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MỞ ĐẦU 
 

Khuôn mẫu được xem là “Nền tảng của nền công nghiệp”, hầu hết các ngành 

sản xuất công nghiệp như điện tử - bán dẫn, hàng không, phương tiện giao thông vận 

tải, bao bì, gia dụng đều sử dụng khuôn mẫu như là vật tư tiêu hao trong quá trình 

sản xuất. 

Khuôn mẫu là sản phẩm thuộc dạng sản xuất đơn chiếc, đặc thù này khiến sản 

phẩm khuôn mẫu không bị ảnh hưởng nhiều bởi lợi thế kinh tế theo quy mô. Đây là 

ưu điểm để Việt Nam có thể có khả năng cạnh tranh với các nước, đặc biệt là Trung 

quốc. Thị trường khuôn mẫu của Việt Nam cũng như trên thế giới đang tăng trưởng 

với tốc độ cao và có dung lượng đáng kể. Trình độ công nghệ của Việt Nam trong 

ngành không quá thấp và có khả năng phát triển để bắt kịp trình độ trung bình trên 

thế giới. Bên cạnh đó, hầu hết công nghệ sử dụng trong sản xuất khuôn mẫu là các 

công nghệ cơ khí và có tính chất điển hình. Chính vì vậy, bản đồ công nghệ ngành sản 

xuất khuôn mẫu có thể được sử dụng làm cơ sở để nhân rộng ra toàn bộ ngành cơ 

khí một cách thuận lợi.  

Bản đồ công nghệ ngành sản xuất khuôn mẫu sẽ giúp trả lời các câu hỏi phục 

vụ quản lý nhà nước về phát triển ngành, phát triển KH&CN cũng như cung cấp 

nhiều thông tin quan trọng cho doanh nghiệp về ngành sản xuất khuôn mẫu, đó là: 

- Số lượng, chủng loại công nghệ trong một ngành, lĩnh vực? 

- Năng lực công nghệ của Việt Nam so với thế giới và khu vực ở mức nào? 

Khoảng cách của các công nghệ so với thế giới? 

- Trình độ sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ở mức nào nào, 

tỉ lệ phân bố theo các trình độ ra sao? 

- Số lượng, trình độ công nghệ trong các doanh nghiệp, viện trường? 

- Phân bố các công nghệ và doanh nghiệp trên bản đồViệt Nam? 
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- Thị trường và phân khúc thị trường của các sản phẩm hiện nay là như thế 

nào? Giá trị nhập khẩu và xuất khẩu với từng loại sản phẩm là bao nhiêu? 

Từ đâu? Tốc độ tăng trưởng và tình hình cạnh tranh hiện tại và trong 

tương lai như thế nào? 

- Yêu cầu công nghệ đối với các loại sản phẩm khác nhau là như thế nào? 

Những sản phẩm chưa sản xuất được là do thiếu công nghệ gì? 

- Những công nghệ nào là quan trọng và có tính quyết định trong nâng cao 

tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường? 

- Các thông tin về thị trường, sản phẩm mà các doanh nghiệp đang sản xuất 

và quan tâm 

- Các công nghệ mới và tiên tiến hơn các công nghệ mà doanh nghiệp đang 

sử dụng là công nghệ gì? Ở đâu? 

- Xu hướng phát triển các công nghệ mới và sản phẩm mới trong thời gian 

tới 

Cấu trúc báo cáo bản đồ công nghệ ngành sản xuất khuôn mẫu bao gồm 4 

phần chính và phụ lục. 

- Phần 1: Giới thiệu chung, bao gồm các nội dung về mục tiêu, nội dung và một 

số khái niệm, định nghĩa về từ ngữ sử dụng trong bản đồ công nghệ.  

- Phần 2: Nội dung về hiện trạng công nghệ, bao gồm số lượng, chủng loại, 

năng lực sản xuất – vận hành của các công nghệ thành phần, năng lực nghiên cứu của 

Việt Nam và khoảng cách công nghệ so với thế giới.  

- Phần 3:Nội dung về phân loại sản phẩm và các yêu cầu công nghệ cũng như 

mức độ đáp ứng công nghệ của Việt Nam, phân tích thị trường và xu hướng phát 

triển của thị trường Việt Nam đến năm 2020.  
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- Phần 4: Đánh giá các xu hướng phát triển của công nghệ sản xuất khuôn mẫu 

trên thế giới. 

- Phần 5: Đề xuất lộ trình công nghệ ngành sản xuất khuôn mẫu giai đoạn 2016 

– 2020 
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PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG 
 

1.1. Một số khái niệm và định nghĩa 

1.1.1. Định nghĩa về bản đồ công nghệ: 

“Bản đồ công nghệ là bộ tài liệu mô tả, phân tích hiện trạng công nghệ, 

mối tương quan giữa các loại công nghệ - sản phẩm, các xu hướng phát triển 

công nghệ”. 

Theo như định nghĩa được phát biểu ở trên, bản đồ công nghệ sẽ thể hiện 

được 3 nội dung cơ bản bao gồm hiện trạng công nghệ, mối liên hệ giữa công nghệ 

với sản phẩm, xu hướng phát triển công nghệ ở Việt Nam và trên thế giới bằng các 

hình thức khác nhau như báo cáo, biểu đồ, sơ đồ khối, thể hiện trên bản đồ hành 

chính v.v...  

1.1.2. Khái niệm về hiện trạng công nghệ 

Đối với nội dung hiện trạng công nghệ, bản đồ công nghệ sẽ cung cấp thông tin 

về: số lượng, chủng loại công nghệ hiện nay Việt Nam đang có so với thế giới; phân 

bố các công nghệ đó trong các ngành, lĩnh vực như thế nào; năng lực công nghệ của 

Việt Nam so với thế giới ở mức nào (được thể hiện định lượng qua các thông số, đặc 

tính kỹ thuật của các công nghệ); đối tượng đang nắm giữ các công nghệ này ở Việt 

Nam và phân bố theo đơn vị hành chính như thế nào; năng lực sản xuất - vận hành 

sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam ở mức độ nào so với thế giới. 

Trong đó, số lượng công nghệ là tổng số công nghệ mà Việt nam có ở lớp cuối 

cùng trong từng nhánh công nghệ được xác định trong cây công nghệ.Chủng loại 

công nghệ là một nhóm các công nghệ có nguyên lý, phạm vi ứng dụng tương tự 

được phân chia theo lớp từ khái quát đến chi tiết. Ở cấp độ tổng quát, chủng loại 

công nghệ được thể hiện thông qua các công nghệ đại diện cho các nhánh công nghệ 

khác nhau, hoặc đại diện cho từng bước trong quy trình sản xuất cụ thể. 
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1.1.3. Khái niệm về mối liên hệ giữa công nghệ với sản phẩm 

Mối liên hệ giữa công nghệ với sản phẩm trong bản đồ công nghệ là việc xác 

định một công nghệ có thể tham gia vào quá trình sản xuất ra các sản phẩm nào và 

một loại sản phẩm cần những công nghệ nào tham gia vào quá trình sản xuất 

Mối liên hệ giữa công nghệ với các chủng loại sản phẩm đóng vai trò quan 

trọng trong việc đánh giá các phân khúc thị trường của các loại sản phẩm có đặc tính 

kỹ thuật khác nhau (được phân loại theo yêu cầu công nghệ cao, trung bình, thấp), 

giúp xác định được công nghệ Việt Nam đang có được sử dụng để sản xuất ra sản 

phẩm ở phân khúc thị trường nào và để phát triển sản phẩm có đặc tính kỹ thuật cao 

hơn cho các phân khúc thị trường cao cấp thì cần phải bổ xung, nâng cấp những 

công nghệ gì.  

Ngoài ra, đối với hệ thống bản đồ công nghệ quốc gia, mối liên hệ giữa công 

nghệ với sản phẩm còn được thể hiện ở các sản phẩm đa ngành, ví dụ như ô tô, tầu 

thủy v.v... Đối với các sản phẩm đa ngành, từ hệ thống bản đồ công nghệ có thể trích 

xuất được các thông tin như: để sản xuất một sản phẩm đa ngành cụ thể (ví dụ ô tô) 

cần bao nhiêu công nghệ với mức độ phát triển như thế nào; những công nghệ nào 

được chia sẻ chung trong ngành hoặc đa ngành (như công nghệ thông tin, gia công 

cắt gọt, đo lường, v.v..). 

1.1.4. Các định nghĩa, khái niệm khác liên quan đến bản đồ công nghệ 

Năng lực công nghệ: bao gồm các khả năng vận hành, làm chủ, thích nghi, cải 

tiến và sáng tạo công nghệ. Năng lực công nghệ bao gồm hai thành tố: năng lực sản 

xuất – vận hành và năng lực nghiên cứu. Năng lực sản xuất - vận hành là năng lực 

duy trì hoạt động các phương tiện, thiết bị sản xuất một cách có hiệu quả theo giới 

hạn vật lý của thiết bị với các quy trình sản xuất khác nhau. Năng lực nghiên cứu là 

năng lực cải tiến, tạo ra và đưa vào hoạt động các quy trình, phương tiện, thiết bị 
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công nghệ mới, bao gồm năng lực cải tiến và năng lực phát triển công nghệ với các 

thông số công nghệ vượt trội so với các thông số công nghệ ban đầu. 

Năng lực sản xuất - vận hành sản xuất của doanh nghiệp: là mức đạt được 

của công nghệ sản xuất và được đánh giá theo 04 mức: tiên tiến, trung bình tiên tiến, 

trung bình và lạc hậu. Việc đánh giá năng lực sản xuất - vận hành sản xuất của doanh 

nghiệp hay ngành được thực hiện trên cơ sở mức đạt được của các tiêu chí thuộc 

bốn nhóm thành phần cơ bản, gồm có: T (Technoware) là nhóm thông tin thể hiện 

về máy móc, công cụ, phương tiện; H (Humanware) là nhóm thông tin thể hiện năng 

lực tiếp thu kỹ thuật công nghệ phục vụ sản xuất; I (Infoware) là nhóm thông tin về 

các tài liệu, dữ liệu thông tin; O (Orgaware) là nhóm thông tin về tổ chức, quản lý. 

Công nghệ nền: là các công nghệ cơ bản bắt buộc phải có để vận hành quy 

trình sản xuất hoàn chỉnh, các công nghệ nền được xác định thông qua điều tra các 

đối thủ cạnh tranh và thường các công nghệ này không mang lại nhiều lợi thế cạnh 

tranh.  

Công nghệ thông thường: là những công nghệ đã được thương mại hóa rộng 

rãi và có thể mua dễ dàng trên thị trường dưới dạng công nghệ hoặc thiết bị. Tập 

hợp các công nghệ thông thường theo quy trình sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh được 

coi là công nghệ nền. 

Công nghệ cốt lõi: là công nghệ có khả năng tạo ra sự khác biệt trong đặc tính 

kỹ thuật của sản phẩm. Các công nghệ này được thể hiện rõ trong sản phẩm và quy 

trình sản xuất. Các công nghệ cốt lõi có tác động lớn tới lợi thế cạnh tranh. 

Công nghệ mới nổi: là các công nghệ mới xuất hiện từ các nghiên cứu cơ bản 

hoặc ở mức độ trong phòng thí nghiệm. Tác động của các công nghệ mới nổi lên lợi 

thế cạnh tranh của sản phẩm chưa rõ ràng, tuy nhiên đây là các công nghệ có nhiều 

tiềm năng khi có các kế hoạch phát triển. 
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1.2. Giới thiệu về ngành sản xuất khuôn mẫu và tóm tắt quy trình sản xuất 

khuôn mẫu 

Khuôn mẫu, được xem như là “Nền tảng của nền công nghiệp”, đang phát triển 

theo hướng tập trung đầu tư và phát triển công nghệ. Với khả năng tạo ra sản phẩm 

với số lượng lớn, thời gian sản xuất ngắn, và mức độ ổn định cao, các sản phẩm 

khuôn mẫu là công cụ không thể thiếu trong rất nhiều ngành sản xuất công nghiệp, 

từ các sản phẩm đồ gia dụng đến các sản phẩm hàng không và điện tử hiện đại. 

 

Hình 1.1. Chuỗi giá trị và các công đoạn trong ngành sản xuất khuôn mẫu 
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  Các khuôn ép được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp để chế tạo các chi tiết 

từ nhiều vật liệu khác nhau như nhựa, kim loại, cao su, kính, và các chất vô cơ khác. 

Các sản phẩm từ khuôn ép gồm có các chi tiết kim loại và nhựa trong ô tô, máy bay, 

đồ gia dụng, thiết bị điện, điện tử, đồ tiêu dùng, đồ gỗ, các trang bị quân sự, sản 

phẩm y tế. Các khuôn dùng trong sản xuất sản phẩm nhựa bao gồm rất nhiều loại, 

gồm khuôn ép phun, khuôn nén, khuôn thổi, khuôn gia cường, khuôn dịch chuyển, 

khuôn đúc, khuôn đùn, và khuôn quay, trong đó phổ biến nhất là khuôn ép phun. 

Các khuôn dập được sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm kim loại, sử 

dụng các phương pháp như dập, đùn, rèn, kéo. Các sản phẩm dập được sử dụng rất 

đa dạng trong sản xuất ô tô, máy bay, đồ gỗ, thiết bị xây dựng, máy nông nghiệp, sản 

phẩm gia dụng, sản phẩm điện tử, và nhiều loại sản phẩm khác.  

Tương tự như các sản phẩm cơ khí nói chung, quá trình sản xuất khuôn mẫu 

dựa trên 5 quy trình công nghệ chính bao gồm: Thiết kế, gia công, nhiệt luyện, đo 

kiểm và lắp ráp (Hình 1.1). Trong đó, các công ty có thể đảm nhiệm một hoặc nhiều 

quy trình, thậm chí là toàn bộ quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm cuối 

Xét trong cùng một chu trình kín từ lúc nhận đơn hàng, phân tích, gia công, 

giao hàng và tiến hành các dịch vụ sửa chữa, thay thế các linh kiện trong khuôn, các 

công ty khuôn mẫu Việt Nam tham gia vào tất cả các khâu. Một số công ty lớn có khả 

năng hoạt động theo chu trình khép kín từ thiết kế tới đo kiểm và lắp ráp, thậm chí 

trực tiếp sử dụng các khuôn để sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cuối. 
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PHẦN 2. HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ NGÀNH SẢN XUẤT KHUÔN MẪU 
 

Dưới áp lực cạnh tranh mạnh mẽ, doanh nghiệp cần tạo ra các sản phẩm có 

chất lượng ngày càng cao, đa dạng về mẫu mã và chủng loại trong khi giá bán không 

tăng. Với vai trò là công cụ sản xuất quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực, khuôn mẫu 

luôn được ưu tiên áp dụng các công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh. 

Thêm vào đó, sự phát triển mạnh của các công nghệ mô phỏng cũng giúp rút ngắn 

quá trình đưa công nghệ mới vào thực tế sản xuất. Một số công nghệ sản xuất tiên 

tiến đang được áp dụng được thể hiện trong bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Một số công nghệ cốt lõi trong ngành sản xuất khuôn mẫu thế giới 

Công nghệ Đặc tính Hiệu quả 
Gia công tốc độ cao Gia công tốc độ cao liên quan 

đến việc cắt kim loại ở tốc độ 
cao hơn so với gia công thông 
thường 5-10 lần. Tốc độ quay 
của trục chính trên các trung 
tâm gia công tốc độ cao phổ 
biến hiện này từ 20.000 
rpmđến 40.000 rpm. 

Tăng năng suất; chi phí 
đầu tư thấp và nâng cao 
độ chính xác về kích 
thước, hình dạng, và bề 
mặt do các lực cắt giảm 

Gia công vật liệu siêu 
cứng 

Gia công vật liệu siêu cứng 
(hard milling) liên quan đến 
việc gia công các phôi kim loại 
đã được định hình và nhiệt 
luyện. Công nghệ này cho 
phép gia công các phôi cứng ở 
tốc độ cao có độ chính xác cao. 

Tăng năng suất thông 
qua việc giảm hoặc loại 
bỏ các hoạt động mài 
hoặc gia công tia lửa 
điện EDM. 

Mô hình hóa dạng 
khối 

Mô hình hóa dạng khối (solid 
modeling) cho phép mô phỏng 
các đối tượng trong không 
gian 3 chiều (3D). Một mô 
hình 3D có thể được xem từ 
nhiều góc khác nhau, và mô 
hình 3D hiện đang được sử 
dụng trong các chương trình 
dùng phần mềm CAD. Mô hình 
hóa cũng được sử dụng trong 
phần mềm CAM, tự động tạo 

Mô hình dạng khối giúp 
quan sát đầy đủ và rõ 
ràng đối với một bộ 
phận/ linh kiện cũng 
như toàn bộ sản phẩm. 
Cho phép tiếp cận thông 
tin tốt hơn trong quá 
trình thiết kế, do đó rút 
ngắn thời gian thiết kế, 
đẩy nhanh quá trình sản 
xuất. 
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Bảng 2.1. Một số công nghệ cốt lõi trong ngành sản xuất khuôn mẫu thế giới 

Công nghệ Đặc tính Hiệu quả 
đường dẫn dao cho các máy 
công cụ điều khiển số.  

Gia công 5 trục Trung tâm gia công kết hợp 5 
chuyển động của dao và bán 
máy, cho phép tiếp cận phôi ở 
nhiều góc độ khác nhau để tạo 
ra các biên dạng phức tạp với 
độ chính xác cao.   

Cho phép tăng số lượng 
nguyên trong trên một 
lần gá, do đó làm giảm 
thời gian sản xuất và 
tăng độ chính xác gia 
công 

Gia công tự động Gia công tự động là quy trình 
trong đó một phôi được đặt 
trên giá đỡ (work-holder) của 
một máy công cụ được lập 
trình sẵn và gia công mà 
không có sự giám sát của con 
người. Khi quy trình này kết 
thúc, máy tính sẽ gửi tín hiệu 
thông báo cho công nhân. Tùy 
thuộc vào việc lập trình, máy 
có thể chạy cho đến khi nhân 
viên trở lại nhà máy. Kỹ thuật 
này thường được sử dụng tại 
các nước có chi phí lao động 
cao 

Lợi ích của gia công tự 
động là chi phí trên máy 
ổn định, giảm chi phí lao 
động và chi phí nhà 
xưởng nhờ vào việc máy 
có thể chạy liên tục. 

Quản lý dữ liệu và 
kiểm tra tự động 

Quy trình này cho phép việc 
thu thập dữ liệu kiểm soát 
chất lượng thông qua các cảm 
biến để cấp dữ liệu cho hệ 
thống máy tính trong thời gian 
thực mà không mất thời gian 
xuốngnhà xưởng. Quản lý dữ 
liệu tự động cho phép các nhà 
sản xuất khuôn mẫu theo dõi 
các vấn đề liên quan đến chất 
lượng trong hoạt động sản 
xuất và xác định các khu vực 
có vấn đề với máy móc hoặc 
người vận hành. 

Đảm bảo chất lượng sản 
phẩm tại mỗi vị trí và 
toàn bộ quá trình làm 
việc. Dữ liệu kiểm soát 
chất lượng tự động cũng 
có thể được liên kết với 
các dữ liệu thiết kế và 
sản xuất, nhờ vậy có thể 
cải thiện được các hoạt 
động này. 

Phần mềm quản lý 
sản xuất 

Các chương trình phần mềm 
theo dõi toàn bộ các giai đoạn 

Cho phép theo dõi và 
điều chỉnh kế hoạch sản 



18 

 

Bảng 2.1. Một số công nghệ cốt lõi trong ngành sản xuất khuôn mẫu thế giới 

Công nghệ Đặc tính Hiệu quả 
của quá trình sản xuất xuất, tăng năng suất và 

hiệu quả hoạt động. 
Tạo mẫu nhanh  Tạo mẫu nhanh (Rapid 

prototyping) là một công nghệ 
được sử dụng để tạo ra các mô 
hình vật lý và các bộ phận 
nguyên mẫu từ dữ liệu CAD 
dạng 3-D. Hệ thống tạo mẫu 
nhanh có thể tạo ra các mô 
hình nguyên mẫu hoặc một 
phần. Các vật liệu như chất 
lỏng, bột, hoặc tấm nhựa, gỗ, 
gốm, kim loại được xếp lớp 
với nhau để tạo thành các vật 
thể mong muốn, dựa trên mô 
hình trên máy tính. 

Sản xuất các mô hình 
nguyên mẫu nhanh hơn 
để sản xuất các bộ phận 
và dụng cụ. Các công ty 
đang sử dụng công nghệ 
tạo mẫu nhanh cho một 
số mục đích, bao gồm cả 
việc kiểm tra sự phù hợp 
và chức năng lắp ráp, 
việc sản xuất các mô 
hình chức năng, giáo cụ 
trực quan cho kỹ thuật, 
mô hình nguyên mẫu của 
các dụng cụ;  

Khối chức năng 
(Functional build) 

Khối chức năng là một khái 
niệm về sản xuất các bộ phận 
trong khoảng dung sai để khi 
lắp ráp các bộ phận này sẽ dẫn 
đến một sản phẩm có kích 
thước trong dung sai mong 
muốn cho việc lắp ráp. Các 
khối chức năng đã được áp 
dụng để sản xuất khuôn dập 
bởi các nhà sản xuất khuôn 
mẫu Nhật Bản và hiện đang 
ngày càng được áp dụng ở các 
nước khác. 

Giảm tới 50% chi phí thử 
nghiệm khuôn dập. Chi 
phí thử nghiệm chiếm 
tới 20% chi phí khuôn.  

Cảm biến trong 
khuôn dập 

Cảm biến được thêm vào 
khuôn dập để phát hiện các 
vấn đề xảy ra trong quá trình 
dập. Khoảng 20% khuôn dập 
tại thị trường Mỹ đang được 
tích hợp bộ cảm biến. 

Ít gây thiệt hại cho các 
công cụ dập và tốn ít thời 
gian sửa chữa và bảo trì. 
Tăng năng suất thông 
qua việc giám sát kết quả 
dập. 

Các hệ thống kênh 
dẫn nóng (hot 
runner) cho khuôn  
ép phun 

Các hệ thống kênh dẫn nóng 
cho phép phun nhựa vào 
khuôn để tạo thành các phần 
và loại bỏ việc tạo ra phần 

Tiết kiệm chi phí nguyên 
liệu và tăng chất lượng 
sản phẩm 
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Bảng 2.1. Một số công nghệ cốt lõi trong ngành sản xuất khuôn mẫu thế giới 

Công nghệ Đặc tính Hiệu quả 
nhựa thừa do rãnh rót. 
Khoảng 30% khuôn ép của thị 
trường Mỹ sử dụng hệ thống 
hot runner. 

Phần mềm kiểm tra 
và mô phỏng quy 
trình kỹ thuật trên 
máy tính 

Phần mềm hỗ trợ kỹ thuật 
trên máy tính (CAE-computer 
aided engineering) bao gồm 
một loạt các phương pháp 
được sử dụng để mô phỏng 
các chức năng cơ khí của một 
bộ phận/linh kiện cũng như 
hỗ trợ quản lý các tham số kỹ 
thuật của quá trình sản xuất 

Mô phỏng dập kim loại 
hoặc các quy trình đúc 
khuôn mẫu giúp giảm số 
lượng các mẫu cứng cần 
thiết, do đó giảm sự cần 
thiết của việc sản xuất 
nguyên mẫu và thử 
nghiệm khuôn mẫu hoặc 
khuôn dập. 

Mô đun hóa khuôn 
mẫu 

Tăng cường sử dụng các mô 
đun đã được chuẩn hóa trong 
thiết kế, sản xuất, và thay thế 
các bộ phận của khuôn 

Kết quả là các khuôn 
mẫu phức tạp hơn, 
nhưng làm giảm số 
lượng chi tiết cần thiết 
kế và gia công, giảm thời 
gian thiết kế, sửa chữa 

Với quy trình sản xuất và quá trình phát triển các công nghệ mới đang được áp 

dụng như trên, việc xác định chi tiết các công nghệ thành phần trong phần sau sẽ 

làm rõ thêm tình hình phát triển của các công nghệ trên thế giới và hiện trạng các 

công nghệ của Việt Nam hiện nay. 

2.1. Số lượng và chủng loại công nghệ chính trong ngành sản xuất khuôn mẫu 

Sau khi trao đổi với các chuyên gia trong ngành, Cục Ứng dụng và Phát triển 

công nghệ đã xác định cấu trúc cây công nghệ của ngành sản xuất khuôn mẫu vẫn 

dựa trên các nguyên công cơ bản. Mức độ chi tiết của việc phân nhánh công nghệ 

cũng được xác định và giới hạn trong cấp 3 và sau đó là các thông số công nghệ cơ 

bản. Điều này phù hợp với mục tiêu của bản đồ công nghệ ngành sản xuất khuôn 

mẫu cũng như hiện trạng công nghệ tại Việt Nam. Có 134 công nghệ/thông số công 

nghệ trong ngành sản xuất khuôn mẫu trong đó có 26 công nghệ tổng quan và chi 

tiết quan trọng được xây dựng hồ sơ công nghệ theo ý kiến của các chuyên gia.  
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Dựa trên cách tiếp cận trên, Cục đã xây dựng cây công nghệ bao gồm 134 công 

nghệ và thông số công nghệ thành phần, được thể hiện trên hình 2.1. Đây là kết quả 

tham vấn bước đầu một số chuyên gia đầu ngành cơ khí và sản xuất khuôn mẫu để 

đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và phù hợp của cây công nghệ. 

 

 

 
Hình 2.1. Danh mục công nghệ ngành sản xuất khuôn mẫu tại Việt Nam 
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Hình 2.2. Danh mục công nghệ thiết kế 

 

Hình 2.3. Danh mục công nghệ gia công 
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Công nghệ thiết kế được chia theo các công đoạn thiết kế bao gồm lấy mẫu, 

thiết kế, thẩm định thiết kế, thiết kế tối ưu, hoàn thiện thiết kế và mô phỏng, phân 

tích. Mặc dù hiện nay các công đoạn thiết kế được tích hợp nhiều trong các phần 

mềm thiết kế theo các mô đun chuyên biệt, việc phân tách công nghệ thiết kế theo 

các công đoạn là cần thiết để làm rõ các công nghệ chi tiết, phục vụ phân tích, đánh 

giá năng lực sản xuất - vận hành thiết kế nói chung và các yêu cầu đối với từng công 

nghệ thành phần, kể cả khi được tích hợp chung trong các phần mềm thiết kế. Đối 

với công nghệ thiết kế, sau khi tham vấn các chuyên gia, Cục lựa chọn 6 công nghệ 

thành phần chính để xây dựng các hồ sơ công nghệ chi tiết, bao gồm gồm lấy mẫu, 

thiết kế, thẩm định thiết kế, thiết kế tối ưu, hoàn thiện thiết kế và mô phỏng, phân 

tích. 

Công nghệ gia công ngành sản xuất khuôn mẫu được phân chia thành 4 công 

nghệ thành phần bao gồm: công nghệ tạo chương trình gia công (CAM), gia công 

không phoi, gia công cắt gọt và các dạng gia công đặc biệt khác. Việc bổ sung công 

nghệ tạo chương trình gia công là cần thiết trong phần công nghệ gia công do sự gia 

tăng nhanh chóng của các máy công cụ NC và CNC trong thời gian qua và xu hướng 

sẽ dần thay thế toàn bộ các máy công cụ truyền thống. Theo ý kiến các chuyên gia về 

mức độ quan trọng của các công nghệ gia công trong các công đoạn sản xuất khuôn 

mẫu, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ lựa chọn 11 công nghệ gia công chính để 

xây dựng các hồ sơ công nghệ chi tiết, bao gồm: công nghệ tạo chương trình gia 

công, Đúc, Biến dạng dẻo, Phay, Tiện, Gia công lỗ, Gia công mặt phẳng, Gia công 

nguội, Tia lửa điện, Cắt dây, Tia nước và các công nghệ gia công đặc biệt khác. 
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Công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt bao gồm 3 nhánh công nghệ chính là 

phun phủ, nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện. Các công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt 

rất đa dạng và có mức độ quan trọng cao đối với sản xuất cơ khí nói chung và sản 

xuất khuôn mẫu nói riêng. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia về năng lực 

sản xuất - vận hành  nhiệt luyện cũng như cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu nghiên 

cứu, phát triển trong ngành này, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã quyết 

định chỉ phân chia lớp công nghệ nhiệt luyện thành 3 công nghệ thành phần chính 

để xây dựng hồ sơ công nghệ chi tiết bao gồm phun phủ, nhiệt luyện và hóa nhiệt 

luyện và các thông số công nghệ kèm theo. Việc phân chia sâu về công nghệ nhiệt 

luyện có thể được sử dụng trong khi xây dựng các bản đồ công nghệ khác trong 

trường hợp cần đánh giá sâu hơn về công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt. 

Công nghệ đo kiểm đối với ngành sản xuất khuôn mẫu bao gồm 3 công nghệ 

thành phần chính là độ bền, hình dạng và tính chất vật lý. Do tính chất của sản phẩm 

khuôn mẫu đồng nhất, nhiều ý kiến chuyên gia cho biết việc phân chia công nghệ đo 

kiểm là đầy đủ và không cần chi tiết thêm. Các công nghệ được xây dựng hồ sơ công 

nghệ chi tiết bao gồm đo kiểm độ bền, hình dạng và tính chất vật lý. 

 

Hình 2.4. Danh mục công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt 
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Hình 2.5. Danh mục công nghệ đo kiểm 

 

Hình 2.6. Danh mục công nghệ lắp ráp 

 

Lắp ráp là một công đoạn cuối cùng trong quy trình sản xuất khuôn mẫu và có 

mức độ quan trọng phụ thuộc vào máy móc, thiết bị gia công. Mức độ quan trọng của 

công nghệ lắp tỷ lệ thuận với mức độ phức tạp của sản phẩm khuôn mẫu. Chính vì 

vậy, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ không phân chia công nghệ thành phần 

đối với công nghệ lắp ráp và sử dụng các thông số công nghệ để so sánh và đánh giá 
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năng lực sản xuất - vận hành. Công nghệ lắp ráp được xây dựng một hồ sơ công nghệ 

chi tiết duy nhất.  

2.2. Đánh giá hiện trạng và năng lực sản xuất – vận hành của các công nghệ 

chính mà Việt Nam có so với thế giới 

Theo ý kiến tổng hợp từ các chuyên gia và kết quả làm việc với các doanh 

nghiệp khuôn mẫu điển hình, hiện trạng về công nghệ, thiết bị trong ngành sản xuất 

khuôn mẫu của Việt Nam bằng khoảng từ 50 đến 70 % so với hiện trạng chung của 

thế giới và tương đương với một số nước trong khu vực như Philipine, Indonesia. 

Tuy nhiên, năng lực làm chủ và sử dụng công nghệ chưa theo kịp được với trang 

thiết bị công nghệ hiện có.  

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các công nghệ thành phần của công nghệ thiết kế 

Đối với công nghệ thiết kế, hầu hết các công nghệ thành phần đã được tích hợp 

trong các phần mềm chuyên dụng. Do đó, trong công nghệ thiết kế nói chung, Việt 

Nam có đầy đủ các công cụ đang được sử dụng phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, do 

năng lực vận hành (sử dụng phần mềm) còn thấp cũng như chưa chú trọng đến việc 

mua phần mềm có bản quyền và cập nhật thường xuyên là các lý do tạo ra khoảng 

cách công nghệ của Việt Nam, đặc biệt là trong thiết kế tổng quan, mô phỏng và phân 

tích 

Cùng với xu hướng chung của thế giới, công nghệ thiết kế của Việt Nam hiện 

nay hầu hết dựa trên các công cụ máy tính và phần mềm tích hợp. Trình độ công 

nghệ thiết kế của Việt Nam được đánh giá tương đương khoảng 68% trình thế giới. 

Khoảng cách này chủ yếu tập trung trong ba công nghệ thành phần là thiết kế tổng 

quan, mô phỏng và thiết kế tối ưu. Thiết kế tổng quan của Việt Nam còn yếu so với 

thế giới có nguyên nhân chủ yếu do không có phần mềm bản quyền và không khai 

thác có không hiệu quả các tính năng của phần mềm. Trong số các doanh nghiệp 

tham gia thiết kế, sản xuất khuôn mẫu chỉ có 20% sẵn sàng đầu tư cho công nghệ 

thiết kế. 80% công ty chỉ sử dụng các phần mềm miễn phí hoặc bẻ khóa do giá thành 
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đầu tư bản quyền phần mềm thiết kế và các mô đun tích hợp cao. Ngoài ra, trong 

nước còn thiếu nhân lực thiết kế chất lượng cao, có kinh nghiệm trong thiết kế các 

kết cấu khuôn phức tạp cũng như am hiểu quy trình công nghệ và các phương pháp 

gia công tiên tiến. 

Theo đánh giá của các chuyên gia thì trong công nghệ thiết kế có hai công nghệ 

nhánh là công nghệ mô phỏng, phân tích và công nghệ thiết kế tổng quan đóng vai 

trò quyết định trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh của sản phẩm (chiếm 24,7% và 

20,5%), các công nghệ nhánh còn lại có mức độ quan trọng tương đương nhau, dao 

động từ 10%-15%. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, đối với công nghệ thiết kế, mức độ quan 

trọng (ảnh hướng đến lợi thế cạnh tranh của sản phẩm khuôn mẫu) của các công 

nghệ thuộc công nghệ thiết kế được thể hiện trong hình sau. Trong đó, công nghệ mô 

phỏng, phân tích và thiết kế (tổng quan) đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao 

lợi thế cạnh tranh của sản phẩm (chiếm 24,7% và 20,5%), các công nghệ còn lại có 

mức độ quan trọng tương đương nhau, dao động từ 10%-15%. Các khoảng cách cụ 

thể của các công nghệ thành phần được thể hiện trong bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ thiết kế 

Công nghệ Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Lấy mẫu 

0.127 
66.83

% 

Tốc độ quét tối đa 
0.117 

66.67
% 

Độ chính xác 
0.433 

56.67
% 

Kích thước quét lớn nhất 
0.225 

63.33
% 

Khả năng tái tạo biên dạng từ đám mây 
điểm 

0.225 
90.00

% 

Thiết kế 0.205 52.43 Khả năng rút ngắn thời gian thiết kế * 0.225 61.67
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Bảng 2.2. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ thiết kế 

Công nghệ Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

(tổng 
quan) 

% % 

Khả năng sử dụng các mô dun chuyên 
dụng cho thiết kế khuôn ** 

0.275 
40.00

% 

Khả năng thiết kế bề mặt 3D phức tạp 
0.317 

60.00
% 

Khả năng tích hợp thiết kế dây và linh 
kiện điện 

0.183 
46.67

% 

Thẩm định 
thiết kế 

0.142 
89.63

% 

Năng lực thẩm định khả năng gia công 
0.400 

60.00
% 

Năng lực thẩm định mặt phân khuôn 
0.183 

81.67
% 

Năng lực thẩm định sự hợp lý của các 
bán kính góc lượn 

0.142 
86.67

% 

Năng lực thẩm định góc rút khuôn  
0.117 

85.00
% 

Năng lực thẩm định thể tích lòng khuôn 
0.158 

85.00
% 

Thiết kế 
tối ưu 

0.152 
68.50

% 

Năng lực tối ưu thời gian gia công 
0.200 

75.00
% 

Năng lực tối ưu đường chạy dao 
0.258 

76.67
% 

Năng lực tối ưu khả năng gia công với 
các trang bị hạn chế 

0.300 
66.67

% 

Năng lực tối ưu các tham số gia công 
0.242 

56.67
% 

Mô phỏng 
phân tích 

0.247 
62.93

% 

Năng lực mô phỏng, phân tích tính công 
nghệ  (khả năng gia công) của khuôn 

0.192 
75.00

% 

Năng Lực mô phỏng, phân tích quá trình 
điền đầy  

0.200 
75.00

% 

Năng lực mô phỏng động học quá trình 
làm việc của khuôn (phân bố lực) 

0.125 
65.00

% 
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Bảng 2.2. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ thiết kế 

Công nghệ Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Năng lực mô phỏng các tham số công 
nghệ trong quá trình gia công * 

0.158 
61.67

% 

Năng lực xây dựng thuật toán mô phỏng 
chuyên dụng và cập nhật thư viện vật 
liệu 

0.100 
41.67

% 

Năng lực mô phỏng, phân tích đặc tính 
sản phẩm sau gia công 

0.192 
60.00

% 

Hoàn thiện 
thiết kế 

0.128 
82.11

% 

Khả năng tạo các bản vẽ 2D theo các tiêu 
chuẩn vẽ kỹ thuật,  

0.333 
88.33

% 

Khả năng tự động lập và cập nhật bảng 
kê chi tiết 

0.200 
93.33

% 

Khả năng tạo báo cáo phân tích các đặc 
tính của sản phẩm 

0.217 
80.00

% 

Khả năng hoàn thiện hồ sơ thiết kế 
trong thời gian ngắn 

0.250 
66.67

% 

 

Khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và thế giới chủ yếu nằm trong phần mô 

hình hóa, mô phỏng và thiết kế tổng quan cũng như thiết kế tối ưu. Đây cũng là các 

nội dung yêu cầu các phần mềm đầy đủ có bản quyền để sử dụng được các thư viện 

số và các tính năng đầy đủ của các công cụ chuyên dụng được tích hợp sẵn, hoặc 

dưới dạng các mô đun mở rộng. Năng lực sản xuất – vận hành của công nghệ thiết kế 

ở Việt Nam bằng 68.25% so với thế giới 

Tổng hợp về mức độ quan trọng của các công nghệ thiết kế và năng lực thiết 

kế của Việt Nam thể hiện trên hình 2.7 và 2.8 
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Hình 2.7. Mức độ quan trọng của các công nghệ thành phần trong công nghệ thiết kế 

 

Hình 2.8. Năng lực sản xuất - vận hành  thiết kế của Việt Nam 

Theo thông kê không đầy đủ, trên thế giới hiện có khoảng hơn 130 phần mềm hỗ 

trợ thiết kế cơ khí. Trong đó có khoảng 40 phần mềm hỗ trợ thiết kế ngược và khoảng 

hơn 90 phần mềm thiết kế thông thường. Một số phần mềm được sử dụng phổ biến để 

thiết kế khuôn mẫu trên thế giới như. 
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+ 3D systems:  Thành lập năm 1986, Trụ sở chính tại Carolina, Hoa Kỳ 

+ Autodesk: Thành lập năm 1982, Trụ sở chính tại California, Hoa Kỳ 

+ BS dassault systems: Thành lập năm 1986, Trụ sở chính tại Velizy-

Villacoublay, Pháp 

+ SigmaSoft: Thành lập năm 1988, trụ sở chính tại Aachen, Đức 

+ Mason Dixon Design LLC: Hoạt động từ 2012, trụ sở tại Pennsylvania, Hoa 

Kỳ 

+ Beaumont: Thành lập năm 1998, trụ sở chính tại Pensylvania, Hoa Kỳ 

+ DME: Thành lập năm 1942, trụ sở chính tại Canada. 

+ Mold Craft: Thành lập năm 1964, trụ sở chính tại Minneapolis, Hoa Kỳ 

 

Hình 2.9. Phân loại các phần mềm thông dụng hiện nay trên thế giới 
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+ Mastip: Thành lập năm 1997, trụ sở chính tại Auckland, New Zealand 

2.2.2. Đánh giá hiện trạng các công nghệ thành phần của công nghệ gia công 

Các doanh nghiệp Việt Nam hầu hết sử dụng các máy công cụ có xuất xứ từ 

Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc. Một số ít doanh nghiệp đầu tư máy móc từ CHLB 

Đức, Thụy điển và Mỹ. Một số thương hiệu phổ biến như: Mỹ: Flow, JSW,... Ý: Davi, 

Sodick, Spinner, Pama, Eurstamp,... Đức: Siemens, Deckel Maho,... Áo: Engel; Nhật 

Bản: Shibuya, Komatsu, Amada, Moriseiki; Hàn Quốc: Woojin, Hyundaiwia; Đài Loan: 

Excetek, Argo, Denver, Proma,...  

Trình độ của công nghệ gia công được đánh giá tương đương 69,92% so với 

thế giới. Thông tin chi tiết về trình độ của các công nghệ gia công được thể hiện 

trong bảng 2.3.  

Bảng 2.3. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ gia công 

Công nghệ Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Tạo chương 
trình gia công 

0.172 62.44% 

Năng lực rút ngắn thời gian 
chuẩn bị gia công 

0.167 
60.00

% 

Năng lực rút ngắn thời gian chạy 
máy 

0.233 
73.33

% 

Năng lực tăng chất lượng bề mặt 
gia công 

0.400 
56.67

% 

Năng lực tăng tuổi bền dụng cụ 0.200 
63.33

% 

Công nghệ phay 

0.21 65.39% 

Va ̣ t lie ̣ u gia co ng 0.100 
80.00

% 

Tốc độ máy 0.067 
70.00

% 

Đo ̣  chính xác gia co ng 0.267 
63.33

% 

Kích thước gia co ng 0.117 60.00
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Bảng 2.3. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ gia công 

Công nghệ Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

% 

Đo ̣  phức tạp 0.267 
60.00

% 

Chất lượng bề mặt 0.183 
70.00

% 

Công nghệ tiện 

0.075 66.22% 

Va ̣ t lie ̣ u gia co ng 0.100 
80.00

% 

Tốc độ máy 0.067 
73.33

% 

Đo ̣  chính xác gia co ng 0.267 
63.33

% 

Kích thước gia co ng 0.117 
60.00

% 

Đo ̣  phức tạp 0.267 
60.00

% 

Chất lượng bề mặt 0.183 
73.33

% 

Gia công lỗ 

0.066 69.11% 

Va ̣ t lie ̣ u gia co ng 0.083 
80.00

% 

Đường kính lỗ gia công 0.150 
76.67

% 

Độ chính xác vị trí lỗ gia ông 0.217 
56.67

% 

Chiều dài lỗ gia công 0.167 
63.33

% 

Độ nhám bề mặt lỗ gia công 0.150 
73.33

% 

Độ không đồng tâm giữa lỗ và 
đường kính ngoài 

0.117 
73.33

% 

Độ không vuông góc giữa lỗ và 
mặt đầu 

0.117 
73.33

% 
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Bảng 2.3. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ gia công 

Công nghệ Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Gia công mặt 
phẳng 

0.056 77.11% 

Va ̣ t lie ̣ u gia co ng 0.167 
86.67

% 

Tốc độ gia công 0.233 
80.00

% 

Kích thước gia co ng 0.300 
76.67

% 

Chất lượng bề mặt 0.300 
70.00

% 

Gia công nguội 

0.043 88.67% 

Va ̣ t lie ̣ u gia co ng 0.133 
100.00

% 

Tốc độ gia công 0.167 
100.00

% 

Độ chính xác gia công 0.250 
80.00

% 

Kích thước gia co ng 0.133 
100.00

% 

Đo ̣  phức tạp 0.317 
80.00

% 

Tia lửa điện 

0.086 77.78% 

Va ̣ t lie ̣ u gia co ng 0.117 
86.67

% 

Tốc độ gia công 0.133 
80.00

% 

Đo ̣  chính xác gia co ng 0.150 
80.00

% 

Kích thước gia co ng 0.300 
73.33

% 

Chất lượng bề mặt gia công  0.300 
76.67

% 

Cắt dây 

0.082 77.67% 

Va ̣ t lie ̣ u gia co ng 0.117 
86.67

% 

Tốc độ cắt 0.133 
80.00

% 
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Bảng 2.3. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ gia công 

Công nghệ Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Chiều sâu cắt 0.117 
80.00

% 

Kích thước gia co ng 0.300 
73.33

% 

Chất lượng bề mặt gia công 0.333 
76.67

% 

Tia laze 

0.056 79.44% 

Va ̣ t lie ̣ u gia co ng 0.100 
86.67

% 

Công suất bóc tách (hoặc bồi 
đắp) vật liệu 

0.217 
80.00

% 

Độ phân giải (kích thước nhỏ 
nhất có thể gia công) 

0.150 
73.33

% 

Chiều sâu cắt 0.167 
80.00

% 

Kích thước gia co ng 0.167 
86.67

% 

Độ nhám bề mặt gia công 0.200 
73.33

% 

Tia nước 

0.032 68.00% 

Va ̣ t lie ̣ u gia co ng 0.100 
80.00

% 

Tốc độ cắt 0.200 
66.67

% 

Chiều sâu cắt 0.233 
66.67

% 

Kích thước gia co ng 0.183 
66.67

% 

Độ nhám bề mặt gia công 0.283 
66.67

% 

Công nghệ đúc 

0.044 60.00% 

Độ chính xác kích thước 0.133 
50.00

% 

Chất lượng bề mặt của sản phẩm 0.100 
50.00

% 
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Bảng 2.3. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ gia công 

Công nghệ Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Năng lực đúc các chi tiết phức 
tạp 

0.233 
60.00

% 

Năng lực đúc nhiều loại vật liệu 0.183 
60.00

% 

Cơ tính lớp bề mặt 0.117 
60.00

% 

Năng lực kiểm tra chất lượng 
kim loại sau đúc 

0.117 
80.00

% 

Năng lực kiểm soát các thông số 
công nghệ 

0.117 
60.00

% 

Biến dạng dẻo 

0.042 70.50% 

Độ chính xác 0.150 
60.00

% 

Cơ tính sản phẩm sau gia công 0.117 
60.00

% 

Kích thước nhỏ nhất có thể gia 
công 

0.050 
80.00

% 

Kích thước lớn nhất của sản 
phẩm 

0.083 
70.00

% 

Công suất máy lớn nhất 0.083 
60.00

% 

Năng lực gia công các vật liệu 
khác nhau 

0.117 
80.00

% 

Năng lực dập các chi tiết phức 
tạp và độ sâu lớn 

0.267 
70.00

% 

Năng lực kiểm soát các thông số 
công nghệ 

0.167 
70.00

% 

Phương pháp 
khác 

0.036 59.94% 

Va ̣ t lie ̣ u gia co ng 0.167 
66.67

% 

Tốc độ cắt 0.150 
56.67

% 

Chiều sâu cắt 0.200 
53.33

% 
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Bảng 2.3. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ gia công 

Công nghệ Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Kích thước gia co ng 0.200 
63.33

% 

Độ nhám bề mặt gia công 0.283 
60.00

% 

 

 

Hình 2.10. Khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong công nghệ gia công 

Trong công nghệ gia công, các công nghệ có vai trò quan trọng nhất lần lượt là 

tạo chương trình gia công có sự trợ giúp của máy tính (CAM-Computer Aided 

Manufacturing), phay và tiện. Các công nghệ này vẫn có khoảng cách tương đối so 

với thế giới, đạt từ 65%  -75%. Một số công nghệ có mức gần tương đương với thế 

giới như cắt dây, tia lửa điện, nguội. Tuy nhiên các công nghệ này đóng vai trò không 
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cao trong gia công khuôn mẫu. Tổng hợp về mức độ quan trọng của các công nghệ 

thiết kế và năng lực sản xuất - vận hành của các công nghệ gia công của Việt Nam 

được thể hiện trên hình 2.11. 

 

Hình 2.11. Mức độ quan trọng của các công nghệ thành phần trong công nghệ gia công 

 

Xu hướng gia công trên thế giới đang dịch chuyển rõ rệt theo hướng tăng 

cường sử dụng các trung tâm gia công thay cho các máy gia công điều khiển số (CNC-

Computer Numerical Control) thế hệ trước. Các máy gia công tốc độ cao cũng được 

sử dụng ngày càng nhiều. Tại Việt Nam, phổ biến nhất là các máy CNC thế hệ cũ. Mức 

độ sử dụng các thế hệ máy gia công tại Việt Nam và ở các một số quốc gia trên thế 

giới được thể hiện trên hình 2.12. Theo đó, các quốc gia có công nghệ cơ khí chế tạo 

phát triển như CHLB Đức đã dần phổ biến các trung tâm gia công tốc độ cao và hầu 

như không còn sử dụng các máy CNC thế hệ cũ. Các quốc gia như Hoa kỳ, Ý, Đài Loan 

đang sử dụng phổ biến các máy CNC thế hệ thứ 4. Việt Nam hiện nay vẫn đang sử 
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dụng nhiều máy gia công thế hệ cũ, cách từ 2-3 thế hệ so với các nước phát triển. Đối 

với Trung quốc, Việt Nam kém hơn khoảng 1 thế hệ khi Trung quốc bắt đầu đưa vào 

sử dụng nhiều các trung tâm gia công trong sản xuất khuôn mẫu. 

2.2.3. Đánh giá hiện trạng các công nghệ thành phần của công nghệ nhiệt luyện 

và xử lý bề mặt 

Công nghệ nhiệt luyện là công nghệ tương đối đặc thù và được sử dụng rộng 

rãi trong nhiều ngành, lĩnh vực cơ khí. Các cơ sở nhiệt luyện tương đối phổ biến tại 

các nhà máy cơ khí tại Việt Nam, tuy nhiên công nghệ và thiết bị của các cơ sở này 

không đáp ứng được yêu cầu của khuôn mẫu chất lượng cao. Do đó, các sản phẩm 

này thường phải chuyển tới các doanh nghiệp FDI hoặc mang ra nước ngoài để nhiệt 

luyện. Một trong những nguyên nhân dẫn đến trình độ công nghệ nhiệt luyện và xử 

lý bề mặt trong nước còn tương đối xa so với thế giới là chi phí đầu tư cao trong khi 

Hình 2.12. Xu hướng phát triển và sử dụng công nghệ gia công trên thế giới 
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dung lượng thị trường chưa đủ lớn và tính chuyên môn hóa trong cộng đồng doanh 

nghiệp còn chưa cao. Do đó, các doanh nghiệp hoặc không đủ kinh phí đầu tư, hoặc 

sợ rủi ro cao trong thu hồi vốn do không đủ số lượng đơn đặt hàng thường xuyên. 

Trong lĩnh vực khuôn mẫu, trình độ công nghệ nhiệt luyện ở Việt Nam được đánh 

giá tương đương 68.22% so với thế giới. Chi tiết năng lực của các công nghệ thành 

phần được thể hiện trong bảng 2.4 

Bảng 2.4. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt 

Công 
nghệ 

Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Nhiệt 
luyện 

0.433 65.72% 

Quy trình nhiệt luyện 0.333 70.00% 

Cơ tính đạt được theo yêu cầu thiết 
kế 

0.300 70.00% 

Độ bền mỏi đạt được theo tính toán 
số lượng sản phẩm 

0.183 53.33% 

Độ biến dạng sau nhiệt luyện 0.183 63.33% 

Hóa 
nhiệt 
luyện 

0.300 69.56% 

Thông số thép 0.167 86.67% 

Thông số hóa nhiệt luyện 0.100 73.33% 

Chiều dày lớp khuếch tán 0.200 63.33% 

Chất lượng, độ đồng đều lớp thấm 0.233 66.67% 

Độ bền lớp nhiệt luyện 0.183 60.00% 

Độ chính xác vị trí xử lý hóa nhiệt 
luyện 

0.117 73.33% 

Phun 
phủ 

0.267 70.78% 

Đặc tính lớp nền (kim loại chính) 0.133 83.33% 

Độ dày lớp lót 0.100 70.00% 

Độ dày lớp phủ 0.167 56.67% 

Độ cứng bề mặt 0.200 73.33% 

Độ nhám bề mặt 0.117 60.00% 

Lực liên kết với kim loại chính 0.183 76.67% 
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Bảng 2.4. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt 

Công 
nghệ 

Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Tính xốp 0.100 75.00% 

 

 

Hình 2.13. Mức độ quan trọng của các công nghệ thành phần trong công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề 

mặt 
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Hình 2.14. Khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong công nghệ nhiệt luyện và xử lý 

bề mặt 

2.2.4. Đánh giá hiện trạng các công nghệ thành phần của công nghệ đo kiểm và 

lắp ráp 

Công nghệ đo kiểm ở Việt Nam chủ yếu là đo kiểm tĩnh trước và sau khi gia 

công. Công nghệ đo kiểm động trong quá trình gia công ít được áp dụng hạn chế về 

trang thiết bị và nhân lực chất lượng cao. Các doanh nghiệp khuôn mẫu cũng chưa 

quan tâm nhiều đến công nghệ đo kiểm và thường đánh giá thấp mức độ quan trọng 

của công nghệ này. Trình độ công nghệ đo kiểm ở Việt Nam bằng 78.75% so với thế 

giới.  

Lắp ráp là giai đoạn cuối của quá trình sản xuất. Vai trò của lắp ráp phụ thuộc 

vào đặc điểm kết cấu và yêu cầu kỹ thuật của từng loại khuôn. Đối với khuôn có kết 

cấu đơn giản, khối lượng không lớn, ít chi tiết thì lắp ráp đóng vai trò không quá 

quan trọng, có thể thực hiện bằng tay và sử dụng các dụng cụ vạn năng. Với các 

khuôn có kết cấu phức tạp, khối lượng lớn, yêu cầu cao về độ chính xác mối ghép, lắp 

ráp đóng vai trò quan trọng, quá trình lắp yêu cầu công nhân trình độ cao, sử dụng 
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các công cụ chuyên dùng. Hiện nay, trình độ công nghệ ở Việt Nam bằng 76.25% so 

với thế giới.  

Chi tiết năng lực của các công nghệ thành phần của công nghệ đo kiểm và công 

nghệ lắp ráp được thể hiện trong bảng 2.5 

Bảng 2.5. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ đo kiểm và lắp ráp 

Công nghệ Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Độ bền 

0.425 
74.69

% 

Độ bền cơ 
0.263 

72.50
% 

Độ bền nhiệt 
0.175 

78.75
% 

Độ bền hóa 
0.125 

78.75
% 

Khả năng chống mài mòn 
0.188 

72.50
% 

Độ bền chống biến dạng 
0.250 

73.75
% 

Hình dạng 

0.300 
75.84

% 

Độ chính xác kích thước và vị trí 
0.250 

75.00
% 

Độ chính xác biên dạng (frofile) 
0.263 

72.50
% 

Độ chính xác hình dạng sản phẩm 
0.288 

75.00
% 

Độ nhám bề mặt (độ bóng) 
0.200 

82.50
% 

Tính chất 
vật lý 

0.275 
79.09

% 

Độ cứng 
0.325 

85.00
% 

Độ bền dẻo 
0.275 

78.75
% 

Ứng suất dư 
0.250 

71.25
% 

Độ dẫn điện, dẫn nhiệt 0.150 80.00
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Bảng 2.5. Mức độ quan trọng và khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong 

công nghệ đo kiểm và lắp ráp 

Công nghệ Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

Thông số kỹ thuật chính Trọng 
số 

So với 
Thế 
Giới 

% 

Lắp ráp 

1 
78.75

% 

Độ chính xác lắp ghép các kết cấu 
khuôn 

0.263 
77.50

% 

Độ ổn định của sản phẩm/ liên kết lắp 
động 

0.263 
80.00

% 

Độ bền của các liên kết lắp không tháo 
được 

0.238 
80.00

% 

Khả năng chạy thử và sửa khuôn 
0.238 

77.50
% 

 

 

 

Hình 2.15. Mức độ quan trọng của các công nghệ thành phần trong công nghệ đo kiểm 

42%

30%

28%

Độ bền

Hình dạng

Tính chất vật lý
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Hình 2.16. Khoảng cách công nghệ của các công nghệ thành phần trong công nghệ đo kiểm 

 

 

Hình 2.17. Mức độ quan trọng của các thông số công nghệ trong công nghệ lắp ráp 
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Độ bền

Hình dạngTính chất vật lý

26%

26%
24%

24% Độ chính xác lắp ghép các 
kết cấu khuôn

Độ ổn định của sản phẩm/ 
liên kết lắp động

Độ bền của các liên kết 
lắp không tháo được

Khả năng chạy thử và sửa 
khuôn
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Hình 2.18. Khoảng cách công nghệ của các thông số công nghệ trong công nghệ lắp ráp 

 

2.2.5. Tổng hợp kết quả đánh giá về hiện trạng công nghệ ngành sản xuất 

khuôn mẫu tại Việt Nam 

Hiện trạng công nghệ sản xuất khuôn mẫu của Việt nam được thể hiện trên 

bảng 2.16, bao gồm đánh giá mức độ quan trọng của từng thành phần công nghệ 

trên đối với ngành sản xuất khuôn mẫu cũng như năng lực sản xuất - vận hành của 

các công nghệ thành phần so với thế giới. Mức độ công nghệ thế giới được hiểu là 

mức độ của các công nghệ sản xuất ra sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao nhất hiện đã 

được thương mại hóa và tìm thấy trên thị trường, không bao gồm các công nghệ đặc 

biệt thuộc bí mật công nghệ của các công ty hàng đầu trên thế giới hiện nay.  
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Bảng 2.6. Hiện trạng năng lực sản xuất – vận hành  của các công nghệ thành phần trong 

ngành sản xuất khuôn mẫu 

Các thông số 
Hiện trạng của Việt Nam so với 

thế giới 
(đánh giá theo % so với thế giới) 

Trọng số* 
(Mức độ quan trọng 

của công nghệ) 

Thiết kế 68.38% 0.295 

Gia công 69.92% 0.371 

Nhiệt luyện và xử lý bề 
mặt 

68.22% 0.157 

Lắp ráp 78.75% 0.064 

Đo kiểm 76.25% 0.11 

Đánh giá chung 70.36%  

 

Hình 2.19. Tổng hợp mức độ quan trọng và năng lực sản xuất – vận hành của các công nghệ thành 

phần trong công nghệ sản xuất khuôn mẫu 
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Qua các số liệu phân tích về mức độ quan trọng của các công nghệ và năng lực 

sản xuất - vận hành của các công nghệ thành phần, có thể thấy rằng Việt Nam đang 

có nhiều hạn chế ở các công nghệ đóng vai trò quan trọng nhất đối với sản xuất 

khuôn mẫu. Trong số các công nghệ thành phần, công nghệ phay, mô phỏng phân 

tích và tạo chương trình gia công (CAM) là quan trọng nhất đối với sản phẩm khuôn 

mẫu. Xếp sau đó là các công nghệ thành phần trong nhánh công nghệ nhiệt luyện và 

thiết kế.  

Đối với công nghệ phay, trình độ trong nước tương đối cao và đang dần tiếp 

cận với trình độ công nghệ trung bình của châu lục (ngoại trừ Hàn quốc, Nhật Bản và 

Đài loan). Đây là thành quả từ sự kết hợp giữa nhập khẩu thiết bị, công nghệ gia công 

thế hệ mới với đội ngũ nhân lực dồi dào và có chất lượng tốt. Ngoài việc nhập các 

thiết bị mới, các cơ sở trong nước còn thực hiện cải tiến các máy cũ thành máy CNC, 

hoặc mua máy cũ với giá thấp để phục hồi. Do đó, các máy CNC đã nhanh chóng trở 

nên phổ biến và thay thế các máy công cụ truyền thống, đặc biệt là trong lĩnh vực 

sản xuất cần yêu cầu kỹ thuật cao như khuôn mẫu. 

Một số công nghệ gia công mới đã được các cơ sở trong nước làm chủ và đạt 

trình độ tương đối cao như gia công tia lửa điện, cắt dây. Đây là các công nghệ có chi 

phí đầu tư không quá cao và thiết bị không quá phức tạp. Tuy nhiên vai trò của các 

công nghệ này không lớn 

Các bảng từ 2.7 đến 2.10 thể hiện chi tiết yêu cầu công nghệ và mức độ đáp 

ứng các công nghệ này ở Việt Nam trong sản xuất các loại khuôn từ cấp 1 đến cấp 4. 

Bảng 2.7. Các yêu cầu công nghệ và mức độ đáp ứng công nghệ đối với các công nghệ thành 

phần ở Việt nam với khuôn cấp 1 

Yêu cầu công nghệ 
Cấp 1 

Việt Nam 
(%) 

Ép Dập  

Thiết kế   45% 

Lấy mẫu Cần sử dụng kết hợp các phương pháp quét tiếp xúc 40% 
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và không tiếp xúc, kết hợp với các phần mềm chuyên 
dụng về xử lý đám mây điểm và tái tạo biên dạng để 
đảm bảo độ chính xác. Trong trường hợp mẫu có kích 
thước lớn, cần sử dụng một hệ thống các thiết bị đo 
kết hợp với hệ thống dịch chuyển chính xác như tay 
robot hoặc các hệ truyền động tự động tự động khác. 

Thiết kế (tổng 
quan) 

Cần sử dụng tối đa các chi tiết tiêu chuẩn để giảm 
thiểu sai sót. Yêu cầu sử dụng các phần mềm CAD, kết 
hợp với các mô đun chuyên dụng cho từng loại 
khuôn.  
Người thiết kế cần am hiểu và có kinh nghiệm làm 
việc với nhiều loại vật liệu khác nhau. Đồng thời có 
kiến thức chuyên môn về khả năng công nghệ của các 
thiết bị gia công, nhiệt luyện, và xử lý bề mặt. 40% 

Năng lực thiết kế các bề 
mặt phức tạp và thiết kế 
hệ thống dây và linh kiện 
phụ trợ yêu cầu chuyên 
môn cao và có nhiều kinh 
nghiệm. 

Có chuyên môn cao và 
kinh nghiệm trong phát 
hiện, xử lý các bộ phận có 
khả năng hư hỏng cao   

Thẩm định thiết kế Toàn bộ thiết kế cần được thẩm định khả năng gia 
công, mặt phân khuôn, bán kính góc lượn, góc rút 
khuôn, và thể tích lòng khuôn. Quá trình thẩm định 
cần được thực hiện trên các phần mềm chuyên dụng, 
kết hợp với chuyên gia. 

40% 

Ngoài các thông số về 
hình học, cần thẩm định 
các thông số quan trọng 
liên quan đến độ ổn định 
và năng suất của khuôn 
như độ cứng vật liệu, đặc 
tính chống mòn của các 
hệ thống trượt, hệ thống 
làm mát. 

Thẩm định các thông số 
quan trọng tới độ ổn định 
và năng suất của khuôn, 
như độ cứng vật liệu, kết 
cấu các vị trí có nguy cơ 
hư hỏng cao, khả năng 
chống mòn. 

Thiết kế tối ưu Các thông số tối ưu quan trọng nhất là tối ưu đường 
chạy dao và các tham số gia công để đảm bảo chất 
lượng của sản phẩm đúng với thiết kế. Để sản xuất 
các khuôn loại 1, cần sử dụng các thiết bị và công 
nghệ tiên tiến. Do đó không cần chú ý tới khả năng 
gia công với thiết bị hạn chế.  

50% 

Mô phỏng phân tích Cần tiến hành mô phỏng 
phân tích toàn bộ các 
thông số của khuôn, gồm 
khả năng gia công của 
khuôn; Chu trình làm 

Cần tiến hành mô phỏng 
phân tích toàn bộ các 
thông số của khuôn, gồm 
khả năng gia công của 
khuôn; Chu trình làm 

50% 
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việc; quá trình điền đầy; 
Sự thay đổi của các thông 
số trong quá trình gia 
công; đặc tính sản phẩm 
sau gia công. Các tham số 
sử dụng trong mô phỏng 
như thiết bị, vật liệu, điều 
kiện môi trường,... cần 
phải sát với điều kiện sản 
xuất thực tế mà khuôn sẽ 
được sử dụng. 

việc; Lực dập, sự biến 
dạng của vật liệu;  Sự 
thay đổi của các thông số 
trong quá trình gia công; 
đặc tính sản phẩm sau 
gia công. Các tham số sử 
dụng trong mô phỏng 
như thiết bị, vật liệu, điều 
kiện môi trường,... cần 
phải sát với điều kiện sản 
xuất thực tế mà khuôn sẽ 
được sử dụng. 

Hoàn thiện thiết kế Các tài liệu thiết kế yêu cầu được hoàn thiện với đầy 
đủ các bản vẽ theo tiêu chuẩn kỹ thuật, trong bản vẽ 
cần có đầy đủ thông tin chi tiết về các yêu cầu kỹ 
thuật cũng như các yêu cầu cụ thể của mỗi bước công 
nghệ, kèm theo các báo cáo mô phỏng phân tích các 
đặc tính của khuôn.  

70% 

Gia công   60% 

Tạo chương trình 
gia công 

Chương trình gia công cần được tạo bởi các phần 
mềm chuyên nghiệp, sau đó, chương trình cần được 
kiểm tra, mô phỏng, và chạy thử trên các máy gia 
công.  

50% 

 Trong quá trình này, 
năng lực nâng cao chất 
lượng bề mặt gia công 
cần được chú ý đặc biệt 
bằng cách phân tích và 
chọn chiến lược chạy dao 
hợp lý, tận dụng các chức 
năng kiểm tra tích cực 
trên các máy CNC hiện 
đại... Quá trình cần có sự 
tham gia của các chuyên 
gia về CAM và thợ đứng 
máy có tay nghề cao. 

Năng lực tăng tuổi bền 
dụng cụ và nâng cao chất 
lượng bề mặt gia công 
cần được chú ý đặc biệt 
do các khuôn được làm 
từ vật liệu có độ cứng 
cao.  

Gia công không 
phoi 

Các phương pháp gia công biến dạng dẻo được sử 
dụng trong quá trình tạo phôi. Khuôn loại 1 yêu cầu 
phôi có cơ tính tốt và đồng đều. Hiện nay, quá trình 
tạo phôi được chuẩn hóa và chuyên môn hóa, theo đó 
các phôi tiêu chuẩn được cung cấp rộng rãi trên thị 
trường và được các cơ sở sản xuất lựa chọn dựa theo 
yêu cầu của khuôn. 
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Gia công cắt gọt Yêu cầu được thực hiện trên các máy CNC và các 
trung tâm gia công nhiều trục chính nhằm giảm thiểu 
số lần gá, ổn định chất lượng sản phẩm. 
Các máy CNC yêu cầu có tính năng kiểm tra động 
ngay trong quá trình gia công để kiểm soát các thông 
số công nghệ, đảm bảo độ chính xác ở mức cao của 
khuôn loại 1. 
Độ chính xác gia công và chất lượng bề mặt cần đảm 
bảo ở mức rất cao, giảm thiểu lượng gia công nguội. 60% 

Có thể sử dụng các máy 
gia công siêu tốc để nâng 
cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm. 
Dụng cụ gia công cần 
đảm bảo độ tin cậy cao về 
công nghệ và hình dáng 
hình học. 

Do vật liệu gia công có độ 
cứng cao nên thiết bị gia 
công cần đảm bảo độ 
cứng vứng, trục chính và 
hệ dụng cụ có khả năng 
giảm thiểu tác động của 
rung động. 

Gia công đặc biệt Do đặc điểm có thể gia công được vật liệu cứng hơn 
dụng cụ gia công và có khả năng gia công các biên 
dạng mà phương pháp cắt gọt không thể thực hiện 
được. Các phương pháp gia công đặc biệt có vai trò 
quan trọng trong gia công các loại khuôn. Để đảm 
bảo độ chính xác, các tham số gia công như chiều sâu 
cắt, tốc độ cắt, độ nhám,... cần được điều khiển tự 
động với độ chính xác cao. 

60% 

Nhiệt luyện & xử 
lý bề mặt 

  35% 

Phun phủ Phun phủ là yêu cầu bắt 
buộc đối với toàn bộ lòng 
khuôn nhằm đảm bảo độ 
cứng, độ bóng, tuổi thọ, 
và sự ổn định chất lượng 
sản phẩm đầu ra trong 
suốt quá trình làm việc 
của khuôn. 
Các hệ thống thanh trượt 
cần được phun phủ để 
đảm bảo khả năng chống 
mài mòn 
Hệ thống làm mát có thể 
cần phải phun phủ để 
đảm bảo khả năng chống 
ăn mòn trong suốt quá 
trình làm việc, đảm bảo 
năng suất làm việc và 

Phun phủ là yêu cầu bắt 
buộc đối với toàn bộ lòng 
khuôn nhằm đảm bảo độ 
cứng, độ bóng trong suốt 
quá trình làm việc. 
Các bộ phận có cạnh sắc 
cần đảm bảo khả năng 
chống mài mòn tốt để ổn 
định năng suất và chất 
lượng sản phẩm. 
 

30% 
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chất lượng sản phẩm. 

Hóa nhiệt luyện Trong quá trình hóa nhiệt luyện, cần đảm bảo kiểm 
soát và điều khiển chính xác các tham số công nghệ 
để chiều dày lớp khuếch tán đồng đều, có độ bền cao 
theo tuổi thọ yêu cầu của khuôn. 

40% 

Nhiệt luyện Cần đảm bảo kiểm soát và điều khiển chính xác các 
tham số công nghệ để đạt được cơ tính theo đúng 
yêu cầu thiết kế, tăng độ bền mỏi theo yêu cầu tuổi 
thọ của khuôn. 

50% 

Đối với các vị trí thành 
mỏng, cần đảm bảo độ 
biến dạng sau nhiệt luyện 
nằm trong giới hạn cho 
phép. Yêu cầu này cần có 
thiết bị công nghệ cao, 
kết hợp với các chuyên 
gia giàu kinh nghiệm. 

Yêu cầu ứng suất dư và 
các pha kim loại đồng 
nhất trên toàn bộ bề mặt 
làm việc của khuôn để 
đảm bảo sự biến dạng 
đều dưới tác dụng của 
lực dập. 

Lắp ráp Các bộ phận của khuôn cần được lắp ghép với sự hỗ 
trợ của các đồ gá và dụng cụ chuyên dụng, quy trình 
lắp ráp được chuẩn hóa, đảm bảo dung sai đồng đều. 
Các mối ghép cần được lựa chọn để đảm bảo độ 
chính xác trong khi vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho 
quá trình bảo dưỡng và thay thế, đặc biệt là các vị trí 
có nguy cơ hỏng cao và cần phải thay thế nhiều lần 
trong vòng đời của khuôn.  

70% 

Đo kiểm Yêu cầu sử dụng các dụng cụ đo kiểm hiện đại và 
chuyên dùng để kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ 
thuật trước khi đưa khuôn vào khai thác. Nhân lực 
kiểm tra cần có kiến thức chuyên môn sâu về quá 
trình làm việc của khuôn và điều kiện thực tế sản 
xuất mà khuôn sẽ được sử dụng. 

60% 

 

Bảng 2.8. Các yêu cầu công nghệ và mức độ đáp ứng công nghệ đối với các công nghệ thành 

phần ở Việt nam với khuôn cấp 2 

Yêu cầu công 
nghệ 

Cấp 2 
Việt Nam 

(%) 

Ép Dập  

Thiết kế   80% 

Lấy mẫu Nên sử dụng kết hợp các phương pháp quét tiếp 
xúc và không tiếp xúc, kết hợp với các phần mềm 
chuyên dụng về xử lý đám mây điểm và tái tạo 
biên dạng để đảm bảo độ chính xác. Trong 

60% 
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trường hợp mẫu có kích thước lớn, có thể sử 
dụng một hệ thống các thiết bị đo kết hợp với hệ 
thống dịch chuyển chính xác như tay robot hoặc 
các hệ truyền động tự động tự động khác. 

Thiết kế (tổng 
quan) 

Cần sử dụng các chi tiết tiêu chuẩn để giảm thiểu 
sai sót. Yêu cầu sử dụng các phần mềm CAD, có 
thể kết hợp với các mô đun chuyên dụng cho 
từng loại khuôn.  
Người thiết kế cần am hiểu và có kinh nghiệm 
làm việc với nhiều loại vật liệu khác nhau. Đồng 
thời có kiến thức chuyên môn về khả năng công 
nghệ của các thiết bị gia công, nhiệt luyện, và xử 
lý bề mặt. 

60% 

Năng lực thiết kế các 
bề mặt phức tạp và 
thiết kế hệ thống dây 
và linh kiện phụ trợ 
yêu cầu chuyên môn 
cao 

Có chuyên môn và kinh 
nghiệm trong phát hiện, 
xử lý các bộ phận có khả 
năng hư hỏng cao   

Thẩm định thiết 
kế 

Thẩm định các thông 
số về hình học và các 
thông số quan trọng 
liên quan đến độ ổn 
định và năng suất của 
khuôn như độ cứng 
vật liệu, đặc tính 
chống mòn của các hệ 
thống trượt, hệ thống 
làm mát. 

Thẩm định các thông số 
hình dánh hình học và 
các thông số quan trọng 
tới độ ổn định và năng 
suất của khuôn, như độ 
cứng vật liệu, kết cấu các 
vị trí có nguy cơ hư 
hỏng cao, khả năng 
chống mòn. 

70% 

Thiết kế tối ưu Ngoài tối ưu đường chạy dao và các tham số gia 
công, cần quan tấm đến tối ưu khả năng gia công 
với trang thiết bị hạn chế để đảm bảo tính kinh 
tế. 

70% 

Mô phỏng phân 
tích 

Cần tiến hành mô 
phỏng phân tích các 
thông số quan trọng 
của khuôn. Các tham số 
sử dụng trong mô 
phỏng như thiết bị, vật 
liệu, điều kiện môi 
trường,... cần phải sát 
với điều kiện sản xuất 

Cần tiến hành mô 
phỏng phân tích các 
thông số quan trọng 
của khuôn. Các tham số 
sử dụng trong mô 
phỏng như thiết bị, vật 
liệu, điều kiện môi 
trường,... cần phải sát 
với điều kiện sản xuất 

70% 
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thực tế mà khuôn sẽ 
được sử dụng. 

thực tế mà khuôn sẽ 
được sử dụng. 

Hoàn thiện thiết 
kế 

Các tài liệu thiết kế yêu cầu được hoàn thiện với 
đầy đủ các bản vẽ theo tiêu chuẩn kỹ thuật, trong 
bản vẽ cần có đầy đủ thông tin chi tiết về các yêu 
cầu kỹ thuật cũng như các yêu cầu cụ thể của mỗi 
bước công nghệ, có thể kèm theo các báo cáo mô 
phỏng phân tích các đặc tính của khuôn. 

90% 

Gia công   70% 

Tạo chương trình 
gia công 

Chương trình gia công cần được tạo bởi các phần 
mềm chuyên nghiệp, sau đó, chương trình cần 
được kiểm tra, mô phỏng, và chạy thử trên các 
máy gia công.  

60% 

Trong quá trình này, 
năng lực nâng cao chất 
lượng bề mặt gia công 
cần được chú ý. Ngoài 
ra, cần quan tâm tới 
năng lực tăng tuổi bền 
dụng cụ để đảm bảo 
tính kinh tế. Nên sử 
dụng các chức năng 
kiểm tra tích cực trên 
các máy CNC hiện đại... 
Quá trình cần có sự 
tham gia của các 
chuyên gia về CAM và 
thợ đứng máy có tay 
nghề cao. 

Năng lực tăng tuổi bền 
dụng cụ và nâng cao 
chất lượng bề mặt gia 
công cần được chú ý 
đặc biệt do các khuôn 
được làm từ vật liệu có 
độ cứng cao. 

Gia công không 
phoi 

Các phương pháp gia công biến dạng dẻo được 
sử dụng trong quá trình tạo phôi. Khuôn loại 2 
yêu cầu phôi có cơ tính tốt và đồng đều. Do đó 
cần sử dụng các phương pháp gia công có độ 
chính xác cao như đúc trong khuôn kim loại, 
khuôn mẫu chảy, kết hợp với công nghệ luyện 
kim trình độ cao để cho ra sản phẩm có chất 
lượng đồng nhất. Hiện nay, quá trình tạo phôi 
được chuẩn hóa và chuyên môn hóa, theo đó các 
phôi tiêu chuẩn được cung cấp rộng rãi trên thị 
trường và được các cơ sở sản xuất lựa chọn dựa 
theo yêu cầu của khuôn. 
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Gia công cắt gọt Yêu cầu được thực hiện trên các máy CNC và có 
thể sử dụng các trung tâm gia công nhiều trục 
chính nhằm giảm thiểu số lần gá, ổn định chất 
lượng sản phẩm. 
Các máy CNC nên có tính năng kiểm tra động 
ngay trong quá trình gia công để kiểm soát các 
thông số công nghệ, đảm bảo độ chính xác ở mức 
cao của khuôn loại 1. 
Độ chính xác gia công và chất lượng bề mặt cần 
đảm bảo ở mức rất, giảm lượng gia công nguội. 

70% 

Dụng cụ gia công cần 
đảm bảo độ tin cậy về 
công nghệ và hình dáng 
hình học. 

Do vật liệu gia công có 
độ cứng cao nên thiết 
bị gia công cần đảm 
bảo độ cứng vứng 

Gia công đặc biệt Do đặc điểm có thể gia công được vật liệu cứng 
hơn dụng cụ gia công và có khả năng gia công các 
biên dạng mà phương pháp cắt gọt không thể 
thực hiện được. Các phương pháp gia công đặc 
biệt có vai trò quan trọng trong gia công các loại 
khuôn. Để đảm bảo độ chính xác, các tham số gia 
công như chiều sâu cắt, tốc độ cắt, độ nhám,... 
nên được điều khiển tự động với độ chính xác 
cao. 

70% 

Nhiệt luyện & xử 
lý bề mặt 

  50% 

Phun phủ Phun phủ là yêu cầu 
bắt buộc đối với các bộ 
phận quan trọng của 
khuôn nhằm đảm bảo 
độ cứng, độ bóng, tuổi 
thọ, và sự ổn định chất 
lượng sản phẩm đầu ra 
trong suốt quá trình 
làm việc của khuôn. 
Các hệ thống thanh 
trượt nên được phun 
phủ để đảm bảo khả 
năng chống mài mòn 

Phun phủ là yêu cầu 
bắt buộc đối với các bộ 
phận quan trọng nhằm 
đảm bảo độ cứng, độ 
bóng trong suốt quá 
trình làm việc. 
Các bộ phận có cạnh 
sắc cần đảm bảo khả 
năng chống mài mòn 
tốt để đảm bảo tuổi bền 
và năng suất 
 

40% 

Hóa nhiệt luyện Trong quá trình hóa nhiệt luyện, cần đảm bảo 
kiểm soát và điều khiển chính xác các tham số 
công nghệ để chiều dày lớp khuếch tán đồng đều, 
có độ bền cao theo tuổi thọ yêu cầu của khuôn. 

60% 
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Nhiệt luyện Cần đảm bảo kiểm soát và điều khiển chính xác 
các tham số công nghệ để đạt được cơ tính theo 
đúng yêu cầu thiết kế 

60% 

Đối với các vị trí thành 
mỏng, cần đảm bảo độ 
biến dạng sau nhiệt 
luyện nằm trong giới 
hạn cho phép.  

Yêu cầu ứng suất dư và 
các pha kim loại đồng 
nhất trên toàn bộ bề 
mặt làm việc của khuôn 
để đảm bảo sự biến 
dạng đều dưới tác dụng 
của lực dập. 

Lắp ráp Các bộ phận của khuôn cần được lắp ghép với sự 
hỗ trợ của các đồ gá và dụng cụ chuyên dụng, quy 
trình lắp ráp được chuẩn hóa, đảm bảo dung sai 
đồng đều. 

80% 

Đo kiểm Yêu cầu sử dụng các dụng cụ đo kiểm hiện đại để 
kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật trước khi 
đưa khuôn vào khai thác. Nhân lực kiểm tra cần 
có kiến thức chuyên môn về quá trình làm việc 
của khuôn và điều kiện thực tế sản xuất mà 
khuôn sẽ được sử dụng. 

70% 

 

 

Bảng 2.9. Các yêu cầu công nghệ và mức độ đáp ứng công nghệ đối với các công nghệ thành 

phần ở Việt nam với khuôn cấp 3 

Yêu cầu công 
nghệ 

Cấp 3 
Việt Nam 

(%) 

Ép Dập  

Thiết kế   80% 

Lấy mẫu Sử dụng kết hợp phương pháp lấy mẫu truyền 
thống với sự hỗ trợ của phương pháp quét mẫu 
hiện đại. Độ chính xác lấy mẫu không yêu cầu 
cao. Có thể thực hiện với nhân lực có trình độ 
khá 

70% 

Thiết kế (tổng 
quan) 

Nên sử dụng các chi tiết tiêu chuẩn để giảm thiểu 
sai sót. Yêu cầu sử dụng các phần mềm CAD. 
Không cần sử dụng các mô đun chuyên dùng cho 
từng loại khuôn để giảm chi phí  

80% 

Thẩm định thiết 
kế 

Thẩm định các thông số về hình học, có thể thẩm 
định thêm các thông số quan trọng liên quan đến 
độ ổn định và năng suất của khuôn. 

80% 
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Thiết kế tối ưu Chú ý đến tối ưu khả năng gia công với trang 
thiết bị hạn chế để đảm bảo tính kinh tế. Quá 
trình tối ưu có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ 
hoặc chỉ dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của 
người thiết kế. 

80% 

Mô phỏng phân 
tích 

Mô phỏng phân tích không phải là yêu cầu bắt 
buộc. Chủ yếu thực hiện mô phỏng quá trình làm 
việc và một số tham số công nghệ cơ bản để 
tránh các sai sót trong thiết kế. 

80% 

Hoàn thiện thiết 
kế 

Các tài liệu thiết kế yêu cầu được hoàn thiện với 
đầy đủ các bản vẽ theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

100% 

Gia công   90% 

Tạo chương trình 
gia công 

Chương trình gia công cần được tạo bởi các phần 
mềm hỗ trợ và được kiểm tra, mô phỏng, và chạy 
thử trên các máy gia công. 
 

80% 

Gia công không 
phoi 

Các phương pháp gia công biến dạng dẻo được 
sử dụng trong quá trình tạo phôi. Hiện nay, quá 
trình tạo phôi được chuẩn hóa và chuyên môn 
hóa, theo đó các phôi tiêu chuẩn được cung cấp 
rộng rãi trên thị trường và được các cơ sở sản 
xuất lựa chọn dựa theo yêu cầu của khuôn. 

 

Gia công cắt gọt Yêu cầu được thực hiện trên các máy CNC và sử 
dụng cả máy NC, máy vạn năng thông thường để 
đảm bảo hiệu quả kinh tế.  

100% 

Gia công đặc biệt Các phương pháp gia công đặc biệt có thế được 
sử dụng để tạo các biên dạng khó cắt gọt. Độ 
chính xác và chất lượng bề mặt ở mức trung bình 
để đáp ứng chỉ tiêu kinh tế. 

100% 

Nhiệt luyện & xử 
lý bề mặt 

  85% 

Phun phủ Hầu hết khuôn loại 3 không yêu cầu phải sử dụng 
các biện pháp phun phủ do không có yêu cầu cao 
về năng suất và chất lượng sản phẩm. 

 

Hóa nhiệt luyện Một số khuôn có thể yêu cầu hóa nhiệt luyện một 
số bộ phận quan trọng. Tuy nhiên yêu cầu chất 
lượng chỉ ở mức trung bình. 

80% 

Nhiệt luyện Yêu cầu về nhiệt luyện của khuôn loại 3 không 
cao,có thể sử dụng các thiết bị nhiệt luyện thông 
dụng, nhân lực có trình độ trung bình. 

100% 
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Lắp ráp Khuôn được lắp chủ yếu bằng tay, có thể có hỗ 
trợ của các thiết bị nâng hạ. 100% 

Đo kiểm Sử dụng phổ biến các dụng cụ đo kiểm vạn năng 
thông thường. 

90% 

 

Bảng 2.10. Các yêu cầu công nghệ và mức độ đáp ứng công nghệ đối với các công nghệ thành 

phần ở Việt nam với khuôn cấp 4 

Yêu cầu công 
nghệ 

Cấp 4 
Việt Nam 

(%) 

Ép Dập  

Thiết kế   100% 

Lấy mẫu Chủ yếu sử dụng công cụ vạn năng, không yêu 
cầu độ chính xác cao.  

100% 

Thiết kế (tổng 
quan) 

Nên sử dụng các phần mềm CAD để giảm thời 
gian thiết kế. Trình độ nhân lực ở mức trung 
bình.  

100% 

Thẩm định thiết 
kế 

Thẩm định các thông số về hình học là chủ yếu. 
Có thể dùng phần mềm hoặc dựa trên kiến thức 
và kinh nghiệm của người thiết kế 

100% 

Thiết kế tối ưu Chú ý đến tối ưu khả năng gia công với trang 
thiết bị hạn chế để đảm bảo tính kinh tế. Quá 
trình tối ưu có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ 
hoặc chỉ dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của 
người thiết kế. 

100% 

Mô phỏng phân 
tích 

Không yêu cầu sử dụng các công cụ mô phỏng, 
phân tích 

 

Hoàn thiện thiết 
kế 

Các tài liệu thiết kế yêu cầu được hoàn thiện với 
đầy đủ các bản vẽ theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

100% 

Gia công   90% 

Tạo chương trình 
gia công 

Chương trình gia công cần được tạo bởi các phần 
mềm hỗ trợ và được kiểm tra, mô phỏng, và chạy 
thử trên các máy gia công. 

100% 

Gia công không 
phoi 

Các phương pháp gia công biến dạng dẻo được 
sử dụng trong quá trình tạo phôi. Hiện nay, quá 
trình tạo phôi được chuẩn hóa và chuyên môn 
hóa, theo đó các phôi tiêu chuẩn được cung cấp 
rộng rãi trên thị trường và được các cơ sở sản 
xuất lựa chọn dựa theo yêu cầu của khuôn. 

 

Gia công cắt gọt Yêu cầu được thực hiện trên các máy CNC và sử 
dụng cả máy NC, máy vạn năng thông thường để 100% 
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đảm bảo hiệu quả kinh tế.  

Gia công đặc biệt Các phương pháp gia công đặc biệt có thế được 
sử dụng để tạo các biên dạng khó cắt gọt. Độ 
chính xác và chất lượng bề mặt ở mức trung bình 
để đáp ứng chỉ tiêu kinh tế. 

100% 

Nhiệt luyện & xử 
lý bề mặt 

  85% 

Phun phủ Hầu hết khuôn loại 4 không yêu cầu phải sử dụng 
các biện pháp phun phủ do không có yêu cầu cao 
về năng suất và chất lượng sản phẩm. 

 

Hóa nhiệt luyện Một số khuôn có thể yêu cầu hóa nhiệt luyện một 
số bộ phận quan trọng. Tuy nhiên yêu cầu chất 
lượng chỉ ở mức trung bình. 

100% 

Nhiệt luyện Yêu cầu về nhiệt luyện của khuôn loại 4 không 
cao,có thể sử dụng các thiết bị nhiệt luyện thông 
dụng, nhân lực có trình độ trung bình. 

100% 

Lắp ráp Khuôn được lắp chủ yếu bằng tay, có thể có hỗ 
trợ của các thiết bị nâng hạ. 100% 

Đo kiểm Sử dụng phổ biến các dụng cụ đo kiểm vạn năng 
thông thường. 

100% 

 

 

Hình 2.20. Mức độ đáp ứng về công nghệ của Việt Nam tương ứng với yêu cầu kỹ thuật của các loại 



59 

 

sản phẩm khuôn mẫu 

Hình 2.20 thể hiện mức độ về năng lực công nghệ cần đạt được để có thể sản 

xuất ra khuôn với cấp độ khác nhau. Một cách tổng quát, cần đạt được năng lực công 

nghệ trên 40% để sản xuất khuôn cấp 3, trên 70% để sản xuất khuôn cấp 2 và trên 

85% để sản xuất khuôn cấp 1.  

Biểu đồ trên hình 2.21 thể hiện tổng quát về mức độ đáp ứng công nghệ ở Việt 

Nam với từng cấp độ sản phẩm khác nhau. Một số lượng đáng kể công nghệ đã đạt 

đến mức cấp 2, thậm chí có 2 công nghệ đạt mức cấp 1 là gia công nguội và thẩm 

định thiết kế. Tuy nhiên hai công nghệ này được đánh giá là ít quan trọng đối với sản 

xuất khuôn mẫu. Các công nghệ quan trọng như phay, mô phỏng phân tích, nhiệt 

luyện, thiết kế tổng quan, lấy mẫu còn ở mức thấp so với cấp 2.  

 

 

 
Hình 2.21. Mức độ đáp ứng công nghệ của Việt Nam với các cấp độ sản phẩm 
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Hình 2.22. Bản đồ công nghệ ngành sản xuất khuôn mẫu 

 

 

Hình 2.23. Năng lực sản xuất - vận hành  của Việt Nam và thế giới trong ngành sản xuất khuôn mẫu 

 So sánh với thế giới, các nước dẫn đầu ngành sản xuất khuôn mẫu hiện nay 

phân chia (tạm thời) năng lực sản xuất - vận hành của các nước thành bốn mức độ 
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chính, tương đương với 4 cấp độ sản phẩm có thể đạt được từ cấp 1 đến cấp 4. Việt 

Nam hiện nay đang ở nhóm cuối cùng, giữa các nước trình độ mức 1 và đang có xu 

hướng vươn lên cấp 2 (hình 2.23) 

2.3. Đánh giá năng lực sản xuất - vận hành của các doanh nghiệp 

2.3.1. Số lượng và phân bố các doanh nghiệp khuôn mẫu trong cả nước 

Việt Nam hiện có 383 công ty hoạt động sản xuất khuôn mẫu, hầu hết là các công 

ty nhỏ và vừa với 90% công ty có ít hơn 50 lao động. Các công ty khuôn mẫu Việt Nam 

chủ yếu tập trung tại Hà nội, TP Hồ Chí Minh (bao gồm cả Đồng Nai, Bình Dương). Đây 

cũng là hai trung tâm kinh tế lớn, tập trung nhiều doanh nghiệp là khách hàng của ngành 

khuôn mẫu như nhựa, bao bì, cơ khí. Riêng TP HCM đã tập trung trên 40% số doanh 

nghiệp khuôn mẫu cả nước. Cần lưu ý rằng có đến 83% doanh nghiệp nhựa tập trung ở 

khu vực TP HCM. Chính vì vậy, việc tập trung đông doanh nghiệp khuôn mẫu ở khu vực 

TP HCM và các tỉnh lân cận là điều dễ hiểu. Nếu tính cả Đồng Nai, Bình Dương thì khu 

 
Hình 2.24. Phân bố doanh nghiệp khuôn mẫu ở các địa phương 
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vực TP HCM chiếm đến hơn 73% số lượng doanh nghiệp khuôn mẫu của cả nước. Bên 

cạnh đó, tại Việt Nam hiện có 355 doanh nghiệp FDI đang đầu tư sản xuất khuôn mẫu để 

phục vụ các tập đoàn quốc tế tại Việt Nam như Samsung, Huyndai, Toyota, Canon, v.v...   

Trong số các doanh nghiệp Việt Nam, có tới hơn 50% doanh nghiệp tập trung đáp 

ứng nhu cầu thị trường trong nước với yêu cầu công nghệ và sản phẩm đầu ra thấp. Trong 

khi đó, các doanh nghiệp còn lại liên tục nâng cấp, đầu tư công nghệ tiên tiến và máy gia 

công thế hệ mới, các phần mềm thiết kế, mô phỏng nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao 

chất lượng sản phẩm, với mục tiêu tham gia vào chuỗi giá trị của các ngành khác nhau, 

như thiết bị điện tử, ô tô... và trở thành đối tác của các tập đoàn quốc tế. 

Ngoài ra, trong một số ngành công nghiệp như thiết bị điện tử cao cấp, hàng không 

… Việt Nam vẫn phải nhập khẩu các khuôn mẫu công nghệ cao từ Nhật Bản và Malaysia 

  

a. Bản đồ phân bố doanh nghiệp khuôn mẫu b. Năng lực sản xuất của các địa phương  

Hình 2.25. Phân bố doanh nghiệp và năng lực sản xuất ngành khuôn mẫu Việt Nam 
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mà trong nước không thể tự sản xuất. Một số công nghệ cao mà Việt Nam đang thiếu bao 

gồm xử lý bề mặt, công nghệ và thiết bị nhiệt luyện tiên tiến… 

Hình 2.25 mô tả phân bố về năng lực sản xuất của các địa phương trong cả 

nước trong ngành sản xuất khuôn mẫu. Việc đánh giá năng lực sản xuất của các địa 

phương dựa trên các tiêu chí chính về số lượng doanh nghiệp trên địa bàn (liên quan 

đến khả năng đáp ứng các đơn hàng số lượng lớn), số lượng doanh nghiệp có trình 

độ cao (có khả năng đáp ứng các đơn hàng yêu cầu kỹ thuật cao và xuất khẩu sang 

các nước phát triển, hoặc xuất cho các doanh nghiệp FDI ở các khu chế xuất) cũng 

như tỷ lệ các doanh nghiệp có năng lực sản xuất cao, trung bình và thấp trên địa bàn 

tỉnh.  

Có thể thấy rằng, ở hầu hết các chỉ tiêu, TP HCM dẫn đầu cả nước do tập trung 

số lượng lớn cả về tổng số lượng doanh nghiệp lẫn số lượng các doanh nghiệp có 

năng lực sản xuất - vận hành cao. Do hầu hết các doanh nghiệp đều tập trung ở 4 

tỉnh, thành phố là Hà nội, TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai nên việc có một số các 

doanh nghiệp có năng lực sản xuất - vận hành cao ở Bắc Ninh, Long An hay Thái 

nguyên không thể hiện được nhiều về năng lực sản xuất ở các địa phương này do số 

lượng doanh nghiệp khuôn mẫu không nhiều.  

 
 

Hình 2.26. Tương quan giữa số lượng công nghệ (trục tung), tỷ lệ doanh nghiệp xuất khẩu (trục 
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hoành) và năng lực sản xuất ở các địa phương trong cả nước (kích thước hình tròn) 

 
 

Hình 2.27. Phân bố năng lựcsản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam 

 

Một đặc trưng của ngành sản xuất khuôn mẫu là mức độ tỷ lệ thuận cao giữa 

quy mô của doanh nghiệp (doanh thu, nhân lực) và năng lực sản xuất của doanh 

nghiệp. 
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Hình 2.28. Một số doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất khuôn mẫu ở Việt Nam 

 

2.3.2. Đánh giá nội dung tổ chức, nhân lực trong ngành sản xuất khuôn mẫu 

Công nghệ điều khiển bằng máy tính đã làm giúp giảm thời gian đào tạo của 

lực lượng lao động ngành cơ khí nói chung, trong đó có ngành sản xuất khuôn mẫu, 

dẫn đến giảm chi phí lao động và làm gia tăng đáng kể khả năng cạnh tranh, đặc biệt 

là tại các nước phát triển. Thực tế trước đây cho thấy yêu cầu phải có 5 năm học 

nghề và 5 năm kinh nghiệm làm việc để đào tạo được một thợ sản xuất lành nghề. 

 

FC Hòa Lạc Kim khí 

Thăng Long 

HTMP 

Lập Phúc 

Duy Tân 

Phú Vinh 

Duy Khanh 

Cát Thái 

Bắc Việt 

Minh Đạt 
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Nhất là đối với những thợ sản xuất khuôn dập, do yêu cầu các kỹ năng cần thiết để 

điều chỉnh khuôn dập trong quá trình chạy thử nghiệm trước khi sản xuất. Tuy 

nhiên, hiện nay, các thợ thường đòi hỏi ít kỹ năng hơn. Ví dụ, trong vòng 2 năm, một 

thực tập sinh khuôn mẫu có thể đạt được 70% kiến thức của một thợ được đào tạo 

truyền thống vì quy trình sản xuất đã được tin học hóa. Giảm thời gian đào tạo là cần 

thiết để tạo ra các kỹ thuật viên lành nghề, đáp ứng nhanh nhu cầu sản xuất khuôn 

mẫu đối với thị trường chỉ đòi hỏi độ chính xác, độ phức tạp ở mức độ thấp và trung 

bình. Đối với việc sản xuất khuôn mẫu đòi hỏi độ chính xác cao, vẫn yêu cầu thợ có 

kinh nghiệm 6-7 năm. 

Kết quả là, công nghệ đã cho phép các nhà sản xuất ở các nước đi sau sẽ nhanh 

chóng cải thiện và dễ dàng xâm nhập vào phân khúc thấp và trung bình của thị 

trường khuôn mẫu, mặc dù họ không hoàn toàn cạnh tranh với nhiều nhà sản xuất 

khuôn mẫu toàn cầu khác trong tất cả các phân khúc của thị trường. 

Tại Việt Nam, chỉ có một vài doanh nghiệp đang cố gắng áp dụng giấy chứng 

nhận chất lượng quốc tế có liên quan. Khoảng 70% các doanh nghiệp không theo bất 

kỳ tiêu chuẩn nào vì ngành này có xu hướng áp dụng các tiêu chuẩn 5S, Kaizen,... của 

Nhật Bản và bởi vì khách hàng của các doanh nghiệp này là chủ yếu là từ Nhật Bản, 

do đó, các doanh nghiệp chỉ chú ý đến các tiêu chuẩn nhằm đáp ứng đòi hỏi của các 

khánh hàng này. Theo đánh giá, thời gian đáp ứng hợp đồng của doanh nghiệp Việt 

Nam khoảng 240-260 giờ/khuôn, gấp 2.5 lần so với Nhật bản và tương đương với 

một số nước châu Á khác.  

Tuyển dụng và đào tạo lao động trong ngành cũng là một vấn đề lớn đối với 

các doanh nghiệp Việt Nam. Các trường đại học/cao đẳng/trung học chuyên nghiệp 

đào tạo các kỹ sư cơ khí/ công nhân điều khiển máy, tuy nhiên chất lượng đào tạo 

chưa đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn trung bình đối với nguồn nhân lực cho ngành 

khuôn mẫu. Nhiều công ty tuyển dụng nhân viên và chấp nhận thực tế rằng họ sẽ 

phải đào tạo lại ngay cả các kỹ năng thực hành và kiến thức công nghệ cơ bản. Nhiều 
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công ty được phỏng vấn đã coi đây là một trong những thách thức mà họ đang phải 

đối mặt trong việc sản xuất, kinh doanh. Các chuyên gia cũng đồng ý rằng nhân lực 

được đào tạo về công nghệ cao (CAD/CAM, CNC) ở Việt Nam đang rất thiếu và không 

thể đáp ứng số lượng lớn cho các doanh nghiệp. 

Các nước có nền công nghiệp tiên tiến như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đã 

hình thành mô hình liên kết tổ hợp, để chuyên môn hóa trong sản xuất khuôn mẫu 

chất lượng cao, cho từng lĩnh vực công nghệ khác nhau, như: 

- Chuyên thiết kế chế tạo khuôn nhựa, khuôn dập nguội, khuôn dập nóng, 

khuôn đúc áp lực, khuôn ép chảy, khuôn dập tự động… 

- Chuyên thiết kế chế tạo các cụm chi tiết tiêu chuẩn, phục vụ chế tạo 

khuôn mẫu như: các bộ đế khuôn tiêu chuẩn, các khối khuôn tiêu chuẩn, 

trụ dẫn hướng, lò so, cao su ép nhăn, các loại cơ cấu cấp phôi tự động… 

- Chuyên thực hiện các dịch vụ nhiệt luyện cho các công ty chế tạo khuôn; 

- Chuyên cung cấp các loại dụng cụ cắt gọt để gia công khuôn mẫu; 

- Chuyên cung cấp các phần mềm chuyên dụng CAD /CAM/CIMATRON, 

CAE… 

- Chuyên thực hiện các dịch vụ đo lường, kiểm tra chất lượng khuôn… 

Những mô hình liên kết mở giúp các doanh nghiệp có điều kiện đầu tư chuyên 

sâu vào từng lĩnh vực với việc ứng dụng CNC, theo hướng tự động hoá quá trình sản 

xuất, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy tối đa năng lực thiết bị của 

mình. Tại các quốc gia này đều hình thành các hiệp hội nghề trong ngành sản xuất 

khuôn mẫu, đặc biệt các nước thuộc nhóm 6 nước phát triển trong ASEAN cũng 

thành lập hiệp hội riêng cho ngành sản xuất khuôn mẫu như Hiệp hội khuôn đúc và 

khuôn dập, Hiệp hội công nghiệp khuôn mẫu Nhật Bản( Japan Die & Mold Industry ), 

Hiệp hội Công nghiệp khuôn mẫu Thái Lan (TDIA), Hiệp hội công nghiệp khuôn mẫu 

Trung quốc (China die & mould industry association), hiệp hội công nghiệp khuôn 

mẫu Indonesia (Indonesia mold & dies industry association (IMDIA),  tổ chức hợp 
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tác công nghiệp khuôn mẫu Hàn quốc (Korea die & mold industry cooperative), hiệp 

hội khuôn mẫu Malaysia (Malaysia mould & die association), Philippine die & mold 

association, inc. (PDMA), Singapore precision engineering & tooling association 

(SPETA), Tool and gauge manufacturers association of India (TAGMA) v.v. 

Trong khi đó, Việt nam đang thiếu một tổ chức có thể quy tụ các doanh nghiệp 

chế tạo khuôn mẫu để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như hình thành mạng 

lưới liên kết. Hiện nay, hoạt động sản xuất khuôn mẫu vẫn nằm trong hoạt động của 

một số hiệp hội ngành như Hội cơ khí, Hiệp hội ngành nhựa v.v.. 

Các hoạt động hợp tác sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất khuôn mẫu Việt 

Nam tương đối đa dạng. Xuất hiện một số doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ chuyên 

biệt trong quy trình sản xuất sản phẩm khuôn mẫu, điển hình là dịch vụ nhiệt luyện 

và dịch vụ gia công. Tuy nhiên, việc liên kết sản xuất những sản phẩm khuôn mẫu 

vẫn chỉ ở quy mô nhỏ và chưa tạo thành mạng lưới liên kết. Các doanh nghiệp vẫn 

hoạt động tương đối độc lập và việc sản xuất khuôn mẫu còn bó hẹp trong phạm vi 

doanh nghiệp (từ thiết kế, gia công, chế tạo, lắp ráp và thậm chí là đo kiểm). Có thể 

giải thích điều này do Việt Nam chưa hình thành các Hiệp hội chế tạo khuôn mẫu ở 

quy mô quốc gia cũng như ở quy mô vùng, địa phương để chuyên môn hóa và chia sẻ 

các nguồn lực. Hiện nay có 2 câu lạc bộ để tập hợp các công ty khuôn mẫu Việt Nam 

là Câu lạc bộ khuôn mẫu Việt Nhật, chủ yếu tập trung các công ty khu vực phía Bắc, 

và Câu lạc bộ khuôn mẫu TP HCM. Tuy nhiên, chưa có nhiều công ty lớn, có năng lực 

sản xuất mạnh tham gia vào câu lạc bộ và chính phủ cũng chưa quan tâm đến việc 

cần có hiệp hội doanh nghiệp khuôn mẫu quốc gia. 
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2.3.3. Chuỗi giá trị và sản xuất của ngành khuôn mẫu 

 

Hình 2.29. Chuỗi giá trị và sản xuất ngành sản xuất khuôn mẫu ở Việt nam 

Hình 2.29 thể hiện các chuỗi giá trị trong sản xuất khuôn mẫu và những đơn 

vị điển hình. Yếu tố đầu vào như vật liệu và thiết bị ở Việt Nam được nhập khẩu 

100% và không có sự tham gia của doanh nghiệp trong nước. Một số doanh nghiệp 

lớn như Lập phúc, Minh đạt v.v... đều mạnh ở tất cả các khâu trong quy trình gia 

công.  Tuy nhiên, có thể thấy xu hướng ở Việt Nam có một số doanh nghiệp đã hình 

thành và chuyên về một nhánh công nghệ riêng như thiết kế, nhiệt luyện, đo kiểm và 

cung cấp các dịch vụ cho các công ty khác.  

Đánh giá năng lực nghiên cứu của các viện trường và doanh nghiệp 

2.3.4. Đánh giá năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ trong công nghệ 

thiết kế 

 Các công cụ thiết kế có sự trợ giúp của máy tính (CAD) đã được sử dụng phổ 

biến trong đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu. Các kỹ sư, 
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công nhân kỹ thuật hầu hết đều nắm được các kiến thức và kỹ năng cơ bản. Tuy 

nhiên, do chưa được đầu tư bài bản và không có điều kiện trang bị các phần mềm có 

bản quyền nên việc đào tạo và ứng dụng CAD còn nhiều hạn chế. 

 Các đề tài nghiên cứu chủ yếu tập trung theo hướng tìm hiểu và ứng dụng các 

phần mềm CAD, hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu cho các hệ thống CAD/CAM sẵn có. ví 

dụ: Ứng dụng công nghệ CAD/CAE/CAM xác định thông số miệng phun, vùng dồn 

nén khí – kích thước kênh dẫn nhựa – hệ thống giải nhiệt hợp lý cho khuôn ép phun 

nhựa (Đoàn Thị Minh Trinh và các tác giả); Nghiên cứu xây dựng qui trình thiết kế 

hệ thống làm nguội cho khuôn ép phun nhựa theo công nghệ CAD/CAE (Nguyễn Văn 

Thành); Nghiên cứu nội dung và ứng dụng của CAD/CAM (Đỗ Thị Ngọc Khánh); Xây 

dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống CAD/CAM ứng dụng trong thiết kế chế tạo khuôn 

mẫu (Trần Văn Giang). 

 Do sự liên kết giữa doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu còn chưa tốt. Các 

đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ CAD/CAM ít được kiểm nghiệm và ứng dụng 

vào thực tế. Các kết quả chủ yếu được đánh giá trên phần mềm, hoặc trong môi 

trường phòng thí nghiệm. 

 Trong các doanh nghiệp, do số lượng doanh nghiệp sở hữu các phần mềm 

thiết kế có bản quyền còn ít nên việc làm chủ và khai thác các phần mềm CAD còn 

nhiều hạn chế do không được cập nhật các thư viện chuẩn, không nhận được sự hỗ 

trợ kỹ thuật. Hầu như chưa khai thác được các chức năng mô phỏng phân tích và tối 

ưu hóa của các phần mềm. 

2.3.5. Đánh giá năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ gia công 

Đối với các công nghệ gia thông truyền thống như Đúc, rèn dập, cắt gọt trên 

các máy vạn năng. Các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp đã làm chủ và triển khai 

rộng rãi trong sản xuất. Các nghiên cứu ở mảng này tập trung vào cải tiến công nghệ, 

tự động hóa các quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản 
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phẩm. Trong các trường đại học và cơ sở nghiên cứu, các nghiên cứu tập trung theo 

hướng phân tích và tối ưu hóa các tham số công nghệ. Tuy nhiên, kết quả của các 

nghiên cứu này thường không có tính ứng dụng cao do thiếu trang thiết bị nghiên 

cứu và thí nghiệm. 

Với các phương pháp Đúc, các cơ sở trong nước đã và đang tiến hành các 

nghiên cứu nhằm áp dụng các công nghệ đúc để chế tạo chi tiết có biên dạng phức 

tạp và yêu cầu chất lượng cao, sử dụng các phần mềm mô phỏng để tìm hiểu tính 

chất vật liệu cũng như quá trình công nghệ đúc. Các phương pháp đúc mẫu chảy 

cũng đã được tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm. So với thế giới hiện nay, chúng ta 

chưa có đủ điều kiện về trang thiết bị và kinh phí để tiến hành các nghiên cứu về 

công nghệ đúc micro và nano, cũng như ứng dụng của đúc để chế tạo vật liệu mới 

như thủy tinh kim loại. 

Trong gia công biến dạng dẻo, các nghiên cứu trong nước đã đề cập đến nhiều 

vấn đề như quy trình công nghệ, các ứng xử của vật liệu trong quá trình biến dạng, 

cũng như tính chất sản phẩm sau gia công. Do hạn chế về trang thiết bị nên các 

nghiên cứu chủ yếu thực hiện cho các thiết bị thông thường hoặc tập trung nghiên 

cứu lý thuyết 

Các công nghệ gia công cắt gọt hiện đại, sử dụng các máy công nghệ điều khiển 

số CNC cũng đã được các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp tiếp cận và làm chủ để 

phục vụ nhu cầu sản xuất. Hiện các máy CNC đã dần phổ biến trong các nhà máy 

cũng như các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Nhìn chung, các máy CNC tại các doanh nghiệp 

trong nước có cấp độ trung bình, đủ khả năng gia công các khuôn loại 2 và loại 3. 

Trong các trường Đại học và cơ sở nghiên cứu lớn như ĐHBK Hà Nội, ĐHBK TP Hồ 

Chí Minh, ĐH Công nghiệp Hà Nội,... đã có các máy CNC thế hệ mới. Đã có các đề tài 

nghiên cứu, thiết kế, và chế tạo thử nghiệm các máy công cụ điều khiển số nhiều 

trục, tuy nhiên các kết quả còn hạn chế, chưa thương mại hóa thành công. Các công 

nghệ được chuyển giao dưới dạng “chìa khóa trao tay” còn phổ biến nên năng lực 
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nghiên cứu đổi mới công nghệ còn nhiều hạn chế. Các công nghệ gia công tốc độ cao 

hầu như chưa được quan tâm nghiên cứu, các nghiên cứu mới dừng lại ở mức lý 

thuyết do thiếu kinh phí và điều kiện trang thiết bị. 

Công nghệ chuẩn bị gia công có sự trợ giúp của máy tính (CAM) đã và đang 

được giảng dạy và nghiên cứu trong các trường ĐH Kỹ thuật. Tuy nhiên, hạn chế lớn 

nhất hiện nay là thiếu các phần mềm có bản quyền, do đó chất lượng giảng dạy và 

học tập còn chưa cao. Ngoài ra, do hệ thống cơ cở vật chất về máy thí nghiệm và học 

tập còn thiếu nên các nghiên cứu còn thiếu thực nghiệm và khó áp dụng thực tiễn 

sản xuất. Tại các doanh nghiệp, công tác trang bị các phần mềm CAM còn nhiều hạn 

chế do thiếu kinh phí. 

2.3.6. Đánh giá năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ nhiệt luyện và xử lý 

bề mặt 

 Các cơ sơ  trong nước đa  va  đang tie n ha nh các nghie n cứu ve  ca  thie t bị va  qui 

tri nh cu a co ng nghe ̣  nhie ̣ t luye ̣n ứng với các loại va ̣ t lie ̣ u mới. Các nghie n cứu na y 

bước đa u cho tha y tińh kha  thi cao va  kha  na ng đáp ứng nhu ca u cu a sản xuất công 

nghiệp, ví dụ một số công trình: “Ảnh hưởng của Cr đến hệ số truyền chất khi thấm 

cacbon thể khí sử dụng khí công nghiệp”, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Anh Sơn, ĐHBK 

Hà Nội; “Ảnh hưởng của một số yếu tố đến hệ số truyền nitơ vào thép C20 và 

20CrMo”, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Tư - ĐHBK Hà Nội, Hoàng Anh Tuấn -Viện 

Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; “Ảnh hưởng của hàm lượng TiC tới 

cơ tính của vật liệu compozit Cu – TiC”, Vũ Lai Hoàng, Hoàng Ánh Quang - ĐH Kỹ 

thuật công nghiệp Thái Nguyên, Trần Quốc Lập, Lê Hồng Thắng- ĐHBK Hà Nội... Tuy 

nhie n, co ng nghe ̣  hóa nhie ̣ t luye ̣n la  mo ̣ t trong như ng co ng nghe ̣  đo i ho i chi phi ́

nghie n cứu cao, cu ng như nhu ca u ve  nguo n nha n lực phục vụ cho quá tri nh thực 

hie ̣ n các thí nghie ̣m, nghie n cứu nên các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở một vài tham 

số công nghệ cụ thể. Các kết quả nghiên cứu chủ yếu được thực hiện trong phòng thí 

nghiệm chứ chưa có điều kiện triển khai thử nghiệm trong thực tế sản xuất. 
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 Trong các doanh nghiệp, công tác nghiên cứu làm chủ công nghệ nhiệt luyện 

chưa được quan tâm đầu tư do chi phí và yêu cầu về trình độ nguồn nhân lực cao. 

Chỉ có một số cơ sở trong nước làm chủ và cung cấp các dịch vụ nhiệt luyện và xử lý 

bề mặt. Đối với các công nghệ tiên tiến, hầu hết vẫn phải mang sang nước ngoài, 

hoặc đặt hàng các công ty nước ngoài tại Việt Nam thực hiện. 

2.3.7. Đánh giá năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ đo kiểm, lắp ráp 

 Đối với lĩnh vực đo kiểm bị động (đo tĩnh), các cơ sở nghiên cứu và doanh 

nghiệp đã làm chủ được các công đang được sử dụng phổ biến, đáp ứng được nhu 

cầu của sản xuất công nghiệp. Các nghiên cứu trong lĩnh vực này chủ yếu đi theo 

hướng xử lý số liệu và hoàn thiện quy trình để tăng độ chính xác. 

 Đối với lĩnh vực đo kiểm tích cực (đo động), các cơ sở nghiên cứu và doanh 

nghiệp đã bắt đầu làm quen và ứng dụng công nghệ này nhờ vào sự phổ biến của các 

máy CNC. Tuy nhiên, mức độ áp dụng chưa rộng rãi do chi phí đầu tư lớn. 

 Về công nghệ lắp ráp, hiện trong nước chủ yếu sử dụng các biện pháp lắp ráp 

bằng tay và bán tự động, sử dụng các công cụ vạn năng. Các dây chuyền lắp ráp tự 

động đã được một số cơ sở tiến hành nghiên cứu, tuy nhiên đa phần các kết quả mới 

dừng lại ở mô hình lý thuyết.  
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PHẦN 3. SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG KHUÔN MẪU 
 

3.1. Các loại sản phẩm khuôn mẫu và yêu cầu công nghệ 

Các loại khuôn mẫu hợp thành một nhóm sản phẩm với số lượng lớn và rất đa 

dạng về kích thước, hình dạng, chức năng. Thông thường, kích thước của khuôn mẫu 

tương ứng với sản phẩm được chế tạo; ví dụ, các khuôn dùng trong sản xuất ô tô có 

kích thước dài và rộng khoảng 1÷2m, còn các khuôn vỏ điện thoại thường có kích 

thước tương đối nhỏ và có thể di chuyển bằng tay. Tương tự như vậy, các khuôn 

mẫu được sử dụng cho rất nhiều đối tượng và ngành công nghiệp khác nhau, trong 

mỗi ngành, khuôn mẫu cũng được phân ra nhiều cấp. Các khuôn mẫu cũng được 

chuẩn hóa để phục vụ riêng cho các kết cấu chuyên dụng, từ các dòng sản phẩm đơn 

giản, độ chính xác vừa phải đến các dòng sản phẩm có độ phức tạp và yêu cầu kỹ 

thuật cao. 

Đối với mỗi dòng khuôn mẫu cụ thể, các đặc điểm chính được sử dụng để phân 

cấp là độ chính xác, độ phức tạp, và chất lượng. Hơn nữa, mỗi đặc điểm này lại được 

phân thành các cấp nhỏ hơn để đánh giá chính xác khả năng của các nhà sản xuất 

khuôn mẫu. Trong ngành sản xuất khuôn mẫu, thuật ngữ “độ chính xác” được sử 

dụng để đánh giá tính chính xác về hình học, theo đó các kích thước của khuôn cần 

nằm trong một khoảng dung sai (ví dụ trong khoảng 0,025mm, hoặc cấp chính xác 5). 

Dựa trên cơ sở này ta có thể phân biệt khuôn mẫu này chính xác hơn khuôn mẫu 

khác. Các khuôn dập cũng như khuôn đúc cần dùng để gia công các chi tiết chính xác, 

do đó trong quá trình tách khuôn để lấy sản phẩm, cần đảm bảo các sản phẩm này 

không bị rỗ, cong vênh, trầy xước. Độ chính xác của khuôn mẫu đóng vai trò quan 

trọng trong việc đảm bảo chức năng làm việc của sản phẩm sau gia công. Hiện nay, 

các nhà sản xuất khuôn mẫu có khả năng đạt độ chính xác trong khoảng dung sai 

±0,00125mm 

Các cấp chính xác thông thường được định nghĩa theo các khoảng dung sai và 

thường được lựa chọn dựa trên tính năng làm việc của sản phẩm. Ví dụ các khuôn 
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sản xuất chậu nhựa chỉ cần độ chính xác thấp vì sản phẩm làm ra có dung sai kích 

thước lớn vẫn được chấp nhận.  

Các khuôn mẫu có độ chính xác trung bình có thể được sử dụng để sản xuất 

các sản phẩm có tính năng quan trọng và yêu cầu chế tạo chính xác nhưng không ảnh 

hưởng quá lớn đến quá trình hoạt động. Ví dụ các sản phẩm đúc có độ chính xác 

trung bình như vỏ máy tính, khung bàn phím máy tính, vỏ máy photo, mặt đồng hồ. 

Các khuôn mẫu có độ chính xác cao được sử dụng để sản xuất các sản phẩm có 

yêu cầu lắp khít bằng lẫy hoặc bu lông, ví dụ nắp loa, nắp hộp đựng thực phẩm. Ví dụ 

khác của các sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao là vỏ điện thoại, do có kích thước 

tương đối nhỏ, các lỗ lắp phím cần độ chính xác, vỏ mặt trước, mặt sau, và nắp pin 

được lắp với nhau kín khít bằng lẫy. Một trường hợp khác cần sử dụng các khuôn 

mẫu có độ chính xác cao để sản xuất là các sản phẩm có yêu cầu làm việc khắt khe, 

hoặc các các sản phẩm yêu cầu độ tin cậy cao, ví dụ các chi tiết quan trọng trong ô tô, 

các thiết bị y tế.  

Tuy nhiên, việc phân chia một cách rõ ràng các sản phẩm cụ thể vào các nhóm 

có độ chính xác thấp, vừa, hay cao lại phụ thuộc vào ứng dụng của sản phẩm và thị 

trường đầu cuối. Do đó, sản phẩm đầu cuối, phân khúc thị trường và khách hàng 

mục tiêu sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn độ chính xác của sản phẩm, từ đó quyết 

định độ chính xác của dụng cụ. 

Độ phức tạp của khuôn mẫu được định nghĩa bằng mức độ chi tiết của kết cấu, 

quá trình làm việc, và sự tích hợp công nghệ của khuôn. Ví dụ, một khuôn dập phức 

tạp là khuôn có quá trình làm việc nhiều bước, quá trình điền đầy và định hình chi 

tiết cần qua nhiều bước dập tích lũy. Đồng thời, các khuôn dập phức tạp có thể tích 

hợp các cảm biến bên trong để kiểm tra các thông số trong quá trình làm việc. Một 

khuôn đúc phức tạp có thể gồm nhiều lòng khuôn để gia công nhiều chi tiết trong 

một lần đúc, hoặc có thêm các chuyển động phụ để đẩy sản phẩm, tạo lỗ hoặc rãnh 
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trong sản phẩm. Các khuôn mẫu phức tạp gồm các loại khuôn đúc, khuôn dập sử 

dụng để định hình sản phẩm từ các vật liệu mới (ví dụ các loại nhựa mới, hoặc các 

vật liệu tổng hợp), cũng như các khuôn sử dụng để sản xuất các sản phẩm đa dạng về 

màu sắc và vật liệu, như các loại vỏ đèn hậu ô tô. Các loại khuôn đúc có tích hợp hệ 

thống kênh dẫn nóng, qua đó loại bỏ được lượng nhựa dư ở rãnh rót, cũng có thể 

được xếp vào loại khuôn phức tạp. Phân loại các sản phẩm khuôn mẫu được đưa 

trong bảng 3.1.  

Bảng 3.1. Các loại sản phẩm khuôn mẫu chính 

Phân loại khuôn mẫu 

Khuôn ép và đúc áp lực Khuôn đột dập 

Khuôn ép phun Khuôn đột 

Khuôn thổi Khuôn dập nóng 

Khuôn đúc áp lực Khuôn dập nguội 

Khuôn đùn Khuôn dập sâu 

 Khuôn cắt 

 Khuôn dập vuốt 
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Hình 3.1. Phân loại các sản phẩm khuôn mẫu và tỷ lệ sử dụng ở Việt Nam và trên thế giới 

Các sản phẩm khuôn mẫu trên thế giới được phân loại theo 2 dạng chính là 

khuôn ép (gồm cả khuôn ép nhựa và khuôn đúc) và khuôn dập với các dạng sản 

phẩm khác nhau (hình 3.1). Tuy nhiên, nếu như ở thị trường thế giới, tỷ trọng các 

sản phẩm khuôn ép nhựa, đúc và khuôn đột dập tương đương nhau thì ở thị trường 

Việt nam, khuôn ép nhựa và đúc chiếm tỷ trọng tuyệt đối, đến gần 92%.  

Bảng 3.2. Phân loại các sản phẩm khuôn mẫu theo yêu cầu kỹ thuật 

  Khuôn ép Khuôn dập 
Khuôn 
cấp 1 
 

*Số chu trình: 
Lớn hơn 1 
triệu 
Mô tả: Là loại 
khuôn năng 
suất rất cao. 
Đây là loại 
khuôn đắt 
nhất và được 

Chi tiết các yêu cầu: 
Tấm khuôn nền phải có độ 
cứng nhỏ nhất là 28R/C. Các 
bề mặt khuôn phải có độ cứng 
tối thiểu là 48R/C. Kích thước 
lòng khuôn và tất cả các kích 
thước quan trọng đều phải đạt 
trong khoảng 10% dung sai 
sản phẩm cuối. Các kích thước 

Chi tiết các yêu cầu: 
Tấm khuôn nền phải 
có độ cứng nhỏ nhất 
là 28R/C. Các bề mặt 
khuôn phải có độ 
cứng tối thiểu là 
58R/C. 

Tất cả các bộ phận có 
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Bảng 3.2. Phân loại các sản phẩm khuôn mẫu theo yêu cầu kỹ thuật 

  Khuôn ép Khuôn dập 
tạo thành từ 
các vật liệu 
chất lượng 
cao nhất. 
 

khác phải đạt trong khoảng 
25% dung sai sản phẩm cuối.  
Toàn bộ các bộ phận khác, như 
các tấm chèn, hệ thống đỡ, 
thanh trượt,... đều phải làm từ 
thép dụng cụ.  
Hệ thống rút khuôn cần được 
dẫn hướng 
Các tấm trượt phải có đĩa 
chống mòn 
Hệ thống kiểm soát nhiệt độ 
cần được trang bị cho các lòng 
khuôn và các vị trí cần thiết 
khác 
Trong quá trình sử dụng, sự 
mòn của các kênh làm mát sẽ 
dẫn đến giảm hiệu suất làm 
mát và ảnh hưởng tới chất 
lượng sản phẩm cũng như thời 
gian của chu trình làm việc. Do 
đó, khuyến cáo các đĩa hoặc 
tấm chèn trong hệ thống làm 
mát cần được làm từ vật liệu 
chống mòn, hoặc được xử lý để 
có khả năng chống mòn.  
Tất cả các khuôn đều yêu cầu 
có khóa bề mặt phân khuôn. 

khả năng hư hỏng 
cao đều được thiết 
kế để dễ dàng thay 
thế. Các yêu cầu về 
tuổi thọ, khả năng 
đảm bảo độ chính 
xác trong suốt quá 
trình làm việc, và dễ 
dàng bảo dưỡng 
được xem xét đặc 
biệt mà không cần 
quan tâm tới chi phí 
chế tạo. 

Khuôn được chế tạo 
từ vật liệu tốt nhất 
và được nhiệt luyện 
và xử lý bề mặt để 
đảm bảo độ cứng, độ 
bền, chống mài mòn, 
độ chính xác. 
 

Khuôn 
cấp 2 

*Số chu trình: 
Dưới một 
triệu 
Mô tả: Là loại 
khuôn có năng 
suất vừa và 
cao, dùng để 
gia công các 
vật liệu chống 
mài mòn, hoặc 
các chi tiết 
yêu cầu độ 
chính xác cao. 

Chi tiết các yêu cầu: 
Tấm khuôn nền phải có độ 
cứng nhỏ nhất là 28R/C. Các 
bề mặt khuôn phải có độ cứng 
tối thiểu là 48R/C. Toàn bộ các 
bộ phận làm việc phải được 
nhiệt luyện  
Hệ thống kiểm soát nhiệt độ 
cần được trang bị cho các lòng 
khuôn và các vị trí cần thiết 
khác 
Tất cả các khuôn đều được 
khuyến cáo nên có khóa bề 

Chi tiết các yêu cầu: 
Tấm khuôn nền phải 
có độ cứng nhỏ nhất 
là 28R/C. Các bề mặt 
khuôn phải có độ 
cứng tối thiểu là 
55R/C.  

Là loại khuôn có 
năng suất vừa và cao, 
dùng để gia công các 
vật liệu chống mài 
mòn, hoặc các chi 
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Bảng 3.2. Phân loại các sản phẩm khuôn mẫu theo yêu cầu kỹ thuật 

  Khuôn ép Khuôn dập 
Đây là loại 
khuôn có chất 
lượng và giá 
tương đối cao 
 

mặt phân khuôn. 
Các bộ phận sau có thể được 
trang bị hoặc không, tùy theo 
loại sản phẩm, và cần được 
khách hàng chỉ định. 
a. Dẫn hướng hệ thống đẩy 
b. Tấm trượt phủ chống mòn 
c. Rãnh làm mát chống mòn 
d. Phủ lòng khuôn 

tiết yêu cầu độ chính 
xác cao. Đây là loại 
khuôn có chất lượng 
và giá tương đối cao 

 

Khuôn 
cấp 3 

*Số chu trình: 
Dưới 
500,000 
Mô tả: Là loại 
khuôn có năng 
suất trung 
bình. Được sử 
dụng rất phổ 
biến cho các 
sản phẩm có 
chất lượng 
vừa phải.  

Chi tiết các yêu cầu: 
Tấm khuôn nền phải có độ 
cứng nhỏ nhất là 8R/C. Các bề 
mặt khuôn phải có độ cứng tối 
thiểu là 28R/C. Kích thước 
lòng khuôn và tất cả các kích 
thước quan trọng đều phải đạt 
trong khoảng 15% dung sai 
sản phẩm cuối. Các kích thước 
khác phải đạt trong khoảng 
30% dung sai sản phẩm cuối.  
 

Chi tiết các yêu cầu: 
Là loại khuôn có 
năng suất trung 
bình. Được sử dụng 
rất phổ biến cho các 
sản phẩm có chất 
lượng vừa phải. Bề 
mặt khuôn có cứng 
yêu cầu khoảng 
50R/C 
Sử dụng cho các sản 
phẩm có yêu cầu 
năng suất trung bình 
và được thiết kế để 
làm việc với một số 
chu trình nhất định. 
Chi phí sản xuất của 
khuôn được cân 
nhắc theo số lượng 
sản phẩm dự kiến.  
 

Khuôn 
cấp 4 

*Số chu trình: 
Dưới 
100,000 
Mô tả:Khuôn 
có năng suất 
thấp. Chỉ thích 
hợp cho các 
vật liệu giá 
trung bình và 

Chi tiết các yêu cầu: 
Tấm nền có thể được chế tạo 
từ thép trung bình, hoặc nhôm 
Lòng khuôn có thể sử dụng 
nhôm, thép mềm. 
 

Chi tiết các yêu cầu: 
Đây là loại khuôn rẻ 
nhất, thường được 
sử dụng để sản xuất 
với số lượng ít 
Các vật liệu rẻ hơn 
có thể được sử dụng 
nếu chúng có thời 
gian làm việc đáp 
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Bảng 3.2. Phân loại các sản phẩm khuôn mẫu theo yêu cầu kỹ thuật 

  Khuôn ép Khuôn dập 
thấp, không có 
khả năng 
chống mòn. 
 

ứng tuổi thọ của 
khuôn. Sau chi phí 
sản xuất thì các yêu 
cầu về khả năng bảo 
dưỡng dễ dàng có 
thể được xem xét. 

Yêu cầu công nghệ về khuôn ép và khuôn dập là khác nhau. Khuôn dập có yêu 

cầu công nghệ thấp hơn so với khuôn ép. Các cấp độ khuôn được phân loại theo các 

thuộc tính quan trọng của khuôn như bề mặt, độ chính xác và biên dạng khuôn. Các 

yêu cầu kỹ thuật cần đạt được của các khuôn theo các cấp độ được xác định thông 

qua số chu trình, độ cứng khuôn, mức độ yêu cầu về thiết kế và độ chính xác của quá 

trình gia công.  

 

Hình 3.2. Ứng dụng của các sản phẩm khuôn mẫu với yêu cầu kỹ thuật khác nhau 
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Hình 3.3. Yêu cầu kỹ thuật của các loại khuôn ép và khuôn dập 

Phân loại theo yêu cầu công 

nghệ từ cao đến thấp, sản phẩm 

khuôn mẫu được chia thành 4 loại 

với cấp 4 là mức độ thấp nhất (hình 

3.3). Các yêu cầu công nghệ về ứng 

dụng trong các ngành công nghiệp 

được đưa trong bảng 3.2. Khuôn mẫu 

loại 1 và 2 chủ yếu được dùng trong 

các ngành hàng không vũ trụ, ô tô, 

điện tử viễn thông, quang học. Còn 

loại 3, 4 chủ yếu dùng trong các công 

nghiệp nhẹ. 

 

Hình 3.4. Thuộc tính quan trọng và đặc điểm gia công 

của các loại khuôn 
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Yêu cầu kỹ thuật về khuôn ép và khuôn dập là khác nhau. Khuôn dập có yêu 

cầu công nghệ thấp hơn so với khuôn ép (hình 3.4). Các cấp độ khuôn được phân 

loại theo các thuộc tính quan trọng của khuôn như bề mặt, độ chính xác và biên dạng 

khuôn. Các yêu cầu kỹ thuật cần đạt được của các khuôn theo các cấp độ được xác 

định thông qua số chu trình, độ cứng khuôn, mức độ yêu cầu về thiết kế và độ chính 

xác của quá trình gia công.  

3.2. Thị trường khuôn mẫu trong nước và thế giới: 

3.2.1. Phân tích thị trường  

Thị trường khuôn mẫu Việt Nam năm 2014 đạt mức trên 21 nghìn tỷ đồng 

(tương đương 1,0 tỷ USD). Đây là mức tăng đáng kể so với năm 2012 (ở mức 13 

nghìn tỷ đồng). Năm 2013, dung lượng thị trường khuôn mẫu Việt Nam mới đạt mức 

xấp xỉ 19 nghìn tỷ đồng. Lý do của việc tăng trưởng đột biến trong năm 2014 là do 

nhu cầu tăng từ các tập đoàn quốc tế đang đầu tư mạnh ở Việt Nam như Samsung, 

Cannon, Microsoft mobile v.v... Nhìn chung, trong giai đoạn từ 2011 – 2014, thị 

trường khuôn mẫu Việt Nam tăng trưởng nhanh với tốc độ khoảng 18%/năm.  

 

Hình 3.5. Tăng trưởng thị trưởng khuôn mẫu Việt Nam giai đoạn 2011-2014 (nghìn tỷ VNĐ) 

Nguồn: Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ tổng hợp, 2015 
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Hình 3.6. Quy mô thị trường khuôn mẫu của Việt nam so với các nước 
 

So sánh với thị trường khuôn mẫu ở một số quốc gia khu vực châu Á, có thể 

thấy thị trường khuôn mẫu Việt Nam tương đối lớn trong khu vực và là một trong 

những thị trường hấp dẫn. Ở khu vực ASEAN, thị trường khuôn mẫu Việt Nam đứng 

thứ 3, sau Singapore và Thái lan.  

Công nghiệp chế tạo khuôn mẫu trong nước chưa được các doanh nghiệp 

trong nước đánh giá cao đối với các loại khuôn phức tạp. Các doanh nghiệp sử dụng 

khuôn mẫu thường cho rằng khuôn mẫu trong nước không đáp ứng được yêu cầu về 

độ chính xác, độ khó, độ bền và độ phức tạp cũng như số lượng khuôn mẫu lớn trong 

thời gian ngắn. Chính vì vậy, số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm yêu cầu kỹ thuật 

cao lựa chọn phương án đặt hàng hoặc mua khuôn mẫu từ nước ngoài có tỷ lệ khá 

lớn. 

Đây là lý do giải thích cho việc khối lượng nhập khẩu tăng nhanh trong những 

năm vừa qua. Trong năm 2014, tổng doanh thu của doanh nghiệp tại Việt Nam ước 

Quốc gia/

Vùng

Số lượng 

doanh nghiệp

Thị trường 

(triệu USD)

Philippines 170 50

Indonesia 280 333

Malaysia 410 900

Singapore 1,200 1,450

Thailand 1,110 1,930

Vietnam 744 1,100

Taiwan 3,500 3,310

China 30,000 31,400

Japan 6,700 8,600

Korea 1,338 5,120

ASEAN 3,914 5,763
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tính đạt khoảng 10 nghìn tỷ đổng, trong đó doanh thu của các doanh nghiệp Việt 

Nam chiếm tỷ lệ 42% (với tổng số 382 doanh nghiệp), còn lại là các doanh nghiệp 

FDI đang hoạt động trong lĩnh vực này (với tổng số 355 doanh nghiệp).  

Hầu như toàn bộ khối lượng tăng trưởng của thị trường khuôn mẫu trong năm 

2014 đã dẫn đến khối lượng nhập khẩu với giá trị tuyệt đối tương ứng (khoảng 5 

nghìn tỷ đồng) và doanh thu của các doanh nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng không 

đáng kể, ngoại trừ một số doanh nghiệp đầu ngành. 

 

Hình 3.7. Xu hướng tỷ lệ nhập khẩu sản phẩm khuôn mẫu trong tổng số nhập khẩu nhóm hàng máy 

móc thiết bị giai đoạn 2011-2015 

Nguồn : Niêm giám thống kê hải quan năm 2011,2012,2013,2014 và 8 tháng đầu năm 
2015 
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Bảng 3.3. Giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị và sản phẩm khuôn mẫu giai đoạn 2011-2015 

 

Năm 2011 2012 2013 2014 
2015 (ước 

tính) 

Tổng nhập máy móc, 

thiết bị 
13.6 13.8 15.3 17.576 26,282 

Nhập khẩu khuôn mẫu 0.15 0.19 0.32 0.63 0.75 

Tỷ lệ 1.08% 1.38% 2.12% 3.58% 2.85% 
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Tỷ trọng nhập khẩu sản phẩm khuôn mẫu trong nhóm hàng nhập khẩu máy 

móc, thiết bị có xu hướng tăng theo từng năm từ mức 1,08% năm 2011 đến mức gần 

3.6 % trong năm 2014. Xu hướng này giảm trong năm 2015 (ước tính) nhưng vẫn ở 

mức 2.85%. Tỷ trọng nhập khẩu sản phẩm khuôn mẫu được đưa trong bảng 3.3 

Ngành nhựa vẫn là ngành công nghiệp có nhu cầu cao về khuôn mẫu và góp 

phần đáng kể trong việc tăng trưởng của ngành sản xuất khuôn mẫu hiện nay. Sản 

phẩm khuôn mẫu cho ngành nhựa đang chiếm tỷ trọng cao, chiếm 45% tỷ lệ nhập 

khẩu khuôn năm 2014. Số liệu thị trường cho khuôn nhựa trong nước không cụ thể 

và rõ ràng. Tuy nhiên, có thể dự đoán tỷ lệ khuôn cho ngành nhựa trong các sản 

phẩm khuôn mẫu chiếm từ 65-70% tổng sản xuất khuôn mẫu ở Việt Nam. Tỷ lệ 

khuôn dập được nhập khẩu không đáng kể, chiếm 0.04% trong năm 2014. 

 

Hình 3.8. Tỷ trọng nhập khẩu sản phẩm khuôn mẫu theo các ngành công nghiệp năm 2014 
 

Việt Nam hiện nay đang nhập khẩu sản phẩm khuôn mẫu từ 13 quốc gia và 

vùng lãnh thổ khác nhau. Trong đó, nhập khẩu từ Trung quốc chiếm 43% tổng lượng 

nhập khẩu vào Việt Nam. Hàn quốc và Nhật bản đứng thứ 2 và thứ 3 về lượng xuất 

khẩu khuôn mẫu vào Việt Nam. 3 quốc gia trên chiếm đến 87% lượng khuôn mẫu 

xuất khẩu vào Việt Nam. Đáng chú ý là nếu như nhập khẩu khuôn mẫu từ Nhật bản 
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và Hàn quốc là những khuôn có độ chính xác cao và phức tạp thì lượng khuôn mẫu 

có yêu cầu công nghệ trung bình được nhập từ Trung quốc là đáng kể.  

 

Hình 3.9. Phân bố nguồn nhập khẩu khuôn mẫu vào Việt Nam năm 2014 

Nguồn: Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ tổng hợp, 2015 

Đáng lưu ý là các sản phẩm khuôn mẫu nhập ngoại đều là các sản phẩm có 

chất lượng cao, đặc tính kỹ thuật vượt trội so với các sản phẩm trong nước. Ví dụ 

như các sản phẩm khuôn mẫu có lòng dập lớn (sử dụng trong lĩnh vực sản xuất sản 

phẩm gia dụng). Khuôn mẫu có kích thước lớn và tuổi thọ vận hành cao, khuôn nhựa 

thổi (trong lĩnh vực sản xuất bao bì dược phẩm, thực phẩm). Theo ý kiến một số 

chuyên gia, bên cạnh chất lượng sản phẩm, các đối thủ cạnh tranh từ Đài Loan và 

Trung quốc có năng lực cao trong việc đáp ứng tiến độ công việc và giá thành. Nếu 

như giá thành có thể được giải thích một phần do các chính sách hỗ trợ từ phía chính 

phủ các nước thì tiến độ công việc rút ngắn do các công ty đối thủ cạnh tranh có khả 

năng tối ưu quy trình sản xuất và kinh doanh.   

Trong số các sản phẩm khuôn mẫu nhập khẩu, khuôn yêu cầu công nghệ cao 

trong một số ngành ô tô, điện tử chiếm 47% tổng lượng nhập khẩu. Còn lại là các 

khuôn có yêu cầu công nghệ trung bình trong ngành hàng gia dụng, đồ chơi và bao 
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bì. Đây là những sản phẩm bị cạnh tranh lớn về giá và số lượng giao hàng từ Trung 

quốc và một số quốc gia trong khu vực.  

 

Hình 3.10. Phân bố mặt hàng nhập khẩu khuôn mẫu vào Việt Nam năm 2014 

Nguồn: Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ tổng hợp, 2015 
 

3.2.2. Dự báo xu hướng và phân khúc thị trường 

Dự báo trong tương lai, sản phẩm khuôn mẫu trong ngành nhựa vẫn chiếm tỷ 

lệ lớn trong tổng lượng thị trường khuôn mẫu ở Việt Nam.  Theo đánh giá của Hiệp 

hội Nhựa Việt Nam (VPA) kim ngạch xuất khẩu ngành nhựa từ năm 2011 đến nay 

liên tục tăng: Năm 2011 đạt 1,7 tỷ USD, năm 2013 đạt 2,5 tỷ và năm 2014 đạt hơn 3 

tỷ USD. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu của ngành nhựa năm 2015 sẽ cao gấp đôi so 

năm 2014. Tại thị trường nội địa, mức tiêu thụ nhựa bình quân trên đầu người tại 

Việt Nam cũng tăng nhanh qua các năm, nếu như năm 1989 chỉ ở mức 1kg/năm thì 

đến năm 2008 đã đạt 22kg/năm và năm 2010 là 30kg/năm, năm 2013 là 35kg/năm. 

Và theo dự báo của các chuyên gia ngành nhựa, mức tiêu thụ người dân sẽ tăng lên 

45kg vào năm 2020. 2.000 DN nhưng DN sản xuất nhựa gia dụng chiếm 40%, nhựa 

bao bì 35%, nhựa kỹ thuật 13%, nhựa xây dựng 11% .  
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Xem xét xu hướng phát triển của thị trường khuôn mẫu Việt Nam, có thể thấy 

sẽ có gia tăng lớn về số lượng nhập khẩu khuôn mẫu trong các lĩnh vực gia dụng và 

bao bì. Lý do là các doanh nghiệp Việt Nam không có xu hướng mở rộng phát triển 

theo hướng này. Thậm chí, một số doanh nghiệp mạnh về khuôn mẫu hiện nay đang 

có xu hướng chuyển sang sản xuất sản phẩm nhựa thay vì phát triển theo hướng sản 

xuất sản phẩm khuôn mẫu hiện nay.  

Thị trường điện tử thế giới sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian sắp tới, với 

mức tăng trưởng bình quân 8 - 10%/năm, trong đó sản phẩm chuyên dùng tăng 

trưởng mạnh hơn (9-10%) trong khi sản phẩm điện tử tiêu dùng chậm hơn, chỉ 

khoảng 5%. Các sản phẩm được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh, bao gồm các thiết bị kỹ 

thuật số 15 - 18%, thiết bị viễn thông đặc biệt là điện thoại di động sẽ tăng trưởng 

rất mạnh, từ 12 đến 15%, máy vi tính nhất là máy tính xách tay sẽ có mức tăng 

trưởng cao, 10 - 12%. Doanh thu từ xuất khẩu điện thoại di dộng, máy tính & các 

thiết bị ngoại vi của Việt Nam trong vài năm gần đây đạt giá trị cao. Nhiều thương 

hiệu toàn cầu đã mở nhà máy sản xuất tại đây để tăng cường sản lượng sản xuất. Các 

hãng lớn như Samsung, Intel, Canon, Panasonic, Fujitsu, LG, Bosch và Nokia đều đầu 

tư hàng tỷ Đô la Mỹ vào thị trường điện tử Việt Nam. 

Lĩnh vực đóng gói bao bì là một trong những ngành công nghiệp phát triển 

nhanh chóng ở Việt Nam, được thúc đẩy phát triển do nhu cầu ngày càng cao đối với 

hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm và mở rộng xuất khẩu những sản phẩm cần được 

đóng gói. Vietnam hiện tại cung cấp sự kết hợp mạnh mẽ của việc tăng trưởng kinh 

tế nhanh chóng, mở rộng thu nhập cá nhân, và một hồ sơ nhân khẩu học tuyệt vời để 

thúc đẩy sản xuất công nghiệp và nhu cầu tiêu dùng. Những xu hướng này đã dẫn 

đến đóng gói bao bì trở thành một trong những ngành phát triển nhanh nhất tại Việt 

Nam. Theo Hiệp Hội đóng gói bao bì Việt Nam (Vinpas), lĩnh vực đóng gói bao bì 

phát triển ít nhất 15% - 20%/năm Hiện tại, Việt Nam có hơn 900 nhà máy đóng gói 

bao bì, khoảng 70% trong số đó nằm ở phía Nam của đất nước. Thị trường có thể 
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được chia làm 5 lĩnh vực chính: (1) đóng gói bao bì nhựa; (2) carton/ giấy ; (3) đóng 

gói kim loại ; (4) kính; (5) khác. 

Cùng với xu hướng dịch chuyển các nhà máy từ Trung quốc sang Việt Nam để 

tận dụng các lợi thế về địa lý (khi gia nhập TPP) và chi phí nhân công, dự kiến các 

ngành dệt may, điện tử sẽ có xu hướng phát triển nhanh trong tương lai. Cùng với 

đó, các ngành công nghiệp phụ trợ, trong đó có khuôn mẫu sẽ có nhu cầu lớn trong 

thời gian tới. Chính vì vậy, xu hướng tăng trưởng thị trường khuôn mẫu Việt nam 

trong giai đoạn tới sẽ vẫn giữ được mức tăng trưởng đáng kể từ 20-25%/năm trong 

giai đoạn 2015 - 2020. Đây là cơ hội lớn cho ngành sản xuất khuôn mẫu Việt Nam 

trong các phân khúc thị trường đang có tỷ trọng nhập khẩu lớn mà không yêu cầu 

công nghệ quá cao như ngành nhựa (gia dụng, điện tử và bao bì). Dự báo tổng dung 

lượng thị trường khuôn mẫu đến năm 2020 có thể đạt mức xấp xỉ 2.6 tỷ USD ( tương 

đương mức phát triển 18%/năm), trong đó khuôn mẫu phục vụ các ngành như gia 

dụng, điện tử, dệt may chiếm tỷ trọng xấp xỉ 70% - 80%. Xem xét xu hướng phát 

 

Hình 3.11. Xu hướng tăng trưởng thị trường khuôn mẫu đến năm 2020 (tỷ đồng) 

Nguồn: Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ tổng hợp, 2015 
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triển của thị trường khuôn mẫu Việt Nam, có khả năng sẽ có gia tăng lớn về số lượng 

nhập khẩu khuôn mẫu trong các lĩnh vực gia dụng và bao bì nếu như các doanh 

nghiệp Việt Nam không phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng trong ngành 

này. Xu hướng phát triển thị trường khuôn mẫu được đưa trong hình 3.11. 

3.2.3. Đánh giá một số đối thủ cạnh tranh chính 

3.2.3.1. Nhật bản 

Hiệp hội khuôn mẫu Nhật Bản (JaDMA – Japan Die & Mold Industry 

Association) được thành lập năm 1957 và tính đến 2013 đã có 590 công ty hội viên. 

Hầu hết các doanh nghiệp khuôn mẫu Nhật Bản là doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ. 

Có hơn 90% doanh nghiệp có số lượng lao động dưới 20 người. Điều đáng chú ý là 

Nhật bản không có chương trình hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khuôn mẫu mà 

nằm chung trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó vai trò của 

hiệp hội khuôn mẫu đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết, tăng cường hợp tác 

giữa các công ty cũng như hỗ trợ các công ty Nhật Bản liên kết với thế giới. 

 Điểm mạnh của các công ty khuôn mẫu Nhật Bản là có nhiều công nhân tay 

nghề, có khả năng chế tạo các loại khuôn phức tạp, có chất lượng cao. Ngoài ra, với 

nền tảng về kinh nghiệm về tổ chức quản lý sản xuất, các công ty Nhật Bản có khả 

năng rút ngắn thời gian gia công rất tốt. Nhờ công nghiệp chế tạo máy công nghệ cao 

có từ rất sớm, các doanh nghiệp khuôn mẫu Nhật Bản đã ứng dụng máy công cụ điều 

khiển số NC (Numerical Control) từ những năm 1964 và đến những năm 1990 thì 

các máy NC đã được sử dụng tại hơn 90% nhà máy. 

Các phần mềm CAD/CAM cũng được sử dụng rất sớm tại Nhật Bản. Từ những 

năm 1980, doanh nghiệp Nhật Bản đã sử dụng máy tính để hỗ trợ quá trình sản xuất. 

Đến đầu những năm 1990, bắt đầu sử dụng các phần mềm thiết kế 2D, và từ giai 

đoạn 1995 đã sử dụng các phần mềm thiết kế 3D.  
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Một trong các điểm yếu quan trọng của ngành công nghiệp khuôn mẫu Nhật 

Bản là chi phí nhân công lớn, giá khuôn mẫu Nhật Bản gấp 2 lần Trung Quốc và cao 

hơn Hàn Quốc, Đài loan khoảng 30%. Mặt khác, hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ nên 

bị hạn chế về nguồn lực tài chính và nhân lực. Các hạn chế này đã dẫn đến xu hướng 

khách hàng chuyển sang gia công tại Trung quốc và Đông Nam Á, đồng thời các 

doanh nghiệp Nhật Bản cũng tìm hướng đầu tư sang các khu vực này dưới dạng các 

công ty FDI để giảm giá sản phẩm. 

3.2.3.2. Đài loan 

Hiệp hội khuôn mẫu Đài Loan (TMDIA – The Taiwan Mold & Die Industry 

Association) được thành lập năm 1990. TDMIA có vai trò quan trọng trong việc phát 

triển công nghiệp khuôn mẫu của Đài Loan, đây là tổ chức trung gian có vai trò kết 

nối giữa chính phủ và doanh nghiệp. Thông qua TDMIA, các chương trình hỗ trợ đổi 

mới công nghệ và nâng cao kỹ năng quản lý, thương mại từ chính phủ được thiết kế 

để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp khuôn mẫu 

ước tính lên tới 4000-5000. Trong đó chiếm phần lớn là các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, các doanh nghiệp gia đình. Ngoài ra, trong cơ cấu doanh nghiệp của Đài Loan, tỉ 

lệ doanh nghiệp chuyên về khuôn mẫu chỉ chiếm khoảng 30%. 

Các điểm mạnh của doanh nghiệp khuôn mẫu Đài Loan là: Thời gian sản xuất 

ngắn; có năng lực sản xuất các khuôn có độ chính xác trung bình và có độ phức tạp 

tương đối cao; Có sự liên kết chặt chẽ với các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc để giảm 

chi phí sản xuất; Có kinh nghiệm và kỹ năng thương mại tốt. 

Điểm yếu của các doanh nghiệp Đài Loan là giá lao động vẫn còn tương đối cao 

so với khu vực. Do đó, khách hàng có xu hướng chuyển sang đặt hàng tại các quốc 

gia khác, đặc biệt là Trung Quốc. Ngoài ra, các doanh nghiệp Đài Loan đa số là doanh 

nghiệp nhỏ nên tương đối hạn chế về năng lực tài chính. 
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3.2.3.3. Trung quốc 

Hiệp hội khuôn mẫu Trung Quốc (CDMIA – China Die and Mold Industry 

Association) được thành lập năm 1984, có vai trò là cầu nối từ chính phủ tới doanh 

nghiệp. Hiện nay, CDMIA có khoảng 1200 thành viên, bao gồm cả doanh nghiệp 

khuôn mẫu, doanh nghiệp các lĩnh vực có liên quan, và các viện nghiên cứu, trường 

đại học. Chính phủ Trung Quốc đã có nhiều chính sách thu hút FDI thông qua các khu 

công nghiệp, ưu đãi trực tiếp cho FDI trong ngành khuôn mẫu từ năm 1996, đồng 

thời khuyến khích tạo lập mạng lưới liên kết, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp, điển 

hình là thành lập Mold city (tại Chiết Giang). 

Đặc điểm của doanh nghiệp khuôn mẫu Trung Quốc là có tới 70% lượng 

khuôn được sử dụng luôn tại cơ sở để sản xuất, điều này cho phép các doanh nghiệp 

có khả năng cung cấp cả khuôn lẫn chi tiết, hoặc sản phẩm đầu cuối.  

Điểm mạnh của ngành khuôn mẫu Trung Quốc là có thị trường nội địa lớn, 

hơn nữa nguồn thị trường quốc tế cũng rất dồi dào do có nguồn nhân lực giá rẻ, 

không những công nhân mà cả kỹ sư sản xuất và kỹ sư thiết kế. Lực lượng nhân lực 

khuôn mẫu Trung Quốc cũng được đào tạo bài bản, đủ năng lực sản xuất các loại 

khuôn dùng trong công nghiệp ô tô.  

Điểm yếu của các doanh nghiệp Trung Quốc là còn thiếu kinh nghiệm thiết kế, 

sản xuất các khuôn chất lượng cao và phức tạp. Do đó, Trung Quốc vẫn phải nhập 

khẩu các loại khuôn cao cấp để phục vụ sản xuất trong nước, các nguồn nhập khẩu 

khuôn chủ yếu của Trung Quốc là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, và CHLB Đức. Một 

hạn chế nữa là yêu cầu nhập khẩu máy gia công và nguồn nguyên liệu chất lượng cao 

do các doanh nghiệp của Trung Quốc vẫn chưa có khả năng làm chủ các công nghệ 

này. 
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3.2.3.4. Thái lan 

Hiệp hội dụng cụ và Khuôn công nghiệp của Thái Lan (TDIA TDIA – Thai Tool 

& Die Industry Association) được thành lập năm 1994. Tính đến năm 2013, Thái Lan 

có khoảng 1,061 doanh nghiệp khuôn mẫu. Khoảng 90% sản phẩm khuôn mẫu của 

Thái Lan là khuôn ép nhựa và ép kim loại nhằm phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô, 

đồ điện công nghiệp và đồ điện gia dụng, còn 10% là các loại khuôn phục vụ cho 

ngành cao su, kính, và gốm sứ. Trong đó, riêng các ngành công nghiệp ô tô, xe máy và 

điện đã chiếm tới hơn 60% số sản phẩm khuôn  

Về trình độ công nghệ, khoảng 5% công ty khuôn của Thái Lan là công ty lớn, 

được đầu tư các trang thiết bị hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Các công ty 

này hầu hết là các công ty có vốn đầu tư của nước ngoài, đặc biệt là từ Nhật Bản. 

Khoảng 20% các công ty có quy mô trung bình với số lượng nhân lực khoảng 20 

người, các công ty này sử dụng kết hợp các trang thiết bị hiện đại cùng với các thiết 

bị truyền thống trong quá trình sản xuất. Số công ty còn lại là công ty nhỏ với số 

lượng công nhân khoảng 5 người. 

Điểm mạnh của ngành khuôn mẫu Thái Lan là sự đầu tư lớn từ các quốc gia có 

trình độ cao như Nhật Bản, CHLB Đức. Hơn nữa, thị trường tiêu thụ trong nước cũng 

có dung lượng lớn do sự phát triển của công nghiệp Ô tô, điện tử nói riêng và nền 

sản xuất công nghiệp nói chung. Đây là các điều kiện thuận lợi để các công ty Thái 

Lan tiếp cận với công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng 

bước tham gia vào chuỗi sản phẩm cao cấp. 

Điểm yếu của ngành khuôn mẫu Thái Lan là sự thiếu nguồn lực cũng như thiếu 

sự chủ động của doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ vì đa số là các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ. Ngoài ra, sự liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo còn yều, dẫn 

đến tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành khuôn mẫu, kể cả 

nhân lực sản xuất lẫn nhân lực quản lý. 
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PHẦN 4. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHUÔN 

MẪU TRÊN THẾ GIỚI  
 

 Nghiên cứu phân tích các xu hướng phát triển trong thời gian tới của công 

ngành khuôn mẫu trên thế giới bao gồm: 

- Phát triển các khuôn cỡ lớn để đáp ứng nhu cầu gia công các chi tiết liền 

khối và chi tiết lớn cũng như nhu cầu tăng năng suất nhờ sử dụng 

khuôn nhiều lõi. 

- Độ chính xác ngày càng tăng 

- Phát triển các khuôn phức hợp đa chức năng (ví dụ, các khuôn rèn dập 

có thể thực hiện các chức năng phân lớp, taro, lắp ghép...) 

- Phát triển các khuôn có kênh dẫn nóng để nâng cao chất lượng và giảm 

mức tiêu hao vật liệu. 

- Quản lý và điều chỉnh hiệu quả hơn các tham số trong quá trình gia 

công (dòng vật liệu, nhiệt độ, thời gian...). 

- Tăng cường sử dụng các chi tiết tiêu chuẩn trong thiết kế, chế tạo 

khuôn nhằm rút ngắn thời gian và tăng chất lượng sản phẩm. 

- Tăng số lượng các khuôn phức tạp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng 

cao của công nghiệp xe hơi. 

- Phát triển các khuôn phục vụ luyện kim bột nhằm đáp ứng nhu cầu 

ngày càng tăng, giảm tối đa tiêu hao vật liệu. 

- Phát triển công nghệ nhằm sử dụng khuôn trong chế tạo vật liệu mới 

như thủy tinh kim loại. 
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4.1. Một số định hướng phát triển công nghệ để sản xuất khuôn mẫu trên thế 

giới hiện nay 

4.1.1. Xu hướng phát triển đối với phần công nghệ thiết kế, mô phỏng và phân 

tích: 

Công nghệ thiết kế cần giải quyết bài toán rút ngắn thời gian trong khi độ 

phức tạp của sản phẩm cần thiết kế ngày càng tăng. Một thực tế quan trọng khác là 

hầu hết các nhà sản xuất khuôn không thiết kế các linh kiện, họ cũng không cần biết 

các linh kiện thiết kế ra sao và định dạng như thế nào. Do đó, các hãng phần mềm sẽ 

tiếp tục nghiên cứu nhằm tự động hóa thiết kế và tăng hiệu quả sử dụng máy gia 

công.  

 Số lượng chi tiết được chuẩn hóa sẽ tiếp tục tăng lên và tích hợp sẵn trong thư 

viện của các phần mềm CAD. Hơn nữa, mỗi chi tiết có thể có nhiều phiên bản khác 

nhau nhằm tối ưu hóa cho các nhu cầu cụ thể của mỗi sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu 

này, các hãng phần mềm cần sự thâm nhập sâu hơn vào quá trình sản xuất và có khả 

năng hợp tác, liên kết dữ liệu với các hãng sản xuất trang thiết bị, cũng như giữa các 

hãng phần mềm . Đây cũng là cơ hội để các công ty mới và công ty nhỏ thâm nhập thị 

trường phần mềm CAD thông qua việc phát triển và phân phối các mô đun phần 

mềm chuyên dụng, có khả năng sử dụng dữ liệu hoặc tích hợp thẳng vào hệ sinh thái 

của các hệ thống phần mềm đã có. 

 Các thuật toán tiên tiến sẽ được sử dụng nhằm tăng độ chính xác của các công 

cụ mô phỏng, cũng như phát triển thêm các công cụ mô phỏng theo sự xuất hiện của 

các công nghệ mới, như mô phỏng hệ thống làm mát theo biên dạng, mô phỏng công 

nghệ gia nhiệt và làm mát nhanh, mô phỏng công nghệ gia nhiệt theo vùng. Nhờ các 

công cụ này, các doanh nghiệp có thể tạo rút ngắn đáng kể thời gian tạo ra các sản 

phẩm tích hợp công nghệ cao nhờ rút ngắn được thời gian nghiên cứu phát triển và 

kiểm nghiệm công nghệ. Mặt khác, các công cụ này cũng giúp các công nghệ mới 

nhanh chóng lan tỏa và được đưa vào thực tế sản xuất. 
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 Các hệ thống CAD và CAM sẽ được tích hợp mạnh hơn nữa nhằm rút ngắn thời 

gian, nâng cao chất lượng của giai đoạn thiết kế và chuẩn bị sản xuất, chuyển trọng 

tâm từ quản lý thiết kế sang tăng độ tiện lợi. Theo đó, khi dữ liệu CAD được cập nhật 

thì dữ liệu CAM cũng sẽ được cập nhật tự động. 

 Các môđun thiết kế ngược và thiết kế cho các máy in 3D sẽ được phát triển và 

hoàn thiện nhằm tận dụng thành tựu của các công nghệ mới này trong sản xuất 

khuôn mẫu. Các mô đun thiết kế ngược sẽ được cải tiến độ chính xác trong nhận 

dạng các biên dạng tự do, góp phần nâng cao chất lượng quá trình R&D sản phẩm 

mới trong công nghiệp ô tô. Đồng thời, các mô đun thiết kế chuyên dụng cho máy in 

3D sẽ giúp tạo ra các khuôn phức tạp với số lượng ghép nối tối thiểu, góp phần giảm 

chi phí và tăng chất lượng khuôn. 

Các công nghệ điện toán đám mây, big data, và nền tảng viễn thông phát triển 

sẽ mở ra triển vọng chạy các thuật toán mô phỏng trên các siêu máy tính nhằm giảm 

thời gian, tăng độ chính xác. Toàn bộ quá trình và kết quả có thể được truyền trực 

tuyến tới các trạm làm việc không cần yêu cầu cao về cấu hình. 

Sự phân phối các phần mềm CAD cũng sẽ có những thay đổi đáng chú ý. Theo 

đó, các phần mềm sẽ được chia nhỏ theo modun để đáp ứng các mức độ và loại tác 

vụ khác nhau theo nhu cầu của doanh nghiệp. Các mođun này có thể được bán hoặc 

thuê theo thời gian với chi phí không quá cao. Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ 

có nhiều cơ hội để tiếp cận với các phần mềm chuyên nghiệp, cũng như có khả năng 

cập nhật các phiên bản mới nhất. Ngoài ra, một số phần mềm đã và sẽ được cung cấp 

các phiên bản miễn phí dành cho các mục đích nghiên cứu và đào tạo. Đây là cơ hội 

để các cơ sở đào tạo, đặc biệt là tại các nước đang phát triển trong việc nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, mang đến cơ hội sử dụng các dịch hỗ trợ chính hãng, từ đó 

thấy được lợi ích và hình thành thói quen sử dụng phần mềm có bản quyền. 
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4.1.2. Xu hướng phát triển đối với phần công nghệ gia công. 

Với sự phổ biến của các máy CNC thế hệ mới, có thể nhận thấy xu hướng tích 

hợp máy tính vào gia công sẽ ngày càng phát triển. Theo đó, sự phân chia giữa các 

công đoạn thiết kế, chuẩn bị sản xuất, gia công sẽ không còn rạch ròi, ít nhất là về 

mặt thông tin và các hệ thống CAD/CAM/CNC sẽ dần được thay thế bằng hệ thống 

CAx1. Sự tích hợp này giúp cho dòng thông tin được chuẩn hóa và lưu chuyển trong 

toàn bộ quy trình sản xuất, loại bỏ nguy cơ mất mát dữ liệu trong quá trình truyền 

tin. 

 Sự thay thế G-code bằng ngôn ngữ mới trong lập trình gia công nhằm tăng 

chất lượng sản phẩm và sử dụng tối đa tính năng của các dụng cụ thông minh [16-

18]. G-code là ngôn ngữ được phát triển từ những năm 1950 và vẫn đang được sử 

dụng phổ biến để lập trình máy CNC. Đây là ngôn ngữ lập trình đơn giản và dễ hiểu, 

tuy nhiên chính sự đơn giản của G-code lại mang đến những nhược điểm không thể 

bù đắp trong công nghệ gia công hiện đại, đó là: Cần viết nhiều dòng lệnh để gia công 

ngay cả với các chi tiết đơn giản, số dòng lênh sẽ trở nên rất lớn khi gia công các chi 

tiết co độ phức tạp cao như khuôn mẫu; G-code không thể truyền tải đầy đủ thông 

tin về chi tiết, vật liệu, dụng cụ,.. do đó thường phải sử dụng kèm thêm các dạng dữ 

liệu khác để truyển tải các thông tin này giữa phần mềm CAD/CAM và máy CNC; G-

code không thể truyền tải các thông tin của máy CNC tới hệ CAD/CAM; G-code không 

độc lập với máy CNC, do đó gần như không thể sử dụng chung một chương trình G-

code để gia công trên các máy CNC khác nhau;... Để giải quyết các vấn đề này, tất yếu 

phải thay thế G-code bằng một ngôn ngữ lập trình mới. Tuy nhiên, quá trình này có 

thể diễn ra một cách từ từ do sự phổ biến rộng rãi của G-code cũng như chi phí cao 

khi thay đổi các thiết bị phần cứng tương thích với chuẩn mới. 

                                              
1 CAx: Là cụm từ chung cho các kỹ thuật có sự trợ giúp của máy tính trong quá trình sản xuất, ví dụ: CAD, CAQ, 

CAE, CAM. 
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 Các nghiên cứu sẽ tiếp tục tập trung phát triển công cụ tạo các đường dẫn dao 

thông minh, theo đó các đường dẫn dao sẽ được xây dựng linh hoạt, dựa trên khối 

lượng vật liệu còn lại sau mỗi lần cắt để tăng hiệu quả sử dụng máy và hệ dụng cụ. 

Kỹ thuật này đảm bảo các đường dẫn dao tận dụng tối đa khả năng của dụng cụ để 

nâng cao hiệu suất và tuổi bền của dụng cụ. Đường dẫn dao thông minh cũng đảm 

bảo điều kiện cắt tối ưu trên toàn bộ chiều dài chạy dao (mà thông thường chỉ có thể 

có được trong trường hợp chạy dao theo đường thẳng), do đó thời gian cắt sẽ được 

giảm đi, tốc độ bóc tách phoi ổn định, và bảo vệ được máy gia công. 

Các chương trình gia công cũng trở nên thông minh hơn, có thể dự đoán trước 

và có khả năng lặp lại để tạo ra các sản phẩm có chất lượng ổn định – đây là yếu tố 

quan trọng để tổ chức hệ thống sản xuất tinh gọn (lean manufacturing). Xây dựng 

quá trình sản xuất có khả năng dự đoán trước kết quả yêu cầu phải giảm thiểu các 

biến số đầu vào và thiết lập một môi trường làm việc ổn định. Các điều kiện đầu vào 

chặt chẽ sẽ giúp tạo ra các sản phẩm ổn định. Sau khi thiết lập cơ sở hạ tầng, quá 

trình lắp đặt và chuẩn bị các máy gia công cũng được tiến hành theo các quy trình 

tiêu chuẩn để tiết kiệm thời gian lắp đặt cũng như loại bỏ các sai số do con người gây 

ra. Quá trình này có thể tiết kiệm tới 90% thời gian lắp đặt do loại bỏ được các lỗi 

phát sinh. Tiếp đó, các nguồn có khả năng phát sinh biến số được xác định, ví dụ như 

vị trí của các chi tiết, kích thước bù của dụng cụ, ... hoặc bất cứ nguồn nào có khả 

năng ảnh hưởng tới độ ổn định sẽ được loại bỏ bằng cách sử dụng các máy, các thiết 

bị đo kiểm, và các phương thức cài đặt phù hợp.   

Chất lượng gia công trên các máy nhiều trục sẽ được cải thiện. Khi các nhà 

làm khuôn sử dụng các máy 5 trục, các lỗi về vị trí thường xuyên xảy ra và có thể ảnh 

hưởng tới chất lượng bề mặt gia công. Các lỗi này xảy ra do nhiều nguyên nhân, ví dụ 

như sức bền, sức căng, và sai số kích thước của hệ thống dụng cụ; sự thay đổi nhiệt 

độ; lỗi cảm biến lực cắt; mòn dao...Các máy 5 trục tự động điều chỉnh có thể giải 

quyết tốt các vấn đề trên. Theo đó, các sai số về vị trí trên các máy này sẽ tự động 
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được điều chỉnh lại bằng cách sử dụng các đầu dò tiếp xúc hoặc các dụng cụ đầu cầu 

để định chuẩn. Dung sai của sản phẩm sẽ được sử dụng để xác định mức độ tinh 

chỉnh của máy trước khi gia công. Số lượng điểm đo càng lớn, độ chính xác tinh 

chỉnh càng cao, và quá trình tinh chỉnh cũng diễn ra lâu hơn 

Nhằm tăng năng suất và chất lượng cắt gọt, các máy gia công vật liệu siêu 

cứng và máy gia công cao tốc sẽ tiếp tục được nghiên cứu và ứng dụng ngày càng 

nhiều trong sản xuất khuôn mẫu. Công nghệ gia công EDM cũng sẽ được sử dụng 

nhiều hơn, đặc biệt là với các hệ thống EDM có tích hợp dữ liệu CAD 3D. Các hệ 

thống này có nhiều đặc tính rất phù hợp với gia công khuôn, đó là hệ thống dẫn dây 

đặc biệt kết hợp với phần mềm để tạo ra các góc cắt chính xác ngay cả khi các góc 

này có sự biến động lớn. Hệ thống dẫn dây cho phép dây tạo được các biên dạng 

trơn với độ chính xác cao nhất ngay cả khi góc nghiêng thay đổi. Điều này cũng đem 

đến thuận lợi cho quá trình gia công tinh lần cuối, với khả năng đạt độ nhám bề mặt 

0,0003mm ở góc nghiêng 450, tính năng này giúp giảm thời gian đánh bóng, từ đó 

tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Công nghệ phần mềm mới cho phép các máy EDM 

đáp ứng các yêu cầu gia công khuôn mẫu một cách hiệu quả và chính xác. Các nhà 

làm khuôn đang dần coi EDM như một giải pháp để tối ưu hóa quá trình sản xuất, gia 

công chính xác các bề mặt côn, và mang lại chất lượng bề mặt tốt nhất. Ngoài ra, các 

công nghệ gia công bằng lazer, in 3D cũng sẽ được ứng dụng nhiều hơn để đáp ứng 

các nhu cầu ngày càng đa dạng về vật liệu và kết cấu tế vi lớp bề mặt. 

4.1.3. Một số xu hướng khác. 

Tích hợp cảm biến ngay trong lòng khuôn: Ứng dụng cơ bản nhất của các cảm 

biến trong hòm khuôn là giúp theo dõi trạng thái và quá trình. Các thông tin về thời 

gian để vật liệu chảy đến vị trí của cảm biến, áp suất, và nhiệt độ, có thể sử dụng để 

theo dõi quá trình đông cứng. Tích hợp các cảm biến áp suất và nhiệt độ trong hòm 

khuôn mở ra khả năng xác định các tham số như độ nhớt, tốc độ trượt, độ bám dính, 

những dữ liệu này có thể sử dụng làm bộ tham số tham khảo để khắc phục các vấn 
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đề của khuôn hoặc sử dụng làm cơ sở để điều chỉnh khi sử dụng khuôn trên máy 

khác. Ngoài ra, có thể sử dụng thông tin của cảm biến để kích hoạt các bộ phận khác. 

Ví dụ, thông tin từ cảm biến trong lòng khuôn có thể sử dụng để chuyển trạng thái 

của hệ thống phun, để cân bằng nhiệt độ của hệ thống kênh dẫn, hoặc để xác định 

thời điểm đóng hoặc mở các cổng van của hệ thống kênh dẫn nóng. 

Công nghệ van trong kênh dẫn nóng: Với các hệ thống kênh dẫn nóng có van, 

việc mở các chốt van được thực hiện dựa trên thời gian, vị trí của van, hoặc dựa trên 

tín hiện của cảm biến trong hòm khuôn. Khi van được mở, người sử dụng sẽ không 

thể điều khiển tốc độ cũng như khoảng cách dịch chuyển của các chốt. Tuy nhiên, 

những tiến bộ công nghệ gần đây đã cho phép điều khiển các tham số này. Một bước 

tiến mới là sử dụng các cảm biến trong hòm khuôn, kết hợp với hệ thống điều khiển 

để tạo ra một chu trình điều khiển áp suất theo vòng kín. Thay bằng việc phải tính 

toán trước các dịch chuyển của khuôn dựa trên nhiều rất nhiều tham số, người sử 

dụng có thể cài đặt một đường cong áp suất cho các cảm biến gần miệng phun và hệ 

thống sẽ điều khiển quá trình mở của van tương ứng để đáp ứng đường cong áp suất 

này. Sự kết hợp này cho phép mỗi miệng phun được điều khiển một cách độc lập. 

Các chu trình điều khiển áp suất độc lập của các cổng phun có thể được sử dụng để 

sản xuất các chi tiết có độ phức tạp cao, các chi tiết có độ chênh lệch lớn về khối 

lượng giữa các phần, các chi tiết yêu cầu chính xác cao, và mô đun hóa hệ thống kênh 

dẫn. 

Xu hướng sử dụng vật liệu nhôm thay cho thép: Chi phí phủ bề mặt của khuôn 

nhôm phụ thuộc vào độ cứng của vật liệu phủ và kích thước của khuôn. Thông 

thường, chi phí này chỉ bằng một phần chi phí gia công, tương tự như chi phí để tạo 

họa tiết hoặc tạo nhám bề mặt. Quá trình phủ làm tăng độ dày của khuôn một lượng 

rất nhỏ. Ví dụ, quá trình phủ niken bằng cách ngâm toàn bộ chi tiết trong bể mà 

không có dòng điện sẽ tạo ra lớp phủ có độ dày 0,005 đến 0,008mm. Thông thường 

thì dung sai trong khoảng 0,01 là đủ để đáp ứng hầu hết các ứng dụng của khuôn, 
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ngay cả đối với chi tiết cần độ chính xác cao. Phủ bề mặt giúp bảo vệ khuôn một cách 

toàn diện nhờ tăng độ cứng và khả năng chống mòn. Nhôm thường có độ cứng thấp, 

khoảng 18HRC, sau khi phủ Niken có thể đạt độ cứng 45HRC hoặc cao hơn. Lớp phủ 

Niken đồng thời cũng là lớp chống ăn mòn giúp bảo vệ bề mặt khuôn tốt hơn. Lớp 

phủ Crôm cũng thường được sử dụng để chống ăn mòn, tuy nhiên do độ bám dính 

không đều nên thường sót lại các lỗ nhỏ cỡ micro, đây là nơi hiện tượng mòn có thể 

xuất hiện. Do lớp phủ Niken có khả năng bảo vệ bề mặt tốt, vật liệu nhôm đã và sẽ 

tiếp tục là sự thay thế tiềm năng cho thép. Để lựa chọn quá trình phủ phù hợp với 

các loại nhôm cụ thể, cần dựa trên vật liệu của sản phẩm cuối, tuổi thọ dự kiến, quá 

trình hoạt động của khuôn, và yêu cầu chất lượng bề mặt của sản phẩm cuối. Lớp 

phủ NiB (Nikel Boron) có thể nâng cao tuổi thọ của khuôn nhôm, nâng cao chất 

lượng bề mặt sản phẩm, chống ăn mòn, giúp gia công các chi tiết khó đổ đầy, và giảm 

thời gian chu trình. Có thể nhôm không phải là câu trả lời cho tất cả các ứng dụng 

của khuôn mẫu, nhưng công nghệ phủ bề mặt đã cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn 

của loại vật liệu này. 

4.2. Đề xuất định hướng phát triển một số công nghệ dựa trên năng lực hiện có 

và nhu cầu của thị trường trong tương lai 

Cần có các chính sách cụ thể và thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tăng 

năng lực cạnh tranh. Một trong những hoạt động cần thiết hiện nay là thành lập Hiệp 

hội khuôn mẫu Việt Nam để tập hợp và hỗ trợ doanh nghiệp. Bài học từ các quốc gia 

có ngành khuôn mẫu phát triển đã cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của các hiệp 

hội trong việc kết nối giữa nhà nước và doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để các 

doanh nghiệp cùng hợp tác phát triển theo hướng chuyên môn hóa, rút ngắn thời 

gian của chu trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Đối với công nghệ thiết kế. Các cơ sở đào tạo cần tận dụng các phiên bản miễn 

phí dùng cho đào tạo và nghiên cứu để cập nhật các công cụ thiết kế mới. Ngoài ra, 

các nghiên cứu nên hướng tới phát triển các môđun chuyên dụng nhằm phục vụ các 

yêu cầu cụ thể của các đơn vị sản xuất. Các doanh nghiệp cũng cần được hỗ trợ đổi 



102 

 

mới công nghệ thiết kế thông qua việc đầu tư hoặc thuê các mô đun phần mềm phù 

hợp với lĩnh vực sản xuất và điều kiện tài chính. 

Để tăng hiệu quả đào tạo và nghiên cứu, các trường Đại học nên mở chuyên 

ngành đào tạo riêng về khuôn mẫu và cần được đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm, 

cơ sở thực hành đồng bộ. Ngoài ra, cần mở rộng tìm kiếm, hợp tác với các chuyên gia 

có nhiều kinh nghiệm từ các quốc gia có ngành khuôn mẫu phát triển, đặc biệt là các 

chuyên gia đã nghỉ hưu để từng bước nâng cao trình độ của nguồn nhân lực trong 

nước. 

 Theo kết quả nghiên cứu và khảo sát, các doanh nghiệp Việt Nam đa số chỉ sản 

xuất các khuôn cấp 3 và cấp 4. Một trong các nguyên nhân chủ yếu là sự hạn chế về 

công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt. Trình độ nhiệt luyện bề mặt và nhiệt luyện 

sâu ở Việt Nam còn tương đối thấp, chỉ khoảng 50-60% so với thế giới. Đây là công 

nghệ đòi hỏi vốn đầu tư lớn và cần lượng hàng ổn định ở mức cao để duy trì hoạt 

động hiệu quả, trong khi doanh nghiệp Việt Nam chiếm đa số là doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. Thêm vào đó, do sự chuyên môn hóa của doanh nghiệp chưa cao nên mức độ 

rủi ro khi đầu tư vào công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt cũng tăng lên. Để khắc 

phục hạn chế này, một mặt nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp trong tìm kiếm công 

nghệ phù hợp, tổ chức giải mã, làm chủ, và chuyển giao do doanh nghiệp, mặt khác, 

có thể thông qua Hiệp hội để liên kết và huy động nguồn lực đầu tư từ các doanh 

nghiệp. 
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PHẦN 5. LỘ TRÌNH CÔNG NGHỆ NGÀNH SẢN XUẤT KHUÔN MẪU GIAI 

ĐOẠN 2016 - 2020 
 

  

 Trên cơ sở các thông tin từ bản đồ công nghệ, nhóm thực hiện đã tiến hành nghiên 

cứu phân tích và đề xuất lộ trình phát triển cho ngành sản xuất khuôn mẫu giai đoạn 2016 

– 2020.  

5.1. Lựa chọn sản phẩm ưu tiên 

Kết quả lựa chọn sơ bộ sản phẩm ưu tiên được thể hiện trong bảng sau 

Bảng 5.1. Danh mục sản phẩm ưu tiên đối với khuôn nhựa 

Khuôn nhựa Ứng dụng Yêu câu 

KN1 Dung sai >15% Vỏ điện thoại CNP1, TK1 

  Số lượng <10 Bao bì dược phẩm   

  Kích thước nhỏ     

  Độ cứng <50     

KN2 
Dung sai 

15% Vỏ điện thoại 

CNP2, TK1, MP1, 

NL1 

  Số lượng 10-15 Bao bì dược phẩm   

  Kích thước trung bình Vỏ tivi   

  Độ cứng 50-55     

KN3 

Dung sai 

12 -15% Vỏ điện thoại 

CNP3, CNP4, TK2, 

TK3, MP2, NL2 

  Số lượng >20 Bao bì dược phẩm   

  Kích thước Trung bình Vỏ màn hình    

  Độ cứng 50-55     

 

Bảng 5.2. Danh mục sản phẩm ưu tiên đối với khuôn đúc 

Khuôn đúc Ứng dụng Yêu cầu 

KĐ1 Độ chính xác Trung bình Cơ khí chế tạo CNP4, TK2, NL2 

  Kích thước Trung bình     

  
Độ cứng 

>50     

  Độ bóng trung bình     

KĐ2 
Độ chính xác 

10% GTVT 

CNP5, TK4, TK 3, 

MP3, NL3 
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  Kích thước Trung bình     

  
Độ cứng 

>55     

  Độ bóng trung bình     

  



105 

 

5.2. Lựa chọn công nghệ ưu tiên 

Công nghệ ưu tiên được đánh giá, cho điểm dựa trên 5 yếu tố chính bao gồm:  

- Tính liên kết công nghệ đối với chiến lược phát triển 

- Hiệu quả lan tỏa về mặt kinh tế 

- Chi phí phát triển 

- Rủi ro có thể gặp 

- Hiệu quả lan tỏa về kĩ thuật 

- Thời gian sẵn sàng để sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường  

Kết quả đánh giá, xác định công nghệ ưu tiên bao gồm 

Bảng 5.3. Danh sách công nghệ ưu tiên – công nghệ phay 

Phay Yêu cầu 

CNP1 Biên dạng đơn giản   

  Độ chính xác <1 µm   

CNP2 Biên dạng phức tạp 

R&D1   Độ chính xác <1 µm 

CNP3 Biên dạng phức tạp 

  Độ chính xác 0.5 µm 

CNP4 Kích thước 2500x1200x500 R&D7 

  Tốc độ phay > 40000 v/ph 

 

CNP5 Gia công vật liệu siêu cứng không nhiệt luyện R&D13 

 

Bảng 5.4. Danh sách công nghệ ưu tiên – công nghệ thiết kế và CAM 

Thiết kế 

 

Yêu cầu 

TK1 Thiết kế kênh dẫn nóng R&D2, HTTK 1 

TK2 Thiết kế 3D biên dạng phức tạp R&D3, HTTK 2 

TK3 Thiết kế tích hợp R&D4 

TK4 Thiết kế tối ưu R&D12 
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Tạo chương trinhg gia công CAM 

 
CNC Rút ngắn thời gian chạy máy R&D8 

 

Danh sách công nghệ ưu tiên – Công nghệ mô phỏng và nhiệt luyện 

Mô phỏng 

 

Yêu cầu 

MP1 Mô phỏng quá trình điền đầy   

MP2 Mô phỏng đặc tính làm việc khuôn R&D5 

MP3 Mô phỏng đặc tính sản phẩm sau gia công R&D6 

Nhiệt luyện 

 NL1 Quy trình nhiệt luyện R&D9 

NL2 Giảm biến dạng sau nhiệt luyện R&D10 

NL3 Nâng cao độ bền mỏi R&D11 

NL4 Công nghệ phủ R&D14 

 

  



107 

 

5.3. Các chương trình R&D, nguồn lực và hạ tầng cần thiết 

 

Bảng 5.5. Danh mục các chương trình R&D phục vụ phát triển công nghệ 

 

Các chương trình R&D 

R&D 1 Nghiên cứu tối ưu đường chạy dao cho biên dạng phức tạp, độ cứng cao 

R&D2 Nghiên cứu tối ưu thời gian thiết kế 

R&D 3 Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế 3D biên dạng phức tạp 

R&D 4 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thiết kế tích hợp dây và điện trong khuôn 

R&D 5 Nghiên cứu, mô phỏng quá trình làm việc các loại khuôn khác nhau 

R&D 6 

Nghiên cứu đặc tính sản phẩm sau gia công bằng các phần mềm mô phỏng 

chuyên dụng 

R&D7 Nghiên cứu gia công khuôn kích thước lớn 

R&D8 Nghiên cứu CAM rút ngắn thời gian chạy máy 

R&D9 Nghiên cứu đặc tính của các quy trình nhiệt luyện 

R&D10 Nghiên cứu khả năng giảm biến dạng của các vật liệu sau nhiệt luyện 

R&D11 Nghiên cứu khả năng tăng độ bền mỏi của vật liệu sau nhiệt luyện 

R&D12 

Nghiên cứu khả năng tối ưu hóa các tham số gia công nhằm giảm thời gian và 

tăng tuổi thọ dao 

R&D13 Nghiên cứu khả năng gia công vật liệu cứng và siêu cứng 

R&D14 Nghiên cứu công nghệ phun phủ vật liệu thay thế nhiệt luyện 
 

Bảng 5.6. Danh  mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghệ 

Hạ tầng  Yêu cầu 

HTTK 

1 Trung tâm thiết kế mở với các phần mềm  thiết kế cơ bản 

Bản quyền các phần 

mềm tổng hợp như 

Catia, solidwork, 

moldflow, CimatronE 

HTTK 

2 

Trung tâm thiết kế mở với các phần mềm  thiết kế khuôn 

chuyên dụng 

Bổ sung các phần mềm 

chuyên dụng như 

Moldex 3D, MTI 

system 

HTNL Trung tâm nhiệt luyện và phun phủ bề mặt  

 HTGC Trung tâm gia công siêu ứng 
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5.4. Lộ trình công nghệ ngành sản xuất khuôn mẫu giai đoạn 2016 - 2020  

 

 

Hình 5.1. Lộ trình công nghệ ngành sản xuất khuôn mẫu giai đoạn 2016-2020 
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5.5. Lộ trình công nghệ cho doanh nghiệp và lộ trình cho công nghệ nhánh. 

 Trên cơ sở các dữ liệu đã được tổng hợp và phân tích, nhóm nghiên cứu tiếp tục chi tiết hóa quá trình xây dựng lộ trình công nghệ ở  

quy mô doanh nghiệp và lộ trình cho công nghệ nhánh. Trong phần này trình bày một ví dụ về lộ trình cho Công ty A và lộ trình của công 

nghệ gia công bề mặt 3D. Lưu ý, lộ trình cho công ty A nhằm mục đích mô tả quá trình xây dựng lộ trình cho doanh nghiệp. Theo đó, các 

thông tin được tập hợp và phân tích trên quan điểm chủ quan của nhóm nghiên cứu. Trên thực tế, để xây dựng và hoàn thiện các lộ trình 

này cần có sự tham gia phối hợp chặt chẽ từ doanh nghiệp và chuyên gia, trên cơ sở phân tích nhiều dòng thông tin liên quan trực tiếp đến 

các sản phẩm và lĩnh vực hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. 
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Hình 5.2. Lộ trình công nghệ công ty A (sản phẩm khuôn ép nhưa cấp 2) 
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Hình 5.3. Lộ trình công nghệ công ty A (sản phẩm khuôn ép nhưa cấp 1) 
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Hình 5.4. Lộ trình công nghệ công ty A (sản phẩm khuôn đúc áp lực cấp 2) 
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Hình 5.5. Lộ trình công nghệ công ty A (sản phẩm khuôn đúc áp lực cấp 1) 



Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ 

115 

 

 

 
Hình 5.6. Lộ trình công nghệ công ty A (tổng hợp sản phẩm) 
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Hình 5.7. Lộ trình công nghệ gia công bề mặt 3D 
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KẾT LUẬN 

 Sau quá trình làm việc nghiêm túc với sự tập trung và nỗ lực của nhóm thực 

hiện, cùng với sự hợp tác của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, và doanh nghiệp. Cục 

Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã đạt được những thành quả bước đầu quan trọng, 

đáp ứng phần nào kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Khoa học & Công nghệ trong thực hiện 

nhiệm vụ Xây dựng bản đồ công nghệ ngành sản xuất khuôn mẫu. 

 Bản đồ công nghệ đã cung cấp các thông tin cụ thể, chi tiết về hiện trạng công 

nghệ trong sản xuất khuôn mẫu của Việt Nam, khoảng cách của mỗi công nghệ so với 

thế giới. Cùng với đó là các phân tích về thực trạng và xu hướng phát triển của công 

nghệ, thị trường khu vực và thế giới. Đây là các thông tin quan trọng cho các cơ quan, 

tổ chức quản lý, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo, các hiệp hội, cũng như các doanh 

nghiệp trong ngành sản xuất khuôn mẫu. 

 Đối với các cơ quan, tổ chức quản lý, bản đồ cung cấp các thông tin về hiện 

trạng phân bố của các cơ sở sản xuất trên địa bàn cả nước; phân tích điểm mạnh, điểm 

yếu của từng địa phương; xu hướng phát triển của công nghệ và thị trường. Đây là cơ 

sở tham khảo quan trọng để định hướng phát triển cho từng địa phương, khu vực, và 

quốc gia, xác định các công nghệ cần giải mã làm chủ nhằm đáp ứng nhu cầu của 

doanh nghiệp, phù hợp với xu hướng phát triển của khu vực và thế giới. 

 Đối với các đơn vị nghiên cứu, trên cơ sở các thông tin về thực trạng và khoảng 

cách công nghệ của các doanh nghiệp trong nước so với thế giới. Các đơn vị có thêm 

cơ sở để xác định các hướng nghiên cứu trong ngắn hạn và dài hạn, nâng cao hiệu quả 

ứng dụng của kết quả nghiên cứu trong thực tế sản xuất, hỗ trợ tốt hơn sự phát triển 

của doanh nghiệp nội địa. 

 Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành sản xuất khuôn mẫu và 

các ngành có liên quan. Các thông tin từ bản đồ công nghệ giúp các doanh nghiệp nắm 

bắt được xu hướng phát triển của thị trường trong nước cũng như khu vực và thế giới, 

cũng như các thông tin từ các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc. Đây là các nguồn 

thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp định hướng phát triển tốt hơn thông qua xác 

định các thị trường mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn, xây dựng lộ trình phát triển 

công nghệ và chiến lược sản xuất, kinh doanh hiệu quả.  

 Trong thời gian tới, trên cơ sở bản đồ công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển 

công nghệ sẽ tiếp tục xây dựng lộ trình công nghệ tổng quát, cũng như lộ trình công 

nghệ cho các sản phẩm, doanh nghiệp trong ngành sản xuất khuôn mẫu. Với mục tiêu 

đẩy mạnh ứng dụng bản đồ công nghệ trong phát triển ngành công nghiệp khuôn mẫu, 

Cục mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý cơ quan, tổ chức, chuyên 

gia, và doanh nghiệp. Đặc biệt, Với các doanh ngiệp có nhu cầu xây dựng bản đồ công 

nghệ và lộ trình công nghệ, Cục sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ một cách tốt nhất trên cơ sở 

các nguồn lực đã và đang tham gia xây dựng Bản đồ công nghệ ngành khuôn mẫu. 
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 Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Đỗ 

Hữu Hào, GS.TSKH. Bành Tiến Long, các chuyên gia tại ĐHBK Hà Nội, ĐHBK Tp. 

Hồ Chí Minh, ĐH. SPKT, ĐH Công nghiệp Hà Nội, và nhiều chuyên gia khác đã cùng 

tham gia cộng tác và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình thực hiện 

nhiệm vụ. Cục xin gửi lời cảm ơn tới các doanh nghiệp như Công ty Lập Phúc, Công 

ty An Lập, Công ty Duy Khanh, Công ty Công nghệ Hòa Lạc, Công ty Kim khí Thăng 

Long, và nhiều doanh nghiệp khác đã tạo điều kiện giúp đỡ và cung cấp các thông tin 

quan trọng về thực trạng công nghệ của doanh nghiệp khuôn mẫu trong nước. Cục xin 

gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, tổ chức khác như Tổng hội Cơ khí, Tổng cục Hải 

quan, Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí,... đã hợp tác và cung cấp nhiều thông tin có giá 

trị. 

Thông tin liên hệ 

Tại miền Bắc:  

Nguyễn Đức Hoàng, Trưởng Phòng Phát triển công nghệ cho doanh nghiệp, 

Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ. 

ĐT: 0982086099, email: duwcshoangf@gmail.com 

Tại miền Nam:  

Trần Vũ Hải, Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Cục tại Tp. Hồ Chí Minh  

  ĐT: 0934559908, email: vuhai.sati@gmail.com  
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