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TỔNG QUAN
Năm 2020, tỷ trọng bất động sản so với tổng tài sản toàn nền kinh tế Việt Nam chiếm 20,8% 
(205,26 tỷ USD/986,82 tỷ USD); năm 2025 sẽ là 21,2% (462,7 tỷ USD/2183,09 tỷ USD) và 
đến năm 2030 là 22% (1232,29 tỷ USD/5601,31 tỷ USD). Và bất động sản chiếm tới 80% 
tổng lượng tài sản toàn cầu tương đương 326,5 nghìn tỷ USD.

Ngành bất động sản đóng góp tích cực 
thông qua khả năng lan tỏa đến trên 
40 ngành kinh tế quan trọng khác của 
nền kinh tế, nhất là những ngành liên 
quan trực tiếp như xây dựng, công 
nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, lưu 
trú – ăn uống và tài chính – ngân hàng.

        Trong đó, có lĩnh vực bất động sản 
với sự ra đời của PropTech là ứng dụng 
công nghệ thông tin và kinh tế nền tảng 
vào thị trường bất động sản, gọi tắt là 
công nghệ bất động sản. Hiện nay Prop-
tech đang bùng nổ mạnh mẽ trên thị 
trường bất động sản Việt Nam và trên thế 
giới với 03 phân khúc chính: bất động 
sản thông minh, nền kinh tế chia sẻ và tài 
chính cho bất động sản.

       Chính phủ định hướng và có nhiều chính 
sách mạnh mẽ để Việt Nam trở thành quốc 
gia số vào năm 2030.

      Vị trí địa chiến lược vô cùng quan trọng 
và uy tín quốc tế ngày càng nâng cao. Điều 
đó thúc đẩy các quốc gia lớn như: Mỹ, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư mạnh mẽ 
vào Việt Nam.

       Điều đó cho thấy bất động sản là một thị 
trường rất rộng lớn và tiềm năng. Giá bất 
động sản có xu hướng tăng đều đặn qua 
các năm.

Tuy nhiên, ngành bất động sản truyền 
thống vẫn còn những hạn chế, tồn tại, 
thách thức mà nếu giải quyết được sẽ 
giúp khơi thông các nguồn lực và tăng 
trường mạnh mẽ hơn nữa.

Thực tiễn trên thế giới đã chứng minh tác động mạnh mẽ của 
Cách mạng Công nghiệp 4.0 tới tất cả các lĩnh vực.
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CÁC VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG
VÀ GIẢI PHÁP CỦA XLAND

Tính vị trí, không thể di chuyển, duy nhất và khan 
hiếm của bất động sản để hình thành các hợp đồng 
thông minh.

Tính dở dang: Các sản phẩm dịch vụ trong hoạt 
động xây dựng, bất động sản mang tính dở dang 
và kéo dài.

Phát triển nền tảng công nghệ giao dịch bất động sản phái 
sinh. Xây dựng quy trình và số hóa quy trình kết hợp với 
trung tâm đảm bảo hoàn thành. Số hóa chuỗi cung ứng, 
xây dựng mạng xã hội nghề nghiệp để đảm bảo hoàn thành 
(Fulfillment);

Tính thanh khoản thấp, giá cả khó dự đoán, giá trị 
bất động sản có sự tham gia của rất nhiều thành 
phần trong chuỗi cung ứng nên giao dịch xây dựng 
là giao dịch lớn, kéo dài, thiếu minh bạch, rủi ro 
cao, tính thanh khoản kém (Do tính dở dang của 
sản phẩm dịch vụ).

Thiết kế hệ thống thanh toán bằng công nghệ tiên phong 
(Blockchain, Ai, Smart contract) kết hợp với hệ thống đảm 
bảo an toàn ngang hàng với các nghiệp vụ như: Tạm ứng, 
thanh toán nhỏ giọt, bảo lãnh, ký quỹ, hợp đồng thông 
minh,… Ngoài ra, việc   mã hóa bất động sản và niêm yết 
trên các sàn giao dịch crypto cũng giúp tăng thanh khoản 
của lĩnh vực này lên rất cao.

Tính pháp lý phức tạp, phụ thuộc nhiều vào quy 
định của các nước sở tại, hồ sơ giấy tờ nhiều và 
tính chuyên môn hóa cao.

Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (BIG DATA), số hóa thủ tục 
hành chính, hồ sơ điện tử, lưu trữ, truy xuất, kiểm soát thời 
gian thực (real time). Đơn giản hóa giao dịch bằng hợp 
đồng thông minh.

Thị trường bất động sản hấp dẫn với đại đa số nhà 
đầu tư. Tuy nhiên, khoản đầu tư truyền thống 
thường có giá trị lớn, khó tiếp cận với đại đa số nhà 
đâu tư, đặc biệt là tiếp cận quốc tế, xuất nhập khẩu 
bất động sản.

Số hoá, mã hóa bất động sản, đa dạng các hình thức đầu 
tư và sản phẩm đầu tư như mã hoá  chia nhỏ bất động sản, 
giao dịch phái sinh các nền tảng toàn cầu tiếp cận phù hợp 
với quy định bản địa.

Chỉ có 02 nguồn doanh thu và lợi nhuận phát sinh 
từ bất động sản truyền thống:

Lợi nhuận từ giá trị gia tăng từ việc hoàn 
thành sản phẩm bất động sản;

Lợi nhuận từ  giá trị gia tăng hoàn thành bất động sản.

Lợi nhuận từ việc tăng giá theo thời gian và vị trí.

Lợi nhuận từ việc cho thuê, kinh doanh bất động sản vật lý;
Lợi nhuận từ việc đầu tư các sản phẩm tư phái sinh trên cơ 
cở bất động sản thực tế.

Lợi nhuận từ việc tăng giá bất động sản theo 
thời gian và theo vị trí, đặc biệt hạ tầng.

Có thể tạo ra tới 06 nguồn doanh thu và lợi nhuận với bất 
động sản:

Số hóa bất động sản và kết hợp dịch vụ không phụ thuộc vị 
trí (Non Location). Trực quan hóa bằng công nghệ thực tế 
ảo (VR) để người dân không cần tới tận nơi vẫn có thể thấy 
rõ và có được tất cả các thông tin liên quan tới một bất động 
sản cụ thể. Biến lĩnh vực bất động sản thành “Cung ứng 
toàn cầu, dịch vụ địa phương”

VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP CỦA XLAND

Lợi nhuận từ  đầu cơ, tích trữ.

Lợi nhuận từ việc tham gia vào qua trình tài trợ, cung ứng 
vốn cho các thị trường bất động sản quy mô toàn cầu. Lợi 
nhuận từ việc kinh doanh nền tảng sản bất động sản  vật lý, 
phái sinh có quy mô toàn cầu (mọi thành phần trong hệ sinh 
thái BĐS đều có thể mở giao dịch tự kinh doanh toàn cầu)  

Với ví tài sản XLAND, nhà đầu tư, nhà phát triển đều quản 
lý được tài sản của mình.
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TÀI SẢN
ĐƯỢC
MÃ HOÁ

Mã hóa tài sản là quá trình mà 
quyền sở hữu tài sản trong thế 
giới thực được thể hiện bằng 
các mã thông báo trên block-
chain. Mỗi mã thông báo đại 
diện cho quyền sở hữu cổ 
phần trong một pháp nhân 
nắm giữ tài sản. Bằng cách 
nắm giữ Mã thông báo tài sản, 
bạn là người đồng sở hữu 
thực thể và bằng cách mở 
rộng tài sản đó.

Tính năng tài sản được mã hóa cho phép các nhà đầu tư có 
được quyền hợp pháp theo từng phần đối với các tài sản trong 
thế giới thực bằng cách mua và nắm giữ Mã thông báo tài sản. 
Những mã thông báo này đại diện thông tin cho quyền hợp pháp 
đối với tài sản bất động sản và tạo ra lợi nhuận thụ động từ tài 
sản đó. Giá trị của mã thông báo tài sản cân bằng với tài sản, vì 
vậy các nhà đầu tư cũng sẽ ghi nhận sự gia tăng trong khoản đầu 
tư chính dựa trên sự thay đổi giá trị của tài sản. Mỗi phần của bất 
động sản được đại diện bằng mã thông báo riêng của nó.

Nhà Đầu Tư

Mua

Mã Thông Báo

Tiến Hành Chuyển Tài Sản Khi Đáp Ứng Đủ Điều Kiện Theo Quy Trình

Đại Diện Quyền Sở Hữu

Sở Hữu

Phí Quản LýXLAND

TÀI SẢN Công Ty
Quản Lý

Quản Lý

Quy trình mã hóa tài sản

Mỗi Mã thông báo tài sản 
tạo ra lợi nhuận từ hai 
nguồn: thu nhập cho thuê 
và tăng giá giao dịch. Sự 
đánh giá cao của tài sản 
bất động sản được phản 
ánh trong giá trị chính của 
mã thông báo, trong khi lợi 
tức cho thuê được trả cho 
các nhà đầu tư dưới dạng 
token.

Tài sản được quản lý thay 
mặt cho chủ sở hữu mã 
thông báo, vì vậy họ không 
bao giờ phải lo lắng về việc 
bảo trì, mua lại người thuê 
hoặc thuế.

Sơ đồ thể hiện sự mã hoá tài sản
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LỢI ÍCH CỦA VIỆC
MÃ HÓA TÀI SẢN

Nhà Đầu Tư

Mua Đại Diện

Tiến Hành Chuyển Tài Sản Khi Đáp Ứng Đủ Điều Kiện Theo Quy Trình

Mã Thông Báo

TÀI SẢN

Mã hóa tài sản cho phép các nhà đầu tư 
đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ với 
việc tiếp xúc với bất động sản mà không 
cần phải tham gia trực tiếp vào việc mua 
lại hoặc quản lý tài sản. So với các hình 
thức đầu tư bất động sản phân khúc 
khác, mã hóa tài sản mang lại nhiều tiện 
lợi hơn, phí thấp hơn, thanh toán nhanh 
hơn, thủ tục đơn giản và có tính thanh 
khoản của tài sản rất cao.

XLA được xây dựng trên sổ cái phi tập 
trung Binance Smart Chain. Mọi khía cạnh 
của quy trình đều được xử lý trên nền tảng 
phi tập trung bao gồm mua bán, trao đổi 
và giữ mã thông báo, kiếm thu nhập cho 
thuê và trao đổi mã thông báo cho các nhà 
đầu tư khác.
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X L A N D

MÔ HÌNH KINH DOANH
CỦA  XLAND

9

Định hướng trở thành

Nền tảng số phi tập trung cho hoạt động kinh doanh và đầu tư bất động sản.

Hình thành và quản lý tài sản mã hoá có quy mô toàn cầu.

Là một hạ tầng cốt lõi của nền kinh tế số hiện đại.
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PHÂN KHÚC
KHÁCH HÀNG
Customer Segments

LOẠI KHÁCH CHẤP NHẬN NGAY
Early adopters

02
Chủ đầu tư dự án
Chủ đất
Cá nhân, tổ chức trong 
nước và quốc tế có nhu 
cầu đầu tư bất động sản
Các nhà đầu tư trên sàn 
crypto

Cá nhân, tổ chức trong 
nước và quốc tế có nhu 
cầu đầu tư bất động sản
Các nhà đầu tư trên sàn 
crypto

GIÁ TRỊ ĐỘC ĐÁO
Unique value proposition

MÔ HÌNH TUYỆT ĐỈNH
High-level concept

03
Tính thanh khoản rất cao.

Tốc độ hoàn tất giao dịch 
nhanh, giúp quay vòng vốn 
và phát sinh lợi nhuận 
nhanh.
Không cần phải tới tận nơi 
mới đầu tư được

Sử dụng công nghệ block-
chain để mã hóa và chia 
nhỏ bất động sản giúp dễ 
dàng đầu tư và tăng tính 
thanh khoản;
Xây dựng vũ trụ ảo trực 
quan và cập nhật liên tục để 
nhà đầu tư từ bất cứ đâu 
trên thế giới cũng có thể 
ngay lập tức xem được mọi 
thông tin giống như đang có 
mặt ở vị trí bất động sản 
vậy. Nhà đầu tư không chỉ là 
đầu tư bất động sản mà còn 
sống với những giấc mơ 
của mình.

Có thể đầu tư bằng những 
khoản tiền rất nhỏ mà ai 
cũng có thể.

CÁC CHỈ SỐ
QUAN TRỌNG
Key metrics

08
Doanh thu lớn
Lợi nhuận kép, tỷ suất sinh 
lời cao
Cộng đồng lớn
Khách hàng đa dạng
Vòng quay vốn nhanh

LỢI THẾ
CẠNH TRANH
Unfair Advantage

09
Phí giao dịch thấp
Tính minh bạch và bảo 
mật cao
Thanh khoản rất lớn
Vòng quay vốn đầu tư nhanh
Sản phẩm độc đáo
Dễ dàng giao dịch

DÒNG DOANH THU
Revenue stream06

Thu phí giao dịch qua sàn
Doanh thu từ việc hoàn 
thành sản phẩm bất động 
sản, doanh thu dịch vụ
Doanh thu từ việc cho 
thuê, kinh doanh trên bất 
động sản vật lý
Doanh thu từ dịch vụ tư 
vấn chuyển đổi số bất động 
sản
Doanh thu từ việc tăng giá 
của bất động sản

CƠ CẤU CHI PHÍ
Cost structure07

Chi phí điều hành quản 
quản trị dự án

Chi phí phát triển công 
nghệ
Chi phí phát triển cộng 
đồng, truyền thông và 
marketing 
Chi phí phát triển hệ thống 
và data
Chi phí đầu tư phát triển 
bất động sản

GIẢI PHÁP
Solution04

Ứng dụng công nghệ mở 
rộng khả năng tương tác 
và kiểm soát hiệu quả.

Phát triển nền tảng và 
quản trị dự án.

Số hóa bất động sản, trực 
quan hóa và kết hợp dịch 
vụ không phụ thuộc vị trí.

Mã hóa, chia nhỏ sản 
phẩm mã hóa và niêm yết 
trên các sàn giao dịch

KÊNH PHÂN PHỐI
Channels05

Sàn giao dịch của hệ sinh 
thái XIXO ECOSYSTEM
Các sàn giao dịch crypto 
trong nước và quốc tế
Các mạng xã hội
Các kênh phân phối truyền 
thống
Môi giới

VẤN ĐỀ
Problem01

Các hạn chế của hệ thống về 
pháp lý, tính thanh khoản 
thấp, vị trí, việc quản lý và 
kiểm soát tiến độ các dự án 
phát triển bất động sản…

Xu thế tất yếu của hoạt động 
số hóa ngành bất động sản, 
khởi tạo, duy trì, phát triển 
chuỗi cung ứng và giá trị toàn 
cầu.

Khoản đầu tư vượt khả năng 
của nhiều người.

Chỉ có 02 nguồn lợi nhuận.

NHỮNG LỰA CHỌN THAY
THẾ - Existing alternatives 
Một số nèn tảng đăng tin mua 
bán bất động sản.

10
W H I T E  P A P E RXLAND   |   LIVE THE LIFE IN YOUR DREAM   |   XLANDGLOBAL.COM



X L A N D

Định nghĩa và địa vị cộng đồng

của XLAND
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X L A N D

Nhiệm vụ của XLAND là trở thành nền tảng công nghệ số phi tập trung ngang hàng cho hoạt 

động bất động sản. Trong đó có sàn giao dịch TMĐT xlandglobal.com với nhiệm vụ số hóa và 

cung cấp dịch vụ thanh khoản cho bất động sản. XLAND có mục tiêu góp phần chuyển đổi số 

trong hoạt động hình thành tài sản, bất động sản, trở thành nền tảng tự vận hành trong tương 

lai. XLAND định hướng trở thành một nền tảng vũ trụ ảo gắn liền với thực tế tăng cường  

(Metaverse Plus) trong tương lai.
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XLAND là một trụ cột thuộc hệ 
sinh thái kinh tế số XIXO với 
mục tiêu ban đầu là giải quyết 
các điểm yếu của bất động sản 
truyền thống, tạo thanh khoản 
bằng nền tảng phi tập trung, 
cung cấp giải pháp cho các 
hoạt động bất động sản. Do đó 
XLAND sẽ được khởi tạo và 
thiết kế chức năng theo hướng 
tiện ích giao dịch phi tập trung 
và tập trung cho hoạt động đặc 
thù này; XLAND là sàn giao 
dịch của các sổ cái phi tập trung 
trong lĩnh vực bất động sản.

Để hiện thực hóa điều đó, XLAND 
trước hết sẽ cho ra mắt sàn giao 
dịch bất động sản phái sinh với sự 
ứng dụng công nghệ blockchain 
để quản lý và bảo mật.

Đồng thời XLAND cũng tự phát 
triển các dự án bất động sản vật 
lý để hoàn thiện mô hình kinh 
doanh và cung cấp thêm các sản 
phẩm đa dạng cho thị trường.

Ngoài ra, XLAND định hướng 
trở thành một nền tảng vũ trụ 
ảo kết hợp với thực tế ảo 
cường, nơi bạn không chỉ thực 
hiện các hoạt động đầu tư mà 
còn sống với những đam mê và 
mơ ước của mình.
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XLAND ĐƯỢC KHỞI TẠO BỞI ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP CỦA XIXO ECOSYSTEM VÀ
ĐỐI TÁC VỚI NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

MÃ THÔNG BÁO

Tên đầy đủ: Bất động sản XLAND

Mã thông báo: XLA

Địa chỉ Smart Contract:
0x7cD3E42f3cE3c19bD8e7c7F7e8849b9942eD01e

Binance Smart Chain

Tổng cung: 51.010.000.000 XLA (tương đương 

diện tích trái đất tính theo héc ta), sẽ phát hành 

trong 5 năm từ nay tới năm 2025.

Giá khởi điểm: 0.00005USDT/XLA tương đương 

với định giá nền tảng này là 2.550.500USDT. XLA 

cũng có thể được hoán đổi với XBA và TKX theo 

tỷ lệ: 1 XLA = 0.2 TKX; 1XLA = 0.0002XBA

XLAND Core Team nắm giữ không quá 10%, 

điều hành dẫn dắt trong thời gian tối đa 5 năm kể 

từ ngày phát hành; XLAND hướng đến nền tảng 

phi tập trung, dưới sự quản lý đề cử của cộng 

đồng, hoạt động ngang hàng có quy mô toàn cầu. 

10% còn lại sẽ được phát hành cho các Founder 

đồng hành cùng XLAND.

XLAND hướng đến một nền tảng tự vận hành, mở 

và tạo cơ hội cho mọi tổ chức, cá nhân có thể số 

hóa, niêm yết token bất động sản của mình trên nền 

tảng.

XLAND được tự do trao đổi chuyển nhượng ngang 

hàng, trên các nền tảng tài chính và nền tảng thuộc 

hệ sinh thái Xixo Ecosystem.

Lượng phát hành dự kiến năm 2022:

10.000.000.000 XLA (theo giá trị các bất động sản).

Vốn ban đầu: 10.000.000.000 XLA (tương đương 

500,000 USDT – tháng 12/2021).
15% lợi nhuận từ hoạt động của XLAND sẽ được 

sử dụng để mua XLA và đốt đi nhằm tạo khan 

hiếm dần và gia tăng giá trị cho XLA.

Ngày giờ mở khoá hàng năm là 0h0’0’’ ngày đầu 

tiên của năm mới (giao thừa). Trong đó:

- Quỹ phát triển: 55% tương đương

 28.055.500.000 XLA (được khóa và phát hành 

theo lộ trình 5 năm từ 2021 – 2025)

- Quỹ Airdrop: 10% tương đương 5.101.000.000 

XLA với mỗi địa chỉ ví được airdrop 1 lần và không 

quá 3000XLA;

- Quỹ Teams: 20% tương đương 10.202.000.000 

XLA (được khoá và phát hành theo lộ trình 5 năm 

2021-2025).

- Quỹ tư vấn và đối tác: 15% tương đương 

7.651.500.000 XLA (được khoá và phát hành theo 

lộ trình 5 năm 2021-2025).

NGUYÊN TẮC PHI TẬP TRUNG
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Mua 25.000 USDT/lô thì được nắm giữ lượng XLA tương đương 5% quỹ đội ngũ; sẽ nhận 
về số XLA theo giá khởi điểm là 500.000.000 XLA (cam kết không bán ra trong 90 ngày và 
không bán quá 50% trong 180 ngày); thêm 5% quỹ team trong 5 năm; năm 2021 chia ngay 
trong tháng 11/2021 là 102.000.000 XLA và các năm sau sẽ được trả 102.000.000 XLA vào  
đêm giao thừa.

FOUNDER CỦA XLAND (XLA)

08

07

06

05

03

04

02

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

TRIỂN KHAI DỰ ÁN
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TIÊN
15/11/2021 -   xlandglobal.com

NIÊM YẾT MÃ THÔNG BÁO
XLAND: XLA
30/01/2022 -   (BINANCE SMART CHAIN)

HUY ĐỘNG VỐN
BẰNG TKX HOẶC XBA HOẶC USDT
15/11/2021 -   1 XLA = 0.2 TKX  | 1XLA = 0.0002 XBA

QUÝ I/ 2022 -   xlandglobal.com

RA MẮT ỨNG DỤNG MOBILE VÀ HOÀN THIỆN BẢN WEB
VỚI ĐẦY ĐỦ 3 CHỨC NĂNG: CENTRAL & DEFI VÀ SỔ CÁI TRAO ĐỔI VÀ ĐẦU TƯ TÀI SẢN

QUÝ II/2022

PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG METAVERSE PLUS

QUÝ II&III/2022

01

HÌNH THÀNH NỀN TẢNG KINH TẾ SỐ BĐS
PHÂN QUYỀN VÀ TỰ VẬN HÀNH (DAB)
THÀNH PHỐ SÁNG TẠO XCITY - METAVESER PLUS (ONLINE WITH OFFLINE)

2023 - 2025

TEST MÔ HÌNH

15/11- 15/12/2021

15

RA MẮT PHIÊN BẢN ĐẦU TIÊN CỦA NỀN TẢNG
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Trương Thành
Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc

Ông Trương Thành có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 
dự án đầu tư bất động sản, xây dựng và quản lý doanh nghiệp tại 
Việt Nam. Ông từng làm việc cho các công ty nước ngoài như 
VSL-FREYSSINET (Pháp), VINCI Construction (Pháp), SAMWHAN 
(Hàn Quốc), Capitaland (Singapore), ParkCity Hanoi (Malaysia) và 
Tập đoàn Đại Dương (Việt Nam). Ông đã làm việc tại nhiều dự án 
xây dựng và bất động sản lớn ở Việt Nam như Hầm Hải Vân, Nhà 
máy Khí điện Đạm Cà Mau, Dự án 3 tòa tháp đôi chung cư cao cấp 
Saigon Pearl, Dự án 5 tòa nhà Văn phòng Bộ Công An, Dự án 05 
tòa chung cư cao cấp Mulberry Lane, chuỗi các dự án StarCity, 
Sunrise và khu đô thị mới 70ha ParkCity Hanoi v.v....

Nguyễn Xuân Kết
Giám Đốc Điều Hành XLAND

Kỹ Sư –Nhà Đào tạo Nguyễn Xuân Kết người sáng lập Công Ty Tri
Thức Vì Dân.
Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Phần mềm và
marketing, ông Nguyễn Xuân Kết đã giúp đỡ hơn 108.000 lượt 
doanh nhân phát triển công việc kinh doanh của họ.
Top 1 giải thưởng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi online trong mùa
dịch Covid 2020.
Nguyễn Xuân Kết đã giúp đỡ hơn 108.000 lượt doanh nhân phát 
triển công việc kinh doanh của họ.
- Á quân cuộc thi khởi nghiệp cùng Kawai
- Chủ Tịch Bni Trust Chapter
- Giám đốc mở Techchapter
- Trưởng ban Tổ chức Techfest 247 Mảng quan hệ doanh nghiệp
- COO của Nền tảng Blockchain bất động sản số 1 global
- Thành Viên Hội doanh nghiệp Trẻ Hanoi BA
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Founders

Trần Thị Phương Thảo 
Giám đốc Tài chính (CFO)

Bà Trần Thị Phương Thảo, thạc sĩ tài chính kế toán, tốt nghiệp Học 
viện Tài chính với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, 
kế toán. Bà từng nắm giữ các vị trí quan trọng như Kế toán trưởng, 
Trưởng phòng tài chính, Phó trưởng ban tài chính tại các đơn vị như 
Dự án phát triển chè và cây ăn quả thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Công ty 
Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam.

Chu Quang Thái 
Core Founder
Nhà sáng lập Chuyên gia Kinh tế Số

Chu Quang Thái - Nhà sáng lập, Chuyên gia Kinh tế Số, Đại diện VP 
Phía Nam Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia – Natec - Bộ 
KHCN, có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng 
và công nghiệp. Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học 
Tổng hợp Xây dựng Quốc gia Liên Bang Nga, chuyên ngành thẩm 
định và phát triển dự án đầu tư; chuyên gia khoa học công nghệ về 
nghiên cứu và chuyển đổi số, số hóa chuỗi cung ứng trong các hoạt 
động xây dựng, bất động sản và công nghiệp. Ông đã từng là tổng 
thầu xây dựng, chuyên gia phát triển dự án, quản lý quỹ đầu tư… đã 
làm việc tại các dự án tiêu biểu như: Phát triển Dự án đầu tư Thượng 
Đình Plaza, quỹ đầu tư ngân hàng VP Bank, Tư vấn phát triển Dự án 
đầu tư khu đô thị Quang Minh Green City, Hải Phòng. Nghiên cứu xây 
dựng mô hình số hóa chuỗi cung ứng cho hoạt động xây dựng (B2B) 
trên cơ sở lý luận, lý thuyết vị trí; nghiên cứu xây dựng và phát triển 
thành công thuật toán bù đắp thanh khoản bằng hợp đồng thông 
minh (smart contract) cho hoạt động xây dựng trên nền tảng 
Blockchain. Chuyên gia nghiên cứu, xây dựng phương pháp luận số 
hóa và chuyển đổi số cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 
Việt Nam.

www.linkedin.com/in/thanh-truong-636702117

www.linkedin.com/in/kết-công-nghệ-93a12b126

www.linkedin.com/in/raymond-chu-0045521a5

www.linkedin.com/in/sophia-tran-522ba878
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Vincent Hùng
Cố vấn cấp cao  XLAND 

Vincent là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trên 30 năm trong 
lĩnh vực kinh doanh và phát triển thị trường cho nhiều tập đoàn 
quốc tế như Nestle, SSE Steels. Là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, 
sáng tạo, truyền cảm hứng cùng sự nhạy bén trong kinh doanh, 
Vincent được biết nhiều đến với vai trò cố vấn cấp cao của vườn 
ươm khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số; đồng thời có mối 
quan hệ rộng lớn trong mạng lưới blockchain, tiền điện tử và NFT.

Ngoc Quang Ngo
Phd. in Economics, Financial Advisor, senior Lecturer,
Certified Mentor & Certified Coach

Giảng viên cao cấp, Cố vấn được Chứng nhận, Huấn luyện 
viên và Nhà đầu tư được Chứng nhận trong lĩnh vực Tài 
chính, Đầu tư, Khởi nghiệp và Sáng tạo Doanh nghiệp Xã hội.
Người sáng lập Monnie, FICoach và X-Bank (xbank247.com)
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www.linkedin.com/in/vincentlu168

www.linkedin.com/in/quaneilngo

Nguyễn Ngọc Thắng 
Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ

www.linkedin.com/in/edric-nguyen-b7bb2521b

Ông Nguyễn Ngọc Thắng có 13 năm kinh nghiệm lập trình, quản 
trị dự án, điều hành doanh nghiệp xây dựng và phát triển phần 
mềm. Trong đó 5 năm lập trình viên và quản trị dự án cho các dự 
án cổng thông tin bộ ban ngành và tỉnh thành, 8 năm nghiên cứu 
và làm việc trong các dự án AI, Big Data, IoT và blockchain.

Francine Phạm
Đồng sáng lập kiêm Giám đốc truyền thông

www.linkedin.com

Bà Francine Phạm tốt nghiệp cử nhân tại một trường đại học 
danh tiếng nước Pháp nơi đào tạo ra nhiều nhân vật nổi tiếng 
trong đó có Pierre Cardin. 
Với hơn 7 năm tư vấn và phát triển nhiều dự án truyền thông.

Tracy Nguyễn
Phát Triển Cộng Đồng

http://linkedin.com/in/tracy-nguyen-075b71229

Tracy Nguyen: 8 năm kinh nghiệm tư vấn phát triển thị trường lĩnh 
vực đèn trang trí, Xây dựng . Chuyên gia Tư vấn tâm lý tại Trung 
tâm sinh trắc học gentalens. 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
chứng khoán- Crypto.
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Don Ngo 
Member of SRI Capital

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành quản lý đầu tư đã 
được chứng minh. Có kỹ năng m Quy trình Kinh doanh, 
Thiết kế Quy trình Kinh doanh, Chuyển đổi Kinh doanh, 
Quản lý và Quản lý Danh mục Dự án.

Edward Ng
Member of SRI Capital

Tập trung vào việc mở rộng toàn cầu trong các giải pháp 
Blockchain tiền điện tử, Fintech, AI, IoT trên nền tảng Công 
nghệ Blockchain
-30 năm Quản lý chung, phát triển kinh doanh và quản lý nhà 
cung cấp trong môi trường doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa 
và nhỏ toàn cầu
- Giải pháp Doanh nghiệp CNTT, phát triển phần mềm, phân tích 
kinh doanh, phát triển trang web / APP, tích hợp phần mềm 
doanh nghiệp, chuyển đổi phần mềm máy tính lớn và dịch vụ 
thử nghiệm
-HR phát triển, tuyển dụng, tuyển dụng, sa thải, phát triển 
chương trình đào tạo ở cả Hoa Kỳ và quốc tế ở Châu Âu, Ấn Độ 
và Trung Quốc.
-Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân xuất sắc, khả năng phát 
triển và cố vấn cho một đội ngũ nhân lực mạnh mẽ ở cấp độ đầu 
vào và quản lý.
- Kiến thức chuyên sâu về hoạt động bên trong của các công ty 
trong danh sách Fortune 1000 và quá trình ra quyết định và lập 
ngân sách nội bộ của họ.
- Quản lý tài khoản và dự án, quản lý nhà cung cấp và liên minh, 
quản lý hợp đồng nhiều năm chính
- Quản lý doanh nghiệp CNTT, Dịch vụ cơ sở hạ tầng trung tâm 
dữ liệu.

www.linkedin.com/in/edward-blockchainwww.linkedin.com/in/don-ngo-sri

Duy Trinh
CEO of SDC UDN; Co-Founder IOTLink Map4D,
DFAR, ABC, RVC, Vr360

- Có khả năng thực hiện nhiều vai trò như CTO, quản lý dự 
án, phát triển viên cao cấp.
- Chuyên gia CNTT có tay nghề cao với 16 năm kinh 
nghiệm trong việc phát triển ứng dụng, triển khai, triển khai, 
hỗ trợ nội bộ và khách hàng.
- Chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ mới: Điện toán đám 
mây, quản lý dữ liệu lớn, điện toán di động, IoT, kiến trúc 
phần mềm, hệ thống và công nghệ tìm kiếm web.
- Đã đóng góp liên tục vào sự tăng trưởng và lợi nhuận của 
công ty bằng cách kết hợp kiến thức kỹ thuật, quản lý vững 
chắc và với phương pháp chủ động chuyên dụng.
- Hợp tác và thực hiện trong bầu không khí theo định hướng 
đồng đội.

www.linkedin.com/in/trinhcongduy
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Xét rằng, Công nghệ Blockchain đang ngày càng thể hiện được sự quan 
trọng trong nền kinh tế quốc dân đặc biệt là ứng dụng rộng rãi trong lĩnh 
vực tài chính, bất động sản, sản xuất công nông nghiệp và thương mại toàn 
cầu;

Bên cạnh đó công nghệ Blockchain đã và đang thực sự mở ra một ngành 
công nghiệp sôi động và hấp dẫn đầu tư trong tương lai gần, khi kinh tế 
truyền thống dịch chuyển lên các không gian mạng và phi tập trung đòi hỏi 
công nghệ bảo mật, tin cậy, chống gian lận và cả bình đẳng trong quyền 
tiếp cận cơ hội ngang nhau, blockchain là giải pháp tốt nhất hiện nay để 
thực hiện điều đó;

Với quan điểm ứng dụng khoa học công nghệ và sự công nhận rộng rãi 
của cộng đồng với một thử thách mới, ý tưởng mới phù hợp với xu thế hiện 
đại; mong muốn trong sáng làm cuộc sống tốt đẹp hơn, bình đẳng hơn nhờ 
vào công nghệ và sự đồng thuận, chấp nhận những rủi ro để minh chứng 
những điều con người có thể làm được dựa trên sức sáng tạo, công nghệ 
tiên phong và sức mạnh cộng đồng.

Do đó, việc cùng hợp tác phát triển các mô hình kinh tế mới dựa trên các 
thành tựu của nhân loại là một thách thức có vinh quang và có rủi ro; Công 
nghệ Blockchain đã cho thấy, Founder sáng lập ra các mạng
lưới hay mô hình mới không thể là người có thể điều khiển và/hoặc
kiểm soát được rủi ro và lợi nhuận mang lại; Chúng ta tuyên bố với các đối 
tác, cộng đồng rằng dự án XLAND là dự án cộng đồng, vì cộng đồng và do 
cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng bất động sản, xây dựng và công nghiệp.

QUAN ĐIỂM VÀ TRÁCH NHIỆM 
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