
Hệ sinh thái kỹ thuật số: Cách tiếp cận dựa trên 

dữ liệu để khử cacbon chuỗi cung ứng 

Tính bền vững là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà 

lãnh đạo ngành công nghiệp hiện nay, những người đã làm việc tích cực 

để thực hiện các biện pháp sâu rộng để khử cacbon trong hoạt động của 

họ và tăng cường hiệu quả năng lượng. 

Tuy nhiên, vì có tới 90% lượng khí thải của sản phẩm xảy ra trực tiếp trong 

chuỗi cung ứng của công ty thay vì trong các hoạt động của chính công ty, 

nên trọng tâm về tính bền vững đang chuyển từ các nhà máy riêng lẻ sang 

toàn bộ chuỗi giá trị. 

Nhiều tập đoàn lớn đã tự nguyện cam kết khử cacbon trong chuỗi cung 

ứng của họ, theo các hướng dẫn như sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa 

học (SBTi = Science Based Target initiative), và họ cần dữ liệu đầy đủ và 

đáng tin cậy để quản lý quá trình chuyển đổi này một cách hiệu quả. 

Người tiêu dùng, nhà đầu tư và chính phủ đang yêu cầu các nhà sản xuất 

dán nhãn rõ ràng về "tuyên bố xanh" “green claims” của họ. Thị trường bù 

đắp carbon cần thông tin đáng tin cậy và minh bạch để hoạt động và phát 

triển. Các nhà cung cấp phải tuân thủ các yêu cầu của khách hàng và các 

quy định và cung cấp những hiểu biết đáng tin cậy và minh bạch. 

Nhu cầu có thêm thông tin về lượng khí thải CO2 trong chuỗi cung ứng là 

rất lớn. Tuy nhiên, việc xác định lượng khí thải carbon của sản phẩm (PCF 

= product carbon footprint) với độ chính xác cần thiết là vô cùng khó khăn. 

Chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp ngày nay thiếu minh bạch và không có 

tiêu chuẩn toàn cầu để đo lường PCF. 

Nhưng giờ đây, các giải pháp công nghệ đang trở nên khả dụng thông qua 

số hóa toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ giai đoạn ý tưởng đến cổng nhà 

máy cuối cùng. Để chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, trung hòa với 

khí hậu, giờ đây các nhà sản xuất có thể khai thác các giải pháp này và 

hợp lực trong các chuỗi cung ứng để lập bản đồ toàn bộ vòng đời sản 

phẩm của họ. 

 



"Chúng tôi phải thiết lập các tiêu chuẩn mở, liên ngành để trao đổi các PCF 

đáng tin cậy và an toàn bằng cách sử dụng các công nghệ như xác minh 

tiền điện tử," Cedrik Neike, thành viên hội đồng quản trị tại Siemens AG 

cho biết. "Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể hành động hiệu quả để giảm 

lượng khí thải một cách bền vững. Các đối tác trong chuỗi cung ứng cần 

phải cởi mở và minh bạch với nhau. Khi làm như vậy, chúng tôi có thể đẩy 

nhanh quá trình chuyển sang sản xuất ròng bằng không". 

Trong một "hệ sinh thái bình đẳng" kỹ thuật số, các nhà sản xuất có thể có 

được cái nhìn sâu sắc có ý nghĩa về những gì xảy ra trong chuỗi cung ứng 

của họ, xác định các điểm rắc rối và ghi lại những đóng góp tích cực đối 

với quá trình khử cacbon. 

Ba xu hướng chuỗi cung ứng chính 

Để có được dữ liệu đáng tin cậy và có thể so sánh nhằm đáp ứng những 

thách thức hiện tại, các công ty phải nắm bắt ba xu hướng chính: 

• Phân quyền — để chuyển từ các "hòn đảo" hiểu biết bị cô lập sang hệ 

sinh thái hợp tác của kiến thức được chia sẻ và trao đổi đáng tin cậy. 

• Số hóa — để tạo ra giá trị bằng cách sử dụng internet vạn vật để kết hợp 

trí thông minh của con người với các công nghệ như cảm biến, phân tích 

dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy. 

• Dân chủ hóa — để cung cấp quyền truy cập cho sự hợp tác và hình 

thành các mạng lưới tập hợp các bên liên quan đa dạng lại với nhau để 

hành động chung. 

Nền tảng kỹ thuật số đã trở thành công cụ thiết yếu để tích hợp và hưởng 

lợi từ ba xu hướng này. Làm việc trên một nền tảng cộng tác trên diện rộng 

có thể giúp các công ty đổi mới và áp dụng các chiến lược hiệu quả. Giờ 

đây, chúng tôi có công nghệ để khuyến khích khử cacbon trên toàn bộ 

chuỗi cung ứng. 

Chia sẻ Dữ liệu Lượng Khí thải Carbon 

 



Lượng khí thải carbon là tổng lượng khí thải nhà kính (GHG) gây ra bởi một 

cá nhân, sự kiện, tổ chức, dịch vụ, địa điểm hoặc sản phẩm, được biểu thị 

bằng carbon dioxide tương đương (CO2e). Khí nhà kính, bao gồm các khí 

có chứa carbon carbon dioxide và metan, có thể được phát ra thông qua 

việc đốt nhiên liệu hóa thạch, giải phóng mặt bằng và sản xuất và tiêu thụ 

thực phẩm, hàng hóa sản xuất, vật liệu, gỗ, đường xá, tòa nhà, giao thông 

vận tải và các dịch vụ khác. 

Để nắm vững thách thức thú vị nhưng to lớn trong việc thúc đẩy tiến trình 

hướng tới một lĩnh vực công nghiệp ròng bằng không, các tổ chức phải tìm 

cách chia sẻ dữ liệu phát thải mà không tiết lộ bí mật chiến lược. 

Áp dụng kinh nghiệm của mình từ công nghệ tự động hóa và phần mềm 

công nghiệp, Siemens đã khởi xướng một cách tiếp cận dựa trên hệ sinh 

thái để tổng hợp và trao đổi thông tin liên quan đến khí hậu về các sản 

phẩm. Estainium, một mạng lưới mở, liên ngành, nhằm mục đích cho 

phép các nhà sản xuất, nhà cung cấp, khách hàng và đối tác trao đổi dữ 

liệu PCF đáng tin cậy. Với SiGreen, dịch vụ quản lý khí thải của Siemens 

như một cửa ngõ vào mạng, Estainium có thể giúp người dùng định lượng 

các PCF của riêng họ. 

Khả năng của SiGreen trao quyền cho tất cả các bên tham gia sản xuất 

cộng tác trong một hệ sinh thái kỹ thuật số giúp họ nắm bắt, đánh giá, theo 

dõi, truy vấn và chia sẻ chi tiết PCF một cách an toàn. Những khả năng 

này cung cấp quyền truy cập vào thông tin có thể hành động và đáng tin 

cậy về nơi phát sinh khí thải trong chuỗi cung ứng, vì vậy tất cả các bên 

đều có dữ liệu đáng tin cậy để đưa ra quyết định đúng đắn về các biện 

pháp giảm thiểu. 

Người dùng Estainium trao đổi dữ liệu PCF bằng công nghệ blockchain 

năng lượng thấp của SiGreen. Cách tiếp cận sổ cái phân tán này đảm bảo 

bảo vệ dữ liệu hợp lý và giúp tạo và trao đổi thông tin đăng nhập có thể 

xác minh được và thông tin được chia sẻ giữa các nhà sản xuất, nhà cung 

cấp, khách hàng và đối tác, mỗi người duy trì chủ quyền đối với dữ liệu 

của riêng họ. 



1. Để đạt được định lượng này trên quy mô lớn đòi hỏi một cam kết 

đáng kể và cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, với ba đặc điểm 

chính: 

2. Kiến trúc phân tán với trao đổi dữ liệu ngang hàng sử dụng các công 

nghệ tin cậy dựa trên tiền điện tử cho phép chia sẻ dữ liệu trên cơ sở 

theo yêu cầu, chỉ hiển thị cho bên yêu cầu. 

3. Lưu trữ phi tập trung và tổng hợp dữ liệu PCF cho phép các cơ quan 

quản lý địa phương xác minh rằng các kho dữ liệu tuân thủ các yêu 

cầu về chủ quyền dữ liệu. 

Một giao diện và mô hình dữ liệu chung cho khả năng tương tác, sử dụng 

phương pháp mã nguồn mở để báo cáo PCF và dựa trên mô hình dữ liệu 

ngữ nghĩa, để tạo ra các tiêu chuẩn chung để trao đổi thông tin liền mạch 

và bảo mật giữa các hệ thống và cơ sở dữ liệu. 

Neike nói: "Chúng tôi đang trên bờ vực của một cuộc cách mạng dựa trên 

dữ liệu hứa hẹn giá trị bền vững thực sự cho các ngành sản xuất. " 

"Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần một đường cơ sở cho lượng 

khí thải carbon. Đó là những gì mạng lưới Estainium là tất cả về. Và đó là 

lý do tại sao chúng tôi thành lập một hiệp hội ngành tương ứng. Cả hai 

điều này đều nhằm mục đích giúp khử cacbon trong hoạt động sản xuất". 

Lợi ích của việc tăng cường cộng tác 

Theo dõi, chứng nhận và kiểm toán thông tin trong một hệ sinh thái như 

vậy mở ra cánh cửa cho kiến thức sâu hơn về các chuỗi phát thải phức 

tạp. Ngoài ra, dữ liệu giám sát chính xác về lượng khí thải carbon tạo điều 

kiện cho sự hài hòa của các tiêu chuẩn khác nhau. 

Những người ra quyết định và lãnh đạo doanh nghiệp có thể sử dụng dữ 

liệu có thể kiểm chứng này để soạn thảo các chiến lược chuyển đổi của họ 

và khám phá các con đường mới để thực hiện một cách có hệ thống các 

biện pháp hợp tác và an toàn để đạt được chuỗi giá trị trung hòa carbon. 

Phần thưởng tiềm năng của việc nhận và chia sẻ dữ liệu PCF chính xác là 

rất cao. Ngoài việc thực hiện các quy định về tính bền vững, các biện pháp 

thu hẹp PCF có thể thúc đẩy tăng trưởng bằng cách cải thiện trải nghiệm 

của khách hàng và thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng đồng thời củng 



cố thông tin xanh của tổ chức và giúp tổ chức chuẩn bị cho những thay đổi 

về quy định. 

Quan trọng nhất, một luồng thông tin được cải thiện có thể cung cấp thông 

tin cho sự hiểu biết chung của chúng ta về cách giảm lượng khí thải carbon 

trong toàn bộ chuỗi giá trị công nghiệp. 

Quá trình khử cacbon bắt đầu bằng dữ liệu 

Quản lý lượng khí thải carbon của sản phẩm với SiGREEN 

Nhiệm vụ cấp bách nhất để đạt được các mục tiêu khí hậu là giảm đáng kể 

lượng khí thải CO2. Là nguồn gốc của khoảng một phần ba lượng khí thải 

toàn cầu này, ngành công nghiệp chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này. 

Để đáp ứng trách nhiệm này, các công ty cần dữ liệu đáng tin cậy và có 

thể kiểm chứng về vật liệu, thành phần và quy trình để định lượng dấu 

chân CO2 cho từng sản phẩm của họ. SiGREEN cung cấp cơ sở cần thiết 

này để quản lý khí thải có mục tiêu trong khi vẫn bảo vệ chủ quyền dữ liệu 

của tất cả những người tham gia vào chuỗi cung ứng. Giao tiếp ngang 

hàng, có độ tin cậy được bảo mật bằng khóa mật mã, cho phép các công 

ty xác định hiệu quả và an toàn tiềm năng cải tiến và giảm lượng khí thải 

nhanh hơn. 

SiGREEN PCF management – Tổng hợp hiệu quả lượng khí thải carbon 

của sản phẩm 

SiGREEN cung cấp cho các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp giải pháp 

mong muốn từ lâu để theo đuổi hiệu quả các mục tiêu khử cacbon của họ 

ở cấp độ sản phẩm. 

SiGREEN cải thiện việc ra quyết định của bạn như thế nào: 

Dữ liệu thực tế 

Việc tổng hợp dữ liệu phát thải dọc theo chuỗi giá trị cho phép xác định 

lượng khí thải carbon 'động', có thể được sử dụng để lập bản đồ các số 

liệu sản phẩm tương ứng và định lượng các cải tiến chính xác hơn. Do đó, 

SiGREEN làm cho lượng khí thải carbon của sản phẩm trở thành một công 

cụ hiệu quả để quản lý lượng khí thải liên quan đến sản phẩm. 



Các quyết định đúng đắn cần dữ liệu thực tế 

Các công ty đang tính toán lượng khí thải carbon của sản phẩm cho số 

lượng sản phẩm ngày càng tăng. Cho đến nay, đây chủ yếu là một đại diện 

không chính xác của lượng khí thải thực tế; bởi vì các phương pháp thông 

thường cố gắng bù đắp cho sự thiếu hiểu biết sâu sắc về các quy trình và 

chuỗi cung ứng bằng cách tính toán dựa trên các giả định và giá trị trung 

bình. Kết quả là, họ chỉ cung cấp các giá trị tĩnh và không chính xác. 

Chủ quyền dữ liệu 

Tất cả các đối tác trong chuỗi cung ứng đều có toàn quyền kiểm soát ai 

nhận được phần nào trong dữ liệu của bạn và khi nào. Trao đổi chuỗi cung 

ứng đáng tin cậy (TSX) tạo niềm tin vào các số liệu được truyền đi, mà 

không cần các đối tác phải tiết lộ thông tin nhạy cảm. 

Chủ quyền dữ liệu đầy đủ cho phép cộng tác bí mật 

Khi tính toán lượng khí thải carbon của sản phẩm, chuỗi cung ứng dài và 

phức tạp có thể là một thách thức. Mặc dù lượng khí thải của các quy trình 

riêng của công ty có thể được đánh giá dễ dàng và chính xác, nhưng có sự 

thiếu minh bạch trong chuỗi cung ứng. Do đó, có tới 90% lượng khí thải 

thường được ước tính, vì các nhà cung cấp thường miễn cưỡng chia sẻ 

thông tin bí mật về các quy trình và chuỗi cung ứng thượng nguồn của họ. 

Mối quan tâm đến tính minh bạch trái ngược hoàn toàn với nhu cầu bảo mật. 

Kết quả có thể kiểm chứng 

Các công ty có thể xác định dữ liệu khí thải đầy đủ của các sản phẩm của 

họ và xác minh chúng theo các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Do đó, lượng 

khí thải carbon có thể được xác minh ở mọi giai đoạn của chuỗi giá trị. 

Bảo vệ khí hậu như một thách thức kinh doanh 

Nhiệm vụ cấp bách nhất để đạt được các mục tiêu khí hậu là giảm đáng kể 

lượng khí thải CO2. Là nguồn gốc của khoảng một phần ba lượng khí thải 

toàn cầu này, ngành công nghiệp chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này. 

Để đáp ứng trách nhiệm này, các công ty cần dữ liệu đáng tin cậy và có 

thể kiểm chứng về vật liệu, thành phần và quy trình để định lượng mức 

CO2 cho từng sản phẩm của họ. 



Nó không đủ để chỉ xác định hiện trạng, dữ liệu cũng phải cung cấp hướng 

dẫn trong việc xác định tiềm năng cải thiện và đảm bảo rằng nó được thực 

hiện. 

Xác minh độc lập tạo ra sự minh bạch 

Để lượng khí thải carbon cung cấp cơ sở đáng tin cậy cho các quyết định 

kinh doanh sâu sắc, khả năng so sánh của chúng là điều cần thiết. Số liệu 

được cung cấp bởi các nhà cung cấp khác nhau phải được so sánh và 

tổng hợp dọc theo chuỗi cung ứng, thậm chí giữa các ngành công nghiệp. 

Cho đến nay, việc sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau và thiếu khả năng 

truy xuất nguồn gốc của dữ liệu đã đặt ra một thách thức. 

Estainium 

Các vấn đề toàn cầu đòi hỏi các giải pháp chung 

SIEMENS là thành viên sáng lập của Hiệp hội Estainium. Một tổ chức độc 

lập, phi lợi nhuận với mục tiêu thúc đẩy quá trình khử cacbon công nghiệp 

một cách toàn diện trong một hệ sinh thái tiền cạnh tranh, liên ngành và đa 

chức năng bao gồm các trường đại học, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng 

như các công ty lớn. 

Với mục đích này, Estainium vận hành một mạng mở và độc lập để trao 

đổi dữ liệu liên quan đến PCF. Mạng lưới ESTAINIUM tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc xác định lượng khí thải carbon của sản phẩm được chứng 

nhận thông qua giao tiếp dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng, do đó tạo điều 

kiện cho một Công nghiệp 4.0 bền vững. 

Siemens cung cấp miễn phí công nghệ TSX được bảo vệ bằng sáng chế 

cho Hiệp hội ESTAINIUM. TSX (trao đổi chuỗi cung ứng đáng tin cậy) cho 

phép trao đổi dữ liệu liên quan đến sản phẩm được bảo vệ và đáng tin cậy 

dọc theo chuỗi cung ứng. Bằng cách sử dụng các phương pháp mật mã, 

hai yêu cầu mâu thuẫn trước đây có thể được đáp ứng: Bảo vệ thông tin bí 

mật khỏi chuỗi giá trị và khả năng xác minh đáng tin cậy của các đặc tính 

sản phẩm. 

Các đối tác tham gia bao gồm các nhà sản xuất, nhà cung cấp và tổ chức 

chứng nhận, trường đại học và các tổ chức phi chính phủ, bởi vì chỉ khi tất 



cả chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta mới có thể giảm lượng khí thải 

nhanh chóng và hiệu quả và cùng nhau đạt được tiến bộ trong việc bảo vệ 

khí hậu. 

Công nghệ TSX 

Niềm tin là tốt, chủ quyền dữ liệu tốt hơn 

Dữ liệu liên quan đến lượng khí thải carbon thường cho phép rút ra kết luận 

về các quy trình và thông tin có liên quan chiến lược khác về công ty báo 

cáo. Giao tiếp của họ dọc theo chuỗi cung ứng đòi hỏi mức độ tin tưởng 

cao trong quá trình này, đặc biệt là từ phía nhà cung cấp tương ứng. 

Với SiGREEN, thông tin chỉ được trao đổi theo các mối quan hệ kinh 

doanh hiện có, ngang hàng, từ nhà cung cấp đến khách hàng. Việc trao đổi 

luôn diễn ra theo yêu cầu của khách hàng, mà nhà cung cấp tích cực phản 

hồi và do đó luôn giữ quyền kiểm soát ai nhận được thông tin gì vào thời 

điểm nào. Trái ngược với việc lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà khách hàng 

có thể truy cập được, các nhà cung cấp do đó vẫn giữ được chủ quyền dữ 

liệu đầy đủ với SiGREEN. Không có thông tin nào được đánh giá hoặc 

kiếm tiền bởi các bên thứ ba. 

Ví dụ: 

Một nhà cung cấp ô tô xác định PCF của thành phần của nó, lý tưởng nhất 

là dựa trên dữ liệu đo được. Giá trị CO2 hiện có thể được truyền trực tiếp 

cho khách hàng, cùng với một số dữ liệu meta. Chúng chứa, ví dụ, thông 

tin về ranh giới hệ thống được tính đến, các tiêu chuẩn hoặc nguồn dữ liệu 

được sử dụng, và do đó cho phép người nhận đánh giá chất lượng của 

PCF và so sánh số liệu từ các nhà cung cấp khác nhau. 

Giả sử trong ví dụ này, chúng ta đang xử lý một bộ phận có tác động đáng 

kể đến lượng khí thải CO2 của toàn bộ chiếc xe. Vì lý do này, OEM phải 

đặc biệt có khả năng tin tưởng vào thông tin do các nhà cung cấp của 

mình cung cấp. Để ngăn chặn thiệt hại danh tiếng do PCF không chính xác 

hoặc để có thể đưa ra các quyết định hợp đồng khối lượng lớn trên cơ sở 

dữ liệu rất vững chắc, OEM yêu cầu các nhà cung cấp của mình phải xác 

minh PCF của họ bởi các bên thứ ba độc lập. 



Để đạt được mục tiêu này, nhà cung cấp cung cấp một người chứng nhận 

được công nhận về sự tin tưởng của mình với tất cả thông tin mà họ yêu 

cầu để xác minh PCF theo các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Sau khi xác 

minh thành công, người chứng nhận cấp cho nhà cung cấp 'Chứng chỉ có 

thể xác minh', một bằng chứng kỹ thuật số không thể sửa đổi, không thể tha 

thứ về tính toán chính xác của PCF. Là chủ sở hữu của chứng chỉ có thể 

xác minh này, nhà cung cấp có thể tạo bất kỳ số lượng bằng chứng có thể 

xác minh nào từ nó để chia sẻ với nhiều khách hàng khác nhau khi cần thiết. 

Trong ví dụ này, OEM không chỉ nhận PCF từ nhà cung cấp của họ mà 

còn nhận được bằng chứng có thể xác minh làm bằng chứng xác minh. 

Nhà sản xuất ô tô hiện có thể xác minh điều này bằng mật mã với sự trợ 

giúp của sổ cái TSX. Điều này không được thực hiện chỉ một lần, mà tự 

động theo các khoảng thời gian đều đặn. Khi làm như vậy, OEM với tư 

cách là khách hàng cũng được thông báo nếu xác minh tương ứng về PCF 

của một thành phần hết hạn hoặc lẽ ra phải bị người chứng nhận thu hồi 

do những bất thường trong cuộc kiểm toán. 

Quá trình này được thực hiện bởi OEM cho một số lượng lớn các thành 

phần trong sản phẩm của mình - bên thứ 3 được xác minh bất cứ khi nào 

được yêu cầu. Việc tổng hợp các lượng khí thải carbon riêng lẻ, mà chính 

các nhà cung cấp đã lần lượt xác định trên cơ sở thông tin từ các nhà cung 

cấp của họ, tạo thành DNA carbon của phương tiện; chính xác, an toàn và 

có thể kiểm chứng. 

TSX cho phép tổng hợp các PCF chính xác, dựa trên dữ liệu chính và 

động trong khi vẫn duy trì chủ quyền dữ liệu đầy đủ của tất cả các bên liên 

quan. Do đó, SiGREEN cho phép các công ty xác định tiềm năng cải tiến 

chính xác hơn, dẫn đầu các biện pháp dẫn đến thành công dựa trên dữ 

liệu và do đó thúc đẩy quá trình khử cacbon của toàn bộ chuỗi cung ứng 

hiệu quả và hiệu quả hơn. 

Id-Liên minh 

An ninh quốc tế theo quy định của châu Âu 

Để trao đổi dữ liệu, SiGREEN dựa vào hệ thống IDUnion của Châu Âu: 

"một hệ sinh thái mở để quản lý danh tính phi tập trung, có thể được sử 



dụng trên toàn thế giới và dựa trên các giá trị và quy định của Châu Âu." 

(idunion.org). Danh tính của những người tham gia và tính xác thực của dữ 

liệu được xác minh với sự trợ giúp của các khóa kỹ thuật số công khai. 

Chứng chỉ, chẳng hạn như chứng chỉ CO2, có thể được lưu trữ trong ví kỹ 

thuật số, được xác minh và trình bày cho bên thứ ba khi cần thiết. Điều này 

có nghĩa là quản lý danh tính không còn nằm tập trung với một nhóm công 

nghệ, mà thuộc về chính người dùng (Self-Sovereign Identity - SSI). 

Dữ liệu có thể chuyển và tương thích với các mạng quốc tế khác. Cơ sở 

hạ tầng được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện có và cho 

phép sử dụng các bản sắc có chủ quyền trong thị trường chung châu Âu. 

Cấu trúc phi tập trung, tự quản lý dữ liệu nhận dạng, tiết lộ dữ liệu có chọn 

lọc của người dùng và hoạt động của các nút mạng ở châu Âu đảm bảo và 

cải thiện các quyền và hướng dẫn bảo vệ dữ liệu quan trọng của nền kinh 

tế dữ liệu. 


