
GIẢI PHÁP THỦY CANH HỒI LƯU_IOT 

CHUỖI CUNG CẦU NÔNG NGHIỆP BỀN VỪNG 



IOT là gì 

 Tính kết nối liên thông 

 Tính không đồng nhất 

  Thay đổi linh hoạt 

  Thay đổi linh hoạt 

Mạng lưới vạn vật kết nối Internet 

hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối 

Internet viết tắt là IoT (tiếng Anh: 

Internet of Things) là một kịch bản 

của thế giới, khi mà mỗi đồ vật, con 

người được cung cấp một định 

danh của riêng mình, và tất cả có 

khả năng truyền tải, trao đổi thông 

tin, dữ liệu qua một mạng duy nhất 

mà không cần đến sự tương tác 

trực tiếp giữa người với người, hay 

người với máy tính 



Giới thiệu dự án: 

LÝ DO RA ĐỜI DỰ ÁN: 

Hiệu ứng nhà kính, không gian đô thị thiếu mảng xanh 

Việc trồng rau xanh tại các khu đô thị bị hạn chế và khó 

khăn vì diện tích nhỏ 

Vấn nạn thực phẩm bẩn  

Cải thiện hiệu suất và giảm tải gánh nặng trong sản 

xuất nông nghiệp 

 



MỤC TIÊU DỰ ÁN: 

Kiến tạo mảng xanh đô thị 

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học trong nông nghiệp với chi 

phí thấp 

Góp phần giải quyết vấn nạn thực phẩm bẩn và cán cân 

cung cầu trong nông nghiệp sạch 

Tạo môi trường làm việc, học tập gắn liền với nông nghiệp 

thông minh 

 

Giới thiệu dự án: 











Lợi thế cạnh tranh sản phẩm 

Chi phí thấp hơn 30% so với thị trường 

Ứng dụng tích hợp đa năng, đa dạng vị trí 

Dễ dàng sử dụng và tính tiện dụng cho khách hàng 

Cải thiện nhận thức khách hàng về nền nông nghiệp Việt 



Sản phẩm chính tại Rau3S 

 
• Chuyên phân phối các loại thực phẩm sạch như: 

 - Rau, củ, quả, trái cây, thực phẩm sạch 

• Chuyên tư vấn – thiết kế - thi công: 

 - Hệ thống rau sạch tại nhà 

 - Tư vấn – thi công mô hình rau trong nhà lưới 

 - Tư vấn  - thi công hệ thống tưới phun Auto 

 





Tiêu 
thụ 

RAU3S 

Sản 
xuất 

- Xây dựng niềm tin 

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm 

- Tư vấn dinh dưỡng 

- Hỗ trợ dịch vụ tối ưu 

- Giá thành tối ưu 

- Chuyển giao kỹ thuật 

- Kiểm soát quy trình ( đất – nước – 
giống) 

- Hỗ trợ chính sách – kiến thức chỉ tiêu 
nông sản theo TCVN 

- Hỗ trợ kinh phí 

- Tìm đầu ra sản phẩm –thông qua 
mạng lưới 

Giải quyết vấn đề 



Kết luận – đánh giá 

 Khởi nghiệp nông nghiệp là xu hướng – nhưng cũng là thử thách 

 Luôn tìm hiểu – luôn đổi mới – luôn là người nông dân thông thái 

 Bài toán cung – cầu luôn cần sự hỗ trợ – hợp tác giữa các bên: 

 
Nông dân 

Người 
tiêu 

dung 

Chính quyền 
địa phương 

Tổ 
chức/ 

cá 
nhân 
phân 
phối 



Kết quả đạt được sau gần 2 năm 

Phát triển 2 cửa hàng tại Bình Dương 

Đã chuyển giao kỹ thuật và liên kết 3 farm liên kết tại 

Bình Dường : Thủy canh Bến Cát, Thổ canh Đại Đăng,  và 

Phú  Mỹ 

Mô hình thủy canh thông minh đã lắp đặt được hơn 10 

công trình/tháng : doanh thu mỗi tháng trung bình 20 đến 

hơn 100 triệu 







Định hướng phát triển từ 2018 -2020 
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Định hướng tăng trưởng của Rau3S Giai đoạn 2018-2020 

Đầu tư cho nông hộ 

Phát triển mạng lưới 

phân phối 

Chuyển giao công nghệ 



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 

SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ VỊ 


