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Khi bàn đến chuyển đổi số, chúng
ta thường nói chuyện AI …



Nhưng nếu Việt Nam muốn trở
thành một cường quốc dựa vào
công nghệ…



Cũng nên chọn hướng mà ngay
cả những nước tiên tiến nhất trên
thế giới mới chỉ bắt đầu



AI đã phổ biến
trên thế giới rồi. 
Việt Nam ở đâu?

2021 VinBigData AI Challenge: 1277 đội từ 60+ quốc gia

• Giải 1/2/3: Từ Argentina, Mỹ, Ấn Độ, Nga, Trung Quốc, Malaysia
• Team VN cao nhất: Chu Tấn Kiệt, Đại học Drexel (Mỹ), xếp hạng 10 



Blockchain cũng là một xu hướng. 
Thế giới mới đang bắt đầu.



Nội dung

• Công nghệ blockchain là gì?

• Tại sao Blockchain là xu hướng?

• Các chính phủ trên thế giới áp dụng Blockchain ra sao?

• Áp dụng cho khu vực công Việt Nam như thế nào?



Blockchain là gì?



Blockchain
là một công nghệ tính toán giúp lưu trữ và giao dịch với
thông tin một cách

an toàn (không sợ mất hay bị sửa đổi), 

minh bạch (dễ dàng xác minh, truy xuất), 

tin cậy tuyệt đối 100% (người dùng yên tâm giao dịch, không
cần một trung gian thứ ba đứng ra đảm bảo)



Cách làm truyền thống: Qua trung gian

• Con người môi giới, dàn xếp
• Data nằm ở server tập trung

Trung gian

à Phá hoại, sai sót do con người
à Chi phí cao, nhiều khâu phức tạp



Với Blockchain
Blockchain

Nhiều máy tính tự động phối hợp
để đảm bảo ổn định, không sai sót

à Dữ liệu an toàn, dễ xác minh
à Chi phí thấp, đơn giản xử lý



Tại sao lại gọi là Blockchain (Chuỗi khối)?

Khối data Khối data Khối data Khối data

…

Data được cấu trúc dưới dạng một chuỗi (chain) của các khối
(block) data ràng buộc với nhau bởi mật mã (crypto)

1 2 3 4



Dữ liệu Blockchain lưu trữ ở đâu?

• Cách truyền thống: Đặt ở 1 server trung tâm (centralized)
• Không an toàn, có thể bị phá hoại (từ bên ngoài hoặc bên trong)
• Có thể sai sót (vô tình hoặc cố ý do con người nội bộ)

Blockchain: phi tập trung (decentralized)
• Nhiều máy tính cùng tham gia, tự động kết nối, phối

hợp để xử lý giao dịch
• Mô hình peer-to-peer (ngang hàng): Tránh dồn quyền

lực vào một server nào đó (đó là điểm yếu)
• Giải pháp: mỗi máy tính lưu trữ Full Copy của toàn

bộ dữ liệu Blockchain



Blockchain = Một máy tính siêu an toàn

• Chúng ta có khái niệm “Máy tính”, để tính toán xử lý các ứng dụng
• Ngày xưa (Desktop): các ứng dụng đều chạy trên 1 cái máy tính ở tại chỗ

của bạn (văn phòng, nhà)
• Hôm qua và hôm nay (Cloud Computing): chạy trên máy tính server trong

điện toán đám mây (do 1 tổ chức cung cấp) 
• Hôm nay và mai sau (Blockchain Computing): chạy trên 1 máy tính – đó là

máy tính blockchain, kết hợp rất nhiều máy tính không trong 1 “đám mây” 
(cloud) nào cả, cùng tham gia xử lý, phát hiện sai sót, tạo thành một lá chắn
thép chống lại mọi phá hoại dữ liệu

Blockchain là một bước tiến công nghệ chỉ sau Internet!



Hạ tầng xử lý data
à Future Internet

Trí thông minh
à Future Human AI

Blockchain

Blockchain và AI



Các lĩnh vực
phổ biến

1. Dịch vụ tài chính
2. Sản xuất công nghiệp
3. Năng lượng, điện, nước
4. Y tế, sức khoẻ
5. E-chính phủ
6. Bán lẻ và tiêu dùng
7. Truyền thông, giải trí





Thống kê của Deloitte (2020)

• Phỏng vấn 1488 lãnh đạo doanh nghiệp, từ 14 quốc gia

•39% đang áp dụng Blockchain, tăng 23% so với 2019

•55% coi Blockchain là top-5 ưu tiên của doanh nghiệp

•82% sẽ tuyển nhân sự Blockchain trong vòng 12 tháng tới



Giá trị GDP của Blockchain (1760 tỉ USD)

Src: PwC

6x GDP của Việt Nam (2020)



Giá trị GDP của Blockchain: Mỹ / Trung Quốc

Mỹ: $407,2 tỉ

Trung Quốc: $440,4 tỉ

Src: PwC



Năm 2030

• Tạo ra  40 triệu việc làm mới

•10% - 20% cơ sở hạ tầng kinh tế toàn cầu sẽ chạy trên 

các hệ thống công nghệ blockchain

Source: Gartner, PwC



2025: Giá trị GDP của Blockchain theo ngành

• Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung cấp: 962 tỉ USD

• Hành chính công, giáo dục, y tế: 574 tỉ USD

• Định danh, hồ sơ cá nhân: 224 tỉ USD

• Tranh chấp, kiện tụng: 73 tỉ USD
Hoàn toàn có thể áp dụng cho
nhà nước và doanh nghiệp
phục vụ các lĩnh vực công



Blockchain nên được dùng khi nào

Khi có 4 trong 6 điều sau

Nhiều người chia sẻ dữ liệu?

Nhiều người cập nhật dữ liệu?

Cần tính năng xác thực?

Giải pháp xác thực phức tạp?

Giao dịch cần nhanh chóng?

Giao dịch liên quan nhiều người?



Các chính phủ trên thế giới đang
ứng dụng Blockchain ra sao?



Estonia (đi đầu tiên)

• Chính phủ đầu tiên trên thế giới
(năm 2012) áp dụng Blockchain cho
vận hành nhà nước

• Đầu tiên là được Bộ Tư Pháp dùng
để đăng ký hồ sơ thừa kế, rồi sau là
cho hệ thống toà án điện tử

• Sau đó được dùng cho các dịch vụ
lưu trữ hộ khẩu thường trú, hồ sơ y 
tế,  bất động sản, hồ sơ doanh
nghiệp, và báo chí

Src: https://www.pwc.com/gx/en/services/legal/tech/assets/estonia-the-digital-republic-secured-by-blockchain.pdf

https://www.pwc.com/gx/en/services/legal/tech/assets/estonia-the-digital-republic-secured-by-blockchain.pdf


• Để giữ cho thông tin sức khỏe hoàn toàn an toàn và đồng thời có thể truy 
cập được cho các cá nhân được ủy quyền, hệ thống thẻ sức khoẻ e-ID 
được xây dựng dựa trên blockchain để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu và giảm 
thiểu các mối đe dọa nội bộ đối với dữ liệu. 
• Mọi trường hợp sử dụng dữ liệu sai đều bị phát hiện, nhờ đó ngăn ngừa 

được những thiệt hại lớn đối với sức khỏe của một người (chẳng hạn như 
sai thuốc hoặc sai liều lượng).



Trung Quốc (đi rất nhanh)

• 2016: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020 coi Blockchain là 
một mục tiêu quan trọng cấp quốc gia (national key goal)

• 2019: chủ tịch TQ Tập Cận Bình tuyên bố cần nắm bắt cơ hội để Trung
Quốc trở thành số 1 về công nghệ Blockchain

• Đầu tư hàng tỷ USD vào nghiên cứu blockchain và đã nộp nhiều bằng 
sáng chế về blockchain hơn bất kỳ quốc gia nào khác



Bộ Chính trị ĐCS 
Trung Quốc đã tổ 
chức một buổi tìm 
hiểu về Blockchain 
ngày 24/10/2019

Nguồn: Tân Hoa Xã

https://jamestown.org/program/the-ccp-politburo-holds-its-first-collective-study-session-for-2020/

CCP Politburo “Collective Study” Sessions Convened in 2019



• Bắc Kinh: Mục tiêu là chính phủ tiên phong blockchain của thế giới
• 7/2020: Chiến lược áp dụng blockchain cho địa phương, với 12 dự án

triển khai ngay cho hải quan, hàng hoá, tài chính, và bất động sản
• 140 dịch vụ công đang sử dụng blockchain, giúp sản xuất trở lại sau mở

cửa Covid-19, giảm 40% thủ tục giấy tờ
• 100+ cơ quan sẽ triển khai blockchain để quản lý mọi thứ từ các doanh 

nghiệp công nghệ cao đến trợ cấp thất nghiệp
• 11 tp khác của Trung Quốc cũng ra các kế hoạch Blockchain tương tự



Quận Yuzhong, Trùng Khánh (TQ)

2019 thử nghiệm blockchain để 

• Tăng cường giám sát việc đảm bảo chất lượng thực phẩm và thuốc 
với khả năng truy xuất nguồn gốc tốt hơn trong vòng đời sản phẩm 
và các biện pháp chống hàng giả. 

• Giúp chính phủ cải thiện các biện pháp quản lý và tăng hiệu quả giám 
sát.



Hoa Kỳ (đi chắc)

Ngay từ năm 2018, Báo cáo kinh tế của Quốc
hội Mỹ đánh giá cao về tiềm năng Blockchain
đối với Hạ tầng số quốc gia

• Một số chính phủ bang/thành phố đã áp dung. Ví dụ: số
hoá giấy khai sinh (bang Illinois) 



Úc (Australia) 

• Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) cần phát triển Sổ cái Liên Chính phủ 
(IGL) để chia sẻ tài liệu điện tử giữa các chính phủ tham gia cho mục 
đích thương mại quốc tế

• Cơ quan quản lý nhập khẩu không có mối quan hệ trực tiếp với nhà 
xuất khẩu, không có giải pháp số để xác minh tài liệu mà họ cung cấp. 

• Phải dựa vào nhiều giấy tờ -- cần chữ ký và tem ướt -- để xác thực à
tăng chi phí và chậm trễ xử lý

• Blockchain giúp số hoá sổ cái, với tính toàn vẹn cao, có thể xác minh 
điện tử, tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí và giảm các vấn đề tuân 
thủ ở biên giới, phù hợp với tất cả các đối tác thương mại.



Các nước khác

• Nga: quản lý văn bản chính phủ, hệ thống y tế
• Dubai: quản lý hộ chiếu điện tử, văn bản chính phủ, quản lý vận tải
• Ghana, Georgia, Honduras, Thuỵ Điển: Đăng ký đất đai
• Thuỵ Sĩ: ID điện tử
• Ukraine: Bầu cử
• Anh: trợ cấp xã hội (Bộ Lao động), blockchain cho dịch vụ liên quan

các bộ trong chính phủ



Áp dụng Blockchain cho Việt
Nam?



Permissionless hay Permissioned Blockchain?

Permissioned: một tổ chức (quốc gia, bộ, tỉnh, sở, 
tập đoàn, ngân hàng). Tổ chức quyết định ai được
tham gia, điều lệ ra quyết định

Permissionless: ai cũng có thể
tham gia máy tính, quyền công
bằng khi ra quyết định



Public hay Private Blockchain?

• Public blockchain: phục vụ tất
cả mọi người

• Private blockchain: chỉ phục vụ
cho một số người nhất định

• Tuỳ theo tổ chức, có thể xây
dựng một blockchain kết hợp
“permissionless hoặc
permissioned” với “public hoặc
private”



Blockchain cho mục đích gì?

• Có rất nhiều lĩnh vực ứng dụng các nước trên thế giới đang làm, và
Việt Nam có thể làm tương tự
• Chính phủ điện tử
• Tài nguyên môi trường
• Y tế, giáo dục, du lịch
• Bảo hiểm, trợ cấp xã hội
• Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, logistic, vận tải
• ID điện tử, hồ sơ điện tử, thành phố thông minh
• Tư pháp, an ninh trật tự



Quản lý bản quyền, chống hàng giả



Môi trường và an toàn thực phẩm



Y tế, chăm sóc sức khoẻ



Chuỗi cung ứng, sản xuất công nghiệp



Tài chính, bảo hiểm



Hàng không, không gian







Yếu tố môi trường Yếu tố chính trị

Yếu tố xã hội Yếu tố kinh tế

Khuyến khích hành vi Bảo vệ riêng tư cá nhân

Trải nghiệm du lịch Lợi ích cho địa phương

BLOCKCHAIN

Du lịch thông minh



Hơn thế nữa

• Theo dõi hành lý: Hành lý của khách hàng có thể được chuyển nhiều lần 
trong suốt hành trình, có thể bị thất lạc. Sử dụng blockchain giúp chia sẻ dữ 
liệu theo dõi giữa các công ty dễ dàng hơn rất nhiều. Vị trí của hành lý với 
thông tin GPS sẽ được lưu trữ
• Dịch vụ nhận dạng: cực kỳ quan trọng đối với ngành du lịch. Blockchain 

giúp giảm đáng kể thời gian làm thủ tục hoặc xếp hàng ở sân bay, vì một 
dấu tay đơn giản hoặc faceID kết nối với ID ghi trong blockchain sẽ thay thế 
việc phải dùng giấy tờ
• Chăm sóc khách hàng: Nhiều công ty du lịch có chương trình khách hàng 

thân thiết. Blockchain giúp đơn giản hóa quy trình, cho phép khách hàng 
truy cập dễ dàng hơn thông tin điểm khách hàng thân thiết, và dễ dàng 
phân phối mã thông báo. Giúp chống lại gian lận trong lĩnh vực này.









Cơ hội cho Việt Nam vào Top 10?

Src: PwC

Các nước tiên phong về Blockchain



Xin cảm ơn!

Prof. Duc Tran, PhD
duc.tran@umb.edu
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