lean trong lónh 
vöïc y teá. Vaø sau ñoù Lean trong 
ngaønh dòch vu Y teá ñöôïc quan taâm 
vaø phaùt trieån vaøo nhöõng naêm 2002 
sau khi Bushell vaø Shelest ñaõ aùp 
duïng thaønh coâng taïi moät beänh vieän 
ôû Myõ thoâng qua vieäc caûi thieän löu 
löôïng beänh nhaân ñeán khaùm vaø 
chöõa beänh.

Baûn chaát cuûa tö duy Lean laø 
giaûi quyeát vaán ñeà veà con ngöôøi 
neân noù coù theå thaønh coâng ôû baát kyø 
toå chöùc naøo mieãn laø toå chöùc ñoù coù 
con ngöôøi (Veech 2004, p.160). ÔÛ 
moät caáp ñoä cao hôn vaø Lean beänh 
vieän vaãn döïa chuû yeáu treân nhöõng 
nguyeân taéc vaø coâng cuï cuûa Lean 
Manufacturing.
Quaù trình phaùt trieån cuûa 
Lean (Nguoàn: Laursen 
2003)

Nguyeân taéc aùp duïng Lean trong 
caùc beänh vieän (Lean Hospitals) 
cuõng döïa treân caùc nguyeân taéc 
chính nhö trong saûn xuaát (Lean 
Manufacturing) laø xaùc ñònh chính 
xaùc giaù trò cuûa moät saûn phaåm cuï 
theå, xaùc ñònh caùc chuoãi giaù trò cho 

moãi saûn phaåm, taïo doøng chaûy saûn 
phaåm moät caùch lieân tuïc (giaûm toái ña 
thôøi gian chôø ñôïi cuûa beänh nhaân), 
quan ñieåm keùo töø khaùch haøng 
(nhaân vieân luoân luoân saün saøng phuïc 
vuï khi coù beänh nhaân thay vì beänh 
nhaân phaûi chôø ñeán khi nhaân vieân 
saün saøng) vaø quan ñieåm khoâng coù 
saûn phaåm loãi vaø caûi tieán lieân tuïc 
(nghóa laø khoâng ñeå xaûy ra tình traïng 
khoâng haøi loøng cuûa beänh nhaân veà 
söùc khoûe cuûa hoï sau khi söû duïng 
dòch vuï).

Muïc tieâu chính cuûa aùp duïng 
Lean cho caùc beänh vieän laø caûi thieän 
hieäu suaát phuïc vuï beänh nhaân vaø 
loaïi boû caùc laõng phí trong quaù trình 
phuïc vuï. Taïo doøng giaù trò lieân tuïc 
cho beänh nhaân vaø giaûm thôøi gian 
chôø ñôïi.

Lean trong dòch vuï beänh vieän 
ñöôïc xuaát phaùt töø moâ hình Lean 
trong lónh vöïc saûn xuaát vì vaäy maø 
khoâng coù moät khaùi nieäm hay ñònh 
nghóa cuï theå nhaát ñònh naøo trong 
lónh vöïc naøy maø döïa treân caùc 
nguyeân taéc vaø söû duïng caùc coâng 
cuï trong Lean moät caùch linh hoaït 
ñeå thay ñoåi phuø hôïp khi caùc phaùt 
sinh xaûy ra.

Tröôùc khi thöïc hieän öùng duïng 
Lean thì caùc nhaø quaûn lyù caàn phaûi 
traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi sau ñeå bieát 
ñöôïc caùch thöùc tieáp caän, muïc ñích 
thöïc hieän Lean vaø döï baùo tröôùc ñöôïc 
nhöõng khoù khaên coù theå phaùt sinh ñeå 
coù phöông höôùng khaéc phuïc.

Caâu hoûi ñaàu tieân laø laøm theá naøo 
ñeå Lean coù theå naâng cao ñöôïc hieäu 
quaû phuïc vuï trong caùc beänh vieän vaø 
lôïi ích noù mang laïi laø gì. Tieáp theo laø 
nhöõng thaùch thöùc khi chuyeån ñoåi töø 
moâ hình Lean trong saûn xuaát sang 
Lean trong dòch vuï beänh vieän laø gì 
vaø caàn phaûi vöôït qua nhöõng thaùch 
thöùc ñoù nhö theá naøo.

Moät soá nghieân cöùu ñieån hình 
Ashkan Mohajeri Naraghi va ø 
Uday Pavan Ravipati (2009) trong 
döï aùn nghieân cöùu taïi beänh vieän 
Sahlgrenska (Thuïy Ñieån) nhaán 
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maïnh ñeán söï haøi loøng cuûa beänh 
nhaân nhö laø moät muïc tieâu ñeå caûi 
tieán naâng cao giaù trò phuïc vuï. Trong 
nghieân cöùu cuûa mình, hoï chæ ra sau 
khi thöïc hieän aùp duïng tö duy Lean 
vaøo beänh vieän naøy ñaõ giuùp giaûm 
thôøi gian khoâng coù giaù trò gia taêng 
laø 13.1% vaø taêng giaù trò leân ñeán 
16% cho moãi ngöôøi beänh taïi khoa 
caáp cöùu.

Nghie ân cöùu cuûa Christina 
Hang vaø Kenneth Shek aùp duïng 
Lean cho beänh vieän Mount Sinai 
- Toronto (2007) cho thaáy quaõng 
ñöôøng di chuyeån cuûa moät nhaân vieân 
y taù giaûm raát nhieàu, (giaûm 115.84m/
ngaøy cho vieäc vaän chuyeån maãu 
beänh phaåm, vaø giaûm quaõng ñöôøng 
khi tieâm thuoác cho beänh nhaân moãi 
buoåi saùng xuoáng hôn 100m). Beänh 
vieän ñaõ söû duïng toát hôn caùc nguoàn 
löïc vaø giuùp tieát kieäm chi phí phuïc 
vuï cho khaùm beänh xuoáng ít nhaát 
$2000/tuaàn nhôø vaøo vieäc giaûm thôøi 
gian chôø ñôïi cuûa ngöôøi beänh, giaûm 
thôøi gian di chuyeån, heä thoáng thoâng 
tin lieân laïc giöõa caùc boä phaän chính 
xaùc vaø nhanh choùng hôn.

Töông töï, Jame Casey (2007) 
vaø Benjamin Kemper (2011) khaúng 
ñònh chaéc chaén raèng moâ hình Lean 
neân ñöôïc aùp duïng nhö moät lôïi theá 
caïnh tranh mang tính chieán löôïc 
trong giai ñoaïn hieän nay khi yeâu 
caàu cuûa khaùch haøng ngaøy caøng 
cao hôn vaø aùp löïc caûi thieän chi phí 
vaø chaát löôïng ñang ñeø naëng leân vai 
caùc beänh vieän.

Tuy nhieân, sau khi tieán haønh 
döï aùn Lean taïi beänh vieän Central 
Baptist (Myõ), Jame Jenkins (2012) 
thöøa nhaän raèng “khoâng phaûi thöïc deã 
daøng ñeå thöïc hieän Lean taïi beänh 
vieän”. Jame nhaän thaáy giai ñoaïn 
ñaàu cuûa döï aùn laø voâ cuøng mong 
manh vaø gaàn nhö khoâng tieán trieån. 
Vaø sau khi coù ñöôïc söï hoã trôï töø ban 
laõnh ñaïo beänh vieän vaø khi ñoù taùc 
giaû coù ñöôïc söï cam keát thöïc hieän 
cuõng nhö traùch nhieäm cuûa nhöõng 
ngöôøi lieân quan.

Vaán ñeà thöù hai thöôøng khieán 
nhieàu beänh vieän lo ngaïi vaø do döï khi 
quyeát ñònh coù hay khoâng neân thöïc 
hieän Lean laø nguy cô naêng suaát coù 
theå giaûm xuoáng trong thôøi kyø ñaàu 
thöïc hieän hoaëc coù theå tình traïng trôû 
neân toài teä hôn neáu thöïc hieän khoâng 
ñaày ñuû vaø duy trì laâu daøi.

Caûn trôû lôùn nhaát cho Jame trong 
döï aùn naøy laø anh phaûi laøm vieäc vôùi 
moät toå chöùc khoâng ai ñöôïc ñaøo taïo 
kieán thöùc veà Lean vaø caùc tö duy caûi 
tieán lieân tuïc vì vaäy nhaân vieân thöôøng 
toû ra khoâng tin töôûng vaøo moät söï 
thaønh coâng ñaùng keå.

Thaùch thöùc khi aùp duïng 
Lean cho caùc beänh vieän 

Kinh nghieäm thaønh coâng taïi 
caùc beänh vieän treân theá giôùi chæ ra 
raèng Lean hoaøn toaøn coù theå aùp 
duïng ñöôïc taïi caùc beänh vieän vaø 
thaønh coâng. Lôïi ích mang laïi nhö 
treân ñaõ neâu laø giaûm chi phí, giaûm 
thôøi gian chôø ñôïi, naâng cao giaù trò 
chuoãi phuïc vuï, naâng cao söï haøi 
loøng vaø hình aûnh beânh vieän trong 
maét ngöôøi beänh.

Beân caïnh nhöõng lôïi theá roõ reät 
vaø söï thaønh coâng trong caùc beänh 
vieän thì trong caùc döï aùn Lean phía 
treân ñaõ gaëp phaûi raát nhieàu khoù khaên 
vaø thaùch thöùc. Coù theå thaáy nhöõng 
thaùch thöùc ñoù coù theå xuaát phaùt töø 
phía beänh vieän nhö kieán thöùc, vaên 
hoùa, kinh nghieäm, vaø quan ñieåm 
caûi tieán.

Phaàn lôùn caùc toå chöùc beänh vieän 
thöôøng khoâng ñöôïc ñaøo taïo chính 
quy veà Lean vaø caùc tinh thaàn caûi 
tieán lieân tuïc. Möùc ñoä cam keát duy 
trì thöïc hieän cuûa nhaân vieân laø khoâng 
cao, haàu heát hoï phaûi quan taâm 

nhieàu hôn ñeán coâng vieäc chính laø 
khaùm chöõa beänh. Hôn nöõa tö duy 
truyeàn thoáng veà moät ngaønh dòch vuï 
coâng coäng khoâng nhaèm muïc ñích 
lôïi nhuaän vaãn ñang bao truøm leân 
ngaønh vaø laøm suy giaûm ñoäng löïc 
vaø quyeát taâm thay ñoåi, ñaëc bieät laø 
ôû Vieät Nam.
Thöïc hieän Lean taïi caùc 
beänh vieän ôû Vieät Nam 
Ñaëc ñieåm caùc beänh vieän Vieät 
Nam

Cuøng vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ 
cuûa neàn kinh teá Vieät Nam, vieäc quan 
taâm ñaàu tö vaøo caùc lónh vöïc dòch vuï 
y teá cuõng ñöôïc ñaëc bieät quan taâm. 
Moät loaït caùc beänh vieän tuyeán ñaàu 
cuûa Vieät Nam ñaõ coù nhöõng böôùc 
tieán raát lôùn veà trình ñoä chuyeân moân, 
cô sôû haï taàng, vaø naêng löïc phuïc vuï 
ngöôøi beänh.

Nhaän ñöôïc söï hoã trôï cuûa caùc 
nöôùc tieán nhö Nhaät Baûn, Thuïy Ñieån, 
Ñöùc giuùp caùc beänh vieän ôû Vieät Nam 
coù theå phaùt trieån nhanh hôn vaø hieäu 
quaû hôn. Ñieån hình nhaát laø döï aùn 
xaây döïng toøa nhaø Vieät - Nhaät do 
chính phuû Nhaät Baûn ñaàu tö vaøo beänh 
vieän Baïch Mai - Haø Noäi ñöôïc coi laø 
ñoàng boä nhaát veà caû trang thieát bò vaø 
boá trí quy hoaïch caùc khoa chuyeân 
ngaønh vaø caùc trung taâm quaûn lyù theo 
nguyeân taéc doøng chaûy vaø boá trí maët 
baèng theo daïng chöõ U.

Maëc duø coù theå noùi beänh vieän 
Baïch Mai ñöôïc coi laø beänh vieän 
haøng ñaàu cuûa caû nöôùc nhöng hieän 
nay coøn quaù nhieàu baát caäp beân caïnh 
tình traïng quaù taûi lieân tuïc keùo daøi 
khieán cho baát kyø ai cuõng coi vieäc 
phaûi vaøo beänh vieän nhö moät noãi sôï 
vaø toán keùm.

Theo baùo caùo cuûa Boä Y teá, tình 
traïng quaù taûi ôû caùc beänh vieän: Beänh 
vieän K: 172%; Beänh vieän

Baïch Mai: 168%; Beänh vieän 
Chôï Raãy 139%; Beänh vieän ña khoa 
Trung öông Quaûng Nam 114%; 
Beänh vieän Nhi Trung öông: 119%; 
Beänh vieän Beänh nhieät ñôùi 124%... 
(theo soá lieäu naêm 2011). Ngoaøi ra, 
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vaán ñeà thoâng tin ñeán ngöôøi beänh 
cuõng ñang laø vaán ñeà khieán ngöôøi 
beänh caûm thaáy khoâng haøi loøng nhaát. 
Khi ñöôïc hoûi taïi khoa khaùm beänh, 
beänh vieän Baïch Mai, oâng Trònh Vaên 
Quaân (Hoaøng Mai - Haø Noäi) cho bieát 
mình khoâng bieát khi ñeán beänh vieän 
phaûi laøm nhöõng thuû tuïc gì ñeå ñöôïc 
vaøo khaùm vaø phaûi ñi ñeán ñaâu. Ñaây 
cuõng laø tình traïng chung vôùi nhöõn 
ngöôøi ñi khaùm beänh taïi beänh vieän 
Baïch Mai.

Thaäm chí ñoäi nguõ nhaân vieân 
beänh vieän nhieàu khi cuõng chöa naém 
ñöôïc heát taát caû caùc quy trình taïi vò 
trí ñaûm nhaän bôûi coù quaù nhieàu caùc 
keânh thoâng tin khaùc nhau caàn phaûi 
xöû lyù. Moãi laàn nhö vaäy coù theå hoï phaûi 
hoûi laïi hoaëc maát nhieàu thôøi gian hôn.

Coøn raát nhieàu nhöõng laõng phí 
nöõa trong suoát chuoãi giaù trò hoaït 
ñoäng cuûa moät beänh vieän töø caùc boä 
phaän phuïc vuï nhö baõi ñoã xe, nhaø 
aên, vaän taûi; cho ñeán caùc phoøng ban 
chöùc naêng khaùm beänh, caáp cöùu; 
hoaëc thaäm chí laø ngay trong moät 
phoøng beänh nhö caùch boá trí giöôøng 
beänh, tuû thuoác…

Vaäy coù caùch tieáp caän naøo giuùp 
loaïi boû nhöõng vaán ñeà naøy khoâng? 
Moâ hình Lean ñaõ chöùng minh khaù 
hieäu quaû vôùi nhieàu toå chöùc vaø beänh 
vieän nhö neâu treân. Phaûi chaêng beänh 
vieän ôû Vieät Nam neân xem xeùt nghieân 
cöùu vaø ñöa moâ hình naøy vaøo nhö 
moät giaûi phaùp hieäu quaû cho baøi toaùn 
nhö hieän nay.

Khaùi nieäm Lean taïi caùc beänh 
vieän Vieät Nam

ÔÛ Vieät Nam, khaùi nieäm Lean 
coøn khaù xa laï, thaäm chí caùc doanh 
nghieäp saûn xuaát cuõng chöa thöïc söï 
quan taâm nhieàu ñeán Lean. Ñoái vôùi 
caùc beänh vieän thì haàu nhö khoâng ai 

bieát hoaëc quan taâm ñeán thuaät ngöõ 
“saûn xuaát tinh goïn” hay “Lean”.

Tuy nhieân, vôùi aùp löïc veà chi phí 
vaø hieäu suaát ñang buoäc caùc nhaø 
quaûn lyù ngaønh y teá phaûi tìm ra moät 
giaûi phaùp khaéc phuïc vôùi mong muoán 
naâng cao chaát löôïng dòch vuï vaø söï 
haøi loøng cuûa ngöôøi beänh ñoàng thôøi 
ñaùp öùng nhanh vaø hieäu quaû soá löôïng 
ngöôøi beänh raát ñoâng ñeán khaùm chöõa 
beänh haøng ngaøy. Duø vaäy, haàu heát 
caùc giaûi phaùp ñeán thôøi ñieåm hieän 
taïi môùi chæ taäp trung vaøo naêng löïc 
chuyeân moân vaø cô sôû haï taàng chöù 
chöa taäp trung vaøo vaán ñeà hieäu quaû 
trong quaûn lyù.

Maëc duø coøn nhieàu thaùch thöùc 
vaø coù theå gaëp phaûi nhöõng nguy cô 
thaát baïi khi thöïc hieän Lean nhöõng 
ñaõ ñeán luùc caùc nhaø quaûn lyù ngaønh 
y teá neân xem xeùt tính hieäu quaû vaø 
lôïi ích laâu daøi maø tö duy Lean mang 
laïi ñeå tieáp caän vaø thuùc ñaåy tieán haønh 
ñöa moâ hình hieän ñaïi naøy vaøo caùc 
toå chöùc dòch vuï vaø caùc beänh vieän 
taïi Vieät Nam.
Nhöõng gôïi yù thöïc hieän 
Lean trong moâi tröôøng 
beänh vieän Vieät Nam

Trong baát kyø toå chöùc saûn xuaát 
hay dòch vuï naøo ñeå thöïc hieän thaønh 
coâng moät muïc tieâu cuï theå ñeàu phaûi 
caàn coù ñieàu kieän aùp duïng cuï theå 
vaø Lean cuõng vaäy. Trong ngaønh 
dòch vuï beänh vieän ñeå moâ hình Lean 
thaønh coâng caàn caùc ñieàu kieän nhö: 
Söï cam keát thöïc hieän cuûa laõnh ñaïo 
caáp cao trong ñôn vò (trong tröôøng 
hôïp naøy laø söï cam keát cuûa laõnh ñaïo 
khoa vaø laõnh ñaïo beänh vieän), naâng 
cao nhaän thöùc trong toaøn boä ñôn vò 
veà nhöõng gì baát hôïp lyù ñang dieãn ra, 
tin töôûng vaø chia seû thoâng tin trong 
toaøn boä toå chöùc, giöõa caáp treân vaø 
nhaân vieân, ñoàng nghieäp vôùi nhau, 
nhaân vieân vaø ngöôøi beänh, ñaøo taïo 
vaø coù theå trao quyeàn cho nhaân vieân.

Thöïc hieän Lean töøng phaàn ñöôïc 
chöùng minh laø hieäu quaû hôn vaø deã 
daøng thöïc hieän hôn. Caùc nhoùm tö 
vaán Lean thöôøng thöïc hieän taïi moät 

soá boä phaän thöôøng laø nhöõng boä 
phaän ñang caáp thieát caàn phaûi thay 
ñoåi hoaëc nhöõng boä phaän deã thöïc 
hieän vaø ñôn giaûn tröôùc. Muïc ñích cuûa 
vieäc naøy laø taïo thoùi quen cho nhaân 
vieân vôùi söï hieän dieän cuûa Lean vaø 
nhöõng khoù khaên coù theå gaëp phaûi ñeå 
loaïi boû vôùi nhöõng ñôn vò khaùc. Löu 
yù raèng thaønh vieân trong nhoùm Lean 
phaûi laø ngöôøi cuûa chính boä phaän 
thöïc hieän.

Neáu caàn thieát caùc toå chöùc coù theå 
tham khaûo yù kieán cuûa caùc chuyeân 
gia trong lónh vöïc naøy. Nhöõng lôøi 
khuyeân cuûa caùc chuyeân gia coù theå 
giuùp toå chöùc ñi nhanh hôn nhieàu laàn 
neáu töï thöïc hieän vaø maéc sai laàm.

Vôùi caùc beänh vieän Vieät Nam khi 
aùp duïng Lean caàn phaûi thöïc hieän chi 
tieát vaø ñaày ñuû theo töøng böôùc. Neân 
chuù yù raèng vôùi ñaëc ñieåm beänh vieän 
Vieät Nam goàm nhöõng thaønh vieân 
khoâng coù nhieàu kieán thöùc veà Lean 
vaø chöa coù tieàn leä thöïc hieän neân caàn 
phaûi chuaån bò ñaày ñuû ñieàu kieän tröôùc 
khi thöïc hieän. Traùnh aùp duïng maùy 
moùc, nhanh choùng, noùng voäi.
Keát luaän

Nhöõng thaùch thöùc vaø khoù khaên 
trong lónh vöïc y teá ñang thöïc söï laø 
trôû ngaïi lôùn cho baát kyø toå chöùc naøo 
muoán thay ñoåi vaø thaäm chí nhöõng 
khoù khaên ñoù ngaøy caøng nhieàu leân 
vaø lan roäng. Tuy nhieân caùc toå chöùc 
beänh vieän caàn thay ñoåi vaø phaûi thay 
ñoåi ñeå coù theå theo kòp vaø ñaùp öùng 
ñöôïc toát nhaát nhu caàu cuûa “khaùch 
haøng”. Phöông phaùp tö duy Lean 
ñaõ chöùng minh hieäu quaû trong caùc 
ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát vaø caùc 
ngaønh dòch vuï trong ñoù coù dòch vuï y 
teá. Nhöõng lôïi ích maø Lean mang laïi 
ñaùng ñeå caùc toå chöùc beänh vieän Vieät 
Nam quan taâm vaø thöïc hieän vôùi muïc 
ñích mang laïi lôïi ích vaø söï haøi loøng 
cuûa ngöôøi beänh moãi khi söû duïng dòch 
vuï. Thöïc hieän Lean moät caùch ñaày 
ñuû, ñuùng nguyeân taéc vaø coù söï cam 
keát tham gia cuûa taát caû moïi ngöôøi, 
Lean chaéc chaén seõ thaønh coâng. 

http://qpsolutions.vn
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Töông lai naøo cho Moâ hình saûn xuaát tinh goïn 
(Lean Manufacturing) taïi Vieät Nam
Moâ hình quaûn lyù saûn xuaát tinh 

goïn coøn goïi taét laø Lean töø laâu 
ñaõ trôû thaønh coâng cuï ñöôïc caùc taäp 
ñoaøn, doanh nghieäp treân theá giôùi 
öùng duïng nhaèm muïc tieâu loaïi boû taát 
caû nhöõng laõng phí trong quaù trình 
saûn xuaát. Hieän nay treân Theá giôùi caùc 
doanh nghieäp, taäp ñoaøn aùp duïng 
thaønh coâng phaûi keå ñeán Toyota, 
Walmart, IBM, Lenovo…vaø mang 
laïi keát quaû toát trong kinh doanh. 
Theo thoáng keâ caùc coâng ty naøy ñaõ 
giaûm haøng loãi 20%, thôøi gian giao 
haøng giaûm hôn 75%, naêng suaát 
taêng töø 15%-35% moät naêm, haøng 
toàn kho giaûm hôn 75% moät naêm 
ñaëc bieät laø giao haøng ñuùng heïn vôùi 
khaùch haøng leân ñeán 99%.

Lean ñöôïc caùc doanh nghieäp 
Vieät Nam baét ñaàu tìm hieåu vaø aùp 
duïng töø khoaûng ñaàu naêm 2000. Ñeán 
nay, theo thoáng keâ khoâng chính 
thöùc coù hôn 75% doanh nghieäp aùp 
duïng Lean nhöng tyû leä thaønh coâng 
khoâng cao, chæ khoaûng 2%. 

Doanh nghieäp Vieät Nam chöa 
thöïc söï hieåu veà quaûn lyù saûn xuaát 
tinh goïn neân vieäc aùp duïng khoâng ñaït 
ñöôïc keát quaû cao nhö caùc taäp ñoaøn 
nöôùc ngoaøi. Trong thôøi buoåi kinh teá 
khoù khaên, vieäc tieát kieäm thôøi gian vaø 
traùnh laõng phí trong quaù trình saûn 
xuaát ñoùng vai troø quyeát ñònh trong 
vieäc taêng giaù trò saûn phaåm cuõng nhö 
naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc coâng 
ty. Maëc duø coù haøng traêm, haøng ngaøn 
doanh nghieäp tìm ñeán Lean nhö moät 
giaûi phaùp maø hieäu quaû laïi laø moät caâu 
hoûi boû ngoû maø caùc doanh nghieäp 
chöa tìm ñöôïc caâu traû lôøi.

“Moïi ngöôøi thöôøng sao cheùp 
keát quaû cuoái cuøng cuûa Lean thay 
vì söû duïng phöông phaùp tö duy 
“lean” vaøo tình hình thöïc teá cuûa 
mình” -Jamie Flinchbaugh, Lean 
Learning Center.

Vaøi naêm trôû laïi ñaây, phong traøo 
aùp duïng vaø trieån khai Lean coù nhieàu 
chuyeån bieán tích cöïc hôn thoâng 
qua caùc hoaït ñoäng cuûa caâu laïc boä 
“Lean6sigma network”.

Coù theå keå teân caùc doanh nghieäp 
Vieät Nam ñang trieån khai aùp duïng 
Lean khaù thaønh coâng nhö: Haûi saûn 
Minh Phuù, Buùt bi Thieân Long, Giaøy 
deùp Bitis, May Minh Hoaøng,…Tuy 
nhieân, sau moät thôøi gian aùp duïng 
hoaït ñoäng caûi tieán lieân tuïc theo 
Lean, haàu heát caùc doanh nghieäp 
Vieät Nam vaãn chöa theå ñaït ñöôïc 
keát quaû nhö mong muoán. 

Lyù do coù theå keå ñeán nhö:
- Khoâng chuù troïng ñaàu tö ñích 

ñaùng vaø daøi haïn cho Lean; Vaãn 
chöa coù cam keát cao veà thöïc 
hieän trieån khai caùc thay ñoåi; Chöa 
taïo ra ñöôïc moät vaên hoùa doanh 
nghieäp: luoân tö duy Lean ñeå caét 
giaûm laõng phí baèng toái öu nguoàn 
löïc vaø caùc hoaït ñoäng; Chöa tìm 
ra ñöôïc ñoäi nguõ tö vaán ñuû trình 
ñoä, naêng löïc vaø hieåu bieát veà vaên 
hoùa taäp quaùn cuûa doanh nghieäp 
Vieät Nam ñeå trieån khai roäng khaép; 
söï bieán ñoäng veà nhaân söï cuûa caùc 
thaønh vieân trong doanh nghieäp 
trieån khai Lean,…

Töông lai naøo cho Lean taïi Vieät 
Nam?

Vôùi nhöõng ñoäng thaùi tích cöïc 
cuûa caùc toå chöùc, caùc chuyeân gia 
tö vaán trong vaø ngoaøi nöôùc, vôùi söï 
quan taâm ban ñaàu cuûa caùc cô quan 
ban ngaønh coù lieân quan, chaéc chaén 
trong töông lai vieäc aùp duïng Lean 
trong doanh nghieäp seõ coù nhöõng 

chuyeån bieán tích cöïc vaø gaët haùi 
ñöôïc nhieàu thaønh coâng hôn nöõa.

Ñeå thöïc hieän ñöôïc nhöõng ñieàu 
treân, ñieàu quan troïng nhaát laø caàn 
trieån khai moät ñoäi nguõ tö vaán ñuû 
trình ñoä vaø kinh nghieäm thöïc teá, 
am hieåu vaên hoùa vaø ngoân ngöõ Vieät 
Nam, nhaèm giuùp ñôõ ñònh höôùng 
cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc 
tieáp caän theo moät loä trình baøi baûn vaø 
chính thoáng khi trieån khai aùp duïng 
Lean. Thöïc hieän caùc khoùa ñaøo taïo, 
chia seû roäng khaép cho caùc laõnh 
ñaïo doanh nghieäp bieát ñöôïc taàm 
quan troïng cuûa vieäc trieån khai aùp 
duïng Lean vaø hieäu quaû lôïi ích thaät 
söï töø vieäc naøy. Thöïc hieän trieån khai 
maãu 3-5 doanh nghieäp ña ngaønh 
khaùc nhau nhaèm laøm baøi hoïc kinh 
nghieäm vaø tham khaûo thöïc tieãn. 
Hôn nöõa nguyeân taéc chuû ñaïo cuûa 
Lean laø gia taêng giaù trò cho khaùch 
haøng thoâng qua vieäc lieân tuïc loaïi boû 
laõng phí trong suoát quaù trình cung 
caáp saûn phaåm vaø dòch vuï. Vì theá, 
muoán aùp duïng Lean, doanh nghieäp 
phaûi hieåu ñaâu laø nhöõng ñieàu khaùch 
haøng thaät söï quan taâm, nhöõng giaù 
trò töø saûn phaåm vaø dòch vuï cung 
caáp ñöôïc khaùch haøng saün saøng traû 
tieàn… Treân cô sôû ñoù, doanh nghieäp 
seõ bieát caùch giaûm thieåu, hoaëc loaïi 
boû, nhöõng hoaït ñoäng naøo laøm phaùt 
sinh chi phí vaø keùo daøi thôøi gian chôø 
ñôïi cuûa khaùch haøng.

Tröôøng Ñaøo taïo Kyõ naêng Quaûn 
lyù SAM giôùi thieäu ñeán baïn khoùa hoïc 
mang tính thöïc tieãn vaø öùng duïng 
cao “Moâ hình saûn xuaát tinh goïn" 
phuø hôïp vôùi ña daïng nhu caàu cuûa 
töøng coâng ty cuõng nhö nhu caàu cuûa 
töøng anh/ chò hoïc vieân ñeå nhaän thöùc 
ñuùng ñaén veà taàm quan troïng cuûa 
Lean cuõng nhö töøng böôùc trieån khai 
Lean cho doanh nghieäp mình. 

http://www.sam.edu.vn
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Kinh nghiệm áp dụng TQM 
của doanh nghiệp Nhật Bản

Qua gần 40 năm làm việc tại doanh nghiệp (DN) sản xuất của Nhật Bản, 
tôi đã được tham gia vào việc cải tiến năng suất chất lượng (NSCL) tại DN. 
Qua quá trình đó cùng với kinh nghiệm 11 năm làm việc tại Mỹ, tôi thấy 
được sự khác biệt trong cách tiếp cận cải tiến NSCL giữa Nhật Bản và các 
nước Phương Tây.

Khái niệm TQM (Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn 
diện) có thể được áp dụng không chỉ để cải tiến chất lượng (CL) mà cả 
năng suất. TQM có cách tiếp cận giống 6 Sigma, chỉ khác ở việc sử dụng 
các công cụ và kỹ thuật. Đối với ISO 9000, TQM cũng chia sẻ chung các 
nguyên tắc với sự nhấn mạnh “hướng vào khách hàng”, “sự tham gia của 
con người” và “cải tiến liên tục”.

Ông Ito Takashi (Tình nguyện viên cao cấp Cơ quan hợp tác quốc tế 
Nhật Bản – JICA), chuyên gia Năng suất Chất lượng tại QUATEST 3.

Trong bài viết này, tôi phác thảo nền tảng quản lý CL theo cách của Nhật Bản và sau đó, tôi đề cập đến 
các nội dung “hướng vào khách hàng”, “sự tham gia của con người” và “cải tiến liên tục”.

1. Từ “Kiểm soát” đến “Quản lý”

2. TQM theo kiểu Nhật Bản

3. Hướng vào khách hàng

4. Sự tham gia của con người

5. Cải tiến liên tục

6. Kết luận

(nguồn hình ảnh: internet)
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1. Từ “Kiểm soát” đến “Quản lý”

2. TQM theo kiểu Nhật Bản

Kiểm soát Chất lượng (QC – Quality 
Control) nhằm mục tiêu cải tiến 
sản phẩm tại khu vực sản xuất. 
Trong khi đó, khái niệm Kiểm soát 
Chất lượng Toàn diện (TQC – Total 
Quality Control) được đưa ra từ sự 
nhìn nhận rằng các yêu cầu của 
khách hàng quyết định CL. Nói 
cách khác, CL không chỉ liên quan 
đến sản phẩm cụ thể mà bao gồm 
các hoạt động của tất cả các 
phòng ban của DN để tạo nên CL 
cuối cùng của sản phẩm. TQC 
được đề xuất đầu tiên tại Mỹ, 
nhưng tại Nhật nó được dịch thành 
Kiểm soát Chất lượng Toàn DN 
(CWQC - Company-Wide Quality 
Control) cũng như nó được sử 
dụng theo ý nghĩa đó.

TQC (có ý nghĩa tạo sản phẩm và dịch vụ nhất quán, tức là loại bỏ các biến động) trở thành TQM,. 
TQM cung cấp khách hàng các hoạt động và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng thông qua quản 
lý DN, như xác định các mục tiêu kinh doanh, xem xét các mức yêu cầu của khách hàng, kiểm tra các 
mức giá do DN đề xuất, quyết định thời điểm bán hàng,… Vào thập niên 1980, khái niệm TQM bắt đầu 
được đề xuất tại Mỹ, sau đó “Giải thưởng chất lượng quốc gia Malcolm Baldrige” được thiết lập vào 
năm 1988. Giải thưởng này tập hợp khái niệm của TQM khuyến khích việc áp dụng và thúc đẩy sự 
phát triển bền vững của DN. Tiếp sau đó, Phương pháp quản lý Thẻ điểm cân bằng (BSC – Balanced 
Score Card) và 6 Sigma xuất hiện.

Mọi người nói rằng ý tưởng “CL được tạo ra tại nơi làm việc” được phát triển từ các xí nghiệp sản xuất 
của Nhật Bản. Một phòng kiểm soát CL trong DN không thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của 
khách hàng và thị trường vì có độ trễ về thời gian trong việc phản hồi đến khu vực sản xuất. Để loại 
bỏ độ trễ về thời gian này, hoạt động nhóm nhỏ và hệ thống đề xuất ý kiến được triển khai thực hiện 
tốt và trở thành một đặc trưng quản lý kiểu Nhật Bản (bottom-up – từ dưới lên trên).

Công nhân và người vận hành tại khu vực làm việc học “QC Story” (Câu chuyện chất lượng – Các 
bước giải quyết vấn đề) thông qua các hoạt động của các nhóm nhỏ được gọi là nhóm chất lượng 
(QC Circle). “QC Story” tương tự như “DMAIC” (Define – Measure – Analyze – Improve – Control: Xác 
định – Đo lường – Phân tích – Cải tiến – Kiểm soát) của 6 Sigma, đó là các bước giải quyết vấn đề, sử 
dụng các phương pháp thống kê đơn giản “QC 7 tools” (Bảy công cụ kiểm soát CL) và các công cụ 
khác để thực hiện. Các thành viên nhóm CL giải quyết các vấn đề và cảm nhận kết quả hoàn thành.

Các bước của QC Story bao gồm: “Lựa chọn chủ đề”; “Làm rõ các vấn đề và thiết lập mục tiêu”; 
“Điều tra nguyên nhân thực sự của vấn đề”; “Hoạch định các giải pháp”; “Áp dụng các giải pháp”; 
“Xác nhận hiệu quả”; “Tiêu chuẩn hóa và củng cố việc quản lý”; “Phản hồi tích cực và tiếp tục các 
hành động trong tương lai”.

D M A I C
Define Measure Analyze Improve Control

Define the
problem

Map out the
current process

Identity the cause
of problem

Implement and
verify the solution

Maintain
the solution

(nguồn hình ảnh: internet)
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3. Hướng vào khách hàng

4. Sự tham gia của con người

Các DN phương Tây sử dụng cách tiếp cận 6 Sigma. Khái niệm 6 Sigma và TQM gần như giống nhau, nhưng 
các hoạt động được thực hiện bởi các lãnh đạo được gọi là “Đai đen” (Black belt), “Đai xanh” (Green belt). 
Một cách khác, tùy thuộc vào văn hóa khác nhau giữa phương Tây và Nhật Bản, cách tiếp cận khác nhau 
giữa 6 Sigma và TQM mặc dù khái niệm là tương tự nhau.

Như được đề cập ở trên, các hoạt động của nhóm CL theo kiểu từ dưới lên trên dựa trên nguyên tắc nơi làm 
việc trước tiên (worksite first) và sau đó mở rộng hoạt động toàn DN. Thông qua quá trình tự nhiên, TQM theo 
kiểu của Nhật Bản sẽ hợp nhất các cá nhân từ các hoạt động từ dưới lên trên và các hoạt động từ trên xuống 
dưới. Sự hợp nhất một cách trơn tru đạt được trong các DN Nhật Bản bởi vì các công nhân/người vận hành 
đôi khi được thăng cấp lên lãnh đạo DN và xây dựng chiến lược từ trên xuống dưới bởi bản thân họ.

Tại phương Tây, quản lý DN được thực hiện bởi các chuyên gia quản lý, không nhất thiết hiểu nơi làm việc. Nói 
cách khác, có nhiều chuyên gia quản lý không có nhiều kinh nghiệm làm việc tại nơi làm việc trong các DN 
phương Tây, và vai trò “quản lý nơi làm việc” và “quản lý doanh nghiệp” bị tách rời. Kết quả là, các hoạt động 
cải tiến như nhóm CL không xảy ra. Do đó, có thể nói rằng, chiến lược quản lý thông qua hợp nhất từ dưới lên 
trên và từ trên xuống dưới như kiểu của Nhật Bản khó có thể nảy sinh.

Nhu cầu của khách hàng ngày càng trở nên đa 
dạng. Do vậy, thậm chí chúng ta sản xuất sản 
phẩm với tính năng kỹ thuật và độ chính xác 
tuyệt vời cũng không đảm bảo thúc đẩy doanh 
số. Điều này được gọi là định hướng sản phẩm, 
theo đó các DN ưu tiên tính logic của nhà chế 
tạo trong quá trình phát triển sản phẩm và sản 
xuất. Trong khi đó, phương pháp cung cấp 
những gì khách hàng cần kịp thời, hợp lý cùng 
với sản phẩm được yêu cầu được gọi là định 
hướng thị trường. Để thành công trong kinh 
doanh, trước tiên chúng ta phải lắng nghe tiếng 
nói của khách hàng.

Chúng ta nói rằng “quá trình kế tiếp là khách hàng”. Chúng ta nên suy nghĩ cách tốt nhất để làm hài 
lòng khách hàng và lắng nghe tiếng nói của họ, liệu rằng họ có yêu cầu hơn nữa hay không. Tôi nghĩ 
rằng đây là bước đầu tiên của định hướng vào khách hàng.

Trong một DN mà cơ cấu tổ chức bao gồm các 
công nhân/người vận hành, giám sát, quản lý xí 
nghiệp sản xuất. Theo kiểu của Nhật Bản, “sự tham 
gia của mọi người” có nghĩa là sự tham gia của tất 
cả những người trong số đó. Nhưng trong DN phương 
Tây, sự tham gia này thường không bao gồm công 
nhân và người vận hành. “Sự tham gia của mọi 
người” thông qua “hoạt động các nhóm nhỏ” trở 
thành nền tảng cơ bản của TQM theo kiểu Nhật Bản.

Cũng như đề cập ở trên, TQM theo kiểu Nhật Bản 
được đặc trưng bởi quản lý nguồn nhân lực, đặc 
biệt là thay đổi nhận thức và nâng cao sự động 
viên. Nguồn nhân lực đôi khi được gọi là “tài sản 
con người” hay “tài sản của DN”. Đầu tư vào “tài 
sản con người” thông qua đào tạo trong dài hạn 
không chỉ đóng góp cho sự ổn định và cải tiến 
NSCL mà còn ngăn ngừa sự tổn thất tài chính qua 
doanh thu. “Sự tham gia” là một trong những chủ 
điểm chính trong động viên nhân viên. Tôi cũng đã 
có kinh nghiệm trong việc giảm tỷ lệ nghỉ việc cao 
thông qua việc thực hiện “tham gia của mọi người” 
theo kiểu Nhật Bản tại Mỹ.

(nguồn hình ảnh: internet)
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Điều này cũng tương tự như cảm giác của những 
người cha, người mẹ lo lắng đến con cái của mình. 
Cha, mẹ có thể thấy được bất kỳ sự khác biệt nhỏ 
về tình trạng của con cái, bởi vì họ yêu thương và 
theo dõi chúng một cách cẩn thận. Tương tự, nếu 
công nhân yêu và tự hào về công việc và sản 
phẩm, họ sẽ không bỏ qua bất kỳ sự khác biệt và 
đề xuất các cải tiến để đáp ứng mong đợi của 
khách hàng. Do vậy, điều quan trọng trong quản lý 
DN là đào tạo nhân viên có cảm giác gắn kết đặc 
biệt đối với sản phẩm, công việc của họ.

Tại Việt Nam, mỗi DN có thể lựa chọn cách tiếp 
cận như TQM, 6 Sigma dựa trên văn hóa của 
DN, khái niệm của chúng hầu như giống nhau. 
Tuy nhiên, điểm chính chung đó là tiến hành 5S 
và thực hiện cải tiến thông qua QC Story hay 
DMAIC với sự tham gia của tất cả các thành 
viên, đồng thời tiếp tục thúc đẩy liên tục nỗ lực 
để đạt được sự hài lòng của khách hàng. 

Liệu rằng chúng ta đã sẵn sàng?

“Câu chuyện chất lượng” là các bước hiệu quả 
để cải tiến, nhưng trong thực tế việc “xác định 
chủ đề cải tiến” là một bước khó cho mọi người. 
Đôi khi mọi người nói rằng “Không ai tìm thấy 
vấn đề. Đó là vấn đề của chúng ta”.

Như đã đề cập ở trên, QC nhằm mục tiêu loại 
bỏ sự biến động, do vậy việc tìm ra nơi nào có 
biến động và bằng cách nào chúng xảy ra là 
điều quan trọng được thực hiện thông qua việc 
chú ý “sự khác biệt”. Sự khác biệt là sự lệch ra 
khỏi tiêu chuẩn hay tình trạng bình thường. Do 
vậy chú ý đến sự khác biệt là bước đầu tiên để 
tìm ra vấn đề.

TQM là cách tiếp cận cải tiến liên tục kết hợp cả từ dưới lên trên (bottom-up) và từ trên xuống dưới 
(top-down). Trong thực hành TQM theo kiểu Nhật Bản, chúng tôi thường sử dụng QC Story và Bảy 
công cụ kiểm soát chất lượng (đây là phương pháp thống kê cơ bản để thúc đẩy hoạt động cải tiến 
của công nhân và nhân viên những người không quen thuộc với thống kê, thậm chí những người này 
đã thúc đẩy sự mở rộng áp dụng của TQM). Thêm vào đó, nhiều DN áp dụng hoạt động 5S (“sàng 
lọc”, “sắp xếp”, “sạch sẽ”, “săn sóc”, “sẵn sàng”) như điểm khởi đầu cho việc áp dụng TQM. Các 
hoạt động 5S là quan trọng để nắm bắt hiện trạng và bắt đầu cải tiến, ngược lại sẽ rất khó có thể 
thực hiện cải tiến tại nơi làm việc nếu hoạt động 5S không được áp dụng thích hợp.

5. Cải tiến liên tục

Tôi biết nhiều DN đã thất bại trong việc tiếp tục các 
hoạt động cải tiến. Tôi đôi khi quan sát thấy được 
hai điểm thiếu sót ở những DN này. Điều đầu tiên là 
thiếu sự nhiệt tâm của cấp quản lý cho các hoạt 
động này, thiếu sự lãnh đạo, thiếu sự hỗ trợ… Điều 
thứ hai là thiếu hệ thống thúc đẩy chu trình PDCA 
(Plan – Do - Check - Adjust: Lập kế hoạch – Thực 
hiện – Kiểm tra – Điều chỉnh) đặc biệt là duy trì động 
lực của mọi người. Sự quyết tâm của lãnh đạo là 
chìa khóa để thực hiện thành công những hoạt 
động này.

6. Kết luận

(nguồn hình ảnh: internet)

(nguồn hình ảnh: internet)

(nguồn hình ảnh: internet)
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