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1. Giới thiệu 
Chúng ta đã dần quen thuộc với Bitcoin và Blockchain, dù với thái độ nghi ngờ, ác cảm 

hay công nhận thì chúng cũng đang dần đi vào đời sống. Công nghệ Blockchain vẫn còn 

cần được cải thiện.  

 

1.1. Các vấn đề nền tảng BLOCKCHAIN hiện nay 

a. Khối lượng giao dịch 

Khối lượng giao dịch có thể xử lý trong một đơn vị thời gian là một trong những vấn đề 

lớn nhất các nền tảng blockchain hiện tại đang đối mặt. Thời gian xử lý trung bình của 

bitcoin là 7 giao dịch mỗi giây. Thời gian xử lý giao dịch trung bình của Ethereum là 15 

giao dịch mỗi giây. Tốc độ xử lý này đều rất khiêm tốn so với khả năng xử lý 24,000 giao 

dịch mỗi giây của VISA.   

Vào tháng 12/2017 ứng dụng đơn giản CryptoKitties vận hành đã làm chậm tốc độ xử lý 

của Ethereum và tăng chi phí giao dịch chóng mặt. Cũng vào tháng 12/2017, khối lượng 

giao dịch bitcoin tăng đột biến do hệ quả của cơn sốt giá khiến tốc độ xử lý của toàn bộ 

hệ thống bị chậm lại và chi phí giao dịch cũng tăng đáng kể.  

Do vậy, tình trạng chung của các nền tảng blockchain hiện nay là khi khối lượng giao 

dịch tăng nhanh chóng sẽ khiến chi phí tăng và đồng thời cũng làm chậm thời gian xử lý 

giao dịch.   

 

b. Thời gian tạo khối 

Thời gian tạo khối trung bình – tức thời gian xử lý giao dịch của bitcoin trung bình là 10 

phút. Thời gian tạo khối trung bình của Ethereum là từ 10 – 20 giây. Điều này đồng nghĩa 

với việc đó cũng là thời gian cần thiết để giao dịch được thực hiện.   

 

c. Chi phí giao dịch 

Chi phí giao dịch của Bitcoin vào thời điểm tháng 12/2017 đạt mức kỷ lục 55 USD, cũng 

thời điểm đó, chi phí giao dịch của Ethereum cũng đạt mức kỷ lục là 1 USD. Hiện con số 

này đã giảm xuống còn 1.36 USD và 0.46 USD. Nguyên nhân do số lượng máy tính (node) 

xử lý các giao dịch là hạn chế, trong khi số lượng giao dịch tăng lên chóng mặt, do đó chi 

phí xử lý giao dịch bị đội lên rất cao. Các nhà đầu tư bitcoin phải chấp nhận mức phí 

cao, do nếu đặt mức phí thấp thì giao dịch của họ có thể bị giữ lại tới vài tháng mới được 

xử lý. Các giao dịch với mức phí cao luôn được ưu tiên để xử lý trước. Chi phí sử dụng cao 

dẫn đến blockchain vẫn còn là một rào cản để có thể đi vào ứng dụng sâu rộng trong 

đời sống. Nó cũng hạn chế các lập trình viên trong việc xây dựng các ứng dụng miễn phí. 

Cũng giống như các website và mobile app hiện nay, người dùng rất cần tiếp cận và sử 

dụng miễn phí. Cũng giống như mạng internet, công nghệ blockchain cũng cần hỗ trợ 
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các ứng dụng miễn phí – điều này sẽ giúp blockchain được ứng dụng rộng rãi, giúp các 

lập trình viên và doanh nghiệp tạo ra nhiều dịch vụ mới có giá trị, thay vì yêu cầu người 

dùng trả phí để sử dụng mạng blockchain. 

 

d. Thuật toán đồng thuận 

Việc sử dụng cơ chế đồng thuận proof-of-work khiến các máy tính phải cạnh tranh nhau, 

tốn nhiều công suất tính toán và điện năng. Hiện nay chi phí xác thực cho các giao dịch 

của bitcoin đã vượt lượng điện tiêu thụ của một thành phố trung bình, gây nên sự lãng 

phí lớn.  

 

e. Giao dịch cross-chain 

Hiện các nền tảng blockchain hiện nay chưa có chức năng thực hiện các giao dịch giữa 

các blockchain khác nhau (cross-chain asset transfer). Việc giải quyết vấn đề giao dịch 

tài sản giữa những blockchain khác nhau là chìa khóa để tăng tính ứng dụng của công 

nghệ blockchain.   

 

f. Kích cỡ block 

Tốc độ xử lý giao dịch của VISA trong năm 2015 là xấp xỉ 92 triệu giao dịch, nếu chuyển số 

lượng này sang blockchain, nó sẽ ngốn bộ nhớ cần lưu trữ lên tới 47 TB. Điều này vượt 

quá giới hạn lưu trữ của các máy tính thông thường. 

 

g. Thân thiện với người dùng 

Các blockchain hiện nay đều khá phức tạp trong việc sử dụng, hầu hết chỉ dành cho 

những người dùng có kiến thức về blockchain thay vì người dùng phổ thông. Ví dụ, việc 

lập trình hợp đồng thông minh bằng ngôn ngữ lập trình Solidity trên blockchain 

Ethereum khá phức tạp và không dành cho tất cả mọi người.   

Để thu hút thêm nhiều người dùng, các nền tảng blockchain hiện nay cần trở nên đơn 

giản và thân thiện với người sử dụng tương tự như các website và mobile app phổ biến 

hiện nay.  
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2. IZIChain là gì? 

IZIChain là một nền tảng Public Hybird Blockchain siêu liên kết cung cấp giải pháp 

Blockchain chuyên sâu cho thị trường tài chính và đời sống xã hội. IZIChain cho phép 

người dùng tương tác với các hợp đồng thông minh, tham gia vào quá trình hoàn thiện 

hợp đồng thông minh qua cơ chế AI, Big Data và vận hành các ứng dụng tài chính chạy 

trên nền tảng Blockchain như số hóa tài sản, giao dịch tài sản số, phát hành và giao dịch 

các khoản vay. Các cá nhân và tổ chức đều có thể phát triển và cung cấp các ứng dụng 

tài chính độc lập trên nền tảng Blockchain của IZIChain. 

 

3. Ứng dụng của IZIChain 

IZIChain sẽ thay đổi toàn bộ cách thị trường tài chính đang vận hành thông qua việc số 

hóa các tài sản tài chính và tài sản thực thông qua nền tảng Blockchain của IZIChain. 

Thị trường tài chính IZIChain hướng tới gồm hai cấu phần chính:  

 

+ Thị trường tài sản tài chính:  bao gồm các chứng khoán vốn, chứng khoán có thu nhập 

cố định, chứng chỉ quỹ và phương tiện thanh toán.  

 

+ Thị trường tài sản hữu hình và vô hình:  bao gồm hàng hóa, bất động sản, máy móc 

thiết bị cùng các tài sản hữu hình khác; ý tưởng kinh doanh, bản quyền công nghệ, 

thương hiệu… 

 

Phương tiện thanh toán 
 

 Tài sản số được đảm bảo 

bằng tiền pháp định 

Chứng chỉ quỹ 

 Quỹ hỗ tương (mutual funds) 

 Quỹ ETF  

 Quỹ phòng hộ (hedge funds) 

 Chứng khoán có tài sản đảm 

bảo (asset-backed securities)  

Chứng khoán vốn 

 Cổ phiếu thường (common 

stock) 

 Cổ phiếu ưu đãi (preferred 

stock) 

 Quyền chọn mua (warrants) 

 Token  

Chứng khoán có thu nhập cố định 

 Khoản vay (loans) 

 Trái phiếu (bonds) 

 Cho thuê tài chính (financial 

lease) 

 Khoản vay chuyển đổi 

(convertible debts) 

Tài sản 
tài chính 
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Các tài sản hữu hình khác 

Bất động sản (real estate) Hàng hóa (commdities) 

Máy móc thiết bị (machinery) 

Tài sản 
hữu hình 

Tài sàn vô hình khác 

Bản quyền mô hình công nghệ Ý tưởng kinh doanh 

Thương hiệu 

Tài sản 
vô hình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZIChain cho phép các tổ chức và cá nhân thực hiện các chức năng đầy đủ của thị 

trường tài chính như: 

 

+ Đầu tư – Các cá nhân và tổ chức có vốn nhàn rỗi có thể tìm kiếm các khoản đầu tư trên 

nền tảng IZIChain thông qua: (1) Đầu tư IBO, (2) Cho vay thông qua ứng dụng kết nối tài 

chính toàn cầu. 

 

+ Đi vay – Ứng dụng kết nối tài chính của IZIChain cho phép các cá nhân có thể vay tiền 

để phục vụ mục đích tiêu dùng. Các doanh nghiệp đi vay để phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Chính phủ có thể đi vay để tài trợ các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng 

quốc gia. Các khoản vay có thể có tài sản thế chấp hoặc không có tài sản thế chấp.   

 

 

 

 

 

Ngân hàng giữ 
 

Ngân hàng trả người cho vay 
(tiền gửi tiết kiệm) 

 

Ngân hàng thu lãi người đi vay 
 

Blockchain giúp giảm 
thiểu tối đa chi phí trung 
gian này 
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Số hóa tài sản 
Số hóa tài sản (vô hình & hữu hình) 

cho 03 mục đích: 

(1) Giao dịch tài sản số 

(2) Huy động vốn thông qua IBO 

(3) Tài sản thế chấp 

 

 

Giao dịch tài sản số 
Thị trường giao dịch tài sản số gồm: 
(1) Tài sản sau khi số hóa 
(2) Token tiêu chuẩn sau khi IBO 
Cung cấp thanh khoản cho tài sản số 
và các khoản đầu tư IBO 
Bảo mật cao và an toàn tài chính 

 

Phát hành và giao dịch khoản vay 
Kết nối trực tiếp người đi vay và cho 
vay 
Ứng dụng blockchain và smart 
contract 
Tối ưu hóa thời gian và chi phí giao 
dịch 
Mô hình chấm điểm tín dụng 
Ứng dụng AI, big data 

1 

2 

3 

Giao dịch 
 

T
h
ế
 c

h
ấ
p

 
 

Số hóa 
 

+ Huy động vốn – Các doanh nghiệp khởi nghiệp và dự án bất động sản có thể huy động 

vốn trên nền  IBO là hình thức huy động vốn thông qua việc số hóa các loại tài sản vô 

hình và hữu hình bằng công nghệ Blockchain. Tài sản sau khi số hóa sẽ tồn tại dưới 

dạng các Token và có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng hợp tác kinh doanh 

(BCC).  

 

+ Giao dịch tài sản số - Nhà đầu tư có thể giao dịch tài sản số trên sàn giao dịch tài sản 

số ứng dụng công nghệ của IZIChain.  

Hệ sinh thái của IZIChain gồm các ứng dụng chính dưới đây:     

 

 

3.1. Số hóa tài sản 

Số hóa tài sản là việc Blockchain hóa dữ liệu thông tin đầu vào của các tài sản (hữu hình 

và vô hình), được xử lý tự động và phi tập trung trên hệ thống. Thông qua ứng dụng công 

nghệ Blockchain, việc số hóa tài sản có thể được thực hiện phi tập trung, tin cậy, minh 

bạch, có thể dễ dàng theo dõi và không cần đến vai trò của bên thứ ba trung gian. 
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Phần lớn tài sản – vô hình và hữu hình có thể được số hóa (Digitized). Sau khi được số 

hóa, tài sản có thể được định lượng, đưa vào lưu thông, mua bán, chuyển nhượng, sử 

dụng làm tài sản thế chấp để đi vay và phát hành các công cụ nợ khác như trái phiếu 

doanh nghiệp…    

 

Trong tương lai, các công trình bất động sản, nhà cửa, xe cộ đều có thể trở thành tài sản 

có thể giao dịch trên mạng của IZIChain.  

 

3.2. Sàn giao dịch tài sản số 

Số hóa tài sản và sàn giao dịch tài sản số cùng nhau cấu thành nên thị trường tài sản số 

(Digital asset). Trong đó, số hóa tài sản hình thành nên thị trường sơ cấp (hay còn gọi là 

thị trường phát hành – là thị trường trong đó các tài sản số được phát hành và mua bán 

lần đầu tiên thông qua IBO). Sàn giao dịch tài sản số đóng vai trò thị trường thứ cấp (thị 

trường giao dịch tài sản số sau khi được phát hành thành công trên thị trường sơ cấp).  

 

Dưới đây là một số chức năng của thị trường tài sản số: 

 

+ Huy động và dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn: Tương tự như thị trường 

chứng khoán, thị trường tài sản số cũng có chức năng dẫn vốn từ những người dư thừa 

vốn sang những người cần vốn. Những chủ thể cần huy động vốn huy động vốn trực tiếp 

từ thị trường bằng cách phát hành các tài sản số - token cho nhà đầu tư. Các Token này 

được mua bán rộng rãi trên thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Như vậy, thị trường 

tài sản số giúp phân phối hiệu quả vốn trong nền kinh tế, tăng năng suất và hiệu quả 

cho toàn bộ nền kinh tế. Thị trường tài sản số sẽ góp phần cải thiện mức sống cho cả 

những người có vốn và những người cần vốn.   

 

+ Tạo tính thanh khoản cho tài sản số: Thị trường tài sản số cung cấp một cơ chế để các 

nhà đầu tư có thể trao đổi, mua bán các tài sản số của mình trên thị trường thứ cấp, 

thông qua đó tạo tính thanh khoản cho các tài sản số. Nếu thiếu tính thanh khoản, nhà 

đầu tư sẽ buộc phải nắm giữ các tài sản số đến khi doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc 

thanh lý tài sản. Thị trường tài sản số càng phát triển, mức độ thanh khoản sẽ càng cao.   

 

+ Xác định giá cả của các loại tài sản tài chính: Thông qua quan hệ giữa người mua và 

người bán (quan hệ cung cầu trên thị trường) giá cả tài sản số được xác định. Vì vậy, thị 

trường tài sản số chính là nơi hình thành nên giá cả của các tài sản số - các “hàng hóa” 

trên thị trường, hay cách gọi khác là “thị trường định giá các tài sản”. 

 

+ Khuyến khích cạnh tranh và tăng hiệu quả kinh doanh: Thị trường tài sản số là thị 

trường định giá các tài sản số, do đó khuyến khích tính cạnh tranh giữa các doanh 

nghiệp. Vốn trong cộng đồng sẽ được chuyển tới những doanh nghiệp nào làm ăn có 

hiệu quả cao nhất. Các doanh nghiệp phải tăng hiệu quả kinh doanh để có thể tồn tại, 

phát triển và giúp tài sản số nhà đầu tư và doanh nghiệp nắm giữ ngày càng gia tăng về 

mặt giá trị.  
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+ Gia tăng cơ hội huy động vốn cho doanh nghiệp và đa dạng hóa danh mục cho nhà 

đầu tư: IBO là một công cụ tài chính mới được tạo ra nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

nhà phát hành và các nhà đầu tư. IBO được hình thành từ việc phát triển, ứng dụng công 

nghệ Blockchain vào các nền tảng hoạt động kinh doanh hiện có, nhằm tận dụng các lợi 

thế về pháp lý, giúp doanh nghiệp huy động vốn với chi phí thấp hơn, tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp mới và các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội tham gia thị trường, 

huy động vốn nhanh chóng hơn, tránh các khoản vay chi phí cao và sự kiểm soát chặt 

chẽ từ ngân hàng thương mại và các quỹ đầu tư mạo hiểm. Ngoài ra, IBO cũng giúp nhà 

đầu tư có thêm nhiều sự lựa chọn đa dạng hóa danh mục, giảm thiểu rủi ro, qua đó, giúp 

tăng hiệu quả của thị trường tài chính. 

 

+ Tính đột phá về yếu tố kĩ thuật: Cùng với sự ứng dụng công nghệ Blockchain và những 

nền tảng công nghệ tiên tiến nhất, thị trường tài sản số sẽ được tin học hóa triệt để, loại 

bỏ vai trò trung gian của tổ chức lưu ký và thanh toán, do đó, giảm chi phí trung gian, 

giảm thời gian và gia tăng khối lượng giao dịch trên thị trường.  

 

+ Giải tỏa tập trung quyền lực kinh tế: Thị trường tài sản số góp phần thực hiện tái phân 

phối công bằng hơn. Thông qua việc chẻ nhỏ khoản đầu tư và phát hành IBO rộng rãi ra 

công chúng, sự tập trung quyền lực kinh tế sẽ được giải tỏa, giúp nền kinh tế tiến xa hơn 

tới một xã hội công bằng và dân chủ. Việc giải tỏa tập trung quyền lực kinh tế cũng tạo 

điều kiện cạnh tranh công bằng hơn, qua đó tạo hiệu quả và tăng trưởng kinh tế.  

 

3.3. Thị trường vay 

Thị trường vay chúng tôi hướng tới tập trung vào hình thức cho vay ngang hàng (P2P 

Lending). Hình thức cho vay ngang hàng đã xuất hiện từ trước khi ngân hàng ra đời. 

Trong quá khứ, do yếu tố thông tin còn hạn chế nên không phải lúc nào người đi vay và 

người cho vay cũng có thể kết nối trực tiếp được với nhau. Sự xuất hiện của ngân hàng, 

với vai trò là trung gian nhận tiền gửi và sử dụng tiền đó để cho vay đã giải được bài 

toán về nhu cầu đi vay và cho vay.    

 

Tuy nhiên, chi phí để duy trì hoạt động của bộ máy ngân hàng rất lớn, dẫn đến lãi suất 

cho vay của ngân hàng thường cao hơn nhiều so với lãi suất đi vay để bù đắp chi phí 

hoạt động. Thêm vào đó, quy trình xét duyệt tín dụng của ngân hàng cũng khắt khe, tốn 

kém thời gian khiến nhiều người có nhu cầu nhưng không thể tiếp cận khoản vay.      

        

 

 

 

 

 

Mô hình cho vay truyền thống 

Gửi tiết 

kiệm 

Lãi tiền gửi 

Ngân hàng Người cho vay Người đi vay 

Cho vay 

Lãi vay 

Mô hình cho vay ngang hàng 

Người cho vay Người đi vay 

Cho vay 

Lãi vay 
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IZIChain cung cấp nền tảng Blockchain vận hành mô hình dịch vụ cho vay ngang hàng 

kết nối toàn cầu, tối ưu hoá mọi hoạt động cho vay trên nền tảng Blockchain. Mỗi quốc 

gia khác nhau, tổ chức tín dụng khác nhau có thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để tham 

gia vào hệ thống của chúng tôi để phát triển một hệ thống cho vay độc lập.  

  

Nền tảng cho vay ngang hàng IZILending đem đến những lợi ích ưu việt sau cho người 

dùng: 

 Quy trình phê duyệt khoản vay nhanh chóng nhờ ứng dụng cơ sở dữ liệu và thuật 

toán thông minh; 

 Người đi vay chịu lãi suất thấp hơn so với lãi suất cho vay ngân hàng; 

 Người cho vay nhận được lãi suất cao hơn so với lãi suất tiền gửi của ngân hàng; 

 Nhà đầu tư có thể  sử dụng chính các tài sản số trên nền tảng Blockchain của 

IZIChain hoặc các nền tảng khác để làm công cụ đi vay và cho vay trên 

IZILending. 

 

4. Thượng tầng ứng dụng 
Vì không một ai có khả năng tự mình làm ra tất cả, nên từ thời xa xưa, việc trao đổi đã trở 

thành nhu cầu tối cao của con người và xã hội. Tiền tệ ra đời và lưu thông làm cho quá 

trình trao đổi trở lên thuận lợi hơn. Chưa bao giờ, nhu cầu trao đổi lại cao trào và mạnh 

mẽ như ngày nay, do có sự thúc đẩy và dồn nén của khoa học công nghệ, nhưng vẫn còn 

vô số vấn đề chưa được giải quyết về sự trao đổi. Từ việc trao đổi hàng hóa hữu hình, vô 

hình đến việc trao đổi vốn, tiền tệ, mỗi loại lại có những đặc tính riêng. Chúng tôi thực 

hiện hàng ngàn các khảo sát với nhiều nhóm người thuộc các tầng lớp, vai trò xã hội 

khác nhau. Kết quả đã cho thấy, không ai trong số họ thực sự hài lòng về các hệ thống 

trao đổi, giao dịch, thanh toán mà họ đang sử dụng, thậm chí còn có người phàn nàn 

gay gắt. Tiếng nói của họ không được lắng nghe. Mọi thứ cần được thay đổi và ai đó phải 

làm việc này! 

                                                                                                                                   -IZIChain- 

4.1. Vấn đề gặp phải 

Các giao dịch trao đổi hiện tại gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng như: Xác định 

quyền sở hữu, bảo mật, phí giao dịch, tốc độ … cụ thể như bên dưới:  

 

4.1.1. Trao đổi tài sản pháp định 

Những loại tài sản có thể xác định quyền sở hữu và chủ sở hữu được bảo hộ quyền lợi, 

tránh tranh chấp bởi pháp luật gọi là tài sản pháp định, ví dụ như: Bất động sản, bản 

quyền, cổ phiếu, hợp đồng quyền chọn, lô hàng hóa, doanh nghiệp, … . Chúng được đem 

ra trao đổi giữa các cá nhân, tổ chức, nhưng việc trao đổi, mua bán diễn ra không hề dễ 
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dàng trong đời sống, có rất nhiều khó khăn, bất tiện. Những rắc rối này có 2 loại chính là: 

Rắc rối về thời gian và rắc rối về khoảng cách. Về mặt thời gian, quá trình trao đổi 

thường diễn ra không hề nhanh chóng, tệ hơn có thể là vô kỳ hạn, quá nhiều công đoạn 

cho một cuộc trao đổi nhỏ. Những người tham giao trao đổi cần phải xử lý các thủ tục về 

giấy tờ pháp lý, chứng nhận, công chứng, hợp đồng, … . và tiêu tốn hàng tá thời gian để 

chờ đợi. Nếu như có tranh chấp và sai lệch xảy ra, rất khó có thể giải quyết ổn thỏa. cũng 

sẽ kéo theo nhiều chi phí phát sinh. Về mặt khoảng cách, hãy tham gia vào ví dụ sau, bạn 

tìm được trên mạng một căn nhà rất đẹp ở bên kia bán cầu đang chào bán với giá hời, 

sau khi tìm hiểu rất kĩ lưỡng về nó, bạn đã quyết định mua, bạn rất muốn sở hữu nó để sử 

dụng sau này khi bạn già yếu hoặc làm một nơi nghỉ dưỡng hoặc để đầu tư. Bạn sẽ bắt 

gặp vấn đề về khác biệt tiền tệ, quốc gia, … . Và với một số hợp đồng cần xác minh danh 

tính, ký tên, có thể bạn cần phải thực hiện một chuyến bay sang đó, sau khi hoàn tất, bạn 

lại phải cần một chuyến bay khác để trở về, bạn đang rất bận rộn, như thế quá bất tiện, 

nhưng bạn lại muốn sở hữu nó ngay. Thật là gian nan chồng chất gian nan. Vậy làm thế 

nào có thể trao đổi một tài sản pháp định bất chấp khoảng cách một cách nhanh gọn 

nhất? 

 

4.1.2. Trao đổi tài sản kỹ thuật số 

A. Sàn tập trung 

Hình thức sàn giao dịch này hoạt động dựa trên sự tương tác giữa người dùng và máy 

chủ. Toàn bộ tài sản, lịch sử thông tin và dữ liệu đều được lưu trữ trên một vài máy chủ 

tập trung và được kiểm soát bởi những người trong nội bộ sàn giao dịch. Kiểu sàn này có 

những điểm chí mạng tương tự như cách vận hành của hệ thống ngân hàng truyền 

thống ngày nay.  

 

+ Vấn đề Bảo mật: 02/2014 - Sàn Mt. Gox sụp đổ. Nguyên nhân chủ yếu do sự lơ là trong 

công tác bảo mật, thiếu trách nhiệm với các nhà đầu tư, sàn giao dịch bitcoin lớn nhất 

thế giới thời kỳ đó đã bị hacker cướp đi lượng tiền khổng lồ, so với ngày nay có thể lên tới 

hàng chục tỷ đô la. Nó trở thành cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử tài chính 

Bitcoin. 

Sự cố xảy ra đối với một sàn giao dịch không chỉ gây tổn thất với một số cá nhân, tổ 

chức. Nó ảnh hưởng xấu đến toàn bộ thị trường, biểu hiện rõ nhất qua sự sụp đổ của giá 

cả. Đồng thời làm mất lòng tin của mọi người vào công nghệ blockchain. Vốn không phải 

là vấn đề của công nghệ này, nhưng đa số mọi người thường nhầm lẫn, khi một sàn giao 

dịch trục trặc, người ta thường đổ thừa tội lỗi cho bitcoin, nó bị vạ lây đau đớn. Nạn 

nhân không chỉ một vài, là không thể đếm được. 

Chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này, có hai tác nhân chính: Tác nhân từ bên ngoài mà 

chủ yếu là các tin tặc và tác nhân nội bộ chính là những người phát triển sàn giao dịch. 

Biết đâu, vào một ngày đẹp trời, khối tài sản kếch sù của bạn đột nhiên bị cuỗm đi. 

 

+ Vấn đề phí giao dịch: Đối với một vài người, phí giao dịch không phải là yếu tố quá 

quan trọng, nhưng với nhiều người có nhu cầu giao dịch thường xuyên, nhiều lần và 

người có số vốn thấp, vấn đề phí trở lên nghiêm trọng.  
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Có hai loại phí thường thấy là phí giao dịch và phí rút tiền, mỗi sàn có mức độ thu phí 

khác nhau. Nhưng có sàn lại thu cả phí nạp tiền ở mức rất cao. Về hình thức, nhìn có vẻ 

những khoản phí này rất nhỏ không đáng kể, nhưng chúng lại có sức bào mòn vốn theo 

thời gian, như nước chảy làm mòn đá. 

 

+ Vấn đề Độc tài: Mặc nhiên, khi toàn bộ thông tin về giao dịch và nguồn vốn của chúng 

ta đều nằm trong tay những người quản lý sàn giao dịch, chẳng có gì có thể đảm bảo 

việc họ sẽ minh bạch và công bằng hay không. Họ hoàn toàn có thể bơm xả, điều tiết và 

kiểm soát giá nhằm tạo ra lợi nhuận. Hầu hết các sàn giao dịch tập trung giữ vai trò định 

hình và khống chế thị trường. Một số nghiên cứu báo cáo đã chỉ ra hành vi gian lận, 

khống khối lượng giao dịch của nhiều sàn lớn trên thế giới. Như vậy, những sàn giao dịch 

loại này giống như nhà cái còn người dùng như những con bạc trong trò chơi họ tạo ra. 

Tất nhiên, theo thời gian, nhà cái luôn thắng. 

 

+ Vấn đề Phức tạp: Không có một sàn giao dịch nào được thiết kế cho người mới bắt đầu, 

đó mới thực sự là những người đáng quan tâm. Việc giao dịch đối với họ rất khó khăn và 

họ cảm thấy hoảng sợ. Thật không vui khi phải mò mẫm từng chi tiết một, thậm chí cõ 

những sàn còn khiến cho cả những người giao dịch lâu năm không thể hiểu nổi cần phải 

mua bán và đặt lệnh như thế nào. Nhưng vì nhu cầu, họ vẫn sẽ mò mẫn để có thể sử 

dụng và bỏ ra rất nhiều thời gian lãng phí. Nhìn chung, việc sử dụng một sàn giao dịch 

nào đó là khá phức tạp và rắc rối, không giống như iphone, chỉ cần một nút bấm, apple 

đã thay đổi thế giới. 

 

+ Vấn đề pháp lý: 09/2017 - Chính phủ trung quốc sục sôi thiết lập các lệnh cấm nhằm 

vào hình thức ICO cũng như hoạt động giao dịch tiền mã hóa, nhiều sàn giao dịch nước 

này đã thông báo ngừng hoạt động. Toàn thị trường rực đỏ. 

Như vậy, các chính phú trên thế giới hoàn toàn có thể chi phối, áp đặt các lệnh thi hành 

lên càn sàn giao dịch tập trung, đồng thời có thể gián tiếp chi phối người dùng từ việc 

nắm giữ thông tin cá nhân cho đến việc đánh thuế giao dịch. Điều này đã làm mất đinh 

tinh thần phân quyền và riêng tư của tiền kĩ thuật số và công nghệ Blockchain. 

B. Sàn phi tập trung 

Hình thức sàn giao dịch phi tập trung vận hành trực tiếp trên một blockchain, nó không 

hề có bất kỳ máy chủ nào có thể quản lý và khống chế. Người dùng hoạt động giao dịch 

dựa trên tương tác trực tiếp với blockchain, lịch sử giao dịch được ghi lại vĩnh cửu trên 

các khối dữ liệu. Vốn giao dịch được chính người dùng kiểm soát, nó nằm tại ví của họ. 

Sàn phi tập trung đã khắc phục hầu hết những khuyết điểm của các sàn tập trung. Trận 

chiến giữa 2 loại sàn này giống như cuộc chiến giữa ngân hàng truyền thống và công 

nghệ blockchain. Nhưng sàn phi tập trung cũng không hoàn hảo, hiện nay nó chưa lấy 

được thiện cảm của người dùng.  

 

+ Vấn đề Tốc độ: Tốc độ thực hiện giao dịch trên sàn phi tập trung rất chậm bởi đây 

chính là ngược điểm của blockchain hiện nay. Nếu có một khối lượng khổng lồ các lệnh 

giao dịch, sàn sẽ bị quá tải không xử lý được, đình trệ giao dịch khiến cho chất lượng 
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giao dịch của người dùng giảm sút do có độ trễ cao. Chính ví thế, lượng giao dịch trên 

các sàn này rất thấp, không đáng kể. 

 

+ Khó sử dụng: Cách sử dụng sàn phi tập trung tương đối khác biệt so với sàn tập trung, 

thực sự nó khó sử dụng hơn và rất rắc rối. Rất nhiều nhà giao dịch cảm thấy khó chịu khi 

sử dụng các sàn giao dịch này.  

 

+ Giao diện: Hầu hết các sàn phi tập trung không thân thiện với người dùng, hạn chế về 

tính năng, giao diện không đẹp mắt, thậm chí rất thô, hụt hẫng. Có những sàn còn xấu tệ 

hại, nhìn qua chẳng ai muốn sử dụng cả. Chúng không được trau chuốt kĩ lưỡng, tỉ mỉ về 

giao diện. 

 

+ Nghèo nàn: A muốn trao đổi Bitcoin với NANO của B. Vấn đề làm thế nào giúp họ trao 

đổi ngang hàng khá nghiêm trọng và khó khăn, cần phải thỏa mãn việc ghi đồng thời hai 

giao dịch trên 2 blockchain khác nhau trong cùng một thời gian. Để thực hiện điều này 

đòi hỏi các blockchain khác nhau phải có khả năng tương tác thông tin, đồng bộ và liên 

lạc với nhau, giao dịch chéo nhau. Đáng tiếc rằng, từ thời kì đầu, các blockchain không 

được thiết kế sẵn cho việc này. Hơn nữa, mọi việc gần như bất khả thi vì thời gian tạo 

khối và tốc độ giao dịch của các blockchain không giống nhau do chúng sử dụng các 

công nghệ và thuật toán khác nhau. Số lượng các cặp giao dịch trên các sàn phi tập 

trung là rất ít, không đáp ứng được mong muốn của người dùng.  

 

Hiện nay có một số giải pháp được đưa ra để giải quyết vấn đề trên như: Cross-chain 

điển hình là Wanchain, Atomic swap on-chain điển hình là Litecoin và Decred, ... . Bản 

thân chúng cũng chứa những hạn chế đáng kể và việc các giải pháp này có khả thi hay 

không thì trong tương lai chúng ta mới có thể biết được.  

 

4.1.3. Trao đổi dòng tiền 

Có 2 nhóm người: Một nhóm có dòng tiền nhàn rỗi, dư thừa muốn gửi tiết kiệm hoặc ủng 

hộ người khác hoặc muốn đem ra đầu tư mạo hiểm và một nhóm thiếu thốn về tiền bạc 

hoặc có nhu cầu về vốn để phát triển, tiêu dùng. Hai nhóm này tương hỗ và cần liên kết, 

trao đổi với nhau.  

+ Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và gửi tiết kiệm 

Nơi phổ biến mà đa số mọi người thường nghĩ tới khi có nhu cầu về vốn là hệ thống các 

ngân hàng địa phương, để được cấp vốn cần phải thế chấp hay dùng tài sản bảo lãnh 

cho khoản vay kèm theo việc hoàn thành các giấy tờ thủ tục. Vay vốn mất khá nhiều thời 

gian, lãi suất vay cũng không hề nhỏ tùy ngân hàng. Hơn nữa, điều kiệm cho vay cũng 

không phải là bất cứ ai cũng có thể đáp ứng được. Thời gian và chi phí tương đối bất 

lợi.Ở hướng ngược lại, với những người muốn gửi tiết kiệm, việc hoàn thành tủ tục cũng 

như nạp, rút, hủy bỏ cũng không được linh động và dễ dàng, khá bất tiện, rắc rối. Lợi 
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nhuận họ có được cũng không cao, nếu tính đến nhân tố lạm phát theo thời gian, khoản 

lãi họ được hưởng cũng chỉ có thể giúp họ tránh được một phần của lạm phát mà thôi. 

Trong một trường hợp tồi tệ, nếu ngân hàng đó bị phá sản, người gửi có thể bị mất số 

tiền của mình.  

 

+ Nhà đầu tư thiên thần, nhà từ thiện và bán khống 

Thật may mắn nếu như một người khởi nghiệp đang cần vốn lại có thể gặp một nhà đầu 

tư thiên thần, đối với nhà đầu tư này, họ sẽ được hưởng lợi ích nếu như phi vụ khởi 

nghiệp thành công, hoặc chấp nhận vui vẻ mất khoản tiền đã bỏ ra, thứ bảo lãnh cho 

khoản vay ở đây chính là các giá trị tiềm năng trong tương lai. Nhưng khó có thể đảm 

bảo được rằng, nếu như dự án khởi nghiệp thành công, các nhà đầu tư thiên thần đầy 

tốt bụng có thể nhận được lợi ích của họ hay không nếu như có sự trở mặt xảy ra. Ở khía 

cạnh khác, các nhà từ thiện muốn ủng hộ, giúp đỡ mọi người nơi có thiên tai, chiến tranh 

và nghèo đói nhưng họ lại gặp vấn đề về khoảng cách, họ thường phải thông qua các tổ 

chức trung gian. Sự thật đáng buồn của xã hội ngày nay là những khoản tiền từ thiện 

thường không đến được tay những người cần chúng một cách trọn vẹn, nó đã bị cắt tỉa 

gọn gàng, nó đã giúp đỡ những kẻ không đáng nhận sự giúp đỡ. Nhiều khi, người muốn 

làm việc tốt cũng thật trớ trêu và đầy khó khăn. 

 

4.2. Nguyên nhân 

4.2.1. Hạn chế về con người và nhận thức 

Xã hội hoạt động dựa trên mối quan hệ về lợi ích. Chẳng có gì ngăn cản một cá nhân 

hay một tổ chức bảo vệ quyền lợi của họ, tạo ra lợi nhuận cho họ hay chuộc lợi bất 

chính. Ham muốn tiền bạc của con người dường như vô tận. Những hành vi đó có thể 

gây ra tổn hại cho rất nhiều người khác. Trong trò chơi tài chính, người dùng, những nhà 

giao dịch là nhóm người yếu thế và bất lợi nhất, họ không được bảo vệ, họ trở thành 

công cụ bị các thế lực chà đạp, vặn vẹo, xoay vòng đến cùng cực. Quyền kiểm soát cuộc 

chơi không nằm trong tay họ, tiền của họ cũng không nằm trong tay họ, nó như cá nằm 

trên thớt vậy. Rủi ro ở khắp mọi nơi như là chính phủ cấm đoán, quản trị viên cuỗm đi 

toàn bộ tiền của người dùng hay những kẻ xấu tìm cách cướp tiền của chúng ta. Cho đến 

những nhà hảo tâm muốn tương cứu nhiều người nhưng lại bị nhiều kẻ tìm cách chuộc 

lợi riêng cho họ. Lòng tham là thứ vô cùng nguy hiểm vì nó không cố định, nó có thể bất 

ngờ xuất hiện và tác quái còn niềm tin là điều rất mong manh vì nó dễ thay đổi. Đó là 

những hạn chế về con người, tổ chức và nhận thức xã hội. 

 

4.2.2. Hạn chế về công nghệ và pháp lý 

Công nghệ Blockchain mới chỉ thực sự được chú ý đến và quan tâm khoảng một vài năm 

gần đây, chúng ta vẫn còn đang trong thời kì khải hoàn. Mọi mặt về công nghệ mới còn 

chưa hoàn chỉnh, tồn tại nhiều thiếu sót và khó khăn, Nhân lực giỏi trong ngành thiếu 
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hụt và chưa được quan tâm đúng mực. Nhiều bài toán kĩ thuật đang được giải quyết, 

phần đa là chưa có lời giải. Các vấn đề lớn như việc tối ưu. mở rộng, tốc độ, chi phí, … . 

đang làm nhức óc rất nhiều chuyên gia. Chúng ta chỉ có thể mong đợi vào tương lai thôi. 

Thêm vào đó, vì những vết nhơ do nhiều kẻ đáng chê trách gây ra, chúng lợi dụng công 

nghệ để lừa đảo, phá hoại, vì thế mà nhiều người, nhiều quốc gia hình thành thái độ tiêu 

cực về Blockchain đến mức không thừa nhận và cấm đoán. Từ đó kéo theo sự kém phát 

triển của một loạt các công nghệ khác trong tương lai gần. 

4.2.3. Không đồng bộ giữa các ứng dụng công nghệ hỗ trợ 

Cần phải di chuyển một loại tiền tệ mã hóa từ ví này đến ví khác, từ ví lên sàn gây ra 

những bất tiện không đáng có, phát sinh thêm chi phí. Việc này phát sinh từ sự riêng rẽ 

giữa Blockchain, ví và hệ thống các sàn giao dịch, trao đổi. Chúng chỉ liên kết với nhau 

chứ không đồng nhất và thông suốt, tách rời về mục đích sử dụng của mỗi thứ.  

 

4.3. Mục tiêu 
Thấu hiểu những khó khăn của người sử dụng và nắm rõ các nguyên nhân hình thành 

lên chúng, nhóm của chúng tôi đã thực hiện hàng trăm ngàn khảo sát khắc nhau, gặp gỡ 

vô số các nhà giao dịch, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra câu trả lời về mong muốn của tất 

cả bọn họ. Ngay lập tức, chúng tôi biết chúng tôi cần phải thực hiện sứ mệnh của mình: 

Xây dựng một ứng dụng Blockchain tân tiến chỉ dành riêng cho trao đổi, kết hợp những 

ưu việt của cả hai loại kiến trúc mạng tập trung và phân tán để cho ra đời một sàn phẩm 

tốt nhất dành cho người dùng. Đó chính là “IZIChain”. 

 

4.3.1. Giao diện thân thiện 

Chúng tôi đã lược bỏ đi một số thành phần không cần thiết so với các ứng dụng giao 

dịch khác. IZIChain có giao diện được thiết kế theo hướng tối thiểu hóa và có màu sắc 

đơn giản. 

 

4.3.2. Cách dùng đơn giản 

IZIChain cho phép bạn theo tác siêu nhanh, việc giao dịch có thể diễn ra chỉ gói gọn 

trong vài cú chạm ngón tay ngay cả đối với người mới bắt đầu. Chúng tôi đã học hỏi tinh 

thần của Apple, công ty hàng đầu thế giới vào việc sáng tạo thiết kế. Đồng thời ứng dụng 

trí thông minh nhân tạo nhằm ghi nhận thói quen người dùng và đưa ra những gợi ý 

chính xác, tăng nhanh hơn nữa tốc độ thao tác cũng như làm đơn giản hơn quá trình sử 

dụng. Người dùng sẽ được trải nghiệm sự đơn giản, tinh tế từ khâu đăng nhập cho đến 

khâu thực hiện giao dịch và sẽ cảm thấy hài lòng. 
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4.3.3. Không phí giao dịch 

Không tồn tại bất kì phí giao dịch nào trên IZIChain, việc nạp rút của người dùng cũng 

hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi tôn trọng và thực sự quan tâm những người dùng thường 

xuyên và những cá nhân có số vốn nhỏ. Việc giao dịch là phi lợi nhuận và mong muốn 

đem đến sự bền vững về vốn cho các nhà đầu tư. 

 

4.3.4. Tốc độ tối ưu 

Kiến trúc ứng dụng sàn và Blockchain được lập trình tối ưu tạo ra tốc độ giao dịch gần 

như ngay lập tức, không có độ trễ hay gián đoạn với bất cứ người dùng nào ở bất cứ 

đâu. Cảm nhận mượt mà được giữ trọn vẹn ngay cả khi có hàng trăm triệu lệnh giao dịch 

được thực hiện đồng thời cùng lúc. Tốc độ vượt bậc là tất cả những gì chúng tôi muốn 

dành cho người dùng bởi họ đã chán nản với những ứng dụng châm chạp, độ trễ cao, 

lag liên tục làm ảnh hưởng tới hiệu suất giao dịch của họ. 

 

4.3.5. Công bằng 

Tài sản của bạn trên IZIChain hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của cá nhân bạn, không 

có bất cứ ai có thể nắm giữ hay chiếm đoạt chúng. IZIChain hình thành nên một thị 

trường trao đổi hoàn toàn tự do, không ai có thể điều khiển và hoàn toàn minh bạch. Giá 

cả dựa trên thỏa thuận công khai giữa các nhà giao dịch và không bị chi phối hay thao 

túng. Người dùng có quyền tự do nắm giữ tài sản, tự do giao dịch và tự do về giá cả. 

IZIChain có khả năng đạt được công bằng thực sự.   

 

4.3.6. Bảo mật tối đa 

Để đảm bảo an toàn tối đa nhưng vẫn giữ được sự đơn giản, chúng tôi thay thế cách 

thức bảo mật truyền thống dựa vào email, password và 2FA bằng phương thức tạo lập và 

xác thực tài khoản người dùng thông qua vân tay cho lớp đăng nhập và thêm một mật 

mã đơn giản cho lớp rút tiền. Bảo mật kiểu cũ tồn tại nhiều lỗ hổng đáng kể dễ dàng cho 

hacker lợi dụng và hơn thế nữa, nó gây khó dễ cho chính người sử dụng. Họ cần phải ghi 

nhớ hoặc lưu lại mật khẩu ở đâu đó nhưng nếu như họ quên hoặc đánh mất mật khẩu 

của mình thì mọi việc sẽ rất rắc rối, sẽ tệ hơn khi họ bị mất cả email lẫn mã 2FA. Cũng bởi 

vì chúng không gắn liền với họ. Với phương thức bảo mật vân tay, mỗi người là duy nhất 

và cũng chẳng cần ghi nhớ gì cả. Thời gian cho viêc thao tác đăng nhập cũng như sử 

dụng sẽ được tiết kiệm đáng kể và nhanh chóng, khả năng bảo mật cũng được nâng lên.   
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4.4. Giải pháp 
Để đạt được thành tựu và mục tiêu đề ra cũng như giải quyết các khó khăn còn tồn tại, 

nhóm chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian học hỏi và nghiên cứu các giải pháp công 

nghệ đã có từ trước đó. Việc mổ xẻ các dự án đi trước giúp chúng tôi có thêm rất nhiều 

kiến thức và kinh nghiệm. Chúng tôi đã nhận ra rằng, công nghệ blockchain ngay từ lúc 

đầu đã có những lỗ hổng rất lớn, nhưng may mắn lại có một vài công nghệ khác bù đắp 

những chỗ trống đó, ví dụ như cấu trúc DAG đã được triển khai trong IOTA. Kết hợp 

nhiều công nghệ lại với nhau, đội nhóm chúng tôi đã phát triển một cấu trúc công nghệ 

mới rất khác biệt bởi vì các công nghệ trước đó không đáp ứng được tham vọng của 

IZIChain. Chúng tôi đang triển khai công nghệ mới này và cần khá nhiều thời gian nữa để 

hoàn thành. Người sáng lập đội của chúng tôi đã đặt tên cho công nghệ này là: “Chuỗi 

toàn ảnh” (Hologram Lattice Chain - HLC). 

4.4.1. Kiến trúc HLC 

Kiến trúc HLC gồm 4 chuỗi thành phần và 2 lớp mạng ngang hàng: 
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A. Lớp công dân (Citizen Class) 

+ ID chain (0x) 

Chuỗi được thiết lập chịu trách nhiệm định danh chủ sở hữu, mỗi người dùng là duy nhất 

và không đổi. Cách thức hoạt động của chuỗi được thể hiện qua sơ đồ sau đây: 

 

+ IZI chain (0y) 

Chuỗi này có tác dụng cập nhật số dư tiền tệ (IZI), nó sử dụng cấu trúc Block Lattice gần 

tương tự như công nghệ triển khai trong dự án NANO. Nó cho phép miễn phí giao dịch, 

khả năng mở rộng không giới hạn và tốc độ giao dịch siêu nhanh.  
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+ EP chain (0z) (Exchange Property) 

Chuỗi được thiết lập chịu trách nhiệm quy định quyền sở hữu tài sản số hóa hoặc đã 

được số hóa. 0z chính là một chuỗi tài sản đã được xác định quyền sở hữu, một khối tài 

sản được hiểu là một tập hợp các đối tượng có cùng đặc tính. Có 2 loại khối tài sản cần 

được phân biệt là: Khối tài sản pháp định và khối tài sản tiền kĩ thuật số. Khối thứ nhất 

cần phải công chứng để xác định quyền sở hữu nhằm đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu 

khi có tranh chấp xảy ra còn khối thứ 2 là loại không bị kiểm soát không cần công chứng 

xác thực. Mỗi loại cần có một cách xử lý khác nhau. Chúng tôi đã có phương pháp xử lý 

hiệu quả cho cả 2 loại. 
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B. Lớp bảo hộ (Protection Class) (Blockchain “T”) 

Dành cho các tổ chức tham gia vào các hoạt động như kiểm định, công chứng, bảo hộ ví 

dụ như ngân hàng, chính phủ, tòa án hoặc các hoạt động cung cấp dịch vụ đặc biệt và 

duy trì mạng lưới. Lớp này cho phép lưu trữ cơ sở dữ liệu công khai về quyền sở hữu từ 

kiểm định thực tế cho người sở hữu đầu tiên giúp kê khai lên lớp công dân. 

 

 
C. Giao dịch trên IZIChain: 

Cấu trúc tổng quát: Status(ID; EP; IZI) | (EP đã được mô tả và công khai các đặc điểm) 

A có định danh thuộc khối thứ n của 0x. A muốn bán khối tài sản thứ k (Đất nền) với giá: p 

(IZI). A hiện có: V (IZI). 

 

B có định danh thuộc khối thứ m của 0x. B đồng ý mua k. B hiện có: S (IZI). 

Sell (n.ID; k(p).EP; V) | (n, k) = 1 

 

Buy (m.ID; k(p).EP; S) | (m, k) = 0 

 

Quy trình giao dịch: 

 

+)  S >= p: 

(n, k) = 0; (m, k) = 1; 

V = V + p; S = S - p; 
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+) S < p: Báo lỗi 

 

Khi B thực hiện lệnh Buy, giao dịch sẽ tự động diễn ra . 

Tương tự với giao dịch các tài sản như: Bitcoin, Ethereum, … Ngay khi các tài sản này 

được chuyển đi và xác nhận thành công, lượng IZI thỏa thuận tương đương sẽ được tự 

động trả về ngay lập tức, không có cơ quan kiểm soát nào và cũng không thể gian lận 

được. 

Cấu trúc HLC đã biến IZIChain trở thành một thứ khác biệt, nó không chỉ đơn thuần là 

ứng dụng trao đổi số hóa, nó trở thành nền tảng thương mại điện tử, cho phép trao đổi, 

mua bán, quảng cáo, giao dịch hàng hóa và tài sản. Nó cũng mở ra thế hệ ngân hàng kĩ 

thuật số ngang hàng cho tương lai. Với IZIChain bạn có thể mua bất cứ thứ gì với bất cứ 

loại tiền tệ nào mà bạn muốn.  

 

4.4.2. Tính năng chính trên hệ thống IZIChain 

A. Trao đổi số hóa (Digital Exchange) 

Dành cho người dùng có nhu cầu giao dịch các loại tài sản số với nhau, cho phép giao 

dịch ngang hàng nhanh chóng và phi lợi nhuận. Ban đầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ các loại 

tiền mã hóa phổ biến nhất hiện nay và sẽ cập nhật bổ sung thêm theo thời gian. 

B. Trao đổi thực (Real Exchange) 

Dành cho người dùng có nhu cầu giao dịch các tài sản pháp định với nhau, tài sản pháp 

định với tài sản số hóa, mua sắm, quảng cáo, cho thuê và nhiều cách thức hơn nữa. Các 

tài sản pháp định sẽ được mô tả và tìm kiếm qua các nhãn, loại hình và giá cả đấu giá. 

Người dùng có thể đấu giá bất kỳ tài sản thực nào được hệ thống của chúng tôi hỗ trợ. 

Đơn vị thanh toán chung là IZI nhưng khách hàng có thể lựa chọn các loại tiền mã hóa 

khác nếu muốn. IZIChain sẽ thâm nhập sâu vào đời sống xã hội, khiến cho việc kinh 

doanh trao đổi, các hoạt động thương mại trở lên dễ dàng và thuận tiện hơn. 

C. Ngân hàng số hóa (Digital Banking) 

Dành cho người dùng có nhu cầu gửi tiết kiệm hoặc có nhu cầu vay vốn, dựa trên cấu 

trúc cho vay ngang hàng.  

 Người dùng gửi tiết kiệm sẽ lựa chọn loại hợp đồng thông minh đã thiết lập các 

thông số lợi ích phù hợp với bản thân để thực hiện gửi tiết kiệm bằng IZI. 

 Người dùng vay IZI cần thực hiện thế chấp tài sản, tài sản thế chấp sẽ được khóa 

trong hợp đồng thông minh cho đến khi hết hạn vay. 

 Các mức lãi suất sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng. Mọi thứ sẽ được quản lý 

bằng SmartContract và được điều hành bởi AI trong hệ thống IZILending. Lịch sử 

của các hoạt động này sẽ được ghi lại minh bạch trên blockchain theo thời gian. 
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D. Chat ngang hàng (Talk P2P) 

Cho phép người dùng trao đổi thông tin qua lại với nhau, giải quyết các vấn đề như 

thương lượng giá cả, bàn luận, hợp tác, … mà không cần lo ngại vấn đề rò rỉ, lạm dụng 

thông tin cũng như xâm phạm quyền riêng tư. 

E. ICO Platform 

Dành cho đối tượng người dùng có nhu cầu tạo lập các mã thông báo với mục đích sử 

dụng như thẻ điểm, phân chia cổ phần, tài sản tượng trưng được thế chấp, mã huy động 

vốn, ... hay bất cứ mục đích nào khác. Giúp cho các cá nhân đến doanh nghiệp tiết kiệm 

thời gian và chi phí so với cách thức thông thường. Nền tảng IZIChain cho phép thực thi 

các mã mà không yêu cầu bất kỳ kiến thức lập trình nào, phù hợp với mọi đối tượng một 

cách nhanh chóng và miễn phí. 

 

Chúng tôi đã nhận ra mội điều quan trọng, ứng dụng trao đổi thực sự không phải là một 

sàn giao dịch tập trung, cũng không phải là một sàn giao dịch phân tán hoạt động dựa 

trên một blockchain nào đó mà bản thân ứng dụng trao đổi đó phải chính là một loại 

blockchain đồng thời cũng là một ví tiền. Nhóm chúng tôi đã tạo ra IZIChain dựa trên 

tinh thần đó, tích hợp tất cả trong một. Mỗi ứng dụng được cài trên máy của người dùng 

chính là một blockchain không đồng bộ, lưu trữ phần thông tin riêng biệt và được quản 

lý, kiểm soát bởi chính người dùng đó. Đó là lớp cộng đồng, lớp còn lại chịu trách nhiệm 

cung cấp các dịch vụ đặc biệt như hợp đồng thông minh, chát ngang hàng, cho vay, …  

 

Chúng cần lưu trữ blockchain đồng bộ đầy đủ nhằm mục đích tham chiếu và đảm bảo 

duy trì hoạt động chính xác trong mạng.  

 

Với kiến trúc như thế, ứng dụng giao dịch của chúng tôi có được các đặc điểm quý giá: 

Nhanh, nhẹ, an toàn, miễn phí và mở rộng. 

 

Trong tương lai gần, nhờ vào các tính năng đặc biệt chúng tôi đang phát triển, IZI có khả 

năng sẽ trở thành một loại tiền bản địa, hữu ích, thực tế và tiện dụng đối với tất cả mọi 

người trong xã hội. Tham vọng của chúng tôi là khiến cho tất cả những người có cái nhìn 

sai lệch về công nghệ Blockchain phải nhìn nhận lại vấn đề. Các bạn có thể tìm thấy bất 

cứ thứ gì các bạn cần trên IZIChain.    
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5. Lịch trình (Roadmap) 
 
 
 
  

Quý 3/2018 

 Hoàn thiện whitepaper  

 Xây dựng website 

https://izichain.network/ 

 Xây dựng demo ứng dụng nền website 

 IBO (Initial Blockchain Offering) Private 

Sale tại Việt Nam 
 Mở văn phòng công ty tại nước 

ngoài 

 Phát triển cộng đồng Quốc tế 

 Mở bán ICO tại Quốc tế 

 Niêm yết Token lên sàn giao 

dịch 

Quý 4/2018 

Quý 1/2019 
 Triển khai Sàn giao dịch Tài sản số 

(DAX.VN) tại Việt Nam.  

 Triển khai hệ thống Vay ngang hàng 

P2P Lending (IZILENDING.VN) 

 Ra mắt các phiên bản Website & App 

Mobile 

Quý 2-3/2019 

 Triển khai Sàn giao dịch 

(IZI.EXCHANGE)  

 Ra mắt Dapp IZI.EXCHANGE 

 Ra mắt phiên bản Website & 

App Mobile 

Năm 2020 

 Quý 1/2020: Thành lập Trung tâm 

nghiên cứu và phát triển Dự án tại Hàn 

Quốc, Nhật Bản. 

 Quý 2/2020: Phân tích chuẩn cấu trúc 3 

dự án để ứng dụng IZIchain. 

 Quý 3/2020: Hoàn thiện Public 

Blockchain của IZIchain. 

 Quý 4/2020: Triển khai thí điểm tại các 

quốc gia Đông Nam Á 

https://izichain.network/


 
 

24 
 

6. Token 

6.1. Thông số Token 
 

Tên gọi IZIChain 

Ký hiệu IZI 

Loại ERC20 

Thập phân 4 

Tổng cung 1.250.000.000 

Softcap 4.000 ETH 

Hardcap 24.000 ETH 

Contact Address 0xdf59c8ba19b4d1437d80836b45f1319d9a429eed 

 

6.2. Lịch trình mở bán 
  

Vòng Thời gian Giá (USD) 

Private Sale 01/09/2018 – 20/09/2018 0.04 

ICO Vòng 1 21/09/2018 – 05/10/2018 0.05 

ICO Vòng 2 06/10/2018 – 20/10/2018 0.06 

ICO Vòng 3 21/10/2018 – 05/11/2018 0.07 

ICO Vòng 4 06/11/2018 – 20/11/2018 0.08 

ICO Vòng 5 21/11/2018 – 05/12/2018 0.09 

ICO Vòng 6 06/12/2018 – 20/12/2018 0.1 

 

https://etherscan.io/token/0xdf59c8ba19b4d1437d80836b45f1319d9a429eed
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6.3. Dự kiến phân bổ token 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Dự kiến phân bổ chi phí 
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7. Đội ngũ (Team) 

7.1. Đội ngũ triển khai (Team Dev)  
 
  

Ông tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Hà Nội, 

Ông Toàn đã hoàn thành chương trình cao học về Quản lý Khoa học và 

Công nghệ tại Học viện Kỹ thuật quân sự và hiện đang là Tiến sĩ ngành 

Quản lý công với đề tài Luận án liên quan đến Thị trường vốn. Trước khi 

đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư HVA, ông có 

nhiều năm kinh nghiệm quản lý và tư vấn trong lĩnh vực chứng khoán. Ông 

cũng tham gia nhiều dự án tư vấn các công ty niêm yết và quản lý đầu tư.    

Ông Hakim Nguyễn 

Founder & CEO 

Trên 15 năm quản lý các dự án CNTT lớn như ERP, Business Portal , chuyên 

gia về Hệ thống thông tin và CSDL. Hiện đang đảm nhận vị trí CTO của 

batdongsan.vn và Founder của HUBSOCIAL – Công ty chuyên về các giải 

pháp chatbot, marketing online, AI …Ông còn là một chuyên gia Blockchain 

và tham gia tư vấn công nghệ cho nhiều startup. 

Ông Herry Vũ 

CTO 

Trên 5 năm kinh nghiệp triển khai các dự án website lớn như: Bật động sản, 

Thương mại điện tử … Hiện tại đảm nhận phát triển website cho nhiều tô 

chức trong và nước ngoài. 

Ông Tony Trần 

Website Development 

Anh là kỹ sư phần mềm và nhà nghiên cứu về thiết kế hệ thống Blockchain… 

Hiện tại anh trách nhiệm chính trong việc phát triển nền tảng IZIChain 

Blockchain và các ứng dụng liên quan như: IZIExchange, IZILending .. 

Ông Ryker Trần 

Blockchain Engineer 
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7.2. Ban cố vấn 

  

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT. Ông tốt nghiệp cử nhân Toán 

điều khiển Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ông là người đồng sáng lập FPT, hiện 

đang giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT và Chủ 

tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FIS). 

 

Ông Đỗ Cao Bảo 

Cố vấn Công nghệ 

Ông Hùng tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Quản lý Tài chính, Trường Đại học 

London, Anh Quốc. Ông Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

quản trị tài chính. Trong suốt thời gian công tác của mình, ông từng đảm 

nhiệm vị trí Vụ trưởng kiêm Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Giám 

đốc Dự khuyết Ngân hàng Thế giới, Washington D.C, Hoa Kỳ và Phó Chủ tịch 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

 

Ông Nguyễn Đoan Hùng 

Cố vấn Chiến lược 

Giám đốc Tư vấn đầu tư – Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng. Anh từng 

đảm nhiệm vị trí Quản lý danh mục đầu tư & Chủ nhiệm CLB Đầu tư tại PVFC 

– Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. 

 

Ông Phan Dũng Khánh 

Cố vấn Đầu tư 

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ Thông tin – Đại học Công Nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội. Anh có chứng chỉ Thiết kế Cơ sở Dữ liệu và Phân tích Thiết 

kế Hệ thống Thông tin do viện AIT Thái Lan cấp. Ông có hơn 10 năm kinh 

nghiệm quản lý, tư vấn công nghệ và lập trình hệ thống cho nhiều dự án 

trong khu vực và trên thế giới.   

 

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

Cố vấn Blockchain 
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Bảng Thuật ngữ sử dụng trong tài liệu 
 

BLOCKCHAIN 

 

Là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối 

thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo 

thời gian.  

 

CHO VAY NGANG HÀNG 

 

Peer-to-peer lending (P2P lending) là việc cho vay thông qua các 

dịch vụ trực tuyến trực tiếp kết nối người đi vay và cho vay.  

        

IBO 

 

 

(Initial Blockchain Offering): Là hình thức huy động vốn thông 

qua việc số hóa các loại tài sản vô hình và hữu hình bằng công 

nghệ blockchain. Tài sản sau khi số hóa sẽ tồn tại dưới dạng 

các token và có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng hợp 

tác kinh doanh (BCC)  

 

ICO 

 

ICO (Initial Coin Offering) là một cơ chế huy động vốn thông 

qua việc phát hành tiền mã hóa – cryptocurrency.  

 

SMART CONTRACT 

 

Hợp đồng thông minh là sự quản lý bằng khế ước đối với một 

giao dịch giữa hai bên liên quan hay nhiều hơn có thể được xác 

minh theo thứ tự thông qua chuỗi khối, thay vì thông qua một 

quan tòa tập trung.  

 

TÀI SẢN SỐ Bao gồm các loại tài sản được số hóa và tiền điện tử.  

TOKEN  Là hợp đồng thông minh sau khi được số hóa.   

 

 

  



 
 

29 
 

 
 
 

Xin cảm ơn! 
“Bản whitepaper này của chúng tôi chưa phải phiên bản cuối cùng, chúng 
tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở ý kiến đóng góp của các chuyên gia 

và cộng đồng.  
 

Chúng tôi sẽ thành lập hội đồng thẩm định công nghệ gồm các chuyên 

gia công nghệ thông tin để phản biện, tiếp thu và đóng góp ý kiến về 

công nghệ cho dự án.” 


