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3 BLOCKCHAIN TRONG NGÀNH LOGISTICS 

 
3.1 Giải phóng giá trị cho ngành logistics 
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Hình 14: Sự phức tạp của dòng thông tin trong thương mại quốc tế – đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên và khối lượng lớn ‚giấy tờ‘; Nguồn: Accenture 

 

 

Để có một dịch vụ logistics tốt, sự hợp tác của tất cả các bên liên 

quan nhằm tối ưu dòng hàng hóa, dòng thông tin và dòng tiền là 

vô cùng cần thiết. Bản chất các dòng này đều phức tạp, điển hình 

là dòng thông tin (được minh hoạt ở hình 14). 

Trong thực tế, ngành logistics hiện nay vẫn còn khá nhiều lãng 

phí. Phần lớn các lãng phí này là do đặc thù phân mảnh và cạnh 

tranh cao của ngành. Chỉ riêng ở Mỹ, ước tính có hơn 500.000 

công ty vận tải độc lập.8 Một lượng lớn các bên liên quan tham 

gia vào chuỗi cung ứng đã làm cho các quy trình cộng tác trở nên 

thiếu minh bạch và thiếu chuẩn hóa, dữ liệu thiếu kết nối, và cả 

các khác biệt trong năng lực khai thác công nghệ. 

Ngoài ra, nhiều thủ tục hành chính được quy định bởi các cơ 

quan quản lý cũng tạo nên sức ép đáng kể lên chuỗi giá trị vận 

tải. Ví dụ như, một loạt các thủ tục giấy tờ được quy định bởi hải 

quan gây nhiều lãng phí cho doanh nghiệp (thời gian, nguồn lực, 

dữ liệu,...). Điều này vô tình còn tạo ra các rào cản truy vết xuất 

xứ hàng hoá hay theo dõi đơn hàng trong quá trình vận chuyển; 

nhiều mâu thuẫn khác trong thương mại toàn cầu cũng được phát 

sinh từ đây.  

Blockchain là một giải pháp đầy tiềm năng để trả lời các câu hỏi 

về hiệu quả vận hành cũng như mâu thuẫn trong logistics; các 

giải pháp được xây dựng trên nền tảng này có thể: 

• Nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận dữ liệu 

cho các bên liên quan, từ đó xây dựng được niềm tin 

vững chắc cho toàn mạng lưới,  

• Khuyến khích được việc chia sẻ dữ liệu giữa các bên nhờ 

vào cơ chế bảo mật nội bộ, 

• Cắt giảm được nhiều chi phí logistics thông qua các quy 

trình tinh gọn hơn, tự động hóa hơn, và tránh được các 

lỗi sai (không đáng có) do con người gây ra.  

• Đẩy nhanh dòng chảy hàng hóa nhờ vào tính trực quan 

cao và năng lực dự báo tốt.  

• Gợi ý cho „bài toán“ chuỗi cung ứng bền vững, chuỗi 

cung ứng có trách nhiệm hay vấn nạn hàng giả với khả 

năng truy vết hàng hóa vượt trội.  

Với những lợi ích trên, tiềm năng của blockchain trong công cuộc 

phát triển dịch vụ logistics và xây dựng các mô hình kinh doanh 

mới là vô cùng lớn. 

Bài báo này sẽ cùng bạn đi qua các điển hình tiên phong áp dụng 

công nghệ blockchain trong thương mại quốc tế, logistics, và cả 

trong hành trình đi tìm câu trả lời cho chuỗi cung ứng minh bạch 

(tham khảo hình 15, trang bên). Phần cuối bài sẽ thảo luận về 

những điểm mấu chốt để áp dụng thành công công nghệ 

blockchain. 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 http://www.usspecial.com/how-many-trucking-companies-in-the-usa/ 

http://www.usspecial.com/how-many-trucking-companies-in-the-usa/
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Hình 15: Các ứng dụng điển hình của blockchain trong logistics; Nguồn: DHL 

 
 

3.2 Một dịch vụ logistics nhanh hơn và tinh gọn hơn trong thương mại quốc tế 
 

Hình 16: Blockchain có thể hỗ trợ sắp xếp vận chuyển hàng hóa 

toàn cầu; Nguồn: Maersk 

 

Logistics được coi là huyết mạch của thế giới hiện đại. Ước 

tính 90% tổng thương mại toàn cầu được vận chuyển bởi các 

công ty vận tải đa quốc gia mỗi năm.9 Tuy vậy, logistics quốc 

tế vẫn còn khá phức tạp với nhiều mâu thuẫn về lợi ích, về mức 

độ ưu tiên cũng như thiếu sự đồng bộ giữa các hệ thống. Rõ 

ràng, kinh tế toàn cầu sẽ đạt được nhiều lợi ích đáng kể khi 

hiệu quả của logistics được nâng cao. Theo một nghiên cứu 

của diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum), tổng 

sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính tăng thêm gần 5% và 

thương mại toàn cầu tăng thêm 15% nếu các rào cản thông 

thương quốc tế được gỡ bỏ bớt.10 

Bên cạnh đó, mạng lưới vận tải biển quốc tế hiện có hơn 50.000 tàu 

buôn11 với nhiều tổ chức hải quan điều phối. Chỉ cần nghĩ về thời 

gian và chi phí các bên phải bỏ ra để xử lý giấy tờ và thủ tục hàng 

hải, ta sẽ hiểu được vì sao hiện nay, cả mạng lưới này đều rất quan 

tâm đến hiệu quả vận hành. Một kiện hàng đông lạnh cơ bản từ 

Đông Phi sang Châu Âu ước tính phải đi qua 30 người/tổ chức với 

hơn 200 tương tác khác nhau giữa các bên liên quan.12 Đó là một 

ví dụ thể hiện rõ sự phức tạp của vận tải quốc tế cũng như tiềm 

năng công nghệ của blockchain. 

 

 
 

9 http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade 
10 http://www3.weforum.org/docs/WEF_SCT_EnablingTrade_Report_2013.pdf 
11 http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/key-facts 
12 https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/51712.wss 
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Với mục tiêu nâng cao hiệu quả vận tải biển, Maersk và IBM đã cùng 

nhau xây dựng giải pháp trên nền tảng blockchain. Giải pháp này giúp 

số hóa các quy trình thương mại và theo dõi đơn hàng từ khi bắt đầu 

đưa vào sản xuất cho đến khi giao tận tay khách hàng (xem hình 17). 

Hệ thống này còn cho phép các bên liên quan biết được tiến độ vận 

chuyển hàng cũng như vị trí của container, tiến độ thực hiện các thủ tục 

hải quan, các vận đơn và các dữ liệu khác trong toàn bộ quá trình vận 

chuyển. Vẻ đẹp của blockchain nằm ở khả năng khuyến khích trao đổi 

dữ liệu với tính bảo mật cao và năng lực xác thực dữ liệu của nó. 

 

Liên minh Maersk và IBM kì vọng giải pháp này sẽ truy vết 10 triệu 

containers mỗi năm, làm giảm đáng kể việc chậm trễ và gian lận trong 

suốt quá trình vận chuyển. Do đó, hệ thống này có thể giúp ngành 

logistics tiết kiệm hàng tỷ dollar.13 

 
 

Hình 17: Số hóa logistics trong thương mại toàn cầu; Nguồn: 

Maersk/IBM 

 

ZIM – công ty cung cấp dịch vụ vận tải biển – đã tiến hành thí 

điểm phần mềm số hóa các vận đơn – có thể được xem là một 

ứng dụng "thần kì" trong logistics. Vận đơn là một trong những 

văn bản quan trọng nhất trong vận tải biển; nó vừa là biên lai và 

vừa là hợp đồng vận chuyển hàng hóa. 

Những thông tin quan trọng nhất đều được thể hiện trên vận đơn 

như mô tả lô hàng, số lượng, điểm đến, phương thức vận chuyển, 

và phương thức thanh toán. Phần mềm này được Wave phát triển 

dựa trên nền tảng blockchain. Trong quá trình thí điểm, ZIM và 

nhóm dùng thử đã tạo, gửi và nhận thành công vận đơn điện tử 

thông qua một mạng lưới phân quyền (decentralized network). 

 

Các đơn hàng từ Trung Quốc đã được nhập khẩu thành công ở 

Canada mà không bất kì trở ngại gì.14 Tuy hiện vẫn trong giai đoạn 

thí điểm, nhưng rõ ràng, ngày logistics áp dụng vận đơn điện tử sẽ 

không còn xa nữa. Chuỗi cung ứng sẽ nhờ đó mà cắt giảm được 

nhiều chi phí đáng kể, hệ thống tài liệu nhờ đó mà trở nên đáng tin 

cậy hơn, và các vận đơn/thông tin cũng nhờ đó mà di chuyển 

nhanh hơn. 

 

Accenture hiện đang phát triển một hệ thống trên nền tảng 

blockchain nhằm nổ lực thay thế các vận đơn truyền thống, xây 

dựng niềm tin cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng 

– nơi đòi hỏi các tài liệu được trao đổi giữa các bên phải có độ 

tin cậy cao. Giải pháp này hỗ trợ một mạng lưới phân cấp, kết 

nối tất cả các bên trong chuỗi cung ứng và cho phép họ tương tác 

trực tiếp với nhau. Nhờ vậy, hệ thống giúp ta tránh được việc 

phải đi qua thực thể trung ương và dựa vào các trung gian môi 

giới. Theo Adriana Diener, trưởng bộ phận Global Freight & 

Logistics tại Accenture, giá trị mang lại của dự án này đã vượt 

qua các kì vọng ban đầu: "Sử dụng blockchain để thay thế cho 

vận đơn truyền thống sẽ giúp ta tiết kiệm hàng triệu dollar nhờ 

vào việc nâng cao hiệu quả quy trình và giảm được chi phí vận 

hành trong toàn chuỗi cung ứng với nhiều bên liên quan. Đó là 

một hệ sinh thái thương mại gồm chủ hàng, người nhận hàng, 

người vận chuyển, người giao nhận, cảng, hải quan, ngân hàng 

và công ty bảo hiểm". 

 

3.3 Tăng tính minh bạch và khả năng truy 
vết cho chuỗi cung ứng 

 
Công nghệ blockchain được sử dụng trong nhiều dự án với mục 

tiêu cải thiện tính minh bạch và nâng cao khả năng truy tìm 

nguồn gốc hàng hóa. Hệ thống blockchain sẽ lưu trữ dữ liệu về 

phương thức sản xuất, nguồn gốc và phương thức bảo quản sản 

phẩm. Dữ liệu được lưu trữ vĩnh viễn và dễ dàng chia sẻ giữa các 

bên, khả năng truy vết hàng hóa cũng từ đó được cải thiện. 

Doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin này để cung cấp bằng 

chứng về tính hợp pháp (như dược phẩm) hay bằng chứng hàng 

thật (như hàng cao cấp) cho các sản phẩm họ đang bán. Các giải 

pháp này cũng sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng – khách 

hàng có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm họ mua, về nguồn gốc 

xuất xứ hay quy trình bảo quản phù hợp cho sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 
 

 

13 https://www-03.ibm.com/press/us/en/photo/51717.wss 
14 http://www.zim.com/newsandpress/recentnews/pages/zim-block-chain-technology.aspx 

http://www.zim.com/newsandpress/recentnews/pages/zim-block-chain-technology.aspx
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TIÊU ĐIỂM:  

CÔNG CUỘC CHỐNG THUỐC GIẢ CÙNG BLOCKCHAIN 
 

Blockchain còn là vũ khí cho công cuộc chiến đấu chống lại 

thuốc và thiết bị y tế giả - một thách thức lớn hiện nay trên 

toàn cầu. Đây là một ứng dụng khá quan trọng của blockchain. 

Theo Interpol, khoảng 1 triệu người mỗi năm chết vì thuốc 

giả15, 50% dược phẩm bán qua các trang web „mơ hồ“ là giả, 

và đến 30% dược phẩm bán ở các thị trường mới nổi cũng là 

dược phẩm giả.16 Để đi tìm lời giải, DHL và Accenture đang 

thực hiện dự án số hóa với công nghệ blockchain nhằm cung 

cấp khả năng theo dõi và truy vết dược phẩm (xem hình 18). 

Mã hóa (pharmaceutical serialization) là quá trình cấp một mã 

nhận diện duy nhất (như số sêri) cho mỗi đơn vị sản phẩm. 

Sau đó, mã nhận diện này được kết nối với các thông tin cần 

thiết như nguồn gốc, số lô và hạn sử dụng. Quy trình mã hóa 

hiệu quả sẽ cho phép ta truy vết điện tử dược phẩm mọi lúc. 

Nhờ đó, ta có thể biết được chính xác vị trí của chúng ở bất cứ 

giai đoạn nào trong vòng đời sản phẩm. Tuy nhiên, duy trì sự 

minh bạch trong suốt quá trình vận chuyển là một thách thức 

lớn cho giải pháp này. Hãy nghĩ về những công đoạn đóng gói 

hay phân lô/ sắp xếp lại để phân phối đến các kênh tiêu dùng. 

DHL và Accenture đã sử dụng công nghệ blockchain để 

giải quyết vấn đề đặt ra – xác minh sản phẩm. Mục tiêu là 

các bên hữu quan có thể xác minh được dược phẩm được cung 

cấp bởi một nhà sản xuất hợp pháp hay dược phẩm đã được 

vận chuyển và bảo quản một cách phù hợp hay không. Hơn 

hết, giải pháp này có thể giúp người tiêu dùng kiểm chứng được 

tính hợp pháp, tính trung thực của dược phẩm, và đặc biệt, sự tuân 

thủ các tiêu chuẩn vận chuyển. Điều này không chỉ đảm bảo tại thời 

điểm mua hàng, người tiêu dùng mua đúng loại thuốc chính hãng, 

trong tình trạng tốt mà còn đảm bảo được giá trị dược tính kì vọng. 

Để làm được điều này, giải pháp mã hóa của DHL ,  Accenture, và 

các đối tác đã được áp dụng thử nghiệm trên mạng lưới cung ứng 

toàn cầu rộng khắp sáu châu lục. 

Hệ thống ghi nhận và lưu trữ một cách toàn diện từng bước một 

trong hành trình từ lúc sản xuất đến tận cửa hàng, và thậm chí là 

đến tận tay khách hàng (xem hình 19 trang kế). Thử nghiệm này 

cho thấy công nghệ blockchain có thể xử lý hơn 7 tỷ đơn vị dược 

phẩm và hơn 1.500 giao dịch mỗi giây. 

Dự án này đã chứng minh được tính khả thi của công nghệ 

blockchain trong việc truy vết dược phẩm - từ khi sản xuất đến lúc 

bán hàng - và đảm bảo thông tin này được bảo mật, minh bạch, 

cũng như luôn sẵn có. "Sự thành công của giai đoạn nghiên cứu 

tính khả thi đã chứng minh được tiềm năng của blockchain trong 

cuộc chiến chống lại thuốc giả. Cùng với các đối tác của mình, 

chúng tôi đang nổ lực tinh chỉnh giải pháp, cũng như làm việc với 

các doanh nghiệp lớn trong ngành để sớm đưa ý tưởng này trở 

thành sự thật" – Keith Turner, CIO – Trưởng Văn phòng Phát triển 

tại DHL Supply Chain. 
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Hình 18: Công nghệ Blockchain được sử dụng để xác thực sản phẩm; Nguồn: DHL 

 

 

 

15 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr69/en/ 
16 https://www.insightcrime.org/news/brief/counterfeit-drugs-kill-1-million-annually-interpol/ 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr69/en/
http://www.insightcrime.org/news/brief/counterfeit-drugs-kill-1-million-annually-interpol/
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Hình 19: Minh họa áp dụng giải pháp Blockchain để  theo dõi dược phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng; Nguồn:  Accenture/DHL 

 

 

Trong ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ, các công ty đầu ngành 

như Unilever và Wal-Mart đều đang nghiên cứu áp blockchain 

nhằm nâng cao tính minh bạch của chuỗi cung ứng cũng như 

theo dõi xuất xứ hàng hóa. Wal-Mart đang đặc biệt tập trung vào 

việc theo dõi thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, và đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm (xem hình 20). 

Cùng với các đối tác, Wal-Mart đang triển khai giải pháp 

blockchain để truy vết nguồn gốc sản phẩm và theo dõi sự phù 

hợp trong phương pháp nuôi trồng thực phẩm, như thịt heo từ 

Trung Quốc hay xoài từ Mexico. Giải pháp này bắt đầu bằng 

việc ghi nhận nhà cung cấp cho từng danh mục thực phẩm. Khi 

phát hiện bất kì sản phẩm nào bị nhiễm bẩn, Wal-Mart có thể dễ 

dàng xử lý nhanh chóng. Tiếp đến, giải pháp này đề ra cơ chế 

xác định và khắc phục sự không phù hợp trong suốt quá trình 

vận chuyển thực phẩm từ nông trại đến cửa hàng. Ví dụ, vì thịt 

cần được bảo quản ở một nhiệt độ xác định trong quá trình vận 

chuyển, các cảm biến được gắn trên thực phẩm sẽ ghi nhận lại 

dữ liệu về nhiệt độ và truyền dữ liệu này lên hệ thống. Từ đó, hệ 

thống đảm bảo chất lượng tự động sẽ cảnh báo các bên liên quan 

khi điều kiện vận chuyển không được đảm bảo. Từ khi giải pháp 

này ra đời, Wal-Mart đã công bố thành lập Liên minh An toàn 

Thực phẩm Blockchain, một quan hệ đối tác rộng rãi để truy vết 

nguồn gốc sản phẩm và theo dõi sự tuân thủ các quy định an toàn 

thực phẩm,  cho các chuỗi cung ứng tại Trung Quốc.17 

 

Hình 20: Minh họa áp dụng công nghệ blockchain để nâng cao tính an 

toàn và truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm; 

Nguồn: IBM 

 

 Xa hơn nữa, người ta cân nhắc đến việc áp dụng các phương 

thức mã hóa an toàn hơn và thông minh hơn vào giải pháp truy 

vết hàng hóa này. Các phương pháp mã hóa mới chuyển từ mã 

vạch hoặc sê-ri thụ động sang một „dạng mã hóa khác“ có thể 

hỗ trợ tương tác với các cảm biến Internet Vạn Vật (IoT). Thiết 

bị thông minh có thể được gắn hoặc nhúng vào các sản phẩm để 

ghi nhận và chuyển tải tự động dữ liệu về tình trạng bảo quản 

(như sự biến thiên nhiệt độ). Nhờ đó, ta có thể đảm bảo độ an 

toàn của sản phẩm với các dữ liệu lịch sử đáng tin cậy. 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/53487.wss 

  

Nhiệt độ, độ ẩm, 

hạn sử dụng 
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3.4 Tự động hóa quá trình thương mại 
trong Logistics với Smart Contracts 

 
Ước tính 10% hóa đơn cước vận chuyển hiện nay có thông tin 

không chính xác, điều này dẫn đến nhiều tranh chấp giữa các 

bên và giảm hiệu quả vận hành toàn chuỗi cung ứng.18 Theo 

ước tính của Accenture, vấn đề này phổ biến đến mức, chỉ riêng 

ngành dầu khí và năng lượng, ta có thể tiết kiệm được ít nhất 

5% chi phí vận chuyển hằng năm chỉ bằng việc nâng cao độ 

chính xác của hóa đơn và tránh được các khoản lạm thu.19 

 

Blockchain có tiềm năng nâng cao hiệu quả vận tải rất lớn với 

khả năng hỗ trợ các quy trình giao dịch/thanh toán và giải quyết 

tranh chấp giữa các bên. Tài liệu số và dữ liệu thời gian thực 

được nhúng vào trong hệ thống blockchain, và những thông tin 

này cho phép ta thiết lập hợp đồng thông minh (smart contract - 

xem hình 21). Với giải pháp này, các thủ tục giao dịch giữa các 

bên được tự động thực hiện khi thỏa các điều kiện định trước. 

 

HỢP ĐỒNG THÔNG MINH 

 

ShipChain là một trong những start-up đầu tiên theo đuổi ứng 

dụng hợp đồng thông minh trong logistics. Hiện nay, ShipChain 

đang triển khai thiết kế giải pháp theo dõi và truy vết sản phẩm 

trên nền tảng blockchain. Hệ thống này được thiết kế để đảm bảo 

sự phù hợp với tất cả các loại hình vận chuyển; startup này còn 

dự tính xây dựng hệ thống với cấu trúc API mở, nhằm hỗ trợ tích 

hợp với phần mềm quản lý vận tải hiện có. Tất cả các thông tin 

cần thiết trong chuỗi cung ứng đều được ghi lại trong một cơ sở 

dữ liệu bất biến trên nền tảng blockchain. Những dữ liệu này cho 

phép kích hoạt hợp đồng thông minh một khi tất cả các điều 

khoản xác định được đáp ứng (như ngay khi tài xế chuyển các 

xác nhận giao hàng thành công). 

 

Yếu tố mấu chốt để tự động hóa quá trình thanh toán/giao dịch ở 

đây là "SHIP tokens" – một đơn vị tiền điện tử của Shipchain. 

Các bên tham gia nền tảng này của ShipChain phải mua "SHIP 

tokens" để thanh toán cước vận chuyển và giao dịch trên hệ 

thống. 

 

Khi blockchain kết hợp với Internet Vạn vật (IoT), các hợp đồng 

thông mình thậm chí sẽ còn thông minh hơn nữa. Ví dụ, một 

palet được kết nối sẽ có thể tự động truyền dữ liệu xác nhận, thời 

gian giao hàng và tình trạng hàng hoá vào hệ thống blockchain. 

Sau đó, hệ thống này sẽ tự động xác minh hàng giao, kiểm tra 

xem hàng giao có đáp ứng được các điều kiện đã thỏa thuận (ví 

dụ: nhiệt độ, độ ẩm, độ nghiêng) hay không và từ đó, tự động 

kích hoạt quy trình thanh toán phù hợp giữa các bên. Nhờ đó, 

hiệu quả vận hành cũng như độ tin cậy của dữ liệu được nâng 

lên. Ứng dụng của blockchain có thể được khai thác sâu hơn nữa 

trong thời đại IoT – tự động hóa thanh toán giữa các hệ thống 

(như hai hệ thống được kết nối với nhau, đàm phán giá và áp 

dụng giá dựa trên hiệu quả vận hành logistics). 

 

Số hóa thư tín dụng (letters of credit – L/C) là một ví dụ khác của 

hợp đồng thông minh trong logistics. Thư tín dụng điện tử có thể 

đơn giản hóa quá trình chuẩn bị và áp dụng L/C nhiêu khê. Hiện 

nay, quá trình này thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. 

 

 

 
Hình 21: Hợp đồng thông minh vận hành như thế nào trong logistics;  

Nguồn: DHL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 https://www.inttra.com/assets/documents/ced97146-272c-436e-8c54-131313915625.pdf 
19 https://www.accenture.com/us-en/blogs/blogs-blockchain-can-drive-saving 
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Ngân hàng Bank of America Merrill Lynch (BofAML), 

HSBC và Infocomm Development Authority of Singapore 

(IDA) đã phát triển thử nghiệm giải pháp L/C điện tử trên nền 

tảng blockchain. Hệ thống này cho phép thông tin được chia sẻ 

giữa doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu và ngân 

hàng hai bên trên một nền tảng blockchain bảo mật. Từ đó, 

chuỗi các giao dịch thương mại được tự động thực thi thông qua 

một loạt hợp đồng thông minh. Trong quá trình dùng thử, các 

bên đều có thể thấy được dữ liệu thời gian thực một cách trực 

quan trên thiết bị di động. Hệ thống này cũng hỗ trợ thông tin 

các giao dịch dự kiến được thực hiện tiếp theo. 

Trong một tuyên bố chung, Liên doanh Ba bên đã khẳng định 

tiềm năng của ý tưởng này trong nghiệp vụ xử lý tài liệu xuất 

nhập khẩu, cải thiện tính bảo mật, tăng sự tiện lợi cho các bên 

nhờ vào việc tương tác dễ dàng trên thiết bị di động cũng như 

tăng khả năng tiên liệu dòng vốn lưu động của các bên. Liên 

doanh này cũng đang dự tính thực hiện thí điểm thêm với các 

đối tác phù hợp.20 

Libelli là một start-up điển hình trong nghiệp vụ này. Libelli hiện  

đang phát triển giải pháp công nghệ với vai trò như một đại lý ủy 

thác giữa người bán và người mua thông qua các hợp đồng thông 

minh. Nói cách khác, giải pháp này chuyển nhu cầu hai bên đến 

ngân hàng và bỏ đi thủ tục L/C truyền thống. Libelli hướng đến mục 

tiêu cải thiện tính minh bạch giữa tất cả các bên liên quan. Công ty 

khởi nghiệp này cũng đề cao lợi ích (thời gian, chi phí,...) các bên 

đạt được khi tự động hóa thành công nghiệp vụ này. Với giải pháp 

của Libelli, doanh nghiệp chỉ cần tốn vài phút để hoàn thiện thủ tục 

L/C với mức chi phí chỉ bằng 1/10 so với mức thu hiện tại của các 

ngân hàng.21 

Các chức năng khác cũng có thể được tự động hóa như quản lý nhà 

cung ứng dịch vụ vận tải (out-sourced transportation 

management), sự tuân thủ các tiêu chuẩn, hoạch định hành trình, 

lên kế hoạch giao hàng, điều vận, phân phối hàng hóa và kết nối các 

bên liên quan. 

 
 

 

Hình 22: Thư đảm bảo L/C điện tử giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, và đơn giản hóa các thủ tục trong logistics Nguồn: Shutterstock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 http://www.about.hsbc.com.sg/-/media/singapore/en/press-releases/160810-blockchain-letter-of-credit.pdf 
21 www.libelli.com 

http://www.about.hsbc.com.sg/-/media/singapore/en/press-releases/160810-blockchain-letter-of-credit.pdf
http://www.libelli.com/
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3.5 Những bước đầu cùng Blockchain 
trong Logistics 

 
Khi đã hiểu và thấy được tiềm năng nâng cao hiệu quả vận hành 

logistics của blockchain, doanh nghiệp ắt hẵn sẽ bắt đầu bước kế 

tiếp – xây dựng lộ trình áp dụng. Lộ trình này nên được bắt đầu 

với sự tự nguyện, dần tiến đến hợp tác, cùng nhau học hỏi và 

nâng cao năng lực áp dụng công nghệ blockchain vì một mục     

tiêu chung: nâng cao giá trị cho tất cả các bên liên quan. Sau đây 

là 03 yếu tố chính để áp dụng thành công blockchain: 

 
Yếu tố #1: 

Xây dựng văn hóa hợp tác 

 
Khi một doanh nghiệp gật đầu đồng ý áp dụng blockchain cũng 

là lúc doanh nghiệp này phát đi tín hiệu sẵn sàng hợp tác với 

nhiều bên liên quan trong chuỗi cung ứng. Quyết định áp dụng 

blockchain cũng là quyết định xây dựng văn hóa hợp tác. Đây 

là sự hợp tác của nhiều bên, trong và ngoài tổ chức – các tổ 

chức chính phủ, các doanh nghiệp, điều phối, đối tác, và thậm 

chí là cả đối thủ. 

 

Hãy đi qua một ví dụ ở ngành dịch vụ tài chính – một ngành có 

tính cạnh tranh cao. Một nền tảng blockchain được chung tay 

xây dựng bởi các doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp với nhau. 

Mặc dù hợp tác với đối thủ nghe có vẻ phi lý nhưng vốn dĩ giá 

trị của blockchain tỉ lệ thuận với quy mô của nó. Diễn đạt một 

cách khác, càng nhiều bên tham gia vào mạng lưới, lợi ích giải 

pháp mang lại cho các bên càng lớn. Điều này góp phần giải 

thích tại sao hiện nay, nhiều mạng lưới blockchain trong 

logistics lại kết nối với nhau. 

 

Yếu tố thành công #2: 

Nâng cao kiến thức và năng lực áp dụng blockchain 

 
Năng lực và kiến thức cho phép doanh nghiệp xác định được 

mô hình vận hành mới phù hợp cũng như nhận diện được các 

giá trị mà nó mang lại. Do đó, ta cần phải dành thời gian và 

nguồn lực xứng đáng để nhân viên và đối tác có thể đóng góp 

vào sự thành công chung của dự án. Trong hệ sinh thái 

blockchain, các nhân viên tham gia với vai trò người dùng 

thử cũng như với các đối tác công nghệ, đối tác triển khai cần 

phải tích cực và có khả năng giao tiếp tốt. 

. 

Yếu tố  #3: 

Tập trung vào giá trị và thu hút các bên hữu quan  

áp dụng blockchain 

 
Khi cùng chung tay xây dựng giải pháp blockchain, các bên sẽ 

nhận thấy rõ hơn lợi ích mà giải pháp này mang lại. Nhờ đó, ta 

có thể cân nhắc được nhiều phương diện hơn và hoàn thiện hơn 

nữa giải pháp này. Ở giai đoạn đầu tiên trong vòng đời công 

nghệ, làm rõ các mục tiêu cần đạt được và chuẩn bị kiến thức là 

vô cùng cần thiết. Trước khi nhân rộng giải pháp này ra một quy 

mô lớn hơn, sự hợp tác của toàn hệ sinh thái là chìa khóa để khai 

thác toàn vẹn blockchain, và các bên tham gia luôn phải ở tư thế 

sẵn sàng hợp tác. 

 

Rõ ràng, tiềm năng của công nghệ này là rất lớn, và ta dễ dàng 

nhận diện được tính ứng dụng của nó. Tuy nhiên, doanh nghiệp 

nên cân nhắc kĩ trước khi quyết định áp dụng blockchain để giải 

quyết vấn đề. Sơ đồ cây quyết định bên dưới sẽ giúp bạn cân 

nhắc một cách có hệ thống quyết định ứng dụng blockchain vào 

doanh nghiệp của mình. 

 

SƠ ĐỒ CÂY QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÔNG 

NGHỆ BLOCKCHAIN TỈNH LƯỢC 
 

 

Hình 23: Sơ đồ cây quyết định áp dụng công nghệ blockchain tỉnh 

lược; Nguồn: Tham khảo từ Verified ICOs 

 
 

 
 

 

 bên hác nhau    4 
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Hình 24 bên dưới giới thiệu quá trình chuyển một ý tưởng thành 

một giải pháp ứng dụng trong thực tiễn. Ở giai đoạn đầu - lập kế 

hoạch và thiết kế, người ta hướng đến việc xây dựng ý tưởng. 

Trong suốt giai đoạn này, các bên liên quan cần thiết tìm hiểu tất 

cả vấn đề có thể phát sinh khi ứng dụng blockchain. Giai đoạn 

kế tiếp – thử nghiệm tính khả thi của giải pháp, người ta áp dụng 

thử nghiệm trên một quy mô nhỏ để dần hoàn thiện giải pháp và 

chuẩn bị sẵn sàng để áp dụng nó trên một quy mô lớn hơn. Điều 

quan trọng là tất cả các bên hữu quan cần thiết tham gia vào thử 

nghiệm. Trong giai đoạn này, ta thấy được chuyển biến của giải 

pháp: từ thành công trong nội bộ sang việc thử nghiệm trên toàn 

mạng lưới với nhiều bên tham gia hơn. 

Và cuối cùng, giai đoạn triển khai hệ thống, các bên hữu quan tiến 

hành áp dụng trên toàn mạng lưới và „tận hưởng“ các lợi ích 

blockchain mang lại.  

Giai đoạn này đòi hỏi nhiều thay đổi lớn trong quy trình vận hành, 

không chỉ trong nội bộ doanh nghiệp mà liên đới đến nhiều bên, 

như các đối tác hay đối thủ cạnh tranh. Do đó, thành công của giải 

pháp mới còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tiếp nhận và thích 

ứng của các bên liên quan, đó là năng lực điều chỉnh quy trình 

hoạt động và đầu tư vào blockchain. Sự tham gia của các bên hữu 

quan được cho là yếu tố thành công quan trọng nhất khi triển khai 

áp dụng giải pháp trên nền tảng blockchain. 
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Hình 24: Quy trình triển khai công nghệ Blockchain; Nguồn: Accenture 

6. PHÁT TRIỂN & 
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Tiền ảo (cryptocurrency) đã đưa thuật ngữ blockchain đến với 

mọi người, và giờ đây công nghệ blockchain đang „nổi như 

cồn“ với tiềm năng nâng cao hiệu quả hoạt động lớn trong 

nhiều ngành. Như khi ta thả một viên sỏi xuống hồ, những gợn 

sóng từ công nghệ blockchain đang dần lan ra nhiều hướng, 

trong đó có cả ngành logistics – nơi blockchain hứa sẽ nâng cao 

hiệu quả quy trình cũng như ươm mầm cho các mô hình vận 

hành mới đầy sáng tạo. 

Hiện nay, có khá nhiều dự án áp dụng công nghệ blockchain để 

gia tăng giá trị cho logistics quốc tế, thông qua việc thúc đẩy 

tính minh bạch trong chuỗi cung ứng và tự động hóa các thủ tục 

hành chính. Công nghệ blockchain được kì vọng sẽ mang lại 

nhiều lợi ích hơn nữa khi đi cùng với các tiến bộ mới trong 

tương lai. Hãy tưởng tượng blockchain có thể làm được gì cùng 

với IoT, robots. AI,... đó có thể là dòng hàng hóa được điều 

phối một cách hoàn hảo, đồng bộ với dòng thông tin và dòng 

tiền. 

Từ ý tưởng đi đến thí điểm và áp dụng blockchain trên quy mô lớn 

đòi hỏi nhiều thứ - công nghệ phù hợp, tái cấu trúc tổ chức, và hơn 

hết, sự hợp tác của tất cả các bên liên quan. Thành công của quá 

trình này phụ thuộc vào sự hợp tác của tất cả các bên - cùng nổ lực 

thay đổi quy trình cũ và áp dụng quy trình mới đem lại nhiều giá trị 

hơn. Với một ngành phân mảnh cao như logistics, các liên doanh có 

thể đưa mọi người lại gần nhau hơn đóng vai trò then chốt trong 

công cuộc khai thác tiềm năng blockchain. 

Dù hiện tại, vẫn còn nhiều đồn thổi về blockchain, nhưng chúng tôi 

tin chắc rằng logistics nhất thiết phải tận dụng công nghệ mới này và 

chớp lấy thời cơ cải tiến quy trình. Rõ ràng, nhiều thách thức vẫn 

đang chờ ta vượt qua, và dần, tiềm năng của blockchain sẽ được hé 

mở. Bằng cách liên kết các nguồn lực, chúng ta có thể xây dựng một 

mạng lưới phù hợp cùng nhau khai thác hiệu quả lợi ích của 

blockchain cũng như khơi dậy các giá trị mới trong ngành logitics./. 
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