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Thị trường ngân hàng bán lẻ

& Vai trò của ATBM

Ngân hàng bán lẻ là thị trường đầy tiềm năng

• Việt Nam có dân số đông, hơn 50% trong độ tuổi lao 

động

• Tầng lớp trung lưu và dân số đô thị tăng nhanh

• Mới có khoảng 20% dân số sử dụng dịch vụ ngân hàng 

Ngân hàng bán lẻ là thị trường cạnh tranh cao độ

• Các ngân hàng trong nước

• Các ngân hàng nước ngoài

• Các tổ chức khác: các công ty viễn thông, bán lẻ, … 

tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán



Thị trường ngân hàng bán lẻ

& Vai trò của ATBM (2)

Đặc trưng của quá trình tiến hoá Ngân hàng bán lẻ là việc triển 

khai các công nghệ mới

• Tối ưu hoá các kênh giao dịch: ATM, Internet, điện thoại di 

động, …

• Hỗ trợ các hoạt động bán chéo, nâng cao chất lượng dịch vụ

Yêu cầu của khách hàng ngày càng cao: loại hình dịch vụ mới, 

chất lượng dịch vụ, …

Thách thức về triển khai công nghệ, đảm bảo an toàn hệ thống

- Rủi ro tác nghiệp

- Rủi ro uy tín

- Phòng chống gian lận, …



Kinh nghiệm triển khai:
Chiến lược an toàn thông tin

Chiến lược an toàn thông tin đóng vai trò quyết định

• Giúp đầu tư các hệ thống bảo mật một cách hiệu quả

• Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh

Hậu quả của việc không xác định chiến lược cụ thể:

• Sa vào mua sắm để giải quyết các vấn đề ngắn hạn

• Chỉ triển khai “vừa đủ”

Các quan điểm chỉ đạo của Vietinbank

• Bảo mật là ưu tiên hàng đầu khi thiết kế, triển khai DV

• Triển khai chiến lược bảo mật tổng thể, theo chiều sâu

• Gắn bảo mật với QTRR để nâng chất lượng DV, tạo lợi thế cạnh tranh



Triển khai Chiến lược an toàn thông tin

• Triển khai các giải pháp đồng bộ: thiết bị, công nghệ, con người, quy 

trình

• Chuẩn hoá hạ tầng, phân vùng kiểm soát, …  ngăn chặn và đẩy lùi 

các nguy cơ truyền thống

• Chính sách bảo mật cho người dùng cuối được hỗ trợ một cách hiệu 

quả bằng hệ thống công nghệ

• Đầu tư có trọng điểm, ưu tiên các hệ thống có tính nhạy cảm cao, kết 

hợp các giải pháp xác thực mạnh với cập nhật kiến thức, bổ sung quy 

trình kiểm soát  triển khai nhiều dịch vụ NHĐT

• Triển khai các hệ thống cảnh báo, giám sát giúp khách hàng và ngân 

hàng kiểm soát rủi ro

• Xây dựng hệ thống quản lý hạ tầng theo tiêu chuẩn ITIL

• Trung tâm dự phòng đạt tiêu chuẩn Tier 3



Biến ATBM thành lợi thế cạnh tranh

• Xác định bảo mật là khoản đầu tư để tăng 
cường dịch vụ

• Xây dựng quy trình, đội ngũ cán bộ chuyên trách

• Nâng cao nhận thức bảo mật trong mọi khâu 
của quá trình cung cấp dịch vụ

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



Các giải pháp bổ sung 

• Triển khai hệ thống IAM, SIEM  quản lý đơn giản và 

hiệu quả mọi truy nhập, giảm chi phí vận hành, giúp 

nhân viên tập trung vào dịch vụ khách hàng

• Kết hợp với tư vấn độc lập và tăng cường hợp tác để 

có đánh giá khách quan, toàn diện; được cảnh báo 

sớm, điều phối ngăn chặn các tấn công



Thành tựu đạt được

• Hai giải Sao Khuê 2009, 2010

• Ngân hàng duy nhất giành 2 giải Sao vàng Đất Việt năm 

2011

• Thẻ TDQT Cremium và thẻ ghi nợ E-Partner thuộc Top 20 

thương hiệu nổi tiếng Việt Nam



Kết luận

• Bảo mật là vũ khí quan trọng để ngăn ngừa tổn thất 

và tăng cường dịch vụ, đem lại lợi thế cạnh tranh

• Bảo mật là quá trình không có điểm dừng, cần có 

chiến lược cụ thể

• Vietinbank cam kết không ngừng tăng cường bảo mật 

để đem đến cho khách hàng những dịch vụ ngày một 

tốt hơn 


