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ĐẶNG MINH PHƯƠNG * 

Tóm tắt: Sự phát triển vũ bão của các công nghệ hiện đại không chỉ dẫn đến những thay đổi chính 

yếu trong đời sống kinh tế xã hội mà còn dẫn đến việc xuất hiện những quan hệ kinh tế với những khác 

biệt cơ bản so với trước đây. Kèm theo đó, những khái niệm mới được hình thành như blockchain, tiền 

mã hoá… đã đặt ra những yêu cầu tiếp cận dưới góc độ pháp luật để từ đó thiết lập cơ chế quản lí, 

điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Bài nghiên cứu nhìn nhận, phân tích tiền mã hoá dưới góc 

độ tài sản tại Nhật Bản và Canada cũng như cơ chế quản lí của hai quốc gia đặt ra đối với dạng tài 

sản đặc biệt này, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị chính sách về tiền mã hoá tại Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay. 
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EXPERIENCE OF REGULATING CRYPTOCURRENCY IN JAPAN AND CANADA AND 

RECOMMENDATIONS FOR VIETNAM 

Abstract: The rapid development of advanced technology not only leads to significant changes in 

the socio-economic life but also the appearance of economic relationship with fundamental differences 

compared to the past. In alliance with this movement, new concepts have emerged such as blockchain 

and cryptocurrency, which requires a special legal approach so that appropriate managing mechanism 

is formed and adjusted to fit the current situation. The article provides an insight into the cryptocurrency 

as an asset in the context of Japan and Canada as well as the managing mechanisms towards this 

particular asset in these two countries. Certain recommendations on policies would also be proposed 

to control the cryptocurrency in Vietnam. 
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ể từ khi được chính thức ra đời vào 

năm 2008 thông qua một bản báo cáo 

của nhà sáng lập ẩn danh Satoshi Nakamoto,
(1)

 

Bitcoin hay còn được gọi là tiền mã hoá đã 

                                                           
(1). Satoshi Nakamoto, White paper Bitcoin, https://bit 

coin.org/en/bitcoin-paper, truy cập 19/5/2021. 

trở thành một trong những sáng tạo đột phá 

trong thế giới tài chính, thay đổi một cách 

căn bản cơ chế giao dịch, cách thức thanh 

toán, quản trị của nhiều thiết chế tham gia 

vào thị trường cũng như nền kinh tế. Tiếp 

bước bitcoin, hàng loạt những đồng tiền mã 

hoá đã xuất hiện
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 và tạo nên những biến  
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