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1 Ngành Tài chính 
Việt Nam: Dẫn đầu 
cuộc Cách mạng số

Hướng dẫn Nội dung



4 PwC Vietnam - Industry 4.0 Vietnam Survey 2018

Tiên phong trong chuyển đổi số

Nền Công nghiệp 4.0 không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành một xu hướng phát 
triển tất yếu đối với các doanh nghiệp, người tiêu dùng và xã hội. Theo kế hoạch 
chuyển đổi số của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 
năm 20301, ngành Dịch vụ Tài chính (DVTC) đóng vai trò chủ động, kiến tạo và tiên 
phong trong quá trình phát triển và chuyển đổi số ở Việt Nam.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 
ngành DVTC tại Việt Nam đã trải qua 
nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, dự 
đoán nền kinh tế số Việt Nam vào năm 
2025 sẽ đạt 52 tỷ USD, tỷ lệ tăng 
trưởng kép hàng năm vào khoảng 
29%, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến 
nhiều ứng dụng của công nghệ điện tử 
trong ngành DVTC2. 

Hiện tại, các ngân hàng tại Việt Nam 
theo đuổi những hình thức chuyển đổi 
số khác nhau. Những ví dụ điển hình 
trong việc số hóa các dịch vụ ngân 
hàng đang có sẵn bao gồm Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank), ngân hàng TMCP Tiên 
Phong (TPBank) và ngân hàng TMCP 
Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). 
Ngoài ra còn phải kể đến ngân hàng 
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 
(VPBank), với sự ra mắt của hai ngân 
hàng số Timo và YOLO. Theo sát định 
hướng phát triển và kế hoạch chuyển 
đổi số do NHNN đề ra, các ngân hàng 
nói riêng và ngành DVTC nói chung sẽ 
tiếp tục tăng cường đầu tư trong tương 
lai.

Các phân tích trong báo cáo này dựa 
trên số liệu từ Khảo sát Mức độ sẵn sàng 
kỹ năng số của PwC Việt Nam gửi đến 
công chúng Việt Nam vào cuối năm 
2020. 

Kết quả từ các câu hỏi của chúng tôi đặt 
ra về công nghệ, việc làm và kỹ năng đã 
phản ánh một thế giới công việc trong 
tương lai bao gồm:

● Các tác động đi kèm với sự phát 
triển không ngừng của công nghệ 
tiên tiến; và

● Những đánh giá liên tục về năng 
lực, kỹ năng để đảm bảo lợi thế 
cạnh tranh trong tương lai.

Vì thế, ngành DVTC tại Việt Nam đang 
đứng trước cơ hội phát triển đáng kể.
Khi tài chính toàn diện được thúc đẩy, 
các doanh nghiệp sẽ cần tìm các phương 
pháp để liên tục nâng cao năng lực nội 
bộ, nhằm nâng cao khả năng thích ứng 
và duy trì lợi thế cạnh tranh trong tương 
lai.
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1 Vietnam News - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận kế hoạch chuyển đổi số năm 2025, tầm nhìn năm 2030, 2021
2 Google - Báo cáo e-Conomy Đông Nam Á, 2020 Hướng dẫn Nội dung

https://vietnamnews.vn/economy/956490/sbv-approves-plan-for-digital-transformation-by-2025.html
https://economysea.withgoogle.com/


Công nghệ đang tái định hình 
nguồn nhân lực của ngành DVTC 
một cách nhanh chóng. Để triển 
khai công nghệ một cách hiệu 
quả, các doanh nghiệp cần bắt 
đầu tập trung đảm bảo yếu tố con 
người và công nghệ có thể bổ trợ 
và vận hành tốt cùng nhau. 

Đinh Hồng Hạnh
Phó Tổng giám đốc - Lãnh đạo Dịch vụ Tài chính
PwC Việt Nam

Hướng dẫn Nội dung6     6   
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Ngành DVTC tỏ ra lạc quan về tương lai

Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho thấy các lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành 
đang xem những thay đổi do công nghệ đem lại có khả năng ảnh hưởng tích cực 
đến hiệu quả công việc của họ.

Tuy nhiên, những người ở cấp bậc nhân viên trong khảo sát tỏ ra khá lo lắng về 
khả năng làm việc trong tương lai của mình. Kết quả này tương đồng với những 
phát hiện chính từ báo cáo Tương lai của việc làm do Diễn đàn Kinh tế Thế giới 
công bố năm 20203, trong đó chỉ ra rằng dưới tác động của công nghệ, một số 
công việc trong ngành DVTC có thể trở nên thừa thãi trong tương lai, như: nhân 
viên phân tích tài chính, nhân viên nhập dữ liệu và giao dịch viên trong ngân 
hàng.

H: Bạn nghĩ sự phát triển của công nghệ sẽ cản trở hay cải thiện khả 
năng làm việc trong tương lai của mình?

97%

các thành viên thuộc ban lãnh đạo các doanh 
nghiệp DVTC tin rằng công nghệ sẽ đem lại ảnh 
hưởng tích cực đến triển vọng công việc trong 
tương lai.

3  Diễn đàn Kinh tế Thế giới - Báo cáo Tương lai việc làm, 2020

of C-Suite members of the FS sector believe that 
technology will greatly improve their future 
employability. 

This finding shows a positive sign that FS leaders are viewing digital changes as 
positive opportunities that can effectively enhance their productivity in the future.

On the other hand, office employees and staff are quite more worried that 
technology will impede their future employability. This resonates with WEF’s Future of 
Work report3 which outlines several jobs that will be made redundant by technology 
in the future, including: financial analysts, data entry clerks and bank tellers. 

Hướng dẫn Nội dung

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/2-2-emerging-and-declining-jobs
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/2-2-emerging-and-declining-jobs
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Tuy nhiên, nhân viên ngành DVTC còn 
nhiều lo ngại về rủi ro việc làm

Nhóm lao động này, bao gồm các vị trí như giao dịch viên và nhân viên hành 
chính, tỏ ra lo lắng nhất về rủi ro công việc. Một lần nữa, điều này có thể được lý 
giải rằng tính chất các công việc này đa số được lặp lại mỗi ngày và có thể được 
cải thiện đáng kể bằng tự động hóa và máy móc.

Trong khi đó, nhân sự cấp cao (ban lãnh đạo) của các doanh nghiệp trong ngành 
DVTC lại có một cái nhìn cân bằng hơn về mối đe dọa từ tự động hóa. Thái độ 
này có thể xuất phát từ sự tự tin về tính chất công việc quản lý đòi hỏi nhiều 
tương tác trực tiếp giữa người và người cùng với rất nhiều kỹ năng mềm khác. 

H: Bạn có đồng ý với câu sau không: “Tôi lo lắng rằng tự động hóa 
khiến người lao động có nguy cơ rủi ro về việc làm.”

49%

cấp nhân viên trong ngành DVTC cho biết họ rất 
quan ngại rằng tự động hóa sẽ khiến công việc của 
họ gặp rủi ro.

Hướng dẫn Nội dung
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Khi lãnh đạo ngành DVTC nhận thức rằng 
các biến động đang cận kề...

Con số này cho thấy những người đứng đầu doanh nghiệp tài chính tin rằng sẽ 
có nhiều thay đổi lớn trong tương lai và nhận thức được nhiều biến động nhất, so 
với các nhóm còn lại (Quản lý cấp trung/ chuyên gia - 30% và Nhân viên văn 
phòng - 41%). 

Với cương vị điều hành doanh nghiệp, các giám đốc và lãnh đạo ngành DVTC tại 
Việt Nam nhận thấy và hiểu rõ rằng công nghệ có khả năng đem lại nhiều biến 
động đáng kể trong tương lai. Điều này đi cùng với xu hướng toàn cầu, khi gần 
nửa số CEO trên toàn thế giới đang dự định tăng cường đầu tư ở mức 10% trở 
lên vào công nghệ về lâu dài4.

H: Khi nghĩ về một 
người làm công 
việc như của bạn 
và tác động công 
nghệ đến việc đó, 
bạn có nghĩ rằng 
công việc như của 
bạn sẽ trở nên lỗi 
thời hoặc thay đổi 
đáng kể bởi tự 
động hóa trong 10 
năm tới?

50%

những người tham gia khảo sát trong vai trò lãnh 
đạo doanh nghiệp DVTC dự đoán rằng công việc 
của mình sẽ thay đổi đáng kể trong 10 năm tới.

4 PwC - Khảo sát CEO toàn cầu lần thứ 24, 2021

Hướng dẫn Nội dung

https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2021/report.html
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… ngành DVTC đang ưu tiên kỹ năng số hơn 
các kỹ năng mềm khác.

Ngoài ra, những người tham gia khảo sát thuộc ngành DVTC cũng cho thấy họ 
sẵn sàng nâng cao kỹ năng để có thể sử dụng thành thạo một công nghệ cụ thể 
(38%), cao hơn mức khảo sát chung (34%).

So với mặt bằng khảo sát chung, ngành DVTC tỏ ra ít quan tâm hơn về việc cải 
thiện kỹ năng mềm (7%) và kỹ năng kinh doanh (6%). Sự khác biệt đáng kể này 
có thể xuất phát từ việc các doanh nghiệp DVTC đang chủ yếu tập trung theo 
đuổi các xu hướng công nghệ, cụ thể là những dự án chuyển đổi số, tăng cường 
trải nghiệm người dùng, thanh toán phi tiền mặt v.v… của các tổ chức tài chính. 

H: Bạn muốn phát triển loại kỹ năng làm việc nào nhất?

49%

người được hỏi thể hiện mong muốn trau dồi thêm 
kiến thức để áp dụng hiệu quả các công nghệ mới.

Hướng dẫn Nội dung
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3 Duy trì đà 
phát triển 
cho tương lai

Hướng dẫn Nội dung
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Nâng cao kỹ năng - Không còn là sự 
lựa chọn!

Với những biến động cận kề hơn bao giờ hết, câu hỏi quan trọng nhất đối với ngành 
DVTC không còn là: “Chúng ta có cần nâng cao kỹ năng không?”. Thay vào đó, mọi 
nguồn lực nên tập trung vào câu hỏi mới: “Chúng ta nên bắt đầu nâng cao kỹ năng 
bằng cách nào?”. Chương trình nâng cao kỹ năng hiệu quả cần bắt đầu với sự thấu 
hiểu rõ ràng về mối quan hệ giữa tự động hóa, hiệu suất công việc và cải thiện năng 
lực nội bộ.

Nhưng, thế nào là nâng cao kỹ năng, 
năng lực? Trong báo cáo này, nâng cao 
kỹ năng, năng lực được xác định bằng 
mức độ phát triển nguồn nhân lực cần 
thiết để xây dựng một lực lượng lao động 
có khả năng sử dụng và tạo ra công nghệ 
mới. 

Có thể nói, việc nâng cao kỹ năng, năng 
lực là một món đầu tư sinh lời, có khả 
năng tăng cường năng suất làm việc 
xuyên suốt tất cả các bộ phận của doanh 
nghiệp.

Khảo sát CEO toàn cầu lần thứ 23 của 
PwC5 chỉ ra một số lợi ích đến từ chương 
trình nâng cao năng lực hiệu quả, với:

● 60% CEO toàn cầu nhận thấy mức 
độ tương tác được cải thiện;

● 51% CEO toàn cầu chỉ ra mức độ 
tăng cường đổi mới sáng tạo; và

● 43% CEO nhận thấy năng suất làm 
việc được cải thiện rõ rệt. 

Vậy, ngành DVTC đang bắt đầu 
nâng cao năng lực như thế nào?
 

5 PwC - Khảo sát CEO toàn cầu lần thứ 23, 2020

Hướng dẫn Nội dung

https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2020/reports/pwc-23rd-global-ceo-survey.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2020/reports/pwc-23rd-global-ceo-survey.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2020/reports/pwc-23rd-global-ceo-survey.pdf
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Các tổ chức DVTC đang bắt đầu hành trình 
nâng cao năng lực nguồn nhân lực...

Con số này cao hơn rõ ràng khi so sánh với các cơ hội trau dồi kỹ năng tại Doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) có dưới 200 nhân viên (40%) và doanh nghiệp quy 
mô 200-500 nhân viên (33%). 

Cùng với các nỗ lực chuyển đổi số ghi nhận được trong những năm gần đây, đây 
là minh chứng cho việc ngành DVTC tại Việt Nam đã và đang nắm giữ vai trò chủ 
động, kiến tạo hành trình nâng cao năng lực nội bộ để đảm bảo nguồn nhân lực 
có thể thích ứng và thành công trong tương lai. 

H: Công ty hiện tại của bạn có cho bạn cơ hội phát triển kỹ năng kỹ thuật 
số bên ngoài nhiệm vụ thông thường của bạn không?

54%

người tham gia khảo sát hiện đang làm việc trong 
các doanh nghiệp, tổ chức tài chính lớn cho biết họ 
đang có nhiều cơ hội để nâng cao kỹ năng tại nơi 
làm việc.

Hướng dẫn Nội dung
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Ngoài ra, mỗi cá nhân cũng đang tự nỗ 
lực trang bị kỹ năng cho bản thân

62%

người được khảo sát trong ngành DVTC cho biết 
mỗi cá nhân có trách nhiệm trong việc đào tạo và 
trau dồi kỹ năng, trong khi mức khảo sát mặt bằng 
chung chỉ 55% 

H: Theo bạn, đơn vị nào có trách 
nhiệm cao nhất trong việc giúp mọi 
người nâng cao kỹ năng?

Đồng thời, 41% nhân viên thuộc 
ngành DVTC cho biết họ đang tự học 
thêm những kỹ năng mới để sử dụng 
công nghệ một cách hiệu quả. Con số 
này cũng cao hơn so với mặt bằng 
khảo sát chung6 với 36%, một lần 
nữa cho thấy từng cá nhân trong 
ngành DVTC tại Việt Nam đang chủ 
động tự nâng cao kỹ năng. 

Xem xét từ góc độ cá nhân và cả 
doanh nghiệp nói chung, ngành 
DVTC của Việt Nam đã có những 
bước tiến rõ ràng và đáng kể trong 
hành trình nâng cao kỹ năng và cải 
thiện năng lực nội bộ. Với nhiều biến 
động và những tác động đến từ tự 
động hóa trong tương lai gần, những 
nỗ lực hiện nay cho thấy ngành DVTC 
đang tiên phong trong cuộc đua 
chuyển đổi số.

6 PwC Việt Nam - Báo cáo Mức độ sẵn sàng về kỹ năng số của Việt Nam, 2021

Hướng dẫn Nội dung

https://www.pwc.com/vn/en/publications/2021/pwc-vietnam-digital-readiness-report-en.pdf


Tuy nhiên, thành công bền vững đòi 
hỏi một chiến lược bao quát hơn
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Cùng với những nỗ lực và thành tích lạc quan trong hành trình chuyển đổi số của 
ngành DVTC, chúng ta cần nhận ra rằng để duy trì và đảm bảo thành công trong 
tương lai, việc nâng cao năng lực cần được tiếp cận từ nhiều góc độ: mỗi cá nhân, 
từng doanh nghiệp và một chương trình bao quát từ toàn ngành.

Ba cách để tiếp tục nâng cao 
năng lực cho ngành DVTC7

Áp dụng song hành nâng cao và đào tạo lại kỹ năng

Xác định chính xác những kỹ năng cấp thiết để thành công trong 
tương lai là một thử thách lớn đối với lãnh đạo doanh nghiệp. Báo cáo 
Tài năng tương lai 2020 của PwC8  cho rằng mặc dù việc nâng cao 
năng lực để trang bị cho tương lai là rất quan trọng, các cá nhân cũng 
cần được đào tạo lại các kỹ năng để đảm bảo thích ứng tốt trong hiện 
tại đầy biến động.

Hợp tác hiệu quả

Các nhu cầu về nguồn lực đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, đặt ra 
nhiều thách thức cho các doanh nghiệp DVTC. Với tầm quan trọng thiết 
yếu của ngành này đối với nền kinh tế cả nước, Chính phủ có thể hợp 
tác cùng với ngành DVTC để tìm ra các giải pháp dài hạn trong việc tiếp 
cận các vấn đề về nâng cao kỹ năng và thu hẹp khoảng cách năng lực.

Thấu hiểu mối tương quan giữa đào tạo lại, năng suất công việc 
và tự động hóa

Chính phủ và các tổ chức DVTC có thể liên kết trong các chương trình 
tài trợ nhằm triển khai các sáng kiến về đào tạo lại năng lực gắn liền 
với tạo thêm việc làm và cải thiện năng suất. Nguồn nhân lực với đầy 
đủ những kỹ năng thiết yếu và hiệu quả có thể cải thiện năng suất 
doanh nghiệp đáng kể, từ đó đóng góp tích cực vào nền kinh tế của 
đất nước.

7 Strategy& - Vì sao các công ty DVTC cần phải thay đổi cùng thời gian, 2021
8 PwC - Báo cáo Tài năng tương lai, 2021
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Kiến tạo giá trị
Đạt được nâng cao năng lực hiệu quả đòi hỏi sự tập trung vào việc củng cố các 
năng lực nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực và nuôi dưỡng tư duy 
toàn ngành thúc đẩy sáng tạo và đổi mới giá trị.

Chiến lược cấp thiết
Đại dịch COVID-19 đã biến vấn đề về nâng cao năng lực từ một dự án nhân sự nội 
bộ trở thành một chiến lược cấp thiết có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới sự sống 
còn của các doanh nghiệp và thay đổi cách chúng ta làm việc9. Bằng cách tận dụng 
và phát huy các nỗ lực đào tạo kỹ năng hiện nay, ngành DVTC tại Việt Nam có khả 
năng đem lại những ảnh hưởng tích cực trong hành trình chuyển đổi số. Từ việc 
triển khai chương trình đào tạo kỹ năng toàn ngành, từng cá nhân và doanh nghiệp 
đều có khả năng hưởng lợi từ việc phát triển kỹ năng và năng lực.

Trong thời kỳ số hóa được đẩy mạnh và diễn biến phức tạp của đại dịch đang gây 
áp lực lên chi phí kinh doanh, thúc đẩy đổi mới là vô cùng quan trọng. Duy trì văn 
hóa đổi mới và tăng tốc chuyển đổi số sẽ cho phép ngành DVTC tại Việt Nam dẫn 
đầu cuộc chơi và duy trì tính cạnh tranh trong tương lai. 

17

Lời kết

9 PwC - Thời khắc của Châu Á Thái Bình Dương, 2020
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Công nghệ sẽ thay đổi cách 
chúng ta làm việc, nhưng không 
thể khiến con người trở nên dư 
thừa. Cùng với công nghệ, nhiều 
công việc mới sẽ xuất hiện, 
trong khi có những công việc 
khác sẽ biến mất. Nâng cao 
năng lực số sẽ là chìa khóa 
quyết định sự thành công cho 
ngành DVTC trong tương lai.

Võ Tấn Long
Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Kỹ thuật số
PwC Việt Nam
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Phụ lục
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Khảo sát được tiến hành ở Việt Nam từ ngày 12 tháng 11 năm 2020 đến ngày 27 
tháng 12 năm 2020. Những người tham gia được yêu cầu trả lời danh sách các 
câu hỏi liên quan đến công nghệ, việc làm và kỹ năng.* 

1146 câu trả lời đã được chúng tôi thu thập.

Cơ sở cho báo cáo ngành DVTC này là 160.

Lưu ý: Không phải tất cả các số liệu đều cộng đến 100% do làm tròn số phần trăm

Gen X

Baby Boomers
Gen Z  
Millennials

Post-graduate/ Professional  
Technical

University graduate  
High-school

61%

23%

14%

2%

35%
Gen Z

42%

22%

Giới thiệu khảo sát

*Tương tự như các câu hỏi khảo sát trong báo cáo “Upskilling hopes and fears” của PwC toàn cầu. 
Khảo sát của PwC toàn cầu tiến hành với hơn 22.000 người trên 11 quốc gia: Úc, Trung Quốc, 
Pháp, Đức, Ấn Độ, Hà Lan, Ba Lan, Singapore, Nam Phi, Anh và Mỹ
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Chương trình ‘New world. New skills.’ 
của PwC

‘New world. New skills.’ (Tạm dịch 
là ‘Thế giới mới. Kỹ năng mới.’) là 
một sáng kiến toàn cầu của mạng 
lưới PwC toàn cầu nhằm giúp 
hàng triệu người trên thế giới 
nâng cao hiểu biết, kỹ năng và 
kiến thức của họ đối với thế giới 
kỹ thuật số. Chúng tôi tin rằng các 
doanh nghiệp, chính phủ, nhà giáo 
dục và người dân đóng vai trò 
quan trọng trong việc thu hẹp 
khoảng cách kỹ thuật số.

Tại PwC Việt Nam, chúng tôi đã 
đầu tư vào đào tạo để đảm bảo 
nhân viên của chúng tôi được 
chuẩn bị cho việc làm tương lai. 
Chúng tôi cũng cam kết thực hiện 
vai trò của mình trong việc hỗ trợ 
các cộng đồng chưa được tiếp 
cận với các cơ hội nâng cao kỹ 
năng, để đảm bảo không ai bị tụt 
hậu trong hành trình hướng tới thế 
giới số. Đây cũng là nhu cầu cấp 
thiết được 

đặt ra là các tổ chức, chính phủ, 
nhà giáo dục và công dân cùng 
nhau giải quyết vấn đề ngày càng 
gia tăng này

Để giúp người Việt Nam nâng cao 
kỹ năng, chúng tôi đã cung cấp 
ứng dụng Digital Fitness miễn phí * 
và bạn có thể tải xuống ngay hôm 
nay từ Apple App Store và Google 
Play. Chỉ cần sử dụng mã mời: 
LRNALL. 

Tìm hiểu thêm tại 
www.pwc.com/vn/en/upskilling.html

Quét mã QR để cài đặt ứng 
dụng
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Tài chính
Phó Tổng Giám đốc
PwC Việt Nam
E: dinh.hong.hanh@pwc.com

Liên hệ

Văn phòng PwC Việt Nam

Võ Tấn Long
Giám đốc Kỹ thuật số
Phó Tổng giám đốc
Dịch vụ Tư vấn hoạt động, PwC Việt Nam  
E: vo.tan.long@pwc.com
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ĐT: +84 28 3823 0796 
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David Tay  
Giám đốc Phát triển kinh doanh, 
PwC Việt Nam
E: david.tay@pwc.com

Nguyễn Hiền Giang
Trưởng phòng cao cấp,
Dịch vụ Tư vấn hoạt động, PwC Việt Nam
E: nguyen.hien.giang@pwc.com

TP. Hà Nội
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Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không được sử dụng thay 
cho ý kiến tư vấn của các tư vấn viên chuyên nghiệp. ©2021 Công ty TNHH PwC (Việt Nam). 
Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là Công ty TNHH PwC (Việt Nam), và trong một 
số trường hợp có thể là mạng lưới PwC, trong đó mỗi công ty thành viên là một pháp nhân 
độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.

Instructions Contents


