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CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU 

- DEMO GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO - 

 (Hỗ trợ chuyển đổi số cho các Cơ sở giáo dục đào tạo và Doanh nghiệp) 

 

Ai20X (viết tắt của từ Accelerate Innovation: Ý nghĩa tăng tốc đổi mới 20 

lần “20X”) là một mạng lưới các chuyên gia, các Tập đoàn, công ty hàng đầu trong 

lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, tư vấn thương hiệu - chiến lược kinh doanh - phân 

phối, tập trung vào việc đẩy nhanh tốc độ phát triển sáng tạo ra thi trường quốc tế. 

1. Mục đích, yêu cầu và tính hữu dụng của sản phẩm công nghệ 

- Chương trình Demo: Giới thiệu giải pháp công nghệ cao, hỗ trợ chuyển đổi 

số cho các Doanh nghiệp và các cơ sở Giáo dục. Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng, 

nghiệp vụ giúp cán bộ, giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý điều hành doanh nghiệp 

thay đổi phương thức điều hành, hiện đại hóa quy trình công việc bằng công nghệ 

thông tin (CNTT) để giảm bớt các thủ tục, chi phí. 

- Đây là nền tảng công nghệ cốt lõi để xây dựng hệ thống ứng dụng khi thực 

hiện các nhiệm vụ thành phần của một Đại học thông minh. Giải pháp công nghệ 

này sẽ có các tính năng và hỗ trợ ứng dụng sau. 

- Các cơ sở của trường sẽ được kết nối như một mạng riêng an toàn bảo mật 

và sử dụng chung một kho dữ liệu; 

- Mạng cục bộ tại mỗi vị trí sẽ có thể hoạt động và xử lý ngay cả khi không 

có kết nối internet và đồng bộ khi có kết nối internet; 

- Cho phép người học và nhà trường, nhân viên, chuyên gia, nhà điều hành, 

cán bộ quản lý, … tương tác thông qua các thông báo trên thiết bị thông minh; 

- Hỗ trợ công tác quản trị, điều hành của các phòng theo chức năng nhiệm vụ. 

2. Thành phần tham dự 

- Công ty AI20X US, Ai20x Việt Nam; 

- CEO Relay2 hãng công nghệ tại Mỹ; 

- Lãnh đạo Cục PTTT&DNKHCN (Bộ KHCN); 

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên, … Trường Đại học Công nghệ GTVT; 

- Nhóm chuyên gia IDT - Thành viên trong và ngoài Trường. 

3. Thời gian và địa điểm: Ngày 17/01/2023 tại Phòng họp tầng 3 - Nhà H3. 

(Trường Đại học Công nghệ GTVT: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội). 

  



 

4. Nội dung chương trình 

Thời gian Chương trình ngày 17/01/2023 Chi tiết 

08h30 ÷ 09h00 
- Đón tiếp đại biểu; 

- Ổn định tổ chức. 
MC - Ban Tổ chức 

09h00 ÷ 09h05 
- Tuyên bố lý do; 

- Giới thiệu đại biểu. 
MC - Ban Tổ chức 

09h05 ÷ 09h10 Thầy Hiệu trưởng phát biểu. PGS.TS.Nguyễn Hoàng Long 

09h10 ÷ 09h15 
Chủ tịch Ai20x tại Hoa Kỳ phát 

biểu. 

Mr Trí Hoàng 

Nhà khoa học CNTT- TS. 

09h15 ÷ 9h30 

- Thuyết trình đại học thông minh 

tiêu biểu đã triển khai áp dụng 

công nghệ tại Hoa Kỳ (mô phỏng 

chi tiết bằng hình ảnh 3D); 

- Giới thiệu minh họa: Dự án 

VR360 của Bà Nà Hills đã ứng 

dụng công nghệ khai thác thực tế. 

Mr Cao Xuân Tùng 

Giám đốc Phát triển kinh 

doanh Ai20x Hoa Kỳ tại 

Việt Nam 

09h30 ÷ 10h45 

- Demo thí điểm Khuôn viên thông 

minh của Trường tại tòa nhà Thư 

viện và Giảng đường A1: Thông 

qua việc ứng dụng điện toán biên 

xử lý tại chỗ khi sử dụng thiết bị 

Wifi “Digital Signage” để khai 

thác tối ưu Thư viện số kèm mô tả 

bằng Video. 

- Vừa thuyết trình sẽ vừa mời các 

đại biểu (khách mời là giảng viên, 

sinh viên, Nhóm IDT trong và 

ngoài Trường …) tham gia trải 

nghiệm công nghệ bằng Smart 

phone. 

Mr Huỳnh Trí Đức 

Phó Giám đốc công nghệ 

Ai20x Việt Nam 

 

11h45 Kết thúc chương trình  
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ SỰ KIỆN NGÀY 17/01/2023 
 

TT Họ và tên Chức danh /Đơn vị 

I Khách mời  

1 TS. Phạm Hồng Quất Cục trưởng PTTT&DNKHCN (Bộ KHCN) 

2 Mr Eric CEO Relay 2 (hãng công nghệ nổi tiếng tại Mỹ)  

3 Mr Lucas 
CTO Relay 2 (Chief Technology Officer-hãng công 

nghệ nổi tiếng tại Mỹ) 

4 Mr Hùng Đại diện tập đoàn Sumitomo 

5 Mr Nguyễn Đào Việt CEO Demoto tại Japan 

6 Mr Trần Trung Thành Demoto tại Japan 

II Tập đoàn Công nghệ Ai20X  

1 Mr Hoàng Minh Trí Chủ tịch Ai20x US 

2 Mr Đặng Đào Trưởng Đại diện Ai20X Hoa Kỳ tại Việt Nam 

3 Mrs Nguyễn Minh Huệ Thành viên Ban TGĐ Ai20x Hoa Kỳ tại Việt Nam 

4 Các cán bộ Ai20X Các cán bộ Ai20X tại Việt Nam 

III Thành viên trong và ngoài UTT  

1 PGS.TS.Nguyễn Hoàng Long Hiệu trưởng 

2 TS. Nguyễn Mạnh Hùng Phó Hiệu trưởng 

3 TS. Nguyễn Văn Lâm Phó Hiệu trưởng 

4 TS. Trần Hà Thanh Trưởng Phòng đào tạo 

5 TS. Ngô Quốc Trinh Trưởng phòng KHCN&HTQT 

6 PGS.TS. Đỗ Quang Hưng Trưởng khoa Công nghệ thông tin 

7 TS. Đào Mạnh Quyền Trưởng phòng Hành chính - Quản trị 

8 ThS. Nguyễn Văn Thắng Phụ trách Trung tâm CNTT-TV, Nhóm IDT 

9 TS. Đinh Quang Toàn Phụ trách Trung tâm KN&QHDN, Nhóm IDT 

10 Nhóm IDT, Giảng viên, Sinh viên Tham gia tương tác, trải nghiệm công nghệ 

 


