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Báo cáo chỉ số phát triển: Cuộc đua CBDC - Tiêu điểm: Châu Á 

Việc phát hành Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển của tiền tệ. Tuy 
đây là một dạng tiền ảo, sử dụng dữ liệu điện tử hoặc mã bảo mật (token) để thay thế tiền mặt, song khác với các loại tiền 
ảo khác, CBDC do cơ quan quản lý tiền tệ quốc gia phát hành và quản lý.
 
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường Việt Nam, báo cáo sau được trích từ Báo cáo Chỉ số phát triển CBDC Toàn cầu do PwC 
lần đầu tiên công bố vào tháng 04/2021. Đọc báo cáo đầy đủ tại đây. Báo cáo trích đoạn này đưa ra chỉ số CBDC tổng hợp, 
tóm tắt tiến độ phát hành tiền kỹ thuật số của các Ngân hàng Trung ương trong khu vực Châu Á, quan điểm của họ về phát 
triển CBDC và mức độ quan tâm của cộng đồng về hai chức năng chính của CBDC:

● CBDC bán lẻ - do người tiêu dùng và doanh nghiệp trực tiếp nắm giữ
● CBDC liên ngân hàng hoặc bán buôn - chỉ giới hạn sử dụng cho các tổ chức tài chính, chủ yếu cho mục đích thanh 

toán liên ngân hàng hoặc quyết toán tài chính.

Chúng tôi tin rằng CBDC sẽ đóng góp đáng kể vào tiến trình hiện đại hóa môi trường tiền tệ, đồng thời đổi mới các giao dịch 
liên ngân hàng và thanh toán trên thị trường tài chính. Chúng tôi hy vọng phân tích và đánh giá chuyên sâu trong báo cáo 
này sẽ cung cấp dữ liệu hữu ích cho hành trình chuyển đổi số đang được thúc đẩy bởi CBDC.

https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-cbdc-global-index-1st-edition-april-2021.pdf


Việt Nam - Gia nhập cuộc đua phát triển tiền kỹ thuật số? 
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Không thể bàn cãi rằng tiền kỹ thuật số đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Trong Báo cáo 
Người tiêu dùng toàn cầu gần đây do Statista thực hiện tại 74 quốc gia, Việt Nam hiện 
xếp thứ 2 với số người đã hoặc đang sở hữu một dạng tiền điện tử nào đó.

Môi trường thuận lợi để phát triển CBDC

Việt Nam đang từng bước chuyển mình để trở thành một xã hội không sử dụng tiền mặt. 
Người Việt Nam đã không còn xa lạ với các loại ví điện tử và ứng dụng thanh toán (như 
Momo, Moca, ZaloPay, v.v...) - với 85% người tiêu dùng hiện sử dụng ít nhất một trong 
số đó và 42% đã chuyển qua hình thức thanh toán không tiếp xúc tính đến năm 2020. 
Theo Báo cáo số 2021: Tiêu điểm Việt Nam, Việt Nam đạt tới 154,4 triệu kết nối di động 
vào tháng 1 năm 2021, chiếm 157,9% dân số cả nước. Trong khi Chính phủ dự báo các 
giao dịch thanh toán không tiền mặt sẽ đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 20-25%, thanh 
toán điện tử có khả năng phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc, vươn tới các vùng hẻo 
lánh.

Hơn nữa, công nghệ chuỗi khối (blockchain) đã có những tiến bộ vượt bậc tại Việt Nam 
trong thời gian qua. Đáng chú ý, Bộ Thông tin - Truyền thông đã chính thức ra mắt 
akaChain, một nền tảng công nghệ blockchain do FPT Software phát triển và áp dụng 
như một giải pháp định danh số. Trong lĩnh vực tư nhân, rất nhiều các dự án về 
blockchain tại Việt Nam đã tạo ra tiếng vang trong và ngoài nước, bao gồm Axie Infinity, 
KardiaChain, My Defi Pet,...

Các yếu tố trên góp phần quan trọng tạo ra môi trường thuận lợi trong việc hình thành và 
nuôi dưỡng nền kinh tế số và hỗ trợ sự phát triển của CBDC tại Việt Nam.

Tín hiệu tích cực từ Chính phủ

Từ năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu có những 
biện pháp ứng phó đối với nhu cầu sử dụng tiền kỹ thuật 
số ngày càng gia tăng thông qua một số quy định liên 
quan đến việc quản lý tài sản số, tiền ảo và tiền số. Hành 
trình này vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay. 

Căn cứ theo Quyết định 942/QĐ-TTg do Chính phủ ban 
hành ngày 15/6/2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã 
được giao vai trò nghiên cứu và thí điểm sử dụng tiền kỹ 
thuật số, dựa trên công nghệ blockchain, trong vòng 3 
năm tới. Ngoài ra, NHNN, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính 
đang bắt tay vào nghiên cứu cơ chế pháp lý cho quản lý 
tài sản ảo và tiền ảo. Vào năm 2020, Bộ Tài chính cũng 
đã thành lập tổ nghiên cứu về vấn đề này. 

Những tiến triển trên cho thấy Chính phủ Việt Nam đã có 
quan điểm cởi mở hơn về các loại tiền kỹ thuật số. Mặc 
dù chương trình thí điểm tiền kỹ thuật số vẫn chưa có 
thời gian cụ thể, động thái của các nhà hoạch định chính 
sách tại Việt Nam sẽ là tâm điểm trong thời gian tới.

https://www.statista.com/chart/18345/crypto-currency-adoption/
https://www.statista.com/chart/18345/crypto-currency-adoption/
https://vietnamnews.vn/economy/973033/increasing-cashless-payments-and-the-need-for-better-cybersecurity.html
https://datareportal.com/reports/digital-2021-vietnam
http://hanoitimes.vn/vietnam-pm-approves-national-strategy-for-financial-inclusion-until-2025-300855.html
https://blockchain.news/news/vietnam-launches-a-national-enterprise-blockchain-platform-as-it-eyes-a-global-top-50-slot
https://vietnamnews.vn/economy/716480/ministry-to-set-up-research-group-on-cryptocurrency-to-tighten-management.html
https://vnexpress.net/thu-tuong-giao-ngan-hang-nha-nuoc-nghien-cuu-thi-diem-tien-ao-4302205.html
https://vietnamnews.vn/economy/997568/viet-nam-joins-global-peers-in-developing-digital-money.html


Người Việt Nam sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ CBDC. 
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tiếp cận với tiền kỹ thuật 
số của Ngân hàng Trung ương. Quyết định 942/QĐ-TTg 
hứa hẹn sẽ nâng tầm vị thế của Việt Nam đối với các 
quốc gia có nền công nghệ tiên tiến khác.”
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Đinh Hồng Hạnh
Lãnh đạo Dịch vụ Tài chính
Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Tư Vấn PwC Việt Nam



Ba xu hướng chính trong năm 2021
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CBDC đã đi vào hoạt động
Đáng chú ý nhất là khối lượng 
giao dịch

Ngân hàng Trung ương các nước đang thiết kế hai 
mô hình CBDC chính:
- Ứng dụng Bán lẻ, trong đó CBDC được trực 

tiếp sở hữu bởi người tiêu dùng và doanh 
nghiệp như một dạng tiền kỹ thuật số.

- Ứng dụng Liên ngân hàng hoặc bán buôn, 
trong đó CBDC chỉ được sử dụng bởi các tổ 
chức tài chính - tín dụng cho mục đích thanh 
toán liên ngân hàng hoặc quyết toán.

Các dự án CBDC bán lẻ phát triển mạnh mẽ hơn 
tại các quốc gia có nền kinh tế mới nổi với tài 
chính toàn diện là động lực thúc đẩy chính. 
CBDC bán buôn chủ yếu được tiến hành tại các 
quốc gia có nền kinh tế tiên tiến hơn với hệ thống 
liên ngân hàng và thị trường vốn phát triển hơn.  

Đánh giá các dự án phát triển nhất trên toàn cầu, 
có hai dự án CBDC bán lẻ đã đi vào hoạt động 
tại Bahamas và Campuchia. Chưa có dự án CBDC 
liên ngân hàng/bán buôn nào hoàn thiện.Tuy 
nhiên, gần 70% dự án bán buôn được công bố 
đang chạy thử nghiệm, trong khi chỉ có 23% dự án 
bán lẻ đi vào giai đoạn triển khai.    

Các dự án CBDC đang có 
những bước tiến đáng kể

Hơn 60 Ngân hàng Trung ương đã nghiên 
cứu CBDC từ năm 2014. 

Tiến độ được đẩy nhanh với một số dự án 
CBDC đang bước vào giai đoạn triển khai. 

Các tổ chức tiếp tục tham gia vào các dự án 
CBDC, góp phần củng cố hệ sinh thái nói 
chung cùng với các bên liên quan trong lĩnh 
vực công đang quan tâm đến chủ đề này như 
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, Ngân hàng 
Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hoặc Diễn đàn 
Kinh tế Thế giới.

Công nghệ Blockchain là lựa 
chọn hàng đầu

Hơn 88% các dự án CBDC sử dụng công nghệ 
blockchain làm nền tảng ở giai đoạn thử nghiệm 
hay triển khai.

Không phải lúc nào blockchain cũng cần thiết để 
tạo ra mã bảo mật (token) nhưng công nghệ 
này mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của 
CBDC như:

● Các nền tảng tích hợp được xây dựng 
theo thiết kế nhằm chia sẻ giá trị và 
chuyển quyền sở hữu một cách an 
toàn - đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ 
tiền kỹ thuật số;

● Khả năng lập trình hợp đồng thông 
minh, hỗ trợ CBDC như một công cụ tiền 
tệ có thể kích hoạt thanh toán tự động 
dựa trên các điều kiện đã lập trình sẵn;

● Dấu vết kiểm toán minh bạch;
● Các tính năng bảo mật có thể cấu hình;
● Tăng khả năng tương tác với các tài 

sản số khác thông qua trao đổi ngang 
hàng (atomic swap).



* ‘Bùng nổ tiền kỹ thuật số từ Ngân hàng Trung ương: động lực, cách tiếp cận và công nghệ', Nghiên cứu từ BIS, Số 880, Tháng 8/2020 (cập nhật tháng 12/2020) bởi Auer, R, G Cornelli và J Frost.
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Nguồn dữ liệu

Thành phần 
của chỉ số

Cơ sở lý luận về 
thành phần chỉ số

Rà soát 
chất lượng

BIS*, websites của Ngân hàng Trung ương, Hội đồng Đại Tây Dương, Báo chí, Ngân hàng Trung ương các nước, Google Trends, Chỉ số Baidu và 
Phân tích của PwC

Mục tiêu của chỉ số này là đưa ra tổng quan về sự phát triển của CBDC trên toàn cầu.
Biến số chính là trạng thái của các dự án CBDC, thể hiện giai đoạn phát triển của dự án. Hai biến số khác thể hiện quan điểm của Ngân hàng Trung 
ương dựa trên các bài phát biểu tới cộng đồng và chỉ số trung gian đại diện cho sự quan tâm của cộng đồng (Google Trends hoặc Chỉ số Baidu). 
Chỉ số này không tính tới công nghệ: Sự lựa chọn về thiết kế của mỗi quốc gia (cơ sở hạ tầng, công nghệ, v.v.) không tác động đến chỉ số.

Chúng tôi phân tích các khía cạnh sau của ba chỉ số do BIS đưa ra, dựa trên dữ liệu BIS cập nhật phát hành vào tháng 12/2020:

Trạng thái của các dự án CBDC theo dõi ba giai đoạn - đó là: nghiên cứu, thí điểm và phát hành. Với xu hướng ngày càng có nhiều dự án CBDC 
bước vào giai đoạn thí điểm, chúng tôi đã phân chia giai đoạn này thành các phân kỳ chi tiết (tức là chứng minh khái niệm - Proof of concept, phát 
triển, triển khai và hoàn thành). Dự án CBDC càng phát triển, điểm số nhận được càng cao. Ngoài ra, dự án nhận được thêm điểm, dựa trên thời 
gian của các dự án thí điểm tương ứng, để mô phỏng tiến độ dự án. Ví dụ: chúng tôi kỳ vọng thời gian trung bình để một dự án CBDC bán lẻ hoàn 
thành giai đoạn lên ý tưởng trong vòng một năm kể từ khi bắt đầu dự án thí điểm (hoặc chúng tôi kỳ vọng   rằng một dự án thí điểm bán lẻ sẽ mất ba 
năm để hoàn thành và sáu năm đối với dự án bán buôn).

Quan điểm của Ngân hàng Trung ương đo lường trung bình các ý kiến gần đây của Thống đốc Ngân hàng Trung ương trong cơ sở dữ liệu tuyên 
bố của Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước của BIS. Chỉ số này nhằm cung cấp thông tin về tương lai của dự án và các khía cạnh pháp lý.

Chỉ số trung gian đại diện cho sự quan tâm của cộng đồng là điểm trung bình từ Google Trends (dành cho các dự án bên ngoài Trung Quốc 
Đại Lục) và Chỉ số Baidu (chỉ dành cho Trung Quốc Đại Lục) trong thời gian gần đây. Chỉ số này thể hiện xu hướng mà cộng đồng quan tâm và cho 
thấy tiềm năng hợp tác từ khu vực tư nhân để có thể phát triển dự án trong tương lai. 

Chúng tôi đã sử dụng nhiều dữ liệu BIS và kiểm tra phân tích nhiều vòng trước khi công bố. Hơn nữa, rà soát chất lượng được thực hiện đối với 
phương pháp tính chỉ số và những thay đổi trong xếp hạng để đánh giá độ chắc chắn của dữ liệu.

Đánh giá của chuyên gia được thực hiện dựa trên điểm số được phân bổ cho mỗi chỉ số định tính, tức là tiến độ của các dự án CBDC, quan điểm 
của Ngân hàng Trung ương trước mỗi lần công bố..

Phương pháp nghiên cứu



Retail CBDC Maturity Index Top 10

> Discover in detail each of these ten countries

What is the Retail CBDC?

The MDBC in a so-called "retail" version, accessible to the 
general public as a complement to paper money. As the digital 
equivalent of banknotes and coins, it offers a new option for 
holding and exchanging money.

Chỉ số CBDC bán lẻ

CBDC bán lẻ được trực tiếp sở hữu bởi 
người tiêu dùng và doanh nghiệp như một 
dạng tiền kỹ thuật số tương đương với tiền 
giấy và tiền xu. CBDC bán lẻ cung cấp nền 
tảng mới để nắm giữ và trao đổi tiền tệ.

Tìm hiểu về các dự án CBDC bán lẻ trên toàn cầu và đọc 
thêm về các dự án phát triển nhất tại Châu Á
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Sự phát triển của dự án CBDC bán lẻ

Nguồn: Nghiên cứu của BIS số 880, cập nhật tháng 12/2020 và phân tích của PwC. Dựa trên chỉ số 100 và phụ thuộc vào những 
tư liệu có sẵn. 

10 dự án CBDC phát triển nhất
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Nhận định 
chính

2

1

3

4

5
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● CBDC bán lẻ hoạt động mạnh mẽ tại 
những nền kinh tế mới nổi, nơi tài chính 
toàn diện và số hóa là những động lực thúc 
đẩy chính.

● Có hai dự án hiện đang hoạt động; 
Bahamas với dự án Sand Dollar và 
Campuchia với dự án Bakong. Vẫn còn 
quá sớm để thu thập dữ liệu về quá trình 
áp dụng CBDC nhưng năm 2021 sẽ mang 
lại những cập nhật thú vị hơn.

● Dự án Nhân dân tệ kỹ thuật số của 
Trung Quốc Đại Lục đã đạt mức thử 
nghiệm tiên tiến, với hơn 2 tỷ nhân dân tệ 
(~ 300 triệu USD) giao dịch và được cho là 
đang chuẩn bị cho việc sử dụng rộng rãi tại 
Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.

Bahamas

Campuchia

Trung Quốc Đại Lục

Ukraine

Uruguay

Ecuador

Đông Caribbean

Thuỵ Điển

Hàn Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ



Ba dự án bán lẻ phát triển nhất tại Châu Á 

Campuchia
● Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) bắt đầu nghiên cứu tiền kỹ thuật số vào tháng 

6/2018. 
● Dự án Bakong, một hệ thống thanh toán liên ngân hàng dựa trên Công nghệ Sổ cái Phân 

tán (DLT), đã được thử nghiệm vào tháng 7/2019 và chính thức ra mắt vào tháng 10/2020: 
Dự án hiện liên kết 11 ngân hàng thương mại trong nước và các tổ chức xử lý thanh toán. 
Kể từ tháng 10/2019, NBC đã bắt đầu thử nghiệm ví kỹ thuật số cho các giao dịch xuyên 
biên giới với Maybank, một ngân hàng có trụ sở tại Malaysia, cho phép công dân 
Campuchia làm việc tại Malaysia có thể chuyển tiền sang Campuchia với chi phí thấp hơn 
so với trước đây. Vào tháng 8/2021, NBC công bố Maybank Malaysia trở thành đối tác 
chuyển tiền quốc tế đầu tiên.

● Mục đích của Bakong là tăng cường tài chính toàn diện ở một quốc gia mà hầu hết người 
dân không quen với việc sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng tần số sử dụng điện thoại di 
động lại cao. Dự án cho phép thực hiện các giao dịch điện tử liên ngân hàng, các giao dịch 
trong thời gian thực và thúc đẩy các giao dịch bằng đồng Riel Campuchia, so với ngày nay 
khi phần lớn các giao dịch sử dụng USD.

● Bakong sẽ hỗ trợ phát triển ngành tài chính tại các vùng nông thôn, tăng khả năng tiếp cận 
tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hứa hẹn sẽ cung cấp các sản phẩm cho vay 
dành riêng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Website từ Ngân hàng Trung ương về dự án:
 https://bakong.nbc.org.kh/
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2
Xếp hạng thế giới

Xếp hạng Châu Á

Chỉ số

Chỉ số bán lẻ

83

Tên dự án:
Bakong 

1

https://www.khmertimeskh.com/649932/nbc-and-maybank-to-collaborate-on-cross-border-payments-and-remittances/
https://www.khmertimeskh.com/50914182/bakong-welcomes-maybank-as-first-international-transfer-partner/
https://bakong.nbc.org.kh/


Ba dự án bán lẻ phát triển nhất tại Châu Á 

Trung Quốc Đại Lục
● Trung Quốc Đại lục bắt đầu phát triển CBDC bán lẻ vào năm 2014. Vào tháng 4/2020, Trung 

Quốc Đại lục trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới thí điểm tiền kỹ thuật số. 
Chương trình thử nghiệm, được thực hiện tại bốn thành phố lớn, (đáng chú ý nhất là Thâm 
Quyến vào tháng 10/2020), đã cho thấy rằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số thành công khi 
thanh toán hàng hóa.

● Mục đích của DC/EP (Tiền tệ kỹ thuật số/Thanh toán điện tử) là mang lại sự thuận tiện, hiệu 
quả và tính bền vững cho hệ thống thanh toán bán lẻ. Những lợi ích này có thể tiếp tục củng 
cố chủ quyền và tính quốc tế hoá của đồng nhân dân tệ. Dự án có tiềm năng thay thế M1 
(tiền mặt đang lưu hành, như tiền xu và tiền giấy) và có thể hoạt động cả trực tuyến lẫn 
ngoại tuyến. Cơ quan quản lý không kỳ vọng dự án này sẽ thay thế các khoản tiền gửi dài 
hạn trong tài khoản ngân hàng.

● Trung Quốc Đại Lục áp dụng phương pháp kết hợp cho thiết kế kỹ thuật của dự án, có nghĩa 
là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) phát hành DC/EP cho các ngân hàng thương 
mại, sau đó các ngân hàng sẽ tiếp tục phân phối ra công chúng. Điều này cho phép ghi lại 
dòng tiền kỹ thuật số giữa những người dùng, cung cấp cho PBoC cái nhìn toàn diện hơn về 
việc sử dụng tiền.

● Dự án Nhân dân tệ kỹ thuật số đã đạt cấp độ thử nghiệm tiên tiến, với hơn 2 tỷ nhân dân tệ 
(~ 300 triệu USD) đã được phát hành. Tuy trên thực tế chưa có thông tin cụ thể về cho ra 
mắt chính thức, Trung Quốc Đại Lục được cho rằng đang chuẩn bị cho việc sử dụng rộng rãi 
DC/EP trong nước vào Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.

Website từ Ngân hàng Trung ương về dự án:
Không có website chính thức
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3 
Xếp hạng thế giới

Xếp hạng Châu Á

Chỉ số

Chỉ số bán lẻ

75

Tên dự án:
DC/EP

2



Ba dự án bán lẻ phát triển nhất tại Châu Á 

Hàn Quốc
● Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã bắt đầu thử nghiệm thử nghiệm kéo dài 22 

tháng vào tháng 3/2020 để khám phá tiềm năng của tiền kỹ thuật số. Theo kế hoạch được 
BOK công bố, dự án thử nghiệm bao gồm ba giai đoạn.

● Giai đoạn đầu tiên, hoàn thành vào tháng 7/2020, nhằm xác định các yêu cầu thiết kế và kỹ 
thuật, bao gồm lựa chọn công nghệ sẽ sử dụng, như blockchain. Giai đoạn 2, dự kiến chạy 
từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, được thiết kế để phân tích các quy trình hoạt động cho 
việc triển khai CBDC với các đối tác bên ngoài. Giai đoạn 3 là thời điểm thử nghiệm hệ 
thống trong 12 tháng trong một môi trường ảo và hạn chế, đồng thời, chạy các thử nghiệm 
về chức năng và tính bảo mật của nền tảng.

● Vào tháng 2/2021, BOK đã công bố một báo cáo, trong đó họ đã xem xét các vấn đề pháp lý 
liên quan đến CBDC và trình bày các sửa đổi về các luật liên quan, đặc biệt là Đạo luật Ngân 
hàng Hàn Quốc. Báo cáo xác nhận lại lộ trình của các giai đoạn dự án đã nêu chi tiết ở trên.

● Vào tháng 7/2021, BoK công bố Group X, một chi nhánh liên kết blockchain của gã khổng lồ 
công nghệ Kakao Corp, trở thành nhà cung cấp công nghệ chính cho chương trình thí điểm 
dự án E-won.

Website từ Ngân hàng Trung ương về dự án:

http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10057475&menuNo=200690

https://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000232/view.do?nttId=10062867&menuNo=200725
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9 
Xếp hạng thế giới

Xếp hạng Châu Á

Chỉ số

Chỉ số bán lẻ
51

Tên dự án:
E-won

3

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210720000920
http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10057475&menuNo=200690
https://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000232/view.do?nttId=10062867&menuNo=200725


Wholesale CBDC Maturity Index Top 10

>  Details for each country

Definition : 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

CBDC liên ngân hàng hoặc bán buôn

CBDC liên ngân hàng hoặc bán buôn chỉ được quản lý và 
sử dụng bởi các tổ chức tài chính - tín dụng với mục đích 
thanh toán liên ngân hàng hoặc quyết toán.

Tìm hiểu về các dự án CBDC bán buôn trên toàn cầu và đọc 
thêm về các dự án phát triển nhất tại Châu Á

12
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Sự phát triển của dự án CBDC bán buôn
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Nguồn: Nghiên cứu của BIS số 880, cập nhật tháng 12/2020 và phân tích của PwC. Dựa trên chỉ số 100 và phụ thuộc vào 
những tư liệu có sẵn. 
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Nhận định 
chính

● Các dự án CBDC liên ngân hàng/Bán buôn 
phát triển có giai đoạn nghiên cứu trung 
bình ngắn hơn các dự án bán lẻ nhưng 
giai đoạn thí điểm dài hơn. Chưa có dự 
án bán buôn nào được được hiện thực hoá 
nhưng nhiều dự án đã có phát triển nhất 
định khi thí điểm.

● Các dự án xuyên biên giới chiếm phần 
lớn các dự án phát triển nhất, cho phép 
các Ngân hàng Trung ương thử nghiệm kết 
nối xuyên biên giới và khả năng tương 
tác của dự án, ví dụ bao gồm Hồng Kông 
SAR - Thái Lan, Singapore - Canada, 
Châu Âu - Nhật Bản, UEA - Saudi Arabia.

● Hầu hết các dự án liên ngân hàng/bán 
buôn phát triển đang mở rộng phạm vi để 
thử nghiệm khả năng liên kết giữa các dự 
án liên ngân hàng khác hoặc tiềm năng 
liên kết với các dự án bán lẻ.

10 dự án CBDC phát triển nhất

Thái Lan

Đặc khu hành chính 
(SAR) Hồng Kông

Singapore

Canada

Vương quốc Anh

Pháp

Nam Phi

Châu Âu

Nhật Bản

Các Tiểu Vương Quốc Ả 
Rập Thống Nhất (UEA)



Ba dự án bán buôn phát triển nhất tại 
Châu Á 
Hồng Kông SAR và Thái Lan
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Xếp hạng thế giới

Chỉ số

80

Dự án hợp tác

Chỉ số bán buôn

1
Tên dự án: 
Inthanon-LionRock

Xếp hạng Châu Á

1 
● Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã bắt đầu Dự án LionRock vào năm 2017. Các kết quả nghiên 

cứu ban đầu cho thấy tiềm năng to lớn của việc áp dụng CBDC cho các khoản thanh toán bán buôn 
và xuyên biên giới.

● Vào năm 2019, để thử nghiệm việc áp dụng CBDC trong thanh toán xuyên biên giới, HKMA và Ngân 
hàng Thái Lan (BOT) đã bắt đầu Dự án Inthanon-LionRock. Nghiên cứu chung đã bước vào Giai 
đoạn 2 trong năm nay, với mục đích phát triển một phần mềm mẫu, cho phép quyết toán CBDC xuyên 
biên giới và khám phá một loạt các trường hợp sử dụng khác nhau.

● Nghiên cứu này cũng đang tìm kiếm phương pháp để phát triển từ các trường hợp sử dụng CBDC 
song phương xuyên biên giới sang các trường hợp có sự tham gia của nhiều khu vực pháp lý và 
nhiều loại tiền tệ. Tại Diễn đàn Tài chính Châu Á vào đầu tháng 1/2021, UAE và Trung Quốc Đại Lục 
công bố sẽ tham gia vào chương trình này. 

● Đáng chú ý, nghiên cứu CBDC của Hồng Kông SAR CBDC đang kết hợp bán buôn với bán lẻ. Hơn 
nữa, HKMA đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) để xác định khả 
năng kết nối với DC / EP của Trung Quốc Đại Lục cho các khoản thanh toán xuyên biên giới nhằm 
nâng cao vị thế của Hồng Kông SAR như một trung tâm toàn cầu cho các doanh nghiệp kinh doanh ở 
ngoài nước sử dụng đồng Nhân dân tệ (RMB).

Website từ Ngân hàng Trung ương về dự án:

https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2020/01/20200122-4/

https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/2020/01/20200122-4/


Ba dự án bán buôn phát triển nhất tại 
Châu Á 
Singapore
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75

Tên dự án:
Ubin

3 
Xếp hạng thế giới

Chỉ số

Chỉ số bán buôn

Xếp hạng Châu Á

2 
● Ngày 13/7/2020 đánh dấu cột mốc hoàn thành của Dự án Ubin và giai đoạn thứ năm của dự án 

nghiên cứu CBDC tại Singapore. Trong giai đoạn cuối này, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), đã 
thông báo về việc hoàn thành một loạt các thử nghiệm về các giải pháp thanh toán dựa trên công 
nghệ blockchain mà có thể hỗ trợ các loại tiền tệ khác nhau. Giai đoạn cuối cùng này bao gồm 
việc phát triển các giao diện để thiết lập kết nối với các mạng blockchain khác. Các giao diện này 
có thể hỗ trợ các trường hợp sử dụng khác nhau như chuyển giao đối ứng thanh toán đối với sàn 
giao dịch tư, thanh toán có điều kiện, ký quỹ thương mại và cam kết thanh toán thương mại.

● Trong tương lai, MAS khuyến khích hợp tác với các Ngân hàng Trung ương khác và đã công bố 
công khai ý định hợp tác với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Sau dự án Ubin, để cải thiện hiệu 
quả của thanh toán bán buôn, một số tổ chức, cụ thể là DBS, J.P. Morgan và Temasek, đang phát 
triển một mạng lưới thanh toán và bù trừ dựa trên blockchain. Mạng lưới lấy Singapore làm cơ sở 
và từ đó, mở rộng sang các khu vực pháp lý khác.

Link to Central Bank Project: 
https://www.mas.gov.sg/schemes-and-initiatives/project-ubin

https://www.mas.gov.sg/schemes-and-initiatives/project-ubin


Ba dự án bán buôn phát triển nhất 
tại Châu Á 
Nhật Bản
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Xếp hạng Châu Á

Chỉ số

56
Chỉ số bán buôn

Xếp hạng thế giới

10
Project name: 
Stella

4 
● Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã tham gia vào một dự án nghiên cứu chung - Dự án 

Stella - với Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) kể từ tháng 12/2016. Đến nay, Giai đoạn 1 đến 4 
đã được hoàn thành. Mặc dù BOJ không có kế hoạch ban hành CBDC ngay lập tức, BOJ đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị, được thúc đẩy bởi những yếu tố sau:
❖ Với tốc độ đổi mới và tiến bộ của công nghệ, công chúng sẽ ngày càng quan tâm đến CBDC;
❖ BOJ cần đảm bảo một hệ thống thanh toán và quyết toán ổn định và hiệu quả.

● Để bổ sung cho dự án bán buôn, BOJ sẽ hướng tới kiểm tra tính khả thi cho bán lẻ với mục tiêu là 
nghiên cứu chức năng kỹ thuật của các tính năng chính. BOJ có thể khởi động một chương trình 
thử nghiệm với sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) và người sử dụng, nếu 
cần. Chương trình sẽ chia làm 2 giai đoạn: 

❖ Giai đoạn 1, bắt đầu từ Quý 2 2021, sẽ tập trung phát triển môi trường thử nghiệm và thử 
nghiệm các chức năng cốt lõi;

❖ Giai đoạn 2, sẽ bắt đầu thực hiện các chức năng bổ sung trong môi trường thử nghiệm cùng 
với thử nghiệm tính khả thi.

● BOJ sẽ tiếp tục tìm hiểu việc thiết lập thể chế và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan.

Website từ Ngân hàng Trung ương về dự án:
https://www.boj.or.jp/en/paym/digital/index.htm/

https://www.boj.or.jp/en/paym/digital/index.htm/


Tại Châu Á, các dự án CBDC thành công và sự phát triển của giấy 
phép ngân hàng số sẽ trở thành bước đệm thúc đẩy tài chính toàn 
diện. Chính phủ Việt Nam đã khởi động chiến lược tài chính toàn 
diện toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết 
định 149/QĐ-TTg. Việc CBDC có thể hiện thực hoá hay không sẽ phụ 
thuộc vào khung pháp lý và các chính sách hỗ trợ việc phát hành và 
phân phối tiền kỹ thuật số cũng như phương pháp giải quyết rủi ro 
bảo mật. Đây là một lời kêu gọi tới các cơ quan quản lý và các tổ 
chức tài chính hãy bắt tay vì một mô hình phát triển hài hòa.”

Võ Tấn Long
Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH Tư vấn PwC Việt Nam
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Tài liệu này nhằm mang lại thông tin tổng quát về một số vấn đề đang được quan tâm, không được xem như ý kiến tư vấn cụ thể. Quý vị không nên đưa ra quyết định dựa trên thông tin có trong ấn phẩm này mà không có lời khuyên 
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