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GIZ là tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế vì sự phát triển
bền vững và trên quốc tế

20.726
nhân viên

trên toàn cầu

Chúng tôi hợp tác

với các đối tác trên

~ 1,500
dự án

Chúng tôi hoạt động ở Đức

và trên khoảng

120
quốc gia trên toàn thế giới

2,6
tỷ Euro doanh

số hoạt động

Là một doanh nghiệp liên bang 

hoạt động công ích, chúng tôi hỗ

trợ Chính phủ Đức đạt được các

mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác

quốc tế vì sự phát triển bền vững

GIZ có hơn 50 năm kinh nghiệm

trong nhiều lĩnh vực

Cơ quan ủy nhiệm chính là Bộ Hợp tác

Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ)
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Cam kết toàn cầu của chúng tôi…
…để hỗ trợ các hệ thống tài chính bền vững và bao trùm



Tóm lược một số nhận định
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• Dịch vụ tài chính số (DFS) xuyên suốt các ngành, khu vực pháp lý và ranh
giới địa lý. DFS đang chuyển đổi khu vực tài chính và tác động đáng kể đến
các mô hình kinh doanh truyền thống. Tính chất và phạm vi rủi ro trong khu
vực tài chính đang thay đổi nhanh chóng

• DFS đã có đóng góp lớn cho tài chính toàn diện – và có tiềm năng để đạt
được nhiều hơn nữa

• Khu vực tư nhân là động lực chính của sự đổi mới

• Cơ quan quản lý có vai trò quan trọng là cơ quan bảo vệ và giám sát, nhưng 
cũng đối mặt với thách thức mới

• Tầm quan trọng trung tâm của lòng tin và sự tin cậy của người tiêu dùng

• Mặc dù đã đạt được một số tiến bộ, thì ngoài việc cách mạng hóa hoạt động
thanh toán, chúng ta vẫn còn dư địa để đáp ứng hiệu quả nhu cầu của
khách hàng

• “Không gây tổn hại” và “không để ai bị bỏ lại phía sau” – thực hành có trách
nhiệm là rất cần thiết; và chúng ta cần chủ động giải quyết sự phân hóa về
số
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Theo ủy nhiệm của BMZ, chúng tôi đóng góp cho chương trình nghị sự quốc
tế DFS…

Một số khung pháp lý
được lựa chọn về bảo vệ
dữ liệu trong tài chính
toàn diện số

Cơ hội và rủi ro trong
dịch vụ tài chính số: Bảo
vệ dữ liệu và quyền riêng
tư của người tiêu dùng

Sử dụng có trách nhiệm
dữ liệu cá nhân và ra 
quyết định tự động trong
dịch vụ tài chính

Tài chính toàn diện của
những người buộc phải di 
dời
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…và trực tiếp hỗ trợ DFS tại các quốc gia đối tác

• Dân số: 10 triệu

• GDP đầu người: USD 

9,433

• Mô hình phi ngân hàng

• Do NHTW (CBJ) quản lý

và giám sát

• Bắt buộc kết nối liên

thông (interoperability) từ

đầu (thông qua 

JOMOPAY do CBJ vận 

hành)

• Không có độc quyền của 

các đại lý

Jordan UgandaMozambique
• Dân số: 43 triệu

• GDP đầu người: USD 

2,498

• Mô hình ngân hàng và phi 

ngân hàng

• Do NHTW (BOU) quản lý

và giám sát; hợp tác với

cơ quan quản lý viễn

thông UCC

• Không bắt buộc kết nối

liên thông từ đầu

• Không có độc quyền của 

các đại lý

• Dân số: 30 triệu

• GDP đầu người: USD 

1,291

• Mô hình ngân hàng và phi 

ngân hàng

• Do NHTW (BoM) quản lý

và giám sát

• Không bắt buộc kết nối

liên thông từ đầu

• Không có độc quyền của 

các đại lý

Hội thảo quốc tế – Hà Nội, Việt Nam



Hoạt động hợp tác kỹ thuật của chúng tôi

CẤP VĨ 
MÔ

CẤP 
TRUNG 
GIAN

CẤP VI 
MÔ

CẤP 
KHÁCH 
HÀNG

• Đào tạo năng cao hiểu biết tài chính và số
• Nhạy cảm hóa các vấn đề về bảo vệ người tiêu 

dùng

• Tư vấn kỹ thuật (như phân tích thị trường, phát triển 
sản phẩm, thí điểm)

• Chia sẻ kinh nghiệm với các thị trường khác
• Phát triển năng lực cán bộ

• Trao đổi ngành
• Phát triển tài liệu đào tạo và năng lực đào tạo
• Tăng cường các hiệp hội và mạng lưới ngành

• Tư vấn kỹ thuật (về: chính sách, quản lý, giám sát)
• Tăng cường thông lệ/công cụ quản lý, giám sát
• Phát triển năng lực cán bộ
• Tiếp cận các thông lệ tốt và mới
• Kết nối với các tổ chức Đức và các tổ chức khác
• Tạo thuận lợi cho đối thoại ngành

Định hướng sát nhu cầu đối tác
Các giải pháp được xây dựng dựa trên kinh 

nghiệm và thông lệ tốt trên toàn cầu, nhưng 

được điều chỉnh theo bối cảnh cụ thể
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Các nhân tố tạo điều kiện về quy định, nhằm hỗ trợ tài chính toàn diện

Trang 10 25.10.2019

• Ai có thể phát hành tiền

điện tử?

• Các quy định cần tạo ra

một sân chơi bình đẳng

tương quan với các rủi ro

liên quan

• Cho phép phổ rộng FSP 

để sử dụng các đại lý

• Các thu xếp độc quyền có

thể kìm hãm sự phát triển

của thị trường

• Nên tiếp cận dựa trên rủi

ro trong vấn đề AML/CFT

• Vai trò của hệ thống ID và

công nghệ số

• Quan trọng là tìm được sự

cân bằng phù hợp

• Minh bạch, phòng chống

gian lận, bảo vệ dữ liệu, 

bồi hoàn cho người tiêu

dùng

• Sự đa dạng của các bên

liên quan, kênh và sản

phẩm tạo ra các thách

thức (nhưng công nghệ có

thể hỗ trợ)

Theo
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Tiền điện tử Đại lý Thẩm tra

khách hàng
Bảo vệ người

tiêu dùng
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FCA & Cách tiếp cận Khuôn
khổ pháp lý thử nghiệm

Sử dụng tại:

Hội nghị quốc tế

“Chuyển đổi số trong hệ thống Tài chính Ngân hàng thực hiện chiến lược tài
chính toàn diện và hướng tới phát triển bền vững”

25/10/ 2019, Hà Nội, Việt Nam
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Cơ quan giám sát tài chính của Vương quốc Anh

Bối cảnh
Được Quốc Hội thành lập vào năm 2013 với tư cách là Cơ quan quản lý dịch
vụ tài chính Anh, mục tiêu chiến lược là đảm bảo sự ổn định của thị trường
tài chính
FCA có 3 mục tiêu hoạt động:

• Bảo vệ người tiêu dùng – đảm bảo quyền lợi thích đáng của người tiêu
dùng

• Tính toàn vẹn - bảo vệ và tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống tài
chính Vương quốc Anh

• Thúc đẩy cạnh tranh - để thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả cho lợi ích
người tiêu dùng

• Điều tiết hơn 56.000 công ty, trong đó 18.000 công ty được giám sát chặt
chẽ



Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh

Nhiệm vụ chính của FCA: 

• Tăng cường niềm tin

• Cải tiến hoạt động của thị trường (ví dụ: bằng cách khuyến khích đổi 
mới)

• Tạo ra lợi ích thông qua quy định của cơ quan trung ương

• Ngăn chặn tác hại có thể xảy ra 

• Điều tiết các hoạt động chệch hướng

thông qua “cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc”



FCA bắt đầu triển khai Khuôn khổ pháp lý thử
nghiệm từ năm 2016

Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm được phát triển trong khuôn khổ “Dự
án Đổi mới Sáng tạo”

“Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm nhằm mục đích thúc đẩy cạnh
tranh hiệu quả hơn vì lợi ích của người tiêu dùng bằng cách
cho phép các công ty thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ và mô
hình kinh doanh sáng tạo trong điều kiện thực tế, đồng thời
đảm bảo rằng luôn có các biện pháp phù hợp để bảo vệ người
tiêu dùng.



Mục tiêu của FCA’s khi tạo ra Khuôn khổ pháp
lý thử nghiệm
FCA đã đặt ra các lợi ích tiềm năng khi lần đầu tiên đề xuất chương trình khuôn
khổ pháp lý thử nghiệm vào năm 2015. Những lợi ích này bao gồm:

• Giảm thời gian (và chi phí) để đưa các ý tưởng sáng tạo ra thị trường

• Cho phép các công ty công nghệ tiếp cận tài chính dễ dàng hơn bằng cách
giảm thiểu những tác động từ sự thay đổi của chính sách

• Cho phép nhiều sản phẩm được áp dụng thử nghiệm và có khả năng được giới
thiệu ra thị trường

• Cho phép FCA hợp tác với các công ty công nghệ để đảm bảo rằng các biện
pháp bảo vệ người tiêu dùng phù hợp được tích hợp vào các sản phẩm và dịch
vụ mới



Các tiêu chí cơ bản trong khuôn khổ pháp lý
thử nghiệm của FCA
FCA đề ra các tiêu chí cụ thể mà các công ty phải đáp ứng như một điều kiện
tiên quyết để áp dụng Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm:
• Đổi mới toàn diện: Giải pháp mới có thực sự mới lạ, hoặc khác biệt đáng

kể với các dịch vụ hiện có?
• Lợi ích của người tiêu dùng: Có triển vọng tốt về lợi ích người tiêu dùng

không? Tiêu chí này phải được đáp ứng trong suốt thời gian 6 tháng thử
nghiệm.

• Pham vị hoạt động: Giải pháp mới có thiết kế cho (hoặc) hỗ trợ cho ngành
dịch vụ tài chính không ?

• Sự cần thiết thử nghiệm khung pháp lý: Có cần thiết phải được thử
nghiệm trong Khuôn khổ pháp lý không?

• Mức độ sẵn sàng để thử nghiệm: Đề xuất ở giai đoạn chuẩn bị có thể đảm
bảo thử nghiệm trực tiếp được không?



Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm FCA – Các
công cụ

• Giới hạn về thẩm quyền

• Có hướng dẫn riêng

• Có thể hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc của FCA

• Có thông báo về việc miễn trừ áp dụng

• Áp dụng các điều chỉnh không chính thức



Khuôn khổ thử nghiệm FCA – Cách thức hoạt
động
• Triển khai từng đợt theo lịch trình (Scheduled Cohorts) – Mỗi năm có 02 giai đoạn thử nghiệm 06

tháng/lần (hiện đang ở Đợt triển khai thứ 6).

• Tiêu chuẩn và áp dụng tiêu chuẩn – Để áp dụng, các doanh nghiệp sử dụng mẫu đơn áp dụng
tiêu chuẩn của FCA và nêu rõ các tiêu chuẩn được đáp ứng.

• Các công cụ tiêu chuẩn – Các doanh nghiệp được phép áp dụng sandbox có thể được cung cấp
các công cụ của FCA.

• Thử nghiệm thí điểm phù hợp – Các doanh nghiệp thành công sẽ được hỗ trợ bởi một chuyên
viên phụ trách riêng trong việc thiết kế và triển khai các thử nghiệm (mỗi doanh nghiệp sẽ được
cấp một sandbox riêng biệt với những quy tắc riêng phù hợp với mô hình kinh doanh).

• Xây dựng biên pháp bảo vệ - FCA làm việc với các doanh nghiệp để đảm bảo có đủ biện pháp bảo
vệ hiệu quả, giảm thiểu các tác hại tiềm tàng. Các biện pháp bảo vệ sẽ được điều chỉnh theo từng
thử nghiệm.

• Đánh giá công nghệ và an toàn mạng - FCA tiến hành đánh giá khả năng phục hồi công nghệ và
an toàn mạng của các doanh nghiệp.

• Báo cáo và đánh giá cuối cùng – Các doanh nghiệp nộp bản báo cáo tổng kết cuối cùng tóm tắt
kết quả thử nghiệm trước khi triển khai chính thức.



Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm FCA – Kết quả
triển khai

Hình 1: Các công ty được áp dụng Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm
theo lĩnh vực

Bảo hiểm

Trả lương hưu và trợ cấp hưu trí

Ngân hàng bán lẻ

Đầu tư bán lẻ

Cho vay bán lẻ

Bán buôn



Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm FCA – Kết quả
triển khai

Hình 2: Các công ty được áp dụng Khuôn khổ pháp lý
thử nghiệm theo quy mô

Lớn

Vừa và nhỏ

Công ty khởi nghiệp



Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm FCA

Đợt 01 (việc tiếp nhận hồ sơ kết thúc tháng 07/2016):

• Tiếp nhận 69 hồ sơ

• 24 doanh nghiệp được chấp thuận, 18 doanh nghiệp đã tiến hành thử
nghiệm

Đợt 5 (việc tiếp nhận hồ sơ kết thúc tháng 11/2018): 

• Tiếp nhận 99 hồ sơ

• 29 doanh nghiệp được chấp thuận



Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm FCA – Sự tham
gia của các ngân hàng thương mại
Đợt 1 

• HSBC –phát triển ứng dụng hợp tác với Pariti Technologies, một công ty khởi nghiệp về Fintec, giúp khách hàng quản lý tài chính
tốt hơn

• Lloyds Banking Group – cách tiếp cận nhằm mục tiêu cải thiện trải nghiệm của khách hàng tại chi nhánh tương đương với trải
nghiệm trực tuyến và qua điện thoại

Đợt 3

• Barclays – đề xuất về RegTech… theo dõi những cập nhật mới nhất về các quy định trong Sổ tay của FCA và điều chỉnh việc thực
hiện các quy định này theo các chính sách nội bộ của Barclay

• Nationwide* - giải pháp tự động cung cấp các hướng dẫn cho tiết kiệm số và tư vấn đầu tư

Đợt 4

• Natwest – mô hình quản trị dựa trên công nghệ sổ cái phân tán (DLT) cho phép các tổ chức cùng hợp tác xây dựng và triển khai các
ứng dụng phi tập trung. Mô hình mã hóa các điều khoản xã hội trong hợp đồng thông minh bằng một chuỗi khối… Natwest sẽ mở
mã nguồn này sau khi thử nghiệm thành công

Đợt 5

• Barclays – “Một công cụ mô tả động lực và sở thích của các nhà đầu tư quanh các tác động xã hội và môi trường của các khoản
đầu tư và danh mục đầu tư của họ

• Standard Chartered Bank - ứng dụng giúp người sử dụng nhận được các lợi ích kinh tế từ các khoản tiền gửi dài hạn trong khi đó
vẫn đảm bảo sự tiếp cận dễ dàng và linh hoạt đối với các khoản tiền gửi ”

* Nationwide Building Society is not a bank, but it is a large “incumbent”.



Đánh giá của FCA về kết quả triển khai Khuôn
khổ pháp lý thử nghiệm
Trong năm 2017, FCA đã đánh giá 02 lần triển khai đầu tiên. Một số bài học rút
ra:

✓ Việc thực hiện Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm đã giảm thời gian và chi phí
đưa ý tưởng đổi mới cho thị trường

✓ Việc thử nghiệm Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm giúp các doanh nghiệp đổi
mới tiếp cận các nguồn tài chính

✓ Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm các
sản phẩm và giới thiệu ra thị trường

✓ Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm cho phép FCA hợp tác với các doanh nghiệp
đổi mới để xây dựng biện pháp bảo vệ khách hàng phù hợp với từng sản
phẩm, dịch vụ mới

Các mục tiêu ban đầu của Sandbox đã được đáp ứng



Đánh giá của FCA về kết quả triển khai Khuôn
khổ pháp lý thử nghiệm
Một số bài học khác:
➢ Đa số các trường hợp ứng dụng công nghệ mới vào các sản phẩm tài chính

và ngân hàng truyền thống.
➢ Công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology) là giải pháp

công nghệ phổ biến nhất (trong 02 Đợt triển khai đầu tiên trong năm
2017), chủ yếu tập trung vào tiền điện tử e-money và thanh toán điện tử
e-payments.

➢ Các doanh nghiệp Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm cần nhiều thời gian và
nỗ lực để tích hợp API một cách trôi chảy.

“Việc thử nghiệm cho thấy Khuôn khổ pháp lý thử nghiệm đạt được tiến bộ
trong việc thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường”



Xin cảm ơn



THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ 
TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

VIỆT NAM

Lê Anh Dũng
Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam



1. NGÂN HÀNG TRƯỚC BỐI CẢNH SỐ HÓA

2. NGÂN HÀNG SỐ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

3. TRIỂN KHAI NGÂN HÀNG SỐ TẠI VIỆT NAM

4. CƠ HỘI, THÁCH THỨC CHO NHS TẠI VIỆT NAM

NỘI DUNG CHÍNH

5. ĐỊNH HƯỚNG CHO THỜI GIAN TỚI

6. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ
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Công nghệ được ứng dụng các dịch vụ,

mọi mặt cuộc sống Nhiều “người chơi” mới

gia nhập thị trường

Xu hướng cạnh tranh, hợp 
tác với Fintech, Bigtech

Quy định pháp lý “cởi mở” hơn, thúc đẩy

đổi mới sáng tạo và bảo vệ NTD

Hành vi, kỳ vọng khách hàng
có sự thay đổi lớn

NGÂN HÀNG

Chuyển đổi số là tất
yếu, giúp ngành ngân

hàng vượt lên thách thức
của kỷ nguyên số

NGÂN HÀNG TRƯỚC BỐI CẢNH SỐ HÓA

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam 3



Ngân hàng số
(digital banking)

• Số hóa toàn bộ hoạt động
ngân hàng từ SP-DV tương
tác trực tiếp với khách hàng
(front-end) tới tự động hoá
hệ thống xử lý nội bộ (back-
end).

• Ngân hàng số có thể coi là
đích trong khi Chuyển đổi
số là một quá trình với nhiều
cấp độ hướng tới ngân hàng
số đích thực.

Ngân hàng số v.s Chuyển đổi số

TĂNG TRẢI NGHIỆM 
KHÁCH HÀNG

NÂNG CAO NĂNG LỰC 
CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Kiến trúc tổng quan ngân hàng số

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam 4



Chuyển đổi số trong ngân hàng (digital transformation in banking)

CÁC CẤP ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÂN HÀNG

Là tích hợp công nghệ vào mọi cấp độ hoạt động ngân hàng, số hóa hầu hết các quy trình nghiệp vụ theo hướng tự động,
thông minh, vận hành, cung ứng sản phẩm-dịch vụ trên nền tảng số, khai thác tối ưu dữ liệu để tăng trải nghiệm và sự
gắn kết khách hàng. Có thể chia 3 mức độ chuyển đổi số ngân hàng.

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam 5



51 Triệu thuê bao Internet di động, 
kết nối 3G/4G phủ toàn quốc

72% dân số sở hữu Smartphone

Chiếm 67% dân số

130 triệu thuê bao di động

Dân số VN 96,5 triệu, cơ cấu
dân số trẻ (người trưởng thành~70%)

64 triệu người dùng Internet

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ TẠI VIỆT NAM

Khoảng 40% dân số trưởng thành chưa có tài khoản ngân hàng

TMĐT tăng trưởng cao ( 30%/năm ); Việt Nam là nền kinh tế số
đứng thứ 2 Đông Nam Á (12 tỷ USD), tăng trưởng 40%/năm

Thế hệ Z (1995+) hiện mới chiếm 4% KH của NH trong 10 năm nữa sẽ là
nhóm KH chủ lực khi chiếm tới 40% dân số

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam 6

Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng, cơ hội cho phát triển ngân hàng số



Cloud Computing

Big Data 
Analytics

Blockchain

Artificial 
Intelligence (AI) 

Internet of Things

Robotic Process 
Automation

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát 
triển ngân hàng số tại VN

• 94% NH bước đầu triển khai hoặc đang nghiên cứu, xây
dựng chiến lược chuyển đổi số, trong đó 59% NH đã bắt
đầu triển khai chuyển đổi số trên thực tế.

• 6% NH hiện chưa tính đến việc xây dựng một chiến lược

Chuyển đổi số tổng thể.

❖ Điện toán đám mây, Phân tích dữ liệu lớn đang được ứng dụng và có
tác động mạnh đến chuyển đổi số.
❖ Trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối là các công nghệ mới nhiều tiềm
năng.
❖ Công nghệ kết nối vạn, tự động hóa bằng rô-bốt chưa ứng dụng nhiều.

Nguồn: Khảo sát của NHNN T4/2018

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam 7



Số lượng/G.Trị

Kênh

Số lượng giao dịch 
năm 2018

(triệu giao dịch)

So với
năm 2017

Giá trị giao dịch năm
2018 

(nghìn tỷ đồng)

So với 
năm 2017

Thông qua kênh Internet 255 +33% 16.000 +19,5%

Thông qua kênh điện 
thoại di động

155 +41% 1.860 +169%

18.700 ATM 260.000 POS 78 ngân hàng 44 ngân hàng

17 NH

30.000 QRCode

NỀN TẢNG KỸ THUẬT CHO PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ

Instant Payment & 

Credit Info 

infrastructure

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam 8



▪ Số hóa những mảng nghiệp vụ, hoặc từng quy
trình, SP-DV tương tác trực tiếp với KH (front-
end), đem lại giá trị cho NH.

▪ Vận hành trên nền tảng đa kênh đồng nhất,
đảm bảo trải nghiệm KH đồng nhất trên các
kênh.

▪ Tập trung hướng KH tới mô hình vận hành
“digital first”, giảm thiểu tương tác tại các điểm
vật lý.

▪ Chú trọng gia tăng trải nghiệm người dùng và
nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Số hóa ngân hàng  hiện hữu
Số hóa kết hợp phát triển ngân 

hàng số

▪ Thiết lập một ngân hàng số mới ngay trong
lòng ngân hàng hiện hữu, áp dụng với một
phân khúc và định vị giá trị khách hàng cụ thể
(ví dụ millenials) đồng thời với số hóa ngân
hàng hiện hữu.

▪ Hai sáng kiến vận hành song song, chuyển đổi
năng lực vượt trội của ngân hàng số mới sang
hỗ trợ mô hình đa kênh đồng nhất (Omni)

▪ Một số năng lực, hạ tầng vận hành có thể chia
sẻ như Corebank, hệ thống báo cáo …trong khi
phần tương tác khác hàng (front-end) của 2
sáng kiến lại rất khác biệt.

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam

MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ TẠI VIỆT NAM
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MỘT SỐ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ TẠI VIỆT NAM

Live Bank - Dịch 
vụ ngân hàng tự 
động  TP Bank

Digital Lab & Dự
án chuyển đổi số
quy mô lớn của
Vietcombank

Dự án chiến lược 
thay thế 

CoreBank của 
Vietinbank

YoLo - ứng dụng 
NH số của Vp 

Bank

Trợ lý ảo Chatbot 
của MB

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam 10



❖ 94% NH bước đầu triển khai hoặc đang
nghiên cứu, xây dựng chiến lược chuyển đổi
số, trong đó 59% NH đã bắt đầu triển khai
chuyển đổi số trên thực tế.

❖ Phần lớn các NH Việt Nam đã triển khai
ngân hàng số ở cấp độ chuyển đổi về kênh
giao tiếp và quy trình.

❖ Chuyển đổi về nền tảng dữ liệu mới được
nghiên cứu, triển khai tại một số ngân hàng
tiên phong.

Kênh giao tiếp

R.P.A, Machine 
Learning, 

Biometrics, 
Mobility

Ứng dụng trở lý ảo, tư
vấn dịch vụ 24x7 trên
website, contact center,
mạng xã hội, ứng dụng
mobile App

Quy trình

Big Data, R.P.A

Hệ thống giao dịch
trực tuyến, tức thời

Quy trình xử lý tác
nghiệp tự động.

Nền tảng dữ liệu

Cloud, Data Analytics, 
A.I, open API, 
Blockchain…

Kho dữ liệu lớn, thu

thập dữ liệu tự động đa

chiều, kết nối mở.

Phân tích hành vi, thói

quen, thấu hiểu khách

hàng.

Phục vụ ra quyết định,

quản lý rủi ro, tư vấn,

cung cấp SP-DV tự

động, cá nhân hóa…

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN NHS TẠI VIỆT NAM

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam 11



CƠ HỘI, THÁCH THỨC TRONG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ 

* Khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi

* Đảm bảo an ninh mạng và bảo mật dữ liệu

* Nâng cao nhận thức, kỹ năng của khách hàng

* Lựa chọn, đầu tư hiệu quả hạ tầng CNTT

* Tạo lợi thế cạnh tranh

* Đổi mới mô hình quản trị

* Đa dạng hóa, mở rộng sản phẩm, dịch vụ

* Tiếp cận, khai thác dữ liệu

* Gia tăng trải nghiệm KH, hiệu quả hoạt động

THÁCH THỨC

CƠ HỘI

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam 112



2010 2012 2014 2014 2017

Về thanh toán QR code 

chuẩn hóa và chuyển

đổi thẻ từ sang thẻ

chip chuẩn hóa

Về dịch vụ trung gian

thanh toán (TGTT)
Về phát hành, sử dụng

thẻ ngân hàng

Nghiên cứu các vấn đề để

hoàn thiện hành lang

pháp lý cho NH số, Fintech

(eKYC, open API, 

Blockchain…)

Nghị định

101/2012/

NĐ-CP

Luật
NHNN, 

Luật
TCTD

Thông tư
39/2014/TT-

NHNN

Thành lập BCĐ 
Fintech tại

NHNN

Thông tư
19/2014/TT

-NHNN 

PHÁP LÝ CHO NGÂN HÀNG SỐ

Hành lang pháp lý hiện hành tương đối đầy đủ cho thanh toán số... 

2018

QĐ của
NHNN ban 

hành chuẩn
QR Code/thẻ

Chip 

Về hoạt động thanh 

toán KDTM

Về hoạt động thanh toán

của NH, dịch vụ TGTT của

non-banks, quản lý giám

sát hoạt động thanh toán

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam

...Tuy nhiên, thời gian tới, hành lang pháp lý sẽ cần được bổ sung, hoàn thiện để tạo thuận 

lợi hơn cho sự phát triển ngân hàng số.
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• Ban hành mới, sửa đổi, bổ 
sung khung khổ pháp lý 
thích ứng với CMCN 4.0, hỗ 
trợ chuyển đổi số ngân hàng

• Xây dựng Khuôn khổ 
(Regulatory Sandbox)

• Xây dựng, hoàn thiện các hạ
tầng (IBPS, ACH, CIC...)

• Mở rộng hợp tác quốc tế về
Ngân hàng số, Fintech

• Ứng dụng công nghệ số để
tăng cường năng lực quản lý, 
giám sát và nâng cao hiệu
quả hoạt động.

• Xây dựng, triển khai chiến lược
chuyển đổi số tại từng TCTD, ứng
dụng các mô hình kinh doanh mới,
SP-DV sáng tạo.

• Đầu tư hạ tầng CNTT, ứng dụng
công nghệ 4.0 (Data Analytics, A.I,
open API...) để tăng trải nghiệm
KH và nâng cao hiệu quả HĐ.

• Tăng cường quản trị rủi ro an ninh
mạng, bảo vệ bí mật khách hàng.

• Thu hút, giữ chân nhân tài kỹ thuật
số. Đào tạo lại nguồn nhân lực
thích ứng với 4.0.

• Xác định mức độ cạnh tranh-hợp
tác với Fintech/BigTech để có mô
hình kinh doanh thích ứng.

NGÂN HÀNG 
NHÀ NƯỚC NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN TỚI
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NHNN khuyến khích các TCTD xây dựng, triển khai chiến lược chuyển đổi số tại từng 
ngân hàng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào hoạt động nghiệp vụ, thúc đẩy mô 
hình kinh doanh sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác NH- Fintech



Chương trình hành động thực hiện
Nghị Quyết 52-NQ/TW

(i) Xây dựng Nghị định mới về thanh toán

không dùng tiền mặt ; (ii) Xây dựng hướng

dẫn về định danh, xác thực khách hàng

bằng phương thức điện tử (e-KYC); (iii)

Hướng dẫn chi tiết về chia sẻ dữ liệu, bảo

vệ thông tin, dữ liệu khách hàng, phòng

ngừa rủi ro an ninh mạng (cyber security).

Xây dựng Khuôn khổ pháp lý
cho hoạt động ngân hàng số

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ ngành

NH hỗ trợ cung ứng các SP-DV số, chia sẻ dữ liệu số;

Tăng cường tích hợp, kết nối hạ tầng, ứng dụng ngành

ngân hàng với các ngành, lĩnh vực dịch vụ khác để mở

rộng hệ sinh thái số.

Hạ tầng Công nghệ số

GIẢI PHÁP

Xây dựng, ban hành Chương trình Hành

động của ngành Ngân hàng thực hiện

Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

và Nghị quyết của Chính phủ về CMCN 4.0

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam

• Triển khai các nội dung liên quan đến phát triển NH

số, hợp tác NH - Fintech, ứng dụng CNTT trong

khuôn khổ Chiến lược quốc gia về Tài chính toàn

diện.

• Cung ứng dịch vụ ngân hàng an toàn, thuận tiện với

giá cả hợp lý cho người dân chưa có tài khoản NH,

đặc biệt người dân khu vực vùng sâu, vùng xa.

• Chú trọng nâng cao hiểu biết, kỹ năng tài chính.

Chuyển đổi số, phát triển NH Số gắn
với thúc đẩy tài chính toàn diện
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2

1
Đẩy nhanh hoàn thiện Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư,
cho phép chia sẻ, kết nối mở với
các ngành dịch vụ như ngân
hàng, viễn thông, bảo hiểm...

Xây dựng quy định về bảo vệ dữ
liệu người dùng, định danh số;
hoàn thiện quy định bảo mật
giao dịch, an ninh thông tin.

01

02

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng Việt Nam 16



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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Chuyển đổi số tại Ngân hàng Commerzbank
Hành trình số của Ngân hàng Commerzbank
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Các chủ đề kỹ thuật số tại Ngân hàng Commerzbank

1

QUY ĐỊNH VỀ SỐ 

HÓA

CHIẾN LƯỢC 5.0 

CỦA NGÂN HÀNG 

COMMERZBANK

MÔ HÌNH 

CAMPUS 2.0
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Các chủ đề kỹ thuật số tại Ngân hàng Commerzbank

2

QUY ĐỊNH VỀ SỐ 

HÓA

CHIẾN LƯỢC 5.0 

CỦA NGÂN HÀNG 

COMMERZBANK

MÔ HÌNH 

CAMPUS 2.0
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Chỉ thị Dịch vụ Thanh toán 2 (PSD2) – Mục tiêu và Thay đổi

3

Bảo mật

Xác thực khách

hàng chắc chắn

(SCA)

(kể từ tháng 9/2019)

Sự cạnh tranh

Giao diện tài 

khoản mở

(kể từ tháng 9/2019)

Bảo vệ người

tiêu dùng

Cấm phụ phí thẻ 

tín dụng

(kế từ tháng 1/2018)

PSD2
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PSD2 – Tác động và Hạn chế

Các mô hình kinh doanh mới và sự cạnh tranh Giảm tiện lợi đối với người tiêu dùng

Mở dữ liệu ngân hàng Không chuẩn hóa giao diện

Việc mở giao diện ngân hàng nay đang được thúc

đẩy bởi PSD2, hiện đang là một hiệu ứng mới

Các mô hình kinh doanh mới đang có chiều hướng

gia tăng, ví dụ OptioPay

Cạnh tranh sẽ được thúc đẩy bằng việc mở các giao

diện thông tin tài khoản

SCA gây bất tiện cho khách hàng khi họ đăng nhập 

vào nhiều ngân hàng và các Cty FinTechs

Một số hiệu ứng cạnh tranh bị loại bỏ bởi việc này

Thay đổi cách thức mà các ngân hàng và người tiêu

dùng có thể cung cấp hoặc truy cập vào dữ liệu ngân

hàng

Các ngân hàng ít đổi mới phải theo kịp sự đổi mới

công nghệ

Giao diện của ngân hàng khác không hoạt động tốt 

như mong đợi

Không có tiêu chuẩn chính thức về API, dư địa diễn

giải của các ngân hàng gây ra sự phân tán

4

+ -
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Tiền mã hóa đối với BaFin và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)

5

Liệu cơ quan quản lý Châu Âu và Đức có mở cửa cho các loại tiền ảo?

Nguồn: Yves Merch, Thành viên Ban Lãnh đạo ECB, Tuyên bố của BaFin về tiền ảo

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180514.en.html
https://www.fintechconnect.com/https:/www.bafin.de/DE/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_currency_node.html
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Ví dụ về đồng Libra

6

Đi sâu về kinh tế học: các cơ quan quản lý quốc tế đã phản đối đồng Libra vì

làm tổn hại tới chủ quyền của Nhà nước về tiền tệ

Một số tuyên bố về đồng Libra

Olaf Scholz,

Phó Thủ tướng, 

Bộ trưởng Tài

chính Đức

Bruno Le Maire,

Bộ trưởng Tài chính

Pháp

Jens Weidman,

Thống đốc Ngân

hàng Trung ương

Đức

Mike Carney,

Thống đốc Ngân

hàng Trung ương

Anh 

Jerome Powell,

Chủ tịch Cục Dự trữ

Liên bang Hoa Kỳ

Steven Mnuchin, 

Bộ trưởng Ngân

khố Hoa Kỳ

Alfred F. Kelly,

Tổng Giám Đốc

Tập đoàn VISA

“Phát hành tiền tệ không

nằm trong tay một công ty

tư nhân, bởi vì đó là yếu tố

cốt lõi của chủ quyền nhà

nước”

“Giới hạn đỏ đối với

chúng ta đó là đồng Libra

không được chuyển thành

một loại tiền tệ của nhà

nước. Chúng ta không thể

để các công ty […] tập hợp

mọi thuộc tính của các quốc

gia có chủ quyền. “

“Nó có thể làm suy yếu

hoạt động tiền gửi và mô

hình kinh doanh của các

ngân hàng”

“Chúng tôi, Cục Dự trữ

Liên bang Hoa Kỳ, tất cả

các ngân hàng trung ương

và giám sát toàn cầu sẽ có

quy định trực tiếp (về

giám sát).”

“Đồng Libra đã đặt ra các

vấn đề bảo vệ dữ liệu, rửa

tiền, bảo vệ người tiêu

dùng và ổn định tài chính”

“Các nhà cung cấp [...] sẽ

phải thực hiện các biện

pháp tương tự chống rửa

tiền như các tổ chức tài

chính truyền thống. Sẽ

còn rất xa để mạng xã hội

được chính quyền bật đèn

xanh cho đồng Libra.”

“Chúng tôi vừa ký thư không

ràng buộc về dự định tham gia

đồng Libra. Chúng tôi là một

trong, theo tôi là 27, công ty đã

thể hiện sự quan tâm. Vì vậy,

chưa có công ty nào chính

thức tham gia.”

Tiền tệ Chứng khoán

Ví dụ, được giữ tại các ngân hàng ở

Tiền gửi USD

Tiền gửi EUR

Tiền gửi CNY

Tiền gửi GBP

Tiền gửi JPY

Trái phiếu Mỹ 3 

tháng

Trái phiếu Trung

Quốc 1 năm

Trái phiếu Đức

3 tháng

Trái phiếu Anh 3 

tháng

Trái phiếu TIPS 

Mỹ 5 năm

Trái phiếu Pháp

1 tháng
Trái phiếu Ý 1 

tháng

Mỹ

Đức

Nam 

Phi

Brazil

Hồng

Kông

Ví dụ về giỏ đồng Libra Tháng 8/2019
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Các chủ đề kỹ thuật số tại Ngân hàng Commerzbank

7

QUY ĐỊNH VỀ SỐ 

HÓA

CHIẾN LƯỢC 5.0 

CỦA NGÂN HÀNG 

COMMERZBANK

MÔ HÌNH 

CAMPUS 2.0
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Commerzbank 4.0 đã đáng kể dẫn tới

8

Các thành tựu của Commerzbank 4.0

thiết lập tuân thủ vững chắc

giảm chi phí đáng kể

mô hình kinh doanh tập trung

mức vốn hóa lành mạnh

tăng cường số hóa

tăng trưởng mạnh
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Thành phần cơ bản của Commerzbank 4.0 là những thành phần phù hợp

9

Thông tin chính về Commerzbank 4.0 Commerzbank 5.0

Tăng trưởng trên thị trường Đức là

khả thi
Cân bằng với yêu cầu về vốn

Doanh thu hiện là một thách thức Đòn bẩy lợi nhuận của quan hệ khách hàng

Quản lý chi phí thành công Tiếp tục cắt giảm đặt ra yêu cầu đầu tư thêm

Số hóa là yếu tố thành công quan trọng Đầu tư là cần thiết để thúc đẩy tiến độ

Phản hồi tích cực từ khách hàng Mở rộng hơn nữa quan hệ khách hàng
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Commerzbank 5.0 – bước chiến lược tiếp theo

10

Khách hàng doanh nghiệp 

nhỏ và cá nhân (PSBC)

Khách hàng doanh nghiệp

lớn
CNTT & Vận hành

Di động & Cá nhân Lợi nhuận & Tăng trưởng Năng lực & Hiệu quả

Kỹ thuật số – Cá nhân – Có trách nhiệm
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Các công ty đầu tư thuộc Ngân hàng Commerzbank

11

Website Website

Gặt hái kiến thức và công nghệ từ Cty khởi nghiệp

https://main-incubator.com/en/
http://commerzventures.com/
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Các chủ đề kỹ thuật số tại Ngân hàng Commerzbank

12

QUY ĐỊNH VỀ SỐ 

HÓA

CHIẾN LƯỢC 5.0 

CỦA NGÂN HÀNG 

COMMERZBANK

MÔ HÌNH 

CAMPUS 2.0
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Mục tiêu

13

Trong tổ chức cung cấp cụm (cluster), chúng tôi đã tự đặt ra mục tiêu làm cho các giao

dịch ngân hàng trở nên “dễ dàng, tốt hơn và nhanh hơn" cho khách hàng. 

Tại đây, các chuyên gia và bên công nghệ thông tin sẽ làm việc cùng nhau trong một

nhóm với phương pháp làm việc cơ động. 

Điều này cho phép chúng tôi đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn và linh hoạt hơn.

Mô hình 

CAMPUS 2.0
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Campus 2.0 – mô hình cung cấp kỹ thuật số tích hợp của chúng tôi

14

› Tổ chức cung cấp làm tăng đáng kể các lợi ích cho khách

hàng bằng cách tăng cường số lượng sản phẩm đầu ra kỹ

thuật số

› “Khoảng thời gian đưa tới thị trường” nhanh hơn – đẩy

mạnh phát triển phần mềm một cách đáng kể

› Sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn – Nền tảng Công nghệ

Mới (New Technology Foundation) là cơ sở của mô hình

Campus 2.0

Campus 2.0 kết hợp bộ phận kinh doanh và CNTT thành các

nhóm làm việc cơ động
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Mô hình hợp tác

15

Bộ phận kinh doanh trực tiếp

(F/O) là giao diện chính với

khách hàng. Các ý tưởng/yêu

cầu đối với cluster được tạo ra ở 

bộ phận này.

Các chức năng trung tâm đóng

vai trò đưa ra tiêu chuẩn và

chịu trách nhiệm cuối cùng về

nội dung của các chủ đề. Các

đơn vị quản lý bán hàng trung

tâm như Quản lý Bán hàng trong

phân khúc Khách hàng Doanh

nghiệp sẽ điều phối nhu cầu

của các đối tượng mục tiêu.

Các cụm (clusters) chịu trách

nhiệm về hệ thống/sản phẩm/ 

quy trình CNTT được giao và

điều phối các yêu cầu trong tổ

chức phân phối trên cơ sở đầu-

cuối.

Các Trung tâm vận hành

chịu trách nhiệm đảm bảo

các quy trình thanh toán và

tác nghiệp, đồng thời điều

phối và thu xếp các ý 

tưởng/yêu cầu từ Trung

tâm vận hành và chịu trách

nhiệm về chi phí.

Bộ phận

kinh doanh

trực tiếp

(Front 

Office)

Các

phòng

ban/chức

năng

trung tâm

Tổ chức

cung ứng

cụm (cluster)

Trung tâm

vận hành
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Khung quy trình giản hóa trong phát triển (Scrum process)

16

Lên kế hoạch CV 

(sprint planning)

Rà soát công việc, ra giải pháp cho sprint tiếp theo (sprint retrospective)

Nhu cầu SP

(product backlog)

Chuỗi quy trình lặp lại (sprint)

Ý tưởng

(vision)

Nhu cầu CV 

(sprint backlog)

Hội ý nhanh

(daily scrum)

Vision: ý tưởng

Product backlog: nhu cầu sản phẩm

Sprint backlog: nhu cầu quy trình công việc

Sprint planning: lên kế hoạch xác định công việc cần hoàn thành

Sprint: chuỗi các quy trình lặp lại để PTSP

Daily scrum: hội ý nhanh hàng ngày để trao đổi công việc giữa đội phát triển

Sprint retrospective: rà soát công việc đã làm, đưa ra giải pháp cho sprint tiếp theo

Hoàn thiện SP 

bàn giao

(deliverable 

product increment
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Thách thức trong Chuyển đổi số

17

› Định hình lại không gian

làm việc cho 6.000 nhân

viên

› Thách thức khi lôi kéo tất

cả các nhân viên vào hành

trình chuyển đổi

› Vẫn còn các hệ thống kế

thừa đang được sử dụng

và vẫn còn cần.

› Chuyển các hệ thống

sang hệ thống đám mây

là thách thức, do các quy

định của Quy chế về bảo

vệ dữ liệu chung của EU 

(GDPR)

› Nhiều nhân viên có

thêm trách nhiệm mới

› Bớt trật tự thứ hạng về

quản lý, lãnh đạo, tự

chủ/tự kiểm soát nhiều

hơn

CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC VĂN HÓA
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Một số sáng kiến để vượt qua những thách thức chính

18

#DLC: Thử thách Lãnh đạo Kỹ thuật số là một khóa đào tạo kéo dài vài tháng dành cho cấp lãnh

đạo Commerzbank nhằm giúp họ trở thành những nhà lãnh đạo kỹ thuật số
1.

Các phiên MyFail (Thất bại của tôi) là một chuỗi sự kiện tại Đức nhằm thúc đẩy Văn hóa Thất bại

và sự cởi mở khi nói về những sai lầm
2.

3. Các nhân viên Campus 1.0 hiện đang là nhân tố lan tỏa trong tổ chức

4.
Các khóa học Scrum Master and Product Owner nhằm giúp nhân viên đáp ứng được phương pháp

làm việc cơ động

5. Chương trình IDDP Traineeship giúp có được những nhân viên trẻ am hiểu công nghệ

6.
Nền tảng Công nghệ là một phần quan trọng trong tổ chức mô hình Campus 2.0, chịu trách nhiệm

về các công nghệ chính như API và Cloud
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Miễn trừ trách nhiệm

19

Thông báo quan trọng

Tài liệu này là thông tin khách hàng dựa trên Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Đức.

Thông tin trong tài liệu này được tổng hợp chỉ cho mục đích thông tin. Tài liệu này không cấu thành tư vấn đầu tư cá nhân, đề nghị hoặc chào mời

mua chứng khoán hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào khác liên quan. Tài liệu này không dự định và

cũng không thể thay thế việc đưa ra lời khuyên đầu tư phù hợp với hoàn cảnh của từng khách hàng cá nhân.

Thuế thực tế được phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của khách hàng và có thể bị thay đổi trong tương lai. Ngân hàng Commerzbank AG không

cung cấp tư vấn về pháp lý, bảng cân đối và/ hoặc thuế.

Ấn phẩm này không được sao chép hay phổ biến mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ngân hàng Commerzbank.

© Commerzbank AG 2019. Bảo lưu mọi quyền.



Tháng 10/2019

CHUYỂN ĐỔI NGÂN HÀNG SỐ

1

1



Ngân hàng số là sự thay đổi tất yếu nhằm đáp
ứng sự thay đổi kỳ vọng của khách hàng, được
hỗ trợ bởi những đột phá trong công nghệ.

Ngân hàng Số cũng thể hiện sự chuyển đổi từ
việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách
truyền thống sang không gian số hóa và trực
tuyến.

2

Ngân hàng Số là gì? 



Chuyển đổi Ngân hàng số

Chuyển

đổi Ngân

hàng số

2019 là

năm chiến

lược về

chuyển đổi

số

Ngân hàng

đứng đầu

về chuyển

đổi số

3

Đa dạng hoá sản phẩm

dịnh vụ

Mở rộng kênh bán

Tăng cường quản trị rủi ro

Nâng cao chất lượng dịch

vụ

Giảm chi phí, tăng hiệu quả

Nâng cao trải nghiệm khách

hàng



Các tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ giao dịch trên kênh số

2

Đứng đầu về hiệu quả vận hành

3

Nền tảng hạ tầng số hiện đại

4

Số lượng khách hàng sử dung dịch vụ số

1



Nguyên tắc thực hiện

5

- Lấy khách hàng làm trọng tâm trong các sáng kiến chuyển đổi số nhằm đem lại giá trị cho

khách hàng là bí quyết thành công;

- Phát triển song song năng lực nền tảng và xây dựng trải nghiệm khách hàng - chủ động thay đổi

trải nghiệm khách hàng ngay tại thời điểm hiện tại không chờ đợi triển khai xây dựng các năng

lực nền tảng;

- Coi hành động là yếu tố quan trọng: xúc tiến triển khai ngay lập tức với những năng lực và

nguồn lực hiện có, không chờ đợi và dành quá nhiều thời gian cho công tác lập kế hoạch;

- Tập trung triển khai điểm đối với phân khúc khách hàng được lựa chọn, thay vì thay đổi toàn

diện; ra mắt sản phẩm ngay và nâng cao trải nghiệm liên tục;

- Linh hoạt trong các cấu phần giao tiếp với khách hàng và phản ứng nhanh với nhu cầu của thị

trường;

- Cải thiện năng lực nền tảng số một cách liên tục: đầu tư xây dựng và tận dụng để nâng cao

trải nghiệm khách hàng.



Phạm vi thực hiện
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Đánh giá hiện trạng của VCB1 Xác định Chuyển đổi2 Triển khai Chuyển đổi3

1.1 

Nghiên 

cứu thị 

trường 
Ngân 

hàng số
toàn cầu

1.2 

Nghiên 

cứu thị 

trường 

Ngân 

hàng số 
Việt Nam

1.3 Đánh giá 

hiện trạng 

Ngân hàng 

số của VCB 

theo Khung 
BXT:

Kinh doanh, 

Trải nghiệm, 

Công nghệ

1.4 Các lựa 

chọn ngân 

hàng số  

cho VCB

2.2 Phạm vi 

sản phẩm và 
phân khúc

2.3 Đánh giá 

khoảng 

trống thiết 

kế công 
nghệ

2.5 Xây 

dựng 

Lộ trình 
chuyển đổi

3.2 Lựa chọn 

(các) đối tác
công nghệ

2.1 Thiết kế 

mô hình 

ngân hàng 
số 

K
in

h
 d

o
a

n
h

T
rả

i 
n

g
h

iệ
m

 
C

ô
n

g
 n

g
h

ệ

3.1 Xây dựng PMO Chuyển 

đổi và khởi động 
TT Ngân hàng số

Mục tiêu:

Hiểu rõ cơ hội thị trường và các lựa chọn cho VCB.

Mục tiêu:

Thiết kế phương pháp tiếp cận của VCB để nắm bắt cơ 

hội thị trường.

Mục tiêu:

Xây dựng năng lực triển khai.

2.4 Vai trò
của TT 
Ngân

hàng số
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What is 

Digital?

T Công nghệ

T1 Trải nghiệm kênh hợp nhất

• Tương tác với khách hàng

• Dịch vụ số

• Nhận thức và phân tích về khách hàng

T2  Tích hợp & Dữ liệu

• Các hệ thống mở/Giao tiếp API
• Sắp xếp các micro service
• Năng lực về dữ liệu và phân tích

T3 Hệ thống lõi & Báo cáo

• Nền tảng ngân hàng lõi thế hệ thứ 3

• Kiến trúc mở dựa trên dịch vụ

• Xử lý và báo cáo thời gian thực

B Kinh doanh

B1 Chiến lược Khách hàng

• Phân khúc khách hàng

• Phạm vi sản phẩm

• Đề xuất giá trị cho khách hàng

B2 Nguồn nhân lực số

• Phát triển năng lực số  

• Quản lý/Chiến lược Nhân tài

• Cơ cấu tổ chức

B3 Mô hình hoạt động kinh doanh

• Các quy trình số 

• Hiệu quả hoạt động
• Tự động hóa/Quản lý Quy trình Nghiệp vụ 

(BPM)/Tự động hóa qui trình (RPA)

X Trải nghiệm

X1 Trải nghiệm của Khách hàng

• Xây dựng hành trình khách hàng

• Xây dựng tình huống người dùng

• Thiết kế trải nghiệm

X2 Trải nghiệm của nhân viên

• Xây dựng hành trình của nhân viên

• Xây dựng tình huống người dùng

• Thiết kế trải nghiệm

X3 Tiếp thị & Thương hiệu

• Phát triển năng lực tiếp thị cần thiết

• Các biện pháp tiếp thị dựa trên đánh giá chi tiết

Năng lực triển khai

E1 Quy định, quản trị rủi ro và tuân thủ

E2 Phát triển linh 

hoạt và liên tục

E4 Kiến trúc kinh 

doanh & Kỹ thuật
E5 Quản trị 

thay đổi

E6 Quản trị

chương trình

E3 Mô hình 

đối tác
E7 An ninh mạng

7

Hướng tiếp cận
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Khung đánh giá xếp hạng mức độ trưởng thành về số hoá
(tuỳ theo từng đơn vị)

Phân tán (Fragmented) – Các năng lực Ngân hàng số không có hoặc có nhưng bị phân tán và không được lập

kế hoạch khai thác và sử dụng theo Khung Ngân hàng số 1.0
1

2

3

4

5

Mới nổi (Emerging) – Các năng lực Ngân hàng số đáp ứng theo Khung Ngân hàng số 1.0

Đang phát triển (Developing) - Các năng lực Ngân hàng số có đầy đủ nhưng chỉ khai thác hiệu quả một 

phần và phù hợp với các thực tiễn tốt trên toàn cầu theo Khung Ngân hàng số 2.0

Trưởng thành (Mature) – Các năng lực Ngân hàng số có đầy đủ và khai thác hiệu quả phần lớn và phù

hợp với các thực tiễn tốt trên toàn cầu theo Khung Ngân hàng số 3.0

Dẫn đầu (Leading) - Khả năng Ngân hàng số đáp ứng theo tiêu chuẩn toàn cầu, được khai thác và liên

kết với các khả năng khác của VCB, liên tục được tinh chỉnh theo nhu cầu của khách hàng dựa trên

Khung ngân hàng số 3.0

Digital 

Bank 1.0

Digital 

Bank 2.0

Digital 

Bank 3.0
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VCB đã thực hiện những bước đầu trên hành trình chuyển
đổi ngân hàng số

Tập trung vào các dịch vụ Front-end

▪ Tập trung vào việc cung cấp các trải nghiệm

người dùng front-end đối với các sản phẩm dịch

vụ hiện tại như thanh toán, chuyển tiền, xem số

dư, … dựa trên ứng dụng cài đặt (APP based)

▪ Thu hút khách hàng thông qua một số sản phẩm

chính và có thể mở tài khoản liền mạch trên các

kênh kỹ thuật số (vd: mở tài khoản tiết kiệm trên

IB)

▪ Các dịch vụ và giao dịch cung cấp giới hạn bởi

công nghệ hiện tại (chưa có tự động hóa các

dịch vụ ngân hàng số từ đầu tới cuối) (end-to-

end digital automation)

▪

Kết nối Khách hàng vượt trội,

Phương thức làm việc và công nghệ hiện đại

▪ Ngân hàng số sẽ chiếm lĩnh thị trường nhờ sự kết nối vượt

trội với khách hàng và khả năng định hướng hành vi cũng

như nhu cầu sử dụng của khách hàng

▪ Tạo sự kết nối với hệ sinh thái khách hàng để dẫn dắt

hành vi và nhu cầu của khách hàng, cả trước và sau khi

sử dụng dịch vụ của ngân hàng

▪ Chủ động theo dõi mức độ tham gia của khách hàng để

thúc đẩy các cuộc tiếp xúc trao đổi phù hợp với khách

hàng vào đúng thời điểm

▪ Tích hợp các trải nghiệm về mặt vật lý và kỹ thuật số ví dụ

như kết nối trải nghiệm từ ứng dụng trên điện thoại tới trải

nghiệm tại chi nhánh

▪ Sử dụng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy hiệu

quả và trải nghiệm của khách hàng

▪ Cho phép thực hiện toàn bộ các giao dịch số và dịch vụ số

để tăng sự tiện lợi cũng như giảm chi phí phục vụ.

Ngân hàng Mở

▪ Một mô hình hợp tác trong đó các ngân hàng tìm 

cách xây dựng hoặc tích hợp một hệ sinh thái với 

các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ và 

các thiết bị để thúc đẩy việc tạo và trao đổi dịch vụ 

mà mọi người đều có thể nắm bắt giá trị

▪ Có khả năng mở ra một hệ sinh thái dịch vụ tài 

chính hoàn toàn mới, trong đó vai trò của các ngân 

hàng có thể thay đổi rõ rệt, ví dụ: trở thành nhà 

cung cấp nền tảng cho dịch vụ White-Labelling 

(một sản phẩm tiếp thị số cho phép đổi thương 

hiệu, định giá lại và bán lại dưới thương hiệu của 

riêng bạn)/ nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ 

bổ sung cho cơ sở khách hàng lớn hơn

▪ Những thách thức cụ thể sẽ thay đổi theo địa lý, 

được xác định chủ yếu bởi sự phát triển của các 

chế độ pháp lý xung quanh việc quản trị dữ liệu

Ngân hàng số 3.0

Ngân hàng số 1.0

Ngân hàng số 2.0
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Mô hình NH Số - “số hóa những gì” ● Mô tả phương pháp tiếp cận số hóa tổng quan của ngân hàng, 

mục tiêu và nội dung chiến lược

● Xây dựng phương thức và các khu vực cần số hóa trên toàn

hàng

● Xây dựng chiến lược số dài hạn, ngắn hạn, và KPI

● Mô tả kiến trúc và mô hình hoạt động tương lai

● Thể hiện rõ các năng lực số trong tổ chức

● Quản trị Số trên toàn hàng

Hỗ trợ 
Triển khai

TTNHS - “cách thức thực thi”
● Tổng hợp năng lực triển khai số

● Đưa ra quy trình phối hợp cần thiết cho công tác triển khai số

giữa TT NH Số và các đơn vị khác trên toàn hàng như bán lẻ, 

bán buôn, vận hành, CNTT, quản trị rủi ro.

● Phối hợp giữa các đơn vị, ứng dụng cách thức làm việc Agile, 

thúc đẩy sự thay đổi trên toàn hàng

● Cần điều chỉnh phù hợp với mô hình lựa chọn

Mô hình Ngân hàng số và Trung tâm Ngân hàng số



Nghiên cứu toàn
cầu

“Chúng ta có thể học được
gì từ thế giới”

Nghiên cứu thị
trường trong

nước
“Những gì đang xảy ra tại

Việt Nam?”

Đánh giá hiện
trạng

“Khởi điểm của
Vietcombank ở đâu?”

Các yếu tổ đầu vào để đưa ra các lựa chọn

• Các ngân hàng số chia thành 5 phân loại đặc trưng nhưng chỉ có 2 phân loại

các thể áp dụng với Vietcombank là Ngân hàng Số Độc lậpi và Số hóa Kênh

Hợp nhất

• Nhiều ngân hàng trên thế giới lựa chọn chiến lược thực hiện song song cả hai

cách trên

• Những trường hợp thành công nhất đã tiến tới Ngân hàng số 2.0, một số ngân

hàng số mới thậm chí đạt mức Ngân hàng số 3.0

Các yếu tố đầu vào để đưa ra các lựa chọn

• Hầu hết các ngân hàng ở Việt Nam đang còn ở mức Ngân hàng Số 1.0

• Thời gian đưa ngân hàng số ra thị trường rất quan trọng khi mà các ngân hàng

và fintech đang đầu tư rất nhiều vào thị trường trong nước

• Có một nhóm khách hàng trẻ, đang phát triển đang đòi hỏi dịch vụ ngân hàng số

• Tại Việt Nam đa số các triển khai thuộc hai nhóm phân loại đặc trưng Huy động

Tiền gửi Số và Số hóa Kênh Hợp nhất

Các yếu tố đầu vào để đưa ra các lựa chọn

• Với hiện trạng hiện nay, VCB có thể cung cấp các dịch vụ Ngân hàng Số 1.0

• Ngân hàng đang thực hiện một chương trình lớn nhằm giải quyết các khoảng

cách về công nghệ và chiến lược kinh doanh

• Mô hình vận hành ngân hàng số và văn hóa số là hai thách thức cản trở lớn

nhất

• Các năng lực cải thiện trải nghiệm và số hóa kênh đang không hiện hữu tại

ngân hàng mà được thuê mua bên ngoài

Các lựa
chọn Mô

hình Ngân
hàng Số

● Thời gian ra thị

trường là yếu tố

chủ chốt cho mọi

lựa chọn

● Do điều kiện của

thị trường, VCB 

cần có những

thành quả kinh

doanh bền vững

● Kinh nghiệm toàn

cầu và nội địa cho

thấy phân loại đặc

trưng Đơn vị Dẫn

đầu không khả thi

● Chuyển đổi văn

hóa là điều cần

quan tâm lớn nhất

của VCB

● Lựa chọn nào

cũng cần phối

hợp với các sáng

kiến sẵn có của

VCB 
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Yếu tố đầu vào lựa chọn Mô hình ngân hàng số
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LỰA CHỌN 1 - NGÂN 
HÀNG SỐ MỚI

Hướng tới thành lập một ngân hàng số mới, tách biệt và tập trung vào thị phần mục tiêu
cụ thể với các định vị giá trị khách hàng cụ thể thông qua thành lập một ngân hàng (số) 
riêng biệt. Ngân hàng này sẽ có mô hình hoạt động và kiến trúc riêng biệt, ảnh hưởng tối
thiểu bởi các năng lực hiện tại. Thông thường ra mắt với sản phẩm dịch vụ hạn chế (ví dụ: 
dịch vụ bán lẻ cơ bản, tập trung vào tiền gửi, thanh toán hoặc cho vay) và phát triển trên
nền tảng này.

Lựa chọn Mô tả Điển hình

LỰA CHỌN 2 - SỐ HÓA 
NGÂN HÀNG

Xây dựng trên nền tảng chiến lược kênh hợp nhất, hỗ trợ trải nghiệm khách hàng đồng
nhất trên các kênh. Ngân hàng số kênh hợp nhất sẽ hỗ trợ tương tác trên nhiều điểm
tương tác khách hàng, ghi nhận nhiều thông tin, thấu hiểu khách hàng, tương tác được cá
nhân hóa và tối ưu. Mô hình này cũng tập trung hướng khách hàng tới mô hình vận hành
“digital first”, giảm thiểu tương tác vật lý tới thời điểm mang lại giá trị hoặc bắt buộc bởi
cơ quan quản lý nhà nước trên nền tảng mô hình vận hành xử lý thẳng.

LỰA CHỌN 3 -
PHƯƠNG ÁN 

TỔNG LỰC

Phương pháp tiếp cận tổng hợp của lựa chọn (1) và (2) thông qua thiết lập một ngân hàng
số mới áp dụng với một thị phần, định vị giá trị khách hàng cụ thể, ngay trong thời điểm
xây dựng. Phương án này chuyển đổi năng lực hiện tại của ngân hàng sang hỗ trợ mô hình
số hóa kênh hợp nhất. Cả hai sáng kiến này vận hành song song, đảm bảo tối ưu hóa giá trị
kinh doanh và thời gian ra thị trường. Các năng lực vận hành được chia sẻ bao gồm hệ
thống ngân hàng lõi, kiến trúc báo cáo… trong khi bộ phận tiếp cận khách hàng của hai
sáng kiến rất khác biệt.

Các mô hình đề xuất



Mô hình Ngân hàng Số được lựa chọn tập trung vào các động lực chuyển 
đổi chiến lược…
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Đa dạng các sản phẩm và
dịch vụ ngân hàng

Mở rộng quy mô
bán hàng và phân phối

Quản lý rủi ro 

nghiêm ngặt hơn

Chất lượng dịch vụ 

tốt hơn

Hoạt động kinh doanh đạt
hiệu quả cao với

chi phí thấp

Dẫn đầu thị trường

Trải nghiệm khách 

hàng được cải thiện

Lựa chọn
Số hóa ngân hàng

Bổ trợ
Sản phẩm/ dịch vụ 
bổ sung cho phân 
khúc khách hàng 

được chọn

NHỮNG ĐỘNG LỰC CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ CỦA VCB
NHỮNG ĐỘNG LỰC CHUYỂN ĐỔI 

KHÁC CỦA VCB

Trở thành ngân hàng số 3.0 
trong thời gian ngắn

GIÚP TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG

G
IÚ

P
 T

R
IỂ

N
 K

H
A

I T
H

À
N

H
 C

Ô
N

G

CƠ CẤU
TỔ CHỨC

NGUỒN LỰC
ĐẦU TƯ

QUAN HỆ 
ĐỐI TÁC

CẢI TIẾN
CÔNG NGHỆ

THAY ĐỔI
VĂN HÓA

HƯỚNG 
KHÁCH HÀNG 



HƯỚNG 
KHÁCH HÀNG

CẢI TIẾN
CÔNG NGHỆ

Lựa chọn
Số hóa ngân hàng

Phương pháp tiếp cận này tập trung cải thiện các năng lực hiện có của ngân hàng để tạo cơ sở xây dựng mô hình số hoá kênh hợp nhất. Mô hình này 
được phát triển theo chiến lược đa kênh, đồng thời cho phép khách hàng có được trải nghiệm đồng nhất trên tất cả các kênh phân phối. Mô hình này 
cũng giúp ngân hàng tiếp cận khách hàng sâu sát hơn tại mọi điểm tương tác, từ đó nắm bắt ý định, ghi nhận mong muốn của khách hàng, tùy biến và 
tối ưu hiệu quả của các phiên tương tác. Thông qua các thay đổi về mặt công nghệ, cơ sở hạ tầng của nhóm back office và tác nghiệp được số hóa 
nhằm hỗ trợ lộ trình chuyển đổi của nhóm front end một cách tốt nhất. Nói cách khác, lựa chọn mô hình ngân hàng số 2.0 chú trọng vào việc chuyển 
đổi ngân hàng hiện tại để cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

CÁC BIỆN PHÁP CẦN THỰC HIỆN ĐỂ XÂY DỰNG
MÔ HÌNH NGÂN HÀNG SỐ VCB

Bổ trợ
Sản phẩm/ dịch vụ bổ 

sung 

Đây là cấu phần bổ trợ cho việc số hóa ngân hàng hiện tại, bằng các bổ sung thêm các sản phẩm và/hoặc dịch vụ số mới nhằm đáp ứng nhu cầu khách
hàng ở các phân khúc mà các sản phẩm ngân và dịch vụ ngân hàng truyển thống chưa đáp ứng được. Các sản phẩm/ dịch vụ có thể được xây dựng, 
phân phối và tích hợp giữa hạ tầng kiến trúc CNTT tương lai và hiện tại. Thông qua các sản phẩm và dịch vụ số mới với sức lan tỏa rộng, VCB có thể
mở rộng thương hiệu số của mình và tăng độ nhận diện thương hiệu tại thị trường Việt Nam, đồng thời tiếp tục tự phát triển hoặc hợp tác với các đối
tác đưa ra các sản phẩm và dịch vụ khác biệt để ra thị trường.

CƠ CẤU TỔ CHỨC NGUỒN LỰC
ĐẦU TƯ

QUAN HỆ
ĐỐI TÁC

THAY ĐỔI 
VĂN HÓA
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Mô hình đề xuất lựa chọn



Tận dụng các sản phẩm/dịch vụ số hóa mới, 
mang tính sáng tạo và khác biệt, có sức lan 
tỏa nhanh để tăng nhận dạng thương hiệu 

số của VCB trên thị trường

Thực hiện các thay đổi cần thiết về mặt văn 
hóa bằng việc huy động đội ngũ cán bộ 

riêng biệt từ VCB để 
thiết kế và xác định 

Sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP)

Một sản phẩm được xây dựng bởi cộng 
đồng người Việt Nam, các nhu cầu chưa thể 
đáp ứng được bằng các sản phẩm / dịch vụ 
ngân hàng truyền thống cho một vài phân 

khúc cụ thể

CÁC SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ BỔ SUNG

15

Sản phẩm/dịch vụ bổ sung



▪ Tự xây dựng chiến lược và lộ trình số hóa

▪ Chịu trách nhiệm thực hiện (thiết kế và triển 

khai) để thực hiện các chức năng một cách độc 

lập (thí dụ như tự điều phối với CNTT hoặc các 
đơn vị triển khai nhỏ “mini-factory”)

▪ Dựa vào các nguồn lực toàn hàng để có được sự 

hỗ trợ về CNTT, nhân lực, v.v… 

▪ Xây dựng lộ trình số hóa của riêng mình, trong 

khuôn khổ chiến lược toàn hàng, theo tiến độ 

và mục tiêu đặt ra bởi trung tâm đổi mới sáng 

tạo

▪ Tự thực hiện triển khai lộ trình số hóa, tận dụng 

một số năng lực đặc biệt từ trung tâm đổi mới 

sáng tạo, theo các tiêu chuẩn, thông lệ và 

phương pháp do trung tâm này đề ra.

▪ Tuân theo chiến lược và lộ trình số hóa toàn 

hàng

▪ Xây dựng và quản lý việc vận hành dịch vụ cho 

các sản phẩm và dịch vụ mới

▪ Quản lý chi phí và vị trí chiến lược

▪ Làm chủ trong việc triển khai các sáng kiến số 

hóa, dựa trên các nguồn lực đặc biệt từ phía 

trung tâm năng lực

Trung tâm năng lực tập trungTrung tâm đổi mới sáng tạo (COE)

Cơ cấu

Các NH đã triển 

khai

Vai trò của TT
Ngân hàng Số

▪ Xây dựng chiến lược số hóa và các thứ tự ưu 

tiên trên toàn hàng

▪ Xây dựng và quản lý các giải pháp số hóa cho 

các đơn vị kinh doanh một các tập trung như một 

“công xưởng số”

▪ Xây dựng chiến lược, các định mức mục tiêu, 

các tiêu chuẩn liên quan đến chuyển đổi số

trên toàn hàng

▪ Triển khai các năng lực số hóa đặc biệt đến

các đơn vị, phòng/ban theo yêu cầu của các

đơn vị này

▪ Tập trung chủ yếu vào đổi mới sáng tạo

▪ Đưa ra các chỉ dẫn và quản lý thông qua các 

tương tác không bắt buộc

▪ Định nghĩa các quy trình lập kế hoạch

Vai trò của các

đơn vị

Trung tâm điều phối
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Mô hình Trung tâm Ngân hàng số
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LỰA CHỌN 1 -
NGÂN HÀNG SỐ 

MỚI

Các lựa chọn

LỰA CHỌN 2 - SỐ 
HÓA 

NGÂN HÀNG

LỰA CHỌN 3 -
PHƯƠNG ÁN 

TỔNG LỰC

Các lựa chọn TT NH Số

Centralized across BUs
(Digital Factory)

Center of Excellence (CoE) 

Within individual BUs

Centralized across BUs
(Digital Factory)

Centralized across BUs
(Digital Factory)

Center of Excellence (CoE) 

Thành lập một Ngân hàng Số mới, tách biệt sẽ cần một mô hình hoạt động 
tổng quát hơn với quy mô nhỏ hơn, đáp ứng yêu cầu về thời gian ra thị 
trường của sản phẩm, đồng thời xây dựng nền tảng công nghệ mới và cách 
thức làm việc mới trong môi trường số, giảm thiểu ảnh hưởng từ các năng lực 
và vận hành hiện tại.

Đây là phương pháp tiếp cận đa kênh, cung cấp trải nghiệm khách hàng 
liên tục và đồng nhất, trú trọng chuyển đổi công nghệ và vận hành. TT 
Ngân hàng Số góp phần hỗ trợ toàn hàng nắm bắt và thích ứng với văn hóa 
số, năng lực số và cách thức làm việc mới.

Kết hợp thiết lập một ngân hàng số mới và số hóa các mảng vận 
hành hiện tại của ngân hàng là phương án tổng hợp đem lại kết quả 
tối ưu, ví dụ: lựa chọn quản lý tập trung nhiều đơn vị có thể được 
áp dụng với ngân hàng số mới, hỗ trợ vận hành linh hoạt và không 
phân tán cục bộ.  Trong khi một trong ba lựa chọn TT NH Số đều có 
thể được áp dụng nhằm số hóa ngân hàng hiện tại, phụ thuộc vào 
mục tiêu và định hướng của VCB tại từng thời điểm.

Các lựa chọn Trung tâm Ngân hàng số tương ứng với lựa chọn

mô hình Chuyển đổi Ngân hàng số



Tham gia thực hiện các sáng kiến chuyển đổi Số

2

Đổi mới sáng tạo

3

Xây dựng năng lực chuyển đổi số

4

Chiến lược và lộ trình chuyển đổi số

1

Tham gia thúc đẩy văn hóa chuyển đổi số

5
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Trung tâm Ngân hàng số



Cloud / Technology
2

Sandbox
3

License

4

eKYC / AML
1

Fintech
5

19

Chính sách là một yếu tố quan trọng trong quá trình

chuyển đổi Ngân hàng số

Security
6



eKYC / AML
1

20

Chính sách (1)

Chính sách/ khung chính sách để các ngân hàng đưa ra quy trình thực hiện liên quan trong suốt cả quá 

trình từ lần đầu cho đến khi khách hàng giao dịch với ngân hàng;

Chính sách và thủ tục nhận diện khách hàng cần linh hoạt và hỗ trợ công tác cung cấp dịch vụ cho 

khách hàng nhanh nhất mà đảm bảo các yếu tố về an ninh bảo mật và phòng chống rửa tiền;

Quy trình và chính sách bao gồm cả quy trình nội bộ (căn cứ trên quy định của cơ quan chủ quản) để 

nhận dạng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ của Ngân hàng;

Chức năng kiểm soát và tuân thủ phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế;



Cloud / Technology
2
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Chính sách (2)

Có chính sách Phân loại dữ liệu phù hợp nhằm giúp các đơn vị triển khai có thể ứng dụng xu thế mới;

Đưa ra tính mở trong việc lựa chọn và đánh giá khả năng lưu dữ liệu trên cloud dựa trên Phân loại dữ 

liệu cá nhân/dữ liệu khách hàng;

Ban hành các khung chính sách phù hợp cho các Ngân hàng cho việc triển khai các chính sách và quy 

trình nội bộ liên quan đến lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu và truyền nhận dữ liệu;

Việc lưu trữ dữ liệu hoặc một phần dữ liệu trên cloud cũng đòi hỏi các quy trình, quy định tương ứng đối 

với công tác quản lý và xử lý dữ liệu;

Việc ban hành hành lang chính sách phù hợp (tương ứng với các loại cloud) sẽ giúp cho các doanh 

nghiệm thuận tiên trong việc triển khai và ứng dụng các công nghệ cloud computing.



Sandbox
3

22

Chính sách (3)

Chính sách, quy trình liên quan đến thử nghiệm công nghệ mới dưới sự quản lý và giám sát của các cơ 

quan quản lý nhà nước;

Chính sách đảm bảo phù hợp cho cả các Ngân hàng và các Fintech: môi trường để hoàn thiện các giải 

pháp tài chính ngân hàng, đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với nhu cầu của thị trường cũng như của 

khách hàng

Ban hành và đưa ra bộ tiêu chuẩn (standards) về các loại sandbox phù hợp với Luật của Việt Nam cũng 

như ngành ngân hàng tài chính tại Việt Nam;

Việc thử nghiệm cũng giúp tạo khuôn khổ cho việc giám sát và quản lý để tránh các trường hợp cạnh 

tranh không lành mạnh hay vi phạm pháp luật;



License

4
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Chính sách (4)

Việc cấp phát license tạo cơ chế chính sách và động lực cho việc thành lập ngân hàng số mới;

Cần đưa ra danh sách phân loại các licenses và các quy trình cấp phép tương ứng phù hợp nhằm giúp 

các đơn vị có thể lựa chọn theo từng giai đoạn;

Phù hợp để tạo động lực và khuyên khích các mô hình Ngân hàng số hiện đại (no-branch /no-face2face-

contact bank) dựa trên các tiêu chuẩn, chính sách bảo mật liên quan (eKYC, AML, security);

Quy trình, chính sách mang tính mở nhằm khuyền khích các Ngân hàng và các tổ chức ngoài ngân 

hàng;

Ban hành và cung cấp tiêu chuẩn, các nguyên tắc đánh giá để các đơn vị tham khảo và lên kế hoạch 

thực hiện.



Fintech
5
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Chính sách (5)

Có văn bản quản lý của cơ quan nhà nước với các công ty Fintech hoạt động trong lĩnh vực để tránh 

xung đột lợi ích giữa các bên;

Các chính sách, quy định đảm bảo thúc đâỷ sự hợp tác cùng có lợi giữa các ngân hàng và các công ty 

Fintech

Đưa ra cơ chế cho các Fintech tham gia cùng với bank có cần giấy phép hoạt động và hoạt động trong 

phạm vi nào;

Có chính sách để khuyến khích, thúc đẩy tính đổi mới và sáng tạo của các công ty Fintech; áp dụng phù 

hợp chính sách và quy định liên quan đến Sandbox.
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Chính sách (6)

Security
6

Công nghệ mới và sự thay đổi nhanh về công nghệ đòi hỏi chính sách an toàn bảo mật phù hợp;

Chính sách và các định hướng về an toàn bảo mât bao gồm từ bảo mật cơ sở dữ liệu và thông tin; bảo 

mật khi áp dụng eKYC, ứng dụng cloud rộng rãi;

Tận dụng các tiêu chuẩn về an ninh bảo mật, ví dụ ISO/IEC 27001:2013,  ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 

(được sử dụng liên quan đến các yêu cầu về cloud cho cả đơn vị cung cấp và sử dụng)

Chính sách phù hợp khi có sự tham gia của Fintech và/hoặc có sự kết hợp giữa các Fintech và ngân 

hàng ;

Chính sách cũng đề cập đến công tác quản lý rủi ro khi đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh 

chóng.
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Việc đưa ra các chính sách nhanh chóng và phù hợp nhằm giúp:

- Các ngân hàng, tổ chức tài chính đầy nhanh, mạnh quá trình số hoá và chuyển đổi số;

- Các Ngân hàng, các tổ chức tài chính và các công ty Fintech trong việc định hướng

lựa chọn mô hình ngân hàng số, mô hình số hoá và chuyển đổi số;

- Giảm thiểu rủi ro và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng nhanh chóng, hướng

tới khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm….

Chính sách là một yếu tố quan trọng trong quá trình

chuyển đổi Ngân hàng số



Trân trọng cám ơn!
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