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Ví điện tử: Cơ hội 
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Tóm tắt: 

Công nghệ tài chính (Fintech) ngày càng phổ biến với các ứng dụng được mở 
rộng đến nhiều người dùng và tạo ra các tiện ích thanh toán nhanh chóng và 
cung cấp các dịch vụ tài chính khách cho khách hàng. Ví điện tử là một sản 

phẩm của công nghệ tài chính, giúp người dùng có thể có các trải nghiệm thanh toán và 
mua sắm mới hơn. Trong bài viết tác giả đề cập đến vấn đề cơ hội cho việc phát triển thị 
trường ví điện tử tại VN, thông qua việc phân tích thực tế các cơ hội, rào cản và các biện 
pháp để phát triển ví điện tử tại VN trong giai đoạn sắp tới. Bên cạnh đó, bài viết cũng 
có những đề xuất với các bên liên quan về việc tăng cường các công tác quản lý, cơ sở 
hạ tầng cho ví điện tử trong thời gian tới

Từ khóa: Ví điện tử, công nghệ tài chính, thanh toán, thương mại điện tử.
Abstract: 
Financial technology is more popular today, there are a lot of application for 

smartphone which can provide the payment efficiency and financial services to the 
customers. E-Wallet - one of the products of the Fintech which can make the new shopping 
way and new payment experience. In this paper, I will discuss about the oportunities of 
the e-wallet in Vietnam. There are the analizing the real opportunities, barriers and some 
solutions of the E-wallet development in Vietnam in the future. 
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