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1. NHU CẦU NHÂN LỰC QUẢN TRỊ KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG 

TS. Huỳnh Thanh Điền – Đại Học Nguyễn Tất Thành 

Tóm tắt 

Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt với nhiều hoạt động mang tính đặc thù 

nhưng có nhiều điểm tương đồng với quản trị một doanh nghiệp cung cấp hàng hoá và 

dịch vụ thông thường. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngành quản trị kinh doanh đào tạo 

nhân lực với nhiều môn học giúp người tốt nghiệp có được năng lực thực hiện nhiều 

nghiệp vụ tại ngân hàng. Đồng thời các ngân hàng có xu hướng tuyển dụng nhiều vị trí 

đào tạo ngành quản trị kinh doanh. Để cử nhân quản trị kinh doanh làm việc tốt tại các 

vị trí công việc tại ngân hàng, chương trình đạo tạo cần đảm bảo các môn học có liên 

quan như quản trị tài chính, quản trị rủi ro, thẩm định dự án. Đây là những môn học 

mà ở một số chương trình đào quản trị kinh doanh không dạy. 

Từ khóa: Nhân sự ngân hàng, Nhân sự quản trị cho ngân hàng 

1. Giới thiệu 

Những năm gần đây tiến trình chuyển đổi số diễn ra rất nhanh trong lĩnh vực 

ngân hàng đặt ra nhiều yêu cầu mới về trình độ, kỹ năng, năng lực đối với nhân sự của 

ngành. Giao dịch điện tử thay thế dần giao trực tiếp; các nghiệp vụ phân tích, đánh giá 

cho vay của công tác tín dụng cũng được số hoá với mức độ cao; việc giới thiệu và xúc 

tiến các sản phẩm/dịch vụ đòi hỏi nhiều kỹ năng mới. Sự thay đổi tính chất công việc, 

đòi hỏi những kỹ năng mới đối với nhân sự quản trị các hoạt động của ngân hàng. Vấn 

đề đặt ra hiện nay đối với nhiều ngân hàng là tìm nhân lực quản trị có kỹ năng phù hợp 

với xu hướng. Trong khi đó, các cơ sở đào tạo nhân lực quản trị chưa nắm bắt kịp xu 

hướng nhu cầu này. 

Ngân hàng là một dạng doanh nghiệp đặt thù với các hoạt động nên nhân sự của 

ngành ngân hàng không chỉ đào tạo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng mà được cung 

cấp bởi nhiều ngành khác nhau. Trong đó, ngành đào tạo quản trị kinh doanh phù hợp 

cho nhiều vị trí công việc tại ngân hàng. 

Mục tiêu của bài viết nhằm chỉ ra những nét tương đồng và khác biệt về quản trị 

ngân hàng với quản trị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thông thường. Từ đó, xác 

định những vị trí công việc tại ngân hàng cần nhân lực được đào tạo của ngành quản 

trị. Đồng thời hàm ý về sự điều chỉnh về phương pháp và nội dung khi đạo tạo nhân lực 

quản trị cho ngân hàng. 
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 2. Đặc thù hoạt động của ngân hàng 

Hoạt động chủ yếu của Ngân hàng là huy động tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế 

và sử dụng số tiền đó để cho vay; thực hiện các nhiệm vụ chiết khấu và làm phương 

tiện thanh toán, cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp, tư nhân, hộ gia đình, các nhà 

xuất nhập khẩu (Frederic S. Mishkin, 1994). 

Hoạt động của ngân hàng có những đặc điểm: (1) lợi nhuận kiếm được chủ yếu 

từ hoạt động tín dụng (thu hút vốn tiền tệ trong xã hội để cho vay); (2) Nguồn vốn phần 

lớn là tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong nền kinh tế, không sử dụng nguồn vốn sở 

hữu vào trong các hoạt động kinh doanh của mình như cho vay, mua bán chứng khoán; 

(3) Hơn nữa nguồn vốn sở hữu của Ngân hàng thương mại chỉ chiếm một phần rất nhỏ 

trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng thương mại;  (3) Khách hàng là những người đóng 

vai trò hai mặt đối với Ngân hàng: là những người cung cấp các điều kiện để Ngân hàng 

hoạt động, là những người tạo nguồn vốn cho Ngân hàng, và là những khách hàng sử 

dụng các sản phẩm của Ngân hàng, như cho đi vay, sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng.  

So với các hoạt động của doanh nghiệp thông thường, ngân hàng có nhiêu hoạt 

động tương tư, nhưng có một số điểm khác biệt như sau:  

Bảng 1. Khác biệt giữa hoạt động ngân hàng với doanh nghiệp thông thường 

TT Hoạt động Ngân hàng Doanh nghiệp cung cấp hàng 

hoá/dịch vụ thông thường 

1 Đầu vào Mua nguyên vật liệu, nhiên 

liệu, động lực cho sản xuất 

hàng hoá hoặc cung cấp dịch 

vụ 

Huy động vốn 

2 Sản xuất Sử dụng thiết bị, công nghệ, 

nhân lực để chuyển hoá các 

yếu tố đầu vào thành hàng 

hoá/dịch vụ 

Sử dụng thiết bị, công nghệ, 

nhân lực để chuyển hoá nguồn 

vốn huy động để cho vay. Nỗi 

bậc trong số này là công tác 

thẩm định và phân dòng sản 

phẩm cho vay 

3 Đầu ra Nghiên cứu thị trường để 

thiết kế sản phầm/dịch vụ và 

Thiết kế các gói tín dụng cá và 

xúc tiến tìm khách hàng để 
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xúc tiến bán hàng thẩm định cho vay 

4 Tài chính - Kế 

toán 

Theo quy định riêng của hệ 

thống quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực tài chính ngân hàng 

Theo quy định chung đối với 

doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh thông thường 

5 Các hoạt động 

quản trị tổng 

quát 

Các hoạt động quản trị hành chính, nhân sự, đầu tư tương tự 

nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết, 2020 

3. Đặc thù hệ thống vị trí công việc của Ngân hàng 

Nhiều hoạt động của ngân hàng yêu cầu công việc tương tự với doanh nghiệp 

như công tác kế hoạch, nhân sự, hành chính, đầu tư, marketing. Tuy nhiên, với đặc thù 

hoạt động của ngân hàng nên cơ cấu tổ chức và vị trí công việc, tiêu chuẩn về năng lực, 

kỹ năng nhân lực cũng có nhiều đặc thù khác với doanh nghiệp thông thường. Khác 

biệt rõ nét nhất thuộc về các hoạt động huy động vốn, kế toán, tín dụng, thẩm định, 

chăm sóc khách hàng, kỹ thuật và quản trị rủi ro. 

Bảng 2. Khác biệt hệ thống vị trí công việc giữa ngân hàng  

với doanh nghiệp thông thường 

TT Nhóm hoạt động Doanh nghiệp Ngân hàng 

1 Các nhóm hoạt 

động tương đồng 

Công tác kế hoạch, nhân sự, hành chính, đầu tư, 

marketing 

2 Các nhóm hoạt 

động khác biệt 

  

a Đầu vào Thu mua Huy động vốn 

b Sản xuất - Tổ chức sản xuất 

- Kiểm soát chất 

lượng 

- Thiết kế các gói tín dụng, dịch 

vụ tài chính 

- Thẩm định cho vay 

- Kiểm soát rủi ro cho vay, rủi ro 

tài chính 

c Đầu ra - Cung cấp hàng 

hoá/dịch vụ 

- Cho vay và cung cấp dịch vụ tài 

chính. 
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- Bán hàng các 

kênh trực tiếp, trực 

tuyến theo nhu cầu 

khách hàng 

-  Cung cấp dịch vụ khi sau khi 

thẩm định rủi ro khách hàng 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết, 2020 

4. Nhu cầu nhân lực quản trị trong ngành ngân hàng 

Ngành quản trị kinh doanh đào tạo kiến thức quản trị khác nhau cho các hoạt 

động của doanh nghiệp như chiến lược, nhân sự, tài chính, đầu tư, cung ứng, sản xuất, 

chất lượng, marketing, bàn hàng (Paul R. Nivel, 2013) 

 Nguyên lý xuyên suốt trong đào tạo các môn học quản trị tập trung vào 4 chức 

năng: hoạch định, tổ chức thực hiện, lãnh đạo và kiểm soát (Arkes & Blumer, 1985; 

Garvare & Ahmad, 2011). Với đối tượng quản trị khác nhau, các chức năng quản trị sẽ 

thể hiện cụ thể khác nhau nhưng xoay quanh những nguyên lý chung của các chức năng 

quản trị. 

Bảng 3. Biểu hiện các chức năng quản trị trong các công việc ở ngân hàng 

Nhóm hoạt 

động 

Hoạch định Tổ chức Lãnh đạo Kiểm soát 

Huy động vốn Lập kế hoạch 

huy động vốn 

Phân công, 

hướng dẫn 

thực hiện 

Đông viên 

đổi ngũ thực 

hiện 

Kịp thời phát hiện 

sai lệch (kết quả) 

về nguồn vốn huy 

động để điều chỉnh  

Thẩm định Lập kế hoạch 

thẩm định 

Phân công, 

hướng dẫn 

thực hiện 

Đông viên 

đổi ngũ thực 

hiện 

Kịp thời phát hiện 

rủi ro trong công 

tác thẩm định để 

điều chỉnh  

Phát triển sản 

phẩm tín dụng 

Lập kế hoạch 

nghiên cứu và 

phát triển sản 

phẩm tín dụng 

Phân công, 

hướng dẫn 

thực hiện 

Đông viên 

đổi ngũ thực 

hiện 

Kịp thời phát hiện 

sai lệch (kết quả) 

về để điều chỉnh  

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết, 2020 
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5. Liên hệ giữa các môn học của ngành quản trị phục vụ cho các vị trí công việc 

tại ngân hàng 

Để thực hiện nhiệm vụ của một vị trí công tác đòi hỏi nhiều kỹ năng, phẩm chất 

và năng lực khác nhau. Các yêu cầu chung thường là ngoại ngữ, kỹ năng mềm, sử dụng 

công nghệ thông tin. Các kỹ năng chuyên môn đòi hòi đào tạo theo chuyên ngành sâu. 

Tuy nhiên nhiều chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của ngân hàng được đào tạo trong 

ngành quản trị như ở bảng sau:  

Bảng 4. Các môn học ngành quản trị liên quan đến  

các vị trí công việc tại ngân hàng 

Vị trí công việc tại ngân hàng Môn học liên quan thuộc ngành quản trị 

Quản lý rủi ro Quản trị rủi ro tài chính 

Kinh tế học 

Thẩm định Quản trị tài chính 

Thẩm định dự án đầu tư 

Hậu kiểm Quản trị chất lượng 

Quản trị rủi ro 

Quan hệ khách hàng Quản trị bán hàng 

Quản trị marketing 

Kỹ năng giao tiếp 

Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh 

Quản lý nợ Quản trị tài chính 

Quản trị rủi ro 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết, 2020 

6. Thực trạng yêu cầu chuyên ngành đào tạo tại các ngân hàng 

Quan sát nhu cầu tuyển dụng tại các ngân hàng dễ thấy ngành quản trị kinh doanh 

phù hợp cho nhiều vị trí tuyển dụng. Chẳng hạn như ngân hàng Vietcombank thông báo 

tuyển dụng và yêu cầu ngành đào tạo cho các vị trí sau: 
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Bảng 5. Nhu cầu tuyển dụng ngành quản trị kinh doanh tại ngân hàng VCB 

Vị trí công việc Yêu cầu ngành tốt nghiệp của ứng viên 

Giám đốc/phó 

giám đốc chi nhánh 

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên tại các trường đại học 

chuyên ngành Kinh tế, Tài chính-ngân hàng, Quản trị kinh 

doanh và các nghành phù hợp với vị trí tuyển dụng 

Trưởng phòng 

Tiền tệ kho quỹ 

Chi nhánh 

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên tại các trường đại học 

chuyên ngành Kinh tế, Tài chínhngân hàng, Quản trị kinh 

doanh và các nghành phù hợp với vị trí tuyển dụng 

Phó phòng Khách 

hang doanh nghiệp 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân 

hàng, Đầu tư, Kế toán-Kiểm toán, Quản trị kinh doanh. 

Phó phòng Tổng 

hợp 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân 

hàng, Đầu tư, Kế toán-Kiểm toán, Quản trị kinh doanh 

Cán bộ Quan hệ 

khách hàng 

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên tại các trường đại học 

chuyên ngành Kinh tế, Tài chínhngân hàng, Quản trị kinh 

doanh và các nghành phù hợp với vị trí tuyển dụng 

Cán bộ Hậu kiểm 

 

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên tại các trường đại học 

chuyên ngành Kinh tế, Tài chính-ngân hàng, Quản trị kinh 

doanh, Luật và các nghành phù hợp với vị trí tuyển dụng 

Cán bộ kế toán chi 

tiêu nội bộ 

 

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên tại các trường đại học 

chuyên ngành Kinh tế, Tài chính-ngân hàng, Quản trị kinh 

doanh, Luật và các nghành phù hợp với vị trí tuyển dụng 

Nguồn: Thông báo tuyển dụng của chi nhánh ngày 6/11/2020. 

7. Thay lời kết 

Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt với nhiều hoạt động mang tính đặc thù. 

Tuy nhiên, những nguyên lý quản trị ngân hàng có nhiều điểm tương đồng với quản trị 

một doanh nghiệp cung cấp hàng hoá và dịch vụ thông thường. Ngành quản trị kinh 

doanh đào tạo nhân lực với nhiều môn học giúp người tốt nghiệp có được năng lực thực 

hiện nhiều nghiệp vụ tại ngân hàng.  

Mọi tổ chức kinh doanh đều có những đặc thù và hệ thống quản trị khác nhau, 

đặc thù của ngân hàng cũng có nhiều khác biệt nên nhân lực học quản trị kinh doanh 
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cần thời gian nhất định để thích ứng. Với những nguyên lý được đạo tạo của ngành học 

quản trị, sẽ dễ dàng nắm bắt các công việc mang tính đặc thù của ngân hàng. 

Để cử nhân quản trị kinh doanh làm việc tốt tại các vị trí công việc tại ngân hàng, 

chương trình đạo tạo cần đảm bảo các môn học có liên quan như quản trị tài chính, quản 

trị rủi ro, thẩm định dự án. Đây là những môn học mà ở một số chương trình đào quản 

trị kinh doanh không dạy. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Arkes, HR, & Blumer, C. (1985). The psychology of sunk cost. Organizational  

Behavior and Human Decision Processes, 35(1), 124-140. Asif, M., 

Searcy, C.,  

2. Garvare, R., & Ahmad, N. (2011). Total Quality Management & Business 

Excellence, 23(5&6), 557–572. Including sustainability in business 

excellence. 

3. Paul R.Nivel (2013), Balanced Scorecard - Thẻ điểm cân bằng, Áp dụng mô hình 

quản trị công việc hiệu quả toàn diện để thành công trong kinh doanh, 

(Trần Phương, Thu Hiền) NXB Tổng hợp, Tp. Hồ Chí Minh.  

4. Frederic S. Mishkin (1994). Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính. Nhà xuất 

bản Khoa học và kỹ thuật Hà Nội. 

5. Vietcombank (2020). Hệ thống tuyển dụng Vietcombank. 

https://tuyendung.vietcombank.com.vn/Views/NewsWork/co-hoi-nghe- 

nghiep.aspx (truy cập ngày 6/11/2020). 

https://tuyendung.vietcombank.com.vn/Views/NewsWork/co-hoi-nghe-
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2. THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG TRƯỚC ÁP 

LỰC CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ SỐ 

TS. Tô Anh Thơ – ThS. Trần Nguyễn Kim Đan – Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt 

Kỷ nguyên công nghệ số đang đặt ra một yêu cầu mới cho công tác quản lý nhân 

sự tại các ngân hàng thương mai Việt Nam. Đó là nhân sự tài chính phải có một mức 

am hiểu nhất định về công nghệ thông tin. Chính đòi hỏi này dẫn đến một thực trạng 

“vừa thừa vừa thiếu” nhân lực trong ngành tài chính khi xu hướng máy móc thiết bị 

được áp dụng để thay thế dần con người. Vấn đến này đang khiến cho các nhà quản lý 

nhân sự tại các ngân hàng cảm thấy khó khăn trong công tác tuyển dụng, đào tạo, phát 

triển, và duy trì nguồn nhân lực đặc thù này.  

Từ khoá: Nhân sự, ngân hàng, công nghệ 

1. Phần mở đầu 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang dần tạo một áp lực buộc các ngân hàng 

Việt Nam cần có những chuyển đổi nhanh chóng để thích ứng với thời đại công nghệ 

số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hàng loạt các hoạt động nghiệp vụ, cũng 

như các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm mục đích nâng cao tính cạnh tranh. Quan 

điểm này được Tiến sĩ Nguyễn Bích Ngọc (Học viện ngân hàng) khẳng định rõ trong 

bài “Dấu ấn ngành ngân hàng năm 2019 và triển vọng năm 2020”. Bùi Quang Tiên 

(2017) cũng có cùng nhận định: các sản phẩm của ngân hàng có thể tích hợp với nhiều 

sản phẩm dịch vụ phụ trợ, nhờ ứng dụng kỹ thuật số, để làm hài lòng khách hàng. Đi 

cùng với đòi hỏi này, các yêu cầu mới đối với đội ngũ nhân sự - đặc biệt là các yêu cầu 

về kiến thức và kĩ năng công nghệ thông tin - cần được quan tâm và nghiên cứu, để 

giúp các ngân hàng có những thay đổi phù hợp trong công tác quản lý nhân sự nói riêng 

và định hướng phát triển chiến lược dài hạn nói chung.     

Trong những năm gần đây, các ngân hàng Việt Nam dần chú trọng gia tăng các vị 

trí công việc như phát triển phần mềm, quản lý công nghệ thông tin, lập trình cho các 

ứng dụng… (Navigos Search, 2019). Các vị trí công việc này có ý nghĩa rất quan trọng 

nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để theo kịp với nhu cầu của khách hàng, cụ thể như 

các đòi hỏi liên quan đến giao dịch nhanh, thuận tiện, và an toàn. Bên cạnh đó, các ngân 

hàng còn đứng trước áp lực cạnh tranh trực tiếp với các công ty công nghệ tài chính 

(fintech). Vốn dĩ trước đó, ngành ngân hàng vẫn bị nhận định là ít linh hoạt và ít sáng 

tạo cho các nhân sự chất lượng cao về công nghệ (Phạm Mai Ngân và cộng sự, 2019). 

Xu hướng ngân hàng số ngày càng phát triển khiến các ngân hàng “khát” một lực lượng 

lớn lao động có am hiểu về công nghệ thông tin (Brett King, 2017). 
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Tuy nhiên đòi hỏi các ngân hàng không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận các nhân sự 

có chỉ chuyên về công nghệ thông tin, mà còn yêu cầu họ phải nắm được các nghiệp vụ 

về ngân hàng. Đây là một khó khăn lớn đối với các nhà quản trị trong công tác tìm kiếm 

các nhân sự có tính đặc thù cao như vậy. Mặc dù thấy rõ nhu cầu từ các ngân hàng, 

nhưng số lượng cơ sở đủ điều kiện để đào tạo kết hợp cả công nghệ và tài chính là rất 

hiếm tại Việt Nam. Thêm vào đó, các kiến thức về công nghệ mới như lập trình ứng 

dụng, trí tuệ nhân tạo, blockchain, big data… vẫn chưa được đào tạo phổ biến tại Việt 

Nam 

Khi nhu cầu đào tạo trong nước không có khả năng đáp ứng thì việc tiếp nhận các 

nhân sự nước ngoài là điều hiển nhiên và họ thường nắm giữ các vai trò vị trí kĩ thuật 

chủ chốt. Vấn đề này làm phát sinh khoản chi phí lớn trong công tác thu hút và giữ chân 

nhân viên. Hơn thế, vẫn tiềm ẩn các rủi ro liên quan đến công tác bảo mật thông tin.  

Các phần tiếp theo của bài nghiên cứu này sẽ mang lại một cái nhìn khái quát về 

xu hướng chuyển đổi cơ cấu nhân sự trong và ngoài nước. Từ đó, đánh giá lại ba chức 

năng quản lý nhân sự quan trọng (tuyển dụng, đào tạo và phát triển, duy trì) trong ngành 

ngân hàng theo hướng chuyển đổi công nghệ số. Đây là cơ sở để đưa ra các giải pháp 

quản lý nhân sự ngân hàng trong tương lai.  

2. Xu hướng thay đổi cơ cấu nhân sự theo định hướng công nghệ 

a. Kinh nghiệm các nước 

Theo trang Thời Báo Ngân hàng với bài “Nhân sự ngân hàng dự báo thay đổi 

lớn?”, tác giả Minh Khôi (2019) đã những dẫn chứng những bài học kinh nghiệm rất 

thực tế từ các nước phát triển về ảnh hưởng của công nghệ đến cơ cấu nhân sự: 

“Các nhà băng tại Úc và New Zealand từ năm 2015 đã tiết kiệm chi phí thường 

niên khoảng 30% nhờ hơn 40 quy trình tác nghiệp được tự động hoá, việc mở tài khoản 

cũng giảm xuống chỉ còn 5 phút. Hay như Morgan Stanley cũng áp dụng trí tuệ nhân 

tạo trong dịch vụ tư vấn tài chính...” 

“Kết quả nghiên cứu của Mike Mayo - nhà phân tích cấp cao tại Wells Fargo 

Securities đưa ra, sẽ có 200.000 nhân viên ngân hàng sắp thất nghiệp. Theo nghiên cứu 

này, hàng năm các công ty tài chính Mỹ chi 150 tỷ USD cho công nghệ, giúp chi phí 

vận hành của ngành ngân hàng ở Mỹ giảm xuống. Áp dụng công nghệ khiến cho các 

nhân sự khối hỗ trợ nghiệp vụ, chi nhánh ngân hàng, tổng đài và khối khách hàng 

doanh nghiệp sẽ bị cắt giảm tới 1/3 lao động” 
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“Tháng 5 vừa qua, McKinsey & Co đưa ra nhận định số lượng nhân sự trực tiếp 

tiếp xúc với khách hàng trong ngành ngân hàng sẽ bị giảm xuống khoảng 1/3 do sự 

phát triển của robot. HSBC cũng đang có kế hoạch cắt giảm 10.000 nhân viên để giảm 

thiểu chi phí. Tháng 8 vừa qua, Deutsche Bank của Đức cũng tuyên bố sa thải 18.000 

nhân viên, Citigroup, Barclays... cũng đều có kế hoạch cắt giảm nhân sự trong năm 

nay” 

Một minh chứng khác cho thấy: hiện nay trụ sở Goldman Sachs New York chỉ sử 

dụng 2 giao dịch viên cùng 200 kỹ sư máy tính cho các chương trình giao dịch tự động, 

thay vì 600 giao dịch viên vào năm 2000 tại bàn giao dịch cổ phiếu (Phan Thị Hồng 

Thảo, 2019). 

b. Thực trạng tại Việt Nam 

Theo Phan Thị Hồng Thảo (2019), có ba thay đổi đáng kể trong lĩnh vực ngân 

hàng:  

Thứ nhất là hướng đến các giao dịch ngân hàng thông qua Internet thay vì các 

quầy giao dịch, ATM vật lý. Những tiến bộ về kỹ thuật công nghệ đang làm thay đổi 

cấu trúc, phương thức hoạt động và cung cấp nhiều dịch vụ hiện đại của hệ thống ngân 

hàng, hình thành những sản phẩm dịch vụ tài chính mới, như: M-POS, Internet banking, 

Mobile banking, công nghệ thẻ chip, ví điện tử…; tạo thuận lợi cho người dân trong 

việc sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiết kiệm được chi phí giao dịch. Nền tảng 

công nghệ để trao đổi thông tin và thực hiện các giao dịch giữa ngân hàng với khách 

hàng hoàn toàn diễn ra trên môi trường mạng internet, giúp khách hàng không phải tới 

ngân hàng cũng như ngân hàng không phải gặp trực tiếp khách hàng nhưng vẫn thực 

hiện được các giao dịch một cách nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi. 

 Thứ hai, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay đổi dần mô hình kinh doanh, quy trình 

nghiệp vụ và phương thức quản lý. Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại cơ hội cho 

việc ứng dụng công nghệ quản trị thông minh trí tuệ thông minh nhân tạo và tự động 

hóa trong quy trình nghiệp vụ, đẩy nhanh tiến trình hướng tới mô hình chuẩn trong 

tương lai, trong đó có hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, công 

nghệ số gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo nền tảng cơ sở hạ tầng quan trọng 

trong chuyển đổi tài sản, từ sử dụng nhân viên ngân hàng truyền thống sang gia tăng sử 

dụng trí thông minh nhân tạo, nhận dạng số trở thành cơ sở nhận dạng cơ bản và được 

bảo mật thông qua các yếu tố sinh trắc học như giọng nói hay dấu vân tay, xác định 

danh tính, đối chiếu, kiểm tra, ngăn chặn gian lận,… 



 11 

 Thứ ba, hệ thống cơ sở dữ liệu ngân hàng được mở rộng và cải thiện. Đối với hệ 

thống ngân hàng, dữ liệu là tài sản lớn nhất, nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng. Bởi, 

dữ liệu không chỉ giúp nâng cao quản trị nội bộ mà còn giúp tăng lợi thế cạnh tranh, tối 

đa hóa lợi nhuận, giúp ngân hàng phát triển đột phá và bền vững. Ngày nay, hầu hết các 

ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính khác đang nỗ lực tiếp cận theo hướng khai 

thác dữ liệu để đổi mới các dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng. Với những ưu việt 

của công nghệ Big Data về quy mô, tốc độ xử lý việc thu thập và phân tích dữ liệu của 

ngân hàng trở nên thuận tiện hơn, hỗ trợ ngân hàng đưa ra những quyết định đúng đắn 

và phù hợp.  

Vì thế, tính tự động hóa sẽ thúc đẩy sự thay đổi về cơ cấu nhân lực trong ngành 

ngân hàng. Theo Nguyễn Hồng Minh (2016) “trong một số lĩnh vực, với sự xuất hiện 

của robot, số lượng nhân viên sẽ giảm đi 1/10 so với hiện nay”.  Trong lĩnh vực ngân 

hàng, khoảng 30% công việc hiện có của nhân viên ngân hàng có thể bị thay thế bởi 

máy móc (Bank Governance Leadership Network, 2018). Với xu hướng hệ thống ngân 

hàng truyền thống dần bị thay thế bởi các ngân hàng hiện đại, sự thu hẹp của các văn 

phòng giao dịch sẽ làm giảm một số vị trí việc làm như: giao dịch viên, bán lẻ… Thậm 

chí, một số nhóm công việc có khả năng bị thay thế hoàn toàn bởi tự động hóa, robot... 

(Võ Thị Phương, 2019). Kết quả này cũng được dự đoán bởi Viện Đào tạo và Nghiên 

cứu BIDV: ước tính trong 2-3 năm tới, máy móc có thể thay thế khoảng 30% công việc 

tại ngân hàng Việt Nam (Minh Khôi, 2019) 

3. Những tác động của công nghệ đến công tác nhân sự trong ngành ngân hàng 

Việt Nam 

3.1. Công tác tuyển dụng 

 Nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực của các ngân hàng sẽ bị cắt giảm về số lượng. 

Việc ứng dụng các thành tựu công nghệ đã bắt đầu có những tác động đáng kể trong 

hàng loạt hoạt động của ngân hàng, như thanh toán, phân tích dữ liệu, tương tác với 

khách hàng. Với xu hướng ngân hàng số phát triển mạnh mẽ, tác nghiệp ngân hàng 

truyền thống sẽ dần bị thay thế, khởi đầu bằng sự thu hẹp của các văn phòng giao dịch, 

chi nhánh, kéo theo sự sụt giảm của một số vị trí như giao dịch viên, nhân viên bán lẻ, 

… 

Theo các chuyên gia, với sự phát triển quá nhanh của công nghệ hiện nay, sẽ còn 

phát sinh thêm nhiều chức danh, việc làm mới. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một đội ngũ 

nhân sự đảm nhận công việc này là không hề dễ dàng, bởi đây là một ngành có tính đặc 
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thù cao, đòi hỏi nhân sự phải có hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ ngân hàng, quy trình, 

quy định, quản trị rủi ro, … Do đó, đào tạo và thực tế làm việc không thể theo kịp tốc 

độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, gây ra khan hiếm số lượng nhân sự chất lượng 

trên thị trường. Hơn nữa, các vị trí kỹ thuật đặc thù này đòi hỏi ứng viên có kiến thức 

và kinh nghiệm về các công nghệ mới, như máy học, trí tuệ nhân tạo, blockchain, ... là 

những công nghệ chưa được đào tạo rộng rãi ở Việt Nam. Cho nên, có nhiều công việc 

và chức danh sẽ không được trao cho các nhân lực người Việt mà rơi vào tay người 

nước ngoài. Các ngân hàng sẽ không ngần ngại chi lương thưởng cao để thu hút người 

tài, người nước ngoài vào làm việc để có thể hiện thực hóa khát vọng vươn ra hoạt động 

tại các thị trường khu vực và quốc tế. 

3.2. Công tác đào tạo và phát triển 

Trong khi nhiều trường đại học của Mỹ đã và đang đưa các vấn đề liên quan đến 

trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, lập trình, blockchain, big data… vào giảng dạy và 

đổi mới giáo trình đào tạo nhân lực ngành tài chính thì các trường đại học kinh tế tại 

Việt Nam vẫn còn duy trì nội dung và cách đào tạo theo hướng truyền thống. Hay nói 

cách khác, các chương trình đào tạo đại học thay đổi rất chậm so với xu thế. 

Các ngân hàng trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore cũng đã 

có những bước chuẩn bị cho nguồn lực lượng chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực 

chuyên sâu gắn với ngân hàng và công nghệ. Ngược lại, theo khảo sát của IDG (2017), 

tại Việt Nam nhân lực sẵn sàng cho công nghệ số chưa cao. Hiện các ngân hàng thương 

mại Việt Nam đang gia tăng dần hàm lượng công nghệ trong các dịch vụ và sản phẩm 

tài chính, nhưng chủ yếu dựa vào việc kết hợp với các công ty công nghệ hoặc thuê 

ngoài hơn là dựa vào chính nguồn nhân lực bên trong.  

3.3. Công tác duy trì 

Nếu trước đây, nhân viên ngân hàng thường chỉ cần thông thạo một nghiệp vụ 

và tuân theo một lộ trình thăng tiến nhất định, thì giờ đây, cần phải đa năng hơn. Thay 

vì “số lượng”, ngân hàng chú trọng nhiều hơn đến “chất lượng”. Để đáp ứng việc 

chuyển đổi theo mô hình công nghệ hiện đại cũng như nâng cấp đầu tư cơ sở hạ tầng 

công nghệ, nhân lực ngành tài chính, ngân hàng ngoài am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, 

có khả năng phân tích dữ liệu, còn phải thành thạo kỹ năng vận hành công nghệ số. 

Ngoài ra, khi các ngân hàng áp dụng mô hình hoạt động linh hoạt thay vì cấu trúc 

phòng, ban cứng nhắc như trước đây, người lao động sẽ cần phải biết nhanh chóng thích 

ứng với việc luân chuyển giữa các bộ phận “tạm” được lập nên nhằm theo kịp các xu 
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hướng và cách thức hoạt động mới của lĩnh vực ngân hàng.  Chất lượng nguồn nhân 

lực không chỉ là trình độ nghiệp vụ ngân hàng mà đi liền với đó là kỹ năng vận hành 

công nghệ số, tính tuân thủ về quy trình vận hành cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân 

hàng trong môi trường CNTT. Tuy nhiên, để tuyển dụng được nguồn nhân lực này thì 

cần có chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài hấp dẫn. Về vấn đề này, các ngân hàng ngoại có 

lợi thế hơn các ngân hàng nội nhờ tiềm lực tài chính, môi trường làm việc và chế độ 

lương, thưởng, đãi ngộ... 

4. Các đề xuất giải pháp và kiến nghị 

a. Về phía ngân hàng nhà nước 

Dưới Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành vào ngày 

4/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0, ngân hàng nhà nước 

tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cấp đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin 

để hỗ trợ cho hoạt động thanh toán và bảo mật trong hoạt động ngân hàng, tăng cường 

đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc 

gia. Đặc biệt, một vấn đề rất quan trọng mà ngành Ngân hàng chú trọng là khâu đào tạo 

nguồn nhân lực để có thể thích ứng được yêu cầu rất cao của cuộc CMCN 4.0. 

Vào tháng 7/2019, ngân hàng nhà nước công bố quyết định số 1537/QĐ-NHNN 

về việc phê duyệt ban hành kế hoạch triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, các nội dung 

liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực cao, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin 

được nhấn mạnh. 

b. Về phía các ngân hàng thương mai 

Thực hiện tuyển dụng đội ngũ am hiểu về công nghệ thông tin và lập trình, sau 

đó tiến hành bồi dưỡng thêm các kiến thức và nghiệp vụ về tài chính. Hướng đi này 

cũng là một giải pháp cần được quan tâm hiện tại để gia tăng đội ngũ cho các bộ phận 

chuyên trách về công nghệ thông tin trong ngân hàng. 

Tiếp tục định hướng phát triển và tái cơ cấu nhân sự để phù hợp với mô hình và 

phương thức kinh doanh mới của ngân hàng số. Các ngân hàng phải có chính sách điều 

chỉnh nguồn nhân lực theo hướng gia tăng nhân sự ở các mảng việc liên quan công 

nghệ, ra quyết định, tư vấn và giảm nhân sự trong các lĩnh vực tác nghiệp, các lĩnh vực 

tự động hoá có thể thay thế. 
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TS. Nguyễn Thị Hiền - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng (NHNN) 

cũng chia sẻ, với những yêu cầu hoặc vị trí công việc đòi hỏi kỹ năng và trình độ công 

nghệ thông tin cao, ngân hàng có thể xem xét việc thuê hoặc tuyển dụng mới nhân sự. 

Với từng dự án phát triển sản phẩm riêng biệt không đòi hỏi thời gian quá dài, nhà băng 

có thể hợp tác/thuê ngoài với thời hạn phù hợp. So với việc sắp xếp hay đào tạo lại nhân 

sự, việc đi thuê có thể rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ cho ngân hàng. 

Bởi vì đây là nhóm nhân sự khan hiếm nên chính sách đãi ngộ cần xây dựng hợp 

lý để giữ chân nhân viên, tránh tình trạng “chảy máu chất xám” do các tổ chức tín dụng 

nước ngoài chiêu mộ. 

c. Về phía cơ sở đào tạo 

Cần xem xét đào tạo ngành ngân hàng trong mối liên kết với ngành công nghệ 

thông tin. Ví dụ: ứng dụng công nghệ thông tin trong ngân hàng, phân tích tài chính, 

fintech… Việc chỉ đào tạo chuyên sâu về kiến thức tài chính đã trở nên quá phổ biến 

và gần như không có sự khác biệt lớn trong chương trình huấn luyện kỹ năng chuyên 

môn trong các trường đại học kinh tế. Do đó, việc gia tăng hàm lượng kiến thức và kỹ 

năng công nghệ thông tin trong các môn học phục vụ cho ngành tài chính là cần thiết 

để phù hợp với đòi hỏi của ngành tài chính hiện đại và là điểm nhấn để tạo sự khác biệt 

hóa trong chất lượng đào tạo của các trường. 

  Các trường không chỉ đổi mới chương trình đào tạo, phương thức giảng dạy cũng 

cần được đổi mới mạnh mẽ. Trong thời kỳ kỹ thuật số như hiện nay, các trường đại học 

cũng cần nghiên cứu, bổ sung thêm các chuyên ngành đào tạo các nghề về công nghệ 

thông tin, blockchain, trí tuệ nhân tạo để đáp ứng về nhu cầu nhân lực trong CMCN 

4.0… Đồng thời, chú trọng trang bị các kỹ năng mềm cho sinh viên, trình độ ngoại ngữ, 

khả năng làm việc nhóm, kỹ năng công nghệ thông tin và khả năng sáng tạo để phục vụ 

công việc sau này. 

Đối với những sinh viên chuyên ngành ngân hàng cần tìm hiểu xu hướng phát 

triển và đòi hỏi của ngành ngân hàng trong tương lại, để có bước chuẩn bị tốt cho lộ 

trình nghề nghiệp. Do vậy, ngoài những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng, 

sinh viên cũng nên chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực công 

nghệ ngân hàng hiện đại, có hiểu biết về CNTT, thương mại điện tử… Đây sẽ là một 

lợi thế và điểm cộng quan trọng để các sinh viên có cơ hội thành công nhiều hơn trong 

ứng tuyển vào làm việc tại các ngân hàng thương mại. 
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5. Kết luận 

Tốc độ phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần làm thay đổi cơ cấu 

nhân sự ngành ngân hàng theo hướng gia tăng tỷ trọng nhân sư có kỹ năng, kiến thức 

về lĩnh vực công nghệ thông tin trong tài chính. Đòi hỏi này làm cho các ngân hàng đối 

diện với vấn đề thiếu lực lượng nhân viên có đủ trình độ vận hành, làm chủ công nghệ 

mới. Đối diện với khó khăn như vậy, giải pháp đào tạo và bồi dưỡng là cần thiết nhưng 

lại đòi hỏi khá nhiều thời gian. Thêm vào đó, các ngân hàng thương mai trong nước còn 

đang đứng trước nguy cơ mất đi một lượng lớn nhân sự am hiểu công nghệ vào tay các 

tổ chức tín dụng nước ngoài. 
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3. MỘT SỐ VỊ TRÍ VIỆC LÀM PHI TÀI CHÍNH VÀ Ý ĐỊNH LÀM VIỆC 

TẠI CÁC NGÂN HÀNG CỦA SINH VIÊN KHOA QTKD-UFM 

ThS, NCS. Lượng Văn Quốc – Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt 

Nghiên cứu này nhằm chỉ ra một số vị trí việc làm phi tài chính trong các ngân 

hàng hiện nay và khám phá ra các yếu tố tác động đến ý định làm việc tại các ngân 

hàng của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD)_Trường ĐH Tài chính–

Marketing (UFM). Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng thông qua kỹ thuật 

phỏng vấn 4 chuyên gia đang làm việc tại ngân hàng Sacombank, Vietcombank, ACB 

và thảo luận nhóm với 10 sinh viên Khoa QTKD__UFM để xác định các yếu tố và điều 

chỉnh thang đo. Phương pháp định lượng được thực hiện thông qua khảo sát 166 sinh 

viên Khoa QTKD_UFM, trong đó 121 sinh viên có ý định làm việc tại các ngân hàng. 

Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SmartPLS 3.2.7. Kết quả cho thấy có 3 yếu tố tác 

động đến ý định làm việc tại các ngân hàng của sinh viên Khoa QTKD__UFM là (1) 

môi trường làm việc, (2) Gia đình tác động và (3) Năng lực, sở thích cá nhân. Đồng 

thời, kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra một số việc làm phi tài chính mà sinh viên theo 

học ngành QTKD có thể ứng tuyển để được làm việc tại các ngân hàng sau khi tốt 

nghiệp đại học. 

Từ khóa: Vị trí việc làm, phi tài chính, ý định làm việc, sinh viên QTKD, UFM. 

1. Đặt vấn đề 

Theo dự báo của Trung Tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường 

lao động TP.HCM, đến năm 2025, Việt Nam thiếu khoảng 21.600 người làm việc trong 

lĩnh vực Quản trị Kinh doanh. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức lớn về chất 

lượng nguồn nhân lực ngành Quản trị Kinh doanh tại Việt Nam. Ngành Quản trị kinh 

doanh luôn là một trong những ngành hấp dẫn các bạn trẻ năng động yêu thích lĩnh vực 

kinh doanh hoặc Marketing, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và ảnh hưởng 

sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam. Trung tâm Dự báo nhu cầu 

nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM nhận định những nhóm ngành 

nghề có nhu cầu lao động nhiều, chiếm 33% tổng nhu cầu nhân lực tại thành phố bao 

gồm: Kinh tế - Tài chính- Ngân hàng-Pháp luật- Hành chính (Thông tin dự báo nhu cầu 

nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp.HCM, 2020).  

Thêm vào đó, Ông Trần Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đào tạo 

kinh tế Quốc tế, Giám đốc Chương trình Dự báo nhân lực cho biết, hiện nay và các năm 

tới, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần phải đặc biệt coi trọng trong 

chiến lược phát triển của ngành tài chính - ngân hàng. Chính vì vậy, nhu cầu về nhân 
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lực trong ngành ngân hàng là rất cao, đặc biệt nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu 

cầu công việc trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay.  

Khoa Quản trị Kinh doanh là một Khoa lớn về qui mô đào tạo của Trường ĐH 

Tài chính – Marketing, hiện nay Khoa QTKD đào tạo 03 chuyên ngành đào tạo trình 

độ đại học là Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Quản trị bán hàng và Quản trị Dự án với 

qui mô đào tạo hệ đại học chính quy của Khoa QTKD từ năm 2015 đến 2019 là 2.188; 

1.959; 1.663; 1.858; 2.276 sinh viên. Tỷ lệ ra trường có việc làm của sinh viên theo học 

ngành QTKD rất cao và có đa dạng công ăn việc làm trên thị trường để lựa chọn, trong 

đó, làm việc tại các ngân hàng là một trong những lựa chọn. Tuy rằng sinh viên học 

ngành QTKD không chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính hay Ngân hàng nhưng các ngân 

hàng vẫn có rất nhiều vị trí việc làm phi tài chính để sinh viên tốt nghiệp ngành QTKD 

lựa chọn ứng tuyển.  

Để trả lời các câu hỏi: sinh viên Khoa QTKD_UFM khi tốt nghiệp có ý định làm 

việc tại các ngân hàng hay không? Nếu có thì các yếu tố nào ảnh hưởng đến ý định này? 

Các vị trí việc làm phi tài chính nào tại các ngân hàng mà sinh viên học ngành QTKD 

sau khi tốt nghiệp có thể ứng tuyển và làm việc? Từ đó, giúp sinh viên Khoa QTKD có 

cách nhìn nhận thực tế, khách quan hơn, cũng như có các lựa chọn phù hợp về việc làm 

của bản thân sau khi tốt nghiệp đại học. 

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu 

Lý thuyết hành vi dự định (The Theory of Planned Behavior - TPB) 

Ajzen (1991) đề xuất mô hình lý thuyết hành vi dự định trên cơ sở phát triển lý 

thuyết hành động hợp lý với giả định rằng một hành vi có thể được dự báo hoặc giải 

thích bởi các quyết định để thực hiện hành vi đó. Các quyết định được giả định bao 

gồm các nhân tố động cơ ảnh hưởng đến hành vi và được định nghĩa như là mức độ nỗ 

lực mà mọi người cố gắng để thực hiện hành vi đó (Ajzen, 1991). Hành vi dự định 

khẳng định rằng quyết định hành vi là một chức năng của thái độ và ảnh hưởng xã hội. 

Hành vi dự định thêm nhận thức kiểm soát hành vi xác định quyết định hành vi. Quyết 

định lại là một hàm của ba nhân tố: 1) Nhân tố thái độ được khái niệm như là đánh giá 

tích cực hay tiêu cực về hành vi thực hiện. Ajzen lập luận rằng một cảm xúc tích cực 

hay tiêu cực cá nhân, cụ thể là thái độ để thực hiện một hành vi bị ảnh hưởng bởi các 

yếu tố số tâm lý và các tình huống đang gặp phải. 2) Nhân tố ảnh hưởng xã hội được 

định nghĩa là “áp lực xã hội nhận thức để thực hiện hành vi” (Ajzen, 1991). Ảnh hưởng 
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xã hội đề cập đến những ảnh hưởng và tác động của những người quan trọng và gần 

gũi có thể tác động đến cá nhân thực hiện hành vi. 3) Kiểm soát hành vi được định nghĩa 

như là đánh giá của chính mình về mức độ khó khăn hay dễ dàng ra sao để thực hiện 

hành vi đó. Ajzen (1991)  đề nghị rằng nhân tố kiểm soát hành vi tác động trực tiếp đến 

quyết định thực hiện hành vi, và nếu như một người chính xác trong cảm nhận về mức 

độ kiểm soát của mình, thì kiểm soát hành vi còn dự báo cả hành vi. 

Lược khảo một số nghiên cứu trước liên quan: 

Nghiên cứu của Trần Thị Kim Hà (2018) đã chỉ ra rằng các yếu tố tác động đến 

ý định chọn cơ quan hành chính nhà nước để làm việc của sinh viên năm cuối ở các 

trường đại học tại TP.HCM là cơ hội được đào tạo và thăng tiến, thu nhập, truyền thống 

gia đình, uy lực của cơ quan hành chính nhà nước, điều kiện làm việc, chính sách ưu 

đãi, cơ hội cống hiến. 

Nghiên cứu của Huỳnh Trường Huy, La Nguyễn Thùy Dương (2011) đã chỉ ra 

rằng các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nơi làm việc của sinh viên đại học Cần 

Thơ là cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp và thu nhập. 

Nghiên cứu của Trần Thị Ngọc Duyên, Cao Hào Thi (2010) đã chỉ ra rằng các 

nhân tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc tại doanh nghiệp nhà nước bao gồm 8 nhân 

tố là cơ hội đào tạo và thăng tiến, thương hiệu và uy tín tổ chức, sự phù hợp giữa cá 

nhân-tổ chức, mức trả công, hình thức trả công, chính sách và môi trường tổ chức, chính 

sách và thông tin tuyển dụng, gia đình và bạn bè. 

Như vậy, qua lược khảo các nghiên cứu trước và kết quả thực hiện nghiên cứu 

định tính, tác giả đã đề xuất 3 yếu tố chính tác động đến ý định làm việc tại các ngân 

hàng của sinh viên Khoa QTKD_UFM là: 

 Yếu tố môi trường làm việc: Cơ hội được đào tạo, Cơ hội được thăng tiến, 

Thu nhập tốt, Dễ tìm việc, Cơ hội phát triển nghề nghiệp, Cơ hội cống hiến, Chính sách 

tốt, Môi trường làm việc ổn định, Điều kiện làm việc tốt. 

Giả thuyết H1: Môi trường làm việc có tác động cùng chiều đến ý định làm việc 

tại ngân hàng của sinh viên Khoa QTKD_UFM 

 Yếu tố gia đình tác động: Truyền thống gia đình (có người thân đang làm 

việc trong ngành ngân hàng), Công việc gần nhà, Người thân khuyên nên làm trong 

ngân hàng. 
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Giả thuyết H2: Gia đình tác động có tác động cùng chiều đến ý định làm việc tại 

ngân hàng của sinh viên Khoa QTKD_UFM 

 Yếu tố năng lực, sở thích cá nhân: Năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc, 

Công việc phù hợp với sở thích cá nhân, Cảm thấy tự hào khi được làm việc trong ngân 

hàng. 

Giả thuyết H3: Năng lực, sở thích cá nhân có tác động cùng chiều đến ý định 

làm việc tại ngân hàng của sinh viên Khoa QTKD_UFM. 

3. Phương pháp nghiên cứu  

3.1 Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp kết hợp định tính và định lượng được sử dụng. 

Đầu tiên, phương pháp nghiên cứu định tính với kĩ thuật nghiên cứu tại bàn (nghiên 

cứu tài liệu của các nghiên cứu liên quan để hình thành khung lý thuyết) và phỏng vấn 

chuyên gia (để thu thập thông tin làm nguồn tham khảo nhằm khám phá yếu tố và điều 

chỉnh nội dung thang đo). Phương pháp định lượng với Đánh giá mô hình đo lường 

(Evaluation of Measurement Models) và Đánh giá mô hình cấu trúc (Evaluation of the 

Structural Model) để kiểm định mô hình đề xuất. Trong đó, (1) Đánh giá mô hình đo 

lường thông qua Độ tin cậy nhất quán nội tại (Internal Consistency Reliability) và hệ 

số tin cậy tổng hợp (Composite Reliability), Giá trị hội tụ (Convergent Validity), Giá 

trị phân biệt (Discriminant Validity). (2) Đánh giá mô hình cấu trúc (PLS-SEM) thông 

qua Đánh giá sự đa cộng tuyến (Collinearity Assessment), Đánh giá mối quan hệ trong 

mô hình cấu trúc (Structural Model Path Coefficients), Đánh giá hệ số xác định R2 

(Coefficients of determination R2 Value), đánh giá sự liên quan của dự báo Q2, đánh 

giá hệ số tác động f2. 

3.2 Mẫu khảo sát  

3.2.1 Mô tả mẫu và cách thức lấy mẫu  

Mẫu khảo sát là sinh viên đang theo học đại học hệ chính quy tại Khoa 

QTKD_UFM.  

Cách thức lấy mẫu: Tiến hành khảo sát online qua google form từ ngày 

03/11/2020 đến ngày 06/11/2020. 

3.2.2 Thang đo các khái niệm nghiên cứu  

Bảng 1: Thang đo các khái niệm nghiên cứu 
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Khái niệm  Mã 

biến  

Nội dung biến quan sát 

 

Nguồn gốc 

Môi trường 

làm việc 

 

MT1 Cơ hội được đào tạo Tác giả điều 

chỉnh từ thang 

đo của Trần Thị 

Kim Hà (2018) 

MT2 Cơ hội được thăng tiến 

MT3 Thu nhập tốt 

MT4 Dễ tìm việc 

MT5 Cơ hội phát triển nghề nghiệp 

MT6 Cơ hội cống hiến 

MT7 Chính sách tốt 

MT8 Môi trường làm việc ổn định 

MT9 Điều kiện làm việc tốt 

Gia đình tác 

động 

 

 

GĐ1 Truyền thống gia đình (có người thân 

đang làm việc trong ngành ngân hàng) 

Tác giả điều 

chỉnh từ thang 

đo của Trần Thị 

Kim Hà (2018) 
GĐ2 Công việc gần nhà 

GĐ3 Người thân khuyên nên làm trong ngân 

hàng 

Năng lực, sở 

thích cá nhân  

 

CN1 Cá nhân cảm thấy đủ năng lực để đáp ứng 

yêu cầu công việc 

Tác giả điều 

chỉnh từ thang 

đo của Trần Thị 

Kim Hà (2018) 
CN2 Công việc phù hợp với sở thích cá nhân 

CN3 Cảm thấy tự hào khi được làm việc trong 

ngân hàng 

Ý định làm 

việc tại ngân 

hàng 

YĐ1 Có ý định muốn làm ngân hàng Kết quả nghiên 

cứu định tính  
YĐ2 Sẽ ứng tuyển khi có cơ hội 

YĐ3 Sẽ nhận việc khi được trúng tuyển 

YĐ4 Sẽ làm việc lâu dài tại ngân hàng 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1 Mô tả mẫu khảo sát  

Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả đã thu thập được 166 mẫu trả lời khảo sát. 

Trong đó 121 mẫu có ý định làm việc tại các ngân hàng (chiếm 72.9%) và 45 mẫu 

không có ý định làm việc tại ngân hàng (chiếm 27.1%). 

Với 121 mẫu có ý định làm việc tại các ngân hàng thì: 

 60 mẫu học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (chiếm 49.6%), 40 
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mẫu học chuyên ngành Quản trị bán hàng (chiếm 33.1%), 21 mẫu học chuyên ngành 

Quản trị dự án (chiếm 17.4%). 

 Giới tính: nữ 93 mẫu (chiếm 76.9%), nam 28 mẫu (chiếm 23.1%).  

 Mẫu ở độ tuổi 18-20 là 24 (chiếm 19.8%), 21-23 tuổi là 90 (chiếm 74.4%), 

trên 23 tuổi là 7 (chiếm 5.8%), dưới 18 tuổi chiếm 0%.  

 Năm nhất 48 mẫu (chiếm 39.7%), Năm hai 5 mẫu (chiếm 4.1%), Năm ba 21 

mẫu (chiếm 17.4%), Năm tư 42 mẫu (chiếm 34.7%), Năm năm 5 mẫu (chiếm 4.1%),  

 Nơi sinh viên mong muốn được làm việc đa số là tại TP.HCM với 88 mẫu 

(chiếm 72.7%), làm việc tại quê nhà là 18 mẫu (chiếm 14.9%), 15 mẫu cho rằng làm 

việc ở đâu cũng được (chiếm 12.4%). 

 Ngân hàng mà sinh viên muốn làm là: Vietcombank 33 mẫu (chiếm 27.3%), 

ACB 16 mẫu (chiếm 13.2%), BIDV 11 mẫu (chiếm 9.1%), Techcombank 11 mẫu 

(chiếm 9.1%), Sacombank 10 mẫu (chiếm 8.3%), Agribank 5 mẫu (chiếm 4.1%), MB 

Bank 4 mẫu (chiếm 3.3%), TPBank 3 mẫu (chiếm 2.5%), HSBC 2 mẫu (chiếm 1.7%), 

Shinhan Bank 2 mẫu (chiếm 1.7%), Vietinbank 2 mẫu (chiếm 1.7%), các ngân hàng 

khác 20 mẫu (chiếm 16.5%). 

4.2 Đánh giá mô hình đo lường (Evaluation of Measurement Models) 

Đánh giá độ tin cậy nội tại (Internal Consistency Reliability) và giá trị hội tụ 

(Convergent Validity): Hệ số tải nhân tố (outer loadings) nhỏ hơn 0.4 sẽ loại khỏi mô 

hình, lớn hơn 0.7 sẽ được giữ lại (Bagozzi et al., 1991; Joe F Hair et al., 2011). Giá trị 

hệ số tin cậy tổng hợp CR (composite reliability) phải lớn hơn 0.7 thì đạt độ tin cậy nội 

tại (Joseph F Hair et al., 2017). Phương sai trích trung bình (AVE) lớn hơn 0.5 thì đạt 

giá trị hội tụ (Convergent Validity) (Joseph F Hair et al., 2017).  

Kết quả cho thấy tất cả các hệ số nhân tố (Outer Loadings) của các biến quan sát 

đều lớn hơn 0.7; hệ số tin cậy tổng hợp CR dao động từ 0.822 đến 1.000 đều lớn hơn 

0.7; giá trị phương sai trích được trung bình (AVE) dao động từ 0.606 đến 1.000 đều 

lớn hơn 0.5. Do đó, kết quả kiểm định độ hội tụ của thang đo đều đạt yêu cầu. 

Bảng 2: Kết quả đánh giá các khái niệm đo lường (Outer Loadings) 

Variables 
Outer 

loading 
CR 

Cronbach's 

anpha 
AVE 

Outer 

weight 

Môi trường làm việc (MT)  
       

0.927 

           

0.909 

      

0.613 
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MT1: Cơ hội được đào tạo 0.736    0.144 

MT2: Cơ hội được thăng tiến 0.785    0.168 

MT3: Thu nhập tốt 0.728    0.154 

MT5: Cơ hội phát triển nghề nghiệp 0.736    0.189 

MT6: Cơ hội cống hiến 0.785    0.173 

MT7: Chính sách tốt 0.728    0.115 

MT8: Môi trường làm việc ổn định 0.855    0.143 

MT9: Điều kiện làm việc tốt 0.794    0.187 

Gia đình tác động (GĐ)   1.000 

           

1.000 

      

1.000   

GĐ3: Người thân khuyên nên làm 

trong ngân hàng 

       

1.000       

      

1.000  

Năng lực, sở thích cá nhân (CN)  

       

0.822 

           

0.676  

      

0.606  

CN1: Cá nhân cảm thấy đủ năng lực 

để đáp ứng yêu cầu công việc 
0.728 

   
0.454 

CN2: Công việc phù hợp với sở thích 

cá nhân 
0.780 

   
0.368 

CN3: Cảm thấy tự hào khi được làm 

việc trong ngân hàng 
0.825 

   
0.463 

Ý định làm việc tại ngân hàng (YĐ)   

       

0.884 

           

0.827 

      

0.658    

YĐ1: Có ý định muốn làm ngân hàng 0.844    0.358 

YĐ2: Sẽ ứng tuyển khi có cơ hội 0.857    0.341 

YĐ3: Sẽ nhận việc khi được trúng 

tuyển 
0.803 

   
0.259 

YĐ4: Sẽ làm việc lâu dài tại ngân 

hàng 
0.733 

   
0.269 

Đánh giá giá trị phân biệt (Discriminant Validity) 

Để đánh giá giá trị phân biệt, đánh giá tỉ lệ đặc điểm dị biệt - đặc điểm đơn nhất 

(heterotrait-monotrait-HTMT) của các mối tương quan - hệ số HTMT ratio được sử 

dụng. HTMT ratio nhỏ hơn 0.9 thì các biến có giá trị phân biệt (J Henseler et al., 2014). 
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Kết quả cho thấy các chỉ số HTMT đều nhỏ hơn 0.9. Do đó, khẳng định giá trị 

phân biệt của tất cả các cấu trúc. 

 

 

 Bảng 3: Hệ số HTMT Ratio 

  
Gia đình tác 

động 

Môi trường 

làm việc 

Năng lực, 

sở thích cá 

nhân 

Ý định làm 

việc tại 

ngân hàng 

Gia đình tác động         

Môi trường làm việc 0.055     

Năng lực, sở thích cá nhân 0.229 0.405    

Ý định làm việc tại ngân hàng 0.286 0.457 0.858   

 

 

Hình 1: Mô hình kết quả nghiên cứu 

4.3 Đánh giá mô hình cấu trúc (Evaluation of the Structural Model) 

Theo Hair (2017) để đánh giá mô hình cấu trúc, các bước trình bày sau đây phải 

được đánh giá bao gồm: (1) đánh giá đa cộng tuyến của mô hình cấu trúc; (2) đánh giá 

mức ý nghĩa và sự liên quan của các mối quan hệ trong mô hình cấu trúc; (3) đánh giá 
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hệ số xác định R2; (4) đánh giá hệ số tác động f2; (5) đánh giá sự liên quan của dự báo 

Q2. 

Đánh giá sự đa cộng tuyến: Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập tương 

quan mạnh với nhau dẫn đến sai lệch và thay đổi hướng mối quan hệ của nó với biến 

phụ thuộc. Tất cả các giá trị inner VIF đều nhỏ hơn 5 thì không có hiện tượng đa cộng 

tuyến (Joseph F Hair et al., 2017). 

Kết quả cho thấy không có sự đa cộng tuyến. 

Bảng 4: Kết quả sự đa cộng tuyến (Inner VIF) 

  
Gia đình 

tác động 

Môi 

trường làm 

việc 

Năng lực, sở 

thích cá nhân 

Ý định 

làm việc 

tại ngân 

hàng 

Gia đình tác động       1.043 

Môi trường làm việc     1.129 

Năng lực, sở thích cá nhân     1.170 

Ý định làm việc tại ngân hàng       

Bảng 5: Kết quả kiểm định các giả thuyết  

Giả 

thuyết 

 

Mối quan hệ 

Trọng số hồi 

quy chuẩn 

hóa 

(Coefficient) 

Độ lệch 

chuẩn 

(Standard 

Deviation) 

Giá trị P (P 

Values) 
Kết quả 

H1 Môi trường làm 

việc -> Ý định làm 

việc tại ngân hàng 

0.214 0.100 0.032 Chấp nhận 

H2 Gia đình tác động 

-> Ý định làm việc 

tại ngân hàng 

0.143 0.060 0.017 Chấp nhận 

H3 Năng lực, sở thích 

cá nhân -> Ý định 

làm việc tại ngân 

hàng 

0.633 0.100 0.000 Chấp nhận 

Bảng 5 cho thấy, 3 giả thuyết đều được chấp nhận với mức ý nghĩa 5%. 

Bảng 6: Hệ số R2 và Q2 
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Biến phụ thuộc R2 

 

Mức độ 

ảnh 

hưởng 

Q2 Dự báo 

Ý định làm việc tại ngân hàng 0.843 Mạnh 0.333 Có ý nghĩa 

 

Hệ số R2 là hệ số đại diện cho tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc 

(Sarstedt et al., 2014). Giá trị R2 nằm trong khoảng 0 đến 1, chỉ số càng cao cho thấy 

cấp độ dự báo càng chính xác hơn. Các giá trị R2 = 0.75, 0.50 hoặc 0.25 đối với các 

biến phụ thuộc có thể sử dụng như một nguyên tắc kinh nghiệm, được mô tả lần lượt là 

mạnh, trung bình hoặc yếu (Hair et al., 2011; Henseler et al., 2009).  Hệ số R2 càng cao 

thì chứng tỏ sự giải thích của các biến độc lập đến biến phụ thuộc càng tốt. Tuy nhiên 

do tính chất phức tạp của mô hình thì giá trị hệ số R2 bằng bao nhiêu để có được sự giải 

thích của các biến phụ thuộc từ các biến độc được xem xét trong mô hình (càng nhiều 

biến phụ thuộc thì Hệ số R2 càng cao). 

Các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra giá trị Q2 được đề xuất bởi Geisser (1974); 

Stone (1974). Đo lường này là một chỉ số của năng lực dự báo ngoài mẫu trong mô 

hình. Nghĩa là Q2 thể hiện tính dự báo của mô hình nghiên cứu so với các mô hình khác. 

Khi PLS-SEM thể hiện sự liên quan được dự báo, nó dự báo một cách chính xác dữ liệu 

không được sử dụng trong ước lượng mô hình. Trong mô hình cấu trúc, giá trị Q2 lớn 

hơn giá trị 0 của biến phụ thuộc chỉ ra sự liên quan dự đoán của mô hình đường dẫn 

cho khái niệm phụ thuộc này. 

Ngoài việc đánh giá các giá trị R2 của tất cả các khái niệm phụ thuộc, sự thay 

đổi trong giá trị R2 khi một khái niệm độc lập cụ thể được bỏ ra khỏi mô hình có thể 

được sử dụng để đánh giá liệu khái niệm bỏ ra này có tác động đáng kể lên khái niệm 

phụ thuộc hay không. Nghĩa là hệ số f2 nói lên tầm quan trọng của biến độc lập đến 

biến phụ thuộc, tức là nếu bỏ biến độc lập này ra thì R2 sẽ thay đổi thế nào.  Hair (2017) 

nhận định sự thay đổi trong các giá trị R2 được tính bằng cách ước lượng mô hình đường 

dẫn PLS hai lần. Nó được ước lượng lần đầu với biến độc lập được đưa vào (giá trị R2 

included) và lần thứ hai với biến độc lập bị loại ra (giá trị R2 excluded). Từ đó, tính 

được giá trị f2, f2 có các giá trị 0.02, 0.15 và 0.35, tương ứng đại diện cho tác động nhỏ, 

trung bình và lớn của biến độc lập (Cohen, 1988). Giá trị tác động nhỏ hơn 0.02 minh 

chứng rằng không có sự tác động. 
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Bảng 7: Hệ số tác động f2 

Giả thuyết Mối quan hệ f2 
Mức độ 

tác động 

H1 Môi trường làm việc -> Ý định làm việc tại ngân hàng 0.099 Nhỏ 

H2 Gia đình tác động -> Ý định làm việc tại ngân hàng 0.048 Nhỏ 

H3 Năng lực, sở thích cá nhân -> Ý định làm việc tại 

ngân hàng 
0.836  Lớn 

5. Kết luận và hạn chế của nghiên cứu 

5.1 Kết luận 

Kết quả kiểm định của nghiên cứu này cho thấy có 3 yếu tố tác động đến ý định 

làm việc tại các ngân hàng của sinh viên Khoa QTKD_UFM là Môi trường làm việc 

(hệ số tác động 0.099), Gia đình tác động (hệ số tác động 0.048) và Năng lực, sở thích 

cá nhân (hệ số tác động 0.836). Các biến độc lập trong mô hình là Môi trường làm việc, 

Gia đình tác động, và Năng lực, sở thích cá nhân giải thích được 84.3% biến phụ thuộc 

ý định làm việc tại ngân hàng của sinh viên Khoa QTKD_ UFM.  

Yếu tố ý định làm việc tại ngân hàng của sinh viên trong nghiên cứu này được 

thể hiện qua việc sinh viên sẽ ứng tuyển khi có cơ hội, có ý định muốn làm ngân hàng, 

sẽ nhận việc khi được trúng tuyển, sẽ làm việc lâu dài tại ngân hàng.  

Yếu tố Năng lực, sở thích cá nhân có tác động lớn nhất đến ý định làm việc tại 

ngân hàng của sinh viên Khoa QTKD_ UFM. Điều này có thể giải thích rằng sau khi 

sinh viên đối chiếu năng lực, sở thích của mình với thông tin mô tả công việc và các 

tiêu chuẩn tuyển dụng của một số vị trí việc làm phi tài chính từ các ngân hàng thì cảm 

thấy đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc, cho rằng các công việc này phù hợp 

với sở thích và cảm thấy tự hào khi được làm việc trong ngân hàng. Như vậy, có thể 

thấy sinh viên Khoa QTKD rất tự tin về năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc của 

mình tại ngân hàng trong giai đoạn hiện nay – đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0, 

cũng như ý định làm việc ở ngân hàng chủ yếu dựa vào sở thích cá nhân. 

Yếu tố môi trường làm việc cũng có tác động đến ý định làm việc tại ngân hàng 

của sinh viên Khoa QTKD_ UFM nhưng rất ít, yếu tố môi trường làm việc trong ngân 

hàng được thể hiện là có môi trường làm việc ổn định, điều kiện làm việc tốt, có cơ hội 
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cống hiến, có cơ hội được thăng tiến, có cơ hội được đào tạo, có cơ hội phát triển nghề 

nghiệp, có thu nhập tốt, và do ngân hàng chính sách tốt. Tuy nhiên, sinh viên cho rằng 

được tuyển dụng vào ngân hàng là không dễ. Có thể giải thích Yếu tố môi trường làm 

việc ít tác động đến ý định làm việc tại ngân hàng của sinh viên Khoa QTKD do sinh 

viên là những người chưa từng làm việc hoặc trải nghiệm rất ít trong các ngân hàng nên 

không biết nhiều thông tin về môi trường làm việc tại các ngân hàng ra sao. 

Yếu tố Gia đình tác động có tác động đến ý định làm việc tại ngân hàng của sinh 

viên Khoa QTKD_ UFM nhưng rất thấp thông qua tác động bởi người thân khuyên nên 

làm trong ngân hàng. Tuy nhiên, biến “truyền thống gia đình (có người thân đang làm 

việc trong ngành ngân hàng)” và biến “công việc gần nhà” lại không có ý nghĩa thống 

kê đối với nghiên cứu này, tức là ý định làm việc ở ngân hàng rất ít bị tác động bởi 

truyền thống gia đình hay công việc gần nhà bởi vì có đến 72.7% đáp viên thích làm 

việc tại TP.HCM, chỉ có 14.9% muốn làm việc tại quê nhà và 12.4% cho rằng làm việc 

ở đâu cũng được. 

Đồng thời, nghiên cứu này cũng đã chỉ ra một số việc làm phi tài chính mà sinh 

viên học ngành QTKD có thể tham khảo để có thể ứng tuyển làm việc tại các ngân hàng 

sau khi tốt nghiệp: Chuyên viên khách hàng; Giám đốc/chuyên viên/nhân viên quan hệ 

khách hàng cá nhân; Chuyên viên khách hàng cá nhân; Giám đốc/chuyên viên/nhân 

viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp; Nhân viên bán hàng trực tiếp; Nhân viên dịch 

vụ khách hàng; Cộng tác viên lễ tân - văn thư - lưu trữ; Cộng tác viên văn thư; Nhân 

viên hỗ trợ kinh doạnh gián tiếp; Nhân viên hỗ trợ kinh doanh trực tiếp; Nhân viên lễ 

tân; Chuyên viên tư vấn; Giao dịch viên; Chuyên viên marketing; Nhân viên tín dụng; 

Nhân viên quản lý rủi ro; Chuyên viên thanh toán quốc tế; Nhân viên kinh doanh; Nhân 

viên Sales trong ngân hàng bán lẻ; Nhân viên vận hành; Nhân viên kiểm toán nội bộ; 

Nhân viên tín dụng ngân hàng; Telesales; Chuyên viên quan hệ khách hàng; Chuyên 

viên khách hàng doanh nghiệp lớn; Chuyên viên phát triển sản phẩm; Chuyên viên phát 

triển thị trường; Chuyên viên quản lý tiền tệ; Chuyên viên nhân sự.  

5.2 Hạn chế của nghiên cứu 

Nghiên cứu này có những hạn chế nhất định: (1) phương pháp chọn mẫu thuận 

tiện chỉ là một số sinh viên của Khoa QTKD nên tính đại diện còn thấp, trong khi tiêu 

chuẩn tuyển dụng các vị trí việc làm của các ngân hàng không chỉ là cử nhân ngành 

QTKD, (2) Các thang đo trong nghiên cứu này mặc dù được điều chỉnh từ thang đo gốc 
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nhưng tính chính xác về nội dung cũng như tính phổ quát của nó cần phải được kiểm 

định lại ở nhiều trường khác nhau./. 
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4. NHỮNG YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ 

KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  

TS. Lê Nguyễn Bình Minh 

Khoa QTKD - Trường Đại học Sài Gòn 

Tóm tắt 

Một ngân hàng có thể cạnh tranh hiệu quả trên thị trường thì cần cung cấp được 

chất lượng dịch vụ tốt mà trong đó có sự đóng góp rất lớn từ các nhân sự của ngân 

hàng. Bài viết này thông qua việc so sánh giữa các mô hình đo lường và các yếu tố 

trong các mô hình đó để cho thấy được tầm quan trọng và sự nhất quán của một số yếu 

tố từ đó cho thấy tầm quan trọng trong việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự phù hợp để 

làm việc trong các ngân hàng thương mại, cũng như yêu cầu đặt ra cho các trường 

hiện đang đào tạo nhân sự trong ngành ngân hàng. 

Từ khóa: Nhân lực, nhân sự, chất lượng dịch vụ, tuyển dụng, đào tạo 

1. Đặt vấn đề 
Trong những năm gần đây hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có nhiều tăng trưởng 

về quy mô.  Bên cạnh đó nguồn nhân lực của ngân hàng cũng có sự gia tăng đáng kể. 

Các ngân hàng hàng mình cũng có những nhận thức đúng đắn và phù hợp về nguồn 

nhân lực Đó là điều kiện tiên quyết trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh và phát 

triển bền vững của các ngân hàng trong điều kiện tự do hóa tài chính và hội nhập quốc 

tế ở Việt Nam. Chẳng hạn như chất lượng đào tạo đối với nhân lực ngành ngân hàng đã 

phù hợp hơn với xu hướng phát triển của thị trường, các cơ sở đào tạo chuyên ngành 

ngân hàng tại Việt Nam đã quan tâm tới đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn 

lý thuyết với thực hành (Nguyễn, 2019).  

Với sự phát triển của công nghệ, và mạng thông tin internet và cuộc cách mạng 

công 4.0 thế giới đang có nhiều những thay đổi về mọi mặt như thị trường, hành vi 

người tiêu dùng, các thức vận hành doanh nghiệp, v.v…Điều này đồng nghĩa với nhiều 

các loại hình sản phẩm và dịch vụ mới phát sinh, trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng 

cũng vậy, trong đó các ngân hàng không những phải theo kịp và cập nhật các công nghệ 

mới, cạnh tranh với các ngân hàng khác mà còn phải cạnh tranh với các công ty fintech 

(các sản phẩm tài chính với ứng dụng công nghệ). Để một ngân hàng có thể phát triển 

và cạnh tranh hiệu quả trên thị trường thì cần cung cấp được chất lượng dịch vụ tốt mà 

trong đó có sự đóng góp rất lớn từ các nhân sự ở các cấp khác nhau của ngân hàng. 

Đo lường chất lượng dịch vụ đã được nhiều các nghiên cứu trước tìm hiểu 

(Avkiran, 1994; Gronroos, 1984; Johnston, 1997; Parasuraman & Zeithaml, 1985) 
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trong đó các mô hình khác nhau sau về ý tưởng đo lường, tuy nhiên về cơ bản trong đó 

có các yếu tố trùng lặp với nhau, và có sự nhất quán giữa các nghiên cứu đối với một 

số yếu tố. Một điều đặc biệt là trong số các yếu tố đó đều ít nhiều liên quan đến chất 

lượng của nguồn nhân lực đang làm việc tại các ngân hàng thương mại. Bài viết này 

thông qua việc so sánh giữa các mô hình đo lường và các yếu tố trong các mô hình để 

cho thấy được sự nhất quán của một số yếu tố từ đó chứng minh tầm quan trọng trong 

việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự phù hợp để làm việc trong các ngân hàng thương 

mại, cũng như yêu cầu đặt ra cho các trường hiện đang đào tạo nhân sự trong ngành 

ngân hàng.  

2. Nhân sự và chất lượng dịch vụ của ngân hàng 

Beng, Fischer & Domhusch (1995) cho rằng nguồn nhân lực được hiểu là toàn 

bộ trình độ chuyên môn mà con người tích lũy được có khả năng đem lại thu nhập trong 

tương lai. Theo cách hiểu mang tính định tính, nguồn nhân lực chất lượng cao được 

xem là một bộ phận của lực lượng lao động, có khả năng đáp ứng những yêu cầu phức 

tạp của công việc; từ đó tạo ra năng suất và hiệu quả cao trong công việc, có những 

đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng và phát triển của cộng đồng nói riêng và cho toàn 

xã hội nói chung. Nếu tiếp cận theo định lượng thì nhân lực chất lượng cao là những 

người lao động đã qua đào tạo có bằng cấp và trình độ chuyên môn kỹ thuật (Nguyễn 

& Hoàng, 2010). 

Trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực cần phải được coi là có 

chất lượng cao, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức tuân thủ tốt và được trang bị 

đầy đủ các kỹ năng mềm khác tương ứng với các vị trí và công việc đảm nhiệm 

(Nguyễn, 2019). Trong đó đối với các vị trí nhân viên và sinh viên vừa ra trường đòi 

hỏi phải có kỹ năng mềm tốt mới có thể đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng làm đảm 

bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.  

Gronroos (1984) cho rằng chất lượng dịch vụ của một doanh nghiệp được xác 

định bởi ba thành phần gồm chất lượng kỹ thuật, chất lượng chức năng và hình ảnh. 

Trong đó chất lượng kỹ thuật là những giá trị mà khách hàng thật sự nhận được từ dịch 

vụ của nhà cung cấp. Chất lượng chức năng thể hiện cách thức phân phối dịch vụ tới 

người tiêu dùng của nhà cung cấp.  Hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng đối với nhà 

cung cấp dịch vụ và yếu tố này được xây dựng chủ yếu trên hai thành phần chất lượng 

kỹ thuật và chất lượng chức năng. Parasuraman & Zeithaml (1985) cho rằng có 5 

khoảng cách giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng, và để lấp trống các khoảng cách 
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này bên nhà cung cấp cần có những yếu như phương tiện hữu hình, tin cậy, đáp ứng, 

năng lực phục vụ, và sự đồng cảm.  

            

Trong nghiên cứu của Nguyễn Thành Công (2015) tổng hợp các mô hình nghiên 

cứu về đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàng cho thấy các mô hình đo lường chất 

lượng dịch vụ có những cách tiếp cận khác nhau cũng như các yếu tố được đề xuất có 

những khác biệt nhất định. Tuy nhiên qua tổng hợp có sự đồng nhất với nhau trên một 

số các yêu tố như tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, đồng cảm, phương tiện hữu hình, 

chất lượng kỹ thuật kết quả, hệ thống, trách nhiệm xã hội, hình ảnh doanh nghiệp (xem 

thêm bảng 1 so sánh các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ). Trong đó hơn một nửa 
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là các yếu tố thuộc về chất lượng chức năng tức là cách thức phân phối dịch vụ tới 

người tiêu dùng. Ngoài ra qua các kết quả nghiên cứu đều cho thấy các yếu tố liên quan 

đến chất lượng chức năng, hoặc con người đều nằm trong nhóm các yếu tố có tác động 

lớn đến chất lượng dịch vụ cảm nhận của khách hàng (Nguyễn, 2015; Gronroos, 1984; 

Avkiran, 1994; Parasuraman & Zeithaml, 1985).  

Các yếu tố liên quan đến chất lượng chức năng bao gồm tin cậy, đáp ứng, năng lực phục 

vụ, đồng cảm, và phương tiện hữu hình. Trong các yếu tố đó thì 4/5 các yếu tố (ngoại 

trừ phương tiện hữu hình) đều liên quan đến chất lượng và khả năng đáp ứng của nhân 

sự. 

Tính tin cậy nói lên khả năng thực hiện dịch vụ phù hợp và đúng thời hạn, chính 

xác ngay từ lần đầu tiên, đúng như những gì đã thỏa thuận với khách hàng. Tính đáp 

ứng nói lên sự mong muốn và sẵn sàng của nhân viên phục vụ cung cấp dịch vụ cho 

khách hàng, Khả năng cung cấp dịch vụ kịp thời và không để khách hàng xếp hàng chờ 

đợi lâu. Năng lực phục vụ Là trình độ chuyên môn để thực hiện dịch vụ, khả năng phục 

vụ, biểu hiện khi nhân viên tiếp xúc với khách hàng, các nhân viên trực tiếp thực hiện 

dịch vụ có khả năng nắm bắt thông tin liên quan cần thiết cho việc phục vụ khách hàng. 

Đồng cảm nói về khả năng của nhân viên trong việc chia sẻ và thấu hiểu khách hàng, 

nhận ra những nhu cầu của khách hàng, và nhận biết khách hàng quen thuộc, có cách 

ứng xử khác nhau với từng khách hàng. Để đảm bảo các đặc tính trên toàn bộ hệ thống 

nhân sự quản lý và cung ứng dịch vụ cho khách hàng không chỉ cần có kiến thức chuyên 

môn giỏi, thái độ làm việc đúng đắn và chuyên nghiệp mà còn cần có kỹ năng tốt, đặc 

biệt là các kỹ năng mềm của các nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.  

3. Thực trạng số lượng nhân sự ngành ngân hàng Việt Nam 

Theo nghiên cứu của Vietnamwork cho thấy ngành ngân hàng có số lượng cung 

nhân lực rất lớn và nằm trong top 20 ngành nghề có nguồn cung lao động lớn (xem 

thêm bảng 2) là ngành tăng trưởng mạnh nhất về nguồn cung. Lượng hồ sơ ứng tuyển 

trong ngành này trong nửa đầu năm 2019 đã tăng tới 65% so với cùng kỳ năm trước 

(Ngọc Bích, 2019).  

Trong cuối năm 2019 và đầu năm 2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 dẫn 

đến việc có nhiều biến động nhân sự trong 6 tháng đầu năm 2020. Theo báo cáo tài 

chính hợp nhất quý II/2020 của 19 ngân hàng cho thấy, trong 6 tháng qua, có tới 8/19 

ngân hàng đã tiến hành cắt giảm nhân sự với tổng số lượng sụt giảm tới gần 7.000 người 

(Xem thêm Hình 1). Trong đó, VPBank là ngân hàng mạnh tay cắt giảm nhân sự nhất 
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trong nhóm khảo sát với 4.225 người phải rời khỏi ngân hàng trong 6 tháng, tương 

đương 15,6% tổng nhân sự. Dù nhân sự bị cắt giảm khá mạnh nhưng thu nhập bình 

quân nhân viên ngân hàng lại tăng nhẹ 4,5%, lên 21,9 triệu đồng/tháng. MBBank cũng 

giảm 722 người, tương đương 4,6% so với đầu năm. Dù vậy, thu nhập bình quân nhân 

viên lại tăng từ 26,9 triệu đồng/tháng trong 6 tháng đầu năm 2019 lên 28,4 triệu 

đồng/tháng trong 6 tháng đầu năm nay. Eximbank, đến cuối tháng 6/2020, tổng số nhân 

sự ở mức 5.938 người, giảm 403 người, tương đương 6,4% so với đầu năm. (Trần, 

2020) 

Bảng 2 Xếp hạng các ngành nghề có nguồn cung lao động lớn 

Ngành nghề 

Xếp hạng về 

lượng hồ sơ 

ứng tuyển 

Tỷ lệ tăng trưởng 

giai đoạn nửa đầu 

năm 2018-2019 

Hành chính/thư ký 1 11% 

Kế toán 2 1% 

Sản xuất 3 17% 

Quảng cáo/khuyến mãi/đối 

ngoại 4 29% 

Chăm sóc khách hàng 5 27% 

Kiến trúc/Thiết kế nội thất 6 9% 

Xuất nhập khẩu 7 9% 

Xây dựng 8 19% 

Marketing 9 22% 

IT-Phần mềm 10 7% 

Điện/điện tử 11 15% 

Tư vấn 12 51% 

Bán hàng 13 14% 

Bán lẻ/bán sỉ 14 24% 

Giáo dục/Đào tạo 15 38% 
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Dược phẩm 16 9% 

Ngân hàng 17 65% 

Nhân sự 18 18% 

Y tế/Chăm sóc sức khỏe 19 64% 

Thu mua/vật tư/cung vận 20 25% 

Nguồn: (Ngọc Bích, 2019) 

Những thành viên đẩy mạnh tuyển mới này đều đang triển khai những hướng đi 

chiến lược trong bán lẻ, bắt đầu tham gia những phân khúc mới. Vietcombank là một 

ví dụ. Thống kê cho thấy, Vietcombank đã tuyển thêm tới 1.167 người (tương đương 

tăng 6,2%) trong 6 tháng qua, nâng tổng số nhân viên đến cuối tháng 6 lên mức 20.115 

người. Trong giai đoạn đầu triển khai sắp tới, Vietcombank sẽ phân phối các sản phẩm 

bảo hiểm của FWD tại hơn 550 chi nhánh và phòng giao dịch của Vietcombank trên 

phạm vi toàn quốc. TPBank, 791 người, tương đương 12,8% nhân sự đã được tuyển 

thêm trong 6 tháng qua.VIB, NamABank và LienVietPostBank cũng tuyển thêm được 

nhiều nhân viên trong 6 tháng qua, lần lượt tăng 332 người, 349 người và 200 người. 

BIDV vẫn là nhà băng có đội ngũ nhân viên đông đảo nhất trong nhóm khảo sát, với 

26.195 nhân sự trên toàn hệ thống, tăng nhẹ 1,4% so với đầu năm. Đây cũng là ngân 

hàng đang sở hữu quy mô tổng tài sản và dư nợ cho vay lớn nhất hệ thống. Phân khúc 

nhân viên và chuyên viên, tại các ngân hàng từ quý II đã bắt đầu xuất hiện xu hướng 

tuyển dụng ồ ạt các vị trí kinh doanh để phục vụ cho dịch vụ bán chéo (cross sales) các 

sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. (Trần, 2020) 

Hình 1: Số lượng nhân sự cuối tháng 6/2020 

 

Nguồn: (Trần, 2020) 
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Khảo sát trước đây cho thấy 60% doanh nghiệp không hài lòng về chất lượng 

đào tạo ở bậc cao đẳng và đại học. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước thường xuyên 

phải bỏ chi phí để đào tạo lại hoặc bồi dưỡng thêm sau khi tuyển dụng. Một số công ty, 

doanh nghiệp liên doanh và nước ngoài đã chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực cho mình 

bằng cách quan tâm và hỗ trợ sinh viên trong đào tạo và tuyển dụng thông qua việc cấp 

học bổng hoặc cho sinh viên thực tập và làm việc bán thời gian (Nguyễn & Hoàng, 

2010). Như vậy có thể thấy mặc dù ngành ngân hàng có sự nhu cầu lớn về nhân sự đây 

cũng là ngành có sự đào thải nhân sự nhiều nhất trong những năm vừa qua đặc biệt là 

các vị trí nhân viên tiếp xúc với khách hàng nhiều. Qua đó cho thấy về yêu cầu khắt 

khe về nhân lực đáp ứng được yêu cầu của các ngân hàng thương mại, cũng như những 

yêu cầu cao về việc đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng của các ngân hàng 

này.  

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thu Hương (2019) cho thấy mặc dù hiện nay chất 

lượng đào tạo nhân lực ngành ngân hàng có cải thiện hơn mặc dù vậy vẫn cần đẩy mạnh 

tích hợp đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên để có thể giúp cho sinh viên có thể thực 

hiện tốt công việc và đặc biệt là có thể giao tiếp và thực hiện tốt các nghiệp vụ nhằm 

thỏa mãn các yêu cầu khắt khe của ngân hàng và khách hàng của các ngân hàng thương 

mại. Ngoài ra các cơ sở đào tạo cũng cần học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia khác 

cũng có các mô hình đào tạo nhân lực ngân hàng có tích hợp các kỹ năng và mô hình 

kết hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để giúp cho người học tiếp cận với thực tế 

và có cơ hội trau dồi rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp.  

4. Kiến nghị 

Từ một số những kết quả tổng hợp trên có thể thấy để cung được chất lượng dịch 

vụ tốt cho khách hàng toàn bộ hệ thống nhân sự cần thấu hiểu được nhu cầu của khách 

hàng để đáp ứng được tốt nhằm giảm các khoảng cách giữa người cung ứng dịch vụ và 

khách hàng. Trong đó đặc biệt là các nhân sự tiếp xúc trực tiếp với khách hàng không 

chỉ cần trang bị kiến thức chuyên môn tốt, tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp, 

tận tâm, có sự đồng cảm với khách hàng mà còn cần các kỹ năng mềm để có thể cung 

ứng các dịch vụ đến tay khách hàng một cách hiệu quả và tin cậy. Để các nhân sự cung 

ứng cho các ngân hàng thương mại đáp ứng được các yêu cầu trên bài viết này đề xuất 

một số kiến nghị nhằm giúp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho các cơ sở đào 

tạo ngành ngân hàng ở Việt Nam. 
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Thứ nhất, về chương trình đào tạo cần bám sát với nhu cầu thực tế của các ngân 

hàng hiện nay chẳng hạn như yêu cầu về các kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, vi tính, thích 

nghi, giải quyết xung đột, vượt qua thử thách...Nhất là trong nền kinh tế 4.0 khi mà mọi 

thứ đều kết nối, các ngân hàng không chỉ cạnh tranh với các ngân hàng khác mà còn 

phải cạnh tranh với nhiều các đối thủ tiềm ẩn mới nổi có ứng dụng công nghệ (Fintech) 

và rất linh hoạt trên thị trường, thì đòi hỏi các nhân sự phải có các kỹ năng về công 

nghệ, dữ liệu, lập trình, linh hoạt ứng dụng để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của 

khách hàng vào mọi lúc và mọi nơi.  

Thứ hai, các cơ sở đào tạo phải nâng cao chất lượng và chuẩn đầu ra, có kế hoạch 

kiểm soát chất lượng đào tạo, cụ thể là nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ 

và các kỹ năng, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế từ năm 2 trở đi để 

có thể được nhận vào làm luôn sau khi vừa tốt nghiệp chương trình học. Chuẩn đầu ra 

cũng cần nâng lên đặc biệt là về ngoại ngữ và vi tính. Hiện chuẩn đầu ra các trường 

thường là yêu cầu điểm học tập, điểm rèn luyện, và các chứng chỉ về Anh văn và vinh 

tính, mà chưa có trường nào bắt buộc có các chứng chỉ về kỹ năng mềm liên quan đến 

ngành bắt buộc phải thuần thục. Có thể trong tương lai các trường hướng đến đưa yêu 

cầu về kỹ năng như là một một yêu cầu bắt buộc cho chuẩn đầu ra của sinh viên.  

Thứ ba, các trường đào tạo cần định hướng nghề nghiệp cho sinh viên hiệu quả. 

Trong đó có các trung tâm tư vấn và hướng nghiệp cho sinh viên trong trường, và có 

lịch tư vấn cho sinh viên khi vừa vào học tại trường và lúc chuẩn bị tốt nghiệp để giúp 

sinh viên hiểu rõ bản thân, hiểu rõ yêu cầu của nghề nghiệp, và những yêu cầu thiết yếu 

khi theo đuổi nghề nghiệp từ đó giúp sinh viên lập kế hoạch cho việc học tập để đạt 

được chuẩn đầu ra và cũng là yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng.  

Thứ tư, các cơ sở đầo tạo cũng nên có các chương trình tăng trường trao đổi giao 

lưu để học tập, qua đó giúp cho giảng viên có cơ hội được học tập và giao lưu với các 

trường trong khu vực và quốc tế, từ đó nắm bắt được xu thế phát triển của quốc tế. Nhờ 

đó có thể đổi mới nội dung và phương pháp để giúp cho học viên có khả năng hội nhập 

quốc tế. Đối với sinh viên có thể giúp tăng sự tự tin, có cơ hội giao lưu quốc tế, có cơ 

hội trau dồi ngoại ngữ. Thông qua đó sinh viên cũng có thể làm quen với môi trường 

quốc tế, hoặc dù làm việc cho ngân hàng Việt Nam vẫn có thể nhanh chóng tiếp cận 

quốc tế khi cần thiết.  
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5. NHÂN LỰC NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

ThS. Trần Thị Mơ – Khoa Thuế - Hải quan – UFM 

Tóm tắt: 

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, những 

thành tựu công nghệ nổi bật của cuộc CMCN 4.0 đem lại cơ hội và thách thức cho 

ngành Ngân hàng Việt Nam, trong đó phải kể đến là nguồn nhân lực và chất lượng 

nguồn nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực không chỉ về trình độ nghiệp vụ ngân hàng 

mà còn là kiến thức, kỹ năng về vận hành và làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại. Vì 

vậy, ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong việc bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ 

làm chủ công nghệ mới. Thêm vào đó, áp lực trong việc giữ nguồn nhân lực chất lượng 

cao gắn bó lâu dài với tổ chức trước làn sóng dịch chuyển nguồn nhân lực tài chính 

ngân hàng chất lượng cao đang ngày một gia tăng. Bài viết tóm lược thực trạng và 

những tác động đến nguồn nhân lực ngành ngân hàng cùng một số khuyến nghị nhằm 

phát triển nguồn nhân lực ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh cách mạng CN 

4.0. 

Từ khóa: nhân lực ngành ngân hàng, cách mạng CN 4.0 

1. Đặt vấn đề 

Cuộc CMCN 4.0 đang có tác động sâu rộng đến mọi ngành nghề và ngân hàng 

cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của cuộc cách mạng này. Ngành Ngân hàng 

Việt Nam đã có nhiều biến chuyển trong cấu trúc tổ chức, phương thức hoạt động, quản 

trị rủi ro, cung ứng dịch vụ nhằm thích ứng với thời đại kỷ nguyên số. Quản trị nhân 

lực cũng không là ngoại lệ. Con người vốn vẫn luôn là yếu tố then chốt quyết định sự 

thành bại của doanh nghiệp. Hệ quả rõ ràng nhất bởi tác động của CMCN 4.0 đến lĩnh 

vực ngân hàng chính là các hệ thống ngân hàng truyền thống sẽ dần bị thay thế bởi các 

ngân hàng công nghệ hiện đại. Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam đang trong thời kỳ của cuộc CMCN 4.0, 

vấn đề nguồn nhân lực được xem là khâu đột phá, phát triển nguồn nhân lực trở thành 

nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia. 

2. Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phát triển nguồn nhân lực 

ngân hàng 

Những tiến bộ về kỹ thuật công nghệ đang làm thay đổi cấu trúc, phương thức 

hoạt động và cung cấp nhiều dịch vụ hiện đại của hệ thống ngân hàng, hình thành những 

sản phẩm dịch vụ tài chính mới như M-POS, Internet banking, Mobile Banking, công 

nghệ thẻ chip, ví điện tử…; tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ ngân 

hàng hiện đại và tiết kiệm được chi phí giao dịch. Tuy nhiên, nếu đặt sự phát triển nhanh 
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chóng của cách mạng số trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN 

và tham gia hàng loạt Hiệp định thương mại tự do với luồng lao động nội - ngoại được 

dịch chuyển dễ dàng và cạnh tranh hơn, có thể thấy thách thức cho các lao động Việt 

trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng là rất lớn. Có thể thấy một số tác động của CMCN 

4.0 đến công tác phát triển nguồn nhân lực ngân hàng như sau: 

Tác động đến việc làm và đào tạo nguồn nhân lực 

Tác động của CMCN 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng chính là xu hướng ngân hàng 

số ngày càng phát triển do đó rất cần nguồn lao động công nghệ thông tin (CNTT) để 

đáp ứng được xu hướng công nghệ số (Brett King, 2017). Việc ứng dụng các thành tựu 

công nghệ đã bắt đầu có những tác động đáng kể trong hàng loạt hoạt động của ngân 

hàng, như thanh toán, phân tích dữ liệu, tương tác với khách hàng. Với xu hướng ngân 

hàng số phát triển mạnh mẽ, tác nghiệp ngân hàng truyền thống sẽ dần bị thay thế, khởi 

đầu bằng sự thu hẹp của các văn phòng giao dịch, chi nhánh, kéo theo sự sụt giảm của 

một số vị trí như giao dịch viên, bán lẻ, nhân viên tổng đài, …Thậm chí, một số nhóm 

nghề này có khả năng bị thay thế hoàn toàn bởi tự động hóa. Điều này khiến cho nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng bị cắt giảm, khiến tình trạng nghỉ việc, thất nghiệp 

tăng. 

Nếu như các nền kinh tế trong khu vực đã chuẩn bị lực lượng chất lượng cao thì 

ở Việt Nam, nguồn nhân lực phân khúc này vẫn còn hạn chế. Ngành Ngân hàng đang 

rất thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu gắn với ngân 

hàng và công nghệ. và khan hiếm nghiêm trọng nguồn lực chất lượng cao trong nhiều 

lĩnh vực chuyên sâu như chiến lược phát triển, quản trị rủi ro, đầu tư quốc tế, thanh toán 

quốc tế…Đặc biệt là các chuyên gia Tài chính – ngân hàng có bằng cấp quốc tế.  

Tác động đến chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài và chính sách tuyển dụng 

Nếu trước đây, nhân viên ngân hàng thường chỉ cần thông thạo một nghiệp vụ 

và tuân theo một lộ trình thăng tiến nhất định, thì giờ đây, cần phải đa năng hơn. Để 

đáp ứng việc chuyển đổi theo mô hình công nghệ hiện đại cũng như nâng cấp đầu tư cơ 

sở hạ tầng công nghệ, nhân lực ngành tài chính, ngân hàng ngoài am hiểu chuyên môn 

nghiệp vụ, có khả năng phân tích dữ liệu, còn phải thành thạo kỹ năng vận hành công 

nghệ số, đảm bảo tính tuân thủ về quy trình vận hành cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân 

hàng trong môi trường CNTT. Tuy nhiên, để tuyển dụng được nguồn nhân lực này thì 

cần có chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài hấp dẫn. Về vấn đề này, các ngân hàng ngoại có 
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lợi thế hơn các ngân hàng nội nhờ tiềm lực tài chính, môi trường làm việc và chế độ 

lương, thưởng, ưu đãi... . 

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, với sự phát triển quá nhanh của công nghệ 

hiện nay, sẽ còn phát sinh thêm nhiều chức danh, việc làm mới. Bên cạnh đó, theo các 

chuyên gia ngân hàng, rất có thể sẽ có nhiều công việc, chức danh công việc sẽ không 

được trao cho các nhân lực người Việt mà rơi vào tay người nước ngoài. Bởi nếu không 

quá chú trọng tới yếu tố chi phí lương và thu nhập mà chỉ quan tâm tới mục tiêu và chất 

lượng cho mỗi đầu chức danh công việc cần đạt được, các ngân hàng sẽ không ngần 

ngại chi lương thưởng cao để thu hút người tài, người nước ngoài vào làm việc để có 

thể hiện thực hóa khát vọng vươn ra hoạt động tại các thị trường khu vực và quốc tế. 

Tác động đến việc vận hành hạ tầng công nghệ 

Trước xu thế tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, thị trường lao động trong ngành 

Ngân hàng sẽ thay đổi theo hướng giảm giao dịch viên, giao dịch chi nhánh… và gia 

tăng nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi cả chuyên môn nghiệp vụ tài chính, ngân hàng 

và CNTT. Do vậy, để đáp ứng việc chuyển đổi theo mô hình công nghệ hiện đại, bên 

cạnh việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ, hầu hết ngân hàng tại Việt Nam đều đang 

có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao để vận hành chính xác, hiệu quả 

hạ tầng này trong. Hiện nay, nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao còn ít so với nhu 

cầu của ngành, nhất là đội ngũ chuyên gia làm công tác an ninh thông tin. Chính sự 

thiếu hụt này dẫn đến công tác phát triển ứng dụng CNTT cũng như quản lý, kiểm soát 

an toàn bảo mật không tương xứng với nhu cầu hoạt động của ngân hàng, không đảm 

bảo an toàn bảo mật, dễ rơi vào tình trạng lúng túng, bị động trước những cuộc tấn công 

quy mô lớn, có tổ chức của tội phạm công nghệ cao. Các nghiên cứu cho thấy, một khi 

không có nguồn nhân lực đủ mạnh, thì không thể vận hành hiệu quả hạ tầng công nghệ 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng trong thời đại kỹ thuật số. 

3. Thực trạng nhân lực ngành Ngân hàng Việt Nam 

  Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố cơ bản và quan trọng 

không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng nói riêng trong 

quá trình tồn tại và phát triển. Hiện nay, hệ thống ngân hàng đã phát triển về chiều rộng 

khá nhanh, thể hiện qua việc tăng số lượng ngân hàng và mở ra hàng loạt chi nhánh, 

phòng giao dịch rộng khắp cả nước, dẫn đến số lượng nhân viên ngân hàng phát triển 

đột biến. Theo Báo cáo thống kê hàng năm do Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam (NHNN) cho thấy nguồn nhân lực ngành ngân hàng đã có bước phát triển 
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nhanh chóng trong giai đoạn vừa qua, cụ thể: năm 2000, tổng số cán bộ công nhân viên 

làm việc trong ngành ngân hàng là 67.558 người, tuy nhiên đến năm 2012 con số này 

đã là 180.000 người, tính đến thời điểm 01/06/2019, toàn ngành Ngân hàng ước tính có 

346.614 người, với cơ cấu trình độ như sau: Tiến sĩ: 569 người, chiếm 0,16%;Thạc sĩ: 

20.286 người, chiếm 5,85%; Đại học: 263.927 người, chiếm 76,14%; Cao đẳng: 23.453 

người, chiếm 6,77%; Trung cấp: 20.054 người, chiếm 5,79%; Số còn lại (sơ cấp hoặc 

chưa qua đào tạo): 18.325 người, chiếm 5,29%. 

 

 

 

Biểu đồ 1: Nhân lực ngành Ngân hàng 

Việt Nam 

 

 

 

Biểu đồ 2: Cơ cấu trình độ nhân lực 

ngành Ngân hàng (01/06/2019) 

 

Nguồn: Báo cáo thống kê hàng năm do Vụ Tổ chức cán bộ, NHNN Việt Nam 

  Có thể thấy trong những năm qua, nguồn nhân lực ngành Ngân hàng đã có những 

bước phát triển đáng ghi nhận về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, nhân lực ngành 

Ngân hàng vẫn còn tồn tại 1 số vấn đề như sau: 

• Đội ngũ nhân lực trình độ cao tại NHNN và các TCTD còn mỏng đặc biệt là 

thiếu những chuyên gia đầu ngành: 

 - NHNN thiếu đội ngũ cán bộ trình độ chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên 

môn, nghiệp vụ then chốt, đặc biệt là thiếu chuyên gia giỏi về kinh tế, quản lý vĩ mô 

với yêu cầu sở hữu năng lực nghiên cứu, dự báo, xây dựng chiến lược, định hướng phát 

67558

180000

346614

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Năm 2000 Năm 2012 Năm 2019
(01/06/2019)

0,16%

5,85%

76,14%

6,77%
5,79%

5,29%

TIẾN SĨ
THẠC SĨ
ĐẠI HỌC
CAO ĐẲNG
TRUNG CẤP
SƠ CẤP HOẶC CHƯA QUA ĐÀO TẠO



 43 

triển hệ thống ngân hàng, tái cơ cấu ngân hàng, xây dựng chính sách vĩ mô về tiền tệ 

ngân hàng, thanh tra giám sát an toàn hệ thống và thanh toán. 

 - Các TCTD thiếu đội ngũ cán bộ chuyên môn cao trong các lĩnh vực hoạt động 

then chốt của NHTM, quyết định đến hiệu quả hoạt động và sự an toàn của tổ chức như 

quản trị ngân hàng hiện đại, phân tích tài chính, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, phân 

tích và thẩm định dự án đầu tư, quản trị rủi ro.... 

• Tính chuyên nghiệp của nhân lực ngân hàng trong các vị trí công việc ở nhiều 

ngân hàng tuy có cải thiện nhưng vẫn chưa cao, khả năng đáp ứng, tinh thần, 

kỹ năng phục vụ khách hàng vẫn có những bất cập. 

  Mảng kiến thức về kinh tế, chuyên môn ngân hàng, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc 

(giao tiếp, quan hệ khách hàng…) của một bộ phận không nhỏ nhân lực ngân hàng còn 

hạn chế, cần đào tạo, bồi dưỡng. Tại một số TCTD nổi lên vấn đề đạo đức nghề nghiệp, 

gây tổn thất không nhỏ về vật chất và uy tín cho tổ chức.  

• Nguồn nhân lực có trình độ công nghệ  

   Một trong những tác động rõ rệt nhất của Cách mạng công nghệ 4.0 là xu hướng 

ngân hàng số. Phát triển ngân hàng số đã không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất 

yếu, buộc các ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các nghiệp vụ 

và giao dịch tài chính. Nhu cầu về đội ngũ nhân sự để triển khai quá trình này được dự 

liệu rất đáng kể. Liên tục năm năm trở lại đây, các vị trí phát triển phần mềm, kỹ sư 

công nghệ thông tin, quản lý dự án công nghệ thường xuyên được các ngân hàng Việt 

chiêu mộ nhằm phục vụ công cuộc chuyển đổi (Navigos Search, 2017). Theo báo cáo 

khảo sát thống kê của Vụ TCCB (NHNN, 2019), trong tổng số 224 cán bộ chuyên trách 

về CNTT (chiếm 3,9% tổng số cán bộ, công chức, viên chức), chỉ có 72 cán bộ (chiếm 

32,4%) có chứng chỉ quốc tế nâng cao về CNTT.  Dẫu vậy, việc xây dựng một đội ngũ 

đảm nhận trọng trách này là không hề dễ dàng, bởi đây là một ngành có tính đặc thù 

cao, đòi hỏi nhân sự phải có hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ ngân hàng, quy trình, quy 

định, quản trị rủi ro, … Tuy nhiên, đào tạo và thực tế làm việc không thể theo kịp tốc 

độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, gây ra khan hiếm số lượng nhân sự chất lượng 

trên thị trường. Hơn nữa, các vị trí kỹ thuật đặc thù này đòi hỏi ứng viên có kiến thức 

và kinh nghiệm về các công nghệ mới, như máy học, trí tuệ nhân tạo, blockchain, ...là 

những công nghệ chưa được đào tạo rộng rãi ở Việt Nam. Nhà tuyển dụng bởi vậy cũng 

ít lựa chọn hơn, buộc phải tìm kiếm người nước ngoài hoặc người Việt Nam có kinh 

nghiệm học tập và làm việc tại nước ngoài cho những vị trí kỹ thuật chủ chốt. 
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  Trước những biến chuyển mới của lĩnh vực tài chính, ngân hàng, các ngân hàng 

không chỉ chạy đua với nhau trong việc thu hút và giữ chân nhân tài, mà còn phải cạnh 

tranh với các công ty công nghệ tài chính (fintech). Hiện nay, cơ hội thăng tiến ở ngành 

ngân hàng là khá khiêm tốn, bởi không có nhiều thay đổi với những vị trí quản lý và vị 

trí trống thường được tuyển mới. Ngoài ra, so với công ty công nghệ, môi trường ngân 

hàng từ lâu vẫn được coi là cứng nhắc và gò bó hơn, không tạo được nhiều không gian 

sáng tạo và hoạt động cho các nhân sự chất lượng cao về công nghệ. Dù sở hữu một 

lượng thông tin và dữ liệu khách hàng khổng lồ, các ngân hàng đôi khi vẫn kém hấp 

dẫn hơn trong mắt ứng viên, khi những đột phá và cải tiến trong công nghệ thường chỉ 

được coi là hỗ trợ cho nghiệp vụ tài chính, trong khi các nhân sự giỏi lại ưa thích những 

môi trường có nhiều “đất diễn” và quyền quyết định. 

  Nếu trước đây, nhân viên ngân hàng thường chỉ cần thông thạo một nghiệp vụ 

và tuân theo một lộ trình thăng tiến nhất định, thì giờ đây cần phải đa năng hơn. Thay 

vì “lượng”, ngân hàng chú trọng nhiều hơn đến “chất”. Để đáp ứng việc chuyển đổi 

theo mô hình công nghệ hiện đại cũng như nâng cấp đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, 

nhân lực ngành tài chính, ngân hàng ngoài am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng 

phân tích dữ liệu, còn phải thành thạo kỹ năng vận hành công nghệ số. Ngoài ra, khi 

các ngân hàng áp dụng mô hình hoạt động linh hoạt thay vì cấu trúc phòng ban cứng 

nhắc như trước đây, người lao động sẽ cần phải biết nhanh chóng thích ứng với việc 

luân chuyển giữa các đội, nhóm “thời vụ” được lập nên nhằm theo kịp các xu hướng và 

cách thức hoạt động mới của lĩnh vực ngân hàng. 

  Bên cạnh đó, Hạn chế về nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ CNTT. Hiện nay, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng phải dành phần lớn cho các nội dung: 

Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, chức vụ lãnh đạo- 

quản lý, ngoại ngữ, hội nhập quốc tế, các chuyên môn nghiệp vụ khác (ngoài CNTT). 

Do vậy, nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về CNTT rất hạn chế, trong 

nhiều trường hợp dựa vào nguồn lực bên ngoài nên số lượng đào tạo, bồi dưỡng hạn 

chế, chưa sát yêu cầu công việc. Trong lĩnh vực công nghệ cao, các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên sâu thường được thiết kế riêng biệt theo yêu cầu khách hàng, số lượng 

học viên ít, chi phí cao. Các TCTD đều đang đứng trước khó khăn thiếu hụt về nhân 

lực CNTT có trình độ cao. Một số đơn vị hiện chưa có bộ phận hoặc cán bộ chuyên 

trách về an ninh, an toàn thông tin; các dịch vụ CNTT phức tạp phần lớn phải thuê 

ngoài. Hạn chế về chuyên gia, cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng 



 45 

các lĩnh vực công nghệ cao, CNTT sát với yêu cầu thực tiễn. Hiện tại, số lượng chuyên 

gia về các lĩnh vực hẹp trong CNTT đều thiếu. Hầu hết các TCTD còn thiếu quy định 

về ưu tiên, đãi ngộ, tôn vinh nhân lực trình độ cao về CNTT nên cán bộ chưa an tâm 

cống hiến, không có ý định gắn bó lâu dài. Ngoài ra, số lượng, chất lượng nhân lực có 

trình độ chuyên môn sâu để nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo môi trường 

sinh thái tốt cho các TCTD phát triển các hoạt động, dịch vụ và sản phẩm mới sử dụng 

CNTT; xây dựng cơ chế quản lý, giám sát phù hợp với bối cảnh Việt Nam và các chuẩn 

mực chung, thông lệ tốt của thế giới cũng còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng 

chiến lược, định hướng chung về cách mạng công nghiệp 4.0. 

3. Một số khuyến nghị 

Trong bối cảnh đó, chất lượng nguồn nhân lực được xem là vấn đề cốt lõi quyết 

định sự thành công và phát triển bền vững trước những thay đổi của CMCN 4.0 và quá 

trình hội nhập của ngành Ngân hàng hiện nay. Chất lượng nguồn nhân lực không chỉ là 

về trình độ nghiệp vụ ngân hàng, mà đi liền với đó là kỹ năng về vận hành công nghệ 

số, tính tuân thủ về quy trình vận hành cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong môi 

trường CNTT… Trong thời gian tới, đểđảm bảo sựphát triển bền vững, gắn với xu 

thếphát triển của ngành Ngân hàng trong cuộc CMCN 4.0, góp phần nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, cần chú trọng một số vấn 

đề sau: 

Về phía ngân hàng 

- Trước những hệ quả của Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Ngân hàng cần 

sớm có những thay đổi để phát triển, thu hút và giữ chân nhân tài. Thường xuyên đào 

tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kinh doanh cơ bản cho cán bộ hiện có nhằm đáp ứng 

yêu cầu ngày càng cao của môi trường kinh doanh. Chú trọng việc đào tạo kỹ năng 

mềm, kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao nhằm tạo sự đột phá về 

tư duy và kỹ năng quản lý, tạo tiền đề cho việc triển khai các kế hoạch cải cách và chấp 

nhận sự thay đổi ở các cấp điều hành và cấp thực hiện. 

- Các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ tài chính và cơ sở đào tạo cần phối 

hợp chặt chẽ với nhau hơn. Việc đào tạo cần dựa trên nhu cầu phát triển của ngân hàng 

và trong quá trình đào tạo, sinh viên các trường đại học có thể tham gia thực tế công 

việc tại các ngân hàng và các doanh nghiệp công nghệ tài chính. Các trường đại học 

cần khơi dậy và khuyến khích được tư duy khởi nghiệp cho sinh viên thông qua các 

chương trình liên quan đến khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng, tài chính. 
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Tuy nhiên, các dự án, ý tưởng khởi nghiệp này gắn kết và nhận được tư vấn của chuyên 

gia, sự hỗ trợ từ phía nhà trường và bộ phận hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm của các 

ngân hàng và doanh nghiệp fintech… qua đó có thể biến những ý tưởng thành dự án 

hiện thực và góp phần đào tạo được một lực lượng nhân lực đủ mạnh không chỉ nắm 

vững lý thuyết mà còn được đào tạo qua thực tiễn công việc. 

- Các ngân hàng cần quan tâm đến các chính sách tuyển dụng và đãi ngộ hấp 

dẫn. Theo đó, để có thể phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, 

về lâu dài, các ngân hàng trong nước cần tiếp tục có các chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, 

sử dụng... vànghiên cứu chỉnh sửa hợp lý nhằm thu hút được nhân tài phục vụ lâu dài 

cho ngành Ngân hàng. Cùng với đó, công tác tuyển dụng cũng cần khắt khe hơn, không 

chỉ đòi hỏi về trình độ chuyên môn, kỹ năng công nghệ, kỹ năng mềm mà các vấn đề 

về đạo đức nghề nghiệp cung cần phải quan tâm hơn. 

Về cơ quan quản lý  

- Ngành Ngân hàng cần tiếp tục tích cực triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0, trong đó, 

tập trung vào hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ cho hoạt động thanh toán, hệ thống 

thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng; tăng cường đầu tư 

nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia. Đặc biệt, một 

vấn đề rất quan trọng mà ngành Ngân hàng chú trọng là khâu đào tạo nguồn nhân lực 

để có thể thích ứng được yêu cầu rất cao của cuộc CMCN 4.0. 

- Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực: Theo đó, cần dự báo nguồn nhân 

lực trong từng thời kỳ để có kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo khung 

trên cơ sở chuẩn mực quốc tế; xây dựng bộ giáo trình chuẩn theo tiêu chuẩn ở những 

quốc gia phát triển có chỉnh sửa cho phù hợp trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam; chuẩn 

hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức ngành Ngân hàng... 

4.Kết luận 

Trong bối cảnh Việt Nam đang đang hội nhập sâu vào thế giới cùng với cuộc 

CMCN 4.0, ngành Ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bồi dưỡng và đào tạo 

lại để đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ trình độ vận hành, làm chủ công nghệ mới; các 

ngân hàng sẽ phải chịu áp lực lớn hơn với việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, 

đối mặt với nguy cơ dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao sang các tổ chức tín 

dụng nước ngoài. Để tận dụng các cơ hội và vượt qua những thách thức từ CMCN 4.0, 

các ngân hàng cần xây dựng chiến lược, thực hiện quá trình chuyển đổi hướng tới ngân 
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hàng số dựa trên ứng dụng công nghệ số, công nghệ và mô hình sáng tạo của thời đại 

4.0. Mục tiêu cuối cùng của quá trình này nhằm giúp các ngân hàng có thể kinh doanh, 

quản trị, điều hành ngân hàng, cung ứng sản phẩm - dịch vụ trên nền tảng số, tăng doanh 

thu, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành, cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt 

trội và tăng sự gắn kết khách hàng. 
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6. THỰC TRẠNG NHU CẦU NHÂN LỰC PHI TÀI CHÍNH TRONG NGÀNH 

NGÂN HÀNG 

ThS, NCS. Trần Thế Nam - Vũ Thị Mẫn - Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt 

Trong bối cảnh CMCN 4.0 đang phát triển rất mạnh mẽ và Việt Nam đang trên 

đà gia nhập thì ngành ngân hàng Việt Nam đã đón đầu làn sóng, đang có xu hướng trở 

thành ngân hàng số, vì vậy đã chủ động nghiên cứu, đầu tư phát triển nhiều ứng dụng 

công nghệ 4.0 trong sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và quản trị. Ngân hàng sử dụng các 

ứng dụng công nghệ vào tính toán, lưu trữ, tự động hóa quy trình bằng robot,… thay 

cho con người. Chính vì vậy, các ngân hàng hầu hết đang có xu hướng cắt giảm nhân 

lực một cách mạnh mẽ, đặc biệt là nhân lực phi tài chính. Tuy nhiên, nhân lực liên quan 

đến ngành công nghệ thông tin lại đang được các ngân hàng tuyển dụng nhiều hơn so 

với các năm trước nhưng số lượng không đáng kể. Bên cạnh đó, bước sang năm 2020, 

đại dịch Covid-19 lại bất ngờ ập đến khiến cho kinh tế toàn cầu, không ngoại trừ Việt 

Nam, bị ảnh hưởng nặng nề trong đó có ngành ngân hàng. Để thích nghi và giải quyết 

khó khăn, các ngân hàng đã tiếp tục cắt giảm nhân lực và cho thấy nhu cầu nhân lực 

phi tài chính tại các ngân hàng đang trên đà đi xuống. Tình trạng các ngân hàng thừa 

nhân lực đại trà nhưng lại thiếu nhân lực chất lượng cao, vì vậy các ngân hàng và nhà 

trường cần phải gia sức đào tạo chất lượng nhân lực phi tài chính, đặc biệt là các 

ngành liên quan đến công nghệ thông tin để đưa ra các chiến lược, giải pháp đẩy lùi 

những khó khăn hiện nay và thích nghi với xu hướng. 

Từ khoá: Nhân lực, ngân hàng, phi tài chính 

1. Tổng quan lý thuyết 

Theo nghĩa hẹp: Nhân lực là nguồn lực của mỗi con người mà nguồn lực này 

bao gồm thể lực và trí lực. Thể lực chỉ sức khoẻ của thân thể nó phụ thuộc vào sức vóc, 

tình trạng sức khoẻ của từng con người, mức sống, thu nhập, chế độ ăn uống, chế 

độ   làm việc và nghỉ ngơi, chế độ y tế. Thể lực con người còn phụ thuộc vào tuổi tác, 

thời gian công tác, giới tính... 

Trí lực chỉ sức suy nghĩ, sự hiểu biết, sự tiếp thu kiến thức, tài năng, năng khiếu 

cũng như quan điểm, lòng tin, nhân cách...của từng con người. Từ xưa tới nay, trong 

sản xuất kinh doanh, việc tận dụng các tiềm năng về thể lực của con người là chủ yếu, 

thường xuyên và có thể coi như đã được khai thác gần tới mức cạn kiệt. Sự khai thác 

các tiềm năng về trí lực của con người còn ở mức mới mẻ, chưa bao giờ cạn kiệt, vì đây 

là một kho tàng còn nhiều bí ẩn của mỗi con người. 

Theo nghĩa rộng: Xét tại bất cứ một tổ chức, doanh nghiệp nào thì Nhân lực là 

toàn bộ NNL của tổ chức, doanh nghiệp đó. Do đó, có thể nói Nhân lực của một tổ chức 

bao gồm tất cả những người lao động làm việc trong tổ chức đó. Thuật ngữ “nhân lực” 
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hay "nguồn nhân lực" đã không còn xa lạ ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đó 

cũng chính là bởi vai trò của nó đối với tất cả các ngành.  Nếu chỉ nói về lĩnh vực kinh 

tế, ta không thể phát triển, không thể có lợi nhuận một cách hiệu quả nếu như nhân lực 

không đồng bộ với sự phát triển của máy móc, khoa học kỹ thuật - đó gần như là quy 

luật của tất cả các nền kinh tế. 

Như vậy, có thể hiểu nhân lực được hiểu là toàn bộ khả năng về thể lực và trí 

lực của con người được vận dụng trong quá trình lao động sản xuất. Nó cũng được xem 

là sức lao động của con người – một nguồn lực quý giá nhất trong các yếu tố sản xuất 

của các tổ chức. Ngoài ra, NNL của tổ chức còn bao gồm tất cả các phẩm chất tốt đẹp, 

kinh nghiệm sống, óc sáng tạo và nhiệt huyết của mọi người lao động làm việc trong tổ 

chức. 

2. Thực trạng 

Cuộc CMCN 4.0 đang có tác động sâu rộng đến mọi ngành nghề và ngân hàng 

cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của cuộc cách mạng này. Trong tương lai, hệ 

quả rõ ràng nhất bởi tác động của CMCN 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng chính là các hệ 

thống ngân hàng truyền thống sẽ dần bị thay thế bởi các ngân hàng công nghệ hiện đại. 

Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt 

khi Việt Nam đang trong thời kỳ của cuộc CMCN 4.0, vấn đề nguồn nhân lực được 

xem là khâu đột phá, nhân lực được thay dần bởi những máy móc, thiết bị, robot, ...  Để 

trở thành ngân hàng số, điều này khiến cho nhu cầu nhân lực tại các ngân hàng có xu 

hướng giảm dần. Bởi lẽ, các ngân hàng có xu hướng sử dụng các ứng dụng công nghệ 

vào tính toán, lưu trữ, tự động hóa quy trình bằng robot, … Chính vì vậy, nhân lực tài 

chính sẽ được giảm thiểu, thay vào đó là nhân lực liên quan đến công nghệ thông tin 

như phát triển ứng dụng DevOPs, lập trình, phân tích dữ liệu, công nghệ đám mây 

UX/UI,… nhưng số lượng tăng lên không đáng kể, vì vậy nhìn chung số lượng nhu cầu 

nhân lực phi tài chính cũng đang có xu hướng giảm dần.  

Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), nhu cầu nhân lực ngành Tài 

chính ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020 của Việt Nam là trên 1,6 triệu người và đến năm 

2020, tổng số nhân lực làm việc trong ngành Ngân hàng khoảng 300.000 người. Những 

thách thức lớn và hiện hữu của ngành Ngân hàng trước CMCN 4.0, là khan hiếm nguồn 

nhân lực chất lượng cao (Jan Smit, Stephan Kreutzer, Carolin Moeller & Malin 

Carlberg, 2016).  Với sự tác động của CMCN 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng là xu hướng 

ngân hàng số ngày càng phát triển do đó rất cần nguồn lao động công nghệ thông tin 
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(CNTT) để đáp ứng được xu hướng công nghệ số (Brett King, 2017). Hệ thống ngân 

hàng truyền thống sẽ dần bị thay thế bởi các ngân hàng hiện đại, sự thu hẹp của các văn 

phòng giao dịch sẽ làm giảm một số vị trí việc làm tại ngân hàng như: giao dịch viên, 

bán lẻ… Thậm chí, một số nhóm nghề này có khả năng bị thay thế hoàn toàn bởi tự 

động hóa, robot... Điều này khiến cho nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng, đặc 

biệt là nhu cầu phi tài chính ở khâu chăm sóc khách hàng, giao dịch,… bị giảm mạnh. 

Và theo thống kê của Thời báo Kinh doanh tại 10 ngân hàng: Vietcombank, VietinBank, 

BIDV, VPBank, OCB, TPBank, MB, VIB, Techcombank có sự xáo trộn nhân sự rõ rệt 

trong năm 2019. Thống kê của BizLIVE từ BCTC hợp nhất quý II/2020 của 19 ngân 

hàng cho thấy, trong 6 tháng qua, có tới 8/19 ngân hàng đã tiến hành cắt giảm nhân sự 

với tổng số lượng sụt giảm tới gần 7.000 người. HĐQT Techcombank mới đây đã thông 

qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Lê Quốc Anh - Tổng Giám đốc Techcombank; 

VPBank vừa công bố miễn nhiệm nhân sự cấp cao là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám 

đốc Khối Tín dụng tiểu thương, Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc điều 

hành cao cấp;... Không chỉ nhân sự cấp cao, cắt giảm nhân sự lớn cũng diễn ra ở một 

số ngân hàng. Riêng năm 2019, như VPBank đã giảm hơn 2.000 người, NCB giảm 500 

người; hàng loạt ngân hàng khác như OCB, VietinBank, ACB, SHB, Saigonbank... 

cũng cắt giảm nhân sự, với tổng lượng cắt giảm lên tới hơn 4.000 người. Việc cắt giảm 

nhân sự được ghi nhận là một trong những động thái tái cấu trúc của nhà băng để phục 

vụ cho chiến lược phát triển của mình.  

Bảng 1: Biến động nhân lực tại các ngân hàng 

 

STT 

 

Ngân hàng 

Biến động nhân lực (người) 

Năm 2019 Nửa đầu năm 2020 

1 VPBank -1.986  -Hơn 4200 

2 VietinBank -454 -345 

3 OCB -307 -215 

4 ACB -168 -129 

5 BIDV -138 -129 

 (Theo thống kê của Thời báo Kinh Doanh) 

Theo thống kê biến động nhân lực cho thấy, vào năm 2019 và đầu năm 2020, 

nhiều ngân hàng nằm trong top quy mô nhân sự lớn đang có xu hướng cắt giảm nhân 
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sự, đặc biệt là nhân lực phi tài chính, đứng đầu là ngân hàng VPBank giảm gần 2.000 

người vào năm 2019. Điều này cho thấy, nhu cầu nhân lực phi tài chính của các ngân 

hàng cũng sẽ giảm một cách rõ rệt. Các ngân hàng Việt Nam đang có xu hướng và 

mong muốn trở thành ngân hàng số, chính vì vậy các công nghệ kỹ thuật sẽ thay thế 

con người trong sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và quản trị.  

Bên cạnh hàng loạt ngân hàng mạnh tay cắt giảm nhân sự thì cũng có vài ngân 

hàng vẫn tiếp tục tuyển dụng nhân sự nhưng quy mô tuyển không lớn, có thể kể đến vài 

cái tên như ABBank, VietBank, Vietinbank, Vietcombank, Oceanbank, OCB, VIB… 

Điển hình như Ngân hàng Quân đội tăng thêm gần 500 người trong 6 tháng, Ngân hàng 

Sacombank tăng hơn 200 người… Và nguồn nhân lực tuyển dụng chiếm phần lớn liên 

quan đến các lĩnh vực công nghệ thông tin để đáp ứng xu hướng ngân hàng số. Trước 

đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc ngân 

hàng cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nguồn thu của ngân hàng bị ảnh 

hưởng, riêng mảng tín dụng tiêu dùng xác định ngừng tăng trưởng để kiểm soát cho 

vay. 

Bên cạnh đó, do tham gia vào chương trình giảm lãi suất cho vay nên NIM của 

ngân hàng giảm khoảng 0,2%. Theo đó, để bù đắp, ngân hàng phải tìm cách giảm chi 

phí vốn, cắt giảm chi phí hoạt động. Dù nhân sự bị cắt giảm khá mạnh nhưng thu nhập 

bình quân nhân viên ngân hàng lại tăng nhẹ 4,5%, lên 21,9 triệu đồng/tháng. Tương tự, 

nhân sự tại MBBank cũng giảm 722 người, tương đương 4,6% so với đầu năm. Dù vậy, 

thu nhập bình quân nhân viên lại tăng từ 26,9 triệu đồng/tháng trong 6 tháng đầu năm 

2019 lên 28,4 triệu đồng/tháng trong 6 tháng đầu năm nay. Trước những khó khăn mà 

đại dịch Covid 19 bất ngờ mang lại đó, để giảm thiểu chi phí các ngân hàng buộc phải 

cắt giảm nhân lực và nhu cầu tuyển dụng cũng trên đà giảm một cách nghiêm trọng. 

Qua biến động nửa đầu năm nay, dự kiến Agribank vẫn là thành viên có lượng nhân sự 

lớn nhất trong hệ thống NHTM Việt Nam. Tiếp đến là BIDV, VietinBank, trong khi 

VPBank đứng trên Vietcombank về số lượng cán bộ nhân viên, Sacombank cũng là địa 

chỉ có lượng lao động lớn hàng đầu trong hệ thống… 
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Hình 1: Số lượng nhân sự của các ngân hàng cuối tháng 6 năm 2020 

(Nguồn: Thống kê của BizLIVE từ BCTC hợp nhất quý II/2020) 

Tại Eximbank, đến cuối tháng 6/2020, tổng số nhân sự ở mức 5.938 người, giảm 

403 người, tương đương 6,4% so với đầu năm. MB giảm nhân sự từ 15.691 người xuống 

14.969 người. Sacombank cũng tinh giản biên chế, tái cấu trúc bộ máy, giảm gần 600 

nhân viên trong 6 tháng, còn gần 18.640 người. PG Bank cũng cho biết sẽ không tuyển 

dụng thêm nhân sự năm 2020, chỉ điều chuyển nhân sự nội bộ và tuyển dụng bổ sung 

nhân sự nghỉ việc. Đồng thời, ngân hàng sẽ thực hiện cơ cấu lại các điểm giao dịch kém 

hiệu quả. TPBank, sau khi số lượng nhân viên tăng trong 4 tháng đầu năm, Tổng giám 

đốc Nguyễn Hưng chia sẻ sẽ dừng tuyển mới và không tăng lương cho người lao động 

trong năm nay. Theo báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường 

Việt Nam quý II của Navigos Search, các ngân hàng vẫn đang trong giai đoạn rà soát 

các chi phí vận hành theo chỉ đạo của Thống đốc, dẫn đến việc nhu cầu tuyển dụng 

chững lại và chưa có dấu hiệu tái khởi động, đặc biệt đối với phân khúc tuyển dụng ứng 

viên cao cấp. Điều này cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại hầu hết các ngân hàng đang 

có xu hướng cắt giảm nhân sự qua các năm và nhu cầu tuyển dụng nhân sự cũng bị 

chững lại, nhiều ngân hàng sẽ không tuyển dụng thêm nhân lực cả nhân lực tài chính 

và nhân lực phi tài chính trong năm 2020. Và Ernst&Young dự báo rằng đến khoảng 

năm 2020 - 2022, các ngân hàng vẫn sẽ tiếp tục tiến hành cắt giảm từ 20 - 30% nhân 

sự. Dù vậy, trong bối cảnh nhiều ngân hàng buộc phải cắt giảm nhân sự hoặc hạn chế 

tuyển mới do khó khăn bởi đại dịch Covid-19 thì một số ngân hàng vẫn tiếp tục tuyển 

https://cafefcdn.com/203337114487263232/2020/8/8/photo-1-1596858037165757952572.png
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mạnh nhân sự mới trong 6 tháng đầu năm điển hình như nhóm ngân hàng vốn Nhà 

nước, trong 6 tháng đầu năm 2020, nhân sự Vietcombank tăng thêm hơn 1.000 người. 

Trong kế hoạch, ngân hàng dự kiến tăng quy mô nhân viên thêm 12%. BIDV cũng 

thông báo tuyển nhân sự tại hơn 40 vị trí từ đầu năm, chủ yếu là nhân viên tín dụng, 

công nghệ thông tin… để phù hợp với xu hướng ngân hàng số hiện nay. Đồng thời, đối 

với phân khúc nhân viên và chuyên viên, tại các ngân hàng từ quý II đã bắt đầu xuất 

hiện xu hướng tuyển dụng ồ ạt các vị trí kinh doanh để phục vụ cho dịch vụ bán chéo 

(cross sales) các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng 

trong bối cảnh thị trường việc làm tại Việt Nam vẫn đang chịu tác động nặng nề từ dịch 

Covid-19. 

3. Nguyên nhân 

Những tiến bộ về kỹ thuật công nghệ đang làm thay đổi cấu trúc, phương thức 

hoạt động và cung cấp nhiều dịch vụ hiện đại của hệ thống ngân hàng, hình thành những 

sản phẩm dịch vụ tài chính mới như M-POS, Internet banking, Mobile Banking, công 

nghệ thẻ chip, ví điện tử…; tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ ngân 

hàng hiện đại và tiết kiệm được chi phí giao dịch. Hệ thống ngân hàng truyền thống sẽ 

dần bị thay thế bởi các ngân hàng hiện đại, sự thu hẹp của các văn phòng giao dịch sẽ 

làm giảm một số vị trí việc làm tại ngân hàng như: giao dịch viên, bán lẻ… Thậm chí, 

một số nhóm nghề này có khả năng bị thay thế hoàn toàn bởi tự động hóa, robot... Điều 

này khiến cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng bị cắt giảm mạnh đặc biệt là 

nhân lực phi tài chính. Chính vì vậy, nhu cầu nhân lực tại các ngân hàng cũng giảm 

mạnh. 

Bên cạnh sự bùng nổ của công nghệ, thì đầu năm 2020 đại dịch Covid-19 lại bất 

ngờ ập đến khiến cho kinh tế toàn cầu, không ngoại trừ Việt Nam bị ảnh hưởng nặng 

nề. Và Dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp, tác động xấu đến nền kinh tế khiến môi 

trường hoạt động kinh doanh của ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó ngành 

Ngân hàng cũng phải thực thi nhiều chính sách hỗ trợ các ngành nghề kinh doanh khác 

bị tác động bởi dịch bệnh. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng, 

bộc lộ một cách rõ nét, có thể ghi nhận đến thời điểm này ở một số khía cạnh như: Hoạt 

động tác nghiệp hàng ngày; Tăng trưởng dư nợ tín dụng; Lợi nhuận; và Nợ xấu. Chính 

vì vậy, để giảm thiểu chi phí, giải quyết khó khăn, các ngân hàng đều có xu hướng cắt 

giảm nhân lực một cách mạnh tay và nhu cầu tuyển dụng nhân lực phi tài chính giảm 

một cách rõ rệt.  
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Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến nhu cầu tuyển dụng nhân lực phi tài chính của 

các ngân hàng giảm một cách rõ rệt. một phần là do nhân lực chất lượng chưa cao. Song 

khách quan mà nói, trong khi nguồn nhân lực được đào tạo từ các trường đại học là rất 

lớn nhưng đang thiếu đi nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong một số lĩnh vực 

như quản lý, quản trị rủi ro, đầu tư quốc tế, hoạch định chiến lược... Nhiều ngân hàng 

thiếu đội ngũ quản trị điều hành, lãnh đạo có trình độ chuyên môn, khả năng phân tích, 

am hiểu luật pháp và độc lập xử lý các vấn đề thực tế. Trình độ chuyên môn, khả năng 

lập dự án, tầm nhìn chiến lược của đội ngũ giám đốc chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh 

và hội nhập nhưng năng lực nhân lực lại không đủ để đáp ứng những nhu cầu đó để có 

thể đưa ra các giải pháp, chiến lược đúng đắn giúp ngân hàng giải quyết những khó 

khăn mà dịch Covid 19 mang lại. Vì vậy, đa số các ngân ngành rơi vào tình trạng dư 

thừa nhân lực nhưng lại thiếu nhân lực chất lượng cao. Điều này khiến cho thực trạng 

các ngân hàng cắt giảm nhân sự rất lớn và nhu cầu tuyển tuyển những nhân lực phi tài 

chính thấp. Bởi lẽ, thực trạng cho thấy các ngân hàng cần nhân lực chất lượng cao. 

4. Giải pháp 

Phía ngân hàng 

Hiện nay, dưới sự tác động của công nghệ 4.0 đồng thời sự ập đến bất ngờ của 

đại dịch Covid 19 đã khiến cho các ngân hàng tại Việt Nam có xu hướng dư thừa nhân 

lực. Nhưng lại thiếu những nhân lực chất lượng cao để có thể đưa ra các giải pháp đúng 

đúng giải quyết những khó khăn. Chính vì vậy, giải pháp mang tính lâu dài là nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực phi tài chính nói riêng và nhân lực nói chung, đáp ứng yêu 

cầu cho ngành ngân hàng.  

Các ngân hàng cần chủ động thực hiện việc đánh giá chất lượng đào tạo hằng 

năm, rà soát và xây dựng các chương trình đào tạo nghiệp vụ theo yêu cầu của công 

việc và theo nhu cầu học hỏi nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của nhân viên 

Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực: Để thực hiện được điều này, thiết nghĩ 

NHNN cần nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, 

giao cho hai cơ sở đào tạo có uy tín ở trong nước trực thuộc NHNN là Học viện Ngân 

hàng và Đại học Ngân hàng TP.HCM làm đầu mối giúp NHNN nghiên cứu xây dựng 

chiến lược nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng. Theo đó, cần dự báo nguồn nhân lực 

trong từng thời kỳ để có kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo khung trên 

cơ sở chuẩn mực quốc tế; xây dựng bộ giáo trình chuẩn theo tiêu chuẩn ở những quốc 
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gia phát triển có chỉnh sửa cho phù hợp trong điều kiện cụ thể ở VN; chuẩn hóa đội ngũ 

giảng viên, cán bộ viên chức ngành ngân hàng...  

Mở rộng đào tạo và hợp tác quốc tế nguồn nhân lực: Quá trình hội nhập quốc tế 

ngày càng sâu rộng, để tiếp cận với trình độ khoa học của các nước tiên tiến trên thế 

giới, cũng như đẩy mạnh giao lưu học hỏi giữa các ngân hàng của các nước; thiết nghĩ 

các cơ sở đào tạo chuyên ngành tài chính ngân hàng, NHNN và các NHTM cần quan 

tâm hơn nữa đến việc gởi cán bộ công nhân viên của mình đi đào tạo, giao lưu học hỏi 

tại các cơ sở đào tạo, ngân hàng trung ương và các NHTM ở một số nước có nền kinh 

tế phát triển. Qua học hỏi, cán bộ sẽ tiếp thu được những kiến thức, kinh nghiệm của 

bạn để có thể ứng dụng vào thực tiễn ở VN. 

Tiếp tục mở rộng liên kết và hợp tác với các trường đại học, đặc biệt là các trường đại 

học danh tiếng trên thế giới để đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành tài chính 

ngân hàng, quản trị kinh doanh, từ đó đào tạo ra được nguồn lao động có trình độ chuyên 

môn cao cho ngành ngân hàng 

Phía trường đại học và bộ giáo dục đào tạo 

Đối với các trường đào tạo ngành tài chính - ngân hàng cần xây dựng lại khung 

chương trình giảng dạy phù hợp hơn với thực tế, để làm được điều này, các trường cần 

phải có sự phối hợp với các ngân hàng. Do các ngân hàng có nhiều vị trí tuyển dụng, 

cần có khung đào tạo riêng đối với từng vị trí để sau này ra trường các sinh viên có thể 

đảm nhận được công việc ngay theo nhu cầu của nhà tuyển dụng. 

Các trường cần xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với nhu cầu thị trường, tránh 

trường hợp chỉ đào tạo chạy theo số lượng dẫn đến tình trạng thất nghiệp của sinh viên 

tài chính - ngân hàng như hiện nay. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả và chất 

lượng đào tạo sinh viên, qua đó, điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo phù hợp với quy mô và khả 

năng của mỗi đơn vị đào tạo. 

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành công nghệ thông tin để đáp ứng với xu hướng 

ngân hàng số hiện nay.  Các trường không chỉ đổi mới chương trình đào tạo, phương 

thức giảng dạy cũng cần được đổi mới mạnh mẽ. Trong thời kỳ kỹ thuật số như hiện 

nay, các trường đại học cũng cần nghiên cứu, bổ sung thêm các chuyên ngành đào tạo 

các nghề về công nghệ thông tin, blockchain, trí tuệ nhân tạo để đáp ứng về nhu cầu 

nhân lực trong CMCN 4.0… Đồng thời, chú trọng trang bị các kỹ năng mềm cho sinh 
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viên, trình độ ngoại ngữ, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng CNTT và khả năng sáng 

tạo để phục vụ công việc sau này.  
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7. TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ NHU 

CẦU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NGÂN HÀNG 

ThS. Trần Thị Tuyết Mai - Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt 

Thế giới đang chứng kiến cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) với việc 

áp dụng ngày càng nhiều các tiến bộ khoa học công nghệ trong mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội. Đó vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nền kinh tế. Đối với thị trường 

lao động, cuộc cách mạng này làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu lao động khi tự động 

hóa dần thay thế con người. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, để có thể vận hành và 

làm chủ công nghệ, thì nhu cầu về chất lượng nhân lực lại gia tăng. Đặc biệt, lĩnh vực 

ngân hàng là một trong những lĩnh vực tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ 

mới. Con người vốn vẫn luôn là yếu tố then chốt quyết định sự thành công hay thất bại 

của doanh nghiệp. Với bài toán nhân sự mà ngành ngân hàng phải đối mặt chính là 

xây dựng một đội ngũ nhân lực có năng lực không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ 

mà đòi hỏi có sự am hiểu về công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm khác.  

Bài viết đánh giá tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến nhân lực ngành 

ngân hàng, gồm 4 phần: (i) Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến khu vực 

ngân hàng, (ii) Vai trò của nguồn nhân lực và định hướng phát triển nhân sự ngành 

ngân hàng, (iii) Thực trạng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành ngân hàng (iv) Một 

số khuyến nghị về đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân sự ngành ngân hàng 

Từ khóa: cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu đào tạo nhân lực, ngành ngân hàng 

1. Tác động của CMCN 4.0 đến nhu cầu nhân lực ngành ngân hàng 

Cách mạng 4.0 gắn với những đột phá về công nghệ, internet, kỹ thuật số… sẽ thay 

đổi hoàn toàn cách mà con người sống, làm việc, sản xuất; đặc biệt trong lĩnh vực lao 

động khi máy móc dần thay thế con người. Tự động hóa sẽ tác động sâu sắc đến lực 

lượng lao động, làm giảm số lượng việc làm, đặc biệt đối với lao động trình độ thấp và 

trung bình bởi sự thay thế của máy móc. 

Theo dự báo của Liên hợp quốc, sẽ có khoảng 75% lao động trên thế giới có thể 

bị mất việc làm trong vài thập niên tới. Còn một nghiên cứu khác của Tổ chức Lao động 

quốc tế (ILO), khoảng 56% số lao động tại 5 quốc gia Đông Nam Á đứng trước nguy 

cơ mất việc vì robot. Trong đó, Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng 

nhiều nhất từ CMCN 4.0. Trong tương lai, một số ngành nghề ở Việt Nam sẽ biến mất 

do tác động của cuộc CMCN 4.0. Tuy nhiên, ở chiều hướng khác, tích cực hơn, CMCN 

4.0 sẽ tạo thêm ngành nghề, việc làm mới mà người máy hay robot không thể đáp ứng 

được, điều đó đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng, trình độ cao mới có thể đáp ứng 

được nhu cầu của xã hội.  
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Tuy nhiên, mức độ công nghệ thay thế cho con người phụ thuộc vào tốc độ phát 

triển và sự chấp nhận của con người, tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng nhu cầu công 

việc. Đối với thị trường lao động, công nghệ tự động hóa sẽ gây ra sự suy giảm trong 

một số ngành nghề. Theo nghiên cứu của Manpower Group (2017), hiện nay có đến 

45% công việc con người làm có thể được tự động hóa. Các ngành chịu tác động nhiều 

nhất từ công nghệ và tự động hóa phải kể đến là IT (26%), nhân sự (20%) và dịch vụ 

khách hàng (15%). Ngành bán lẻ và ngành tài chính là ngành chịu tác động rất lớn với 

47% các hoạt động mà nhân viên bán hàng làm hằng ngày có thể được tự động hóa 

bằng công nghệ và tỷ lệ này lên đến 86% đối với công việc kế toán, ghi sổ cũng như 

các công việc xử lý dữ liệu khác. 

Lĩnh vực ngân hàng là một trong những lĩnh vực đi đầu trong áp dụng thành tựu 

số hoá, tiêu biểu, việc ứng dụng các thành tựu công nghệ đã bắt đầu có những tác động 

đáng kể trong hàng loạt hoạt động của ngân hàng, như thanh toán, phân tích dữ liệu, 

tương tác với khách hàng. Các vị trí nhân sự đơn thuần như: giao dịch viên, lễ tân, nhân 

viên thống kê, nhập liệu, quản lý giấy tờ… dần dần sẽ không còn nhiều công việc do 

máy móc, hệ thống giao dịch trực tuyến và thực tế ảo thay thế. Với xu hướng ngân hàng 

số phát triển mạnh mẽ, tác nghiệp ngân hàng truyền thống sẽ dần bị thay thế, khởi đầu 

bằng sự thu hẹp của các văn phòng giao dịch, chi nhánh, kéo theo sự sụt giảm của một 

số vị trí như giao dịch viên, bán lẻ, nhân viên tổng đài,...Khi hàng loạt các công việc 

chuyên môn được đưa vào quy trình tự động hoá, các ngân hàng sẽ bắt đầu quá trình 

thay đổi nhân lực bằng việc cắt giảm số lượng lao động. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, máy 

móc không thể thay thế hoàn toàn con người được, đặc biệt ở một số khâu như kiểm 

soát. 

Trên thế giới, dưới tác động của công nghệ, nhiều ngân hàng phải đóng cửa một 

số chi nhánh và chuyển sang hệ thống sử dụng ít nhân lực hơn. Các ngân hàng tập trung 

mạnh vào các sản phẩm và dịch vụ kết hợp kỹ thuật mới như ngân hàng điện tử (internet 

banking) và ngân hàng qua điện thoại di động (mobile banking), những sản phẩm/dịch 

vụ không đòi hỏi phát triển mạng lưới khách hàng thông qua các chi nhánh. Sự phát 

triển của các dịch vụ trực tuyến đang ngày càng phổ biến khiến nhu cầu nhân lực ngành 

ngân hàng giảm, và dự báo xu hướng này sẽ còn tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới. 
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Nguồn: Minh, T. (2020) 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ 

như hiện nay, công nghệ là yếu tố quan trọng đối với mọi ngành, lĩnh vực. Nhưng riêng 

với hoạt động ngân hàng, nguồn nhân lực mới là yếu tố quyết định, ngân hàng nào có 

nguồn nhân lực tốt, đáp ứng được nhu cầu thay đổi của công nghệ, dùng công nghệ để 

giải quyết các thách thức của mình thì sẽ có lợi thế trong cạnh tranh. 

Tình hình hiện nay các ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong việc bồi dưỡng và đào tạo 

lại để đội ngũ cán bộ, nhân viên trong ngành ngân hàng có đủ trình độ vận hành, làm 

chủ công nghệ mới. Ngoài ra, các ngân hàng Việt Nam sẽ phải chịu áp lực lớn hơn với 

việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đối mặt với nguy cơ dịch chuyển nguồn 

nhân lực chất lượng cao sang các tổ chức tín dụng nước ngoài. 

2. Vai trò của nguồn nhân lực và định hướng chiến lược phát triển nhân 

sự ngành ngân hàng 

Vai trò nguồn nhân lực  

Thứ nhất, nguồn nhân lực là nhân tố trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định 

chiến lược, thiết lập các kế hoạch, chương trình, dự án, xây dựng các quy trình nghiệp 

vụ, các quy tắc ứng xử, là nền tảng định hướng cho toàn bộ các hoạt động trong ngân 

hàng thương mại. 

Thứ hai, nguồn nhân lực là chủ thể vận hành hệ thống, điều khiển hạ tầng công 

nghệ, thực thi các kế hoạch theo quy trình đã định; làm việc với cơ quan nhà nước, với 
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đối tác và các khách hàng, tương tác với đồng nghiệp, kiểm soát các dòng luân chuyển 

tiền tệ và các nguồn lực khác thuộc trách nhiệm quản lý của ngân hàng thương mại. 

Thứ ba, nguồn nhân lực là nguồn sản sinh các ý tưởng mới, các sáng kiến giúp 

ngày càng hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, từ đó nâng cao hiệu suất hệ thống, tiết kiệm 

chi phí, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng thương mại. Việc sử dụng hiệu quả yếu tố 

nguồn nhân lực còn cho phép các ngân hàng tiết giảm tối đa các chi phí như chi phí đầu 

vào, chi phí quản lý, nâng cao năng suất lao động…, từ đó trực tiếp nâng cao hiệu quả 

kinh doanh, cũng như hiệu quả của công tác quản trị điều hành. 

Thứ tư, nguồn nhân lực là năng lượng để từng bước kết tinh các giá trị văn hóa 

doanh nghiệp, xây dựng và gìn giữ thương hiệu, bản sắc của ngân hàng thương mại. 

Thứ năm, nguồn nhân lực với khả năng với vận động tự thân kết hợp với chính sách 

phát triển nguồn nhân lực của tổ chức, liên tục thay đổi để thích nghi với môi trường 

mới, công nghệ mới; đặc biệt thông qua đó bồi dưỡng lên những cá nhân ưu tú, những 

chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, là kế cận cho sự phát triển bền vững của 

ngân hàng thương mại. 

 Có thể thấy, cũng giống như ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề khác của cuộc 

sống, nguồn nhân lực là động lực, là mục tiêu cho sự phát triển trong ngân hàng thương 

mại. Chính những điều này đã tạo ra dấu ấn riêng có cho ngân hàng, tạo ra sự khác biệt 

cho thương hiệu của ngân hàng và trên hết, đó là uy tín và niềm tin của thị trường, của 

người dân và doanh nghiệp đối với ngân hàng đó. 

Lợi ích mà nguồn nhân lực mang lại là rất lớn và không bị giới hạn như các 

nguồn lực khác, bởi sự năng động, khả năng sáng tạo của yếu tố này luôn tồn tại và có 

khả năng tạo ra những khác biệt lớn cho các ngân hàng để phát triển. Cùng với các 

nguồn lực khác (vốn, công nghệ…), nguồn nhân lực sẽ quyết định và tạo nên sự khác 

biệt giữa các ngân hàng trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tín dụng và ngân hàng.  

Điều này phản ánh trên 2 yếu tố: 

- Nguồn nhân lực quyết định việc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực vốn, 

công nghệ để ngân hàng có thể phát triển. Với các doanh nghiệp, trong quá trình sản 

xuất - kinh doanh, việc sử dụng hiệu quả vốn, công nghệ sẽ quyết định sự tồn tại và 

phát triển của doanh nghiệp đó. 

- Thương hiệu của các ngân hàng được hội tụ và quyết định bởi nhiều yếu tố như 

hiệu quả kinh doanh luôn được duy trì và khẳng định qua nhiều năm; các sản phẩm, 
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dịch vụ ngân hàng cung ứng cho khách hàng; năng lực tài chính và vị trí trên thị 

trường...Đặc biệt, thương hiệu của ngân hàng còn gắn chặt với yếu tố con người, với 

văn hóa và phong cách giao dịch, phục vụ khách hàng của mỗi ngân hàng. 

Đồng thời, giá trị của yếu tố nguồn nhân lực đã và đang được các nhà đầu tư, 

đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, quan tâm đánh giá. Đây là một trong những cơ 

sở để họ đưa ra quyết định đầu tư vào ngân hàng. 

Trong giai đoạn hiện nay, khi sự phát triển của nền kinh tế ngày càng cao, công 

nghệ ngày càng phát triển, tạo ra môi trường thuận lợi để các ngân hàng phát triển kinh 

doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều 

thách thức và tiềm ẩn rủi ro, bởi tội phạm ngân hàng diễn biến ngày càng phức tạp và 

tinh vi hơn. Điều này đòi hỏi các ngân hàng không chỉ ứng dụng công nghệ hiện đại, 

mà còn phải phát triển và thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải pháp an toàn bảo 

mật trong hoạt động kinh doanh. 

Trong đó, vai trò của yếu tố nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định, bao gồm 

những yêu cầu từ chất lượng nguồn nhân lực, đạo đức nghề nghiệp, trình độ quản lý, 

quản trị kinh doanh, cho đến hệ thống quy định hoàn chỉnh và hiệu quả, tính tuân thủ 

kỷ luật thị trường, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động kinh doanh tiền tệ… 

Tất cả những nội dung trên về bản chất đều thuộc yếu tố nguồn nhân lực và do con 

người quyết định. Bởi vậy, khai thác và sử dụng hiệu quả yếu tố này không chỉ quyết 

định sự thành công của đề án tái cơ cấu lại mỗi ngân hàng, mà còn quyết định sự tăng 

trưởng và phát triển bền vững của toàn hệ thống ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, 

cũng như tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn tiếp theo. 

3. Định hướng chiến lược phát triển nhân sự ngành ngân hàng 

  Quyết định số 1537/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt 

kế hoạch triển khai Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược 

phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong 

lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Theo đó nhấn mạnh việc đào tạo lực lượng cán bộ 

nắm bắt được tiến bộ khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn của Ngành, đồng 

thời trang bị, đào tạo kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ hiện hữu; xây dựng đội ngũ cán 

bộ công nghệ thông tin, có trình độ nghiệp vụ giỏi, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng 

nhu cầu quản trị vận hành và làm chủ Theo đó, kế hoạch bao gồm các nội dung: Xây 

dựng các tiêu chuẩn nghề nghiệp, áp dụng chứng chỉ hành nghề đối với một số vị trí 

cốt lõi trong ngành Ngân hàng; tăng cường hợp tác giữa đơn vị đào tạo và đơn vị sử 
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dụng lao động trong ngành Ngân hàng; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 

cao đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam và hội nhập kinh tế 

quốc tế, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành để đạt trình độ ngang tầm 

khu vực và quốc tế. Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ chuyên gia, chuyên sâu trong các lĩnh 

vực của ngành Ngân hàng như: Chính sách tiền tệ, quản lý dự trữ ngoại hối, thanh toán, 

thanh tra, giám sát ngân hàng, phân tích, dự báo, quản trị rủi ro… 

Kế hoạch cũng tập trung đào tạo lực lượng cán bộ nắm bắt được tiến bộ khoa 

học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn của Ngành, đồng thời trang bị, đào tạo kỹ 

năng mới cho đội ngũ cán bộ hiện hữu, đảm bảo các cán bộ nghiệp vụ của NHNN có 

khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, phương thức làm việc tiên tiến, có năng lực đề 

xuất, tham mưu xây dựng chính sách, thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ, 

tín dụng, ngân hàng, phù hợp với những đòi hỏi của nền kinh tế trong điều kiện hội 

nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ; tăng 

cường tính tự chủ và trách nhiệm của cá nhân. 

Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin tại các tổ chức tín dụng 

có trình độ nghiệp vụ giỏi, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành 

và làm chủ các hệ thống công nghệ hiện đại; tăng cường hợp tác, tận dụng hỗ trợ, 

chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu từ các tổ chức quốc tế như: Ngân 

hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng 

Phát triển Châu Á, Ngân hàng Trung ương các nước phát triển… để nâng cao trình độ, 

kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, đội ngũ quản lý và nhân viên của ngành Ngân hàng các hệ thống công nghệ hiện 

đại. 

Thực trạng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành ngân hàng 

Theo số liệu thống kê năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam hiện có 

hơn 151 tổ chức tín dụng, 32 quỹ đầu tư đang hoạt động, trên 10 công ty bảo hiểm lớn 

và khoảng 100 công ty chứng khoán. TP.HCM có hơn 2.000 điểm giao dịch của các 

ngân hàng (gồm: 52 hội sở, 452 chi nhánh, hơn 1.400 phòng giao dịch) với tổng số nhân 

sự khoảng 9.800 người. Ngành ngân hàng đã phát triển khá nhanh, thể hiện qua việc 

tăng số lượng ngân hàng và mở ra hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch 

rộng khắp ra cả nước. Điều này cho thấy nhu cầu nhân lực của ngành ngành tài chính – 

ngân hàng là rất lớn đặc biệt là trong kỉ nguyên 4.0 như hiện nay. 
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Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), nhu cầu đào tạo mới nhân 

lực ngành Tài chính ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020 của Việt Nam là trên 1,6 triệu 

người và năm 2020, tổng số nhân lực làm việc trong ngành Ngân hàng khoảng 300.000 

người. Theo thống kê tính đến hết tháng 6/2019. dự báo đến năm 2020 - 2025, nhu cầu 

nhân lực cấp cao ngành tài chính ngân hàng tăng 20%/năm. Do đó, các cơ sở đào tạo 

không đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực thì lực lượng lao động chất lượng cao 

trong ngành sẽ thiếu trầm trọng. 

Riêng tại TP.HCM, nhu cầu nhân lực nhóm ngành tài chính - ngân hàng đến năm 

2025 chiếm tỉ trọng 5% tổng số chỗ làm việc cần tuyển hàng năm (khoảng 15.000 lao 

động) trong đó trình độ đại học trở lên, cao đẳng chiếm tỉ lệ 80,4% nhu cầu tuyển dụng. 

Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức đối với các cơ sở đào tạo trong việc thay 

đổi phương pháp giảng dạy và tư duy trong kỉ nguyên 4.0. 

Nhu cầu nhân lực ngành ngân hàng trong tương lai là rất lớn, đặc biệt là sự khan 

hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao – yếu tố quyết định đến sự thành công và cạnh 

tranh về nguồn lực chất lượng cao là yếu tố làm nên sự thành công trong hội nhập. Tuy 

nhiên, hiện chúng ta đang quá thiếu hụt nhân lực tài chính – ngân hàng có thể làm chủ 

công nghệ mới. Điều đó đặt ra thách thức lớn trong công tác đào tạo của các cơ sở đại 

học và của chính hệ thống các ngân hàng. 

Chất lượng nguồn nhân lực không chỉ về trình độ nghiệp vụ ngân hàng mà còn 

là kiến thức, kỹ năng về vận hành và làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại. Vì vậy, ngân 

hàng gặp nhiều khó khăn trong việc bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ làm chủ công 

nghệ mới. Thêm vào đó, áp lực trong việc giữ nguồn nhân lực chất lượng cao gắn bó 

lâu dài với tổ chức trước làn sóng dịch chuyển nguồn nhân lực tài chính ngân hàng chất 

lượng cao đang ngày một gia tăng. Đại đa số sinh viên sau khi tốt nghiệp đi làm chỉ đạt 

yêu cầu 20-25% tại các ngân hàng còn thiếu nhiều kỹ năng như (thái độ làm việc, kỹ 

năng làm việc với mọi người, trình độ tiếng Anh, khả năng giao tiếp) và kiến thức (các 

kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân hàng nói chung). 

Do đó, hầu như các ngân hàng đều phải mất thời gian đào tạo lại mới có thể đáp 

ứng được yêu cầu công việc. Một số lĩnh vực chuyên sâu thiếu rất nhiều nhân lực và 

các ngân hàng phải mất nhiều chi phí để thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn, thực hiện. 

Đặc biệt, khối kiến thức bổ trợ (công nghệ thông tin, ngoại ngữ) yếu; kiến thức ngành, 

giao tiếp hạn chế. Nhu cầu về đội ngũ nhân sự ngành công nghệ: liên tục năm năm trở 

lại đây, các vị trí phát triển phần mềm, kỹ sư công nghệ thông tin, quản lý dự án công 
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nghệ thường xuyên được các ngân hàng Việt Nam chiêu mộ nhằm phục vụ công cuộc 

chuyển đổi (Navigos Search, 2017). Dẫu vậy, việc xây dựng một đội ngũ đảm nhận 

trọng trách này là không hề dễ dàng, bởi đây là một ngành có tính đặc thù cao, đòi hỏi 

nhân sự phải có hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ ngân hàng, quy trình, quy định, quản trị 

rủi ro,…Tuy nhiên, đào tạo và thực tế làm việc không thể theo kịp tốc độ phát triển 

nhanh chóng của công nghệ, gây ra khan hiếm số lượng nhân sự chất lượng trên thị 

trường. Hơn nữa, các vị trí kỹ thuật đặc thù này đòi hỏi ứng viên có kiến thức và kinh 

nghiệm về các công nghệ mới, như máy học, trí tuệ nhân tạo, blockchain,.. là những 

công nghệ chưa được đào tạo rộng rãi ở Việt Nam. Nhà tuyển dụng bởi vậy cũng ít lựa 

chọn hơn, buộc phải tìm kiếm người nước ngoài hoặc người Việt Nam có kinh nghiệm 

học tập và làm việc tại nước ngoài cho những vị trí kỹ thuật chủ chốt. 

Khuyến nghị về định hướng đào tạo nhân sự đáp ứng nhu cầu ngành ngân 

hàng 

Trong thời gian tới, để đảm bảo sự phát triển bền vững, gắn với xu thế phát triển 

của ngành Ngân hàng trong cuộc CMCN 4.0, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, cần chú trọng một số vấn đề sau: 

Về phía nhà nước: 

Theo tầm nhìn chiến lược đến 2025, định hướng đến 2030, tiếp tục triển khai 

định hướng xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực: Theo đó, cần dự báo nguồn 

nhân lực trong từng thời kỳ để có kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo 

khung trên cơ sở chuẩn mực quốc tế; xây dựng chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ 

viên chức ngành Ngân hàng...  

Về phía ngân hàng: 

- Các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ tài chính và cơ sở đào tạo cần phối 

hợp chặt chẽ với nhau hơn. Việc đào tạo cần dựa trên nhu cầu phát triển của ngân hàng 

và trong quá trình đào tạo, sinh viên các trường đại học có thể tham gia thực tế công 

việc tại các ngân hàng và các doanh nghiệp công nghệ tài chính.  

- Các ngân hàng cần quan tâm đến các chính sách tuyển dụng và đãi ngộ hấp 

dẫn. Theo đó, để có thể phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, 

về lâu dài, các ngân hàng trong nước cần tiếp tục có các chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, 

sử dụng... vànghiên cứu chỉnh sửa hợp lý nhằm thu hút được nhân tài phục vụ lâu dài 

cho ngành Ngân hàng. Cùng với đó, công tác tuyển dụng cũng cần khắt khe hơn, không 



 65 

chỉ đòi hỏi về trình độ chuyên môn, kỹ năng công nghệ, kỹ năng mềm mà các vấn đề 

về đạo đức nghề nghiệp cung cần phải quan tâm hơn. 

Về phía cơ sở đào tạo: 

- Trong thời kỳ kỹ thuật số như hiện nay, các trường đại học cũng cần nghiên 

cứu, bổ sung thêm các chuyên ngành đào tạo các nghề về công nghệ thông tin, 

blockchain, trí tuệ nhân tạo để đáp ứng về nhu cầu nhân lực trong CMCN 4.0… Đồng 

thời, chú trọng trang bị các kỹ năng mềm cho sinh viên, trình độ ngoại ngữ, khả năng 

làm việc nhóm, kỹ năng CNTT và khả năng sáng tạo để phục vụ công việc sau này. 

- Chú trọng tới đào tạo liên ngành từ trong trường đại học như: CNTT trong tài 

chính - ngân hàng, phân tích kinh doanh, công nghệ tài chính, thương mại điện tử, 

digital banking, quản trị CNTT… Các trường đại học cũng cần thể hiện rõ vai trò của 

mình trong việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp. 

- Các trường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Ngân hàng cần xây dựng chỉ tiêu tuyển 

sinh phù hợp với nhu cầu thị trường, không nên đào tạo chạy theo số lượng mà bỏ qua 

đến chất lượng đào tạo, từ đó dẫn tình trạng cung lớn hơn cầu lao động. 

4. Kết luận 

Trong bối cảnh chất lượng nguồn nhân lực được xem là vấn đề cốt lõi quyết định 

sự thành công và phát triển bền vững trước những thay đổi của CMCN 4.0 và quá trình 

hội nhập của ngành Ngân hàng hiện nay. Chất lượng nguồn nhân lực không chỉ là về 

trình độ nghiệp vụ ngân hàng, mà đi liền với đó là kỹ năng về vận hành công nghệ số, 

tính tuân thủ về quy trình vận hành cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong môi 

trường công nghệ thông tin… Do vậy, ngay từ trong giảng đường, ngoài những kiến 

thức chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng, sinh viên cũng nên chuẩn bị những kiến thức 

và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng hiện đại, có hiểu biết về CNTT, 

thương mại điện tử… Đây sẽ là một lợi thế để các sinh viên có cơ hội thành công nhiều 

hơn trong ứng tuyển vào làm việc tại các ngân hàng thương mại. 
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8. TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐỐI VỚI 

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 

ThS. Võ Thị Kim Ngân – UFM 

Tóm tắt: 

Ngân hàng được coi là mạch máu của nền kinh tế quốc gia, vì vậy, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, nhất là 

thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Ảnh hưởng từ cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm 

thay đổi rất lớn trong hoạt động của ngân hàng trên tất cả các phương diện. Với sự 

phát triển không ngừng của công nghệ hiện đại, ngân hàng nào nắm bắt được xu hướng 

thời đại công nghệ số trước và phát triển phù hợp theo xu thế đó sẽ tiến lên trước. Bài 

viết phân tích những thực trạng nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng dưới tác 

động của cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó đưa ra các khuyến nghị cho ngân hàng 

cùng với sự hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành khác nhằm giúp nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực để có thể đáp ứng được với thuận lợi từ cuộc cách mạng công nghiệp 

lần 4 mang lại trong hoạt động ngân hàng. 

Từ khóa: nguồn nhân lực, ngân hàng, công nghệ 

1. Tổng quan cách mạng công nghiệp 4.0 

1.1 Giới thiệu 

Cách mạng công nghiệp là khái niệm về cuộc cách mạng liên quan chủ yếu đến 

sản xuất; đi cùng với nó là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, kĩ 

thuật và công nghệ. Nếu cuộc cách mạng về khoa học – kỹ thuật, về khoa học và công 

nghệ thường được bắt nguồn từ các phát minh vĩ đại thì kết quả của cách mạng công 

nghiệp phải có cú “sốc”, có bước đột phá về xã hội, về kinh tế, về văn hóa... 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu vào đầu Thế kỉ 21, trên nền tảng của 

cách mạng công nghiệp lần thứ 3, được hình thành trên sự cải tiến của cuộc cách mạng 

số, với những công nghệ mới như in 3D, robot, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật 

(Internet of things - IoT), vật liệu mới..., đặc trưng là sự kết hợp các công nghệ giúp 

xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học. Đó là cuộc cách mạng 

của sự hội tụ ở đỉnh cao, sự tiết kiệm các nguồn lực ở mức tối ưu nhất từ trước tới nay. 

Khái niệm Industry 4.0 hay là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lần đầu tiên được 

đề cập trong bản Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao được chính phủ Đức 

thông qua vào năm 2012. Theo giáo sư Klaus Schwab, chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế 

giới, Industry 4.0 (tiếng Đức là Industrie 4.0) hay Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư 

(FIR), là một thuật ngữ bao gồm một loạt các công nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi 

dữ liệu và chế tạo. Cách mạng công nghiệp 4.0 được định nghĩa là “một cụm thuật ngữ 

cho các công nghệ và khái niệm của tổ chức trong chuỗi giá trị” đi cùng với các hệ 
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thống vật lý trong không gian ảo, Internet của vạn vật và Internet của các dịch vụ, cách 

mạng công nghiệp 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các nhà máy thông minh. 

Trong các nhà máy thông minh này, các hệ thống vật lý không gian ảo sẽ giám sát các 

quá trình vật lý, tạo ra một bản sao ảo của thế giới vật lý. Với Internet của vạn vật, các 

hệ thống vật lý không gian ảo này tương tác với nhau và với con người theo thời gian 

thực, và thông qua Internet của các dịch vụ thì người dùng sẽ được tham gia vào chuỗi 

giá trị thông qua việc sử dụng các dịch vụ này. 

 

Hình  1 Các cuộc cách mạng công nghiệp 

1.2 Bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0 là khai thác nguồn lực số. Cùng với 

thời gian, các cuộc cách mạng công nghiệp ra đời và khai thác các nguồn lực trong tự 

nhiên, xã hội, từ nguồn lực tài nguyên thiên nhiên (Đất, nước, hầm mỏ, rừng, biển…); 

năng lượng (Than, dầu, nước, gió, mắt trời, hạt nhân…); vốn (tiền, vàng, , chứng 

khoán…); đến là nguồn lực con người (lao động, dân số, tuổi, sức lao động, năng lực 

và trình độ học vấn, trình độ quản lí, trí tuệ…); và hiện nay là nguồn lực số. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên ba trụ cột chính: 

Một là nguồn dữ liệu lớn (Big data). Dữ liệu lớn được thể hiện ở cả ba bình 

diện: thời gian, không gian, đối tượng. Đã có rất nhiều kết quả thú vị, quan trọng dựa 

trên dữ liệu lớn. Hiện nay, thế giới đang đứng trước cơ hội và thách thức của việc dữ 

liệu qua biên giới.  

Thứ hai, trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence/AI). Trí tuệ nhân tạo được thể 

hiện trên nhiều bình diện, khía cạnh khác nhau như robot và camera nhận diện thông 

minh. Robot đã làm thay con người rất nhiều việc. Hiện robot bắt đầu chuyển trạng thái 
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tự sửa chữa cho nhau. Camera nhận diện thông minh không những chỉ tiếp nhận hình 

ảnh, còn truyền tải thông tin về trung tâm và nhận thông tin xử lí.  

Thứ ba là Internet kết nối vạn vật (Internet of things). Internet ngày càng trở 

thành một lực lượng vật chất quan trọng đối với mọi góc cạnh của cuộc sống. Đặc biệt, 

đó là năng lực xử lí thông tin hỏi đáp và tích hợp với các công nghệ khác. Ví dụ gắn 

GPS vào Internet hay thiết kế đồ họa trên Internet… 

2. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có tác động sâu rộng đến mọi ngành nghề 

và ngân hàng cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của cuộc cách mạng này. Trong 

tương lai, hệ quả rõ ràng nhất bởi tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực 

ngân hàng chính là các hệ thống ngân hàng truyền thống sẽ dần bị thay thế bởi các ngân 

hàng công nghệ hiện đại, cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi kênh phân phối sản 

phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống từ các chi nhánh, quầy giao dịch, ATM vật lý 

sang các kênh số hóa và từng bước trở thành ngân hàng số khi hầu hết các giao dịch 

ngân hàng được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua Internet. Đây là tác động 

mạnh mẽ và rõ nét nhất của cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực ngân hàng. Ứng 

dụng tiến bộ của công nghệ, đặc biệt là công nghệ tài chính đã hình thành nên những 

kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới như Internet Banking, Mobile 

Banking.... Nhờ công nghệ kỹ thuật số, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng có thể tích hợp 

được với nhiều sản phẩm, dịch vụ phụ trợ. Sự thay đổi này tạo thuận lợi cho khách hàng 

trong việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng, mang lại nhiều tiện ích và trải nghiệm thú vị 

cho khách hàng. 

Thay đổi mô hình kinh doanh, quy trình nghiệp vụ và phương thức quản trị nhờ 

sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence – AI). AI là một bước 

tiến đáng kể trong việc số hóa chuyển đổi các doanh nghiệp hiện đại. Hiện nay, trong 

lĩnh vực ngân hàng, AI đang được thử nghiệm để nhận dạng thời gian thực và ngăn 

chặn gian lận trong ngân hàng trực tuyến. Tương tự, AI  cũng được thử nghiệm trong 

các quy trình để xác định danh tính khách hàng, Robot cố vấn cũng phát triển theo thời 

gian để trở thành giải pháp AI thực sự. Với những tiến bộ đó, các ngân hàng có thể ứng 

dụng AI trong việc quản lý rủi ro, quản lý khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu ngân hàng được mở rộng và cải thiện. Đối với hệ thống 

ngân hàng, dữ liệu là tài sản lớn nhất, nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng. Bởi, dữ 

liệu không chỉ giúp nâng cao quản trị nội bộ mà còn giúp tăng lợi thế cạnh tranh, tối đa 
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hóa lợi nhuận, giúp ngân hàng phát triển đột phá và bền vững. Ngày nay, hầu hết các 

ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính khác đang nỗ lực tiếp cận theo hướng khai 

thác dữ liệu để đổi mới các dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng. Với những ưu việt 

của công nghệ Big Data về quy mô, tốc độ xử lý việc thu thập và phân tích dữ liệu của 

ngân hàng trở nên thuận tiện hơn, hỗ trợ ngân hàng đưa ra những quyết định đúng đắn 

và phù hợp. 

Rủi ro về bảo mật thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ 

cao trong lĩnh vực ngân hàng: Xu hướng tội phạm công nghệ đang chuyển dần từ tấn 

công cơ học sang khai thác các lỗ hổng về công nghệ và người dùng. Do đó, việc ứng 

dụng các thành tựu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo áp lực không nhỏ lên hạ 

tầng an ninh mạng của ngân hàng. 

3. Nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng dưới tác động của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 

Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với những đột phá về công nghệ, internet, kỹ 

thuật số… sẽ thay đổi hoàn toàn cách mà con người sống, làm việc, sản xuất; đặc biệt 

trong lĩnh vực lao động khi máy móc dần thay thế con người tự động hóa sẽ tác động 

sâu sắc đến lực lượng lao động, làm giảm số lượng việc làm, đặc biệt đối với lao động 

trình độ thấp và trung bình bởi sự thay thế của máy móc. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có tác động sâu rộng đến mọi ngành nghề 

và ngân hàng cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của cuộc cách mạng này. Trong 

tương lai, hệ quả rõ ràng nhất bởi tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực 

ngân hàng chính là các hệ thống ngân hàng truyền thống sẽ dần bị thay thế bởi các ngân 

hàng công nghệ hiện đại. Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam đang trong thời kỳ của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, vấn đề nguồn nhân lực được xem là khâu đột phá, phát triển nguồn nhân 

lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia. 

Chất lượng nguồn nhân lực không chỉ về trình độ nghiệp vụ ngân hàng mà còn 

là kiến thức, kỹ năng về vận hành và làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại. Vì vậy, ngân 

hàng gặp nhiều khó khăn trong việc bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ làm chủ công 

nghệ mới. Thêm vào đó, áp lực trong việc giữ nguồn nhân lực chất lượng cao gắn bó 

lâu dài với tổ chức trước làn sóng dịch chuyển nguồn nhân lực tài chính ngân hàng chất 

lượng cao đang ngày một gia tăng. 
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Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), nhu cầu đào tạo mới nhân 

lực ngành Tài chính ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020 của Việt Nam là trên 1,6 triệu 

người và đến năm 2020, tổng số nhân lực làm việc trong ngành Ngân hàng khoảng 

300.000 người. Những thách thức lớn và hiện hữu của ngành Ngân hàng trước cách 

mạng công nghiệp 4.0, là khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố quyết định 

đến sự thành công và cạnh tranh về nguồn lực chất lượng cao là yếu tố làm nên sự thành 

công trong hội nhập (Jan Smit, Stephan Kreutzer, Carolin Moeller & Malin Carlberg, 

2016). 

Những tiến bộ về kỹ thuật công nghệ đang làm thay đổi cấu trúc, phương thức 

hoạt động và cung cấp nhiều dịch vụ hiện đại của hệ thống ngân hàng, hình thành những 

sản phẩm dịch vụ tài chính mới như M-POS, Internet banking, Mobile Banking, công 

nghệ thẻ chip, ví điện tử…; tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ ngân 

hàng hiện đại và tiết kiệm được chi phí giao dịch. Tuy nhiên, nếu đặt sự phát triển nhanh 

chóng của cách mạng số trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN 

và tham gia hàng loạt Hiệp định thương mại tự do với luồng lao động nội - ngoại được 

dịch chuyển dễ dàng và cạnh tranh hơn, có thể thấy thách thức cho các lao động Việt 

trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng là rất lớn. Có thể thấy một số tác động của cách 

mạng công nghiệp 4.0 đến công tác phát triển nguồn nhân lực ngân hàng như sau: 

Tác động đến việc làm: Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực 

ngân hàng chính là xu hướng ngân hàng số ngày càng phát triển do đó rất cần nguồn 

lao động công nghệ thông tin để đáp ứng được xu hướng công nghệ số (Brett King, 

2017). Hệ thống ngân hàng truyền thống sẽ dần bị thay thế bởi các ngân hàng hiện đại, 

sự thu hẹp của các văn phòng giao dịch sẽ làm giảm một số vị trí việc làm tại ngân hàng 

như: giao dịch viên, bán lẻ… Thậm chí, một số nhóm nghề này có khả năng bị thay thế 

hoàn toàn bởi tự động hóa, robot... Điều này khiến cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực 

ngân hàng bị cắt giảm, khiến tình trạng nghỉ việc, thất nghiệp tăng. 

Tác động đến đào tạo nguồn nhân lực: Ngành Ngân hàng đang tồn tại tình 

trạng nguồn nhân lực “vừa thừa lại vừa thiếu”, trong đó, rất thiếu nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu gắn với ngân hàng và công nghệ. Theo Lê 

Thanh Tâm (Viện Ngân hàng - Tài chính, 2018), một trong những điểm yếu lớn của 

ngành Tài chính – Ngân hàng hiện nay là khan hiếm nghiêm trọng nguồn lực chất lượng 

cao trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu như chiến lược phát triển, quản trị rủi ro, đầu tư 

quốc tế, thanh toán quốc tế… và đặc biệt là các chuyên gia Tài chính – ngân hàng có 
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bằng cấp quốc tế. Theo khảo sát của IDG (2017), tại Việt Nam nhân lực sẵn sàng cho 

công nghệ số chưa cao, các chương trình đào tạo đại học thay đổi rất chậm so với xu 

thế. Theo Manpower Group, “ngành bán lẻ và tài chính chịu tác động rất lớn với 47% 

hoạt động mà nhân viên làm hàng ngày có thể được tự động hóa bằng công nghệ; đối 

với công việc kế toán, ghi sổ và xử lý dữ liệu khác, tỷ lệ này lên tới 86%”. Trong lĩnh 

vực ngân hàng, “máy móc có thể thay thế khoảng 30% công việc hiện có của nhân viên 

ngân hàng” (Bank Governance Leadership Network, 2018). 

Tác động đến chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài: Chất lượng nguồn nhân lực 

không chỉ là trình độ nghiệp vụ ngân hàng mà đi liền với đó là kỹ năng vận hành công 

nghệ số, tính tuân thủ về quy trình vận hành cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 

trong môi trường công nghệ thông tin. Tuy nhiên, để tuyển dụng được nguồn nhân lực 

này thì cần có chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài hấp dẫn. Về vấn đề này, các ngân hàng 

ngoại có lợi thế hơn các ngân hàng nội nhờ tiềm lực tài chính, môi trường làm việc và 

chế độ lương, thưởng, ưu đãi... 

Tác động đến chính sách tuyển dụng: Trước thực trạng lỏng lẻo trong bảo mật 

thông tin khách hàng và tình trạng cán bộ, nhân viên tiếp tay cho các vụ vi phạm những 

năm gần đây, các ngân hàng cần xem lại chính sách tuyển dụng và điều chỉnh một cách 

phù hợp; Cần khắt khe hơn về tính cách, đạo đức của ứng viên nhằm bảo mật thông tin 

một cách tuyệt đối. Các ngân hàng cũng nên ứng dụng các công cụ giúp kiểm định nhân 

cách của ứng viên trong quá trình tuyển dụng. Ngoài ra, những vị trí quản lý hoặc 

chuyên gia cấp cao cần có sự hỗ trợ của các công ty tư vấn tuyển dụng, nhằm giảm 

thiểu nguy cơ tuyển dụng những ứng viên không phù hợp trên phương diện này... 

Tác động đến việc vận hành hạ tầng công nghệ: Trước xu thế tự động hóa và 

trí tuệ nhân tạo, thị trường lao động trong ngành Ngân hàng sẽ thay đổi theo hướng 

giảm giao dịch viên, giao dịch chi nhánh… và gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao, 

giỏi cả chuyên môn nghiệp vụ tài chính, ngân hàng và công nghệ thông tin. Do vậy, để 

đáp ứng việc chuyển đổi theo mô hình công nghệ hiện đại, bên cạnh việc đầu tư vào cơ 

sở hạ tầng công nghệ, hầu hết ngân hàng tại Việt Nam đều đang có nhu cầu tuyển dụng 

nguồn nhân lực chất lượng cao để vận hành chính xác, hiệu quả hạ tầng này trong. Hiện 

nay, nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao còn ít so với nhu cầu của 

ngành, nhất là đội ngũ chuyên gia làm công tác an ninh thông tin. Chính sự thiếu hụt 

này dẫn đến công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cũng như quản lý, kiểm 

soát an toàn bảo mật không tương xứng với nhu cầu hoạt động của ngân hàng, không 
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đảm bảo an toàn bảo mật, dễ rơi vào tình trạng lúng túng, bị động trước những cuộc tấn 

công quy mô lớn, có tổ chức của tội phạm công nghệ cao 

4. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng 

Trên cơ sở thực trạng nguồn nhân lực ngành ngân hàng dưới sự tác động của 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm nâng cao chất lượng nhân lực để đáp ứng được 

nhu cầu và sự phát triển của công nghệ hiện đại các ngân hàng cần thực hiện đồng bộ 

một số giải pháp: 

Một  là, xây  dựng  chiến  lược đào tạo nguồn nhân lực: Để thực hiện  được 

điều  này,  thiết  nghĩ Ngân hàng nhà nước cần nghiên cứu xây dựng chiến  lược  

đào  tạo  nguồn nhân lực  chất  lượng  cao, dự  báo nguồn nhân lực trong từng thời 

kỳ để có kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo khung trên cơ sở chuẩn 

mực quốc tế; xây dựng bộ giáo trình chuẩn theo tiêu chuẩn ở những quốc gia phát 

triển có chỉnh sửa cho phù hợp trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam; chuẩn hóa đội 

ngũ giảng viên, cán bộ viên chức ngành ngân hàng...Các  trường  đào  tạo  nguồn 

nhân lực cho ngành ngân hàng cần xây  dựng  chỉ  tiêu  tuyển  sinh  phù hợp với nhu 

cầu thị trường, không nên đào tạo chạy theo số lượng mà bỏ qua đến chất lượng đào 

tạo, từ đó dẫn tình trạng cung lớn hơn cầu lao động. 

Hai là, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông đồng bộ: Nếu 

nền tảng thông tin không tốt, mạng internet thường xuyên gián đoạn thì khách hàng 

rất khó khăn khi tiếp cận các tiện ích từ các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại của 

ngân hàng, từ đó việc triển khai dịch vụ ngân hàng gặp vấn đề và ngân hàng rất khó 

tối ưu được hiệu quả kinh doanh của mình. Do đó, Chính phủ cần có chính sách phát 

triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông đồng bộ, ngoài ra cần đảm bảo an 

ninh mạng tài chính quốc gia, gia tăng tính bảo mật dữ liệu thông tin cho hệ thống 

ngân hàng nhằm ứng phó với những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm công 

nghệ cao. 

Ba là, hệ thống khen thưởng phải được quản trịmột cách cẩn thận, tỉ mỉ và 

không thiên vị. Nếu những tiêu chuẩn hoạt động được đặt quá cao, không thực tế 

cũng như những đánh giá hoạt, những động cơ khích lệ phải được xây dựng nhằm 

thúc đẩy việc hoàn thành các mục động cá nhân không chính xác và không được 

chứng minh cẩn thận thì sự bất mãn, bất bình với hệ thống này sẽ hủy hoạt bất kỳ 

những lợi ích tích cực nào. Những động cơ khích lệ phải được xây dựng nhằm thúc 

đẩy việc hoàn thành các mục tiêu hoạt động được nêu trong kế hoạch. Việc đánh 
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giá hoạt động dựa vào những yếu tố không liên quan tới chiến lược phát tín hiệu 

rằng kế hoạch là không hoàn hảo (vì những mục tiêu hoạt động quan trọng không 

được đưa vào) hay những hoạt động thực sự của cấp quản trị là những hoạt động 

không được nêu ra trong kế hoạch, Cần có chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, sử dụng 

thu hút nhân tài phục vụ cho sự phát triển lâu dài của ngân hàng. Đồng thời, các 

ngân hàng cần tăng cường đào tạo và đạo tào lại cán bộ đảm bảo đội ngũ cán bộ có 

đủ trình độ để vận hành và làm chủ công nghệ. Để làm được điều này, các ngân 

hàng thương mại có thể phối hợp với các tổ chức hoặc trung tâm đào tạo chuyên 

nghiệp nhằm cải thiện kỹ năng chuyên nghiệp của nhân viên ngay cả khi họ đang 

làm việc. 

Bốn là, đổi  mới  phương  pháp dạy  và  học,  tạo  môi  trường  học tập nghiên 

cứu lành mạnh cho sinh viên:  để  có  nguồn  nhân  lực  chất lượng  tốt  thì  đào  tạo 

nguồn  nhân lực từ ghế nhà trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho phát triển 

ngành ngân hàng, vì đây chính là nguồn  lực  cung  ứng  cho  ngành ngân  hàng, cần 

đầu tư hệ sinh thái phù hợp, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh cách 

mạng công nghiệp 4.0. Các chương trình giảng dạy cần thay đổi nhiều hơn để sẵn 

sàng cho nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu của ngành Ngân hàng, tránh việc 

chảy máu chất xám. Bên cạnh đó, cần chú trọng tới đào tạo liên ngành từ trong 

trường đại học như: công nghệ thông tin trong tài chính - ngân hàng, phân tích kinh 

doanh, công nghệ tài chính, thương mại điện tử, digital banking, quản trị công nghệ 

thông tin … Các trường đại học cũng cần thể hiện rõ vai trò của mình trong việc 

nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp, không nên đào tạo chạy theo 

số lượng mà bỏ qua đến chất lượng đào tạo, từ đó dẫn tình trạng cung lớn hơn cầu 

lao động. 

Cuối cùng, cần sự kết hợp 3 “nhà”: Nhà trường – Nhà khoa học – Nhà Doanh 

nghiệp trong đào tạo nhân lực phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện tại, chủ 

yếu là phía doanh nghiệp có nhu cầu gắn kết với nhà trường – nhà khoa học, còn 

nhà trường, nhất là các trường công lập, chỉ tập trung công tác đào tạo chứ chưa chủ 

động hợp tác với doanh nghiệp. Các trường đại học ở Việt Nam cần học tập, kinh 

nghiệm đào tạo của các trường đại học ở nước ngoài, trong việc xây dựng các trung 

tâm đổi mới sáng tạo gắn rất chặt với Doanh nghiệp. Nhờ những trung tâm đó, sinh 

viên được học tập ở môi trường rất thật; các Doanh nghiệp liên kết với các trường 

để tìm nguồn nhân lực tương lai. Hoạt động của trung tâm đổi mới sáng tạo ở trường 
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phải thiết thực và đi cùng với nhịp thở cuộc sống, thoát ly lý thuyết thuần tuý. Từ 

đây, cần xây dựng môi trường dạy và học mà phải gắn rất chặt với môi trường kinh 

doanh, với thực tiễn đặt hàng của xã hội ./.  
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9. CƠ HỘI NÀO CHO NHÂN SỰ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRONG NGÀNH 

NGÂN HÀNG 

TS. Nguyễn Gia Ninh –Ths. Hồ Thị Thu Hồng – Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt 

Cơ hội nghề nghiệp là một khái niệm được nghiên cứu rộng rãi trong quản trị 

nhân sự, tuy nhiên cơ hội nghề nghiệp của nhân sự các chuyên ngành quản trị kinh 

doanh và tài chính ngân hàng trong ngành ngân hàng vẫn ít được nghiên cứu đặc biệt 

trong điều kiện Việt Nam. Nghiên cứu này thực hiện với 46 đối tượng phỏng vấn là các 

nhân viên quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng đang làm việc tại các ngân hàng 

tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm đều đóng 

vai trò then chốt đối với cơ hội nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng nói chung và 

nhân viên quản trị kinh doanh nói riêng và không có sự khác biệt về cơ hội nghề nghiệp 

giữa nhân viên chuyên ngành quản trị kinh doanh và ngành tài chính ngân hàng khi 

làm việc tại ngân hàng. Các hàm ý và hướng nghiên cứu tương lai cũng được đề xuất. 

Từ khoá: Cơ hội nghề nghiệp; ngân hàng; kỹ năng; nhân sự quản trị kinh doanh. 

1. Đặt vấn đề 

Theo thống kê của website www.ub.com.vn được điều hành bởi UB Vietnam – 

một thành viên của Hiệp Hội Ngân Hàng Việt Nam, từ tháng 2/2020 các ngân hàng 

đang tuyển dụng hàng ngàn nhân sự cho vị trí mới, ví dụ các vị trí tuyển dụng phong 

phú từ các ngân hàng lớn như BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank và các ngân 

hàng nhỏ hơn ví dụ như SHB, MSB, VIB, SeaBank,… (Lam Duy, 2020). Các vị trí 

được tuyển dụng rất đa dạng từ các vị trí chuyên viên chính sách nhân sự, kế hoạch 

nhân sự, marketing số, chuyên viên hỗ trợ dự án, đến hoạch định chiến lược, chuyên 

viên tín dụng, chuyên viên tư vấn, … (Lam Duy, 2020). Bên cạnh đó, mức lương trong 

ngành ngân hàng được đánh giá là ở mức khá cao so với các ngành nghề khác trong xã 

hôi, ví dụ các ngân hàng lớn như Vietcombank hoặc Techcombank có khả năng trả trên 

30 triệu/tháng. Trung bình lương nhân viên là trên 20 triệu/tháng, và mức thấp cũng từ 

15-18 triệu cho nhân viên các ngân hàng nhỏ hơn như LienVietPostBank, SeABank, 

BacABank, Vietbank… (Quang Thắng, 2020). Điều này chứng tỏ có cơ hội rất lớn cho 

nhân sự các ngành nghề được tham gia vào ngành ngân hàng với cơ hội được hưởng 

mức lương cao. 

Song song câu chuyện cơ hội cho nhân sự tham gia vào ngành ngân hàng là câu 

chuyện nhân sự ngành kinh doanh. Phải nhận xét rằng ngành quản trị kinh doanh 

(QTKD) là một ngành thường đứng thứ hạng cao về số lượng hồ sơ nộp vào các trường 

đại học, tuy vậy một vấn đề nhức nhối đi theo đó là QTKD cũng là ngành đứng top đầu 
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về số lượng nhân sự thất nghiệp (Toplist.vn, 2018; Vnexpress, 2017). Điều này dẫn đến 

việc cơ hội cho nhân sự QTKD tham gia vào ngành ngân hàng là rất lớn, qua đó giúp 

giải bài toán thất nghiệp ngành QTKD và cơn khát nhân sự cho ngành ngân hàng. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu nhân sự QTKD có khai thác được cơ hội rộng 

mở trong ngành ngân hàng và tận dụng cơ hội làm việc đó để thăng tiến lâu dài trong 

ngành ngân hàng hay không? Kỹ năng nào cần thiết cho nhân sự QTKD để có được 

công việc bền vững với cơ hội thăng tiến lâu dài trong ngành ngân hàng? Mức lương 

có thể quan trọng, nhưng liệu nhân sự QTKD có trụ được lâu dài để hưởng mức lương 

đó thậm chí thăng tiến lên vị trí cao hơn để hưởng mức lương cao hơn trước tình trạng 

biến động nhân sự trong ngành ngân hàng là khá lớn (Quang Thắng, 2019).  

Để trả lời cho các câu hỏi trên cần các nghiên cứu liên quan. Tuy nhiên, hiện nay 

có rất ít nghiên cứu về cơ hội nghề nghiệp của nhân sự QTKD trong ngành ngân hàng 

để trả lời cho các câu hỏi bức thiết trên. Do đó nghiên cứu này được thực hiện nhằm 

xác định rõ các kỹ năng nào cần thiết cho nhân sự QTKD trong ngành ngân hàng và cơ 

hội nghề nghiệp của nhân sự QTKD trong ngành này. Từ đó đóng góp vào lý thuyết 

quản trị nhân sự cũng như cung cấp các thông tin thực tế hỗ trợ nhân sự QTKD có thể 

quyết định đúng đắn việc có nên làm việc trong ngành ngân hàng hay không, và nếu 

quyết định làm việc trong ngành ngân hàng thì các kỹ năng nào nên rèn dũa nhằm có 

cơ hội thăng tiến lâu dài. Và nghiên cứu này cũng cung cấp thông tin cho các nhà quản 

trị ngân hàng về việc tuyển dụng nhân sự QTKD vào làm việc tại ngân hàng của họ 

cũng như các kỹ năng nào nên đào tạo nhân viên nói chung, đặc biệt là nhân sự QTKD 

nói riêng. 

2. Cơ sở lý thuyết  

2.1 Cơ hội nghề nghiệp (Career Opportunities) 

Cơ hội nghề nghiệp được định nghĩa là sự nhận thức chung của nhân viên rằng 

có các các công việc hoặc vị trí phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp và sở thích của họ 

trong công ty (Kraimer, Seibert, Wayne, Liden, & Bravo, 2011). Nói cách khác, cơ hội 

nghề nghiệp là mức độ mà nhân viên nhận thấy rằng có các cơ hội nghề nghiệp trong 

công ty mà họ có thể vươn tới trong tương lai.  

Nhìn chung, cơ hội nghề nghiệp được xem là một khái niệm tích cực trong các 

nghiên cứu trước đây, ví dụ theo các nghiên cứu của Hoonakker (2008) thì các cá nhân 

có nhận thức cơ hội nghề nghiệp cao sẽ có xu hướng kiệt quệ về cảm xúc thấp và qua 

đó ý định chuyển việc thấp (Ninh, 2014). Ngoài ra, cơ hội nghề nghiệp còn được nghiên 
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cứu nhiều trong các nghiên cứu về quản trị nhân sự như là một yếu tố dẫn đến sự thỏa 

mãn trong công việc (Rani & Mariappan, 2011) và sự gắn kết với tổ chức (Chow, 1994) 

nói chung. Tuy nhiên, các nghiên cứu về cơ hội nghề nghiệp trong ngành ngân hàng 

cũng như các nghiên cứu được tiến hành nhằm xem xét tác động của các yếu tố kỹ năng 

lên cơ hội nghề nghiệp trong ngành ngân hàng nhìn chung vẫn còn rất hạn chế. 

2.2 Kỹ năng kỹ thuật và cơ hội nghề nghiệp 

Kỹ năng kỹ thuật liên quan đến các kiến thức tích lũy được cũng như khả năng 

ứng dụng các kiến thức này vào các công việc và là tiền đề quan trọng để thực hiện các 

công việc một cách chính xác và hoàn thiện (Awayiga, Onumah, và Tsamenyi, 2010). Các 

kỹ năng này có thể được định nghĩa tương đối khác nhau nhưng nhìn chung đó là sự hiểu biết 

về kinh doanh và các kiến thức cần thiết đối với chuyên ngành. Các kỹ năng này còn bao gồm 

các kỹ năng tính toán, sử dụng phần mềm và khả năng sử dụng các máy tính (Ayoubi và cộng 

sự, 2017).  

Đối với nhân sự ngành QTKD, điểm yếu cốt lõi của họ khi tham gia vào ngành 

ngân hàng đó là các kiến thức chuyên ngành về tài chính và ngân hàng. Tuy họ có thể 

học tập một số môn ví dụ như Tài chính doanh nghiệp nhưng nhìn chung đa phần kiến 

thức của họ không sâu về tài chính ngân hàng so với nhân sự tài chính ngân hàng thật 

sự. Bên cạnh đó nhân sự QTKD cũng như thiếu kiến thức thực tế về tài chính ngân hàng 

và các nghiệp vụ trong ngành ngân hàng. Tương tự, các nhân sự tốt nghiệp ngành tài 

chính ngân hàng cũng gặp một số khó khăn về kiến thức thực tế khi áp dụng kiến thức 

sách vở vào môi trường thực hành thực tế cũng như các nghiệp vụ thực tế. Vì vậy có 

thể thấy các nhân sự, đặc biệt là nhân sự QTKD có thể sẽ gặp nhiều khó khăn về kiến 

thức kỹ thuật khi làm việc trong ngành ngân hàng. Ngoài ra, theo Hossain (2020), các 

kiến thức kỹ thuật có tác động đến khả năng được tuyển dụng của các nhân viên kinh 

doanh khi ra trường. Điều này chứng tỏ kiến thức kỹ thuật rất quan trọng cho tương lai 

các nhân sự nói chung và nhân sự QTKD nói riêng. Vì vậy, nghiên cứu đưa ra giả 

thuyết: 

H1: Kỹ năng kỹ thuật có mối quan hệ cùng chiều với cơ hội nghề nghiệp 

2.3 Kỹ năng mềm và cơ hội nghề nghiệp 

Nhiều nghiên cứu đã cho rằng kỹ năng kỹ thuật là chưa đủ để có công việc tốt 

trong lĩnh vực kinh doanh (Jackling and DeLange, 2009). Điều này cũng phổ biến trong 

điều kiện Việt Nam khi rất nhiều tác giả kêu gọi phải bồi dưỡng kỹ năng mềm để có 

được công việc tốt (Khánh Ly, 2017). Các kỹ năng ví dụ như giao tiếp, truyền thông, 
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thương lượng và đàm phán từ lâu đã được xem như các thành phần không thể thiếu đối 

với sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Được xem như một lĩnh vực kinh doanh 

đặc thù, ngành ngân hàng thường đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao, do đó yêu cầu 

thông tin phải chính xác tránh việc bị sai nhiễu khi truyền tin. Bên cạnh đó, các áp lực 

từ chỉ tiêu doanh số và các áp lực từ khách hàng đều đòi hỏi các kỹ năng mềm chịu 

được áp lực và thương lượng đàm phán với khách hàng. Do vậy, nghiên cứu đưa ra đề 

xuất: 

H2: Kỹ năng mềm có mối quan hệ cùng chiều với cơ hội nghề nghiệp 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1 Các thang đo 

Thang đo của kỹ năng kỹ thuật được điều chỉnh từ các nghiên cứu trước cho phù 

hợp với điều kiện Việt Nam, ví dụ như nghiên cứu của Andrews và Higson (2008), bao 

gồm các biến quan sát như kiến thức chuyên môn, khả năng hoàn thành công việc đúng 

hạn và khả năng sử dụng các phần mềm cần thiết trong công việc. 

Thang đo kỹ năng mềm được điều chỉnh từ thang đo sử dụng trong nghiên cứu 

của Hossain (2020) gồm ba biến liên quan đến các kỹ năng giao tiếp truyền thông và 

thương lượng. 

Thang đo cơ hội nghề nghiệp được điều chỉnh từ nghiên cứu của Hill & ctg 

(2004) đã điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện Việt Nam bao gồm 3 biến quan sát. 

3.2 Mô tả mẫu 

Bảng câu hỏi được phát cho các nhân viên ngân hàng bằng phương pháp lấy mẫu 

thuận tiện thông qua bảng câu hỏi sử dụng Google Form. Theo đó, 60 bảng câu hỏi 

hoàn chỉnh đã được thu thập. Sau khi loại bỏ các bảng câu hỏi không hợp lệ hoặc bao 

gồm các nhân viên các ngành khác ngoài ngành tài chính, ngân hàng và QTKD, ví dụ 

như ngành IT hoặc kỹ sư môi trường, 46 bảng câu hỏi được sử dụng cho các phân tích 

mô hình hồi quy tiếp theo. Trong mẫu này: 

- Về ngành học: có 16 đối tượng phỏng vấn tốt nghiệp chuyên ngành QTKD và 

30 đối tượng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, ngân hàng. 

- Về chức vụ có 33 nhân viên và 13 là quản lý. 

- Về giới tính có 32 nữ và 14 nam. 

- Trình độ có 32 trình độ đại học, 7 cao đẳng và 7 sau đại học. 
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4. Kết quả nghiên cứu 

Smart PLS 2.0 được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. 

Cỡ mẫu trong nghiên cứu là 46 có thể đảm bảo độ tin cậy khi tính toán bằng SmartPLS. 

Thật vậy, theo Hair và cộng sự (2010) thì quy tắc 5:1 tính theo số biến quan sát vẫn 

được đảm bảo cho nghiên cứu này. Bên cạnh đó, PLS-SEM được khuyến nghị sử dụng 

với cỡ mẫu nhỏ như cỡ mẫu của nghiên cứu này và cỡ mẫu của nghiên cứu này được 

xem là đáp ứng được yêu cầu của cỡ mẫu tối thiểu cho PLS-SEM (Hair và cộng sự, 

2011; Urbach & Ahlemann, 2010). Do đó, cỡ mẫu sử dụng trong nghiên cứu này đạt 

yêu cầu và PLS-SEM sẽ được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường và mô hình cấu 

trúc. 

4.1  Đánh giá mô hình đo lường 

Việc đánh giá mô hình đo lường sẽ bao gồm việc đánh giá tính nhất quán nội bộ, 

kiểm tra độ giá trị hội tụ và độ giá trị phân biệt (Hair và cộng sự, 2019). Tính nhất quán 

nội bộ (internal consistency) được đánh giá bằng chỉ số composite reliability và 

Cronbach’s Alpha. Bảng 1 cho thấy các chỉ số CR và Crobach’s alpha rất cao (>0.8) 

chứng tỏ tính nhất quán nội bộ cao của các thang đo (Hulland, 1999). Bên cạnh đó, độ 

giá trị hội tụ được đo bằng mức độ một khái niệm có thể giải thích phương sai của các 

biến quan sát của nó. Để đo giá trị hội tụ, AVE được sử dụng trong đó AVE lớn hơn 

0.5 cho thấy một cấu trúc khái niệm có thể giải thích ít nhất 50% phương sai của các 

biến của nó (Hair và cộng sự, 2010). Bảng 1 cho thấy các giá trị CR, Cronbach’s Alpha, 

AVE đều đạt yêu cầu chứng tỏ giá trị hội tụ của các thang đo. 

Ngoài ra chúng ta cũng cần phải đánh giá độ giá trị phân biệt của các thang đo. 

Các thang đo được xem là đạt được độ giá trị phân biệt khi căn bậc hai của AVE của 

mỗi cấu trúc khái niệm phải lớn hơn tương quan của nó với bất kỳ cấu trúc nào khác 

(Fornell and Larcker, 1981). Bảng 2 chứng tỏ rằng các cấu trúc đạt được độ giá trị phân 

biệt.  

Bảng 1. Mô hình đo lường và đánh giá độ giá trị 

Khái niệm     

Factor 

Loading CR 

Cronbach's 

Alpha AVE 

KỸ 

NĂNG 

KỸ 

THUẬT KYTHUAT1 

Kiến thức chuyên môn kỹ 

thuật đáp ứng yêu cầu công 

việc 
0.865 0.9256 0.8797 0.8061 
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  KYTHUAT2 

Khả năng hoàn thành công 

việc với độ chính xác cao và 

trong khung thời gian quy 

định  0.923       

  KYTHUAT3 

Hiệu quả sử dụng phần mềm 

/ ứng dụng được yêu cầu  0.766       

KỸ 

NĂNG 

MỀM KNMEM1 

Kỹ năng giao tiếp (cả về khả 

năng nói và viết) 
0.859 0.9218 0.8748 0.7972 

  KNMEM2 

Kỹ năng về đàm phán và giao 

tiếp  0.918       

  KNMEM3 

Kỹ năng về giải quyết vấn đề 

kết hợp với khả năng lãnh 

đạo  0.9       

CƠ HỘI 

NGHỀ 

NGHIỆP CHNN1 

Sự lạc quan về tương lai ở 

công ty 
0.909 0.8893 0.8132 0.7292 

  CHNN2 

Niềm lạc quan về sự thăng 

tiến trong công ty 0.938       

  CHNN3 

Người quản lý tạo điều kiện 

để có cơ hội thăng tiến 0.843       

Note(s): *AVE 5 average variance extracted; CR 5 composite reliability 
   

Bảng 2. Độ giá trị phân biệt 

               CHNN 

KY NANG 

MEM KY THUAT 

       CHNN 0.89783 
  

KY NANG MEM 0.6323 0.89286 
 

   KY THUAT 0.631 0.7428 0.85393 

Note(s): *Chữ in nghiêng hàng xéo biểu thị căn bậc hai của AVE 

4.2  Đánh giá mô hình cấu trúc 

Trước khi đánh giá mô hình cấu trúc, đa cộng tuyến được kiểm tra. Theo đó, 

SPSS được sử dụng để kiểm tra đa cộng tuyến. Với tolerance values của các biến lớn 
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hơn 0.2 và VIF nhỏ hơn 5 (Bảng 3), chứng tỏ không có hiện tượng đa cộng tuyến đáng 

kể xảy ra trong mô hình (Hair và cộng sự, 2010). 

Các kết quả của mô hình cấu trúc được mô tả trong Bảng 4 với các giá trị β và 

giá trị t-value. Nhằm đánh giá tính đầy đủ của mô hình, các giá trị β và R square được 

sử dụng để đánh giá. Đầu tiên, giá trị β của các đường dẫn phải có giá trị lớn hơn 0.2 

(Chin, 1998). Bảng 4 cho thấy các β đều hơn hơn giá trị 0.2. Ngoài ra, giá trị R square 

của biến cơ hội nghề nghiệp khá cao ở mức 0.458 chứng tỏ mô hình đạt giá trị phù hợp 

ở mức trung bình (Chin, 1998). Kết quả của mô hình cấu trúc ở bảng 4 cho thấy các giả 

thuyết H1 và H2 đều được hỗ trợ ở mức p<0.05 chứng tỏ rằng các kỹ năng kỹ thuật và 

kỹ năng mềm đều tác động đáng kể đến cơ hội nghề nghiệp ở ngành ngân hàng. 

Bảng 3. Kiểm tra đa cộng tuyến 

  Collinearity Statistics 

  Tolerance VIF 

kythuat 0.460 2.175 

knmem 0.460 2.175 

a. Dependent Variable: CHNN 

Bảng 4. Kiểm định giả thuyết 

  
Coeficient t-value Kết quả 

H1 

KYTHUAT -> 

CHNN 0.365 2.294 Hỗ trợ 

H2 

KYNANGMEM -> 

CHNN 0.36 2.3 Hỗ trợ 

R square CHNN 0.458 
  

Ghi chú: KYHUAT: Kỹ năng kỹ thuật; KYNANGMEM: Kỹ năng mềm; 

CHNN: Cơ hội nghề nghiệp 

4.3 Cơ hội nghề nghiệp và kỹ năng của nhân sự ngành QTKD và nhân viên tốt 

nghiệp ngành tài chính ngân hàng. 

4.3.1 So sánh cơ hội nghề nghiệp của nhân sự QTKD và ngân hàng. 
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Kiểm định t đã được thực hiện để đo lường sự khác nhau về cơ hội nghề nghiệp 

của nhân sự QTKD (các nhân viên tốt nghiệp ngành QTKD từ các trường đại học) và 

các nhân viên học ngành tài chính ngân hàng. Kết quả ở Bảng 5 cho thấy không có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê về cơ hội nghề nghiệp của nhân sự QTKD và nhân viên 

tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng trong các ngân hàng. 

Bảng 5: Kiểm định t – cơ hội nghề nghiệp 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CH

NN 

Equal 

variances 

assumed 

.006 .938 -.152 44 .880 -.05139 .33848 -.73354 .63076 

Equal 

variances 

not assumed 

    -.150 29.872 .882 -.05139 .34195 -.74987 .64709 

 

  4.3.2 So sánh kỹ năng kỹ thuật giữa nhân sự QTKD và ngân hàng 

Kiểm định t đã được thực hiện để đo sự khác nhau về kỹ năng kỹ thuật của nhân 

sự QTKD và các nhân viên học ngành tài chính, ngân hàng. Kết quả ở Bảng 6 cho thấy 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kỹ năng kỹ thuật của nhân sự QTKD và 

nhân viên tốt nghiệp ngành tài chính, ngân hàng trong các ngân hàng. 

Bảng 6: Kiểm định t cho biến kỹ năng kỹ thuật 

  

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
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Differe

nce 
Lower Upper 

kythuat 

Equal 

variances 

assumed 

1.124 0.295 -1.34 44 0.187 -0.364 0.2716 -0.911 0.1834 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -1.192 22.514 0.246 -0.364 0.3052 -0.996 0.2682 

4.3.3 So sánh kỹ năng mềm giữa nhân sự QTKD và ngân hàng 

Kiểm định t đã được thực hiện để đo sự khác nhau về kỹ năng kỹ thuật của nhân 

sự QTKD và các nhân viên học ngành tài chính ngân hàng. Kết quả ở Bảng 7 cho thấy 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kỹ năng mềm của nhân sự QTKD và nhân 

viên học ngành tài chính, ngân hàng trong các ngân hàng. 

Bảng 7: Kiểm định t cho biến kỹ năng mềm 

  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

knmem Equal 

variances 

assumed 

.024 .878 -1.687 44 .099 -.42639 .25272 -.93571 .08293 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -1.627 27.751 .115 -.42639 .26214 -.96357 .11080 

5. Thảo luận và kết luận 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm đều rất 

quan trọng cho sự thành công của cả nhân sự QTKD (các nhân viên tốt nghiệp ngành 

QTKD từ các trường đại học) và các nhân viên tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng 
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trong bối cảnh làm việc tại ngân hàng. Đối với kiến thức kỹ thuật thì các kiến thức 

chuyên môn đào tạo về chuyên ngành là rất cần thiết đi đôi với các kỹ năng sử dụng 

các phần mềm cũng như các kỹ năng giải quyết hoàn thành công việc với độ chính xác 

cao trong thời gian quy định. Với xuất phát điểm là tốt nghiệp ngành QTKD và còn 

thiếu kiến thức về tài chính ngân hàng, các nhân sự QTKD cần phải nỗ lực trau dồi kiến 

thức và kinh nghiệm từ những người đi trước, tham gia các khóa đào tạo chuyên môn 

cũng như tìm hiểu các kiến thức từ nhiều nguồn như internet, các hội nghị, các trường 

đại học nhằm theo kịp những nhân viên ngân hàng và đảm bảo công việc lâu dài và 

thành công. 

Bên cạnh đó các kỹ năng mềm cũng quan trọng không kém trong việc tạo cơ hội 

thăng tiến lâu dài cho các nhân viên ngân hàng. Các kỹ năng giao tiếp thương lượng 

đàm phán, giải quyết vấn đề với phương hướng lãnh đạo sẽ là các giá trị tạo sự khác 

biệt để nhân viên bứt phá nắm lấy cơ hội thăng tiến trong tương lai. 

Bên cạnh đó một phát hiện thú vị là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về 

cơ hội nghề nghiệp, kỹ năng kỹ thuật, và kỹ năng mềm giữa các nhân viên chuyên 

ngành QTKD và nhân viên chuyên ngành tài chính, ngân hàng. Đây là điểm nhấn chứng 

tỏ khả năng cơ hội nghề nghiệp sẽ rộng mở với nhân sự QTKD trong ngành ngân hàng 

với các cơ hội đầy hứa hẹn. Điều này có thể được giải thích là do đa số các nhân viên 

được khảo sát đều làm việc từ 1 năm trở lên (37/46). Điều này dẫn đến việc các nhân 

viên phải tự trau dồi kiến thức kỹ năng để có thể bám trụ lại ngành ngân hàng vốn là 

một ngành nhiều thử thách. Từ đó, các nhân viên nào dù tốt nghiệp QTKD hay tài chính, 

ngân hàng một khi đã làm việc, nỗ lực và bám trụ lại được thì họ đều có khả năng hoàn 

thành công việc, khả năng chuyên môn, khả năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, đàm phán 

với khách hàng để duy trì và phát triển công việc. Ở đây cần phải nhấn mạnh lại là xuất 

phát điểm nhân sự QTKD có thể thấp hơn về chuyên môn nhưng nhìn chung từ thực tế 

cho thấy họ đã lấy khiếm khuyết làm động lực và vươn lên thành công với cơ hội nghề 

nghiệp ngang bằng với những nhân viên tài chính ngân hàng truyền thống. Như vậy, cơ 

hội nghề nghiệp của nhân sự QTKD trong lĩnh vực ngân hàng là triển vọng nếu họ biết 

nỗ lực. 

6. Hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai 

Cũng như những nghiên cứu khác, nghiên cứu này có những hạn chế nhất định. 

Thứ nhất, nghiên cứu này được thực hiện lấy mẫu thuận tiện nên khả năng tổng quát 

không cao. Thứ hai, cỡ mẫu 46 tuy đáp ứng được yêu cầu phân tích nhưng là cỡ mẫu 
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khá nhỏ. Do đó, các nghiên cứu trong tương lai có thể thực hiện với các cỡ mẫu lớn 

hơn và thực hiện các phương pháp lấy mẫu xác suất để kết quả được tổng quát hóa tốt 

hơn. 
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10. CÁC THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH 

NGÂN HÀNG 

TS. Phạm Thị Ngọc Mai – Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt 

Trong bối cảnh cạnh tranh, nguồn nhân lực được xem là vốn quý của các ngân 

hàng bởi đó là nguồn lực duy nhất không thể sao chép. Đó cũng là nguồn lực cơ bản 

để phát triển các nguồn lực còn lại của tổ chức. Mặc dù vậy, hiện các ngân hàng phải 

đối mặt với nhiều thách thức trong quản lý nguồn nhân lực đặc biệt là công tác đào tạo 

và và giữ chân nhân tài. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm làm rõ các thách thức 

trong công tác quản lý nguồn nhân lực và tìm ra lời giải cho bài toán nhân lực tại các 

ngân hàng Việt Nam. 

Từ khóa: Quản lý nguồn nhân lực, đào tạo, giữ chân nhân tài. 

1. Giới thiệu 

Nguồn nhân lực được xem như một tài sản quý giá để đạt được lợi thế cạnh tranh 

trong ngành ngân hàng. Vì vậy, chức năng cốt lõi của quản lý nguồn nhân lực trong 

ngành ngân hàng là tạo điều kiện cải thiện hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân viên. 

Nghiên cứu này là một nỗ lực nhằm xác định và thảo luận về thách thức trong quản lý 

nguồn nhân lực của ngành ngân hàng Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng 

kết các tài liệu thứ cấp liên quan đến công tác nhân sự trong ngành ngân hàng ở Việt 

Nam, đặc biệt tập trung vào các chức năng cốt lõi của quản lý nguồn nhân lực bao gồm 

tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm chỉ rõ những 

thách thức và thảo luận các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực của 

các ngân hàng.  

2. Quản lý nguồn nhân lực và vai trò của quản lý nguồn nhân lực trong ngành 

ngân hàng 

Quản lý nguồn nhân lực bao gồm các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức điều hành, 

phát triển con người trong tổ chức. Nói cách khác, quản lý nguồn nhân lực được biết 

đến như kim chỉ nam để xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự thành thạo và phù hợp 

với tổ chức. Theo đó, mỗi nhân viên phải được lựa chọn, tuyển dụng, đào tạo và quản 

lý một cách hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức (Lim và cộng sự, 2012). 

Vareta (2010) định nghĩa quản lý nguồn nhân lực là quá trình xây dựng một hệ thống 

quản lý để đảm bảo số lượng và chất lượng cho đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu của 

ngân hàng. Có thể nói, quản lý nguồn nhân lực là một quá trình quan trọng để thu hút, 

phát triển, duy trì nguồn nhân lực trong ranh giới của việc thực hiện các mục tiêu của 

ngân hàng và mục tiêu của nhân viên. 
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Nhiều nghiên cứu khẳng định rằng sự thành công hay thất bại của hầu hết các tổ 

chức phụ thuộc vào sự cạnh tranh về nguồn nhân lực (Claudia, 2007). Một số học giả 

cho rằng, quản lý con người khó hơn quản lý nguồn vốn, công nghệ và những điểm yếu 

của một tổ chức liên quan nhiều đến những điểm yếu trong công tác quản lý nguồn 

nhân lực (Sabah Alorfi, 2012). Do đó, ngày nay quản lý nguồn nhân lực đã trở nên có 

ý nghĩa chiến lược cả về mặt học thuật và thực tiễn. Trên thực tế, nguồn nhân lực là 

trung tâm của các hoạt động của tổ chức bởi vì theo Khatri (1999), con người là một 

trong những yếu tố quan trọng giúp cho một tổ chức đạt được sự linh hoạt, ổn định và 

có khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh. Các đối thủ cạnh tranh có thể sao 

chép các tài nguyên khác, chẳng hạn như hệ thống, công nghệ và vốn nhưng nguồn 

nhân lực là duy nhất. Vì vậy, quản lý nguồn nhân lực để phát triển và duy trì đội ngũ 

nhân sự lớn mạnh về mọi mặt được xem là hoạt động quan trọng của các ngân hàng. 

2. Những nỗ lực của các ngân hàng trong vấn đề quản lý nguồn nhân lực 

Việt Nam hiện có 49 ngân hàng, trong đó có 4 ngân hàng 100% vốn nhà nước, 

31 ngân hàng thương mại cổ phần, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 2 ngân hàng 

chính sách, 1 ngân hàng hợp tác xã và 2 ngân hàng liên doanh.  Trải qua 4 thời kỳ phát 

triển kể từ thời điểm 1951 đến nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã gặt hái nhiều thành 

tựu to lớn, góp phần cải thiện kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh. 

Điều này có được một phần quan trọng là do các ngân hàng đã nỗ lực không ngừng 

trong công tác quản lý nguồn nhân lực.  

Về công tác tuyển dụng 

      Đổi mới chính sách tuyển dụng theo hướng trẻ hóa đội ngũ nhân sự là một trong 

những điểm mới trong công tác nhân sự của các ngân hàng. Kết quả cho thấy, nhiều 

ngân hàng điển hình như ngân hàng Quốc tế (VIB) có đến gần 80% nhân viên dưới 30 

tuổi. Lực lượng lao động trẻ chính là nhân sự nòng cốt của hầu hết các ngân hàng. Ngoài 

độ tuổi, các ngân hàng cũng chú trọng lựa chọn các ứng viên có chuyên môn phù hợp. 

Các ngân hàng như ngân hàng Quốc tế (VIB), Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt 

Nam (BIDV), ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)…đều ưu tiên lựa 

chọn các sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành ngân hàng, tài chính, ngoại thương, 

công nghệ thông tin. 

Hơn nữa, nhiều ngân hàng cũng đang áp dụng các phương pháp mới trong tuyển 

dụng. Các hình thức linh hoạt hơn cho phép tuyển dụng thêm nhiều nhân sự tài năng 

trong ngành ngân hàng. Đó có thể là những công việc bán thời gian, thời vụ hoặc cộng 
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tác viên ngân hàng thay vì làm toàn thời gian như ngân hàng Á Châu (ACB) đã ký hợp 

đồng hợp tác làm việc bán thời gian cho các chuyên gia, nhân viên tài năng trong và 

ngoài nước nhằm tận dụng kiến thức và phát huy kiến thức, kinh nghiệm đáp ứng nhu 

cầu lao động. Những nhân viên này luôn được tạo cơ hội để trở thành người đóng góp 

có giá trị cho tổ chức. Điều này sẽ giúp các nhân viên dần thay đổi hành vi và thái độ 

chuyên nghiệp hơn để thành công trong công việc. Những nhân viên có thành tích cao 

sẽ có nhiều cơ hội hơn để trở thành những nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo. Đó cũng chính 

là phương án dự phòng cho các vị trí điều hành mà các nhà tuyển dụng có thể cân nhắc 

nhằm tránh tình trạng thiếu hụt nhân sự. 

Công tác đào tạo 

Để đào tạo nhân sự chủ chốt và đội ngũ tiềm năng, nhiều ngân hàng đang áp 

dụng các chính sách đào tạo khác nhau nhằm theo đuổi chính sách nhân sự dài hạn cho 

mục tiêu phát triển bền vững như ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 

thường thuê các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp tổ chức các khóa học cho nhân viên. 

Ngân hàng Đông Á (DongAbank) lại chú trọng triển khai các khóa học tại chỗ, các 

khóa đào tạo nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng tại nước ngoài; các khóa thực tập tại các 

văn phòng ngân hàng. Trong quá trình này, các ngân hàng có thể phát triển đội ngũ 

nhân viên có đủ năng lực và thái độ làm việc chuyên nghiệp, từ đó bố trí nhân sự vào 

các vị trí phù hợp với năng lực cá nhân và định hướng phát triển của ngân hàng. Bên 

cạnh đó, các ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và ngân hàng Công Thương 

Việt Nam (Vietinbank) đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng các trường đào tạo 

ngân hàng cho riêng mình. Hiện Vietinbank có ba cơ sở đào tạo nghiệp vụ ngân hàng 

tại Hà Nội, Huế và Đồng Nai. Chỉ sau một năm hoạt động, các cơ sở này đã đào tạo 

được 300 giám đốc chi nhánh và 800 học viên tốt nghiệp cho ngân hàng. Trong quá 

trình đào tạo, các ngân hàng rất chú trọng trong việc lựa chọn đội ngũ giảng viên giàu 

kinh nghiệm phụ trách các khóa học trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các khóa đào 

tạo được thiết kế đa dạng phù hợp với từng đối tượng đào tạo, cùng với cơ sở vật chất 

hiện đại đã góp phần phát triển đội ngũ nhân viên tiềm năng, làm cơ sở cho công tác 

quy hoạch, đề bạt và bổ nhiệm vào các vị trí nhân sự quản lý khi các ngân hàng có nhu 

cầu trong tương lai. 

Về thu hút nhân tài 

Nhiều ngân hàng có xu hướng thu hút đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng bằng nhiều 

chính sách như tạo cơ hội cho sinh viên mới ra trường, mức lương cạnh tranh, ưu đãi 
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mua cổ phần, phúc lợi hấp dẫn, chương trình đào tạo chuyên nghiệp…Mặc dù các chính 

sách thu hút đầy hấp dẫn song không dễ dàng đối với các ứng viên muốn ứng tuyển 

trong lĩnh vực ngân hàng. Hầu hết các ngân hàng đều có sự sàng lọc rất khắt khe đối 

với những ứng viên cho vị trí “sáng giá”. Tại Viettinbank, các ứng viên phải trải qua 3 

vòng: sơ tuyển hồ sơ để lựa chọn ứng viên phù hợp cho vị trí; vòng thi viết chuyên môn, 

tiếng Anh, kiểm tra IQ, phỏng vấn để xác định sự tuân thủ của ứng viên, tính cam kết 

và khả năng gắn bó để phát triển đội ngũ nhân viên. Do đó, chỉ những ứng viên đủ tiêu 

chuẩn thực sự mới đủ khả năng bước qua cánh cửa việc làm rộng mở của các ngân 

hàng. 

Tại ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) chính sách tài trợ tài chính 

một phần hoặc toàn bộ học phí cho các khóa học sau đại học (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) đã 

được triển khai. Điều này sẽ tạo cơ hội cho nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn, 

đồng thời gia tăng tinh thần trách nhiệm và tính gắt kết của đội ngũ nhân sự đối với 

ngân hàng. Hoặc BIDV luôn đặt mục tiêu thu nhập của toàn thể cán bộ nhân viên năm 

sau phải cao hơn năm trước ít nhất 10%, chưa kể các khoản tiền thưởng từ lợi nhuận. 

Chính sách khen thưởng tại các ngân hàng luôn được triển khai như một cách thức ghi 

nhận sự đóng góp của từng cá nhân trong ngân hàng. 

3. Thách thức trong vấn đề quản lý nguồn nhân lực tại các ngân hàng 

Mặc dù đạt được những thành tựu trong công tác nhân sự, các ngân hàng tại Việt 

Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.  

Không phải tất cả nhân sự ngành ngân hàng đều có trình độ cao 

Theo Báo cáo thống kê của Vụ Tổ chức cán bộ, tính đến 6 tháng đầu năm 2019, 

toàn ngành Ngân hàng ước tính có 346.614 người, trong đó trình độ Tiến sĩ là 569 

người, chiếm 0,16%; Thạc sĩ là 20.286 người, chiếm 5,85%; Đại học là 263.927 người, 

chiếm 76,16%; Cao đẳng là 23.453 người, chiếm 6,77%; Trung cấp là 20.054 người, 

chiếm 5,79%; số còn lại (sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo) là 18.325 người, chiếm 5,29% 

(Chi, 2019). Như vậy, bên cạnh đội ngũ nhân lực có trình độ cao, ngành ngân hàng vẫn 

còn một lực lượng lao động chỉ có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo.   

Thiếu nguồn cung nhân sự có kỹ năng thực hành trong ngành ngân hàng 

Trong những năm 2020-2025, theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế 

(ILO), tổng số nhu cầu nhân lực làm việc trong ngành Ngân hàng của Việt Nam khoảng 

300.000 người (Phương, 2019). Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, các ngân hàng 

đang rất cần có một đội ngũ nhân lực chất lượng với trình độ chuyên môn và trình độ 
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nghiệp vụ ngân hàng tốt, có kiến thức am hiểu pháp luật cũng như được trang bị đầy đủ 

kỹ năng, kiến thức trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, mỗi năm có hàng nghìn sinh 

viên theo học ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán tốt nghiệp đại học trong 

nước và nước ngoài vẫn không thể lấp đầy ngay lập tức các vị trí thiếu hụt tại các ngân 

hàng. Nhìn chung, sinh viên đại học thường có kiến thức học tập tốt nhưng thiếu kỹ 

năng thực hành trong hoạt động ngân hàng. 

Khó khăn trong việc phát triển đội ngũ nhân sự có khả năng làm chủ công nghệ 

mới 

Không chỉ khó khăn về việc tìm kiếm nguồn cung nhân sự có kỹ năng thực hành 

phù hợp, ngành ngân hàng còn phải đối mặt với việc phát triển đội ngũ nhân sự có khả 

năng làm chủ công nghệ mới. Trong thời đại của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, chất 

lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng không chỉ đòi hỏi về trình độ nghiệp vụ ngân 

hàng mà còn là kiến thức, kỹ năng về vận hành và làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại 

(Thành, 2020). Có thể nói khoảng cách kỹ năng trong ngành ngân hàng liên tục bị nới 

rộng. Vào năm 2016, một cuộc khảo sát của PwC cho thấy 70% CEO của ngành dịch 

vụ ngân hàng coi sự sẵn có của các kỹ năng tiếp cận công nghệ chính là mối đe dọa đối 

với tăng trưởng của ngành. Sự phát triển của các kỹ thuật số và vai trò mới của khoa 

học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành ngân hàng ngày càng trở nên quan 

trọng. Tuy nhiên, thật không may là hiện không có đủ nguồn cung nhân sự về công 

nghệ khoa học dữ liệu thành thạo về tài chính ngân hàng. Trong một nghiên cứu về dịch 

vụ Tài chính và Công nghệ thông tin năm 2016 của trung tâm dữ liệu cung cấp giải 

pháp Peak 10 (nay là Flexential) đã phát hiện ra rằng mặc dù các tổ chức tài chính ngân 

hàng đã phát triển được đội ngũ nhân sự với khả năng tiếp cận công nghệ mới, song có 

đến 76 trong 152 nhà quản trị ngân hàng được hỏi, cho biết là "khó" hoặc "rất khó" để 

lấp lỗ hổng nhân sự trong lĩnh vực này.  

Bảng:  Đánh giá khả năng tuyển dụng nhân sự có trình độ về khoa học công nghệ 

hiện đại 

Đánh giá Rất khó Khó Bình thường Dễ Rất dễ Tổng 

Số người 14 62 58 12 6 152 

Tỷ lệ % 9% 41% 38% 8% 4% 100% 

(Nguồn: Theo Flexential: Data Center Solutions and Facilities, 2016, tại 

https://www.flexential.com/) 
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Tình trạng thiếu hụt các quản trị viên cấp trung, cấp cao 

Không chỉ là vấn đề thiếu những sinh viên tốt nghiệp thế hệ trẻ, ngành ngân hàng 

còn đang thiếu cả những nhà quản trị cấp trung, cấp cao. Cuộc khủng hoảng tài chính 

năm 2008 và những năm kinh tế thấp sau đó đã khiến nhiều người rời bỏ ngành dịch vụ 

tài chính, đồng nghĩa với việc ngày nay có ít chuyên gia cấp trung và cấp cao hơn trong 

thị trường việc làm ngành dịch vụ tài chính ngân hàng. Tuy nhiên, những nhà quản trị 

có kinh nghiệm trong lĩnh vực này hiện đang có nhu cầu gia nhập ngành tài chính ngân 

hàng do nền kinh tế đã được cải thiện và đang dần tăng trưởng trở lại. Song việc nhiều 

ngân hàng cùng lúc mở các chi nhánh, phòng giao dịch để phát triển quy mô lại khiến 

cho nhân sự cấp trung, cấp cao của ngành này trở nên ngày càng khan hiếm. Số liệu 

tuyển dụng nhân sự ngành ngân hàng tại web tuyển dụng của Vietnamworks.com trong 

những năm gần đây đã cho thấy sự săn đón quyết liệt của các ngân hàng đối với các vị 

trí quản lý cấp trung và cấp cao. 

Thách thức trong việc giữ chân nhân tài  

Áp lực trong việc giữ nguồn nhân lực chất lượng cao gắn bó lâu dài với tổ chức 

trước làn sóng dịch chuyển nguồn nhân lực tài chính ngân hàng chất lượng cao đang 

ngày một gia tăng (Thành, 2020). Với lợi thế cao hơn về cả các chính sách, chế độ đãi 

ngộ, nên các ngân hàng Việt Nam bị rơi vào tình trạng “chảy máu chất xám” khi mà 

các nhân sự tài năng đang có xu hướng lựa chọn các ngân hàng nước ngoài để cống 

hiến. Theo báo cáo của PricewaterhouseCoopers (PwC), chỉ 10% những nhân viên tài 

năng có quyết định làm việc lâu dài với một tổ chức. Nghiên cứu từ Hiệp hội Quản lý 

Nguồn nhân lực của Hoa Kỳ cho biết một tổ chức phải tốn trung bình 4,129 đô la để 

thuê người thay thế nếu không giữ được nhân viên, chi phí này không bao gồm chi phí 

cho thôi việc và đào tạo một nhân viên mới. Nói cách khác, điều này có nghĩa là nếu 

90% lực lượng lao động hàng năm của một ngân hành không gắn bó lâu dài thì con số 

chi phí cho việc tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới sẽ tăng lên đáng kể.  

Theo khảo sát gần đây của công ty tuyển dụng Navajos Group - nhà cung cấp giải pháp 

tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Việt Nam, 63,8% người được hỏi cho rằng việc giữ 

chân nhân viên là thách thức nhân sự hàng đầu trong nhiều ngành. Điều này cũng xảy 

ra trong lĩnh vực ngân hàng. Báo cáo khảo sát cũng chỉ ra rằng có đến 70% chuyên gia 

trong ngành ngân hàng sẽ rời bỏ tổ chức nếu môi trường làm việc không hấp dẫn. Trong 

khi đó, nếu ngân hàng có mức lương kém thì có 65% người được hỏi quyết định rời bỏ 

và tỷ lệ rời bỏ là 25% nếu nhân viên không có mối quan hệ đồng thuận với cấp trên. 
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Điều khiến nhân viên có ý định gắn bó với tổ chức đó là bản thân người lao động góp 

phần tạo dựng được giá trị cho tổ chức (87%), các chính sách động viên tinh thần (47%), 

đồng nghiệp thân thiện (46%), chế độ thù lao tốt (44%), giá trị văn hóa tổ chức mang 

lại cho nhân viên (39%), được cấp trên thấu hiểu và hỗ trợ công việc (36%) 

(Navigosgroup, 2017). Thực tế cho thấy, mỗi năm nhiều ngân hàng đã phải tuyển dụng 

hàng trăm người, một phần lớn trong số đó là để bù đắp cho những nhân sự đã bị các 

ngân hàng khác thu hút, thậm chí ở các vị trí cấp cao. Điều này là do nhiều nhân viên 

tài năng thường tìm kiếm những cơ hội mới với mức lương tốt, môi trường làm việc 

chuyên nghiệp hơn, đãi ngộ tinh thần hấp dẫn hơn ở các ngân hàng nước ngoài. Nguyên 

nhân của vấn đề này còn có thể do việc tuyển dụng kém. Nhiều ngân hàng quyết định 

tuyển dụng những nhân viên có kinh nghiệm làm việc và tính gắn kết còn mờ nhạt, điều 

này đồng nghĩa với việc ngân hàng đã lựa chọn những nhân sự thiếu khả năng làm việc 

lâu dài. Ngoài ra, nhiều nhân viên có kỳ vọng sai về công việc của ngân hàng; cảm thấy 

thất vọng khi không được cung cấp thông tin hướng dẫn, định hướng tốt sẽ rời bỏ ngân 

hàng sau một thời gian ngắn làm việc. 

Như vậy, khi các tài năng công nghệ hàng đầu và các chuyên gia dịch vụ tài 

chính ngân hàng có trình độ ngày càng trở nên khó tìm, thì việc các ngân hàng chỉ đưa 

ra mức lương dẫn đầu thị trường có thể không đủ để thu hút và giữ chân những nhân 

tài khan hiếm hiện có. 

4. Các đề xuất 

Sau khi xem xét những nỗ lực cũng như nhìn nhận một số thách thức trong công 

tác quản lý nguồn nhân lực của các ngân hàng, vấn đề đặt ra cho các nhà quản trị con 

người đó là phải nỗ lực hơn nữa trong công tác phát triển, duy trì đội ngũ nhân sự tài 

năng. Nó phải được thực hiện sâu rộng từ tuyển chọn, đào tạo và giữ chân nhân viên 

trong ngân hàng 

Lấp đầy các khoảng trống trong công tác đào tạo 

Thứ nhất, đối với đội ngũ nhân sự hiện tại, các ngân hàng cần theo đuổi chính 

sách đào tạo nhân sự lâu dài với mục tiêu phát triển bền vững và lớn mạnh. Đặc biệt 

đối với vị trí nhân sự chủ chốt, các ngân hàng cần hoàn thiện bộ tiêu chí tuyển chọn 

trong đó đề cao vai trò của tính cam kết, năng lực tự chủ và tính tự tôn nghề nghiệp. 

Đầu tư đúng mức cho việc đào tạo các nhân sự tiềm năng thông qua các khóa đào tạo 

nghiệp vụ chuyên sâu tại Việt Nam và nước ngoài. Thông qua quá trình đào tạo, các 

ngân hàng có thể phát triển đội ngũ nhân sự có đủ năng lực làm việc chuyên nghiệp phù 
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hợp với yêu của ngân hàng, đồng thời tạo tiền đề cho công tác quy hoạch, đề bạt, bổ 

nhiệm cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao trong tương lai. 

Thứ hai, để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn cung lao động có kỹ năng thực 

hành, các ngân hàng cần xây dựng kế hoạch hợp tác đào tạo với các trường cao đẳng, 

đại học. Theo đó, các bên sẽ phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo để 

lấp đầy các khoảng trống kỹ năng thực hành trong ngành ngân hàng, đa dạng các 

phương pháp đào tạo bao gồm học trực tuyến, cố vấn, huấn luyện.  

Thứ ba, nhân sự tài năng trong lĩnh vực công nghệ ngành ngân hàng luôn là mối 

bận tâm của các nhà quản lý con người khi mà đội ngũ này trở nên ngày càng khan 

hiếm. Thật khó có thể có được nguồn nhân sự này nếu chỉ dựa vào nguồn cung trên thị 

trường lao động. Do vậy, bản thân mỗi ngân hàng cần chủ động xây dựng các chính 

sách đào tạo đặc thù cho đội ngũ này, các chính sách chiêu mộ anh tài cũng cần khác 

biệt hóa để có thể thu hút được các tài năng.   

Hoàn thiện chính sách giữ chân những nhân sự tài năng 

Giữ chân nhân viên tài năng bằng mức lương khởi điểm và cơ hội thưởng cực 

kỳ hấp dẫn là giải pháp cơ bản mà hầu hết các nhà quản lý nhân sự đều triển khai. Tuy 

nhiên, nhưng ngoài lợi ích tiền tệ, giá trị cần được thêm vào lời mời làm việc là cách 

thức tạo ra và làm nổi bật văn hóa tuyệt vời của mỗi ngân hàng cũng như việc cung cấp 

những chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân viên, sự kiện xây dựng nhóm và hội 

thảo phát triển chuyên môn, tất cả đều có thể làm cho mỗi ngân hàng nổi bật hơn trong 

việc thu hút và giữ chân nhân tài. Ngoài ra, việc đặt nhân tài vào các vị trí quyền lực có 

thể giúp các ngân hàng tiến tới các cuộc đàm phán về tiền lương và lợi ích sau đó trong 

cuộc chiến giành các ứng viên tốt nhất. 

Tóm tại, cải thiện chất lượng nhân sự luôn là vấn đề quan trọng của bất kỳ ngân 

hàng nào, đặc biệt trong xu hướng cạnh tranh ngày càng gay gắt, con người luôn là “vũ 

khí chiến lược” để mỗi ngân hàng giành được lợi thế. Vì vậy, các ngân hàng cần tập 

trung giải quyết những vướng mắc then chốt trong công tác đào tạo và giữ chân nhân 

tài. Điều này sẽ tạo điều kiện để các ngân hàng phát triển và duy trì được đội ngũ nhân 

viên tài năng, góp phần cho sự phát triển của ngành ngân hàng nói chung./.  
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11. LUẬN BÀN VỀ NHU CẦU NHÂN SỰ PHI TÀI CHÍNH TRONG THỜI ĐẠI 4.0 

ThS. Bùi Thị Ánh Nguyệt 

Phó ban Nội vụ, Giám đốc nhân sự Tập đoàn Mai Linh 

Tóm tắt 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển với tốc độ chóng mặt đã làm thay 

đổi cách thức sống, làm việc, thói quen tiêu dùng của con người vì công nghệ đang 

được ứng dụng vào mọi mặt của cuộc sống. Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng 

đã trở thành xu thế tất yếu của hiện tại và tương lai nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ 

mới đa dạng và xây dựng nên lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng. Xu hướng ngân 

hàng số ngày càng phát triển làm cho các hệ thống ngân hàng truyền thống sẽ dần bị 

thay thế bởi các ngân hàng hiện đại, sự thu hẹp của các văn phòng giao dịch có thể 

khiến cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng bị cắt giảm, tình trạng nghỉ việc, 

thất nghiệp gia tăng. Bài viết này mong muốn góp phần trao đổi, chia sẻ và đưa ra 

những kiến nghị trong công tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực phi tài chính chất 

lượng cao ngành Quản trị kinh doanh cho lĩnh vực ngân hàng để bắt kịp những thay 

đổi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.  

Từ khóa: số hóa ngành ngân hàng, ngân hàng số, nguồn lực, ngân hàng 

1. Giới thiệu 

Thực tế đã chỉ ra, tuy Việt Nam đang ở trong thời kỳ cơ cấu "dân số vàng" - thời 

kỳ mà dân số trong độ tuổi lao động cao nhất (năm 2016, lực lượng lao động của cả 

nước đạt khoảng 54,4 triệu người, chiếm khoảng 58,9% tổng dân số), nhưng nguồn 

nhân lực của nước ta, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt về số lượng, hạn 

chế về chất lượng và bất cập về cơ cấu (N. T. Hiền, Đ. T. B. Hồng, 2017). 

Cuộc CMCN 4.0 đang có tác động sâu rộng đến mọi ngành nghề và ngân hàng cũng 

không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của cuộc cách mạng này. Trong tương lai, hệ quả rõ 

ràng nhất bởi tác động của CMCN 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng chính là các hệ thống 

ngân hàng truyền thống sẽ dần bị thay thế bởi các ngân hàng công nghệ hiện đại. Trong 

điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt khi 

Việt Nam đang trong thời kỳ của cuộc CMCN 4.0, vấn đề nguồn nhân lực được xem là 

khâu đột phá, phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng 

lợi thế cạnh tranh quốc gia. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 có nhiều tác động đến lĩnh vực ngân hàng. Những 

tác động này thể hiện trên nhiều mặt như: thay đổi về mô hình tổ chức kinh doanh, cung 

cấp sản phẩm dịch vụ, công việc liên quan đến an ninh an toàn bảo mật... Bài viết nghiên 

cứu về tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến nguồn lực ngành Ngân hàng, 
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từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân 

hàng tại Việt Nam trong thời gian tới. 

2. Thực trạng tác động của Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nguồn 

nhân lực lĩnh vực ngân hàng 

Những tiến bộ về kỹ thuật công nghệ đang làm thay đổi cấu trúc, phương thức 

hoạt động và cung cấp nhiều dịch vụ hiện đại của hệ thống ngân hàng, hình thành những 

sản phẩm dịch vụ tài chính mới như M-POS, Internet banking, Mobile Banking, công 

nghệ thẻ chip, ví điện tử…; tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ ngân 

hàng hiện đại và tiết kiệm được chi phí giao dịch. Tuy nhiên, nếu đặt sự phát triển nhanh 

chóng của cách mạng số trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN 

và tham gia hàng loạt Hiệp định thương mại tự do với luồng lao động nội - ngoại được 

dịch chuyển dễ dàng và cạnh tranh hơn, có thể thấy thách thức cho các lao động Việt 

trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng là rất lớn. 

Tác động đến việc vận hành hạ tầng công nghệ 

Trước xu thế tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, thị trường lao động trong ngành 

Ngân hàng sẽ thay đổi theo hướng giảm giao dịch viên, giao dịch chi nhánh… và gia 

tăng nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi cả chuyên môn nghiệp vụ tài chính, ngân hàng 

và CNTT. Do vậy, để đáp ứng việc chuyển đổi theo mô hình công nghệ hiện đại, bên 

cạnh việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ, hầu hết ngân hàng tại Việt Nam đều đang 

có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao để vận hành chính xác, hiệu quả 

hạ tầng này trong. Hiện nay, nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao còn ít so với nhu 

cầu của ngành, nhất là đội ngũ chuyên gia làm công tác an ninh thông tin. Chính sự 

thiếu hụt này dẫn đến công tác phát triển ứng dụng CNTT cũng như quản lý, kiểm soát 

an toàn bảo mật không tương xứng với nhu cầu hoạt động của ngân hàng, không đảm 

bảo an toàn bảo mật, dễ rơi vào tình trạng lúng túng, bị động trước những cuộc tấn công 

quy mô lớn, có tổ chức của tội phạm công nghệ cao. Các nghiên cứu cho thấy, một khi 

không có nguồn nhân lực đủ mạnh, thì không thể vận hành hiệu quả hạ tầng công nghệ 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng trong thời đại kỹ thuật số. 

Một trong những tác động rõ rệt nhất của Cách mạng công nghệ 4.0 là xu hướng 

ngân hàng số. Trong năm 2020, hàng loạt ngân hàng quy mô từ lớn đến nhỏ đều tăng 

đầu tư về công nghệ để tham gia cuộc đua chuyển đổi số: ngân hàng Vietcombank ra 

mắt VCB Digibank, VietinBank triển khai ứng dụng VietinBank iPay Mobile phiên bản 

mới, VPBank ra mắt ngân hàng số Yolo, HDBank có dịch vụ HDBank mBanking, v.v. 
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Nam A Bank cũng đã tạo bất ngờ trên thị trường tài chính ngân hàng khi là nhà băng 

đầu tiên đưa Robot vào trong hoạt động.  

Ngân hàng số đem toàn bộ sản phẩm dịch vụ của một ngân hàng vào trong các 

ứng dụng để hỗ trợ khách hàng trên kênh trực tuyến thực hiện mọi lúc, mọi nơi, không 

phụ thuộc vào thời gian, không gian nên khách hàng hoàn toàn chủ động, không phải 

đến chi nhánh ngân hàng và giảm thiểu tối đa những thủ tục giấy tờ liên quan. Với ngân 

hàng số, khách hàng sẽ được trải nghiệm mọi tiện ích tài chính hiện đại và nhanh chóng 

bao gồm: Chuyển tiền nhanh 24/7, đặt lịch chuyển tiền, tiết kiệm online, vay vốn online, 

thanh toán dịch vụ hành chính công, thanh toán hóa đơn tự động, nạp tiền điện thoại, 

thanh toán QR Pay, đặt vé máy bay/khách sạn, mua sắm trực tuyến, yêu cầu tra soát 

trực tuyến, v.v.   

Trong bối cảnh ngân hàng số, máy móc ngày càng làm được nhiều việc như con 

người với mức độ chính xác cao hơn, đặc biệt hiệu quả đối với các công việc như thu 

thập, làm sạch và phân tích dữ liệu, các ngân hàng đang có chính sách điều chỉnh nguồn 

nhân lực theo hướng gia tăng nhân sự ở các mảng việc liên quan công nghệ, sáng tạo, 

ra quyết định, tư vấn và giảm nhân sự trong các lĩnh vực tác nghiệp, các nhân sự khối 

hỗ trợ nghiệp vụ, tổng đài. Do đó, việc cắt giảm nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng là 

điều không tránh khỏi. Vậy vấn đề đặt ra là nguồn nhân lực ngành ngân hàng nói chung 

và đội ngũ nhân sự phi tài chính (nhân sự làm trong ngàng tài chính nhưng không phải 

là dân tài chính) cần trang bị những kiến thức, kỹ năng gì để có thể không bị đào thải 

trong cuộc chiến ngân hàng số giữa các ngân hàng? 

Tác động đối với phát triển nguồn nhân lực ngân hàng 

Tháng 7/2019, Ngân hàng Nhà nước đã ra Quyết định số 1537/QĐ-NHNN về 

việc Phê duyệt Ban hành Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định này cho thấy 

Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng nắm bắt được những biến chuyển trong nhu cầu 

nhân lực của ngành Ngân hàng và có những bước đi phù hợp để chuẩn bị cho tương lai. 

Tác động của CMCN 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng chính là xu hướng ngân hàng 

số ngày càng phát triển do đó rất cần nguồn lao động công nghệ thông tin (CNTT) để 

đáp ứng được xu hướng công nghệ số (Brett King, 2017). Hệ thống ngân hàng truyền 

thống sẽ dần bị thay thế bởi các ngân hàng hiện đại, sự thu hẹp của các văn phòng giao 

dịch sẽ làm giảm một số vị trí việc làm tại ngân hàng như: giao dịch viên, bán lẻ… 

Thậm chí, một số nhóm nghề này có khả năng bị thay thế hoàn toàn bởi tự động hóa, 
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robot... Điều này khiến cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng bị cắt giảm, khiến 

tình trạng nghỉ việc, thất nghiệp tăng. 

Thương hiệu của một ngân hàng gắn chặt với yếu tố con người, với văn hóa và phong 

cách giao dịch, phục vụ khách hàng của mỗi cán bộ nhân viên trong ngân hàng đó. 

Nhân viên ngân hàng - nhất là các giao dịch viên - người tiếp xúc đầu tiên khi khách 

hàng bước vào ngân hàng thì không thể thiếu bởi sự phục vụ tận tình, chu đáo. Chính 

những điều này đã tạo ra dấu ấn riêng có cho ngân hàng, tạo ra sự khác biệt cho thương 

hiệu của ngân hàng và trên hết, đó là uy tín và niềm tin của thị trường, của người dân 

và doanh nghiệp đối với ngân hàng đó. 

Dưới góc độ quản lý hoạt động ngân hàng, có thể nói, nguồn nhân lực mới là 

yếu tố quan trọng và có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với hiệu quả hoạt động, mà 

còn tạo ra sự khác biệt trong tăng trưởng và phát triển bền vững. 

Con người là tài nguyên và nguồn lực chính để vận hành toàn bộ nền kinh tế 

phát triển dựa trên nền tảng công nghệ số. Sự sáng tạo của con người là tài nguyên và 

nguồn lực chính để vận hành toàn bộ nền kinh tế phát triển dựa trên nền công nghệ số, 

ở đó vai trò của tri thức được coi là tài nguyên cho sự phát triển của nền kinh tế thì đòi 

hỏi nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, chắc về chuyên môn, vững về đạo đức, có 

năng lực làm chủ công nghệ, có tính sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với sự biến 

đổi của công nghệ trong nền kinh tế. 

Có thể thấy đặc trưng của nguồn nhân lực trong Cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 được thể hiện trên các phương diện: (1) có năng lực làm chủ các thiết bị công nghệ 

số trong quá trình tương tác của các hoạt động kinh tế; (2) có khả năng thích ứng trong 

thời gian nhanh nhất với môi trường lao động và với tiến bộ khoa học công nghệ mới; 

(3) có tác phong kỷ luật và đạo đức trong công việc; (4) có khả năng tư duy đột phá 

trong công việc, hay còn gọi là tính sáng tạo. 

Chất lượng nguồn nhân lực không chỉ là trình độ nghiệp vụ ngân hàng mà đi liền với 

đó là kỹ năng vận hành công nghệ số, tính tuân thủ về quy trình vận hành cung ứng sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng trong môi trường CNTT. Tuy nhiên, để tuyển dụng được nguồn 

nhân lực này thì cần có chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài hấp dẫn. Về vấn đề này, các 

ngân hàng ngoại có lợi thế hơn các ngân hàng nội nhờ tiềm lực tài chính, môi trường 

làm việc và chế độ lương, thưởng, ưu đãi... 
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Tác động đến đào tạo nguồn nhân lực 

Để thỏa mãn các phương diện trên nhất thiết đòi hỏi nguồn nhân lực trong thời 

kỳ Cách mạng công ngiệp 4.0 phải được đào tạo bài bản, liên tục và cần phải đa năng 

hơn, ngoài am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng phân tích dữ liệu, còn phải 

thành thạo kỹ năng vận hành công nghệ số. Ngoài ra, người lao động phải có “Năng lực 

thích ứng” để có thể nhanh chóng thích ứng với việc luân chuyển giữa các đội, nhóm 

nhằm theo kịp các xu hướng và cách thức hoạt động mới của lĩnh vực ngân hàng. 

Nếu như các nền kinh tế trong khu vực (như Hàn Quốc, Trung Quốc, 

Singapore...) đã chuẩn bị lực lượng chất lượng cao thì ở Việt Nam, nguồn nhân lực 

phân khúc này vẫn còn hạn chế. Ngành Ngân hàng đang tồn tại tình trạng nguồn nhân 

lực “vừa thừa lại vừa thiếu”, trong đó, rất thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trong 

nhiều lĩnh vực chuyên sâu gắn với ngân hàng và công nghệ. Theo Lê Thanh Tâm (Viện 

Ngân hàng - Tài chính, 2018), một trong những điểm yếu lớn của ngành Tài chính – 

Ngân hàng hiện nay là khan hiếm nghiêm trọng nguồn lực chất lượng cao trong nhiều 

lĩnh vực chuyên sâu như chiến lược phát triển, quản trị rủi ro, đầu tư quốc tế, thanh toán 

quốc tế… và đặc biệt là các chuyên gia Tài chính – ngân hàng có bằng cấp quốc tế. 

Theo khảo sát của IDG (2017), tại Việt Nam nhân lực sẵn sàng cho công nghệ số chưa 

cao, các chương trình đào tạo đại học thay đổi rất chậm so với xu thế. Trong khi đó, 

hiện nay nhiều trường đại học tại Mỹ đã đưa các giáo trình về trí tuệ nhân tạo, học máy 

vào giảng dạy... Thực tiễn này, đòi hỏi cần quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao, đảm bảo đủ khả năng ứng dụng CNTT, phương thức làm việc tiên 

tiến trong điều kiện số hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. 

3. Kết luận và kiến nghị 

Con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, con người vốn vẫn luôn là 

yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Đối với tất cả ngân hàng, 

nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng và có ý nghĩa chiến lược trong tăng trưởng 

và phát triển bền vững. Nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng và trở nên cấp thiết hơn 

bao giờ hết trong cuộc cách mạng công nghệ số, khi sự phát triển của nền kinh tế ngày 

càng cao, công nghệ ngày càng phát triển, tạo ra môi trường thuận lợi để các ngân hàng 

phát triển kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền 

thông Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020 

vào sáng ngày 31/10 cũng đã nhấn mạnh: "Mỗi người cần phải biết ba ngôn ngữ, tiếng 
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mẹ đẻ để giữ gìn văn hoá truyền thống; tiếng Anh để hội nhập quốc tế và ngôn ngữ máy 

lập trình coding để giao tiếp người với máy". 

Về phía Ngân hàng: Ngành Ngân hàng cần tiếp tục tích cực triển khai Chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc 

CMCN 4.0, trong đó, tập trung vào hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ cho hoạt động 

thanh toán, hệ thống thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng; 

tăng cường đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc 

gia. Đặc biệt, một vấn đề rất quan trọng mà ngành Ngân hàng chú trọng là khâu đào tạo 

nguồn nhân lực để có thể thích ứng được yêu cầu rất cao của cuộc CMCN 4.0. Xây 

dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực: Theo đó, cần dự báo nguồn nhân lực trong 

từng thời kỳ để có kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo khung trên cơ sở 

chuẩn mực quốc tế; xây dựng bộ giáo trình chuẩn theo tiêu chuẩn ở những quốc gia 

phát triển có chỉnh sửa cho phù hợp trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam; chuẩn hóa đội 

ngũ giảng viên, cán bộ viên chức ngành Ngân hàng... 

Về phía cơ sở đào tạo: Nâng cao chất lượng đào tạo lao động trong thời 

kỳCMCN 4.0: Theo đó, cần đầu tư hệ sinh thái phù hợp, đào tạo phát triển nguồn nhân 

lực trong bối cảnh CMCN 4.0. Các chương trình giảng dạy cần thay đổi nhiều hơn để 

sẵn sàng cho nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu của ngành Ngân hàng, tránh việc 

chảy máu chất xám. Bên cạnh đó, cần chú trọng tới đào tạo liên ngành từ trong trường 

đại học như: CNTT trong tài chính - ngân hàng, phân tích kinh doanh, công nghệ tài 

chính, thương mại điện tử, digital banking, quản trị CNTT… Các trường đại học cũng 

cần thể hiện rõ vai trò của mình trong việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với 

doanh nghiệp. Các trường không chỉ đổi mới chương trình đào tạo, phương thức giảng 

dạy cũng cần được đổi mới mạnh mẽ. Trong thời kỳ kỹ thuật số như hiện nay, các 

trường đại học cũng cần nghiên cứu, bổ sung thêm các chuyên ngành đào tạo các nghề 

về công nghệ thông tin, blockchain, trí tuệ nhân tạo để đáp ứng về nhu cầu nhân lực 

trong CMCN 4.0… Đồng thời, chú trọng trang bị các kỹ năng mềm cho sinh viên, trình 

độ ngoại ngữ, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng CNTT và khả năng sáng tạo để phục 

vụ công việc sau này. 

Về phía sinh viên: Trước những thay đổi và sự tác động mạnh mẽ của cuộc 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng như hiện nay, đối với những sinh 

viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh cần có định hướng rõ ràng đối với vị trí công 

việc trong lĩnh vực ngân hàng sau khi tốt nghiệp. Theo đó, có thể cân nhắc các vị trí 
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trong bộ phận Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý tài sản, Quản lý dự án, Quản trị chiến 

lược, … Đây là những công việc sẽ phát triển ổn định trong tương lai trong bối cảnh 

thay đổi bởi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Do vậy, ngay từ trong giảng đường, 

ngoài những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng, sinh viên cũng nên chuẩn bị 

những thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng hiện đại, có hiểu 

biết về CNTT, thương mại điện tử…  
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12. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NGÂN HÀNG TRONG BỐI 

CẢNH TOÀN CẦU HÓA 

ThS. Trần Nguyễn Kim Đan– Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt 

 Toàn cầu hóa đã trở thành xu hướng tất yếu của thời đại, mở ra nhiều cơ hội 

phát triển cho các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Trong bối cảnh đó, 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng đóng vai trò thiết yếu tới tăng trưởng kinh tế bền 

vững. Ngân hàng được coi là ngành trọng điểm của nền kinh tế quốc gia, vì vậy nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng là vấn đề cần đặc biệt quan tâm, nhất 

là thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, thực tế nguồn nhân lực ngành Ngân 

hàng Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là việc thiếu hụt nhân sự 

có khả năng phân tích dữ liệu, thành thạo kỹ năng vận hành công nghệ số bên cạnh 

việc giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Trên cơ sở phân tích thực trạng và đánh giá về những 

tồn tại, hạn chế đối với nguồn nhân lực ngành Ngân hàng, bài viết đưa ra một số giải 

pháp, đề xuất nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành Ngân hàng Việt Nam. 

 Từ khóa: Nguồn nhân lực, ngành ngân hàng, toàn cầu hóa 

1. Đặt vấn đề  

Ngân hàng được coi là ngành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, vì vậy nâng 

cao năng lực hoạt động của hệ thống ngân hàng là vấn đề luôn được xã hội đặc biệt 

quan tâm. Thời gian qua, trước sự đổi mới toàn diện của đất nước, ngành ngân hàng đã 

có bước phát triển mạnh mẽ về công nghệ, trình độ quản lý, năng lực tài chính và nguồn 

nhân lực, qua đó từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Song khách quan 

mà nói, trong khi nguồn nhân lực được đào tạo từ các trường đại học là rất lớn nhưng 

đang thiếu đi nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong một số lĩnh vực như quản 

lý, quản trị rủi ro, đầu tư quốc tế, hoạch định chiến lược, ... Do đó, tìm ra một giải pháp 

căn cơ, lâu dài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu cho ngành 

ngân hàng vẫn là bài toán nan giải đối với hệ thống ngân hàng ở nước ta. Bài viết này 

sẽ khái quát thực trạng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong thời gian vừa qua, tìm 

ra những nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng trong thời gian tới. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Toàn cầu hóa:  

Toàn cầu hóa là vấn đề đã trở nên quen thuộc với tất cả các quốc gia trong giai 

đoạn hiện nay. Về cơ bản, toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên 
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hệ, sự ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các 

quốc gia, các dân tộc trên toàn thế giới.  

Theo Nguyễn Văn Dân (2001) toàn cầu hóa là một quá trình mà thông qua đó thị 

trường và sản xuất ở nhiều nước khác nhau trở nên ngày càng phụ thuộc lẫn nhau do 

tính năng động của việc buôn bán hàng hóa và dịch vụ cũng như do tính năng động của 

sự lưu thông vốn tư bản và công nghệ.  

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX: “Toàn cầu hoá là sự tự do 

hoá thương mại, thị trường. Toàn cầu hoá là tiến trình toàn cầu hoá về kinh tế, chính 

trị, văn hoá - xã hội được đẩy nhanh bởi công nghệ tin học và viễn thông”.  

2.2 Nguồn nhân lực  

2.2.1. Khái niệm 

Theo Nguyễn Ngọc Quân (2010) nguồn nhân lực không chỉ đơn thuần là lực lượng 

lao động đã có và sẽ có, mà còn bao gồm sức mạnh của thể chất, trí tuệ, tinh thần của 

các cá nhân trong một cộng đồng, một quốc gia được đem ra hoặc có khả năng đem ra 

sử dụng vào quá trình phát triển xã hội. 

Vì vậy, có thể định nghĩa: Nguồn nhân lực là tổng thể số lượng và chất lượng con 

người với tổng hòa các tiêu chí về trí lực, thể lực và những phẩm chất đạo đức - tinh 

thần tạo nên năng lực mà bản thân con người và xã hội đã, đang và sẽ huy động vào 

quá trình lao động sáng tạo vì sự phát triển và tiến bộ xã hội. 

2.2.2. Vai trò của nguồn nhân lực trong ngân hàng 

Theo Đặng Hoàng Linh (2018) vai trò quan trọng của nguồn nhân lực trong ngân 

hàng thể hiện qua: 

- Nguồn nhân lực là nhân tố trực tiếp tham gia vào quá trình hoạch định chiến 

lược, thiết lập các kế hoạch, chương trình, dự án, xây dựng các quy trình nghiệp vụ, các 

quy tắc ứng xử, là nền tảng định hướng cho toàn bộ các hoạt động trong ngân hàng. 

  - Nguồn nhân lực là chủ thể vận hành hệ thống, điều khiển hạ tầng công nghệ, 

thực thi các kế hoạch theo quy trình đã định; làm việc với cơ quan nhà nước, với đối 

tác và các khách hàng, tương tác với đồng nghiệp, kiểm soát các dòng luân chuyển tiền 

tệ và các nguồn lực khác thuộc trách nhiệm quản lý của ngân hàng. 

- Nguồn nhân lực là nguồn sản sinh các ý tưởng mới, các sáng kiến giúp ngày 

càng hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, từ đó nâng cao hiệu suất hệ thống, tiết kiệm chi 

phí, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. 
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 - Nguồn nhân lực là năng lượng để từng bước kết tinh các giá trị văn hóa doanh 

nghiệp, xây dựng và gìn giữ thương hiệu, bản sắc của ngân hàng. 

- Nguồn nhân lực với khả năng với vận động tự thân kết hợp với chính sách phát 

triển nguồn nhân lực của tổ chức, liên tục thay đổi để thích nghi với môi trường mới, 

công nghệ mới; đặc biệt thông qua đó bồi dưỡng lên những cá nhân ưu tú, những chuyên 

gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, là kế cận cho sự phát triển bền vững của ngân 

hàng thương mại. 

3. Thực trạng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng Việt Nam 

 3.1. Số lượng, trình độ nhân lực 

 Theo Báo cáo thống kê hàng năm do Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam thực hiện, tính đến thời điểm 01/06/2019, toàn ngành Ngân hàng có khoảng 

346.614 người, với cơ cấu trình độ như sau: Tiến sĩ: 569 người, chiếm 0,16%; Thạc sĩ: 

20.286 người, chiếm 5,85%; Đại học: 263.927 người, chiếm 76,16%; Cao đẳng: 23.453 

người, chiếm 6,77%; Trung cấp: 20.054 người, chiếm 5,79%; Số còn lại (sơ cấp hoặc 

chưa qua đào tạo): 18.325 người, chiếm 5,29%. Số liệu trên cho thấy, nhân lực qua đào 

tạo chuyên môn có trình độ từ cao đẳng trở lên của ngành Ngân hàng chiếm đa số; so 

với các ngành khác là khá cao. Với số lượng, cơ cấu, trình độ như trên, nhân lực ngành 

Ngân hàng đã chủ động thực hiện các quy trình nghiệp vụ ngân hàng, phát triển dịch 

vụ ngân hàng thông qua ứng dụng công nghệ số, xây dựng mô hình chi nhánh hiện đại 

dựa trên nền tảng công nghệ tự động hóa, kết nối đa chiều và thông minh hóa của Cách 

mạng công nghiệp 4.0. 

3.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành Ngân hàng 

 Vào những năm 1980, khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới, số lượng, quy mô các trường 

đào tạo nhân lực ngành Ngân hàng còn rất hạn chế. Cơ sở đào tạo trực thuộc Ngành là 

Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng (năm 1993 đổi tên thành Trung tâm Đào tạo và 

Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng) với 04 phân viện, cơ sở trực thuộc tại TP. Hồ Chí 

Minh, Bắc Ninh, Sơn Tây và Phú Yên. Từ năm 1998, hai cơ sở đào tạo của Ngành được 

nâng lên thành các trường đại học: Học viện Ngân hàng tại Hà Nội với 02 phân viện 

(Phân viện Bắc Ninh và Phân viện Phú Yên) và 01 Cơ sở đào tạo Sơn Tây; Đại học 

Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.  

Theo Số liệu thống kê giáo dục đại học năm học 2018- 2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, cả nước có khoảng 60 trường đại học đào tạo ngành Tài chính- Ngân hàng. 
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Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Tài chính- Ngân hàng của các trường đại học là khoảng 

20.000- 25.000 sinh viên. Ứng dụng công nghệ số trong ngành Ngân hàng là lĩnh vực 

mới, đòi hỏi đào tạo chuyên sâu, có hệ thống để quản lý, vận hành, phát triển trong ngân 

hàng.  

- Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở hầu hết các ngân hàng được 

quy trình hóa đầy đủ, chi tiết để áp dụng đồng bộ trong toàn hệ thống, nêu đầy đủ các 

hình thức đào tạo, đối tượng được tham gia đào tạo. 

- Công tác đạo tạo phát triển nguồn nhân lực ở các ngân hàng đã được đẩy mạnh: 

Công tác đào đạo phát triển được quan tâm thường xuyên; phát huy nội lực tự đào tạo 

là chính với hình thức, nội dung, đối tượng đào tạo khá phong phú, đồng bộ đáp ứng 

nhu cầu nâng cao, bổ sung cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề 

nghiệp, năng lực quản lý điều hành, kiến thức ngoại ngữ, kiến thức công nghệ thông tin 

hiện đại đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, triển khai dự án hiện đại hóa ngân hàng 

cũng như chuẩn bị đội ngũ nguồn nhân lực có đủ các tố chất cần thiết đi vào hội nhập.  

- Các ngân hàng đã chuẩn hóa quy trình nội bộ từ công tác triển khai đào tạo, phát 

triển bài giảng, tổ chức hậu cần và hoạt động tài vụ. Chuẩn hóa mẫu biểu: Toolkit cho 

cán bộ quản lý lớp, mẫu biểu và chuẩn định mức cho cán bộ hỗ trợ hậu cần, hồ sơ, thủ 

tục thanh quyết toán, các mẫu biểu, hợp đồng, báo cáo luôn được hoàn thiện. 

3.3 Công tác tuyển dụng 

- Công tác tuyển dụng tại hầu hết ngân hàng ở Việt Nam được xây dựng và thực 

hiện một cách bài bản với hệ thống văn bản quy định rõ ràng, đầy đủ, chi tiết. Chính 

sách tuyển dụng có tính hệ thống, đồng bộ, logic, đảm bảo tính công bằng, công khai, 

kịp thời, công tác tuyển dụng bám sát quy định, chính sách tuyển dụng của ngân hang. 

- Chính sách tuyển dụng của các ngân hàng ngày càng được hoàn thiện, hàng năm 

thu hút được nhiều cán bộ trẻ, có chất lượng, được đào tạo có hệ thống, bổ sung kịp 

thời nhu cầu lao động thiếu ở các vị trí nghiệp vụ chủ yếu, góp phần trẻ hóa và từng 

bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

- Hiện nay, công tác tuyển dụng nhân lực tại các ngân hàng hầu hết được thực 

hiện tập trung hóa tại Ban tổ chức cán bộ. Ban tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối xem 

xét, trình phê duyệt định biên lao động của từng đơn vị trên cơ sở kế hoạch kinh 

doanh/hoạt động hàng năm của hệ thống cũng như của từng đơn vị và tổ chức tuyển 

dụng tập trung thành các đợt trong năm.   
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- Quy mô nguồn nhân lực của các ngân hàng được mở rộng: Số lượng nhân lực 

liên tục tăng qua các năm đáp ứng được việc tăng quy mô hoạt động mở rộng màng 

lưới kinh doanh.  

- Chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng ngày càng cao: năng lực, trình độ 

chuyên môn, trình độ công nghệ của cán bộ được nâng lên không chỉ ở năng lực thực 

tiễn, kỹ năng, kết cấu về trình độ, bằng cấp thay đổi mà quan trọng hơn, hầu hết đội ngũ 

cán bộ đã dần thoát khỏi tư duy bao cấp, định hình tư duy kinh doanh với nhận thức, 

hiểu biết cơ bản về ngân hàng hiện đại.  

3.4. Đánh giá chung về các hạn chế, tồn tại đối với nhân lực ngành Ngân hàng 

 3.4.1. Những hạn chế  

Có thể thấy trong những năm qua, nguồn nhân lực ngành Ngân hàng đã có những 

bước phát triển đáng ghi nhận về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số 

tồn tại về nguồn nhân lực ngành Ngân hàng như sau:  

Thứ nhất, đội ngũ nhân lực trình độ cao tại ngân hàng còn mỏng, đặc biệt là thiếu 

những chuyên gia đầu ngành. 

Thứ hai, tính chuyên nghiệp của nhân lực ngân hàng trong các vị trí công việc ở 

nhiều ngân hàng tuy có cải thiện nhưng vẫn chưa cao, khả năng đáp ứng, tinh thần, kỹ 

năng phục vụ khách hàng vẫn có những bất cập. Mảng kiến thức về kinh tế, chuyên 

môn ngân hàng, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc (giao tiếp, quan hệ khách hàng…) của 

một bộ phận không nhỏ nhân lực ngân hàng còn hạn chế, cần đào tạo, bồi dưỡng.  

Thứ ba, đối với các cơ sở đào tạo: Trong những năm gần đây, đội ngũ giảng viên 

đã có sự chuyển biến về chất lượng, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại. Tỷ lệ giảng viên 

có trình độ tiến sĩ có tăng nhưng chậm và còn thấp so với yêu cầu về năng lực nghiên 

cứu, sáng tạo theo tiêu chuẩn của một trường đại học khu vực (như chuẩn AUN- QA). 

Các chế độ chính sách đối với giảng viên đã phần nào tạo được động lực phấn đấu vươn 

lên trong hoạt động nghề nghiệp nhưng so với các cơ sở giáo dục đại học đã tự chủ vẫn 

còn khó khăn. Nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá từng 

bước được đổi mới, tiệm cận theo chuẩn quốc tế. Các cơ sở giáo dục đại học đã xây 

dựng chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn đã tương đối bám sát nhu cầu xã hội. 

Trong khi đó, các trường đào tạo tại các ngân hàng thương mại cũng đã bắt đầu quan 

tâm các chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với các chức danh vị trí việc làm và theo 

yêu cầu của công việc. Tuy nhiên, các chương trình đào tạo ngắn hạn còn mang tính lẻ 
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tẻ, thiếu tính hệ thống; sự kế thừa đào tạo mang tính liên tục theo từng cấp cán bộ, từng 

lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chưa thực sự rõ nét. Về trình độ công nghệ Các hệ 

thống dịch vụ sử dụng công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng đều phải thường 

xuyên được nâng cấp, cập nhật để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế, kết nối thông suốt 

với các hệ thống ngân hàng- tài chính toàn cầu. Vì vậy, vướng mắc chủ yếu và cũng là 

thách thức hiện nay là hạn chế về trình độ, năng lực, số lượng và chất lượng đội ngũ 

cán bộ của ngành Ngân hàng. Hạn chế về nguồn kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ công nghệ thông tin.  

3. 4.2. Nguyên nhân hạn chế 

 - Chưa xây dựng được chiến lược đào tạo nguồn nhân lực ngành ngân hàng; chiến 

lược phát triển của ngân hàng chưa thực sự phù hợp với chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực của chính các ngân hàng. 

 - Nguồn nhân lực được đào tạo còn thiếu kỹ năng mềm: Khả năng giao tiếp, kỹ 

năng thuyết trình, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng ứng xử...của 

nguồn nhân lực ngành ngân hàng còn nhiều yếu kém, đặc biệt là sinh viên mới ra trường.  

- Còn có lỗ hổng nhất định về kiến thức trong đào tạo: Thực tế cho thấy nguồn 

nhân lực vẫn còn có những lỗ hổng về kiến thức chuyên ngành, quản trị, quản lý và đầu 

tư; bên cạnh đó, khối kiến thức bổ trợ như ngoại ngữ, tin học, giao tiếp đối với khách 

hàng vẫn còn yếu kém. Chương trình đào tạo còn mang nặng tính hàn lâm, chưa mang 

tính ứng dụng cao cho nên sinh viên khi ra trường còn phải đào tạo lại để đáp ứng nhu 

cầu công việc thực tế; thiếu tính hiện đại, liên thông quốc tế, kiến thức vẫn còn những 

môn học của thời kỳ bao cấp. 

 - Măc dù thời gian qua Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi đối với ngành giáo 

dục nhưng chính sách đó vẫn chưa thực sự phát huy được hiệu quả, đặc biệt là chính 

sách đối với giảng viên và chính sách ưu đãi đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành 

giáo dục.  

- Chất lượng liên kết đào tạo quốc tế còn có những bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu 

của hội nhập quốc tế: là một ngành có sự liên thông, liên kết quốc tế cao, đòi hỏi người 

được đào tạo phải am hiểu sâu về kiến thức chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ; ngoài ra 

đòi hỏi phải có tính nhạy bén và đạo đức nghề nghiệp, nhưng hiện nay, ngoài một số 

trường đại học liên kết với một số trường có uy tín đào tạo chuyên ngành về tài chính 

ngân hàng thì cũng có rất nhiều trường cũng liên kết đào tạo nhưng chất lượng đào tạo 

chưa thực sự như mong đợi của xã hội. 
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 - Chưa có sự liên kết chặt chẽ hai nhà, giữa các trường học và các ngân hàng: Suy 

cho cùng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng để cung cấp cho ngân hàng, 

doanh nghiệp và xã hội, nguồn nhân lực được đào tạo ra phải đáp ứng yêu cầu phát 

triển của các ngân hàng. Tuy nhiên thời gian qua, chưa có sự tham gia sâu rộng của các 

ngân hàng, doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành 

ngân hàng. 

 - Việc tuyển dụng, đặc biệt là tại một số Ngân hàng nhà nước còn chưa thực sự 

khách quan, công tâm; cơ chế thi đua khen thưởng còn có tính chất chủ quan, cào bằng, 

chưa thực sự là động lực thúc đẩy người lao động hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm 

vụ.  

4. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng  

Một là, về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực: Cần theo sát chiến lược kinh doanh, 

quản trị nguồn nhân lực theo thông lệ tốt nhất, quản trị nhân sự theo chiến lược, kế 

hoạch, đảm bảo chủ động xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng mục tiêu 

phát triển dài hạn và bền vững. Để thực hiện được điều này, các ngân hàng cần nghiên 

cứu xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao cho các cơ sở 

đào tạo có uy tín ở trong nước. Theo đó, cần dự báo nguồn nhân lực trong từng thời kỳ 

để có kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo khung trên cơ sở chuẩn mực 

quốc tế; xây dựng bộ giáo trình chuẩn theo tiêu chuẩn ở những quốc gia phát triển có 

chỉnh sửa cho phù hợp trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam; chuẩn hóa đội ngũ giảng 

viên, cán bộ viên chức ngành ngân hàng...Các trường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành 

ngân hàng cần xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với nhu cầu thị trường, không nên 

đào tạo chạy theo số lượng mà bỏ qua đến chất lượng đào tạo, từ đó dẫn tình trạng cung 

lớn hơn cầu lao động. 

Hai là, mở rộng đào tạo và hợp tác quốc tế nguồn nhân lực: Quá trình hội nhập 

quốc tế ngày càng sâu rộng, để tiếp cận với trình độ khoa học của các nước tiên tiến 

trên thế giới, cũng như đẩy mạnh giao lưu học hỏi giữa các ngân hàng của các nước. 

Qua học hỏi, cán bộ sẽ tiếp thu được những kiến thức, kinh nghiệm của bạn để có thể 

ứng dụng vào thực tiễn ở Việt Nam. Tiếp tục mở rộng liên kết và hợp tác với các trường 

đại học, đặc biệt là các trường đại học danh tiếng trên thế giới để đào tạo đại học và sau 

đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, từ đó đào tạo ra được 

nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao cho ngành ngân hàng. 
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Ba là, đổi mới phương pháp dạy và học, tạo môi trường học tập nghiên cứu lành 

mạnh cho sinh viên: để có nguồn nhân lực chất lượng tốt thì đào tạo nguồn nhân lực từ 

ghế nhà trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho phát triển ngành ngân hàng, vì đây 

chính là nguồn lực cung ứng cho ngành ngân hàng. Vì thế, các cơ sở đào tạo cần tiếp 

tục đổi mới phương pháp đào tạo, coi người học là trung tâm, nâng cao ý thức tự học, 

khả năng tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu độc lập của người học; giáo dục toàn 

diện cho sinh viên cả về kiến thức chuyên môn, kiến thức bổ trợ, cũng như giáo dục tư 

tưởng, đạo đức, lối sống và thể chất cho sinh viên.  

Bốn là, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, có chính sách ưu đãi đối với các cơ sở giáo 

dục đào tạo và đội ngũ giảng viên: để thực hiện được điều này thì rất cần được sự quan 

tâm đầu tư nhiều mặt của Nhà nước cho giáo dục đại học như đầu tư về cơ sở vật chất 

kỹ thuật, chính sách tiền lương, khen thưởng cho đội ngũ giáo viên để từ đó đội ngũ 

nhà giáo có thể toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, Chính 

phủ cần có những chính sách động viên, khuyến khích để các doanh nghiệp đóng góp 

cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và các doanh nghiệp cũng cần chủ động, có trách nhiệm 

đóng góp về cơ sở vật chất và kỹ năng thực tế cho các cơ sở đào tạo. Huy động các 

nguồn vốn để phát triển hệ thống trường học chất lượng cao. 

Năm là, tuyển dụng nguồn nhân lực: Dựa trên chiến lược phát triển của toàn 

ngành, nhu cầu tuyển dụng của mỗi ngân hàng, đưa ra chính sách tuyển dụng khoa học 

để thu hút nguồn nhân lực thực sự có chất lượng; khi tuyển dụng cần xem xét khả năng 

nhân sự cho từng vị trí tuyển dụng, phát hiện ra sở trường của mỗi cá nhân để bố trí vào 

vị trí phù hợp, từ đó người được tuyển dụng có thể phát huy được hết năng lực, sở 

trường của mình. Công tác tuyển dụng cần phải được thực hiện công khai, minh bạch, 

dân chủ, khách quan, công bằng, có như vậy mới tuyển được nguồn nhân lực thực sự 

có chất lượng vào làm việc trong hê thống ngân hàng.  

Sáu là, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ: Các ngân hàng cần thường xuyên đào 

tạo, đào tạo lại đội ngũ các bộ công nhân viên, ngoài những kiến thức cơ bản, các văn 

bản chỉ đạo của ngành ngân hàng, cần đào thêm kiến thức về pháp luật, kỹ năng bán 

hàng, kiến thức về quản lý, kỹ năng giao tiếp... đồng thời, quan tâm hơn nữa tới việc 

đào tạo ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. 

4. Kết luận 

 Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng bảo đảm thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu của tổ chức, của Ngành. Phát triển nguồn nhân lực đòi hỏi sự kế thừa, sáng 
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tạo liên tục, đặc biệt trong những thời điểm chuyển đổi giai đoạn. Điều này xuất phát 

từ sự phát triển, thay đổi nhanh chóng của công nghệ ngân hàng. Nguồn nhân lực tại 

các đơn vị trong Ngành luôn phải được bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao năng lực để thích 

ứng và làm chủ công nghệ. Trong giai đoạn tới, các ngân hàng cần mạnh dạn đưa ra và 

nhất quán thực hiện những giải pháp mang tính đột phá về chất nhằm phát hiện, thu hút, 

xây dựng đội ngũ cán bộ có thực tài, có tâm huyết với sự phát triển của Ngành. Phát 

triển nguồn nhân lực cần có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo 

nhân lực, các tổ chức sử dụng nhân lực, các hiệp hội nghề nghiệp và cơ quan quản lý. 

Đây là điều kiện cơ bản để đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng, tránh lãng phí nguồn 

lực xã hội. Thông qua việc phân tích thực trạng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng Việt 

Nam, có thể thấy một số hạn chế, tồn tại về chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là thiếu 

hụt đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao và các chuyên gia đầu ngành; vấn đề về đào tạo, 

bồi dưỡng nhân lực; hạn chế trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin… 

Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực ngành Ngân hàng Việt Nam. Các giải pháp nếu được thực hiện đồng bộ sẽ góp phần 

tăng cường năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế và đảm bảo sự phát triển bền vững 

của ngành Ngân hàng trong bối cảnh thời đại công nghệ thay đổi và phát triển nhanh 

chóng.  
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13. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI TRONG & NGOÀI NƯỚC 

ThS Vũ Thanh Tùng – ThS Mai Thoại Diễm Phương - UFM 

 

Tóm tắt 

Trong công cuộc đổi mới và phát trển kinh tế ở nước ta hiện nay, ngành ngân 

hàng đóng vai trò hết sức quan trọng vì nó là xương sống phát triển nền kinh tế chung.  

Để một hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, bền vững hơn, đặc biệt là sau giai đoạn 

diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì việc xây dựng và phát triển một đội ngũ nhân 

lực chất lượng cao là điều hết sức cần thiết. Bài viết trình bày các khái niệm chung về 

nhân lực và nguồn nhân lực ngân hàng, thông qua các kinh nghiệm quý báu trong phát 

triển quản trị nhân sự của các ngân hàng tiêu biểu trong nước lẫn quốc tế, từ đó định 

hình những bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam chúng ta 

Từ khóa: nhân lực ngân hàng, kinh nghiệm, ngân hàng nước ngoài 

1. Khái quát về nhân lực & nguồn nhân lực ngân hàng 

1.1. Nhân lực và nguồn nhân lực 

Nhân lực là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau, tùy theo 

những cách tiếp cận khác nhau mà có những quan niệm khác nhau về nhân lực:  

Theo thuyết lao động xã hội cho rằng nguồn nhân lực bao gồm toàn bộ dân cư 

có khả năng lao động. Theo Liên Hợp Quốc (2010) định nghĩa: “Nguồn nhân lực là 

trình độ lành nghề, là kiến thức và năng lực của toàn bộ cuộc sống con người hiện có 

thực tế hoặc tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội trong một cộng đồng”. Mới đây, 

Ngân hàng thế giới (2014) cho rằng nguồn nhân lực là toàn bộ vốn con người bao gồm 

thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp… của mỗi cá nhân. Theo Tổ chức Lao động quốc 

tế (2014), nguồn nhân lực của một quốc gia là toàn bộ những người trong độ tuổi có 

khả năng tham gia lao động. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Doan và TS Đỗ Minh Cương 

(2008), nhân lực là những cá nhân có nhân cách, có khả năng lao động sản xuất. Trong 

giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực (2008) của trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì: 

“Nguồn nhân lực là nguồn lực con người có khả năng sáng tạo ra của cải vật chất và 

tinh thần cho xã hội được biểu hiện ra là số lượng và chất lượng nhất định tại một thời 

điểm nhất định”. Còn TS. Lê Thị Mỹ Linh (2009) cho rằng, nguồn nhân lực của một tổ 

chức bao gồm tất cả những người lao động làm việc trong tổ chức đó có sức khoẻ và 

trình độ khác nhau, họ có thể tạo thành một sức mạnh hoàn thành tốt mục tiêu của tổ 

chức nếu được động viên, khuyến khích phù hợp. 

Theo GS.TS Bùi Văn Nhơn (2012), nguồn nhân lực doanh nghiệp là lực lượng lao 

động của từng doanh nghiệp, là số người trong danh sách của doanh nghiệp, do doanh 
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nghiệp trả lương. Tuy nhiên, cần lưu ý là với việc Luật lao động (2013) chính thức cho 

phép hoạt động ‘thuê ngoài lao động’; sẽ tồn tại một bộ phận lao động làm việc tại 

doanh nghiệp, là nguồn lực đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của doanh nghiệp, 

nhưng không thuộc danh sách doanh nghiệp đó trực tiếp quản lý và trả lương.  

Nguồn nhân lực của Ngân hàng Thương mại 

Điều 4 của Luật các tổ chức tín dụng (2010) quy định như sau: Ngân hàng là loại 

hình tổ chức tín dụng có thể thực hiện tất các hoạt động ngân hàng theo quy định của 

Luật các tổ chức tín dụng. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân 

hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã. 

Như vậy có thể nói, nguồn nhân lực của ngân hàng thương mại là toàn bộ người lao 

động làm việc trong ngân hàng đó theo một cơ cấu xác định, với khả năng lao động và 

tiềm năng sáng tạo vô hạn, được tổ chức quản lý và phát triển nhằm thúc đẩy vai trò 

nguồn lực hạt nhân trong quá trình thực thi sứ mạng ngân hàng. 

Theo PGS.TS Tô Ngọc Hưng (2011), nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngân 

hàng thương mại được hiểu là lực lượng làm việc, sẽ làm việc tại ngân hàng thương 

mại đáp ứng với mục tiêu đã đặt ra của ngân hàng thương mại về trình độ (kiến thức – 

kỹ năng)/ vị trí/ lĩnh vực/ kinh nghiệm công tác ở mức độ cao – phức tạp, phù hợp với 

yêu cầu phát triển của ngân hàng thương mại, xã hội, nền kinh tế trong từng giai đoạn. 

Phát triển nguồn nhân lực 

Theo Jerry W. Gilley và cộng sự (2002), “Phát triển nguồn nhân lực là quá trình 

thúc đẩy việc học tập có tính tổ chức, nâng cao kết quả thực hiện công việc, và tạo ra 

thay đổi thông qua việc tổ chức thực hiện các giải pháp (chính thức và không chính 

thức), các sáng kiến và các hoạt động quản lý nhằm mục đích nâng cao năng lực, hiệu 

quả hoạt động của tổ chức, khả năng cạnh tranh và đổi mới”   

Theo Bùi Văn Nhơn (2006), “Phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hình 

thức, phương pháp, chính sách và biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng 

cho nguồn nhân lực (trí tuệ, thể chất, và phẩm chất tâm lý xã hội) nhằm đáp ứng đòi 

hỏi về nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn phát triển”  

Theo Đại học Kinh tế quốc dân (2016) cho là “Phát triển nguồn nhân lực  là quá 

trình phát triển thể lực, trí lực, khả năng nhận thức và tiếp thu kiến thức tay nghề, tính 

năng động xã hội và sức sáng tạo của con người; nền văn hóa; truyền thống lịch sử… 

Do đó, phát triển nguồn nhân lực đồng nghĩa với quá trình nâng cao năng lực xã hội và 



 115 

tính năng động xã hội của nguồn nhân lực về mọi mặt: thể lực, nhân cách đồng thời 

phân bố, sử dụng và phát huy có hiệu quả nhất năng lực đó để phát triển đất nước” 

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (2016), phát triển nguồn nhân lực bao hàm 

phạm vi rộng hơn, không chỉ là chiếm lĩnh ngành nghề hay vấn đề đào tạo nói chung, 

mà còn là sự phát triển năng lực và sử dụng năng lực đó vào việc làm có hiệu quả, cũng 

như thoả mãn nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. UNDP (2005) cho rằng: “Phát triển 

nguồn nhân lực chịu sự tác động của năm nhân tố: giáo dục - đào tạo, sức khỏe và dinh 

dưỡng, môi trường, việc làm và sự giải phóng con người. Trong quá trình tác động đến 

sự phát triển nguồn nhân lực, những nhân tố này luôn gắn bó, hỗ trợ và phụ thuộc lẫn 

nhau, trong đó, giáo dục - đào tạo là nhân tố nền tảng, là cơ sở của tất cả các nhân tố 

khác. Nhân tố sức khỏe và dinh dưỡng, môi trường, việc làm và giải phóng con người 

là những nhân tố thiết yếu, nhằm duy trì và đáp ứng sự phát triển bền vững nguồn nhân 

lực. Nền sản xuất càng phát triển, thì phần đóng góp của trí tuệ thông qua giáo dục - 

đào tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn so với đóng góp của các yếu tố khác trong cơ cấu 

giá trị sản phẩm của lao động”. Còn Quan điểm sử dụng năng lực con người của ILO 

lại phát biểu: “Phát triển nguồn nhân lực bao hàm không chỉ sự chiếm lĩnh trình độ lành 

nghề, mà bên cạnh phát triển năng lực, là làm cho con người có nhu cầu sử dụng năng 

lực đó để tiến đến có được việc làm hiệu quả cũng như thỏa mãn nghề nghiệp và cuộc 

sống cá nhân”.   

Định hướng phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam 

Ngày 17/7/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết 

định số 1537/QĐ-NHNN phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình hành động của 

ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Kế hoạch 

bao gồm các nội dung chính như sau: 

(i) Xây dựng các tiêu chuẩn nghề nghiệp, áp dụng chứng chỉ hành nghề đối với 

một số vị trí cốt lõi trong ngành Ngân hàng;  

(ii) Tăng cường hợp tác giữa đơn vị đào tạo và đơn vị sử dụng lao động trong 

ngành Ngân hàng;  

(iii) Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển 

của hệ thống ngân hàng Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là đội nghũ lãnh 

đạo, chuyên gia đầu ngành để đạt trình độ ngang tầm khu vực và quốc tế. Bồi dưỡng, 

đào tạo đội ngũ chuyên gia, chuyên sâu trong các lĩnh vực của ngành Ngân hàng như: 
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Chính sách tiền tệ, quản lý dự trữ ngoại hối, thanh toán, thanh tra, giám sát ngân hàng, 

phân tích, dự báo, quản trị rủi ro…;  

(iv) Đào tạo lực lượng cán bộ nắm bắt được tiến bộ khoa học công nghệ và ứng 

dụng vào thực tiễn của Ngành, đồng thời trang bị, đào tạo kỹ năng mới cho đội ngũ cán 

bộ hiện hữu, đảm bảo các cán bộ nghiệp vụ của NHNN có khả năng ứng dụng công 

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

chính sách, thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, phù 

hợp với những đòi hỏi của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng 

và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ; tăng cường tính tự chủ và trách 

nhiệm của cá nhân;  

(v) Xây dựng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin tại các TCTD có trình độ 

nghiệp vụ giỏi, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành và làm chủ 

các hệ thống công nghệ hiện đại;  

(vi) Tăng cường hợp tác, tận dụng hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghiệp 

vụ chuyên sâu từ các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Cơ 

quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Phát triển Châu Á, NHTW các nước phát 

triển… để nâng cao trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ quản lý và nhân viên của Ngành.  

(vii) Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ngành đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

Phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại  

Phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng thương mại là tổng thể các nỗ lực nhằm 

nâng cao vai trò nguồn nhân lực trong ngân hàng thương mại, chú trọng tầm nhìn dài 

hạn, nhờ đó gia tăng các giá trị bền vững cho cả ngân hàng, người lao động và xã hội. 

Việc phát triển nguồn nhân lực đứng từ góc độ ngân hàng thương mại thường do chính 

ngân hàng hoạch định. Nhưng ngoài ra, cần có sự nỗ lực tự thân của từng thành viên 

trong ngân hàng, và đôi khi là sự hỗ trợ từ bên ngoài (vai trò của Nhà nước hay chuyên 

gia...). Điều đó có nghĩa, nên coi phát triển nguồn nhân lực như là sự nhận thức và cố 

gắng chung của các bên, chứ không chỉ đơn thuần là việc thực hiện một trong các chức 

năng của bộ phận nhân sự.  Ngoài ra, phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng thương 

mại, ngày nay, cần hướng theo những tư duy dài hạn hơn, cũng như thể hiện trách nhiệm 

xã hội cao hơn. 

 



 117 

2. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của các nhtm trong và ngoài nước 

2.1 Khối ngân hàng trong nước 

Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng 

Thương mại Cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, ngân hàng ACB sở hữu hơn 350 

chi nhánh; phòng giao dịch với 11.000 máy ATM và 850 đại lý đang hoạt động rộng 

khắp 47 tỉnh thành trong cả nước. Tính đến năm 2019, tổng số nhân viên của ACB là 

10.120 người. Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 96%, thường xuyên 

được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại trung tâm đào tạo riêng của ACB. Năm 2018, 

ngân hàng cũng được tổ chức The Asian Banker trao giải “Ngân hàng có sáng kiến gắn 

kết nhân viên tốt nhất Việt Nam”. 

Được thành lập từ năm 1993, trải qua một giai đoạn dài hình thành và phát triển, 

các nhà hoạch định chính sách của NHTM cổ phần ACB đã xác định đường hướng phát 

triển đội ngũ nhân lực của mình như sau: 

- Đề cao 5 giá trị cốt lõi: Chính Trực, Cẩn Trọng, Cách Tân, Hài Hòa, Hiệu Quả. 

- Đặt công tác đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhằm nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. Từ các nhân viên cho tới đội ngũ quản lý, điều hành tại ACB đều 

được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn chung, hay các vấn đề đặc thù về quản trị 

chiến lược, quản trị rủi ro, quản trị chất lượng… 

- Đặt công tác đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhằm nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. Nhân viên hàng năm được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài 

ngân hàng để nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đối với nhân 

viên mới tuyển dụng, ACB tạo điều kiện cho các bạn được tiếp thu kiến thức thực tế 

thông qua việc học hỏi kinh nghiệm của Người ACB đi trước. Cuối mỗi năm, tất cả 

nhân viên đều được đánh giá thành tích công việc. Những mục tiêu phát triển nghề 

nghiệp mà nhân viên đã đăng ký từ đầu năm được thảo luận giữa nhân viên với 

trưởng đơn vị nhằm xác định những điểm cần cải thiện và những điểm nổi bật. Nhân 

viên sẽ cải thiện các điểm yếu thông qua nhiều hình thức đào tạo. Các điểm nổi bật 

sẽ được Khối Quản trị nguồn nhân lực ghi nhận để làm căn cứ xem xét việc phát 

triển nghề nghiệp của nhân viên. 

- Chăm lo bồi dưỡng đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhân lực các cấp. 
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- Chính sách nhân sự của ACB ưu tiên đề bạt những nhân viên trẻ có năng lực, có lòng 

nhiệt huyết, và có thành tích tốt trong công việc lên các cấp quản lý cấp trung và cấp 

cao. 

Theo ông Trần Hùng Huy (2020), Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP 

Á Châu chia sẻ: “Trước tình hình biến động của ngành tài chính, chúng tôi luôn đưa 

mục tiêu phát triển con người song song với hoạt động kinh doanh nhằm giúp ACB có 

thể đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thích nghi với những thay đổi đấy”. 

ACB đã đi một nước cờ tinh tế khi chủ động đón đầu thách thức bằng hai giải 

pháp là bắt kịp xu hướng công nghệ đang diễn ra bên ngoài, đồng thời tận dụng sức 

mạnh nội tại bên trong để tìm ra phương án đổi mới, phát triển nguồn nhân lực hiện có 

để nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi. ACB đã bắt đầu xây dựng và khai thác cơ 

sở dữ liệu nhân sự (big data) để phân tích nhu cầu từng nhân viên, khả năng mỗi người 

và tối ưu hóa những vấn đề liên quan đến nhân sự. Vai trò của một nhân viên được đặt 

trong hệ sinh thái (ecosystem) phát triển nhân tài mà ngân hàng đang nỗ lực xây dựng. 

Ngân hàng ACB luôn xây dựng một môi trường làm việc mới mẻ, năng động và 

đầy thách thức, mang tính cạnh tranh cao nhưng không kém phần hấp dẫn để giữ chân 

người tài. Cơ sở vật chất đều được trang bị hiện đại bảo đảm nhân viên được làm việc 

trong điều kiện tốt nhất. ACB đã phát triển văn hóa sáng tạo bằng cách động viên nhân 

viên tạo ra những ý tưởng để giải quyết vấn đề của tổ chức. 

ACB duy trì chính sách lương thưởng cạnh tranh trên cơ sở khảo sát lương trên 

thị trường và khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên đối với chính sách này để có điều 

chỉnh kịp thời. Chế độ đãi ngộ bao gồm: thu nhập gắn liền với kết quả hoạt động kinh 

doanh và chất lượng phục vụ khách hàng, lương tháng 13, lương hoàn thành công việc 

cuối năm. Ngoài ra, còn có các khoản tiền thưởng khác như tiền thưởng cho nhân viên 

giỏi nghiệp vụ, nhân viên phục vụ khách hàng tốt nhất, nhân viên có sáng kiến cải tiến 

nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nhân viên bán hàng xuất sắc. Tất cả nhân 

viên chính thức của ACB đều được hưởng các chế độ bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Tùy theo công việc 

đảm nhận, nhân viên còn nhận được phụ cấp như phụ cấp độc hại, rủi ro tiền mặt, đi 

lại, kiêm nhiệm, ACB còn cung cấp các chương trình phúc lợi khác cho nhân viên bao 

gồm: Khám sức khỏe định kỳ, tiền thưởng vào dịp lễ, Tết, câu lạc bộ sức khỏe, tiền hỗ 

trợ bữa ăn trưa, cấp phát trang phục làm việc, nón bảo hiểm, nghỉ mát hằng năm, mua 

trả góp căn hộ, cho vay lãi suất ưu đãi. 
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Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank. 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) là một trong những ngân 

hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt Nam, VPbank đã có những bước phát triển 

vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. Đặc biệt từ năm 2010, VPbank đã tăng 

trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới 

sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. 

Trải qua 20 năm phát triển và lớn mạnh, VPBank có trên 4.000 cán bộ nhân viên, 

trên khắp đất nước với hơn 200 điểm giao dịch. Trong giai đoạn chuyển đổi từ 2010 

đến nay, VPBank đặt trọng tâm vào việc tìm kiếm các hạt nhân chuyển đổi, các cán bộ 

chủ chốt, không chỉ giàu kiến thức, kinh nghiệm mà quan trọng hơn là những người 

tâm huyết, luôn tin tưởng vào mục tiêu tầm nhìn của tổ chức cho giai đoạn tới, linh hoạt 

để đưa VPBank cán đích. VPBank tuyển dụng nhiều nhân sự quản lý người nước ngoài 

nhằm đem đến những yếu tố mới lạ, tinh hoa từ các nước phát triển đến Việt Nam và 

VPBank. 

Là một trong các NHTM cổ phần luôn đi đầu trong công tác phát triển nguồn 

nhân lực, đường hướng hoạch định, xây dựng trong lâu dài của ngân hàng Việt Nam 

Thịnh vượng là: 

- Đề cao công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển nguồn 

nhân lực tại các Khối chuyên môn, văn phòng, tác nghiệp của cả hệ thống. Ngay từ 

những ngày đầu mới thành lập, ban giám đốc VPBCF đã sớm nhận thức được vai 

trò và tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực và việc hoạch định chiến lược 

phát triển nguồn nhân lực  

- Tổ chức tốt quá trình tuyển dụng cũng như đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ 

năng lực. Thực hiện tốt quy trình bố trí, sử dụng nhân lực trình độ cao. Tái đào tạo 

đội ngũ kế cận.  

- Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tại Khối tín dụng tiêu dùng được chia làm hai 

nhóm:  

o Nhóm thứ nhất là các kế hoạch nhằm từng bước hiện thực hoá các chương trình lớn 

đã được hoạch định dài hạn từ trước. Nó thông thường liên quan đến việc định hình 

các ý tưởng, sáng kiến mới; hay thiết lập và thử nghiệm các ứng dụng mới trong 

phát triển nguồn nhân lực. Các kế hoạch loại này được phụ trách bởi các nhóm dự 

án thành lập có thời hạn; thường có sự tham gia của tư vấn bên ngoài cũng như nhận 

sự bảo trợ trực tiếp của một (một số) quản lý cấp cao.  
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o Nhóm thứ hai là các kế hoạch thực thi chức năng như kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch 

đào tạo hay kế hoạch sử dụng nhân lực. Nó được chịu trách nhiệm bởi bộ phận nhân 

sự. Bộ phận này hoạt động thường xuyên, ít cần thuê tư vấn bên ngoài, cũng không 

đòi hỏi sự bảo trợ trực tiếp từ lãnh đạo.  

- Tạo động lực cho sự phát triển nguồn nhân lực về các mặt vật chất lẫn tinh thần: 

Công tác tạo động lực tại VPBCF đã bao quát được hầu khắp các mặt, cả về tạo 

động lực vật chất lẫn tạo động lực tinh thần. Trong cách thức thực hiện thể hiện 

được nét độc đáo riêng. Từ đó, có những tác dụng tích cực tới tâm lý làm việc của 

người lao động. Mặc dù vậy, để tạo ra năng lượng đủ mạnh giúp tổ chức thu hút và 

giữ chân được người tài, khuyến khích được nhân viên phát triển và nỗ lực làm việc 

vì tổ chức, công tác tạo động lực tại Khối cần có thêm thời gian và quyết tâm để 

hoàn thiện  

- Thường xuyên tổ chức công tác định kỳ đánh giá hiệu quả làm việc và kiểm soát 

chất lượng hoạt động của đội ngũ người lao động. 

- Bà Nguyễn Thị Bích Huyền (2018), Giám đốc Khối quản trị nguồn nhân lực 

VPBank cho biết: “VPBank đã tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy 

trình tuyển dụng nhằm sàng lọc được các ứng viên tốt nhất, phù hợp nhất cho các vị 

trí từ lãnh đạo, quản lý đến các vị trí chuyên viên, nhân viên trên toàn hệ thống, vừa 

đáp ứng được chiến lược kinh doanh đồng thời nhằm tìm kiếm, thu hút và gìn giữ 

nhân tài”. 

Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 

Xét chung trong toàn ngành ngân hàng, Vietcombank hiện đứng thứ 5 về số 

lượng lao động, sau Agribank, VPBank, BIDV, VietinBank và Sacombank, nhưng 

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam luôn đứng đầu về năng suất lao động. Ngân hàng 

chủ trương phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn như sau: 

- Tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thu hút nhân sự có 

chất lượng muốn được thử thách.  

- Xây dựng một tổ chức học tập không ngừng, tạo những cơ hội cho mọi thành viên 

được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng và phát triển bản thân. 

- Tạo môi trường văn hoá cho mọi cá nhân có năng lực, có đóng góp đều được công 

nhận một cách xứng đáng và những cơ hội thăng tiến cho bản thân. 

Tháng 9/2017, sau khi phê duyệt Đề án phát triển Vietcombank đến năm 2020, 

Hội đồng quản trị Vietcombank (HĐQT) đã phê duyệt Đề án quản trị và phát triển 
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nguồn nhân lực Vietcombank đến năm 2020với mục tiêu chiến lược trở thành ngân 

hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực. Để đạt được mục tiêu này, Đề án đã đưa 

ra kế hoạch hành động và các giải pháp thực hiện đồng bộ về kiện toàn mô hình tổ chức, 

hoàn thiện cơ chế chính sách, đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, phát triển hạ 

tầng công nghệ ứng dụng trong công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực...  

Dấu mốc quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án đó là việc thành lập Khối 

Quản trị và phát triển nguồn nhân sự Vietcombank (Khối Nhân sự) vào tháng 11/2018, 

với 3 đơn vị trực thuộc gồm: Ban Tổ chức và nhân sự, Phòng Chính sách và Kế hoạch 

nhân sự, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (trên cơ sở nâng cấp Trung tâm 

đào tạo trước đây). Công tác nhân sự dần được chuyển đổi hoạt động theo hướng “đối 

tác nhân sự” HRBP (Human Resource Business Partner).  Mô hình tổ chức, chức năng 

nhiệm vụ của các đơn vị tại Trụ sở chính và Chi nhánh được rà soát, kiện toàn và chuẩn 

hóa theo hướng tinh gọn, tập trung quản lý và điều hành theo các Khối hoạt động, tối 

ưu và nâng cao năng lực quản lý của các đơn vị tại Trụ sở chính, bảo đảm yêu cầu hoạt 

động thông suốt và hiệu quả. 

Công tác tuyển dụng của Vietcombank những năm qua được thị trường đánh giá 

cao và đã thu hút được một lượng nhân sự lớn có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công 

việc. Phương thức tuyển dụng được đa dạng hóa thông qua việc xét tuyển, thi tuyển tập 

trung online, có cơ chế tuyển dụng riêng đối với cán bộ có kinh nghiệm. Chất lượng 

tuyển dụng được nâng cao, thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, gia tăng cơ cấu tuyển dụng 

cán bộ bán hàng cho các chi nhánh. 

Nhằm nâng cao chất lượng và hướng tới mục tiêu quản trị nguồn nhân lực theo 

thông lệ quốc tế, Vietcombank cũng đang tích cực triển khai một số dự án về nhân sự 

như: Dự án xây dựng chương trình phần mềm quản lý nhân sự (HRM) mới; Dự án E-

learning; Dự án xây dựng Khung năng lực, … 

Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB 

Ngân hàng Phương Đông (OCB) thành lập ngày 10/6/1996. Sau hơn 20 năm 

hoạt động và phát triển, OCB đã khẳng định được vị thế, uy tín trên thị trường tài chính. 

Ngân hàng nhận nhiều danh hiệu uy tín gồm: Thương hiệu mạnh Việt Nam; Top 500 

doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500); Top 50 doanh nghiệp thực 

hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng; Ngân hàng duy nhất nhận 

giải thưởng “Thương hiệu xuất sắc - Excellent Brand” liên tục qua các năm 2014, 

2015…Với mục tiêu trở thành top 10 ngân hàng tốt nhất Việt Nam, thời gian qua, ngân 
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hàng TCMP Phương Đông (OCB) từng bước tái định vị thương hiệu, thay đổi chiến 

lược kinh doanh và chủ trọng xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao 

Trọng tâm nguồn nhân lực của OCB đã được xác định ngay từ những ngày đầu 

thành lập, xuyên suốt cho đến tận bây giờ như sau: 

- Đặt mục tiêu hàng đầu là biến nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt, là nguồn 

lực giữ vai trò quyết định. 

- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được ưu tiên hàng đầu. 

- Coi trọng việc hoàn thiện và tối ưu hoá hệ thống các quy trình nghiệp vụ 

- Chuẩn hoá và công khai các nghiệp vụ tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm 

- Coi nguồn nhân lực là yếu tố đóng góp chính vào sự thành công của tổ chức, 

OCB luôn rộng cửa để chào đón nhân tài. Với nguyên tắc lấy hiệu quả làm thước 

đo, sự công khai minh bạch làm kim chỉ nam và xây dựng lộ trình thăng tiến 

nghề nghiệp cụ thể, OCB đã trở thành điểm đến cho nhiều ứng viên.  

Ngoài các vị trí tuyển dụng cho các ứng viên có kinh nghiệm, nhà băng liên tục 

thu hút và đào tạo đội ngũ nhân sự trẻ thông qua chuỗi chương trình “Hành trình về 

Phương Đông” được thiết kế với 3 khung: Thực tập sinh; Về nguồn; OFL (OCB Future 

Leader). Ngay khi gia nhập, học viên sẽ được đào tạo theo nền tảng lộ trình học tập rõ 

ràng; chuẩn hóa khung nội dung chương trình đào tạo hội nhập dành cho nhân sự mới 

và phân tách chuyên biệt đối với từng chức danh; vừa làm vừa học những kỹ năng thiết 

yếu trong ngành tài chính - ngân hàng hiện nay. Bên cạnh đó, là nâng cao kiến thức 

quản lý, kỹ năng bán hàng, nâng mức độ chuyên sâu nghề nghiệp; hướng dẫn các giải 

pháp thực tiễn để học viên sẽ trở thành một chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực đảm 

trách. Trung bình mỗi tháng OCB tổ chức khoảng 70 khóa đào tạo cho gần 4.000 lượt 

học viên nhằm phát triển chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho các mục tiêu kinh 

doanh chiến lược đã đề ra. 

2.2 Khối ngân hàng quốc tế 

Nhật Bản 

Đất nước Mặt trời mọc là một quốc gia rất nghiêm túc trong kỷ luật làm việc. 

Những triết lý đào tạo nhân sự của họ được cụ thể hóa trong các chiến lược và giải pháp 

sau: 

- Gắn liền kỷ luật lao động và tinh thần vì công việc như một bản sắc của dân tộc. 

Người Nhật chủ trương “làm hết việc, chứ không phải làm hết giờ” 
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- Nhật Bản theo đuổi mô hình tuyển dụng suốt đời, giúp nhân viên yên tâm gắn bó và 

nỗ lực phát triển sự nghiệp tại tổ chức. 

- Các ngân hàng Nhật Bản như hầu hết các tổ chức khác ở đất nước này, cũng bị chi 

phối bởi triết lý Kaizen. Trong phát triển nguồn nhân lực, họ đề cao những bước tiến 

nhỏ nhưng liên tục (bao gồm: đưa những câu hỏi nhỏ, đề ra những suy nghĩ nhỏ, 

tạonhững hành động nhỏ, giải quyết những vấn đề nhỏ, ban tặng những phần thưởng 

nhỏ và khám phá những khoảnh khắc nhỏ).  

Trung Quốc 

- Với tham vọng làm chủ sân chơi hội nhập quốc tế nói chung và thị trường tài chính 

nói riêng, các ngân hàng Trung Quốc rất coi trọng việc nâng cao trình độ ngoại ngữ 

cho nhân viên. 

- Từng bước đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực kế cận, cả cấp thấp lẫn cấp cao. 

3. Các giải pháp đề xuất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngần hàng  

Một là, cần dự báo nguồn nhân lực trong các giai đoạn để có kế hoạch đào tạo; 

xây dựng chương trình đào tạo khung trên cơ sở chuẩn mực quốc tế ở các trường Đại 

học có đào tạo chuyên ngành Tài chính Ngân hàng; xây dựng và phổ biến các tài liệu 

theo tiêu chuẩn ở những quốc gia phát triển có chỉnh sửa cho phù hợp trong điều kiện 

cụ thể ở VN; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên ngành ngân hàng theo hướng đào  

tạo ứng dụnh, kết hợp với khối Ngân hàng.  

Hai là, Nhà nước cần có những chính sách động viên, khuyến khích để các khối 

NHTM tham gia đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và cũng cần chủ động, có 

trách nhiệm đóng góp về cơ sở vật chất và kỹ năng thực tế cho các cơ sở đào tạo.  

Ba là, đẩy mạnh giao lưu học hỏi giữa các ngân hàng của các nước; cần quan 

tâm hơn nữa đến việc gởi cán bộ công nhân viên của mình đi đào tạo, giao lưu học hỏi 

tại các cơ sở đào tạo, ngân hàng trung ương và các NHTM ở một số nước có nền kinh 

tế phát triển.  

Bốn là, đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở đào tạo và các ngân hàng như là trình bày 

ở trên; suy cho cùng, các trường đào tạo ra nguồn nhân lực là làm việc ở các ngân hàng, 

doanh nghiệp và các tổ chức khác. Ngoài ra, các ngân hàng nên chủ động tham gia đào 

tạo nguồn nhân lực theo đơn đặt hàng với các trường, viện nghiên cứu, có thể trực tiếp 

cử chuyên gia ngân hàng vào giảng dạy một số chuyên đề; cấp học bổng cho sinh viên 

có thành tích học tập tốt, tuyển dụng những sinh viên đạt tiêu chuẩn ngay sau khi ra 

trường.  
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Năm là, đào tạo liên tục đội ngũ cán bộ: Các ngân hàng cần thường xuyên đào 

tạo, đào tạo lại đội ngũ các bộ công nhân viên, ngoài những kiến thức cơ bản, các văn 

bản chỉ đạo của ngành ngân hàng, cần đào thêm kiến thức về pháp luật, kỹ năng bán 

hàng, kiến thức về quản lý, kỹ năng giao tiếp... đồng thời, quan tâm hơn nữa tới việc 

đào tạo ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên.  

4. Kết luận  

Với mục tiêu đảm bảo cho một hệ thống ngân hàng có thể phát triển nhanh và 

bền vững, từng bước theo kịp các quốc gia phát triển trên thế giới thì hệ thống ngân 

hàng rất cần có một đội ngũ cán bộ đủ mạnh, trong đó nguồn nhân lực chất lượng cao 

là một trong những yếu tố không thể thiếu. Bài viết này, tác giả đã trình bày những kinh 

nghiệm đào tạo nhân lực ở một số ngân hàng trong nước và quốc tế, qua đó đề xuất một 

số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành ngân hàng.  
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14. NGHỀ IT (INFORMATION TECHNOLOGY – IT) TẠI CÁC NGÂN HÀNG 

VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI 4.0 

ThS. Trần Quốc Tuấn - Khoa QTKD – UFM 

ThS. Nguyễn Thị Thúy – Khoa Marketing – UFM 

Tóm tắt 

Thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tập hợp nhiều loại hình công nghệ, trong 

đó cốt lõi là công nghệ thông tin/CNTT/IT (Information Technology/IT). CNTT có mặt 

hầu hết trong các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, y tế, giáo dục 

… và ngân hàng. Bài viết đề cập đến vai trò của nghề CNTT tại các Ngân hàng Việt 

Nam trong thời đại 4.0, qua đó cung cấp những thông tin cơ bản về nghề CNTT, nhu 

cầu & thực trạng lao động CNTT tại các Ngân hàng Việt Nam, cũng như xu hướng, 

triển vọng cho đội ngũ CNTT tại các Ngân hàng Việt Nam. 

Từ khóa: công nghệ thông tin, ngân hàng Việt Nam, cách mạng công nghiệp 4.0  

1. Giới thiệu chung 

Theo Klaus Schwab trong cuốn “The Fouth Industrial Revolution”, Cách mạng 

công nghiệp (CMCN) 4.0 diễn ra trên 3 lĩnh vực chính: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật 

số và Vật lý.  Kỹ thuật số bao gồm những yếu tố cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, vạn vật 

kết nối và dữ liệu lớn; hiện tại có thêm các công nghệ mới như thực tế ảo, mạng xã hội, 

điện toán đám mây, … Bản chất của mạng công nghiệp 4.0 là dựa trên nền tảng công 

nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương 

thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công 

nghệ in 3D, robot thế hệ mới, công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano...  

CMCN 4.0 mở ra rất nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh 

nghiệp công nghệ, nếu doanh nghiệp nào chủ động, bắt kịp những công nghệ lõi của 

công nghiệp 4.0 thì có thể đạt được nhiều cơ hội mới, điển hình là trí tuệ nhân tạo và 

những công nghệ về vật liệu mới. Đồng thời, cách mạng 4.0 cũng tạo ra nhiều thách 

thức khiến một số ngành lạc nhịp về công nghệ phải thu hẹp đáng kể hoặc bị đào thải.  

Cuộc CMCN 4.0 có tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực, ngành nghề và ngân hàng 

cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của cuộc cách mạng này. Tác động rõ nhất của 

CMCN 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng chính là xu hướng ngân hàng số ngày càng phát 

triển mạnh mẽ, do đó các ngân hàng có nhu cầu rất lớn về lao động công nghệ thông 

tin (CNTT) để đáp ứng được xu hướng công nghệ số (Brett King, 2017). Điều này cũng 

tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với nghề CNTT. 
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2. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu  

Sử dụng phương pháp định tính, dữ liệu trong nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp, ở 

dưới dạng thông tin mô tả, liệt kê các đặc tính, tính chất, hình thức và những nhận định. 

Nguồn dữ liệu thu thập từ các website, thông cáo báo chí, sách chuyên ngành …  

Phạm vi nghiên cứu: Những thông tin cơ bản về nghề CNTT, nhu cầu & thực 

trạng lao động CNTT tại Việt Nam nói chung cũng như tại các Ngân Hàng Việt Nam 

nói riêng. 

3. Khái quát về nghề CNTT (IT) ngân hàng 

3.1 Khái quát chung về nghề IT 

3.1.1 Khái niệm về IT (Information Technology) 

IT (Information Technology) hay công nghệ thông tin là một nhánh ngành kỹ 

thuật sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để thu thập, xử lý, lưu trữ, chuyển 

đổi, truyền tải thông tin (vi.wikipedia.org). 

Ở Việt Nam, khái niệm CNTT được hiểu và định nghĩa trong Nghị quyết Chính 

phủ 49/CP ký ngày 4 tháng 8 năm 1993: "Công nghệ thông tin là tập hợp các phương 

pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy 

tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài 

nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con 

người và xã hội". 

3.1.2 Phân loại các lĩnh vực IT 

Nghề IT có thể chia ra những phân ngành cốt lõi như sau: 

(1) Phát triển Website 

Phát triển website là yêu cầu cơ bản đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá 

nhân đang sở hữu các thiết kế website trong mọi lĩnh vực, từ thiết kế website bán 

hàng cho đến các thiết kế website doanh nghiệp, website tổ chức. Nội dung giao diện 

web thường phải bao gồm: Nội dung các trang chính; Hình ảnh; Video; Bài đăng trên 

blog; Tin tức báo chí; Các báo cáo, thông số đáng quan tâm về doanh nghiệp; Sách điện 

tử, ebooks; Tổng hợp các câu hỏi thường gặp và bất kỳ thông tin nào về doanh nghiệp. 

(2) Ứng dụng Desktop 

Có vô số desktop application thuộc nhiều loại khác nhau, chẳng hạn:  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://cmay.vn/cong-ty-thiet-ke-web-ban-hang-gia-re-va-chuyen-nghiep-nhat/
http://cmay.vn/cong-ty-thiet-ke-web-ban-hang-gia-re-va-chuyen-nghiep-nhat/
http://cmay.vn/thiet-ke-web-doanh-nghiep-thiet-ke-website-theo-yeu-cau/
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- Trình xử lý văn bản: Trình xử lý văn bản cho phép bạn viết chữ cái, thiết kế tờ 

rơi và tạo ra nhiều loại tài liệu khác. Trình xử lý văn bản nổi tiếng nhất là Microsoft 

Word 

- Trình duyệt web: Trình duyệt web là công cụ sử dụng để truy cập Internet. Hầu 

hết các máy tính đều có trình duyệt web được cài đặt sẵn, nhưng bạn cũng có thể tải 

xuống trình duyệt khác nếu muốn. Ví dụ về các trình duyệt: Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Google Chrome và Safari. 

- Trình phát đa phương tiện: Nếu muốn nghe MP3 hoặc xem phim, bạn cần phải 

sử dụng trình phát đa phương tiện. Windows Media Player và iTunes là những trình 

phát phương tiện phổ biến. 

- Game: Có khá nhiều trò chơi bạn có thể chơi trên máy tính của mình, ví dụ như 

game chơi bài Solitaire, game hành động Halo. Nhiều game hành động đòi hỏi những 

bộ vi xử lý mạnh mẽ và cấu hình khủng, vì vậy chúng có thể không hoạt động nếu thiết 

bị của các bạn quá cũ kỹ và quá yếu. 

(3) Ứng dụng trên di động 

Máy tính không phải là thiết bị duy nhất có thể chạy các ứng dụng. Bạn hoàn 

toàn có thể tải xuống ứng dụng cho các thiết bị di động như điện thoại thông minh và 

máy tính bảng. Dưới đây là một vài ứng dụng di động: 

- Gmail: Bạn sử dụng ứng dụng Gmail để dễ dàng xem và gửi email từ thiết bị 

di động của mình trên các thiết bị Android và iOS. 

- Instagram: Bạn sử dụng Instagram để chia sẻ ảnh với bạn bè và gia đình trên 

Android và iOS. 

- Duolingo: Với sự kết hợp của các câu đố, trò chơi và các hoạt động khác, ứng 

dụng này có thể giúp bạn học các ngôn ngữ mới. Duolingo có sẵn trên Android và iOS. 

(4) Phát triển Game 

Phát triển game là một phần của lĩnh vực phát triển phần mềm, ở đó các chuyên 

viên phát triển game sẽ sử dụng các ngôn ngữ lập trình để tạo nên một sản phẩm game 

hoàn chỉnh gồm cả game 2D và game 3D, cũng như lập trình máy chủ cho game. 

Chuyên viên phát triển game đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng 

nên một sản phẩm game, từ việc kết hợp đồ họa, âm thanh, xử lý sự kiện, tương tác vật 

lý cho đến việc tạo logic game, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay lập trình game nhiều 

người chơi,… Trong bối cảnh nhà nhà, người người đều sở hữu các thiết bị công nghệ 
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như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… và internet phủ sóng toàn cầu, 

nhu cầu giải trí cùng các sản phẩm game cũng bùng nổ và chắc chắn sẽ còn tiếp tục 

tăng mạnh hơn nữa trong tương lai, cùng với sự ra đời của nhiều loại hình game mới. 

(5) Lập trình nhúng  

Lập trình nhúng đang là một trong những ngành hot nhất hiện nay. Rất ít trường 

đào tạo lập trình nhúng trong khi nhu cầu nguồn nhân lực lại thiếu hụt.  

Lập trình nhúng là một thuật ngữ lập trình để chỉ một hệ thống có khả năng tự trị, 

nó được nhúng vào trong một môi trường hay một hệ thống mẹ nào đó. Đó là các hệ 

thống tích hợp cả phần cứng và phần mềm. Mục đích chủ yếu là để phục vụ các bài 

toán chuyên dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, tự động hóa điều khiển, truyền tin. 

Hệ thống nhúng thường được thiết kế để thực hiện một chức năng chuyên trách, riêng 

biệt nào đó. Vì lập trình này chỉ được xây dựng cho một số nhiệm vụ nhất định nên các 

người tạo lập có thể tối ưu hóa nó nhằm tối thiểu kích thước và chi phí. Hệ thống nhúng 

rất đa dạng, phong phú về chủng loại. Ứng dụng lập trình nhúng phổ biến trong các 

ngành máy tính, điện tử, viễn thông, ngân hàng 

(6) Trí tuệ nhân tạo 

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence – viết tắt là 

AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do 

con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi 

thông minh như con người. Trí tuệ nhân tạo khác với việc lập trình logic trong các ngôn 

ngữ lập trình là ở việc ứng dụng các hệ thống học máy (machine learning) để mô phỏng 

trí tuệ của con người trong các xử lý mà con người làm tốt hơn máy tính. Cụ thể, trí tuệ 

nhân tạo giúp máy tính có được những trí tuệ của con người như: biết suy nghĩ và lập 

luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích 

nghi, … 

(7) Bảo mật hệ thống, bảo mật thông tin 

Thông tin, dữ liệu được ví như tài sản trong nhà của bạn vậy. Nếu bạn để quên 

hoặc làm mất ở đâu đó thì rất có thể thông tin của bạn sẽ bị mất, hoặc bị chiếm đoạt. 

Còn đối với chuyên ngành CNTT thì bảo mật thông tin được ví như hệ thống máy tính, 

dữ liệu… Đó là những tài sản vô cùng quan trọng, giá trị. Hiện nay tình hình hacker 

ngày càng nguy hiểm, khó lường. Việc đảm bảo tính năng bảo mật thông tin là vô cùng 

quan trọng vì thông tin đó có thể liên quan tới bạn, tới công ty và doanh nghiệp của 

https://mindx.edu.vn/blog/post/kinh-nghiem-hoc-lap-trinh
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bạn. Nếu bạn để lộ ra ngoài hoặc kém bảo mật thì chuyện tin tặc nhòm ngó là khả năng 

rất cao. 

Bảo mật thông tin là duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn toàn diện và tính sẵn 

sàng cho toàn bộ thông tin. Bốn yếu tố không thể tách rời trong việc bảo mật từ A đến 

Z thông tin là: 

- Tính bảo mật: Đảm bảo thông tin đó là duy nhất, những người muốn tiếp cận 

phải được phân quyền truy cập 

- Tính toàn vẹn: Bảo vệ sự hoàn chỉnh toàn diện cho hệ thống thông tin.  

- Tính chính xác: Thông tin đưa ra phải chính xác, đầy đủ, không được sai lệch 

hay không được vi phạm bản quyền nội dung 

- Tính sẵn sang: Việc bảo mật thông tin luôn phải sẵn sàng, có thể thực hiện 

bất cứ đâu, bất cứ khi nào. 

(8) Sử dụng kết hợp với các ngành khác 

CNTT sử dụng kết hợp với nhiều ngành khác như thiết kế, xây dựng, marketing, 

tài chính, ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, vv… sự kết hợp lẫn 

nhau, vừ hỗ trợ cho nhau, vừa thúc đẩy nhau cùng phát triển. 

3.1.3 Công việc nhân viên IT 

Tùy thuộc vào yêu cầu của từng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân … công việc 

của nhân viên IT có thể là: 

- Quản lý, tiến hành sửa chữa, khắc phục những lỗi website 

- Thiết kế và viết phần mềm máy tính 

- Cài đặt máy trạm trong mạng và các thiết bị ngoại vi cần thiết (chẳng hạn như 

bộ định tuyến, máy in, máy photocopy...). 

- Đảm bảo phần cứng máy tính như ổ cứng HDD, chuột, bàn phím... hoạt động 

bình thường. 

- Cài đặt và lập cấu hình phiên bản thích hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Xây dựng và duy trì mạng cục bộ sao cho đạt hiệu quả làm việc tối ưu. 

- Bảo đảm tính bảo mật và riêng tư cho hệ thống mạng và máy tính. 

- Cung cấp định hướng và hướng dẫn cho người dùng về phương thức hoạt động 

của phần mềm mới và thiết bị máy tính. 

- Sắp xếp và lên lịch nâng cấp và bảo dưỡng hệ thống mà không ảnh hưởng đến 

tiến độ làm việc của nhân viên khác trong công ty. 
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- Kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục sự cố (sửa chữa hoặc thay thế linh kiện, gỡ 

lỗi...). 

- Ghi chép nhật ký sữa chữa và bảo dưỡng thiết bị theo quy định. 

- Theo dõi số lượng máy tính và thiết bị mạng và đặt hàng khi thiếu. 

3.2. Khái quát về nghề IT ngân hàng 

3.2.1 Nhiệm vụ của IT ngân hàng 

Trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy IT 

Ngân hàng có các nhiệm vụ cơ bản sau đây: 

(1) Giám sát hoạt động phòng CNTT của ngân hàng 

Nhân viên IT của ngân hàng sẽ là những người chịu trách nhiệm giám sát và kịp 

thời xử lý những sợ cố để đảm bảo hệ thống của ngân hàng hoạt động liên tục và hiệu 

quả 

(2) Kiểm tra hệ thống hạ tầng CNTT của ngân hàng 

Kiểm tra hoạt động hàng ngày của hệ thống hạ tầng CNTT của ngân hàng: hệ 

thống mạng LAN, hệ thống mạng Wifi – Internet, máy chủ ứng dụng, tổng đài nội bộ. 

Trong quá trình kiểm tra hệ thống hạ tầng CNTT nếu phát hiện sự cố phải tiến 

hành xử lý ngay để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. 

(3) Hỗ trợ vận hành các phần mềm nghiệp vụ 

Thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ vận hành hệ thống phần mềm nghiệp vụ cho 

nhân viên các bộ phận trong ngân hàng: Smile FO, POS, HRM, BO… 

Tiếp nhận thông tin phản hồi về sự cố của các phần mềm từ nhân viên các bộ 

phận và tiến hành xử lý nhanh chóng. 

Chủ động tìm kiếm, cải tiến hệ thống ngân hàng 

Thực hiện việc điều phối và hỗ trợ các bộ phận khác xử lý các vấn đề về công 

nghệ thông tin 

3.2.2 Yêu cầu đối với nhân viên IT ngân hàng 

 Về bằng cấp: Hầu hết ngân hàng đều yêu cầu ứng viên có trình độ chuyên môn 

từ Đại học trở lên, được đào tạo chính quy tập trung dài hạn trên 4 năm. Chuyên ngành 

về Công nghệ thông tin (phần mềm) của các trường Quốc lập trong nước: Đại học Bách 

khoa, Đại học Quốc gia, Đại học FPT Arena, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Kỹ 

thuật Quân sự, Học viện Bưu chính Viễn thông, Học viện Ngân hàng, Học viện Kỹ 



 131 

thuật Mật mã; hoặc các trường đại học ở nước ngoài. Nếu đã từng đi du học về ngành 

CNTT là 1 lợi thế. Điểm trung bình học tập yêu cầu từ 6,5 trở lên. 

Về kinh nghiệm: Các ngân hàng thường ưu tiên tuyển dụng các ứng viên đã có 

kinh nghiệm về làm việc tối thiểu ít nhất phải 1 năm làm việc tại vị trí tương tự.  

Ngoài ra cũng giống như tuyển dụng các vị trí khác. Nhân viên IT ngân hàng, 

ngoài đòi hỏi về trình độ thì còn yêu cầu về kỹ năng như: 

- Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 

- Kỹ năng làm việc nhóm 

- Kỹ năng trình bày 

- Kỹ năng phân tích vấn đề 

- Kỹ năng xử lý các tình huống 

- … 

Bên cạnh đó ứng viên còn phải có tinh thần học hỏi; có nhiệt huyết và trách 

nhiệm trong công việc; năng động và sáng tạo; và có khả năng chịu đựng sức ép trong 

công việc cao. 

3.2.3 Thu nhập nghề IT tại các Ngân hàng hiện nay: 

 Nhìn chung hàng năm tại các Ngân hàng Việt nam đều có nhu cầu tuyển dụng 

IT Ngân hàng, tùy thuộc chức vụ: nhân viên, chuyên viên, phó phòng, trưởng phòng 

công nghệ thông tin, tư vấn viên, IT support …, mức thu nhập hàng năm (lương, 

thưởng…) đối với nghề IT rất hậu hĩnh và ổn định. Đây cũng là cơ hội cho người lao 

động có chuyên môn về IT cống hiến và phát triển nghề nghiệp của mình. 

4. Thị trường nhân lực ngành CNTT thập niên 2010 (2010 – 2019) 

Báo cáo thị trường nhân lực ngành CNTT thập niên 2010 (2010 – 2019) của 

Vietnamworks InTECH cho chúng ta thấy bức tranh về nhu cầu tuyển dụng nhân 

lực  

Biểu đồ 1: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành CNTT 
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Nguồn: Vietnamwork Intech (2020) 

Qua biểu đồ 1, ta thấy thị trường việc làm ngành CNTT dù đã tăng trưởng mạnh 

sau 10 năm của thập kỷ nhưng tỉ lệ phân bổ giữa các nhóm ngành phổ biến hầu như 

không có sự thay đổi. Trong đó, chiếm tỉ lệ cao nhất – hơn 50% thị trường là nhu cầu 

tuyển dụng của nhóm ngành “phát triển phần mềm”. 

Biểu đồ 2: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực nhóm ngành phát triển phần mềm 

 

Nguồn: Vietnamwork Intech (2020) 

Ở biểu đồ 2, thị trường việc làm của riêng nhóm ngành “phát triển phần mềm”, 

nhu cầu tuyển dụng chuyên môn Software, Mobile, Web, ERP đi kèm kỹ năng lập trình 

ngôn ngữ JAVA, PHP, .NET luôn chiếm tỉ lệ cao cho thấy thế mạnh của thị trường phát 



 133 

triển phần mềm Việt Nam trong thập kỷ qua nằm ở dịch vụ phần mềm outsource, đặc 

biệt là phát triển Web App và Mobile App. 

Biểu đồ 3: Phân bố nhu cầu tuyển dụng qua từng năm của ngành cntt 

 

Nguồn: Vietnamwork Intech (2020) 

Tại biểu đồ 3, có thể thấy cụ thể sự ổn định trong tỉ lệ phân bổ nhu cầu tuyển 

dụng theo các nhóm ngành phổ biến qua số liệu mỗi năm từ 2010-2019, với nhóm ngành 

phát triển phần mềm luôn chiếm thị phần cao nhất (luôn >=50%) và có ảnh hưởng lớn 

nhất đến nhu cầu tuyển dụng của tổng thể ngành CNTT 

Biểu 4: Phân bố nhu cầu tuyển dụng qua từng năm của nhóm ngành phát triển 

phần mềm 
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Nguồn: Vietnamwork Intech (2020) 

Tại biểu đồ 4, có nhiều biến động hơn trong tỉ lệ phân bổ qua từng năm. Các kỹ 

năng lập trình phổ biến nhất trong thập kỷ qua gồm lập trình với ngôn ngữ .NET, JAVA 

và PHP. Nhu cầu tuyển dụng JavaScript Developer cũng tăng mạnh độ phổ biến giai 

đoạn nửa sau thập kỷ. Trong khi đó, Android và iOS lại phổ biến nhất ở giai đoạn giữa 

thập kỷ, tương ứng với chuyên môn Mobile, đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất 

của phát triển ứng dụng di động. 

Biểu đồ 5: Thay đổi nhu cầu tuyển dụng ngành cntt qua các năm 

  

Nguồn: Vietnamwork Intech (2020) 

Qua biểu đồ 5, lấy năm 2010 làm mốc, nhu cầu tuyển dụng ngành CNTT tăng 

gấp 4 lần sau 1 thập kỷ. Tuy có sự sụt giảm ở năm 2011 và 2013 nhưng đã lấy đà tăng 
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mạnh ngay năm tiếp theo. Biểu đồ được biểu diễn theo tổng hợp 07 nhóm ngành phổ 

biến gồm Khoa học dữ liệu, Phát triển phần mềm, Phần cứng / Mạng, Thiết kế UX/UI, 

Quản lý dự án/sản phẩm, QA/QC và Hỗ trợ kỹ thuật. Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng 

ngành CNTT có tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định trong thập kỷ qua 

Biểu đồ 6: Thay đổi nhu cầu tuyển dụng qua các năm nhóm ngành phát triển 

phần mềm 

 

Nguồn: Vietnamwork Intech (2020) 

Qua biểu đồ 6, điều tượng tự cũng diễn ra với nhóm ngành phát triển phần mềm, 

nhu cầu tuyển dụng nhóm ngành này đã tăng hơn 4 lần sau thập niên 2010. Giai đoạn 

chuyển giao từ nửa đầu thập kỷ sang nửa sau thập kỷ nhóm ngành này có sự tăng trưởng 

đáng kể (2013-2015). Biểu đồ được biểu diễn theo tổng hợp 27 công việc phát triển 

phần mềm phổ biến nhất. Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng nhóm ngành phát triển phần 

mềm có tốc độ tăng trưởng cao, tỉ lệ tăng tuy có giảm trong 3 năm cuối thập kỷ nhưng 

dự đoán vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. 

5. Xu hướng nghề IT tại các ngân hàng trong bối cảnh CMCN 4.0 

Các tiến bộ vượt bậc của công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo cùng những 

thành tựu khoa học kỹ thuật khác của CMCN 4.0 đang thay đổi một cách căn bản các 

hoạt động cốt lõi của ngân hàng, hình thành những sản phẩm dịch vụ tài chính mới như 

M-POS, Internet banking, Mobile Banking, công nghệ thẻ chip, ví điện tử,…. Bên cạnh 

đó, hiện nay các ngân hàng đều ảo hóa máy chủ, sử dụng điện toán đám mây, tối ưu hạ 

tầng với mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro. Do vậy, nhu cầu 
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tuyển dụng IT ngân hàng để xây dựng hệ thống dịch vụ trực tuyến cũng như đảm bảo 

an ninh và an toàn dữ liệu là rất lớn. 

Theo báo cáo “Thị trường nhân lực ngành CNTT thập niên 2010 và năm 2020”, 

nhu cầu tuyển dụng của ngành CNTT đã tăng gấp 4 lần sau 1 thập kỷ (năm 2010 làm 

mốc). Trong đó, mảng phát triển phần mềm chiếm ưu thế, luôn chiếm hơn 50% nhu cầu 

tuyển dụng của toàn ngành CNTT và nửa cuối thập kỷ tăng gần gấp đôi so với nửa đầu 

thập kỷ.  

Theo Vietnamworks InTECH, so với nhu cầu tính đến cuối năm 2019, Việt 

Nam sẽ thiếu khoảng 80.000 nhân lực về CNTT. Theo Bộ Thông tin và Truyền 

thông, tới năm 2020, Việt Nam thiếu hụt hơn 400.000 nhân sự IT. Cách mạng 4.0 

tạo nên cơn "khát" nhân lực CNTT. 

 Bàn về cạnh tranh nhân sự CNTT, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng 

BIDV cho rằng, thực tế hiện nay đang thiếu hụt nhân sự chất lượng cao trong các định 

chế tài chính, đặc biệt là ở mảng CNTT và số hoá; ngân hàng cũng có ít lợi thế hơn các 

đối thủ cạnh tranh như các công ty công nghệ hoặc công ty tài chính công nghệ 

(Fintech); các chuyên gia CNTT quan tâm đến mức độ sáng tạo, văn hoá doanh nghiệp 

của công ty nhiều hơn uy tín và mô hình tổ chức... (Minh Khôi, 2019). 

 Đánh giá về chất lượng nhân sự CNTT tại Việt Nam, các chuyên gia nhận 

định: Việt Nam có lợi thế về đội ngũ nhân sự trong ngành CNTT lớn, đa phần ở độ tuổi 

trẻ, chăm chỉ và luôn tìm tòi điều mới. Nhân sự CNTT Việt Nam có tư duy toán học rất 

tốt, thuận lợi đối với lập trình phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến 

nghị, để đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0, nhân sự CNTT Việt Nam trước hết cần 

trau dồi khả năng sử dụng Tiếng Anh để có thể cập nhật công nghệ mới nhất tại nước 

ngoài (M.T, 2017).   

Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), nhu cầu đào tạo mới nhân 

lực ngành Tài chính ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020 của Việt Nam là trên 1,6 triệu 

người và đến năm 2020, tổng số nhân lực làm việc trong ngành Ngân hàng khoảng 

300.000 người. Những thách thức lớn và hiện hữu của ngành Ngân hàng trước CMCN 

4.0, là khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao (trong đó có nhân lực IT) – yếu tố 

quyết định đến sự thành công và cạnh tranh về nguồn lực chất lượng cao là yếu tố làm 

nên sự thành công trong hội nhập (Võ Thị Phương, 2019). 

Năm học 2018, theo thống kê của Bộ GD-ĐT có 688.610 thí sinh đăng ký dự thi 

ĐH, CĐ tất cả các khối ngành, trong đó có 285,000 thí sinh đăng ký nguyện vọng ngành 
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CNTT chiếm 30% trên tổng số thí sinh. Điều này đã minh chứng cho sự lựa chọn khôn 

ngoan, đón đầu xu hướng của các thí sinh. Ngày nay, CNTT đã len lỏi vào từng ngóc 

ngách, hiện diện mọi lúc mọi nơi, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của CNTT 

trong các lĩnh vực cốt lõi, trong đó có lĩnh vực Ngân hàng. 

“Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành CNTT cao nhất trong lịch sử" là nhận định 

của VietnamWorks (Website tuyển dụng lớn nhất Việt Nam). Theo dự đoán của Top 

Dev, năm 2020, Việt Nam sẽ cần 1.000.000 nhân lực ngành CNTT. Hơn 90% các nhà 

tuyển dụng (trong đó có các Ngân Hàng) được khảo sát cũng chia sẻ, họ đang đấu tranh 

để tuyển dụng và giữ chân các nhân viên IT giỏi. Có thể thấy, ngành CNTT đang là 

“miền đất hứa” với cơ hội việc làm rộng mở và mức lương hấp dẫn (khởi điểm 400$ - 

theo Vietnamworks). Chính vì vậy học CNTT trong thời điểm hiện tại chính là lợi thế. 

6. Kết luận 

Để tận dụng các cơ hội và vượt qua những thách thức từ CMCN 4.0, các ngân 

hàng cần thực hiện quá trình chuyển đổi số hướng tới ngân hàng số dựa trên ứng dụng 

công nghệ số, công nghệ và mô hình sáng tạo của thời đại 4.0. Mục tiêu cuối cùng của 

quá trình này nhằm giúp các ngân hàng có thể kinh doanh, quản trị, điều hành ngân 

hàng, cung ứng sản phẩm - dịch vụ trên nền tảng số, tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng 

cao hiệu quả vận hành, cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt trội và tăng sự gắn kết 

khách hàng. Trong bối cảnh đó, chất lượng nguồn nhân lực (trong đó có đội ngũ IT) 

được xem là vấn đề cốt lõi quyết định sự thành công và phát triển bền vững trước những 

thay đổi của CMCN 4.0 và quá trình hội nhập của ngành Ngân hàng hiện nay. Chất 

lượng nguồn nhân lực không chỉ là về trình độ nghiệp vụ ngân hàng, mà đi liền với đó 

là kỹ năng về vận hành công nghệ số, tính tuân thủ về quy trình vận hành cung ứng sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng trong môi trường CNTT… 
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15. KỸ NĂNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN VÀ CƠ HỘI VIỆC 

LÀM TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRONG THỜI KỲ CMCN 4.0 

ThS. Trần Thị Thảo -ThS. Lê Thị Thúy Hà 

Viện NCKTUD - UFM 

Tóm tắt 

Để tăng ưu thế và gây sự chú ý với nhà tuyển dụng giữa những ứng viên khác, 

người lao động trẻ cần xây dựng cho mình thương hiệu cá nhân mạnh. Kỹ năng xây 

dựng thương hiệu cá nhân giúp cho ứng viên biết được cách thức xây dựng hình ảnh 

ứng viên chuyên nghiệp thông qua hồ sơ và phong cách tham gia phỏng vấn. Thương 

hiệu cá nhân sẽ làm hình ảnh một ứng viên chuyên nghiệp được hoàn thiện hơn trong 

đánh giá của nhà tuyển dụng cũng như mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm. Xây dựng 

thương hiệu cá nhân là một quá trình lâu dài, liên tục song song với quá trình tìm việc. 

Trong bối cảnh CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ đến việc làm của người lao động trong 

nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực Tài chính Ngân hàng khi nhiều vị trí việc làm bị tinh 

giảm thì sự cạnh tranh về chất lượng nhân lực giữa các ngân hàng trong hoạt động 

bán hàng, chăm sóc khách hàng và Marketing lại đem đến những tín hiệu khả quan về 

cơ hội nghề nghiệp cho nhân lực ngành Quản trị Kinh doanh. Tìm việc là một quá trình 

đòi hỏi ứng viên dày công chuẩn bị nghiêm túc, nhất là đối với người lao động trẻ. Hiệu 

quả của quá trình tìm việc là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có vai trò của 

thương hiệu cá nhân. 

Từ khóa: thương hiệu cá nhân, kỹ năng tìm việc, sinh viên, Quản trị Kinh doanh 

1. Đặt Vấn Đề 

Mỗi năm có hàng chục ngàn tân cử nhân tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh 

từ các trường đại học, cao đẳng khắp cả nước gia nhập vào đội ngũ ứng viên tìm kiếm 

việc làm. Điều này làm cho tỉ lệ cạnh tranh cho các vị trí công việc trong lĩnh vực này 

ngày càng tăng cao. Chính sách hội nhập với việc tham gia vào nhiều tổ chức thương 

mại quốc tế như ASEAN, WTO, APEC, TPP … đem đến cho người lao động nhiều cơ 

hội việc làm khi các tập đoàn đa quốc gia đầu tư càng nhiều tại Việt Nam. Đồng thời 

điều này cũng dẫn đến nhiều thách thức khi người lao động trong nước phải cạnh tranh 

với nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài. Bên cạnh đó, làn sóng của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực đời sống con người trên toàn thế 

giới. Trong đó, vấn đề việc làm được quan tâm hàng đầu khi trí tuệ nhân tạo được ứng 

dụng rộng rãi vào nhiều khâu của quá trình sản xuất, vận hành của một doanh nghiệp 

(Nguyễn Hoàng Hà, 2018). Điều này đồng nghĩa với việc máy móc có thể thay thế 

nhiều lĩnh vực hoạt động của con người. Cuộc chiến tìm việc của người lao động ngày 

càng trở nên thách thức hơn. 
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Hằng năm, chương trình Ngày hội tuyển dụng ở trường Đại học Tài chính – 

Marketing đã đem đến nhiều cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên các ngành nghề. 

Ngày hội tuyển dụng như sự kiện thường niên được tổ chức trong 7 năm qua cùng sự 

có mặt của nhiều đại diện doanh nghiệp, ngân hàng đã chứng minh chất lượng của 

chương trình và nguồn nhân lực tương lai. Năm 2019, ngày hội tuyển dụng - Job Fair 

UFM có 33 doanh nghiệp đến tuyển dụng, hơn 100 đầu công việc cho sinh viên, từ thực 

tập sinh đến bán thời gian hay toàn thời gian, với đa dạng các lĩnh vực từ ngân hàng, 

bất động sản, giáo dục hay thương mại, Marketing, kế toán và các lĩnh vực khác có liên 

quan (Hồng Quân, 2019). Tại sự kiện này, nhiều sinh viên không chỉ riêng khoa Tài 

chính – Ngân hàng, đã tìm được cơ hội thực tập nghề nghiệp tại các ngân hàng lớn, sau 

đó đạt được cơ hội làm việc như một nhân viên ngân hàng chính thức. Trong số đó có 

không ít sinh viên đến từ khoa Quản trị kinh doanh, khoa Thương mại.  

Ngân hàng là môi trường làm việc đầy sức hấp dẫn đặc biệt với người lao động 

trẻ bởi sự năng động, chuyên nghiệp và đầy thách thức. Nhiều vị trí việc làm có yêu 

cầu tuyển dụng mở rộng đối tượng tốt nghiệp các trường kinh tế như Giao dịch viên, 

Nhân viên Marketing, Nhân viên Dịch vụ khách hàng … đã đem đến nhiều cơ hội nghề 

nghiệp cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh nói riêng và khối ngành Kinh tế nói 

chung. Vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp luôn là mối quan tâm hàng đầu của các tân 

cử nhân sắp bước vào môi trường làm việc thực tế. Thế nhưng với xu thế phát triển hiện 

nay, tìm việc đã trở nên một quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và liên 

tục trong thời gian dài cho những ai thật sự muốn có được một công việc như mong 

đợi. Trong cuộc cạnh tranh tìm việc đầy khó khăn, ứng viên ngoài việc trang bị đầy đủ 

kiến thức, kinh nghiệm và thái độ phù hợp thì việc tạo nên sự khác biệt và ấn tượng 

mạnh mẽ bằng thương hiệu cá nhân là điều rất quan trọng. Thương hiệu cá nhân của 

một người giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng nhận ra họ giữa những ứng viên khác và 

ghi nhớ về họ rõ nét hơn người khác. Là người có nhiều năm kinh nghiệm hay mới ra 

trường, mọi ứng viên đều cần có thương hiệu cá nhân. Việc xây dựng thương hiệu cá 

nhân không phải chờ đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu mà ngay từ khi còn ở giảng đường, 

sinh viên đã cần phải ý thức tạo dựng hình ảnh, bước đầu xác lập thương hiệu cho chính 

mình. 
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2. Cơ Sở Lý Thuyết Và Phương Pháp Nghiên Cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Kỹ năng tìm việc 

Tìm việc làm là một quá trình bao gồm nhiều hoạt động, bắt đầu từ việc xác định 

nhu cầu công việc và các điều kiện tương ứng của bản thân so với yêu cầu tuyển dụng 

của công việc đó để xây dựng kế hoạch tìm việc; chuẩn bị hồ sơ tìm việc; nộp hồ sơ và 

tham dự phỏng vấn. Nếu ở bước đầu tiên, ứng viên không tự đánh giá khách quan và 

đầy đủ về chính mình (tính cách, điểm mạnh, hạn chế, khả năng và lĩnh vực hoạt động 

yêu thích …) lẫn yêu cầu công việc dự tuyển thì việc lựa chọn công việc sẽ không hiệu 

quả. Khi đó, công việc dự tuyển có thể vượt quá khả năng hiện có của ứng viên dù là 

công việc họ thật sự yêu thích. Hoặc các yêu cầu về thời gian, địa điểm, tính chất công 

việc … về lâu dài sẽ không phù hợp với mong muốn của ứng viên dù họ có đủ năng lực 

làm tốt công việc ấy. Hay chính môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp không phù 

hợp với quan điểm về nghề nghiệp, giá trị của ứng viên… Tất cả những yếu tố trên đều 

có thể dẫn đến kết quả thất bại từ đầu của quá trình tìm việc, hoặc ứng viên phỏng vấn 

thành công nhưng từ bỏ công việc khi chưa hết thời gian thử việc. Do đó, kỹ năng tìm 

việc là khả năng đạt được công việc phù hợp, có thể gắn bó dài lâu dựa trên kết quả của 

việc xây dựng kế hoạch tìm việc hiệu quả, soạn thảo hồ sơ dự tuyển thuyết phục và 

tham gia phỏng vấn thành công. Nếu như ở phía doanh nghiệp, tuyển dụng thành công 

có thể là tìm được “đúng người, đúng việc” thì ở phía ngược lại, ứng viên dự tuyển 

thành công khi đạt được công việc như mong đợi. Kỹ năng tìm việc hiệu quả là sự tổng 

hợp của nhiều kỹ năng hỗ trợ, bao gồm kỹ năng tự đánh giá, kỹ năng giao tiếp trực tiếp 

(thông qua tham dự phỏng vấn) và gián tiếp (thông qua hồ sơ dự tuyển, giao tiếp bằng 

điện thoại và email), kỹ năng thương lượng … 

Mục tiêu của việc soạn thảo hồ sơ tìm việc là thông qua việc cung cấp đầy đủ 

thông tin về ứng viên, nhà tuyển dụng sẽ có cái nhìn chính xác về toàn bộ những đặc 

điểm phù hợp của ứng viên so với yêu cầu tuyển dụng. Thông qua cuộc phỏng vấn, ứng 

viên khẳng định lại những thông tin về mình để thuyết phục nhà tuyển dụng về sự phù 

hợp của bản thân với vị trí công việc. Những hoạt động này sẽ hiệu quả và thuyết phục 

mạnh mẽ hơn khi các thông tin tạo nên hình ảnh của ứng viên có tính nhất quán, đáng 

tin cậy và thể hiện nét riêng của ứng viên. Đây chính là những yếu tố cơ bản tạo nên 

thương hiệu cá nhân của mỗi người. 

2.1.2 Thương hiệu cá nhân 
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Thương hiệu là một khái niệm tồn tại trong tâm thức con người và được gán vào 

một sự vật, hiện tượng, chứ không nằm bên trong sự vật, hiện tượng. Một đối tượng (cá 

nhân, sản phẩm, doanh nghiệp...) gọi là không có thương hiệu khi nó chưa được biết 

đến, chưa đủ ấn tượng để liên tưởng về chất lượng. Thương hiệu là một khái niệm thuộc 

về “tâm thức” hình thành từ sự tích lũy thông tin và kinh nghiệm của con người lâu 

ngày mà ra. Do đó truyền thông là một công cụ quan trọng của kỹ thuật xây dựng thương 

hiệu. Một chiến dịch xây dựng thương hiệu thành công là khi thông điệp và hình ảnh 

phát ra được các đối tượng tiếp nhận diễn dịch đúng ý đồ của người phát. 

Theo cách tiếp cận này thì thương hiệu cá nhân có thể định nghĩa là: “Tổng hợp 

tất cả những ấn tượng, niềm tin và tri giác mà con người ta có về một cá nhân” (Lương 

Hà, 2017). 

Dan Schawbel (2012), một nhân vật được xem như bậc thầy về thương hiệu cá 

nhân định nghĩa: “Xây dựng thương hiệu cá nhân là quá trình mà cá nhân/doanh nhân 

làm khác biệt mình sao cho nổi bật lên giữa đám đông thông qua việc xác định và trình 

bày các tuyên ngôn giá trị độc đáo về chuyên môn hoặc cá nhân; và sau đó truyền 

thông các thông điệp và hình ảnh nhất quán để đạt được một mục đích cụ thể. Bằng 

cách này, các cá nhân sẽ được nâng cao sự ghi nhận như là các chuyên gia trong lĩnh 

vực của họ, làm nên danh tiếng và sự tín nhiệm, thúc đẩy sự thăng tiến trong nghề 

nghiệp và xây dựng sự tự tin”. 

Mỗi cá nhân có thể khám phá ra giá trị độc đáo của bản thân thông qua việc chọn 

lọc từng cái độc đáo nhất trong kỹ năng (chuyên môn, giáo dục), sở thích (cá tính), 

mạng lưới quan hệ, kinh nghiệm... để tạo nên một “câu chuyện” cho đối tượng mục tiêu 

biết “Bạn là ai?”; “Bạn làm những chuyện đó làm gì?”; “Bạn độc đáo ra sao?”. Thương 

hiệu cá nhân không phải được xây nên một cách ngẫu hứng, tuyên ngôn về giá trị cần 

phải phù hợp với năng lực thật sự của bản thân, với những việc bản thân làm và các 

mối quan hệ hình thành trong thời gian dài. Xã hội không chỉ đánh giá một cá nhân qua 

chính họ mà còn qua những yếu tố xung quanh họ. Mỗi hành vi của cá nhân thể hiện ra 

ngoài xã hội hay bên trong đời tư, trong hoạt động chuyên môn hay giải trí đều trực tiếp 

và gián tiếp để xã hội nói về họ. Mỗi cá nhân biết cách vận dụng và kiểm soát nó chính 

là đang xây dựng thương hiệu cho bản thân mình (Lương Hà, 2017). 

Từ các phân tích trên, chúng tôi cho rằng Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân 

là khả năng xác định và tạo lập, truyền thông những giá trị độc đáo về chuyên môn, 

năng lực và phẩm chất liên quan tạo nên đặc điểm nổi bật ở cá nhân trong lĩnh vực hoạt 
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động của mình. Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân góp phần định hình hướng phát 

triển và tác động đến sự thành công của cá nhân trong quá trình tìm việc. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu: 

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chủ yếu sử dụng phương pháp tham khảo, 

phân tích và hệ thống hóa tài liệu; tổng kết kinh nghiệm giáo dục và phỏng vấn ý kiến 

một số cựu sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Thương mại hiện đang làm việc tại các 

ngân hàng Việt Nam. Từ đó đưa ra những quan điểm liên quan đến vấn đề và đề xuất 

các cách thức xây dựng thương hiệu cá nhân của sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh 

để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. 

3. Cách Thức Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân 

Theo dự báo của các chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng thì nhu cầu 

nhân sự đến năm 2020 sẽ đạt tới con số gần 130.000 nhân sự. Đặc biệt trong những 

năm gần đây nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng khiến nhu cầu tuyển 

dụng của các cơ quan tài chính ngày càng tăng cao. Tuy nhiên hiện nay trên cả nước có 

tới 40 cơ sở đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng với tổng số sinh viên khoảng 18.000 

ra trường mỗi năm. Và kết quả điều tra mới cho thấy cứ mỗi 25 – 30 tân cử nhân thì 

mới có một người ứng tuyển ngành Tài chính Ngân hàng thành công. Nhưng lại thật 

bất ngờ khi các ngân hàng lớn hiện nay lại cho rằng họ đang thiếu nguồn lực trầm trọng 

đặc biệt là tại 3 vị trí: quản trị rủi ro, quản lý, đầu tư và phải thuê các chuyên gia từ 

nước ngoài. Chính điều này sẽ là một cơ hội và cũng là thử thách không chỉ cho các 

sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng mà còn với sinh viên khối ngành Kinh tế nói 

chung và Quản trị Kinh doanh nói riêng.  

Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh có thể tham gia vào bộ máy tài chính ngân 

hàng dưới nhiều vị trí và hình thức khác nhau, trong bộ phận tài chính cá nhân và tài 

chính doanh nghiệp, liên quan đến hai nghiệp vụ quan trọng nhất là huy động vốn và 

cho vay.  Những vị trí công việc cụ thể có thể kể đến là Chuyên viên khách hàng (nhân 

viên Kinh doanh các mảng thẻ, cho vay, huy động, bảo hiểm), Giao dịch viên, nhân 

viên Tư vấn hoặc nhân viên Vận hành và chuyên viên Đầu tư nếu đã có nhiều kinh 

nghiệm trong lĩnh vực liên quan. (Phan Út, 2020) 

Thứ nhất, ở vị trí nhân viên Kinh doanh: Bộ phận kinh doanh được đánh giá là 

rất quan trọng trong mỗi đơn vị Tài chính Ngân hàng. Nhân viên Kinh doanh được coi 
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là vị trí có nhiều áp lực nhất nhưng cũng là cơ hội để thể hiện được bản thân và nhận 

được mức lương cao. 

 

Mô tả công việc 

 

- Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ 

của ngân hàng. 

- Tiếp thị, giải đáp và tư vấn cho khách hàng thông qua 

nhiều kênh bán hàng khác nhau. 

- Phát hiện và ngăn chặn những hành vi gian lận từ hồ sơ 

tín dụng của khách hàng. 

- Huy động vốn và cho vay tới các khách hàng có nhu cầu. 

Kĩ năng và kinh 

nghiệm cần có 

 

Chuyên môn: Tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh 

tế hoặc Thương mại… 

Kinh nghiệm: Tìm việc ngành tài chính ngân hàng với vị trí 

nhân viên kinh doanh thường không đòi hỏi nhiều kinh 

nghiệm nhưng kĩ năng và chuyên môn là điều không thể 

thiếu. 

Kỹ năng: 

- Khả năng giao tiếp, đàm phán vấn đề tốt. 

- Khả năng nắm bắt thời cơ nhanh nhạy. 

- Tư duy nhạy bén, thấu hiểu khách hàng. 

- Đặc biệt là khả năng chịu áp lực công việc cao. 

Thứ hai, vị trí Chuyên viên Tư vấn Đầu tư, đây là công việc phổ biến và được 

đánh giá cao về chuyên môn và năng lực. 

Mô tả công việc - Tham gia tư vấn, cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp với 

nhu cầu của khách hàng. 

- Tham mưu cho lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến đầu tư. 

- Thực hiện làm báo cáo theo yêu cầu của ban giám đốc. 

- Là người liên lạc với các chi nhánh để hỗ trợ các chứng từ liên 

quan đến hợp đồng đầu tư cho khách hàng… 

Kĩ năng và kinh Chuyên môn: Yêu cầu tốt nghiệp các trường đại học chuyên 
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nghiệm cần có 

 

ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Quản trị Kinh doanh. Có 

kiến thức chuyên môn vững vàng về đầu tư đặc biệt trong lĩnh 

vực tài chính, ngân hàng. 

Kinh nghiệm: Đây là công việc yêu cầu phải có kiến thức chuyên 

sâu về chuyên ngành Kế toán – tài chính đặc biệt trong lĩnh vực 

đầu tư. 

Kỹ năng: 

- Khả năng lên kế hoạch tốt bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn. 

- Kĩ năng thuyết trình, đàm phán tốt. 

- Khả năng nắm bắt cơ hội đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận. 

- Có khả năng đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính và tư duy 

logic. 

- Khả năng đọc hiểu - viết tiếng Anh tốt. 

- Có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao. 

Cuối cùng, vị trí nhân viên Vận hành trong ngân hàng là người chịu trách nhiệm 

để mọi giao dịch và hoạt động trong ngân hàng được diễn ra trơn tru và đúng quy cách. 

Nhân viên vận hành sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ giám sát hoạt động hàng ngày của chi 

nhánh để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc nội bộ và quy định chung nhằm đẩy mạnh 

hoạt động của các nhân viên. 

Mô tả công 

việc 

- Duy trì và cải tiến việc cung cấp các dịch vụ khách hàng; 

- Thực hiện và kiểm tra các giao dịch liên quan đến dịch vụ kinh 

doanh tương ứng; 

- Hỗ trợ liên lạc với khách hàng (bên trong/bên ngoài); 

- Cung cấp thông tin và hỗ trợ cho nhân viên mới làm việc để đáp 

ứng yêu cầu; 

- Đóng góp và tạo môi trường làm việc tốt; 

- Áp dụng các kiến thức và phổ biến các kiến thức về pháp luật tài 

chính, các chính sách nội bộ, các yêu cầu về quy định của doanh 

nghiệp để đảm bảo quy trình được vận hành tốt và đánh giá quy 

trình; 

- Đảm bảo các giao dịch thực hiện theo đúng quy chuẩn. 
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Kiến thức và 

Kinh nghiệm 

cần có 

Công việc đòi hỏi các ứng viên đã từng làm qua các vị trí trong ngân 

hàng. 

Chuyên môn: Tốt nghiệp ngành Ngân hàng, Tài chính, Kinh tế, Kế 

toán, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương; tốt nghiệp từ cao đẳng 

trở lên. 

Kỹ năng: 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng 

(PowerPoint, Word, Excel); 

- Khả năng nói và viết tiếng Anh tốt; 

- Có khả năng hiểu, phân tích báo cáo tài chính và tư duy logic; 

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao; 

- Năng động, giao tiếp tốt; 

- Có thái độ tích cực, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, làm việc 

chăm chỉ, sẵn sàng để đi ra ngoài để tìm kiếm khách hàng. 

 

Trong 3 lĩnh vực công việc phân tích trên, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh 

có lợi thế nhiều nhất cho các vị trí nhân viên Kinh doanh – công việc đòi hỏi có sự giao 

tiếp trực tiếp và thường xuyên với khách hàng. Đặc thù của ngành ngân hàng là làm về 

dịch vụ nên kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống là những yêu cầu đầu tiên cần phải 

có khi ứng viên muốn nộp hồ sơ ứng tuyển vào các các ngân hàng. Đây cũng chính là 

thế mạnh của sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh. Khi được hỏi về những yếu tố mà 

sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh nói riêng và các ngành Kinh tế nói chung cần phải 

có để có thể ứng tuyển vào ngân hàng, chúng tôi đều nhận được chung câu trả lời từ 

một số cựu sinh viên khóa 14 khoa Quản trị kinh doanh và Thương mại đang làm việc 

tại ngân hàng Sacombank ACB và Vietcombank như: “1) Kỹ năng giao tiếp ứng xử 

tốt, đặc biệt là các vị trí tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.  2) Tính cách hoạt bát, lanh 

lẹ, xử lý vấn đề tốt sẽ là điểm cộng. 3) Tác phong chuyên nghiệp, chỉnh chu. Ngoài ra 

ứng viên sử dụng tốt tiếng Anh là một lợi thế và cần biết sử dụng thành thạo tin học 

văn phòng. Bên cạnh đó, tuỳ từng vị trí ứng tuyển thì các bạn sẽ cần thêm các kiến thức 

chuyên môn phục vụ cho công việc như: Phân tích báo cáo tài chính, Nguyên lý kế toán, 

và các kiến thức liên quan tới tài chính ngân hàng. Vì các kiến thức đó sẽ sử dụng nhiều 
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nếu các bạn làm ở vị trí chuyên viên khách hàng, làm bộ phận kiểm soát rủi ro, kiểm 

toán nội bộ, bộ phận thẩm định …” 

Như vậy có thể thấy, việc làm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng là cơ hội nằm 

trong khả năng của sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh nói riêng và khối ngành Kinh 

tế nói chung. Để có thể dự tuyển thành công trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, sinh 

viên ngành Quản trị Kinh doanh cần bổ sung thêm kiến thức bằng việc: 

- Tham khảo thêm các sách trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng trên thị trường. 

- Tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về tài chính - tín dụng trong lĩnh vực ngân 

hàng để trau dồi nghiệp vụ chuyên môn cho bản thân để tích lũy những kiến thức cơ 

bản về ngành ngân hàng và tự tin hơn khi ứng tuyển. 

- Thực tập ở các ngân hàng để hiểu về công việc và được hướng dẫn các quy 

trình, kiến thức cơ bản để hòa nhập tốt với công việc sau này. Một số ngân hàng sẽ có 

những chương trình đào tạo mang tính chất hệ thống, quy trình để giúp nhân viên mới 

có thể thích ứng và phối hợp công việc tốt nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. 

Bên cạnh đó, sinh viên khối ngành Kinh tế nói chung và sinh viên ngành Quản 

trị Kinh doanh nói riêng, nếu muốn làm việc và phát triển sâu hơn trong lĩnh vực Tài 

chính Ngân hàng nên trang bị cho bản thân những chứng chỉ cung cấp kiến thức chuyên 

sâu về phân tích tài chính, một trong đó là Chứng chỉ CFA (viết tắt từ Chartered 

Financial Analyst) là một chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên 

nghiệp trong các lĩnh vực: chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính. 

Chứng chỉ này được đánh giá rất cao bởi các công ty, nhà phân tích tài chính chuyên 

nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức kinh doanh trên toàn thế giới. Chương trình CFA tập 

trung vào kỹ năng quản lý danh mục đầu tư và phân tích tài chính, áp dụng cho các loại 

tài sản khác nhau, cũng như cung cấp kiến thức tổng quát trong lĩnh vực tài chính. Với 

chứng chỉ CFA, sinh viên ngành Kinh tế có thể tham gia làm việc tại các môi trường 

trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng như: 

• Công ty đầu tư và quản lý quỹ; 

• Môi giới; 

• Ngân hàng đầu tư; 

• Quản lý tài sản khách hàng cá nhân; 

• Quỹ phòng ngừa rủi ro; 

• Công ty bảo hiểm.  
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Đồng thời với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mà sinh viên ngành 

Quản trị Kinh doanh cần phải trang bị như trên, thì yếu tố quan trọng đã được đề cập 

chính là Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào, 

thương hiệu cũng giúp cá nhân nhanh chóng tạo được ấn tượng với đối tác. Khi đã có 

thương hiệu cá nhân mạnh, cơ hội việc làm được mở rộng nhờ sự lan tỏa của thương 

hiệu theo mạng lưới mối quan hệ mà cá nhân xây dựng. Lúc này, nhà tuyển dụng sẽ 

chủ động tìm đến ứng viên. Người lao động trẻ, đặc biệt là sinh viên mới ra trường cần 

xây dựng thương hiệu cá nhân để tạo lợi thế trong quá trình tìm việc. Để bắt tay vào 

việc xây dựng thương hiệu, cá nhân cần xác định được yếu tố độc đáo, khác biệt của 

chính mình. Nhưng cái khác biệt không phải lúc nào cũng được số đông nhìn nhận và 

chấp nhận một cách nhanh chóng, dễ dàng. Do đó, cá nhân cần củng cố cho bản thân 

một lòng tin vững chắc, để kiên nhẫn và để thật giàu nghị lực trên con đường mà mình 

đã chọn. Tuy nhiên, niềm tin phải đó phải được xây dựng trên những cơ sở chắc chắn 

thì thương hiệu của cá nhân mới thực sự thuyết phục được người khác. Giỏi kiến thức 

chuyên môn, thông thạo những khía cạnh liên quan đến nghề nghiệp của mình, đồng 

thời ứng dụng sáng tạo chính là những yếu tố cộng hưởng nên một con người tự tin trên 

con đường hình thành thương hiệu.  

Giao tiếp, ứng xử và các hoạt động truyền thông của bản thân cũng là những 

nhân tố then chốt giúp mỗi cá nhân đến gần hơn với thương hiệu độc đáo của riêng 

mình. Mục đích chính của việc xây dựng thương hiệu cá nhân là để mọi người nhìn 

nhận về mình chuyên biệt hơn, từ đó tạo cho bản thân những cơ hội thăng tiến về sau. 

Quan hệ xã hội của cá nhân càng rộng thì thương hiệu của họ càng gần gũi hơn với 

nhiều người. Điều đó tạo cho cá nhân một tiền đề vững chắc để được lọt vào tầm ngắm 

của các nhà tuyển dụng hàng đầu. 

Quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân của sinh viên được thực hiện trong các 

hoạt động hàng ngày: từ học tập, hoạt động đoàn thể, làm thêm hay chính trong cuộc 

sống cá nhân. Chính từ các lĩnh vực hoạt động này, sinh viên sẽ khám phá ra những 

điểm độc đáo trong năng lực và cá tính của chính mình để dần hoàn thiện. Cũng trong 

quá trình này, sinh viên tạo dựng được uy tín cá nhân thông qua hành vi ứng xử, tương 

tác công việc. Những đánh giá truyền miệng hiện tại của người khác về mỗi cá nhân là 

kết quả của những gì họ đã thể hiện trong quá khứ. Những gì mỗi cá nhân thể hiện hôm 

nay sẽ tạo nên hình ảnh thương hiệu của họ trong tương lai. Do đó, sinh viên cần ý thức 
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xây dựng và giữ gìn hình ảnh cá nhân mình trong mọi hoạt động để đảm bảo tính nhất 

quán của thương hiệu.  

Hoạt động truyền thông cho thương hiệu cá nhân đến với đối tượng mục tiêu cần 

đảm bảo nguyên tắc 3C: Rõ ràng, tập trung (Clarity), nhất quán (Consistency) và kiên 

trì (Constancy) (Lương Hà, 2017). 

Tính rõ ràng: Một cá nhân có thương hiệu mạnh phải thể hiện cho người khác 

nhận thức rõ được đặc điểm nào là của họ và đặc điểm nào không phải của họ. Ứng 

viên phải xác định được những giá trị của mình có gì khác với những đối thủ. Một ứng 

viên tự giới thiệu mình nổi trội tất cả mọi mặt thường sẽ không được người tuyển dụng 

đánh giá cao. Cần chú ý rằng tùy từng đối tượng mục tiêu, sự liên tưởng về thương hiệu 

có sự khác nhau do đặc thù của tuổi tác, giới tính, ngành nghề, kinh nghiệm, văn hóa, 

tín ngưỡng... 

Tính nhất quán: Nhất quán có nghĩa là sự thống nhất trong thông điệp truyền 

tải, thống nhất giữa nói và làm, thống nhất giữa truyền thông và thực tế. Chỉ cần có một 

thông điệp hoặc hình ảnh đối lập thì hình ảnh tổng thể sẽ bị mất lòng tin. Trong xã hội 

Việt Nam, năng lực cá nhân (tài năng) và đạo đức (lối sống cá nhân, ứng xử với cộng 

đồng) thường được yêu cầu phải luôn đồng hành. Do đó, người lao động trẻ cần lưu ý 

đảm bảo tính nhất quán giữa phát ngôn và hành động khi muốn xây dựng thương hiệu 

cá nhân cho mình. 

Tính kiên trì: Xây dựng thương hiệu cá nhân cần được bắt đầu càng sớm càng 

tốt. Thương hiệu cá nhân là kết quả của quá trình nỗ lực xây dựng trong thời gian dài. 

Do đó đòi hỏi mỗi cá nhân phải kiên trì, quyết tâm theo đuổi để tạo được thương hiệu 

mạnh. Sinh viên cần sớm có ý thức về việc xây dựng thương hiệu cá nhân và tận dụng 

mạng xã hội để truyền thông thương hiệu. Những hình ảnh tham gia các hoạt động cộng 

đồng, những chia sẻ hay về kiến thức chuyên môn lẫn xã hội... cũng là yếu tố tạo nên 

hình ảnh tích cực của sinh viên đối với nhà tuyển dụng trong quá trình phỏng vấn tìm 

việc. 

Những đặc điểm trên sẽ tạo nên một thương hiệu mạnh cho cá nhân. Sinh viên 

ngành Quản trị Kinh doanh nói riêng và khối ngành Kinh tế nói chung có định hướng 

phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng cần xác định những giá trị 

cốt lõi của chính mình phù hợp với giá trị của ngành nghề; bổ sung những kiến thức và 

kỹ năng nghiệp vụ liên quan, rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý 

tình huống … để tạo dựng thương hiệu cá nhân ngay từ khi còn trong thời gian học tập. 
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Thương hiệu cá nhân sẽ phát huy sức ảnh hưởng lớn hơn nữa nếu cá nhân xây dựng 

được mạng lưới mối quan hệ rộng và tích cực. Việc tạo dựng và duy trì mối quan hệ 

lành mạnh, tốt đẹp với người khác sẽ tạo ra một mạng lưới truyền thông hiệu quả cho 

thương hiệu của mỗi cá nhân cũng như đem lại các cơ hội nghề nghiệp. Do đó, kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm cũng là những yếu tố giúp hình thành và phát triển 

thương hiệu cá nhân nên cần được chú ý hoàn thiện. 

4.Kết Luận 

Nếu nhắc đến sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, các nhà tuyển dụng lập tức 

nghĩ đến những ứng viên có kiến thức nền tảng vững chắc về lĩnh vực quản trị, kinh 

doanh và có kỹ năng giao tiếp khéo léo, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, hiệu quả 

thì có nghĩa những đặc điểm trên đã trở thành thương hiệu cá nhân của sinh viên khoa 

Quản trị Kinh doanh. Thương hiệu cá nhân chỉ phát huy sức ảnh hưởng tích cực và lâu 

dài nếu được xây dựng trên nền tảng của sự thật về năng lực, tính cách và các xu hướng 

hoạt động của mỗi cá nhân. Khi đã có thương hiệu cá nhân mạnh, ứng viên có thể tự tin 

vào vị thế mới của mình trong mối quan hệ với nhà tuyển dụng – vị thế của người cộng 

tác với doanh nghiệp. Vị thế này buộc doanh nghiệp phải có những hành động thiết 

thực để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực trẻ có chất lượng. Nguồn nhân lực trẻ có 

chất lượng chính là tương lai của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp 

trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng nói riêng, là thế mạnh của doanh nghiệp trong việc 

cạnh tranh và giữ chỗ đứng trong thị trường. Trong kỷ nguyên CMCN 4.0, cơ hội công 

việc tốt chỉ dành cho ứng viên thật sự có năng lực và chủ động tiếp thị hiệu quả hình 

ảnh cá nhân của mình. Do đó, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh nói riêng, khối 

ngành Kinh tế nói chung cần chú ý xây dựng thương hiệu cá nhân để tăng thế mạnh 

trong quá trình tìm việc nhằm đạt được công việc mong đợi và khẳng định giá trị của 

chính mình. 
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16. THỰC TRẠNG VỀ YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI VỊ TRÍ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN 

MARKETING 

    ThS Nguyễn Thị Thúy – Khoa Marketing – UFM 

Tóm tắt 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những thành tựu to lớn về công nghệ 

như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo, … tác động đến hầu hết các lĩnh 

vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng. Ngành ngân hàng cũng không ngừng đổi mới để 

đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh mới. Để làm được điều này, một trong 

những bộ phận trong ngân hàng cần có thích nghi phù hợp đó là bộ phận Marketing. 

Bài viết sử dụng dữ liệu từ 20 mẫu tuyển dụng vị trí Chuyên viên Marketing của 

các ngân hàng lớn ở Việt Nam được sử dụng để tổng hợp, phân tích. Kết quả nghiên 

cứu chỉ ra các nhóm công việc chuyên viên marketing được yêu cầu thực hiện, các yêu 

cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, kiến thức, kỹ năng và trình độ anh 

văn và tin học của các nhà tuyển dụng ngân hàng đối với vị trí chuyên viên Marketing. 

Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân sự marketing đáp 

ứng nhu cầu tuyển dụng của các ngân hàng. 

Từ khóa: Bank marketing, chuyên viên marketing, yêu cầu tuyển dụng, ngân hàng 

1. 1. Đặt vấn đề 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp 

tất các công nghệ số thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất với các 

công nghệ… Với lợi thế công nghệ, CMCN 4.0 tác động sâu sắc đến nền kinh tế, các 

lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng. Nghiêm Xuân Thành (2020) chỉ ra những 

thành tựu công nghệ nổi bật của CMCN 4.0 đem lại cơ hội lớn cho ngành Ngân hàng 

như: Tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cấp chất lượng, tính 

năng, tiện ích… của sản phẩm dịch vụ, qua đó gia tăng lợi thế cạnh tranh, tiết giảm 

nhân lực thủ công, giảm chi phí phân phối sản phẩm và nâng cao lợi nhuận; Gia tăng 

cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế của các ngân hàng; Mở ra cơ hội cho các ngân hàng 

tiếp cận và phục vụ số lượng lớn khách hàng, đặc biệt là khách hàng tại vùng sâu, vùng 

xa. Bên cạnh những cơ hội mà cuộc cách mạng này đem lại, các ngân hàng cũng gặp 

không ít thách thức, trong đó có trở ngại liên quan đến năng lực và chất lượng nguồn 

nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực không chỉ về trình độ nghiệp vụ ngân hàng mà 

còn là kiến thức, kỹ năng về vận hành và làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại. Điều 

này không chỉ cần thiết với nguồn nhân lực tài chính trong các ngân hàng mà còn là 

yêu cầu đối với nguồn nhân lực phi tài chính, đặc biệt là nhân lực marketing. Marketing 

4.0 đòi hỏi các ngân hàng phải thay đổi từ cách thức tiếp cận với khách hàng, phân tích 
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nhu cầu, truyền thông, bán hàng, đến chăm sóc khách hàng,… Hiểu được những thay 

đổi trong yêu cầu đối với nguồn nhân lực Marketing của các ngân hàng trong bối cảnh 

mới là căn cứ quan trọng định hướng cho việc xây dựng chương trình đào tạo và tổ 

chức giáo dục ở các cơ sở đào tạo, đồng thời nâng cao sự hợp tác giữa các bên trong 

việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực marketing trong tình hình mới của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. 

2. 2. Cơ sở lý thuyết- một số khái niệm liên quan 

2.1 Ngân hàng thương mại 

Ở Việt Nam, theo quy định tại điều 4, Luật các Tổ chức tín dụng 

Số 47/2010/QH12 được Quốc hội khoá XII thông qua ngày 16/6/2010: “Ngân hàng là 

loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo 

quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng 

bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.”  

Cũng theo Luật các tổ chức tín dụng do (2010), “Ngân hàng thương mại là loại 

hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh 

doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.” 

 Trong đó, Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một 

hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cấp tín dụng; c) Cung ứng dịch 

vụ thanh toán qua tài khoản. (Luật các tổ chức tín dụng, 2010) 

 Theo Julia Kagan (2020) Ngân hàng thương mại dùng để chỉ một tổ chức tài 

chính nhận tiền gửi, cung cấp dịch vụ tài khoản, cho vay và cung cấp các sản phẩm tài 

chính cơ bản như chứng chỉ tiền gửi và tài khoản tiết kiệm cho các cá nhân và doanh 

nghiệp. Các ngân hàng thương mại tạo ra lợi nhuận bằng cách cung cấp và thu lãi từ 

các khoản cho vay như thế chấp, cho vay mua ô tô, cho vay kinh doanh và cho vay cá 

nhân. Tiền gửi của khách hàng cung cấp vốn cho ngân hàng để thực hiện các khoản cho 

vay này. 

2.2 Marketing ngân hàng 

Marketing ngân hàng được hiểu là một hệ thống tổ chức quản lý của một ngân 

hàng để đạt được mục tiêu thỏa mãn tối đa các nhu cầu về vốn cũng như các sản phẩm 

dịch vụ khác của ngân hàng đối với một hay nhiều nhóm khách hàng mục tiêu đã được 

lựa chọn thông qua các chính sách nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng và cao nhất là 

tối đa hóa lợi nhuận (Khuất Vũ Linh Nga, 2013).  
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Marketing ngân hàng cũng có thể hiểu là toàn bộ quá trình tổ chức và quản lí 

của một ngân hàng, từ việc phát hiện ra nhu cầu của các nhóm khách hàng đã chọn và 

thỏa mãn nhu cầu của họ bằng hệ thống các chính sách biện pháp nhằm đạt mục tiêu 

lợi nhuận như dự kiến. 

2.3 Tuyển dụng nhân sự 

Theo https://amis.misa.vn/ (2020) tuyển dụng nhân sự hay tuyển dụng nhân lực 

là một quá trình tìm kiếm và lựa chọn nhân sự để thỏa mãn nhu cầu sử dụng của doanh 

nghiệp và bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực hiện các mục tiêu của doanh 

nghiệp. 

Nếu phân tích chi tiết hơn, khái niệm tuyển dụng nhân sự bao gồm hai nội dung 

đó là tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực. 

Tuyển mộ là quá trình thu hút các ứng viên về phía các tổ chức để các nhà tuyển 

dụng lựa chọn và sàng lọc những người đủ điều kiện vào làm việc tại một vị trí nào đó 

trong tổ chức. 

Tuyển chọn là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau, 

dựa vào các yêu cầu của công việc, trong số những người đã thu hút qua tuyển mộ.. 

2.4 Chuyên viên Marketing tại ngân hàng 

Theo https://1office.vn (2020) thì chuyên viên Marketing là người thực hiện các 

chỉ đạo của Giám đốc và Trưởng phòng Marketing, chịu trách nhiệm thực thi các chiến 

dịch Marketing, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện,… của công ty. Công việc của 

họ là đảm bảo hoạt động Marketing diễn ra trơn tru, đều đặn, đạt được mục tiêu phát 

triển của chiến dịch/chiến lược Marketing, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Các công việc cụ thể của Chuyên viên Marketing được https://1office.vn (2020) 

đề cập đến, gồm: 

- Tiến hành nghiên cứu thị trường để tìm ra câu trả lời cho các yêu cầu, thói quen và 

xu hướng của người tiêu dùng. 

- Thảo luận, làm việc nhóm để xây dựng ý tưởng cho các chiến dịch marketing hiệu 

quả. 

- Hỗ trợ các hoạt động outbound/inbound marketing bằng cách thể hiện chuyên môn 

ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phát triển và tối ưu nội dung, quảng cáo, lên 

kế hoạch sự kiện,… 

- Liên hệ với nhà cung cấp bên ngoài để triển khai sự kiện, chiến dịch quảng cáo. 

https://amis.misa.vn/
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- Phối hợp với nhân viên marketing cùng các bộ phận khác để gia tăng độ nhận diện 

thương hiệu và thực hiện các hoạt động marketing được phân công. 

- Lập kế hoạch, triển khai các sáng kiến để tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua 

kênh truyền thông thích hợp như mạng xã hội, email, truyền hình, v.v… 

- Hỗ trợ phân tích dữ liệu marketing (kết quả chiến dịch, tỷ lệ chuyển đổi, lưu lượng 

truy cập…) để định hình chiến lược marketing trong tương lai. Đảm nhận các 

nhiệm vụ độc lập trong kế hoạch marketing được phân công. 

Theo https://1office.vn (2020) thì các yêu cầu công việc trong mô tả công việc Chuyên 

viên Marketing gồm: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc ngành liên quan. 

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên Digital Marketing hoặc chức vụ tương 

tự. 

- Am hiểu sâu sắc các bộ phận Marketing (bao gồm Marketing truyền thống và 

Digital Marketing) và các phương pháp nghiên cứu thị trường. 

- Kinh nghiệm phân tích dữ liệu, sử dụng các công cụ marketing. 

- Sử dụng thành thạo MS Office, công cụ marketing (như Adobe Creative Suite & 

CRM) và công cụ SEO (Web Analytics, Google Adwords…). 

- Có kiến thức về HTML, CSS và các công cụ phát triển web. 

- Kỹ năng giao tiếp và viết lách tốt. 

Như vậy có thể cho rằng chuyên viên Marketing tại ngân hàng là các chuyên viên 

Marketing đạt được các yêu cầu công việc và thực hiện các nhóm công việc của vị trí 

công việc này trong các ngân hàng. 

3. 3. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật tổng hợp, phân 

tích cơ sở lý thuyết và thực tiễn từ các nguồn tài liệu có liên quan đến ngân hàng thương 

mại, nhân sự Marketing và các yêu cầu tuyển dụng của các ngân hàng thương mại đối 

với vị trí Chuyên viên marketing.  

Phương pháp chọn mẫu thuận tiện (phi xác suất) được sử dụng để chọn các mẫu 

tuyển dụng vị trí chuyên viên Marketing của các ngân hàng, các mẫu tuyển dụng có đầy 

đủ thông tin (từ 2018 – 2020). Áp dụng cách chọn mẫu trong nghiên cứu định tính của 

Nguyễn Đình Thọ (2013), kỹ thuật chọn mẫu lý thuyết được sử dụng trong bài viết với 

kích thước mẫu là 20 mẩu tuyển dụng của 20 ngân hàng (trong số 100 ngân hàng). Với 
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kỹ thuật chọn mẫu này, tác giả lần lượt thu thập thông tin từ các mẫu tuyển dụng của 

các ngân hàng, sau đó tiến hành tổng hợp thông tin, so sánh về các công việc ở vị trí 

marketing, yêu cầu của ngân hàng giữa các mẫu tuyển dụng cho tới mẫu tuyển dụng 18 

không tìm được điểm mới so với các mẫu tuyển dụng trước đó, tác giả tiếp tục khảo sát 

thêm 2 mẫu tuyển dụng và kết thúc ở mẫu tuyển dụng 20 (không có điểm mới so với 

18 mẩu tuyển dụng trước đó). 

4. 4. Kết quả nghiên cứu 

4.1 Khái quát về các ngân hàng ở Việt Nam và dữ liệu phân tích 

4.1.1 Khái quát về các ngân hàng ở Việt Nam 

Theo thống kê của (https://onlinebank.com.vn/, 2020) tính đến năm 2020, ở Việt 

Nam có tổng số 100 Ngân hàng, cụ thể như sau: 

Bảng 1: Tổng hợp số lượng, loại hình Ngân hàng ở Việt Nam tính đến năm 2020 

STT Loại hình Ngân hàng Số lượng 

1 Ngân hàng chính sách 2 

2 Ngân hàng Thương mại TNHH MTV do Nhà 

nước làm chủ sở hữu 

4 

3 Ngân hàng thương mại cổ phần 31 

4 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh, 

văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài tại 

Việt Nam 

61 

5 Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam 2 

6 Tổng 100 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ https://onlinebank.com.vn/, 2020 

 Qua thống kê cho thấy, tại thị trường Việt Nam, số lượng các ngân hàng thuộc 

loại 100% vốn nước ngoài và chi nhánh, văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài 

chiếm số lượng nhiều nhất (61%), sau đó là các Ngân hàng thương mại cổ phần (31%). 

Tuy nhiên xét dưới góc độ tài sản, thì nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần lại có 

ưu thế hơn. 

 

 

https://onlinebank.com.vn/
https://onlinebank.com.vn/
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Hình 1: Bảng xếp hạng tổng tài sản của các tại Việt Nam tính đến 30/6/209 

 

Nguồn: https://cafebiz.vn, 2019 

 Cuộc chiến cạnh tranh giữa các ngân hàng ở thị trường Việt Nam cũng chủ yếu 

tập trung vào các ngân hàng thuộc nhóm ngân hàng thương mại, như CB, Sacombank, 

Techcombank, Eximbank hay MB (Minh Tâm, 2020). 

 Do đó, trong nghiên cứu này, tác giả chủ yếu sử dụng các mẫu tuyển dụng của 

các ngân hàng thương mại để phục vụ cho việc tổng hợp và phân tích về yêu cầu tuyển 

dụng của các ngân hàng ở Việt Nam đối với vị trí Chuyên viên marketing. 

4.1.2 Dữ liệu phân tích 

 Bài viết này sử dụng dữ liệu thứ cấp từ 20 mẫu tuyển dụng của 20 Ngân hàng, 

từ năm 2018 – 2020, được truy cập từ các website tuyển dụng và các website của các 

ngân hàng, trong đó có 1 Ngân hàng Thương mại TNHH MTV do Nhà nước làm chủ 

sở hữu (Agribank), (1 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài (Citibank), 1 Liên doanh tại 

Việt Nam (IVB), còn lại là 17 Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP). Cụ thể như sau: 

Bảng 2: Danh sách các ngân hàng có mẫu tuyển dụng được sử dụng để phân tích 

STT Ngân hàng Nguồn mẫu tuyển dụng 

1 Agribank -Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

https://vn.joboko.com/viec-lam-nhan-vien-

dich-vu-marketing-xvi558170 

2 Citibank - Ngân hàng Citibank Việt 

Nam 

https://www.facebook.com/CitiVietnam/post

s/561168094050280 

https://cafebiz.vn/truoc-them-2020-quy-mo-va-bang-xep-hang-tong-tai-san-cua-cac-ngan-hang-hien-nay-ra-sao-20190822110323903.chn
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3 IVB- Ngân hàng TNHH Indovina  

4 OCB- Ngân hàng TMCP Phương 

Đông 

https://ocbjobs.com/viec-lam/chuyen-vien-

marketing.35a7ba9c.html 

5 ACB- Ngân hàng TMCP Á Châu https://tutimviec.com/acb-tuyen-nhan-vien-

marketing-tai-tphcm.html 

6 VIB- Ngân hàng TMCP Quốc tế 

Việt Nam 

https://careers.vib.com.vn/careers/job/6446 

7 SCB- Ngân hàng TMCP Sài Gòn https://tuyendung.scb.com.vn/recruitment/det

ail/[hoi-so]-chuyen-vien-marketing-nghien-

cuu-thi-truong-va-hanh-vi-khach-hang- 

8 Techcombank- Ngân hàng TMCP 

Kỹ Thương Việt Nam 

https://ybox.vn/tuyen-dung/hcm-ngan-hang-

ky-thuong-viet-nam-techcombank-tuyen-

dung-nhan-vien-marketing-full-time-2019-

5d107c35e87168791427893d 

9 Eximbank- Ngân hàng TMCP Xuất 

Nhập Khẩu Việt Nam 

https://timviec365.vn/chuyen-vien-cao-cap-

marketing-p621205.html 

10 TPBank - Ngân hàng TMCP Tiên 

Phong 

https://tuyendung.tpb.vn/tuyen-dung-

view/449/ 

11 SeAbank- Ngân Hàng TMCP Đông 

Nam Á 

http://tuyendung.seabank.com.vn/viec-

lam/ban-truyen-thong-tiep-thi-chuyen-vien-

marketing-ky-thuat-so.35a7a347.html 

12 MSB- Ngân hàng TMCP Hàng hải 

Việt Nam 

https://ybox.vn/tuyen-dung/hn-ngan-hang-

hang-hai-viet-nam-msb-tuyen-dung-chuyen-

vien-marketing-san-pham-2019-

5c5ea7bb8c94ac717c0d3031 

13 Bacabank- Ngân Hàng TMCP Bắc 

Á 

https://timviec365.vn/bac-a-bank-khoi-

marketing-chuyen-vien-marketing-

p562329.html 

14 HDBank- Ngân hàng TMCP Phát 

triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh 

https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-

lam/chuyen-vien-marketing-the-trung-tam-

https://timviec365.vn/bac-a-bank-khoi-marketing-chuyen-vien-marketing-p562329.html
https://timviec365.vn/bac-a-bank-khoi-marketing-chuyen-vien-marketing-p562329.html
https://timviec365.vn/bac-a-bank-khoi-marketing-chuyen-vien-marketing-p562329.html
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the.35B4B9CD.html 

15 Sacombank- Ngân hàng TMCP Sài 

Gòn Thương Tín 

https://www.topcv.vn/viec-lam/chuyen-vien-

marketing/263116.html 

16 Vietinbank- Ngân hàng TMCP 

Công Thương Việt Nam 

https://tuyendung.vietinbank.vn/ 

17 LienVietPostBank- Ngân hàng 

TMCP Bưu điện Liên Việt 

https://ub.com.vn/threads/lienvietpostbank-

tuyen-dung-chuyen-vien-marketing-san-

pham-tin-dung-khoi-san-pham.253742/ 

18 BIDV- Ngân hàng Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

http://tuyendung.bidv.com.vn/viec-lam-

chuyen-vienmarketing/603.html 

19 MB - Ngân hàng TMCP Quân đội https://www.ybox.vn/tuyen-dung/hn-ngan-

hang-quan-doi-mb-tuyen-dung-chuyen-vien-

marketing-2019-lam-viec-tai-hoi-so-

5c5621198c94ac717c0974fd 

20 VietBank - Ngân hàng t TMCP 

Việt Nam Thương Tín 

https://www.vietbank.com.vn/ve-

vietbank/tuyen-dung/chuyen-vien-

marketing-phu-trach-thiet-ke--trung-tam-

marketing--hoi-so 

Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2020 

4.2  Các công việc của vị trí chuyên viên Marketing ở các Ngân hàng 

Qua kết quả phân tích các mẫu tuyển dụng của các Ngân hàng cho thấy, chuyên 

viên marketing được tuyển dụng nhằm thực hiện các 6 nhóm công việc. Trong đó, chủ 

yếu là các công việc thuộc 3 nhóm: lập kế hoạch marketing, nghiên cứu marketing và 

truyền thông marketing. Cụ thể các nhóm công việc như sau:  

4.2.1 Nhóm công việc liên quan đến việc lập kế hoạch marketing 

Các công việc liên quan đến việc lập kế hoạch bao gồm: 

- Xây dựng các chương trình, tổ chức sự kiện thi đua, đóng góp ý kiến xây dựng ngân 

hàng. 

- Xây dựng và thực thi các ý tưởng, chương trình giúp tăng trưởng số lượng người dùng 

sản phẩm Ngân hàng. 

https://www.vietbank.com.vn/ve-vietbank/tuyen-dung/chuyen-vien-marketing-phu-trach-thiet-ke--trung-tam-marketing--hoi-so
https://www.vietbank.com.vn/ve-vietbank/tuyen-dung/chuyen-vien-marketing-phu-trach-thiet-ke--trung-tam-marketing--hoi-so
https://www.vietbank.com.vn/ve-vietbank/tuyen-dung/chuyen-vien-marketing-phu-trach-thiet-ke--trung-tam-marketing--hoi-so
https://www.vietbank.com.vn/ve-vietbank/tuyen-dung/chuyen-vien-marketing-phu-trach-thiet-ke--trung-tam-marketing--hoi-so
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- Xây dựng và triển khai các kế hoạch quảng cáo trên truyền thông kỹ thuật số cho các 

chương trình khuyến mãi và thương hiệu. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai quảng cáo cho các chương trình khuyến mãi 

- Lập kế hoạch truyền thông và tiếp thị cho các chương trình Marketing theo kế hoạch 

đã được thống nhất và phù hợp định hướng kinh doanh của sản phẩm 

- Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng và phối hợp cùng các phòng ban liên quan (phát 

triển sản phẩm, kinh doanh, công nghệ, mua sắm...) để triển khai các hoạt động chăm 

sóc khách hàng theo kế hoạch đề ra (chăm sóc, quà tặng các dịp lễ, Tết và tổ chức sự 

kiện hàng tháng); 

- Xây dựng và triển khai các chương trình Marketing sản phẩm tín dụng của Ngân hàng 

- Xây dựng và phát triển các nội dung tiếp thị phục vụ chiến dịch content marketing về 

các sản phẩm tín dụng. 

Có thể thấy, các công việc thuộc nhóm lập kế hoạch marketing tập trung vào lập các 

kế hoạch truyền thông marketing, trong đó nhấn mạnh là kế hoạch quảng cáo, tổ chức 

sự kiện, chăm sóc khách hàng,… trên cả các phương tiện truyền thống truyền thống và 

kỹ thuật số. 

4.2.2 Nhóm công việc liên quan đến việc nghiên cứu marketing 

Các công việc nghiên cứu marketing tại các ngân hàng chủ yếu liêu quan đến 

nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, đối thủ cạnh tranh, khách hàng và những 

biến động của thị trường tài chính, cụ thể:  

- Thực hiện các nghiên cứu về thị trường, đối thủ cạnh tranh  

- Nghiên cứu và hiểu về các sản phẩm của khách hàng, các ngành nghề, dịch vụ, khách 

hàng mục tiêu 

- Dựa vào kết quả nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu khách hàng, tình hình thị 

trường, từ đó định hướng phát triển sản phẩm và đưa ra các chương trình Marketing 

hiệu quả. 

- Cung cấp cái nhìn từ phía khách hàng cho các đơn vị kinh doanh thông qua các đánh 

giá, phân tích có được từ các báo cáo nghiên cứu thị trường cạnh tranh và nhu cầu 

sử dụng sản phẩm dịch vụ. 

- Theo dõi diễn biến tình hình thị trường qua các phương tiện thông tin đại chúng, thu 

thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh trong ngành, tình hình hoạt động, chiến lược 

Marketing 
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- Tham mưu các phân khúc khách hàng tiềm năng, thị trường ngách ... nhằm đẩy mạnh 

các sản phẩm tín dụng. 

- Phối hợp với Nhóm nghiên cứu thị trường cập nhật, phân tích động thái marketing 

sản phẩm tín dụng của đối thủ cạnh tranh để đưa ra những tham mưu về định hướng 

hoạt động marketing sản phẩm tín dụng của Ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực 

tế. 

4.2.3 Nhóm công việc liên quan đến việc truyền thông marketing 

Hoạt động truyền thông marketing được các nhà tuyển dụng ngân hàng đề cập 

đến hai nhóm truyền thông đối ngoại và truyền thông nội bộ. Trong đó, tập trung vào 

các công việc truyền thông đối ngoại trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. 

Gồm: 

- Lập kế hoạch truyền thông và tiếp thị cho các chương trình Marketing theo kế hoạch 

đã được thống nhất và phù hợp định hướng kinh doanh của sản phẩm. 

- Triển khai các hoạt động truyền thông và tiếp thị cho sản phẩm phụ trách trên tất cả 

các kênh liên quan  

- Tạo nên những ý tưởng sáng tạo / suy nghĩ cho các chiến dịch / tờ trình quảng cáo 

- Chịu trách nhiệm về các nội dung truyền thông trên phương tiện kỹ thuật số 

- Phát triển các kế hoạch truyền thông đối nội và đối ngoại để xây dựng độ nhận dạng 

thương hiệu và sản phẩm. 

- Quản lí và tối ưu hoạt động quảng bá sản phẩm trên các kênh quảng cáo trả tiền với 

mục tiêu mang lại người dùng mới.  

- Hỗ trợ các công việc triển khai các hạng mục marketing như launching event, media 

- Hỗ trợ triển khai các chương trình marketing/truyền thông, chương trình chăm sóc 

khách hàng các dịp Lễ/Tết, các chương trình vùng miền riêng biệt cho chi nhánh  

- Phối hợp với các Chi nhánh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình 

marketing đã được phê duyệt cũng như các chương trình triển khai sản phẩm mới, 

sự kiện thu hút khách hàng mới, các chương trình digital marketing, chương trình 

khuyến mãi…. 

- Phối hợp truyền thông nội bộ và bên ngoài để đảm bảo thông tin tiếp cận khách 

hàng một cách dễ dàng 

- Hoạt động truyền thông nội bộ  

- Tham gia xây dựng thông điệp quảng cáo và truyền thông phù hợp với đặc điểm địa 

phương. 
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4.2.4 Nhóm công việc liên quan đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu 

- Quản lý sức khỏe thương hiệu về độ nhận dạng và hình ảnh của ngân hàng, làm việc 

với các agency, đối tác liên quan đến hoạt động xây dựng thương hiệu của  

- Tham gia xây dựng, cập nhật website theo hệ thống nhận diện thương hiệu của ngân 

hàng 

- Triển khai công tác quản lý thương hiệu theo nội dung đã được phê duyệt 

- Đưa ra những ý tưởng sáng tạo, có hiệu quả tốt trong việc truyền thông, duy trì một 

hình ảnh thương hiệu nhất quán và rõ ràng 

- Thực hiện việc kiểm soát định kỳ hình ảnh thương hiệu  

- Hướng dẫn về cách sử dụng bộ Nhận diện Thương hiệu  

- Triển khai, giám sát và đưa ra những ý tưởng sáng tạo, có hiệu quả tốt trong việc 

truyền thông, duy trì một hình ảnh thương hiệu nhất quán rõ ràng. 

4.2.5 Nhóm công việc liên quan đến việc đánh giá các hiệu quả của chiến lược 

marketing 

- Quản lý việc sử dụng ngân sách Marketing cho sản phẩm phụ trách. 

- Định kỳ theo dõi và phân tích, lên báo cáo về hành vi khách hàng để có định hướng 

lên kế hoạch cho các chương trình, hoạt động Marketing được hiệu quả 

- Quản lý/theo dõi thường xuyên toàn bộ các kênh truyền thông số  

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng ngân sách Marketing 

- Báo cáo hiệu quả chương trình quảng cáo và đề xuất điều chỉnh  

- Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch 

marketing tại các chi nhánh 

4.2.6 Nhóm công việc hỗ trợ các bộ phận liên quan 

- Phối hợp cùng các phòng ban liên quan để triển khai các hoạt động chăm sóc khách 

hàng theo kế hoạch đề ra (chăm sóc, quà tặng các dịp lễ tết và tổ chức sự kiện,…) 

- Kết hợp cùng các bộ phận Phát triển sản phẩm để đạt chỉ tiêu của toàn Khối Ngân 

hàng bán lẻ thông qua các kênh truyền thông. 

- Làm việc trực tiếp với đội tương tác trực tuyến để tăng lượng tương tác của khách 

hàng đối với các dịch vụ và sản phẩm trực tuyến. 

- Kết hợp cùng Trưởng Phòng Sản Phẩm để phát triển các ý tưởng tiếp thị và quản lý 

quy trình thực hiện và phát triển ý tưởng. Hỗ trợ Giám đốc Marketing xây dựng các 

chiến lược kích hoạt thương hiệu, tạo lập định vị của sản phẩm trên thị trường.  
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- Phối hợp thường xuyên với các bộ phận thuộc khối kinh doanh để lên kế hoạch tiếp 

thị thương mại nhằm thúc đẩy kinh doanh 

4.3 Thực trạng các yêu cầu tuyển dụng của các Ngân hàng đối với vị trí công việc 

Chuyên viên Marketing 

4.3.1 Yêu cầu về trình độ học vấn 

Kết quả thống kê 20 mẫu tuyển dụng của 20 ngân hàng cho thấy, đa số các ngân 

hàng đặt ra yêu cầu với ứng viên ở vị trí chuyên viên Marketing phải có trình độ Đại 

học trở lên (18/20 ngân hàng), chỉ có 2 mẫu tuyển dụng yêu cầu trình độ cao đẳng trở 

lên.  

Một số nhà tuyển dụng ngân hàng đưa ra chi tiết về ngành tốt nghiệp của ứng 

viên, phổ biến là các ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, 

Marketing, Truyền Thông, Báo Chí, Quan hệ công chúng, Ngoại thương. 

Bên cạnh đó, có 2 nhà tuyển dụng đặt ra yêu cầu cao về trình độ đối với ứng 

viên, đó là tốt nghiệp loại Khá trở lên, ở các trường: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học 

Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế - Đại học 

quốc gia, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Đại học Đà Nẵng, 

Đại học Cần Thơ. 

4.3.2 Yêu cầu về kinh nghiệm làm việcs 

Bảng 3: Yêu cầu về kinh nghiệm đối với vị trí tuyển dụng chuyên viên Marketing 

Kinh nghiệm Số lượng nhà tuyển dụng Tỷ trọng (%) 

Dưới 1 năm (5 tháng – dưới 1 năm) 2 10 

Từ 1 - 3 năm 13 65 

Trên 3 năm 1 5 

Không ghi cụ thể (có kinh nghiệm) 2 10 

Không yêu cầu kinh nghiệm 2 10 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2020 

Kết quả cho thấy đa số các nhà tuyển dụng ngân hàng yêu cầu ứng viên chuyên 

viên Marketing có kinh nghiệm làm việc từ 1 – 3 năm (65%), số lượng ngân hàng yêu 

cầu kinh nghiệm dưới 1 năm, không yêu cầu kinh nghiệm và chỉ yêu cầu mức chung 

chung (có kinh nghiệm) có mức tương đồng nhau (10%), còn lại chỉ có 1 ngân hàng 

yêu cầu kinh nghiệm trên 3 năm.  
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Các nhà tuyển dụng ngân hàng đặt ra các yêu cầu cụ thể liên quan đến kinh 

nghiệm làm việc như: kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing, tài chính, ngân 

hàng, truyền thông, quảng cáo, thị trường, nghiên cứu thị trường, marketing, branding, 

kinh nghiệm tiếp thị trong các ngành hàng tiêu dùng/ dịch vụ/ bảo hiểm/ ngân hàng,… 

4.3.3 Yêu cầu về kiến thức 

Các yêu cầu kiến thức được chia làm 3 nhóm: Nhóm kiến thức liên quan đến 

chuyên môn marketing, nhóm kiến thức liên quan đến Tài chính – Ngân hàng và nhóm 

kiến thức khác, cụ thể: 

Kiến thức chuyên môn Marketing 

- Kiến thức nền tảng về Marketing, Truyền thông, Quan hệ báo chí… 

- Kiến thức nghiên cứu thị trường, am hiểu các phương pháp nghiên cứu thị trường 

mới phù hợp với nhu cầu và đặc thù của ngành ngân hàng bán lẻ. 

- Kiến thức chuyên sâu về digital marketing; am hiểu các công cụ mass media; nắm 

bắt nhanh các xu hướng thị trường, hành vi khách hàng trên nền tảng số;  

- Am hiểu về việc sản xuất và phân phối nội dung trên các nền tảng số; Thực thi và tối 

ưu quảng cáo; Phân tích thị trường, phân tích dữ liệu;  

- Hiểu biết về sản phẩm Khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ khách 

hàng 

- Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Marketing – truyền thông trong ngân hàng, tổ chức 

tín dụng 

Kiến thức liên quan đến Tài chính – Ngân hàng 

- Có kiến thức cơ bản về sản phẩm tài chính 

- Kiến thức chuyên sâu về ngành ngân hàng, tài chính 

- Hiểu biết về nghiệp vụ và hoạt động kinh doanh trong các Ngân hàng 

- Có kiến thức tổng quan về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đặc biệt là sản phẩm tín 

dụng 

Kiến thức khác 

- Kiến thức về Kinh tế vĩ mô 

- Hiểu biết về luật và quy định chuyên ngành có liên quan 

- Nắm vững quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động ngân 

hàng 

- Kiến thức về các ngành kinh tế, môi trường kinh doanh. 
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4.3.4 Yêu cầu về kỹ năng 

Yêu cầu về kỹ năng đối với ứng viên ở vị trí chuyên viên Marketing của các nhà 

tuyển dụng ngân hàng được chia thành 3 nhóm như sau: 

Kỹ năng chuyên môn 

- Sử dụng được các công cụ, các kênh truyền thông truyền thống và hiện đại. 

- Có khả năng vận dụng kiến thức Marketing trong việc triển khai các chương trình 

marketing 

- Có khả năng vận dụng kết quả nghiên cứu thị trường để triển khai hiệu quả các hoạt 

động Marketing trong nhóm khách hàng mục tiêu 

-  Kỹ năng xử lý số liệu tốt 

- Sử dụng thành thạo các phần mền đồ hoạ  

- Có khả năng xây dựng và phát triển các nội dung tiếp thị phục vụ các chiến dịch 

Content Marketing 

- Biết sử dụng các phần mềm lập kế hoạch 

- Kỹ năng quản lý dự án tốt; 

- Lập kế hoạch marketing và triển khai thực hiện tốt 

- Kỹ năng viết bài Marketing 

- Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu thị trường mới phù hợp với nhu cầu 

và đặc thù của ngành ngân hàng  

Kỹ năng cá nhân 

- Kỹ năng giao tiếp, truyền thông, quản lý dự án 

- Sáng tạo, chi tiết, tinh thần trách nhiệm và xử lý công việc nhanh, hiệu quả. 

- Chịu được áp lực công việc, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. 

- Có khả năng sắp xếp, quản lý thời gian và chú trọng đến kết quả. 

- Có khả năng hoàn thành công việc trong thời hạn ngắn và áp lực công việc cao. 

- Có kỹ năng diễn đạt, thuyết trình 

- Yêu thích ngành Marketing, Branding, PR;  

- Tính cách hoà đồng 

- Có tư duy thẩm mỹ tốt, năng động, tỉ mỉ, chu đáo, nhiệt tình, chủ động. 

Kỹ năng nghiên cứu/ phân tích 

- Kỹ năng xử lý số liệu tốt, nhạy bén với số liệu  

- Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp và báo cáo  
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- Làm việc theo nhóm 

- Nắm bắt xu hướng thị trường và khách hàng 

4.3.5 Yêu cầu về trình độ Anh văn và tin học 

Tất cả các nhà tuyển dụng ngân hàng đều đặt ra yêu cầu về sự thành thạo tiếng Anh 

trong giao tiếp và tin học văn phòng đối với các ứng viên. Cụ thể, tiếng anh của ứng 

viên được yêu cầu ở mức giao tiếp thành thạo (một số ngân hàng yêu cầu trình độ B trở 

lên hoặc trình độ quốc tế đạt IELTS 4.5, TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, TOEIC 

450); đối với tin học thì sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, 

PowerPoint…). 

5. 5. Kết luận và một số kiến nghị nâng cao chất lượng nhân lực Marketing đáp 

ứng yêu cầu tuyển dụng của các Ngân hàng 

5.1 Kết luận 

Thông qua kết quả phân tích 20 mẫu tuyển dụng cho thấy, các ngân hàng sử 

dụng chuyên viên marketing cho 6 nhóm công việc: Công việc liên quan đến việc lập 

kế hoạch marketing, nghiên cứu marketing, truyền thông marketing, xây dựng và phát 

triển thương hiệu, đánh giá các hiệu quả của chiến lược marketing, hỗ trợ các bộ phận 

liên quan. Trong đó, chủ yếu là các công việc thuộc nhóm lập kế hoạch marketing, 

nghiên cứu marketing và truyền thông marketing.  

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng ngân hàng đối với ứng viên chuyên viên 

marketing bao gồm: trình độ học vấn (chủ yếu là đại học trở lên); kinh nghiệm làm 

việc (từ 1-3 năm chiếm đa số); yêu cầu về kiến thức (bao gồm kiến thức chuyên môn 

marketing, tài chính ngân hàng và kiến thức liên quan khác), yêu cầu về kỹ năng (kỹ 

năng chuyên môn, kỹ năng cá nhân và kỹ năng phân tích/ nghiên cứu); yêu cầu về trình 

độ Anh văn (giao tiếp thành thạo) và tin học văn phòng (sử dụng thành thạo) 

5.2 Kiến nghị 

Từ thực trạng về các công việc đảm nhận, yêu cầu của các nhà tuyển dụng ngân 

hàng đối với các ứng viên ở vị trí chuyên viên marketing cho thấy rằng để nâng cao 

chất lượng nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các ngân hàng trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cần có sự tham gia của nhiều bên, trong bài viết này 

đề xuất các giải pháp liên quan đến ba đối tượng: bản thân ứng viên, các cơ sở đào tạo 

và doanh nghiệp. Cụ thể: 
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Đối với bản thân ứng viên Chuyên viên Marketing 

Cần hiểu rõ bản mô tả vị trí công việc của mình khi làm việc tại các Ngân hàng, 

phân tích được yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với vị trí công việc mà mình tham gia 

ứng tuyển. Trên cơ sở đó, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với 

mình và đưa ra chiến lược của bản thân để có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc. 

Cụ thể, trau dồi kiến thức chuyên môn marketing, đồng thời nâng cao kiến thức về lĩnh 

vực tài chính – ngân hàng và các kiến thức môi trường vĩ mô có liên quan đến ngành; 

trong quá trình học tập, tham gia các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp, tham gia 

nghiên cứu khoa học, trải nghiệm công việc thực tế để trau dồi kinh nghiệm thực tế; rèn 

luyện các kỹ năng cần thiết về chuyên môn, cá nhân phù hợp với bối cảnh công nghệ 

mới, phù hợp với môi trường làm việc tại các ngân hàng; cuối cùng, trang bị hành trang 

ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu công việc. 

Đối với các cơ sở đào tạo có liên quan 

Là một thành phần quan trọng trong việc tạo ra nguồn nhân lực cung cấp cho thị 

trường lao động, các cơ sở đào tạo cần thường xuyên cập nhật những thay đổi trong 

yêu cầu của các nhà tuyển dụng trong bối cảnh mới. Từ đó, cập nhật, đổi mới chương 

trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù 

hợp, giúp sinh viên ra trường có thể thích nghi nhanh với môi trường làm việc. Chi 

tiết, đào tạo sinh viên tốt nghiệp đảm nhận vị trí công việc chuyên viên marketing ở 

các ngân hàng cần trang bị cho sinh viên đủ kiến thức cần thiết (chuyên môn, nghiệp 

vụ, liên ngành), có tính cập nhật các công cụ mới (như các phương tiện truyền thông 

kỹ thuật số); rèn luyện kỹ năng chuyên môn, cá nhân đáp ứng yêu cầu làm việc. Bên 

cạnh đó, giúp sinh viên có thể tiếp cận với thực tế trong thời gian học tập tại trường 

(tăng cường vai trò của các môn thực hành nghề nghiệp, thực tập, tham quan thực 

tế,…). Ngoài ra, chuẩn đầu ra Anh văn, tin học đối với sinh viên cũng cần cập nhật và 

phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

Đối với các nhà tuyển dụng ngân hàng 

Với vai trò là người sử dụng lao động, các nhà tuyển dụng có thể cộng tác với 

các cơ sở đào tạo trong việc xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của người 

học để đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Các nhà tuyển dụng có thể giúp người 

học có được kinh nghiệm ngay trong quá trình học tập thông qua việc tạo điều kiện 

cho sinh viên tham quan, tiếp cận thực tế các công việc liên quan vị trí công việc. 
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17. NGUỒN NHÂN LỰC NGÂN HÀNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 

ThS. Trần Vĩnh Hoàng - Khoa QTKD - UFM 

Tóm tắt 

Cuộc Cách mạng số hóa hay còn gọi là chuyển đổi số (digital transformation) 

đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong cách quản lý, điều hành cũng như quá trình 

phát triển của doanh nghiệp. Mặt trái của Cách mạng này là có thể phá vỡ thị trường 

lao động. Nhân lực ngành Ngân hàng không nằm ngoài xu thế Khi tự động hóa, trí tuệ 

nhân tạo (Artificial intelligence – AI), Tài chính công nghệ (Fintech) đang dần thay thế 

con người trong những lĩnh vực từ đơn giản đến nâng cao, đặc biệt Fintech đang dần 

chiếm lĩnh, lấn sân một số dịch vụ truyền thống của Ngân hàng. Nhân lực của ngành 

NH phải làm gì để thích ứng được xu hướng công nghệ có tính cách mạng này, tư duy 

quản trị của các nhà Lãnh đạo cần chuyển đổi như thế nào trước thách thức từ những 

công ty công nghệ trong lĩnh vực tài chính? Hợp tác hay cạnh tranh hoặc cả hai? Các 

trường đại học cần nắm bắt xu hướng thay đổi mạnh mẽ của thị trường nhân lực ngành 

NH, những thách thức lớn về chất lượng nguồn nhân lực để điều chỉnh định hướng, 

chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Trong bài viết “Nguồn 

nhân lực Ngân hàng trong kỷ nguyên số” sẽ đề cập một số nội dung trên. 

Từ khóa: digital transformation, Fintech, Nhân lực, Ngân hàng  

1. Những lợi thế từ công nghệ số đối với ngành dịch vụ 

Năm 2019 dường như sẽ được ghi nhận là năm bước ngoặt khi sự đổi mới về 

công nghệ kỹ thuật số đã trở nên rất phổ biến. Những năm gần đây, đổi mới công nghệ 

đã trở thành xu thế không thể đảo ngược và tăng tốc. Các ngành nghề buộc phải thích 

ứng với những cách thức hoạt động mới, hầu hết liên quan đến sự chuyển đổi kỹ thuật 

số mà thế giới đã và đang trải nghiệm, từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến blockchain và Fintech. 

Theo nghiên cứu của Trường Kinh doanh Harvard năm 2016, những doanh nghiệp ứng 

dụng chuyển đổi công nghệ kỹ thuật số đã tăng trưởng trung bình 55% tổng lợi nhuận 

trong giai đoạn ba năm, trong khi những công ty còn lại chỉ tăng trưởng 37% trong cùng 

thời kỳ. Tại Việt Nam việc thử nghiệm và bước đầu đưa vào khác thác dịch vụ 5G là 

nền tảng thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số. Đối với ngành NH, việc ứng trí tuệ nhân 

tạo, Fintech và AI đã được triển khai, một số hoạt động cụ thể như sau: 

Đối với trí tuệ nhân tạo AI: 

Được sử dụng như những chatbot trong tiếp xúc khách hàng, 

Thu thập và phân tích dữ liệu. 

Danh mục đầu tư và quản lý tài sản. 

Chức năng quản lý rủi ro. 

Phân tích thực trạng tài chính. 
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Phát hiện gian lận và chống rửa tiền. 

Đối với Fintech: 

Thanh toán và ví điện tử 

Data Management 

Tư vấn tài chính cá nhân 

Hỗ trợ phân tích khách hàng 

….. 

Việc ứng dụng công nghệ số giúp các NH giúp đẩy nhanh tiến trình hướng tới 

mô hình chuẩn trong tương lai, định hình lại mô hình kinh doanh, thanh toán điện tử, 

khắc phục trở ngại về thời gian và không gian, tiết kiệm được chi phí; đồng thời, tạo 

điều kiện cho các giao dịch Ngân hàng quốc tế được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng, 

đem lại cơ hội lớn cho các nhà kinh doanh tài chính, Ngân hàng. Những tiến bộ về kỹ 

thuật công nghệ của Cách mạng số góp phần thúc đẩy sự hình thành những sản phẩm 

dịch vụ tài chính mới trong ngành Ngân hàng như: M-POS, ví điện tử, công nghệ thẻ 

chip, mobile banking, internet banking… 

Công nghệ số giúp xây những trung tâm dữ liệu lớn (big data) giúp cho khoa 

học phân tích và quản lý dữ liệu trong lĩnh vực Ngân hàng ngày càng có nhiều thuận 

lợi. Việc thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu lớn sẽ tạo ra những thông tin hữu ích, cấp 

thời, hỗ trợ việc đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả, từ đó góp phần giảm được 

chi phí và tạo lợi thế cạnh tranh cho các Ngân hàng, đặc biệt là công tác thống kê, dự 

báo về hoạt động tài chính Ngân hàng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 

2. Thách thức đối nhân sự ngành Ngân hàng  

2.1 Thách thức về nguồn nhân sự trong tương lai và trình độ nhân sự hiện tại 

Việc ứng dụng các thành tựu công nghệ đã bắt đầu có những tác động đáng kể 

trong hàng loạt hoạt động của Ngân hàng, như thanh toán, phân tích dữ liệu, tương tác 

với khách hàng, marketing. Với xu hướng chuyển đổi từ Ngân hàng truyền thống thành 

Ngân hàng số phát triển mạnh mẽ, tác nghiệp Ngân hàng truyền thống sẽ dần bị thay 

thế, khởi đầu bằng sự thu hẹp của các văn phòng giao dịch, chi nhánh, kéo theo sự sụt 

giảm của một số vị trí như giao dịch viên, bán lẻ, nhân viên tổng đài, … 

Cách mạng số đặt ra yêu cầu mới về số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên 

Ngân hàng, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều hoạt động có thể được thực hiện bằng rô 

bốt và trí tuệ thông minh AI, phân tích dữ liệu lớn (big data). Để giải quyết những hạn 
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chế về trình độ, năng lực của cán bộ, nhân viên và sắp xếp công việc cho một số lượng 

công nhân viên là một bài toán không hề dễ đối với ngành Ngân hàng trong bối cảnh 

cuộc Cách mạng số hóa. 

Trình độ CNTT là thách thức lớn nhất đối với nhân sự NH khi chuyển đổi mô 

hình sang NH số vì các hoạt động dựa trên nền tảng số hóa từ thủ tục, quy trình. Nhân 

lực có kỹ năng chuyên môn về tài chính Ngân hàng chiếm số lượng rất lớn (trên 90%) 

nhưng kỹ năng về IT rất ít, và kỹ năng về ngoại ngữ nhất là tiếng Anh thành thạo cũng 

không đáng kể (chủ yếu tập trung ở trụ sở chính); 

Nhân lực về IT chiếm số lượng rất thấp, các kỹ sư công nghệ thường giỏi về IT 

những kỹ năng về tài chính không cao, nên việc lập trình ứng dụng gặp nhiều khó khăn 

giữa bên chuyên môn phải mô tả rõ, dễ hiểu theo ngôn ngữ lập trình, vì vậy thường dẫn 

đến nhiều trục trặc. 

Nhân lực quản trị cấp cao thường có nhiều chuyên môn về tài chính nhưng khả 

năng hiểu biết về IT rất ít, nên đấu thầu mua các phần mềm quản trị cũng diễn ra những 

khó khăn, tốn kém. Thực tế đã có những Ngân hàng lãng phí hàng triệu USD về một 

phần mềm quản trị rủi ro phải bỏ qua không sử dụng được; 

Thách thức về nguồn cung nhân sự có hiểu biết về tài chính kết hợp với CNTT 

và quản trị rủi ro đối với ngành NH không chỉ là hiện tại mà trong tương lai gần. Hiện 

tại, những chương trình đào tạo cử nhân Fintech chưa nhiều. Đại học Kinh Tế Quốc 

Dân là trường đầu tiên mở ngành cử nhân Fintech. Một số trường khác cũng đang có 

đề án mở ngành.  

Theo nội dung tọa đàm tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) về đào tạo 

cử nhân Fintech khi liên kết với Đại học Á Châu (Đài Loan) 43 học phần tương đương 

128 tín chỉ được thực hiện trong thời gian 4 năm; 2 năm đầu học tại Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2 năm cuối học tại Đại học Á Châu; Trường Đại học Á Châu sẽ cấp bằng Cử 

nhân Công nghệ tài chính cho các sinh viên hoàn thành chương trình học; Để được 

chuyển tiếp sang học 2 năm cuối tại Đại học Á Châu, sinh viên cần hoàn thành chương 

trình học 2 năm đầu tại Đại học Kinh tế Quốc dân và có trình độ tiếng Anh tương đương 

IELTS 5.5. Có thể tổng hợp lại một cử nhân Fintech cần có chuẩn đầu ra xuyên suốt 

phải đạt được 3 nhóm kỹ năng trụ cột đó là: Kỹ năng về chuyên môn (kiến thức tốt về 

tài chính, trong đó kiến thức về tài chính cá nhân sẽ rất quan trọng) - Kỹ năng về IT, 

hiểu biết được kỹ năng lập trình căn bản, Quản trị dữ liệu, các môn học về thống kê và 

phương pháp định lượng, Ứng dụng công nghệ tài chính, đương nhiên sử dụng thành 
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thạo các công cụ thiết bị điện tử phục vụ cho giao dịch Ngân hàng  – Kỹ năng về ngoại 

ngữ (tiếng Anh) trong giao dịch thương mại toàn cầu. Bảng yêu cầu về chuẩn đầu ra 

phải đạt được các nội dung sau:  

Chuẩn kiến thức: sinh viên tốt nghiệp hiểu và vận dụng thành thạo các kiến thức 

về tài chính, hoạt động Ngân hàng, đầu tư, phương pháp định lượng và ứng dụng công 

nghệ thông tin để ra quyết định và thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn tài chính Ngân 

hàng tại các Ngân hàng, trung gian tài chính, trên thị trường tài chính, ở doanh nghiệp 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng như phát triển của nền kinh tế số. 

Chuẩn kỹ năng: sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng phân tích định lượng, sử dụng 

các phần mềm/ứng dụng toán và thống kê để xử lý, phân tích và quản lý dữ liệu tài 

chính, sử dụng các phần mềm/ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngân 

hàng, trung gian tài chính, thị trường tài chính và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế cũng như phát triển của nền kinh tế số. 

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh 

IELTS 6.0 hoặc tương đương (TOEIC, TOEFL) 

Chuẩn đầu ra tin học: Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp chương trình phải đạt được một 

trong các chứng chỉ tin học sau đây: 

  + Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 (Internet and Computing Core Certification) 

 + Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL (phần cơ bản) 

 + Chứng chỉ tin học quốc tế MOS 

 + Chứng chỉ tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân cấp 

Các vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp của cử nhân Fintech dự kiến như sau: 

Chuyên gia sử dụng công nghệ thông tin trong vận hành hoạt động và cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ của Ngân hàng; 

Chuyên gia trong lĩnh vực trung gian tài chính, trung gian thanh toán; 

Chuyên gia trong các công ty chứng khoán, các quĩ đầu tư, công ty bảo hiểm; 

Chuyên gia các tập đoàn công nghệ, các start-ups trong lĩnh vực công nghệ tài chính; 

Chuyên gia ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro và quản trị nội bộ trong 

Ngân hàng, các trung gian tài chính và doanh nghiệp; 

Chuyên gia phân tích và quản lý dữ liệu trong các Ngân hàng, doanh nghiệp;  
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 Chuyên gia trong việc sử dụng kiến thức và kỹ năng vào hoạch định chính sách tại các 

bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu liên quan đến tài chính số và kinh tế số. 

Thách thức về ứng viên tuyển dụng cho Ngân hàng trong kỷ nguyên số 

Mức lương cao cùng với tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ, các Ngân hàng 

nhìn chung vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân sự trung và 

cao cấp. Ba thách thức lớn nhất của các Ngân hàng, theo kết quả khảo sát của 

Navigos Search là mức lương, chế độ đãi ngộ, tỷ lệ nghỉ việc cao và thiếu ứng viên 

chất lượng cao. 

Về mức lương và các chế độ đãi ngộ, 78% các nhà tuyển dụng cho rằng họ 

đã giữ chân người tài bằng lộ trình thăng tiến nghề nghiệp, tuy nhiên quá nửa nhân 

sự được phỏng vấn cho rằng họ chưa có nhiều cơ hội thăng tiến do Ngân hàng thường 

tuyển mới với những vị trí quản lý thay vì tuyển dụng nội bộ. Các chế độ đãi ngộ về 

tài chính quan trọng nhất, theo các ứng viên là hỗ trợ cho vay với lãi suất thấp, các 

khoản thưởng định kỳ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ dành cho nhân viên. 

Tỷ lệ nghỉ việc tại các Ngân hàng hiện nay đang tương đối cao, có khoảng 

43% các Ngân hàng được hỏi có tỷ lệ nghỉ việc từ 11 – 20% mỗi năm. 

Công nghệ AI, Blockchain, Fintech tạo ra các nền tảng làm cho giao dịch của khách 

hàng tiện lợi hơn, hoạt động của nhân viên Ngân hang sẽ chuyển mạnh sang tư vấn, 

phân tích dữ liệu, thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, 

quản lý rủi ro, quản lý tài sản giúp khách hàng. Do vậy, chất lượng và tính chất chuyên 

môn ứng viên tuyển dụng càng cao hơn.  

3. Bức tranh mối quan hệ đối tác giữa Ngân hàng và các công ty công nghệ  

Lý do quan trọng đầu tiên Ngân hàng cần phải áp dụng Fintech đó là vì Fintech 

là xu thế công nghệ của thế giới. Chúng ta luôn biết rằng, công nghệ chính là tiền đề 

cho một ngành phát triển mạnh hơn và lan tỏa nhanh hơn. Do vậy mọi ngành đều luôn 

tranh thủ, chạy theo những bước tiến mới của công nghệ. Trong chuỗi mắt xích cung 

cấp tài chính cho nhu cầu ngày một đa dạng và dựa trên nền tảng “thời gian thực – real 

time” thì chỉ có công nghệ số giải quyết được. Do vậy, sự hợp tác giữa Ngân hàng và 

Fintech là tất yếu, việc chuyển đổi số là định hướng chiến lược củả Ngân hàng. Để có 

thể hình thành và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ số, xây dựng 

Ngân hàng số trong tương lai trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các Ngân 

hàng cũng cần phải lựa chọn chiến lược phù hợp. Thực tế cho thấy, các Ngân hàng luôn 
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có “độ trễ” nhất định trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động so với các ngành 

khác trong khi họ có thể không thiếu nguồn lực để đầu tư vào cơ sở hạ tầng ban đầu. 

Nếu không được nhanh chóng khắc phục thì chính nó sẽ trở thành lực cản vô hình cho 

khu vực Ngân hàng trong việc tham gia sân chơi của hệ thống Ngân hàng số trong tương 

lai gần. Một trong những lý do dẫn đến “độ trễ” nêu trên chính là sự thiếu hụt nguồn 

nhân lực có trình độ công nghệ cộng thêm sự am hiểu về tài chính như mục tiêu của 

chương trình đào tạo cử nhân Fintech của Đại học Kinh Tế Quốc Dân đề cập.  

Với những Ngân hàng có hệ thống Internet Banking chưa phát triển mạnh, việc 

hợp tác với các doanh nghiệp Fintech cũng là lời giải trong ngắn hạn cho bài toán gia 

tăng tiện ích cho khách hàng, một trong những yếu tố then chốt với các Ngân hàng định 

hướng bán lẻ. Đó cũng là lý do mà hầu như các Ngân hàng hiện nay đều ký hợp tác với 

một hoặc vài doanh nghiệp Fintech để gia tăng lựa chọn trong vấn đề thanh toán, chuyển 

tiền cho khách hàng của mình. Về phía các công ty Fintech, trong một khảo sát gần đây 

được thực hiện bởi ADB – MBI, 72% các doanh nghiệp Fintech được hỏi trả lời mô 

hình kinh doanh của các doanh nghiệp Fintech cần sự hợp tác từ các Ngân hàng -xem 

hình 1. 

 

Hình 1: Mô hình kinh doanh của Fintech Nguồn: ADB MBI survey 

Qua báo cáo của công ty kiểm toán Deloitte những nhân tố thành công cốt lõi giữa 

Ngân hàng và những công ty Fintech được tổng kết như bảng 1 ở dưới: 

Bảng 1: Những nhân tố thành công cốt lõi trong hợp tác Ngân hàng - Fintech 
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NHỮNG NHÂN TỐ THÀNH CÔNG THEN CHỐT CHO MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC 

GIỮA NGÂN HÀNG VÀ CÔNG TY FINTECH 

STT NHÂN TỐ DIỄN GIẢI 

1 Khả năng mở 

rộng thị trường 

Hợp tác với NH có thể giúp giảm thời giam đưa ra thị 

trường các giải pháp mới bằng các tận dụng mạng lưới 

NH hiện có 

2 Vòng đời sản 

phẩm 

Việc hợp tác cùng phát triển giửa các NH và công ty 

Fintech có thể đạt tới tầm ảnh hưởng đến những sản phẩm 

tài chính hiện có. Đồng thời tác động đến khách hàng 

hiện có. Đặc biệt là nhửng KH ít hiểu biết về công nghệ. 

3 Niềm tin từ 

khách hàng 

Niềm tin của KH vào NH được xây dựng qua hàng thập 

kỷ về trách nhiện quản trị rủi ro và kinh nghiệm pháp lý. 

Các NH cẩn phải lữa chọn để hợp tác với cty Fintech. 

4 Tầm nhìn Công ty Fintech cần c ó tầm nhìn hướng tới, tạo ra các 

giải pháp sáng tạo cho hệ sinh thái dịch vụ tài chính. trong 

khi đó, các NH phải nhìn nhận vai trò của mình như một 

đối tác tích cực trong mối quan hệ với công ty Fintech. 

5 Tự xây dựng hay 

mua lại 

Đây là vấn đề các NH phải tự trả lời để đi đến quyết định: 

hình thành nhanh chóng mô hình hợp tác nhằm tận dụng 

quan hệ để cung cấp DV sản phẩm nhanh chóng ra thị 

trường đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của KH. 

Nguồn: báo cáo về Ngân hàng- tầm nhìn đế 2020, công ty kiểm toán Deloitte 

Hiện nay tất cả các công ty trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp 

giấy phép hoạt động đều phối hợp với Ngân hàng để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ 

cho người tiêu dùng. Ví dụ như: VP Bank hiện nay đang hợp tác với công ty Fintech 

Timo trong cung cấp dịch vụ Ngân hàng  số, hợp tác với công ty Moca trong cung cấp 

dịch vụ thanh toán kỹ thuật số; NHTM CP Quân đội hợp tác với một công ty Fintech 

tạo ra công nghệ cho phép người dùng thực hiện giao dịch ngay trong ứng dụng 

Messenger của Facebook; mô hình dịch vụ chuyển tiền giá trị nhỏ của Ngân hàng  

TMCP Ngoại thương Việt Nam trên cơ sở hợp tác sử dụng mạng lưới các đại lý viễn 

thông của Công ty Cổ phần Di động Trực tuyến (M_Service) ở khu vực nông thôn; mô 
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hình dịch vụ chuyển tiền của Ngân hàng  TMCP Quân đội trên cơ sở hợp tác sử dụng 

mạng lưới của Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) ở địa bàn nông thôn, miền 

núi, hải đảo.. Việc hợp tác với các công ty Fintech và ứng dụng Fintech vào hoạt động 

là những bước đầu để nhân sự trong Ngân hàng truyền thống tiếp cận với những kiến 

thức, kỹ năng làm việc trong Ngân hàng số trong tương lai. 

4. Những kiến nghị về nhân sự Ngân hàng trong kỷ nguyên số 

Ngày 3/62020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê 

duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". 

Một trong những lĩnh vực tiên phong là ngành dịch vụ. Ngành Ngân hàng không nằm 

ngoài, các Ngân hàng tại Việt Nam hầu như đều đã có sự chuẩn bị và bắt kịp cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0. Ngân hàng Việt đang định hướng rõ rệt sẽ chuyển đổi sang mô 

hình công nghệ hiện đại, vận hành trên nền tảng số. Mục đích cuối cùng nhằm tăng tính 

cạnh tranh, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động. Để làm được 

điều này, không gì khác hơn là phải chú trọng chất lượng nguồn nhân lực. một số đề 

xuất từ góc nhìn nhiện nay: 

Về phía Ngân hàng   

Trước những hệ thách thức về nhân sự cấp cao trong kỷ nguyên số, ngành Ngân 

hàng cần sớm có những thay đổi để phát triển, thu hút và giữ chân nhân tài. Với đội ngũ 

nhân viên đã có, cần thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ 

và công nghệ. Nhưng để quyết định xem kỹ năng nào cần bồi dưỡng cũng không phải 

là điều dễ dàng, bởi rất khó để đoán biết tương lai sẽ vận hành ra sao, kỹ năng nào sẽ 

là giá trị trong thời gian tới. Do vậy, quan trọng hơn cả vẫn là đào tạo kỹ năng mềm, kỹ 

năng tư duy, suy nghĩ sáng tạo, đột phá, khả năng giải quyết vấn đề trong tình huống 

vượt ngoài phạm vi của quy định và tiền lệ đã có. Điều này cần được đặc biệt chú trọng 

ở cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao, bởi đây là lực lượng then chốt cho việc triển 

khai kế hoạch cải cách và thích ứng với sự thay đổi. Các trung tâm đào tạo tại các Ngân 

hàng là vai trò kết nối các nguồn lực tri thức có hiểu biết sâu về lĩnh vực công nghệ, lên 

và thiết kế những chương trình phù hợp cho nguồn nhân lực tại Ngân hàng nhằm đáp 

ứng yêu cầu của công vệc trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các Ngân hàng 

cũng phải khắt khe hơn trong công tác tuyển dụng. Chất lượng nguồn nhân lực không 

chỉ là về trình độ nghiệp vụ Ngân hàng, kỹ năng vận hành công nghệ số, mà đi liền với 

đó là tính tuân thủ về quy trình vận hành cung ứng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng trong 

môi trường IT. Quan tâm hơn đến các vấn đề về đạo đức nghề nghiệp chính là cách 
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Ngân hàng tự bảo vệ mình trước những rủi ro khi một phần lớn hoạt động phụ thuộc 

vào an toàn và bảo mật thông tin.  

 Về hệ thống giáo dục đào tạo   

Trước thay đổi về tính chất chuyên môn của nhân lực của lĩnh vực Ngân hàng , 

các cơ sở giáo dục có đào tạo ngành tài chính – Ngân hàng   cần giảm bớt các môn học 

mang tính hàn lâm, tăng tính ứng dụng, điều chỉnh chương trình giảng dạy theo hướng 

chú trọng tới đào tạo liên ngành, như bổ sung và đào tạo chuyên sâu các ngành công 

nghệ tài chính, Ngân hàng  số, thương mại điện tử, quản trị công nghệ thông tin,… Qua 

đó, phát triển nguồn nhân lực đa năng, có đủ kiến thức cần thiết để bắt kịp xu hướng 

công nghệ Ngân hàng  hiện đại. Không chỉ chương trình giảng dạy, phương thức đào 

tạo cũng cần được đổi mới, xóa bỏ cách học thụ động, sách vở, tăng cường giờ thực 

hành, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận ứng dụng công nghệ hay mô hình hoạt động 

thực tế.   

Các cơ sở đào tạo nên đẩy mạnh hợp tác với các Ngân hàng nhằm xây dựng các 

chương trình đào tạo sinh phù hợp với nhu cầu thị trường. Các trường đại học thậm chí 

có thể chủ động đào tào nhân lực theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, tổ chức các khoá 

thực tập, trải nghiệm thực tiễn để các sinh viên có những kinh nghiệm và hình dung về 

nghề nghiệp trong tương lai ngay từ khi trong giai đoạn đại cương nhằm phân luồng 

hợp lý, thỏa mãn đam mê nghề nghiệp của Sinh viên, từ đó giúp sinh viên ra trường có 

thể vào làm việc ngay, không cần đào tạo lại nghiệp vụ. Liên kết đào tạo quốc tế cũng 

cần tăng cường về lượng và chất để góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Về cơ quan quản lý   

Tháng 7/2019, Ngân hàng Nhà nước đã ra Quyết định số 1537/QĐ-NHNN về 

việc Phê duyệt Ban hành Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch tập trung vào 

các nội dung sau: (i) Xây dựng các tiêu chuẩn nghề nghiệp; (ii) Tăng cường hợp tác 

giữa đơn vị đào tạo và đơn vị sử dụng lao động trong ngành Ngân hàng ; (iii) Chú trọng 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; (iv) Đào tạo lực lượng cán bộ nắm bắt được 

tiến bộ khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn của Ngành; (v) Xây dựng đội 

ngũ cán bộ công nghệ thông tin tại các tổ chức tín dụng; (vi) Tăng cường hợp tác, tận 

dụng hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu từ các tổ chức quốc 

tế; (vii) Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ngành đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030.  
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Quyết định này cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng nắm bắt được 

những biến chuyển trong nhu cầu nhân lực của ngành Ngân hàng và có những bước đi 

phù hợp để chuẩn bị cho tương lai. 

Về phía người lao động    

  Tại một số nền kinh tế tiêu biểu như Mỹ, Anh, Đức, ứng dụng máy móc và tiến 

bộ khoa học kỹ thuật đã làm biến mất hàng ngàn công việc ngành tài chính, Ngân hàng 

(Earn & Young, 2018), Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Do vậy, để bám trụ và 

thăng tiến trong 5 đến 10 năm nữa, hay thậm chí xa hơn, khi mô hình Ngân hàng truyền 

thống được thay đổi hoàn toàn, người lao động buộc phải nâng cấp trình độ, đa dạng 

hóa kỹ năng của bản thân, trang bị phẩm chất mà máy móc không thể thay thế, cũng 

như liên tục cập nhật và nắm bắt các xu hướng mới. Ngoài khả năng làm chủ công nghệ, 

Ngân hàng sẽ ngày một chú trọng tới tư duy toàn cầu, năng lực sáng tạo, sự nhạy bén 

và khả năng thích nghi linh hoạt của ứng viên trước sự thay đổi. Ngoài chuyên môn, 

phẩm chất và kỹ năng mềm sẽ là cơ hội để tăng lợi thế cạnh tranh, giúp nhân sự ngành 

Ngân hàng trở nên “hấp dẫn” trên thị trường lao động. 

5. Kết luận 

Thực tế cho thấy, nhất là những năm gần đây ngành Ngân hàng vẫn đối mặt với tình 

trang “thừa thì rất thừa, mà thiếu thì rất thiếu”. Nhất là trong bối cảnh các Doanh nghiệp 

Việt Nam đang đứng trước một Thế giới đang số hóa các hoạt động. ác chuyên gia cho 

rằng, ngành Ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bồi dưỡng và đào tạo lại để 

đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ trình độ vận hành, làm chủ công nghệ mới. Ngoài ra, 

các Ngân hàng Việt Nam sẽ phải chịu áp lực lớn hơn với việc thu hút nguồn nhân lực 

chất lượng cao, đối mặt với nguy cơ dịch “chảy máu” chuyển nguồn nhân lực chất 

lượng cao sang các tổ chức tín dụng nước ngoài. Do vậy, việc triển khai các giải pháp 

trên sẽ góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong cuộc cạnh 

tranh số. 
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ngân hàng: phát triển và đổi mới- Nxb dh kinh tế HCM; 

http://tapchinganhang.gov.vn/tac-dong-cua-fintech-doi-voi-an-ninh-nganh-ngan-hang.htm
http://tapchinganhang.gov.vn/tac-dong-cua-fintech-doi-voi-an-ninh-nganh-ngan-hang.htm
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18. KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG NGHỀ NGHIỆP – KỸ NĂNG CẦN THIẾT 

TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

ThS. Nguyễn Thị Trường Hân 

Viện Nghiên cứu Kinh tế ứng dụng – UFM 

Tóm tắt 

Sự thích ứng có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân trong học tập, 

công việc và cuộc sống. Đối với ngành Quản trị kinh doanh, nơi đòi hỏi con người phải 

có khả năng làm việc với nhiều áp lực và sự cạnh tranh cao… thì thích ứng là kỹ năng 

thiết yếu đối với người lao động. Sự tự tin, bản lĩnh, khả năng tự điều chỉnh bản thân 

để phù hợp với công việc mới, môi trường mới chỉ có thể được hình thành, được nuôi 

dưỡng và phát triển trong một môi trường phù hợp. Vì vậy, bên cạnh kiến thức chuyên 

môn, sinh viên quản trị kinh doanh cần được rèn luyện kỹ năng thích ứng ngay trong 

quá trình học. Trong bài viết này, dựa trên phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu 

cũng như phương pháp phỏng vấn, tác giả trình bày cơ sở lý luận về khả năng thích 

ứng nghề nghiệp và cách thức rèn luyện kỹ năng này cho sinh viên Quản trị kinh doanh 

trong hoạt động học tập tại trường Đại học Tài chính - Marketing. 

Từ khoá: Thích ứng; Thích ứng nghề nghiệp; Kỹ năng; Quản trị kinh doanh. 

1. Đặt Vấn Đề 

  Với sự biến động của thị trường kinh tế trong những năm gần đây, các công ty, 

doanh nghiệp phải luôn thay đổi hướng đi để phát triển là điều không thể tránh khỏi. 

Một khi doanh nghiệp phải thay đổi hướng đi, tất yếu mọi thứ phải thay đổi theo. Trong 

đó yếu tố khả năng thay đổi của bộ máy nhân sự đóng vai trò quyết định. Nếu bộ máy 

nhân sự không thể thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh thì mọi sự đầu 

tư khác về tài chính, về kỹ thuật công nghệ, về cơ sở vật chất đều trở nên vô nghĩa. Do 

đó, khả năng thích ứng hay thích nghi luôn là tiêu chí hàng đầu của các nhà tuyển dụng 

khi tuyển dụng hoặc đánh giá nhân viên của mình. Họ cho rằng những nhân sự có kỹ 

năng này sẽ có khả năng sáng tạo, linh hoạt hơn trong mọi hoàn cảnh và vấn đề. Việc 

sở hữu khả năng này, ứng viên đã có được ưu thế hơn rất nhiều so với các ứng viên 

khác. 

  Theo định nghĩa của Tổ chức Đánh giá và giảng dạy các kỹ năng của thế 

kỷ 21, gọi tắt là AT21CS (Assessment and Teaching of 21 Century Skills) tại Đại 

học Melbourne (Úc), kỹ năng của thế kỷ 21 bao gồm 4 nhóm chính: (1) Nhóm kỹ 

năng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như năng lực giải quyết vấn đề 

dựa trên máy tính và các công cụ công nghệ; (2) Nhóm các kỹ năng tư duy như 

sáng tạo, phản biện, giải quyết vấn đề, ra quyết định và khả năng tự học suốt đời; 

(3) Nhóm kỹ năng làm việc như khả năng giao tiếp và hợp tác làm việc theo 
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nhóm; (4) Kỹ năng thích ứng trong xã hội toàn cầu, bao gồm vấn đề ý thức công 

dân, cuộc sống và sự nghiệp, trách nhiệm cá nhân và xã hội, bao gồm cả vấn đề 

hiểu biết tính đa dạng văn hóa. 

  Khả năng thích ứng trong xã hội toàn cầu là kỹ năng rất cần thiết và không 

thể thiếu đối với sinh viên trong môi trường học tập cũng như hoạt động nghề nghiệp 

tương lai, đặc biệt trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh kiến thức chuyên 

môn, sinh viên cần có tâm thế và kỹ năng để đối mặt với những thay đổi của xu hướng 

nghề nghiệp và xã hội. Đặc biệt, với sinh viên Quản trị kinh doanh, nếu không chuyển 

mình để bắt nhịp với guồng quay của cuộc sống, bắt nhịp với những yêu cầu của môi 

trường học tập và nghề nghiệp, những mối quan hệ xung quanh cũng như làm chủ 

những quyết định quan trọng trong cuộc sống của chính mình... thì rất khó đạt được 

những thành công trong học tập, công việc và cuộc sống. 

2. Cơ Sở Lý Thuyết Và Phương Pháp Nghiên Cứu 

2.1. Cơ Sở Lý Thuyết 

2.1.1. Khái quát về khả năng thích ứng nghề nghiệp 

Khái niệm “Khả năng thích ứng” (Adaptability) 

Thuật ngữ “khả năng thích ứng” hay “khả năng thích nghi” đã được các nhà 

nghiên cứu quản trị đưa ra từ thập niên trước. Tuy nhiên, chúng ta cần lược lại một số 

quan điểm ở các lĩnh vực khác nhau về khái niệm này.  

Trong Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê (2000), thuật ngữ thích ứng có hai 

nghĩa: (1) có những thay đổi cho phù hợp với điều kiện mới, yêu cầu mới; (2) như thích 

nghi, tức là có những biến đổi nhất định cho phù hợp với hoàn cảnh, môi trường mới. 

Trong Từ điển Tâm lý học của Vũ Dũng (2000), đồng nhất “thích nghi” và “thích 

ứng”, đồng thời phân biệt rõ “thích nghi” và “thích nghi xã hội”. Thích nghi là sự thích 

ứng về cấu tạo và chức năng cơ thể bao gồm cả các cơ quan và tế bào của nó đối với 

điều kiện môi trường. Thích nghi xã hội có hai nghĩa: 1) quá trình thích nghi tích cực 

của cá nhân đối với những điều kiện của môi trường xã hội mới. 2) kết quả của quá 

trình trên. 

Theo tác giả Lê Thị Minh Loan (2008), “Thích ứng là quá trình cá nhân lĩnh hội 

một cách tích cực, chủ động các điều kiện mới hay hoàn cảnh mới, qua đó đạt được các 

mục đích, yêu cầu đề ra và sự trưởng thành về mặt tâm lý, nhân cách”.  
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Dưới góc độ quản trị học, có nhiều tác giả đưa ra những định nghĩa khác nhau 

về “Khả năng thích ứng”, tuy nhiên, khái niệm của John Wooden – một chuyên gia 

hàng đầu của Hoa kỳ về lĩnh vực này được nhiều chuyên gia, nhà quản trị đồng tình. 

Theo John Wooden (2010), thì “Khả năng thích ứng được hiểu là khả năng con người 

có thể điều chỉnh mình cho thích hợp với bất kỳ tình trạng nào tại bất kỳ thời điểm nào”. 

Cũng có thể hiểu khả năng thích ứng là kỹ năng giúp con người hòa nhập, thích nghi 

nhanh chóng với sự thay đổi của môi trường. Những người có khả năng thích ứng tốt 

thường được mô tả là những người linh hoạt, dễ dàng làm việc trong nhiều điều kiện 

môi trường khác nhau. 

Khả năng thích ứng nghề nghiệp (Career adaptability) 

“Khả năng thích ứng nghề nghiệp” là một thuật ngữ do Savickas (1997) đề xuất 

cách đây nhiều thập kỷ để thay thế cho khái niệm “trưởng thành nghề nghiệp”. Savickas 

định nghĩa khả năng thích ứng nghề nghiệp là một cấu trúc tâm lý xã hội biểu thị các 

nguồn lực của một cá nhân để ứng phó với các nhiệm vụ phát triển hiện tại và tương 

lai, những sự chuyển đổi nghề nghiệp và những tổn thương trong công việc, v.v.  

Rottinghaus, Day & Borgen (2005) chỉ ra rằng: Thích ứng nghề là xu hướng mà 

mỗi cá nhân đưa ra khả năng của bản thân để xây dựng và điều chỉnh kế hoạch nghề 

nghiệp của mình, đặc biệt là đối mặt với những tình huống không biết trước. Đề cập 

đến tiến trình, tầm quan trọng của mối quan hệ giao thoa giữa môi trường làm việc và 

năng lực của mỗi cá nhân, nhấn mạnh đến khả năng điều chỉnh và vấn đề mà mỗi cá 

nhân phải đối mặt, khả năng xoay sở với những vấn đề rắc rối về nghề nghiệp… 

Một nghiên cứu của M. R. Hyman (2005) đã khám phá nhân tố ảnh hưởng đến 

khả năng thích ứng của sinh viên gồm 17 biến thuộc 5 nhóm: Quản lý (ra quyết định, 

lãnh đạo, hoạch định, tổ chức, quản lý thời gian); nhận thức (giải quyết vấn đề, tư duy 

phản biện, phân tích), truyền thông (nói, viết), bắt cầu (ngoại ngữ, làm việc đa chức 

năng, đa văn hóa), tương tác cá nhân (nhóm, thương lượng, xây dựng mạng lưới quan 

hệ, xã giao) 

Theo B.P. Allen, điều kiện cơ bản của sự thích ứng của sinh viên là hình thành 

ở họ 4 nhóm kỹ năng: Kỹ năng sử dụng quỹ thời gian cá nhân; Kỹ năng hình thành các 

hành động học tập và các phẩm chất khác; Kỹ năng làm chủ các cảm xúc tiêu cực; Kỹ 

năng chủ động luyện tập và hình thành các thói quen hành vi mang tính nghề nghiệp. 

Theo cách hiểu này, sự thích ứng (hay không thích ứng) của sinh viên được giải thích 
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chủ yếu do sinh viên có (hay thiếu) một số kỹ năng nào đó, mà ít chú ý đến khía cạnh 

tổ chức trong hệ thống giáo dục của các trường đại học.  

Trong hoạt động học tập nghề nghiệp của sinh viên ở trường đại học, khả năng 

thích ứng được thể hiện trên 3 bình diện: 

- Về mặt nhận thức: Sinh viên hiểu rõ mục đích của từng môn học, nội dung 

học tập, phương pháp học tập ở Đại học; Nhận thức đầy đủ về các điều kiện học tập 

(mối quan hệ với thầy cô, bạn bè, điều kiện, phương tiện học tập…); Nhận thức đầy đủ 

về những khó khăn có và sẽ có trong hoạt động học tập và nghề nghiệp tương lai. 

- Về mặt thái độ: Sinh viên tích cực chủ động trong hoạt động học tập, hứng 

thú với môn học, quan tâm đến việc lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo; nghiêm túc trong 

hoạt động học tập, chủ động hòa nhập với các điều kiện học tập (mối quan hệ bạn 

bè/thầy cô, điều kiện/phương tiện học tập). 

- Về mặt hành vi: Sinh viên biết vận dụng kiến thức môn học vào giải quyết 

những tình huống cụ thể; Giải quyết tốt những vấn đề khó khăn nảy sinh trong hoạt 

động học tập (Chẳng hạn như: thiết lập các mối quan hệ với thầy cô/bạn bè/phòng đào 

tạo để hòa nhập và hợp tác; luôn chủ động, tích cực để thích ứng với điều kiện “chưa 

sẵn sàng”. Đó là: thay đổi tư duy của bản thân và có khả năng cải tạo những hoạt động 

học tập phù hợp hơn…); Hình thành được những kỹ năng cần thiết trong học tập như: 

Lên kế hoạch và sắp xếp thời gian để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ học tập; hình thành 

được những tri thức nghề nghiệp; vận dụng linh hoạt được các phương pháp học tập ở 

Đại học chính là tự học, tự nghiên cứu… 

Từ những quan điểm khác nhau về khả năng thích ứng nghề nghiệp được trình 

bày như trên, tác giả cho rằng: Khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên nhấn 

mạnh đến khả năng tự điều chỉnh bản thân (nhận thức, thái độ và hành vi); khả năng tự 

học hỏi để bổ sung những kiến thức, kỹ năng mới; khả năng tự điều chỉnh kế hoạch 

nghề nghiệp của mình để phù hợp với tình hình thực tiễn, với sự thay đổi hoặc đòi hỏi 

mới của môi trường (học tập và công việc), từ đó giúp sinh viên đạt được những mục 

tiêu trong học tập và nghề nghiệp tương lai. 

2.1. Phương Pháp Nghiên Cứu 

- Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu: Tác giả phân tích các tài liệu 

trong và ngoài nước về ba khía cạnh: (1) Khả năng thích ứng nghề nghiệp; (2) Những 

kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 và (3) Đặc điểm ngành Quản trị kinh doanh. 
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- Phương pháp phỏng vấn: Tác giả tiến hành phỏng vấn TS. Nguyễn Văn Hiến, 

Phó Hiệu trưởng, nguyên Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Tài chính-

Marketing và Thạc sĩ Bùi Đức Tâm, nguyên Phó khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại 

học Tài chính-Marketing. 

 Việc sử dụng hai phương pháp này nhằm làm rõ ba nội dung sau: 

(1) Tầm quan trọng của khả năng thích ứng nghề nghiệp đối với sinh viên quản 

trị kinh doanh. 

(2) Các yếu tố tác động đến khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên quản 

trị kinh doanh 

(3) Cách thức rèn luyện khả năng thích ứng nghề nghiệp cho sinh viên khoa 

Quản trị kinh doanh. 

3. Kết Quả Nghiên Cứu 

3.1. Tầm quan trọng của khả năng thích ứng nghề nghiệp đối với sinh viên Quản 

trị kinh doanh 

Theo TS. Nguyễn Văn Hiến, Phó Hiệu trưởng, nguyên Trưởng khoa Quản trị 

Kinh doanh trường Đại học Tài chính-Marketing, “Mỗi giây phút trôi qua đều có những 

sự thay đổi không ai có thể lường trước được. Bằng chứng là các năm gần đây, sự biến 

động từ môi trường, chính trị, kinh tế, dịch bệnh khiến hoạt động của mỗi người, mỗi 

gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi quốc gia phải chao đảo. Để vượt qua sự thay đổi của 

môi trường ngoại cảnh, mỗi người trong chúng ta cần phải “biến hóa” liên tục giống 

như cách chú “tắc kè hoa” đổi màu để thích nghi với từng điều kiện sống khác nhau”. 

Khả năng thích nghi nhanh chóng với môi trường sống và môi trường công việc mới là 

cơ chế chọn lọc những người có tố chất thành công. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng 

đã từng thay đổi môi trường làm việc, khi sang một công ty mới bạn là người nhanh 

chóng gây ấn tượng và hòa nhập hay trở nên khép mình và căng thẳng? Hoặc trường 

hợp sếp yêu cầu bạn cải tiến cách thức làm việc và áp dụng công nghệ mới bạn có sẵn 

sàng nắm bắt cơ hội hay cảm thấy lo sợ trước lĩnh vực mà mình chưa biết? Không ai 

làm một công việc đến hết đời và chính khả năng thích nghi sẽ giúp bạn “xoay sở” tốt 

trong mọi tình huống và đương nhiên bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn những 

người khác nhau. Câu chuyện Dịch Covid -19 mới đây là một ví dụ điển hình cho sự 

thích ứng đó. Nó đến và phá vỡ hoàn toàn những hoạt động vốn có thường ngày, đảo 

lộn cuộc sống của con người. Nhưng không phải chúng ta đã thích nghi rất tốt đó sao? 

Chúng ta đã học được cách làm việc tại nhà, học online, làm việc mà không cần tiếp 
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xúc đông người…chúng ta đã tạm gác những hoạt động, thói quen thường ngày để 

chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Và kết quả là không chỉ dịch bệnh được đẩy lùi 

mà cả những hoạt động học tập, làm việc thường nhật cũng không hoàn toàn ngưng trệ 

như chúng ta nghĩ trước đó.. 

        Đối với sinh viên, nhất là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, là những 

nhà quản trị trong tương lai rất cần phải được trang bị khả năng thích ứng ngay trên ghế 

giảng đường. Nếu sinh viên chỉ chăm lo học tập những kiến thức và kỹ năng nghề 

nghiệp mà không có hoặc rất kém trong khả năng thích ứng thì khi ra trường, các bạn 

sẽ dễ trở thành những “chú gà công nghiệp”, chỉ biết làm những công việc theo lối mòn, 

thiếu tính năng động và đổi mới sáng tạo. Lẽ tất nhiên, các nhà tuyển dụng không bao 

giờ muốn tuyển dụng những sinh viên là những “chú gà công nghiệp” như vậy. Bên 

cạnh đó, nếu có thể kiếm được việc làm hoặc tự khởi nghiệp thì chỉ những bạn sinh 

viên nào có khả năng thích ứng tốt mới có cơ may thành công cao. 

Thạc sĩ Bùi Đức Tâm, nguyên Phó khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học 

Tài chính-Marketing cho rằng: Khả năng thích ứng của sinh viên học ngành Quản trị 

kinh doanh sau khi ra trường và làm việc trong các tổ chức, không chỉ đóng vai trò quan 

trọng cho sự phát triển của bản thân mà còn góp phần vào sự nghiệp phát triển của 

doanh nghiệp và xã hội. Giữa doanh nghiệp và xã hội có mối quan hệ hữu cơ. Không 

có xã hội, doanh nghiệp không thể hoạt động; ngược lại, không có doanh nghiệp, xã 

hội cũng không thể đáp ứng nhu cầu. Doanh nghiệp hoạt động dựa trên các nguồn lực, 

trong đó, nguồn lực con người là nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, đảm 

bảo mọi nguồn sáng tạo trong tổ chức. Nhân lực trong doanh nghiệp bắt nguồn từ những 

người lao động được đào tạo bài bản, có khả năng tự học và thích ứng với những thay 

đổi của môi trường công việc. Sinh viên quản trị kinh doanh là những người được đào 

tạo để làm việc ở những tổ chức và được phát triển để đảm nhận các công việc quản lý 

như tổ trưởng, trưởng/phó phòng, giám đốc… Sinh viên quản trị cần có định hướng 

nghề nghiệp rõ ràng để thích ứng với các vị trí khác nhau trong doanh nghiệp. Có như 

vậy, họ mới có thể phát huy mọi khả năng để đáp ứng tốt yêu cầu công việc và đảm bảo 

cho sự phát triển của bản thân và có nhiều đóng góp cho tổ chức, cho sự tiến bộ của xã 

hội… 

3.2. Các yếu tố tác động đến khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên  

Qua nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn, tác giả nhận thấy có hai nhóm yếu tố tác 

động đến khả năng thích ứng của sinh viên: 
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(1) Nhóm các yếu tố thuộc về chủ quan, gồm: Trình độ nhận thức của sinh 

viên; nhu cầu, động cơ nghề nghiệp; hứng thú nghề nghiệp; thái độ đúng đắn đối với 

hoạt động nghề nghiệp; ý chí vươn lên trong thực tập và tình trạng sức khỏe của sinh 

viên. 

Theo thạc sĩ Bùi Đức Tâm, khi xem xét các yếu tố tác động đến khả năng thích 

ứng của sinh viên, cần lưu ý những nhân tố rất quan trọng sau đây: 

(1) Kiến thức tổng quát và chuyên sâu về quản trị kinh doanh 

(2) Định hướng phát triển nghề nghiệp của sinh viên 

(3)  Quyết tâm của sinh viên trong hoạt động học tập  

(4) Sự siêng năng, không ngại khó khăn của sinh viên 

(5) Khả năng ứng xử và tạo lập các mối quan hệ của sinh viên 

(6) Sự khiêm tốn, khả năng học hỏi, lắng nghe với tinh thần cầu tiến 

(7) Khả năng phân tích đánh giá sự vật hiện tượng để có cái nhìn tổng thể mối 

liên hệ giữa các sự vật hiện tượng, giữa các nhiệm vụ trong các phòng ban 

của công ty; từ đó có thể dự đoán các khả năng phát sinh, những khó khăn 

và thuận lợi trong quá trình thực tiện nhiệm vụ. 

(2) Nhóm các yếu tố thuộc về khách quan, gồm: Vai trò, ý nghĩa của hoạt 

động thực tập nghề nghiệp; phương pháp hướng dẫn của giảng viên; điều kiện và 

phương tiện thực tập nghề nghiệp; thời gian thực tập; các mối quan hệ với mọi người 

tại đơn vị thực tập… 

Thạc sĩ Bùi Đức Tâm chia sẻ, giảng viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp và 

thực tập tốt nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng nghề nghiệp, định 

hướng cách thức rèn luyện khả năng thích ứng của sinh viên quản trị kinh doanh. Họ 

là người giúp sinh viên hệ thống kiến thức đã học, chỉ ra cách thức ứng dụng kiến thức 

vào thực tiễn và giúp sinh viên hình thành định hướng đúng đắn để tiếp tục rèn luyện 

nhằm tạo được sự thuận lợi với khả năng sẵn sàng thích ứng đối với hoạt động thực 

hiện công việc được giao. Để làm được điều này, đòi hỏi giảng viên cần có kiến thức 

thực tiễn; phải tâm huyết, trách nhiệm trong quá trình hướng dẫn đối với chính học trò 

của mình. 

3.3. Cách thức rèn luyện kỹ năng thích ứng cho sinh viên Quản trị kinh doanh 

        Theo TS. Nguyễn Văn Hiến: Nhiều nhà tâm lý quản trị cho rằng, khả năng thích 

ứng của con người được hình thành từ 02 nguồn: khả năng thích ứng bẩm sinh và khả 

năng thích ứng đến từ thái độ (do rèn luyện mà có). Tony Alessandra (1998) cho rằng, 
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khả năng thích ứng của mỗi con người dưới 50% do bẩm sinh mang lại , trên 50% do 

tự rèn luyện mà có. Như vậy có thể khẳng định, khả năng thích ứng của con người đa 

phần do rèn luyện mà hình thành được. Vậy đối với sinh viên nói chung và sinh viên 

ngành quản trị kinh doanh nói riêng, có thể tự rèn luyện để hình thành khả năng thích 

ứng của bản thân. Có nhiều cách để sinh viên hình thành được các khả năng thích ứng 

ngay trong môi trường nhà trường.  

Là người đề cao vai trò của khả năng thích nghi trong cuộc sống, TS. Nguyễn 

Văn Hiến cũng chia sẻ một số cách thức cụ thể giúp sinh viên quản trị kinh doanh có 

thể tăng cường khả năng thích ứng:  

Khiêu chiến những thử thách và trải nghiệm mới: Chiến đấu với những khó 

khăn của cuộc sống là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để rèn luyện khả năng thích ứng. 

Qua mỗi lần đối mặt với những thách thức và các trải nghiệm mới lạ, sinh viên sẽ bình 

tĩnh hơn, khôn ngoan hơn và có nhiều kinh nghiệm xoay sở trong đa dạng tình huống. 

Cuộc sống sẽ trở nên thú vị rất nhiều khi chúng ta thay đổi những thói quen của mình. 

Chúng ta có thể khám phá và tìm cách phá vỡ những thói quen của mình, có thể là xem 

một bộ phim mà không cần phụ đề, nấu món ăn đang hot trên mạng hay đơn giản hơn 

là đi một tuyến đường khác khi tuyến đường mình thường đi hay bị tắc đường. Dẫu chỉ 

là sự thay đổi nhỏ nhưng nó sẽ kích thích được sự tò mò, tính sáng tạo của bản thân và 

biết đâu sẽ tìm ra được thứ mình yêu thích. 

Chấp nhận sự thay đổi và nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn: Theo cách 

nghĩ thông thường, mỗi khi có sự thay đổi về môi trường sống hay làm việc, nhiều 

người hay ngồi than vãn hoặc suy nghĩ chán nản, tiêu cực. Để rèn luyện sự thích ứng 

trước các thay đổi như vậy, chúng ta nên bình tĩnh chấp nhận nó và nhìn nhận sự việc 

theo hướng tích cực. Ví dụ như khi dịch covid-19 xảy ra, mọi người phải thực hiện giãn 

cách xã hội, sinh viên không được đến trường, không được đến các tụ điểm vui chơi 

giải trí công cộng…. Nhiều người sẽ có lối suy nghĩ bi quan, chán nản. Trong trường 

hợp này ta phải bình tĩnh nhìn nhận sự việc xảy ra và cố gắng tìm những khía cạnh tích 

cực từ đó như thực hiện học online, ở nhà có điều kiện chăm sóc gia đình, bố mẹ, học 

cách nấu ăn…. 

Hãy coi thất bại là một bài học: Khi chấp nhận thay đổi, chắc chắn chúng ta sẽ 

ít nhất một lần gặp phải thất bại, tuy nhiên, thay vì xấu hổ và chán nản, ta hãy coi đó là 

một bài học thực tế nhất để tránh được sai lầm, một cơ hội để có thể làm lại tốt hơn. 
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  Đừng quá cầu toàn: Việc đặt ra kế hoạch, mục tiêu là bước đầu tiên để thành 

công. Tuy nhiên, nếu quá cầu toàn theo kế hoạch của mình mà không thỏa hiệp và linh 

hoạt thay đổi theo từng biến động của môi trường thì sẽ trở nên cứng nhắc, cực đoạn, 

ngại thay đổi. Điều này ảnh hưởng lớn đến sự thuận lợi của công việc. Hãy thả lỏng suy 

nghĩ, chấp nhận việc thay đổi cũng là một phần của cuộc sống. 

Ngoài ra, theo thạc sĩ Bùi Đức Tâm, để rèn luyện kỹ năng thích ứng, sinh viên cần 

nghiêm túc với các hoạt động kiến tập, thực hành nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, các 

hoạt động tham quan doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên cần chủ động trong các hoạt 

động khác như nghiên cứu khoa học trong sinh viên, các buổi hội thảo nghề nghiệp, các 

câu lạc bộ của Khoa, Trường… 

4. Hàm Ý 

Từ kết quả nghiên cứu tài liệu và kết quả phỏng vấn về khả năng thích ứng nghề 

nghiệp của sinh viên Quản trị kinh doanh, bài tham luận này chú trọng một số vấn đề 

sau: 

(1) Cần quan tâm đến hai nhóm yếu tố (khách quan và chủ quan) tác động đến 

kỹ năng thích ứng của sinh viên: Sinh viên Quản trị kinh doanh cần nhận thức rõ ràng 

về đặc điểm công việc của một nhà quản trị, những thách thức và đỏi hòi đối với một 

nhà quản trị trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sinh viên cần tự điều chỉnh bản 

thân – bắt nguồn từ sự thay đổi về tư duy, tự điều chỉnh kế hoạch nghề nghiệp của mình 

để phù hợp với tình hình thực tiễn, với sự thay đổi hoặc đòi hỏi mới của môi trường, cả 

trong học tập lẫn công việc.  

Để sinh viên có được nhận thức này, vai trò của giảng viên, đặc biệt giảng viên 

hướng dẫn thực hành nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp là rất quan trọng. Giảng viên 

không chỉ định hướng, hướng dẫn cho sinh viên, mà cần sáng tạo trong tổ chức các hoạt 

động dạy học và rèn luyện nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự thích ứng 

nghề của sinh viên. Tạo mối quan hệ gần gũi hơn để có sự chia sẻ, thông hiểu sinh viên 

trong quá trình học tập và rèn luyện nghề nghiệp, cần tạo ra các hình thức đa dạng hấp 

dẫn để nâng cao hiệu quả rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. 

(2) Hoạt động thực tập nghề nghiệp có vai trò rất lớn trong việc giúp sinh viên 

thích ứng với nghề. Vì vậy, cần thắt chặt hơn nữa mối liên hệ giữa khoa và nhà trường 

với các đơn vị thực tập, đó phải là mối liên hệ mang tính thường xuyên và sâu sắc, thể 

hiện trong suốt quá trình rèn luyện của sinh viên chứ không chỉ dừng lại ở thời gian 

thực tập nghề nghiệp và một số đợt thực hành nghề nghiệp. 
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(3) Việc tạo điều để sinh viên Quản trị kinh doanh tham gia các hoạt động ở qui 

mô cấp Khoa, cấp Trường, đặc biệt là các hoạt động nghề nghiệp là rất cần thiết. Qua 

các hoạt động này, sinh viên có thể nhận thức rõ hơn về bản thân, về nghề nghiệp, rèn 

luyện nhiều kỹ năng mềm, trong đó có kỹ năng thích ứng. 
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19. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 

NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

ThS Nguyễn Thanh Lâm – Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt 

Hệ thống ngân hàng đã thay đổi nhanh mạnh mẽ chưa từng thấy trong thập kỷ 

qua. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính tiền tệ năm 2008-2009 và suy thoái toàn cầu 

đặt hệ thống ngân hàng trước thử thách lớn về vận hành, hiệu quả trong vận hành, 

quản trị rủi ro trong hoạt động. Trước tình hình hình đó các ngân hàng thương mại 

cần xác lập lại mô hình hoạt động, tái cấu trúc lại sản phẩm cũng như dòng tiền để bảo 

đảm ngân hàng có thể phát triển bền vững 

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, Thương mại điện tử, mô hình ngân hàng 

Mở đầu 

Hơn một thập kỹ qua, chúng ta chứng kiến những thay đổi rõ nét của hệ thống 

ngân hàng, hệ thống ngân hàng hàng thay đổi nhanh mạnh mẽ chưa từng thấy. Cuộc 

khủng hoảng kinh tế tài chính tiền tệ năm 2008-2009 và suy thoái toàn cầu đặt hệ thống 

ngân hàng trước thử thách lớn về vận hành, hiệu quả trong vận hành, quản trị rủi ro 

trong hoạt động. Trước tình hình hình đó các ngân hàng thương mại cần xác lập lại mô 

hình hoạt động, tái cấu trúc lại sản phẩm cũng như dòng tiền để bảo đảm ngân hàng có 

thể phát triển bền vững. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nhanh chóng lan rộng và tác 

động sâu sắc đến hoạt động của ngân hàng. Vấn đề công nghệ điện tử đám mây, quản 

lý dữ liệu khách hàng bằng kỹ thuật số được triển khai hầu hết tất cả các ngân hàng, từ 

đó nhiều mô hình kinh doanh ngân hàng mới ra đời như mô hình ngân hàng số, ngân 

24/7, ngân hàng không chi nhánh… các dịch vụ mới ngân hàng lần lượt ra đời như 

internet banking, mobilbanking… Các xú hướng này gây áp lực các ngân hàng cần phải 

thay đổi mô hình kinh doanh, cấu trúc lại danh mục sản phẩm, thiết kế lại kênh bán 

hàng, tập trung các nguồn lực thõa mãn nhu cầu khách hàng tốt nhất 

1. CÁC ĐỊNH HƯỚNG MỚI TRONG MÔ HÌNH KINH DOANH NGÂN HÀNG 

Trong một bối cảnh mới trong nước cũng như ngoài nước, cũng đòi hỏi hệ thống ngân 

hàng cần có sự thay đổi thích ứng. Sự thay đổi đó, không chỉ nằm ở những sửa đổi nhỏ, 

hay cải thiện chức năng của một hoặc một số bộ phận, phòng ban nhất định nào đó, mà 

có thể thấy, nó đã đòi hỏi các ngân hàng phải thiết kế lại mô hình hoạt động một cách 

phù hợp và hiệu quả hơn. Một số xu hướng nổi bật có thể thấy như: 

- Cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động, tập trung vào các lĩnh ít rủi ro có lợi 

nhuận biên cao: Định hướng này phổ biến nhất ở các ngân hàng thương mại khi khủng 
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hoảng tài chính xảy ra Các ngân hàng đều đã nhận thấy khả năng quản trị rủi ro hiện tại 

khó có thể đáp ứng một cấu trúc hoạt động quá đa dạng với nhiều lĩnh vực tiềm ẩn rủi 

ro lớn. Do đó, các ngân hàng có xu hướng cơ cấu lại các nguồn thu nhập, trong đó, cắt 

bỏ các lĩnh vực hoạt động tiềm ẩn quá nhiều rủi ro và tập trung trở lại vào các lĩnh vực 

kinh doanh truyền thống, đặc biệt là các hoạt động có thể mang lại mức lợi nhuận biên 

cao. Trong đó, một số lĩnh vực như cho vay bán lẻ đã được các ngân hàng quan tâm và 

đẩy mạnh phát triển nhằm thu được mức chênh lệch lãi suất lớn hơn. Các hoạt động thu 

phí dịch vụ như kinh doanh bảo hiểm, phát triển các hoạt động thanh toán, quản lý tài 

sản… cũng được ghi nhận có mức tăng trưởng cao hơn và được các ngân hàng chú 

trọng hơn so với các giai đoạn trước. Tuy vậy, để đầu tư vào các hoạt động này thì đòi 

hỏi các ngân hàng cũng cần có chi phí lớn để xây dựng hệ thống hạ tầng. Vì vậy, việc 

chuyển đổi này cũng không hoàn toàn diễn ra nhanh chóng và dễ dàng.  

- Mô hình ngân hàng số (hoàn toàn) và ngân hàng chuyển đổi số: Các mô 

hình ngân hàng không chi nhánh, ngân hàng không giấy đã ra đời cho phép khách hàng 

thực hiện mọi giao dịch ngân hàng thông qua các thiết bị số có kết nối mạng internet 

mà không cần dịch chuyển đến các chi nhánh của ngân hàng. Hệ thống chứng từ điện 

tử cũng cho phép khách hàng có thể thực hiện mọi giao dịch mà không cần tới các loại 

giấy tờ truyền thống, thông qua đó, rút ngắn thời gian cũng như chi phí giao dịch. Mặc 

dù vậy, mô hình ngân hàng số hoàn toàn không quá phổ biến. Thay vào đó, đa phần các 

ngân hàng lựa chọn một quá trình chuyển đổi số từng bước, trong đó, các dịch vụ ngân 

hàng truyền thống được đưa dần lên không gian số, đồng thời vẫn duy trì các dịch vụ 

ngân hàng truyền thống với mạng lưới chi nhánh đã được tinh chỉnh để phù hợp với 

nhu cầu và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.  

- Hoàn thiện cơ cấu quản trị nội bộ và tăng cường các công cụ nhằm gia 

tăng năng lực quản trị rủi ro: Một điểm chung có thể nhận thấy khá rõ đó là xu hướng 

thiết lập hệ thống ba tuyến phòng thủ tại các ngân hàng, thông qua đó thực hiện quản 

trị rủi ro toàn ngân hàng, yêu cầu tất cả các thành viên đều phải tham gia vào quá trình 

quản trị rủi ro.  Các ngân hàng đã tập trung nâng cao hiệu quả của tuyến phòng thủ thứ 

nhất và thứ hai với những hành động cụ thể như tăng cường số lượng nhân viên trên hai 

tuyến này, thiết lập các quy trình cụ thể và chặt chẽ. Tuy nhiên, cho đến nay, một trong 

những khó khăn được ghi nhận trong quá trình vận hành tuyến phòng thủ thứ nhất và 

thứ hai vẫn là làm sao để tách biệt một cách rõ ràng và hiệu quả chức năng của hai tuyến 

phòng thủ này (Ernst & Young, 2018). Vì vậy, các quy trình hoạt động vẫn cần tiếp tục 
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nghiên cứu và hoàn thiện. Đồng thời, nhiệm vụ quản trị rủi ro từ cấp quản lý cao cấp 

cũng được tăng cường thông qua những thay đổi về cơ cấu tổ chức như tăng cường 

thêm vị trí giám đốc về quản trị rủi ro (CRO) và trao quyền đủ mạnh cho giám đốc quản 

trị rủi ro trong các quá trình ra quyết định của ngân hàng; thiết lập ủy ban giám sát rủi 

ro và tăng cường hợp tác giữa ủy ban giám sát rủi ro với các bộ phận khác trong ngân 

hàng (Arndorfer & Minto, 2015). Bên cạnh việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, việc sử dụng 

các công cụ để nâng cao năng lực quản trị rủi ro cũng được quan tâm; trong đó, vấn đề 

về nhận diện và minh bạch hóa rủi ro được đặt lên vị trí quan trọng. Ngày càng có nhiều 

ngân hàng áp dụng các quy trình kiểm định sức căng (stress test) để nhận diện rủi ro 

toàn diện hơn bao gồm cả những thách thức từ bối cảnh vĩ mô cũng như những vấn đề 

từ bên trong ngân hàng. Các kết quả kiểm định sức căng đã được sử dụng như một đầu 

vào cho quá trình xây dựng chiến lược và làm căn cứ ra quyết định của ngân hàng.  

Bên cạnh những xu hướng thay đổi quan trọng từ khía cạnh quản trị rủi ro, trong một 

vài năm trở lại đây, hệ thống ngân hàng cũng đồng thời chịu tác động mạnh mẽ từ một 

khía cạnh khác từ đó tiếp tục tạo nên những xu hướng thay đổi quan trọng trong mô 

hình kinh doanh đó là xu hướng phát triển về công nghệ. Các quá trình số hóa ngân 

hàng đã diễn ra mạnh mẽ, ứng dụng các thành tựu công nghệ mới như dữ liệu lớn, trí 

thông minh nhân tạo…từ đó làm thay đổi đáng kể mô hình hoạt động của các ngân 

hàng. Một số xu hướng có thể nhận diện, cụ thể như: 

-  Tái thiết lập vai trò là tổ chức cung cấp và tư vấn dịch vụ tài chính đáng 

tin cậy, định hướng lấy khách hàng làm trung tâm: Có thể thấy, xu hướng này xuất 

phát từ hai nguyên nhân: Một là, cuộc khủng hoảng tài chính 2007 - 2008 đã làm giảm 

sút nghiêm trọng niềm tin của thị trường đối với hệ thống ngân hàng; hai là, các công 

nghệ mới đã cho phép ngày càng có nhiều chủ thể mới tham gia cung cấp dịch vụ, tiêu 

biểu nhất là các tổ chức công nghệ tài chính (fintech), bên cạnh đó còn có các tổ chức 

bán lẻ, các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông… cũng mong muốn tham gia thị trường 

này, đã tạo áp lực cạnh tranh lớn cho hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh đó, tái thiết 

lập lại niềm tin của thị trường và dành lại lợi thế cạnh tranh dựa trên những ưu thế riêng 

biệt là vấn đề sống còn đối với các ngân hàng. Một xu hướng khá phổ biến là các ngân 

hàng đang cố gắng quay trở lại với vị trí trung tâm truyền thống của mình - tổ chức 

cung cấp dịch vụ tài chính đáng tin cậy nhất (Accenture consulting, 2018). Trong đó, 

mô hình cung cấp dịch vụ của ngân hàng chuyển đổi theo hướng tập trung vào nhóm 

khách hàng mục tiêu và các sản phẩm dịch vụ cốt lõi; thay vì mục tiêu bán từng sản 
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phẩm riêng rẽ như trước đây thì hiện nay, các ngân hàng hướng tới cung cấp cho khách 

hàng gói giải pháp tốt nhất (bằng việc kết hợp nhiều sản phẩm để giải quyết tốt nhất 

các vấn đề của khách hàng); đồng thời, các sản phẩm được cá nhân hóa, tập trung vào 

trải nghiệm của từng khách hàng.  

- Xây dựng hệ sinh thái chung, ngân hàng đóng vai trò trung tâm cung cấp 

dịch vụ tài chính, điều phối để đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống: Rõ ràng xu 

hướng phát triển của các chủ thể mới trong hệ thống cung cấp dịch vụ tài chính, đặc 

biệt là các công ty Fintech là xu hướng không thể đảo ngược. Trong bối cảnh đó, thay 

vì đặt mình vào vị trí cạnh tranh, các ngân hàng có thể biến các tổ chức mới xuất hiện 

trở thành hệ thống đối tác đóng vai trò vệ tinh trong một hệ sinh thái dịch vụ tài chính 

mà ngân hàng làm trung tâm. Sử dụng giao diện mở (open API) trở thành một trong 

những xu hướng quan trọng đối với các ngân hàng. Theo một khảo sát của Tập đoàn 

IDC, với 146 ngân hàng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã cho kết quả là 70% 

số ngân hàng mở tăng phạm vi tiếp cận khách hàng của họ và 40% trong số này nhận 

thấy, các luồng doanh thu trực tiếp/gián tiếp thay đổi trong ngân hàng mở và sự gia tăng 

tính mở của ngân hàng là một xu hướng tất yếu. 

2. XU HƯỚNG MỚI TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 10 NĂM 

GẦN ĐÂY 

- Giảm số lượng tổ chức tín dụng (TCTD) có quy mô nhỏ, hoạt động yếu 

kém, nâng cao năng lực tài chính và cải thiện chất lượng tài sản của toàn hệ thống. 

Quá trình tái cơ cấu các ngân hàng đã được thực thi một cách thận trọng, trên cơ sở đó 

đã tạo ra sự thay đổi về chất của hệ thống các TCTD. Trong giai đoạn 2011 - 2016, đã 

có 7 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) thực hiện việc sáp nhập vào các 

NHTMCP khác, 3 NHTMCP được NHNN mua lại bắt buộc và không có thêm NHTM 

mới nào được thành lập; việc xem xét phát triển mạng lưới các NHTM cũng được tiến 

hành rất thận trọng để phù hợp với kết quả tái cơ cấu của hệ thống cũng như khả năng 

phát triển an toàn, bền vững của từng tổ chức. Cùng với đó, năng lực tài chính của hệ 

thống các NHTM đã được cải thiện rõ rệt với sự tăng trưởng liên tục cả về vốn và tài 

sản. Tính đến tháng 9 /2019, tổng tài sản có của các NHTM đã đạt hơn 11 triệu tỷ đồng, 

tổng vốn tự có cũng đạt 842.929 tỷ đồng. 

- Cải cách về tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực quản trị điều hành, 

quản trị rủi ro tại các ngân hàng: Đây là yêu cầu xuyên suốt của quá trình tái cơ cấu 

các TCTD suốt từ 2011 đến nay, đã cho thấy những kết quả rất khả quan. Tính đến nay, 
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đã có 16 trong số hơn 30 ngân hàng nội và 2 ngân hàng ngoại chính thức được NHNN 

chấp thuận áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN, quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối 

với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài5. Cùng với đó là việc áp dụng Thông 

tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 5 năm 2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội 

bộ của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng đã giúp cho các NHTM Việt 

Nam tiến tới đáp ứng được các yêu cầu của Basel 2. 

- Dịch chuyển mô hình hoạt động ngân hàng theo hướng đa dạng hóa các 

nguồn thu nhập, gia tăng tính bền vững và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động: 

Có thể thấy, xu hướng chuyển đổi cấu trúc hoạt động, nguồn thu của các ngân hàng 

cũng là xu hướng chung trên thị trường quốc tế kể từ sau khi cuộc khủng hoảng tài 

chính toàn cầu xảy ra. Mặc dù sự ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính trực tiếp đến 

các ngân hàng Việt Nam không lớn. Tuy nhiên, rõ ràng đây là một xu hướng tất yếu 

của quá trình tái cơ cấu nhằm thúc đẩy hệ thống ngân hàng hoạt động đúng với sứ mệnh 

của mình và hiệu quả, an toàn hơn. Trong đó, có thể thấy, những xu hướng chuyển dịch 

chính trong hệ thống ngân hàng Việt Nam như: Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín 

dụng trong tổng thu nhập của khối các NHTM (bao gồm: NHTMNN, NHTMCP, ngân 

hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài) đến cuối 2018, đã đạt mức 10,61% 

(so với năm 2015 là 8,23%), với tốc độ tăng trung bình là 7,23%/năm. Nếu tiếp tục duy 

trì tốc độ tăng trưởng này thì hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng 

thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các NHTM lên 

khoảng 12 - 13% như Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến 2025 đã đặt ra. Bên 

cạnh đó, cơ cấu tín dụng - lĩnh vực quan trọng nhất trong hoạt động ngân hàng, cũng 

đã có sự chuyển biến tích cực. Nhiều ngân hàng đã quan tâm và chú trọng nhiều hơn 

đến phát triển thị trường tín dụng bán lẻ bên cạnh thị trường tín dụng cho doanh nghiệp. 

Vốn tín dụng cũng được tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với định hướng phát 

triển của nền kinh tế.  

- Hoạt động số hóa ngân hàng được triển khai mạnh mẽ, tạo nên những 

bước phát triển đột phá trong cung ứng dịch vụ ngân hàng hiện đại. Trong đó, 

trước tiên phải kể đến lĩnh vực dịch vụ thanh toán với sự phát triển rất mạnh của cả hạ 

tầng thanh toán và công cụ thanh toán, sự hoàn thiện của hệ thống khuôn khổ pháp lý 

trong lĩnh vực thanh toán. Theo đó, tỷ trọng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện 

thanh toán vào cuối năm 2018 ở mức 11,78% (giảm 0,15% so với năm 2017) và đến 

tháng 9/2019, tiếp tục giảm xuống 11,22%. Cùng với đó, các kênh ngân hàng hiện đại 
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như internet banking, mobile banking cũng được triển khai mạnh mẽ, hệ thống ATM, 

POS tiếp tục được bố trí, sắp xếp ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu của từng khu vực 

và mục tiêu kinh doanh của ngân hàng. Đặc biệt, nhiều ngân hàng đã đưa ra các chiến 

lược phát triển mạng lưới với nhiều yếu tố mới, thậm chí là rất gần với xu hướng phát 

triển của thị trường thế giới như là hệ thống đa kênh kết nối (omni-channel của OCB), 

hệ thống máy ATM thế hệ hiện đại (Live bank của TP Bank). 

  3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA CHO CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG 

NĂM 2020 

Năm 2020 là năm bản lề kinh tế Việt Nam kết thúc giai đoạn 2011 - 2020 và 

chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới. Nhìn lại những xu hướng phát triển trong thời 

gian vừa qua của hệ thống ngân hàng trong nước có thể thấy, những bước chuyển hướng 

rất sắc nét, đặc biệt là trong đó có những xu hướng đã gắn liền với xu hướng phát triển 

của thị trường quốc tế, có thể kể đến như số hóa dịch vụ ngân hàng, phát triển các dịch 

vụ ngân hàng điện tử trên nền tảng công nghệ hiện đại; nâng cao năng lực quản trị rủi 

ro và tiến tới các tiêu chuẩn quốc tế.  

Tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 986/QĐ-TTg 

ngày 8/8/2018, đã đặt ra những mục tiêu mà hệ thống ngân hàng cần đạt được ngay 

trong năm 2020 như: Các NHTM cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel 

II, trong đó ít nhất 12 - 15 ngân hàng thương mại áp dụng thành công Basel II phương 

pháp tiêu chuẩn trở lên; có ít nhất từ 1 đến 2 NHTM nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn 

nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á; tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch 

vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các ngân hàng thương mại lên khoảng 12 - 

13%; hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam; đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD, nợ xấu đã bán 

cho VAMC và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao 

gồm các ngân hàng thương mại yếu kém đã được Chính phủ phê duyệt phương án xử 

lý). 

Trong những mục tiêu nói trên, có những mục tiêu hệ thống ngân hàng thương 

mại đã đạt được như: Các mục tiêu liên quan đến áp dụng các tiêu chuẩn Basel II trong 

quản trị rủi ro; gia tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng trong cơ cấu thu nhập 

của ngân hàng và xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, vẫn còn có những mục tiêu đặt ra trước mắt 

là tương đối khó khăn như:  
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- Tăng trưởng vốn và trên cơ sở đó, tăng trưởng tổng tài sản một cách bền vững. 

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông những năm gần đây, các ngân hàng đều xin ý kiến 

cổ đông về những phương án tăng vốn như giữ lại lợi nhuận, chia cổ tức bằng cổ phiếu, 

bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. Đáng chú ý, một số ngân hàng đã “xoay vốn” 

bằng cách phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn. Song đến nay, 

các giải pháp này chưa mang lại hiệu quả như mong đợi” 

- Vấn đề thứ hai là thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán theo đúng 

quy định. Việc niêm yết các ngân hàng trên thị trường chứng khoán đóng vai trò rất 

quan trọng trong vấn đề minh bạch hóa thông tin, nâng cao năng lực quản trị và do đó, 

góp phần đảm bảo tính bền vững cho hệ thống. Tuy nhiên, điều này lại phụ thuộc rất 

nhiều vào tình hình phát triển của thị trường chứng khoán mà theo nhiều ngân hàng 

đánh giá trong giai đoạn vừa qua là ít khả quan và bất lợi cho các ngân hàng nếu thực 

hiện niêm yết. Do vậy, cho đến nay kế hoạch này vẫn còn bỏ ngỏ. Việc xem xét các xu 

hướng phát triển ngân hàng trên thị trường thế giới như đã trình bày trên cũng cho thấy, 

có những xu hướng tương đồng đã và đang diễn ra tại thị trường Việt Nam và trong bối 

cảnh đó, đã làm xuất hiện một số những thách thức mới, cụ thể: 

  - Vấn đề quản trị rủi ro gắn với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Đây 

là vấn đề khó đang diễn ra trên thị trường dịch vụ ngân hàng trên toàn cầu. Nhất là khi 

các tiêu chuẩn quản trị rủi ro truyền thống đã trở nên lạc hậu và khó phù hợp với các 

xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện 

đại. Thậm chí, các sản phẩm dịch vụ mới xuất hiện cũng còn rất lạ lẫm, mà các ngân 

hàng triển khai dịch vụ cũng còn không ước tính được hết những rủi ro có thể xảy ra. 

Trong bối cảnh các NHTM Việt Nam mới chỉ bắt đầu áp dụng các tiêu chuẩn quản trị 

theo Basel 2, đồng thời đã có những bước đột phá trong việc triển khai các dịch vụ ngân 

hàng số thì chiến lược quản trị rủi ro về công nghệ thông tin sẽ là vấn đề rất quan trọng 

- Thiết lập hệ sinh thái ngân hàng: Từ thị trường thế giới cho thấy, đây là xu 

hướng rất mới, nhưng cũng đóng vai trò rất quan trọng để các ngân hàng có thể phát 

triển bền vững và hiệu quả trong bối cảnh ngày càng có nhiều tổ chức phi ngân hàng có 

thể tham gia cung cấp dịch vụ ngân hàng trên nền tảng các công nghệ hiện đại. Như đã 

phân tích ở phần trên cho thấy, các ngân hàng cần có định hướng xây dựng một hệ sinh 

thái riêng sử dụng ngân hàng mở để kết nối với các đối tác và lấy ngân hàng làm trung 

tâm để phục vụ nhu cầu của cuộc sống. Nhìn lại thị trường Việt Nam có thể thấy, những 

mối liên kết như vậy đã nhen nhóm hình thành, ví dụ: HD Bank - Công ty tài chính HD 
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saison và hãng bay Vietjetair; Techcombank với các dịch vụ của Vingroup. Đứng trước 

xu hướng này, các ngân hàng sẽ cần nghĩ tới các giải pháp để thúc đẩy các hệ sinh thái 

này phát triển toàn vẹn hơn và chặt chẽ hơn. Việc liên kết thêm với các công ty Fintech 

phù hợp có thể là một hướng đi đáng suy nghĩ. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn lại sẽ 

cần xác định các phân khúc thị trường của mình ở đâu, từng bước thiết lập hệ sinh thái 

của mình như thế nào để đảm bảo sự phát triển trong tương lai? 

Nhìn lại chặng đường 10 năm, có thể thấy, những gì các ngân hàng Việt Nam đã 

trải qua là khó khăn và chông gai, đồng thời có rất nhiều thách thức cũng đang đặt ra 

trước mắt. Không những vậy, thách thức sẽ ngày càng gia tăng. Để có thể đảm bảo cho 

sự phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững trong tương lai, các ngân hàng sẽ cần nhận 

diện rất rõ những khó khăn và thách thức. Những phân tích từ xu hướng mô hình hoạt 

động ngân hàng trong nước và thế giới như đã trình bày ở trên đã cho thấy, một số vấn 

đề mà các ngân hàng sẽ cần tập trung để xử lý, đó là: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro, 

đặc biệt là quản trị rủi ro liên quan đến công nghệ; tiếp tục gia tăng vốn nhằm tăng 

cường năng lực tài chính và tạo điều kiện nâng cao quy mô tài sản của các ngân hàng; 

tăng cường minh bạch hóa, cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện niêm 

yết trên thị trường chứng khoán - đây sẽ là nhiệm vụ quan trọng đối với các ngân hàng, 

đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng mô hình cung 

ứng dịch vụ ngân hàng định hướng khách hàng trên cơ sở công nghệ số; và thiết lập hệ 

sinh thái dịch vụ lấy ngân hàng làm trung tâm.  

Bên cạnh những khó khăn và thách thức mới như vậy, những kết quả tích cực 

của quá trình tái cơ cấu, cũng như xu hướng phát triển của các ngân hàng trong nước 

đã ngày càng bám sát các xu hướng phát triển chung của thị trường thế giới đã cho thấy, 

những tín hiệu khả quan và tích cực đối với sự phát triển của các ngân hàng Việt Nam. 

Do đó, năm 2020, trước ngưỡng cửa bước vào một thập kỷ mới, chúng ta hoàn toàn có 

thể đặt niềm tin vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ ngày càng hiệu 

quả và bền vững, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của đất nước, phục vụ 

ngày càng tốt hơn các nhu cầu của đời sống. 

Tài liệu tham khảo:  
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20. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA 

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0  

ThS. Nguyễn Quang Vinh – Phòng Khảo Thí – UFM 

Tóm tắt: 

Làn sóng công nghiệp 4.0 đang tác động sâu rộng đến mọi ngành nghề, mọi lĩnh 

vực kinh tế và ngành Ngân hàng cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng, đón đầu xu 

hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các ngân hàng Việt Nam 

thương mại đã chủ động nghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ vào một số công nghệ trong sản 

phẩm, dịch vụ, hoạt động và quản trị của mình. Hệ thống ngân hàng là một thành phần 

của nền kinh tế, lĩnh vực hoạt động có tính liên thông và ứng dụng công nghệ ở mức độ 

cao, là mạch máu của xã hội nên chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và bắt buộc phải chuyển 

mình theo cách mạng công nghiệp 4.0. 

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, công nghiệp 4.0 

1. Cách mạng công nghiệp 4.0 

Thuật ngữ "Industrie 4.0" bắt nguồn từ một dự án trong Chiến lược công nghệ 

cao của Chính phủ Đức, trong đó khuyến khích việc tin học hoá sản xuất. Thuật ngữ 

này được sửdụng lần đầu vào năm 2011 tại Hội chợ Hannover - Hội chợ hàng đầu thế 

giới về công nghệ và công nghiệp, là sự kiện lớn nhất và quan trọng nhất của ngành, 

được tổ chức thường niên bởi Deutsche Messe AG (CHLB Đức). Khái niệm này lần 

đầu tiên được đề cập trong bản Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao được 

Chính phủ Đức thông qua vào năm 2012. Trong tháng 10/2012, Nhóm công tác của 

Đức về Công nghiệp 4.0 dưới sự chủ trì của Siegfried Dais (Robert Bosch GmbH) và 

Henning Kagermann (Acatech) đã trình bày một tập hợp các nguyên tắc Công nghiệp 

4.0 đề xuất thực hiện đối với Chính phủ Đức. Ngày 08/4/2013 tại Hội chợ Hannover, 

báo cáo cuối cùng của Nhóm công tác Công nghiệp 4.0 đã được trình bày. Đó là tên gọi 

làn sóng thay đổi sản xuất đang diễn ra tại Đức. Ở một số nước khác, nó được gọi là 

“công nghiệp IP”, "sản xuất thông minh" hay “sản xuất số". Dù tên gọi có khác biệt, 

nhưng ý tưởng là một: sản xuất tương lai mang thế giới ảo (mạng) và thực (máy móc) 

xích lại gần nhau. 

Bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là dựa trên nền tảng công nghệ 

số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức 

sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 

3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người 

máy,...Những động lực chính của cuộc cách mạng công nghiệp mới này là sự thay đổi 

trong kỳ vọng của người dùng (sản phẩm theo yêu cầu và giao hàng theo thời gian 
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Internet), cùng với sự hội tụ của các công nghệ mới như IoT, robot cộng tác (cùng làm 

với người), in ấn 3D và điện toán đám mây, cùng sự xuất hiện các mô hình kinh doanh 

mới. Thế giới đang chứng kiến hàng loạt những đột phá khoa học và tiến bộ công nghệ, 

đây là những xu hướngvà động lực dẫn dắt Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Các xu thế lớn của công nghệ có thể được chia thành 3 nhóm: vật lý/hữu hình, 

kỹ thuật số và sinh học. Cả ba đều liên quan chặt chẽ với nhau và với các công nghệ 

khác để đem lại lợi ích cho nhau dựa vào những khám phá và tiến bộ của từng nhóm 

(1)Vật lý/hữu hình; (2) Kỹ thuật số; (3) Sinh học. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

4 không chỉ là về các máy móc, hệ thống thông minh và được kết nối, mà còn có phạm 

vi rộng lớn hơn nhiều. Đồng thời là các làn sóng của những đột phá xa hơn trong các 

lĩnh vực khác nhau từ mã hóa chuỗi gen cho tới công nghệ nano, từ các năng lượng tái 

tạo tới tính toán lượng tử. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là sự dung hợp của 

các công nghệ này và sự tương tác của chúng trên các lĩnh vực vật lý, số và sinh học, 

làm cho Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về cơ bản khác với các cuộc cách mạng 

trước đó, là xu hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản 

xuất. Nó bao gồm các hệ thống mạng vật lý, mạng Internet kết nối vạn vật và điện toán 

đám mây. 

2. Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay 

Với sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0, các ngân hàng Việt 

Nam đã bước đầu tiếp cận và mở rộng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù 

hợp đến những người dân hiện chưa có tài khoản ở vùng sâu, vùng xa với chi phí hợp 

lý, góp phần đẩy mạnh phổ cập tài chính quốc gia. Trên nền tảng công nghệ 4.0 cùng 

với việc tận dụng những thế mạnh của kinh tế quy mô, kinh tế chia sẻ, việc triển khai 

ứng dụng công nghệ số kỹ thuật cao liên quan đến kết nối internet, điện toán đám mây, 

công nghệ cảm biến, thực tế ảo… đã giúp giảm thiểu chi phí giao dịch, vận chuyển, 

quản lý, góp phần tiết kiệm về mặt tài chính cho các ngân hàng Việt Nam.  

Ứng dụng công nghệ 4.0 còn giúp các ngân hàng nâng cao lợi nhuận, đảm bảo 

tính sẵn sàng cao cho hệ thống ngân hàng trong bối cảnh mới. Ngoài ra, cách mạng 

công nghiệp 4.0 còn tạo ra những bước tiến mới trong thay đổi cách giao tiếp và xử lý 

nghiệp vụ thông qua tương tác và giao tiếp điện tử của hệ thống ngân hàng... Hệ thống 

ngân hàng thương mại đã chủ động nghiên cứu đổi mới công nghệ, nhanh chóng phát 

triển ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản phẩm, dịch vụ, hoạt 

động và quản trị của mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng trải nghiệm của 
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khách hàng. Những chuyển đổi mạnh mẽ này đã giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam 

nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng tới mọi 

người dân, đặc biệt là người dân ở nông thôn, vùng sâu vùng xa không có điều kiện 

tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra những bước tiến mới trong thay đổi cách 

giao tiếp và xử lý nghiệp vụ thông qua tương tác và giao tiếp điện tử. Vai trò của công 

nghệ là yếu tố quan trọng, then chốt trong định hướng phát triển ngân hàng theo cách 

mạng công nghiệp 4.0. Mô hình ngân hàng số hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ 

thông qua các thiết bị số kết nối với các phần mềm máy tính trên môi trường mạng 

Internet đã, đang và sẽ làm thay đổi toàn bộ cấu trúc hệ thống của ngân hàng. Ngân 

hàng không còn vai trò chỉ trong xã hội thực, mà còn phải thiết lập vai trò trong không 

gian số. Công nghệ đã trở thành các yếu tố quan trọng, then chốt trong định hướng 

phát triển ngân hàng theo 4.0. Nhiều chuyên gia dự báo, cạnh tranh trong thế kỷ 21 đã 

chuyển từ không gian vật lý sang không gian ảo. Cấu trúc hoạt động của hệ thống ngân 

hàng thay đổi và nếu các ngân hàng đứng sau đường cong về công nghệ, các nhà quản 

lý sẽ đối mặt với thách thức rất lớn trong việc xây dựng cơ chế quản lý, điều hành. 

Mạng lưới dữ liệu liên kết và công nghệ nhận diện danh tích khách hàng thông qua các 

trang mạng xã hội thậm chí còn có thể giúp ngân hàng xác định được khách hàng đang 

ở đâu, làm gì và có các mối quan hệ nào. Điều này giúp quá trình quản lý sau giải ngân 

trở nên hiệu quả hơn. Các ngân hàng cũng áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn để 

lựa chọn vị trí thuận lợi nhất khi mở chi nhánh mới. Cùng với việc phát triển công 

nghệ và Blockchain, việc cung cấp dịch vụ ngân hàng có thể không còn bị giới hạn 

trong một tập hợp các tổ chức ngân hàng truyền thống, mà được mở rộng sang một tập 

hợp các doanh nghiệp thương mại trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính và phi tài chính 

khác. 

Khu vực dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam đã có phản ứng nhanh nhất so với các 

khu vực khác trong việc chủ động nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ của 

cách mạng công nghiệp 4.0 vào đổi mới cách thức quản trị ngân hàng; đổi mới quan 

hệ khách hàng; hiện đại hóa cách thức thực hiện giao dịch, các kênh cung cấp, phân 

phối sản phẩm; ứng dụng dữ liệu lớn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo; ứng dụng điện toán 

đám mây; công nghệ Fintech trong thanh toán... Nguyên nhân của sự bứt phá này ở 

khu vực ngân hàng là: Chi phí giảm thúc đẩy lan tỏa rộng rãi công nghệ trong khu vực 

tài chính – ngân hàng; Việc kết hợp nhiều loại hình công nghệ số, hội tụ công nghệ số 
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với các công nghệ khác giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, làm cho quá trình vận hành 

trở nên đơn giản hơn, chính xác hơn; Hệ thống ngân hàng hiện nay đang tiếp cận khá 

tốt với xu thế công nghệ trên thế giới. 

3. Thuận lợi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại 

Cuộc cách mạng số với sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu đã có nhiều tác 

động đến ngành Ngân hàng Việt Nam. Những tác động này thể hiện trên nhiều phương 

diện như: Mô hình tổ chức kinh doanh, cung cấp sản phẩm dịch vụ, lĩnh vực thanh 

toán, vấn đề an ninh an toàn bảo mật, yêu cầu công việc của cán bộ, nhân viên ngân 

hàng và cả những yếu tố liên quan đến khách hàng cụ thể:  

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm thay đổi hoàn toàn về kênh phân phối và các 

sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính truyền thống: trong thương mại và thanh toán 

điện tử, các giao dịch thông qua ví điện tử, thẻ ghi nợ của doanh nghiệp, qua điện thoại 

di động sẽ làm giảm sút mạnh việc giao dịch trực tiếp qua tài khoản ngân hàng, qua 

thẻ thanh toán, séc. Dần dần, các tài khoản ngân hàng chỉ còn sử dụng để chuyển tiền, 

nạp tiền, rút tiền mặt và đóng vai trò lưu trữ giá trị tiền trên điện thoại di động, trở 

thành một tiện ích trong thế giới công nghệ. Bằng các kênh bán hàng qua Internet, 

Mobile Banking, Mobile Apps (ứng dụng di động), Social Media (mạng xã hội), ngân 

hàng số và giao dịch không giấy tờ sẽ là xu thế phát triển mạnh.  

Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi cấu trúc tổ chức bộ máy của ngân 

hàng thương mại: với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số trên các thiết bị di động, 

máy tính cá nhân, khách hàng sẽ có nhu cầu ngày càng cao về giao dịch điện tử, tức 

thời ngay trên điện thoại di động, máy tính cá nhân để đảm bảo tính hiệu quả về thời 

gian, độ chính xác; số lượng giao dịch trực tiếp với cán bộ ngân hàng tại các chi nhánh, 

phòng giao dịch sẽ giảm mạnh, không chỉ các giao dịch thanh toán mà cả các sản phẩm 

truyền thống khác như tiền gửi tiết kiệm, hoạt động tín dụng... cũng sẽ thực hiện bằng 

phương thức điện tử trên điện thoại di động. Công nghệ chính là cánh tay nối dài giúp 

các ngân hàng vươn xa và rộng hơn tới các khu vực chưa có chi nhánh, tới các khách 

hàng mới mà không cần phải bỏ ra nhiều chi phí để xây dựng các chi nhánh vật lý 

,những tiến bộ từ cuộc Cách mạng số chính là động lực giúp các ngân hàng trong nước 

phát triển và cạnh tranh với các ngân hàng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trong 

điều kiện nắm bắt và thay đổi kịp thời để thích nghi với công nghệ mới. 

Việc xây dựng được những trung tâm dữ liệu lớn giúp cho khoa học phân tích 

và quản lý dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng có nhiều thuận lợi. Việc thu 
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thập, phân tích và xử lý dữ liệu lớn sẽ tạo ra những tri thức mới, hỗ trợ việc đưa ra 

quyết định nhanh chóng và hiệu quả, từ đó góp phần giảm được chi phí và tạo lợi thế 

cạnh tranh cho các ngân hàng, đặc biệt là công tác thống kê, dự báo về hoạt động tài 

chính ngân hàng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Những tiến bộ về kỹ thuật công nghệ 

của Cách mạng số góp phần thúc đẩy sự hình thành những sản phẩm dịch vụ tài chính 

mới trong ngành Ngân hàng như: M-POS, ví điện tử, công nghệ thẻ chip, mobile 

banking, internet banking… Sự ra đời của những sản phẩm dịch vụ tài chính mới này 

sẽ tạo thuận lợi cho việc sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại và góp phần tiết kiệm 

được chi phí giao dịch cho người dân. 

Cuộc Cách mạng số tác động đến nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên 

ngân hàng, đặt ra yêu cầu đối với mỗi cá nhân phải nỗ lực học tập nâng cao trình độ 

khoa học công nghệ, ứng dụng những tiến bộ về kỹ thuật để nâng cao năng suất lao 

động và chất lượng công việc. Đồng thời, phải thường xuyên cập nhật thông tin, đổi 

mới, sáng tạo và thích ứng với những yêu cầu mới. Công nghệ hiện đại giúp các ngân 

hàng không chỉ đẩy mạnh được hoạt động kinh doanh, giảm chi phí giao dịch mà còn 

tăng tính bảo mật, giao dịch minh bạch và an toàn hơn với những công nghệ mới như 

blockchain, sinh trắc học trong thanh toán như sử dụng dấu vân tay thay thế cho thẻ 

thanh toán… 

Xây dựng một xã hội không tiền mặt đang là cơ hội lớn để các ngân hàng đẩy 

mạnh việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình. Nhu cầu thanh toán trực tuyến 

cũng tăng lên khi hoạt động thương mại điện tử phát triển, công nghệ vạn vật kết nối 

internet trở nên thông dụng hơn, và đây cũng là một cơ hội lớn để các ngân hàng mở 

rộng kinh doanh trong thời kỳ công nghiệp 4.0. 

4. Thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hệ thống Ngân hàng thương 

mại 

Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều cơ hội cho ngành Ngân hàng nhưng 

cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi các ngân hàng Việt Nam phải quan tâm: 

Thách thức trong phát triển các kênh phân phối mới, các sản phẩm dịch vụ 

ngân hàng hiện đại, mang tính tích hợp cao: người tiêu dùng hiện đang sống trong một 

thế giới siêu kết nối toàn cầu với mạng xã hội, ứng dụng di động, Internet và các công 

nghệ số hoá khác. Xu hướng hiện nay của ngân hàng là triển khai mô hình hợp kênh 

(Omni-Channel) để đồng nhất trải nghiệm của khách hàng trên tất cả các kênh phân 
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phối, ứng dụng các kênh phân phối mới như trợ lý ảo/Chatbox, ATM đa năng thế hệ 

mới, chi nhánh ảo trên mạng xã hội... 

Thách thức trong việc đầu tư vào các nền tảng công nghệ: về cơ bản, các ngân 

hàng đã có trình độ công nghệ tiên tiến, tuy nhiên, để triển khai được các sản phẩm, 

dịch vụ và công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các ngân hàng thương 

mại phải đầu tư, phát triển các nền tảng công nghệ mới, đặc biệt là giải pháp tích hợp 

với hệ thống corebanking hiện tại. Việc đầu tư vào các công nghệ mới sẽ gặp các thách 

thức như:  

-  Chi phí đầu tư ban đầu rất cao, đòi hỏi phải có nguồn lực tài chính đủ mạnh; 

-  Hệ thống ngân hàng lõi hiện tại đang là rào cản lớn đối với việc đổi mới công nghệ. 

Có những hệ thống ngân hàng lõi có cấu trúc không linh hoạt, hoạt động nguyên khối 

sẽ đòi hỏi đầu tư nhiều về tài chính, nhân lực, thời gian trong việc chỉnh sửa hoặc 

tích hợp với các nền tảng công nghệ số;  

- Yêu cầu về nguồn nhân lực công nghệ trình độ cao để phát triển, triển khai, vận hành 

và kiểm soát hệ thống. 

Thách thức trong vấn đề bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn giao dịch của 

khách hàng trong môi trường mạng: việc thực hiện giao dịch ngân hàng thông qua hệ 

thống mạng xã hội, các thiết bị thông minh và sự phát triển của các sản phẩm tài chính 

xuyên biên giới, tương tác theo thời gian thực đã tạo ra những rủi ro lớn cho ngân 

hàng. Công nghệ số làm gia tăng những lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho tội phạm 

công nghệ cao, tin tặc hoạt động mạnh và xuyên biên giới. Các tội phạm công nghệ 

cao có thể tấn công làm tê liệt hoạt động của ngân hàng, đánh cắp tiền từ tài khoản 

khách hàng. 

Thách thức từ các công ty Fintech: sự phát triển mạnh mẽ của các công ty 

Fintech là mối đe dọa và thách thức lớn đối với hoạt động của mô hình ngân hàng 

thương mại truyền thống. Fintech hiện nay đã cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng và tài 

chính cho người tiêu dùng, bao gồm: dịch vụ thanh toán, quản lý tài sản, gọi vốn từ 

cộng đồng, cho vay, thị trường tài chính và dịch vụ bảo hiểm 

5. Giải pháp để thích ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0 

Để có thể tận dụng được những cơ hội, đồng thời hạn chế được các thách thức 

nêu trên, dưới góc độ một ngân hàng thương mại, một số giải pháp cần quan tâm như 

sau: 
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Một là, đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng các công nghệ hiện đại thông qua việc 

xây dựng và hoạch định chiến lược về phát triển công nghệ thông tin của khu vực tài 

chính, ngân hàng, nhiệm vụ xuyên suốt là nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu công 

nghệ hiện đại của cách mạng công nghiệp 4.0. Các ngân hàng cần xây dựng giải pháp 

phù hợp, hợp tác với các công ty công nghệ, bởi đó là cơ hội để các ngân hàng tiếp 

nhận được các công nghệ mới cùng với nhân lực có chuyên môn về công nghệ cao, 

giúp các ngân hàng giảm được thời gian cũng như chi phí nghiên cứu các sản phẩm 

công nghệ mới. Căn cứ vào chiến lược phát triển và mô hình ngân hàng số dự kiến xây 

dựng, nhà quản trị ngân hàng cần lựa chọn một số nền tảng công nghệ cần thiết và phù 

hợp trong từng giai đoạn phát triển. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện chiến lược 

tài chính toàn diện, trong đó nhấn mạnh vai trò ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến 

khích sự phát triển hợp tác giữa ngân hàng và các công ty tài chính công nghệ; Thúc 

đẩy hệ sinh thái phát triển, trở thành một phần của hệ sinh thái trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng hiện đại.. 

Hai là, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra một mô hình chuỗi cung ứng mới 

gắn kết chặt chẽ hơn với nhu cầu của khách hàng. Do đó, chuỗi cung ứng mới này sẽ 

tạo ra một cơ sở dữ liệu duy nhất, làm cho chuỗi cung ứng thông minh, minh bạch và 

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

sản phẩm. Các ngân hàng trong nước cần tìm kiếm những giải pháp toàn diện cho dịch 

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

ngành kinh doanh. 

Ba là, chú trọng quản lý an ninh mạng. cách mạng công nghiệp 4.0 đã đẩy cao 

mức độ chia sẻ thông tin, từ đó tạo ra một nhu cầu rất lớn về bảo mật và an toàn thông 

tin. Các ngân hàng và các định chế tài chính cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng 

trung tâm Dự phòng dữ liệu (khôi phục dữ liệu sau thảm họa); Nâng cấp hệ thống an 

ninh, bảo mật ở mức cao; Đảm bảo việc mở rộng phạm vi hoạt động (nếu có) được ổn 

định, an toàn, mang lại hiệu quả lâu dài; Đầu tư, trang bị các giải pháp về an ninh, bảo 

mật, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, bảo mật; 

phát hiện và xử lý kịp thời những lỗ hổng về bảo mật; nâng cao năng lực tài chính, 

quản trị ngân hàng, nhất là quản trị rủi ro. Bảo đảm bí mật thông tin khách hàng, bảo 

đảm an toàn về tài sản cho khách hàng. 

Bốn là, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, nhân viên ngân hàng. Làm cho 

họ hiểu rõ tầm quan trọng, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng số đến ngành Ngân hàng. 
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Từ đó, mỗi cá nhân cần chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ 

khoa học công nghệ để thích ứng với những yêu cầu mới của thời đại 4.0. Chế độ đãi 

ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực có 

trình độ công nghệ thông tin và kiểm soát hệ thống. Đối với nguồn nhân lực truyền 

thống, cần có sự sàng lọc, sắp xếp lại, đào tạo, đào tạo lại, để đáp ứng yêu cầu triển 

khai, vận hành và kiểm soát hoạt động của ngân hàng số, chú trọng việc đào tạo kỹ 

năng mềm, kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao nhằm tạo sự đột 

phá về tư duy và kỹ năng quản lý, tạo tiền đề cho việc triển khai các kế hoạch cải cách 

và chấp nhận sự thay đổi ở các cấp điều hành và cấp thực hiện.. 

Cuối cùng, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Fintech, để tận dụng mô hình 

kinh doanh tinh gọn, khai thác được những ưu thế quản lý rủi ro vững mạnh, tạo ra sức 

mạnh tổng hợp trong cung ứng dịch vụ, đem lại lợi ích thiết thực về giảm chi phí, tăng 

tiện ích, thuận lợi cho khách hàng và góp phần đắc lực phổ cập tài chính địa bàn nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa. 

6. Kết luận 

Cuộc Cách mạng số đang lan tỏa ảnh hưởng hết sức mạnh mẽ, ngành Ngân 

hàng Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy đó. Để thích ứng với những thành tựu 

mới, tránh tụt hậu, ngân hàng Việt Nam cần chủ động chuyển hướng nghiên cứu, 

đầu tư phát triển nhằm nắm bắt cơ hội, mở rộng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ 

ngân hàng phù hợp đến các đối tượng khách hàng… Cần có sự thống nhất và quyết 

tâm đổi mới của toàn Ngành, sự phối kết hợp giữa các ngân hàng trong nước để 

nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận, thích ứng với những tiến bộ 

khoa học kỹ thuật của cuộc Cách mạng số./.  
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21. QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 

ThS Nguyễn Thanh Lâm – Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt 

Trong kỷ nguyên số, đặc biệt là trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư (CMCN 4.0), công nghệ không đơn thuần là một công cụ hỗ trợ mà đã trở 

thành nhân tố tác động mạnh mẽ đến quản trị ngân hàng thương mại. Các sản phẩm 

của cuộc CMCN 4.0 làm thay đổi toàn diện, từ bản chất đến hình thức của hoạt động 

kinh doanh ngân hàng, đặt ra nhiều yêu cầu mới, thách thức mới cho công tác quản trị. 

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, CMCN 4.0, mobil banking 

1. Xu Thế Tất Yếu 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, của công nghệ không dây và 

các thiết bị cầm tay thông minh, khái niệm ngân hàng điện tử đang ngày càng thịnh 

hành. Ngân hàng điện tử là sản phẩm tiêu biểu nhất trong nhiều ứng dụng công nghệ 

hiện đại của ngân hàng, nó cho phép cung cấp các dịch vụ ngân hàng một cách trực tiếp 

đến tận tay mọi đối tượng khách hàng; mang lại nhiều thuận tiện cho người sử dụng, 

cũng như giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch. 

Nói một cách dễ hiểu là thay vì phải đến ngân hàng giao dịch trực tiếp, thì ngày nay 

khách hàng có thể thông qua các kênh giao dịch trực tuyến từ xa chẳng hạn như mạng 

internet, điện thoại di động… để thực hiện giao dịch mọi lúc mọi nơi với ngân hàng. 

Chỉ với một vài thao tác đơn giản, khách hàng có thể vấn tin số dư, thanh toán hoá đơn 

điện, nước, cước điện thoại/internet, mua vé máy bay… và ngân hàng sẽ thay mặt khách 

hàng làm nốt những phần việc còn lại với nhà cung cấp. 

Về phía ngân hàng, ngân hàng điện tử cho phép giảm thiểu tối đa chi phí hoạt 

động, có thể nhanh chóng phát triển dịch vụ mới và đưa tới khách hàng nhanh nhất, có 

thể chiếm lĩnh và mở rộng thị trường nhanh chóng với chi phí hợp lý, cung cấp các dịch 

vụ cho khách hàng ở vùng xa xôi, nghèo khó… 

Thực tế đã cho thấy xu hướng sử dụng các dịch vụ điện tử của ngân hàng, đặc biệt qua 

các kênh thông qua mạng Internet hay điện thoại di động thông minh ngày càng phổ 

biến. Ngân hàng điện tử thực sự đã và tiếp tục là xu hướng phát triển không thể đảo 

ngược. 

Với dân số hơn 90 triệu người, cơ cấu dân số trẻ, đặc biệt tỷ lệ người dùng 

internet lên tới 34% với khoảng 30,8 triệu người sử dụng (cao hơn mức trung bình của 
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thế giới là 33%), mức sống ngày càng được nâng cao, Việt Nam được đánh giá là một 

thị trường đầy tiềm năng để phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Thấu hiểu điều này, các ngân hàng tại Việt Nam cũng đang trong cuộc “chạy 

đua” quyết liệt nhằm chiếm lĩnh thị phần về phía mình. Theo nghiên cứu của IDG 

(International Data Group) và BIU (Business Intelligence Unit) tại thời điểm quý 

3/2019, số lượng người sử dụng dịch vụ Internet banking tăng 35% so với năm 2018; 

40 ngân hàng cho rằng họ có các dịch vụ internet banking và số lượng các ngân hàng 

tuyên bố cung cấp dịch vụ mobile banking cũng tăng lên đến 18 ngân hàng. 

Trong cuộc CMCN 4.0, các ngân hàng thương mại chịu sự tác động trực tiếp của 

các công nghệ nền tảng lên hoạt động kinh doanh và quản trị, đòi hỏi phải thay đổi mô 

hình, phương thức hoạt động và sản phẩm để phát triển bền vững. Với các nền tảng 

công nghệ thông minh, tự động hoá, có tính tích hợp cao, kết nối mở, linh hoạt của cuộc 

CMCN 4.0 và sự ra đời của điện thoại thông minh đã, đang và sẽ làm thay đổi hoàn 

toàn cách con người giao tiếp và tương tác, thay đổi hành vi và nhu cầu khách hàng, do 

vậy, thay đổi hoàn toàn kênh phân phối và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng - tài chính 

truyền thống. Các biến đổi rõ rệt nhất bao gồm: 

Thứ nhất, CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi hoàn toàn về kênh phân phối và các sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính truyền thống: trong thương mại và thanh toán điện 

tử, các giao dịch thông qua ví điện tử, thẻ ghi nợ của doanh nghiệp, qua điện thoại di 

động sẽ làm giảm sút mạnh việc giao dịch trực tiếp qua tài khoản ngân hàng, qua thẻ 

thanh toán, séc. Dần dần, các tài khoản ngân hàng chỉ còn sử dụng để chuyển tiền, nạp 

tiền, rút tiền mặt và đóng vai trò lưu trữ giá trị tiền trên điện thoại di động, trở thành 

một tiện ích trong thế giới công nghệ. Bằng các kênh bán hàng qua Internet, Mobile 

Banking, Mobile Apps (ứng dụng di động), Social Media (mạng xã hội), ngân hàng số 

và giao dịch không giấy tờ sẽ là xu thế phát triển mạnh. Tuy nhiên, với các kênh bán 

hàng này, ngân hàng sẽ không kiểm soát, hiển thị được luồng tiền của khách hàng đi 

vào các mạng xã hội hay các giao dịch qua ví điện tử... Điều này ngăn cản các ngân 

hàng thương mại trong việc thu thập dữ liệu, phân tích khách hàng để quyết định chiến 

lược phát triển, kế hoạch kinh doanh. 

Thứ hai, CMCN 4.0 làm thay đổi cấu trúc tổ chức bộ máy của ngân hàng 

thương mại: với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số trên các thiết bị di động, máy 

tính cá nhân, khách hàng sẽ có nhu cầu ngày càng cao về giao dịch điện tử, tức thời 

ngay trên điện thoại di động, máy tính cá nhân để đảm bảo tính hiệu quả về thời gian, 
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độ chính xác; số lượng giao dịch trực tiếp với cán bộ ngân hàng tại các chi nhánh, phòng 

giao dịch sẽ giảm mạnh, không chỉ các giao dịch thanh toán mà cả các sản phẩm truyền 

thống khác như tiền gửi tiết kiệm, hoạt động tín dụng... cũng sẽ thực hiện bằng phương 

thức điện tử trên điện thoại di động. Thậm chí, trí tuệ nhân tạo và giọng nói cảm xúc sẽ 

trở thành người tư vấn dịch vụ ngân hàng thông minh kết nối với tài khoản thông minh. 

Do vậy, sự tồn tại của các chi nhánh, phòng giao dịch truyền thống của ngân hàng bị 

đe dọa, có thể không biến mất nhưng sự giảm sút mạnh về số lượng là xu thế tất yếu. 

Thứ ba, về nghiên cứu và xây dựng mối quan hệ với khách hàng: hành vi của 

khách hàng chuyển dần sang thanh toán di động và kỹ thuật số trên toàn cầu. Việc kết 

nối, xây dựng mối quan hệ với khách hàng hay việc tìm hiểu, phân tích khách hàng theo 

phương pháp truyền thống trở nên khó khăn. Vì vậy, các ngân hàng thương mại sẽ phải 

xây dựng các tiện ích ngân hàng nhân tạo thông minh, ngân hàng cảm xúc, trong đó, 

các thiết bị thông minh sẽ giúp thu thập thông tin, dữ liệu và nghiên cứu về hành vi, 

tâm lý để tìm hiểu nhu cầu tài chính của người tiêu dùng. Để thực hiện được điều này, 

các ngân hàng cần có sự "bắt tay" chặt chẽ với các công ty Fintech, các mạng xã hội để 

có nguồn dữ liệu toàn diện về khách hàng. 

2. Thách Thức Đối Với Các Nhà Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại  

Những công nghệ đột phá từ cuộc CMCN 4.0 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các 

ngân hàng thương mại phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, sáng tạo, mở ra nguồn 

doanh thu mới. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các công nghệ mới trong công tác quản trị 

cũng giúp các ngân hàng có thể thu thập, xử lý, phân tích các nguồn dữ liệu lớn phục 

vụ công tác điều hành, nhằm tiết giảm chi phí vận hành, nâng cao lợi nhuận và hiệu quả 

kinh doanh. Bên cạnh đó, cuộc CMCN 4.0 cũng đánh dấu sự ra đời và phát triển lớn 

mạnh của các công ty Fintech, bao gồm (i) Các nhà phát triển công nghệ cung cấp nền 

tảng số (mạng xã hội, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, điện thoại thông 

minh và dịch vụ di động) và (ii) Các công ty khởi nghiệp dịch vụ tài chính cung cấp các 

sản phẩm, dịch vụ trong các mảng thanh toán, quản lý tài sản, cho vay, huy động vốn 

từ cộng đồng, thị trường vốn và các công ty bảo hiểm. Tại Việt Nam, số lượng các công 

ty Fintech đã tăng gần gấp bốn lần, từ khoảng 40 công ty vào cuối năm 2019 lên đến 

gần 150 công ty ở thời điểm hiện tại và tập trung chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng (bao 

gồm hoạt động thanh toán, các ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực ngân hàng, chấm điểm 

tín dụng…). Hiện nay, các công ty Fintech tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thanh 

toán chiếm tỷ trọng lớn, với 31 tổ chức trung gian thanh toán đã được cấp giấy phép và 
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đang hoạt động; lĩnh vực P2P Lending với số lượng khoảng 40 công ty; những công ty 

Fintech khác phát triển các giải pháp để hỗ trợ hoạt động của ngân hàng mà không trực 

tiếp cung ứng dịch vụ tới khách hàng sử dụng cuối cùng. Giá trị giao dịch của Fintech 

tại Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng lên 4,4 tỷ USD trong năm 2019 và dự 

kiến sẽ đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2020 (theo báo cáo của Công ty tư vấn Solidiance). 

Theo nhận định và đánh giá của các chuyên gia nước ngoài, Việt Nam là quốc gia có 

nhiều điều kiện thuận lợi và tiềm năng cho sự phát triển của lĩnh vực Fintech dựa trên 

lợi thế so sánh về quy mô dân số; tỷ lệ người dân tiếp cận điện thoại di động ở mức cao; 

số lượng người sử dụng Internet phát triển nhanh và sự am hiểu lĩnh vực công nghệ 

thông tin... Tuy nhiên, tất cả những điều này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ 

đối với các nhà quản trị ngân hàng thương mại. Cụ thể:  

Thách thức trong phát triển các kênh phân phối mới, các sản phẩm dịch vụ 

ngân hàng hiện đại, mang tính tích hợp cao: người tiêu dùng hiện đang sống trong 

một thế giới siêu kết nối toàn cầu với mạng xã hội, ứng dụng di động, Internet và các 

công nghệ số hoá khác. Họ có nhiều lựa chọn và tiếp cận dễ dàng hơn với các kênh 

phân phối dịch vụ, vì vậy, các ngân hàng cần phải nghiên cứu, nắm bắt xu hướng và 

hợp tác với các công ty Fintech để lựa chọn các kênh phân phối phù hợp nhằm tối đa 

hoá trải nghiệm khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. Xu hướng hiện nay của 

ngân hàng là triển khai mô hình hợp kênh (Omni-Channel) để đồng nhất trải nghiệm 

của khách hàng trên tất cả các kênh phân phối, ứng dụng các kênh phân phối mới như 

trợ lý ảo/Chatbox, ATM đa năng thế hệ mới, chi nhánh ảo trên mạng xã hội... 

Thách thức trong việc đầu tư vào các nền tảng công nghệ: về cơ bản, các ngân 

hàng đã có trình độ công nghệ tiên tiến, tuy nhiên, để triển khai được các sản phẩm, 

dịch vụ và công nghệ trong cuộc CMCN 4.0, các ngân hàng thương mại phải đầu tư, 

phát triển các nền tảng công nghệ mới, đặc biệt là giải pháp tích hợp với hệ thống 

corebanking hiện tại. Việc đầu tư vào các công nghệ mới sẽ gặp các thách thức như: (i) 

Chi phí đầu tư ban đầu rất cao, đòi hỏi phải có nguồn lực tài chính đủ mạnh; (ii) Hệ 

thống ngân hàng lõi hiện tại đang là rào cản lớn đối với việc đổi mới công nghệ. Có 

những hệ thống ngân hàng lõi có cấu trúc không linh hoạt, hoạt động nguyên khối sẽ 

đòi hỏi đầu tư nhiều về tài chính, nhân lực, thời gian trong việc chỉnh sửa hoặc tích hợp 

với các nền tảng công nghệ số; (iii) Yêu cầu về nguồn nhân lực công nghệ trình độ cao 

để phát triển, triển khai, vận hành và kiểm soát hệ thống. 
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Thách thức trong tái cấu trúc tổ chức bộ máy ngân hàng: các ngân hàng phải 

thực hiện cấu trúc lại mạng lưới các chi nhánh và hệ thống phòng/ban tại trụ sở chính, 

các đơn vị trực thuộc. Các chi nhánh có xu hướng giảm số lượng tại các khu vực thành 

thị nơi các thiết bị công nghệ (điện thoại, máy tính, Internet...) được phủ sóng rộng 

khắp; chỉ duy trì tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh việc cấu trúc lại mạng 

lưới về mặt số lượng chi nhánh, phòng giao dịch; các ngân hàng còn phải đổi mới cơ 

chế hoạt động của các chi nhánh này. Đối với các phòng/ban chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc tại trụ sở chính có xu hướng cấu trúc lại theo lĩnh vực chuyên môn, trong đó, thu 

hẹp nhóm chuyên môn theo phương pháp truyền thống như: tư vấn khách hàng, giao 

dịch thanh toán, lưu trữ hồ sơ...; phát triển mở rộng các nhóm chuyên môn sâu về: công 

nghệ thông tin, phân tích dữ liệu khách hàng, kiểm soát hệ thống... 

Thách thức về nguồn nhân lực: việc chuyển đổi hoạt động trên cơ sở nền tảng 

công nghệ 4.0 sẽ làm thay đổi hoàn toàn về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của 

các ngân hàng thương mại. Trong đó, nhu cầu về cán bộ nghiệp vụ ngân hàng truyền 

thống sẽ giảm xuống, đặc biệt là nhân lực thực hiện các thao tác thủ công, có tính lặp 

đi lặp lại; nhân lực có trình độ sơ cấp như giao dịch viên, kế toán viên, cán bộ làm hồ 

sơ tín dụng, chuyên viên tư vấn... Thay vào đó, nhu cầu về nguồn nhân lực công nghệ 

chất lượng cao như: lập trình viên, phân tích dữ liệu, quản trị hệ thống, 

quản trị rủi ro, chuyên viên pháp lý... sẽ ngày càng cao. Việc thay đổi cấu trúc nguồn 

nhân lực sẽ kéo theo nhiều yêu cầu mới về chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, sử dụng, 

đào tạo và đào tạo lại... của ngân hàng. 

Thách thức trong vấn đề bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn giao dịch của 

khách hàng trong môi trường mạng: việc thực hiện giao dịch ngân hàng thông qua hệ 

thống mạng xã hội, các thiết bị thông minh và sự phát triển của các sản phẩm tài chính 

xuyên biên giới, tương tác theo thời gian thực đã tạo ra những rủi ro lớn cho ngân hàng. 

Công nghệ số làm gia tăng những lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho tội phạm công 

nghệ cao, tin tặc hoạt động mạnh và xuyên biên giới. Các tội phạm công nghệ cao có 

thể tấn công làm tê liệt hoạt động của ngân hàng, đánh cắp tiền từ tài khoản khách hàng. 

Do vậy, việc nhận diện các nguy cơ và có cơ chế bảo mật để phòng ngừa, ngăn chặn 

các vụ tấn công của tội phạm công nghệ, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng là một 

thách thức rất lớn cho các nhà quản trị hiện nay. 

Thách thức về quản trị thay đổi và rủi ro trong quá trình chuyển đổi công 

nghệ và hoạt động ngân hàng: việc theo đuổi xu hướng phát triển chung trong cuộc 



 213 

CMCN 4.0 sẽ kéo theo sự thay đổi gần như toàn diện trong hoạt động ngân hàng. Quá 

trình thay đổi có thể tạo ra những cú sốc và tác động bất lợi đến hoạt động kinh doanh 

ngân hàng. Bên cạnh đó, khi triển khai ngân hàng số sẽ phát sinh nhiều rủi ro về  chiến 

lược, pháp lý, công nghệ, tài chính và gian lận; trong số đó, rủi ro về công nghệ (sự cố 

hoạt động và lỗ hổng công nghệ) là lớn nhất. Do vậy, việc kiểm soát và quản trị quá 

trình thay đổi và rủi ro từ chiến lược và hoạt động kinh doanh đến tổ chức, con người... 

là một bài toán khó dành cho các nhà quản trị ngân hàng. 

Thách thức từ phía hành lang pháp lý của nhà nước: các công nghệ trong 

CMCN 4.0 phát triển quá nhanh, khiến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam thực sự 

lúng túng trong việc thiết kế khung khổ pháp lý, đặt ra yêu cầu mới cho chính phủ trong 

việc thiết kế các khuôn khổ chính sách mới để quản lý, giám sát những yếu tố mới của 

khu vực tài chính ngân hàng, như: tiền thuật toán (crypto currency), tiền điện tử (e-

money), các công ty Fintech... Việc chậm đổi mới hoặc thiếu hành lang pháp lý đồng 

bộ về ngân hàng số từ phía các cơ quan quản lý nhà nước có thể ngăn cản, làm chậm 

quá trình đổi mới của ngân hàng thương mại trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 để tạo 

ra các sản phẩm mới.  

Thách thức từ các công ty Fintech: sự phát triển mạnh mẽ của các công ty 

Fintech là mối đe dọa và thách thức lớn đối với hoạt động của mô hình ngân hàng 

thương mại truyền thống. Fintech hiện nay đã cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng và tài 

chính cho người tiêu dùng, bao gồm: dịch vụ thanh toán, quản lý tài sản, gọi vốn từ 

cộng đồng, cho vay, thị trường tài chính và dịch vụ bảo hiểm. Đối với dịch vụ thanh 

toán, cùng với sự phát triển các mạng xã hội, các công ty Fintech đã phát triển các dịch 

vụ thanh toán mới như: ví di động, thanh toán không tiếp xúc, thanh toán ngang hàng 

P2P, thanh toán ngay lập tức và giải pháp tiền số. Các dịch vụ này cải thiện trải nghiệm 

của khách hàng với thanh toán xuyên suốt về tốc độ, tính tiện lợi và khả năng truy cập 

đa kênh. Tại Việt Nam, số lượng giao dịch tài chính từ kênh Internet và điện thoại di 

động ngày càng tăng mạnh. Có thể thấy các dịch vụ của Fintech đang dần chiếm lĩnh 

thị phần của các ngân hàng truyền thống. 

Thách thức yếu tố xã hội, thói quen sử dụng tiền mặt cũng đang là một trở 

ngại lớn: Những năm gần đây, tỷ trọng tiền mặt được sử dụng trong thanh toán so với 

tổng phương tiện thanh toán hàng năm tuy đã giảm nhưng còn ở mức khá cao so với 

thế giới. Thói quen giao dịch, mua bán hàng hóa dịch vụ qua mạng chưa được phổ dụng. 
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Thách thức về số vốn đầu tư ban đầu:  đòi hỏi phải đầu tư một lượng vốn ban 

đầu khá lớn, chưa kể tới các chi phí cho hệ thống dự phòng, chi phí bảo trì, duy trì và 

phát triển hệ thống, đổi mới công nghệ sau này. Ngoài ra các NHTM còn phải có một 

đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có trình độ để quản trị, vận hành hệ thống 24/24. Trong 

khi đó các khách hàng tại Việt Nam chưa quen với việc sử dụng thì phải trả phí – đây 

là bài toán chi phí – hiệu quả mà không phải NHTM nào cũng sẵn sàng giải. 

Thách thức tính liên kết hệ thống giữa các NHTM: Mặc dù mạng lưới 

ATM/POS, số lượng tài khoản, thẻ thanh toán của các NHTM Việt Nam đã tăng khá 

ấn tượng trong những năm qua, nhưng trên thực tế, các giao dịch qua ATM chủ yếu là 

giao dịch rút tiền mặt. Với mạng lưới khá lớn các điểm chấp nhận thẻ POS nhưng thanh 

toán tiền dịch vụ qua máy POS còn khá hạn chế vì hệ thống thẻ của các ngân hàng hiện 

nay chưa được kết nối đồng bộ, dẫn đến có ít tiện ích cho thẻ nội địa của các ngân hàng. 

3. Giải Pháp Để Phát Triển Bền Vững 

Việc ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 vào hoạt động ngân hàng là một xu 

thế và yêu cầu tất yếu nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng 

trong kỷ nguyên số; nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các ngân 

hàng thương mại; đảm bảo sự phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế. Để 

thực hiện được các mục tiêu này, các nhà quản trị ngân hàng thương mại cần nghiên 

cứu, triển khai một số giải pháp sau đây: 

Một là, cần xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng số tại đơn vị theo hướng: 

công nghệ đi trước nghiệp vụ ngân hàng, trong đó xác định rõ mô hình ngân hàng số 

hướng đến, lộ trình và các điều kiện, nguồn lực để đầu tư công nghệ và thay đổi loại 

hình kinh doanh; phương thức quản trị thay đổi khi chuyển mình từ mô hình ngân hàng 

truyền thống thành mô hình ngân hàng thông minh. 

Hai là, lựa chọn nền tảng công nghệ cần phát triển phù hợp với chiến lược phát 

triển của từng ngân hàng. Do giới hạn về điều kiện tài chính, nhân lực, thời gian, các 

ngân hàng thương mại không thể triển khai áp dụng đồng thời tất cả các công nghệ mới. 

Căn cứ vào chiến lược phát triển và mô hình ngân hàng số dự kiến xây dựng, nhà quản 

trị ngân hàng cần lựa chọn một số nền tảng công nghệ cần thiết và phù hợp trong từng 

giai đoạn phát triển.  

Ba là, thông qua tuyển dụng, chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực 

chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ công nghệ thông tin và kiểm soát 

hệ thống. Đối với nguồn nhân lực truyền thống, cần có sự sàng lọc, sắp xếp lại, đào tạo, 
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đào tạo lại, để đáp ứng yêu cầu triển khai, vận hành và kiểm soát hoạt động của ngân 

hàng số. 

 Trong xu thế hội nhập và tự do hóa tài chính, Dịch vụ Ngân hàng điện tử có thể 

nói mở ra nhiều triển vọng nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Do đó, để đi đến 

thành công đòi hỏi phải có chiến, sách lược và bước đi phù hợp. Mặc dù cho đến hiện 

nay, hệ thống ngân hàng thế giới đã trải qua nhiều kinh nghiệm và có thể tổng kết được 

những thành công nhất định trong lĩnh vực này, khẳng định xu thế tất yếu cho sự phát 

triển của NHĐT trong thế kỷ XXI. Song, ở Việt Nam với sự non trẻ và mới mẻ của dịch 

vụ này thì một điều chắc chắn rằng thành công sẽ chỉ đến với ai có tầm nhìn chiến lược, 

đủ bản lĩnh và tự tin, nắm bắt thời cơ đi trước, đón đầu, tiếp thu kinh nghiệm để xây 

dựng một hệ thống hiệu quả và phù hợp cho chính mình. 
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22. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA 

NHÂN VIÊN NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ThS, NCS Võ Thị Ngọc Liên, Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt: 

Nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng trong các quyết định chiến lược của 

tổ chức. Các nghiên cứu tài chính cũng chỉ ra rằng sự gia tăng giá trị thị trường cho 

doanh nghiệp được quyết định bởi tài sản vô hình, bao gồm cả tài sản liên quan đến 

con người” (Boudreau & Ramstad, 2007). Sự thành công của công ty có liên quan trực 

tiếp đến sự hài lòng của nhân viên, việc có được các nhân viên tài năng quyết định trực 

tiếp đến sự thành công của công ty, (Swaroopa & Sudhir). Nghiên cứu được thực hiện 

trong ngành ngân hàng với tổng số 237 nhân viên tham gia khảo sát. Kết quả cho thấy 

các yếu tố là Thu nhập, Lãnh đạo, đồng nghiệp, phúc lợi có tác động tích cực đến sự 

hài lòng của nhân viên. Các yếu tố là Bản chất công việc và Cơ hội đào tạo, thăng tiến 

không có tác động đến sự hài lòng của nhân viên ngành ngân hàng. Nghiên cứu cũng 

đề xuất một số hàm ý quản trị tương ứng.  

Từ khoá: sự hài lòng của nhân viên, ngành ngân hàng.  

1. Giới thiệu: 

Nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng trong các quyết định chiến lược của 

tổ chức. Các nghiên cứu tài chính cũng chỉ ra rằng sự gia tăng giá trị thị trường cho 

doanh nghiệp được quyết định bởi tài sản vô hình, bao gồm cả tài sản liên quan đến con 

người (Boudreau & Ramstad, 2007). Tức là, hơn tất cả mọi yếu tố, yếu tố nhân lực đóng 

vai trò cực kỳ quan trọng trong mỗi tổ chức. 

Nghiên cứu của Allen & Wilburn (2002), sự hài lòng của nhân viên ảnh hưởng 

đến năng suất lao động, sự vắng mặt không lý do và quyết định gắn bó của nhân viên. 

Nghiên cứu của John Wang (2012) chỉ ra rằng những doanh nghiệp có được sự hài lòng 

nhân viên ở mức độ cao có thể giảm tỷ lệ thôi việc xuống 50% so với mức trung bình, 

gia tăng sự hài lòng của khách hàng lên trung bình 95%, giảm 12% chi phí lao động, 

nâng mức thu nhập trước thuế lên trung bình 4%. Lợi nhuận và sự phát triển của công 

ty ảnh hưởng trực tiếp bởi sự trung thành của khách hàng. Hay nói cách khác, sự hài 

lòng của nhân viên càng cao thì công ty sẽ có được lợi nhuận và sự phát triển như mong 

đợi.  

Khác với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ truyền tải giá trị dịch vụ 

đến khách hàng thông qua các nhân viên của mình, và đây là nguồn lực mang tính đặc 

trưng riêng của tổ chức. Các doanh nghiệp đối thủ có thể cạnh tranh và đầu tư về công 

nghệ, cơ sở vật chất giống nhau nhưng không thể sao chép nguồn lực con người, vốn 
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có tính độc nhất. Do đó, vai trò của nhân viên đặc biệt quan trọng đối với các doanh 

nghiệp dịch vụ. Chính vì vậy, duy trì sự hài lòng của nhân viên đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng đối với kết quả hoạt động công các công ty dịch vụ.  

Ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với bất kỳ một nền kinh tế nào khi 

đảm nhiệm vai trò điều phối và quản lý nguồn lực tài chính của một đất nước. Với đặc 

thù là một ngành nghề trọng về con người nên các vấn đề về nguồn nhân lực đóng vai 

trò quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Do đó, câu hỏi được đặt ra là làm 

sao để nâng cao sự hài lòng của nhân viên trong ngành ngân hàng? Vì vậy, rất cần thiết 

thực hiện nghiên cứu các yếu tố nào ảnh hướng đến sự hài lòng của nhân viên ngành 

ngân hàng để từ đó có thể đề ra các phương án cải thiện và nâng cao sự hài lòng của 

nhân viên nhằm có được đội ngũ nhân sự làm việc có hiệu quả cao, mang lại sự thành 

công cho các ngân hàng.  

2. Cơ sở lý thuyết: 

Nguồn nhân lực của một tổ chức được hình thành trên cơ sở các cá nhân có vai 

trò khác nhau và được liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất định. Nguồn nhân 

lực khác với các nguồn lực khác của doanh nghiệp do chính bản chất của con người. 

Họ có thể đánh giá và đặt câu hỏi đối với hoạt động của các cán bộ quản lý, hành vi của 

họ có thể thay đổi phụ thuộc vào chính bản thân họ hoặc sự tác động của môi trường 

xung quanh. Do đó quản trị nguồn nhân lực khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với 

quản trị các yếu tố khác của quá trình sản xuất kinh doanh. 

Quản trị nguồn nhân lực nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các 

tổ chức ở tầm vi mô và có hai mục tiêu cơ bản là sử dụng hiệu quà nguồn lực để gia 

tăng hiệu quả cho tổ chức đồng thời tạo điều kiện cho phát triển tối đa năng lực của 

nhân viên. Tóm lại thì “quản trị nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và 

hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì con người của một tổ 

chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên.” (Trần Kim Dung, 

2015) 

Theo Morse (1997), sự hài lòng phụ thuộc vào mong muốn của một cá nhân và 

những gì người đó đạt được. Sự hài lòng của nhân viên là thước đo đo lường việc nhân 

viên cảm thấy hạnh phúc như thế nào với công việc và môi trường làm việc. Rất nhiều 

nghiên cứu chỉ ra rằng sự hài lòng của nhân viên là một trong những nhân tố ảnh hưởng 

đến động lực làm việc, thành quả đạt được và trạng thái tinh thần tích cực tại nơi làm 

việc”, (Field, 2016). Cranny, Smith & Stone (1992) định nghĩa sự hài lòng của nhân 
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viên như cách thức nhân viên phản ứng lại sự khác biệt trong mong muốn và thực tế 

đạt được. Sự hài lòng của nhân viên là thuật ngữ bao hàm nhiều khác niệm, nó liên quan 

đến sự hài lòng về công việc, sự hài lòng chung về chính sách công ty, môi trường làm 

việc và nhiều yếu tố khác nữa. 

Có nhiều cách định nghĩa về sự hài lòng của nhân viên nhưng chung quy lại sự 

hài lòng của nhân viên là tổng hợp những cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực của nhân viên 

đối với công việc và các vấn đề liên quan đến công việc, là sự khác biệt giữa kỳ vọng 

và thực tế công việc. 

Khi nghiên cứu về sự hài lòng của nhân viên, các lý thuyết về sự công bằng của 

Adam (1963), thuyết 2 nhân tố của Herzberg (1974), học thuyết kỳ vọng của Victor 

Vroom (1964) có thể dùng để làm rõ về sự hài lòng của nhân viên trong công việc. Vận 

dụng các học thuyết trên, các học giả khác cũng tiếp tục triển khai phát triển những mô 

hình để đo lường sự hài lòng. Nổi bật trong số đó là nghiên cứu của Smith và ctg (1969) 

với mô hình đo lường chỉ số mô tả công việc JDI bao gồm 5 yếu tố đánh giá đến sự hài 

lòng của công việc là bản chất công việc, lãnh đạo, thu nhập, cơ hội đào tạo và thăng 

tiến, đồng nghiệp. Kerr (1995) cho rằng mô hình này có cơ sở và đáng tin cậy và có thể 

sử dụng để đo lường mức độ hài lòng của nhân viên.  

Bên cạnh đó là Bảng khảo sát về sự hài lòng công việc JSS của Spector (1997) 

với 9 yếu tố là: thu nhập, cơ hội thăng tiến, sự giám sát, phúc lợi, phần thưởng, môi 

trường làm việc, đồng nghiệp, bản chất công việc, công tác truyền thông.  

Các nghiên cứu gần đây là nghiên cứu Singh và ctg., (2013) về sự hài lòng của 

nhân viên và ảnh hưởng của sự hài lòng đến kết quả làm việc cũng chỉ ra 9 yếu tố về sự 

hài lòng của nhân viên. 9 yếu tố này bao gồm: lương thưởng và phúc lợi, cảm giác an 

toàn, môi trường làm việc, môi trường làm việc, lãnh đạo, thăng tiến và phát triển nghề 

nghiệp, phong cách làm việc, nhóm làm việc, các yếu tố cá nhân, các yếu tố khác.  

Ở Việt Nam, các nghiên cứu nổi bật về sự hài lòng của nhân viên được phát triển 

bởi Trần Kim Dung (2005). Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên dựa trên mô 

hình JDI của Smith và cộng sự (1969). Tuy nhiên, tác giả Trần Kim Dung bổ sung thêm 

2 yếu tố: Phúc lợi và Môi trường làm việc để đo lường mức độ hài lòng của nhân viên, 

ngoài ra một số biến bị loại bỏ do không có tầm quan trọng cao hoặc có nhiều câu hỏi 

mang nhiều nội dung nhằm giảm bớt số lượng câu hỏi. Nghiên cứu của Trần Kim Dung 

đã kiểm định thang đo JDI trong điều kiện Việt Nam, bổ sung thêm một thành phần là 
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hài lòng với Phúc lợi tạo thành thang đo AJDI đo lường sự hài lòng của nhân viên đối 

với công việc ở Việt Nam.  

Dựa trên lược khảo các nghiên cứu nổi bật trong nghiên cứu sự hài lòng của nhân 

viên, nghiên cứu này đề xuất 6 yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên ngành 

ngân hàng bao gồm: 5 yếu tố bao gồm: Bản chất công việc, Cơ hội đào tạo và Thăng 

tiến, Lãnh đạo, Đồng nghiệp, Thu nhập dựa trên nền tảng mô hình JDI – mô hình được 

đánh giá là hiệu quả nhất và được khuyên dùng khi khảo sát sự hài lòng của nhân viên. 

Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu về sự hài lòng của nhân viên dựa trên nền tảng JDI – 

chỉ trong vòng 20 năm cuối thế kỷ 20 nhưng JDI được sử dụng trong hơn 600 nghiên 

cứu được xuất bản (Trần Kim Dung, 2005) 

Ngoài ra nghiên cứu bổ sung thêm yếu tố Phúc lợi vào mô hình nghiên cứu vì 

đây được xem là một yếu tố có tác động đáng kể đến sự hài lòng của nhân viên và từng 

được sử dụng trong các nghiên cứu của: Spector (1997), Trần Kim Dung (2005), Alam 

Sageer (2012), Jintenda Kumar Singh (2013).  

Do đó, mô hình nghiên cứu đề xuất như sau: 

 

Hình 1.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Các giả thuyết nghiên cứu: 

H1: Bản chất công việc tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên 

H2: Cơ hội đào tạo và Thăng tiến tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên 

H3: Lãnh đạo tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên  

H4: Đồng nghiệp tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên  

H5: Thu nhập ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của nhân viên  
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H6: Phúc lợi tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên  

3. Phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 giai đoạn là nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu 

chính thức. Nghiên cứu sơ bộ với kỹ thuật phỏng vấn sâu các nhân viên đang làm việc 

trong lĩnh vực ngân hàng với mục đích hiệu chỉnh phiếu kháo sát về mặt ngữ nghĩa và 

điều chỉnh các thang đo trong phiếu khảo sát. Phiếu khảo sát nháp sau đó được tiến 

hành khảo sát thử 30 nhân viên. Nghiên cứu chính thức được thực hiện định lượng với 

phương pháp khảo sát bằng phiếu khảo sát có cấu trúc với 38 biến bằng phương pháp 

lấy mẫu thuận tiện bởi vì sự hạn chế trong xây dựng khung mẫu. Số lượng mẫu là 237 

đảm bảo về kích thước mẫu tối thiếu khi tiến hành phân tích EFA. Nghiên cứu sử dụng 

phân tích SEM là kỹ thuật có những ưu điểm vượt trội hơn so với phân tích hồi quy 

tuyến tính do có thể phân tích sâu hơn từng đường dẫn nhằm giải thích tốt hơn mô hinh 

nghiên cứu.  

4. Kết quả nghiên cứu: 

Toàn bộ 237 phiếu được tiến hành mã hóa và nhập vào phần mềm SPSS, sau đó sử 

dụng AMOS để kiểm định thang đo và giả thuyết nghiên cứu. Bảng 1.1 thể hiện kết quả 

thống kê mô tả mẫu nghiên cứu: 

Bảng 1.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 

 Tần số Tỷ lệ 

Giới tính 

- Nam 128 54% 

- Nữ 109 46% 

Độ tuổi 

- 18 – 25 108 45.6% 

- 26 – 34 105 44.3% 

- 35 – 44 24 10.1% 

- Trên 45 tuổi 0 0% 

Trình độ 

- THPT 9 3.8% 

- Trung cấp 28 11.8% 

- Cao đẳng 66 27.8% 

- Đại học 133 56.1% 
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- Sau đại học 1 0.4% 

Thu nhập bình quân/tháng 

- ≤  triệu 9 3.8% 

- 5 - ≤ 10 triệu 83 35% 

- 10 - ≤ 15 triệu 124 52.3% 

- ≥ 15 triệu 21 8.9% 

Vị trí làm việc 

- Nhân viên 203 85.7% 

- Trưởng nhóm 25 10.5% 

- Trưởng phòng 9 3.8% 

Ngân hàng 

- Nhà nước 53 22.4% 

- Thương mại cổ phần 179 75.5% 

- Nước ngoài 5 2.1% 

Thời gian làm việc tại ngân hàng X 

- < 1 năm 67 28.3% 

- 1 - < 2 năm 92 38.8% 

- 2 - < 3 năm 50 21.1% 

- ≥ 3 năm 28 11.8% 

Phân tích nhân tố khám phá EFA với phương pháp trích Principal Axis Factoring 

(PAF) và phép quay Promax nhằm mục đích loại bỏ sơ bộ các biến rác, không nhằm 

mục đích kiểm định thang đo theo các tiêu chuẩn định lượng. Sau khi loại bỏ 5 biến ra 

khỏi thang đo, đại lượng Bartlett có giá trị Sig.=0.000, chỉ số KMO = 0.875 cho thấy 

các biến không tương quan trong tổng thể và thích hợp với phân tích nhân tố. Hình 1.2 

thể hiện kết quả phân tích CFA. Các chỉ số đánh giá độ phù hợp của mô hình đều đạt 

yêu cầu: Chi-square/df= 1.648 < 2, GFI= 0.901 > 0.9, TLI= 0.964 > 0.9, CFI= 0.971 > 

0.9, RMSAE= 0.052 < 0.08. Độ giá trị hội tụ của thang đo được xác định thông qua Hệ 

số tải của các biến và Phương sai trích trung bình (AVE) với hệ số tải của tất cả các 

biến đều lớn hơn 0.5 và nằm trong khoảng (0.719, 0.946), phương sai trích trung bình 

(AVE) lớn hơn 0.5 và nằm trong khoảng (0.680, 0.848). Độ tin cậy tổng hợp của thang 

đo nằm trong khoảng (0.864,0.935) cho thấy thang đo đạt độ giá trị tin cậy. Kết qủa 

phân tích CFA cũng cho thấy mô hình đo lường đạt độ giá trị và độ tin cậy theo yêu 
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cầu. Bên cạnh đó, kiểm định hệ số tương quan của các biến trong mô hình cũng cho 

thấy các thang đo đảm bảo được độ giá trị phân biệt.  

 

Hình 1.2 Kết quả phân tích mô hình đo lường CFA 

Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính cho thấy mô hình có độ phù hợp: Giá trị 

Chi-square= 276.919, df= 168, Chi-square/df= 1.648, GFI= 0.901, TLI= 0.964, CFI= 

0.971, RMSEA= 0.052. Hình 1.3 thể hiện kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến 

tính, kết quả cho thấy có 4 giả thuyết được ủng hộ và 2 giả thuyết bị bác bỏ là “Bản 

chất công việc tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên”, “Cơ hội đào tạo và 

thăng tiến tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên”. 

 

Hình 1.3 Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính. 
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5. Thảo luận 

Thu nhập tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên (p-value=***, Beta= 

0.589). Giả thuyết này được ủng hộ trong nghiên cứu với p-value= ***, Beta= 0.589, 

cho thấy Thu nhập tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của nhân viên với mức độ giải 

thích của thu nhập cho sự hài lòng là 58.9% (trong điều kiện các yếu tố khác không 

đổi). Kết quả nghiên cứu này cũng tương đồng với các nghiên cứu trước khi chỉ ra Thu 

nhập là một trong các yếu tố tác động mạnh mẽ nhất đến sự hài lòng của nhân viên. Đặc 

biệt trong bối cảnh Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với thu nhập bình quân 

hằng năm nằm trong nhóm trung bình thấp nên thu nhập để đảm bảo cuộc sống vẫn là 

một trong những yếu tố đầu tiên quan trọng với sự hài lòng của nhân viên. Bên cạnh 

đó, phần lớn mẫu nghiên cứu thu thập từ vị trí nhân viên mà nghiên cứu dễ tiếp cận là 

vị trí nhân viên giao dịch nên thu nhập là một trong những yếu tố quan trọng. Khi thu 

nhập cạnh tranh, rõ ràng và công bằng tác động mạnh đến sự hài lòng của nhân viên. 

Bên cạnh đó, Giả thuyết lãnh đạo tác động đến sự hài lòng của nhân viên được 

ủng hộ trong nghiên cứu với p-value= 0.007, Beta= 0.183. Lãnh đạo là yếu tố tác động 

mạnh thứ 2 đến sự hài lòng của nhân viên ngành ngân hàng. Có thể nói, ngân hàng là 

một ngành đặc thù với tỉ lệ nhân viên có trinh độ cao với hầu hết nhân viên có bằng cấp 

cao đẳng, đại học. Do đó, môi trường làm việc mà lãnh đạo đối xử công bằng giữa các 

nhân viên, tạo cơ hội phát triển cho tất cả cấp dưới của mình, quan tâm và hỗ trợ cấp 

dưới giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc, và coi trọng nhân viên sẽ tác động 

mạnh đến sự hài lòng và hiệu quả làm việc của nhân viên.   

Ngoài ra, giả thuyết đồng nghiệp tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên 

này được ủng hộ trong nghiên cứu với p-value= 0.002, Beta= 0.12. Mối quan hệ tốt đẹp 

nơi làm việc là một vấn đề được nhân viên quan tâm khi làm việc. Năng lực, thái độ, 

cách làm việc … của đồng nghiệp tác động đến sự hài lòng của nhân viên. Nếu mối 

quan hệ với đồng nghiệp không tốt, đồng nghiệp không đáng tin cậy và việc hợp tác 

trong việc không thuận lợi thì dễ dẫn đến việc nhân viên không hài lòng. Có thể nói, 

với văn hoá Á đông có tính tập thể cao thì mối quan hệ với đồng nghiệp được xem là 

một trong những yếu tố có tính ảnh hưởng cao đến sự hài lòng của nhân viên. Bên cạnh 

đó, giả thuyết phúc lợi tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên được ủng hộ 

trong nghiên cứu với p-value= 0.028, Beta= 0.109. Phúc lợi luôn được xem là “yếu tố 

then chốt giúp nhân viên cảm thấy muốn gắn kết lâu dài với công ty”. Khi mà nhân viên 
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hài lòng với chế độ phúc lợi của công ty sẽ cảm thấy muốn gắn bó lâu dài với công ty 

hơn 

Có 2 giả thuyết này không được ủng hộ trong nghiên cứu là Bản chất công việc 

tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên với p-value= 0.074, Beta= 0.135; Cơ 

hội đào tạo và thăng tiến tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên với p-value= 

0.136 và Beta= 0.074. Có thể nói, trong mẫu nghiên cứu chủ yếu khảo sát các nhân viên 

văn phòng với điều kiện làm việc đảm bảo an toàn, thoải mái nên bản chất công việc 

không tác động đến sự hài lòng của nhân viên. Đồng thời, có thể nói các ngân hàng là 

những tổ chức với số lượng nhân sự lớn và cơ cấu tổ chức rõ ràng nên cơ cấu tổ chức 

có phần ít linh động và các cơ hội thăng tiến vượt bậc ít hơn so với các tổ chức khác. 

Chính vì vậy, 2 giả thuyết này không được ủng hộ trong nghiên cứu này.  

6. Kết luận và hàm ý quản trị: 

6.1 Kết luận: 

Nhìn chung, nghiên cứu được thực hiện với các mục tiêu được đặt ra là 

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại côn gty 

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến sự hài lòng của nhân viên 

Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên các nghiên cứu của tác giả Trần 

Kim Dung (2005), mô hình chỉ số mô tả công việc JDI – Smith và ctg., (1969), Bảng 

khảo sát sự hài lòng công việc JSS (Spector, 1997), Nghiên cứu của Singh và ctg., 

(2013). Mô hình nghiên cứu với 6 yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên: Bản 

chất công việc, Cơ hội đào tạo và thăng tiến, Lãnh đạo, Đồng nghiệp, Thu nhập, Phúc 

lợi và Sự hài lòng. Số lượng mẫu là 237. 

Phân tích nhân tố khẳng định CFA, Phân tích mô hình cấu trúc, Phân tích 

Bootstrap cho thấy 4 giả thuyết được ủng hộ trong nghiên cứu với mức độ tác động 

giảm dần như sau: “Thu nhập tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên”, “Lãnh 

đạo tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân viên”, “Đồng nghiệp tác động tích cực 

đến sự hài lòng của nhân viên” và “Phúc lợi tác động tích cực đến sự hài lòng của nhân 

viên”.  

6.2 Hàm ý quản trị và hạn chế đề tài: 

Có thể thấy, thu nhập là yếu tố có tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của nhân 

viên trong ngành ngân hàng. Bên cạnh đó, 85.7% nhân viên ngành ngân hàng trong 

mẫu khảo sát này ở vị trí nhân viên với phần lớn ở vị trí giao dịch viên hoặc nhân viên 
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trực tiếp làm việc vơi khách hàng là những vị trí ít có tính chuyên môn cao nhất trong 

ngân hàng. Do đó, so với các vị trí khác trong ngân hàng thì vị trí này có mức thu nhập 

ít cạnh tranh so với các vị trí khác. Bên cạnh đó, câu hỏi “Thu nhập có tính cạnh tranh 

so với các công ty trong ngành” chỉ là 2.553. Có thể nói mức lương là chính sách không 

thể thay đổi trong ngày một ngày hai và thay đổi tùy tiện. Do đó, ở các vị trí làm việc 

trực tiếp với khach hàng như tín dụng và nhân viên giao dịch có thể dùng các chính 

sách thưởng để gia tăng thu nhập cho nhân viên có kết quả làm việc tốt.  

Bên cạnh thu nhập thì lãnh đạo là yếu tố có sự tác động mạnh thứ hai đến sự hài 

lòng của nhân viên ngành ngân hàng. Một đặc điểm nổi bật trong mẫu là độ tuổi của 

các nhân viên tham gia vào nghiên cứu đều dưới 45 tuổi. Chính vì vậy, có thể nói với 

độ tuổi lao động trẻ, là những nhân sự có sự tiếp thu từ các nền văn hoá phương Tây 

có đặc điểm yêu thích sự thoải mái và thân thiện cũng như ít khoảng cách với lãnh 

đạo so với thế hệ lao động trước. Chính vì vậy, để khiến cho nhân viên hài lòng hơn, 

điều chỉnh phong cách lãnh đạo theo xu hướng thân thiện, động viên, tạo môi trường 

làm việc thoải mái sẽ khiến cho đội ngũ nhân viên trẻ có thêm nhiệt huyết làm việc 

tốt hơn.  

Nhìn chung, nghiên cứu đã đạt được 1 số kết quả nhất định nhưng cũng không 

tránh khỏi những hạn chế nhất định như phương pháp lấy mẫu thuận tiện làm hạn chế 

bớt tính đại diện của mẫu nghiên cứu. Đồng thời một số khái niệm như phúc lợi chỉ 

còn 2 biến quan sát cũng làm giảm mức độ ý nghĩa của thang đo lường.  
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23. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THOẢ MÃN CÔNG VIỆC – TRƯỜNG HỢP 

NGHIÊN CỨU TRONG NGÂN HÀNG SACOMBANK, HDBANK VÀ ACB TẠI 

TPHCM 

TS. Trần Văn Hưng – Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt 

Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặc 

biệt khi Việt Nam đang trong thời kỳ của cuộc CMCN 4.0, vấn đề nguồn nhân lực được 

xem là khâu đột phá, phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và 

tăng lợi thế cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Khác với doanh nghiệp sản xuất, doanh 

nghiệp dịch vụ truyền tải giá trị dịch vụ đến khách hàng thông qua các nhân viên của mình, 

và đây là nguồn lực mang tính đặc trưng riêng của tổ chức. Các doanh nghiệp đối thủ có 

thể cạnh tranh và đầu tư về công nghệ, cơ sở vật chất giống nhau nhưng không thể sao 

chép nguồn lực con người, vốn có tính độc nhất. Do đó, vai trò của nhân viên đặc biệt 

quan trọng đối với các doanh nghiệp dịch vụ. Chính vì vậy, duy trì sự hài lòng của nhân 

viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với kết quả hoạt động công các công ty dịch vụ. 

Đề tài cho thấy một bức tranh toàn diện về mức độ thỏa mãn công việc của cán bộ - nhân 

viên đang làm việc hệ thống ngân hàng thương mại địa bàn TPHCM thông qua 09 khía 

cạnh thỏa mãn. Kết quả hồi quy của nghiên cứu chứng minh rằng sự thỏa mãn công việc 

ở khía cạnh “Giao tiếp thông tin” có tác động mạnh nhất đến “Mức độ thỏa mãn chung” 

của cán bộ nhân viên. Trong khi đó, khía cạnh “Thu nhập” lại có mức tác động thấp nhất 

đến “Mức độ thỏa mãn chung”. Tử kết quả nghiên cứu trên có cơ sở để người sử dụng lao 

động có thể đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn chung của nhân viên 

tại cơ quan của họ. 

Từ khoá: Lao động, thoả mãn, động lực, ngân hàng 

1. Giới thiệu 

Cuộc CMCN 4.0 đang có tác động sâu rộng đến mọi ngành nghề và ngân hàng cũng 

không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của cuộc cách mạng này. Trong tương lai, hệ quả rõ 

ràng nhất bởi tác động của CMCN 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng chính là các hệ thống ngân 

hàng truyền thống sẽ dần bị thay thế bởi các ngân hàng công nghệ hiện đại. Trong điều 

kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam 

đang trong thời kỳ của cuộc CMCN 4.0, vấn đề nguồn nhân lực được xem là khâu đột phá, 

phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh 

quốc gia. Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), nhu cầu đào tạo mới nhân 

lực ngành Tài chính ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020 của Việt Nam là trên 1,6 triệu người 

và đến năm 2020, tổng số nhân lực làm việc trong ngành Ngân hàng khoảng 300.000 người. 

Những thách thức lớn và hiện hữu của ngành Ngân hàng trước CMCN 4.0, là khan hiếm 

nguồn nhân lực chất lượng cao – yếu tố quyết định đến sự thành công và cạnh tranh về 

nguồn lực chất lượng cao là yếu tố làm nên sự thành công trong hội nhập (Brett King, 
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2017). Chất lượng nguồn nhân lực không chỉ là trình độ nghiệp vụ ngân hàng mà đi liền 

với đó là kỹ năng vận hành công nghệ số, tính tuân thủ về quy trình vận hành cung ứng sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng trong môi trường CNTT. Tuy nhiên, để tuyển dụng được nguồn 

nhân lực này thì cần có chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài hấp dẫn. Về vấn đề này, các ngân 

hàng ngoại có lợi thế hơn các ngân hàng nội nhờ tiềm lực tài chính, môi trường làm việc 

và chế độ lương, thưởng, ưu đãi. Thêm vào đó, khác với doanh nghiệp sản xuất, doanh 

nghiệp dịch vụ truyền tải giá trị dịch vụ đến khách hàng thông qua các nhân viên của mình, 

và đây là nguồn lực mang tính đặc trưng riêng của tổ chức. Các doanh nghiệp đối thủ có 

thể cạnh tranh và đầu tư về công nghệ, cơ sở vật chất giống nhau nhưng không thể sao chép 

nguồn lực con người, vốn có tính độc nhất. Do đó, vai trò của nhân viên đặc biệt quan trọng 

đối với các doanh nghiệp dịch vụ. Chính vì vậy, duy trì sự hài lòng của nhân viên đóng vai 

trò đặc biệt quan trọng đối với kết quả hoạt động công các công ty dịch vụ. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Theo quan điểm nhu cầu cá nhân của Maslow, sự hài lòng công việc được cho là 

tồn tại khi nhu cầu của một cá nhân được đáp ứng bởi công việc và môi trường xung quanh. 

Hệ thống cấp bậc của nhu cầu tập trung vào năm loại nhu cầu sắp xếp theo thứ tự tăng dần 

của tầm quan trọng gồm sinh lý, an toàn, xã hội (giao tiếp), nhu cầu tôn trọng, nhu cầu tự 

khẳng định (thành tích). Sau khi một nhu cầu nào đó đã được thỏa mãn thì nhu cầu ở cấp 

bậc cao hơn kế tiếp sẽ xuất hiện. Mặc dù không có nhu cầu nào được thỏa mãn hoàn toàn 

nhưng nếu một nhu cầu về căn bản được thỏa mãn thì sẽ không tạo ra động lực nữa. Do 

đó, khi một trong các nhu cầu trên được thỏa mãn về cơ bản thì nhu cầu tiếp theo chiếm 

vai trò ưu thế. 

Maslow đã chia năm loại nhu cầu thành các cấp bậc cao thấp. Cơ bản và an toàn là 

các nhu cầu bậc thấp và xã hội, được tôn trọng và tự hoàn thiện là các nhu cầu bậc cao. Sự 

khác nhau là các nhu cầu bậc cao được thỏa mãn bên trong (bên trong con người) trong khi 

các nhu cầu bậc thấp dễ dàng được thỏa mãn từ bên ngoài (bởi những thứ như lương bổng, 

hợp đồng và chức vụ). 

Các nghiên cứu về sự hài lòng của công việc trở nên phức tạp hơn với sự ra đời của 

lý thuyết hai nhân tố của Herzberg. Thuyết này chia các nhân tố làm hai loại: các nhân tố 

động viên và các nhân tố duy trì. Các nhân tố động viên gồm thành tựu, sự công nhận của 

người khác, bản chất công việc, trách nhiệm công việc, sự thăng tiến, sự tiến bộ và triển 

vọng của sự phát triển. nếu nhân viên được đáp ứng sẽ mang lại sự thỏa mãn trong công 

việc cho họ, ngược lại nhân viên sẽ không có sự thỏa mãn. Các nhân tố duy trì gồm chính 
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sách công ty, sự giám sát của cấp trên, lương bổng, mối quan hệ với cấp trên và đồng 

nghiệp, điều kiện làm việc, đời sống cá nhân, vị trí công việc và sự đảm bảo của công việc. 

Nếu được đáp ứng sẽ không có sự bất mãn trong công việc, ngược lại sẽ dẫn đến sự bất 

mãn. Như vậy, Herzberg (1959) đã tách biệt tương đối hai nhóm nhân tố này và cho rằng 

chỉ có những nhân tố động viên mới có thể mang lại sự thỏa mãn cho nhân viên và nếu 

không làm tốt các nhân tố duy trì sẽ dẫn đến sự bất mãn của nhân viên. 

Thuyết kì vọng của Vroom (1964): Thuyết kỳ vọng của Victor Vroom cho rằng 

hành vi và động cơ làm việc của con người không nhất thiết được quyết định bởi hiện thực 

mà nó được quyết định bởi nhận thức của con người về những kỳ vọng của họ trong tương 

lai. Khác với Maslow và Herzberg, Vroom không tập trung vào nhu cầu của con người mà 

tập trung vào kết quả (Robbins, 2002). 

Vroom (1964) cho rằng người nhân viên chỉ tin rằng nỗ lực của họ sẽ cho ra kết quả 

tốt hơn, kết quả đó sẽ dẫn đến phần thưởng xứng đáng là phần thưởng đó có ý nghĩa và 

phù hợp với mục tiêu cá nhân của họ. 

Vì lý thuyết này được dựa trên sự nhận thức của người lao động nên có thể xảy ra 

trường hợp là cùng làm ở một công ty và cùng một vị trí như nhau nhưng một người có 

động lực làm việc còn người kia thì không, do nhận thức của họ về các khái niệm trên là 

khác nhau. 

John Stacey Adams (1963) cho rằng nhân viên có xu hướng đánh giá sự công bằng 

bằng cách so sánh công sức của họ bỏ ra so với những thứ họ nhận dược cũng như so sánh 

tỷ lệ đó của họ với tỷ lệ đó của đồng nghiệp trong công ty. Nếu như kết quả của sự so sánh 

đó là sự ngang bằng nhau tức là công bằng thì họ sẽ tiếp tục duy trì nỗ lực và hiệu suất làm 

việc của mình. Nếu thù lao nhận được vượt quá mong đợi của họ, họ sẽ có xu hướng gia 

tăng công sức của họ trong công việc, ngược lại nếu thù lao họ nhận được thấp hơn so với 

đóng góp của họ, họ sẽ có xu hướng giảm bớt nỗ lực hoặc tìm giải pháp khác như vắng mặt 

trong giờ làm việc hoặc thôi việc. 

Lý thuyết vừa nêu trên cũng có thể được xem xét ở góc độ đề tài của luận văn này. 

Một nhân viên không thể có được sự thỏa mãn nếu họ không nhân ra rằng mình bị đối xử 

không công bằng từ vấn đề lương bổng, cơ hội đào tạo thăng tiến đến sự hỗ trợ từ cấp trên. 

Thuyết biểu hiện có điều kiện về sự hài lòng công việc được phát triển bởi Quarstein, 

McAfee và Glassman (1992). Hai thành phần chính của lý thuyết này là đặc trưng điều kiện 

và biểu hiện điều kiện. Ví dụ về những đặc trưng điều kiện như là mức lương, cơ hội quảng 
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cáo, điều kiện làm việc, chính sách công ty, và giám sát. Cá nhân có xu hướng đánh giá đặc 

trưng của điều kiện trước khi họ chập nhận một công việc. 

Biểu hiện điều kiện có xu hướng được đánh giá sau khi chấp nhận một công việc. 

Biểu hiện điều kiện có thể là tích cực hay tiêu cực. Biểu hiện tích cực như cho người lao 

động một thời gian nghỉ ngơi vì công việc đặc biệt hoặc đặt lò vi sóng ở nơi làm việc. Biểu 

hiện tiêu cực như bao gồm, ví dụ, gây nhầm lẫn thư điện tử, nhận xét nặng nề từ đồng 

nghiệp. Nhóm tác giả đưa ra giả thuyết rằng sự hài lòng tổng thể trong công việc là một 

chức năng của một sự kết hợp các đặc trưng điều kiện và biểu hiện điều kiện. Kết quả nghiên 

cứu của họ hỗ trợ giả thuyết trên. Theo các nhà nghiên cứu, một sự kết hợp các đặc trưng 

của điều kiện và biểu hiện của điều kiện có thể là một yếu tố dự báo mạnh mẽ của sự hài 

lòng tổng thể trong công việc hơn là từng yếu tố riêng biệt của chính nó. 

Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc 

Các tác giả 

Thành  

phần 

Boeve 

2007 

Hsu 

2008 

Worrell 

(2004) 

Trần 

Kim 

Dung 

(2005) 

Châu 

Văn 

Toàn 

(2009) 

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy 

(2011) 

Phạm 

Đức Kỳ 

(2011) 

Bản chất công việc X X  X  X  

Tiền lương/ Thu nhập X X  X X X X 

Đào tạo và thăng tiến X X X X X X X 

Đồng nghiệp X X  X X X X 

Lãnh đạo/Cấp trên/ 

giám sát 

X X  X X X X 

Đặc trưng công việc  X   X X  

Vị trí công tác  X X     

Chính sách/ Quy trình   X     

Thời gian công tác X      X 

Phúc lợi     X   

Điều kiện làm việc     X X X 

Yêu thích công việc       X 
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Giao tiếp thông tin       X 

Thưởng       X 

Hỗ trợ công việc       X 

Phản hồi       X 

Hài lòng chung       X 

 

Các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn công việc  

H1: Mức độ thỏa mãn đối với thu nhập tăng thì mức độ thỏa mãn chung của nhân viên cơ 

quan cũng tăng theo. 

H2: Mức độ thỏa mãn đối với sự thăng tiến tăng thì mức độ thỏa mãn chung của nhân viên 

cơ quan cũng tăng theo. 

H3: Mức độ thỏa mãn đối với điều kiên làm việc tăng thì mức độ thỏa mãn chung của nhân 

viên cơ quan cũng tăng theo. 

H4: Mức độ thỏa mãn đối với sự giám sát tăng thì mức độ thỏa mãn chung của nhân viên 

cơ quan cũng tăng theo. 

H5: Mức độ thỏa mãn đối với đồng nghiệp tăng thì mức độ thỏa mãn chung của nhân viên 

cơ quan cũng tăng theo. 

H6: Mức độ thỏa mãn đối với bản chất công việc tăng thì mức độ thỏa mãn chung của 

nhân viên cơ quan cũng tăng theo. 

H7: Mức độ thỏa mãn đói với giao tiếp thông tin tăng thì mức độ thỏa mãn chung của nhân 

viên cơ quan cũng tăng theo 

H8: Mức độ thỏa mãn đối với tưởng thưởng tăng thì mức độ thỏa mãn chung của nhân 

viên cơ quan cũng tăng theo 

H9: Mức độ thỏa mãn đối với phúc lợi tăng thì mức độ thỏa mãn chung của nhân viên cơ 

quan cũng tăng theo. 

Sự thỏa mãn công việc 

Theo Ellickson (2002) thì cho rằng sự thỏa mãn trong công việc là mức độ người 

nhân viên yêu thích công việc của họ, đó là thái độ dựa trên sự nhận thức của người nhân 

viên (tích cực hay tiêu cực) về công việc hoặc môi trường làm việc của họ. Nói đơn giản 
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hơn, môi trường làm việc càng đáp ứng được các nhu cầu, giá trị và tính cách của người lao 

động thì độ thỏa mãn trong công việc càng cao. 

Schemerhon (2002) cho rằng sự thỏa mãn trong công việc như là sự phản ứng về 

mặt tình cảm và cảm xúc đối với các khía cạnh khác nhau của công việc của nhân viên. 

Tác giả nhấn mạnh các nguyên nhân của sự thỏa mãn trong công việc bao gồm vị trí công 

việc, sự giám sát của cấp trên, mối quan hệ với đồng nghiệp, nội dung công việc, sự đãi 

ngộ, và các phần thưởng gồm thăng tiến, điều kiện vật chất của môi trường làm việc, cũng 

như cơ cấu của tổ chức. 

Theo Kreitner và Kinicki (2007), sự thỏa mãn trong công việc chủ yếu phản ánh 

mức độ một cá nhân yêu thích công việc của mình. Như vậy, có rất nhiều các định nghĩa 

khác nhau về sự thỏa mãn trong công việc nhưng chúng ta có thể rút ra được rằng một 

người được xem là có sự thỏa mãn trong công việc thì người dó sẽ có cảm giác thoải mái, 

dễ chịu đối với công việc của mình. 

               Trong đề tài nghiên cứu này, sự thỏa mãn công việc đơn giản là việc người ta cảm 

thấy thích công việc và các khía cạnh công việc của họ như thế nào. Vì nó là đánh giá 

chung nên nó là một biến về thái độ (Spector, 1997). Theo quan điểm nhu cầu cá nhân của 

Maslow (1943), sự hài lòng công việc được cho là tồn tại khi nhu cầu của một cá nhân 

được đáp ứng bởi công việc và môi trường xung quanh. 

Mô hình nghiên cứu đề xuất: 
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3. Phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 giai đoạn là nghiên cứu sơ bộ và nghiên 

cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ với kỹ thuật phỏng vấn sâu các nhân viên đang làm việc 

trong lĩnh vực ngân hàng với mục đích hiệu chỉnh phiếu kháo sát về mặt ngữ nghĩa và điều 

chỉnh các thang đo trong phiếu khảo sát. Phiếu khảo sát nháp sau đó được tiến hành khảo 

sát thử 30 nhân viên. Nghiên cứu chính thức được thực hiện định lượng với phương pháp 

khảo sát bằng phiếu khảo sát có cấu trúc với 38 biến bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện 

bởi vì sự hạn chế trong xây dựng khung mẫu. Số lượng mẫu là 237 đảm bảo về kích thước 

mẫu tối thiếu khi tiến hành phân tích EFA. Nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy tuyến 

tính để tìm ra kết quả nghiên cứu.  

4. Kết quả nghiên cứu: 

Có 250 bảng câu hỏi được phát ra và thu về 230 bảng. Sau khi loại bỏ 18 bảng câu 

hỏi khảo sát không đạt yêu cầu, kết quả có 212 bảng được tiến hành nhập liệu. Sau khi tiến 
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hành làm sạch dữ liệu, bộ dữ liệu sơ cấp còn lại với 212 bảng được chọn để tiến hành phân 

tích. Toàn bộ 212 phiếu được tiến hành mã hóa và nhập vào phần mềm SPSS, sau đó sử 

dụng AMOS để kiểm định thang đo và giả thuyết nghiên cứu. Bảng 1.1 thể hiện kết quả 

thống kê mô tả mẫu nghiên cứu: 

Bảng 4.1: Thống kê mô tả Mức độ thỏa mãn chung công việc  

VITRI 

 Tần số Tỷ lệ % % hợp 

lệ 

% tích lũy 

Vị 

trí 

công 

tác 

Nhân viên giao dịch 66 31.1 31.1 31.1 

Nhân viên tín dụng 77 36.3 36.3 67.5 

Nhân viên là quản 

lý  
12 5.7 5.7 73.1 

Cán bộ cấp trưởng, 

phó các phòng ban 
29 13.7 13.7 86.8 

Khác 28 13.2 13.2 100.0 

Tổng 212 100.0 100.0  

TUOI 

 Tần số Tỷ lệ % % hợp lệ % tích lũy 

Tuổi 

<=25 tuổi 136 64.2 64.2 64.2 

26 - 30 tuổi 48 22.6 22.6 86.8 

30 - 35 tuổi 20 9.4 9.4 96.2 

Trên 35 tuồi 8 3.8 3.8 100.0 

Tổng 212 100.0 100.0  

HOCVAN 

 Tần số Tỷ lệ % % hợp lệ % tích lũy 

Trình 

độ học 

vấn 

Cao đẳng 20 9.5 9.5 9.5 

Đại học 164 77.4 77.4 86.9 

Sau đại học 28 13.1 13.1 100.0 

Tổng 212 100.0 100.0 100.0 

THOIGIANLAMVIEC 

 Tần số Tỷ lệ % % hợp lệ % tích lũy 
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Thời 

gian 

làm 

việc 

<= 5 năm 106 50.0 50.0 50.0 

Trên 5 - 10 năm 31 14.6 14.6 64.6 

Trên 10 - 15 năm 40 18.9 18.9 83.5 

Trên 15 năm 35 16.5 16.5 100.0 

Tổng 212 100.0 100.0  

THUNHAP 

 Tần số Tỷ lệ % % hợp lệ % tích lũy 

Thu 

nhập 

bình 

quân 

<= 10 triệu 

đồng/tháng 
52 24.5 24.5 24.5 

Từ 10 - 15 triệu 

đồng/tháng 
87 41.0 41.0 65.6 

Trên 15 - 20 triệu 

đồng/tháng 
58 27.4 27.4 92.9 

Trên 20 triệu đồng/ 

tháng 
15 7.1 7.1 100.0 

Tổng 212 100.0 100.0  

 

Kết quả phân tích KMO và kiểm định Barlett 

Bảng 4.2: Hệ số KMO và kiểm định Barlett 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.825 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
4546.40

6 

df 630 

Sig. .000 

 

Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính bội 

Xem xét các mối quan hệ tương quan tuyến tính giữa biến phụ thuộc và từng biến 

độc lập cũng như giữa các biến độc lập thông qua phân tích tương quan Pearson. Nếu hệ 

số tương quan giữa các biến phụ thuộc và biến độc lập lớn chứng tỏ giữa chúng có mối 
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quan hệ với nhau, và phân tích hồi quy là phù hợp. Ngược lại, nếu các biến độc lập cũng 

có hệ số tương quan với nhau lớn thì có thể xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình 

hồi quy đang xem xét. Kết quả phân tích tương quan được thể hiện qua bảng sau: 

Phân tích tương quan 

Bảng 4.3: Kết quả phân tích tương quan 

Ma trận tương quan 

 PAY PRO OPE SUP COW NUT COM COR FRB SPSS 

PAY 

Hệ số tương 

quan Pearson 
1 .357** .036 .216** -.110 -.055 .085 .021 .095 .239** 

Mức ý nghĩa  .000 .600 .002 .111 .428 .219 .762 .168 .000 

N 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

PRO 

Hệ số tương 

quan Pearson 
.357** 1 .072 .442** .125 .373** .186** .189** .204** .486** 

Mức ý nghĩa .000  .297 .000 .069 .000 .007 .006 .003 .000 

N 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

OPE 

Hệ số tương 

quan Pearson 
.036 .072 1 -.074 -.076 -.046 .044 .197** .214** .250** 

Mức ý nghĩa .600 .297  .285 .272 .504 .528 .004 .002 .000 

N 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

SUP 

Hệ số tương 

quan Pearson 
.216** .442** -.074 1 .426** .417** .511** .323** .144* .601** 

Mức ý nghĩa .002 .000 .285  .000 .000 .000 .000 .036 .000 

N 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

COW 

Hệ số tương 

quan Pearson 
-.110 .125 -.076 .426** 1 .554** .523** .408** .199** .613** 

Mức ý nghĩa .111 .069 .272 .000  .000 .000 .000 .004 .000 

N 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

NUT 

Hệ số tương 

quan Pearson 
-.055 .373** -.046 .417** .554** 1 .364** .410** .104 .596** 

Mức ý nghĩa .428 .000 .504 .000 .000  .000 .000 .132 .000 
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N 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

COM 

Hệ số tương 

quan Pearson 
.085 .186** .044 .511** .523** .364** 1 .412** .214** .684** 

Mức ý nghĩa .219 .007 .528 .000 .000 .000  .000 .002 .000 

N 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

COR 

Hệ số tương 

quan Pearson 
.021 .189** .197** .323** .408** .410** .412** 1 .234** .579** 

Mức ý nghĩa .762 .006 .004 .000 .000 .000 .000  .001 .000 

N 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

FRB 

Hệ số tương 

quan Pearson 
.095 .204** .214** .144* .199** .104 .214** .234** 1 .404** 

Mức ý nghĩa .168 .003 .002 .036 .004 .132 .002 .001  .000 

N 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

SPSS 

Hệ số tương 

quan Pearson 
.239** .486** .250** .601** .613** .596** .684** .579** .404** 1 

Mức ý nghĩa .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 

**. Tương quan với mức ý nghĩa thống kê 1% 

*. Tương quan với mức ý nghĩa thống kê 5% 

 

Qua bảng 4.29, ta thấy có sự tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, 

mối tương quan này khá cao, đặc biệt là biến GIAOTIEPTHONGTIN (COM) có sự tương 

quan khá cao với MUCTHOAMANCHUNG (SPSS) (0,684) và mức độ tương quan thấp 

nhất là biến THUNHAP (PAY) (0,239). Qua kết quả phân tích tương quan sơ bộ nhận thấy 

có thể đưa các biến độc lập vào mô hình để giải thích cho các nhân tố ảnh hưởng đến 

MUCTHOAMANCHUNG (SPSS). Tuy nhiên, cần kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến giữa 

các biến phân tích hồi quy bội. 

Phân tích hồi quy tuyến tính bội 

Phương pháp hồi quy tuyến tính bội được sử dụng để kiểm định sự phù hợp giữa 09 

nhân tố ảnh hưởng PAY, PRO, OPE, SUP, COW, NUT, COM, COR và FRB đến biến phụ 
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thuộc SPSS. Giá trị của các yếu tố dùng để chạy hồi quy là giá trị trung bình của các biến 

quan sát. Qua phân tích hồi quy sẽ kiểm định mô hình. 

Sau khi xây dựng xong mô hình hồi quy tuyến tính, vấn đề quan tâm đầu tiên là phải 

xem xét sự phù hợp của mô hình đối với tập dữ liệu thông qua giá trị  . Để kiểm định độ 

phù hợp của mô hình hồi quy tổng thể, ta cần kiểm định giả thuyết Ho: βi= 0 (với βi lần 

lượt là hệ số hồi quy của các biến độc lập). Bảng 4.30 cho thấy giá trị thống kê có mức ý 

nghĩa là 0.000 nhỏ hơn nhiều so với mức ý nghĩa 0,01 nên ta bác bỏ giả thuyết Ho với độ 

tin cậy 99%. Như vậy có thể kết luận các biến độc lập trong mô hình hồi quy có quan hệ 

tuyến tính và giải thích được sự biến thiên của “MUCTHOAMANCHUNG”. 

Kiểm định sự phù hợp của mô hình 

Bảng 4.4:  ANOVA cho kiểm định F 

ANOVAa 

Model Biến thiên Df Trung bình F Mức ý 

nghĩa 

1 

Hồi quy 73.845 9 8.205 
108.15

0 
.000b 

Phần dư 15.325 202 .076   

Tổng 89.170 211    

 

Bảng 4.31 với hệ số  và  hiệu chỉnh (Adjust R Square) dùng để đánh giá sự phù 

hợp của mô hình. Vì  sẽ tăng khi đưa thêm biến độc lập vào mô hình, cho nên việc dùng 

 hiệu chỉnh sẽ an toàn khi đánh giá sự phù hợp của mô hình.  hiệu chỉnh của mô hình 

là 0,82 có nghĩa là 82% sự biến thiên của Mức độ thỏa mãn chung công việc được giải 

thích bởi các biến độc lập. Như vậy, mức độ phù hợp của mô hình ở mức tương đối cao.  

Bảng 4.5: Hệ số R2 điều chỉnh 

Bảng tóm tắt mô hình 

Model R R2 R2 hiệu 

chỉnh 

Sai lệch chuẩn 

SE 

Durbin-Watson 
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1 .910a .828 .820 .275 1.907 

a. Predictors: (Constant), FRB, PAY, NUT, OPE, COM, COR, PRO, SUP, 

COW 

b. Biến phụ thuộc: SPSS 

Kiểm định vấn đề đa cộng tuyến 

Bảng 4.6: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội 

Các yếu tố tác động đến Ý định mua nhà ở xã hội 

Yếu tố tác 

động 

Trọng số hồi 

quy 

Beta 

chuẩ

n hóa 

t Mức ý 

nghĩa 

 

 

Đa cộng tuyến 

B Sai 

lệch 

chuẩn 

(SE) 

Β Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) .063 .135  .465 .643   

PAY .084 .019 .145 4.447 .000 .798 1.254 

PRO .086 .021 .153 4.151 .000 .625 1.601 

OPE .122 .019 .198 6.357 .000 .874 1.144 

SUP .063 .020 .121 3.090 .002 .557 1.794 

COW .123 .022 .222 5.452 .000 .515 1.942 

NUT .139 .027 .204 5.167 .000 .547 1.829 

COM .181 .023 .295 7.753 .000 .587 1.704 

COR .089 .022 .141 4.002 .000 .685 1.459 

FRB  .088 .020 .138 4.388 .000 .858 1.166 

a. Biến phụ thuộc: SPSS 
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Phương trình hồi quy tuyến tính dự đoán các yếu tố tác động đến Mức độ thỏa mãn 

chung công việc như sau:  

MUCTHOAMANCHUNG=0,063+0,145*THUNHAP+0,153*THANGTIEN+ 

0,198*DIEUKIENLAMVIEC+0,121*SUGIAMSAT+0,222*DONGNGHIEP+0,204*BA

NCHATCONGVIEC+0,295*GIAOTIEPTHONGTIN+0,141*TUONGTHUONG+0,138

*PHUCLOI + ε 

Thống kê các biến, kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến, giới thiệu đặc điểm mẫu và 

phân tích hồi quy được trình bày trong chương này. Trong 36 biến quan sát thì cả 36 biến 

đủ điều kiện giải thích mô hình, rút trích thành 09 nhân tố: THUNHAP (PAY); 

THANGTIEN (PRO); DIEUKIENLAMVIEC (OPE); SUGIAMSAT (SUP); 

DONGNGHIEP (COW); BANCHATCONGVIEC (NUT); GIAOTIEPTHONGTIN 

(COM) và TUONGTHUONG (COR) và PHUCLOI (FRB).  Kết quả phân tích hồi quy bội 

ở bảng 4.31 cho thấy ở mức ý nghĩa 5% cả 09 biến độc lập có ý nghĩa giải thích 72,055% 

độ biến thiên của biến phụ thuộc đó là: MUCTHOAMANCHUNG (SPSS). Trong đó nhân 

tố ảnh hưởng mạnh nhất đó là biến GIAOTIEPTHONGTIN (COM) và thấp nhất là biến 

THUNHAP (PAY). 

Kết quả thống kê mô tả các biến dữ liệu định lượng của các yếu tố tác động đến sự 

thỏa mãn công việc. Trong yếu tố Thu nhập (PAY), “Cơ hội được tăng lương” có mức 

đồng ý cao nhất; trong yếu tố Thăng tiến (PRO), “Sự tương quan giữa thăng tiến và công 

việc thích hợp” có mức đồng ý cao nhất; trong yếu tố Điều kiện làm việc (OPE), “Công 

việc bị cản trở bởi tệ quan liêu” có mức đồng ý cao nhất; trong yếu tố Sự giám sát (SUP), 

“Năng lực của người giám sát trong công việc” có mức đồng ý cao nhất; trong yếu tố Đồng 

nghiệp (COW), “Mối quan hệ với đồng nghiệp” và “Cùng làm việc với đồng nghiệp” có 

mức đồng ý cao nhất; trong yếu tố Bản chất công việc (NUT), “Sự thú vị trong công việc” 

có mức đồng ý cao nhất; trong yếu tố Giao tiếp thông tin (COM), “Mức độ đầy đủ của lời 

giải thích trong phân công công việc” có mức đồng ý cao nhất; trong yếu tố Tưởng thưởng 

(COR), “Sự công nhận một công việc được thực hiện tốt” có mức đồng ý cao nhất; trong 

yếu tố Phúc lợi (FRB), “Sự thiếu phúc lợi được hưởng” có mức đồng ý cao nhất. 

Về các yếu tố tác động đến Mức độ thỏa mãn chung công việc 

Phương pháp hồi quy tuyến tính bội được sử dụng  nhằm xác định mức độ tác động 

của từng khía cạnh thỏa mãn công việc đến Mức độ thỏa mãn chung, kết quả cả 09 biến 

độc lập đều có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% là: THUNHAP (PAY), THANGTIEN 

(PRO), DIEUKIENLAMVIEC(OPE), SUGIAMSAT (SUP), DONGNGHIEP (COW), 
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BANCHATCONGVIEC (NUT), GIAOTIEPTHONGTIN (COM), TUONGTHUONG 

(COR), PHUCLOI (FRB),. Trong đó, biến GIAOTIEPTHONGTIN (COM) có ảnh hưởng 

cao nhất đến MUCTHOAMANCHUNG (SPSS) và thấp nhất là biến THUNHAP (PAY). 

Một trong những mục tiêu quan trọng của đề tài là đưa ra các khuyến nghị cho người 

sử dụng lao động nhằm nâng cao sự thỏa mãn công việc cho cán bộ, nhân viên đang làm 

việc tại hệ thống ngân hàng thương mại địa bàn TPHCM. Do đó, kết quả nghiên cứu của 

đề tài này có một số ý nghĩa nhất định. Đầu tiên, với mức độ thỏa mãn chung công việc 

trung bình 3,85 là tương đối thấp nên người sử dụng lao động cần phải thực hiện nhiều 

biện pháp nhằm tăng sự thỏa mãn công việc của nhân viên mình. Khi có sự thỏa mãn công 

việc cao, nhân viên sẽ luôn bền bỉ phấn đấu để hoàn thành công việc ngày một tốt hơn, 

luôn tin tưởng và trung thành với tổ chức mình phục vụ. Và do đó, hiệu suất và hiệu quả 

công việc của nhân viên sẽ cao hơn, giúp tổ chức không chỉ tồn tại mà còn phát triển trong 

môi trường kinh tế cạnh tranh rất khắc nghiệt như hiện nay. 

Với kết quả hồi quy cho thấy 09 nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc bao 

gồm sự thỏa mãn về thu nhập, thăng tiến, điều kiện làm việc, sự giám sát, đồng nghiệp, 

bản chất công việc, giao tiếp thông tin, tưởng thưởng và phúc lợi. Cường độ ảnh hưởng 

của các nhân tố này thể hiện qua hệ số hồi quy của các biến trong phương trình hồi quy 

giúp người sử dụng lao động thấy được bản thân mình nên tác động và nhân tố nào để cải 

thiện nhanh hơn sự thỏa mãn công việc của cán bộ - nhân viên đang làm việc hệ thống ngân 

hàng thương mại địa bàn TPHCM. 

5. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu của Đề tài “Đo lường các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn 

công việc của cán bộ - nhân viên đang làm việc hệ thống ngân hàng thương mại địa bàn 

TPHCM” cung cấp thông tin về các đối tượng đang làm việc tại hệ thống ngân hàng thương 

mại địa bàn TPHCM, cho thấy người sử dụng lao động, những người quản lý trong ngân 

hàng cần có những giải pháp, ứng xử hợp lý nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn công việc 

của nhân viên mình, vì một khi nhân viên thỏa mãn với công việc của mình điều này giúp 

họ luôn bền bỉ phấn đấu để hoàn thành công việc ngày một tốt hơn, luôn tin tưởng và trung 

thành với tổ chức mình đang phục vụ. Và do vậy, hiệu suất và hiệu quả công việc của nhân 

viên sẽ cao hơn, giúp tổ chức không chỉ tồn tại mà còn phát triển trong môi trường kinh tế 

cạnh tranh rất khắc nghiệt như hiện nay. 

Đề tài cho thấy một bức tranh toàn diện về mức độ thỏa mãn công việc của cán bộ 

- nhân viên đang làm việc hệ thống ngân hàng thương mại địa bàn TPHCM thông qua 09 
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khía cạnh thỏa mãn. Kết quả hồi quy của nghiên cứu chứng minh rằng sự thỏa mãn công 

việc ở khía cạnh “Giao tiếp thông tin” có tác động mạnh nhất đến “Mức độ thỏa mãn 

chung” của cán bộ nhân viên. Trong khi đó, khía cạnh “Thu nhập” lại có mức tác động 

thấp nhất đến “Mức độ thỏa mãn chung”. Tử kết quả nghiên cứu trên có cơ sở để người sử 

dụng lao động có thể đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn chung của nhân 

viên tại cơ quan của họ. 
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24. CÁC NHÂN TỐ THÚC ĐẨY TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH 

HÀNG ĐIỆN TỬ (eCRM) TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

ThS Thái Kim Phong, ThS Trần Thị Siêm – Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt 

Bài viết giới thiệu việc triển khai quản trị quan hệ khách hàng điện tử (eCRM) 

trong lĩnh vực ngân hàng. Những thách thức mới từ phía môi trường cạnh tranh và sự 

phát triển của công nghệ làm thay đổi xu hướng và hành vi tiêu dùng của khách hàng. 

Các ngân hàng thương mại đang hướng đến chiến lược quản trị quan hệ khách hàng 

trên các kênh điện tử. Để thực hiện thành công eCRM cần chú trọng các yếu tố về chiến 

lược thực hiện eCRM, chất lượng nguồn dữ liệu, nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin 

và văn hóa tổ chức. Chiến lược thực hiện eCRM phải phù hợp với chiến lược tăng 

trưởng của ngân hàng, tập trung vào sứ mệnh và giá trị cốt lõi của ngân hàng, lấy 

khách hàng làm trọng tâm. Chất lượng nguồn dữ liệu gắn với nhu cầu, sở thích và thu 

nhập của khách hàng. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm các kho dữ liệu 

khách hàng. Văn hóa tổ chức cần được xây dựng hướng đến khách hàng từ nhận thức 

bên trong và hành động của nhân viên ngân hàng. 

Từ khóa: CRM, eCRM, ngân hàng thương mại 

1. Đặt Vấn Đề 

Trong một thị trường ngày càng năng động, mối quan hệ lâu dài với các khách 

hàng có giá trị thường được coi là chìa khóa để tăng lợi nhuận. Quản trị quan hệ khách 

hàng điện tử (eCRM) là một trong những sáng kiến chiến lược quan trọng ngày nay. Sự 

phát triển của công nghệ truyền thông, Internet và công nghệ Web 2.0 kích thích sự 

phát triển của thương mại điện tử. Trong bối cảnh thương mại điện tử, khái niệm quản 

trị quan hệ khách hàng (CRM) dần chuyển sang quản trị quan hệ khách hàng điện tử 

(eCRM). Do đó, các doanh nghiệp đã chuyển từ CRM ngoại tuyến sang các kênh điện 

tử. Phương pháp tiếp cận eCRM nhằm cải thiện khả năng thu thập, kết hợp và phân 

phối dữ liệu người tiêu dùng từ các trang web của khách hàng. Bằng cách đó, các doanh 

nghiệp có được thông tin hữu ích liên quan đến hành vi của khách hàng. eCRM hỗ trợ 

kinh doanh và phục vụ khách hàng tốt hơn bằng cách giữ chân những khách hàng có 

giá trị và nâng cao khả năng phân tích khách hàng. Các ngân hàng thương mại luôn 

cam kết xây dựng quan hệ khách hàng và gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Các sản 

phẩm và dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Mặc 

dù các ngân hàng thương mại đang chú ý đến các giải pháp eCRM, nhưng thực tế là 

việc triển khai các giải pháp eCRM trong ngân hàng vẫn gặp một số vấn đề khó khăn. 

Không triển khai các giải pháp eCRM hoặc không thể đạt được hiệu quả mong muốn 

là tương đối cao (Kim và cộng sự, 2012). Tỷ lệ thất bại của việc triển khai eCRM cho 



 244 

thấy sự cần thiết phải nghiên cứu thêm. Triển khai các giải pháp eCRM tại các ngân 

hàng thương mại khá phức tạp, tốn kém và rủi ro. Do đó, eCRM cần được nghiên cứu 

để xác định các yếu tố và tác động của chúng đến thành công của việc triển khai giải 

pháp eCRM tại các ngân hàng thương mại. Bài viết này tổng hợp từ các nghiên cứu để 

xác định các yếu tố chủ chốt ảnh hưởng đến việc triển khai thành công các giải pháp 

eCRM trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. 

2. Cơ Sở Lý Thuyết Và Phương Pháp Nghiên Cứu 

2.1 Cơ sở lý thuyết 

2.1.1 Quản trị quan hệ khách hàng 

Quản trị doanh nghiệp theo định hướng thỏa mãn nhu cầu khách hàng sẽ dẫn đến 

doanh nghiệp phải thay đổi và phát triển tổ chức, sản xuất và cung ứng sản phẩm và 

dịch vụ theo những yêu cầu muôn hình muôn vẻ của khách hàng, chứ không chỉ dựa 

trên nhu cầu và khả năng hiện có của doanh nghiệp. Vì thế, các doanh nghiệp cần hiểu 

đúng bản chất quản trị quan hệ khách hàng là quản trị theo định hướng xây dựng và 

phát triển mối quan hệ lâu dài và chặt chẽ giữa khách hàng-doanh nghiệp. Cách tiếp 

cận này giúp doanh nghiệp thiết lập được những mối quan hệ cộng tác giữa doanh 

nghiệp và khách hàng. Cả doanh nghiệp và khách hàng đều đạt được lợi ích của mình 

thông qua việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.  

Theo Trương Đình Chiến (2008), nhìn chung các khái niệm về CRM được xác 

định theo ba quan điểm: (1) nhấn mạnh yếu tố công nghệ, (2) nhấn mạnh đến quy trình 

kinh doanh hay bán hàng và (3) coi CRM chính là chiến lược kinh doanh.  

Quan điểm coi CRM như một giải pháp công nghệ trợ giúp cho quản lý những 

vấn đề liên quan đến khách hàng là quan điểm tương đối phổ biến. Theo quan điểm 

này, CRM là một hệ thống thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau cùng với 

những phương pháp phân tích để đưa ra những báo cáo, bảng biểu giúp doanh nghiệp 

có một bức tranh tổng thể về khách hàng, thị trường và những vấn đề cần quan tâm 

khác trong kinh doanh. CRM là những phương pháp trong thời đại công nghệ thông tin, 

là một chương trình phần mềm, và thường sử dụng khả năng của internet nhằm hỗ trợ 

quản lý những khó khăn trong các mối quan hệ với khách hàng.  

Quan điểm thứ hai cho rằng CRM như là năng lực của doanh nghiệp trong tiếp 

cận và/hoặc thực hiện trao đổi mua bán với khách hàng thông qua xây dựng và thực 

hiện quy trình bán hàng. Việc triển khai hệ thống CRM trong doanh nghiệp sẽ tập trung 

vào một số bộ phận quản lý tiếp xúc với khách hàng như: marketing, bán hàng, kế 
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hoạch... CRM là một quy trình hoặc phương pháp được doanh nghiệp sử dụng để tìm 

hiểu về nhu cầu và hành vi của khách hàng trong quá trình mua bán, nhằm phát triển 

mối quan hệ thân thiết hơn với họ. Có rất nhiều yếu tố công nghệ làm nên chương trình 

CRM, nhưng CRM không chỉ là những chương trình phần mềm quản lý quan hệ khách 

hàng. CRM được hiểu là một quy trình giúp doanh nghiệp có được nhiều thông tin về 

khách hàng và sự phản hồi từ phía khách hàng. 

Quan điểm thứ ba, coi CRM như chiến lược kinh doanh là quan điểm toàn diện 

nhất. Theo quan điểm này, CRM là một chiến lược kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi 

nhuận, doanh thu và sự hài lòng của khách hàng; là một chiến lược tổng hợp với định 

hướng khách hàng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Với 

quan điểm này, CRM thường được cấp lãnh đạo cao nhất của các doanh nghiệp quan 

tâm.  

Vì thế, mặc dù có rất nhiều khái niệm khác nhau về quản trị quan hệ khách hàng, 

khái niệm CRM với nội dung là chiến lược kinh doanh, cụ thể được hiểu: "là tập hợp 

các hoạt động mang tính chiến lược nhằm lựa chọn, thiết lập, duy trì và phát triển các 

mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài giữa doanh nghiệp và khách hàng trên cơ sở làm thích 

ứng các quá trình tạo ra lợi ích của khách hàng và doanh nghiệp". CRM là một mô hình 

quản trị, trong đó khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động và mọi quá trình mà doanh 

nghiệp thực hiện. CRM sử dụng công nghệ hiện đại, kế hoạch hóa các chiến lược tích 

hợp, các kỹ thuật marketing cá nhân và các công cụ phát triển tổ chức để xây dựng các 

mối quan hệ bên trong và bên ngoài, nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cũng như hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp. CRM bao gồm cả nguyên lý, chiến lược, giải pháp, ứng 

dụng, hệ thống, phần mềm, và ý tưởng cho hoạt động quản trị quan hệ khách hàng hiệu 

quả. Việc thiết lập mối quan hệ này được xem là yếu tố trung tâm quyết định thành 

công của doanh nghiệp. Quản trị quan hệ khách hàng phải mang lại lợi ích cho cả hai 

bên: doanh nghiệp và khách hàng trên cơ sở thích ứng được quá trình tạo ra lợi ích cho 

khách hàng qua đó tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp. Do đó, quản trị quan hệ khách hàng 

đối với doanh nghiệp cần được coi là một quy trình liên kết tất cả các hoạt động 

marketing, bán hàng và dịch vụ khách hàng để thỏa mãn khách hàng của doanh nghiệp 

2.1.2 Quản trị quan hệ khách hàng điện tử 

Theo Pan và Lee (2003), eCRM là sự mở rộng của kỹ thuật CRM truyền thống 

tích hợp với các kênh giao dịch điện tử mới, chẳng hạn như Web, mạng không dây… 

và kết hợp với các ứng dụng kinh doanh thương mại điện tử vào chiến lược của hệ 
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thống CRM tổng thể của doanh nghiệp. eCRM tăng khả năng nắm bắt, tích hợp và phân 

phối các dữ liệu khách hàng thu được tại trang Web của doanh nghiệp. Nhờ đó các 

doanh nghiệp thu được các thông tin hữu ích về hành vi khách hàng. eCRM hỗ trợ 

doanh nghiệp phục vụ khách hàng tốt hơn bằng cách giữ chân được các khách hàng giá 

trị và nâng cao khả năng phân tích khách hàng của một tổ chức. 

eCRM tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp, nhân viên trong doanh nghiệp và khách 

hàng của doanh nghiệp tương tác với nhau thông qua các công nghệ dựa trên Web. Quá 

trình này kết hợp các cam kết của phần mềm, phần cứng, qui trình và quản lý nhằm hỗ 

trợ các chiến lược kinh doanh CRM trên toàn doanh nghiệp. eCRM được thúc đẩy bởi 

việc truy cập Internet dễ dàng thông qua các nền tảng và thiết bị khác nhau như máy 

tính xách tay, thiết bị di động… Tuy nhiên, eCRM không phải là phần mềm, mà là sử 

dụng các công nghệ dựa trên web để tương tác, thấu hiểu và đảm bảo sự hài lòng của 

khách hàng. 

Sự ra đời của hệ thống eCRM, được phát triển chủ yếu để tạo và quản lý quan 

hệ khách hàng lâu dài, đã trở thành một trong những bước phát triển tiếp thị quan trọng. 

Mặc dù các giải pháp eCRM cung cấp ngay lập tức những lợi ích, cũng có nhiều tỷ lệ 

thất bại của hệ thống eCRM và cơ sở hạ tầng eCRM. eCRM không chỉ là công cụ mà 

còn là một chiến lược để quản lý mối quan hệ khách hàng hiệu quả và đo lường thái độ 

của khách hàng và khả năng giữ chân khách hàng trong thị trường cạnh tranh. eCRM 

và cải tiến công nghệ sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng trong CRM. Tuy nhiên, cần có 

cách tiếp cận toàn diện để quản lý các mối quan hệ khách hàng năng động, tạo cơ hội 

cho sự phát triển liên tục trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật phân tích so sánh tổng 

hợp các tài liệu. Qua đó làm cơ sở để phân tích nhận định các nhân tố chủ yếu ảnh 

hưởng đến việc việc triển khai thành công eCRM. 

3. Kết Quả Nghiên Cứu 

eCRM được nhiều người coi là một tiến bộ trong công nghệ thông tin vì nó đã 

tạo ra một sự thay đổi mô hình trong các phương pháp tiếp thị thông thường và nó ngày 

càng trở nên cần thiết cho các thực thể kinh doanh nói chung và các ngân hàng thương 

mại nói riêng cạnh tranh trong việc duy trì mối quan hệ khách hàng lâu dài. Tuy nhiên, 

việc triển khai eCRM tại các ngân hàng thương mại có một tỷ lệ thất bại nhất định. Nó 

cho thấy cần có sự liên kết chặt chẽ với các cấu trúc khác như chiến lược thực hiện 
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eCRM, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chất lượng dữ liệu và văn hóa tổ chức dẫn 

đến hiệu quả kinh doanh tốt hơn.  

3.1 Chiến lược eCRM 

Sự thành công của eCRM trước hết phụ thuộc vào chiến lược thực hiện eCRM đã 

được Arab và cộng sự (2010) khẳng định. Mubarak & Mohamed (2020) nhận định việc 

xây dựng chiến lược eCRM là bước đầu tiên trong việc triển khai eCRM. Phương pháp 

tiếp cận eCRM phải phù hợp với chiến lược tăng trưởng của ngân hàng, tập trung vào 

sứ mệnh và giá trị cốt lõi của ngân hàng. Chiến lược được thiết kế lấy khách hàng làm 

trọng tâm, xác định mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho từng giai đoạn. Chiến lược eCRM 

nhằm tiếp cận khách hàng thông qua việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng 

sáng tạo mới nhất, giúp ngân hàng chủ động xác định, thu hút khách hàng, tạo và duy 

trì các mối quan hệ khách hàng, gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Cách tiếp cận 

eCRM nên được phổ biến ở tất cả các bộ phận của ngân hàng và nó thiết lập khuôn khổ 

cho việc triển khai và vận hành hiệu quả eCRM. Chiến lược eCRM với mục tiêu rõ 

ràng, dựa trên chiến lược phát triển chung của ngân hàng sẽ hỗ trợ quá trình thực hiện 

của eCRM càng nhiều càng tốt. Việc giao tiếp chiến lược eCRM với tất cả các bộ phận 

của ngân hàng sẽ khiến tất cả nhân viên hiểu ý nghĩa, mục tiêu và lợi ích của eCRM 

sau đó tạo điều kiện cho việc triển khai thành công eCRM. 

3.2 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

Các nguồn lực cơ sở hạ tầng công nghệ, hệ thống, mạng lưới truyền thông liên 

quan đến hoạt động eCRM sẽ có tác động trực tiếp đến hoạt động của hệ thống. Không 

có hệ thống thông tin hỗ trợ và tương thích hoặc cơ sở hạ tầng có thể ngăn cản eCRM 

cải thiện chất lượng thông tin của khách hàng (Kim và cộng sự, 2012). Các nghiên cứu 

của Sivaraks (2011), Nguyen & Pham (2016), Mubarak & Mohamed (2020) cho thấy 

mức độ ảnh hưởng rất lớn của cơ sở hạ tầng công nghệ đối với sự thành công của eCRM. 

Vì vậy, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được coi là một trong những yếu tố quan 

trọng đối với sự thành công của eCRM. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 

thông tin, Internet, mạng xã hội và thiết bị thông minh di động, cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin tạo ra những thay đổi đáng kể trong hành vi và thói quen của những khách 

hàng có nhu cầu dịch vụ ngân hàng hiệu quả. Hệ thống eCRM cơ bản bao gồm kho dữ 

liệu và dữ liệu người tiêu dùng nâng cao xử lý các ứng dụng để cung cấp trải nghiệm 

khách hàng được cá nhân hóa và nâng cao liên quan đến sản phẩm và dịch vụ ngân 

hàng. Để triển khai thành công eCRM, các ngân hàng cần có một hệ thống công nghệ 
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thông tin đáng tin cậy với các phương tiện để cải thiện và mở rộng cơ sở hạ tầng công 

nghệ thông tin một cách an toàn. 

3.3 Chất lượng nguồn dữ liệu 

Để triển khai thành công eCRM, dữ liệu phải hữu ích và chính xác (Abbott và 

cộng sự, 2001). Dữ liệu đầu vào phải đầy đủ, đáng tin cậy, nhất quán và kịp thời để 

đảm bảo thông tin có giá trị được cung cấp bởi hệ thống, đó là lý do tại sao chất lượng 

của dữ liệu đầu vào ảnh hưởng đáng kể đến sự thành công của eCRM. Các ngân hàng 

có thể cải thiện chiến lược eCRM từ quan điểm của khách hàng khi giao dịch với chất 

lượng dữ liệu của họ, chẳng hạn như quyết định nhu cầu, sở thích và thu nhập của khách 

hàng. Tseng (2007) cũng cho rằng chất lượng dữ liệu sẽ cải thiện hiệu suất của eCRM. 

Sivaraks (2011) khẳng định rằng vai trò của chất lượng dữ liệu liên quan đến sự thành 

công của eCRM. Chất lượng của dữ liệu đầu vào đảm bảo rằng eCRM cung cấp thông 

tin đầu ra có chất lượng để đảm bảo sự thành công của hệ thống. Dữ liệu ngân hàng 

được tạo từ các nguồn khác nhau như:  dữ liệu thu được từ các giao dịch ATM, ngân 

hàng trực tuyến, ngân hàng di động, v.v. Hệ thống ổn định và an toàn hợp nhất dữ liệu 

để có được thông tin đầy đủ đảm bảo chất lượng dữ liệu, là đầu vào quan trọng cho sự 

thành công của giải pháp eCRM.  

3.4 Văn hóa tổ chức 

Môi trường văn hóa nói chung đóng một vai trò không nhỏ trong sự thành công 

và thất bại của việc triển khai hệ thống. Theo Gebeyehu (2019), văn hóa ngân hàng có 

tác động tích cực đến các dự án thay thế của hệ thống ngân hàng. Tương tự, nghiên cứu 

của Esmaeilpour & Dashti (2013) cho thấy các yếu tố văn hóa của một tổ chức ảnh 

hưởng đến việc thực hiện thành công eCRM. Việc triển khai thành công eCRM trong 

một ngân hàng cũng phụ thuộc vào văn hóa của ngân hàng đó. Văn hóa ngân hàng được 

thể hiện trong các hành vi đạo đức, thái độ, thói quen của nhân viên ngân hàng. Do đó, 

văn hóa bên trong sẽ được phản ánh trong các hoạt động khác nhau sẽ giúp tạo thiện 

chí đối với ngân hàng và phát triển khách hàng rất tốt. Do đó, văn hóa hợp tác và chia 

sẻ là rất quan trọng để thúc đẩy quá trình eCRM thực hiện. Nghiên cứu của Mubarak & 

Mohamed (2020) cho thấy văn hóa ngân hàng ảnh hưởng rất lớn đến việc ngân hàng 

triển khai thành công eCRM. Văn hóa ngân hàng cần được định hình thành ý thức, thái 

độ, thói quen của toàn thể nhân viên ngân hàng. Đó là một nền văn hóa hướng đến 

khách hàng từ nhận thức bên trong và hành động của nhân viên từ đó giúp nhân viên 

nhận ra tầm quan trọng của mối quan hệ khách hàng. Đây sẽ nền tảng cơ bản để có thể 
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triển khai thành công eCRM, giúp hệ thống eCRM hoạt động hiệu quả. Mặt khác, môi 

trường văn hóa hợp tác, chia sẻ trong ngân hàng sẽ làm cho quá trình thực hiện hệ thống 

thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

4. Kết Luận 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hợp tác kinh tế thế giới hiện nay, áp lực cạnh 

tranh cũng như nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng 

ngày càng cao. Các ngân hàng nên tăng cường đầu tư vào ứng dụng công nghệ, xây 

dựng và phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại để cung cấp các sản phẩm ngân hàng sáng tạo 

và các dịch vụ. Dự kiến việc triển khai thành công quản trị quan hệ khách hàng điện tử 

sẽ cung cấp cho các ngân hàng giải pháp tối ưu để nâng cao khả năng hiểu khách hàng 

một cách tốt hơn, từ đó làm tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Chiến lược kinh 

doanh hướng đến khách hàng đang trở thành chiến lược quan trọng hàng đầu của các 

ngân hàng hiện nay. Các ngân hàng luôn có các  chiến lược xây dựng mối quan hệ 

khách hàng và gia  tăng sự thỏa mãn cho các khách hàng. Việc áp dụng các công nghệ 

dựa trên internet như email, trang web, diễn đàn hay một kênh nào khác để đạt được 

mục tiêu quản lý quan hệ khách hàng. Một quá trình có kết cấu chặt chẽ, tự động hóa 

trong tiếp thị, bán hàng, dịch vụ, hỗ trợ trải nghiệm và tối đa hóa sự hài lòng cũng như 

sự trung thành của khách hàng. eCRM, nếu được triển khai trong các ngân hàng, có thể 

giúp các ngân hàng trở nên phổ biến trên toàn cầu. Hiểu nhu cầu và mong muốn của 

khách hàng bằng cách cung cấp cho họ nhiều dịch vụ khác nhau để cuối cùng khách 

hàng hài lòng và trung thành. eCRM mang lại lợi ích cho cả ngân hàng và khách hàng 

bằng cách cải thiện tốc độ phổ biến thông tin và giảm tính chủ quan trong hoạt động. 

Do đó, các yếu tố cần thiết như chiến lược thực hiện eCRM, cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin của ngân hàng, chất lượng nguồn dữ liệu ngân hàng và văn hóa ngân hàng cần 

được xem xét khi triển khai các dự án eCRM. 
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25. CUỘC ĐUA MỚI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VIỆC 

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM  

ThS. Trương Thị Thuý Vân – Khoa QTKD – UFM 

Tóm tắt 

Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ là xu hướng tất yếu của các ngân hàng 

thương mại hiện nay. Để tồn tại và phát triển, các ngân hàng thương mại phải luôn 

củng cố và xây dựng nền tảng khách hàng vững chắc. Với phương châm “Khách hàng 

là trung tâm trong mọi hoạt động”, bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, tăng cường đầu 

tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, phát triển nhiều sản phẩm tiện ích để thu hút khách hàng; 

các ngân hàng thương mại còn nỗ lực hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng chăm 

sóc và phục vụ khách hàng. Đặc biệt, trong xu thế nở rộ kinh doanh bán lẻ thì khách 

hàng chính là nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành công về doanh thu, hiệu quả 

kinh doanh của các ngân hàng. Việc nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng của 

từng ngân hàng là chiến lược phát triển không thể thiếu trong thời đại dịch vụ giúp 

khách hàng gắn bó hơn, giao dịch nhiều hơn, giới thiệu ngân hàng đến nhiều khách 

hàng khác, góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của các ngân hàng. 

Từ khoá: Ngân hàng thương mại; Bán lẻ; Chăm sóc khách hàng; CMCN 4.0 

Đặt vấn đề 

Hoạt động chăm sóc khách hàng có vai trò rất quan trọng trong hoạt động bán 

hàng của một doanh nghiệp, vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận. 

Việc thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng chu đáo, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng 

của khách hàng giúp cho doanh nghiệp vừa xây dựng hình ảnh tốt đẹp của mình trong 

lòng khách hàng, vừa thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hai bên, làm cho khách hàng gắn 

bó với doanh nghiệp và tín nhiệm sản phẩm, trở thành khách hàng trung thành. Như 

vậy doanh nghiệp sẽ ngày càng chiếm được nhiều thị phần và ổn định trên thị trường, 

góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh trước các doanh nghiệp đối thủ. 

Cũng như rất nhiều ngành nghề khác, hoạt động chăm sóc khách hàng của ngân 

hàng cũng rất được quan tâm, nó ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành công hay thất bại 

của một ngân hàng, điều này đã được chứng minh bằng các con số cụ thể: 

• 84% ngân hàng tập trong vào cải tiến dịch vụ khách hàng đã tăng doanh số 

một cách đáng kể 

• 92% ngân hàng nâng cao mức độ gắn bó của khách hàng sau khi cải tiến hoạt 

động chăm sóc khách hàng 
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• Ưu tiên trãi nghiệm khách hàng cũng giúp các ngân hàng nâng cao mức độ 

gắn bó của nhân viên khoảng 20% 

Trong thế giới công nghệ như hiện nay, có không ít những cơ hội để các ngân 

hàng và tổ chức tín dụng cải tiến cũng như nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng. Nếu 

hoạt động chăm sóc khách hàng không hiệu quả có thể dễ dàng dẫn tới những ấn tượng 

xấu và khiến cho toàn bộ trãi nghiệm của khách hàng trở nên tồi tệ. Đó là lý do mỗi 

ngân hàng phải xây dựng một hệ thống chăm sóc khách hàng hiệu quả và chuyên 

nghiệp.  

1. Cơ sở lý thuyết:  

Theo nghĩa tổng quát nhất, chăm sóc khách hàng (hay dịch vụ khách hàng – 

Customer Care) là tất cả những gì cần thiết mà doanh nghiệp phải làm để thỏa mãn nhu 

cầu và mong đợi của khách hàng, tức là phục vụ khách hàng theo cách mà khách hàng 

mong muốn được phục vụ và làm những việc cần thiết để giữ khách hàng doanh nghiệp 

đang có. 

Chăm sóc khách hàng là một bộ phận cấu thành nên sản phẩm mà doanh nghiệp 

cung cấp cho khách hàng. Các dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ ngày càng phong phú 

cùng với mức độ gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Không chỉ đơn thuần là cạnh 

tranh về sản phẩm doanh nghiệp tạo ra mà còn là cạnh tranh về cả các dịch vụ góp phần 

làm cho sản phẩm hoàn chỉnh. Chăm sóc khách hàng không có nghĩa là nếu với một 

sản phẩm hay dịch vụ không tốt mà có công tác chăm sóc khách hàng tốt thì vẫn giữ 

được khách hàng. Có ba yếu tố then chốt quyết định đến việc làm thỏa mãn nhu cầu 

của khách hàng, đó là: 

• Các yếu tố thuộc về sản phẩm 

• Các yếu tố thuận tiện 

• Các yếu tố thuộc về con người 

Vậy yếu tố nào là quan trọng nhất? Trên một phương diện nào đó, điều này phụ 

thuộc vào từng tình huống cụ thể. Tuy nhiên, một điều khiển nhiên rằng nếu sản phẩm 

được bán rộng rãi trên thị trường với cùng một mức giá, cùng một chất lượng dịch vụ, 

yếu tố con người trở nên rất quan trọng. Khi đó khách hàng sẽ lựa chọn những sản phẩm 

nào mà khi đến mua khách hàng được chào đón niềm nở, ân cần, chu đáo… tức là khách 

hàng sẽ chọn sản phẩm có công tác chăm sóc khách hàng tốt hơn. 
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2. Phương pháp nghiên cứu: 

  Bài viết sử dụng phương pháp, công cụ nghiên cứu định tính, nghiên cứu các tài 

liệu, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá thông tin thu thập được để làm 

sáng tỏ cơ sở lý luận. Trong đó, bao gồm:  

o Phương pháp thống kê: Thông qua thu thập thông tin, số liệu các tài liệu thứ cấp 

từ một số ngân hàng thương mại, nghiên cứu sách, công văn, quy trình của 

ngành, báo chí, internet, thông tin thống kê nhằm trình bày quá trình hoạt động 

chăm sóc khách hàng, xác định tốc độ tăng trưởng, dựa vào nguồn dữ liệu thứ 

cấp phân tích, đánh giá thực trạng hoạt đông chăm sóc khách hàng của các ngân 

hàng thương mại. 

o Phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp: Từ thông tin, số liệu và quan sát thực 

tế, tiến hành so sánh, phân tích, tổng hợp đối với hoạt động chăm sóc khách hàng 

trong những điều kiện cụ thể . Qua đó đánh gía thực trạng và tìm ra nguyên nhân 

của các hạn chế cần khắc phục đối với hoạt động chăm sóc khách hàng tại các 

ngân hàng thương mại.  

o Ngoài ra là quá trình tiếp cận trực tiếp thực trạng hoạt động chăm sóc khách 

hàng qua các thông tin từ các báo cáo tài chính, qua các dữ liệu về tình hình hoạt 

động ngân hàng, kết hợp sử dụng các dữ liệu khác thông qua sách, báo, tạp chí, 

dữ liệu trên internet…để hoàn thành bài viết  

3. Thực trạng sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam 

Ngân hàng bán lẻ đang là một sân chơi chứng kiến những hoạt động sôi nổi, 

mang tính đột phá và cạnh tranh cao giữa các ngân hàng trong nước, ngân hàng nước 

ngoài tại Việt Nam. Điều đó giúp cho ngân hàng thu được khá nhiều lợi ích, nhưng 

chính khách hàng mới là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc đua này.  

Tháng 7/2020, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) 

chính thức công bố danh sách Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 

2020. Uy tín của các ngân hàng được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) 

Năng lực và hiệu quả tài chính; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương 

pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về ngân hàng trên các kênh truyền thông có 

ảnh hưởng; (3) Điều tra khảo sát về mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng 

với các sản phẩm/ dịch vụ của ngân hàng; 
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Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín 2020  

(Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2020) 

Sau năm 2019 được đánh giá là một năm gặt hái được nhiều thành công của 

ngành ngân hàng với nhiều điểm sáng tích cực khi hệ thống ngân hàng thương mại tiếp 

tục được cơ cấu, tín dụng tăng 13,5% so với cuối năm 2018, riêng khối 18 ngân hàng 

niêm yết chiếm 67,4% tổng dư nợ toàn ngành với mức tăng trưởng tín dụng 15,5%, 

chất lượng tài sản của các ngân hàng cũng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 

1,89%. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành cũng phải đối mặt với một số khó 

khăn nhất định do tác động của đại dịch Covid-19 mặc dù có độ trễ về tác động do đặc 

thù của ngành. Ba tác động rõ nhất của ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm do tác 

động của đại dịch có thể kể đến là: thứ nhất lợi nhuận sụt giảm, thứ hai dự báo nợ xấu 

tăng lên và thứ ba là thu nhập của người lao động trong ngành giảm. 

Dân số hiện tại của Việt Nam là 97.599.850 người vào ngày 30/10/2020 theo 

số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Thu nhập bình quân đầu người đạt mức 2,740 

USD/người, xếp hạng 7/11 ở Đông Nam Á theo danh nghĩa (ước tính 2019) hoặc 8,677 

USD/người, xếp hạng 8/11 ở Đông Nam Á theo sức mua (thống kê 2020), do đó Việt 

Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng cho hoạt động ngân hàng bán lẻ và năm 

2020 này tiếp tục là năm nở rộ của hoạt động này. Hơn nữa, hiện nay một lượng lớn 
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dân cư chưa được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ, tiện ích ngân hàng, sẽ trở thành nguồn 

lực cho hoạt động ngân hàng bán lẻ. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ thông tin, hoạt 

động ngân hàng bán lẻ sẽ được tiếp sức mạnh mẽ khi có hàng triệu khách hàng mới từ 

nông thôn tới đô thị, đang được tiếp cận một cách nhanh chóng các sản phẩm tài chính, 

công nghệ mới.  

Những năm gần đây, các ngân hàng đều tập trung khai thác thị trường bán lẻ với 

việc đa dạng hình thức huy động vốn và linh hoạt với các sản phẩm. Theo đó, nguồn 

vốn huy động từ dân cư tăng mạnh, chiếm 35-40% vốn huy động. Lượng kiều hối 

chuyển qua các ngân hàng ngày càng tăng (năm 2019 đạt khoảng 10 tỷ USD), góp phần 

tạo nguồn ngoại tệ đáng kể cho các ngân hàng và tăng thu nhập từ phí thanh toán. ới 

những điều kiện thuận lợi đó, các ngân hàng đều quan tâm và tập trung khai thác thị 

trường bán lẻ với những giải pháp như: Đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, 

phát triển dịch vụ mới thông qua internet banking, home banking, mobile banking... 

Các hình thức cho vay, huy động vốn cũng mở rộng và đa dạng phù hợp với từng loại 

hình khách hàng, tạo điều kiện cải thiện đời sống kinh tế xã hội. 

Các hình thức cho vay cũng được mở rộng hơn: cho vay mua nhà, mua xe ô tô, 

du học, chứng minh tài chính, cho vay cán bộ công nhân viên, thấu chi… tạo điều kiện 

cải thiện đời sống nhân dân khi tích lũy chưa đủ. Các ngân hàng thương mại đã có 

những cải thiện đáng kể về năng lực tài chính, công nghệ, quản trị điều hành, cơ cấu tổ 

chức và mạng lưới kênh phân phối, hệ thống sản phẩm dịch vụ. Nhiều loại hình dich 

vụ ngân hàng bán lẻ đã được triển khai thực hiện như dịch vụ tài khoản, séc, thẻ, quản 

lý tài sản, tín dụng, cầm cố.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng 

thương mại Việt Nam còn nhiều bất cập, các ngân hàng chưa xây dựng được phương 

án phát dịch vụ ngân hàng bán lẻ một cách đồng bộ và hiệu quả. Các sản phẩm dịch vụ 

ngân hàng bán lẻ chưa phong phú, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các 

dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện đại được triển khai chậm, dịch vụ thanh toán thẻ còn hạn 

chế về phạm vi sử dụng. Chưa phát triển được sâu rộng trong đại bộ phận công chúng. 

Dịch vụ internet banking mới dừng lại chủ yếu ở mức truy vấn thông tin, chưa cho phép 

thực hiện thanh toán, các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt như séc cá nhân gần 

như không được sử dụng, tiện ích thanh toán thẻ còn hạn chế… 
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4. Ngân hàng bán lẻ trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 

Số hóa là một xu thế bắt buộc đối với hoạt động ngân hàng bán lẻ khi cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt trong cuộc sống. Việc khách 

hàng sử dụng công nghệ trong giao dịch với ngân hàng trở nên quen thuộc. Điều này 

thể hiện rõ nhất ở số liệu giá trị thanh toán qua di động năm 2018 đã tăng 126% và qua 

internet là 18% (theo VnEconomy). Hơn nữa, do áp lực từ tiêu chuẩn Basel II, các ngân 

hàng đang chạy đua trong việc đầu tư vào công nghệ, số hóa để giảm thiểu chi phí và 

buộc phải giảm dần phụ thuộc vào tín dụng. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 gắn liền với các thuật 

ngữ: Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data) hay Block Chain, sự tham gia mạnh 

mẽ của các tổ chức phi tài chính và các công ty fintech thì có lẽ hoạt động ngân hàng 

bán lẻ cũng nên được cập nhật theo một quan niệm như sau: 

Hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ là các hoạt động kinh doanh dựa trên 

nền tảng công nghệ mạnh mẽ của các ngân hàng, các tổ chức tài chính…, để cung ứng 

các sản phẩm dịch vụ tài chính và phi tài chính tới từng cá nhân riêng lẻ, hộ gia đình 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ... nhằm gia tăng tối đa các tiện ích cho khách 

hàng…Trong hoạt động ngân hàng bán lẻ có 3 vấn đề mà các ngân hàng và các tổ chức 

tài chính cần quan tâm:  

• Thứ nhất, xây dựng kênh phân phối là mối quan tâm lớn của dịch vụ ngân hàng 

bán lẻ. 

• Thứ hai, xác định khách hàng và nhu cầu khách hàng thông qua việc tìm hiểu 

khe hở thị trường.  

• Thứ ba, kết hợp thương mại và tài chính, các hoạt động tài chính và phi tài chính 

với nhau trong mối liên hệ chung. 

Số hóa trong ngành ngân hàng là xu hướng tất yếu để các ngân hàng tồn tại và 

phát triển trong thời đại mới trước sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và 

việc ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ được cung cấp bởi 

các công ty tài chính công nghệ (Fintech) và các tổ chức phi tài chính. Dưới áp lực phải 

nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tăng trưởng doanh thu và cắt giảm chi phí, các 

ngân hàng đã buộc phải đẩy mạnh đầu tư chuyển đổi sang kỹ thuật số và tăng cường 

hợp tác với các tổ chức Fintech và tổ chức phi tài chính để học hỏi và mua lại những 

công nghệ tài chính mới để cải tiến quy trình vận hành. 
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Đón đầu xu thế này, các ngân hàng đã đầu tư mạnh để hoàn thiện ứng dụng 

mobile banking. Đơn cử BIDV SmartBanking, ngoài các tính năng quen thuộc như 

chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại,... ứng dụng này còn được tích hợp 

nhiều chức năng mới như đặt phòng, đặt vé máy bay hay vé xem phim... Với các tính 

năng mới này, khách hàng có thể đặt vé máy bay từ điện thoại, mua vé xem phim trực 

tuyến, chọn vị trí ngồi trong rạp;, đặt phòng khách sạn, mua sắm online,theo dõi danh 

mục đầu tư chứng khoán, chuyển tiền qua số điện thoại, thực hiện các loại giao dịch 

bằng giọng nói, thanh toán hóa đơn qua mã QR... Với BIDV SmartBanking, khách hàng 

có thể thanh toán hơn 300 loại dịch vụ trong các lĩnh vực: giáo dục, viễn thông, giao 

thông, điện, nước, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính tiêu dùng, truyền hình, giải trí, mua 

sắm trực tuyến, đấu thầu… Nhờ vậy, trong năm 2019, số lượng khách hàng sử dụng 

BIDV SmartBanking tăng mạnh, đạt 1,9 triệu khách hàng.  

Triển vọng tăng trưởng ngành ngân hàng năm.  

(Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát chuyên gia và các ngân hàng năm 2020) 

Với tiềm năng để tăng hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm của khách 

hàng, các công nghệ số hóa cho phép sẽ giảm sự gián đoạn trong quá trình cung cấp 

các dịch vụ của ngân hàng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các tổ chức thử nghiệm rất 

nhiều các công nghệ số hóa với hy vọng sẽ giành chiến thắng trong trận chiến để trở 

thành ngân hàng số một trong tương lai. 
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Các ngân hàng sớm chủ động trong việc tham gia hỗ trợ người dân và doanh 

nghiệp chịu tác động của đại dịch Covid-19, thông qua các chương trình giảm lãi và phí 

với các khoản cho vay hiện tại cũng như cơ cấu lại nợ và giãn hoãn nợ cho khách hàng. 

Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh các dịch vụ về ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền 

mặt, phát triển các dịch vụ tiêu dùng khác gắn với thương mại điện tử. Phương thức 

hoạt động của ngân hàng đã thay đổi cho phép giao dịch tại nhà, hướng tới xử lý điện 

tử và ngân hàng nhà nước cũng cho phép xác thực chữ ký điện tử đồng hành với điều 

kiện phát triển của ngân hàng. Hơn nữa, một số các công ty này đang tạo ra một mức 

độ tin tưởng đối với khách hàng hơn so các ngân hàng truyền thống và hiệp hội tín 

dụng. Kết quả là, một tỷ lệ ngày càng cao của người tiêu dùng sẵn sàng sử dụng các sản 

phẩm tài chính được cung cấp từ các công ty phi truyền thống - những tổ chức có ít 

kinh nghiệm hơn so với các tổ chức tài chính truyền thống. 

5. Cuộc đua giữa các ngân hàng thương mại 

Bài học kinh nghiệm từ các cuộc khủng hoảng và sự bùng phát của đại dịch 

COVID-19 cho thấy tầm quan trọng của việc chủ động triển khai các kịch bản ứng phó 

phòng chống dịch và linh hoạt điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều 

kiện xã hội và hành vi người tiêu dùng thay đổi, giúp đảm bảo cả hai mục tiêu phòng 

chống dịch hiệu quả và duy trì phát triển kinh doanh. Trong đó, nhiều ngân hàng xác 

định chiến lược đổi mới công nghệ, thiết kế các biện pháp giúp khách hàng sử dụng 

nhiều hơn sản phẩm số là chiến lược quan trọng hàng đầu. Trong một vài năm gần đây, 

rất nhiều ngân hàng trên toàn cầu gặp khó khăn trong tạo ra lợi thế cạnh tranh khi lãi 

suất ở mức thấp và các sản phẩm tài chính cơ bản trở nên thông dụng. Điều này vô hình 

chung giúp định hình lại xu hướng phát triển của ngành ngân hàng, với nhiều ngân hàng 

xác định chiến lược đổi mới công nghệ là chiến lược quan trọng hàng đầu. 

Bước vào sân chơi ngân hàng bán lẻ đòi hỏi các ngân hàng phải đặt tâm lý khách 

hàng làm trung tâm để xây dựng chiến lược riêng biệt, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cá 

nhân của khách hàng. Và quan trọng hơn, cái ngân hàng cần mang đến cho khách hàng 

là niềm tin, cảm xúc và sự tiện lợi trong từng sản phẩm, dịch vụ. Cuộc đua giữa các 

ngân hàng để mang đến dịch vụ tối ưu cho các khách hàng diễn ra sôi động. Tuy mỗi 

ngân hàng có những chiến lược phát triển rất khác nhau nhưng đều tập trung vào các 

hoạt động như: mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm, cải thiện dịch vụ… 

Trong hoạt động mở rộng mạng lưới giao dịch, các ngân hàng xác định phục vụ 

tối đa khách hàng mục tiêu cũng như gia tăng độ phủ sóng thương hiệu mà vẫn phải 
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đảm bảo bài toán quản lý chi phí và lợi nhuận. Trong hướng đi này, Argibank tập trung 

mở rộng đối tượng khách hàng nông thôn, còn LienVietPostBank mở rộng mạng lưới 

tích hợp với 1.300 phòng giao dịch bưu điện. Riêng BIDV lại tập trung theo các địa bàn 

trọng điểm với mạng lưới mở rộng. Đến nay, ngân hàng này đã mở rộng với khoảng 

hơn 1.000 chi nhánh và phòng giao dịch trên khắp cả nước cùng với hơn 56.000 điểm 

kết nối ATM/POS. 

Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm cũng là một hướng đi quan trọng của các ngân 

hàng, giúp ngân hàng có thể tìm kiếm và đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng. Ngoài 

hai hoạt động cốt lõi là tiền gửi và tín dụng, các sản phẩm thẻ, chuyển tiền, ngân hàng 

điện tử, yhanh toán hóa đơn, bảo hiểm cũng được các ngân hàng nghiên cứu và đưa ra 

nhiều chương trình, chính sách khuyến mãi để thu hút khách hàng. Chỉ tính riêng BIDV 

hiện nay đang triển khai trên 100 sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá 

nhân. 

Thêm vào đó, việc phục vụ phân khúc khách hàng cao cấp cũng đang là hướng 

đi mới dành cho các ngân hàng khi có tới hàng triệu người mong muốn được sử dụng 

dịch vụ cao cấp của ngân hàng. Dịch vụ dành cho khách hàng ưu tiên của các ngân hàng 

có thể kể đến như: Techcombank Piority, VPBank Diamond, MB Private… BIDV cũng 

cung cấp gói sản phẩm Khách hàng ưu tiên BIDV Premier khá ấn tượng với nhiều ưu 

đãi và dịch vụ vượt trội như: được hưởng những ưu đãi khi giao dịch; tiện ích đưa đón 

và phòng chờ hạng sang tại sân bay; tiện ích chăm sóc sức khỏe, chơi golf, ăn uống hay 

spa. 

Cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng là một trong những vấn đề cốt lõi trong 

xu thế phát triển của các ngân hàng bán lẻ khi cảm xúc, niềm tin của khách hàng trở 

thành yếu tố then chốt cho việc lựa chọn sử dụng dịch vụ. Trong hoạt động này, một số 

ngân hàng như Techcombank hay TP Bank đã nắm bắt xu hướng khách hàng để xây 

dựng đội ngũ nhân viên, giao dịch viên trẻ, năng động và thân thiện. Đối với các ngân 

hàng quy mô lớn và lâu đời cũng không ngoại lệ khi luôn luôn nỗ lực cải thiện chất 

lượng chăm sóc khách hàng của mình. BIDV đã trở thành ngân hàng tiên phong thành 

lập Trung tâm mạng xã hội (SMCC) giúp lắng nghe tất cả thông tin, thảo luận và đặc 

biệt là những ý kiến của khách hàng trên mạng xã hội liên quan đến ngân hàng; từ đó 

ngân hàng có thể tìm ra những khúc mắc của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch 

vụ và việc chăm sóc khách hàng ngày một hiệu quả hơn. 
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Ngân hàng trên đám mây (cloud). Để cạnh tranh trong kỷ nguyên mới của dịch 

vụ tài chính, tất cả các ngân hàng cần đảm bảo công nghệ của họ phù hợp với chiến 

lược kinh doanh của họ, đồng thời tiết giảm chi phí, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu về 

đám mây với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào. Công nghệ đám mây cho phép phát 

triển nhanh và nhanh, giúp đưa sản phẩm mới ra thị trường nhanh chóng và nắm bắt cơ 

hội trong thời gian ngắn nhất có thể. Khi tồn tại, ngân hàng đám mây mang lại khả năng 

mở rộng và độ co giãn cũng như hiệu quả hoạt động và giảm chi phí, mặt bằng và tăng 

cường tính bảo mật trong lưu trữ và quản lý tài liệu. 

Ngân hàng mở đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn cho các ngân hàng trên 

toàn cầu; hiện có hơn 1 triệu khách hàng sử dụng nó ở Anh. Ngân hàng mở sẽ mở ra cơ 

hội cho các ngân hàng phát triển dịch vụ mới và gia tăng giá trị bằng cách trao quyền 

cho khách hàng của họ nhanh chóng hiểu được tình hình tài chính của họ, khám phá 

các lựa chọn thay thế và đưa ra quyết định tài chính tốt hơn. Điều này không chỉ nâng 

cao trải nghiệm ngân hàng tiêu dùng, mà còn tăng sự cạnh tranh trên thị trường, do đó, 

đã khuyến khích sự hợp tác và đổi mới giữa các ngân hàng và fintechs. Điều này đã 

thúc đẩy một nền kinh tế giàu API giữa các ngân hàng, đang mở rộng hệ sinh thái của 

họ và cuối cùng là phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính nói chung. 

Cách tiếp cận kinh doanh dựa trên nền tảng và ngân hàng mở vừa là điểm khác 

biệt vừa là cơ hội để phục vụ các phân khúc không có giới hạn và không được bảo lãnh. 

Các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh có tỷ lệ thâm 

nhập di động cao nhưng dân số đông đảo - tạo cơ hội lớn cho các ngân hàng cung cấp 

quyền truy cập tài chính thông qua hệ sinh thái đối tác có thể truy cập qua di động.  

6. Kết luận 

Với xu thế phát triển của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống, trào 

lưu sử dụng thiết bị thông minh, sự phát triển của hoạt động kinh doanh trực tuyến, kết 

hợp với việc có một số lượng khách hàng lớn, các ngân hàng thương mại cần hướng 

đến mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái đa tương tác để gia tăng chất lượng dịch vụ và 

sự lựa chọn cho khách hàng, cũng như phát triển hoạt động kinh doanh và bán chéo sản 

phẩm. Các mục tiêu cần hướng đến bao gồm: Xây dựng các tiện ích và ứng dụng sử 

dụng dịch vụ của ngân hàng và các đối tác liên kết, đặc biệt trong việc thanh toán các 

dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống như điện, nước, viễn 

thông… Liên kết với các đối tác cung cấp dịch vụ công nghệ như grab, now.vn… để 

cung cấp tiện ích cho khách hàng, bán chéo sản phẩm và phát triển khách hàng mới... 
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Bên cạnh đó là sự không ngừng đổi mới sáng tạo. Đổi mới là yếu tố quan trọng 

nhất thúc đẩy tăng trưởng trong hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Ngân 

hàng cần xây dựng chính sách khuyến khích và hệ thống nghiên cứu và phát triển sản 

phẩm dịch vụ mới, phát minh mới, cải tiến nâng cao chất lượng và hiệu quả để không 

ngừng mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt 

động. 

Cuộc đua để trở thành ngân hàng bán lẻ số một tại Việt Nam đã và sẽ luôn nóng 

bỏng. Nhưng cho dù là ngân hàng nào về nhất, thì cuối cùng khách hàng mới là người 

chiến thắng. Việc nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng của từng ngân hàng là 

chiến lược phát triển không thể thiếu trong “thời đại dịch vụ” giúp khách hàng gắn bó 

hơn, giao dịch nhiều hơn, giới thiệu ngân hàng đến nhiều khách hàng khác, góp phần 

quan trọng vào sự phát triển bền vững của các ngân hàng 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Business Insider (2017). Oxford University is getting into Fintech. 

www.uk.businessinsider.com: http://uk.businessinsider.com/oxford-university-

said-business-school-Fintechcourse 

Chiến T. Đ (2017). Giáo trình Quản trị Marketing. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh 

tế quốc dân. 

Dũng T.V (2009). Marketing dịch vụ viễn thông và quản lý bán hàng. Hà Nội: Đại học 

kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội. 

Dương H.V, Hà Phạm Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Mỹ Lệ (2018). FINTECH: Hệ sinh 

thái ở các nước và vận dụng tại Việt Nam.  Tp.HCM: Tạp chí Ngân hàng số 1-

2018. 

Eric Sidgwick (2018). Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2018. Tp.HCM: Tạp 

chí Ngân hàng số 10-2019. 

Giao H.N.K & Hà Minh Đạt (2014). Đánh giá các yếu tố lựa chọn NHTM tại TP. Hồ 

Chí Minh của người cao tuổi. Tp.HCM: Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 280, trang 

97 – 115 

Giới L.T (2010). Quản trị marketing định hướng giá trị. Đà nẵng: NXB Tài chính 

Hiền N.T, Đỗ Thị Bích Hồng (2017), Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

tới lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Hà Nội: Tạp chí Tài chính 

Hiểu L (2005). Bí quyết để có khách hàng trung thành. Hà Nội: NXB Từ điển Bách 

khoa. 

Howard Senter (2008). Chăm sóc khách hàng. TP.HCM: NXB Trẻ 

John E.G Bateson (2002). Chăm sóc khách hàng và vai trò của nó trong kinh doanh 

hiện nay. Hà Nội: NXB Thống kê 

Mùi N.T (2006). Quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: NXB Tài chính 



 262 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019), Thống kê về hoạt động thanh toán năm 

2019.http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ tk/hdtt/ 

ctccudvtt 

Nguyễn Văn Tiến (2009). Ngân hàng thương mại. Hà Nội: NXB Thống Kê 

www.Fintech.se.cuhk.edu.hk. Department of Systems Engineering and Engineering 

Management - The Chinese University of Hong Kong, Introduction, 

http://Fintech.se.cuhk.edu.hk/ Department-of-Systems-Engineering-and-

Engineering Management-The-Chinese-University-of-Hong Kong-Introduction-

191845 

www.redherring.com Fintech Investments Skyrocket in 2017– report 

https://www.redherring.com/ finance/ fintech-investments-skyrocket-2017-report 

www.truemoney. com.vn True Money (2018). Báo cáo thị trường tài chính Việt Nam 

2018. https://blog.truemoney. com.vn/bao-cao-thi-truong-fintech-vietnam-2018 

www.vietnamreport.net.vn. Công bố top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 

2020.https://vietnamreport.net.vn/Cong-bo-Top-10-Ngan-hang-thuong-mai-Viet-

Nam-uy-tin-nam-2020-9188-1049 

http://fintech.se.cuhk.edu.hk/


 263 

26. TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

TẠI VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN ĐA YẾU TỐ 

ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Trang - Khoa Tài chính Ngân hàng – UFM 

 

Tóm tắt 

  Nghiên cứu cho rằng, tỷ suất sinh lời (TSSL) của các ngân hàng thương mại 

chịu tác động bởi rất nhiều yếu tố. Các nhân tố bên trong thường được sử dụng gồm 

có quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu, quy mô nợ và rủi ro tín dụng, quy mô tiền gửi, 

mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và chi phí hoạt động. Các yếu tố bên 

ngoài tác động đến bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát và giá trị vốn 

hóa của thị trường chứng khoán. Nghiên cứu sẽ thực hiện kiểm định và nhận diện các 

nhân tố tác động đến TSSL của các ngân hàng niêm yết thông qua giá trị, độ tin cậy, 

kiểm định mô hình tác giả nghiên cứu, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố 

đến TSSL của các ngân hàng niêm yết. Các mô hình hồi quy ứng dụng trong nghiên 

cứu là mô hình hồi hồi quy với tác động cố định (FEM) và mô hình hồi quy với tác 

động ngẫu nhiên (REM). Kết quả của các mô hình sẽ được kiểm định để lựa chọn 

mô hình phù hợp nhất đánh giá tác động của các nhân tố đến lợi nhuận của các 

ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Từ đó, thảo luận và đưa ra các giải pháp 

phát triển hiệu quả hoạt động ngành ngân hàng Việt Nam. 

Từ khóa: ngân hàng thương mại cổ), tỷ suất sinh lợi, ROA, ROE 

Giới thiệu 

Từ khi trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới WTO năm 

2007, điều đó mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. 

Việc mở cửa thị trường tài chính làm các ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với vấn đề 

gia tăng khả năng sinh lời để tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tỷ suất sinh lời 

của hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn khá thấp. Hoạt động tín dụng vốn là hoạt động 

mang lại nguồn thu chủ yếu cho các NHTM Việt Nam nhưng có sự sụt giảm do nợ xấu 

gia tăng, trong khi việc phát triển các hoạt động ngoài tín dụng để tăng thu nhập ngoài 

lãi, giảm rủi ro chưa được chú trọng. Ngoài ra, còn có nhiều yếu tố khác tác động đến 

hoạt động và lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam đã làm cho tình hình tỷ suất sinh 

lời của hệ thống ngân hàng hiện nay chưa khả quan. Nhân tố nào có ảnh hưởng đến 

TSSL của ngân hàng, tương quan của các nhân tố đó đến TSSL như thế nào không 

những là vấn đề quan tâm của nhà quản trị trong công tác hoạch định kế hoạch kinh 

doanh cho năm 2021 và những năm về sau mà còn là mối quan tâm của nhà đầu tư và 

nhiều đối tượng khác trong nền kinh tế. 
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Xuất phát từ tầm quan trọng phải nâng cao khả năng sinh lời của hệ thống NHTM Việt 

Nam trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu hóa, tác giả quyết định lựa chọn đề 

tài “Tỷ suất sinh lời của các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam dưới góc nhìn đa yếu tố” 

nhằm tìm ra câu trả lời về mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến TSSL của các 

NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. 

1. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm trước đây về các nhân tố ảnh hưởng 

đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng 

Munyam Bonera (2013) đã sử dụng mô hình hồi quy REM để xem xét các 

yếu tố ảnh hưởng đến 224 ngân hàng thương mại (NHTM) từ 42 nước châu Phi, 

giai đoạn 1999-2006. Mục tiêu của bài nghiên cứu là trả lời cho câu hỏi tại sao các 

nhân tố tài chính đã được cải cách từ những năm 1990 theo hướng phát triển khả 

năng sinh lời, năng suất, hiệu suất nhưng những ngân hàng châu Phi vẫn thể hiện 

khả năng sinh lời kém. Dựa trên những bài nghiên cứu trước đây, tác giả đã tập 

trung vào yếu tố đặc trưng tại thời điểm đó của các ngân hàng châu Phi như các khoản 

vay kém chất lượng, nợ xấu, rủi ro thanh khoản, vốn chủ sở hữu thấp, chi phí hoạt 

động không hiệu quả. Tác giả sử dụng biến phụ thuộc là ROAA (Tỷ suất sinh lời trên 

tổng tài sản trung bình) và NIM. Các biến độc lập trong mô hình là logarit tổng tài 

sản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản,tỷ lệ dự phòng RRTD, tỷ lệ chi phí/thu nhập, tỷ 

lệ dư nợ cho vay/tổng tài sản (đo lường rủi ro thanh khoản), tốc độ tăng GDP hàng 

năm, lạm phát. Và đặc biệt bài nghiên cứu đã đưa biến trễ của các biến phụ thuộc vào 

mô hình nghiên cứu như một biến độc lập để đo lường sự liên tục khả năng sinh lời 

của các ngân hàng châu Phi qua từng năm. Nếu hệ số trước biến trễ càng gần 0 cho 

thấy ngân đạt tỷ suất sinh lời cao ở năm trước chưa chắc đã đạt được tỷ suất sinh lời 

cao ở năm nay, chứng tỏ thị trường có tính cạnh tranh cao, và ngược lại. Kết quả 

nghiên cứu khẳng định các yếu tố nội tại như quy mô, hiệu quả hoạt động, tính 

thanh khoản, mức độ an toàn vốn, và các yếu tố vĩ mô có tác động đến khả năng sinh 

lời của các NHTM. Riêng biến trễ có tác động mạnh đến TSSL của ngân hàng, với 

giá trị hệ số gần bằng 0 cho thấy thị trường ngân hàng châu Phi có tính cạnh tranh cao. 

Derger Alper và Adem Anbar (2011) nghiên cứu khả năng sinh lợi ROE, ROA của 10 

ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Istanbul trong giai đoạn 

2002-2010 để tìm hiểu các nhân tố tác động đến các yếu tố đó từ sau năm 2001. Mô 

hình được lựa chọn là mô hình FEM dựa trên kiểm định Hausman. Các biến độc lập 

trong nghiên cứu bao gồm: quy mô tài sản (log của tổng tài sản), độ lớn của vốn (vốn 

chủ sở hữu/ tổng tài sản), chất lượng tài sản (tỷ lệ vay trên tổng tài sản), tính thanh 
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khoản (tài sản có tính thanh khoản cao/ tổng tài sản), tiền gởi (tiền gởi/ tổng tài sản), 

cấu trúc chi phí –thu nhập (thu nhập ròng từ lãi/ tổng tài sản và thu nhập khác, thu 

nhập từ dịch vụ phi tín dụng, trên tổng tài sản), tỷ lệ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát 

hàng năm, lãi suất thực. 

Các tác giả cho thấy rằng quy mô ngân hàng, và thu nhập ngoài lãi có tác động 

tích cực trong khi tỷ lệ nợ có tác động tiêu cực lên lợi nhuận của các ngân hàng. Điều 

này cho thấy hoạt động ngân hàng đa dạng hơn ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận, trong 

khi khối lượng danh mục đầu tư tín dụng và chất lượng tài sản thấp có tác động tiêu 

cực trên tài sản. Trong các yếu tố vĩ mô chỉ có lãi suất có tác động và đó là tác động 

tích cực lên tỷ suất sinh lời ROE của ngân hàng. Các yếu tố đặc trưng khác của ngân 

hàng như an toàn vốn, thanh khoản, tiền gửi / tỷ lệ tài sản và các yếu tố kinh tế vĩ mô 

(tốc độ tăng trưởng GDP thực tế và tỷ lệ lạm phát) có ảnh hưởng không quan trọng 

đến khả năng sinh lợi ngân hàng. 

Fadzlan Sufian (2011) nghiên cứu trên các NHTM ở Hàn Quốc trong giai 

đoạn từ năm 1992 đến 2003. Sử dụng mô hình dữ liệu bảng không cân đối với mô 

hình hồi quy FEM và REM, tổng các ngân hàng nghiên cứu là từ 11 ngân hàng trong 

năm 1992 đến 29 ngân hàng trong năm 2000. Tổng cộng mẫu nghiên cứu bao gồm 

251 quan sát. Trong giai đoạn 1992-2003, Hàn Quốc đã có nhiều sự thay đổi lớn kể 

từ sau khủng hoảng tài chính châu Á 1997. Sau giai đoạn khủng hoảng, để khôi phục 

kinh tế, Hản Quốc đã có nhiều cải cách, tái cơ cấu dưới sự chỉ đạo của Chính phủ 

Hàn Quốc và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF). Chính vì vậy, mục tiêu chính của bài nghiên 

cứu là đo lường mức độ tác động của các nhân tố trước, trong và sau khủng hoảng năm 

1997. Nghiên cứu này áp dụng hồi quy tuyến tính với mô hình tác động cố định FEM. 

Các biến phụ thuộc là ROA và ROE; các biến độc lập bao gồm hai nhóm. Nhóm I 

bao gồm các biến đặc trưng của ngân hàng là Quy mô tài sản, quy mô tiền gửi, giá trị 

sổ sách vốn chủ sở hữu, quy mô nợ, dự phòng rủi ro tín dụng, tổng chi phí hoạt động, 

và thu nhập phi lãi. Nhóm II bao gồm các yếu tố vĩ mô như tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP), tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ tập trung của 3 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất, tỷ lệ 

vốn hóa thị trường chứng khoán và biến giả đại diện cho thời gian trước, trong và 

sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Kết quả bài nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng rủi ro tín dụng và chi phí luôn tác động tiêu cực đến lợi nhuận của ngân hàng. 

Trong khi đó, mối quan hệ giữa quy mô tổng tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu và khả 

năng sinh lợi của các NHTM Hàn Quốc là cùng chiều, sự đa dạng hóa hoạt động 
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kèm với sự tập trung mang lại tác động tích cực thể hiện ở nguồn thu nhập từ các 

công cụ phái sinh và các dịch vụ thu phí. Ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh có 

tác động đáng kể lên lợi nhuận của ngân hàng. Sự tập trung của hệ thống ngân 

hàng nội địa và giá trị vốn hoá thị trường chứng khoán tác động tích cực và đáng kể. 

Sự tác động của các biến GDP và lạm phát là không xác định được vì dấu bị thay 

đổi qua các mô hình. Và đặc biệt khủng hoảng tài chính Châu Á mang đến tác động 

tiêu cực khi ngân hàng hoạt động có hiệu quả hơn trong thời kì trước khủng hoảng 

so với thời kì sau khủng hoảng. 

Serish Gul, Faiza Irshad và Khalid Zaman (2011) đã nghiên cứu về chỉ số tài 

chính ngân hàng và chỉ số kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của 15 

NHTM Pakistan từ năm 2005-2009 với mô hình hồi quy OLS. Các ngân hàng trong 

dữ liệu nghiên cứu là các ngân hàng chiếm 80% tổng tài sản của các NH Pakistan. 

Giai đoạn 2005-2009 là giai đoạn quan trọng của các ngân hàng ở Pakistan khi quá 

trình tư nhân hóa hệ thống ngân hàng, các thương vụ mua bán, sáp nhập ngân hàng 

diễn ra mạnh mẽ, trong khi trước đó chưa có một nghiên cứu cụ thể về hệ thống 

ngân hàng ở Pakistan, nên các tác giả kỳ vọng kết quả của bài nghiên cứu sẽ giúp ích 

cho quá trình toàn cầu hóa hệ thống ngân hàng Pakistan, cũng như phát triển Hiệp 

định thương mại tự do Nam Á (SAFTA). Nghiên cứu đã sử dụng bốn biến phụ thuộc 

là ROA, ROE, NIM (Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên), ROCE (Lợi nhuận trước thuể và 

lãi vay/(Tổng tài sản-Nợ ngắn hạn)). Ngoài 4 biến độc lập đại diện cho các đặc điểm 

nội tại của ngân hàng là logarit tổng tài sản, vốn chủ sở hữu/tổng tài sản, quy mô 

nợ/tổng tài sản, tỷ lệ tiền gửi/tổng tài sản, các biến đại diện cho các yếu tố kinh tế 

vĩ mô là tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, giá trị vốn hóa thị trường chứng 

khoán. Nghiên cứu thể hiện quy mô tài sản, quy mô tiền gửi, tỷ lệ lạm phát có mối 

tương quan thuận với khả năng sinh lời, trong khi đó quy mô vốn chủ sở hữu thể 

hiện mối tương quan nghịch chiều. các biến còn lại thể hiện tác động thuận/nghịch 

phụ thuộc vào biến độc lập trong mô hình khảo sát. 

2. Mô hình nghiên cứu 

Tính đến nay, toàn thị trường có 10 ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán 

TP. HCM - HOSE (BID, CTG, EIB, HDB, MBB, STB, TCB, LPB, VCB, VPB); 3 

ngân hàng niêm yết trên sàn HNX (ACB, SHB, NVB) và 7 ngân hàng đang giao dịch 

trên sàn UPCoM (BAB, KLB, LPB, VIB, VBB, BVB, SGB) (Bảng 1). Do năm 2012 

NHTMCP Nhà Hà Nội (HBB) chính thích sáp nhập vào NHTMCP Sài Gòn – Hà 
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Nội (SHB) nên dữ liệu không bao gồm NHTMCP Nhà Hà Nội (HBB). Kết quả là 

mẫu nghiên cứu bao gồm 13 NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam với 104 quan 

sát được sử dụng để phục vụ nghiên cứu. 

Số liệu về các nhân tố bên trong được lấy từ báo cáo tài chính hợp nhất đã được 

kiểm toán của 13 ngân hàng niêm yết trên TTCK Việt Nam từ năm 2007-2020. Báo 

cáo tài chính của các NHTM được thu thập từ website của các ngân hàng. Số liệu 

về các nhân tố bên ngoài được lấy từ trang web của World Bank từ năm 2007-2020 tại 

địa chỉ:  http://data.worldbank.org/indicator. 

Bảng 1: Danh sách các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam đến 20/10/2020 

ST

T 

Tên ngân hàng 
Mã 

CK 

Sàn GD 
Ngày giao 

dịch đầu 

tiên 1 Ngân hàng TMCP Á Châu ACB HNX 21/11/2006 

2 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển 

Việt Nam 
BID HOSE 24/01/2014 

3 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CTG HOSE 16/07/2009 

4 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam EIB HOSE 27/10/2009 

5 Ngân hàng TMCP Quân đội MBB HOSE 01/11/2011 

6 Ngân hàng TMCP Quốc Dân NVB HNX 13/09/2010 

7 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội SHB HNX 20/04/2009 

8 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín STB HOSE 12/07/2006 

9 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCB HOSE 30/06/2009 

10 Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM HDB HOSE 05/01/2018 

11 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TCB HOSE 04/06/2018 

12 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LPB HOSE 14/10/2020 

13 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB HOSE 17/08/2017 

Ghi chú: HOSE : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

HNX: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội(Nguồn: cophieu68.vn) 

 

Các nghiên cứu trên thế giới đều sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính với dữ 

http://data.worldbank.org/indicator
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liệu bảng. Vì NIM không phản ánh được toàn diện tính sinh lời của ngân hàng (NH), 

đề tài sẽ tập trung phân tích ROA và ROE của các NHTMCP niêm yết. Để kiểm định 

mối quan hệ giữa TSSL của ngân hàng và các nhân tố tác động đã mô tả ở trên, đề 

tài áp dụng mô hình nghiên cứu dưới đây cho trường hợp các NHTMCP niêm yết trên 

TTCK Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng hai phương pháp ước lượng mô hình nghiên 

cứu. Thứ nhất là ước lượng mô hình hồi quy với các tác động cố định (Fixed 

Effects/FEM) và mô hình hồi quy với các tác động ngẫu nhiên (Random 

Effects/REM). 

ROAit  = þ1 + þ2(lA)it + þ3(EA)it + þ4(DA)it + þ5(LoA)it + þ6(LLP)it 

+ þ7(NIIA)it + þ8(CIR)it + þ9(GR)t + þ10(INF)t + þ11(MC)t +  

eit 

ROEit  = þ1 + þ2(lA)it + þ3(EA)it + þ4(DA)it + þ5(LoA)it + þ6(LLP)it 

+ þ7(NIIA)it + þ8(CIR)it + þ9(GR)t + þ10(INF)t + þ11(MC)t +  

eit 

Việc lựa chọn mô hình phù hợp hơn sẽ được kiểm định bằng kiểm định Hausman với 

giả thiết như sau: 

Ho : Mô hình REM phù hợp hơn mô hình 

FEM  

H1 : Mô hình FEM phù hợp hơn mô hình 

REM 

Nếu kiểm định Hausman cho một kết quả có ý nghĩa thì mô hình tác động cố định 

phù hợp hơn so với mô hình tác động ngẫu nhiên và ngược lại. 

Bảng 2: Các biến sử dụng trong mô hình quy 

STT Ký hiệu Công thức tính Kỳ vọng 

Biến phụ thuộc 

1 ROA Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  

2 ROE Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  

Nhóm biến độc lập bên trong ngân hàng 

1 lA Lg (tài sản của ngân hàng) + 

2 EA Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản +/- 

3 DA Số dư tiền gửi khách hàng/Tổng tài sản + 
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4 LA Tỷ lệ dư nợ tín dụng/Tổng tài sản +/- 

5 LLP Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ - 

6 NIIA Tổng thu nhập ngoài lãi/Tổng tài sản + 

7 CIR Tổng chi phí hoạt động/Tổng thu nhập hoạt động - 

Nhóm biến độc lập bên ngoài ngân hàng 

1 GR Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm +/- 

2 INF Tỷ lệ lạm phát hàng năm +/- 

3 MC Giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán/GDP +/- 

 

Kết quả hồi quy của các mô hình xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân 

tố đến lợi nhuận của nhóm NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam được thể hiện 

ở bảng 3.Ở mô hình tác động cố định (FEM), ngoại trừ biến EA, LoA không có ý 

nghĩa thống kê đối với biến ROA, và biến GR không có ý nghĩa thống kê đối với 

biến ROE thì tất cả các biến còn lại đều có ý nghĩa thống kê. Ở mô hình tác động 

ngẫu nhiên (REM) thì tất cả các biến đều có ý nghĩa thống kê và có các hệ số tương 

quan mang dấu đúng như giả định. 

Bảng 3: Tổng hợp kết quả hồi quy các mô hình 

Biến phụ thuộc ROA ROE 

Mô hình FEM REM FEM REM 

lA 0,5012673 

(0,2025612)** 

0,3891662 

(0,1528991)** 

8,2677213 

(2,8023451)*** 

6,5023664 

(1,9601282)*** 

EA 1,706877 

(1,033318) 

1,6278995 

(0,9586923)* 

-56,17982 

(14,531052)*** 

-61,21302 

(13,204612)*** 

DA 0,9183091 

(0,4188103)** 

1,012081 

(0,3735092)**

* 

11,960012 

(5,892966)** 

11,75007 

(5,02789)** 

LoA -0,7746546 

(0,6745656) 

-1,058425 

(0,5545646)* 

-20,9636 

(9,547656)** 

-21,33654 

(7,1043636)*** 

LLP -31,27447 

(5,6353456)*** 

-30,76435 

(5,3976896)**

* 

-341,4644 

(79,645356)*** 

-328,6854 

(74,5622)*** 

NIIA 24,35345 

(8,7858313)*** 

20,54235 

(7,4678651)**

* 

221,3253 

(123,63546)* 

190,34653 

(99,85463)* 
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CIR -1,95345 

(0,3298362)*** 

-2,025276 

(0,3057359)**

* 

-22,7846 

(4,5958645)*** 

-22,14580 

(4,2593465)*** 

GR -0,08543 

(0,3586439)* 

-0,065298 

(0,0308954)** 

-0,77539 

(0,4853456) 

-0,857575 

(0,4256319)** 

INF 0,0173756 

(0,0055396)*** 

0,015587 

(0,0045031)**

* 

0,2173498 

(0,0735909)*** 

0,2075614 

(0,0629836)*** 

MC 0,0134827 

(0,0039825)*** 

0,012721 

(0,0035985)**

* 

0,2103451 

(0,054355)*** 

0,1945355 

(0,491535)*** 

cons -2,398485 -1,158917 -33,59811 -17,42395 

R2 0,6784 0,7598 0,8653 0,8645 

F 17,5 203,67 17,30 180,4 

Prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Hausman (Prob) 0,9999 0,9995 

Ghi chú: *,** và *** chỉ hệ số có ý nghĩa thống kê ở các mức ý nghĩa lần lượt là 

10%, 5% và 1%. Các số trong ngoặc là sai số chuẩn của từng hệ số. 

Cũng trong bảng kết quả, kiểm định Hausman cho thấy đối với cả 2 biến phụ thuộc 

ROA và ROE, p-value>0,05, vì vậy tác giả chấp nhận giả thuyết Ho. Mô hình phù 

hợp hơn trong trường hợp này để hồi quy 2 biến phụ thuộc ROA và ROE là mô 

hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects -REM). 

3. Thảo luận về kết quả nghiên cứu 

Kết quả ước lượng cho thấy tỷ suất sinh lợi (TSSL) của NHTMCP niêm yết 

trên TTCK Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào các nhân tố bên trong ngân hàng mà 

còn phụ thuộc vào các yếu tố vĩ mô bên ngoài ngân hàng. Các hệ số tương quan giữa 

các biến độc lập và phụ thuộc trong mô hình đã chỉ ra những tác động tích cực cũng 

như tiêu cực của từng nhân tố đến khả năng sinh lời của ngân hàng, cụ thể như sau: 

Các nhân tố bên trong ngân hàng 

- Quy mô tài sản ngân hàng (lA) có mối tương quan dương với TSSL của các 

NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. Kết quả này thể hiện các NHTMCP niêm 

yết Việt Nam càng mở rộng quy mô thì TSSL càng tăng. Kết quả nghiên cứu này 

phù hợp với kỳ vọng của tác giả và các kết quả nghiên cứu trước đây của Alper và 

Anbar (2011); Gul, Irshad và Zaman (2011) đã xác nhận tính hiệu quả kinh tế của 

quy mô. Điều này rất phù hợp với thực tế của các NHTMCP niêm yết tại Việt Nam 

khi các ngân hàng có quy mô lớn phần lớn đều có lợi nhuận và khả năng sinh lời 
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cao, nhất là khối NHTMCP có vốn nhà nước chiếm đa số là VCB, CTG và BIDV.  

Quy mô vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (EA): Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản 

có ảnh hưởng đồng biến đến ROA của ngân hàng. Kết quả này ủng hộ cho nghiên cứu 

của Bourke (1989). Molyneux và Thornton (1992), Demiruguc Kunt và Huizinga 

(2000), cấu trúc vốn mạnh là cần thiết cho các nền kinh tế đang phát triển, vì nó chống 

đỡ các cuộc khủng hoảng tài chính, và tăng sự an toàn cho các khoản tiền gửi trong 

các điều kiện vĩ mô không ổn định. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản càng 

cao thì ROE càng sụt giảm. Mối tương quan âm hợp với kỳ vọng tương quan nghịch 

ban đầu, tức là có sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận. Kết quả nghiên cứu này phù 

hợp với nghiên cứu trước đây của Berger (1995), Ali, Khizer, Akhtar, Farhan và 

Zafar (2011). Điều này cũng phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam, ngân hàng có tỷ 

lệ vốn chủ sở hữu cao tuy an toàn hơn nhưng ROE cũng bị giảm.  

Quy mô tiền gửi trên tổng tài sản (DA): Cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng tập 

trung chủ yếu ở khoản mục tiền gửi khách hàng. Quy mô tiền gửi khách hàng trên 

tổng tài sản càng cao thì khả năng sinh lời càng cao. Điều này được thể hiện bằng hệ 

số hồi quy dương giữa quy mô tiền gửi khách hàng và TSSL của các NHTMCP 

niêm yết trên TTCK Việt Nam. Kết quả ước lượng phù hợp với nghiên cứu của Gul, 

Irshad và Zaman (2011), Naceur và Goaied (2008). Mối tương quan dương này phù 

hợp với thực tiễn tại Việt Nam vì tiền gửi khách hàng được cho là ổn định hơn so với 

các nguồn tài trợ khác, khi một NH có thể huy động được nhiều tiền gửi từ khách 

hàng sẽ làm cho ngân hàng có thể dễ dàng tài trợ vốn cho các dự án và các đối tượng 

cần vốn, từ đó ngân hàng được hưởng phần chênh lệch lãi suất càng cao, góp phần 

làm tăng lợi nhuận cho các ngân hàng. Khi mà tỷ lệ cho vay so với huy động của 

nhiều NHTMCP đạt trên 100%, nhiều ngân hàng nhỏ đối diện với rủi ro thanh khoản 

và phải vay trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao ngất ngưởng, trong khi các 

ngân hàng lớn, có quy mô tiền gửi khách hàng lớn lại thu được lợi nhuận đáng kể từ 

việc cho vay các ngân hàng nhỏ thiếu thanh khoản. 

Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản (LoA): Trong cả 2 mô hình REM với 2 

biến phụ thuộc ROA và ROE, các hệ số đều âm và có ý nghĩa thống kê cho thấy mối 

tương quan âm giữa tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản và TSSL của ngân hàng niêm 

yết. Điều này cho thấy, tỷ lệ dư nợ tín dụng/tổng tài sản càng cao thì TSSL của NH 

niêm yết càng giảm. Mối tương quan này được giải thích là do các ngân hàng có mức 

tăng trưởng tín dụng cao sẽ có nguy cơ gặp rủi ro tín dụng cao hơn các ngân hàng 
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khác. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu trước đây của Sufian và Razali 

(2008), Syfari (2012). Điều này phù hợp với tình huống của các NHTMCP Việt Nam 

khi trong giai đoạn tăng trưởng nóng, các NH niêm yết cho vay những khách hàng 

không đủ khả năng thanh toán nên làm phát sinh nợ xấu và phải gánh chịu các khoản 

lỗ do nợ xấu, từ đó làm giảm TSSL của ngân hàng. 

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ (LPL): Nghiên cứu đã tìm ra 

mối tương quan âm giữa chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và TSSL của NH niêm yết 

với mức ý nghĩa cao. Ngân hàng có rủi ro tín dụng càng cao thì sẽ có lợi nhuận càng 

thấp. Như đã phân tích, trong giai đoạn bùng nổ tín dụng những năm trước, các NHTM 

Việt Nam cho vay ồ ạt và điều này đã để lại hậu quả nặng nề về nợ xấu, nợ quá hạn. 

Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn càng cao, đồng nghĩa với việc chi phí dự phòng rủi ro tín 

dụng càng cao, kéo theo đó là lợi nhuận của ngân hàng sụt giảm nghiêm trọng, 

khả năng mất vốn lớn, đặc biệt là ở giai đoạn hiện nay, tình hình kinh tế khó khăn, các 

doanh nghiệp thua lỗ, phá sản, sẽ làm cho việc thu hồi nợ càng khó khăn hơn, dẫn đến 

ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của ngân hàng. Kết quả ước lượng này phù hợp 

với hầu hết các nghiên cứu của Miller và Noulas (1997), Athanasoglou và cộng sự 

(2008), Sufian (2009), Sufian (2011). Mối tương quan âm giữa lợi nhuận với dư nợ 

tín dụng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của các NHTMCP niêm yết trên TTCK 

Việt Nam đặt ra thách thức cho các NHTMCP Việt Nam phải có những giải pháp 

để tăng trưởng tín dụng thật sự hiệu quả đồng thời tăng cường khả năng quản lý rủi 

ro đối với các khoản tín dụng tài trợ cho khách hàng. 

Mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (NIIA): Kết quả hồi quy đã ủng hộ 

quan điểm mức độ đa dạng hóa thu nhập tương quan thuận với TSSL của các 

NHTMCP niêm yết với mức ý nghĩa cao. Kết quả cho thấy rằng ngân hàng có tỷ lệ 

thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng cao như mua bán đầu tư chứng khoán và các dịch vụ 

khác có khả năng sinh lời tốt hơn. Các nghiên cứu gần đây cũng đưa ra cùng kết luận 

là đa dạng hóa thu nhập giúp tăng lợi nhuận của ngân hàng một cách đáng kể, chẳng 

hạn nghiên cứu của Sufian (2011), Alper và Anbar (2011), Syfari (2012). Hệ số tương 

quan này đã phản ánh đúng thực trạng của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt 

Nam trong thời gian vừa qua khi tăng trưởng tín dụng chậm lại, thu nhập từ lãi thuần 

giảm, nhưng nhờ thu nhập ngoài lãi tăng mà tổng thu nhập hoạt động của các ngân 

hàng được duy trì và không bị sụt giảm quá nhiều. 
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Chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR): Chi phí hoạt động có quan 

hệ tỷ lệ nghịch với TSSL của các NH niêm yết, thể hiện ở dấu (-) của biến CIR trong 

phương trình ROA, ROE với mức ý nghĩa thống kê cao. Kết quả này cho thấy rằng 

chi phí hoạt động tăng lên làm giảm khả năng sinh lời của các NHTMCP niêm yết. 

Rõ ràng, quản lý chi phí hoạt động một cách hiệu quả là vấn đề tiên quyết cho việc 

tăng cường khả năng sinh lời của ngân hàng. Điều này cũng phù hợp với thực tiễn tại 

Việt Nam, chứng tỏ khi các yếu tố khác không đổi, ngân hàng có chi phí hoạt động 

trên tổng thu nhập hoạt động càng cao thì sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận 

sẽ càng thấp. Kết quả này cũng tương tự như trong nghiên cứu của Guru và các cộng 

sự (2002), Bourke (1989), Syfari (2012). Như vậy, hiệu quả hoạt động được cải 

thiện thì TSSL của các NH niêm yết cũng gia tăng. Tức NHTMCP muốn gia tăng 

lợi nhuận thì cần kiểm soát tốt chi phí hoạt động của mình, nhất là chi phí liên quan 

đến nhân viên vì khoản mục này chiếm tỷ trọng cao nhất. 

Các nhân tố bên ngoài ngân hàng 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GR): Tốc độ tăng trưởng kinh tế có mối tương quan 

âm với TSSL của các NHTTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. Vấn đề sự tăng 

lên của GDP ảnh hưởng nghịch biến đến ROE và ROA của các ngân hàng niêm 

yết là kết quả khác với một số lý thuyết nhưng phù hợp với kết quả nghiên cứu 

trước đây của Ayadi và Boujelbene (2011). Tuy nhiên, nó cũng thể hiện một thực 

trạng là trong giai đoạn 2007 – 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 

càng tăng thì lợi nhuận của ngân hàng càng giảm. Nguyên nhân là từ khi hội nhập 

quốc tế, ngành ngân hàng phải chịu những sức ép lớn của quá trình hội nhập mà 

đặc biệt là sức ép cạnh tranh không chỉ đến từ những ngân hàng trong nước mà 

còn từ những ngân hàng, tổ chức tín dụng nước ngoài. Các NH nước ngoài không 

chỉ cạnh tranh với các NH trong nước trong việc cung cấp các dịch vụ NH hiện 

đại, mà còn cạnh tranh ngay cả về các sản phẩm truyền thống như tín dụng, thanh 

toán, nhận tiền gửi…từ đó làm giảm lợi nhuận của các NHTMCP niêm yết.  

Tỷ lệ lạm phát (INF): Lạm phát tác động tích cực đến TSSL của các 

NHTMCP niêm yết trong cả 2 phương trình ROA và ROE, chỉ ra việc các nhà 

quản trị NHTMCP niêm yết đã dự đoán được lạm phát kỳ vọng và điều chỉnh lãi suất 

phù hợp để đạt được mức lợi nhuận cao hơn. Kết quả này cũng được ủng hộ trong 

nghiên cứu của Sufian (2011), Gul, Irshad và Zaman (2011). Ở Việt Nam, trong 

giai đoạn lạm phát khá cao, đặc biệt là năm 2008 (23%), 2010 (9,2%) và 2011 
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(18.7%), các ngân hàng đã chủ động nâng lãi suất huy động lên cao hơn lạm phát dưới 

các hình thức chi khuyến mãi, chi tiếp thị, chi hoa hồng môi giới huy động vốn... để 

cạnh tranh trong việc huy động vốn. Từ việc lãi suất huy động tăng cao, các NHTM 

đã tăng lãi suất cho vay lên khoảng 20- 23%/năm trong năm 2011. Do đó, trong giai 

đoạn này, lạm phát làm tăng hiệu suất hoạt động. 

Sự phát triển của thị trường chứng khoán (MC): có mối tương quan dương với 

TSSL của các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này 

phù hợp với nghiên cứu trước đây của Naceur & Goaied (2008). Mối tương quan dương 

chỉ ra rằng các NHTMCP niêm yết sẽ có cơ hội nâng cao lợi nhuận khi thị trường 

chứng khoán Việt Nam phát triển và hoạt động hiệu quả. Trong điều kiện thị trường 

chứng khoán hoạt động có hiệu quả, ngân hàng có thể dễ dàng tăng vốn chủ sở hữu 

phục vụ cho mục đích kinh doanh và các chiến lược dài hạn của mình, cũng như tìm 

kiếm các đối tác, các nhà đầu tư nước ngoài từ đó góp phần làm tăng năng lực tài 

chính, lợi nhuận của ngân hàng. Không những thế, khi thị trường chứng khoán phát 

triển, thông tin tài chính của các công ty sẽ được công bố công khai, thực tế đã chứng 

minh khi các NHTMCP niêm yết trên TTCK Việt Nam chuẩn bị hồ sơ để đăng ký 

giao dịch trên hai sàn giao dịch chứng khoán thì các ngân hàng đã phải cố gắng hoàn 

thiện công tác quản trị ngân hàng, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn niêm yết và tiệm cận 

với các chuẩn mực quản trị ngân hàng quốc tế. 

4. Kết luận và gợi ý chính sách 

Thông qua việc đo lường các yếu tố tác động đến TSSL của các NHTMCP giai 

đoạn 2007-2020 bằng mô hình hồi quy với các tác động cố định (Fixed Effects/FEM) 

và mô hình hồi quy với các tác động ngẫu nhiên (Random Effects/REM), nghiên cứu 

đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến TSSL của các NHTMCP niêm yết. 

Trong đó, các nhân tố tác động tích cực đến TSSL của các ngân hàng niêm yết là quy 

mô tài sản, quy mô tiền gửi khách hàng, mức độ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, tỷ 

lệ lạm phát và sự phát triển của thị trường chứng khoán. Những nhân tố tác động tiêu 

cực đến TSSL của ngân hàng bao gồm tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản, chi phí dự phòng 

rủi ro tín dụng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế. Riêng quy mô vốn chủ sở hữu tác động tích cực đến chỉ số ROA nhưng 

tác động tiêu cực đến chỉ số ROE của các ngân hàng đòi hỏi các ngân hàng bên cạnh 

việc tăng quy mô vốn chủ sở hữu phải kết hợp với việc nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn tăng thêm. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số kiến nghị và giải pháp góp 
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phần nâng cao TSSL của các NHTMCP niêm yết nói riêng và các NHTMCP Việt Nam 

nói chung như sau: 

- Mở rộng mạng lưới, kênh phân phối và cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ mới sẽ 

giúp các ngân hàng tiết kiệm được các chi phí, phục vụ thêm nhiều khách hàng giúp 

gia tăng nguồn thu và từ đó tăng TSSL của các NHTMCP niêm yết nói riêng và các 

NHTM Việt Nam nói chung. 

Trong công thức tính ROE, vốn chủ sở hữu nằm ở mẫu số, vì vậy, khi các 

NHTMCP tăng vốn chủ sở hữu, đòi hỏi các ngân hàng phải có phương án sử dụng vốn 

tăng thêm hiệu quả để tăng TSSL tương ứng, không làm giảm đi TSSLtrên vốn chủ sở 

hữu của cổ đông. Ví dụ điển hình là NVB, năm 2011, NVB đã tăng vốn điều lệ thành 

công lên hơn 3.000 tỷ đồng theo quy định cũng NHNN nhưng cũng chính năm đó, ROE 

của NH NVB giảm từ 7,76% năm 2010 xuống còn 5,17% vào năm 2011, chứng tỏ NVB 

chưa tận dụng được hiệu quả nguồn vốn tăng thêm. Do đó, các NHTMVN cần tăng vốn 

để đầu tư phát triển theo chiều sâu như phát triển các dịch vụ mới, đa dạng và nâng cao 

công nghệ nhằm có khả năng sinh lời cao hơn và phát triển bền vững hơn. Việc yêu cầu 

các NHTMCP tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính là một giải pháp đúng 

đắn của Chính phủ và NHNN, phù hợp với bối cảnh của nền kinh tế và chủ trương xây 

dựng một hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định và bền vững. 

- Tăng trưởng tín dụng thật sự hiệu quả đồng thời tăng cường khả năng quản lý rủi 

ro đối với các khoản tín dụng tài trợ cho khách hàng. Hạn chế tăng trưởng tín dụng 

bong bóng có thể gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng không chỉ cho riêng cá nhân 

ngân hàng nào mà hệ lụy đến toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Dưới áp lực tăng 

trưởng, nhất là trong giai đoạn tăng trưởng nóng, một số khoản cho vay giải ngân 

không được thẩm định kĩ đã dẫn đến nợ xấu, làm giảm đáng kể TSSL của ngân 

hàng. 

NHTMCP muốn gia tăng lợi nhuận thì cần kiểm soát tốt chi phí hoạt động của 

mình, nhất là chi phí liên quan đến nhân viên vì khoản mục này chiếm tỷ trọng cao 

nhất. 

Tính đến quý 3 năm 2020, chỉ có 13 NHTMCP niêm yết trên 2 sàn của TTCK 

Việt Nam. Dù Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Việt Nam đã chủ trương 

đưa các ngân hàng đại chúng lên niêm yết trong năm 2015, nhưng các NHTMCP còn 

lại, có NH chưa đủ điều kiện niêm yết và thậm chí có những ngân hàng né tránh niêm 

yết nhằm che dấu những thông tin tiêu cực của mình. Lý do chưa lên sàn của các 
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nhà băng này khá phong phú: bối cảnh TTCK không thuận lợi, niêm yết sẽ gây thiệt 

hại cho cổ đông khi thị giá cổ phiếu giao dịch ở mức thấp, hoặc phải ưu tiên cho 

những mục tiêu khác. Điều đó đặt ra yêu cầu Chính phủ, NHNN, Ủy ban chứng 

khoán và các nhà lãnh đạo cấp cao để các NHTMCP niêm yết trên sàn chứng khoán 

giúp tăng tính minh bạch của hệ thống ngân hàng. 
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