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Tóm lược (Toát yếu): 

Triển vọng về một Trung tâm tài chính quốc tế cho TP.HCM có thể hiện thực 
nếu nó được hậu thuẫn bởi một nền kinh tế thị trường phát triển và hội nhập. 
Do vậy, cơ cấu kinh tế TP.HCM cần điều chỉnh theo hướng hiện đại hóa thích 

ứng. Theo đó là thực hiện các giải pháp có hiệu quả trong khai thác các nguồn lực tài 
chính cấu thành một trung tâm tài chính tương ứng, đi đôi với sử dụng linh hoạt và nhạy 
bén các công cụ điều tiết hữu quan. Cũng cần nhấn mạnh là sự thành công của ý tưởng 
trên không thể thiếu vắng một chính sách kinh tế có hiệu quả tạo bước đột phá cho quá 
trình đó ...

Từ khóa (Trọng từ): Trung tâm tài chính quốc gia, trung tâm tài chính quốc tế 
(khu vực), các nguồn lực tài chính, các công cụ tài chính điều tiết kinh tế.

Abstract: 
The prospect of an international financial center for HCMC can be realized if it 

is backed by a developed and integrated market economy. Therefore, the economic 
structure of Ho Chi Minh City needs to be adjusted towards adaptation modernization. 
Accordingly, implementing effective solutions in exploiting financial resources constitutes 
a corresponding total finance, coupled with flexible and sensitive use of relevant 
regulatory instruments. It should be emphasized that the success of this idea cannot lack 
an effective economic policy to create a breakthrough for that process ...
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