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ài viết nghiên cứu các ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) trong kinh doanh ngân hàng, trong
đó lý giải rõ tính năng và tiện ích trong việc ứng dụng các công nghê Fintech phổ biến như Điện
toán đám mây (Cloud Computing), Robot và Trí tuệ nhân tạo (Robot and AI); Dữ liệu lớn (BigData) và
Internet kết nối vạn vật (Internet of Things); công nghệ chuỗi khối Blockchain; và Giao diện chương trình
ứng dụng (API- Application Programming Interfaces). Nghiên cứu cho thấy các ngân hàng Việt Nam cũng
đang bắt đầu hướng đến áp dụng các nền tảng công nghệ mới vào hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ
ngân hàng với mục tiêu tạo ra doanh thu và mở rộng thị phần cho ngân hàng trong tương lai nhưng chưa
chú trọng đến vấn đề an toàn, bảo mật và giảm chi phí. Chính vì vậy, bài viết cũng đề xuất một số khuyến
nghị đồng bộ liên quan đến: (i) hoàn thiện khung pháp lý; (ii) tạo dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin;
(iii) tăng cường an ninh, bảo mật trong ứng dụng Fintech; và (iv) đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực
công nghệ Fintech nhằm tạo nên giải pháp đồng bộ ứng dụng Fintech trong kinh doanh ngân hàng tại Việt
Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: ứng dụng Fintech; kinh doanh ngân hàng; Cách mạng công nghệ 4.0.
1. Đặt vấn đề
Thuật ngữ FinTech mới xuất hiện và trở nên quen
thuộc trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nếu xét
về bản chất của Fintech là ứng dụng công nghệ để
thay đổi dịch vụ tài chính, Fintech đã xuất hiện từ
cách đây hơn một thế kỷ. Lịch sử hình thành Fintech
được đánh dấu vào năm 1865 khi Giovanni Caselli
phát minh ra công nghệ pantelegraph để xác minh
chữ ký trong giao dịch ngân hàng và được áp dụng
tại Paris và Lyon (Dorfleitner, G., Hornuf,L., 2016).
FinTech (Financial Technology) được hiểu là
việc áp dụng các công nghệ đổi mới, sáng tạo và
hiện đại cho lĩnh vực tài chính (bao gồm ngân hàng,
bảo hiểm, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, dịch vụ thanh
toán và các cơ sở hạ tầng tài chính...) nhằm mang tới

10

khoa học
thương mại

cho khách hàng các giải pháp/dịch vụ tài chính minh
bạch, hiệu quả và thuận tiện với chi phí thấp hơn so
với các dịch vụ tài chính truyền thống.
Hiện nay, công ty Fintech trên thế giới hiện đang
cung cấp ca;c dịch vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau
như công nghệ ngân hàng, thanh toán, tài chính
doanh nghiệp, tài chính cá nhân, các loại tiền kỹ
thuật số, các dịch vụ thay thê; dịch vụ lõi của hệ
thống tài chính… với các sản phẩm/dịch vụ công
nghệ đa dạng như ví điện tử, công nghệ sổ cái phân
tán (DLT) trên nền tảng blockchain, thương mại trực
tuyến B2C, mPOS…
Trong lĩnh vực ngân hàng, sự phát triển mạnh mẽ
của các công ty Fintech những năm trở lại đây, đặc
biệt trong lĩnh vực thanh toán và cho vay, cũng là
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một vấn đề được nhiều ngân hàng thực sự quan tâm.
Về cơ bản, công ty Fintech và ngân hàng đều có
những ưu điểm riêng biệt mà cả hai bên đều có thể
khai thác lẫn nhau.
Đối với các công ty Fintech, việc tự do sử dụng
những công nghệ hiện đại nhất để xây dựng các giao
diện thân thiện với người sử dụng là một trong
những thế mạnh nổi trội. Các công ty Fintech không
sở hữu các cơ sở hạ tầng thị trường tài chính cơ bản,
do đó, mục tiêu của họ là giúp người sử dụng có trải
nghiệm tốt hơn những dịch vụ hiện có của ngân
hàng. Với lợi thế của mình, các công ty Fintech làm
tốt hơn các ngân hàng trong việc nắm bắt các giá trị
cốt lõi của khách hàng từ lượng dữ liệu lớn nhằm
cung cấp những dịch vụ tốt hơn, nhanh hơn. Ngược
lại, với các công ty Fintech, các ngân hàng vẫn giữ
được những lợi thế cạnh tranh nhất định như những
mối quan hệ dựa trên nền tảng tin tưởng và gắn bó
lâu dài với khách hàng, hành lang pháp lý đã được
hình thành tương đối đầy đủ và cụ thể, chặt chẽ,
kinh nghiệm trong quản trị rủi ro và sự kết nối liên
thông với hạ tầng thị trường tài chính trong nước và
quốc tế... Điều quan trọng hơn cả là ngân hàng có
am hiểu sâu sắc với hạ tầng tài chính hiện hành để
có thể cung cấp các dịch vụ tài chính tới khách hàng
một cách toàn diện, đầy đủ nhất.
Xuất phát từ thế mạnh của các công ty Fintech là
điểm yếu của các ngân hàng và ngược lại, ngày nay
ngân hàng và các công ty Fintech đều hướng tới việc
hợp tác trong triển khai cung ứng các dịch vụ tài
chính nhằm tận dụng tốt nhất những lợi thế mà bên
đối tác có được. Việc hợp tác này hiện đã trở thành
xu hướng dưới nhiều hình thức khác nhau trên toàn
thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng.
Bài viết này tập trung nghiên cứu các ứng dụng
Fintech trong kinh doanh ngân hàng, qua đó, xem
xét thực trạng áp dụng tại Việt Nam và đề xuất một
số định hướng cơ bản nhằm thúc đẩy ứng dụng
Fintech trong kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam
trong thời gian tới.
2. Ứng dụng Fintech trong kinh doanh
ngân hàng
Việc ứng dụng Fintech trong kinh doanh ngân
hàng đã hiện diện trên thế giới và hệ thống ngân
hàng Việt Nam không là ngoại lệ. Các ứng dụng có
thể kể đến hệ thống ngân hàng số, tiền kỹ thuật
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số/tiền điện tử/tiền ảo, ứng dụng điện toán đám mây,
ứng dụng trí tuệ nhân tạo…
Điện toán đám mây
Điện toán đám mây là việc sử dụng mạng trực
tuyến (“đám mây”) của bộ xử lý lưu trữ để tăng quy
mô và tính linh hoạt của năng lực máy tính. Mô hình
này cho phép truy cập mạng một cách thuận tiện
theo nhu cầu tới tài nguyên điện toán cấu hình (ví dụ
mạng, máy chủ, phương tiện lưu trữ, ứng dụng và
dịch vụ) mà những tài nguyên này có thể được giải
phóng nhanh chóng chỉ với nỗ lực quản lý tối thiểu
hoặc chỉ cần tương tác với nhà cung cấp dịch vụ.
Đại bộ phận hạ tầng cơ sở của điện toán đám
mây hiện nay là sự kết hợp của những dịch vụ đáng
tin cậy được phân phối thông qua các trung tâm dữ
liệu (data center) được xây dựng trên những máy
chủ với những cấp độ khác nhau. Những dịch vụ này
có thể được truy cập từ bất kỳ đâu trên thế giới,
trong đó Đám mây là một điểm truy cập duy nhất
cho tất cả các máy tính có nhu cầu của khách hàng.
Các giải pháp về điện toán đám mây giúp các
ngân hàng dễ dàng tiếp cận hạ tầng công nghệ thông
tin, dữ liệu mà ngân hàng đã phải mất hàng thập kỷ
để xây dựng, cắt giảm chi phí, gỡ bỏ rào cản tham gia
vào các dịch vụ tài chính do việc quản lý dữ liệu lớn
và ứng dụng phân tích phức tạp được đơn giản hóa,
cho phép tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính và
gia tăng quy mô tương ứng khi doanh nghiệp tăng
trưởng. Các ngân hàng truyền thống sử dụng điện
toán đám mây để phát triển các giải pháp mới mà
không phải đầu tư trang thiết bị, triển khai, nâng cấp,
bảo trì, từ đó cắt giảm chi phí. Theo đó, các ngân
hàng thường sẽ sử dụng các dịch vụ điện toán đám
mây từ nhà cung cấp (Public Cloud) thay vì đầu tư
ứng dụng điện toán đám mây riêng (Private Cloud).
Đối với việc sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây
từ nhà cung cấp, cho dù tất cả các hoạt động có được
thuê ngoài, các ngân hàng vẫn phải chịu trách nhiệm
quản lý rủi ro và giám sát mọi hoạt động. Do đó, lo
ngại về an toàn và bảo mật (khó khăn trong việc
kiểm soát, bảo đảm an toàn thông tin mạng, bảo vệ
dữ liệu, nguy cơ bị tấn công mạng gia tăng…) là một
rào cản cho các ngân hàng sử dụng điện toán đám
mây như một cơ sở hạ tầng chủ đạo.
Vì vậy, để cân bằng lợi ích và rủi ro, các ngân
hàng có xu hướng vừa sử dụng hạ tầng công nghệ
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thông tin của riêng mình để đảm bảo an toàn cho
các nghiệp vụ ngân hàng quan trọng, vừa khai thác
các dịch vụ đám mây từ nhà cung cấp cho các
nghiệp vụ không thường xuyên, ít có yêu cầu về an
ninh và bảo mật dữ liệu. Điều này giải thích lý do
vì sao ngày càng nhiều các định chế tài chính sử
dụng ứng dụng phần mềm SaaS cho các cấu phần
xử lý kinh doanh được xem là không phải cốt lõi
trong hoạt động của mình.
Robot và Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ nhân tạo (AI) được định nghĩa là hệ thống
CNTT thực hiện các chức năng đòi hỏi ở khả năng
của con người. AI có thể đặt câu hỏi, khám phá và
kiểm tra các giả thuyết và tự động đưa ra quyết định
dựa trên hoạt động phân tích nâng cao các bộ tệp dữ
liệu mở rộng.
Trên thực tế, việc ứng dụng các robot và trí tuệ
nhân tạo vào dịch vụ ngân hàng đã được tiến hành
từ lâu với sự ra đời của các ATM, các robot đời đầu
trong kinh doanh ngân hàng. Các robot được tạo ra
với mục đích cung cấp dịch vụ cho khách hàng một
cách ổn định, thuận tiện, chi phí thấp và ngày càng
được tin cậy. Việc sử dụng robot thay thế cho các
giao dịch viên ngân hàng có thể triển khai ở những
chức năng và tiện ích bao gồm: (i) Nhận biết - khả
năng robot nắm bắt, thông hiểu, lên kế hoạch và
hành động trong một thế giới thực: Khả năng nhận
thức tốt hơn nghĩa là robot có thể làm việc một cách
tự động trong một môi trường đa dạng, năng động
và phức tạp hơn; (ii) Thao tác - khả năng kiểm soát
chính xác và khéo léo thao tác vật thể trong môi
trường: Với sự cải thiện về khả năng thao tác, các
robot có thể làm được nhiều công việc đa dạng hơn
và được sử dụng trong nhiều trường hợp; (iii) Tương
tác - khả năng học hỏi và cộng tác với con người:
những tiến bộ gần đây, như hỗ trợ giao tiếp qua đối
thoại hoặc không đối thoại, quan sát và sao chép
hành vi con người, đã khiến cho robot ngày càng có
khả năng làm việc cùng con người. Tuy nhiên, chi
phí đầu tư ban đầu cao và việc kiểm soát, vận hành
hệ thống để không phát sinh các rủi ro do hệ thống
tự động tạo ra là những thách thức trong quá trình
ứng dụng công nghệ này.
Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng hứa hẹn thay
đổi cục diện ngân hàng do ứng dụng này giảm thiểu
tối đa công sức lao động của con người, giảm thiểu
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chi phí, tăng trải nghiệm người dùng; hỗ trợ tích cực
trong việc hiện đại hóa và số hóa các ngân hàng
truyền thống thông qua việc sử dụng công cụ phân
tích dữ liệu tiên tiến để nghiên cứu về nhu cầu khách
hàng, phân phối dịch vụ tức thời và tăng cường quản
lý rủi ro (một số ngân hàng đã sử dụng trí tuệ nhân
tạo để phát hiện gian lận trong thanh toán, phát hiện
hành vi bất thường để xác định các giao dịch lạm
quyền và trục lợi). Một ứng dụng khác của trí tuệ
nhân tạo - robot tư vấn (Robo-Advisor) cũng đang
nhanh chóng trở thành đối thủ lớn nhất trong lĩnh
vực tư vấn đầu tư và thị trường cổ phiếu.
Dữ liệu lớn (BigData) và Internet kết nối vạn
vật (IOT- Internet of Things)
Dữ liệu lớn để chỉ khối lượng lớn dữ liệu có thể
được tạo ra, được phân tích và được sử dụng ngày
càng nhiều bằng các công cụ kỹ thuật số và hệ thống
thông tin. Khả năng này được thúc đẩy bởi gia tăng
tính sẵn có của dữ liệu có cấu trúc, khả năng xử lý
dữ liệu phi cấu trúc, gia tăng năng lực lưu trữ dữ liệu
và những tiến bộ về năng lực tính toán của máy tính.
Triển khai dữ liệu lớn sẽ đồng thời giải quyết các
thách thức về phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu,
tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truy vấn, truyền nhận dữ
liệu trực tuyến và tính riêng tư. Các công nghệ sử
dụng trong dữ liệu lớn có thể được chia thành hai
nhóm: xử lý theo lô (batch processing) dùng để xử
lý những dữ liệu có khối lượng lớn và xử lý theo
luồng (stream processing) chú trọng đến tốc độ xử
lý của dữ liệu, dữ liệu được phát sinh và truyền tải
liên tục, được xử lý trong khoảng thời gian nhỏ, đáp
ứng tính thời gian thực của dữ liệu.
Dữ liệu cùng các siêu kết nối sẽ mở ra nhiều cơ
hội cho các định chế tài chính sử dụng chúng; đồng
thời các khách hàng cũng dần nhận thức nhiều hơn
về giá trị dữ liệu cá nhân của họ. Tiến bộ công nghệ
đã cho phép doanh nghiệp có thể tiếp cận được tới
các dữ liệu khách hàng trên phạm vi và số lượng lớn
hơn nhiều lần, tạo cơ hội cho bất cứ ai có thể sử
dụng công cụ phân tích để mở khóa vào kho thông
tin bên trong đó, nhằm hiểu và trao cho khách hàng
những gì họ muốn.
Trong lĩnh vực ngân hàng, dữ liệu lớn đang được
quan tâm và ứng dụng. Các nguồn dữ liệu lớn mới
có thể hỗ trợ cho các dịch vụ như các nguồn dữ liệu
từ các sàn giao dịch, các giao dịch thanh toán bằng
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thẻ tín dụng, dữ liệu ngân hàng di động, các hồ sơ
liên quan đến các hệ thống thanh quyết toán chứng
khoán, thanh toán bù trừ và phái sinh cũng như các
giao dịch thương mại và bán lẻ. Các ngân hàng cũng
có thể dựa vào IoT thêm nguồn dữ liệu mới để đánh
giá tín dụng, công nghệ cảm biến mới có thể cách
mạng hóa việc theo dõi dữ liệu cho vay thế chấp và
bảng cân đối kế toán cho cả doanh nghiệp vừa và
nhỏ cũng như các tập đoàn. Điều này sẽ giúp các
nghiệp vụ ngân hàng có khả năng vận hành tự động
và thực hiện báo cáo gần như theo thời gian thực.
Công nghệ Blockchain và sổ cái phân tán
Công nghệ Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân
cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được
liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời
gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời
gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó,
kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Một khi
dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không
có cách nào thay đổi được nó (Narayanan & cộng
sự, 2016).
Công nghệ Blockchain được biết nhiều và phổ
biến rộng rãi qua đồng tiền ảo Bitcoin khi được phát
minh và thiết kế bởi Satoshi Nakamoto vào năm
2008. Mặc dù Bitcoin không được nhiều nước công
nhận là tiền tệ hay phương tiện thanh toán nhưng
công nghệ Blockchain đã và đang trở thành nguồn
cảm hứng cho rất nhiều các ứng dụng khác đặc biệt
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hiện nay, công
nghệ Blockchain đang được các tổ chức tài chính,
ngân hàng, bảo hiểm ứng dụng trong một số phạm
vi hoạt động như dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, tài
trợ thương mại hay định danh khách hàng (KYC)…
Ưu điểm của công nghệ này là có tính bảo mật cao
hơn, thời gian thực hiện giao dịch nhanh hơn, minh
bạch hơn với việc loại bỏ các trung gian thanh toán,
dễ theo dõi sự dịch chuyển của dòng tiền giữa người
gửi và người nhận sẽ đem lại chi phí thấp hơn cho
người sử dụng.
Ứng dụng công nghệ sổ cái phân tán DLT của
Blockchain được xem là một công nghệ đang nổi, có
tiềm năng ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhau
dù mức độ phức tạp hơn so với các công nghệ khác
chẳng hạn như hỗ trợ cho các giao dịch chuyển tiền
giữa các bên mà không cần qua trung gian (như các
đối tác trung tâm hoặc trung tâm lưu ký chứng
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khoán), cho vay nhóm, bù trừ repo, lưu trữ và xử lý
phái sinh. Ứng dụng DLT trong giao dịch chuyển
tiền có thể rẻ hơn nhiều so với các nền tảng cổng
platform hiện tại bởi chúng loại bỏ hoàn toàn các
cấu phần cần thiết để xác thực giao dịch do việc xác
thực được tiến hành một cách đồng thời bởi mỗi
thành viên trong mạng lưới. Quá trình “đồng thuận”
này loại bỏ nhu cầu phải có các trung gian tài chính
tham gia vào giao dịch (bao gồm có người trung
gian chuyển tiền, xét hợp đồng, giao dịch thuế, lưu
trữ thông tin v.v...) và do đó tiết kiệm phí giao dịch.
Trong tương lai, ngoài giao dịch chuyển tiền, còn có
thể có các giao dịch chuyển nhượng tài sản kỹ thuật
số và tài sản vật chất, quyền sở hữu trí tuệ và xác
thực chuỗi lưu ký (chain of custody) cũng sẽ sử
dụng ứng DLT.
Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển,
an ninh, an toàn bảo mật được chú trọng thì việc ứng
dụng công nghệ blockchain hay DLT có khả năng
chống gian lận cao nhằm bảo vệ và xác thực hầu như
mọi loại giao dịch sẽ có tác động như một cuộc cách
mạng lên ngành dịch vụ tài chính. Tuy vậy, cho đến
nay DLT cũng như blockchain vẫn chưa được chấp
nhận trên quy mô lớn do thiếu những chuẩn mực về
dữ liệu riêng tư và thống nhất trong ngành. Những
lợi ích thực sự của công nghệ Blockchain cần có
thời gian trải nghiệm để được minh chứng, từ đó
mới tạo được lòng tin để chuyển đổi mô hình công
nghệ từ tập trung hóa và đối tác trung tâm sang mô
hình phân tán.
Giao diện chương trình ứng dụng (API –
Application Programming Interface)
Giao diện chương trình ứng dụng (API) là một
bộ quy tắc và thông số kỹ thuật, kèm theo đó là các
chương trình phần mềm để liên kết chúng lại với
nhau và một giao diện giữa các chương trình phần
mềm khác nhau để hỗ trợ cho sự tương tác giữa
chúng. API hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tiếp thị
thông qua việc chia sẻ xã hội: Ví dụ như đối với
Flickr, Delicious, Twitter, YouTube, Linkedln và
Facebook, việc chia sẻ trên mạng xã hội là gửi ảnh,
video, đề xuất sản phẩm và liên kết trang web tới
các liên hệ trong mạng xã hội. Chia sẻ trên mạng xã
hội hiệu quả cao cho mục đích xây dựng thương
hiệu và tiếp thị, tạo lưu lượng truy cập web.

khoa học
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Việc sử dụng API mở sẽ giúp tạo ra một hệ sinh
thái và nền tảng mở để kết nối giữa các công ty công
nghệ tài chính (FinTech) và các tổ chức cung cấp
dịch vụ tài chính ngân hàng, giúp nhanh chóng phát
triển và chia sẻ các ứng dụng, dữ liệu và nội dung,
sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức, qua đó, hỗ trợ sự
phát triển của ngành tài chính ngân hàng Việt Nam.
Những đột phá trên nền tảng API mở cũng giúp
các ngân hàng và các công ty tài chính công nghệ:
Tạo ra sự trải nghiệm khách hàng khác biệt: Sử dụng
các trang web, ứng dụng di động tùy chỉnh và các
giao diện số thân thiện với người dùng khác để tăng
cường tương tác với khách hàng; Mở rộng tiếp cận
đến một hệ sinh thái lớn hơn: Sử dụng dữ liệu và
dịch vụ của các tổ chức khác bằng cách giảm chi phí
thu thập, chia sẻ và áp dụng các nguồn lực công
nghệ từ các tổ chức bên ngoài; Phát triển và đưa ra
sự đổi mới tới thị trường nhanh hơn: Tận dụng các
công nghệ phức tạp mà không phải tự phát triển.
Quản lý API được tạo ra và sử dụng API mở hiệu
quả hơn.
Hiện nay, trên thế giới, có 02 xu hướng chính
trong việc triển khai API mở: (i) Bắt buộc thực hiện
(như ở Anh, Châu Âu, Nhật Bản, Hồng Kông...;
hoặc (ii) Khuyến khích thực hiện trên tinh thần tự
nguyện như (như Singapore, New Zealand...). Theo
đó, trong quá trình triển khai API mở, các quốc gia
đều chú trọng đến việc ban hành các quy định pháp
lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu của người tiêu dùng
và hướng dẫn triển khai API mở nói chung (trong đó
quy định cụ thể: phạm vi áp dụng; phân loại các hàm
API và khung thời gian triển khai; các tiêu chuẩn kỹ
thuật; các biện pháp để quản trị, phát triển hệ sinh
thái API). Lộ trình chính thức đưa API vào thực tế
thông thường là khá dài ngay cả với các nước bắt
buộc triển khai (thường từ 2-3 năm); chia thành
nhiều giai đoạn dựa trên mức độ rủi ro, nhạy cảm
của dữ liệu hoặc/và quy mô của các ngân hàng.
3. Thực trạng ứng dụng công nghệ tài chính
trong kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam
Điện toán đám mây
Về hành lang pháp lý hỗ trợ các ngân hàng khi
triển khai ứng dụng công nghệ này, Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) cũng đã nghiên cứu, ban hành Thông
tư 18/2018/TT-NHNN ngày 21/8/2018 quy định về
an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân
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hàng, trong đó có các quy định về quản lý, sử dụng
dịch vụ điện toán đám mây trong ngành Ngân hàng.
Theo đó, một số ngân hàng Việt Nam đã và đang
nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ điện toán
đám mây vào hoạt động của mình, như: Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nghiên cứu
xây dựng Private Cloud và sử dụng các dịch vụ
Public Cloud của các hãng lớn như Microsoft,
Amazon, SalesForce…; Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn xây dựng hạ tầng điện toán
đám mây riêng cho hệ thống ngân hàng lõi của
mình; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã
triển khai hệ thống Private Cloud và hạ tầng ảo máy
chủ để bàn, đang nghiên cứu khả năng ứng dụng
Public Cloud; Ngân hàng TMCP Việt Á đã công bố
dự án về hạ tầng Trung tâm Dữ liệu, trong đó di
chuyển Trung tâm Dữ liệu chính và thực hiện đưa
toàn bộ hai Trung tâm Dữ liệu của ngân hàng lên
nền tảng đám mây riêng Private Cloud.
Tự động hóa và trí tuệ nhân tạo
Một số ngân hàng như ngân hàng TMCP Tiên
Phong, ngân hàng TMCP Việt Á, ngân hàng TMCP
Quân đội đã cho khai trương dịch vụ tư vấn ảo
ChatBot qua mạng xã hội, ứng dụng công nghệ trí
tuệ nhân tạo, tự học hỏi để hoàn thiện sau mỗi lần
giao dịch (machine learning), dịch vụ chăm sóc
khách hàng 24/7. Các ngân hàng rất muốn phát
triển và sử dụng Chatbot cho các cuộc trò chuyện
hoặc hội thoại với khách hàng vì nhiều lý do. Có rất
nhiều lợi thế mà một Chatbot hay một trợ lý ảo vượt
trội hơn so với con người, cụ thể: (i) Chatbot có thể
làm việc 24/7 mà không cần nghỉ ngơi; (ii) Bot
không cần được trả lương vào cuối tháng; (iii) Bot
luôn luôn hiệu quả để trả lời những câu hỏi và giải
quyết những vấn đề đơn giản mà khách hàng gặp
phải; (iv) Chatbot giúp con người được tự do để xử
lý các vấn đề phức tạp hơn. Trong tương lai, nhiều
ngân hàng có khả năng tài chính dồi dào, có thể sẵn
sàng đầu tư vào việc xây dựng và phát triển các
chatbot thông minh hoặc/và cả các trợ lý ảo thông
minh hoạt động trong ứng dụng ngân hàng của họ
trên điện thoại di động.
Ứng dụng T’Aio trên Facebook Fanpage của
ngân hàng TMCP Tiên Phong có tốc độ phản hồi trả
lời khách hàng chưa đến 5 giây, hoạt động 24/7 và
liên tục học hỏi, hoàn thiện qua từng lần hỗ trợ
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khách hàng để trở nên thông minh hơn. Theo đó, khi
nhận được câu hỏi từ khách hàng, T’Aio sẽ phân
tích các câu trả lời có sẵn trong hệ thống dữ liệu và
điểm đánh giá mức độ tự tin có thể trả lời (confidence level). Trong trường hợp điểm tự tin cao và
vượt mức có thể trả lời, T’Aio sẽ phản hồi khách
hàng. Trường hợp phân tích câu trả lời dự kiến đưa
ra không đủ tin cậy, T’Aio sẽ kết nối với tư vấn viên;
khi đó, T’Aio sẽ tự động ghi nhận câu hỏi và câu trả
lời mới để trả lời khách hàng những lần sau.
Đối với việc tự động hóa bằng quy trình robot,
Việt Nam mới dừng lại ở việc nghiên cứu và khảo
sát. Một số ngân hàng mới bắt đầu triển khai ứng
dụng này như không gian giao dịch công nghệ số
(Digital Lab) của ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam tăng trải nghiệm cho khách
hàng tại chi nhánh/quầy giao dịch hay mô hình
giao dịch ngân hàng tự động LiveBank của ngân
hàng TMCP Tiên Phong.
Công nghệ dữ liệu lớn và Internet vạn vật
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã
bước đầu thực hiện tổ chức, sắp xếp dữ liệu liên
quan đến khách hàng vào các kho dữ liệu lớn, phục
vụ cho việc khai thác dữ liệu dựa trên các công cụ
phân tích dữ liệu lớn. Ngân hàng TMCP Quân đội
đã triển khai dự án kho dữ liệu từ năm 2015. Ngân
hàng TMCP Công thương với dự án kho dữ liệu
doanh nghiệp (EDW) giúp cung cấp đủ lượng thông
tin, dữ liệu cần thiết phục vụ cho cấc mô hình phân
tích, dự báo như đánh giá hành vi khách hàng, dự
đoán, cảnh báo rủi ro… Ngân hàng TMCP Việt Nam
Thịnh vượng xây dựng cơ sở dữ liệu lớn phục vụ
nghiên cứu hành vi khách hàng, nắm bắt xu hướng
lựa chọn của khách hàng và xu thế thị trường, dự
báo doanh thu, xây dựng chiến lược và kế hoạch
kinh doanh. Ngân hàng TMCP Sài Gòn triển khai
nâng cấp hệ thống Core-Banking và ngân hàng điện
tử đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 3.2.
Công nghệ Blockchain
Ở Việt Nam, một số ngân hàng cũng đang nghiên
cứu ứng dụng công nghệ này vào hoạt động nghiệp
vụ như giải pháp hợp đồng thông minh dựa trên
công nghệ blockchain.
API mở
Việc đưa sản phẩm/dịch vụ vào thị trường
thường tốn nhiều thời gian hơn một phần do sản
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phẩm/dịch vụ cũng kém phong phú và mới chỉ hỗ
trợ khách hàng có tài khoản tại ngân hàng thực hiện
kết nối mà không hỗ trợ khách hàng có tài khoản tại
ngân hàng khác. Một số ngân hàng không mở API
cho bên thứ ba kết nối vào mà chỉ cung cấp thông tin
đăng nhập thông qua Internet banking. Do đó, trên
thực tế, việc phát triển API mở giúp ngân hàng và
bên thứ ba chỉ cần thiết lập một kết nối vào nền tảng
dùng chung thay vì phải thiết lập riêng từng kết nối
với từng đối tác riêng lẻ, giúp cho quan hệ đối tác
giữa bên thứ ba với ngân hàng đơn giản hơn, giúp
họ giảm nguồn lực và chi phí bảo trì, đồng thời giúp
ngân hàng giảm thời gian và tiền bạc vào việc khảo
sát, tích hợp, chỉnh sửa phần mềm của mình. Tuy
nhiên, ở Việt Nam đến nay, việc thực hiện kết nối
giữa các ngân hàng là một thách thức do mỗi ngân
hàng có thiết kế và kiến trúc dữ liệu khác nhau; điều
này làm hạn chế khả năng ứng dụng API mở tại các
ngân hàng.
4. Đánh giá chung
Việc ứng dụng Fintech trong hoạt động kinh
doanh ngân hàng tại Việt Nam trong những năm gần
đây đã được cải thiện đáng kể, được thể hiện trên
các góc độ sau:
4.1. Những kết quả đạt được
Thứ nhất, so với các ngành nghề kinh doanh
khác, lĩnh vực ngân hàng, tài chính đã có phản ứng
nhanh, tích cực tiên phong trong việc chủ động
nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và các
thành tựu từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào
kinh doanh của mình;
Thứ hai, các ngân hàng đã chú trọng đầu tư cơ sở
hạ tầng công nghệ thông tin, kỹ thuật hiện đại để cho
ra đời các sản phẩm dịch vụ gắn với chiến lược kinh
doanh, rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng,
giảm thiểu rủi ro trong hoạt động, nâng cao hiệu quả
công việc của nhân viên.
Thứ ba, các ngân hàng đã và đang liên tục cập
nhật, ứng dụng các công nghệ mới để cải tiến và đưa
ra các sản phẩm, dịch vụ mới từ các sản phẩm và
tính năng trên các kênh điện tử như ngân hàng điện
tử, ATM, sản phẩm trên điện thoại di động; triển
khai mô hình ngân hàng không chi nhánh và chi
nhánh ngân hàng điện tử; ứng dụng thanh toán
không dùng thẻ nhằm gia tăng sự thuận tiện cho
khách hàng trong hoạt động thanh toán.
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Thứ tư, các ngân hàng sử dụng các giải pháp
ngân hàng điện tử (e-banking) để cung cấp dịch vụ
chuyển tiền qua mạng xã hội và rút tiền tại ATM
không cần dùng thẻ; ứng dụng công nghệ phân tích
dữ liệu để đồng hóa dữ liệu khách hàng, hỗ trợ phân
tích hành vi khách hàng nhanh chóng, phục vụ cho
việc thiết kế và cho ra đời các sản phẩm, dịch vụ
ngân hàng mới, tiện ích, hiện đại, đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của khách hàng.
Thứ năm, các công ty Fintech bắt tay với các
ngân hàng bước đầu nghiên cứu, ứng dụng các công
nghệ đặc trưng của cách mạng công nghệ 4.0 trong
việc cải thiện hoạt động ngân hàng, nâng cao chất
lượng dịch vụ và hỗ trợ cung ứng các sản phẩm,
dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu ngày càng cao
trong kỷ nguyên số.
4.2. Một số hạn chế
Việc ứng dụng Fintech vào lĩnh vực ngân hàng
mặc dù đã được quan tâm một cách đáng kể nhưng
trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế khiến việc ứng
dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng bị giới
hạn, có thể kể đến như sau:
Thứ nhất, thiếu hành lang pháp lý đồng bộ từ các
đơn vị, cơ quan quản lý, như: hành lang pháp lý cho
hoạt động ngân hàng số (nhận diện khách hàng bằng
phương thức điện tử - eKYC); thiếu quy định đồng
bộ, cụ thể về việc quản lý, trao đổi, chia sẻ dữ liệu
khách hàng hỗ trợ cho việc ứng dụng các công nghệ
phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây… vào hoạt
động của các ngân hàng.
Thứ hai, sự phát triển không đồng đều về công
nghệ giữa các ngân hàng làm hạn chế khả năng ứng
dụng nghiệp vụ mang tính toàn ngành; hạn chế khả
năng kết nối, trao đổi dữ liệu có tính hệ thống giữa
các ngân hàng để cùng khai thác, phát triển các loại
dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng cá nhân,
doanh nghiệp và nền kinh tế.
Thứ ba, hạn chế về hạ tầng thanh toán chưa phát
triển đồng đều và hoàn thiện, hạ tầng an toàn, an ninh
bảo mật cũng còn nhiều hạn chế. Điều này xuất phát
từ nhận thức từ chính các ngân hàng trong việc ứng
dụng công nghệ tài chính còn ở mức độ hạn chế. Phần
lớn các ngân hàng Việt Nam đều cho rằng hệ thống
công nghệ thông tin hiện tại của mình đáp ứng được
nhu cầu hiện tại. Hạ tầng an ninh bảo mật và hệ thống
quản trị, giám sát được đánh giá đáp ứng ở mức độ
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thấp với các yêu cầu của tương lai. Điều này phản ánh
hiện trạng của việc các ngân hàng vẫn chủ yếu phát
triển hạ tầng mạng để phục vụ việc vận hành và phát
triển sản phẩm nhiều hơn là việc đầu tư vào việc đảm
bảo an toàn bảo mật và giám sát hoạt động ngân hàng.
Thêm vào đó, sự xuất hiện của các công ty tài chính
công nghệ - là các công ty vừa và nhỏ, đầu tư cho hạ
tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa tuân thủ
tiêu chuẩn an ninh chặt chẽ như các ngân hàng và
việc cho phép bên thứ ba truy cập vào hệ thống và dữ
liệu ngân hàng sẽ làm phát sinh những rủi ro tiềm ẩn
về an ninh mạng và bảo mật dữ liệu.
Thứ tư, hạn chế về nguồn nhân lực công nghệ
thông tin chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu đổi
mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động nghiệp vụ và quản lý. Một số đơn vị chưa có
bộ phận hoặc cán bộ chuyên trách về an ninh, an
toàn thông tin, các dịch vụ công nghệ thông tin phức
tạp phần lớn phải thuê ngoài.
5. Một số khuyến nghị định hướng ứng dụng
công nghệ tài chính trong kinh doanh ngân hàng
trong thời gian tới
Đứng trước các cơ hội và thách thức của cuộc
cách mạng công nghệ 4.0, để có thể phát triển
nhanh, mạnh, hiệu quả và phù hợp với xu hướng
phát triển công nghệ trong bối cảnh của thế giới,
ngành Ngân hàng cần xác định chiến lược, định
hướng phát triển và các giải pháp để thích ứng với
xu thế phát triển.
Thứ nhất, cần tạo khuôn khổ pháp lý cần thiết
phát triển công nghệ số, đáp ứng kịp thời yêu cầu
ứng dụng của các định chế tài chính nói chung, các
ngân hàng nói riêng. Hiện tại, khuôn khổ pháp lý
cho ngành ngân hàng triển khai các ứng dụng công
nghệ thông tin nhìn chung còn rất thiếu, chưa đồng
bộ, chưa theo kịp với tốc độ phát triển của công
nghệ. Đây là vấn đề rất vướng cho các ngân hàng.
Công nghệ và hạ tầng một số sản phẩm, dịch vụ đã
sẵn sàng nhưng pháp luật chưa cho phép, khiến các
ngân hàng không dám triển khai hoặc đầu tư mạnh
để cung cấp ra thị trường. Để giải quyết vấn đề này,
một mặt các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng tốc
tạo khuôn khổ pháp lý cần thiết cho công nghệ số
phát triển, đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng dụng của
các doanh nghiệp nói chung, các ngân hàng nói
riêng. Mặt khác, Chính phủ cần đưa ra các quy định
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cho phép thử nghiệm, thí điểm những sản phẩm
mới, mô hình kinh doanh mới trong khi khuôn khổ
pháp lý hiện hành chưa tạo điều kiện cho sáng tạo
khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời,
xây dựng cơ chế quản lý giám sát phù hợp với bối
cảnh Việt Nam và các chuẩn mực chung, thông lệ tốt
của thế giới.
Thứ hai, cần tạo dựng cơ sở hạ tầng, nền tảng
công nghệ chung và xây dựng, hình thành hệ sinh
thái cần thiết cho công nghệ số phát triển, tạo sự kết
nối, liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu thuận lợi
giữa các hệ thống công nghệ thông tin của các doanh
nghiệp nói chung, các ngân hàng nói riêng. Việc này
có ý nghĩa tổng thể, căn bản, lâu dài, đồng thời giúp
tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí của xã hội.
Điều này, đòi hỏi sự tập trung nguồn lực của không
chỉ của từng ngân hàng, tổ chức tín dụng mà còn từ
phía Chính phủ. Chính phủ cần đầu tư phát triển hạ
tầng công nghệ quốc gia, ban hành và triển khai các
chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích ngân
hàng phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính. Theo
đó, Việt Nam cần phát triển các hạ tầng nền tảng bao
gồm cơ sở hạ tầng về viễn thông, kỹ thuật số và tài
chính (như internet băng thông rộng, các dịch vụ dữ
liệu di động, kho dữ liệu, các dịch vụ thanh toán,
quyết toán...) tạo điều kiện cho việc thu thập, xử lý
và truyền dữ liệu hiệu quả với chi phí thấp; xây
dựng cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ định danh điện
tử tập trung (eKYC/eID), do một cơ quan chức năng
chịu trách nhiệm cấp phát, quản lý, lưu trữ. Cơ sở dữ
liệu này cần cung cấp một cổng truy xuất công cộng,
cho phép tất cả các tổ chức xã hội khi cần có thể truy
xuất dữ liệu qua một tiêu chuẩn kết nối đã được quy
định để thực hiện xác thực nhận dạng điện tử cá
nhân liên quan đến thủ tục hành chính bất kỳ; và
nghiên cứu xu hướng ngân hàng mở (open banking),
tiếp cận mở tới thông tin tài khoản khách hàng.
Thứ ba, cần tăng cường công tác quản lý an ninh
mạng. Tự bản thân các ngân hàng phải cập nhật các
tiêu chuẩn an toàn thông tin để tiếp cận dần với các
chuẩn mực an toàn thông tin của thế giới các biện
pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống thanh
toán. Ngoài ra, phát hiện đấu tranh, phòng ngừa,
ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực thanh toán và các phương thức thanh
toán sử dụng công nghệ cao.
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Thứ tư, công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ
biến, nâng cao kiến thức tài chính trong xã hội về
kinh tế số, tài chính số cần được quan tâm đẩy mạnh,
giúp cho ngừời dung sử dụng đúng cách, biết tự bảo
vệ mình. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực công nghệ cao để nghiên cứu, áp
dụng và triển khai các thành quả của công nghệ 4.0
vào trong quá trình quản trị, vận hành và cung cấp
dịch vụ của hệ thống ngân hàng. Xây dựng chương
trình đào tạo Fintech cho giáo dục đại học và sau đại
học và có quy định, hướng dẫn các cơ sở đào tạo tổ
chức đào tạo nhân lực cho hoạt động Fintech ở các
cấp độ. Đào tạo cách tiếp cận kinh doanh qua phân
tích bối cảnh kinh doanh luôn có những tiến bộ công
nghệ cùng với những tổ chức, cá nhân mới tham gia
cạnh tranh làm thay đổi cách kinh doanh hiện tại
nhằm cung cấp cho người học hiểu biết tốt hơn về xu
hướng công nghệ hiện tại trong lĩnh vực kinh doanh.
Tập trung vào đào tạo phát triển đầy đủ các mô hình
kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ bao gồm
đào tạo chuyên sâu về phân tích Fintech thông qua
mô hình hóa tín dụng, tiền tệ số và Blockchain dựa
trên dữ liệu; tư vấn trực tuyến và hệ thống hóa hoạt
động thương mại; các ứng dụng Fintech trong tài
chính doanh nghiệp, tài chính cá nhân, thanh toán, tài
chính tiêu dùng, cho vay trực tuyến; quản lý tài sản,
quản lý rủi ro Fintech …
Ngoài ra, về quản lý công nghệ, cần đào tạo
nguồn nhân lực chuyên sâu phân tích công nghệ, bảo
mật, an ninh thông tin, hiện đại hóa công nghệ thông
tin, hệ thống thông tin tài chính, quản lý ứng dụng
công nghệ trong tài chính doanh nghiệp… Nhằm rèn
luyện kỹ năng tiếp cận thực tiễn của người học,
những chương trình thực hành được cấu trúc tốt với
mục đích tạo ra những nhà đổi mới Fintech trong
tương lai. Các cơ sở đào tạo cần kết nối với các tổ
chức tham gia và hoạt động Fintech, tổ chức thực tập
và trao đổi sinh viên với nước ngoài, tạo điều kiện
cho người học tiếp cận thực tiễn và nghiên cứu các
giải pháp sáng tạo về công nghệ, mô hình kinh doanh
và sản phẩm, dịch vụ…Tạo ra nguồn nhân lực làm
công việc chuyên môn, quản lý và chuyên gia với các
kỹ năng và kỹ thuật tiên tiến, tầm nhìn rộng về các
ứng dụng cần thiết trong lĩnh vực dịch vụ tài chính
để tham gia vào hoạt động Fintech.
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6. Kết luận
Trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, ứng
dụng Fintech vào kinh doanh ngân hàng là một tất
yếu khách quan, phù hợp với xu thế thời đại. Ứng
dụng Fintech trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam
đã được phát triển trong nhiều năm qua với các ứng
dụng trong thanh toán và tiền điện tử và gần đây là
các ứng dụng như điện toán đám mây, trí tuệ nhân
tạo… Nghiên cứu cho thấy các ngân hàng Việt Nam
cũng đang bắt đầu hướng đến áp dụng các nền tảng
công nghệ mới vào hoạt động phát triển sản phẩm,
dịch vụ ngân hàng với mục tiêu tạo ra doanh thu và
mở rộng thị phần cho ngân hàng trong tương lai
nhưng chưa chú trọng đến vấn đề an toàn, bảo mật
và giảm chi phí. Chính vì vậy, bài viết cũng đề xuất
một số khuyến nghị đồng bộ liên quan đến: (i) hoàn
thiện khung pháp lý; (ii) tạo dựng cơ sở hạ tầng công
nghệ thông tin; (iii) tăng cường an ninh, bảo mật
trong ứng dụng Fintech; và (iv) đào tạo nguồn nhân
lực trong lĩnh vực công nghệ Fintech hướng tới giải
pháp đồng bộ ứng dụng Fintech trong kinh doanh
ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian tới.
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Summary
The paper looks into applications of Fintech in
banking business, identifies the functions and benefits of utilizing common Fintech applications such
as Cloud Computing, Robot and AI, BigData,
Internet of Things, Blockchain, API- Application
Programming Interfaces. Studies have shown that
Vietnamese banks have started to apply new technological bases to develop banking products and services in order to create revenues and increase market
share in the future but they have not yet paid adequate attention to safety, security and cost reduction.
Therefore, the paper makes some recommendations
of: (i) completing legal framework; (ii) creating
information technology infrastructure; (iii) strengthening security in Fintech; and (iv) training human
resources in Fintech to create synchronous solutions
to Fintech application in Vietnam banking business
in the coming time.
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