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Tóm tắt: 

Bài viết sử dụng Lý thuyết trò chơi để phân tích hành vi phối hợp giữa các cơ 
quan quản lý nhà nước trong giám sát tài chính. Kết quả phân tích cho thấy 
việc phối hợp trong giám sát tài chính vẫn còn tồn tại hai vấn đề lớn: (i) Hiệu 

quả của cơ chế phối hợp trong giám sát tài chính không cao; (ii) Khi bắt đầu phối hợp, 
các chủ thể giám sát quan tâm đến lợi ích của việc hợp tác, điều đó ảnh hưởng đến quyết 
định lựa chọn chính sách của chủ thể giám sát. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất xây dựng 
cơ chế phối hợp giám sát tài chính thông qua Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia để tăng 
cường trao đổi thông tin giữa các bên và đề cao các biện pháp có tính pháp lý trong phối 
hợp giám sát tài chính, xây dựng cơ chế phù hợp để các cơ quan giám sát tài chính phối 
hợp nhịp nhàng và hiệu quả.
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Abtract: 
The paper uses Game Theory to analyze coordination behavior among state 

management agencies in financial supervision. The analysis results show that the 
coordination in financial supervision still has two big problems: (i) The effectiveness 
of coordination mechanism in financial supervision is not high; (ii) At the start of the 
coordination, the supervision agencies are interested in the benefits of the cooperation, 
which influences the supervisors’ policy choices. Consequently, the paper proposes 
a coordination mechanism in financial supervision through the National Financial 
Supervisory Commission to enhance information exchange among the agencies, promote 
legal measures in coordinate financial supervision, and develop appropriate mechanisms 
for financial supervision agencies to coordinate smoothly and effectively.
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