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BẢNG THUẬT NGỮ

NFT (Non-fungible token) là một loại tài sản số sử dụng công nghệ blockchain
(chuỗi khối) - tương tự như Bitcoin - để tạo ra một chuỗi mã độc nhất đại diện cho

NFT

một vật phẩm nào đó và không thể thay thế. Các chuỗi mã này thường được dùng
để định danh phiên bản số của các tác phẩm nghệ thuật, bài hát hay hiện tượng
mạng.

eKYC là giải pháp định danh khách hàng trực tuyến, cho phép ngân hàng vượt qua

eKYC

mọi rào cản địa lý và thời gian để định danh khách hàng 100% online dựa vào các
thông tin sinh trắc học (biometrics) mà không cần gặp mặt trực tiếp như quy trình
hiện tại.

Smart Contract (Hợp Đồng Thông Minh) là một thuật ngữ mô tả một bộ giao thức

Smart
Contract

đặc biệt có chức năng tự động hóa thực hiện các điều khoản, các thoả thuận giữa
các bên trong hợp đồng (ở đây là các hệ thống máy tính) nhờ sự hỗ trợ của công
nghệ Blockchain.

Blockchain là công nghệ chuỗi – khối, cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn
dựa trên hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp, tương tự như cuốn sổ cái kế toán của
một công ty, nơi mà tiền được giám sát chặt chẽ và ghi nhận mọi giao dịch trên

Blockchain

mạng ngang hàng.
Mỗi khối (block) đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với khối
trước đó, kèm theo đó là một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Dữ liệu khi đã được
mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được. Blockchain được thiết
kế để chống lại việc gian lận, thay đổi của dữ liệu.

DEX

DEX là sàn giao dịch phi tập trung (Decentralized Exchange).
DEX hoạt động dựa trên Hợp đồng thông minh (Smart Contract).
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CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG
“Cơ quan xử lý tín dụng trực tuyến Bureau trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Ba Lan đã ghi lại lịch sử tín dụng của
khoảng 150 triệu người châu Âu bằng việc tạo ra giải pháp blockchain để xử lý dữ liệu của khách hàng. Tập
đoàn ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha - Banco Santander tiên phong trong ứng dụng công nghệ blockchain
vào hoạt động đã xây dựng một hệ thống thanh toán One Pay FX trên nền tảng blockchain.
Mục tiêu chính của hệ thống này là tối ưu hóa việc thanh toán giữa Châu Âu và Nam Mỹ bằng việc sử dụng sổ
cái phân tán. Ngân hàng JPMorgan đã tin tưởng, tương lai của blockchain đến nỗi mà họ đã thành lập riêng
một doanh nghiệp để nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này. Hiện tại, ngân hàng này đang thử nghiệm các
ứng dụng cho các hoạt động tài chính.
Theo một nguồn tin trong ngành Ngân hàng Trung Quốc - trang CEBNet cho biết, 12 trong số 26 ngân hàng
Trung Quốc tiết lộ trong hồ sơ hàng năm của họ đã sử dụng các ứng dụng blockchain trong năm 2017 cho các
mục đích sử dụng khác nhau.
Ngày 15/05/2018, HSBC thông báo cùng ING Bank vừa thực hiện thành công giao dịch tài trợ thương mại đầu
tiên thông qua Tín dụng thư được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng công nghệ blockchain cho Cargill, một
tập đoàn quốc tế về nông nghiệp và thực phẩm đã giảm thời gian thanh toán L/C từ 5 - 10 ngày xuống còn 24
giờ.
Theo Reuters (ngày 28/9/2018), Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) đang thử nghiệm dùng blockchain cho
các khoản thanh toán giữa các chi nhánh ở Mỹ và Canada. Công nghệ blockchain hiện được cho chạy song
song với hệ thống chính của RBC, cho phép nhà băng này theo dõi các khoản thanh toán qua lại giữa Mỹ và
Canada theo thời gian thực.
Blockchain sẽ giúp tăng tốc độ, giảm tính phức tạp và hạ chi phí cho khâu thanh toán. Ngân hàng RBC đã phát
triển hệ thống blockchain từ trước đó tại một trung tâm đặt ở Toronto, sử dụng phần mềm do tổ chức mã
nguồn mở chuyên về blockchain Hyperledger cung cấp.
Trước đó, CNBC đưa tin Hãng IBM đang xây dựng công nghệ blockchain dành riêng cho bảy ngân hàng lớn
nhất châu Âu (gồm Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Societe Generale và Unicredit) để tăng
hiệu quả giao thương quốc tế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng Wells Fargo và Commonwealth
Bank of Australia trước đây cũng từng dùng blockchain để xử lý và thực hiện các chuyến xuất khẩu cotton từ
Mỹ sang Trung Quốc.
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Trong năm 2018, Daimler - hãng xe Đức sở hữu thương hiệu Mercedes-Benz, hợp tác cùng Ngân hàng
Landesbank Baden-Wrttemberg (LBBW) sử dụng blockchain cho một giao dịch tài chính trị giá 100 triệu
euro. Theo thông cáo của Daimler, công ty này đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp để vay số tiền trên từ
LBBW và 3 ngân hàng khác bằng blockchain song song với quy trình theo luật pháp thông thường.
Blockchain sẽ tự động hóa toàn bộ quá trình này, từ lập và thực thi hợp đồng đến xác nhận trả nợ và trả lãi.
Điều này giúp tiết kiệm chi phí nhân lực để thực hiện một số bước thủ công như hiện nay, trong khi tránh được
việc phải lập nhiều hợp đồng, trao đổi với các nhà đầu tư, tiến hành thanh toán, còn bên cho vay cũng phải áp
dụng các cơ chế quản trị, kiểm soát phức tạp.
-

Tổng hợp từ nhiều nguồn

Thế giới đang biến đổi nhanh, mọi thứ đều đang được số hóa.
Chuyển đổi số đủ lượng sẽ tạo ra nền kinh tế số, nền kinh tế mà mọi dòng chảy đều là những con số trên không
gian mạng.
Đồng tiền số: như bitcoin đang làm được và trở thành đồng tiền có giá trị cao nhất thế giới (1 Bitcoin tương
đương với 20 Lượng vàng 9999).
Gần đây nhất, các tác phẩm nghệ thuật hay bất kỳ chứng quyền nào đều có thể được bảo vệ tuyệt đối bởi một
công nghệ dựa trên Blockchain đó là NFT.
Một xã hội số đang dần bắt đầu!
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CHƯƠNG II : VCONOMICS LÀ GÌ
Vconomics là nền kinh tế số phi tập trung với hệ sinh thái dịch vụ tài chính dựa trên công nghệ Blockchain và
trí tuệ nhân tạo AI
Vconomics là nơi mọi thứ đều được quyết định bởi mọi người trên mạng lưới blockchain và hợp đồng thông
minh (Smart contract).
Vconomics hoạt động theo bàn tay vô hình của nền kinh tế, không một ai đơn lẻ và cụ thể có thể điều khiển
Vconomics theo ý mình.
Bạn có thể hiểu Vconnomics = Virtual economy

“Chúng tôi sẽ phát miễn phí đồng crypto cho bất kỳ người yêu
công nghệ nào đã đủ tuổi trưởng thành để xây dựng một cộng đồng
vững mạnh, một hệ sinh thái hoàn hảo!”
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CHƯƠNG III : TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
3.1. TẦM NHÌN
Trở thành hệ sinh thái NFT và dịch vụ tài chính lớn nhất châu Á.

3.2. SỨ MỆNH
- Chấm điểm tín dụng cho tất cả công dân trưởng thành châu Á.
- Làm cho tín dụng trở nên minh bạch và rõ ràng hơn.
- Đáp ứng và kết nối mọi nhu cầu tài chính.
- Cung cấp thông tin và giải pháp tài chính cho khách hàng.
- Biến kiến thức và ý tưởng thành tiền.

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ FINATECH
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CHƯƠNG IV :CÁC THÀNH PHẦN CỦA NỀN KINH TẾ SỐ VCONOMICS
4.1.

MICS

Vật ngang giá (Là đồng tiền sử dụng trong mạng Vconomics). MICS được tạo ra trên giao thức
BEP20 của Binance Smart Chain.

4.2.

Vfactory

Nơi bạn có thể sản xuất hàng hóa NFT/chứng quyền NFT của mình.
Vfactory đã golive từ 30/9/2021, bạn có thể tải app Vconomics để tự tạo NFT cho mình.

4.3.

Vex

Sàn giao dịch hàng hóa NFT phi tập trung.
VEX cũng đã golive từ 30/9/2021, bạn có thể tải app Vconomics để mua bán NFT ngay lúc này.
Từ tháng 11/2021 sẽ có thêm phiên bản web rất tiện dụng cho mua bán trao đổi NFT.

4.4.

Vuniverse

Vũ trụ NFT đặc biệt, nơi Vwish sẽ đến ngay sau khi bạn tạo ra. Nếu bạn gửi một điều ước, vũ trụ sẽ lắng
nghe điều ước, nếu bạn gửi 1 ý tưởng vĩ đại, 20 năm sau thế giới sẽ nhắc về bạn như 1 vĩ nhân.
Các loại Vwish:
a)

Quà tặng tình yêu (Vlove)

Nơi bạn có thể trao những món quà cho người bạn yêu thương
b)

Điều ước bí mật:

Có những điều ước cho bạn hay cho người thân của bạn, nhưng bạn chỉ luôn giữ trong lòng, hãy để Vũ
trụ Vuniverse lắng nghe bạn.
c)

Ý tưởng vĩ đại:

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ FINATECH

08

NỀN KINH TẾ SỐ PHI TẬP TRUNG

Ai cũng có những ý tưởng vĩ đại, ai cũng có những ý tưởng điên khùng, hãy để cả Vũ trụ biết bạn vĩ đại
như thế nào.
Vuniverse sẽ khởi chạy từ 12/2021.

4.5.

Vacademy

Học viện tài chính 4.0, nơi bạn có thể vừa kiếm kiến thức vừa kiếm tiền.
Vacademy sẽ ra mắt vào tháng 12/2021.

4.6.

Vpool

Quỹ tiết kiệm của Vconomics, nơi bạn có thể gửi BTC/ETH/USDT/BNB để lấy lãi bằng MICS.
Nếu muốn trao đổi bạn cũng có thể đổi từ các đồng tiền số trên để lấy MICS với 1 tỷ giá nhất định.
Vpool sẽ khởi chạy vào tháng 01/2022.

USDT

USDT

Bán

BNB

BNB

ETH

ETH

BTC

BTC

MICS

Mua

Vpool

Người bán/Người mua

Nạp

Lãi

Người cho vay

Bán
MICS

Mua

USDT

MICS

BNB
ETH
BTC
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4.7.

Vlending (P2P Lending)

Là sàn cho vay P2P, nơi chính mỗi thành viên có thể cung cấp tín dụng cho các thành viên khác để tìm
kiếm lợi nhuận.
Vlending sẽ khởi chạy từ 02/2022.

Vscore

Điểm tín dụng

Thế chấp

T.sản đảm bảo

Kiểm tra điểm tín dụng

Danh sách đen trắng

Nạp
MICS

USDT
BNB
ETH
BTC

Thực hiện
Vlending
(Smart Contract)

Người vay

Lãi

Người cho vay

Thỏa thuận

NỢ
MICS
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4.8.

Vscore

Là điểm tín dụng của mỗi người dung trên nền tảng Vconomics. Điểm tín dụng là căn cứ để cho vay hay
không cho vay, hoặc cho vay với lãi suất bao nhiêu là phù hợp. Trên thực tế, điểm tín dụng càng cao lãi
suất vay càng thấp và ngược lại điểm tín dụng càng thấp thì lãi suất vay càng cao.
Vscore đã golive từ 1/2021.
Bạn có thể tải app và chấm điểm tín dụng của bản thân ngay lúc này.

Thông tin cá nhân: 30%

Tài chính: 30%

Ứng dụng eKYC để đánh giá người dùng.

Đo lường điểm tín dụng thông qua khảo sát

Câu hỏi liên quan tới tình trạng hôn nhân,

tài chính như lương thưởng, chi tiêu,…

nghề nghiệp, trình độ học vấn,…

Tính cách: 10%

Lịch sử tín dụng: 20%
Câu hỏi liên quan tới lịch sử

Ứng dụng mô hình Enneagram để đánh giá,

tín dụng như mức bảo hiểm,

phân tích tính cách người dùng.

nợ quá hạn,…
Tốt

Mạng xã hội: 10%

Rất tốt

Xấu

Ứng dụng AI để đánh giá điểm
tín dụng cho người dùng
thông qua các kênh mạng xã

Điểm
tín dụng

Rất xấu

hội như Facebook, Linkedin,…

300

450

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ FINATECH
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CHƯƠNG V :TỔNG CUNG VÀ PHÂN PHỐI
5.1.

Tổng cung

11.000.000.000 MICS
5.2.

Phân phối
Đội ngũ - 1,100,000,000 MICS

Ví quỹ - 2,200,000,000 MICS

Cộng đồng - 5,500,000,000 MICS

Đầu tư và Phát triển - 2,200,000,000 MICS
Ảnh 1. Tỉ lệ phân phối MICS

5.3.

Nguyên tắc

a. Ví Đội Ngũ: 0x7eE285A400E1874d0f7bf316CE9ce17bf5665722
10% số MICS được dành cho đội ngũ sáng lập và được phân bổ trong 4 năm kể từ năm 2022

Ví Founder
Thời gian
Tỷ lệ phân bổ

10% Tổng cung
Năm 2021
0.0%

Quý 4
năm 2022
1%

110,000,000

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ FINATECH

Quý 4
năm 2023
2.25%

247,500,000

Quý 4
năm 2024
2.25%

247,500,000

Quý 4
năm 2025
2.25%

247,500,000

Quý 4
năm 2026
2.25%

247,500,000
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CHƯƠNG V :TỔNG CUNG VÀ PHÂN PHỐI
Tương đương số MICS

-

275,000,000

275,000,000

275,000,000

275,000,000

b. Ví Quỹ: 0x71e56257245393beC48400bEB35a5CDC3C967058
20% tổng cung đặt ở ví quỹ phục vụ mục đích thanh khoản của Vpool.
c. Ví Cộng đồng: : 0x629F16D00A66EC5cD90e6f5F1CafD1A117300D1b
50% tổng nguồn cung tương đương 5.5 tỷ MICS được dành để xây dựng cộng đồng. Quỹ cộng đồng được
phân bổ dựa trên số lượng thành viên để đảm bảo cung luôn hợp lý với cầu.

Ví Cộng đồng

50% Tổng cung

Số lượng thành viên

1 triệu

5 triệu

10 triệu

20 triệu

Tỷ lệ phân bổ

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

550,000,000

1,100,000,000

1,650,000,000

2,200,000,000

Tương đương số MICS

d. Ví Đầu tư và Phát triển: 0x47C49fF4Cf8dEc2Bdb90B08f4e3c88E1776d6c4C
20% tổng nguồn cung tương đương 1.2 tỷ MICS được dành cho Investor, Partners và xây dựng phát triển hệ
sinh thái Vconomics. Kế hoạch như sau:
Holders
InD

phân bố/
Tổng cung

2021

TGE: 1/2022

20.00%

VCs

3.00%

0.00%

Phân bổ 10% khi niêm yết, phân bổ chia đều 90% cho 9 tháng còn lại.

Private

1.50%

0.00%

Phân bổ 10% khi niêm yết, phân bổ chia đều 90% cho 9 tháng còn lại.

Flashsale on app

0.35%

0.00%

Phân bổ 40% sau khi niêm yết, phân bổ 60% chia đều 2 tháng còn lại (30%/tháng)

Liquidity

3.00%

0.00%

DEX + CEX

Advisor

0.04%

0.00%

Lock 6 tháng đầu tiên, Phân bổ 5%/tháng chia đều trong 6 tháng tiếp theo, tiếp tục
phân bổ chia đều 10%/tháng cho 7 tháng sau đó.

Dev

5.00%

0.00%

Không phân bổ 6 tháng sau khi niêm yết, phân bổ 0,45%/tháng cho 6 tháng tiếp
theo sau đó phân bổ chia đều còn lại trong 4 năm.

KOLs

0.50%

0.00%

Không phân bổ 6 tháng sau khi niêm yết, phân bổ chia đều trong 20 tháng sau đó
(5%/tháng)

Super Star

2.00%

0.00%

Không phân bổ 6 tháng sau khi kí kết thành công, phân bổ chia đều trong 20 tháng sau đó
(5%/tháng)

OPS-MKT

4.00%

0.00%

Phân bổ 20% tháng 9/2022, phân bổ chia đều 20% trong 4 năm (20%/năm).

Khác

0.61%

0.00%

Không phân bổ trong năm 2022.

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ FINATECH
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NỀN KINH TẾ SỐ PHI TẬP TRUNG
CHƯƠNG VI : LỊCH SỬ

05/2021
Chính thức ra mắt ứng dụng
Vconomics - Nền kinh tế số

02/2021
Phát triển ứng dụng Vconomics
- Nền kinh tế số phi tập trung

2019 - 2020
Nghiên cứu phát triển tính năng Vscore Nền tảng chấm điểm tín dụng và kết nối
nhu cầu tài chính

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ FINATECH

14

NỀN KINH TẾ SỐ PHI TẬP TRUNG
CHƯƠNG VII: HÀNH TRÌNH

2022
Hợp tác
Ngân hàng
Công ty bảo hiểm
Tài chính

2022

Chứng khoán
....

Hợp tác
Sản phẩm mới cho hộ
kinh doanh cá thể

02/2022
Ra mắt Vlending
Nền tảng vay ngang
hàng P2P có tài sản
thế chấp
DEX

12/2021
Ra mắt Vuniverse,
Vacademy
Quà tặng tình yêu,
lời chúc, ý tưởng
Khóa học tài chính
4.0 siêu ngắn
eKYC
Flash Sale trên App

2022
Ra mắt Vlending
Nền tảng vay ngang
hàng P2P cho tài sản
tín chấp
Niêm yết Top 5 CEXs

01/2022
Ra mắt Vpool
Gửi tiết kiệm lấy
lãi MICS
Vpool staking

FINATECH JOIN STOCK COMPANY
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DECENTRALIZED DIGITAL ECONOMY
CHƯƠNG VIII : ĐỘI NGŨ

ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP

NGUYỄN THẾ CƯỜNG

TRẦN ĐỨC THÔNG

Co-Founder & CEO

Co-Founder & CTO

ĐỘI NGŨ CỐ VẤN

NGÔ VĂN TẨU

NGUYỄN TẤN MINH

Tổng giám đốc GMO-Z.com
RUNSYSTEM

Phó tổng giám đốc GMO-Z.com
RUNSYSTEM

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ FINATECH

16

DECENTRALIZED DIGITAL ECONOMY

CỐ VẤN MARKETING

DZUNG NGUYEN

LEON TRUONG

CRIS D. TRAN

Chủ tịch
Hiệp hội thương mại điện tử
Việt Nam VECOM

Chủ tịch Liên minh chuyển đổi
số Việt Nam DTS

Phó tổng giám đốc GalaxyOne

“ Là Chuyên gia Chuyển đổi số với hơn 15 năm kinh nghiệm
trong các ngành Ngân hàng, Fintech, ông Nguyễn Thế Cường
luôn mong muốn đơn giản hóa mọi thứ phức tạp, đặc biệt là
ứng dụng trí tuệ nhân tạo, blockchain vào ngành tài chính
ngân hàng, đem lại những giải pháp thuận tiện và minh bạch
với hiệu suất cao cho người dân Việt.”

NGUYỄN THẾ CƯỜNG
Co-Founder & CEO

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ FINATECH
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DECENTRALIZED DIGITAL ECONOMY

“ Là 1 Developer với gần 10 năm kinh nghiệm trong việc xây
dựng thiết kế các nền tảng hiệu suất cao như core sàn giao
dịch, ông Trần Đức Thông từng kinh qua các vị trí PM tại
Navisoft (công ty cung cấp core engine cho HNX và HOSE),
CTO tại FinanceX – sàn giao dịch Crypto có trụ sở tại
Singapore.”

TRẦN ĐỨC THÔNG
Co-Founder & CTO

CHƯƠNG IX : ĐỐI TÁC

R

Đang cập nhật...
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