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Ngân hàng Canađa phát hành giấy bạc mệnh giá 5 đô-la đã được cải tiến 

 
OTTAWA - Hôm nay, Bank of Canada (Ngân hàng Canađa) đưa vào lưu thông giấy bạc mệnh giá 
5 đô-la với các đặc tính an ninh được cải tiến nhằm nâng cao độ an toàn của các giấy bạc 
Canađa. Giấy bạc cải tiến sẽ phổ biến trên khắp Canađa trong một vài tuần tới. 
 
Qui cách thiết kế, màu sắc và hình họa của giấy bạc cải tiến này vẫn đảm bảo giống như các giấy 
bạc 5 đô-la trong loạt Canadian Journey (Hành trình của người Canađa) được phát hành trước 
đó. 
 
Giấy bạc 5 đô-la cải tiến sẽ có tất cả các đặc tính an ninh vốn đã được cải tiến trên các giấy bạc 
khác trong loạt Canadian Journey. Những đặc tính này bao gồm một đường sọc ba chiều chất 
liệu kim loại, một ảnh chân dung thủy ấn, một sợi chỉ biến đổi màu sắc theo từng ô được đan 
chìm vào giấy, một chữ số trong suốt. Nhằm nâng cao độ bền, giấy bạc 5 đô-la cải tiến được in 
trên loại giấy nặng hơn một chút và được tráng bọc bằng một lớp sơn dầu. 
 
Theo như lời tuyên bố của Thanh tra Thường trực Barry Baxter, Ban Phát hiện Gian lận và Xử lý 
Làm giả thì “Với mức độ an ninh cao hiện có trên giấy bạc 5 đô-la thì việc làm tiền giả khó hơn 
bao giờ hết,”. Ông nói tiếp “Tuy nhiên, điều quan trọng là người dân Canađa vẫn cần phải kiểm 
tra các giấy bạc của mình. Điều đó không chỉ giúp chính bản thân họ mà còn gây khó khăn cho 
bọn tội phạm trong việc tuồn tiền giả vào lưu thông.”  
  
Để biết thêm thông tin về các giấy bạc của Canađa và những đặc tính an ninh của chúng cũng 
như tải về những tài liệu hướng dẫn và huấn luyện, vui lòng ghé thăm website: 
www.bankofcanada.ca/en/banknotes.  
 
 
Lưu ý dành cho các biên tập tòa soạn báo:  
• Các hình chụp mặt trước và mặt sau của tờ giấy bạc mệnh giá 5 đô-la cải tiến sẽ được cung 

cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng theo yêu cầu. Bất cứ ai muốn công bố hình ảnh của 
tờ giấy bạc yêu cầu phải có sự cho phép trước bằng văn bản từ Ngân hàng Canađa 
(www.bankofcanada.ca/en/banknotes/legislation/repro.html).  


