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1. Sửa đổi dự thảo nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát  
hoạt động công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực ngân hàng
Ngày 01/4/2022, Ngân hàng Nhà nước đưa ra dự thảo lần 2 nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm 
soát hoạt động công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực ngân hàng (“Cơ chế thử nghiệm Fintech”). 
Dự thảo lần 2 có nhiều thay đổi đáng kể và bổ sung chi tiết hơn so với Dự thảo lần 1 nhằm tạo ra cơ chế 
khuyến khích, thuận lợi cho các tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm Fintech, đồng thời tạo ra cơ chế 
phòng ngừa, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình thử nghiệm. Cụ thể như sau:

• Mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao gồm các giải pháp công nghệ được ứng dụng trong lĩnh vực ngân 
hàng của các tổ chức tín dụng hoặc do các công ty công nghệ tài chính độc lập cung ứng ra thị 
trường thay vì hạn chế trong các hoạt động ngân hàng như Dự thảo lần 1 quy định. 

• Sửa đổi các định nghĩa trong lĩnh vực fintech được đề cập trong Dự thảo lần 1 theo hướng  
ngắn gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo được nội dung quy định và bổ sung định nghĩa của một số  
thuật ngữ như:

 ₋ Công nghệ chuỗi khối (Blockchain): là công nghệ giúp lưu trữ, truyền tải dữ liệu thông qua một 
mạng lưới máy tính gồm nhiều nút mạng ngang hàng trong đó mỗi nút mạng đầy đủ đều được 
tự động đồng bộ một bản sao của các khối Blockchain; các khối được thêm vào Blockchain theo 
thứ tự thời gian tuyến tính sau khi có được sự đồng thuận tự động bằng phần mềm, được móc 
xích với nhau và được mã hóa để không thể bị thay đổi;

 ₋ Công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology - DLT): đề cập đến các giao thức 
công nghệ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho phép các máy tính ở các địa điểm khác nhau trên một 
mạng lưới đề xuất và xác thực các giao dịch bản ghi đồng thời cập nhật, đồng bộ một cách 
không thể bị thay đổi các bản ghi dữ liệu trên một mạng máy tính.

• Bổ sung công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology - DLT) trong hoạt động ngân 
hàng vào danh mục các giải pháp fintech trong lĩnh vực ngân hàng được phép tham gia thử nghiệm 
tại Cơ chế thử nghiệm Fintech.

• Đưa ra các quy định riêng về nguyên tắc hoạt động, điều kiện, tiêu chí và hồ sơ đăng ký tham gia 
Cơ chế thử nghiệm Fintech của hoạt động cho vay ngang hàng để đảm bảo tính an toàn trong quá 
trình vận hành, triển khai thử nghiệm giải pháp cho vay ngang hàng.

• Bổ sung điều kiện về nhân sự của tổ chức đề nghị tham gia Cơ chế thử nghiệm Fintech, bao gồm 
người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và đội ngũ cán bộ thực hiện giải pháp 
Fintech.

2. Chấp thuận chủ trương kéo dài thời hạn thí điểm xử lý nợ xấu của  
các tổ chức tín dụng
Ngày 29/03/2022, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 47/NQ-CP, đồng ý chủ trương kéo dài thời hạn 
áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng 
(“Nghị quyết 42”). Nghị quyết 42 có hiệu lực từ ngày 15/8/2017 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/8/2022 
sau 05 năm thi hành. Theo đánh giá, trong gần 05 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 42 đã góp phần 
kiểm soát nợ xấu dưới mức 2% và bảo đảm an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng. 
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Với lo ngại về việc nợ xấu tăng cao sau thời gian dài dịch COVID-19 bùng phát sẽ gây ảnh hưởng  
tiêu cực đến nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị quyết 42. 
Theo đó, tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội thống nhất việc kéo dài thời hạn áp dụng 
quy định của Nghị quyết số 42 đến ngày 31/12/2023. Việc kéo dài thời hạn thí điểm xử lý nợ xấu của các 
tổ chức tín dụng được cho rằng sẽ góp phần kiểm soát nợ xấu, bảo đảm an toàn của hệ thống các tổ 
chức tín dụng trong thời gian tới.

3. Phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số  
đến năm 2025
Để bắt kịp với xu thế phát triển số trên toàn thế giới và hướng tới mục tiêu phát triển các ngành nghề 
kinh doanh mới, mở ra các thị trường mới và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm mới, ngày 31/03/2022, Thủ 
tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 411/QĐ-TTg về chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và 
xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (“Quyết định 411”).

Quyết định 411 xác định phát triển kinh tế số và xã hội số sẽ giúp người dân giàu có hơn và hạnh phúc 
hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn. Những mục tiêu cơ bản của phát triển kinh 
tế số và xã hội số là đưa tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP vào năm 2025 và đạt trên 30% GDP vào năm 
2030; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10% vào năm 2025 và đạt trên 20% 
vào năm 2030; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80% vào năm 2025 và 100% vào 
năm 2030; v.v.

Để đạt được các mục tiêu nói trên, Thủ tướng Chính phủ đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

• Thể chế hóa quy định pháp luật: ban hành và tổ chức thực thi Luật Giao dịch điện tử sửa đổi và các 
văn bản hướng dẫn; xây dựng khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các dịch 
vụ số mới, mô hình kinh doanh kinh tế số mới chưa được pháp luật quy định rõ ràng, v.v.

• Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ: xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược, lộ trình số hóa và 
thông minh hóa các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu như bưu chính, giao thông, cung cấp điện, thương 
mại, công nghiệp và năng lượng, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể 
thao, du lịch, v.v.

• Xây dựng nền tảng số, dữ liệu số và nhân sự số: xây dựng và tổ chức triển khai Chiến lược dữ liệu 
quốc gia; khuyến khích tăng thời lượng và khối lượng đào tạo trực tuyến, v.v.

• Đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng, xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, 
tạo niềm tin để mạnh mẽ thực hiện chuyển đổi từ môi trường thực lên môi trường số.

Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức và phối hợp với các Bộ, Ban ngành có liên 
quan triển khai thực hiện Quyết định 411.

Liên hệ với chúng tôi

Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất 
kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng 
tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính chính xác này trong 
tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù 
hợp từ các chuyên gia sau khi xem xét từng tình huống cụ thể.
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