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Tóm tắt:

Phát triển các phương thức thanh toán hiện đại là xu hướng tất yếu của các 
nền kinh tế mở. Sự cải tiến nhanh chóng của công nghệ đã tạo ra nhiều công 
cụ thanh toán giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận tiện hơn 

trong giao dịch. Bài viết trình bày tổng quan về quá trình phát triển của các phương tiện 
thanh toán hiện đại, xu hướng sử dụng các phương tiện này trên thế giới. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy khi điện tử ra đời và trãi qua 7 giai đoạn, cách thức thanh toán của nền 
kinh tế đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, giai đoạn thanh toán không dùng 
tiền mặt. Sự ra đời của điện thoại di động thông minh, Fintech, Blockchain, tiền điện tử 
đã mở ra cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sáng tạo ra rất nhiều sản phẩm khác 
nhau đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Bài viết cũng nghiên cứu về tình hình sử 
dụng phương tiện thanh toán hiện đại tại VN và đề xuất những gợi ý cho các giải pháp 
hoàn thiện. 
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Abstract:
Developing modern payment methods is a necessary trend of open economies. The 

rapid improvement of technology has created many payment tools that help users save 
time, money and more convenience in transactions. The paper presents an overview of 
modern payment instrument development, the trend of using these instruments all over 
the world. Research results show that when electronic came out and went through 7 
stages, the payment method of the economy went into a completely new phase, non-cash 
payment phase. The introduction of smart phones, Fintech, Blockchain, electronic money 
has created opportunities for payment service providers to create a variety of products 
that meet the different needs of customers. The paper also study about the use of modern 
payment instruments in Vietnam and suggest solutions for improvement.
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