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ONE FARM 
GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 

Giải pháp Nông nghiệp thông minh – ONE Farm được xây dựng trên nền tảng ONE IoT của 

VNPT Technology. Ứng dụng công nghệ IoT, tự động hóa vào quá trình sản xuất nông nghiệp 

từ khâu canh tác cho tới khâu phân phối sản phẩm ra thị trường, giúp tăng năng suất và chất 

lượng nông sản. 

Giải pháp bao gồm các công cụ giám sát, điều khiển và quản lý quy trình. Kiểm soát toàn bộ 

quá trình từ sản xuất đến thu hoạch, chế biến và vận chuyển theo chuẩn thiết kế đáp ứng các 

mô hình trang trại ứng dụng công nghệ cao.  

Giải pháp có thể đáp ứng đa dạng các mô hình canh tác trong nông nghiệp. Với khả năng tùy 

biến và mở rộng cao, giúp triển khai nhanh và linh hoạt các mô hình canh tác thực tiễn. 

 
 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 

• Cung cấp thông tin đầy đủ, trực quan về tình trạng cây trồng, vật nuôi 

• Điều khiển nhanh chóng, chính xác, không phụ thuộc kết nối internet 

• Lựa chọn cảm biến và chế độ hoạt động theo nhu cầu sử dụng 

• Giải pháp bảo mật cao giúp giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn thông tin 

• Mô hình triển khai linh hoạt, phù hợp với mọi quy mô sản xuất 

• Hệ thống có khả năng tùy biến cao, mở rộng dễ dàng 

• Vận hành đơn giản, chi phí tối ưu          
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MÔ HÌNH TRIỂN KHAI 
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MÔ TẢ CHỨC NĂNG 

Thiết bị 

• IoT Gateway: tích hợp giải pháp Xử lý tại biên (Edge Computing) cho phép hệ thống 

hoạt động ở chế độ tự trị khi mất kết nối Internet.  

• Hệ thống Tủ điện động lực: 

+ Tiếp nhận kịch bản nghiệp vụ từ IoT Gateway, điều khiển gián tiếp các cơ cấu chấp 

hành thông qua hệ thống relay trung gian và khởi động từ, đồng thời cập nhật trạng 

thái của cơ cấu chấp hành về IoT gateway. PLC cũng đóng vai trò quản lý và cập 

nhật các trạng thái cảnh báo của các phần tử trong tủ điện. 

+ Cơ cấu chấp hành: Thực hiện tự động các nghiệp vụ trực tiếp, thay thế sức lao động 

của con người: bật/tắt máy bơm, đóng/ mở van điện từ trong hệ thống tưới và pha 

phân tự động; đóng/mở lưới cắt nắng;… 

+ Màn hình HMI: Giao tiếp với PLC theo 

chuẩn công nghiệp, truy xuất dữ liệu từ hệ 

thống thanh ghi của PLC từ đó hiển thị tại 

chỗ thông số hoạt động của hệ thống dạng 

graphic: hình ảnh, đồ thị, thống kê, giai 

đoạn trong logic nghiệp vụ nông nghiệp; Hỗ 

trợ quản lý, hiển thị và tra cứu cảnh báo của 

hệ thống. 

+ Các hệ thống bảo vệ: Chống sét lan truyền, chống quá công suất, chập cháy tạo môi 

trường an toàn cho người vận hành và thiết bị 

+ Các hệ thống cảnh báo tại chỗ: Thực hiện cảnh báo tại chỗ bằng đèn, còi cho người 

vận hành trong các trường hợp sự cố 

• Các thiết bị cảm biến:  

+ Sensor box: Đọc dữ liệu từ các loại cảm biến và truyền dữ liệu ghi nhận từ cảm biến 

về Gateway 

+ Sensor: Các loại cảm biến, thay đổi theo nhu cầu sử dụng: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, 

pH, EC,… 
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Hệ thống phần mềm ONE Farm 

• Giám sát thông tin môi trường: tự động thu thập các dữ liệu từ cảm biến không khí, đất, 

nước … 

• Điều khiển các các cơ cấu chấp hành từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, 

máy tính cá nhân (Mobile Application, Web Application). 

• Quản lý các thiết bị nông nghiệp linh hoạt theo từng mô hình trang trại và qui trình sản 

xuất 

• Cung cấp công cụ số hóa qui trình sản xuất cho từng giống cây trồng và vật nuôi  

• Quản lý trang trại, kho, nguyên vật liệu, nhân sự 

• Quản lý truy xuất nguồn gốc toàn trình 

• Tích hợp các chức năng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo: nhận diện sâu bọ, tăng trưởng 

dựa theo phân tích hình ảnh từ Camera 
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CASE STUDY  

1. Trang trại Delco Farm – Bắc Ninh  

• Diện tích: ~ 6 ha 

• 2 nhà màng dưa lưới, mỗi nhà rộng 

1500m2 

• 1 nhà màng thủy canh rộng 1000 m2 

• 1 dây chuyền nuôi gà đẻ trứng 
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2. Trung tâm Ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ Phú Yên 

• Mô hình Giá thể trồng Dưa lưới 

• Mô hình Giá thể trồng Sung Mỹ 

• Mỗi nhà màng 380 m2  

 

 
 

3. Mô hình nông nghiệp thông minh trong sản xuất rau, quả an 

toàn tại huyện Yên Khánh - Ninh Bình 

• 1 nhà màng thấp: 2000m2 trồng crồ xanh  

• 1 nhà màng thấp: 1500m2 trồng  cà chua 

• 1 nhà màng cao: 100m2 trồng dưa lưới (giá thể)  

và xà lách (thủy canh) 
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CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

 Địa chỉ: 

Tầng 1, tòa nhà VNPT Technology, 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

 Điện thoại: 

+84.24.3750.6666 (24/7) 

 Email: 

support@vnpt-technology.vn 

 


