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CHÚ TRỌNG VÀO VIỆC NHẬP KHẨU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM Á,
GLORIOUS QIANHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN ĐỂ LOẠI BỎ CÁC
BÊN TRUNG GIAN
Chiều ngày 19/7/2018, Công ty TNHH Shenzhen Qianhai Glorious Creation, trụ sở đặt tại Khu
Công Nghiệp Internet Luohu Liantang tại Shenzhen, đã cho ra mắt nền tảng thương mại xuyên
biên giới hai chiều trong buổi họp báo tại khách sạn Shangri-La ở Shenzhen. Giám đốc điều hành
của Công ty, Giáo sư Kong Yuk Kan đến từ khoa Sử của trường đại học Xiamen, đã đề xuất một
giải pháp nhằm phát triển nền tảng thương mại xuyên biên giới hai chiều này với những ý tưởng
và kỹ thuật mới như blockchain, các hợp đồng thông minh và tiền tệ ảo.

Glorious Creation là một công ty thành lập tại Canada cung cấp các dịch vụ thương mại cho các
thị trường công nghiệp và tiêu dùng Việt Nam thông qua các công ty con và các đối tác tại Hong
Kong, Việt Nam và Trung Quốc. Công ty mang đến cho người tiêu dùng một chuỗi các dịch vụ
nhằm phát triển thị trường Đông Nam Á, bao gồm dịch vụ bán hàng trực tuyến, vận tải, quy trình
thanh toán, kho bãi, phân phối hàng hóa, tiếp thị và hỗ trợ bán hàng cho Con Đường Tơ Lụa
Hàng Hải. Glorious Creation đem đến một dịch vụ tin cậy, hiệu quả, nhanh chóng với chi phí
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thấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào nền kinh tế Việt Nam và các nước khác
trong khối ASEAN.
Shenzhen Qianhai Glorious Creation được thành lập vào tháng 3 năm 2017. Công ty mẹ của
Shenzhen Qianhai Glorious Creation đã thành công lên sàn chứng khoán CSE Canada vào tháng
8 năm 2017, thiết lập thành công nền tảng blockchain Hyperledger đầu tiên vào đầu năm 2018 và
hiện đang nằm trong danh sách 25 công ty dẫn đầu trên thị trường chứng khoán CSE Canada.
Glorious đã được cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ, giấy phép kinh doanh bán buôn và giấy phép
kinh doanh thực phẩm và thức uống tại Việt Nam. Trong thời gian gần đây, Việt Nam đã có
lượng đáng kể các sản phẩm nông nghiệp được nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc.
Với tư cách là một nhà phát triển hệ thống công nghệ thông tin và một cố vấn thương mại quốc
tế, Glorious Creation phát triển kinh doanh trong hai lĩnh vực sau: thứ nhất là để cung cấp các
dịch vụ hành chính và vận tải, dịch vụ hỗ trợ bán hàng và tiếp thị nhằm đạt được các giấy phép
cần thiết để hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Glorious Creation có kinh nghiệm
phong phú đối với các sản phẩm công trình “xanh” và các hệ thống cũng như kỹ thuật xây dựng
các công trình chức năng. Hoạt động kinh doanh thứ hai là nền tảng kinh doanh xuyên biên giới
ảo – nền tảng thương mại điện tử cung ứng toàn bộ hoạt động quản lý vận tải và công nghệ thông
tin cho hoạt động kinh doanh xuyên biên giới đa tiền tệ. Nền tảng kinh doanh xuyên biên giới ảo
cung ứng một thị trường trực tuyến B2B kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại miền nam
Trung Quốc và miền nam Việt Nam.
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Ông Kong Yuk Kan đã công bố rằng Qianhai Glorious Creation thời điểm này đang tập trung
vào thực hiện ý tưởng “loại bỏ bên trung gian” và “loại bỏ bên thứ ba” bằng việc ứng dụng công
nghệ blockchain trong giao thương các sản phẩm nông nghiệp vùng Đông Nam Á. Điều này sẽ
mở ra một kênh hai chiều giữa thị trường Trung Quốc và nền kinh tế của khối ASEAN, hi vọng
có thể đóng góp phần nào vào dự án “Vành đai và con đường” của quốc gia.

