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Nữ giảng viên 
"truyền lửa" 

cho sinh viên 
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 

vì cộng đồng
GIÁO DỤC VỐN LÀ MỘT NGÀNH TRONG PHÂN KHÚC HOẠT 

ĐỘNG PHI LỢI NHUẬN RẤT KHÓ TÌM ĐƯỢC HƯỚNG KHỞI NGHIỆP. 

THEO TƯ DUY THÔNG THƯỜNG, NGƯỜI GIÁO VIÊN SẼ ĐƯỢC TÔN 

VINH KHI DÀNH TRỌN TÂM HUYẾT CHO GIÁO DỤC MÀ KHÔNG 

MÀNG ĐẾN LỢI ÍCH CỦA CÁ NHÂN. CŨNG LÀ MỘT GIÁO VIÊN, 

SONG TS. BÙI THỊ THANH HƯƠNG LẠI TƯ DUY THEO MỘT CÁCH 

KHÁC - KHỞI NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO TỪ CHÍNH MỤC ĐÍCH PHI LỢI 

NHUẬN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG, NHẰM 

TẬN DỤNG CÁC NGUỒN LỰC ẨN TRONG XÃ HỘI ĐỂ CHUNG TAY 

GIẢI CÁC BÀI TOÁN KHÔNG CỦA RIÊNG AI. ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀ 

ĐỒNG TRƯỞNG LÀNG “KINH TẾ TUẦN HOÀN” CHO TECHFES VIỆT 

NAM 2022 - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM, TS. BÙI 

THỊ THANH HƯƠNG TỰ TIN CHIA SẺ:  “KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÌ 

CỘNG ĐỒNG LÀ MỘT VIỆC KHÓ NHƯNG VỚI TÔI, LÀM ĐƯỢC VIỆC 

KHÓ LẠI LÀ THÁCH THỨC HÀO HỨNG MÀ TÔI MUỐN THEO ĐUỔI”.  

DI VIÊN
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KHỞI NGHIỆP TỪ GIÁO DỤC - VẤN ĐỀ THÁCH THỨC NHIỀU HƠN CƠ HỘI

Với TS. Bùi Thị Thanh Hương, được làm việc với các 
sinh viên là niềm hạnh phúc, nguồn cảm hứng sáng 
tạo không bao giờ vơi cạn. Năm học 2019 - 2020, 
chị cùng nhóm sinh viên say sưa nghiên cứu sáng 
tạo “Mobile App PM2.5 cảnh báo ô nhiễm bụi mịn 
tại các trường học”- công trình đạt giải sinh viên 
NCKH cấp Bộ - đã góp phần chung tay cùng cộng 
đồng nhận biết thực trạng ô nhiễm bụi mịn tại các 
trường học hiện nay tại Hà Nội. Đồng thời, hệ thống 
cảnh báo ô nhiễm bụi mịn tại các trường học cũng 
nhận được giải thưởng dự án cộng đồng xuất sắc 
trong Hội thi Nghiệp vụ Giảng viên giỏi do Cục nhà 
giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tổ chức năm 2020.  

Năm học 2020-2021 TS. Bùi Thị Thanh Hương tiếp 
tục say sưa khởi nghiệp, sáng tạo cùng 3 nhóm 
sinh viên với 3 dự án phục vụ cộng đồng trong giáo 
dục: (1) Chatbot - Gia sư nhân tạo môn Hóa học 
(phần mềm luyện thi Hóa học miễn phí tự động trên 
Facebook) (2) Star Edu - Thiên thần giúp việc cho 

giáo viên chủ nhiệm (ứng dụng di động miễn phí hỗ 
trợ cho các giáo viên chủ nhiệm trong đánh giá rèn 
luyện đạo đức cho học sinh) (3) 3SR - mạng xã hội 
tái tuần hoàn rác thải thông minh (một ứng dụng di 
động miễn phí hỗ trợ phân loại và thu gom rác thải tại 
các trường học). TS. Hương chia sẻ “Tôi chọn cách 
thắp lên ngọn lửa đổi mới sáng tạo, ươm tạo ước mơ 
tự xây dựng cuộc sống của chính mình cho các em 
sinh viên thực chất là phương pháp giáo dục bằng 
truyền cảm hứng, biến quá trình giáo dục trở thành 
quá trình tự giáo dục, một phương pháp giáo dục 
theo tôi là độc đáo và nhiều thành tựu hơn cả”. 

Vậy làm sao để những sáng tạo vì cộng đồng trên trở 
thành những dự án khởi nghiệp để các sinh viên sẽ 
có cơ hội trải nghiệm thực sự, thử thách bản thân 
để không lãng phí giai đoạn đầy sáng tạo và nhiệt 
huyết này? So với các ngành khác, phải chăng giáo 
dục là một ngành nghề rất khó khởi nghiệp, sáng 
tạo? Các bài toán vị trí việc làm trong giáo dục rất 
quen thuộc: giáo viên - làm công;  nhà quản lý giáo 
dục - làm công. Hầu hết các sinh viên sư phạm tốt 
nghiệp sẽ ổn định với vai “làm thuê”, cống hiến sức 
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lực và trí tuệ cho các trường công lập, dân lập, tập đoàn 
giáo dục hay tự mở lớp dạy thêm bằng uy tín và sự tin 
tưởng của phụ huynh. Có khi nào, các bạn nghĩ đến việc 
đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong giáo dục để không 
“sắm vai” là người làm công ăn lương theo một mô thức 
truyền thống?

Giáo dục vốn là một ngành trong phân khúc hoạt động 
phi lợi nhuận rất khó tìm được hướng khởi nghiệp. Theo 
tư duy thông thường, người giáo viên sẽ được tôn vinh khi 
dành trọn tâm huyết cho giáo dục mà không màng đến 
quyền lợi của cá nhân. Cũng là một giáo viên, song TS. 
Bùi Hương lại tư duy theo một cách khác - khởi nghiệp và 
sáng tạo bằng chính mục đích phi lợi nhuận theo hướng 
tiếp cận phục vụ cộng đồng nhằm tận dụng các nguồn 
lực ẩn trong xã hội để chung tay giải các bài toán không 
của riêng ai. “Khởi nghiệp sáng tạo vì cộng đồng là một 
việc khó nhưng với tôi, làm được việc khó lại là thách thức 
hào hứng mà tôi muốn theo đuổi”,  TS. Bùi Thị Thanh 
Hương tự tin chia sẻ. 

KHỞI NGHIỆP TỪ GIÁO DỤC TÁI TUẦN HOÀN RÁC THẢI THÔNG MINH - CHÌA KHÓA 
CỦA KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG LÀM GIÁO DỤC

TS. Bùi Thị Thanh Hương dành 6 năm để thử sức trải 
nghiệm và khám phá những lĩnh vực mới khác với hướng 
nghiên cứu khi hoàn thành luận án tiến sĩ, từ mô hình 
nông nghiệp thông minh (smart agriculture) tại Israel, 
Đài Loan; nghiên cứu những mô hình ứng dụng thiết bị 

di động trong giáo dục (BOYD) tại Australia 
đến các hình thức giáo dục vì mục tiêu 
phát triển bền vững tại Singapore và Trung 
Quốc. Sáu năm sau, khi có dịp thăm lại địa 
bàn nghiên cứu từ thời làm luận án ngày 
nào, tiềm thức về rác thải lại dội về trong 
cô. Cô vẫn trăn trở, Việt Nam thuộc top 5 
châu Á về lượng rác thải nhựa và top 20 
thế giới về rác thải sinh hoạt. Năm 2006, 
JICA đã triển khai dự án phân loại rác tại 
nguồn 3R, ghi nhận lượng rác chôn lấp 
đã giảm 30%, giảm chi phí xử lý rác, kéo 
dài tuổi thọ các bãi chôn lấp… Một năm 
sau khi dự án 3R dừng, người dân coi việc 
“xách 3 túi đi đổ rác” là việc làm “ngốc 
nghếch”. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến 
“cái chết” của một thói quen tốt vừa mới 
manh nha hình thành?

Nhóm 6 sinh viên khởi nghiệp của Trường 
ĐH Giáo dục, ĐHQGHN đồng hành cùng cô 
giáo trong dự án khởi nghiệp “3SR – mạng 
xã hội tái tuần hoàn rác thải thông minh” 
đã gặt hái bội thu các giải thưởng và thu 
hút được sự quan tâm sâu rộng từ cộng 
đồng. Là một trong 5 dự án xuất sắc nhất 
của EdTech Việt Nam 2021, được truyền 
thông nhắc đến nhiều trong thời gian vừa 
qua, 3SR tiếp tục khẳng định với giải Ba và 
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giải Đội thi được yêu thích nhất trong cuộc thi 
“Ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp VNU 2021”. Bởi 
vậy, 3SR trở thành một trong hai START UP thu 
hút được nhiều nhà đầu tư nhất trong TECHFEST 
Connect 2021, hiện đang đóng vai trò quan trọng 
trong liên minh không rác thải của Việt Nam và 
mạng lưới các trường học không rác thải - zero 
waste in school. Mang trong mình sứ mạng của 
một tổ chức giáo dục tái tuần hoàn rác thải thông 
minh, 3SR tiếp cận kết nối cộng đồng bằng công 
nghệ và mạng lưới, theo đuổi giá trị của “một 
cuộc sống không có rác thải” hướng đến tầm 
nhìn của một tổ chức giáo dục tái tuần hoàn rác 
thải hàng đầu Việt Nam và tiến tới mở rộng thị 
trường trong khu vực và trên thế giới.     

Dự kiến trong hai năm tới, 3SR sẽ triển khai ở 
30 trường tại Hà Nội, 20 trường ở Đà Nẵng và 30 
trường tại TP.HCM. Sau đó, sẽ lan ra các nước 
trong khu vực và trên thế giới. 3SR phát triển 
trên 3 trụ cột: (1) Công nghệ  Mobile App SR1 trên 
Apple Store và CH Play cho phép tích điểm đổi 
quà hoặc tiền trong mạng lưới liên kết với các 
hãng thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiki, 
Grab và web server quản trị dữ liệu người dùng và 
quản lý hoạt động thu gom một cách thông minh 
nhất; (2) Chương trình giáo dục STEM+ tái tuần 
hoàn rác thải thông minh tích hợp bài học, chủ đề 

từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT vừa hỗ trợ các trường 
tìm lời giải cho bài toán giáo dục môi trường và giáo dục  
bền vững, đặc biệt là giáo dục theo tiếp cận STEM+ tại các 
trường học hiện nay; (3) Hệ sinh thái khởi nghiệp, sáng 
tạo của học sinh sinh viên về kinh tế tài nguyên rác tại 
Việt Nam hiện nay. 

RÁC THẢI VÀ CỘNG ĐỒNG: TỪ VÔ GIÁ TRỊ ĐẾN VÔ GIÁ

3SR bắt đầu từ những thứ xã hội “vứt bỏ”: rác thải giấy, 
rác thải nhựa, rác thải hữu cơ kết nối các doanh nghiệp 
thực hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng các dự án 
kinh tế tuần hoàn tái tuần hoàn rác thải giấy, tái tuần 
hoàn rác thải nhựa, tái tuần hoàn rác thải hữu cơ. Bằng 
hướng tiếp cận độc đáo, mới lạ, 3SR lựa chọn hợp tác 
với các doanh nghiệp có uy tín ở Hoa Kỳ, Đức và Thái 
Lan để khai thác có hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
trong kinh tế tuần rác thải tại các trường học ở Việt Nam. 
Xác định “ giáo dục tái tuần rác thải thông minh” là cống 
hiến độc đáo của cuộc đời mình, được lựa chọn là đồng 
trưởng làng “kinh tế tuần hoàn” cho TECHFES VIỆT NAM 
2022 - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam,  TS. Bùi Thị 
Thanh Hương tiếp tục truyền lửa đam mê khởi nghiệp vì 
cộng đồng đến các sinh viên cộng tác cùng mình hoàn 
thành sứ mệnh “vì trường học không có rác thải - zero 
waste in school”. Các trường học lan tỏa đến với cộng 
đồng, hình thành nên văn hóa ứng xử với tài nguyên rác 
- một điều vô giá với Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

CON NGƯỜI VNU


