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Lịch sử lưu thông tiền tệ 
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Tóm tắt:

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập ngành (6/5/1951 - 6/5/2021), bài viết chủ 
yếu ôn lại lịch sử lưu thông tiền tệ, lịch sử phát triển của ngành ngân hàng để 
khảng định rằng Chính phủ VN nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đã 

trải qua một chặng đường vô cùng khó khăn, gian khổ để xây dựng thành công nền tiền 
tệ độc lập, tự chủ trong thời kỳ VN Dân chủ Cộng hòa và nhanh chóng hoà nhập cộng 
đồng kinh tế quốc tế của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN ngày nay. 70 năm - một  
chặng đường, thành tích điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước VN rất 
đáng được ghi nhận.

Từ khoá: Giấy bạc Ngân hàng Nhà nước VN, Luật Ngân hàng, lạm phát, chính 
sách tiền tệ.

Abstract:
On the occasion of the industry’s 70th anniversary (May 6, 1951 - May 6, 2021), 

the article mainly reviews the history of monetary circulation and development history 
of the banking industry to confirm that the Government Vietnam in general and the 
banking sector in particular have gone through an extremely difficult and arduous 
journey to successfully build an independent and autonomous currency in the period 
of the Democratic Republic of Vietnam and the rapid integration. the international 
economic community of the Socialist Republic of Vietnam today. 70 years - a journey, 
the achievement of the State Bank of Vietnam monetary policy is very worthy to be 
recognized. 
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