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Vai trò của an toàn bảo mật

ATBM là vấn đề mang tính sống còn
• CNTT chi phối toàn bộ hệ thống
• Quan hệ chặt chẽ với quản trị RRTN



Nguy cơ bảo mật trong môi trường TMĐT

• Mở rộng dịch vụ Gia tăng nguy cơ
• ATBM trở thành rào cản ứng dụng

– Khảo sát của Cục TMĐT (2006-2008): trở ngại thứ 3
• Giảm sút niềm tin của khách hàng, uy tín của NH



Nguồn: Gartner và Cyber Security Industry Alliance

Ảnh hưởng của nguy cơ ATBM 
đối với dịch vụ NHĐT



Nguồn: Consumer Banking Survey 2005 của Financial Insight

Ảnh hưởng của nguy cơ ATBM đối với 
khách hàng



Chiến lược ATBM của

• Coi bảo mật là “máy tiêu tiền”, triển khai “vừa đủ”
vấn đề ATBM luôn nóng

• Chiến lược ATBM của Vietinbank gắn bảo mật
với QTRR và phát triển niềm tin khách hàng
– Chiến lược tổng thể
– Bảo mật theo chiều sâu
– Quá trình khép kín, không ngừng hoàn thiện



Các biện pháp an ninh cốt yếu

• Phần mềm chống virus và mã độc được cập nhật thường xuyên
• Tường lửa
• Lọc thư rác
• Bảo mật kết nối giữa máy trạm và máy chủ
• Phần mềm/phần cứng xác thực cho người dùng nội bộ
• Phần mềm/phần cứng xác thực cho người dùng bên ngoài (khách 

hàng, đối tác)
• Hệ thống phát hiện thâm nhập (IDS)
• Lưu trữ thường xuyên các dữ liệu trọng yếu đối với hoạt động kinh 

doanh
• Trung tâm dữ liệu dự phòng
• …
• Hệ thống quản lý hạ tầng CNTT theo ITIL đảm bảo khả năng giám sát, 

phân tích rủi ro



Những kết quả khả quan

• Triển khai dịch vụ
– dịch vụ qua Internet được khách hàng chấp 

nhận
– thanh toán qua Internet: dịch vụ nhờ thu và 

Home Banking
– vấn tin và chuyển khoản qua SMS
– đăng ký sử dụng dịch vụ vấn tin ATM trực 

tuyến



Biến ATBM thành lợi thế cạnh tranh

• Xây dựng quy trình và đào tạo cán bộ
• Nâng cao nhận thức bảo mật trong mọi khâu 

của quá trình cung cấp dịch vụ
– Chủ động cung cấp dịch vụ, tính năng mới đảm bảo an toàn cho 

khách hàng
– Cảnh báo khách hàng khi có nguy cơ

ATBM là một yếu tố trong chất lượng dịch vụ
Khách hàng hài lòng sử dụng dịch vụ nhiều hơn,
tuyên truyền tự nguyện cho NH



Nâng cao nhận thức của khách hàng

• Nỗ lực của riêng NH không đủ
– biểu tượng chiếc khóa vàng (kết nối HTTPS) được gỡ bỏ: 96% 

vẫn nhập mật khẩu
– 57% bỏ qua cảnh báo về trang web khả nghi
– mã độc trên máy tính của khách hàng có thể vô hiệu nhiều biện 

pháp bảo mật
• NH cần tuyên truyền một cách chủ động

– Giúp khách hàng hiểu nguy cơ và biện pháp phòng tránh
– Đưa các điều khoản bắt buộc về ATBM vào thỏa thuận sử dụng 

dịch vụ
– Nhấn mạnh lợi ích của các biện pháp bảo mật trong các trường 

hợp sự cố xảy ra
• Khách hàng sẽ chủ động hợp tác và sẵn lòng chia sẻ chi 

phí khi nhận thức được vấn đề



Kết luận

• Vietinbank đã nỗ lực hết mình để đem lại mức 
an toàn cao nhất có thể cho khách hàng

• Những thành tựu có được là nhờ sự kết hợp hài 
hoà giữa công nghệ, con người và quy trình

• Vietinbank cam kết sẽ đem lại cho khách hàng 
những dịch vụ ngày càng an toàn, tin cậy hơn: 
ATBM là một phần của chất lượng dịch vụ, là lợi 
thế cạnh tranh
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