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Trên thế giới, rủi ro trong hoạt động thanh toán có thể xảy ra ở bất cứ quốc 

gia nào, kể cả những quốc gia có nền kinh tế, khoa học công nghệ phát triển như 

Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản... Vấn đề an ninh, an toàn bảo mật nhằm hạn chế gian 

lận trong các giao dịch thanh toán luôn được các cơ quan quản lý, các tổ chức tài 

chính, tổ chức thẻ, … đặt lên hàng đầu trong quá trình nghiên cứu, phát triển và 

cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán. Tuy vậy, tình hình gian lận trong 

thanh toán nhất là trong thanh toán thẻ và thanh toán điện tử vẫn là vấn đề nổi 

cộm khi xu hướng phạm tội vẫn tiếp tục phát sinh, bất chấp việc áp dụng các giải 

pháp công nghệ bảo mật mới nhất.  

Vấn đề về tăng cường bảo mật, an ninh trong lĩnh vực thanh toán nói chung 

và thanh toán điện tử càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh thương mại điện tử 

(TMĐT), nhất là TMĐT trên nền tảng di động ngày càng phát triển tại Việt Nam.  

Thông qua việc rà soát về khuôn khổ pháp lý liên quan đến an ninh, bảo mật 

trong giao dịch ngân hàng điện tử của hệ thống ngân hàng Việt Nam, bài viết đưa 

ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường bảo mật trong lĩnh vực này, đặc biệt trong 

thanh toán thẻ và thanh toán điện tử. 

I. Khuôn khổ pháp lý về an ninh, bảo mật trong giao dịch ngân hàng 

điện tử của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam 

Hiện nay, hầu hết thông tin ở Việt Nam được tạo ra ở dạng số hóa và được 

lưu trữ, truyền tải dưới dạng dữ liệu điện tử, cùng với lượng người dùng Internet 

ngày càng tăng cao và xu hướng truy cập mạng bằng thiết bị di động tăng lên 

nhanh chóng. Thủ đoạn tội phạm nhằm vào các tổ chức ngân hàng ngày càng đa 

dạng và phức tạp. Hình thức phát tán virus, mã độc tinh vi qua email, phần mềm 

miễn phí, mạng xã hội ảo,… Ngoài lừa đảo trực tuyến, tội phạm còn sử dụng một 

số thủ đoạn tấn công vào hệ thống ATM, hệ thống thẻ để ăn cắp thông tin về tài 

khoản thẻ của khách hàng, làm thẻ giả rút tiền; mua bán, sử dụng trái phép thông 

tin thẻ,… 

Tại Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh 

toán điện tử và thanh toán thẻ” (tổ chức ngày 8/9/2016 tại Hà Nội), đại diện Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng cho biết: các sự cố rủi ro và gian lận với 

phương thức và thủ đoạn mới đã xuất hiện tại Việt Nam. Nếu như trước đây, các 

vụ việc gian lận phát sinh chủ yếu đối với thẻ quốc tế và đối tượng tội phạm người 

nước ngoài thì hiện nay các vụ việc gian lận đã chuyển hướng sang cả đối với thẻ 

nội địa và hệ thống ATM/POS tại Việt Nam. 
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NHNN cập nhật thường xuyên về những rủi ro tiềm ẩn từ việc cung cấp dịch 

vụ qua mạng, rủi ro trong cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử. Do đó, để đảm bảo 

an toàn cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử và đảm 

bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ, liên tục thời gian qua, NHNN đã 

nghiên cứu, ban hành nhiều văn bản quy phạm hướng dẫn các TCTD, các tổ chức 

trung gian thanh toán trong việc triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử đảm bảo 

an toàn bảo mật (tuân thủ theo Luật giao dịch điện tử và Nghị định 35/2007/NĐ-

CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng) cụ thể như:   

- Thông tư 29/2011/TT-NHNN ngày 21/9/2011 quy định về an toàn, bảo mật 

cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet. 

- Thông tư 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 quy định các yêu cầu kỹ 

thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng. 

- Thông tư 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 quy định về việc quản lý, 

sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của NHNN. 

- Thông tư 31/2015/TT-NHNN ngày 28/12/2015 quy định về đảm bảo an 

toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng. 

- Quyết định số 1630/2003/QĐ-NHNN ngày 19/12/2003 của Thống đốc 

NHNN ban hành quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật trong gia công, mua sắm phần 

mềm nghiệp vụ ngân hàng. 

- Quyết định số 35/2006/QĐ-NHNN ngày 31/7/2006 của Thống đốc NHNN 

quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử. 

- Chỉ thị số 01/2014/CT-NHNN.m về tăng cường công tác đảm bảo an ninh 

và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới. 

Nhiều văn bản đã được xây dựng, ban hành và thường xuyên cập nhật phù 

hợp với thực tiễn và các tiêu chuẩn thế giới như Thông tư 31/2015/TT-NHNN 

(trước là Thông tư 01/2011/TT-NHNN) theo tiêu chuẩn ISO 27001 (tiêu chuẩn 

quốc tế về hệ thống quản lý an ninh thông tin); Thông tư 47/2014/TT-NHNN theo 

tiêu chuẩn PCI DSS (tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, bảo mật dữ liệu thẻ thanh 

toán). Đến nay, đã có 8 TCTD đã nhận được chứng nhận đạt chuẩn PCI DSS; 7 

TCTD nhận được chứng nhận đạt chuẩn ISO 27001. 

Song song với việc ban hành các văn bản quy phạm, hằng năm NHNN tổ 

chức các đoàn kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, khuyến nghị và chấn chỉnh 

những tồn tại, hạn chế về an ninh, bảo mật của các TCTD, các tổ chức trung gian 
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thanh toán. Từ 2010 đến nay, 74 đợt kiểm tra tuân thủ các văn bản quy phạm pháp 

luật về CNTT đã được tiến hành tại 55 TCTD.  

Những quy định của NHNN, cùng các văn bản chỉ đạo đã ban hành trong 

thời gian qua đã tạo được hành lang pháp lý tương đối đầy đủ qua đó khuyến khích 

các TCTD phát triển các dịch vụ ngân hàng ngân hàng điện tử đảm bảo an toàn 

và thuận tiện. Các sản phẩm ngân hàng điện tử tại Việt Nam được phát triển và 

cập nhật theo thông lệ quốc tế tốt nhất về an toàn bảo mật.  

Tuy nhiên, về mặt hành lang pháp lý vẫn cần tiếp tục hoàn thiện chế tài xử 

phạt, trách nhiệm và nghĩa vụ mỗi bên khi xẩy ra sự cố an toàn bảo mật thông tin, 

rất cần vẫn chưa được quy định chi tiết tại các văn bản liên quan để buộc các 

TCTD phải đầu tư thỏa đáng đến công tác an toàn, bảo mật bảo vệ lợi ích chính 

đáng của khách hàng. 

Hiện nay, các TCTD cũng rất quan tâm, chú trọng đầu tư, cập nhật và phát 

triển hệ thống thanh toán nội bộ, hệ thống ngân hàng lõi với kỹ thuật, công nghệ 

tiên tiến, quản lý tập trung, cho phép họ cung ứng các dịch vụ, phương tiện thanh 

toán hiện đại, đa dạng, tiện lợi. Phần lớn các TCTD đã trang bị các giải pháp tăng 

cường an toàn, an ninh mạng như hệ thống quản lý sự kiện an ninh mạng, hệ thống 

phòng chống thư rác, chữ ký số, … Việc kiểm tra mống mắt, mạch máu, giọng 

nói cũng bắt đầu được ngân hàng sử dụng. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam gặp một số khó 

khăn, bất cập khi ứng phó với các rủi ro liên quan đến an toàn bảo mật nói chung 

và các giao dịch thanh toán nói riêng. Một là, chi phí đầu tư cho CNTT thường 

rất lớn nên nhiều TCTD trong quá trình tái cơ cấu, nguồn lực cho CNTT bị thu 

hẹp, mới chỉ đầu tư một số hệ thống trọng yếu nên việc ứng cứu sự cố an ninh 

CNTT còn rất hạn chế, chưa có đơn vị an ninh thông tin riêng. Ở một số TCTD 

nhỏ chưa có các kịch bản xử lý các sự cố có thể xảy ra. Hai là, nhân lực chuyên 

về an ninh, bảo mật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng còn rất thiếu đối với 

nhiều ngân hàng.  

II. Các giải pháp nhằm tăng cường bảo mật, an ninh trong giao dịch 

ngân hàng điện tử đặc biệt trong quản lý thẻ và thanh toán điện tử 

Rõ ràng, sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin với mức độ phức tạp 

ngày càng tăng của các hệ thống ứng dụng CNTT trong ngân hàng (ứng dụng các 

thực tế ảo: điện toán đám mây, mobile banking, digital banking, …). Hệ thống 

ngân hàng luôn đối mặt với rủi ro về công nghệ; rủi ro trong dịch vụ ngân hàng 
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điện tử; thiệt hại về tài chính do các giao dịch giả mạo hoặc gián đoạn giao dịch 

và quan trọng hơn là ảnh hưởng tới uy tín của ngân hàng. Trong khi đó, các ngân 

hàng vẫn phải mở rộng dịch vụ đối với ngân hàng điện tử và sử dụng công nghệ 

để cạnh tranh. Vì vậy, tăng cường bảo mật, an ninh trong các hoạt động ngân hàng 

nói chung và các giao dịch ngân hàng điện tử nói riêng cần phải được chú trọng. 

Vì vậy, để hạn chế thấp nhất rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong 

hoạt động thanh toán nói chung, thanh toán điện tử và thanh toán thẻ nói riêng, 

cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng và ngân hàng tại Việt Nam trong 

thời gian tới, theo chúng tôi, cần chú ý thêm một số điểm sau:  

- Một là, thông tin từ các công ty chuyên về công nghệ thanh toán điện tử 

cho thấy, số lượng các vụ lấy cắp thông tin từ thẻ từ và gian lận thẻ từ đã tăng 

mạnh trên thế giới trong các năm gần đây. Nguyên nhân là do thẻ từ sử dụng công 

nghệ lưu trữ dữ liệu trên băng từ đã lạc hậu, nên dễ bị kẻ gian đánh cắp thông tin, 

dễ bị làm giả, dễ bị nhiễu khi tiếp xúc với môi trường từ tính (máy vi tính, điện 

thoại di động...) dẫn đến việc bị mất thông tin. Thực tế, nhìn từ các vụ khách hàng 

bị mất thông tin thẻ ATM thời gian qua tại Việt Nam cũng cho thấy, kẻ gian cài 

một máy camera nhỏ vào máy ATM hoặc máy POS để đọc được những thông tin 

trên dải từ, sau đó làm một chiếc thẻ giống hệt bản gốc để rút tiền. Trong khi đó, 

các chuyên gia trong ngành cho rằng, đối với thẻ chip, việc này gần như không 

thể làm được do thẻ chip ứng dụng nhiều thuật toán mã hóa phức tạp và các khóa 

bảo an tiên tiến; khó có thể giải mã để bẻ khóa. Khả năng làm giả thẻ chip cũng 

thấp hơn so với thẻ từ tới 70%. Vì vậy, việc chuyển đổi công nghệ từ thẻ từ sang 

thẻ chip với chuẩn EMV sẽ là cần thiết để nâng cao tính bảo mật cho hoạt động 

thẻ. NHNN cần thúc đẩy quá trình chuyển đổi này để chậm nhất đến 2020 toàn 

bộ thị trường thẻ Việt Nam sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang thẻ chip. 

- Hai là, nguyên lý cơ bản của nhiều giải pháp an ninh là thay vì khai báo các 

con số thật của chủ thẻ vào hệ thống thanh toán đưa lên mạng thì mã số thẻ, số 

CVV (3 số cuối mặt sau thẻ) của chủ thẻ được mã hóa để gửi đi. Nếu đánh cắp 

được các thông số đã mã hóa này thì tội phạm cũng không làm được gì. Để tăng 

cường các giải pháp an ninh thẻ, các TCTD nên ứng dụng các giải pháp mã hóa 

vào công tác quản lý hệ thống thẻ của mình. Theo Ông Peter Gordon, Trưởng 

nhóm Giải pháp thanh toán thương mại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của 

Công ty Mastercard, một giải pháp đơn giản và thiết yếu như Tokenization (công 

cụ mã hóa) hiện mới chỉ có 3 NHTM của Việt Nam sử dụng. 
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- Ba là, để triển khai có hiệu quả ngân hàng điện tử, các dữ liệu và tài nguyên 

(nơi lưu trữ và xử lý các số liệu có giá trị lớn liên quan đến khách hàng và cả ngân 

hàng) phải được bảo vệ và giám sát tình trạng sử dụng hết sức chặt chẽ. Các giải 

pháp an ninh hệ thống và bảo mật thông tin phải được thiết kế theo đúng các chuẩn 

mực quốc tế (chẳng hạn: tiêu chuẩn ISO 27001: 2005). Bên cạnh đó, cũng cần 

triển khai đồng bộ các giải pháp về an ninh, bảo mật như: cài đặt các phần mềm 

chống virus; thiết lập các giải pháp chống thất thoát thông tin, lắp đặt hệ thống an 

ninh cho phòng máy chủ, hệ thống giám sát an ninh thông tin. Quan trọng hơn, 

các TCTD cần xây dựng một chính sách an ninh chung cho toàn bộ hệ thống 

CNTT của ngân hàng. 

- Cuối cùng, con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong việc giảm thiểu 

những rủi ro trong hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động thanh toán nói 

riêng. 

+ Các TCTD cần thường xuyên nâng cao ý thức về bảo đảm an ninh thông 

tin và bảo mật dữ liệu cho đội ngũ nhân viên bởi vì nhân viên được tiếp cận đến 

hệ thống dữ liệu và trực tiếp vận hành, xử lý và duy trì các dịch vụ cần thiết. 

+ Khách hàng/người sử dụng dịch vụ cần tuân thủ các quy định, hướng dẫn 

của tổ chức cung cấp dịch vụ và có ý thức tự bảo vệ mình thông qua việc bảo mật 

thông tin về tên/mật khẩu đăng nhập các dịch vụ ngân hàng điện tử; bảo vệ điện 

thoại hoặc thiết bị di động của mình khi sử dụng các thiết bị này cho các dịch vụ 

ngân hàng trực tuyến; cài đặt mật mã khó đoán, thay đổi mật mã thường xuyên và 

không sử dụng các tính năng lưu mật mã để đăng nhập tự động; hạn chế dùng máy 

tính công cộng, mạng không dây công cộng khi truy cập vào hệ thống ngân hàng 

điện tử. 
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