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I. BỐI CẢNH KINH TẾ

 Tình hình thế giới

• Đại dịch kéo dài tạo ra sức ép nặng nề lên nền kinh tế thế giới, dẫn đến sự dịch chuyển

các luồng đầu tư và mối quan tâm dành cho các hình thức tài chính mới

• COVID-19 đã tạo sức ép đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch từ kỷ nguyên công nghiệp sang 

kỷ nguyên số, đưa nền kinh tế vào trạng thái bình thường mới

• Công nghệ blockchain đang ở giai đoạn phát triển vượt bậc
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 Tình hình Việt Nam

• Việt Nam là một trong những nước top đầu

về số lượng người sở hữu ví tiền điện tử, và

chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu.

• Nhiều dự án/sản phẩm của Việt Nam được

đầu tư bài bản, gây được tiếng vang lớn và

đưa Việt Nam lên bản đồ blockchain thế giới.



II. NFT – HÌNH THỨC TÀI SẢN SỐ ĐẶC BIỆT

• Mỗi NFT có thể được tạo ra dưới hình thức vật phẩm ảo, hoặc là phiên bản mã hóa của 
tài sản trong thế giới thực. Mọi thứ như hình ảnh, đoạn âm thanh, vật phẩm trong game, 
tác phẩm nghệ thuật, … đều có thể giao dịch dưới dạng NFT. 
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• Hệ sinh thái NFT đang trong giai đoạn bùng nổ và trở thành cơn sốt trên toàn thế giới
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Là xu hướng, nhưng liệu NFT có thực sự phù 

hợp để phát triển ở Việt Nam?
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III.  Điểm cốt lõi để phát triển

 Tư duy: Mỗi cá nhân/doanh nghiệp/tổ chức tham gia vào lĩnh vực này, cần trang bị
cho mình kiến thức và tư duy mở để tiếp nhận, đồng thời tự bảo vệ mình trước rủi ro.

 Cơ sở hạ tầng công nghệ: Đây vừa là yếu tố thúc đẩy, vừa là yếu tố then chốt cho việc
chuyển đổi số .

 Khung pháp lý: các chính sách về thuế và luật sở hữu tài sản là những điều cần được
ưu tiên và hoàn thiện sớm
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IV. Mong muốn đối với Chính phủ
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•Chính sách rõ ràng đối với lĩnh vực công nghệ mới

•Hình thành nên các tổ chức/hiệp hội có vai trò hỗ 
trợ và xúc tiến phát triển

•Đưa kiến thức về công nghệ mới phổ cập vào các 
chương trình đào tạo nhân lực
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THANK YOU!
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