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Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của Trường Đại học Công 
nghệ nói riêng và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nói chung, nhiều giải pháp 
tích cực hướng đến mô hình hoạt động và phát triển đội ngũ quản lý cấp bộ môn, 
được đề xuất tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả và hoạt động của các đơn vị cấp bộ 
môn”, do Trường Đại học Công nghệ tổ chức.

NGA TUYẾT

Hiện là sinh viên năm thứ 3 Khoa Quản trị kinh doanh - Trường 
đại học Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), nhưng Nguyễn Hữu Dũng 
đã tham gia sáng lập 2 doanh nghiệp về công nghệ thực tế ảo, với 
doanh thu khoảng 2 tỉ đồng/năm.

TỰ HỌC ĐỂ KHỞI NGHIỆP

Nguyễn Hữu Dũng đang là người đồng sáng lập và 
giám đốc điều hành của 2 doanh nghiệp (DN) về công 
nghệ thực tế ảo là Revo360 và TAVIS. Sản phẩm chính 
của công ty là tạo ảnh và tour tham quan 360 độ, 
giúp khách hàng trải nghiệm không gian từ xa một 
cách trực quan và chân thực; khảo sát thực địa từ trên 
cao giúp việc khảo sát các khu vực rộng lớn, nguy 
hiểm trở nên thật dễ dàng; tối ưu hóa hiển thị lên 
các nền tảng: website, mạng xã hội, Google Maps, 
Mobile App…

Dũng cho biết thực tế ảo mặc dù xuất hiện khá lâu 
trên thế giới, từ khoảng những năm 1990, nhưng ở 
VN DN hoạt động trong lĩnh vực này còn rất ít và chưa 

chú ý việc xử lý, làm chủ dữ liệu gốc. “Thực tế ảo 
sẽ phát triển rất nhanh trong thời gian tới. Đây là thị 
trường nhiều tiềm năng để phát triển”, Dũng nói. Vì 
vậy, Dũng quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực này. 
Hiện đa số khách hàng của công ty là các DN về du 
lịch và bất động sản.

Hỏi vì sao học quản trị kinh doanh nhưng lại khởi 
nghiệp ở lĩnh vực công nghệ, Dũng cho biết: “Em 
thích công nghệ thông tin từ nhỏ và từng tham gia 
nhiều cuộc thi về công nghệ. Từ đó, ước mơ khởi 
nghiệp lớn dần”.

Dũng cũng cho biết từ những ngày học ở Trường 
THPT Trần Hưng Đạo (Nam Định) đã đi làm thêm các 
công việc liên quan công nghệ. Bước chân vào giảng 
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NGUYỄN PHẠM

đường đại học, Dũng đã tìm việc làm thêm ở 
nhiều công ty như Topica, VCCorp…

Tháng 1/2017, Dũng cùng 3 cộng sự khởi nghiệp 
với dự án Revo360. Bằng việc sử dụng công nghệ 
chế độ xem phố (Street View) được hỗ trợ bởi 
Google Maps (hoặc bằng nền tảng tự công ty 
phát triển), dự án đã cung cấp cho khách hàng 
một dịch vụ tiện ích và mới lạ, đó là ngồi ở nhà 
nhưng vẫn có thể trải nghiệm được không gian 
nơi mình sẽ tới (bất kể không gian đó đã hoặc 
chưa xây dựng, với góc nhìn dưới mặt đất hoặc 
từ trên cao).

Dũng đảm nhận mảng kinh doanh, tiếp xúc với 
khách hàng, DN để tiếp thị sản phẩm. “Nhiều lúc 
khách hàng không hiểu sản phẩm là gì và mang 
lại lợi ích gì cho họ. Vì vậy, em mất rất nhiều thời 
gian để giải thích và thuyết phục khách hàng hiểu 
về sản phẩm của mình”, Dũng chia sẻ và cho hay 
đã tự học hỏi trên mạng và các diễn đàn về khoa 
học công nghệ để có kiến thức về công nghệ.

HIỆN THỰC HÓA NHỮNG Ý TƯỞNG VIỂN VÔNG

Bằng sự nỗ lực, sau một thời gian, Revo360 đã 
có những khách hàng tiềm năng. Tháng 6/2018, 

Dũng quyết định thành lập một công ty khác cũng 
chuyên về lĩnh vực thiết kế nền tảng hỗ trợ công 
nghệ thực tế ảo, dễ sử dụng hơn cho mọi người, 
mang tên TAVIS. Dù chỉ mới thành lập trong thời 
gian ngắn, sản phẩm của TAVIS hiện đã được 
ứng dụng tại những dự án lớn như: Vinhomes 
Metropolis, không gian 360 Hải Âu Aviation Thủy 
phi cơ - Cảng Tuần Châu…

Dũng mong muốn tập hợp được những người trẻ 
với khát khao thay đổi thế giới, hết mình kiến tạo 
xã hội. Mục tiêu của công ty là trở thành đơn vị 
nghiên cứu, phát triển, tư vấn và cung cấp các giải 
pháp công nghệ cao tích hợp hàng đầu tại VN, với 
phương châm hành động: “Hiện thực hóa những 
ý tưởng táo bạo và viển vông”.

Ở TAVIS, ngoài nhân sự chính là những người 
đã có kinh nghiệm, đảm trách những vị trí quan 
trọng, Dũng tuyển dụng nhiều thực tập sinh là 
sinh viên (SV) phụ trách các công việc chăm sóc 
website, fanpage, khách hàng, nghiên cứu đối 
thủ… “Việc thành lập công ty, ngoài khát khao 
khởi nghiệp của bản thân, em mong muốn mình 
tạo thêm việc làm cho SV để họ có môi trường 
trải nghiệm, trau dồi kỹ năng thực tế. Điều này vô 


