
 
 

   
  

         CHƢƠNG TRÌNH  

DIỄN ĐÀN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2016 
 

 

Thời gian: Thứ Năm, ngày 24/11/2016 

Địa điểm: Khách sạn Melia, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

7:30 - 8:00 Đón tiếp 

8:00 - 8:30 

Khai mạc: 

 Giới thiệu chương trình và đại biểu tham d ự 

 Phát biểu khai mạc: Ông Thang Đức Thắng, Tổng biên tập VnExpress 

 Phát biểu chỉ đạo: Ông Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ 

tướng Chính phủ 

 Diễn văn chào mừng: Ông Nguyễn Kim Anh – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước 

8:30 - 8:35 

Chủ đề I: Phối hợp giữa các Bộ, ngành nhằm thúc đẩy thu, nộp thuế trực tuyến, 

mở rộng thanh toán điện tử và phát triển thanh toán điện tử trong thƣơng mại 

điện tử và bán lẻ 

8:35 - 8:45 

 Báo cáo thực hiện thoả thuận liên Bộ Tài chính - Công Thương - Ngân hàng 

Nhà nước tại Diễn đàn thanh toán điện tử Việt Nam (VEPF) 2015 nhằm thúc 

đẩy thanh toán điện tử trong lĩnh vực thuế, thương mại điện tử và bán lẻ 

Ông Bùi Quang Tiên – Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước 

8:45 - 9:30 

Đối thoại: 

Nội dung đối thoại:  

- Triển khai thu, nộp thuế điện tử và phát triển thanh toán điện tử trong 

thương mại điện tử hiện nay 

Diễn giả:  

- Ông Bùi Quang Tiên - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước 

- Ông Nguyễn Đại Trí -  Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) 

- Ông Trần Hữu Linh - Chánh Văn phòng Bộ Công Thương 

- Ông Phạm Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT Napas 

* Điều phối thảo luận:  Ông Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Phó thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước, Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng 



 
 

   
  

9:30 - 9:45 Nghỉ giải lao 

 
Chủ đề II: Thúc đẩy thanh toán điện tử trong lĩnh vực giao thông và khả năng 

liên thông với các dịch vụ tiện ích khác 

9:45 – 10:15 

Tham luận  

1. Giải pháp thúc đẩy thanh toán điện tử trong thu phí giao thông đường bộ và 

thực tiễn triển khai thu phí điện tử không dừng trên đường quốc lộ hiện nay 

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ 

2. Khả năng liên thông thanh toán giữa các dịch vụ công và các hoạt động thanh 

toán khác tại Việt Nam 

Ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó tổng giám đốc VietinBank 

3. Khuyến nghị cho Việt Nam về kinh nghiệm liên thông các giải pháp thanh toán 

điện tử cho dịch vụ công 

Ông Yamamoto Kenichi – Phó trưởng đại diện JICA tại Việt Nam 

10:15 - 11:45 

Đối thoại 

Nội dung đối thoại:  

- Giải pháp thúc đẩy thanh toán điện tử trong lĩnh vực giao thông và khả 

năng liên thông với các dịch vụ thanh toán khác  

- Sự tham gia của ngành ngân hàng nhằm gợi mở chuẩn công nghệ cho 

giải pháp thanh toán điện tử lĩnh vực công có thể liên thông với các dịch 

vụ công cộng khác nhằm tránh lãng phí cho xã hội. 

Diễn giả:  

- Ông Nguyễn Hồng Trường –  Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

- Ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở Giao thông TP HCM 

- Ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó tổng giám đốc VietinBank  

- Ông Lê Ngọc Lâm – Phó tổng giám đốc BIDV 

- Ông Vũ Quang Lâm – Thành viên HĐQT Tasco, Tổng giám đốc VETC 

- Ông Yamamoto Kenichi – Phó trưởng đại diện Jica tại Việt Nam 

- Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam 

* Điều phối thảo luận: Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT 

11:45 - 12:00 Hỏi đáp - thảo luận với diễn giả 

12:00 Tiệc trƣa 



 
 

   
  

13:30 – 14:30 

Chủ đề III: Cơ hội và thách thức với hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam 

trƣớc làn sóng Fintech 

Tham luận  

1. Hành lang pháp lý cho các tổ chức thanh toán không phải ngân hàng hỗ trợ 
hoạt động ngân hàng  

Đại diện Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước 

2. Làn sóng Fintech trên thế giới và các quốc gia đang phát triển như Việt Nam 

Ông Ivan Mortimer-Schutts – Chuyên gia Ngân hàng Thế giới  

3. Nhìn nhận của ngân hàng về Fintech hiện nay  

Ông Phan Thanh Sơn - Phó tổng giám đốc Techcombank 

4. Chỗ đứng của doanh nghiệp Fintech trong hệ thống tài chính ngân hàng Việt 

Nam  

Ông Nguyễn Hoà Bình - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NextTech 

5. Kinh nghiệm quản lý rủi ro khi có sự tham gia của Fintech  

Ông Jan Bellens – Phó tổng giám đốc phụ trách thị trường mới nổi toàn cầu 

Ernst & Young 

6. Tác động của Fintech đến hành vi tiêu dùng và thanh toán của khách hàng        

Ông Sean Preston – Giám đốc Visa khu vực Việt Nam – Campuchia – Lào 

14:30 – 14:45 Giải lao 

14:45 – 16:15 

Đối thoại 

Nội dung đối thoại:  

- Fintech liệu có phải là cơ hội để thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam 

rút ngắn quá trình phát triển? 

- Hệ thống tài chính ngân hàng được lợi và gặp thách thức gì từ sự phát 

triển của làn sóng Fintech hiện nay?  

- Sự an toàn và tiện lợi trong thanh toán điện tử khi có sự tham gia hợp tác 

giữa các ngân hàng và Fintech? 

Diễn giả:  

- Ông Vũ Viết Ngoạn – Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia 

- Ông Đoàn Thanh Hải – Phó Cục trưởng Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà 

nước 

- Ông Jan Bellens – Phó tổng giám đốc phụ trách thị trường mới nổi toàn cầu EY 

- Ông Ivan Mortimer-Schutts – Chuyên gia Ngân hàng Thế giới (World Bank) 



 
 

   
  

- Ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó tổng giám đốc Vietinbank 

- Ông Phan Thanh Sơn - Phó tổng giám đốc Techcombank 

- Ông Trần Nhất Minh - Phó tổng giám đốc VIB 

- Ông Trần Hữu Đức - Giám đốc FPT Venture, Đồng chủ tịch CLB Fintech Việt 

Nam 

- Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó tổng giám đốc Napas  

- Ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NextTech 

* Điều phối thảo luận: Ông Dominic Scriven – Chủ tịch Dragon Capital 

16:15 - 16:30 Hỏi đáp - thảo luận với diễn giả 

16:30 – 16:45 Phát biểu bế mạc và nêu kiến nghị Diễn đàn 

 

         



 
 

   
  

 

AGENDA 
VIETNAM E-PAYMENT FORUM 2016 

Time: Thursday, November 24th, 2016 

Venue: Melia Hotel, Hoan Kiem, Hanoi 

7:30 – 8:00 Registration/Welcome 

8:00 - 8:30 

Welcome remarks: 

 Program and delegates introduction 

 Welcome speech: Mr. Thang Duc Thang, Editor-in-Chief of VnExpress 

 Speech: Deputy Prime Minister  Mr Vu Duc Dam 

 Speech: Mr. Nguyen Kim Anh, Deputy Governor of the State Bank of Vietnam 

8:30 – 8:35 

Session I: Joint efforts by government departments to promote online tax 
colleting, tax paying as well as encourage online payment in e-commerce and 
retail 

8:35 – 8:45 

Speech: 

 Results of carrying out joint agreement from VEPF 2015 among Ministry of 
Industry and Trade, Ministry of Finance and SBV to promote online payment in 
tax, e-commerce and retail/ 

Mr. Bui Quang Tien - General Director of Payment Systems Department (The 
State Bank of Vietnam) 

8:45 – 9:30 

Discussion: 

Contents: 

- Results of online tax colleting and tax paying service as well as payment 
solutions in e-commerce nowadays 

Speakers: 

- Mr. Bui Quang Tien - General Director of Payment Systems Department (The 
State Bank of Vietnam) 

- Mr. Nguyen Dai Tri -  Deputy Chief of the Ministry‟s General Department of 
Taxation  

- Mr. Tran Huu Linh - Chief of Office at Ministry of Industry and Trade  

- Mr. Pham Tien Dzung – Chairman of Napas 

* Moderator: Mr. Nguyen Toan Thang - General Secretary of Vietnam Banks 
Association, Former Deputy Governor of the State Bank of Vietnam 



 
 

   
  

9:30 - 9:45 Tea break 

9:45 - 10:15 

Session II: How to promote online payment in transport and the ability of 
connecting to other payment activities in Vietnam 

Speeches: 

4. How to promote online payment in road transportation and results from 
implementing ETC systems in national highways in Vietnam  

Mr. Nguyen Manh Thang – Deputy Director of Directorate for Roads of Vietnam 

5. The ability of connecting ETC in public services and other payment activities in 
Vietnam 

Mr. Tran Cong Quynh Lan - Deputy General Director of VietinBank 

6. Experience in connecting all online payment solutionsfor the public sector in the 
world and recommendations for Vietnam 

Mr. Yamamoto Kenichi - JICA Vietnam’s Deputy Chief Representative 

10:15 - 
11:45 

Discussion 

Contents: 

- How to encourage ETC in transportation and ability of connecting to other 
payment activities 

- Banks’ engagement to open a technology standard with ability of 
connecting to other payment activities in the public sector, to avoid 
wasting resources 

Speakers:  

- Mr. Nguyen Hong Truong - Deputy Minister of the Ministry of Transport  

- Mr. Bui Xuan Cuong - Director of Department of Transportation Ho Chi Minh 

- Mr. Tran Cong Quynh Lan – Deputy General Director of VietinBank 

- Mr. Le Ngoc Lam - Deputy General Director of BIDV 

- Mr. Vu Quang Lam – General Director of VETC, Member of Tasco‟s Board of 
Directors  

- Mr. Yamamoto Kenichi - JICA Vietnam‟s Deputy Chief Representative 

- Mr. Nguyen Van Thanh - Chairman of Vietnam Automobile Transportation 
Association 

* Moderator: Mr. Truong Gia Binh - Chairman of  FPT Corporation 

Q&A– Discussion with the speakers 

11:45 – 
12:00 

Recommendations  



 
 

   
  

12:00 Break Time 

13:30 – 
14:30 

Session III: Opportunities and challenges facing Vietnam’s banking sector, 
brought by Fintech companies 

Speeches: 

7. Legal framework for non-bank payment service providers to support banks  

Representative from Payment Systems Department, The State Bank of Vietnam 

8. The development of Fintech in the world and developing countries like Vietnam 

Mr. Ivan Mortimer-Schutts – World Bank specialist 

9. "Delivering the next generation of payments in Vietnam" 

Mr. Sean Preston – Country manager of Vietnam, Cambodia and Laos at Visa 

10. What do banks think about Fintech nowadays? 

Mr. Phan Thanh Son – Deputy of General Director of Techcombank  

11. Position of Fintech companies in Vietnam‟s banking and finance industry 

Mr. Nguyen Hoa Binh – Chairman and CEO of Next Tech 

12. International experiences in managing the risks of Fintech 

Mr. Jan Bellens - Global Banking and Capital Markets Emerging Markets Leader 
at EY 

14:30 – 
14:45 

Tea break 

14:45 – 
1615 

Discussion  

Contents:  

- Is Fintech the opportunity for Vietnam’s finance and banking industry to 
shorten development cycles? 

- How banking sector benefits and loses from the development of Fintech 
development recently?  

- Security and convenience in online payment when banks cooperate with 
Fintech companies 

Speakers:  

- Mr . Vu Viet Ngoan - Chairman of National Financial Supervisory Commission 

- Mr. Doan Thanh Hai - Deputy General Director of Informatics Technology 

Department of SBV 

- Mr. Jan Bellens - Global Banking and Capital Markets Emerging Markets Leader 
at EY 

- Mr. Ivan Mortimer-Schutts - World Bank specialist  



 
 

   
  

- Mr. Tran Cong Quynh Lan – Deputy General Director of VietinBank 

- Mr. Phan Thanh Son – Deputy General Director of Techcombank 

- Mr. Tran Nhat Minh – Deputy General Director of VIB  

- Mr. Tran Huu Duc - Director of FPT Venture 

- Mr. Nguyen Hoang Long - Deputy General Director of Napas 

- Mr. Nguyen Hoa Binh – Chairman of NextTech 

* Moderator: Mr. Dominic Scriven –  Executive Chairman of Dragon Captial 

16:15 – 
16:30 

Q&A– Discussion with the speakers 

16:30 – 
16:45 

Closing remarks and Recommendations 

 



 
 

   
  

 

MỤC LỤC 

Chủ đề I: Phối hợp giữa các Bộ, ngành nhằm thúc đẩy thu, nộp thuế trực tuyến, mở rộng 

thanh toán điện tử và phát triển thanh toán điện tử trong thƣơng mại điện tử và bán lẻ ... 1 

Báo cáo thực hiện Thoả thuận Hợp tác liên Bộ Tài chính - Công Thƣơng - Ngân hàng Nhà nƣớc 

tại Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam năm 2015 ...................................................................................... 2 

Ông Bùi Quang Tiên - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước 

Chủ đề II:  Thúc đẩy thanh toán điện tử trong lĩnh vực giao thông và khả năng liên thông 

với các dịch vụ tiện ích khác ........................................................................................................................ 12 

Thực tiễn triển khai thu phí điện tử không dừng trên các tuyến quốc lộ ................................................ 13 

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ 

Connecting all online payment starting from ETC ......................................................................................... 18 

Ông Yamamoto Kenichi – Phó trưởng đại diện JICA tại Việt Nam 

Khả năng liên thông thanh toán giữa các dịch vụ công và các hoạt động thanh toán khác tại Việt 

Nam ............................................................................................................................................................................ 31 

Ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó tổng giám đốc VietinBank 

Thu phí không dừng – từ chủ trƣơng đến hành động .................................................................................. 34 

Ông Lê Ngọc Lâm - Phó tổng giám đốc BIDV 

Thúc đẩy thanh toán điện tử qua thu phí tự động đƣờng bộ ..................................................................... 38 

Ông Vũ Quang Lâm - Tổng giám đốc VETC 

Chủ đề III: Cơ hội và thách thức với hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam trước làn 

sóng Fintech ........................................................................................................................................................ 41 

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các tổ chức không phải là ngân hàng tham gia hỗ trợ hoạt động 

thanh toán ................................................................................................................................................................. 42 

Ông Bùi Quang Tiên - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước 

Kinh nghiệm quản lý rủi ro khi có sự tham gia của Fintech ....................................................................... 50 

Ông Jan Bellens – Phó tổng giám đốc phụ trách thị trường mới nổi toàn cầu Ernst & Young 

Làn sóng Fintech trên thế giới và các quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam..................................... 58 

Ông Ivan Mortimer-Schutts – Chuyên gia Ngân hàng Thế giới 

Nhìn nhận của ngân hàng Việt Nam về Fintech hiện nay ............................................................................ 62 

Ông Phan Thanh Sơn - Phó tổng giám đốc Techcombank 

Chỗ đứng của doanh nghiệp Fintech trong hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam .......................... 66 

Ông Nguyễn Hoà Bình - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NextTech 
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Chủ đề I: Phối hợp giữa các Bộ, ngành 

nhằm thúc đẩy thu, nộp thuế trực tuyến, mở 

rộng thanh toán điện tử và phát triển thanh 

toán điện tử trong thƣơng mại điện tử và 

bán lẻ 
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Ông Bùi Quang Tiên có hơn 30 năm công tác trong ngành thanh toán tại Ngân hàng Nhà 

nước. Ông là người trực tiếp xây dựng mô hình thanh toán bù trừ điện tử, mô hình thanh toán, 

cơ chế hoạch toán kế toán, xử lý quyết toán đối với hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng 

tại Việt Nam, trực tiếp xây dựng và triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 

2006 - 2010 và định hướng 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. 

 

 

Đề tài: 
 

Báo cáo thực hiện Thoả thuận Hợp tác liên Bộ 
Tài chính - Công Thƣơng - Ngân hàng Nhà 
nƣớc tại Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt 
Nam năm 2015 
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Báo cáo thực hiện Thoả thuận Hợp tác liên Bộ Tài chính - 

Công Thƣơng - Ngân hàng Nhà nƣớc tại Diễn đàn Thanh 

toán điện tử Việt Nam 2015 

 

Triển khai Thỏa thuận Hợp tác liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương - Ngân hàng Nhà nước ký 

ngày 16/12/2015, các đơn vị đầu mối của Bộ Tài chính, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) đã tích cực, chủ động phối hợp, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đặt ra tại Thỏa thuận 

và đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể như sau:   

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TẠI THỎA THUẬN HỢP TÁC LIÊN BỘ NĂM 

2016 

1. Hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện việc thu, nộp thuế điện tử 

1.1. Bộ Tài chính 

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính và ngành Thuế tiếp tục chỉ đạo triển khai mở rộng dịch vụ 

nộp thuế điện tử nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ của cơ quan Thuế và nâng cao ý thức sử 

dụng dịch vụ cho người nộp thuế. Trong đó:  

- Tăng tỷ lệ các giao dịch nộp thuế của doanh nghiệp:  

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã đảm bảo hệ thống cung cấp dịch vụ khai và nộp thuế điện 

tử cho trên 561 nghìn doanh nghiệp trên cả nước, trong đó có trên 542 nghìn doanh nghiệp 

đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế, đạt tỷ lệ trên 96,72% số 

doanh nghiệp đang hoạt động (số liệu tính đến hết tháng 10/2016). Trong đó, số doanh nghiệp 

đăng ký dịch vụ với các ngân hàng là trên 525 nghìn doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ gần 93,64% trên 

tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/10/2016, tổng số tiền 

các doanh nghiệp đã thực hiện nộp điện tử vào ngân sách  qua cổng thanh toán thuế điện tử 

của Tổng cục Thuế là trên 370.600 tỷ đồng, chiếm 53,46% tổng thu ngân sách nhà nước 

(NSNN).  

Để đẩy mạnh việc thực hiện thu, nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Ban cơ 

Yếu Chính phủ nâng cấp giải pháp kỹ thuật đáp ứng cho chữ ký số chuyên dùng, giúp các cơ 

quan, đơn vị hành chính của nhà nước có thể sử dụng chữ ký số chuyên dùng để khai và nộp 

thuế điện tử. Giải pháp được triển khai từ tháng 08/2016. Đồng thời, Tổng cục Thuế liên tục 

kiện toàn cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tăng cường công tác giám sát vận hành hệ thống dịch vụ 

đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định; đặc biệt là trong các kỳ cao điểm tháng/quý. 

Nhiều Cục Thuế đã chủ động và sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, hỗ trợ và vận động 

doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử; tăng cường nhân sự để hỗ trợ và xử lý các vướng 
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mắc cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch vụ để ngày càng nâng cao chất lượng dịch 

vụ.  

- Mở rộng việc nộp thuế điện tử tới các đối tương khác như hộ kinh doanh cá thể và cá 

nhân:  

Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2015, Tổng cục Thuế đã và 

đang hoàn chỉnh các văn bản, tạo lập căn cứ pháp lý để triển khai các dịch vụ thuế điện tử cho 

cá nhân kinh doanh (như nộp thuế điện tử cho thuê nhà, nộp thuế điện tử đối với hoạt động 

chuyển nhượng bất động sản, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy...). Ngày 04/10/2016, Bộ Tài 

chính đã ban hành Quyết định số 2128/QĐ-BTC về việc thí điểm triển khai thuế giá trị gia tăng, 

thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân. Phạm vi áp dụng thí 

điểm đối với cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 

thuộc quản lý của cơ quan thuế tại Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu được 

khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Thời gian 

thực hiện thí điểm là từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2017. 

Bên cạnh đó, Tổng cục thuế cũng đã làm việc với một số ngân hàng thương mại (NHTM) và 

các đơn vị liên quan để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và quy trình khai, nộp thuế điện tử 

đối với lệ phí trước bạ ôtô, xe máy, dự kiến sẽ triển khai thí điểm vào quý I năm 2017. 

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã và đang chỉ đạo Tổng cục Thuế nghiên cứu phương án triển khai 

máy tính tiền cho các hộ kinh doanh; đây cũng là hướng phát triển nhằm đa dạng phương thức 

thanh toán điện tử.  

1.2. NHNN phối hợp với Bộ Tài chính, chỉ đạo các NHTM kết nối hạ tầng dịch vụ thuế 

điện tử với hạ tầng thanh toán điện tử để phục vụ việc nộp thuế điện tử 

 - Kết nối Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) của NHNN với Hệ thống 

thanh toán của Kho Bạc Nhà nước (KBNN) đã được triển khai từ tháng 4/2010. Nhìn chung, 

việc kết nối giữa 2 hệ thống thanh toán cơ bản được vận hành ổn định, hiệu quả, thực hiện 

thanh toán thông suốt và nhanh chóng, đáp ứng được yêu cầu thanh toán của KBNN, giảm xử 

lý giao dịch thủ công.  

NHNN hiện đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 

23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống 

IBPS, trong đó trên lệnh thanh toán bổ sung các thông tin phục vụ giao dịch nộp NSNN và mua 

bán trái phiếu Chính phủ.  

Để đáp ứng yêu cầu về nộp thuế điện tử, NHNN đã phối hợp Tổng cục Thuế và một số đơn 

vị thuộc Bộ Tài chính (KBNN, Tổng cục Hải quan) khảo sát hệ thống công nghệ thông tin tại 

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải Quan và KBNN để nghiên cứu giải pháp nâng cấp Hệ thống IBPS 

đáp ứng việc trao đổi thông tin thu, nộp NSNN. Trên cơ sở kết quả khảo sát và thống nhất với 

các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, NHNN đã nghiên cứu chỉnh sửa hệ thống IBPS và 
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công bố chuẩn IBPS2.3 cho phép các thành viên IBPS có thể gửi lệnh thanh toán kèm thông tin 

thu ngân sách nhà nước trên hệ thống IBPS từ tháng 1/2017.  

Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thuế nghiên cứu, cải tiến giải pháp trao 

đổi thông tin, dữ liệu thuế điện tử theo hướng chia sẻ dữ liệu thuế điện tử giữa cơ quan Thuế - 

Hải Quan - KBNN - NHTM thông qua việc sử dụng mã hiệu giao dịch (sau đây gọi tắt là ID giao 

dịch) trên các lệnh thanh toán. Hiện Tổng cục Thuế đang hoàn thiện trình Bộ Tài chính về giải 

pháp sử dụng mã giao dịch ID nhằm đơn giản hóa thông tin luân chuyển giữa các cơ quan, góp 

phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán các giao dịch nộp thuế điện tử.  

- Triển khai phát triển thu, nộp thuế điện tử:  

NHNN chỉ đạo các NHTM tiếp tục chú trọng và tăng cường đa dạng hóa các dịch vụ thanh 

toán, tạo nhiều kênh thu, nộp thuế, gia tăng tiện ích và thuận lợi cho doanh nghiệp và người 

nộp thuế. Đến nay, đã có 43 NHTM tham gia triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử cho doanh 

nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, đảm bảo việc truyền nhận dữ liệu 24/24 giờ thông suốt, 

liên tục với Tổng cục Thuế. Bên cạnh việc kết nối thành công với Tổng cục Thuế, các NHTM 

cũng tuyên truyền rộng rãi về dịch vụ nộp thuế điện tử đến với khách hàng thông qua nhiều 

kênh truyền thông khác nhau, như chuyển tờ rơi, gửi e-mail, thông cáo báo chí trên các báo, 

đài.  

Một số NHTM trong và ngoài nước đã phối hợp tích cực, chủ động với Tổng cục Thuế trong 

quá trình triển khai cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch 

thu, nộp thuế điện tử như: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Ngoại thương Việt 

Nam, Quân đội, Á Châu, Tokyo, Standard Charted, Citibank... Việc phối hợp giữa Tổng cục 

Thuế và các NHTM trong việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử là bước phát triển quan trọng 

để đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, tiết kiệm 

thời gian. 

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã làm việc với Tổng cục Thuế 

về giải pháp thanh toán điện tử nói chung và nộp thuế điện tử nói riêng qua các tổ chức cung 

ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, để có thể áp dụng được giải pháp thanh toán điện 

tử qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các hệ thống của cơ quan Thuế, 

Hải quan, KBNN, ngân hàng phải nâng cấp và triển khai đồng bộ đáp ứng xử lý thanh toán điện 

tử theo ID giao dịch. 

2. Thúc đẩy thanh toán điện tử, đặc biệt là thanh toán trực tuyến, tạo thuận lợi cho 

thƣơng mại điện tử phát triển 

2.1. Ngân hàng Nhà nƣớc 

- NHNN tiếp tục tổ chức, chỉ đạo các NHTM hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử của 

ngành ngân hàng để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán trong thương mại điện tử:  
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Hệ thống IBPS tiếp tục được NHNN quản lý, vận hành trôi chảy, an toàn, ổn định, đáp ứng 

nhu cầu giao dịch thanh toán ngày càng tăng của nền kinh tế; số lượng, giá trị giao dịch thanh 

toán tiếp tục tăng lên. Hệ thống IBPS giữ vai trò là hệ thống thanh toán xương sống của quốc 

gia, tạo cơ hội mở rộng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, thay đổi tư duy kinh doanh ngân hàng 

truyền thống và tạo thuận lợi cao nhất cho mọi đối tượng khách hàng. Ngày 07/6/2016, Thống 

đốc NHNN đã ký Quyết định số 1170/QĐ-NHNN phê duyệt Đề án Bổ sung một số dịch vụ thanh 

toán và tập trung hóa Hệ thống IBPS nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán thực tế và phù hợp với 

xu hướng kết nối quốc tế, trong đó bổ sung các dịch vụ thanh, quyết toán mới của hệ thống 

IBPS như: dịch vụ thanh, quyết toán ngoại tệ; dịch vụ quyết toán giao dịch trái phiếu Chính phủ; 

dịch vụ quyết toán ròng theo lô cho các hệ thống thanh toán khác thực hiện quyết toán qua tài 

khoản tại NHNN,… 

Các NHTM tiếp tục quan tâm, chú trọng đầu tư, cập nhật và phát triển hệ thống thanh toán 

nội bộ, hệ thống ngân hàng lõi (core banking) với kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, quản lý tập 

trung, cho phép các NHTM cung ứng các dịch vụ thanh toán điện tử thông qua các phương tiện 

thẻ ngân hàng, Internet, điện thoại di động, Ví điện tử,... đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế, tích 

hợp tiện ích đa dạng, tiện lợi, an toàn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch cho người dân, 

doanh nghiệp. Một số NHTM cũng đã chủ động trong việc đầu tư, áp dụng nhiều giải pháp công 

nghệ thanh toán mới, hiện đại, như xác thực vân tay, sử dụng mã QR Code, mang lại tiện lợi và 

an toàn hơn trong giao dịch thanh toán điện tử.  

- Về việc xây dựng Hệ thống thanh toán bù trừ tự động phục vụ các giao dịch thanh toán 

bán lẻ (ACH) tại Việt Nam, NHNN đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án xây dựng Hệ thống 

ACH tại Việt Nam, do 01 đồng chí Phó Thống đốc làm Trưởng Ban; thành viên Ban Chỉ đạo 

bao gồm đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc NHNN, Công ty NAPAS và một 

số NHTM. NHNN cũng đã giao Công ty NAPAS nghiên cứu, xây dựng Hệ thống ACH tại Việt 

Nam, hiện đang tổ chức đấu thầu quốc tế và đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu.  

Hệ thống ACH tại Việt Nam sẽ giúp NHNN thực hiện giám sát tập trung các hệ thống thanh 

toán bán lẻ tại Việt Nam; hình thành cổng thanh toán bán lẻ tại Việt Nam, đầu mối kết nối với 

các hệ thống bán lẻ khác trong khu vực và trên thế giới; hỗ trợ xử lý các giao dịch thanh toán 

liên ngân hàng của các kênh thanh toán khác nhau, như trên ATM/POS, Internet, Mobile, 

SMS,…; các giao dịch ghi nợ, ghi có trực tiếp theo lịch đặt trước/định kỳ nhằm phục vụ nhu cầu 

thanh toán của nhiều đối tượng như doanh nghiệp, cá nhân, các cơ quan chính phủ,…; góp 

phần thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử trong các giao dịch thanh toán bán lẻ và thương 

mại điện tử (TMĐT).  

- Sau khi chỉ đạo hoàn thành việc sáp nhập Công ty Cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink vào 

Công ty Cổ phần chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam - Banknetvn (nay đổi tên thành 

NAPAS) để hình thành Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất tại Việt Nam, năm 2016, NHNN 

tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung thuộc Đề án xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ 

thống nhất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục phát triển (cả về số lượng và chất 

lượng) kết hợp với sắp xếp, hợp lý hóa mạng lưới POS đã được lắp đặt; phát triển thanh toán 
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POS trên thiết bị di động (mPOS); bố trí hợp lý mạng lưới ATM, lắp đặt ATM tại nơi điều kiện 

cho phép và có nhu cầu, đáp ứng yêu cầu thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản.  

2.2. Bộ Công Thƣơng 

- Phát triển hạ tầng thanh toán phục vụ:  

Năm 2016, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể 

phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08 

tháng 08 năm 2016, trong đó xây dựng và phát triển hệ thống thanh toán thương mại điện tử 

quốc gia và các tiện ích thanh toán tích hợp là một nội dung quan trọng được phê duyệt để thúc 

đẩy thanh toán điện tử trong các lĩnh vực: dịch vụ công trực tuyến, giao dịch B2B, B2C, G2C và 

G2B. Kế hoạch tổng thể cũng là căn cứ pháp lý để Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các 

Bộ, ngành, đơn vị có liên quan để đẩy mạnh ứng dụng chứng từ điện tử trong hoạt động 

thương mại như hóa đơn điện tử, vận đơn điện tử, v.v… 

Cục TMĐT & Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Bộ Công Thương đang phối hợp với Công 

ty NAPAS để phát triển Hệ thống thanh toán thương mại điện tử Quốc gia theo chủ trương của 

Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 phê duyệt Chương trình 

Phát triển thương mại điện tử Quốc gia giai đoạn 2014-2020. Theo đó, mục tiêu của Hệ thống 

thanh toán thương mại điện tử Quốc gia là hướng đến xây dựng một hạ tầng thanh toán đảm 

bảo cho thương mại điện tử tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ giải pháp thanh toán cho các dịch vụ 

hành chính công trực tuyến, dịch vụ xã hội, công cộng; từng bước xây dựng thói quen của 

người dân và doanh nghiệp trong việc sử dụng và ứng dụng thanh toán điện tử trong các giao 

dịch thương mại, giao dịch hành chính, dịch vụ xã hội, công cộng. 

- Hỗ trợ thanh toán điện tử cho dịch vụ hành chính công:  

Năm 2016, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ Thông tin đã làm việc với các đơn vị phụ 

trách công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, tỉnh/thành phố để trao đổi, xây dựng và triển khai 

các phương án tích hợp thanh toán cho các dịch vụ hành chính công trực tuyến. Đến nay, các 

Bộ, ngành đã có chủ trương phát triển dịch vụ công mức độ 4 ứng dụng thanh toán trực tuyến 

bao gồm: Bộ Y Tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư Pháp, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông 

thôn, Bộ Công Thương, UBND Thành phố Đà Nẵng, các Sở Công Thương Phú Yên, Đồng Nai, 

Cà Mau.  

Bên cạnh phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước, Cục Thương mại điện tử và Công 

nghệ Thông tin đã làm việc và phối hợp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm nhằm 

xây dựng cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ các giải pháp cho dịch vụ hành chính công nhằm tạo 

ra các tiêu chuẩn chung thống nhất giữa các giải pháp phần mềm dịch vụ công, giúp đáp ứng 

các yêu cầu liên thông, trao đổi dữ liệu chung giữa các Bộ, ngành được thuận lợi, sẵn sàng 

trong việc tích hợp các dịch vụ mới như thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số, v.v… 

- Phát triển thanh toán điện tử trong thương mại điện tử:  
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Cục Thương mại điện tử và Công nghệ Thông tin đã nghiên cứu và phối hợp với Công ty 

NAPAS, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các ngân hàng nhằm đưa vào thử 

nghiệm giải pháp thanh toán (có đảm bảo) trong thương mại điện tử, nhằm giúp người mua 

hàng và cả người bán yên tâm khi giao dịch đã được đảm bảo từ khâu thanh toán đến giao 

hàng và quyết toán. Sau khi giải pháp được phát triển hoàn thiện, dự kiến Bộ Công Thương sẽ 

yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ bắt buộc phải sử dụng giải pháp thanh toán (có đảm bảo) 

tại các website thương mại điện tử, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao niềm 

tin khi tham gia vào các giao dịch trực tuyến cũng như trong các hoạt động thanh toán trực 

tuyến. 

Bên cạnh đó, với nền tảng di động phát triển nhanh chóng, Cục TMĐT & CNTT cũng đang 

triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 

trong việc ứng dụng, triển khai các giải pháp thanh toán mới trên nền tảng di động, giúp người 

tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn và tiện ích khi tham gia vào các hoạt động giao dịch điện tử. 

Trong năm 2015, để triển khai các chương trình kích cầu thanh toán trực tuyến, Cục TMĐT và 

CNTT đã phối hợp với các NHTM và NAPAS tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến 2015. Kết quả 

thống kê cho thấy, số đơn hàng được thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong Ngày 

mua sắm trực tuyến 2015 tăng 30% so với Ngày mua sắm trực tuyến 2014. Năm 2016, Cục 

TMĐT và CNTT sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai Ngày mua sắm trực tuyến 

2016, dự kiến tổ chức vào ngày 02/12/2016. 

2.3. Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) 

Trong năm 2016, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương 

và NHNN trong việc thúc đẩy áp dụng hóa đơn điện tử trong TMĐT và thanh toán điện tử. Việc 

đồng bộ ban hành các chính sách khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử sẽ 

góp phần đẩy mạnh và khuyến khích TMĐT. 

3. Phát triển thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ   

- Tháng 5/2016, NHNN đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết, đánh giá việc 

triển khai Đề án đẩy mạnh Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) giai đoạn 2011-2015. 

Chính phủ cũng đã có chỉ đạo giao NHNN chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan, trên cơ sở 

kết quả thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 

2011-2015 để nghiên cứu, xây dựng Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 

2016-2020, với mục tiêu và giải pháp đảm bảo phù hợp với thực tế và kinh nghiệm của quốc tế, 

khắc phục được những khó khăn tồn tại, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, định hướng phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới.  

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hiện NHNN (Vụ Thanh toán) đang khẩn trương hoàn 

thiện Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở ý kiến 

của các Bộ, ngành liên quan, NHNN sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2016, 

trong đó có chú trọng các giải pháp nhằm phát triển thanh toán điện tử đối với giao dịch bán lẻ. 

- Phát triển thanh toán qua các điểm chấp nhận thanh toán (POS):  
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NHNN tiếp tục tập trung chỉ đạo các NHTM phát triển thanh toán thẻ qua POS để nâng cao 

số lượng, giá trị giao dịch thanh toán qua POS, thực sự góp phần vào thúc đẩy thanh toán 

không dùng tiền mặt. Đến nay, nhận thức chung của xã hội về thanh toán thẻ qua POS, nhất là 

ở các tỉnh, thành phố lớn, một số tỉnh có lợi thế về du lịch đã có chuyển biến rõ nét và tích cực; 

số lượng, giá trị thanh toán qua POS tăng nhanh, hiệu quả và chất lượng hơn.  

Trong 9 tháng đầu năm 2016, cả nước đã có trên 250.000 POS được lắp đặt, số lượng giao 

dịch qua POS đạt gần 67 triệu giao dịch (tăng khoảng 71% so với cùng kỳ năm 2015) với giá trị 

giao dịch đạt gần 160 nghìn tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2015). NHNN cũng quan 

tâm chỉ đạo phát triển thanh toán POS trên thiết bị di động (mPOS), ứng dụng công nghệ hiện 

đại với chi phí thấp, dễ sử dụng và đảm bảo an toàn bảo mật, mở ra khả năng mới để phát triển 

nhanh các điểm chấp nhận thẻ, tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ cho khu vực nông thôn, 

vùng sâu, vùng xa. Sau một thời gian cho phép thí điểm mPOS, ngày 30/6/2016, NHNN đã ban 

hành Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, cho phép các ngân 

hàng được quyết định việc xây dựng quy trình, thủ tục thanh toán thẻ và lựa chọn thiết bị thanh 

toán phù hợp với quy định tại Thông tư 19/2016/TT-NHNN. 

- Bộ Công Thương (Cục TMĐT&CNTT phối hợp với Vụ Thị trường trong nước) đang nghiên 

cứu xây dựng các chính sách, chương trình thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử tại các 

doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ hàng hoá và dịch vụ. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 

Trong quá trình triển khai các nội dung tại Thỏa thuận Hợp tác liên Bộ còn tồn tại một số 

vấn đề sau:  

1. Về thu, nộp thuế điện tử: Việc kết nối Hệ thống thanh toán của KBNN và Hệ thống IBPS 

của NHNN chưa được rộng khắp; việc chỉnh sửa hệ thống IBPS còn một số khó khăn do đặc 

thù trao đổi thông tin thu NSNN cần có sự phối hợp thống nhất giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài 

chính và các đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết.  

2. Về phát triển thanh toán điện tử trong TMĐT: Thanh toán điện tử trong TMĐT còn thấp 

(bán hàng qua mạng nhưng khi thanh toán vẫn chủ yếu bằng tiền mặt). Các NHTM tuy đã cố 

gắng tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng mạng lưới khách hàng, 

nhưng nhìn chung hạ tầng phục vụ thanh toán của các NHTM phát triển và phân bố chưa đều, 

tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị, chưa phát triển rộng ở địa bàn nông thôn, đòi hỏi nguồn 

vốn đầu tư lớn. Mặc dù số lượng thanh toán không dùng tiền mặt trong Ngày mua sắm trực 

tuyến năm 2015 có tăng so với năm 2014 nhưng việc người tiêu dùng lựa chọn thanh toán 

bằng thẻ vẫn hạn chế. Đây là vấn đề cần được sớm khắc phục nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc kiểm soát thuế của các cơ quan nhà nước cũng như góp phần hạn chế tỷ lệ giao dịch 

không thành công của các đơn hàng trong TMĐT. 

3. Đẩy mạnh thanh toán điện tử qua POS: Giá trị giao dịch thanh toán thẻ qua POS chưa 

nhiều, nhất là thanh toán thẻ nội địa qua POS; thực tế triển khai cũng còn những bất cập, cần 

xử lý, như vẫn còn tình trạng một số đơn vị bán hàng thu phụ phí khi khách hàng thanh toán 
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bằng thẻ; một số đơn vị bán hàng còn chưa mặn mà với việc thanh toán bằng thẻ do không 

muốn minh bạch doanh thu bán hàng,…nên chưa góp phần được nhiều trong việc giảm thanh 

toán bằng tiền mặt.  

4. Công tác thông tin tuyên truyền cho người dân về các phương tiện, dịch vụ thanh toán 

điện tử mặc dù đã được tích cực triển khai nhưng thói quen, tâm lý sử dụng tiền mặt của người 

dân còn khá phổ biến. Một số yếu tố khác gây cản trở, hạn chế sử dụng thanh toán điện tử 

như: lừa đảo qua mạng, trình độ văn minh thương mại, tâm lý ngại tiếp cận với công nghệ mới, 

ngại công khai hóa thu nhập, doanh thu, sử dụng tiền mặt với những mục đích không minh 

bạch… 

III. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2017 

3.1. Bộ Tài chính 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tập trung cho các giao dịch về thu và quản lý 

thuế trực tuyến;  

- Đề xuất các chính sách về thuế nhằm khuyến khích phát triển nộp thuế điện tử, thanh toán 

điện tử trong TMĐT và tại các điểm bán lẻ; 

- Thúc đẩy việc áp dụng hoá đơn điện tử trong TMĐT, thanh toán điện tử. 

3.2. Bộ Công Thƣơng 

- Tiếp tục triển khai và phát triển Hạ tầng thanh toán đảm bảo cho TMĐT;  

- Xây dựng và ban hành các chính sách, chương trình thúc đẩy TMĐT và phát triển thanh 

toán điện tử.  

3.3. Ngân hàng Nhà nƣớc 

- Tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức, hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống ngân 

hàng để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nộp thuế điện tử, thanh toán trong TMĐT. 

- Hoàn thiện hành lang pháp lý, các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển thanh toán 

qua ACH; chỉ đạo Công ty NAPAS xây dựng Hệ thống ACH; tiếp tục hoàn thiện hệ thống 

chuyển mạch tài chính để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thanh toán điện tử trong TMĐT và 

nộp thuế điện tử.  

- Chỉ đạo, truyền thông, khuyến khích các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai có 

hiệu quả các chương trình giải thưởng, ưu đãi đối với các doanh nghiệp TMĐT, các doanh 

nghiệp và đơn vị bán lẻ hàng hoá, dịch vụ có thành tích tốt, có tốc độ tăng trưởng mạnh về 

doanh số thanh toán điện tử hàng năm. 
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3.4. Công tác phối hợp giữa các đơn vị  

- NHNN tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai kết nối hạ tầng dịch vụ thuế điện tử 

với hạ tầng thanh toán điện tử để phục vụ việc nộp thuế điện tử; mở rộng việc tham gia Hệ 

thống IBPS của KBNN; thống nhất các giải pháp trao đổi thông tin, dữ liệu thuế điện tử giữa hệ 

thống ngân hàng, các cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước để hỗ trợ công tác quản lý, thu thuế, 

trong đó quan trọng nhất là việc đưa mã giao dịch (ID giao dịch) vào hệ thống của các đơn vị 

liên quan. 

- Bộ Công Thương phối hợp NHNN tiếp tục triển khai kết nối hạ tầng TMĐT với hạ tầng 

thanh toán điện tử của ngân hàng để phục vụ TMĐT. 

- Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương triển khai các nội 

dung tại Đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 

góp phần nâng cao số lượng, giá trị giao dịch thanh toán điện tử, thanh toán qua POS của các 

doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ hàng hoá dịch vụ trên toàn quốc; các giải pháp thúc đẩy thương 

mại điện tử phát triển. 
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Chủ đề II:  Thúc đẩy thanh toán điện tử 

trong lĩnh vực giao thông và khả năng 

liên thông với các dịch vụ tiện ích khác 
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Ông Nguyễn Mạnh Thắng đảm nhận vị trí Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ từ tháng 

10/2015 đến nay. Ông cũng là người chịu trách nhiệm chỉ đạo Dự án thu phí tự động không 

dừng trên toàn quốc. Hiện ông cũng là Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật của Tổng cục 

Đường bộ. 

 

 

Đề tài: 
 

Thực tiễn triển khai thu phí điện tử không 

dừng trên các tuyến quốc lộ 



 
 

        14 
 

  

 

Thực tiễn triển khai thu phí điện tử không dừng trên các 
tuyến quốc lộ 
 

1. Thông tin chung về trạm thu phí 

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang quản lý 86 trạm thu phí trên các tuyến quốc 

lộ và đường cao tốc, trong đó: 

- 74 trạm thu phí trên các tuyến Quốc lộ (45 trạm thu phí đang thu; 29 trạm chưa thu, sẽ 

thu phí hoàn vốn đầu tư khi hoàn thành dự án) 

- 12 hệ thống thu phí trên các tuyến cao tốc, (6 hệ thống đang thu; 6 hệ thống thu phí 

chưa thu, sẽ thu phí hoàn vốn đầu tư khi hoàn thành dự án) 

Ngoài ra, các địa phương quản lý 15 trạm thu phí, trong đó có 10 trạm đang thu và 5 trạm 

chưa thu. 

2. Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án thu phí tự động không dừng 

- Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 675/TTg-KTN ngày 14/5/2015 đồng ý chủ 

trương triển khai Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên 

toàn quốc – giai đoạn 1 áp dụng cho QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây 

Nguyên theo hình thức BOO. 

- Để triển khai áp dụng trên toàn quốc, tại văn bản số 9466/VPCP-KTN ngày 16/11/2015, 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chỉ triển khai trên toàn quốc sau khi Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định về hoạt động của hệ thống thu phí tự động không dừng và 

Bộ GTVT ban hành quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống thu phí tự động 

không dừng (ETC). Hiện nay, Bộ GTVT đã xây dựng để Bộ Khoa học Công nghệ ban 

hành TCVN 10849:2015 Hệ thống thu phí điện tử; đã dự thảo trình Thủ tướng Chính 

phủ Quyết định về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động 

không dừng để dự kiến ban hành trong tháng 11/2016. 

3. Lợi ích của việc áp dụng thu phí điện tử không dừng 

- Tiết kiệm chi phí in vé hàng năm. 

- Tiết kiệm nhiên liệu hàng năm. 

- Tiết kiệm chi phí cho lái xe, hành khách do rút ngắn thời gian di chuyển. 

- Giúp tiết kiệm chi phí do tinh giảm biên chế bộ máy hành chính trong các công tác đăng 

kiểm xe, quản lý xe, thống kê, kiểm đếm lưu lượng xe, xử lý phạt nguội…    

- Giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện sức khỏe nói chung cho người dân. 
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- Rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hóa trên đường, từ đó giúp tăng nhanh vòng quay 

vốn lưu động vào trong sản xuất. 

- Góp phần vào thực hiện chủ trương của Chính phủ về giảm thanh toán bằng tiền mặt. 

- Giúp các cơ quan quản lý Nhà nước quản lý được các phương tiện tham gia giao thông 

trên cả nước trong các công tác: quản lý đăng kiểm xe, quản lý đăng ký xe chính chủ, 

xử phạt nguội giao thông, theo dõi điều tra các xe bị mất trộm, phục vụ điều tra nhiều 

hoạt động của cơ quan chức năng…  

4. Tình hình thực hiện dự án thu phí tự động không dừng 

a) Giai đoạn 1 (áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên) 

Trước đây, Công ty Cổ phần Tasco đề xuất triển khai toàn bộ các trạm thu phí trên Quốc lộ 

1 (QL1) và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (37 trạm). Để đảm bảo tính pháp lý, việc 

thu phí không dừng phải được sự động thuận của các nhà đầu tư BOT, các ngân hàng tài trợ 

vốn. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị dự án, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã nhận được 

văn bản của Ngân hàng Vietinbank không đồng thuận tham gia dự án do Tasco lập và đề xuất 

lập dự án riêng.  

Do vậy, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe 

trên toàn quốc  - giai đoạn 1 áp dụng cho QL1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên theo hình 

thức hợp đồng BOO tại Quyết định số 4390/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2015  chỉ có 28 trạm thu 

phí trên QL1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên (không bao gồm 9 trạm do Vietinbank cung 

cấp tín dụng) với công nghệ thống nhất trên toàn quốc là RFID theo tiêu chuẩn ISO/IEC 1800-

63 và chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án là Liên danh Công ty cổ phần Tasco và Công ty 

VETC tại Quyết định số 596/QĐ-BGTVT ngày 01/3/2016. Trong đó, dự kiến giai đoạn 2016-

2019 sẽ áp dụng thu phí tự động không dừng trên 1-2 làn thu phí mỗi chiều xe chạy, giai đoạn 

sau 2019 sẽ áp dụng trên tất cả các làn. 

Bộ Kế hoạch Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 113/BKHĐT-GCNDKĐTTN 

ngày 08/7/2016 cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư đã thành lập doanh nghiệp dự án ngày 08/7/2016 

(Mã số doanh nghiệp 0107500414). Bộ GTVT đã ký hợp đồng số 09/HĐ.BOO-BGTVT ngày 

13/7/2016 với Nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án. 

 Đến nay, nhà đầu tư đã triển khai thực hiện như sau: 

- Đã lắp đặt và vận hành hệ thống thu phí ETC tại 05 trạm: Quảng Đông (Quảng Bình), 

Toàn Mỹ (Đăk Nông), Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), Đăk Đoa (Gia Lai), Chư Pưh (Gia Lai). 

- Đã hoàn thành lắp đặt thiết bị thu phí ETC tại 03 trạm: Hoàng Mai (Nghệ An), Hòa 

Phước, Tam Kỳ (Quảng Nam). 

- Còn lại 16/28 trạm đang phối hợp với các Nhà đầu tư BOT để tiếp nhận bàn giao mặt 

bằng và 04/28 trạm chưa xây dựng trạm thu phí. Nhà đầu tư dự kiến sẽ lắp đặt hết 

các trạm còn lại trong năm 2016. 



 
 

        16 
 

  

- Nhà đầu tư đã phối hợp cùng với Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai phát hành thẻ 

Etag: đến nay đã dán được hơn 10.000 thẻ, dự kiến đến cuối 2016 dán được 500.000 

thẻ. 

b) Giai đoạn 2 (áp dụng trên toàn quốc) 

 Để có thể triển khai hệ thống đồng bộ trên toàn quốc, trên cơ sở đề xuất của nhà đầu 

tư, Bộ GTVT đã giao Liên doanh Tasco-VETC lập đề xuất dự án đối với các trạm thu phí thuộc 

pham vi từ miền Bắc đến Đà Nẵng; giao Ngân hàng Vietinbank lập đề xuất dự án đối với các 

trạm từ Đà Nẵng vào miền Nam (bao gồm cả 9 trạm do Vietinbank tài trợ vốn thuộc QL1 và 

đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên). 

Bộ GTVT đã phê duyệt đề xuất dự án do Liên danh Ngân hàng Vietinbank – Công ty Đèo 

Cả lập tại Quyết định số 1759/QĐ-BGTVT ngày 07/6/2016 và đã công bố danh mục để kêu gọi 

đầu tư từ ngày 14/6/2016. Bộ GTVT sẽ phê duyệt dự án đầu tư và tổ chức đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư theo quy định sau khi được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về hoạt 

động của hệ thống thu phí tự động không dừng (theo yêu cầu của văn bản số 9466/VPCP-KTN 

ngày 16/11/2015).  

5. Về công nghệ thu phí tự động không dừng 

Hiện nay có 3 công nghệ thu phí tự động không dừng đang tồn tại: 

- Thu phí tự động không dừng sử dụng công nghệ DSRC thụ động của châu Âu, được 

VietinBank triển khai thí điểm từ năm 2011 tại 6 trạm thu phí trên QL1 và QL37. Đến cuối năm 

2013, Vietinbank đã triển khai lắp đặt và thực hiện thu phí không dừng tại 23 trạm thu phí trên 

toàn quốc (bao gồm cả 6 trạm thí điểm), đã phát hành được 52.000 OBU, lượt xe đi qua các 

trạm bình quân 20.000 lượt xe một ngày, đạt doanh thu 160 tỷ đồng một năm. Hiện nay , 

VietinBank đang chuyển đổi công nghê ̣DSRC chủ đôṇg sang công nghê ̣RFID thu ̣đôṇg.  

- Thu phí tự động không dừng sử dụng công nghệ DSRC chủ động của Nhật Bản: áp dụng 

cho các dự án đường cao tốc sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản. Hiện nay dự án HCM – 

Long Thành - Dầu Giây đã nhập về khoảng 10.000 OBU. 

- Thu phí tự động không dừng sử dụng công nghệ RFID Passive (thụ động) theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 1800-63: áp dụng cho các dự án thu phí trên QL1 và QL14.  

Năm 2015, được sự chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với 

Công ty Công nghiêp̣ năṇg Mitsubishi , Tâp̣ đoàn Sojitz và Ngân hàng Vietin Bank triển khai thí 

điểm giải pháp tích hợp 3 công nghệ thu phí DSRC chủ động, DSRC thụ động và RFID. Đến 

nay, giai đoạn 1 của dự án thí điểm đã kết thúc, tuy nhiên vẫn chưa có một giải pháp toàn diện 

để tích hợp 3 công nghệ thu phí tự động không dừng. 

6. Các vấn đề tồn tại trong triển khai với thu phí không dừng 

- Hiêṇ nay , có tối thiểu 2 công nghê ̣thu phí không dừng sẽ được triển khai ở Viêṭ Nam 

(trong trường hợp VietinBank sẽ chuyển đổi công nghê ̣DSRC chủ đôṇg sang công 
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nghê ̣RFID thu ̣động). Viêc̣ này sẽ gây khó khăn cho người sử duṇg và các đơn vi ̣thu 

phí trong việc kết nối để đảm bảo có thể sử dụng một loại thẻ chạy qua tất cả các 

trạm. 

- Đối với các dự án thu phí không dừng sử dụng công nghệ  RFID c ũng có nhiều đơn vị 

triển khai. Hiêṇ nay có tối thiểu 4 đơn vi ̣triển khai là Liên danh TASCO-VETC, Công ty 

VietinF, Công ty cổ phần CadPro (đang triển khai cho các traṃ thu phí của BOT Pháp 

Vân – Cầu Giẽ và môṭ số traṃ thu phí tr ên các tuyến quốc lô ̣khác ), và Viettel (đang 

triển khai cho các traṃ thu phí của VEC ). Viêc̣ này cũng sẽ gây khó khăn cho người 

sử duṇg và các đơn vi ̣thu phí trong viêc̣ kết nối để đảm bảo có thể sử duṇg môṭ loaị 

thẻ chạy  qua tất cả các traṃ thu phí . Để giải quyết vấn đề này Tổng cuc̣ Đư ờng bộ 

Việt Nam đã trình Bô ̣GTVT để ban hành Yêu cầu ky ̃thuâṭ chung đối với hê ̣thống thu 

phí điện tử không dừng sử dụng công nghệ RFID trong giao thông vận t ải đường bộ . 

Tuy nhiên, vấn đề này cũng còn gây lãng phí trong đầu tư xã hôị do mỗi đơn vi ̣thu phí 

phải đầu tư một hệ thống backend riêng. 

- Các dự án BOT chưa thực sự phối hợp với các nhà đầu tư dự án thu phí không dừng. 

Bộ GTVT đã ký hợp đồng BOO với nhà đầu tư dự án thu phí không dừng từ tháng 

7/2016. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có dự án BOT nào ký hợp đồng dịch 

vụ thu phí đối với dự án BOO thu phí không dừng. 

- Hệ thống thu phí tự động không dừng còn được sử dụng ở cả các tuyến đường địa 

phương. Để đảm bảo sự thống nhất trên toàn quốc, các địa phương và Bộ GTVT cần 

có sự phối hợp trong quá trình triển khai, đặc biệt là cần sử dụng các đơn vị thực hiện 

dịch vụ thu phí do Bộ GTVT lựa chọn nhẳm đảm bảo vấn đề kết nối, thuận tiện cho 

người sử dụng, tránh lãng phí trong đầu tư. 
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Ông Trần Công Quỳnh Lân có 15 năm kinh nghiệm trong trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Ông Lân gia nhập VietinBank năm 2012 và hiện đảm nhiệm cương vị Phó tổng giám đốc kiêm 

Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, tham gia xây dựng các giải pháp kiểm soát rủi ro tín 

dụng, bảo mật thông tin, triển khai thêm chức năng trên các kênh thanh toán Internet Banking, 

Mobile Banking… 

 

Đề tài: 
 

Khả năng liên thông thanh toán giữa các dịch 
vụ công và các hoạt động thanh toán khác tại 
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Khả năng liên thông thanh toán giữa các dịch vụ công và các hoạt 

động thanh toán khác tại Việt Nam 

Công nghệ đang dần trở thành công cụ đắc lực để giải quyết các nút thắt của xã hội, 

đặc biệt các đơn vị hành chính sự nghiệp Nhà nước hiện nay đã và đang tích cực đổi mới công 

nghệ, chú trọng vào các hoạt động thanh toán giúp giảm tải vấn nạn ách tắc. 

Chúng ta đang có những lợi thế tương đối tốt để đẩy mạnh khả năng liên thông thanh 

toán dịch vụ công và các dịch vụ thanh toán khác tại Việt Nam. Bốn yếu tố được xem là cốt lõi 

thúc đẩy khả năng liên thông thanh toán này, gồm:  

Thứ nhất, chính sách của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt đã có từ cuối 

năm 2001, đến năm 2006 Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định 

hướng đến năm 2020 được ra đời. Mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 

80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 

về thanh toán không dùng tiền mặt. Như vậy, về mặt chính sách các hoạt động thanh toán 

không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán trong các dịch vụ công luôn được Chính phủ 

khuyến khích và tạo điều kiện phát triển. Ở cấp bộ, ban, ngành cũng đã có những quy định, 

hướng dẫn cụ thể để thúc đẩy hoạt động thanh toán không dung tiền mặt.  

Thứ hai, yếu tố từ phía người dân - khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Theo số 

liệu của Hiệp hội thẻ Việt Nam, tới cuối năm 2015 đã có 99,5 triệu thẻ thanh toán được phát 

hành cho các khách hàng cá nhân trên toàn quốc. Số liệu này cho thấy tiềm năng lớn về tính 

thích ứng của khách hàng trong sử dụng các dịch vụ thanh toán. 

Thứ ba, các ngân hàng và các tổ chức tài chính - những tổ chức trung gian cung cấp 

dịch vụ thanh toán cũng đang lớn mạnh. Hạ tầng công nghệ, giải pháp thanh toán của các ngân 

hàng, tổ chức trung gian tài chính hiện nay là tương đối mở, sẵn sàng kết nối với các đơn vị 

phục vụ hoạt động thanh toán. Như đối với VietinBank, chúng tôi đang mở rộng kết nối thanh 

toán đến hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, từ tiêu dùng, du lịch, y tế, giáo dục đến các hoạt 

động hành chính công tại các tỉnh. Thêm vào đó, khả năng kết nối thanh toán liên ngân hàng 

hiện đã thông suốt và nhanh chóng hơn rất nhiều, giúp xóa bỏ các rào cản dịch vụ của các 

ngân hàng khác nhau.  

Thứ tư, các cơ quan Nhà nước - cơ quan cung cấp các dịch vụ công đang có những 

cuộc cách mạng lớn trong công nghệ, xóa bỏ dần các thao tác thủ công, giấy tờ, chuyển sang 

sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, nên việc kết nối với các ngân hàng, tổ chức trung gian 

thanh toán cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ khác trở nên dễ dàng hơn.  

Trong ngành giao thông, từ những năm 2010 - 2011 Bộ Giao thông vận tải đã có chủ 

trương áp dụng hình thức thu phí tự động không dừng liên trạm thanh toán qua ngân hàng. Bộ 

đã giao cho VietinBank triển khai thí điểm lần đầu tại 7 trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ bằng 

công nghệ DSRC passive (sử dụng OBU) của châu Âu. Đến nay, VietinBank đã triển khai thành 

công tại 23 trạm thu phí trên toàn quốc. 
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Giai đoạn 2015 -2016, Bộ Giao thông vận tải đã đưa ra quyết định áp dụng triển khai 

công nghệ RFID tiêu chuẩn ISO/IEC 18000-6C cho hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là công nghệ hiện đại, có thể tích hợp hệ thống dễ 

dàng, triển khai nhanh, đơn giản và tiết kiệm chi phí, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, cơ 

quan quản lý nhà nước.  

Với 6 năm kinh nghiệm triển khai các trạm thu phí tự động cùng với giải pháp công nghệ 

tích hợp hiện đại, VietinBank tiếp tục được Bộ Giao thông Vận tải giao thực hiện triển khai Dự 

án thu phí tự động không dừng liên trạm thanh toán qua ngân hàng công nghệ RFID, tại các 

trạm khu vực miền Trung và miền Nam theo hình thức hợp đồng BOO . Các trạm đã triển khai 

công nghệ OBU trước đây cũng sẽ nhanh chóng được chuyển sang công nghệ mới RFID.  

Để sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC, chủ phương tiện sẽ được phát 

một thẻ định danh RFID dán lên kính trước xe và kèm theo một tài khoản thu phí để giao dịch. 

Tài khoản này có thể nạp tiền trực tiếp, qua mạng Internet, ngân hàng... Sau khi phương tiện có 

dán thẻ RFID chạy vào làn thu phí, hình ảnh và thông tin của xe sẽ được chuyển về trung tâm 

dữ liệu để xử lý, kiểm tra số dư tài khoản. Nếu đủ điều kiện, các thanh chắn barie sẽ mở tự 

động để xe qua. Đồng thời, tin nhắn SMS thông báo sẽ được gửi về số điện thoại của chủ 

phương tiện và tổng thời gian xe qua trạm chỉ còn 3 - 5 giây. Như vậy, sử dụng 1 thẻ RFID của 

VietinF gắn trên ô tô, khách hàng có thể đi qua tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc. Dự án sẽ 

chính thức được VietinF (Công ty Đầu tư công nghệ hạ tầng trực thuộc VietinBank) triển khai 

vào quý IV/2016, hoàn thành vào năm 2019.  

Dịch vụ thu phí cầu đường tự động liên trạm hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực 

cho cả đơn vị quản lý và người sử dụng phương tiện như: Tiết kiệm thời gian khi lưu thông qua 

trạm, giảm ùn tắc trong những giờ cao điểm, tiết kiệm nhiên liệu xăng dầu; các trạm thu phí 

quản lý tốt nguồn thu và tiết kiệm chi phí nhân lực thu phí …  

Thêm vào đó, cơ sở hạ tầng giao thông nước ta đang được nâng cấp với hệ thống 

metro và xe bus hiện đại tại các thành phố lớn, phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng và giảm 

thiểu các phương tiện cá nhân lưu thông trên đường. Để thuận tiện cho người dân khi tham gia 

giao thông công cộng, chúng ta cần tích hợp công nghệ thanh toán của các tuyến metro, các 

tuyến xe bus. Điều này giúp cho người dân chỉ cần dùng một loại thẻ duy nhất có thể di chuyển 

trên mọi tuyến đường. 
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Ông Lê Ngọc Lâm là Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách mảng khách hàng doanh nghiệp lớn, 

khách hàng doanh nghiệp nước ngoài và khách hàng định chế tài chính. Ông Lâm bắt đầu công 

tác tại BIDV từ năm 1997 và được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc từ tháng 1/2015. Ông Lâm tốt 

nghiệp Học Viện Ngân hàng, Thạc sỹ Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng – Đại học Kinh tế 

Quốc dân. 

 

Đề tài: 
 

Thu phí không dừng – từ chủ trƣơng đến 

hành động 
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Thu phí không dừng – từ chủ trƣơng đến hành động 

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, hệ thống giao thông thông minh đã không 
còn là khái niệm xa lạ trên thế giới và đang được triển khai mạnh mẽ tại các nước phát triển ở 
Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Singapore, Hàn Quốc và các nước, vùng lãnh thổ đang phát triển như 
Đài Loan, Malaysia, Trung Quốc...  

Áp dụng thu phí không dừng giúp tăng tốc độ lưu thông của phương tiện, giảm ùn tắc 
giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí quản lý, đem lại thuận tiện cho chủ phương 
tiện,... Có thể nói, hình thức thu phí giao thông không dừng là xu thế tất yếu của giao thông 
đường bộ hiện đại. Tại Việt Nam, hình thức này đã được triển khai cách đây khoảng 6 năm, tuy 
nhiên do một số điểm hạn chế nên hình thức thu phí không dừng này vẫn chưa được phát triển 
rộng khắp. 

Là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, thuộc Top 30 ngân hàng có quy mô tài sản lớn 
nhất tại khu vực Đông Nam Á, trong 1.000 ngân hàng tốt nhất thế giới do Tạp chí The Banker 
bình chọn, với kinh nghiệm trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và 
tiện ích, mạng lưới rộng khắp với 197 chi nhánh và trên 800 điểm giao dịch, 1.822 ATM, 15.962 
POS tại 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc, với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, BIDV 
được Bộ Giao thông Vận tải giao làm ngân hàng đầu mối cùng với Tasco triển khai thí điểm dự 
án thu phí đường bộ không dừng và kiểm soát tải trọng xe theo công nghệ mới trên quốc lộ 1 
và quốc lộ 14. 

Theo đuổi Dự án từ năm 2010, BIDV đã cùng một số nhà đầu tư và các đơn vị hoạt 
động trong lĩnh vực công nghệ giao thông nghiên cứu nhiều mô hình hoạt động thu phí không 
dừng cũng như công nghệ thu phí giao thông thông minh tại các nước. Trong suốt giai đoạn từ 
2010-2013, đã có rất nhiều tài liệu báo cáo, các cuộc làm việc với các nhà đầu tư trong nước 
và nước ngoài cũng như các buổi hội thảo với Bộ Giao thông Vận tải nhằm đưa ra các đánh 
giá, so sánh các công nghệ hiện tại đang áp dụng tại các nước, cũng như đề xuất khả năng áp 
dụng tại Việt nam. 

Đến tháng 7/2014, BIDV đã cùng với Tổ công tác liên ngành Bộ Giao thông vận tải và 
các nhà đầu tư đi khảo sát thực tế mô hình hoạt động hệ thống giao thông tại Đài Loan và Thái 
Lan. Tại các nước và vùng lãnh th ổ trong khu vực , Đài Loan  đã triển khai r ất thành công h ệ 
thống giao thông thông minh. Cụ thể, từ năm 2006, Đài Loan bắt đầu áp dụng thu phí tự động 
sử dụng thiết bị On Board Unit (OBU) do Công ty Thu phí điện tử Viễn Đông (FETC) thực hiện. 
Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, số lượng phương tiện lắp đặt rất hạn chế, một phần do 
chi phí lắp đặt thiết bị khá cao (40 USD/OBU). FETC đối mặt với nguy cơ bị cắt hợp đồng. Năm 
2011, FETC thay đổi công nghệ, chuyển sang áp dụng công nghệ định danh bằng tần số sóng 
vô tuyến Radio-Frequency IDentification (RFID).  

Sau một năm áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam, kể từ đầu năm 2014, số 
lượng khách hàng tăng vọt lên 94%, vượt mức đề ra. Thẻ RFID (Etag) có chi phí thấp hơn 20 
lần so với thiết bị OBU và được gắn miễn phí lần đầu tiên cho tất cả ô tô cả cũ và mới. Tính 
đến ngày 18/1/2015, FETC có trên 6 triệu khách hàng; 80% xe ô tô mới bán ra thị trường được 
dán thẻ Etag. Đài Loan đã nhận được không ít lợi ích ưu việt từ giải pháp này đem lại như tiết 
kiệm nhiên liệu, giảm khí thải carbon, tiết kiệm hơn 80 triệu USD từ giảm khí thải gây ô nhiễm 
môi trường, giảm 20% các vụ tai nạn do chở quá tải, quá tốc độ,… 

Trong tháng 3/2015, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Họp báo công bố công nghệ thu 
phí không dừng và kiểm soát tải trọng xe sẽ được thử nghiệm trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí 
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Minh đoạn qua Tây Nguyên áp dụng theo công nghệ nhận dạng tần số sóng vô tuyến (RFID) 
tiêu chuẩn ISO/IEC 18000-6C do Hoa Kỳ phát triển, đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới.  

Những ưu điểm vượt trội của công nghệ mới này so với các công nghệ khác là: chi phí 
đầu tư thấp, thao tác đơn giản, tốc độ nhận diện phương tiện nhanh, kết quả thu phí chính xác 
lên tới 99,99%, dễ được chủ phương tiện giao thông chấp thuận,… 

Cũng ngay trong tháng 3/2015, BIDV và Tasco đã triển khai kiểm thử thành công công 
nghệ thu phí RFID tại trạm thu phí Tasco Quảng Bình. Đây là bước đệm quan trọng trong việc 
hiện thực hóa hệ thống giao thông thông minh của Việt Nam khi đưa vào vận hành chính thức 
hệ thống này. 

Trên cơ sở kết quả thí điểm thành công, đến ngày 1/3/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã 
ra Quyết định số 596/QĐ-BGTVT, theo đó Liên doanh Tasco – VETC đã trúng thầu trở thành 
nhà đầu tư Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe và BIDV chính thức trở 
thành ngân hàng thanh toán cho dự án này trong giai đoạn 1, áp dụng cho 28 trạm thu phí trên 
Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư dự án giai đoạn 2016 
– 2018 là 1.524 tỷ đồng, trong đó BIDV tài trợ 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện có thêm 12 trạm thu 
phí ngoài Dự án đã đặt vấn đề hợp tác với VETC để triển khai dịch vụ thu phí tự động đường 
bộ, nâng tổng số trạm thu phí dự kiến sẽ triển khai dịch vụ lên con số 40.  

Tính tới thời điểm hiện tại, VETC đã triển khai dịch vụ tại 7 trạm thu phí, bao gồm: Trạm 
Tasco Quảng Bình; Trạm Tân Đệ (Thái Bình); Trạm Mỹ Lộc (Nam Định); Trạm Tư Nghĩa 
(Quảng Ngãi); Trạm Toàn Mỹ 14 (Đắk Nông); Trạm Đức Long Gia Lai 1; Trạm Đức Long Gia 
Lai 2. Cuối năm 2016 sẽ triển khai dịch vụ tại trạm Hòa Phước và tháng 1 năm 2017 là trạm 
Hoàng Mai, Tam Kỳ. 

Suốt trong thời gian qua, với vai trò ngân hàng đầu mối thanh toán, BIDV đã hoàn thành 
xây dựng hệ thống kết nối thanh toán giữa trung tâm thu phí không dừng (ETC) và ngân hàng, 
đảm bảo tất cả các khách hàng là các chủ phương tiện đều có thể thực hiện triển khai nạp tiền 
vào tài khoản thu phí giao thông của mình qua tất cả các kênh ngân hàng truyền thống lẫn ngân 
hàng hiện đại như: Internet, mobile, ATM, tại các điểm giao dịch ngân hàng, các trạm đăng 
kiểm,…nhằm tạo thuận lợi nhất cho khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng tài khoản tại bất 
cứ ngân hàng nào, hoặc nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản thu phí giao thông theo đúng số thẻ 
Etag được dán cho phương tiện của mình. Đồng thời, mỗi phát sinh báo có giao dịch trên tài 
khoản thu phí của khách hàng đều được cập nhật ngay tức thì sang hệ thống máy chủ ETC của 
Công ty thu phí VETC, đảm bảo nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.  

Bên cạnh đó, dịch vụ nạp tiền vào tài khoản thu phí giao thông được hỗ trợ gửi tin nhắn 
cho khách hàng về số dư tài khoản ETC, giao dịch phát sinh có/nợ trên tài khoản, cũng như 
được Tổng đài chăm sóc khách hàng của Công ty VETC và Ngân hàng BIDV hỗ trợ 24/7. Cũng 
thông qua hệ thống kết nối ngân hàng, doanh thu phí của các trạm thu phí sẽ được chuyển về 
tài khoản tương ứng của chủ đầu tư BOT một cách nhanh chóng, an toàn ngay trong ngày giao 
dịch. 

Có thể nói việc áp dụng công nghệ ETC là sự lựa chọn phù hợp với điều kiện phát triển 
kinh tế của Việt Nam đồng thời là biện pháp hiệu quả để giải quyết bài toán hiện đại hóa hệ 
thống giao thông đường bộ ở Việt Nam. Cụ thể:  

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, công nghệ ETC sẽ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư các 
trạm thu phí/trạm cân lưu động hay tiết kiệm trong việc bố trí nhân sự taị các traṃ cân lưu 
đôṇg/trạm thu phí trên toàn quốc . Công nghệ này cũng giúp minh bạch hóa số liệu thu phí tại 
các trạm thu phí , giảm chi phí thanh toán bằng tiền mặt , và đặc biệt góp phần làm giảm thiểu 
khí thải độc hại, giảm số vụ tai nạn giao thông do xe chở quá tải, quá tốc độ gây ra.  
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- Về phía nhà đầu tư, giảm chi phí đầu tư các trạm thu phí, trả lương cho nhân công tại 
các trạm thu phí, tránh được thất thoát, tiêu cực và tiết kiệm được rất nhiều khoản chi phí do sử 
dụng in vé thu phí thủ công.  

- Với chủ phương tiện, giúp tiết kiệm nhiên liệu, tăng thời gian  lưu thông của phương 
tiêṇ, hàng hoá, tuổi thọ động cơ phương tiện do không phải dừng lại để trả tiền phí tại trạm.  

- Đối với các ngân hàng thương mại, giúp quản lý hiệu quả dòng tiền cho các dự án 
BOT mà các ngân hàng tài trợ vốn thông qua quản lý nguồn thu từ trạm thu phí không dừng.  

Để dịch vụ thu phí đường bộ không dừng triển khai hiệu quả, đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt và hạn chế những bất cập trong việc thu phí thủ công trong thời gian qua, 
đề nghị Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải có hướng dẫn cụ thể với nhà đầu tư và các cơ 
quan hữu quan về việc tham gia hệ thống thu phí đường bộ không dừng; có biện pháp tuyên 
truyền rộng rãi về dịch vụ thu phí này cho chủ phương tiện, góp phần nâng cao nhận thức của 
người dân đối với dịch vụ này.  

BIDV sẽ phối hợp VETC đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án thu phí tự động không dừng 
và kiểm soát tải trọng xe song song với việc đẩy mạnh công tác quảng bá dịch vụ trên các 
phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian tới. 
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Ông Vũ Quang Lâm được giao nhiệm vụ lãnh đạo VETC - công ty được thành lập với mục tiêu 

trở thành nhà đầu tư và vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) trên nền tảng 

công nghệ RFID tại Việt Nam. Trước đó, ông từng là Tổng giám đốc Tasco (HUT), công tác tại 

Tổng công ty xây dựng sông Đà và Công ty Samwhan - Hàn Quốc. 

 

Đề tài: 
 

Thúc đẩy thanh toán điện tử qua thu phí 

tự động đƣờng bộ 
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Thúc đẩy thanh toán điện tử qua thu phí tự động đƣờng bộ 

 

Hệ thống đƣờng bộ và những yêu cầu đặt ra trong công tác thu phí 

Việt Nam hiện có hơn 21 nghìn km đường quốc lộ, 730 km đường cao tốc và có khoảng 
hơn 100 trạm thu phí với lưu lượng xe khoảng 1,2 triệu lượt/ngày đêm. Năm 2016, chỉ riêng phí 
đường bộ thu qua các trạm BOT dự kiến đạt khoảng 23.000 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD), phí 
bảo trì đường bộ khoảng 6.000 tỷ, phí gửi xe tại các tòa nhà, bãi đỗ khoảng 15.000 tỷ. 

Những con số này thể hiện lượng giao dịch khổng lồ của các phương tiện giao thông 
trên đường quốc lộ/cao tốc, tại các trạm thu phí, trong nội đô hay các điểm đỗ/gửi xe... với sự 
tương tác rộng lớn tới toàn cộng đồng, từ chủ phương tiện, doanh nghiệp đến cơ quan quản lý 
Nhà nước. Điều này đòi hỏi một hình thức vận hành hoạt động giao thông vận tải (GTVT) thuận 
tiện, đơn giản trong việc khai thác và sử dụng nhưng đồng thời minh bạch, chặt chẽ trong quản 
lý. 

Thực tế, khi hàng loạt các dự án BOT giao thông mới bắt đầu được xây dựng, mô hình 
quản lý và hoạt động của các trạm thu phí công nghệ cũ (thu phí bằng tay; thu phí một dừng 
bằng mã vạch) đã thể hiện những nhược điểm do không đáp ứng được nhu cầu phát triển, gây 
ùn tắc giao thông và khó bảo đảm được tính minh bạch, nguy cơ thất thoát phí. Vì thế, giao 
thông thông minh (ITS) với việc ứng dụng các thành tựu mới nhất của CNTT được kỳ vọng sẽ 
mang lại giải pháp đưa việc vận hành, quản lý hoạt động GTVT đạt đến trình độ phát triển mới, 
mang lại lợi ích cho toàn xã hội.  

Tại Việt Nam, trước tháng 3/2016, chỉ có 5-7 trạm thu phí BOT có làn thu phí tự động 
công nghệ cũ với giá thành thiết bị cao; một vài bãi đỗ xe có làn thu phí tự động và chưa có tòa 
nhà nào có dịch vụ thu phí gửi xe tháng bằng thanh toán điện tử. Trong bối cảnh đó, vào ngày 
13/3/2016, việc Liên danh Tasco – VETC thử nghiệm thành công và đưa vào sử dụng chính 
thức Dịch vụ thu phí tự động đường bộ VETC tại trạm thu phí Tasco Quảng Bình, mở đầu cho 
việc triển khai dịch vụ thu phí tự động tại các trạm thu phí trên toàn quốc, đánh dấu bước quan 
trọng trong tiến trình “công nghệ hóa” hoạt động quản lý, vận hành giao thông tại Việt Nam.  

Dịch vụ thu phí tự động đường bộ VETC được áp dụng công nghệ RFID (Radio 
Frequency Identification) sử dụng sóng radio để nhận diện tự động phương tiện xe cơ giới. 
Công nghệ RFID là công nghệ mới nhất được sử dụng phổ biến trên thế giới trong lĩnh vực 
nhận diện điện tử và đã khẳng định được vị thế số 1 trong lĩnh vực thu phí tự động.  

Thực tiễn triển khai thu phí tự động đƣờng bộ hiện nay 

Ngày 13/7/2016, Bộ GTVT chính thức phê duyệt Dự án Thu phí tự động đường bộ của 
Công ty Cổ phần VETC theo hình thức hợp đồng BOO đầu tiên trên cả nước. Theo đó, trong 
giai đoạn 1 có 28 trên hơn 100 trạm sẽ thực hiện thu phí tự động trên Quốc lộ 1 (QL1) và Quốc 
lộ 14 (QL14) – đoạn qua Tây Nguyên do VETC thực hiện. 

Tính đến tháng 11/2016, đã có 7 trạm thu phí được vận hành thu phí tự động VETC là 
Tasco Quảng Bình, Tư Nghĩa - Quảng Ngãi, Toàn Mỹ 14 - Đăk Nông, Đức Long 1 - Gia Lai, 
Đức Long 2 - Gia Lai, Mỹ Lộc - Nam Định, Tân Đệ - Thái Bình; đã có khoảng 100 nghìn phương 
tiện được dán thẻ E-Tag (thẻ định danh phương tiện) và mở tài khoản giao thông VETC để sử 
dụng dịch vụ. 
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Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống hạ tầng công nghệ, phần mềm lõi, phương thức kết nối 
thanh toán bằng thủ công cũng như điện tử…phục vụ cho dịch vụ thu phí tự động VETC cũng 
đã được hoàn thành và đưa vào thực tế sử dụng. 

Mục tiêu của VETC là trong năm 2017, 28 trạm thu phí trên QL1 và QL14 sẽ thực hiện 
thu phí bằng Dịch vụ thu phí tự động đường bộ VETC, tiến tới toàn quốc thu phí tự động đường 
bộ vào năm 2020. 

Giải pháp thúc đẩy thanh toán điện tử trong thu phí tự động đƣờng bộ 

Theo lộ trình của Bộ GTVT, đến cuối năm 2017 các trạm thu phí trên toàn quốc phải có 
làn thu phí tự động và hết năm 2020 sẽ bỏ thanh chắn (barie) tại các trạm thu phí, đây chính là 
biện pháp đầu tiên cần được triển khai triệt để, dựa trên sự ủng hộ của các nhà đầu tư BOT.  

Để thúc đẩy thanh toán điện tử trong thu phí tự động đường bộ, Chính phủ đã ban hành 
các cơ chế, tạo hành lang pháp lý để vận hành hệ thống, như: cơ chế giám sát của cơ quan 
quản lý nhà nước; các quy định về sử dụng chứng từ, hóa đơn điện tử hay việc miễn giảm phí 
trong thời gian đầu sử dụng dịch vụ… Từ ngày 1/7/2016, Công ty Cổ phần VETC đã triển 
khai hóa đơn điện tử đối với tất cả khách hàng tham gia sử dụng Dịch vụ thu phí tự 
động đường bộ VETC trên toàn quốc. Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp khách hàng thuận 
tiện quản lý giao dịch, tránh được các rủi ro thất lạc, hư hỏng hóa đơn… 

Đối với các phương tiện sử dụng vé tháng, vé quý tại các trạm thu phí yêu cầu phải sử 
dụng dịch vụ VETC và thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng.  

Để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận công nghệ này, việc tổ chức dán thẻ E-Tag, mở 
Tài khoản giao thông miễn phí đã được VETC tổ chức thực hiện rộng rãi ở các địa phương có 
trạm thu phí sử dụng dịch vụ VETC, thông qua các trung tâm đăng kiểm, các trạm thu phí, các 
điểm dịch vụ VETC và các công tác viên dán thẻ di động…. Đồng thời, việc nộp tiền vào tài 
khoản thu phí được thực hiện đa dạng qua các kênh top-up như: mobile banking, internet 
banking, ví điện tử và các điểm dịch vụ nạp tiền trên toàn quốc… 

Không chỉ tổ chức thu phí tự động tại các trạm thu phí trên quốc lộ, đường cao tốc, hình 
thức thu phí này còn được nghiên cứu để triển khai đồng thời đối với nhiều dịch vụ khác, có thể 
thanh toán bằng tài khoản giao thông điện tử VETC như: bãi đỗ xe, phí bảo trì đường bộ, phí 
đăng kiểm, phí gửi xe tháng tại các tòa nhà… 

Thực tế, hình thức thanh toán điện tử với các khái niệm như “công nghệ thu phí tự 
động”, “tài khoản giao thông”, “thu phí qua tài khoản”… lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam 
nên đối với nhiều người tham gia giao thông còn bỡ ngỡ, chưa hình dung được cách thức vận 
hành, chưa nhìn thấy được lợi ích của dịch vụ đối với bản thân và xã hội… Chính vì vậy đối với 
dự án này, lãnh đạo Bộ GTVT cũng như nhà đầu tư luôn xác định phải đẩy mạnh công tác 
truyền thông, quảng bá rộng rãi các dịch vụ này tới người dân. Thậm chí công tác truyền thông 
còn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định đến thành bại của dự án bởi chỉ khi có sự đồng 
thuận, hưởng ứng của người tham gia giao thông thì dự án này mới đạt được những mục tiêu 
đề ra. 

Chắc chắn rằng, với sự quyết liệt của cơ quan quản lý Nhà nước, sự hợp tác của các 
nhà đầu tư BOT và đối tác, sự ủng hộ của cộng đồng và xã hội, Dự án thu phí tự động đường 
bộ sẽ tạo một bước tiến mới thúc đẩy thanh toán điện tử, phát triển hệ thống giao thông thông 
minh.
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Chủ đề III: Cơ hội và thách thức với hệ 

thống tài chính ngân hàng Việt Nam 

trước làn sóng Fintech 
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Ông Bùi Quang Tiên có hơn 30 năm công tác trong ngành thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước. 

Ông là người trực tiếp xây dựng mô hình thanh toán bù trừ điện tử, mô hình thanh toán, cơ chế 

hoạch toán kế toán, xử lý quyết toán đối với hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tại Việt 

Nam, trực tiếp xây dựng và triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 

2010 và định hướng 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt.  

 

Đề tài: 
 

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các tổ chức 

không phải là ngân hàng tham gia hỗ trợ hoạt 

động thanh toán 
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Hoàn thiện hành lang pháp lý cho các tổ chức không phải là 
ngân hàng tham gia hỗ trợ hoạt động thanh toán 
 

1. Xu thế chung 

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, viễn thông và 

nắm bắt được xu hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), tại Việt Nam đã 

xuất hiện một số tổ chức không phải là ngân hàng với lợi thế về mặt công nghệ tham gia vào 

việc hỗ trợ ngân hàng cung ứng các dịch vụ ngân hàng với ứng dụng công nghệ hiện đại 

(Fintech), trong đó có dịch vụ thanh toán. Thực tế cho thấy, bản thân các ngân hàng ít có thế 

mạnh về công nghệ thông tin để tự phát triển hệ thống thanh toán của riêng mình; hoặc nếu tự 

đầu tư thì chi phí nghiên cứu và triển khai cũng rất tốn kém so với hiệu quả đạt được. Do đó, 

sự ra đời của các tổ chức không phải là ngân hàng tham gia hỗ trợ hoạt động thanh toán sẽ 

giúp cho người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ ngân hàng nói chung và các phương 

tiện thanh toán mới nói riêng, góp phần tăng cường tiếp cận tài chính toàn diện (Financial 

Inclusion); đồng thời giúp cho các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giảm bớt chi phí 

đầu tư về hạ tầng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách 

hàng. 

2. Cơ sở pháp lý cho các tổ chức không phải là ngân hàng tham gia hỗ trợ hoạt động 

thanh toán  

Để góp phần thúc đẩy phát triển TTKDTM theo đúng định hướng của Chính phủ và Ngân 

hàng Nhà nước (NHNN), ngay sau khi Luật NHNN 2010 ra đời, NHNN đã chủ động, tích cực 

phối hợp với các Bộ, Ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng, từng bước hoàn thiện 

hành lang pháp lý, các cơ chế, chính sách cho hoạt động của các tổ chức không phải ngân 

hàng tham gia hỗ trợ hoạt động thanh toán, trong đó có hoạt động cung ứng dịch trung gian 

thanh toán và hoạt động nhận uỷ thác trong lĩnh vực thanh toán. Hệ thống văn bản từ Nghị định 

đến Thông tư đã và đang được ban hành một cách khá đồng bộ, tạo điều kiện cho việc phát 

triển các dịch vụ thanh toán, đảm bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, đáp 

ứng được yêu cầu của sự phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể như sau:  

Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán:   

- Quốc hội đã ban hành Luật NHNN năm 2010 trong đó quy định: (i) Dịch vụ trung gian 

thanh toán là hoạt động làm trung gian kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch 

thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán 

(Khoản 10 Điều 6); (ii) Khi triển khai cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì các tổ chức 

không phải là ngân hàng phải được NHNN cấp Giấy phép (khoản 9 Điều 4).  

- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về TTKDTM; Nghị 

định số 80/2016/NĐ ngày 01/7/2016 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 
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101/2012/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể về điều kiện cung ứng dịch vụ; quy trình, thủ tục, hồ 

sơ cấp, thu hồi và cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.  

- NHNN đã ban hành Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch 

vụ trung gian thanh toán; Thông tư số 20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-NHNN; Thông tư số 30/2016/TT-NHNN ngày 

14/10/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ 

thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán; Quyết định số 477/QĐ-NHNN ngày 28/2/2013 về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động thanh toán trong đó có thủ tục cấp 

Giấy phép, cấp lại Giấy phép và thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán. Theo đó, dịch vụ trung gian thanh toán được phân loại thành 6 dịch vụ: chuyển mạch tài 

chính; bù trừ điện tử; cổng thanh toán điện tử; hỗ trợ thu hộ chi hộ; hỗ trợ chuyển tiền điện tử 

và Ví điện tử. Trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch 

vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan như: quy định 

về quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; phòng chống rửa tiền; đảm bảo khả năng thanh 

toán,... 

- Bên cạnh đó, cơ sở pháp lý về giao dịch điện tử; xử phạt hành chính trong lĩnh vực trung 

gian thanh toán đã được hoàn thiện như: Luật giao dịch điện tử năm 2005, Nghị định 

35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân 

hàng, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử; Nghị định số 

96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ 

và ngân hàng trong đó có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trung gian 

thanh toán.  

Đối với hoạt động nhận uỷ thác trong lĩnh vực thanh toán: 

- Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định “NHTM được quyền uỷ thác, nhận uỷ thác, 

đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản 

theo quy định của NHNN” (Điều 106); trong đó hoạt động ngân hàng bao gồm hoạt động cung 

ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản (khoản 12 Điều 4).  

- Tại Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của NHNN quy định về uỷ thác và 

nhận uỷ thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quy định: “Tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện uỷ thác, nhận uỷ thác theo quy định 

tại Thông tư này đối với các hoạt động sau: cho vay; cho thuê tài chính; góp vốn, mua cổ phần; 

đầu tư vào dự án sản xuất kinh doanh; mua trái phiếu doanh nghiệp”.  

Tuy nhiên, hiện NHNN chưa có văn bản hướng dẫn về uỷ thác, nhận uỷ thác trong lĩnh vực 

thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Do vậy, NHNN đang xây 

dựng một Thông tư mới hướng dẫn về việc uỷ thác, nhận uỷ thác trong hoạt động cung ứng 

dịch vụ thanh toán, đồng thời, nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 30/2014/TT-NHNN để tạo sự 

thống nhất, đồng bộ về mặt pháp lý. 
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3. Thực tế hoạt động của các tổ chức không phải là ngân hàng tham gia hỗ trợ hoạt 

động thanh toán 

- Đến nay, NHNN đã cho cấp Giấy phép cho 16 tổ chức không phải là ngân hàng cung ứng 

dịch vụ trung gian thanh toán, trong đó cho phép 01 tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài 

chính và bù trừ điện tử (NAPAS) và 15 tổ chức cung ứng dịch vụ Cổng thanh toán điện tử; Hỗ 

trợ thu hộ, chi hộ; Hỗ trợ chuyển tiền điện tử và Ví điện tử.  

Đến cuối tháng 9/2016, tổng số Ví điện tử được phát hành đạt trên 3 triệu Ví; với hơn 40 

NHTM đã tham gia hợp tác với các tổ chức cung ứng dic̣h vu ̣trung gian thanh toán đ ã được 

NHNN cấp phép . Để đảm bảo quản lý, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán, nhằm phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt 

động, trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, NHNN đã thực hiện giám sát các 

tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thông qua việc (i) Giám sát việc tuân thủ và đáp 

ứng các điều kiện cấp phép và (ii) Giám sát định kỳ và đột xuất hoạt động của các tổ chức này 

nhằm phát hiện và dự báo các khả năng xảy ra rủi ro trong quá trình hoạt động. Qua đó, NHNN 

có thể đưa ra các biện pháp loại trừ và ngăn chặn rủi ro phát sinh một cách nhanh chóng nhất. 

- Tại Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 phê duyệt Đề án đẩy mạnh TTKDTM tại 

Việt Nam giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng Chính phủ đã giao NHNN nhiệm vụ đẩy mạnh phát 

triển thanh toán điện tử, đa dạng hóa dịch vụ thanh toán, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử, áp dụng một số hình thức thanh toán mới, 

phù hợp với điều kiện và đặc điểm của khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Triển khai nhiệm 

vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, NHNN hiện đang cho phép thí điểm một số mô hình thanh 

toán hiện đại nhưng dễ sử dụng, phù hợp với địa bàn nông thôn Việt Nam, trên cơ sở liên kết, 

kết hợp giữa NHTM với mạng lưới sẵn có của các tổ chức khác không phải ngân hàng (như 

các cửa hàng xăng dầu, đại lý phân phối viễn thông, hệ thống bưu cục…) trên địa bàn nông 

thôn để mở rộng, thúc đẩy TTKDTM trên địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.  

4. Một số định hƣớng trong thời gian tới 

Để góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ thanh 

toán nói riêng cơ bản phù hợp với nhu cầu, có chất lượng, có mức chi phí hợp lý đối với đại bộ 

phận dân cư ở độ tuổi trưởng thành và doanh nghiệp, nhất là dân cư ở vùng nông thôn, vùng 

sâu, vùng xa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, dựa trên hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động 

an toàn, lành mạnh, có trách nhiệm và phát triển bền vững, ngày 05/9/2016, Thủ tướng Chính 

phủ đã có Quyết định số 1726/QĐ-NHNN phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận các dịch 

vụ ngân hàng để góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng cơ bản phù hợp 

với nhu cầu, có chất lượng, có mức chi phí hợp lý đối với đại bộ phận dân cư ở độ tuổi trưởng 

thành và doanh nghiệp, nhất là dân cư ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, dựa trên hệ thống các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh, có trách 

nhiệm và phát triển bền vững.  

Theo đó, mục tiêu đến cuối năm 2020, tăng mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ 

tài chính nói chung và dịch vụ thanh toán nói riêng tại Việt Nam, nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi 
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trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70%; 30.000 máy ATM (khoảng 40 máy ATM 

trên 100.000 dân số trưởng thành); 300.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS (khoảng 400 máy POS 

trên 100.000 dân số trưởng thành). 

Hiện NHNN cũng đang xây dựng Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 

dự kiến trình Chính phủ ban hành trong năm 2016. Một số định hướng góp phần thúc đẩy hoạt 

động của các tổ chức không phải ngân hàng tham gia hỗ trợ hoạt động thanh toán được Đề án 

hướng tới là: (i) phát triển một số phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại, phục vụ 

cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần đạt được một số chỉ tiêu về tài chính toàn 

diện (Financial Inclusion); và (ii) Hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách để khuyến 

khích các tổ chức không phải là ngân hàng tham gia hỗ trợ các ngân hàng trong hoạt động 

ngân hàng nói chung và lĩnh vực thanh toán nói riêng, đảm bảo là phù hợp với xu hướng thế 

giới./ 



 
 

        47 
 

  

 

 

Mr. Bellens has a BA in Business Economics and an MBA from Insead. He has over 18 years of 

top management consulting experience in global financial services. Prior to joining EY, hewas in 

a top management consultancy role in McKinsey & Company. 

In the last decade, he has supported the executive teams of leading Asian banks in growth 

strategies and multi-year business transformations. He has counseled banks in defining their 

strategies and supported their implementation with investments, acquisitions and ambitious 

organic growth initiatives. 

 

Topic: 

 

International experiences in managing the 
risks of Fintech 
 



 
 

        48 
 

  

 

International experiences in managing the risks of Fintech 

Our regional banking industry is one in transformation, with C-suites having to deal with 
a broad range of strategic, regulatory and change factors such as governance, risk and 
compliance, and the rise in prominence of FinTechs and digital initiatives. In addition, they are 
faced with pressures from stakeholders to reduce costs, deliver on operational efficiencies, 
enhance returns and tackle regulatory reforms. 

And as regional and Vietnamese banks continue to work towards this transformation 
agenda and reshape business models with the use of innovation and emerging technologies, 
risk management continues to top the CROs‟ agenda. 

Here, it is insufficient for banks to just be risk aware, but they need to ensure that their 
culture is centered on a holistic management of risk. This is critical as making incorrect 
decisions can prove costly, with failures or omissions of appropriate controls resulting in mega 
fines around KYC and money laundering, identity theft, or from misleading public statements. 
On the other hand, risk management is typically not revenue-generating, so banks also do not 
want to go overboard with risk controls as these can be extraordinarily expensive. Hence a 
measured risk-adjusted approach needs to be undertaken. 

Risks that banks have to manage typically fall into three universal categories: credit, 
market, and operational risks.  

Credit risk is the risk that borrowed funds won‟t be repaid, will be repaid late, or not 
repaid in full. Traditional pricing models take into account credit scores, borrower financials, and 
valuations of collateral. FinTechs in the lending space add additional intelligence such as social 
media behavioral analysis, spending history and reputational assessments to assess the risk in 
a particular loan.  

Market risks are risks arising from unpredictability of markets and the impact of these to 
the value of assets and liabilities. Fluctuations can come from exchange rates, interest rates, 
securities prices, commodities, bonds and any other publicly traded asset. Banks manage these 
risks on behalf of clients via a variety of products including swaps, options, futures and hedges. 
With the rising interconnectivity of international markets, banks are also now more vulnerable to 
contagion risk from a globalized market. Negative market developments can quickly spread, and 
so this market risk is one of the core drivers for the need to identify globally systemically 
important bank (G-SIB) and for G-SIB capital surcharges. 

The final type of risk is operational - the broadest sector of risk management that 
includes a several other categories of risk that both banks and FinTechs have to be aware of. 
This includes human errors from inadequate operational and financial controls; cyber-crime (in 
the categories of internal and external fraud, privacy violations, money laundering or terrorist 
financing); business disruption and systems failures (from utility disruptions, and software and 
hardware failures); and risks stemming from new, emerging technology.  

And it is here for operational risks where CROs needs to manage new, unfamiliar 
dimensions of risks as vendors and emerging, innovative (and sometimes disruptive) 
technologies introduce new kinds of risk into the equation. Amongst others, banks are 
experiencing raised risk profiles from working with the FinTechs. As the previous speakers have 
expertly highlighted, FinTechs are capturing the global attention of banks, with incumbents 
reacting by scanning for opportunities to emulate, acquire or partner these FinTechs. Such 

https://en.wikipedia.org/wiki/Option_(finance)
https://en.wikipedia.org/wiki/Futures_contract
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collaborations are mutually beneficial as banks can provide the existing customer base, funding, 
infrastructure, mentoring and regulatory experience, - while FinTechs offer technological 
expertise, capacity to innovate, and agility to market. 

However, as banks explore opportunities to integrate FinTechs for cutting-edge digital 
services - what are some specific risks brought about by FinTech companies? And more 
critically, how can these be addressed? 

When banks engage with a FinTech, and particularly if it is a relatively unknown 
organization, some key operational risks to look out for include: 

 Regulatory risk – In collaborating with FinTechs, banks need to review new product features 
and functions from any potential regulatory impact. This ensures that no new regulation has 
come into play, and that existing regulatory compliance is not compromised.  

I want to caution that regulatory risk management is especially critical as non-banks 
might lack comprehensive security policies and be on less stringent financial regulation 
compared to traditional financial institutions. There thus needs to be adequate Board oversight 
of emerging technology risks from a regulatory risk standpoint.  

 FinTech or third-party vendor risk – Entrusting certain processing whether automated or 
manual to a third-party generates a new level of risk. While banks have no direct control, 
they still have to shoulder full legal responsibility should risk issues arise, and thus view tech 
providers with a degree of skepticism, and apply exposure management and due diligence 
that is ideally quantifiable and demonstrable to regulators. This also includes business 
contingency planning to minimize disruptions when for whatever reasons, there is 
unavailability in the FinTech providers‟ technology or services. 

 Project risk – With failure rates for transformational projects possibly being as high as 50%, 
banks need to create a comprehensive FinTech project plan. They have to understand what 
new elements of operational risks a FinTech engagement (be it in robotics process 
automation, blockchain, robo-advisory or in IT transformations) could introduce to their 
organization and what added functionalities are required to address these elevated risks.  

Solutions include strengthening cybersecurity strategy such as though cyber threat 
intelligence; identity and access management and other strong authentication for sensitive 
internal activities; security awareness and training. Banks also need to clearly articulate controls 
around data security and protection framework, safeguard data privacy and minimize risk of 
data loss. 

Here, it is also very critical for reputation and business continuity to “fail safe” - meaning 
that innovative projects are sandboxed in a self-contained environment so that failures do not 
have substantial repercussions to operations of the broader organization. 

At the end of the day, managing the risks of FinTechs is critical to ensure that banks are 
protecting their brand, intellectual property, customer data and promoting an excellent customer 
experience. While corporation with FinTechs do come with added new layers of risk challenges, 
I believe that the potential upside from such „coopetition‟ is significant – banks just need to 
manage the associated risks adequately./. 
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Ông Jan Bellens có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Insead (Pháp). Ông có hơn 

18 năm kinh nghiệm trong các hãng dịch vụ tài chính toàn cầu. Trước khi gia nhập EY, ông làm 

việc cho McKinsey & Company.Trong một thập kỷ qua, ông đã hỗ trợ lãnh đạo các nhà băng 

hàng đầu châu Á hoạch định chiến lược tăng trưởng và cải tổ việc kinh doanh. Ông tư vấn cách 

thực hiện đầu tư, mua bán - sáp nhập và triển khai sáng kiến tăng trưởng. 
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Kinh nghiệm quản lý rủi ro khi có sự tham gia 
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Kinh nghiệm quản lý rủi ro khi có sự tham gia của Fintech 

Ngành ngân hàng trong khu vực hiện đang trong quá trình chuyển đổi, theo đó, đòi hỏi 
cấp lãnh đạo của các ngân hàng phải đối mặt với một loạt các yếu tố thay đổi có liên quan đến 
chiến lược và quy định pháp luật như cơ cấu quản trị, quản trị rủi ro và tuân thủ, cùng với sự 
phát triển ngày càng mạnh mẽ của các công ty Fintech cũng như các sáng kiến công nghệ 
mang tính đột phá. Ngoài ra, áp lực từ các bên hữu quan yêu cầu giảm thiểu chi phí, cải thiện 
hiệu quả hoạt động, tăng cường lợi nhuận và khắc phục các vấn đề về pháp lý cũng là những 
bài toán khó cho ban lãnh đạo của các ngân hàng.  

Các ngân hàng trong khu vực và các ngân hàng tại Việt Nam đang nỗ lực thực hiện 
chuyển đổi thông qua việc định hình lại mô hình kinh doanh, trong đó việc áp dụng sáng kiến 
mới, đầu tư vào hệ thống công nghệ tiên tiến và áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro chặt chẽ 
là những công cụ quan trọng nhất để tiến hành chuyển đổi. 

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, việc chỉ ý thức được các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro là không đủ 
đối với các ngân hàng, mà các ngân hàng cần đảm bảo rằng văn hóa quản trị rủi ro cần phải 
được xây dựng dựa trên một cách nhìn tập trung và toàn diện về rủi ro. Điều này rất quan 
trọng, vì các quyết định thiếu chính xác có thể tạo ra tổn thất lớn, như việc các chốt kiểm soát 
hoạt động không hiệu quả hay không có chốt kiểm soát phù hợp có thể dẫn đến các khoản tiền 
phạt lớn liên quan đến các vấn đề về hiểu biết khách hàng (KYC), rửa tiền, giả mạo danh tính, 
hoặc những hiểu nhầm trong các thông tin công bố trước đại chúng. Mặt khác, do quản lý rủi ro 
là hoạt động không tạo ra nguồn thu trực tiếp, các ngân hàng cần cân nhắc không nên chú 
trọng hơn mức cần thiết cho hoạt động kiểm soát rủi ro vì việc này sẽ vô cùng tốn kém. Vì vậy, 
phương pháp tiếp cận đo lường rủi ro có điều chỉnh nên được khuyến khích sử dụng.  

Các ngân hàng hiện đang phải đối mặt với ba nhóm rủi ro trọng yếu, đó là: rủi ro tín 
dụng, rủi ro thị trường, và rủi ro hoạt động.  

Rủi ro tín dụng là loại rủi ro xảy ra khi người đi vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, trả 
nợ chậm, hoặc không thực hiện hoàn trả nợ đầy đủ. Các mô hình định giá truyền thống sử 
dụng chủ yếu các yếu tố như thẻ điểm tín dụng, thông tin tài chính, và định giá tài sản đảm bảo. 
Các công ty Fintech có hoạt động tín dụng đã bổ sung công cụ khác như phân tích hành vi trên 
mạng xã hội, lịch sử tiêu dùng và đánh giá mức độ tin cậy để đánh giá rủi ro của một khoản tín 
dụng cụ thể.  

Rủi ro thị trường là loại rủi ro phát sinh từ những biến động không lường trước được 
trên thị trường, những biến động này làm ảnh hưởng đến giá trị tài sản và công nợ của ngân 
hàng. Đó có thể là những biến động về tỷ giá, lãi suất, giá chứng khoán, giá hàng hóa, giá trái 
phiếu và giá của các tài sản đang được giao dịch trên thị trường. Các ngân hàng thực hiện 
quản lý rủi ro thay cho khách hàng thông qua một loạt các sản phẩm như: hợp đồng hoán đổi, 
hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai hoặc các công cụ phòng ngừa rủi ro khác. Với xu 
hướng kết nối thị trường quốc tế, khả năng các ngân hàng đối mặt với rủi ro lan truyền từ thị 
trường toàn cầu hóa ngày càng cao. Các vấn đề tiêu cực trên thị trường có thể bị lan truyền 
một cách nhanh chóng. Rủi ro thị trường là một trong những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu 
nhận diện nhóm các ngân hàng có tầm ảnh hưởng quan trọng đến hệ thống ngân hàng toàn 
cầu (G-SIB) cũng như việc đưa ra các yêu cầu về vốn cho nhóm G-SIB.  

Loại rủi ro cuối cùng là rủi ro hoạt động - phạm trù rộng nhất trong quản lý rủi ro. Rủi ro 
hoạt động bao gồm các loại rủi ro mà cả các ngân hàng và các công ty finfech cần nhận thức 
đầy đủ. Rủi ro này bao gồm những sai phạm của con người phát sinh từ việc thiếu các chốt 
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kiểm soát tài chính và hoạt động; các tội danh liên quan đến công nghệ (bao gồm cả gian lận 
nội bộ và bên ngoài, vi phạm quyền riêng tư, rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố); gián đoạn kinh 
doanh hoặc sập hệ thống (do gián đoạn các tiện ích hoặc phần mềm, phần cứng hỏng); và rủi 
ro phát sinh từ các công nghệ mới nổi. 

Trong phạm vi quản lý rủi ro hoạt động cần có các biện pháp để quản lý các mảng rủi ro 
chưa từng xuất hiện, do các rủi ro mới có thể phát sinh từ các công ty công nghệ cũng như các 
sáng kiến công nghệ. Việc hợp tác với các công ty Fintech cũng làm tăng độ rủi ro của các 
ngân hàng.  

Như các diễn giả trước đã trình bày, Fintech đang nhận được sự chú ý của các ngân 
hàng trên toàn cầu, và rất nhiều các ngân hàng đang tìm kiếm các cơ hội để tiếp thu, học hỏi, 
mua lại hoặc tìm kiếm các quan hệ đối tác với các công ty Fintech. Mối quan hệ hợp tác này có 
lợi cho cả hai bên. Trong khi các ngân hàng có thể cung cấp cơ sở khách hàng, nguồn vốn, cơ 
sở hạ tầng, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến quy định pháp lý, thì các công ty 
Fintech mang đến những kiến thức về công nghệ, khả năng đổi mới, và đáp ứng nhanh nhạy 
yêu cầu của thị trường.  

Trong bối cảnh các ngân hàng đang thực hiện tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các công 
ty fintech để có thể cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số tiên tiến nhất – ngân hàng cũng đồng thời 
cần phải đặt câu hỏi: Liệu việc hợp tác hay tích hợp này sẽ đem lại những rủi ro cụ thể nào? Và 
quan trọng hơn, là làm thế nào để có thể quản lý những rủi ro này?  

Khi các ngân hàng thực hiện hợp tác với các công ty Fintech, đặc biệt là với một công ty 
Fintech ít tên tuổi, các ngân hàng có thể sẽ phải đối mặt với một số rủi ro hoạt động như sau:  

 Rủi ro pháp lý – Khi hợp tác với các công ty Fintech, ngân hàng cần rà soát các đặc điểm 
và chức năng của sản phẩm mới để tránh các ảnh hưởng tiềm tàng về mặt pháp lý. Việc 
này nhằm đảm bảo ngân hàng không bỏ sót các quy định mới, cũng như việc tuân thủ các 
quy định hiện hành không bị ảnh hưởng.  

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, quản lý rủi ro pháp lý là đặc biệt quan trọng vì các tổ chức 
phi ngân hàng có thể không được chuẩn bị đầy đủ các chính sách an ninh toàn diện và quy 
định về tài chính của các tổ chức này lỏng lẻo hơn các tổ chức tín dụng truyền thống. Vì vậy, 
lãnh đạo các ngân hàng cần có sự giám sát chặt chẽ các rủi ro công nghệ mới nổi trên phương 
diện rủi ro pháp lý. 

 Fintech hay rủi ro của đơn vị cung cấp thứ ba – Việc giao những công việc nhất định cho 
một bên thứ ba thực hiện, bất kể tự động hay thủ công, sẽ tạo ra những rủi ro mới. Mặc dù 
ngân hàng không có quyền quản lý trực tiếp, nhưng ngân hàng vẫn phải chịu hoàn toàn 
trách nhiệm pháp lý nếu rủi ro phát sinh. Do đó ngân hàng cần chặt chẽ hơn khi đánh giá 
các đơn vị cung cấp công nghệ, đồng thời thực hiện áp dụng các biện pháp quản lý và thẩm 
định rủi ro, tốt nhất là các biện pháp này có thể định lượng và chứng minh được với cơ 
quan chức năng. Điều này cũng bao gồm việc lập kế hoạch dự phòng kinh doanh để giảm 
thiểu sự gián đoạn trong dịch vụ hay công nghệ của nhà cung cấp Fintech, vì bất kỳ lý do 
gì.  

 Rủi ro dự án – Do tỷ lệ thất bại của các dự án chuyển đổi được ước tính có thể lên tới 50%, 
các ngân hàng cần xây dựng kế hoạch triển khai dự án Fintech một cách toàn diện. Các 
ngân hàng cần hiểu rõ các yếu tố mới trong rủi ro hoạt động khi thực hiện triển khai Fintech 
(ví dụ như: tự động hóa quy trình bằng rô-bốt, phương pháp ghi dữ liệu “Blockchain”, tư vấn 
về rô-bốt hoặc các vấn đề liên quan đến chuyển đổi công nghệ thông tin) có thể ảnh hưởng 
đến hoạt động của các ngân hàng như thế nào, và các chức năng cần bổ sung để giải 
quyết các rủi ro này là gì.   



 
 

        53 
 

  

Các giải pháp để giảm thiểu rủi ro dự án bao gồm hoàn thiện chiến lược an ninh mạng, 
tình báo mạng; quản lý nhận dạng và quyền truy cập, và các biện pháp xác minh hiệu quả đối 
với các hoạt động nội bộ có tính chất nhạy cảm và cần bảo mật cao; đào tạo và nâng cao nhận 
thức về bảo mật thông tin. Các ngân hàng cũng cần xác định rõ các chốt kiểm soát liên quan 
đến an ninh dữ liệu và khung bảo vệ, bảo mật dữ liệu và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến mất 
dữ liệu.  

Có thể nói, để đảm bảo danh tiếng và khả năng hoạt động liên tục của ngân hàng thì 
cần phải “thất bại một cách an toàn” – nghĩa là việc thực hiện các dự án công nghệ cần phải 
được thử nghiệm trong một môi trường hoàn toàn riêng biệt và cách ly với môi người bên ngoài 
nhằm đảm bảo rằng nếu thất bại, nó sẽ không có tác động quá nghiêm trọng lên hoạt động của 
toàn bộ ngân hàng hay gây ảnh hưởng lên các bộ phận khác.   

Nhìn chung, quản trị rủi ro liên quan đến Fintech là một vấn đề hết sức quan trọng, đảm 
bảo rằng ngân hàng có thể bảo vệ được thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ cũng, dữ liệu khách 
hàng của mình cũng như đem lại những trải nghiệm dịch vụ mang tính đột phá và tiện ích nhất 
cho khách hàng. Mặc dù việc hợp tác hay kết hợp với các công ty Fintech sẽ làm gia tăng các 
rủi ro mà các ngân hàng phải đối mặt, nhưng đồng thời mang đến nhiều cơ hội phát triển tiềm 
năng cho ngành ngân hang. Vấn đề quan trọng là các ngân hàng cần thực hiện quản lý các rủi 
ro có liên quan một cách hiệu quả và phù hợp./. 
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The development of Fintech in the world and developing 
countries like Vietnam 
 

I. Introduction 

Fintech is a broad term referring to the growing innovation in financial services and the 

companies that are involved. It is an overdue evolution – some would say revolution – in an 

industry that has for, generally for good reasons, been highly regulated; regulation of financial 

services has in some ways curtailed change and dampened competitive incentives to adopt new 

technology and business models; in other less sensitive sectors of the economy, innovation 

spurred by technology, competition and internationalisation has taken root and developed much 

faster. Finance is now in some respects playing catch-up, especially in the retail segment. 

II. Forces are driving Fintech developments on both the supply and demand sides of 

the markets: 

Technology uptake and usage in a whole range of non-banking sectors - from 

communications and entertainment to transport, utilities, agri-science and logistics  - are all 

putting more interaction with clients, processes and data onto digital platforms. This shifts the 

behaviour and usage of businesses and individuals to the digital sphere, and shifting demand 

for financial services to adapt accordingly. 

In competitive markets and especially in context where new generation new entrants – like 

Uber, Amazon, Alibaba, etc. – have developed, shifts in demand for primary services are having 

a knock-on effect on financial services. These firms have in some cases built there own financial 

and payments solutions to fit more effectively into their businesses and enable them and their 

users. 

On the supply-side, Fintech is also in part the application of products, technology and 

business models from wholesale and securities markets to more retail oriented market 

segments. To take some limited examples, real time payments, securitization, statistical credit 

analysis and other common features of corporate and institutional banking are now being 

adapted to the scale and market context of consumers and small businesses. This supply side 

drive of Fintech is also part of the phenomenon we are observing. 

Key market features, institutions and infrastructure are also important in enabling Fintech 

approaches and technology to take root and evolve. This includes: 

 Information needs to be digitized and available for usage across different actors. 

This requires an open market structure; it also requires a careful legal framework 

and approach to data and consumer protection  

 Payment systems can also play an important role in enabling electronic 

transaction services to become more accessible to a variety of providers and 
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users; message standards, security and timing of clearing and settlement are 

also 

III. Fintech will have both an incremental and a longer-term transformational effect on 

financial services.   

Through incremental change across the banking industry, Fintech developments 

 Fintech can help to optimize cost structures in the financial industry,  

e.g. by 

i. supporting remote & digital interaction with clients 

ii. helping to use data and analytics to improve risk management 

iii. automating processes, removing redundant steps, paper and manual 

interventions 

iv. enabling more scalable organisations that can provide basic services at 

lower unit costs 

 This enables institutions to more viably serve business and household customers 

with lower revenue potential.  

At a broader level, Fintech will eventually lead to more structural changes that transform the 

way financial services operate. 

 Fintech and digitization of finance can enable financial services to adapt more 

effectively to the context and needs of consumers and businesses, improving 

finance and also enabling new businesses that would not under old financial 

services structures be viable 

 But finance must follow the market, adapting to changes in customer behavior and 

markets.  Fintech developments in credit, payments, cash management, insurance 

and others are necessary to ensure finance follows market and consumer 

development as they migrate to more – and more varied - usage of digital 

technology. There is a growing range of examples of businesses and business 

models in which this transformation is happening: 

o Consumer interaction on digital media  

(facebook, chat services, music, Youtube…) 

o E-commerce and on-to-off line retail, marketplace platforms 

o Transport providers such as Uber, Grab Taxi, GoJek 

o Off-grid solar power networks 

o Agri-science applications for mapping, nutrient planning, insurance 

o Smart devices embedded in cars, household equipment 
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 These business models call for the adaptation of financial services in a way that is 

leading to contextual financial services providers that use digitization to specialise 

and customize models and operations. These are the new categories often sited in 

the new Fintech industry literature, for example:  

o Market place lending 

o Alternative data scoring  

o Distributed ledger technologies 

o E-currency  

IV. Issues in market transformation is not a straight-forward process 

Integration of Fintech also faces a range of challenges, in general and also here in Vietnam. 

From policy and regulation to the role of infrastructure and government services, there are 

several the warrant attention in this conference: 

Challenges for regulators and policy makers: 

 How can we embrace innovation while still helping regulators to guard against 

instability, to protect consumers and preserve the integrity of markets?  

 How do legal frameworks need to evolve to accommodate equitable change? 

 What practical opportunities do RegTech developments hold for policy makers and 

central banks ? 

What roles do financial infrastructures such as payments systems or credit bureaux need to 

play to support Fintech? Or will Fintech replace old infrastructure? A few key examples include: 

 Identity standards and systems that make it easier to interact with clients while 

respecting integrity. Examples include the Aadhaar and UPI system being 

implemented in India 

 Payments infrastructure and payment standards can enable richer information to be 

captured and processed and transactions to be aligned with real time processes. 

Credit bureaux and a growing array of alternative data sources are being used to assess 

and manage risk. But access to and usage of these alternative data resources also raise issues 

about how to address security and data protection./. 
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Ông Ivan Mortimer-Schutts là lãnh đạo vùng phụ trách mảng thanh toán bán lẻ và mobile Banking khu 

vực Đông Á của Công ty tài chính Quốc tế (IFC) – thành viên của World Bank. Ông Ivan là một chuyên 

gia hàng đầu về phát triển các dịch vụ tài chính, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh và 

chính sách. 

Trước khi gia nhập IFC, ông là thành viên của Ngân hàng BNP Paribas, nơi ông phụ trách chiến lược 

bán lẻ và mobile banking cũng như phát triển các ý tưởng mới cho những thị trường mới nổi. Ông cũng 

từng là cố vấn về đầu tư ngân hàng cho Ernst & Young Đức. 

 

Đề tài: 

Làn sóng Fintech trên thế giới và các quốc gia 

đang phát triển nhƣ Việt Nam 



 
 

        59 
 

  

 

Làn sóng Fintech trên thế giới và các quốc gia đang phát 
triển nhƣ Việt Nam 
 

I. Giới thiệu 

Fintech là một khái niệm rộng, chỉ đột phá ngày càng sâu rộng trong các dịch vụ tài chính và 

công ty liên quan. Sự phát triển này (mà một số người gọi là cuộc cách mạng) diễn ra khá chậm 

chạp, trong một ngành công nghiệp mà vì nhiều lý do được quản lý rất chặt chẽ. Theo một số 

phương diện, việc kiểm soát các dịch vụ tài chính đã kìm hãm sự thay đổi và giảm nhu cầu áp 

dụng công nghệ cũng như mô hình kinh doanh mới. Trong các ngành ít nhạy cảm hơn, sự đột 

phá - được thúc đẩy bởi công nghệ, cạnh tranh và quốc tế hóa - đã bén rễ và phát triển nhanh 

hơn nhiều. Tài chính ngày nay, theo một số phương diện, cũng đang bắt kịp, đặc biệt trong 

mảng bán lẻ.  

II. Những yếu tố thúc đẩy Fintech phát triển cả về cung và cầu trên thị trƣờng 

Việc hiểu biết và áp dụng công nghệ trong các lĩnh vực phi ngân hàng - từ truyền thông, giải 

trí, giao thông, điện nước, khoa học nông nghiệp và logistics - đã đẩy sự tương tác với khách 

hàng, với quy trình xử lý và với dữ liệu dần chuyển về các nền tảng kỹ thuật số. Nó khiến các 

doanh nghiệp, cá nhân thay đổi hành vi và cách sử dụng theo hướng kỹ thuật số. Nhu cầu dịch 

vụ tài chính cũng thay đổi để thích ứng theo.  

Trong thị trường cạnh tranh, và đặc biệt trong bối cảnh có nhiều người chơi mới xuất hiện - 

như Uber, Amazon, Alibaba,…, sự thay đổi về nhu cầu với các dịch vụ cơ bản đang có tác 

động dây chuyền lên các dịch vụ tài chính. Những công ty này, trong một số trường hợp, đã tự 

xây dựng giải pháp thanh toán và hệ thống tài chính riêng, để phù hợp hơn với mình và cho 

phép họ cũng như người dùng….  

Về góc độ nguồn cung, Fintech là một phần quá trình ứng dụng các sản phẩm, công nghệ 

và mô hình kinh doanh từ các thị trường bán buôn và thị trường chứng khoán sang phân khúc 

hướng đến bán lẻ nhiều hơn. Ví dụ, thanh toán theo thời gian thực, chứng khoán hóa, phân 

tích tín dụng và các dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp phổ biến khác đang được thay đổi để 

thích ứng với người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ. Yếu tố thúc đẩy nguồn cung Fintech 

này cũng là một phần hiện tượng chúng ta đang thấy ngày nay. 

Các yếu tố thị trường chủ chốt, tổ chức tham gia và cơ sở hạ tầng cũng rất quan trọng trong 

việc cho phép các ứng dụng của Fintech và công nghệ tham gia, phát triển. Những yếu tố này 

gồm: 

 Thông tin cần phải được số hóa và mọi lĩnh vực đều có thể tiếp cận sử dụng. 

Việc này đòi hỏi cấu trúc thị trường mở, khung pháp lý chặt chẽ, có cách tiếp cận 

dữ liệu và khả năng bảo vệ người tiêu dùng. 
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 Các hệ thống thanh toán cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các dịch 

vụ giao dịch điện tử dễ tiếp cận hơn với cả nhà cung cấp và người sử dụng. Các 

chuẩn mực về nhắn tin, bảo mật và thời gian thanh toán cũng quan trọng không 

kém. 

III. Fintech sẽ có cả tác động về số lƣợng lẫn biến đổi trong dài hạn với các dịch vụ 

tài chính 

Thông qua những thay đổi về số lượng trên toàn ngành ngân hàng, sự phát triển của 

Fintech 

 Fintech có thể giúp tối ưu hóa cấu trúc chi phí trong ngành tài chính  

ví dụ 

v. Hỗ trợ tương tác từ xa và kỹ thuật số với khách hàng 

vi. Giúp sử dụng dữ liệu và phân tích để cải thiện quản trị rủi ro 

vii. Tự động hóa các quy trình, giảm công đoạn thừa, giảm các can thiệp 

bằng giấy tờ và con người 

viii. Cho phép các tổ chức cung cấp dịch vụ cơ bản với chi phí thấp hơn 

 Fintech có thể giúp các tổ chức cung cấp dịch vụ khách hàng doanh nghiệp và 

hộ gia đình có tiềm năng doanh thu thấp hơn.  

Ở mức độ rộng hơn, Fintech sẽ dẫn đến các thay đổi mang tính cấu trúc, giúp biến đổi cách 

vận hành của các dịch vụ tài chính 

 Fintech và số hóa tài chính có thể cho phép các dịch vụ tài chính thích ứng hiệu 

quả hơn với môi trường và nhu cầu của người tiêu dùng cũng như doanh 

nghiệp; giúp cải tiến tài chính và cho phép các doanh nghiệp mới không theo cấu 

trúc dịch vụ tài chính cũ có thể… 

 Tuy nhiên tài chính cũng phải theo sau thị trường, thích ứng với những thay đổi 

trong hành vi người tiêu dùng và thị trường. Sự phát triển của Fintech trong tín 

dụng, thanh toán, quản lý tiền mặt, bảo hiểm và các lĩnh vực khác là điều cần 

thiết để đảm bảo tài chính có thể theo sát thị trường và sự phát triển của tiêu 

dùng. Nhất là trong bối cảnh họ ngày càng chuyển dần sang sử dụng công nghệ 

kỹ thuật số. Có rất nhiều ví dụ về sự biến đổi này trong các doanh nghiệp và mô 

hình kinh doanh: 

o Tương tác với người tiêu dùng trên truyền thông kỹ thuật số (facebook, dịch 

vụ chat, âm nhạc, Youtube…) 

o Thương mại điện tử và bán lẻ (cả online và offline), các nền tảng giao dịch 

mua bán 

o Nhà cung cấp dịch vụ giao thông như Uber, Grab Taxi, GoJek 

o Hệ thống năng lượng mặt trời độc lập 
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o Ứng dụng khoa học nông nghiệp trong bản đồ, giám sát dinh dưỡng và bảo 

hiểm 

o Các thiết bị thông minh tích hợp vào ôtô và đồ gia dụng 

 Những mô hình kinh doanh này cần sự ứng dụng dịch vụ tài chính theo cách có thể 

hình thành các nhà cung cấp dịch vụ tài chính chuyên biệt. Những công ty đó sử 

dụng công nghệ để chuyên biệt hóa và tùy chỉnh mô hình kinh doanh cũng như hoạt 

động. Những lĩnh vực mới trong Fintech là:  

o Nền tảng kết nối người vay và cho vay (Marketplace 

Lending) 

o Nghiên cứu số liệu phi tài chính 

o Công nghệ sổ cái phân phối 

o Tiền điện tử 

IV. Quá trình biến đổi của thị trƣờng không hề suôn sẻ 

Việc tích hợp Fintech cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức, trên thế giới nói chung và 

ở Việt Nam nói riêng. Từ chính sách, quy định quản lý đến vai trò của cơ sở hạ tầng và các 

dịch vụ Chính phủ đều cần được lưu tâm. 

Những thách thức với nhà quản lý và hoạt định chính sách là: 

 Làm thế nào chúng ta có thể vừa chấp nhận đột phá, vừa giúp cơ quan quản lý 

kiểm soát biến động, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính thống nhất 

của các thị trường?  

 Khung pháp lý cần cải tiến thế nào để thích ứng với các thay đổi?  

 Sự phát triển của RegTech (Regulatory Technology) mang lại cơ hội thực tế nào 

cho các nhà hoạch định chính sách và ngân hàng trung ương?  

Hạ tầng tài chính, như hệ thống thanh toán hay hãng đánh giá tín dụng, cần đóng vai trò gì 

để giúp Fintech phát triển? Fintech có thể thay thế cơ sở hạ tầng cũ hay không? Một số ví dụ 

tiêu biểu là: 

 Các hệ thống và tiêu chuẩn về nhận diện giúp việc tương tác với khách hàng dễ 

dàng hơn, đồng thời vẫn tôn trọng sự toàn vẹn. Ví dụ: hệ thống Aadhaar và UPI đã 

được triển khai tại Ấn Độ.  

 Hạ tầng thanh toán và tiêu chuẩn thanh toán có thể giúp lấy và xử lý được nhiều 

thông tin hơn, đồng thời các giao dịch cũng được thực hiện theo thời gian thực.  

Các hãng đánh giá tín dụng và nguồn cung cấp dữ liệu phi tài chính có thể được dùng để 

đánh giá và quản trị rủi ro. Tuy nhiên, việc tiếp cận và sử dụng các nguồn dữ liệu này cũng làm 

dấy lên câu hỏi về bảo mật thông tin./. 
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Ông Phan Thanh Sơn đã đảm nhận cương vị Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn 

vốn và thị trường tài chính tại ngân hàng Techcombank từ tháng 1/2011. Ông đã tốt nghiệp 

Thạc sỹ Kinh tế tại Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, và trải qua nhiều cương vị về Quản lý 

Thị trường Toàn cầu tại các ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, Citibank Việt Nam, 

Citigroup Global Markets Ltd. Hongkong. 

 

 

 

Đề tài: 

Nhìn nhận của ngân hàng Việt Nam về 

Fintech hiện nay 
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Nhìn nhận của ngân hàng Việt Nam về Fintech hiện nay 
 

Năm 2016 là cột mốc khá đáng nhớ cho các công ty làm trong lĩnh vực công nghệ tài chính 

(Fintech) khi lĩnh vực này chứng kiến sự bùng nổ về cả về  số lượng startup, ý tưởng lẫn khoản 

tiền đầu tư vào đây. Có thể kể đến như công ty cổ phần M_Service sở hữu ví điện tử MoMo 

nhận được 28 triệu USD từ Standard Chartered và Goldman Sachs, hay ý tưởng táo bạo của 

LoanVi – cung cấp khoản vay ngang hàng giữa người dùng cùng hàng loạt các giải pháp thanh 

toán trực tuyến khác như 1Pay, 123Pay, Payoo,…  

Việt Nam là một mỏ vàng cho các công ty công nghệ, khi sở hữu cấu trúc dân số trẻ, và 

năng động, tỷ lệ dân số kết nối với Internet đạt 44%, tỷ lệ sử dụng smartphone là 40% và dự 

kiến sẽ còn tăng mạnh trong những năm tiếp theo. Trái ngược với điều này, mức độ phủ sóng 

của các dịch vụ tài chính còn rất  thấp, khi chỉ 30% dân số có tài khoản ngân hàng – thấp hơn 

rất nhiều so với con số trung bình 60% của thế giới. Tỷ lệ này còn tiếp tục giảm mạnh ở vùng 

nông thôn – 16%. Lĩnh vực công nghệ tài chính, trong đó các sản phẩm cung cấp trải nghiệm 

ngân hàng, là một sân chơi mới đang chờ được khai phá.  

Chặng đƣờng phát triển chỉ mới bắt đầu 

Tiềm năng là thế nhưng các công ty Fintech này vẫn còn trong giai đoạn trứng nước, khi 

các sản phẩm vẫn còn khá sơ khai, đa số chỉ tập trung vào mảng thanh toán – một phần rất 

nhỏ trong sân chơi tài chính công nghệ. 

Mảng tập trung Số lƣợng công ty % 

Thanh toán 23 59% 

Crowdfunding 4 10% 

Bitcoin Blockchain 3 8% 

Quản lý tài chính cá nhân 3 8% 

Quản lý POS 2 5% 

Quản lý dữ liệu 2 5% 

Cho vay 1 3% 

Trang so sánh thông tin 1 3% 

Tổng cộng 39  

          (Nguồn: Fintech Việt Nam StartUp Report – Fintech Meetup Vietnam) 
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Thêm vào đó, người dùng vẫn còn giữ thái độ thận trọng với các sản phẩm và dịch vụ mà 

công ty Fintech cung cấp, nổi cộm nhất là tính năng bảo mật đặc biệt khi có hàng loạt các sự 

kiện thông tin khách hàng bị mất cắp hay bị lộ bởi nhiều lý do khác nhau. Điều này cũng làm 

dấy lên những lo ngại tương tự cho các ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ tài chính, chi tiêu và 

thanh toán khác. 

Hệ thống pháp lý cũng chưa theo kịp đà phát triển của các công ty Fintech và đây cũng 

cũng là rào cản lớn cho những công ty này. Lấy ví dụ như năm 2009, loại hình ví điện tử đã 

được cấp phép thí điểm hoạt động, nhưng mãi đến cuối năm 2015 mới có 4 công ty được cấp 

phép hoạt động chính thức, cung cấp dịch vụ thanh toán và ví điện tử cho cả người chưa có tài 

khoản ngân hàng (Fintech.vn) 

Mối đe dọa cho các định chế tài chính truyền thống 

Thế nhưng, những rào cản trên sẽ nhanh chóng bị phá vỡ khi lĩnh vực này nhận được ngày 

càng nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư, các cơ quan quản lý và cũng như sự năng động, và 

nhanh chóng đổi mới của chính các công ty Fintech.  

Như một hệ quả tất yếu, các định chế tài chính truyền thống, đặc biệt là ngân hàng – 

thường được xem là bảo thủ và ít thay đổi sẽ cảm nhận được mối đe dọa từ Fintech. Theo một 

khảo sát phạm vi toàn cầu mới đây của PwC, 83% định chế tài chính truyền thống lo ngại rằng 

một phần hoạt động kinh doanh của họ có nguy cơ rơi vào tay công ty công nghệ tài chính. 

Trong vòng 5 năm tới, 24% thị phần các ngân hàng trong mảng chuyển tiền và thanh toán sẽ 

rơi vào tay các Fintech, con số này sẽ là 22% trong lĩnh vực quản lý tài sản và 21% trong lĩnh 

vực bảo hiểm. (PwC Vietnam News brief) 

Cạnh tranh hay hợp tác? 

Câu hỏi được đặt ra liệu các ngân hàng tại Việt Nam nên làm gì trước xu thế này: cạnh 

tranh hay hợp tác để cùng phát triển? Hiện các xu hướng công nghệ tài chính trên thế giới có 2 

mục tiêu chính: thay thế kênh truyền thống bằng cách giảm chi phí, tăng độ tiện dụng và trải 

nghiệm của khách hàng và khai thác thị trường mới thông qua công nghệ đặc biệt là đối với 

phân khúc khách hàng cá nhân. Đối với thị trường Việt Nam khi tỷ lệ phổ cập dịch vụ tài chính 

của người dân còn rất thấp đặc biệt là khu vụ nông thôn thì các giải pháp công nghệ để tiếp cận 

và phổ cập dịch vụ tài chính sẽ là xu hướng chính trong thời gian tới. 

Quan điểm của tôi là ngân hàng vẫn sẽ luôn giữ vai trò trung tâm trong việc kết nối các 

thành phần kinh tế và cung cấp các dịch vụ và giải pháp tài chính (tiền gửi, cho vay, thanh 

toán,…) đến từng cá nhân, doanh nghiệp. Ngân hàng với nền tảng khách hàng lớn hiện tại và  

mạng lưới chi nhánh rộng khắp sẽ là một lợi thế cạnh tranh khó có thể san lấp khi việc sử dụng 

tiền mặt vẫn là thói quen chủ yếu của người dân Việt Nam. Thêm vào đó, uy tín cùng khả năng 

bảo mật vượt trội – điều quan tâm lớn của khách hàng – cũng đặt ngân hàng ở vị trí trung tâm.  

Ngoài ra, ngân hàng cũng là kênh trung gian giúp Nhà nước quản lý, ban hành và thực hiện 

các chính sách kinh tế vĩ mô, đảm bảo tính trọn vẹn và ổn định của nền kinh tế.  
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Ngay cả trên thế giới hiện nay, một xu hướng đang diễn ra rất mạnh đó là không phải các 

công ty công nghệ tài chính thay đổi các định chế tài chính mà lại là ngược lại: các định chế tài 

chính đang thay đổi họ. Có thể thấy, các công ty công nghệ tài chính và ngân hàng đều sở hữu 

những thế mạnh riêng biệt và bổ sung cho nhau, việc hợp tác giữa hai bên rõ ràng sẽ khiến cho 

ngành tài chính – ngân hàng lột xác và thay đổi nhanh chóng. Các công ty Fintech sẽ tiếp cận 

với nguồn khách hàng của ngân hàng và được hỗ trợ bởi nguồn vốn dồi dào từ ngân hàng, để 

có thể đẩy mạnh và hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của chính mình. Bên cạnh đó, ngân hàng 

có thể mang lại những trải nghiệm mới mẻ và tiện ích hơn tới những khách hàng đã có của 

mình, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và chạm được đến các thị trường ngách – mà 

trước đây do hạn chế về cơ sở vật chất, kỹ thuật và tiềm lực của chính các ngân hàng – đã bị 

bỏ quên.  

Về phần mình, Techcombank nhìn nhận các công ty công nghệ tài chính như là một cánh 

tay nối dài của ngân hàng, là đối tác để giúp Techcombank có thể đưa ra những giải pháp tiên 

tiến hơn cho các sản phẩm và dịch vụ của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán, chuyển 

tiền và giải pháp ngân hàng điện tử.  

Techcombank đã và đang trong giai đoạn tìm hiểu, đối thoại và hợp tác với các công ty 

công nghệ cung cấp các giải pháp chuyển tiền trong và ngoài nước, bên cạnh phương thức 

truyền thống điện tử SWIFT, với mục tiêu giảm chi phí, giảm thời gian xử lý giao dịch, và tăng 

mức độ hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, ngân hàng cũng tích cực cải tiến, hợp tác trong 

những lĩnh vực thanh toán, khi đã liên kết hợp tác với start-up như iBox mPOS để thúc đẩy thói 

quen thanh toán thẻ cho khách hàng của mình. Techcombank luôn khẳng định vị thế tiên phong 

trong ứng dụng công nghệ trong ngành tài chính ngân hàng./. 
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Là Chủ tịch HĐQT NextTech-group (tiền thân là PeaceSoft), ông Nguyễn Hòa Bình được xem 

là một trong những doanh nhân đầu tiên sáng lập công ty công nghệ trong lĩnh vực thương mại 

– thanh toán điện tử của Việt Nam. 

 

 

 

 

Đề tài: 

Chỗ đứng của doanh nghiệp Fintech trong hệ 

thống tài chính ngân hàng Việt Nam 
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Chỗ đứng của doanh nghiệp Fintech trong hệ thống tài chính 
ngân hàng Việt Nam 

  

Loài người đang ở cuộc cách mạng lần thứ tư khi công nghệ thông tin và Internet đã trở 

thành yếu tố hạ tầng thứ năm bên cạnh “điện, đường, trường, trạm”, lan toả sâu rộng vào mọi 

ngóc ngách của đời sống xã hội tới mức khó có thể tìm thấy một lĩnh vực nào chưa có bóng 

dáng của ứng dụng công nghệ thông tin. 

Có 3 phát hiện quan trọng về cuộc cách mạng này. Một là chỉ cần 3 đến 5 năm để một phát 

minh công nghệ mới có thể lan toả đến khắp thế giới. Hai là sau 200 năm mới xuất hiện lại hiện 

tượng con người đập phá máy móc do mất việc làm, lần đầu tiên là năm 1811-1812 tại Anh với 

phong trào công nhân đập phá máy dệt, lần thứ hai là giữa năm 2015 tại Pháp với phong trào 

tài xế taxi đập phá xe Uber, và mới đây ngay tại Việt Nam chúng ta cũng chứng kiến lái xe ôm 

truyền thống doạ đánh xe ôm Grab vì mất khách. Ba là chỉ trong 10 năm từ 2006 đến 2016, 

danh sách 5 công ty có giá trị lớn nhất trên thị trường chứng khoán vốn bị thống trị bởi ngành 

khai khoáng và tài chính ngân hàng đã bị thay thế hoàn toàn bởi các doanh nghiệp công nghệ 

thông tin. 

Như vậy thế giới đang đứng trước cuộc cách mạng điện tử và tự động hoá mà bất kỳ quốc 

gia nào, dân tộc nào, ngành kinh tế nào, doanh nghiệp nào… không lướt được trên cơn sóng 

này thì sẽ nhanh chóng mất cạnh tranh và loại khỏi cuộc chơi, trong đó có ngành tài chính ngân 

hàng với lời tiên tri đầy ám ảnh của Bill Gates từ năm 1994 rằng “Banking is Essential but 

Banks are not” mà xin tạm dịch nghĩa là “Dịch vụ tài chính là thiết yếu nhưng không nhất thiết 

phải qua ngân hàng”. Lời tiên đoán này đã trở thành hiện thực với làn sóng Fintech đang khiến 

hàng loạt ngân hàng tại Mỹ và châu Âu đang và sẽ tiếp tục cắt giảm đến 30% thậm chí 40% số 

chi nhánh và nhân sự, giảm đến 40% doanh thu và 60% lợi nhuận tới năm 2025, theo 

McKinsey. Tình hình khiến CEO của JP Morgan phải cất lời cảm thán trong lá thư gửi đến các 

cổ đông hồi giữa năm 2015 rằng “Thung lũng Sillion đang kéo đến đấy!”. 

Vậy Fintech là gì? Đây là thuật ngữ chỉ việc cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua các 

phương tiện là công nghệ thông tin nhằm tăng độ phủ, trong khi tối ưu hoá hiệu quả hoạt động, 

đồng thời cắt giảm chi phí vận hành. Các công ty Fintech là các doanh nghiệp đưa ra các ứng 

dụng công nghệ để hoặc là phá bĩnh nhằm thay thế, hoặc là hỗ trợ nhằm chuyển hóa tối ưu 

ngành tài chính ngân hàng truyền thống trong một thế giới đang điện tử hoá. Như vậy có thể 

thấy Fintech không chỉ thuần tuý mang đến các nguy cơ và thách thức, mà còn mang đến các 

cơ hội đầy tiềm năng cho các tổ chức tài chính ngân hàng truyền thống nếu biết nhận diện 

đúng và tận dụng tốt. 

Vấn đề là làm sao để phân biệt giữa ĐỐI TÁC và ĐỐI THỦ? Theo quan điểm của cá nhân 

tôi, qua gần 10 năm kinh nghiệm phát triển ngành Fintech tại Việt Nam thì nguyên tắc nhận diện 

nguy cơ khá đơn giản tương tự như cái nhìn thù địch của ngành vận tải truyền thống đối với 

Uber hay ngành khách sạn đối với AirBnB; đó là một số ít các doanh nghiệp và ứng dụng 
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Fintech tạo ra các giá trị mới có tiềm năng thay thế hoàn toàn các giá trị cũ mà ngành tài chính 

ngân hàng truyền thống đang nắm giữ, hoặc nếu không thay thế thì cũng kéo bớt khách hàng 

về chỉ một vài tổ chức tài chính ngân hàng nhất định.  

Xin lấy một số ví dụ cụ thể: tiền ảo Bitcoin chính là một nguy cơ vì nó bỏ qua hoàn toàn các 

ngân hàng và chính phủ để tạo ra một loại tiền tệ mới phi quy ước trên quy mô toàn cầu. Trong 

mảng thanh toán quốc tế thì TransferWise là một nguy cơ vì nó tạo ra một mạng lưới thu đổi 

tiền tệ (money exchange) biến các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới thành chuyển tiền nội 

địa với chi phí rẻ hơn nhiều lần đồng thời không bị ràng buộc bởi quy định kiểm soát ngoại hối 

của các chính phủ. Trong mảng chuyển tiền nội địa thì những Ví điện tử theo mô hình mPesa 

tại Châu Phi cũng là một nguy cơ vì nó tạo ra một mạng lưới giao dịch mới phi ngân hàng bằng 

việc nâng cấp chuyển đổi các cửa hàng bán thẻ điện thoại của các nhà mạng di động. Hay 

trong mảng tín dụng nhỏ thì Lending Club còn được gọi là “Uber vay tiền” là mạng cho vay 

ngang hàng kết nối trực tiếp giữa những người có tiền với những người có nhu cầu vay mà bỏ 

qua hoàn toàn vai trò trung gian của các ngân hàng và công ty tài chính truyền thống, mang lại 

lãi suất huy động cao hơn cho người gửi tiền và lãi suất cho vay thấp hơn cho người mượn tiền 

do cắt giảm được hầu hết các chi phí vận hành cồng kềnh so với các ngân hàng và công ty tài 

chính truyền thống. 

Ngược lại cơ hội đến từ những người ĐỐI TÁC là các công ty và ứng dụng Fintech có tính 

chất bổ sung, hỗ trợ, chuyển hoá các tổ chức tài chính ngân hàng truyền thống sang nền công 

nghệ điện tử hoá, dẫn đến các hệ quả tích cực như: tối ưu chi phí hoạt động, gia tăng năng 

suất hiệu quả, mang lại thêm khách hàng và giao dịch; và đặc biệt là không dành cho riêng ai 

mà phải phục vụ số đông các tổ chức tài chính ngân hàng sẵn sàng hợp tác. 

Xin lấy thêm một số ví dụ cụ thể: trong mảng chuyển tiền nội địa thì các Ví điện tử hoạt 

động trên nền tảng kết nối với các ngân hàng giúp gia tăng giao dịch thanh toán điện tử và thu 

phí từ các khách hàng cá nhân, đồng thời giảm lượng tiền mặt rút ra khỏi hệ thống.  

Trong mảng thanh toán trực tuyến thì các cổng thanh toán như Smartlink hay Ngân Lượng 

mang đến hàng vạn Merchant cho ngân hàng thanh toán, giúp chủ thẻ của các ngân hàng phát 

hành có thể thanh toán điện tử mọi lúc mọi nơi, mang lại phí cho tất cả các bên tham gia.  

Trong mảng vay tiêu dùng thì các dịch vụ đánh giá tín dụng dựa trên các chiều thông tin phi 

truyền thống như mạng xã hội hay lịch sử thanh toán hoá đơn tiện ích như TrustingSocial hay 

Lenddo giúp các ngân hàng và công ty tài chính mở rộng thị trường đến tập khách hàng 

Unbank mà không phụ thuộc vào thang điểm tín dụng truyền thống FICO.  

Trong mảng thanh toán PoS thì các dịch vụ trung gian thanh toán thẻ trên nền di động như 

mPoS.vn hay Square mang lại hàng triệu Merchant nhỏ và siêu nhỏ cho ngân hàng thanh toán, 

mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ khắp mọi nơi cho các ngân hàng phát hành, kể cả các điểm 

nằm dưới tầm mới của ngân hàng như quán ăn đường phố hay cửa hàng nhỏ lẻ… 

Vậy đối tác Fintech có nên được hiểu một cách đơn giản là các công ty công nghệ thông tin 

giải pháp phần cứng và phần mềm truyền thống, ví dụ Microsoft hay Oracle hoặc các doanh 
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nghiệp cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống có phải là Fintech không? Ý kiến cá nhân tôi là 

không, thông thường doanh nghiệp Fintech là một loại đối tác hoàn toàn mới và chuyên sâu 

hơn, họ không bán các sản phẩm công nghệ thông tin truyền thống mà sử dụng nền tảng và 

năng lực công nghệ thông tin mang lại các cơ hội kinh doanh mới cho các tổ chức tài chính 

ngân hàng truyền thống rồi hưởng lợi từ các giá trị gia tăng mang lại. 

Cũng đừng đánh đồng Fintech với suy nghĩ đổi mới sáng tạo một cách đơn giản là triển 

khai Internet banking hay mobile banking với các tiện ích giao dịch điện tử quầy là xong, vì cái 

lõi của các tổ chức tài chính ngân hàng vẫn là mô hình hoạt động truyền thống với các ràng 

buộc pháp lý và tư duy kiểu cũ khiến dịch vụ ngân hàng vẫn nằm trong giới hạn ngoài tầm với 

của phần lớn dân số... Đây chính là một trong những phân khúc chính của Fintech với thuật 

ngữ “Financial Inclusion” đang dần trở nên phổ biến. 

Các ứng dụng Fintech trên thế giới là khá đa dạng, tác động đến hầu hết mọi lĩnh vực hoạt 

động của ngành tài chính ngân hàng như tiền gửi, thanh toán, bảo hiểm, tín dụng tiêu dùng và 

doanh nghiệp nhỏ, quản trị rủi ro, an toàn bảo mật … Ở Việt Nam hiện nay bức tranh còn khá 

đơn điệu với đại đa số ứng dụng Fintech tập trung trong lĩnh vực thanh toán điện tử và đặc biệt 

nở rộ hơn một năm gần đây khi Ngân hàng Nhà nước chính thức cấp giấy phép cung ứng dịch 

vụ trung gian thanh toán với 16 doanh nghiệp đã được cấp phép và hàng chục doanh nghiệp 

khác đang chờ cấp phép. Tuy nhiên, chỉ một số ít các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả và 

có lợi nhuận với một mảng thị trường riêng, trong khi đại đa số còn lại vẫn còn gặp nhiều khó 

khăn mà theo lời một quan chức tại hội thảo gần đây thì “sống bằng tiền nhà đầu tư”.  

Ngoài ra còn một số ít ứng dụng trong mảng cho vay tiêu dùng như Mobivi, Mạnh Thường 

Quân hay DrDong; đánh giá tín dụng như Trusting Social và quản lý tài chính cá nhân như 

MoneyLover hay xác thực khách hàng điện tử qua chụp ảnh Selfie như Verime… với tổng số 

công ty thực sự hoạt động mới chỉ đếm trên hai bàn tay. 

Trước thực trạng này, theo tôi ngoài yếu tố cung cầu và giai đoạn phát triển hiện nay còn 

tương đối sớm thì còn phải kể đến sự chưa cởi mở hợp tác từ phía chính các tổ chức tài chính 

ngân hàng truyền thống vì tâm lý e ngại hoặc chưa đủ nhận thức về sự cần thiết phải hợp tác 

chặt chẽ với các ứng dụng Fintech “thân thiện” để chống lại các nguy cơ đến từ Fintech, giống 

như nhà nông phải tương trợ các sinh vật thiên địch với các loài có hại. 

Với các cơ quan quản lý, tôi xin kiến nghị Nhà nước có quan điểm khuyến khích thí điểm  

các thành tựu ứng dụng Fintech có lợi trên thế giới tại Việt Nam, vì đây sẽ là cách tốt để thúc 

đẩy sự năng động của thị trường. Thứ hai, là tham khảo mô hình Chính phủ kiến tạo của 

Singapore với phong trào mở các cơ sở dữ liệu hạ tầng quốc gia thông qua các giao diện lập 

trình API tại địa chỉ developers.data.gov.sg để người dân thoả sức sáng tạo ra các ứng dụng 

tiện ích thay đổi cuộc sống, tương tự thế giới sẽ không thể có Uber nếu chính phủ Mỹ không 

mở cơ sở dữ liệu bản đồ ta công chúng. 

Điện thoại cố định đang biến mất vì khách hàng không đến một chỗ cố định để gọi điện nữa 

mà thực hiện từ mọi lúc mọi nơi thông qua điện thoại di động cá nhân. Tương tự nếu ví các tổ 

chức tài chính ngân hàng truyền thống như chiếc điện thoại cố định, thì các tổ chức được điện 
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tử hoá và các doanh nghiệp Fintech giống như chiếc điện thoại di động. Trước đây người ta 

phải đến các điểm cố định để sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng, thì trong kỷ nguyên Fintech 

khách hàng có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi và bản thân các ngân hàng có thể sẽ không còn 

cần thiết nữa. Hãy cùng thay đổi và cùng thành công./. 


