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Tuyển tập Công trình Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Viện IMALOG số 01_2021

Lời mở đầu 

Viện Quản trị công nghiệp và Logistics – IMALOG được thành lập từ tháng 7 năm 

2021 bởi trường Đại học Bình Dương với nhiệm vụ đào tạo các ngành và chuyên 

ngành liên quan lĩnh vực Logistics. Bên cạnh đó, Viện còn thực hiện các nghiên 

cứu và các lớp ngắn hạn về quản lý công nghiệp và chuỗi cung ứng nói riêng.  

Với mục đích tổng hợp các công trình được thực hiện bởi các giảng viên của 

Viện IMALOG, tuyển tập sẽ bao gồm các bài viết với các chủ đề nổi bật, được đề 

cập tại các diễn đàn, hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong giai đoạn hiện nay. 

Ngoài ra, tuyển tập còn chọn lọc một số bài viết với nội dung phân tích các tài liệu 

chuyên ngành có giá trị, phục vụ việc giảng dạy chuyên ngành Logistics. 

Tuyển tập số đầu tiên (số 1 – 2021) gồm các công trình được đặt hàng trong 

gian đoạn từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021. Các bài viết được chọn lọc, biên 

soạn và xếp thành 2 phần: 

- Các công trình khoa học công nghệ liên quan Logistics và quản lý chuỗi cung

ứng;

- Các nghiên cứu về kinh nghiệm đào tạo vể lĩnh vực chuyên ngành liên quan.

Từ cuối năm 2019, đại dịch COVID-19 đã gây tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh 

vực của nền kinh tế - xã hội toàn cầu. Trên lĩnh vực kinh tế, đại dịch COVID-19 đã 

bẻ gãy chuỗi sản xuất và tạo ra sự suy thoái trên diện rộng chưa từng thấy do các 

giải pháp giãn cách xã hội và hạn chế tiếp xúc trên quy mô toàn cầu. Trước bối cảnh 

duy trì mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân và duy trì sản xuất và phát triển kinh 

tế, chính phủ và nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu đã có các giải pháp tái cơ cấu 

chuỗi cung ứng, sản xuất nhằm tái khởi động nền kinh tế, đồng thời hạn chế các rủi 

ro của đại dịch trong tương lai. Đồng thời, chính bản thân doanh nghiệp - sản xuất 

và dịch vụ - với các khó khăn trong chuỗi cung ứng và các thay đổi hành vi tiêu 

dùng của người dân trong xã hội, đã dẫn tới sự bùng nổ của yêu cầu chuyển đổi số, 

của thương mại điện tử và dịch vụ logistics trong bối cảnh ‘bình thường mới’ hậu 

COVID-19. Đó chính là nội dung các báo cáo nghiên cứu được tổng hợp trong 

Phần 1 của tuyển tập. 

Bài viết mở đầu của 2 tác giả Võ Minh Phúc và Võ Trọng Cang đã sử dụng 

phương pháp tổng hợp và so sánh 27 công trình khoa học, báo cáo thống kê và các 

thông tin truyền thông uy tín về “Sự bùng nổ của ngành Logistics thế giới và Việt 

Nam sau bối cảnh đại dịch Covid-19”, từ đó đưa ra những nhận định mang tính 

tham khảo cho sinh viên, nghiên cứu viên quan tâm tới chủ đề logistics và thương 

mại điện tử trong bối cảnh hậu COVID-19. 

Bài thứ hai của ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Trần Nguyễn Thanh Bình và đặc biệt 

là chuyên gia TS. Lê Quang Trung, đến từ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, về 

“Xu thế phát triển cảng thông minh tại Việt Nam”, phân tích về xu hướng đầu tư 
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và xây dựng các cảng thông minh với công nghệ thực tế ảo song song (Virtual twin 

experience) phù hợp với các kế hoạch định hướng phát triển hệ thống cảng biển và 

cảng thủy nội địa đã được thông qua bởi chính phủ Việt Nam. Các giai đoạn cần 

thiết để xây dựng cảng thông minh cũng được trình bày qua nghiên cứu các dự án 

đầu tư bởi các tập đoàn đa quốc gia ở các cảng quốc tế như cảng Rotterdam (Hà 

Lan) và cảng Antwerp (Bỉ).  

Trong nghiên cứu tiếp theo, các tác giả Trần Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn 

Cường, Vũ Đức Quý trình bày “Ảnh hưởng của sự đứt gãy chuỗi cung ứng trong 

ngành công nghiệp phụ trợ tác động đến ngành công nghiệp ô tô Việt Nam”, mà 

điển hình là sự thiếu hụt các linh kiện bán dẫn để sản xuất các chip sử dụng cho các 

thiết bị điện tử và thiết bị công nghệ thông minh. Nghiên cứu đã cung cấp thông tin 

về thực trạng cung ứng các linh kiện, thiết bị phụ trợ, các ảnh hưởng đến ngành sản 

xuất, lắp ráp ô tô trong nước, các cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp đang phải 

đối mặt và các giải pháp ứng phó mà các doanh nghiệp đã áp dụng. 

Digital Marketing (tiếp thị kỹ thuật số) có vai trò rất quan trọng trong việc nhận 

diện thương hiệu, quảng bá và tiếp thị sản phẩm thông qua các phương tiện truyền 

thông. Trong nghiên cứu “Tác động của Digital Marketing trong bối cảnh đại 

dịch COVID-19” các tác giả Nguyễn Quỳnh Lâm, Tăng Minh Hưởng và Nguyễn 

Quỳnh Phương đã phân tích tác động của Digital Marketing trong bối cảnh đại dịch 

Covid 19 như: nhận thức thương hiệu, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, sự tương 

tác với khách hàng và đánh giá hiệu quả chi phí của các chiến lược marketing. Môi 

trường Digital Marketing đầy rẫy những cạm bẫy tiềm ẩn nhưng đồng thời cũng sở 

hữu những cơ hội hấp dẫn để tiếp cận khách hàng. Cuối nghiên cứu, các tác giả có 

đưa ra một số kiến nghị phù hợp cho các chiến lược Digital Marketing trong thời 

điểm hiện nay. 

Bài viết “Applications of blockchain in supply chain management” (Tăng 

Minh Hưởng, Hồ Thị Thu Hoà, Nguyễn Quỳnh Lâm, Nguyễn Quỳnh Phương) cung 

cấp thông tin về ứng dụng blockchain trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam và trên 

thế giới nhằm cung cấp cho các công ty, nhà nghiên cứu và các cá nhân quan tâm 

đến ứng dụng và nghiên cứu blockchain cái nhìn toàn diện về ứng dụng blockchain 

hiện nay. Cụ thể, đối với các nhà nghiên cứu, đây là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ 

trợ các nhà nghiên cứu xác định các khoảng trống trong nghiên cứu để đưa ra các 

hướng nghiên cứu mới. Đối với các doanh nghiệp sẽ giúp họ hiểu biết chung về 

blockchain trước khi quyết định áp dụng hoặc đầu tư vào công nghệ này. Nội dung 

bài viết được chia thành hai phần: Các ứng dụng của blockchain trong chuỗi cung 

ứng trên thế giới và tại Việt Nam. 

Ngày nay, việc tư vấn và hỗ trợ tuyển sinh cho sinh viên là những yếu tố quan 

trọng nhất tại trường đại học. Phụ huynh và học sinh đã được coi là những khách 

hàng trải nghiệm dịch vụ đào tạo tại các trường đại học. Bài viết “Nhu cầu triển 
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Lời mở đầu

khai hệ thống CRM (Customer Relationship Management) trong tư vấn tuyển 

sinh và hỗ trợ sinh viên” (The need to implement a Customer Relationship 

Management system in admissions counseling and student support) của nhóm tác 

giả Đỗ Đoan Trang, Nguyễn Quỳnh Lâm, Tăng Minh Hưởng, Nguyễn Quỳnh 

Phương đã đưa ra các phương pháp hiệu quả trong trường hợp giao tiếp với khách 

hàng và hỗ trợ bộ phận tư vấn tuyển sinh nâng cao năng suất. Hệ thống CRM hỗ 

trợ sự tương tác với các bộ phận tư vấn để giảm tình trạng bỏ học của sinh viên. 

Ngoài ra, CRM còn mang lại lợi ích cho những sinh viên đã trải nghiệm các khóa 

học và cung cấp thông tin miễn phí trước khi nhập học tại trường đại học, từ đó 

giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của giáo dục. 

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch Covid-19, công tác đào 

tạo nguồn nhân lực Logistics chất lượng cao đang được các doanh nghiệp trong 

ngành cũng như toàn xã hội quan tâm, theo dõi. Để đáp ứng với nhu cầu ấy, việc áp 

dụng ứng dụng mô phỏng tại các cơ sở đào tạo sinh viên ngành Logistics cần được 

triển khai và nhân rộng. Thông qua việc trình bày các dự án, các tài liệu liên quan 

đến các nền tảng mô phỏng máy tính cho ngành Logistics, Phần 2 của Tuyển tập 

là các báo cáo nghiên cứu về ứng dụng công nghệ số và mô phỏng cho mục tiêu 

đào tạo chuyên ngành. Ngoài ra, phần này còn trình bày về phương pháp dạy học 

và vai trò người thầy trong dạy học ở bối cảnh bình thường mới. 

Nghiên cứu “Xu hướng các nền tảng học thuật trực tuyến đại trà (MOOCs) 

trong đào tạo đại học” (các tác giả Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Ngọc Bích, Nguyễn 

Đình Điện) giúp giảng viên và sinh viên tiếp cận với các mô hình đổi mới về dạy 

và học dựa trên mạng internet được cung cấp và cập nhật bởi các cơ sở giáo dục đại 

học danh tiếng, cũng như các tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Phần giới thiệu về 

nền tảng đào tạo trực tuyến tại tập đoàn bảo hiểm Bảo Việt cho các khóa đào tạo 

nghiệp vụ chuyên môn về bảo hiểm trong ngành logistics cung cấp thông tin mà 

các trường đại học có thể tham khảo để phát triển các hệ thống học trực tuyến phù 

hợp cho ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. 

Trong một nghiên cứu tiếp theo, “Ứng dụng mô phỏng trong đào tạo nguồn 

nhân lực Logistics chất lượng cao”, qua tổng hợp kết quả các dự án, các tài liệu 

liên quan, các tác giả Vũ Đức Quý, Trần Nguyễn Thanh Bình, Phạm Cao Văn đã 

phân tích, đánh giá các ưu điểm và khó khăn của chương trình. Thêm vào đó, bài 

viết cũng kiến nghị về vai trò của cơ quan Nhà nước, các hiệp hội quốc gia (như 

Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam – Valoma) trong thiết lập các đề 

án quốc tế về xây dựng, triển khai các ứng dụng mô phỏng máy tính, mang tính 

định hướng, chuẩn hoá, tại các cơ sở đào tạo ngành Logistics trên cả nước. 

Bài viết cuối cùng trong phần này là của các tác giả Nguyễn Thị Hải Vân, 

Nguyễn Quỳnh Lâm, Phạm Cao Văn. Qua phân tích tổng hợp vai trò người thầy tại 

các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Canada, Thụy sỹ, Nhật 
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Bản và tại Việt Nam, nghiên cứu “Vai trò người thầy trong giảng dạy đại học tại 

Viện IMALOG - trường Đại học Bình Dương” đã chỉ ra là người thầy không chỉ 

có trách nhiệm giảng dạy kiến thức mà còn phải biết quan tâm, chăm sóc tìm hiểu 

người học bằng cả trái tim và lòng bao dung, biết đánh thức tiềm năng trong mỗi 

người học, khơi dậy và phát triển nội lực của người học. Bên cạnh đó, nghiên cứu 

cũng giới thiệu một số hoạt động thể hiện vai trò người thầy tại Viện IMALOG, 

trường Đại học Bình Dương như: người thầy không chỉ tự nâng cao kiến thức, 

kinh nghiệm giảng dạy mà còn luôn quan tâm, giúp đỡ cũng như hướng dẫn 

phương pháp học tập và định hướng nghề nghiệp cho người học.  

Dù rằng đây chỉ là một tập hợp chưa đầy đủ các bài viết liên quan các vấn đề 

nóng trên các diễn đàn hiện nay, nhưng các nội dung được trình bày trong Tuyển 

tập số 1 cũng phần nào chỉ ra các vấn đề nghiên cứu liên quan đến Logistics và 

quản lý chuỗi cung ứng đang được quan tâm trong thời gian qua. Ban biên soạn
xin trân trọng cảm ơn tất  cả các tác giả, cùng với các chuyên gia đã đóng góp ý 

kiến phản biện cho nội dung của tuyển tập này. Sự hỗ trợ này là vô cùng quý giá. 

Hi vọng bạn đọc sẽ chia sẻ và hài lòng với các kết quả đầy cố gắng của chúng tôi. 

Ngay khi kết thúc biên soạn Tuyển tập Công trình Khoa học Công nghệ và Đào

tạo – Viện IMALOG số 1 này, chúng tôi đã bắt tay chuẩn bị ngay cho số tiếp theo, 

số 2 (tháng 6/2022) để chào mừng và đánh dấu một năm hoạt động của Viện 

IMALOG vào ngày 01 tháng 7 năm 2022.  

Trân trọng./. 

Trưởng Ban Biên soạn,

NGƯT. PGS.TS. Vũ Ngọc Bích
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Xu thế phát triển cảng thông minh tại Việt Nam 

Nguyễn Anh Tuấn1,3*, Trần Nguyễn Thanh Bình1, Lê Quang Trung2 

Tóm tắt: 

Tóm tắt: Bài báo phân tích xu hướng đầu tư và xây dựng các cảng thông minh với công 

nghệ thực tế ảo song song (Virtual twin experience) phù hợp với các kế hoạch định hướng 

phát triển hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa đã được thông qua bởi chính phủ Việt 

Nam. Các giai đoạn cần thiết để xây dựng cảng thông minh sẽ được đề xuất qua nghiên 

cứu các dự án đầu tư đã được thực hiện thực tế tại các tập đoàn đa quốc gia ở các cảng quốc 

tế như cảng Rotterdam (Hà Lan) và cảng Antwerp (Bỉ).  

Từ khóa: Cảng thông minh; logistics thông minh; thành phố thông minh; công nghệ thực 

tế ảo song song; thế giới ảo.  

A tendency to develop smart ports in Vietnam 

Abstract: 

This paper aims to concentrate on analysing a growing tendency of investing and building 

smart ports with the advanced technology named as the virtual twin experience in 

association with the master plan for developing the seaport systems and the hinterland port 

systems approved by the Government of Vietnam. The crucial stages of building smart 

ports will be considered carefully and proposed based on extensive research of investment 

projects implemented by multinational corporations at international terminals such as the 

port of Rotterdam (the Netherlands) and the port of Antwerp (Belgium).  

Keywords: Smart port; smart logistics; smart city; virtual twin experience; the metaverse. 
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1. Tổng quan

Các khó khăn và thách thức gây ra bởi đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng 

đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là sự ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc đình trệ công tác làm hàng tại các cảng trên toàn 

thế giới nói chung và các cảng ở Việt Nam nói riêng là ví dụ điển hình cho thấy các 

tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu bởi đại dịch Covid-19.  

Tại Trung Quốc, cảng Yantian bị tắc nghẽn hoạt động làm ảnh hưởng đến tiến 

độ xử lý gần 160.000 container, container dồn ứ không thể xử lý lên đến 357.000 

container tính từ cuối tháng 5 năm 2021 và nhiều hãng tàu phải chờ ít nhất 14 ngày 

để có thể làm hàng [1]. Tại Mỹ, cảng Los Angeles với hơn 200.000 container 20ft 

bị ùng ứ cùng với hàng loạt tàu container bị trễ lịch khai thác tính đến ngày 30 tháng 

09 năm 2021, gây nên giá cả các mặc hàng leo thang tạo gánh nặng chi phí rất lớn 

cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng và ngành kinh tế của Mỹ nói chung 

[1]. 

Qua hình 1 về chỉ số container thế giới, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã gây 

ra việc ùn ứ tại các cảng chính trên toàn thế giới là một trong số các nguyên nhân 

chính dẫn đến giá cước vận tải cho 1 container 40ft tăng phi mã từ dưới 5.000 USD 

ở tháng 12 năm 2020 lên đến gần 10.000 USD  ở tháng 12 năm 2021, thậm chí có 

thời điểm vượt hơn 10.000 USD ở tháng 9 năm 2021 [2]. 

Hình 1. Chỉ số container thế giới liên quan đến chi phí container 40ft tiêu chuẩn [2] 
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Về tình hình phát triển mạng lưới các cảng biển tại Việt Nam, tính đến thời điểm 

tháng 6 năm 2021, Việt Nam hiện có 286 bến cảng với số bến cảng ở nhóm 1 là 68 

bến cảng, cùng với lượng 588 cầu cảng trong đó 127 cầu cảng thuộc nhóm 1, và 

tổng lượng hàng hóa qua cảng năm 2020 là 692,3 triệu tấn / năm. [1] (Xem bảng 1) 

Bảng 1. Thống kê về cơ sở hạ tầng và năng lực của hệ thống cảng biển ở Việt Nam [1] 

Chính phủ Việt Nam cũng đã có chiến lược phát triển hệ thống cảng biển Việt 

Nam (xem hình 2) thể hiện qua việc ban hành quyết định số 1579/QĐ-TTg về quy 

hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030 với 

tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nhóm cảng biển loại đặc biệt gồm hệ thống 

cảng biển Hải Phỏng ở miền Bắc và hệ thống cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu ở 

miền Nam, sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy kết nối giao thương 

giữa Việt Nam với quốc tế. [3] 

Theo như kế hoạch đề xuất, quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam cần huy 

động nguồn vốn khoảng 313.000 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn ngoài ngân sách nhà 

nước, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp có kinh nghiệm quản lý 

cảng từ nước ngoài [4]. Ở khu vực miền Nam, hệ thống cụm cảng Cái Mép – Thị 

Vải được đầu tư và quản lý bởi rất nhiều liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam 

và nước ngoài như ở hình 3, cụm cảng có khả năng đón tiếp tàu trên 100.000 DWT 

với lượng hàng hóa thông quan từ hơn 85 triệu tấn / năm đến hơn 130 triệu tấn / 

năm vào năm 2020. 
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Hình 2. Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 

2030 với tầm nhìn đến năm 2050 [3] [4] 
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Hình 3. Bản đồ vị trí các cảng liên doanh nằm trong hệ thống cảng quốc tế Cái Mép – 

Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu [5] 

Riêng tỉnh Bình Dương sẽ nằm trong nhóm cảng biển số 4 nhằm thúc đẩy phát 

triển kinh tế vùng, kết nối với các địa phương gồm Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 

Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu (nhóm cảng biển đặc biệt), và nhóm cảng biển số 

4 dự báo đến 2030 sẽ phấn đấu đạt mức thông quan hàng hóa là từ 461 đến 540 

triệu tấn hàng, riêng hàng container chiếm từ 23 đến 28 triệu TEU (TEU viết tắt của 

Twenty-foot Equivalent Unit – đơn vị vận tải tương đương một container 20ft  tiêu 

chuẩn). [3] [4] 

Bên cạnh hệ thống cảng biển, Việt Nam còn có hệ thống cảng thủy nội địa với 

298 cảng thủy nội địa gồm 192 cảng xếp dỡ hàng hóa, 97 cảng chuyên dùng [1]. 

Mạng lưới vận tải đường thủy nội địa đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp giảm 

tải áp lực lên hệ thống đường bộ và tạo kết nối giữa các cảng biển quốc tế với các 

cảng thủy nội địa. Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu từ ngân hàng thế giới vào 

thời điểm năm 2019, hệ thống cảng nội địa Việt Nam với hơn 50% là cảng loại 3 

và chỉ có thể xếp dỡ cho các tàu hàng có tải trọng dưới 300 DWT (DWT viết tắt 

của Deadweight tonnage, nghĩa là trọng tải toàn phần, tấn) [6]. Bên cạnh đó, tĩnh 

không các cầu dọc các tuyến thủy nội địa rất thấp, cần phải nâng cao độ tĩnh không, 

cũng như cần cải thiện thiết kế các sà lan có mớn nước thấp có thể chuyên chở 

container bên cạnh việc chỉ tham gia vận chuyển hàng rời, hàng khô [6]. Một vấn 

đề quan trọng khác đó là hiện các cảng thủy nội địa khu vực đồng bằng sông Cửu 
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Long không đáp ứng cơ sở hạ tầng và phương tiện xếp dỡ để phục vụ việc làm hàng 

container, chính vì thế cần một chính sách khuyến khích nâng cao năng lực xếp dỡ 

hàng container tại các cảng thủy nội địa hiện có [6]. Việc phát triển hạ tầng cảng 

thủy nội địa cần gắn liền với phát triễn hệ thống đường bộ dẫn vào các cảng cạn 

ICD (viết tắt của Inland Container Depot) [1]. 

Hình 4 cho thấy thông quan hàng hóa qua hệ thống cảng biển và các hệ thống 

cảng nội địa liên tục tăng, kể cả trong gia đoạn dịch Covid-19. Qua đó, rõ ràng việc 

tối ưu quy trình quản lý vận hành cảng đóng vai trò rất lớn, không chỉ góp phần 

tăng doanh thu cho riêng các chủ đầu tư, mà còn tạo động lực cho phát triển kinh tế 

địa phương nói riêng, nền kinh tế quốc gia nói chung. Chính vì thế việc chuyển đổi 

số trong vận hành dựa trên mô phỏng và toán tối ưu và áp dụng các công nghệ mới 

trong giai đoạn công nghiệp 4.0 không chỉ là xu hướng phát triển cảng thông minh 

mà còn đóng vai trò rất quan trọng, mà còn góp phần phát triển kinh tế quốc gia nói 

chung. Giải pháp cảng thông minh phải tạo một hệ sinh thái dịch vụ liên thông gắn 

kết các bên gồm cơ quan quản lý (hải quan, thuế, biên phòng), cơ quan chủ quản và 

khách hàng sử dụng dịch vụ (các hãng tàu, doanh nghiệp logistics, hãng vận tải, 

doanh nghiệp liên quan có hoạt động liên quan đến cảng). 

Hình 4. Lượng hàng hóa thông qua cảng biển từ năm 2015 đến 2020 (triệu tấn) [5] 

2. Tổng quan các giải pháp số đang được sử dụng tại các cảng của Tổng

công ty Hàng hải (VIMC)

Tổng công ty Hàng hải VIMC là một trong số các tổng công ty chuyên về quản lý, 

khai thác và vận hành cảng container đã thực hiện việc chuyển đổi số từ rất sớm 

trước khi xảy ra dịch covid-19. Điển hình đó là hệ thống công nghệ thông tin của 
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cảng container quốc tế Cái Lân CICT (thuộc VIMC) bao gồm 3 hệ thống chính đó 

là [5]: 

• Hệ thống STOS giúp điều hành, khai thác hàng rời / hàng tổng hợp, có kết nối

hải quan điện tử;

• Hệ thống CICT Portal là hệ thống kết nối thông tin điện tử giữa cảng và khách

hàng;

• Hệ thống PLTOS giúp quản lý, vận hành và khai thác hàng container và kết

nối hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data Interchange – EDI);

Hệ thống công nghệ thông tin tích hợp hiện tại đang áp dụng tại các cảng của 

VIMC, như hình 5, bao gồm 3 lớp chính: 

• Lớp thứ 1 là lớp hạ tầng công nghệ, gồm trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng và

hệ thống an toàn thông tin;

• Lớp thứ 2 là lớp công nghệ thông tin quản lý vận hành và khai thác cảng, gồm

hệ thống quản lý nội bộ, quản lý nhân sự, kế toán tài chính, quản lý tài sản -

kho bãi, phần mềm STOS khai thác hàng rời, phần mềm PLTOS khai thác

hàng container, hệ thống khai báo hải quan tích hợp;

• Lớp thứ 3 là lớp công nghệ thông tin liên quan đến các hoạt động dịch vụ

khách hàng, gồm các nền tảng truyền thông đa phương tiện, hóa đơn điện tử,

ứng dụng trên điện thoại, cổng thông tin cho việc phục vụ việc khai thác hàng

container / hàng rời.
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Hình 5. Hệ thống công nghệ thông tin tích hợp đang được áp dụng tại các cảng do 

VIMC vận hành [5] 

Hệ thống STOS đã giúp số hóa và chuyển đổi số hầu hết các quy trình giúp vận 

hành và khai thác hàng rời, đồng thời hệ thống STOS cũng giúp liên kết tất cả các 

quy trình có liên quan đến vận hành và khai thác hàng rời như sau (xem hình 6): 

• Quản lý kho hàng, kho ngoại quan, kho bãi ngoài trời (YWM);

• Quản lý trạm cân điện tử (WM);

• Quản lý điều hành cổng giúp điều tiết lưu lượng xe ra vào cảng một cách khoa

học (GM);

• Giám sát và điều khiển (MC);

• Quản lý điều hành khai thác cảng (OM);

• Tính cước và áp cước dịch vụ (BL);

• Hải quan điện tử (CUS);

• Truy xuất thông tin dữ liệu điện tử (WA);

• Thống kê báo cáo (ST);
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• Quản lý thông tin cơ bản (BS);

• Quản lý cầu bến (BM);

• Quản lý tàu và sà lan (SM);

Hình 6. Hệ thống STOS quản lý hoạt động khai thác hàng rời / hàng tổng hợp tại các 

cảng do VIMC quản lý [5] 

3. Mô hình cảng thông minh dựa trên công nghệ thực tế ảo song song

Trong các năm vừa qua các cơ quan ban ngành của chính phủ Việt Nam đã tổ chức 

nhiều hội thảo và các diễn đàn cấp cao thúc đẩy việc tăng cường chuyển đổi số 

trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, điển hình như Diễn đàn chuyển đổi số Việt 

Nam 2021 (Vietnam DX Summit 2021) và Hội nghị cấp cao thành phố thông minh 

Việt Nam 2021 (Vietnam – Asocio Smart City Summit 2021)  [7] [8]. Riêng lĩnh 

vực quản lý vận hành cảng, hội thảo “Cảng thông minh và cảng xanh: hướng phát 

triển cho cảng Việt Nam” đã được Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức vào ngày 02 

tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội với sự góp mặt của các tổng công ty quản lý vận 

hành và khai thác cảng, cũng như các chuyên gia quốc tế, qua đó cho thấy nhu cầu 

phát triển cảng thông minh là một xu thế toàn cầu được ủng hộ rất lớn từ chính phủ 

và các doanh nghiệp logistics quan tâm, phát triển cảng thông minh chính là đáp án 

cho bài toán cân bằng mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường, để phát triển kinh tế 

cảng một cách bền vững [9].  
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Trong số tập đoàn công nghệ tiên phong trong việc phát triển và nghiên cứu các 

giải pháp số từ thập niên 1980, tâp đoàn Dassault Systemes đã xây dựng hoàn thiện 

hệ sinh thái toàn diện gồm 4 nhóm giải pháp đã được ứng dụng cho 11 ngành công 

nghiệp trong đó có ngành hàng hải và cảng, ngành logistics, gồm (1) nhóm ứng 

dụng về mô hình hóa (3D modeling Apps), (2) nhóm ứng dụng liên quan đến hợp 

tác và xã hội (Social & Collaborative Apps), (3) nhóm ứng dụng về dữ liệu thông 

tin thông minh (Information Intelligence Apps), (4) nhóm ứng dụng về mô phỏng 

(Simulation Apps). Các giai đoạn chuyển đổi số mà tập đoàn Dassault Systemes đã 

nghiên cứu và phát triển gồm 5 giai đoạn chính (xem hình 7) [10]. 

Hình 7.  Các giai đoạn chuyển đổi số từ mô hình thiết kế sô hóa 3 chiều (3D Design) 

đến nền tảng thế giới thực tế ảo song song (Virtual Twin) [11] 

Giai đoạn một vào năm 1981 với việc số hóa các mô hình thiết kế trên giấy sang 

các mô hình thiết kế 3 chiều gồm các công nghệ như thiết kế với sự hỗ trợ máy tính 

(Computer-aided Design, CAD), sản xuất với sự hỗ trợ máy tính (Computer-aided 

Manufacturing, CAM), tính toán kỹ thuật dựa với sự hỗ trợ máy tính (Computer-

aided Engineering, CAE); [11] 

Giai đoạn hai là giai đoạn phát triển công nghệ xây dựng mô hình số (Digital 

Mock-up) nhằm rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm mới diễn ra vào năm 1989, 

đây là phần lõi cơ bản trong giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm mà hãng phát 

triển ở giai đoạn tiếp theo; [11] 

Năm 1999, giai đoạn phát triển các công nghệ quản lý vòng đời sản phẩm dựa 

trên công nghệ mô hình số hóa 3 chiều (3D Product Lifecycle Management) là giai 

đoạn thứ ba, nhằm tối đa hóa lợi nhuận thông qua tối ưu thời gian ra sản phẩm mới 

và cắt giảm tối đa chi phí trong quy trình quản lý chuỗi cung ứng, hậu cần, xuyên 

suốt tất cả các khâu từ thiết kế sản phẩm, qua quá trình sản xuất, tiếp thị, phân phối 

sản phẩm, cho đến quản lý quy trình thu hồi và kết thúc vòng đời một sản phẩm, 
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điển hình đó là lĩnh vực sản xuất máy bay của hãng sản xuất máy bay Boeing vào 

năm 2004. [11], [12] 

Giai đoạn 4 là nền tảng thực nghiệm 3 chiều (3DEXPERIENCE) năm 2012, đây 

là nền tảng giải pháp số hóa 4 chiều dựa trên mô hình 3D thay đổi theo thời gian 

thực, giúp xây dựng các nhà máy thông minh (smart factory), kho hàng thông minh 

(smart warehouse), dịch vụ hậu cần thông minh (smart logistics), cảng thông minh 

(smart port, xem hình 8 ) và kể cả thành phố thông minh, điển hình như giúp xây 

dựng thành phố thông minh Singapore trong dự án của quỹ nghiên cứu quốc gia 

Singapore kéo dài 10 năm bắt đầu từ tháng 12 năm 2014  (xem hình  9) [13,14]. 

Hình 8. Mô hình xoắn ốc thể hiện quy trình vận hành cảng thông minh qua nền tảng 

3DEXPERIENCE của Dassault Systemes [11] 

Hình 9. Công nghệ thực tế ảo song song xây dựng thành phố thông minh Singapore 

hỗ trợ công tác quản lý và quy hoạch đô thị [13] 

Giai đoạn 5 là giai đoạn phát triển và ứng dụng nền tảng thực tế ảo song song 

(Virtual Twin Experience, VTE) từ năm 2020, đây là giai đoạn phát triển tiếp theo 

dựa trên nền tảng 3DEXPERIENCE của giai đoạn 4 cùng với sự phát triển công 

nghệ mạng di động thế hệ thứ 5 (the 5th generation mobile network), nhằm xây 

dựng một phiên bản số của thế giới ngoài đời thực.  
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Giải pháp VTE đem đến một bước tiến mới trong việc vận hành và quản lý cảng 

thông minh, thành phố thông minh hiệu quả hơn, dựa trên hỗ trợ việc hợp tác và 

trao đổi dữ liệu giữa các bên liên quan trên mô hình số được xây dựng từ thế giới 

thực và xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Từ đó, giải pháp VTE giúp các nhà quản 

lý cảng đưa ra các quyết định nhanh hơn, chính xác hơn dựa trên các thuật toán tối 

ưu và giả lập mô phỏng các tình huống thực tế có thể xảy ra (xem hình 10) [11].   

Hình 10. Giải pháp xây dựng cảng thông minh với thuật toán tối ưu dựa trên mô 

phỏng thời gian thực và công nghệ thực tế ảo song song (Virtual Twin Experience) của 

tập đoàn Dassault Systemes [11]

Cùng với sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial 

Intelligence, AI), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality, AR), công 

nghệ internet vạn vật cho ngành công nghiệp (Công nghiệp 4.0, Industrial Internet 

of Things, IIoT) và mô phỏng 3 chiều (3D simulation and modeling) sẽ là 4 công 

nghệ lõi được áp dụng để phát triển hệ thống quản lý, vận hành và khai thác các 

cảng thông minh ở giai đoạn tiếp theo (xem hình 11).  
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Hình 11. Các công nghệ được áp dụng trong giải pháp cảng thông minh [15] 

Dữ liệu từ tất cả các bên liên quan đến hoạt động cảng như doanh nghiệp quản 

lý cảng, nhân viên vận hành, cơ quan nhà nước, khách hàng vận tải, khách hàng 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ được thu thập để tạo nguồn dữ liệu lớn (Big data), 

đồng thời mô hình 3 chiều của cảng trong thực tế sẽ được xây dựng qua công nghệ 

quét 3 chiều hoặc qua các công nghệ CAD. Sau đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), 

hệ thống học máy (Machine learning systems), cùng với công nghệ thực tế ảo tăng 

cường (AR), công nghệ trực quan hóa (Visualization), mô phỏng (Simulation) sẽ 

hỗ trợ giúp nhà quản lý cảng đưa ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu thực tế ở 

thời gian thực và tối ưu được tất cả các nguồn lực của cảng (nguồn lực nhân sự, tối 

ưu không gian, tối ưu lưu lượng giao thông tàu và xe, tối ưu thời gian vận hành thiết 

bị khai thác hàng) (xem hình 12).  

Ngoài ra, các cảng thông minh đã, đang và sẽ ứng dụng camera độ phân giải cao 

có cảm biến, người máy (Robotics) và các giải pháp tự động hóa như các xe vận 

chuyển container không người lái (Phương tiện vận chuyển được dẫn hướng tự 

động, Automated guided vehicles, AGVs), hệ thống cần cẩu tự hành (Autonomous 

cranes), các tàu vận tải tự lái (self-driving ships), hệ thống container thông minh 

(Smart containers) và toàn bộ sẽ được kết nối với trung tâm dữ liệu dựa trên điện 

toán đám mây và mạng di động 5G. Qua đó, các cảng thông minh trong tương lai 

sẽ hoàn toàn hoạt động tự động, các nhân viên điều hành sẽ điều hành toàn bộ công 

việc tại trung tâm điều hành trung tâm, qua đó năng suất khai thác cảng trong tương 

lai sẽ được tối ưu một cách hiệu quả.  
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Hình 12. Nền tảng quản lý, vận hành và khai thác cảng thông minh dựa trên dựa trên 

công nghệ thực tế ảo song song (VTE) để tối ưu năng suất vận hành và khai thác hàng 

hóa tại cảng tổng hợp [10] 

Trong vấn đề quản lý tinh gọn cảng thông minh dựa trên nền tảng công nghệ 

thực tế ảo song song VTE sẽ có 9 nhóm giải pháp hỗ trợ các công việc trong vận 

hành và khai thác cảng gồm (xem hình 13): 

Hình 13. Nền tảng công nghệ thực tế ảo song song VTE trong quản lý, vận hành và 

khai thác cảng thông minh [10] 

• Giải quyết các vấn đề phát sinh (Problem Solving);

• Hỗ trợ nhà quản lý và nhân viên cảng đưa ra quyết định dựa trên mô hình cảng

3 chiều hạn chế sai sót khi thực hiện (3D Digital Port);

• Đánh giá các vấn đề liên quan đến môi trường, sức khỏe và an toàn trong vận

hành cảng (EHS Cross);

• Nhật ký hoạt động (Action Log);

• Phân bổ nguồn lực doanh nghiệp (Resource Allocation);
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• Phối hợp thực hiện công việc vận hành và khai thác cảng cũng như hỗ trợ họp

và trao đổi trực tuyến (Lean Ports);

• Nguyên tắc tinh gọn tối ưu các quy trình trong quản lý, vận hành và khai thác

cảng (Lean Principles);

• Hỗ trợ quản lý kế hoạch qua chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động

của cảng (Port KPI’s);

• Hỗ trợ cập nhật các vấn đề phát sinh được báo cáo từ hiện trường thực tế

(Issue Register).

 Công nghệ VTE đã được áp dụng tại rất nhiều tập đoàn hoạt động ngành 

logistics, từ kinh doanh vận tải, giao nhận hàng hóa, cho đến các tập đoàn quản lý 

và khai thác cảng. Trong lĩnh vực quản lý, vận hành và khai thác cảng, tập đoàn 

Dassault Systemes đã triển khai chuyển đổi số cho các khách hàng có hoạt động tại 

các cảng lớn và trọng yếu ở Châu Âu như cảng Rotterdam tại Hà Lan và cảng 

Antwerp tại Bỉ với mô hình chuyển đổi số dựa trên mô phỏng thực tế ảo và thuật 

toán tối ưu theo thời gian thực [10]. 

Sau đây bài viết sẽ phân tích tổng quan giải pháp VTE áp dụng tại hai tập đoàn 

điển hình là Nextlogic (Hà Lan) và PSA Antwerp (Bỉ). 

4. Nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng giải pháp VTE của tập đoàn

Nextlogic (Hà Lan)

Nextlogic đơn vị quản lý toàn bộ hệ thống khai thác container tại cảng Rotterdam 

(Hà Lan). Nextlogic chiếm 40% thị phần vận tải nội địa, xử lý trung bình 4 triệu 

TEU / 1 năm, tiếp nhận trung bình 18.000 cuộc gọi từ các tàu container nội địa. 

Nextlogic phải đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu xử lý hàng hóa ngày càng 

tăng như [16]: 

• Tình trạng ách tắc với lưu lượng tàu phải chờ tại cảng ngày càng gia tăng;

• Các công ty giao nhận vận tải phải phụ thuộc rất nhiều vào kế hoạch điều độ

không ổn định thường xuyên bị thay đổi do sự phối hợp chưa đồng bộ giữa

các bên liên quan.

Bắt đầu vào giữa tháng 6 năm 2020, Nextlogic đã áp dụng giải pháp DELMIA 

Quintig (một phần trong nhóm giải pháp VTE) để tối ưu hóa chuỗi tích hợp xuyên 

suốt tất cả các quy trình khai thác container cùng với tất cả các bên liên quan trong 

chuỗi khai thác của tập đoàn Nextlogic. Kết quả giải pháp đã giúp gia tăng năng lực 

cạnh tranh của cảng Rotterdam qua 4 yếu tố sau [10]: 

• Giảm thiểu thời gian chờ;

• Tăng thời gian hàng hóa thông qua cảng;

• Nâng cao năng lực vận hành và khai thác của cảng;
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• Nâng cao khả năng vận hành đúng giờ đáp ứng nhu cầu khách hàng.

5. Nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng giải pháp VTE của tập đoàn PSA

Antwerp (Bỉ)

PSA Antwerp là công ty con của tập đoàn PSA Interational (Singapore), là nhà khai 

thác và vận hành cảng container nằm trong hệ thống cảng Antwerp (Bỉ) với lượng 

container thông qua cảng là 11 triệu TEU năm 2019, với số lượng nhân sự là 3.900 

nhân viên, cùng hệ thống cẩu container là 64 cần cẩu [17]. Hơn 80% số container 

thông qua hệ thống cảng Antwerp đã được xử lý bởi cảng PSA Antwerp, riêng năm 

2015 là 9.5 triệu TEU [17]. Bên cạnh đó, cảng PSA Antwerp cũng khai thác hàng 

tổng hợp như sắt, thép và sản phẩm gỗ. Trung bình mỗi ngày, các nhân viên điều 

độ phải thực hiện đến 400 cuộc gọi cho các công nhân cảng để xử lý các tình huống 

phát sinh ngoài dự tính như tàu container trễ lịch, nhân viên điều độ phải xử lý lên 

kế hoạch lại mà không có cái nhìn toàn diện để xử lý một cách linh hoạt và nhịp 

nhàng với các bộ phận liên quan [18]. Ngoài ra, các vấn đề về quy định công đoàn, 

luật lao động mới như quy định Codex, cũng như các vấn đề cá nhân của các công 

nhân cũng phát sinh hằng ngày làm ảnh hưởng đến các hoạt động vận hành và khai 

thác cảng. Cảng PSA Antwerp đã áp dụng giải pháp DELMIA Quintig (một phần 

của VTE) để giải quyết các vấn đề gặp phải và đạt được các kết quả khả quang như 

sau [18]: 

• Tối ưu năng suất khai thác và vận hành cảng phù hợp với các quy định đặc

thù như quy tắc Codex và các quy định công đoàn, đồng thời toàn bộ quá trình

quản lý, vận hành và khai thác hàng hóa tại cảng được mô phỏng trực quan

sinh động, giúp đội ngũ quản lý điều hành ra quyết định một cách hiệu quả

dựa trên mô hình số hóa ảo song song của cảng theo thời gian thực;

• Tối ưu các nguồn lực như trang thiết bị vận hành cảng và năng suất làm việc

của tất cả nhân viên làm việc tại cảng, dựa trên cập nhật các dữ liệu phát sinh

theo thời gian thực, qua đó giảm thiểu 80% thời gian lên kế hoạch điều độ, kế

hoạch khai thác hàng hóa và sắp xếp lịch tàu/xe/thiết bị cẩu hiệu quả dựa trên

thuật toán tối ưu và đồ họa mô phỏng.

6. Kết luận và đề xuất

Các cảng thông minh đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng và là yếu tố quan 

trọng trong mô hình logistics thông minh. Một thành phố thông minh thì vai trò của 

logistics thông minh chính là xương sống giúp phát triển kinh tế không chỉ thành 

phố, mà còn góp phần sự phát triển kinh tế của quốc gia. Do đó, các giai đoạn 

chuyển đổi mô hình cảng truyền thống sang mô hình cảng thông minh cần xem xét 

và đánh giá một cách thận trọng. Qua nghiên cứu các giải pháp đã áp dụng cho 

nhiều tập đoàn đa quốc gia có đầu tư và quản lý khai thác cảng thông minh, điển 

hình như PSA International (Singapore), Fliners Port Holding (Úc), Nextlogic (Hà 
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Lan), các chuyên gia quốc tế của tập đoàn Dassault Systemes đã đưa ra 5 tiêu chí 

chính cần phải xem xét và phân tích cụ thể từng bước như được trình bày ở hình 14 

[10]. 

Tiêu chí thứ nhất đó là lập kế hoạch và tối ưu (Planning & Optimization). Tiêu 

chí này được xem là tiên quyết, giúp hỗ trợ nhà quản lý cảng việc đánh giá, phân 

tích, tối ưu hoạt động cảng dựa trên dữ liệu cập nhật thời gian thực, đặc biệt hỗ trợ 

đánh giá các KPI một cách trực quan, minh bạch và giúp dự báo và giải pháp xử lý 

các tình huống ngoài dự tính (ví dụ, lịch làm hàng tàu trễ do tai nạn lao động, ảnh 

hưởn của đại dịch Covid-19 gây đứt gẫy nguồn cung, thiếu hụt container rỗng do 

phân bổ nguồn lực chưa tối ưu). 

Hình 14. Các tiêu chí quan trọng cần xem xét và đánh giá trong quá trình xây dựng 

cảng thông minh [15] 

Tiêu chí thứ hai đó là vấn đề quản lý phối hợp làm việc tinh gọn (Lean 

Collaborative Management). Việc vận hành và khai thác cảng đòi hỏi có tham gia 

rất nhiều bên gồm doanh nghiệp khai thác cảng, các cơ quan quản lý nhà nước (biên 

phòng, hải quan, thuế) và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cảng. Bên cạnh đó, doanh 

nghiệp khai thác cảng cũng có sự phối hợp làm việc giữa nhiều bộ phận và phòng 

ban như phòng kế hoạch, quản lý điều độ, kế toán, nhân sự, dịch vụ khách hàng, 

giám sát an ninh, công nghệ thông tin, tất cả đều tham gia vào việc vận hành cảng. 

Do đó, việc quản lý phối hợp làm việc tinh gọn là yếu tố quan trọng thứ 2 khi xem 

xét các giải pháp công nghệ dành cho cảng thông minh.  

Tiêu chí thứ ba đó là số hóa doanh nghiệp dựa trên mô hình 3 chiều theo thời 

gian thực (Model Based Enterprise), đây chính là tài sản số của doanh nghiệp. Toàn 

bộ hoạt động cảng sẽ được mô hình hóa và mô phỏng theo thời gian thực. Mô hình 

ảo của cảng sẽ được mô hình hóa đến từng trang thiết bị, mặt bằng kho bãi, đến cả 

nhân sự vận hành cảng là yếu tố then chốt. Cảng thông minh dựa trên mô hình số 

sẽ giúp nhà quản lý tối ưu năng lực vận hành và khai thác cảng, hỗ trợ việc giám 

sát công tác vận hành theo thời gian thực một cách trực quan và sinh động. 

Tiêu chí thứ tư đó là ứng dụng internet vạn vật trong công nghiệp (IIOT) và công 

nghệ phân tích dữ liệu (Analytics). Nền tảng giải pháp cho cảng thông minh cần lắp 

đặt các thiết bị camera trí tuệ nhân tạo, các loại cảm biến, các thiết bị hỗ trợ công 

nghệ thực tế ảo tẳng cường (Augmented Reality, AR) để hỗ trợ việc thu thập, xử lý 

thông tin theo thời gian thực, qua đó tối ưu quá trình vận hành và khai thác cảng, 
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giải quyết các vấn đề thực tế phát sinh dựa trên mô hình (Modeling) và mô phỏng 

(Simulation).  

Tiêu chí thứ 5 đó là tối ưu quy trình vận hành cảng (Port Operations Excellence). 

Tất cả giải pháp áp dụng trong quá trình phát triển cảng thông minh cần phải xem 

xét yếu tố tích hợp công nghệ có khả năng giúp cải tiến liên tục các quy trình liên 

quan đến quản lý, vận hành và khai thác cảng dựa trên các dữ liệu và mô hình số.  

Quá trình phát triển và xây dựng cảng thông minh sẽ trãi qua bốn giai đoạn chính 

đó là (xem hình 15) [11]: 

 Giai đoạn đánh giá giá trị (Value assessment) một cách toàn diện các nguồn

lực của doanh nghiệp cảng, các yêu cầu từ phía các nhà quản lý cảng. Đây là

giai đoạn đóng vai trò then chốt, nhằm phân tích các nền tảng công nghệ hiện

có và mô hình hoạt động của doanh nghiệp quản lý cảng. Qua đó, các công

nghệ nào, giải pháp nào cần thiết và hiệu quả có tính khả thi, đem đến hiệu

quả đầu tư ngắn hạn được đánh giá dựa trên chỉ số ROI (tỷ suất hoàn vốn, tỷ

lệ thu hồi vốn đầu tư, Return on Investment).Và trong dài hạn, cảng thông

minh phải đáp ứng yêu cầu có khả năng thay đổi và thích nghi dễ dàng trước

các rủi ro phát sinh ngoài kế hoạch như ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19;

 Giai đoạn thứ hai đó là xác định các giá trị (Value definication) của các giải

pháp và xây dựng các mô hình thí điểm dựa trên các tiêu chí phù hợp với nhu

cầu đầu tư và nguồn lực của doanh nghiệp trong ngắn hạn nhưng với một tầm

nhìn dài hạn. Giai đoạn này cần chú ý đến việc xây dựng ý thức đối với đội

ngũ tiếp nhận công nghệ tại doanh nghiệp vận hành cảng. Doanh nghiệp cảng

cần tập hợp đội ngũ sẵn sàng và có khả năng tiếp cận công nghệ một cách chủ

động;

 Giai đoạn thứ 3 đó là cam kết các giá trị (Value commitment) của giải pháp

cảng thông minh và áp dụng chính thức các giải pháp công nghệ giúp xây

dựng cảng thông minh với các cam kết cụ thể như tiêu chí về ROI, phạm vi

công việc, và đề xuất cấu trúc hệ thống cảng thông minh (sau khi các giải

pháp đã được minh chứng hiệu quả với các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp

ở giai đoạn 2);

 Giai đoạn thứ 4 là giai đoạn chuyển giao giá trị (Value delivery) công nghệ,

ký kết các hợp đồng đào tạo nguồn lực vận hành hệ thống.
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Hình 15. Bốn giai đoạn quan trọng của trong các dự án phát triển và xây dựng cảng 

thông minh [11] 

Cuối cùng, vấn đề xu hướng phát triển cảng thông minh với nhiều mặt ưu điểm 

là xu hướng phù hợp và đúng đắn trong xu thế phát triển cảng ở giai đoạn công 

nghiệp 4.0. Tuy nhiên, để tránh lãng phí các nguồn lực đã có (hệ thống dữ liệu, hệ 

thống công nghệ thông tin, nguồn lực nhân sự), các doanh nghiệp quản lý, vận hành 

và khai thác cảng cần phải tìm kiếm đối tác đồng hành có khả năng nghiên cứu và 

phát triển giải pháp phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực sẵn có dựa trên 4 giai đoạn 

chính như đã trình bày. 
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GIỚI THIỆU CÁC TÁC GIẢ 

NGƯT.PGS.TS. Vũ Ngọc Bích sinh năm 1961, nhận 
bằng Tiến sĩ tại Nga năm 2007, được phong học hàm

Phó giáo sư năm 2013 và nhận danh hiệu Nhà giáo ưu 
tú năm 2017. Ông đang là Phó Viện Trưởng, Viện

Quản trị công nghiệp và Logistics – IMALOG, trường 

ĐH Bình Dương (BDU). Ông là tác giả và đồng tác giả 

của 6 cuốn sách đã được xuất bản, chủ trì 7 đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp bộ, và có trên 50 công bố 

khoa học trong nước và quốc tế về lĩnh vực thiết kế và 

tối ưu hóa tàu và thiết bị vận tải. Ông tham gia công tác 

giảng dạy tại nhiều trường Đại học. Bên cạnh đó ông 

còn tham gia đào tạo, huấn luyện cho nhiều doanh 

nghiệp tại Việt Nam. 

ThS. Trần Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1980, là Phó 

trưởng Bộ môn Quản trị Công nghiệp, viện Quản trị 

công nghiệp và Logistics – IMALOG, trường ĐH Bình 

Dương (BDU). Ông tốt nghiệp kỹ sư Cơ khí chế tạo 

(2004) và Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống (2016) tại trường 

ĐH Bách Khoa TPHCM. Lĩnh vực quan tâm: Quản lý 

chất lượng; quản trị chuỗi cung ứng; ứng dụng các giải 

pháp thông minh vào quản trị công nghiệp. 

TS. Võ Trọng Cang hiện là Viện trưởng Viện Quản trị 

Công nghiệp & Logistics – IMALOG, trường Đại học 

Bình Dương (BDU). Trước đây, ông là trưởng Bộ môn 

Kỹ thuật Tàu thủy, Khoa Kỹ thuật Giao thông, trường 

Đại học Bách khoa - ĐHQG TpHCM (1998 - 2018). 

Ông là tác giả và đồng tác giả của 7 tài liệu giảng dạy 

xuất bản tại NXB ĐHQG TpHCM và là Tổng biên tập 

02 tạp chí quốc tế. TS. Cang tham gia giảng dạy và 

hướng dẫn nghiên cứu tại nhiều trường đại học và học 

viện. Hướng nghiên cứu quan tâm: Tin học ứng dụng 

trong quản lý sản xuất, hệ thống bảo trì và quản trị chuỗi 

cung ứng. 
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NGƯT.PGS.TS. Lê Văn Cường nhận bằng Tiến sĩ kỹ

thuật tại Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2009, được 

phong học hàm Phó Giáo sư năm 2014 và danh hiệu 

Nhà Giáo ưu tú năm 2017. Nguyên là Hiệu trưởng 

trường Đại học Ngô Quyền (2015- 2017), thầy về công 

tác với trường Đại học Bình Dương, đảm nhiệm Phó 

Hiệu trưởng phụ trách công tác khoa học công nghệ, 

đồng thời là Trưởng khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô. 

Trong quá trình công tác đã chủ trì 3 để tài cấp bộ, tham 

gia 2 để tài cấp nhà nước và 12 để tài cấp cơ sở; Có 23 

bài báo khoa học trong đó có 2 bài đăng trên tạp chí 

nước ngoài. Hướng nghiên cứu quan tâm là công nghệ 

mới và kỹ thuật cơ khi động lực… 

ThS. Nguyễn Đình Điện hiện là Phó Giám đốc Công ty 

Bảo Việt TP. Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp thạc sĩ Điều 

khiển tàu biển, Ông từng có nhiều năm giảng dạy tại 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, cũng như 

làm thuyền trưởng tại các tàu viễn dương. Ngoài công 

tác chính trong lĩnh vực bảo hiểm, Ông sở hữu kinh 

nghiệm dày dặn tại nhiều vị trí chuyên sâu trong lĩnh 

vực hàng hải, logistic và là giảng viên của VLI - Viện 

Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam. 

PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa hiện giảng dạy tại Đại học 

Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Năm 2007, cô 

nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế- chuyên ngành Giao 

thông vận tải và Logistics tại Đại học Kinh tế Bratislava 

(học bổng của Cộng hòa Slovakia). Cô đã nhận được 

học bổng các khóa học ngắn hạn quốc tế về logistics và 

vận tải đa phương thức tại Hà Lan, Nhật Bản và 

Australia (Tài trợ bởi GIZ, CHLB Đức); Hội đồng Anh 

về các nghiên cứu quốc tế; Chuyên gia Logistics trong 

dự án của Ngân hàng Thế giới về Việt Nam. Các mối 

quan tâm nghiên cứu của cô tập trung vào chi phí 

logistics, chất lượng dịch vụ logistics, các trung tâm 

logistics, mạng lưới vận tải đa phương thức và chuỗi 
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Giới thiệu các tác giả

cung ứng toàn cầu. Cô là tác giả của hơn 100 côi báo 

khoa học đăng trên nhiều tạp chí và kỷ yếu quốc tế và 

Việt Nam. Cô đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu như: 

“Phát triển ngành logistics TP.HCM đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030” cho UBND TP.HCM (đã 

được phê duyệt), dự án “Nâng cao hiệu quả và bền vững 

ngành Logistics đô thị tại Việt Nam”, do Ngân hàng Thế 

giới tài trợ, và dự án nghiên cứu DT194006 “Nghiên 

cứu các giải pháp giảm chi phí logistics Việt Nam”(do 

Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam tài trợ và cấp) và là 

thành viên chính của dự án “Nâng cao trình độ kỹ năng 

và chuyên môn của các quan chức vận tải ASEAN trong 

việc thực hiện hiệu quả, đơn giản hóa các thủ tục tạo 

thuận lợi giao thông ASEAN -TF-6”do ASEAN tài trợ. 

ThS. Tăng Minh Hưởng sinh năm 1991 tại Bình 

Phước, tốt nghiệp cử nhân ngành Quản lý Công nghiệp 

tại ĐH Bách Khoa TP HCM (2015) và Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh tại ĐH Mở Malaysia (2018). 

ThS. Hưởng tham gia dạy tiếng Anh từ năm 2016 và 

là Giám đốc trung tâm ngoại ngữ Đại Việt Mỹ. Từ tháng 

8 năm 2021 anh về công tác tại viện Quản trị Công 

nghiệp và Logistics – IMALOG, trường ĐH Bình 

Dương (BDU). Hướng nghiên cứu quan tâm là thiết kế 

công cụ đo lường hiệu suất hoạt động chuỗi cung ứng. 

Hiện nay, ThS Hưởng là giảng viên và NCS tiến sĩ 

ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Bình 

Dương. 
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ThS. Nguyễn Quỳnh Lâm sinh năm 1989. Sau khi tốt 

nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại ĐH Tài Chính 

Marketing (2016), cô tham gia giảng dạy tại các trường 

Đại học, Cao đẳng và phụ trách công tác trong lĩnh vực 

truyền thông trong nhiều năm. ThS. Quỳnh Lâm hiện 

đang là giảng viên, nghiên cứu sinh, kiêm trưởng ban 

Truyền thông của viện IMALOG, tại trường ĐH Bình 

Dương. Hướng quan tâm hiện nay của cô là thiết kế hệ 

thống thông tin quản lý (MRP, ERP, CRM) và phát triển 

các giải pháp tối ưu cho quản lý chuỗi cung ứng. 

ThS. Võ Minh Phúc sinh năm 1995. Sau khi tốt nghiệp 

cử nhân “Quản lý đô thị” từ trường ĐH                              

KHXH Nhân Văn, anh nhận bằng Thạc sĩ Phát triển Đô 

thị Bền vững (2020) và tiếp tục làm NCS tại ĐH Việt-

Đức. ThS. Phúc đang là giảng viên và là phó Giám đốc 

Trung tâm đào tạo doanh nghiệp OJT, thuộc Viện 

IMALOG, trường ĐH Bình Dương. Lĩnh vực nghiên 

cứu: Quy hoạch và tổ chức, phát triển đô thị bền vững; 

quản lý giao thông. 

ThS. Nguyễn Quỳnh Phương nhận bằng cử nhân Quản 

lý công nghiệp (2015) và Thạc sĩ Kỹ thuật hệ thống 

công nghiệp (2019) đều từ trường ĐH Bách Khoa – 

ĐHQG Tp.HCM. Hiện cô đang là Giảng viên, kiêm Trợ 

lý tổng hợp tại Viện IMALOG thuộc trường ĐH Bình 

Dương (BDU). Cô nghiên cứu về lĩnh vực: Cải tiến quy 

trình vận hành hệ thống nội bộ; quản lý chuỗi cung ứng 

và logistics. ThS. Phương đang là NCS ngành Quản trị 

kinh doanh tại trường Đại học Bình Dương. 
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Giới thiệu các tác giả

ThS. Vũ Đức Quý sinh năm 1995, tốt nghiệp Thạc sĩ 

ngành Cơ khí tại Học Viện Quốc gia về Khoa học Ứng 

dụng – INSA Lyon, Pháp (2019). 

Sau nhiều năm làm việc tại các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước, hiện anh đang là giảng viên tại trường 

Đại học Bình Dương. Lĩnh vực quan tâm: Logistics và 

Quản lý chuỗi cung ứng. 

TS. Đỗ Đoan Trang nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành 

Tài chính Ngân hàng năm 2017 tại trường Đại học Ngân 

Hàng Tp.HCM. Hiện nay, cô đang đảm nhiệm nhiều vị 

trí quan trọng tại trường Đại học Bình Dương: Phó hiệu 

trưởng thường trực; Trưởng khoa Kinh tế; Viện trưởng 

Viện Đào tạo mở & Nghiên cứu Phát triển; Cô đã có 

nhiều công trình nghiên cứu khoa học được công bố 

(thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước 

quy định). Lĩnh vực nghiên cứu hiện nay: Tài chính 

Ngân hàng, Quản lý Giáo dục, Quản trị chiến lược, 

Digital Marketing. 

ThS. Nguyễn Anh Tuấn hiện là giảng viên và phụ trách 

Trưởng Ban Quan hệ đối ngoại tại viện Quản trị Công 

nghiệp và Logistics – IMALOG, trường Đại học Bình 

Dương. Trên cương vị giám đốc công ty TNHH TYVY, 

ông Tuấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn 

công nghệ quản lý bến du thuyền và sản xuất du thuyền. 

Ông là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ quản lý 

vòng đời sản phẩm (Product Lifecycle Management) 

ứng dụng trong ngành công nghiệp du thuyền từ năm 

2013. Lĩnh vực nghiên cứu hiện nay: các giải pháp công 

nghệ dựa trên thực tế ảo song song ứng dụng cho cảng 

thông minh, nhà kho thông minh, nhà máy thông minh, 

logistics thông minh và thành phố thông minh. 
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TS. Lê Quang Trung nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế (năm 

2007, trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân). Ông là 

chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, khai thác và vận hành 

cảng quốc tế tại Việt Nam. 

TS. Trung hiện là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 

Hàng hải Việt Nam (VIMC). 

Ông cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 

Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA). 

ThS. Nguyễn Thị Hải Vân sinh năm 1965, tốt nghiệp 

Thạc sĩ ngành Kinh tế Vận Tải từ trường Đại học Hàng 

hải năm 2003. 

Cô Hải Vân là giảng viên chính và đang phụ trách 

Bộ môn Quản lý vận tải và Logistics tại viện Quản trị 

công nghiệp & Logistics – IMALOG, trường ĐH Bình 

Dương. ThS.GVC. Hải Vân đã tham gia giảng dạy tại 

nhiều trường đại học và có nhiều nghiên cứu về Kinh tế 

vận tải, Khai thác vận tải, Logistics và vận tải đa 

phương thức công bố trong nước và quốc tế. 

ThS. Phạm Cao Văn sinh năm 1993 tại Lâm Đồng. 

Ông đã tốt nghiệp cử nhân Quản lý Công nghiệp (2016) 

& Thạc sĩ Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp (2020) tại 

Đại học Bách Khoa TP HCM. 

Ông đang là Giảng viên và Trợ lý Giáo vụ tại viện 

Quản trị Công nghiệp và Logistics – IMALOG, trường 

ĐH Bình Dương. ThS. Văn đã đảm nhiệm các công tác 

quản lý công nghiệp tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực 

sản xuất công nghiệp và Logistics. Hướng nghiên cứu 

quan tâm: Thương mại điện tử và ứng dụng thông tin 

trong Logistics; Quản trị vận hành sản xuất; Kiểm soát 

chất lượng; Thiết kế hệ thống phân phối; Lean 

manufacturing, 6 – Sigma. 
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Ghi chú:  Về cơ quan của các tác giả 

1. Viện Quản trị công nghiệp và Logistics – IMALOG, trường Đại học Bình

Dương

2. Công ty TNHH TYVY, TP HCM, Việt Nam

3. Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

4. Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô, trường Đại học Bình Dương

5. Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia TpHCM

6. Khoa Kinh tế, trường Đại học Bình Dương (Faculty of Economics, BDU)

7. Tập đoàn Bảo Hiểm Bảo Việt Tp.HCM
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