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Tóm tắt: 

ghiên cứu về chính sách tiền tệ (CSTT) lạm phát mục tiêu không còn là một 

đề tài mới. Trong giai đoạn 2007- 2011 lạm phát VN vượt mức hai con số, 

nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu về áp dụng CSTT lạm phát mục tiêu ở VN 

nhằm đưa ra giải pháp những giải pháp căn cơ giúp bình ổn „cơn sốt lạm phát trong giai 

đoạn đó‟. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) không áp dụng CSTT lạm phát mục 

tiêu nhưng lạm phát vẫn kiểm soát tốt ở giai đoạn sau đó 2011-2017. Tuy nhiên, theo như 

ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế, nếu như CSTT lạm phát mục tiêu được áp dụng ở VN 

sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho việc điều hành của NHNN trong tương lai. Chính vì vậy, bài 

báo này sẽ nghiên cứu về việc hoàn thiện các điều kiện để áp dụng CSTT ở VN. 

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, mục tiêu lạm phát. 
 

Abstract: 

Nowadays, inflation targeting is not a new research topic in Vietnam. When Vietnam 

experienced double-digit inflation in the period 2007-2011 and the economy was in danger 

from the global recession, inflation targeting was firstly mentioned as new solutions. 

Though The State Bank of Vietnam did not choose inflation targeting policy at that time, 

many experts still suggest this new framework policy will create many advantages the 

central bank in the future. As a result, this paper will study about implementation of 

inflation targeting policy in Vietnam. 
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