CHUỖI HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SỐ
VNITO Tech Series
Kết nối Cung cầu Giải pháp Công nghệ số
***
Chủ đề năm 2021: Công nghệ cho bất động sản thời kinh tế số

Bất động sản số và Tòa nhà thông minh

- Thời gian: ngày 15/12/2021
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Rex Sài Gòn, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP.HCM.
Chương trình dự kiến
Chương trình chính

Thời gian
08g30 – 11g30, ngày 15/12/2021 (Thứ tư)

Hội thảo 1: Công nghệ cho Tòa nhà thông minh
08g30 – 09g00

Đăng kí đại biểu và tham quan gian hàng triển lãm
Phát biểu khai mạc của Ban tổ chức - Tặng quà cám ơn nhà tài trợ

09g00 – 09g10

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó giám đốc, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và
Đầu tư TP.HCM (ITPC)
Xu hướng đổi mới sáng tạo số trong bất động sản

09g10 – 09g30

09g30 – 10g15

Ông Phan Tấn Quốc, Phó Giám đốc phòng đổi mới sáng tạo số, KPMG
Việt Nam
Tọa đàm: Giải pháp nào cho Tòa nhà và Khu dân cư thông minh
trong và hậu Covid
Nội dung chính:
- Nhu cầu Tòa nhà và Khu dân cư thông minh để tăng tính tiện lợi
và an toàn cho cư dân
- Nhu cầu của các Tòa nhà và Khu dân cư trung và cao cấp
- Các nhu cầu mới phát sinh trong và hậu Covid
- Các giải pháp công nghệ để đáp ứng các nhu cầu này
- Cách thức triển khai cho Tòa nhà và Khu dân cư mới hoặc hiện
hữu
Tham dự tọa đàm:
- Ông Phí Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Tư vấn CNTT P.A.T, Phó
Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM (HCA)
- Ông Phạm Lê Minh, Giám đốc Điều hành Khối IoT, Công ty Cổ
phần Bóng đèn Điện Quang

-

10g15 – 11g30

Ông Phan Tấn Quốc, Phó Giám đốc phòng đổi mới sáng tạo số,
KPMG Việt Nam
Ông Nguyễn Duy Thành, Chủ tịch HĐQT, Công ty Global Home
- Thành viên sáng lập CLB Bất động sản TP.HCM (HREC)
Bà Thùy Hoàng, Tổng Giám đốc, Sonatus
Điều phối: Ông Trần Phúc Hồng, Phó chủ tịch Liên minh Công
nghệ số Việt Nam (VNITO), Giám đốc điều hành TMA
Innovation

Giới thiệu các giải pháp công nghệ cho tòa nhà thông minh – khu
dân cư thông minh
Bài trình bày số 1: Công nghệ quản lý vận hành tòa nhà thông minh
Ông Đỗ Nguyên Hưng, Phó Tổng giám đốc Khối Dự án, Công ty
Schneider Electric Việt Nam
Bài trình bày số 2: Giải pháp smart building và công nghệ hỗ trợ phòng
chống Covid-19 trong các tòa nhà
Ông Hoàng Minh Thắng, Trưởng phòng Marketing, TMA-Innovation
Bài trình bày số 3: Công nghệ giúp tăng cường trải nghiệm cho cư dân
và khách hàng tiềm năng
Ông Nguyễn Hòa Thọ, Chuyên gia Tư vấn Công nghệ, Công ty
Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
Bài trình bày số 4: Nền tảng công nghệ Bất động sản theo mô hình kinh
tế chia sẻ
Ông Nguyễn Hoàng Đường, Giám đốc Điều Hành - Ban Chiến lược
Phát triển thị trường Miền Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Trực tiếp: Nghỉ giải lao

11g30 – 13g45

Trực tuyến: Video giới thiệu các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực bất
động sản, xây dựng

13g30 – 16g30, ngày 15/12/2021 (Thứ tư)
Hội thảo 2: Bất động sản số - Xu thế mới, Cơ hội mới, Vận hội mới
13g30 – 14g00

Đăng kí đại biểu và tham quan gian hàng triển lãm

14g00 – 14g10

Phát biểu mở màn phiên hội thảo của đại diện Ban tổ chức
Tài sản số - Chìa khóa mở cửa nền Kinh tế số

14g10 – 14g30

14g30 – 15g15

Ông Trần Quý, Viện trưởng, Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam
(VIDE)
Tọa đàm: Làm sao để quản lý tài sản số, bất động sản số trong xu thế
số hóa
Nội dung chính:
- Nhu cầu và xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản.

Làm sao để xây dựng niềm tin đối với các giao dịch bất động sản
trực tuyến?
- Các vấn đề pháp lý ảnh hưởng đến việc chuyển đối số trong lĩnh
vực bất động sản như thế nào?
- Proptech – công nghệ nào cần thiết nhất cho các doanh nghiệp bất
động sản hiện nay
Tham dự tọa đàm:
- Nhà báo Lương Hoàng Hưng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Khoa học
Doanh Nhân Việt Nam - Tổng Biên tập Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ
và Sáng Tạo
- Nhà báo Đỗ Quang Trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Báo Pháp
luật Việt Nam tại TP.HCM - Tổng thư ký Truyền hình Báo Pháp
luật Việt Nam
- Ông Lê Đình Dũng, Chủ tịch Câu lạc bộ Xử lý nợ ngân hàng Chủ tịch Reesoft
- Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Tập
đoàn Meey Land
- Ông Võ Văn Khang, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Hưng Thịnh
- Điều phối: Ông Trần Quý, Viện trưởng, Viện Phát triển kinh tế
số Việt Nam (VIDE)
Bài trình bày 01: Số hóa tài sản trong lĩnh vực bất động sản
Ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm tài sản số, Viện Phát triển
Kinh tế số Việt Nam (VIDE)
-

15g15 – 16g15

Bài trình bày 02: Ứng dụng công nghệ cho môi giới trên hành trình mua
bán nhà đất
Ông Hà Tuấn Khang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Marketing,
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Bài trình bày 03: Đầu tư bất động sản với vốn ít trên nền tảng công nghệ
blockchain
Ông Võ Phi Nhật Huy, Chủ tịch, Công ty Cổ phần Big Invest Group
Bài trình bày 04: Vũ khí cạnh tranh mới dành cho doanh nghiệp Bất động
sản trong thời kỳ công nghệ số
Bà Nguyễn Song Mỹ Hương, Giám đốc Phát triển kinh doanh, Công ty
Cổ phần Dịch vụ Thành Công Software
Bài trình bày 05: Nền tảng tài sản số cho hoạt động đảm bảo tín dụng
trong giao dịch bất động sản
Bà Đào Thị Hằng, Phó Chủ tịch, Công ty Evorich Việt Nam
16g15 – 16g30

Minigame cho khách tham dự
Kết thúc chương trình
https://vnito2021.vnito.org
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The world of your building

~

40%

of the world’s
CO2 emission comes
from buildings1

>

350

natural + man-made
disasters in the world
in 20192

>

30%

of the energy is
wasted in buildings3

~

90%

of our time
is spent indoors4

Source:
1 Architecture 2030, 2020
2 Facts + Statistics: Global catastrophes, Insurance Information Institute, 2020
3 U.S. Environmental Protection Agency, 2020
4 Joseph G. Allen, Healthy Buildings Program, Harvard University, 2019
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The foundation of buildings of the future

Sustainable

Resilient

Hyper-efficient

People-centric

Equipped with flexible
energy assets and
various electric sources

Recover quickly and
bounce back

Seamlessly controlled by
end-to-end digital platform

Designed to be
responsive to people
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Healthy Buildings
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Bringing people back together
with healthy buildings
Over 50% of employees miss human interaction
90%

83%

Are excited about reuniting
with their colleagues

Desire face to
face interaction

82%

64%

Now have a greater
appreciation for onsite
company culture

Are excited about
accessing office based
tools and resources

Source: Margulies Perruzzi, “Covid-19 and the Future of the Workplace- Where do we go from here?” April 20, 2020
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Why healthy buildings matter
Investing in healthy buildings delivers measurable ROI in core areas:

3.5

101% increase

fewer sick
days/employee

in cognitive scores in
well-ventilated environment

Lower

Higher

health insurance
costs

employee confidence
and loyalty

20% rental
premium potential

Opportunity to be differentiated
for health and well-being: WELL,
Fitwel and RESET certifications

Source: “Buildings Emerge as Drivers of Health and Profits”, Corporate Real Estate Journal, 23 October 2017
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Diagnosing healthy buildings
How can you improve the health score of your building?

Air Quality

Air Movement

Temperature

Humidity

(CO2 and VOCs)

60

Noise

Lighting

70

80

Cleanliness
H

L
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Healthy buildings solutions

Maximize
Space
Efficiency

Enhance
Occupant
Well-being

Improve
Employee
Experience

Reduce
Operating
Costs
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Maximize space efficiency
Measure utilization & people-count across different spaces in real-time & patterns
Ensure safe distancing

Monitor occupancy levels

Monitor occupancy levels in real-time
and determine if desks, offices &
rooms are practicing safe distancing.

Set capacity thresholds for room,
floor or building level to know when
the occupancy is exceeding limits.

Adapt office layout

Analyze how occupants are using
individual & collaborative spaces to
adapt the workplace mix of spaces.

© 2021 Schneider Electric, All Rights Reserved | Page 9

Enhance occupant well-being
Mitigate health risks & foster peace of mind for occupants
Confirm optimal humidity

Ensure optimal humidity levels and
meet recommended health building
range prescribed by ASHRA & EPA.

Check air circulation

Confirm adequate air circulation
across building, monitor CO2 & VoC
levels where employees gather.

Monitor rise of VoC

Ensure adequate cleaning
through indirect VoC monitoring
and maintain odor levels.

© 2021 Schneider Electric, All Rights Reserved | Page 10
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Enhance occupant well-being
Mitigate health risks & foster peace of mind for occupants
Enable touchless light control

Reduce the spread of viruses and
bacteria over switches many
people would otherwise touch daily.

Self-Disinfect Surfaces

Protect against germs and bacteria in
order to prevent transmission through
self-disinfecting switch surfaces which
provide long-term and reliable protection.

© 2021 Schneider Electric, All Rights Reserved | Page 11

Improve employee experience
Streamline communications & access to services
Drive more effective and
direct communications

Simplify access to digital
tools and information

Inform your workforce on latest company
updates & selectively notify employees
based on role or teams in the org.

Enable access to critical digital services
in a unified app, for teams rotating back
into office and those working from home.

Navigate the new office
post COVID-19 policy

Provide a view of occupancy levels
& available spaces across each floor
& help navigation to spaces easily.

© 2021 Schneider Electric, All Rights Reserved | Page 12

6

12/13/2021

Reduce operating costs
Measure utilization & people-count in real-time to adjust FM services
Smart Cleaning

Direct cleaning resources to focus on
only utilized areas & clean amenities
after usage crosses set thresholds.

Optimize HVAC & Energy

Analyze target vs actual occupancy
levels to change set-points for HVAC &
reduce energy consumption.

Manage Amenities

Adapt interim policies of facility usage for
cafeteria, gym, break-out areas based on
usage patterns.

© 2021 Schneider Electric, All Rights Reserved | Page 13

Reduce operating costs
Better manage and optimize your HVAC systems
Reduce the number of
site inspections

Reduce site engagement
by up to 70%

Ensure optimum
performance & compliance

By automating software and remote
function PPM checks reduce the number
of physical site inspections, without
reducing the planned maintenance.

Monitor the real world performance of HVAC
equipment against a digital twin to identify where
intervention is required. This approach can reduce
the site required engagement by up to 70%.

Comparison of actual plant operation against
design specification gives ensures optimum
performance and compliance to design.

© 2021 Schneider Electric, All Rights Reserved | Page 14
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The healthy building journey

Maximize
space efficiency
6’

Enhance
occupant well-being

Manage proper social distancing
in real time across your facility

Keep them safe and productive

Improve
employee experience

Reduce
facility operating costs
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Giải pháp Smart Building &
Công nghệ hỗ trợ phòng – chống COVID 19
trong các tòa nhà, cửa hàng

1

Tổng quan về TMA Innovation

2

Các giải pháp tiêu biểu của TMA trong
lĩnh vực Proptech & Smart Building

3

Giải pháp Smart Building & công nghệ
hỗ trợ phòng – chống COVID 19 trong
các tòa nhà, khu dân cư

1

2

1
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Công nghệ 4.0 thành phổ dụng
Nền tảng vững mạnh từ Tập đoàn Công nghệ TMA
Công ty
100% VN

3.000 kỹ sư

24 năm
(1997-2021)

Khách hàng từ 30 nước

 Top 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp 4.0
 Top 10 doanh nghiệp AI & IoT
 Top 10 doanh nghiệp Fintech

4
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T-Check, T-Pass:
Công nghệ hỗ trợ phòng – chống COVID 19
trong các tòa nhà, khu dân cư, cửa hàng

TOP 10 giải pháp phòng chống COVID - TPHCM

GIẢI PHÁP SMART BUILDING TIÊU BIỂU
1. GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RA VÀO KHÔNG CHẠM
TMA Building Access Control
• Kích hoạt đóng/ mở cửa tự động bằng: Face ID, QR Code,
Video Call, thẻ từ NFC, v.v.
• Kiểm tra khẩu trang, thân nhiệt, thẻ xanh COVID

Tòa nhà văn phòng/
siêu thị/ địa điểm công cộng

Tòa nhà chung cư/
Khu đô thị

2. GIẢI PHÁP AI CHO CAMERA

Nhận dạng khuôn mặt, khẩu trang
Cảnh báo người vào khu vực
nguy hiểm/ cấm
Đếm người, cảnh báo đám đông,
tụ tập, không giãn cách

• Chấm công
• Quản lý cuộc hẹn, nhận
diện & chào đón khách
• Quảng cáo, khảo sát khách

• Ứng dụng cư dân
• Quản lý ra vào chung cư
• Kênh truyền thông, quản lý cư dân

Cảnh báo an toàn – an ninh
Nhận diện xe, biển số xe

6
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Thực trạng: Khai báo y tế, Kiểm tra Thẻ xanh Covid

Quá tải, tốn kém nhân
lực kiểm tra
Ùn tắc, dễ lây nhiễm chéo
Người dùng lúng túng với nhiều
ứng dụng thẻ xanh khác nhau
Giả mạo thẻ xanh/ Kiểm tra không
kỹ bằng mắt thường
7

Nhu cầu của các tòa nhà,
doanh nghiệp, chung cư:
Thiết bị đơn giản, triển khai nhanh

Đáp ứng giai đoạn dịch bệnh và sau dịch
8
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1. T-Pass: Giải pháp kiểm tra QR thẻ xanh COVID tự động
• Kiểm tra được QR các ứng dụng thẻ xanh:

• Tự động kiểm tra thông tin
• Mũi tiêm,
• Khai báo y tế,
• Xét nghiệm COVID, v.v.
Tốc độ 0.5-2 giây / 1 người
• Kích hoạt đóng mở cửa tự động, đèn LED
xanh/ đỏ từ xa, phát loa cảnh báo
• Web quản lý trực quan, theo dõi, thống kê
lịch sử ra vào chi tiết kèm hình ảnh
9

2. T-Check Plus: Thiết bị Kiểm tra thẻ xanh & Kiểm
soát ra vào đa năng

Thiết bị T-Check

Hệ thống quản
lý trung tâm từ xa

10
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Quy trình sử dụng đơn giản, nhanh chóng
Bước 1:
Đo thân nhiệt,
Kiểm tra khẩu trang

Bước 2:
Kiểm tra thẻ xanh

11

Web quản lý

12
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13

Tính năng tùy chọn bổ sung

14

7
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Có thể triển khai nhanh - Plug & Play

15

Ứng dụng dài hạn
Sau mùa dịch, có thể tiếp tục sử dụng thiết bị cho các
nghiệp vụ quản lý ra vào khác  Tối ưu vốn đầu tư
Nhận diện khách-nhân viên-người lạ. Chấm công

Khai báo thông tin khách tự động
Cấp phép ra vào, quản lý thời gian check-in, check-out
Kiosk quảng cáo, khảo sát khách hàng
16
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Đang được ứng dụng rộng rãi tại:

17
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Ba giai đoạn có sự tham gia nổi bật của công nghệ số

Công nghệ tăng cường trải nghiệm cư dân & khách hàng

Triển khai hạ tầng
cho sản phẩm BĐS

Bán và giới thiệu
sản phẩm BĐS

Vận hành
sản phẩm BĐS

1
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TỪ GÓC ĐỘ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Xu hướng trong các sản phẩm BĐS cao cấp

• Xu hướng của tất cả các ông lớn BĐS
• Mang đến dữ liệu chưa bao giờ có

2
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Trải nghiệm cư dân & khách hàng tiềm năng
WHAT?

WHERE?

WHEN?

HOW?

Phần mềm quản lý căn hộ phục vụ cư dân

Phần mềm cư dân
•
•
•
•
•
•

Thông tin căn hộ
Thông tin khu đô thị
Bản đồ số
Thanh toán phí
Quảng cáo
Phân tích dữ liệu

3

12/13/2021

Phần mềm phục vụ cho cư dân và khách hàng tiềm năng
Bộ tính năng khách hàng
•
•
•
•
•
•
•
•

Lịch trình
Bản đồ số
Thông tin, tin tức sự kiện
Quảng cáo
eKYC
QR Code
Mã số dự thưởng
Thông báo

Bộ tính năng supporter
•
•
•
•
•

Check in/ check out
Kiểm tra thông tin khách
Đăng ký thông tin khách
Chat hỗ trợ
Hỗ trợ đặt xe điện

TỪ GÓC ĐỘ NHÀ QUẢN LÝ

4
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Trung tâm điều hành

Tai nạn

Vào/ra

Chiếu sáng

PCCC

POS

GYM

Sự kiện

Bus

Trung tâm điều hành hiện đại
• Quản lý
• Theo dõi
• Cung cấp dịch vụ

Một platform công nghệ

Bộ não của khu đô thị
• Tích hợp công nghệ
• Theo dõi tổng thể
• Điều khiển mức cao

5
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Các bộ giải pháp con được tích hợp trên 1 trục chính

Camera AI

Quản lý tòa nhà

Door

Shop

Bus

Swimming

RFID Card

App Account

Bản đồ số

Đỗ xe

Resident Management
Software

Parking

Map

Restaurant

Library

Face ID

One-Pass ++ Framework
Camera

Quản lý vào ra

Gateway

Card Reader

Smarthome

EcoSystem

Hệ sinh thái công nghệ

Hệ sinh thái bất động sản

6
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Người đồng hành

Tư vấn tổng thể
&
Tích hợp tổng thể

HỎI ĐÁP
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2
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3
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4
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TÀI SẢN SỐ
CHÌA KHÓA MỞ CỬA NỀN
KINH TẾ SỐ

TS.
TS.Trần
TrầnQuý
Quý
Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam

1

Tài sản – Tài Sản Số
Tài sản – Tài sản số theo góc nhìn Pháp lý

Tiêu điểm
Tài Sản Số - Chìa Khóa Mở
Cửa Nền Kinh Tế Số

Ứng dụng Tài sản số vào Doanh nghiệp
Các ứng dụng trong Doanh nghệp

Ứng dụng trong bất động sản
Ứng dụng Tài sản số vào Thị trường Bất động sản số

 Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam

2
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- Là một tài nguyên có giá trị kinh tế được sở hữu
hoặc kiểm soát bởi một cá nhân, công ty hoặc quốc
gia với hy vọng sẽ mang lại lợi ích trong tương lai.

Tài sản - Asset

Tài sản?

- Tài sản được mua để làm tăng giá trị của công ty
hay mang lại lợi nhuận cho hoạt động của công ty.
Một tài sản có thể được xem như là thứ có thể tạo ra
dòng tiền, bất kể đó là thiết bị sản xuất của công ty
hoặc căn hộ đi thuê của cá nhân.
- Tài sản là vấn đề trung tâm, cốt lõi của mối quan
hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật nói riêng.
“Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài

Bộ Luật Dân sự 2015? sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và
động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành
3
trong tương lai”.

- Tài sản số (Digital Asset) –
hoặc tài sản kỹ thuật số là
Tài sản số - Digital Asset tài sản phi hữu hình được
tạo ra, sử dụng trong giao
dịch và lưu trữ ở định dạng
kỹ thuật số. Trên nền tảng
của blockchain, tài sản kỹ
Tài sản số? thuật số bao gồm tiền điện
tử và mã token
Tài sản số ở các nước?

- Nhật Bản
- Thái Lan
- Malaysia
- Úc

- Mỹ
- Thụy Sĩ
- Liên Minh Châu Âu
- Singapore
4
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Tài sản số - Digital Asset

Số hóa
Tài sản
Ưu điểm Số hóa tài sản?

Quá trình số hóa tài sản tạo ra cầu
nối giữa tài sản trong thế giới thực
và quá trình giao dịch, lưu trữ và
chuyển giao của chúng trong thế
giới kỹ thuật số trên nền tảng số cụ
thể là công nghệ Blockchain.
Số hóa tài sản có thể biến hầu hết mọi nội
dung, thực hay ảo, thành một mã thông báo
kỹ thuật số (Digital Token)
5

BẢNG
THỐNG KÊ
VỀ NẮM
GIỮ
CRYPTO
Source: Triple A,
“Global Crypto
Adoption,” TripleA.io, Triple A
Technologies Pte.
Ltd., 2021.

6

3

12/13/2021

7

DANH MỤC TÀI SẢN SỐ Ở CÁC QUỐC GIA

8
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ĐỘ SẴN SÀNG TÀI SẢN SỐ Ở VIỆT NAM
QĐ 1813/QĐ-TTg 28/10/2021

QĐ 942/QĐ-TTg 15/6/2021
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ĐỘ SẴN SÀNG TÀI SẢN SỐ Ở VIỆT NAM
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ĐỘ SẴN SÀNG TÀI SẢN SỐ Ở VIỆT NAM

11

Quá trình số hóa “tạo” Tài sản số

12
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Quá trình số hóa Tài sản thực sang Tài sản số

 Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam

13

Số hóa cổ phần Doanh Nghiệp
Sử dụng token phát hành trái phiếu.

14
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Số hóa cổ phần
Doanh Nghiệp

Hiện trạng & Nhu cầu
 Doanh nghiệp mới thành lập.

 Các doanh nghiệp khởi nghiệp.
 Công ty nhỏ chưa đủ điều kiện lên sàn chứng khoán.
 Doanh nghiệp khó khăn trong việc quản lý cổ phần,
 Cổ đông khó chuyển nhượng cổ phần.
 Khó khăn trong việc kêu gọi vốn.

15

Số hóa cổ phần
Tài sản số có thể phát triển mạnh mẽ
như một sự bổ sung cho các tài sản
“truyền thống” hiện tại trong thế giới
tài chính cho phép các công ty nhỏ
hơn tiếp cận với nguồn tài chính thị
trường vốn
Số hóa cổ phần doanh nghiệp
 Dể dàng quản lý, theo dõi.
 Cổ đông có thể nhanh chóng kiểm tra tỷ lệ sở hữu cổ
phần một cách minh bạch
 Dể dàng chuyển nhượng với nhau hoặc công ty thu
hồi về theo cam kết.
 Công ty có thể sử dụng cổ phần đã số hóa để thưởng
cho nhân viên, trả hoa hồng, trả cổ tức…

16
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Trái phiếu
Sử dụng token phát hành trái phiếu.
17

Phát hành trái phiếu
Phát hành trái phiếu bằng tài sản số
 Số hóa phát hành trái phiếu đề kêu gọi vốn.
 Dể dàng quản lý theo dõi.
 Dể chuyển nhượng, thu hồi, thanh lý.
 Thưởng cho cổ đông, nhân viên…
18
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Token hóa tài sản
Ứng dụng trong bất động sản
19

Bất động sản
Hiện trạng & nhu cầu
Do bất động sản có giá trị lớn khó chia tách.
Nhu cầu tham gia đầu tư chung cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Không chuyển nhượng online được.
20
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Token hóa bất động sản
 Khi số hóa bất động sản là sử dụng blockchain để gán
giá trị tài sản vào token.
 Ví dụ phát hành số lượng token tương ứng với diện tích
thửa đất. Mỗi một token tương ứng 1 met vuông.
 Nhà đầu tư nhỏ sẽ tham gia tương ứng và nhận bằng
token.
 Doanh nghiệp đảm bảo quản lý về sổ sách và khai thác
thửa đất.
 Khi kết thúc chu kỳ đầu tư sẽ thanh toán chi lãi theo
tỷ
22
lệ nắm giữ lượng token tương đương với m2 đất.
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Ưu & Nhược điểm
Ưu điểm

 Phát hành nhanh chóng an toàn.
 Chia tài sản thành các gói nhỏ --> nhà đầu tư nhỏ dễ tham
gia.
 Tăng tính thanh khoản.
 Có thể tham gia đầu tư online, nhanh chóng.

Nhược điểm
 Pháp luật chưa rõ ràng.
 Doanh nghiệp thực hiện việc token hóa phải cung cấp thông
tin pháp lý và ký hợp đồng đảm bảo để bảo vệ nhà đầu tư.
23
 Dễ trở thành lừa đảo nếu chủ đầu tư cố lừa nhà đầu tư nhỏ.
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PHÁT TRIỂN SỐ HÓA TRONG
BẤT ĐỘNG SẢN

13
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HỢP ĐỒNG THÔNG MINH

27
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TÀI CHÍNH TRUYỀN THỐNG
HAY TÀI CHÍNH PHI TẬP TRUNG

29

CẢM ƠN!
VIỆN PHÁT TRIỂN
KINH TẾ SỐ VIỆT NAM

TS.
TS.Trần
TrầnQuý
Quý
tranquy@vide.vn – 096 96 96 000

30
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Tran Quoc Viet

quocviet.dtvt@gmail.com, (+84) 39 953 1567

metaDAP
Nền Tảng Số Hóa Tài Sản
(Digital Asset Platform)

Version 1.1 Dec 15, 2021
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Bối cảnh – Chuyển đổi mô hình kinh tế trong thời đại số

Chưa có mô hình kinh
doanh đột phá trong lĩnh
vực Bất Động Sản

Confidentiality Notice: This document is confidential and contains proprietary information and intellectual property of the author. Neither this document nor any of the information contained herein may be reproduced or
disclosed under any circumstances without the express written permission of the author. Please be aware that disclosure, copying, distribution or use of this document and the information contained therein is strictly prohibited.
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Tran Quoc Viet
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quocviet.dtvt@gmail.com, (+84) 39 953 1567

Bối cảnh – Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ
Quyết định số 999 TTg

Quyết định số 1813 TTg

Confidentiality Notice: This document is confidential and contains proprietary information and intellectual property of the author. Neither this document nor any of the information contained herein may be reproduced or
disclosed under any circumstances without the express written permission of the author. Please be aware that disclosure, copying, distribution or use of this document and the information contained therein is strictly prohibited.
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Bối cảnh – Vấn đề trong thị trường sản Bất động sản

• Giá trị tài sản cao
=> Sân chơi chỉ phù hợp với những cá nhân/tập thể có tài sản tích lũy lớn

• Chơ chế phức tạp và offline
=> bất tiện, phải thanh toán nhiều loại phí trung gian
=> Đẩy tổng chi phí của giao dịch lên cao => người dùng chịu thiệt
• Thanh khoản thấp
=> Dòng tiền chậm => hạn chế sự phát triển kinh tế
• Rủi ro
=> Phần lớn thị trường là nhà đầu tư cá nhân,
Chính họ tự thẩm định thông tin, tài sản => bị lừa đảo

Confidentiality Notice: This document is confidential and contains proprietary information and intellectual property of the author. Neither this document nor any of the information contained herein may be reproduced or
disclosed under any circumstances without the express written permission of the author. Please be aware that disclosure, copying, distribution or use of this document and the information contained therein is strictly prohibited.
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Tran Quoc Viet

quocviet.dtvt@gmail.com, (+84) 39 953 1567

metaDAP – Giải pháp cho thị trường bất động sản

2

• Chia nhỏ giá trị (Tokenization) => Giá rẻ => Sân chơi cho mọi người
• Giao dịch Online => thuận tiện, loại bỏ trung gian => Người dùng hưởng lợi
• Giá rẻ + Onine = Thanh khoản cao => dòng tiền nhanh => Kích thích kinh tế phát triển
• Rủi ro thấp => Tài sản được thẩm định bởi chuyên gia =>Tin cậy
Thế giới thực

Không gian số

metaDAP
Tài sản

- Sàn giao dịch
- Cơ quan có chức năng
- Sandbox

Token đại diện giá trị Tài sản

Confidentiality Notice: This document is confidential and contains proprietary information and intellectual property of the author. Neither this document nor any of the information contained herein may be reproduced or
disclosed under any circumstances without the express written permission of the author. Please be aware that disclosure, copying, distribution or use of this document and the information contained therein is strictly prohibited.
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quocviet.dtvt@gmail.com, (+84) 39 953 1567

metaDAP – giải pháp Pháp lý trong không gian số

Giới hạn giao dịch: Giao dịch chỉ thành công khi các định
danh đã được xác minh (KYC) => chống ẩn danh (AML)

Truy xuất nguồn gốc giao dịch: Lịch sử giao dịch ứng
với mỗi định danh được lưu trữ an toàn và dễ dàng kiểm
tra nhanh chóng

Token đại diện
giá trị Tài sản

Thuế: Tự động tính thuế, phí trên mỗi giao dịch ứng với
qui định hiện hành của khung thử nghiệm Sandbox

Confidentiality Notice: This document is confidential and contains proprietary information and intellectual property of the author. Neither this document nor any of the information contained herein may be reproduced or
disclosed under any circumstances without the express written permission of the author. Please be aware that disclosure, copying, distribution or use of this document and the information contained therein is strictly prohibited.
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Tran Quoc Viet

quocviet.dtvt@gmail.com, (+84) 39 953 1567

Thank You
Q&A
Contact Information:
Tran Quoc Viet
(+84) 39 953 1567
quocviet@vide.vn
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NỀN TẢNG TÀI SẢN SỐ
CHO HOẠT ĐỘNG
ĐẢM BẢO TÍN DỤNG
GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
Đào Thị Hằng
Phó Chủ tịch - Evorich VietNam

Ms. Đào Thị Hằng
• Phó Chủ tịch – Chương trình Liên kết Cộng đồng
• EVORICH VIETNAM

www.evorich.vn

daohang@evorich.vn
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EVORICH - là một nền tảng
phát hành Security Token – 1
mãng trong lĩnh vực về Tài
Sản Số
https://evo.rich/vi/

World Crypto UniT
WCRU
© EVORICH Confidential 2021

Hệ thống thanh toán GUPay là một nền tảng trao đổi Tài Sản Số dựa trên
Blockchain tiên tiến, với nhiều chức năng triển vọng. Hệ thống cung cấp các dịch vụ
thực hiện hoạt động tài chính hoàn thiện và hoàn hảo nhất về mặt kỹ thuật:

www.globalunitpay.ch

TIỀN PHÁP ĐỊNH:
- Chuyển tiền đến đi
trong tức khắc,

TIỀN MÃ HÓA:
- Trao đổi Tài sản số

CÁC TÀI SẢN CHƯA ĐƯỢC NIÊM
YẾT TRÊN SÀN (OTC)
- mua/bán kim loại quý

GUPay cũng sẽ cung cấp các thẻ ngân hàng có
thương hiệu của họ:

•
•
•
•

Thẻ Global Unit Pay VIRTUAL
Thẻ ghi nợ vật lý Global Unit Pay STANDARD
Thẻ Global Unit Pay GOLD
Thẻ Global Unit Pay PLATINUM

Cổng thanh toán duy nhất mà bạn cần.
Thực hiện giao dịch, nhận thanh toán.
Mọi nơi trên thế giới, 24/7.

© EVORICH Confidential 2021
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UGPay Group AG được đăng ký tại Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa
Kỳ và được thành lập doanh nghiệp tại Thụy Sĩ. Đây là một dự án sáng tạo mở
ra cánh cửa để tất cả mọi người có thể trở thành đồng sở hữu của Danh mục
đầu tư toàn cầu.

https://ugpay.group/

CÁC TÀI SẢN CHÍNH TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ

Khai thác vàng

Ngành công
nghiệp điện ảnh

© EVORICH Confidential 2021

Giao thông
vận tải sáng tạo

Học viện
Nhà đầu tư
tư nhân

Sản xuất sợi
bazan

Sản xuất kim
cương

Bất động sản

Các thị trường
chứng khoán và
tiền mã hóa

World Crypto Unit - WCRU

NDE – New Digital Evolution
NỀN TẢNG TÀI SẢN SỐ CHO HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO
TÍN DỤNG TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG
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NDE làm được những gì
NDE hay Đảm bảo kỹ thuật số, sử dụng nền tảng Tài sản số dựa trên
blockchain và hợp đồng thông minh, đưa ra giải pháp đảm bảo tín
dụng cho các công ty và gia đình, giúp giảm thiểu các vấn đề khủng
hoảng kinh tế và những phức tạp xã hội toàn cầu vốn đã trở nên tồi tệ
hơn trong đại dịch.

www.nde-evo.com

NDE hướng đến những vấn đề gì
NDE là một nền tảng tài sản số giúp giải quyết các vấn đề
liên quan đến xã hội và kinh tế cho những người tham gia:
1. Rủi ro không thanh toán được (không được chi trả)
trong thương mại và mất khả năng thanh toán đối với các
tổ chức tín dụng;
2. Việc bị từ chối tiếp cận tín dụng đối với các công ty và
cá nhân làm ảnh hưởng đến dữ liệu thông tin về chấm
điểm tín dụng;
3. Sự thiếu kiến thức của các doanh nghiệp và cá nhân
về sự phát triển kỹ thuật số của nền kinh tế và tài chính
hoặc sự phi tập trung, các token, tiền điện tử, v.v.

www.nde-evo.com
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Các đảm bảo kỹ thuật số NDE – những yêu cầu
NDE tính những thứ sau:
•

Token của các tài sản

•

Lịch sử sở hữu

•

% sử dụng làm đảm bảo trên
tổng số token

•

lịch sử và việc niêm yết các
token
trên
thị
trường
(CoinMarketCap)

www.nde-evo.com

Các dịch vụ bạn có thể được hưởng lợi từ
Các dịch vụ được cung cấp
với NDE có khả năng:
• Chi trả cho các tiện ích khác
nhau
• Cho thuê ô tô, máy móc và
công cụ sản xuất
• Cho thuê tài sản (nhà ở,
kho công nghiệp, v.v...)
• Mua hàng hóa và dịch vụ
• Nhận các khoản vay, thế
chấp, trợ cấp và bảo lãnh vì
lợi ích của các bên thứ ba.
www.nde-evo.com
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NDE mang lại những điều gì và cách hoạt động
NDE cung cấp
⮚ Dịch vụ đào tạo công nghệ kỹ thuật số (giấy phép M-A-B-CD-E)
⮚ Các công cụ để tạo ra bảo đảm tự động trên blockchain (hợp
đồng thông minh) giữa:
⮚ Cá nhân với công ty (hoặc các cá nhân khác)
⮚ Cá nhân và công ty với ngân hàng và tổ chức tài chính
Hợp đồng thông minh có thể được ký kết
⮚ Giữa cá nhân và cá nhân (C2C)
⮚ Giữa công ty và công ty (B2B)
⮚ Giữa các công ty và cá nhân (B2C)
⮚ Giữa các công ty tư nhân và ngân hàng tài chính
www.nde-evo.com

Ví dụ về THUÊ bất động sản với NDE
CÁ NHÂN hoặc CÔNG TY nắm giữ token

⮚ Mua Giấy phép và tạo Xếp hạng kỹ thuật số
của riêng bạn.
⮚ Sử dụng các token vào việc staking để nhận
được nhiều hơn.

Hợp đồng
thông minh

⮚ Thuê nhà (hoặc nhà kho) bằng cách sử
dụng một phần các token làm tài sản thế
chấp.
⮚ Việc staking token giúp trả tiền thuê nhà.
www.nde-evo.com
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THẾ CHẤP NHÀ với việc đánh giá chủ quan theo cách truyền thống
Những người trẻ muốn
MUA MỘT NGÔI NHÀ

kinh nghiệm làm việc
+ xếp hạng ngân
hàng yêu cầu = 5/6
NĂM

CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH

YÊU CẦU THẾ
CHẤP để mua nhà

CẤP KHOẢN VAY CÓ THẾ CHẤP
(hy vọng là được như vậy) nhưng
thường được ký bởi người bảo
lãnh

www.nde-evo.com

VIỆC THẾ CHẤP cùng với xếp hạng kỹ thuật số khách quan
Những người trẻ muốn
MUA MỘT NGÔI NHÀ

Nắm Giữ TOKEN và
Giấy phép A
Tạo XẾP HẠNG - từ 1
đến 3 năm

STAKING

CẤP KHOẢN
VAY CÓ THẾ
CHẤP NGAY
LẬP TỨC

HỢP ĐỒNG THÔNG
MINH

www.nde-evo.com
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Bạn có thích dự án bạn đã xem không?

Hãy tham gia và cùng
HÀNH ĐỘNG nào!
Ms. Đào Thị Hằng
Evorich Vietnam
091 139 92 66
vangiang.bacgiang@gmail.com
daohang@evorich.vn
www.nde-evo.com
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ĐẦU TƯ DỰ ÁN

BIG TÂY NINH

QUY ĐỔI SẢN PHẨM

CÁC TÒA NHÀ CHO THUÊ

