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Tóm tắt:

Thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp, bài viết thực hiện nghiên cứu khái niệm, lợi 
ích và các yếu tố cần thiết để thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Kết quả 
nghiên cứu đã cho thấy TP.HCM có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển 

thành Trung tâm tài chính quốc tế tại VN. Qua khảo lược kinh nghiệm tại một số nước 
về việc phát triển một trung tâm tài chính quốc tế, bài viết đề xuất một số giải pháp cho 
TP.HCM như tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính, phát triển nguồn 
nhân lực có chất lượng cao, phát triển cơ sở hạ tầng và thúc đẩy sự phát triển của các 
dịch vụ hỗ trợ. Đây là hướng đi tất yếu trong thời gian tới và cũng là giải pháp giúp cho 
Thành phố nhanh chóng vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Từ khóa: Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống tài chính, thể chế, TP.HCM.

Abstract
Through secondary data source, the article conducts research on the concept, benefits 

and essentials for the establishment of an International Financial Center. Research 
results have shown that Ho Chi Minh City has many favorable conditions to develop into 
an international financial center in Vietnam. Through a review of experiences in some 
countries on developing an international financial center, the article proposes some 
solutions for Ho Chi Minh City such as enhancing the operational efficiency of financial 
institutions, developing develop high-quality human resources, develop infrastructure 
and promote the development of support services. This is an inevitable direction in the 
coming time and also a solution to help the City quickly overcome the negative impact 
of the Covid-19 pandemic.
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