
Ra mắt Làng công nghệ Metaverse đầu tiên tại Việt Nam 

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia-Techfest Việt Nam 2022, sáng 
15/6 tại TP. Đà Nẵng đã ra mắt Làng công nghệ Metaverse đầu tiên tại Việt Nam. Làng công nghệ 
Metaverse sẽ mở đầu cho xu hướng mới, một cổng kết nối quốc tế với Việt Nam. 

 

Ra mắt làng Metaverse - Ảnh: VGP/Lưu Hương 

Metaverse là nền tảng công nghệ đang nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn toàn cầu, được 
tạo nên bởi công nghệ mô phỏng. Tại Singapo, Seoul (Hàn Quốc), Thung lũng Silicon (Mỹ) và rất 
nhiều trung tâm khởi nghiệp sáng tạo khác trên thế giới đã quen thuộc với Metaverse. Tuy nhiên, đây 
là lần đầu tiên cụm từ này được xuất hiện trên bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt 
Nam hướng đến quốc tế, đó là một xu hướng công nghệ, một mô hình kinh doanh rất mới, hướng tới 
tương lai. Làng Metaverse được kỳ vọng sẽ mở đầu cho xu hướng mới, một cổng kết nối quốc tế đến 
với Việt Nam, giúp tìm kiếm những tài năng của Việt Nam đến những sân chơi lớn. 

Làng Metaverse lựa chọn Đà Nẵng là nơi ra mắt vì nơi đây có hệ sinh thái h  trợ các tài năng tr  rất 
tốt, từ các tập đoàn, các trư ng đại học, các sở ngành, có nhiều sáng kiến được quốc tế đánh giá 
cao. Sự kiện Làng Metaverse ra mắt nh m lan toả, góp phần đưa công nghệ thực tế ảo từng bước 
 ng dụng vào cuộc sống, kết nối startup Việt Nam với quốc tế và tiếp cận với những nền tảng công 
nghệ mới nhất, bắt k p xu hướng công nghệ toàn cầu và tạo ra được giá tr  mới trong l nh vực công 
nghệ thực tế ảo tại Việt Nam. 

 

Triển lãm các sản phẩm Metaverse - Ảnh: VGP/Lưu Hương 



Theo ông Võ Đ c Anh, Phó Giám đốc Trung tâm H  trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, 
Trưởng Làng Metaverse, trong năm 2022, Làng Metaverse sẽ tổ ch c nhiều chương trình, sự kiện 
lớn như: H  trợ 800 doanh nghiệp lên Metaverse; tổ ch c cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Metaverse, tham dự Diễn đàn toàn cầu Metaverse tại Hàn Quốc, tọa đàm h ng tháng về Metaverse, 
mô hình đô th  thông minh trên Metaverse; phối hợp các đ a phương trong nước tổ ch c sự kiện 
Techfest đ a phương. Ngoài ra, làng cũng sẽ ra mắt quỹ học bổng nh m tài trợ cho những dự án 
nghiên c u về metaverse, blockchaik, kinh tế số. Đặc biệt, việc tìm kiếm các dự án Metaverse tiềm 
năng để giới thiệu cho các nhà đầu tư, h  trợ cho các dự án phát triển thành kỳ lân công nghệ. 

Trong cấu phần của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2022 có hơn 30 làng 
công nghệ, trong đó có Làng Metaverse được hình thành mới lần đầu tiên trong năm 2022 nh m 
đánh giá và nắm bắt xu hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với Metaverse trong th i gian tới. 
Metaverse được xem là internet thế hệ mới thay đổi cách chúng ta sống, làm việc với các vấn đề 
thư ng gặp như giáo dục, kinh tế, quản lý... Dự kiến đến năm 2030, quy mô th  trư ng sẽ vào 
khoảng 1.000 tỷ USD. 

 

Nguồn: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

 


