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Tóm tắt: 

Chính sách tỷ giá và quản lý ngoại hối là nội dung chủ yếu trong điều hành 
chính sách tiền tệ quốc gia và quản lý nhà nước về tiền tệ do Ngân hàng Nhà 
nước VN trực tiếp thực thi, triển khai. Trong giai đoạn hiện nay tác động của 

đại dịch Covid-19 tiếp tục sâu rộng và kéo dài đối với nền kinh tế VN cũng như thế giới. 
Bên cạnh đó căng thẳng quan hệ Mỹ - Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra. Đặc biệt là các 
năm 2016 - 2020 có nhiều diễn biến bất thường về thiên tai, dịch bệnh đối với sản xuất 
trong nước. Cùng với đó, giá vàng tăng cao, còn giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất 
trong hơn 20 năm qua. Thị trường tài chính quốc tế cũng có rất nhiều biến động khó 
lường. Bài viết tập trung phân tích và đánh giá về diễn biến tỷ giá, quản lý ngoại hối, 
tác động đến hoạt động kinh tế đối ngoại, rút ra bài học kinh nghiệm và khuyến nghị 
giải pháp.
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Abstract: 
Exchange rate policy and foreign exchange management are the main contents in the 

administration of the national monetary policy and the State management over money 
directly implemented and implemented by the State Bank of Vietnam. In the current 
period, the impact of the Covid-19 epidemic continues to deepen and last long on the 
Vietnamese economy as well as the world. In addition, US-China tensions continue to 
take place. Especially in the years 2016 - 2020, there are many unusual developments 
in natural disasters and epidemics in domestic production. Along with that, the price 
of gold increased sharply, while the price of crude oil dropped to the lowest level in 
more than 20 years. There are also many unpredictable fluctuations in the international 
financial market. The article focuses on analyzing and evaluating the exchange rate 
movements, foreign exchange management, the impact on foreign economic activities, 
drawing lessons from experience and recommending solutions.
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