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Tóm tắt:

Nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, bao gồm cả khu vực tài chính, đều 
bị tác động đáng kể bởi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Lĩnh vực công 
nghệ tài chính đang phát triển nhanh và có thể gây rối loạn thị trường tài 

chính, nhưng công nghệ tài chính cũng là một phương tiện tiềm năng cải thiện tính hiệu 
quả của thị trường tài chính. Các nhà quản lý hiểu rằng cần phải tìm cách tiếp cận các 
quy định phù hợp để đẩy mạnh hơn nữa khả năng phát triển của công nghệ tài chính. 
Việc định hướng phát triển những lĩnh vực công nghệ đổi mới trong thị trường tài chính 
là một nhiệm vụ quan trọng đối với cơ quan quản lý. Qua việc tổng hợp thực tiễn triển 
khai công nghệ tài chính tại một số quốc gia, bài viết đề xuất giải pháp cho các cơ quan 
quản lý tại VN.
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Fintech.

Abstract:
Many sectors of the economy, including the financial sector, are significantly affected 

by the Industrial Revolution 4.0. The fintech sector is growing fast and can disrupt 
financial markets, but financial technology is also a potential vehicle for improving 
the efficiency of financial markets. Regulators understand that there is a need to find 
approaches to the right regulation to further strengthen the viability of fintech. The 
orientation of the development of innovative technology fields in the financial market 
is an important task for the regulator. By synthesizing the practical implementation 
of financial technology in a number of countries, the article proposes solutions for 
regulatory agencies in Vietnam.
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