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III. ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN ỨNG DỤNG CMCN 4.0 TRONG 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Những xu hướng chính định hình sự phát triển hệ thống tài chính - 

ngân hàngđến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 

(i) Hệ thống ngân hàng sẽ phát triển một cách thận trọng theo xu 

hướng chuyên nghiệp và đa năng. Lịch sử phát triển ngân hàng cho thấy sự phát 

triển của khu vực ngân hàng đã hình thành hai xu hướng phát triển rõ nét đó là phát 

triển theo hướng chuyên nghiệp (Ngân hàng thương mại hoặc Ngân hàng đầu tư) và 

phát triển theo hướng đa năng (Ngân hàng cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính 

ngân hàng-universal bank). Trong hai thập kỷ tới, hai xu hướng phát triển chuyên 

nghiệp và phát triển đa năng vẫn là những xu hướng phát triển chủ đạo hướng tới 

việc mở rộng quy mô hoạt động để hình thành các tổ chức tài chính phức hợp có 

thể cung cấp nhiều dịch vụ cho thị trường quốc tế và quản lý hàng tỷ đô la dưới 

hình thức tiền mặt và tài sản với sự hỗ trợ của những công nghệ ngân hàng hiện 

đại do CMCN 4.0 mang lại.  

(ii) Quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro được hoàn thiện và phát triển 

theo các chuẩn mực quốc tế mới. Việc cải tổ hệ thống ngân hàng là một xu 

hướng tất yếu và sẽ diễn ra chủ yếu trên các mặt sau: (i) Nâng cao vai trò của các 

cơ quan giám sát đối với hoạt động ngân hàng, nhất là giám sát các hoạt động 

đối với các sản phẩm tài chính mới. Căn nguyên của cuộc khủng hoảng tài chính 

vừa qua là do Mỹ và một số nước phát triển theo đuổi học thuyết thị trường tự do 

tuyệt đối, buông lỏng quản lý trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng trong khi các 

định chế quốc tế không đủ khả năng để kiểm soát, quản lý các công cụ, sản phẩm 

tài chính mới, đặc biệt là sản phẩm tài chính phái sinh. Do đó, ưu tiên trước mắt 

là chấn chỉnh và thắt chặt các quy định quản lý ở tầm quốc gia và quốc tế, phòng 

ngừa nguy cơ tái phát khủng hoảng; (ii) Nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi 

ro và hiệu quả hoạt động của hệ thống các TCTD. Cuộc khủng hoảng tài chính 

toàn cầu 2008 đã khiến các quốc gia cũng như từngTCTD ý thức được hơn tầm 

quan trọng của quản lý rủi ro và hiệu quả hoạt động ngân hàng. Trên cơ sở đó, 

nhiều quốc gia đã siết chặt các quy định về quản lý rủi ro hay cho xu hướng tập 

trung vào phát triển thị trường, triển khai các sản phẩm mới, sử dụng hiệu quả ứng 
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dụng công nghệ trong quản trị hoạt động ngân hàng; (iii) Cơ cấu lại vốn và đòn 

bẩy. Giai đoạn hậu khủng hoảng, nhiều quốc gia có xu hướng cơ cấu lại hệ thống 

đòn bẩy tài chính của hệ thống ngân hàng để nâng cao mức độ an toàn trong hoạt 

động ở một số khía cạnh. Những lỗ hỗng trong quản trị rủi ro ngân hàng được 

phát hiện thông qua các cuộc khủng hoảng đã buộc các quốc gia, các tổ chức quốc 

tế, trong đó có Basel phải phải bổ sung, sữa đổi các chuẩn mực quản trị mới để 

giảm thiểu đến mức tối đa rủi ro hoạt động của hệ thống ngân hàng. 

(iii)Toàn cầu hóa trong hoạt động hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn ra 

mạnh mẽ.Trong hai thập kỷ trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy 

ra, xu hướng hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng cùng với sự phát triển của nền 

công nghiệp tài chính, công nghệ thông tin… đã tạo động lực cho các ngân hàng 

mở rộng quy mô hoạt động và mạng lưới khách hàng thông qua việc vươn tới các 

thị trường mới, xa hơn. Kết quả là hoạt động mở chi nhánh, văn phòng đại diện 

của các ngân hàng diễn ra mạnh mẽ hơn.Mô hình công ty sở hữu ngân hàng mua 

lại các ngân hàng nhỏ và đưa chúng trở thành bộ phận của các tổ chức ngân hàng 

đa trụ sở đã ngày càng phổ biến. Sự bành trướng địa lý và hợp nhất các ngân hàng 

đã vượt ra khỏi ranh giới lãnh thổ một quốc gia đơn lẻ và lan rộng ra với quy mô 

toàn cầu, kéo theo sự phát triển của các dịch vụ tài chính xuyên biên giới. Bên 

cạnh đó, việc bùng nổ hoạt động ngân hàng cũng như sự cạnh tranh ngày càng 

gay gắt hơn trong lĩnh vực này đã làm dấy lên nhu cầu tất yếu của việc phát triển 

hoạt động ngân hàng xuyên biên giới thông qua các hình thức như hợp tác, mua 

lại, sáp nhập, hiện diện thương mại, kể cả không có hiện diện thương mại và các 

sản phẩm tài chính xuyên biên giới (như đã đề cập ở trên).  

(iv) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị vàphát triển sản 

phẩm ngày càng trở nên mạnh mẽ. Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại trên 

nền tảng CNTT kết hợp với công nghệ viễn thông là một xu hướng phát triển tất 

yếu trong thời gian tới đối với hệ thống ngân hàng thế giới. Công nghệ thông 

minh sẽ tham gia vào quá trình quản trị ngân hàng. Nó thay thế con người trong 

việc phân tích, nhận diện, đo lường và xử lý rủi ro một cách chính xác, khắc phục 

nhận định chủ quan và dự đoán sai lầm của con người. Theo đó, xu hướng chiến 

lược quản trị ngân hàng sẽ là: (i) Quản trị rủi ro và đảm bảo tính tuân thủ; (ii) Xây 
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dựng chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm; (iii) Thúc đẩy các 

phương tiện thanh toán hiện đại; (iv)Thu hút tiền gửi ngân hàng; (v) Phát triển 

dịch vụ trên nền ngân hàng lõi; (vi) Dịch vụ thuê ngoài; (vii) Quản lý tiền mặt và 

thanh khoản; (viii) An toàn bảo mật và tích hợp hệ thống thông tin; (ix) Dịch vụ 

tài chính trên nền tảng di động. 

Bên cạnh việc phát triển các mảng kinh doanh truyền thống là huy động và 

cho vay, việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại trên nền tảng ứng dụng 

CNTT sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển của các 

ngân hàng. Đặc biệt tính liên kết giữa dịch vụ, kể cả giữa dịch vụ ngân hàng và 

dịch vụ tài chính phi ngân hàng cũng rất được chú trọng nhằm tối ưu hóa năng lực 

cung ứng dịch vụ ngân hàng của các TCTD và tạo ra chuỗi dịch vụ tài chính, 

ngân hàng hoàn chỉnh cho nền kinh tế. Thiết kế sản phẩm, dịch vụ ngân hàng sẽ 

thay đổi theo hướng tăng cường tích hợp trên một phương tiện tại đó khách hàng 

hoàn toàn có thể tối đa hóa trải nghiệm; chú trọng sử dụng các kỹ thuật công nghệ 

cao trong ứng dụng sản phẩm. Do đó, các ngân hàng Việt Nam cần nhận diện và 

đón đầu được xu hướngthanh toán mới: tích hợp giữa điện thoại di động với thẻ 

tín dụng/thẻ ghi nợ; coi việc nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các kênh kỹ 

thuật số là yếu tố cốt lõi. Kỹ thuật số không nên chỉ coi là một tiện ích cộng thêm 

trong hoạt động ngân hàng mà cần trở thành trung tâm của hoạt động ngân hàng 

thường nhật trong tương lai gần. 

(v)Xu hướng phát triển của các ngân hàng số (ngân hàng điện tử), ngân 

hàng không giấy, không phòng giao dịch. Mô hình ngân hàng di động/ngân 

hàng trực tuyến sẽ làm cho vai trò của các chi nhánh ngân hàng ngày sẽ giảm dần. 

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. Dự báo 

trong thập kỷ tới, có khoảng 61-64% dân số thế giới không tiếp xúc với dịch vụ 

ngân hàng truyền thống. Chiếc điện thoại sẽ trở thành tài khoản ngân hàng trong 

giao dịch ngân hàng hàng ngày của họ. Như vậy, giá trị cốt lõi của hoạt động ngân 

hàng nằm ở tính tiện ích, sự dễ dàng hoặc khả năng bảo vệ khách hàng. 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. 
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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. 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. Theo đó, các ngân hàng sẽ có xu hướng 

phát triển mạng lưới điện tử, không cần điểm giao dịch truyền thống mà vẫn 

có doanh thu lớn. 

Bên cạnh đó, các ngân hàng thế hệ mới (next generation banking) cũng 

là một xu hướng đáng được quan tâm1. Trong lịch sử phát triển ngành ngân hàng 

thế giới, có thể thấy cuộc cách mạng lớn nhất trong mô hình hoạt động ngân hàng 

là từ mô hình ngân hàng truyền thống sang mô hình ngân hàng kỹ thuật số 

(digitalbanking)2. Theo đó, các ngân hàng sẽ: (i) tập trung vào lợi nhuận thay vì 

doanh thu. Điều này phù hợp với thiết kế tiết giảm chi nhánh/phòng giao dịch như 

phân tích ở trên (các ngân hàng có thể sẽ có quy mô nhỏ hơn và cấu trúc đơn giản 

hơn nhưng lại có khả năng tiếp cận rộng lớn hơn). Họ sẽ phục vụ ít phân khúc 

khách hàng hơn, những lại mở rộng hoạt động ở nhiều thị trường hơn; (ii) quan 

tâm nhiều hơn đến trải nghiệm khách hàng trong môi trường cạnh tranh ngày càng 

khốc liệt. Các sản phẩm sẽ được phân chia thành những cấu phần con để khách 

hàng có thể tùy ý xây dựng một sản phẩm cuối cùng theo ý mình. Đồng thời, các 

sản phẩm mới cũng sẽ tiếp tục được ra đời và cải tiến để phù hợp với nhu cầu của 

khách hàng; (iii) tập trung xác định lại chức năng cốt lõi của mình để thực hiện 

thuê ngoài một số hoạt động hỗ trợ không còn đem lại lợi thế cạnh tranh và chỉ 

tập trung vào những dịch vụ ngân hàng lõi ứng dụng những cải tiển kỹ thuật, công 

nghệ hiện đại. 

(vi)Thay đổi trong cách tiếp cận cho vay của ngân hàng đối với doanh 

nghiệp đi vay và ngược lại,do thành tựu của những cuộc cách mạng công 

nghệ sinh học, công nghệ sạch, vật liệu mới, cách sản xuất mới và nhà máy 

thông minh.Những đổi mới trong lĩnh vực sinh học nói chung và di truyền nói 

                                                           

1 Là cụm từ chỉ những mô hình hoạt động ngân hàng mới nổi lên trong từng thời kỳ phát triển của nền kinh tế thế 

giới. Sự biến đổi của các mô hình ngân hàng này xảy ra dưới sự tác động của nhiều nhân tố, trong đó có sự thay 

đổi của các xu hướng lớn trong hoạt động kinh tế, nhân khẩu học, và khoa học kỹ thuật. 

2Bản thân sự phát triển của mô hình ngân hàng kỹ thuật số từ khi ra đời đến nay, cũng trải qua rất nhiều thế hệ từ 

thế hệ 1.0 đến 4.0 (E- Banking, Tích hợp đa kênh, Bán lẻ đa kênh, Internet vạn vật) 
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riêng thật sự đáng kinh ngạc. Con người đã đạt đượng những thành công trong 

việc rút ngắn thời gian và chi phí giải trình bộ gen, kích hoạt hay chỉnh sửa gen. 

Hiện nay, một gen có thể được giải mã trong vài giờ với chi phí không tới một 

ngàn USD. Với sức mạnh của máy tính, các nhà khoa học không còn phải dùng 

phương pháp thử, sai và thử lại; thay vào đó họ thử nghiệm cách thức mà các biến 

dị gen gây ra các bệnh lý đặc thù.Sinh học tổng hợp và công nghệ sạch cũng sẽ là 

những xu hướng nổi bật trong 10 năm tới. Những tiến bộ này sẽ không chỉ tác 

động sâu và ngay tức thì về y học mà còn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và 

sản xuất nhiên liệu sinh học.Theo đó, Việt Nam cần sớm nắm bắt được xu thế này, 

đặc biệt là sự phát triển của công nghệ sinh học, công nghệ sạch để tổ chức lại 

quy trình sản xuất nông nghiệp của Việt Nam (bao gồm quy trình tăng năng suất, 

tưới nước, tiết kiệm, giống cây trồng), chú trọng 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. Như vậy, mô hình tổ chức sản xuất thay đổi, vật liệu mới ra đời, công 

nghệ quy trình sản xuất căn bản thay đổi thì cách tiếp cận và phương thức cung 

ứng tín dụng của ngân hàng cũng sẽ phải thay đổi theo. 

 2. Định hướng tiếp cận ứng dụng CMCN 4.0 của ngành ngân hàng Việt 

Nam 

Không có công nghệ hay sự đột phá nào nằm ngoài sự kiểm soát của con 

người. Vì vậy, cần biết tận dụng cơ hội và sức mạnh sẵn có đểhội nhập thành công 

với tiến trìnhCMCN 4.0 trên phạm vi toàn cầu. Để làm được điều này, Chính phủ 

Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng cầnxây dựng một tầm nhìn 

toàn diện và tư duy chiến lược về những tác động của CMCN 4.0 tới toàn bộ nền 

kinh tế; tạo nền tảng cho việc định hình lại môi trường kinh tế, xã hội, văn hóa và 

con người. Nếu vẫn bó hẹp trong những tư duy truyền thống thì không thể có 

những đột phá chiến lược và tư duy sáng tạo giúp định hình tương lai.  

Theo đó, ngành Ngân hàng cần xác định những định hướng cốt lõi sau trong 

ứng dụng CMCN 4.0 vào hoạt động của ngành: 

Một là, đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng các công nghệ hiện đại. Cụ thể: 
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(i) Tăng cường tích hợp công nghệ thông tin trong quy trình quản lý và 

quản trị của cả NHNN và hệ thống các TCTD: Đối với NHNN, định hướng trong 

giai đoạn 5-10 năm tới tập trung vào việc tiếp tục hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng 

về CNTT hiện đại, tự động hóa hầu hết các quy trình nghiệp vụ ngân hàng của 

NHNN, phát triển dịch vụ hậu cần thông minh thông qua việc ứng dụng công nghệ 

số; Cấu trúc lại hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) theo hướng 

chuyển đổi mô hình từ mô hình phân tán sang mô hình xử lý tập trung tại Trung 

tâm thanh toán quốc gia (NPSC); Xây dựng và triển khai hệ thống thanh toán bù 

trừ tự động (ACH); Nghiên cứu, áp dụng các tiêu chuẩn về thanh toán theo thông 

lệ quốc tế và chuẩn tin điện tài chính quốc tế ISO 20022; Xây dựng chuẩn thẻ chip 

nội địa và triển khai kế hoạch chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip tại Việt Nam; 

Đối với các TCTD, cần phát triển những giải pháp CNTT mới, trong đó 

nhấn mạnh khả tích hợp các công nghệ hiện đại nhưhệ thống cảm biến, hệ thống 

điều khiển, mạng truyền thông, các ứng dụng kinh doanh và chăm sóc khách 

hàng;ứng dụng quản trị thông minh AI trong Quản trị quan hệ khách hàng CRM 

và Quản trị rủi ro Risk Management, quản lý văn bản, kế toán quản trị, quản lý 

nguồn vốn, quản lý dự án và phân tích hiệu quả đầu tư, quản trị nhân sự; Xây 

dựng trung tâm chăm sóc khách hàng điện tử; Cổng thông tin điện tử tích hợp các 

dịch vụ điện tử trên mạng Internet. 

(ii) Đẩy mạnh ứng dụngkhoa học phân tích và quản lý dữ liệu: CMCN 4.0 

sẽ tạo ra một lượng lớn dữ liệu, theo đó việc thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu 

lớn sẽ tạo ra những tri thức mới, hỗ trợ việc đưa ra quyết định và tạo lợi thế cạnh 

tranh.Trong thời gian tới, các ngân hàng cần quan tâm đến tư xây dựng trung tâm 

dự liệu (Data center); nâng cao năng lực xử lý của hệ thống mạng LAN, WAN, 

thiết bị chuyển mạch; 

(iii) Tăng cường ứng dụng điện toán đám mây: Hệ thống mạng dựa trên các 

giải pháp điện toán đám mây tạo cơ hội tuyệt vời giúp lưu trữ và sử dụng hiệu quả 

các dữ liệu lớn. Các giải pháp dựa trên đám mây sẽ trở nên ngày càng quan trọng 

đối với CMCN 4.0 nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Theo đó các ngân 

hàng cần tận dụng một cách triệt để công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán 

đám mâyđể giải quyết nhanh các nhu cầu phát sinh về tài nguyên CNTT. Đây vừa 
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là giải pháp hỗ trợ để đạt được mục đích vừa là phương tiện hiệu quả giúp gia 

tăng lợi nhuận.   

Hai là, tối ưu hóa mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ 

4.0: Trong một thế giới mà việc nhắn tin qua điện thoại di động, cập nhật trạng 

thái trên mạng cá nhân, tải một bức ảnh hay sử dụng một ứng dụng phần mềm nào 

đó được ưa chuộng hơn nhiều với việc đến một chi nhánh ngân hàng thì sự thay 

đổi không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc thay đổi bản sắc, mà là sự thay đổi phương 

thức hoạt động khi mà các tương tác điện tử đang lấn át các phòng giao dịch truyền 

thống. CMCN 4.0 sẽ làm đảo lộn mọi thứ, thay đổi phương thức tương tác điển 

hình và thức tự ưu tiên dành cho các kênh giao dịch trong mối quan hệ hàng ngày 

giữa khách hàng với các ngân hàng. Theo đó, hoạt động ngân hàng không còn 

được xác định và xoay quanh một mạng lưới phân phối hữu hình nữamà là một 

ngân hàng tương tác thực tế ảo. Chúng ta cần đến dịch vụ ngân hàng chứ không 

cần đến các ngân hàng. Ngân hàng không còn là một nơi bạn đến, nó là một việc 

bạn làm.  

Bên cạnh việc tối ưu hóa mô hình kinh doanh thông qua việc thiết kế các 

trải nghiệm trực tuyến cho chính khách hàng; các ngân hàng cần phải phát triển 

các phương thức thanh toán di động, trong đó có ví điện tử và các giải pháp không 

dùng thẻ; trang bị và đào tạo các kỹ năng mới cho từng cá nhân cán bộ ngân hàng 

cũng như cho toàn bộ hệ thống.  

Ba là, định hướng xây dựng mô hình chi nhánh hiện đại - giúp tối ưu 

hóa trải nghiệm của khách hàng - giúp họ tương tác tốt hơn.Việc xây dựng 

các chi nhánh này chủ yếu dựa vào nền tảng công nghệ tự động hóa, kết nối đa 

chiều và thông minh hóa của CMCN 4.0. Theo đó, chi nhánh với không gian giao 

dịch hiện đại, tiện ích, những chỗ ngồi hấp dẫn hợp thời gian, những màn hình 

tivi/máy tính bảng cỡ lớn giúp khách hàng tự tương tác và trải nghiệm dịch vụ mà 

không cần đến sự giúp đỡ của giao dịch viên truyền thống. Trên thế giới hiện nay 

cũng đang chứng kiến ngày càng nhiều việc sử dụng các công nghệ như giao tiếp 

qua web (web-chat) và Skype. Chẳng hạn như ngân hàng Ubank của Úc là ngân 

hàng đầu tiên trên thế giới cho phép các cuộc gọi Skype kết nối trực tiếp với Trung 

tâm ngân hàng 24/7 – được gọi là chương trình trải nghiệm thương hiệu ngân hàng 
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trực tuyến. Ngân hàng này đã tích hợp Skype vào cơ chế hỗ trợ và kết nối khách 

hàng. Ubank tuyên bố trên trang web của mình rằng “bạn có thể liên hệ với chúng 

tôi qua Skype từ bất cứ nơi đâu trên thế giới mà không phải mất phí (trừ phí trả 

cho nhà cung cấp dịch vụ Internet).  

Ngoài ra, do khách hàng không còn đến với các chi nhánh nhiều như họ 

làm 10 năm trước đây và điều này có nghĩa là ngân hàng phải tìm ra một phương 

thức giao dịch có thể kết nối được với hành vi mới mẻ của một số khách hàng 

nhưng đồng thời vẫn thỏa mãn được tâm lý của những khách hàng bảo thủ không 

thay đổi được hành vi của mình, chẳng hạn như mở cửa chi nhánh muộn hơn một 

chút, kéo dài thời gian hoạt động đến tối để mọi người đi làm về vẫn có chút thời 

gian đến giao dịch hay việc cho ra đời các quầy ngân hànglưu động tại các sân 

bay, hội chợ thương mại, triển lãm, các trường đại học … tận dụng lợi thế về vị 

trí và thời gian hoạt động để cung ứng dịch vụ tới khách hàng. 

Bốn là,tăng cường ứng dụng chuỗi cung ứng thông minh: Nguyên lý 

của CMCN 4.0 là tạo ra một mô hình chuỗi cung ứng mới gắn kết chặt chẽ hơn 

với nhu cầu của khách hàng. Chuỗi cung ứng mới này sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu 

duy nhất, làm cho chuỗi cung ứng thông minh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả 

hơn ở mọi giai đoạn, từ khi phát sinh nhu cầu cho đến khi bàn giao dịch vụ, sản 

phẩm. Như vậy, đứng trước kỷ nguyên CMCN 4.0, các ngân hàng trong nước cần 

nhanh chóng hoạch định chiến lược, tìm kiếm những giải pháp toàn diện cho dịch 

vụ ngân hàng thông qua sử dụng các dữ liệu thông minh và sự hợp tác với nhiều 

ngành kinh doanh. 

Đặc biệt, cần quan tâm tới tính khả dụng của sản phẩm (là một thuật ngữ 

được sử dụng để mô tả mức độ dễ dàng sử dụng của một hệ thống, một sản phẩm 

hay một giao diện đối với cá nhân/người sử dụng). Điều này bao hàm hàng loạt 

những nội dung liên quan trong đó có nghệ thuật thiết kế lấy người dùng làm 

trung tâm (UCD – User centered design), thiết kế tương tác (IxD – interaction 

design), thử nghiệm tính khả dụng (UT) và những lĩnh vực khác. Khái niệm 

cơ bản của tính khả dụng là một sản phẩm được thiết kế phù hợp với tâm sinh lý 

người sử dụng, có nghĩa là một sản phẩm ngân hàng được thiết kế phải (i) Sử dụng 

hiệu quả hơn – làm tiêu tốn ít thời gian hơn đề hoàn tất một nhiệm vụ cụ thể; (ii) 
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Dễ học cách sử dụng hoặc là một thiết kế mang tính trực giác – người dùng có thể 

học cách vận hành bằng cách quan sát; (iii) Khiến người dùng thỏa mãn hơn khi 

sử dụng. Theo đó, các ngân hàng Việt Nam cần hiểu và áp dụng những yếu tố trên 

vào quá trình thu hút các khách hàng đang tìm kiếm một sản phẩm dịch vụ ngân 

hàng qua giao diện kỹ thuật số (web, ATM, điện thoại di động, máy tính bảng, ki-

ốt, v.v…), qua đó cải thiện tỷ lệ đăng ký sử dụng sản phẩm mới; đồng thời nâng 

cao tỷ suất lợi nhuận cho khoản đầu tư vào các công nghệ nền tảng của ngân hàng 

mình. Chẳng hạn như ngân hàng Citibank đã làm được một điều tuyệt vời khi thiết 

kế lại trang web ngân hàng bán lẻ của mình tại Mỹ để phù hợp với màn hình máy 

tính bảng. Citibank còn đưa chúng ta đến với dịch vụ ngân hàng trực tuyến mặc 

định cho các trình duyệt nhỏ được tối ưu hóa cho điện thoại di động.  

Năm là, đẩy mạnh bán chéo sản phẩm cho khách hàng hiện tại thông 

qua dịch vụ ngân hàng điện tử cá nhân và phát triển các thiết bị tự phục 

vụ.Các ngân hàng trong nước có thể tận dụng lợi thế công nghệ dữ liệu lớn Big 

data trong việc lưu trữ thông tin khách hàng để bán chéo sản phẩm (bảo hiểm, tư 

vấn tài chính, chứng khoán…) như các thông tin về số dư tài khoản, các giao dịch 

chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, gửi tiền kỳ hạn… (trong điều kiện có sự đồng 

ý của khách hàng). Lợi thế của việc quảng cáo sản phẩm sau khi khách hàng đăng 

nhập vào dịch vụ ngân hàng điện tử là ngân hàng không cần đến các quy trình 

tuân thủ và tiếp nhận khách hàng bởi mọi thông tin cần thiết đều đã có sẵn, quy 

trình tuân thủ sẽ chỉ đơn giản dựa trên một cái nhấp chuột, mở rộng dịch vụ dành 

cho khách hàng hiện hữu chứ không phải những mẫu phiếu phức tạp. 

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng cần quan tâm đến việc phát triển các thiết 

bị tự phục vụ. Trên thực tế, tốc độ suy giảm số lượng chi nhánh ngân hàng bắt đầu 

gia tăng từ khoảng giai đoạn 2013-2016 khi hành vi của khách hàng chuyển sang 

yêu thích các kênh giao dịch kỹ thuật số mà trung tâm là các thiết bị màn hình và 

điện thoại di động, việc sử dụng ATM cũng vì thế cũng bị ảnh hưởng khi các ngân 

hàng cố thay thế vị trí của chúng bằng các nền tảng tự phục vụ có nhiều tính năng 

hơn. Theo đó, thiết bị tự phục vụ sẽ được phát triển theo hai hướng khác nhau: 

một là, thiết bị phân phối tiền mặt một cách nhanh chóng với hình thức vô cùng 

đơn giản; hai là, nền tảng quầy ngân hàng (còn gọi là ki-ốt) như đã nói ở trên với 
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đầy đủ các chức năng vừa có thể phân phối tiền mặt, vừa có tính tương tác cao, 

có thể phân phối các loại thẻ trả trước, phiếu giảm giá với mục đích tiếp thị, đồng 

thời tích hợp được với thiết bị di động.  

Sáu là, đổi mới quy trình, cách thức cho vay đối với lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn phù hợp với những thay đổi tích cực do nền tảng công 

nghệ sinh học, công nghệ sạch từ CMCN 4.0 mang lại.  

Bảy là, chú trọng quản lý an ninh mạng: CMCN 4.0 đã đẩy cao mức độ 

chia sẻ thông tin từ đó tạo ra một nhu cầu rất lớn về an ninh mạng.Theo đó, các 

ngân hàng cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựngtrung tâm Dự phòng dữ liệu 

(Disaster Recovery); nâng cấp hệ thống an ninh, bảo mật ở mức cao, đảm bảo việc 

mở rộng phạm vi hoạt động (nếu có) được ổn định, an toàn, mang lại hiệu quả lâu 

dài, đáp ứng. NHNN cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho 

hệ thống thanh toán quốc gia; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức 

năng, tăng cường các quy định và biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật, 

phát hiện đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực thanh toán thẻ, ATM, POS và các phương thức thanh toán sử 

dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, NHNN cũng cần giám sát thận trọng luồng tiền 

phát sinh trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới, thanh toán quốc tế; các 

phương tiện, dịch vụ thanh toán mới.  

Tám là, tiếp tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển 

dịch vụ ngân hàng điện tử. NHNN cần thực hiện rà soát, xây dựng và hoàn thiện 

cơ sở pháp lý để điều chỉnh tổng thể, bao hàm đầy đủ các dịch vụ công nghệ mới 

và các nhà cung ứng dịch vụ mới; Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển các các 

dịch vụ ngân hàng điện tử;Nghiên cứu phát triển phương tiện thanh toán mới; Xây 

dựng cơ chế và khuôn khổ pháp lý rõ ràng để cho phép thành lập các tổ chức xử 

lý bù trừ tập trung các giao dịch thanh toán trên nguyên tắc cạnh tranh, tạo cơ sở 

phát triển thanh toán trên bề rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán. 

Chín là, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng. Yếu tố 

con người là then chốt, quyết định đến sự thành công của quá trình xây dựng 

NHTW hiện đại.Việc đào tạo, quan tâm tới chất lượng nguồn nhân lực công nghệ 

cao được thực hiện ở cả NHNN và trong toàn bộ hệ thống các TCTD. Các cán bộ 
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nghiệp vụ của NHNN được đào tạo đảm bảo đủ khả năng ứng dụng công nghệ 

thông tin, phương thức làm việc tiên tiến, có năng lực đề xuất, tham mưu xây 

dựng chiến lược, định hướng, chính sách, chế độ, thực hiện quản lý nhà nước về 

hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, phù hợp với những đòi hỏi của nền kinh tế 

trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ CNTTtại các TCTD, có trình độ nghiệp vụ giỏi, tính chuyên nghiệp cao, đáp 

ứng nhu cầu quản trị vận hành và làm chủ các hệ thống công nghệ hiện đại. Kết 

hợp đào tạo nâng cao trình độ, khảo sát công nghệ hiện đại trong nước và quốc tế, 

thực hiện các chế độ đãi ngộ chuyên gia. 

3.  Kiến nghị 

3.1.Để thực hiện được một sốđịnh hướng có tính chất chiến lược của 

ngành ngân hàng nêu trên, trong thời gian tới, NHNN kiến nghị: 

- Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 

2025, tầm nhìn 2030 để làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu, nhiệm chiến 

lược. Trong đó, có chiến lược bộ phận về phát triển và bảo đảm an ninh hệ 

thống công nghệ thông tin của ngành nghệ ngân hàng; 

-  Xem xét tăng vốn cho các NHTM nhà nước nắm cổ phần chi phối để tăng 

năng lực tài chính, bảo đảm đủ mức vốn tự có theo tiêu chuẩn an toàn vốn của 

Basel II, có điều kiện tăng đầu tư cho CNTT; 

- Bộ Tư pháp hỗ trợ NHNN trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý để điều 

chỉnh tổng thể, bao hàm đầy đủ các dịch vụ công nghệ mới và các nhà cung ứng 

dịch vụ mới; 

-  Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ tăng cường sự hợp tác 

về lĩnh vực công nghệ với các tổ chức tài chính và ngân hàng trong khu vực và 

thế giới; Tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của các nước và tổ chức quốc 

tế để từng bước nâng cao trình độ công nghệ và ứng dụng CNTT của nền kinh tế 

nói chung, ngân hàng Việt Nam nói riêng. 

3.2. Ở tầmquốc gia, để tận dụng thành công CMCN 4.0 cho phát triển 

kinh tế - xã hội đất nước, NHNN kiến nghị: 
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Một là, Ban Kinh tế Trung ương sớm tham mưu cho Trung ương Đảng có 

nghị quyết về những Định hướng của đất nước trong việc tiếp cận và tham gia 

CMCN 4.0 đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 để từ đó Chính phủ cũng như các 

Bộ/ngành, địa phương quán triệt có Chiến lược, chương trình hành động triển khai 

thực hiện theo đúng định hướng của Đảng; 

Hai là, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm tổ 

chức tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện chuỗi liên kết giá trị nông nghiệp 

để có hướng đầu tư thích hợp cho việc ứng dụng khoa học trong giai đoạn mới; 

Ba là,Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ 

cùng phối hợp nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hành lang pháp lý cho 

hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ. Trong đó, chú trọng 

khuyến khích mô hình Quỹ đầu tư mạo hiểm để các tổ chức và cá nhân trong và 

ngoài nước quản lý; 

Bốn là, Bộ Giáo dục nghiên cứu tăng cường giáo dục tiếp cận kiến thức 

khoa học công nghệ nói chung, CMCN 4.0 nói riêng vào hệ thống giáo dục, nhất 

là ở cấp giáo đào tạo đại học, cao đẳng, hệ thống trường đào tạo nghề./. 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
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