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TỔNG QUAN 
 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VAI TRÒ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH LOGISTICS 

TẠI VIỆT NAM 

Vietnam Smarthub Logistics (VSL) - Hệ sinh thái công nghệ kết nối các thành phần hoạt động 
Logistics, hoạt động 24/24. Tạo nên một trung tâm điều hành trung gian, xử lý các dịch vụ trực 
tuyến theo thời gian thực, hoạt động dựa trên nền tảng cloud, xác thực định danh từng đối tượng 
tham gia, phát hành chứng từ điện tử có giá trị pháp lý.  VSL tích hợp dịch vụ tài chính, bảo hiểm, 
vận tải. Bao gồm: 

• Cảng Biển/ICD/Depot 

• Hãng Tàu 

• Công ty Vận tải 

• Hải Quan 

• Ngân Hàng 

• Bảo Hiểm 

• Công ty dịch vụ Xuất Nhập Khẩu 

• Kho CFS, Kho Ngoại Quan 

 

Quy trình hiện nay: 

Đối với Cảng: Đăng ký lệnh tại 
quầy, thanh toán tiền mặt, in chứng 
từ giấy, tìm container tại bãi,... 

Đối với Vận tải: Xe chạy theo hợp 
đồng, chủ hàng kiếm xe, gởi chứng 
từ giao nhận. 

Đối với Hãng tàu: Đăng ký tại quầy, 
thanh toán tiền mặt, phát hành 
chứng từ giấy, nhận chứng từ giấy 
mang xuống Cảng đối chiếu. 

Đối với Hải Quan: Mang tờ khai hải quan tới cơ quan hải quan để thanh lý tờ khai. 

 

Vietnam Smarthub Logistics(VSL) ra đời nhằm thay đổi quy trình truyền thống. Các giao dịch được 

chuyển từ gặp gỡ trực tiếp, in ấn, xác nhận bằng con dấu ... được chuyển đổi số theo quy trình 

trực tuyến trên hệ sinh thái VSL. Các thành phần tham gia đều thừa hưởng - tích hợp - chia sẻ dữ 

liệu có giá trị pháp lý, được xác thực bởi từng đơn vị  và theo thời gian thực. 

 

 

 

 



 

Page 4 of 30 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VSL (VIETNAM SMARTHUB LOGISTICS) 

VSL được thiết kế và phát triểntừ năm 2018, sau hơn 5 năm nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ 

các chuyên gia phát triển công nghệ Logistics nhằm nâng cấp dịch vụ, tiện ích và chuyển đổi số 

ngành Logistics của Việt Nam và mở rộng ra khu vực. VSL hướng đến việc tạo ra một giải pháp 

công nghệ thông tin mang tính đột phá, cung cấp độ chính xác tuyệt đối về dữ liệu khai thác, tối ưu 

hóa thời gian, giảm chi phí và nguồn nhân lực bằng cách tạo ra một hệ sinh thái mở đáp ứng và 

phục vụ tất cả các thành phần liên quan. 

Kể từ tháng 10 năm 2021,các thành phần tính năng VSL đã được nhiều hãng tàu quốc tế công 

nhận trong top 4 tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá cảng biển Việt Nam. Việc tạo ra VSL Token 

được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích từ sự phát triển nhanh chóng cho cộng đồng người dùng VSL, 

cũng như tạo ra một tương lai hiện đại và thịnh vượng cho ngành Logistics của Việt Nam và Châu 

Á. 

 

 

Đến tháng  01/2022, VSL đã kết nối thành công 51 hãng tàu trên toàn thế giới, 4 Cảng Quốc Tế,  

280 Hãng vận tải với hơn 12,000 đầu xe,   5  đơn vị vận chuyển salan,   Tổng cục Hải quan Việt 

Nam, VNPT, Ngân hàng Quân Đội (MB) và Cổng thanh toán Quốc Gia NAPAS. 

Sẵn sàng bùng nổ với ứng dụng Smart Trucking (mô hình kinh tế  chia sẻ tương tự Grab). Ứng 

dụng duy nhất trong thời điểm hiện tại, có thể đặt xe container trực tuyến, hoàn thiện chứng từ điện 

tử xác thực giao nhận Cảng. 

Dòng tiền  đi qua Hệ thống VSL trung bình mỗi tháng hơn $5,000,000 (năm triệu Dollar). Dự kiến 

đến quý 3/2022, dự kiến  dòng tiền mỗi tháng  đạt $40,000,000 (Bốn mươi triệu Dollar). 
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CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN 

Ứng dụng Vietnam Smarthub Logistics (VSL) được Cục Bản Quyền thuộc Bộ Văn Hóa Thể Thao 

Và Du Lịch cấp chứng nhận đăng ký quyền tác giả và chủ sở hữu ngày 18 tháng 01 năm 2022. 
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SO SÁNH QUY TRÌNH TRUYỀN THỐNG VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

No. QUY TRÌNH TRUYỀN THỐNG GIẢI PHÁP VSL 

A 
ĐĂNG KÝ THỦ TỤC TẠI CẢNG BẰNG 
GIẤY 

EBOOKING – LỆNH ĐIỆN TỬ 

1 
Khách hàng đăng ký giao container 
Cảng 

Thực hiện giao dịch trực tuyến 

2 Đăng ký giao container rỗng cho cảng  

3 Đăng ký nhận container hàng từ cảng  

4 Đăng ký nhận container rỗng từ cảng  

5 
Đăng ký đóng / rút hàng / dịch vụ đặc 
biệt 

 

6 Đăng ký thay đổi tàu/ cảng  

7 Lệnh chờ thanh toán  

8 Cập nhật thông tin lệnh  

9 Đăng ký gia hạn lưu bãi container  

10 Đăng ký gia hạn điện container lạnh  

11 Khóa container / lệnh giao nhận  

12 Đăng ký tách lô từ Masterbill  

13 Quản lý Edo  

14 
Khai báo phương tiện vận tải 
(Khai báo đơn vị, số xe nhận 
container) 

 

15 Hạ Container trái tuyến.  

B 
TRA CỨU THÔNG TIN EMAIL/ĐIỆN 
THOẠI 

TRA CỨU TRỰC TUYẾN QUA 
WEBSITE 

1 Tra cứu thông tin container  

2 Tra cứu thông tin chuyến tàu  

3 Tra cứu thông tin vận chuyển  

4 Tra cứu vận đơn (BillNo)  

5 Tra cứu Booking  

6 Tra cứu thông tin số HouseBill  

7 Tra cứu thông tin số eDO  

8 Tra cứu lịch trình tàu  

9 Tải hóa đơn điện tử  

10 Tra cứu thanh toán dịch vụ  

11 Tra cứu chuyển đổi hóa đơn  

12 Tra cứu thông tin lệnh giao nhận  

13 Tải lệnh giao nhận  

14 

Tự động gửi thông tin Mã lệnh và Hóa 
đơn thanh toán đến khách hàng 
(Phone & Email) khi Hoàn tất thanh 
toán 

 

15 Tra cứu thông quan  

16 Khai báo tờ khai/ số quản lý hàng hóa  

17 
Danh sách khai báo tờ khai/ số quản lý 
hàng hóa 

 

C ĐẶT XE ĐẶT XE QUA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 
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1 Đặt xe qua công ty dịch vụ Tra cứu thông tin container 

2 Đặt xe trực tiếp với nhà xe/tài xế Tra cứu thông tin chuyến tàu 

3  Tra cứu thông tin vận chuyển 

4  
Tra cứu thông tin chủ hàng, tài xế, hành 
trình 

5  Duyệt tài khoản, Phân quyền 

6  Phân vùng hoạt động 

7  Giám sát hoạt động vận chuyển 

8  Giám Sát lộ trình, thay đổi lộ trình 

9  Tính chi phí, đối soát. 

10  Cảnh báo 

11  Tối ưu hóa đoạn đường 

12  Kết nối API hệ thống Smarthub 

13  
Kết nối cổng thanh toán, phát hành 
chứng từ điện tử 

D QUẢN LÝ – THEO DÕI ỨNG DỤNG DÀNH CHO CHỦ HÀNG 

1 Qua điện thoại 
Truy vấn chứng từ điện tử (EDO, 
Booking, Billing) 

2 Xác thực qua email Đặt xe chỉ định, không chỉ định 

3  Nhận báo giá dịch vụ 

4  
Giám sát hành trình, quy trình xử lý dịch 
vụ 

5  Nhận chứng từ điện tử 

6  Báo cáo, đối soát 

E NHÀ XE/TÀI XẾ ỨNG DỤNG TÀI XẾ 

1 Nhận chuyến theo hợp đồng Tra cứu thông tin container 

2 Khó kiếm được hàng chiều về Tra cứu thông tin chuyến tàu 

3  Tra cứu thông tin vận chuyển 

4  Đăng ký tài khoản 

5  Đăng ký hành trình 

6  Nhận chuyến 

7  Hủy chuyến 

8  
Thông báo chuyến: Lộ trình, loại hàng, 
số tiền 

9  Cảnh báo 

10  Báo cáo, đối soát 

F THANH TOÁN/CHỨNG TỪ 
THANH TOÁN TRỰC TUYẾN/CHỨNG 
TỪ ĐIỆN TỬ 

1 Thu tiền mặt Cổng thanh toán trực tuyến 

2 Chuyển tiền từ tài khoản >> tài khoản Ví điện tử Logistics 

3 Ghi nợ , thu sau  

4 Chứng từ giao nhận giấy Chứng từ số 

5 Hóa đơn giấy Hóa đơn điện tử 

6 
Hồ sơ ngân hàng/bảo hiểm giấy, nhiều 
thủ tục 

Hồ sơ điện tử, tổng hợp thông tin 
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PHÁT HÀNH CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ (E.DOC) 

• eDI – Electronic Data Interchange ( Trao đổi dữ liệu giữa Hãng Tàu – Cảng). 

• eDO – Electronic Delivery Order ( Phiếu giao nhận điện tử giữa Hãng Tàu – Chủ Hàng – 

Cảng). 

• eEIR - Equipment Interchange Receipt (Phiếu giao nhận Container giữa Cảng – Chủ Hàng) 

• eINVOICE: Xuất hóa đơn điện tử (Cảng/Hãng Tàu/Cty Dịch vụ - Chủ Hàng). 

• PIN/QRcode: Mã xác thực giao nhận Cổng (Nhà xe - Cảng/ICD/Depot). 

• eINS: Phiếu xác nhận giao dịch Bảo hiểm hàng hóa (Chủ Hàng – Công ty Bảo Hiểm). 

• Ebooking: Lệnh giao nhận điện tử (Chủ Hàng – Cảng, Chủ Hàng – Hãng Tàu). 

• Elift: Lệnh hạ Container trái tuyến (Nhà xe – Cảng/ICD/Depot) 

• eBank: Mã xác thực tài chính giữa VSL –MB bank
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TÍNH NĂNG SẢN PHẨM 

A. THỦ TỤC TRỰC TUYẾN 
• Đăng ký giao container hàng cho cảng 
• Đăng ký giao container rỗng cho cảng 
• Đăng ký nhận container hàng từ cảng 
• Đăng ký nhận container rỗng từ cảng 
• Đăng ký đóng / rút hàng / dịch vụ đặc biệt 
• Đăng ký thay đổi tàu/ cảng 
• Lệnh chờ thanh toán 
• Cập nhật thông tin lệnh 
• Đăng ký gia hạn lưu bãi container 
• Đăng ký gia hạn điện container lạnh 
• Khóa container / lệnh giao nhận 
• Đăng ký tách lô từ Masterbill 
• Quản lý eDO 
• Khai báo phương tiện vận tải 
• (Khai báo đơn vị, số xe nhận container) 
 

 

 

B. TRUNG TÂM QUẢN TRỊ 
• Tra cứu thông tin container 
• Tra cứu thông tin chuyến tàu 
• Tra cứu thông tin vận chuyển 
• Tra cứu thông tin chủ hàng, tài xế, hành trình. 
• Duyệt tài khoản, phân quyền 
• Phân vùng hoạt động 
• Giám sát hoạt động vận chuyển 
• Giám sát lộ trình, thay đổi lộ trình 
• Tính chi phí, đối soát. 
• Cảnh báo 
• Tối ưu hóa đoạn đường 
• Kết nối API hệ thống Smarthub 
• Kết nối cổng thanh toán, phát hành chứng từ điện tử. 
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C. TRA CỨU TRỰC TUYẾN 
• Tra cứu thông tin container 
• Tra cứu thông tin chuyến tàu 
• Tra cứu thông tin vận chuyển 
• Tra cứu vận đơn (BillNo) 
• Tra cứu Booking 
• Tra cứu thông tin số HouseBill 
• Tra cứu thông tin số eDO 
• Tra cứu lịch trình tàu 
• Tải hóa đơn điện tử 
• Tra cứu thanh toán dịch vụ 
• Tra cứu chuyển đổi hóa đơn 
• Tra cứu thông tin lệnh giao nhận 
• Tải lệnh giao nhận 
• Tự động gửi thông tin Mã lệnh và Hóa đơn thanh toán đến khách hàng (Phone & Email) 
khi hoàn tất thanh toán 
• Tra cứu thông quan 
• Khai báo tờ khai/ số quản lý hàng hóa 
• Danh sách khai báo tờ khai/ số quản lý hàng hóa 

 

D. ỨNG DỤNG GỌI XE 
1. Dành cho chủ hàng 
• Truy vấn chứng từ điện tử (EDO, Booking, 
Billing) 
• Tra cứu thông tin hàng hoá 
• Đặt xe chỉ định, không chỉ định 
• Nhận báo giá dịch vụ 
• Giám sát hành trình, quy trình xử lý dịch vụ 
• Nhận chứng từ điện tử 
• Báo cáo, đối soát 
• Giám sát hành trình 
• Thanh toán cước 
 

2. Dành cho tài xế 
• Tra cứu thông tin container 
• Tra cứu thông tin chuyến tàu 
• Tra cứu thông tin vận chuyển 
• Đăng ký tài khoản 
• Đăng ký hành trình  
• Nhận chuyến 
• Hủy chuyến 
• Thông báo chuyến: Lộ trình, loại hàng, 
số tiền 
• Cảnh báo  
• Báo cáo, đối soát 
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E. TƯƠNG TÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG/HÃNG TÀU 
• Cập nhật thông tin eDo, vận đơn. 
• Theo dõi, giám sát trực tuyến hàng hóa tại cảng. 
• Quản lý, phát hành, cập nhật lệnh giao nhận điện tử. 
• Giảm thời gian di chuyển, giảm chi phí. 
• Đăng ký eBooking nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi. 
• Kiểm tra sản lượng nhập tàu / xuất tàu tại cảng theo thời gian thực. 
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• Gia hạn lệnh trực tuyến 

 

F. THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 
• Kết nối thanh toán với Cổng thanh toán(Napas, Viettel pay, Vnpay, …) 
• Thanh toán bằng thẻ ATM 
• Thanh toán hộ bằng Internet Banking 
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G. QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 
- Thống kê sản lượng theo cấp độ đối với mỗi khách hàng 
- Đánh giá chất lượng, tốc độ xử lý của hệ thống. 
- Số hóa chứng từ: 

• Email tự động trả về khi hoàn tất các tác nghiệp. 

• Nhận hóa đơn điện tử thông qua email. 

• Chữ ký điện tử để xác thực thông tin. 

• Rút ngắn thời gian thực hiện quy trình. 
- Kiểm tra thông tin đơn hàng qua 1 lần quét QRCode 
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LỢI ÍCH CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA VÀO HỆ SINH THÁI 

• Cảng Biển/ICD/Depot 

• Kho hàng 

• Hãng Tàu 

• Công ty Vận tải 

• Công ty Fowarder 

• Công ty Bảo hiểm 

• Ngân hàng 

LỢI ÍCH CỦA CHỦ HÀNG 

• Tương tác dịch vụ trực tuyến. 

• Thông tin cont : Lịch sử, hình ảnh. 

• Chủ động chọn Cont Rỗng (chỉ định): Đúng chủng loại, vị trí thuận lợi. 

• Tiết kiệm chi phí : Nhận/Trả Rỗng, vận tải, in ấn, nhân sự. 

• Giám sát, thống kê, quản lý quá trình giao dịch. 

• Hạn chế thời gian chờ tại Cảng/ICD/Depot. 

• Container Reuse nội bộ nhà máy. 

• Trả cont tại chỗ. 

• Kiểm soát hư hỏng phát sinh. 

• Khách hàng mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. 

• Cấp tín dụng lên đến 2 tỷ sử dụng dịch vụ trên VSL. 

• Hỗ trợ cho vay XNK thủ tục đơn giản. 

• Mua bảo hiểm điện tử. 

LỢI ÍCH CỦA HÃNG TÀU 

• Quản lý dữ liệu tập trung. 

• Điều phối cont Rỗng linh hoạt. 

• Giảm thời gian lưu Rỗng. 
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• Quản lý M&R, cược cont. 

• Thông tin cont: Lịch sử, hình ảnh. 

• Nâng cao dịch vụ khách hàng, dịch vụ VIP. 

• Phát hành & điều chỉnh chứng từ điện tử. 

• Kiểm soát FIFO. 

• Giảm chi phí quản lý, tăng doanh thu. 

LỢI ÍCH CỦA NGÂN HÀNG, CÔNG TY BẢO HIỂM 

• Có sẵn khách hàng đang tương tác dịch vụ. 

• Ứng dụng Blockchain xác thực tín dụng thư Xuất nhập khẩu (Letter of Credit - L/C). 

• Cấp chứng từ điện tử. 

• Dòng tiền luân chuyển trong nội bộ . 

• Nâng cao dịch vụ khách hàng. 

 

LỢI ÍCH CHUNG: Tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng  tầm dịch vụ, tăng trưởng doanh thu.
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN 

VÀO HỆ SINH THÁI 
THƯ BẢO LÃNH TÍN DỤNG (LC) 

Kế hoạch triển khai thương mại dịch vụ thư tín dụng (L/C) ứng dụng công nghệ blockchain cho 

khách hàng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong Hệ Sinh Thái VSL. 

Dịch vụ L/C (Letter of Credit) ứng dụng blockchain  cho phép thực hiện trọn vẹn toàn bộ quy trình 

nghiệp vụ thư tín dụng chứng từ, từ khâu phát hành đến khâu xuất trình chứng từ theo L/C trên 

cùng hệ sinh thái VSL. 

Dịch vụ này cũng đánh dấu bước tiến mới của VSL trong lộ trình chuyển đổi số hoạt động tài chính, 

cụ thể là số hóa sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng xuất nhập khẩu, tối ưu trải nghiệm của 

khách hàng. 

Khác biệt lớn nhất của việc ứng dụng blockchain so với cách xử lý truyền thống chính là việc các 

bên được phép tham gia cập nhật tức thời trạng thái giao dịch. VSL đã kết nối 51 Hãng tàu trên 

toàn thế giới, đối tác chiến lược của Ngân hàng Quân Đội (MB). Điều này không chỉ đảm bảo tính 

toàn vẹn, minh bạch thông tin giữa các bên liên quan, mà còn cải thiện rõ rệt thời gian xử lý và tiết 

kiệm chi phí cho toàn bộ quá trình xử lý giao dịch, xác thực tín dụng. 

Hiện nay, VSL đã có 7,500 Doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu tương tác hoạt động. Dự kiến đến năm 

2023, sẽ phát triển đến 20,000 Doanh nghiệp tại Việt Nam và kế hoạch phát triển mở rộng ra khu 

vực. Giá trị tài chính được bảo lãnh qua hệ thống dự kiến lên đến 250,000 tỷ đồng. 

 

TOKEN - QUY ĐỔI THANH TOÁN NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ 

Thanh toán và quy đổi thanh toán là một mắt xích quan trọng trong quá trình vận hành chuỗi 

Logistics nội địa và quốc tế. Token VSL được tạo ra để thực hiện xác thực giao dịch tài chính và 

quy đổi giá trị thanh toán dịch vụ giữa Cảng – Hãng Tàu – chủ hàng – Vận Tải. Giải quyết vấn đề 

xác thực thanh toán, nhằm tạo điều kiện tiện lợi, dễ dàng,  an toàn, bảo mật và tiết kiệm chi phí.  

Được phát triển trên nền tảng Binance Smart Chain (BSC). Token VSL đóng vai trò quan trọng 

trong hệ sinh thái của VSL, có mặt trong hầu hết các phương thức xác thực thanh toán, giúp liên 

kết các dịch vụ của ngành Logistics toàn thế giới lại với nhau. 

Phát hành Token VSL song hành cùng việc phát triển mở rộng hệ sinh thái VSL xuyên quốc gia. 

Hoàn thiện hệ sinh thái Vietnam Smarthub Logistics, tạo nên các giá trị cốt lõi về thanh khoản. Giúp 

giá trị của Token VSL ngày càng tăng cao khi Hệ sinh thái VSL bùng nổ về doanh thu. 
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THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VSL TOKEN 

• Mã token: VSL 

• Blockchain: Binance Smart Chain (BSC) 

• Smart contract:0x183289949a392b19f29f18f579bdd32cacca4a77 

• Loại token: Chứng khoán, Transactional token (giao dịch) 

• Tổng cung: 100,000,000 VSL 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

• Phone : 05 8777 8887 (zalo, viber, telegram) 
• Email : Info@vsl.finance 
• Office : Tòa Nhà SBI, 6B, số 3 Công viên phần mềm Quang Trung, Phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
• Website: vsl.finance 
• Facebook: VSL

mailto:Info@vsl.finance
https://vsl.finance/
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PHÂN BỔ TOKEN 
Khi quyết định cách phân quyền tốt nhất quyền sở hữu VSL, chúng tôi nhận thấy rằng các bên 

ngoài nhóm sáng lập VSL và các nhà đầu tư nên sở hữu phần lớn token. Do đó, cộng đồng và các 

đối tác hệ sinh thái sẽ nhận được 72%, Nhà sáng lập và đội ngũ phát triển chính sẽ nhận 28% sản 

lượng Token. 

Token sẽ được phân bổ theo tỷ lệ: 

Tổng cung: 100,000,000 VSL Thời gian phân phối: 5 năm 

Thanh khoản: $2.2 Vốn hoá thị trường ban đầu: $44,000,000 

Giá niêm yết: $2.2   

 28% (28,000,000 VSL) đến core team (foundation, devs, partners, advisors) 

o 19% (19,000,000 VSL) cho founder 

o 4,5% (4,500,000 VSL) cho devs 

o 4,5% (4,500,000 VSL) cho partners, advisors 

 11% (11,000,000 VSL) nhà đầu tư sớm (phân phối nội bộ) 

 61% (61,000,000 VSL) cho ecosystem developmentnhư sau: 

o 20% (20,000,000 VSL) cho treasury 

o 21% (21,000,000 VSL) cho public sale 

o 5% (5,000,000 VSL) cho contributor rewards 

o 1,2% (1,200,000 VSL) cho airdrops 

o 2,8% (2,800,000 VSL) cho future hires (team) 

o 11% (11,000,000 VSL) cho market makers 

 

• Dự kiếnICO : 08-05-2022 
• Dự kiếnIDO : 01-01-2023 

Founder

Developers

Partners & Advisors

Earlyinvestors

Treasury

Public Sale

Contributor Rewards

Airdrops
Future Hires

Market Makers
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KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH VSL TOKEN 2022 

 

 

 

THỜI 
GIAN 
PHÁT 
HÀNH 

TOKEN 

KHOÁ 

SỐ 
TOKEN 
PHÁT 
HÀNH 

GIÁ 
TOKEN 

PHẦN THƯỞNG 

PRE-ICO 
Kết thúc 

07/05/2022 
Không 2,300,000 $2.2/VSL 

+28% (đầu tư ≥ 30,000 

VSL) 

+23%(đầu tư ≥ 20,000 

VSL) 

+18%(đầu tư ≥ 10,000 

VSL) 

+15% (đầu tư > 5,000 

VSL) 

ICO (VÒNG 
1) 

Bắt đầu 

08/05/2022  

Kết thúc 

28/08/2022 

12 
tháng 

4,000,000 $2.2/VSL 

+18% (đầu tư ≥ 30,000 

VSL) 

+15% (đầu tư ≥ 20,000 

VSL) 

+13% (đầu tư ≥ 10,000 

VSL) 

+10% (đầu tư > 5,000 

VSL) 

ICO (VÒNG 
2) 

Bắt đầu 

01/09/2022 

Kết thúc 

30/12/2022 

12 
tháng 

4,700,000 $2.2/VSL 

+10% (đầu tư ≥ 30,000 

VSL) 

+8%(đầu tư ≥ 20,000 

VSL) 

+7%(đầu tư ≥ 10,000 

VSL) 

+5% (đầu tư > 5,000 

VSL) 
 

• Nếu sau vòng Re-ICO mà chưa gọi nhà đầu tư hết số lượng sẽ đưa vào vòng kế tiếp. 

• Nếu sau vòng ICO chưa gọi nhà đầu tư hết số lượng sẽ đưa vào IDO. 

• Vòng Pre-ICO không bị khoá ví, khoá 12 tháng với vòng ICO. 

• Tính thanh khoản của VSL sẽ được công bố trên sàn DEX. 

• SmartContract công bố trên BSC của Binance. 
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LỊCH TRÌNH PHÁT HÀNH TOKEN 

 

 

 FOUNDER 
CORE 
TEAM 

EARLY 
INVESTORS 

TREASURY 
PUBLIC 
SALE 

CONTRIBUTOR 
REWARDS 

AIRDROPS 
FUTURE 
HIRES 

MMS 

TOTAL 
TOKEN 

19,000,000 
(19%) 

9,000,000 
(9%) 

11,000,000 
(11%) 

20,000,000 
(20%) 

21,000,00
0 

(21%) 

5,000,000 
(5%) 

1,200,000 
(1,2%) 

2,800,000 
(2,8%) 

11,000,000 
(11%) 

2022   2,300,000 20,000,000 9,000,000 2,000,000 700,000 800,000 3,000,000 

2023  4,500,000 8,700,000  5,000,000 2,000,000 500,000 1,000,000 2,000,000 

2024  4,500,000   4,000,000 1,000,000  1,000,000 2,000,000 

2025     2,000,000    2,000,000 

2026 19,000,000    1,000,000    2,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000

Founder

Core team

Early investors

Treasury

Public sale

Contributor rewards

Airdrops

Future hires

MMs

2022 2023 2024 2025 2026
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HƯỚNG DẪN MỞ VÍ  

• Ví metamask 

• Network Name (Tên mạng): Smart Chain 

• New RPC URL (URL RPC mới): https://bsc-dataseed.binance.org/ 

• ChainID: 56 

• Symbol: BNB 

• Block Explorer URL: https://bscscan.com 

• Contract: 0x183289949a392b19f29f18f579bdd32cacca4a77 

• Decimals: 18 

Sau khi có BNB.  

• Thêm Token 

• Điền ví: 0x183289949a392b19f29f18f579bdd32cacca4a77 

• Decimals: 18  

• Token: VSL (Mặc định) 

 

CÁCH THỨC ĐẦU TƯ 

• Nhà đầu tư chuyển BNB vào ví: 0x183289949a392b19f29f18f579bdd32cacca4a77 

• Tài khoản: 999 0136 999 999 Ngân hàng Quân Đội (MB) 

• Tên tài khoản : Tạ Minh Vang 
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THÀNH TỰU CỦA CHÚNG TÔI 

THỜI GIAN SỰ KIỆN CHI TIẾT 

Q1-2018 
Hoàn thành khảo sát yêu cầu chuyên môn đối với nhóm cảng biển (bao gồm IDC 
và Depot, các hãng vận tải biển, công ty giao nhận, nhóm vận tải biển và nội địa và 
nhóm hải quan. 

Q2-2018 
Hoàn thành các tài liệu chuyên nghiệp về hệ thống booking không dùng tiền mặt, 
không cần giấy tờ, đặt chỗ trước, cổng thanh toán, tài liệu điện tử và microservices. 

Q3-2018 

Hoàn thiện kiến trúc hệ thống microservices, kiến trúc công nghệ làm nền tảng của 
các ứng dụng khác như EDI (Trao đổi dữ liệu điện tử), EDO (Lệnh giao hàng điện 
tử), Hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu nhiều Cảng, hãng Tàu, Vận tải, Hải quan, Ngân 
hàng… 

Q1 -2019 
Hoàn thiện thiết kế giao diện người dùng của hệ sinh thái VSL, bao gồm quy trình 
và dịch vụ trực tuyến cho các cảng biển, công ty vận tải và hãng tàu. 

Q2-2019 
Chính thức vận hành cổng thanh toán quốc gia MB-NAPAS 
Tích hợp phát hành hóa đơn điện tử VNPT 

Q4-2019 
Liên kết ứng dụng EDI / EDO với 16 hãng tàu: MAE, MSC, CMA, OOCL, TSL, CKL, 
EMC, ESL, CUL, GMD, VLC, VOL, HMM, HPL, HJS, ONE 

Q2-2020 
Triển khai tích hợp đăng ký thanh lý Hải Quan trực tuyến theo thông tư 39 / BTC-
TT và KH4098TCHQ-KH 

Q3-2020 

Tích hợp cảng quốc tế SP-
ITC, lần đầu tiên vận hành 
Quy trình 7 dịch vụ tại Việt 
Nam. 

Lệnh giao Container Hàng 

Lệnh giao Container Rỗng 

Lệnh hạ Container Hàng 

Lệnh hạ Container Rỗng 

Lệnh đóng hàng 

Lệnh rút hàng 
Lệnh dịch vụ 

Q2-2021 
Tích hợp cảng Tân Thuận 1, cảng Sài Gòn Hiệp Phước và cảng Bà Rịa - 

Vũng Tàu của Cảng Sài Gòn 

 

Phần lớn các cảng 

biển ở Việt Nam tích 

hợp và triển khai Hệ 

sinh thái VSL 

Công ty Cổ phần Gemadept (tích hợp 

Smartport), Cảng Container Quốc tế SP-ITC, 

Cảng Sài Gòn (3 Cảng), tiếp theo là nhiều 

cảng nội địa và quốc tế của Việt Nam, có quy 

mô đa dạng đã tham gia và đang sử dụng hệ 

sinh thái VSL. Hình thành tổ chức hậu cần 

lớn nhất tại Việt Nam chia sẻ quyền truy cập 

vào các bản cập nhật công nghệ mới nhất và 

cơ sở dữ liệu theo thời gian thực. 

VSL đã kết nối liên doanh GIL (Tập đoàn 

CMA CGM - Pháp và Tổng công ty ITC) thực 
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LỘ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Chúng tôi hoàn toàn tận tâm để đáp ứng các mục tiêu phát triển của mình trước thời hạn và cung 

cấp hỗ trợ tính năng và khuôn khổ cuối cùng cho VSL Token. 

THỜI GIAN SỰ KIỆN CHI TIẾT 

Q1 – 2022 Chào đón Pre-ICO 

Q2- 2022 
Sự kiện lớn của VSL 
Token (VSL) Phân phối 
token VSL 

VSL Token (hay còn gọi là 
VSL) sẽ được ra mắt và 
được công nhận là token tiền 
điện tử duy nhất của hệ sinh 
thái VSL / VSL.vn 
Hệ sinh thái VSL tích hợp 
VSL Token như một hình 
thức quy đổi thanh toán trên 
toàn thế giới, thưởng cho 
những nhiệm vụ hoàn thành, 
phân phối và khóa tỷ lệ đối 
với các thành phần tham gia 
theo hợp đồng thông minh 
trên nền tảng blockchain. 

Q2- 2022 
Triển khai hệ thống vận 
hành Bãi container. 

Tối ưu hóa việc quản lý vị trí 
container trên Bãi. Đối chiếu 
kế hoạch đăng ký làm lệnh 
của chủ hàng, tình hình khai 
thác tại Bãi. Đưa ra kế hoạch 
tự động nhằm hỗ trợ việc giải 
phóng hàng hóa nhanh 
chóng, giảm thiểu thời gian 
chờ đợi. 

Q2-2022 

Ứng dụng Vận Tải thông 
minh (mô hình kinh tế 
chia sẻ tương tự 
Uber/Grab) 

Kế thừa cơ sở dữ liệu từ Hệ 
sinh thái VSL, Công ty SLT 
tiếp tục phát triển ứng dụng 
VSL Smart Trucking - ứng 
dụng mô hình kinh tế chia sẻ 
đầu tiên dành cho xe 
container được phát triển 
đặc biệt cho ngành 
Logisticss. Doanh thu ước 
tính trong 1 năm sẽ là 57 
triệu USD. 

hiện tích hợp quản lý, điều hành, giám sát, 

nâng cấp dịch vụ trực tuyến cho tuyến salan 

giữa khu vực Cái Mép Bà Rịa Vũng Tàu & 

Thành Phố Hồ Chí Minh. 
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Q2-2022 
Kết nối các dịch vụ Hải 
quan trực tuyến 

Gắn với chương trình Hải 
quan điện tử của Tổng cục 
Hải quan Việt Nam. Khách 
hàng đăng ký thanh khoản tờ 
khai, thông quan trên VSL và 
nhận kết quả giải quyết hải 
quan cũng như các chứng từ 
điện tử có giá trị pháp lý. 
Cung cấp tài liệu cho các bộ 
phận hành chính dịch vụ 
hoặc các công ty dịch vụ để 
xác thực khi có yêu cầu. 
Khách hàng có thể tra cứu 
mã QR Code để biết thông 
tin về các tờ khai điện tử hải 
quan, thuế và thủ tục. 

Q2-2022 
Đăng ký gia hạn lệnh 
Hãng Tàu. 

Khách hàng có thể yêu cầu 
gia hạn lênhtrực tuyến 24/7 
và thanh toán phí  qua cổng 
thông tin trực tuyến của VSL 
cho Hãng Tàu. VSL sẽ có thể 
xác minh và gia hạn 
Container theo quy định của 
từng Hãng Tàu. Sau đó, 
đồng bộ dữ liệu đến Cảng, 
thay đổi ngày gia hạn mới. 

Q3-2022 Tích hợp  bảo hiểm 

Thể hiện vai trò là một hệ 
sinh thái trung gian, VSL tích 
hợp các ứng dụng nâng cao 
dịch vụ khách hàng, Bảo 
hiểm (Mua bảo hiểm hàng 
hóa trực tuyến) 

01-01-2023 IDO Giao dịch trên sàn 
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Q1-2023 
Cổng thông minh: Hệ 
thống OCR 

Hệ thống OCR được thiết kế 
và xây dựng dựa trên trí tuệ 
nhân tạo (Al), tự động nhận 
biết và ghi nhận thông tin của 
các phương tiện và tài xế đi 
qua Cổng, Cầu Tàu với độ 
chính xác cao, đồng thời tích 
hợp với TOS(hệ thống quản 
lý cảng biển) theo thời gian 
thực. Nhằm thay con người 
xử lý những tác nghiệp giao 
nhận Container tại Cổng và 
Cầu Tàu. 

Q1-2023 

Ứng dụng Blokchain 
Hợp tác với Công ty 
Contour – Singapore và 
Ngân hàng Quân Đội 
(MB). 

Tích hợp Blockchain để cung 
cấp ứng dụng xác thực thư 
tín dụng (Letter of Credit) cho 
khách hàng trên toàn thế 
giới. Giảm thiểu thời gian các 
bước như hiện nay. Chỉ cần 
xác thực trên VSL để hoàn 
thành thư tín dụng. 

Q1 – 2024 

VSL Token chính thức 
được sử dụng làm đơn vị 
tiền tệ thanh toán Hệ sinh 
thái VSL và Vận chuyển 
thông minh VSL ở các 
quốc gia chấp nhận tiền 
điện tử 

Khi hệ sinh thái VSL chính 
thức được triển khai  ở nhiều 
nơi trên thế giới, VSL Token 
sẽ một loại tiền hợp pháp để 
giao dịch và lưu trữ giá trị 
trong cộng đồng VSL tại các 
quốc gia chấp nhận tiền điện 
tử. Dự kiến đến Q1/2024, Hệ 
sinh thái VSl sẽ triển khai ra 
nhiều Cảng, Hãng Tàu trên 
thế giới. Đặc biệt khu vực 
Châu Á. 

* Các mốc thời gian có thể thay đổi tùy theo kế hoạch phát triển. 

Từ năm 2024, VSL dự kiến hoàn thành tích hợp Catos (Total Softbank) với quy mô hơn 300 Cảng 

trên toàn thế giới.  

Triển khai xác thực Thư Tín Dụng xuất nhập khẩu (Letter Of Credit) ở khu vực Châu Á, Châu Âu, 

Mỹ.  

Triển khai tích hợp hệ thống salan đường thủy nội địa Việt Nam.  

Mở rộng Smart Trucking (mô hình kinh tế chia sẻ tương tự Grab) ra khu vực Đông Nam Á, từng 

bước chinh phục ngành Logistics trên toàn thế giới.  
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TEAM & ADVISERS 
 

1. FOUNDER 

 

TẠ MINH VANG 
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2. CORE TEAM 

 
NGUYỄN ANH VIỆT 

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 
• Tiến sĩ Tin học - Khoa Điện & Tin học - 

Đại học Công nghệ & Kinh tế Budapest. 
• Cử nhân Quản lý Dự án - Trường Cao 

đẳng Tài chính Kế toán Budapest. 
• Chủ tịch công ty Nguồn Việt. 

 
TRẦN MINH TÂM 

CỐ VẤN TÀI CHÍNH 

• Nghiệp vụ Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài 

chính 

• Giám đốc khu vực tại Sun Life Financial 

• Giảng viên thỉnh giảng chuyên về quản 

lý tài chính tại nhiều trường đại học và 

cao đẳng 

  

 
NGUYỄN THIÊN SÁNG 

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 
• GIANT SWING PRODUCTIONS co, ltd 

(Giám đốc Phát triển Hệ thống & Ứng 
dụng) 

• Thiết kế và triển khai cơ sở hạ tầng / giám 
sát cho NSSOL, NEC, KDDI, Softbank 

• Xây dựng và vận hành hệ thống call center 
của Tập đoàn Nomura 

 
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 
GIÁM ĐỐC MARKETING 

• Giám đốc khách hàng của Starview 
Viet Nam LTD 

• Giám đốc Kinh doanh Sao Bắc Đẩu 
Telecom 

• Kỹ sư Điện tử Viễn thông - Đại học 
Bách Khoa Hà Nội. 
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TRẦN NGỌC QUỐC 

TRIỂN KHAI & ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VSL 
• Phó  Giám đốc Công ty CEH SOFT 
• Chuyên gia đào tạo & triển khai Quản lý 

Cảng 
• Phát triển Ứng dụng Điều hành Cảng (TOS 

- Terminal Operation System). Triển khai 
trên 15 cảng tại Việt Nam 

 
PHAN THỊ CẨM 

QUẢN LÝ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ 
• FO Manager ITC Corp. - SPITC 

International Port 
• Giám sát các hãng tàu EDO, Billing, 

EDI 31 tích hợp với Cảng quốc tế SP 
ITC, Cảng Tân Thuận, Cảng Bà Rịa, 
Cảng Hiệp Phước. 

• Đào tạo nhân lực cảng biển trong lĩnh 
vực kế toán, thống kê, dữ liệu. 

  

 
VƯƠNG HOÀNG PHÚC 

CÔNG NGHỆ & MARKETING 
• Xây dựng và phát triển hệ thống digital 

marketing và thương mại điện tử tổng thể 
• Xây dựng và phát triển marketing tự động 

• Chuyên gia digital marketing 
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3. ADVISER TEAM 

 
PHÍ ANH TUẤN 

TƯ VẤN DỰ ÁN 
• Phó Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM HCA 
• Triển khai hệ thống thông tin quản lý, ERP, 

SCM, CRM 
• Giảng viên Hệ thống thông tin quản lý MIS 

theo chương trình CMU - Trường Đại học 
Văn Lang 

• Giảng viên chuyên ngành hệ thống thông 
tin quản lý trường Đại học Kinh tế. 

 
KEVIN HANH 

CỐ VẤN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI 
• Hoạt động - Hãng tàu TSLine 
• Điều phối viên Tàu Đông Nam Á, M&R 

Container rỗng 

  

 
ĐINH ĐÌNH NHÂN 

CÔNG NGHỆ & MARKETING 
• Trưởng phòng tư vấn Biz của Sao Bắc Đẩu 

Telecom 
• Giám đốc dự án của Viện nghiên cứu và 

đào tạo an ninh mạng iCSO 

 
NGUYỄN ĐỨC THUẬN 

CỐ VẤN PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI 
• Vận hành - Tàu CKLine 
• Thiết lập kế hoạch tàu thuyền cho các 

cảng ở Việt Nam 
• Điều phối hoạt động container cho hàng 

hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang Châu Á 
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TRÍCH DẪN 
https://en.baochinhphu.vn/Logisticss-services-emplete-to-contribute-5-6-of-gdp-by-2025-

11140508.htm 

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/them-giai-phap-gia-tang-hieu-qua-xuat-nhap-khau-hang-hoa-

96878.html 

Dữ liệu thời gian thực qua: www.VSL.vn 

CÁC TỪ VIẾT TẮT 
• FTAs: Hiệp định thương mại tự do. 

• API: Ứng dụng tích hợp dữ liệu trung gian. 

• EDO: Lệnh giao hàng điện tử của Hãng Tàu. 

• eElR: Biên bản giao nhận điện tử tại Cảng. 

• eDOC: Chứng từ điện tử. 

• EDI: Trao đổi dữ liệu điện tử. 

• ERP: Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp 

https://en.baochinhphu.vn/logistics-services-emplete-to-contribute-5-6-of-gdp-by-2025-11140508.htm
https://en.baochinhphu.vn/logistics-services-emplete-to-contribute-5-6-of-gdp-by-2025-11140508.htm
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/them-giai-phap-gia-tang-hieu-qua-xuat-nhap-khau-hang-hoa-96878.html
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/them-giai-phap-gia-tang-hieu-qua-xuat-nhap-khau-hang-hoa-96878.html

