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II. CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VÀ NGÀNH 

NGÂN HÀNG 

1. Cơ hội, thách thức đối với Việt Nam 

Như đã phân tích ở trên, CMCN 4.0 sẽ tác động đến (i) trình độ phát triển 

kinh tế; (ii) tăng trưởng kinh tế; (iii) mô hình kinhdoanh; và (iv) thị trường lao 

động của các quốc gia. Chủ động nắm bắt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẽ 

giúp mỗi quốc gia tận dụng được những cơ hội tốt và hạn chế những khó khăn 

thách thức sẽ gặp phải khi hòa nhập cùng CMCN 4.0.Trong bối cảnh Việt Nam 

đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với việc hoàn tất nhiều hiệp định 

thương mại tự do quy mô lớn như TPP, FTA với EU, Liên minh kinh tế Á - Âu..., 

việc tiếp cận thành tựu cách mạng sản xuất mới để tham gia hiệu quả chuỗi giá trị 

toàn cầu và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhu cầu cấp thiết. 

Đối với Việt Nam, các cơ hội có thể kể đến bao gồm: 

- Cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân: Những người được hưởng 

lợi lớn nhất từ CMCN 4.0 sẽ là những người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận và sử 

dụng thế giới số. Công nghệ đã giúp tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, từ đó 

tăng hiệu quả và thỏa mãn cuộc sống cá nhân của mỗi con người. Theo đó, việc 

gọi xe taxi, đặt vé máy bay, mua sản phẩm, thanh toán, nghe nhạc, xem phim hay 

chơi trò chơi… đều có thể được thực hiện từ xa; 

-Nâng cao năng suất lao động, cải thiện hiệu quả nguồn lực, rút ngắn 

khoảng cách về trình độ sản xuất với thế giới, góp phần tăng năng lực cạnh tranh 

quốc gia, tăng số lượng và chất lượng lao động có trình độ cao: Quá trình tiếp 

cận CMCN 4.0 là nền tảng giúp Việt Nam từng bước hội nhập, giao lưu với nền 

khoa học công nghệ của thế giới, qua đó học tập kinh nghiệm, tiếp thu những 

thành tựu khoa học công nghệ mớiphục vụ cho sự phát triển của kinh tế- xã hội 

của đất nước,góp phần đưa Việt Nam tiến dần đến trình độ của thế giới.Trong 

tương lai, sáng tạo công nghệ cũng sẽ đổi thay kỳ diệu lĩnh vực cung cấp, với 

những lợi ích lâu dài về tính hiệu quả và năng suất. Chi phí vận chuyển và liên lạc 

giảm, dây chuyền hậu cần và cung cấp toàn cầu sẽ trở nên hiệu quả hơn, chi phí 
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thương mại được giảm thiểu. Tất cả những yếu tố đó sẽ mở ra những thị trường 

mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; 

- Tận dụng thành tựu từ những công nghệ hoàn toàn mới trong đó có công 

nghệ sinh học, tạo nên đột phá quan trọng trong những chuỗi giá trị công nghiệp 

và nông nghiệp cho quốc gia:Việc nắm bắt và tận dụng những thành tựu nên trên 

sẽ giúp Việt Nam tổ chức lại quy trình nông nghiệp (bao gồm cả quy trình tăng 

năng suất, tưới nước, tiết kiệm, giống cây trồng), quan tâm đến việc phát triển các 

sản phẩm và thương hiệu sản phẩm sạch; đầu tư vào tổ chức sản xuất và tiêu thụ 

trong chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó, vai trò của doanh nghiệp, nhất là các 

DNNVV, các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) trong lĩnh vực nông nghiệp là 

hết sức quan trọng. Cần sớm tổng  kết việc thực hiện chuỗi liên kết giá trị và ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để có hướng đầu tư thích hợp cho 

việc ứng dụng khoa học trong giai đoạn mới. 

- Tăng khả năng kết nối, trao đổi giữa Chính phủ và người dân:Khi thế giới 

vật lý, số và sinh học đang tiếp tục xích lại gần nhau hơn thì công nghệ và thiết bị 

sẽ ngày càng cho phép người dân tiếp cận gần hơn tới Chính phủ để nêu ý kiến, 

cùng phối hợp hoạt động. Đồng thời, các chính phủ cũng sở hữu sức mạnh về 

công nghệ để tăng cường sự lãnh đạo của mình đối với người dân dựa trên những 

hệ thống giám sát rộng rãi và khả năng điểu khiển hạ tầng số.  

Bên cạnh đó, với xuất phát điểm thấp, trình độ công nghệ còn lạc hậu 

so với thế giới, lực lượng lao động dồi dào nhưng thiếu lao động chất lượng 

cao, trước tốc độ thay đổi nhanh chóng và tác động sâu rộng của CMCN 4.0, 

Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít thách thức: 

- Gia tăng mức độ cạnh tranh đa quốc gia trong chuỗi giá trị toàn 

cầu:Những lĩnh vực trong CMCN 4.0 như công nghệ sinh học, sản xuất sạch, 

doanh nghiệp/nhà máy thông minh còn rất mới mẻ với Việt Nam. Là một quốc 

gia chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nếu không chủ động thay đổi quy trình sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ sạch, các doanh 

nghiệp trong nước sẽ khó để cạnh tranh với các doanh nghiệp sản xuất khu vực 

và quốc tế. Vì vậy, các doanh nghiệp đặc biệt là các DNNVV cần ý thức và quan 
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tâm đến sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, từ đó có bước chuẩn bị kỹ lưỡng 

và cẩn trọng để ứng phó với xu hướng toàn cầu này; 

- Nguy cơ phá vỡ thị trường lao động: Khi tự động hóa thay thế con người 

trong toàn bộ nền kinh tế, người lao động sẽ bị dư thừa; các công việc an toàn và 

thu nhập cao hơn có thể sẽ gia tăng sau khi công nghệ thay thế dần con người. 

Trong tương lai, chất lượng nguồn nhân lực, chứ không phải nguồn vốn, sẽ trở 

thành nhân tố cốt lõi của nền sản xuất, tạo nên sự phân hóa trong thị trường lao 

động: Nhóm kỹ năng thấp/trả lương thấp và nhóm kỹ năng cao/trả lương cao; góp 

phần gia tăng mâu thuẫn trong xã hội; 

- Nguy cơ gia tăng bất bình đẳng: Những đối tượng được hưởng lợi nhiều 

nhất từ sự sáng tạo sẽ là những nhà cung cấp vốn tri thức và vốn tài chính như các 

nhà sáng chế, cổ đông và nhà đầu tư, kéo theo khoảng cách ngày càng lớn về giàu 

nghèo giữa những đối tượng này với những đối tượng phụ thuộc vào sức lao động; 

- Nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, gia tăng xung đột giữa các quốc 

gia:Lịch sử chiến tranh và an ninh quốc tế là lịch sử của sự sáng tạo về công nghệ, 

điều này cũng không phải là ngoại lệ đối với Việt Nam. Quá trình diễn ra CMCN 

4.0 sẽ khiếncác công nghệ mới như vũ khí tự động và vũ khí sinh học trở nên dễ 

dàng sử dụng hơn. Từng cá nhân hoặc các nhóm nhỏ sở hữu công nghệ này có 

khả năng gây ra những tổn thương hàng loạt với quy mô mang tầm quốc gia. Tuy 

vậy, những tiến bộ về công nghệ cũng đồng thời tạo ra tiềm năng giúp làm giảm 

quy mô và tác động của bạo lực bằng cách phát triển các phương thức bảo vệ mới, 

chẳng hạn như độ chính xác cao hơn trong ngắm bắn mục tiêu.  

2. Cơ hội, thách thức đối với ngành Ngân hàng 

2.1. Cơ hội, thách thức đối với hoạt động điều hành chính sách của 

NHNN 

CMCN 4.0 sẽ mang lại cơ hội lớn cho NHNN trong việc ứng dụng mô hình 

quản trị NHTW hiện đại hướng tới khuôn khổ lạm phát mục tiêu. Công nghệ quản 

trị thông minh AI và tự động hóa trong quy trình nghiệp vụ của CMCN 4.0 sẽ 

giúp NHNN đẩy nhanh được tiến trình hướng tới mô hình NHTW hiện đại, chuyển 

đổi các dịch vụ cung ứng của NHNN từ chủ yếu xử lý thủ công sang môi trường 
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điện tử hoàn toàn. Theo đó, hiện đại được hiểu là NHNN cần có sự gia tăng vềchất 

lượngtrong thực hiện các nhiệm vụ đó. Theo thời gian, các quyết định của NHNN 

phải gia tăng tính chính xác,kịp thời (ứng dụng công nghệ để cải thiện năng lực 

phân tích, dự báo) và tăng tính khách quan, minh bạch và giải trình (hiện đại 

hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số trong quản trị điều hành, tự 

động hóa một số khâu trong quy trình nghiệp vụ). 

Tuy nhiên, các thách thức đặt ra đối với hoạt động điều hành chính sách 

của NHNN là không hề nhỏ, cụ thể: 

(i) Thách thức trong việc điều hành CSTT trong bối cảnh tiền điện tử ngày 

càng được sử dụngvà chấp nhận rộng rãi:Trong tương lai, sự phát triển của CNTT 

có thể dẫn tới một hệ thống tiền tệ toàn cầu với những giao dịch điện tử diễn ra 

theo thời gian thực và do đó, khả năng các NHTW gặp khó khăn trong việc kiểm 

soát hệ thống tiền tệ quốc gia là hoàn toàn có thể xảy ra. Đặc biệt, việc NHTW 

không thể kiểm soát lượng cung tiền của nền kinh tế trong trường hợptổ chức phát 

hành tiền điện tử là các định chế tài chính phi ngân hàng tại nước ngoài. Đây là 

một trở ngại mà NHNN sẽ phải lường trước trong 10-15 năm tới.  

(ii)Thách thức trong việc kiểm soát soát dòng tiền, rủi ro trong thanh toán 

và an toàn hoạt động toàn hệ thống trong xu hướng các hoạt động tài chính phi 

ngân hàng/ngân hàng ngầm1 ngày càng phát triển: Hiện nay, xu hướng thâm nhập 

giữa các công ty công nghệ (Fi-tech) vào lĩnh vực ngân hàng kéo theo sự phát 

triển và khả năng xâm chiếm của hoạt động ngân hàng ngầm, đặc biệt đối với các 

hoạt động thanh toán phi truyền thống (cổng thanh toán điện tử, ví điện tử2, thanh 

toán do công ty viễn thông cung cấp…). Điều này đặt ra thách thức không nhỏ 

cho NHNN trong việc quản lý cấp phép, giám sát hoạt động cũng như kiểm soát 

dòng tiền thanh toán từ các tổ chức này.  

                                                           

1 Theo IMF (2015), trung gian tín dụng ngầm (tài chính ngầm) là các tổ chức tài chính tham gia huy động vốn từ 

những nguồn phi truyền thống (non-core liabilities) như phát hành các loại chứng khoán nợ (debt securities), chứng 

khoán hóa (securitiezation), sáng tạo tài chính (financial engineering). 

2Khi điện thoại di động trở thành đồ dùng thiết yếu với mỗi cá nhân, những website thương mại điện tử hay công 

ty công nghệ đã cho ra đời ví điện tử để giúp người tiêu dùng có thể lưu trữ thông tin cá nhân và mua bán hàng 

hóa nhanh chóng. Năm 2012, 295 tỷ USD đã được luân chuyển qua thanh toán sử dụng ví điện tử và dự báo sẽ 

tăng tốc lên 1.600 tỷ USD vào năm 2017. 
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(iii) Thách thức từ việc hạ tầng thanh toán phát triển chưa đồng đều và 

chưa thực sự hoàn thiện:Cơ sở hạ tầng thanh toán đóng vai trò quan trọng đối với 

sự phát triển của dịch vụ ngân hàng mới, đặc biệt là các sản phẩm thanh toán ứng 

dụng công nghệ cao nhưví điện tử, ví ảo (Virtual Wallets)… Bên cạnh đó, hạ tầng 

thanh toán được ví như “xương sống” liên kết các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh 

toán và các tổ chức, cá nhân khác. Một cơ sở hạ tầng mạnh sẽ đảm bảo các giao 

dịch được diễn ra nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng, tiết kiệm chi 

phí thanh, quyết toán. Hiện nay, hệ thống thanh toán của Việt Nam vẫn còn tồn tại 

cấu phần chưa được tập trung, hạn chế trong công nghệ và thời gian xử lý giao 

dịch. Thêm vào đó, các tiêu chuẩn về thẻ chip nội địa, chuẩn tin điện tài chính 

chưa được triển khai áp dụng để tạo sự đồng bộ và có thể kết nối hệ thống thanh 

toán trong nước với khu vực theo lộ trình hội nhập tài chính khu vực ASEAN. 

CMCN 4.0, như phân tích ở trên nhấn mạnh yếu tố “kết nối” trong “chuỗi 

giá trị thông minh” dựa trên công nghệ IOT và điện toán đám mây, do đó, NHNN 

cũng sẽ gặp không ít khó khăn để hội nhập và kết nối với hệ thống thanh toán khu 

vực và quốc tế nếu không chủ động cải tiến công nghệ và nắm bắt các xu hướng 

mới. 

(iv)Thách thức trong việc chuyển đổi hoạt động thanh tra giám sát từ chủ 

yếu dựa trên thanh tra tại chỗ sang thanh tra giám sát trên cơ sở rủi ro dựa vào 

việc giám sát từ xa trên nền tảng công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big Data); kết 

nối, giám sát trực tuyến (online) đối với một số chỉ tiêu hoạt động chính của các 

TCTD để xử lý kịp thời các rủi ro, mất an toàn. 

(v)Thách thức năng lực thể chế, đó là việc xây dựng và hoàn thiện khuôn 

khổ pháp lý phục vụ hoạt động ngân hàng số, hoạt động thanh toán phi truyền 

thống:Khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng 

số, đến thanh toán không dùng tiền mặt cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung để đáp 

ứng yêu cầu thực tế, nhất là cho các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, phương 

tiện thanh toán điện tử mới. Hiện nay, nhiều nội dung chưa được các luật hiện 

hành hỗ trợ nên các quy chế nghiệp vụ mới đôi khi chỉ dừng lại trong phạm vi luật 

hiện hành cho phép, không phù hợp với phương thức giao dịch điện tử, làm hạn 

chế khả năng tận dụng thế mạnh của công nghệ mới của hệ thống ngân hàng. Bên 
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cạnh đó, tính pháp lý của việc sử dụng chứng từ điện tử và dữ liệu điện tử thay 

thế chứng từ giấy cho quan hệ thanh toán giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán và khách hàng cần phải được cụ thể hóa bằng các văn bản luật. Sự phối hợp 

từ các Bộ ngành khác trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động ngân 

hàng cũng đang gặp những khó khăn không nhỏ về quan điểm, thời gian, không 

gian nhằm theo kịp sự thay đổi của thị trường tài chính. 

2.2. Cơ hội, thách thức đối với hoạt động của hệ thống các tổ chức tín 

dụng (TCTD) 

Đối với hệ thống các TCTD, những tiến bộ từ cuộc CMCN 4.0 là bàn đạp 

giúp các ngân hàng trong nước phát triển và cạnh tranh với các ngân hàng tiên 

tiến trong khu vực và trên thế giới trong điều kiện nắm bắt, thích nghi và thay đổi 

kịp thời với xu thế công nghệ mới.Ảnh hưởng của CMCN 4.0 mà cụ thể là Internet 

di động, điện toán đám mây, lưu trữ dữ liệu quy mô lớn (Big Data), Internet vạn 

vật (IoT) sẽ giúp các ngân hàng trong nước định hình lại mô hình kinh doanh, 

quản trị, hướng tới việc xây dựng các ngân hàng kỹ thuật số thông minh trong 

tương lai. Tuy nhiên, các thách thức đặt ra là: 

(i)Thách thức cho các ngân hàng trong việc thay đổi mô hình kinh doanh, 

mô hình quản trị:Sự dịch chuyển tất yếu từ số hóa đơn giản (CMCN lần thứ ba) 

sang sự sáng tạo/thông minh hóa dựa trên sự kết hợp công nghệ (CMCN 4.0) đang 

buộc các ngân hàng trong nước phải xem xét lại cách thức hoạt động kinh doanh 

của mình, có những điều chỉnh để phù hợp với xu hướng quản trị thông minh AI, 

mô hình ngân hàng di động, ngân hàng không giấy, ngân hàng số.Hiện nay trên 

thực tế, 100% các ngân hàng trong nước đều áp dụng phương pháp quản trị tập 

trung dựa trên hệ thống ngân hàng lõi (corebanking), tuy nhiên,sự phát triển không 

đồng đều về công nghệ giữa các ngân hàngcản trở việc ứng dụng các vấn đề 

nghiệp vụ mang tính toàn ngành. Khó khăn, thách thức trong việc kết nối có tính 

hệ thống của các TCTD để cùng khai thác, phát triển các loại dịch vụ ngân hàng 

đối với nền kinh tế. Nhiều ngân hàng đã đạt được trình độ công nghệ tiên tiến, 

nhưng không ít ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng vừa và nhỏ đang phải sử 

dụng vận hành những hệ thống thiếu đồng bộ, trình độ công nghệ ở mức thấp. 
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(ii) Thách thức trong việc phát triển các kênh phân phối mới, các sản phẩm 

dịch vụ ngân hàng hiện đại, mang tính tích hợp cao. Chúng ta đang sống trong 

một Thế giới siêu kết nối (Hyperconnnected world) với những tin nhắn trực tuyến, 

mạng xã hội, máy tính bảng cảm ứng đa điểm (multi-touch tablets) và hàng loạt 

công nghệ sinh học, số hóa khác3. Những thay đổi lớn về nhu cầu cũng đang diễn 

ra khi tính minh bạch ngày một cao, sự tham gia của người tiêu dùng và những 

hành vi mới của người tiêu dùng (ngày càng được xây dựng trên cơ sở tiếp cận 

mạng lưới và dữ liệu di động) buộc các ngân hàng phải điều chỉnh phương thức 

thiết kế, tiếp thị và phân phối sản phẩm và dịch vụ của mình. 

Khách hàng thời đại CMCN 4.0 sẽ khó tính hơn, đòi hỏi nhiều lựa chọn 

hơn, tiếp cận dễ dàng hơn cùng các phương thức phân phối và dịch vụ chất lượng, 

nhanh chóng và hiệu quả hơn; họ có quyền kiểm soát hơn nhiều trong các giao 

dịch và không còn bị lệ thuộc vào số lượng hạn chế các nhà cung cấp dịch vụ, 

chính vì vậy họ trở nên quyền lực hơn. Cái khách hàng cần là tiện ích của cả dịch 

vụ ngân hàng khả năng thanh toán được tích hợp trên cùng một thiết bị và điện 

thoại di động chính là thiết bị đó. Nó cho phép cả người dùng cũ và mới tiếp cận 

với hệ sinh thái hoàn toàn mới trong đó họ có thể sử dụng các dịch vụ di động tại 

bất cứ nơi nào, bất cứ thời gian nào và do đó nó sẽ trở thànhđộng lực lớn nhất 

đằng sau sự biến đổi hành vi khách hàng trong hoạt động ngân hàng trên toàn cầu. 

Dự báo, trong vòng 10 năm tới, phần lớn doanh thu của ngân hàng bán lẻ là nhờ 

vào web, điện thoại di động hay ứng dụng trên máy tính bảng. Do đó, nếu các 

ngân hàng trong nước không nắm bắt và thay đổi theo xu thể, cải thiện khả năng 

ứng dụng trên điện thoại di động của các tiện ích dịch vụ, phát triển mạnh các hỗ 

trợ dịch vụ qua Internet thì việc khách hàng tiếp tục sử dụng và gắn bó lâu dài với 

ngân hàng là rất khó khăn4. Điềucác ngân hàng trong nước cần chú trọng là tối đa 

hóa trải nghiệm khách hàngdựa trên việc nắm bắt và hiểu rõ xu hướng trên. 

                                                           

3 Google Finance Australia báo cáo rằng 88% số người dùng Internet ở Úc có tìm kiếm các dịch vụ cho vay thế 

chấp trực tuyến và dành trung bình từ 6 đến 11 tiếng để tìm kiếm các dịch vụ này trước khi lựa chọn một nhà cung 

cấp tiềm năng và liên hệ với họ.  

4 HSBC đã tiếp tục gặt hái thành công lớn với First Direct (ngân hàng hoạt động qua Internet rất thông dụng tại 

Anh). 
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(iii)Thách thức trong xu hướnggiảm dần vai trò của các chi nhánh5.Các chi 

nhánh không còn đóng vai trò quan trọng nhất - đồng thời cũng sẽ không phải là 

kênh phân phối mang lại nhiều lợi nhuận nhất trong tương lai. Nếu như trong quá 

khứ, tính tiện ích cốt lõi của ngân hàng bán lẻ chỉ đơn giản là phân phối tiền mặt 

và hệ thống chi nhánh xuất hiện nhằm giúp ta tiếp cận được với số tiền mặt đó thì 

ngày nay, những tiện ích cơ bản mà một ngân hàng cung cấp luôn sẵn sàng tại 

mọi thời điểm trong không gian kỹ thuật số - nói cách khác, chúng ta đã chuyển 

từ chỗ phụ thuộc vào chi nhánh để được cung cấp tiện ích của một ngân hàng xác 

định sang chỉ phụ thuộc tiện ích của một ngân hàng bất kỳ.  

(iv) Thách thức do hạn chế về nguồn lực tài chính trong đầu tư công nghệ, 

thiếu trung tâm dữ liêu dự phòng:Việc đầu tư cho hạ tầng công nghệcủa một số 

ngân hàng còn khá hạn chế do chi phí cho phát triển và thực thi cao. Nhà nước có 

thể đứng ra hỗ trợ các ngân hàng thông qua việc xây dựng một trung tâm dịch vụ 

công cung ứng hạ tầng cơ sở dữ liệu dự phòng vì trên thực tế nhiều ngân hàng, 

đặc biệt là các ngân hàng nhỏ và vừa chưa có/chưa đủ tiềm lực xây dựng trung 

tâm dữ liệu dự phòng; hoặc nếu có thì trung tâm này chưa đáp ứng tiêu chuẩn 

quốc gia. Điều này tác động không nhỏ đến vấn đề an ninh CNTT trong bối cảnh 

công nghệ phát triển ngày càng tiên tiến và tinh vi, dễ dẫn đến nguy cơ mất quyền 

kiểm soát hệ thống của các TCTD.  

(v)Thách thức chung cho toàn hệ thống ngân hàng về bảo mật thông tin và 

an ninh mạng tài chính quốc gia, về các loại tội phạm công nghệ cao, cũng như 

thách thứcvề trình độ, năng lực, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộCNTT (gọi 

chung là rủi ro IT ngày một lớn hơn với hệ thống ngân hàng): 

(v1) Về an ninh bảo mật và tội phạm công nghệ cao: Sự phát triển ngày 

càng tinh vi của công nghệ số kéo theo sự gia tăng những lỗ hổng bảo mật, tạo 

điều kiện cho bọn tội phạm công nghệ cao, tin tặc (hackers) hoạt động ngày càng 

thường xuyên. Ngành ngân hàng luôn được đánh giá là ngành có ứng dụng công 

nghệ thông tin tốt nhất Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng tạo thách thức cho 

                                                           

5Hiện nay, trung bình mỗi ngày, một người dùng khoảng 94 phút để sử dụng các ứng dụng, kiểm tra thư điện tử 

và nhắn tin khoảng 100 lần; chúng ta đăng nhập vào dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động 20-30 lần và dịch 

vụ ngân hàng trực tuyến 7-10 lần mỗi tháng, song lại chỉ đến một chi nhánh ngân hàng vài lần mỗi năm. 
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các ngân hàng Việt Nam khi phải đối mặt với những tác động từ CMCN 4.0 vì hệ 

thống thông tin càng hiện đại thì rủi ro càng cao. Nhiều NHTW trên thế giới đang 

nỗ lực ngăn ngừa các cuộc tấn công mạng. Sự kiện NHTW Bangladesh6 bị hacker 

tấn công mạng tháng 2/2016 vừa qua chính là lời cảnh báo, bài học nhãn tiền cho 

NHNN Việt Nam trong việc quan tâm hơn nữa đến hạ tầng bảo mật thông tin.  

Đối với hệ thống các TCTD, xu hướng sử dụng mạng xã hội, điện thoại 

thông minh smartphone kéo theo sự thay đổi trong hành vi của khách hàng khiến 

các ngân hàng ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào CNTT. Thêm vào đó, sự gia 

tăng không ngừng của các sản phẩm tài chính xuyên biên giới và các sản phẩm 

tài chính phái sinh trong bối cảnh hội nhập là cũng là nguyên nhân khiến hạ tầng 

an ninh mạng trở nên vô cùng quan trọng đối với các ngân hàng. Ngoài việc làm 

tê liệt mọi giao dịch của ngân hàng, loại tội phạm công nghệ cao luôn dình dập 

tấn công vào tài khoản, làm giả phôi thẻ và ăn cắp tiền của khách hàng, các hackers 

còn có thể tấn công trực diện vào hệ thống của một ngân hàng, thực hiện chuyển 

tiền với số lượng lớn như vụ tấn công vào ngân hàng TMCP Tiên Phong cuối năm 

20157, do đó, các ngân hàng Việt Nam cần tỉnh táo hơn nhận ra các nguy cơ hiện 

hữu để ngăn ngừa các vụ tấn công tương tự. Các ngân hàng cần phải có các cơ 

chế bảo mật cao; cơ chế ngăn ngừa nhiều tầng để ngăn chặn các cuộc tấn công 

đồng thời áp dụng những cách thức phòng thủ mới vì cách thức tấn công đang 

thay đổi. 

(v2) Về chất lượng nguồn nhân lực:Đây là vấn đề cốt lõi quyết định sự 

thành công và phát triển bền vững trước những thay đổi của CMCN 4.0. Các chính 

sách tuyển dụng, đãi ngộ, sử dụng...cũng cần được nghiên cứu chỉnh sửa hợp lý 

                                                           

6Tháng 2/2016, một nhóm hackers đã tấn công và đánh cắp gần 1 tỉ đô la Mỹ từ tài khoản của Ngân hàng trung 

ương Bangladesh ở Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York. Dù đã bị chặn đứng ngay sau đó nhưng 

81 triệu đô la Mỹ đã được chuyển tới các tài khoản ngân hàng ở Philippines và sau đó là tới các sòng bạc.  

7Hệ thống giám sát và cảnh báo rủi ro của ngân hàng này đã phát hiện một điện chuyển tiền gian lận hơn 1 triệu 

euro (1,13 triệu đô la Mỹ) qua dịch vụ bên thứ ba mà TPBank sử dụng để kết nối với hệ thống điện chuyển tiền 

toàn cầu SWIFT. Điện chuyển tiền này đã bị ngăn chặn và vụ tấn công không ảnh hưởng đến hệ thống của SWIFT 

cũng như các giao dịch khác của TPBank với khách hàng. Theo đó, ngân hàng này nhận định có thể phần mềm 

độc hại (malware) đã được cài đặt vào ứng dụng mà bên thứ ba đã được TPBank thuê để kết nối họ với hệ thống 

SWIFT với máy chủ đặt ở nước ngoài. Ngay sau đó, TPBank đã chấm dứt hợp đồng và chuyển sang sử dụng hệ 

thống mới có tính bảo mật cao hơn đồng thời cho phép họ kết nối trực tiếp với SWIFT. 
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ĐÁNH GIÁTÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 

CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ MỘT SỐ ĐỊNH 

HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG 

VIỆT NAM 

Ngân hàng Nhà nước 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HAWKING 
Phòng 202, 160 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

Hotline: 04.62531570  -  Email: info@hawking.edu.vn 
Website: www.hawking.edu.vn 

nhằm thu hút được nhân tài phục vụ lâu dài cho ngành Ngân hàng không những 

là công việc trước mắt mà nó có ý nghĩa lâu dài trong chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực Ngân hàng.Chất lượng nguồn nhân lực không chỉ là về trình độ nghiệp 

vụ ngân hàng mà đi liền là kỹ năng về vận hành công nghệ số, tính tuân thủ về 

quy trình vận hành cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong môi trường IT. 
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