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BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN SÂU CÁC DOANH NGHIỆP 

1. MỤC TIÊU KHẢO SÁT 

Mục tiêu của cuộc khảo sát này là để đánh giá thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực 

trong lĩnh vực công nghệ tài chính (FINTECH) từ các doanh nghiệp. Vì vậy, cần xác định các 

năng lực cụ thể và năng lực chung của ngành học cho phép các trường đại học chọn đúng 

chiến lược trong việc lựa chọn nội dung của chương trình giảng dạy. 

Các đối tác Việt Nam bao gồm 3 trường đại học (Trường Đại học kinh tế, Đại học Huế 

(HCE); Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UEB) và Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ Chí Minh (HCM-OU) đã tiến hành phỏng vấn sâu 14 người là đại diện các 

công ty Fintech; các ngân hàng để phân tích nhu cầu về nguồn nhân lực và các kỹ năng mới 

trong lĩnh vực công nghệ tài chính theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

2. PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ ĐIỀU TRA  

2.1. Xây dựng bảng câu hỏi  

Trước khi tiên hành điều tra, bảng câu hỏi được xây dựng và hoàn thiện thông qua các bước 

sau:  

(1) Bảng câu hỏi được phát triển cùng với các đối tác ở Philippin và góp ý của các đối tác 

châu Âu liên quan đến dự án. 

(2) Bảng câu hỏi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt được hiệu đính bởi các chuyên gia 

Trường Đại học kinh tế (HCE), Đại học quốc gia Hà Nội (VNU-UEB) và Trường Đại học mở 

Thành phố Hồ Chí Minh (HCMOU) để đảm bảo tính chính xác của các thuật ngữ.  

(3) Tổ chức thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu với các công ty Fintech thông qua hình thức 

phỏng vấn trực tiếp, gửi bảng câu hỏi lấy ý kiến và gọi điện thoại trao đổi. 
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2.2. Thu thập và xử lý số liệu điều tra  

Đối tượng điều tra trong cuộc khảo sát là các chuyên gia hoạt động các Công ty hoạt 

động trong các lĩnh vực liên quan đến Fintech (công ty thanh toán trực tuyến; ngân hàng; bảo 

hiểm,…) Các đối tượng này được lựa chọn bởi vì họ là những người sử dụng nhân lực liên 

quan đến Fintech và do vậy sẽ có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá nhu cầu đào tạo 

Fintech tại Việt Nam. 

Nghiên cứu này sử dụng kết hợp phương pháp điều tra trực tiếp (face to face) và điều tra 

qua mạng internet (online survey). Đối với phương pháp điều tra trực tiếp, các cán bộ nghiên 

cứu tiến hành phỏng vấn trực tiếp đối với các các chuyên gia hoạt động các Công ty hoạt động 

trong các lĩnh vực liên quan đến Fintech ở Việt Nam. 

Đối với phương pháp điều tra online, nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập địa chỉ email, 

số điện thoại của các chuyên gia và gửi bảng câu hỏi bằng cách sử dụng công cụ Google form. 

Sau khi trả lời qua google form, nếu có những gì chưa rõ thì sẽ tiến hành gọi điện thoại bổ 

sung các thông tin. Sau quá trình điều tra (15/7/2020 – 23/9/2020), nhóm nghiên cứu đã triển 

khai thực hiện được 14 cuộc phỏng vấn sâu đối với các chuyên gia tại các công ty liên quan 

đến công nghệ tài chính. 

4. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA  

4.1. Đặc điểm các công ty điều tra 

Trong tổng số 14 cuộc điều tra, lĩnh vực hoạt động của các công ty bao gồm : Ngân 

hàng; công ty tài chính; thanh toán trực tuyến; thanh toán trên di động; Thương mại điện tử; 

Ví điện tử; Nạp tiền điện thoại/Mua mã thẻ Thanh toán hóa đơn.dịch vụ công nghệ tài chính 

(Fintech). 

Bảng 1 : Danh sách các công ty tham gia điều tra 

TT Tên công ty Lĩnh vực hoạt động 

1 FiinGroup 

Xây dựng, nghiên cứu và khai thác cơ sở dữ liệu tài 

chính. Cung cấp các dịch vụ về phân tích tài chính và 

dữ liệu tài chính. 

2 Money Lover 
Hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân, đưa ra giải pháp về 

quản lý tài sản khách hàng 

3 Finhay 
Sản phẩm tài chính đầu tư và tiền gửi cá nhân, quản lý 

danh mục đầu tư tài chính 
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4 
MB Digital Banking 

Division 

Khối Ngân hàng số của MB, thực hiện các giải pháp số 

hoá cho dịch vụ tài chính NH cung cấp 

5 VN Direct  
Bộ phận quản lý gia sản, quản lý tài chính của công ty 

chứng khoán cho khách hàng đầu tư cá nhân và tổ chức 

6 
CIMB – Bộ phận khách 

hàng cá nhân 

Giải pháp số hoá các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng 

cá nhân 

7 
NAPAS – Công ty cổ 

phần thanh toán quốc gia 

Công ty chuyển mạch tài chính chuyên cung cấp các 

giải pháp thanh toán, bù trừ điện tử cổng kết nối thanh 

toán điện tử cho doanh nghiệp 

8 

Ngân hàng Thương mại 

cổ phần Sài Gòn Thương 

Tín 

Dịch vụ Ngân hàng/Internet banking 

9 
Công ty Cổ phần chứng 

khoán KIS 
Chứng khoán 

10 
Ngân hàng thương mại cổ 

phần Sài Gòn 
Dịch vụ Ngân hàng/ Internet banking 

11 
Innovation Solution Pte 

Ltd. 
Fintech 

12 
Ngân hàng ngoại thương 

chi nhánh Huế 
Dịch vụ Ngân hàng 

13 FPT Đà nẵng Fintech/ phát triển kinh doanh 

14 VNPAY Thanh toán điện tử ; ví điện tử ; mobile banking 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, các công ty đều có phòng/bộ phân chuyên môn thực 

hiện chức năng nghiên cứu, phát triển và đổi mới (R&D). Do đây là các công ty hoạt động 

trong lĩnh vực tài chính nên vấn đề nghiên cứu phát triển sản phẩm và đổi mới sáng tạo là rất 

quan trọng. Tuy vậy, việc phân bổ ngân sách cho các hoạt động R&D tại các tổ chức của 

người được phỏng vấn còn hạn chế, chưa rõ ràng. 

4.2. Đánh giá về xu thế phát triển Fintech trong 3 năm tiếp theo 

Theo đánh giá của các chuyên gia, với quy mô dân số gần 100 triệu dân và số lượng 

người trẻ khá lớn nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ liên quan đến công nghệ tài chính tại Việt 

Nam sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Hiện nay, tại Việt Nam có nhiều công ty hoạt động 

trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, trong đó phần lớn tập trung vào mảng thanh toán 

(chiếm gần 60%).  
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Hiện có 2/3 các doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech ở Việt Nam đang cung cấp cho người 

tiêu dùng công cụ thanh toán trực tuyến (như Onepay, 123 Pay, MoMo,…); cung ứng giải 

pháp thanh toán kỹ thuật số như POS/mPOS (như iBox, Moca,…); chuyển tiền. Ngoài ra, thị 

trường Fintech Việt Nam còn có một số doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) hoạt động ở 

những lĩnh vực khác như gọi vốn cộng đồng (như FundStart, FirstStep,…); dịch vụ cho vay 

trực tuyến (LoanVi, Trust Circle); quản lý dữ liệu tài chính cá nhân (như Moneylover, Mobivi, 

Kiu); quản lý dữ liệu khách hàng (như Circle Bi, Trusting Social); ngân hàng kỹ thuật số 

(Timo). Đại diện của Công ty tài chính cho biết : 

« Dịch Covid 19 đang làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng Việt 

nam. Rất nhiều trong số họ đang chuyển sang mua sắm trực tuyến » 

(Interviewee 14)  

« Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 và sự phát triển mãnh mẽ của thương mại 

điện tử, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt sẽ tăng nhanh ở Việt nam và do 

đó nhu cầu nhân lực về công nghệ tài chính sẽ tăng mạnh trong thời gian tới ». 

(Interviewee 11)  

Trong lĩnh vực ngân hàng, để nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng, ngân hàng đang đầu 

tư nhiều nguồn lực vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ máy học (Machine 

learning) để đáp ứng nhu cầu thanh toán trực tuyến ngày càng tăng nhanh trong giới trẻ, do đó, 

ngành ngân hàng có nhu cầu cao về nguồn nhân lực fintech. 

“Ngân hàng sẽ tiên phong và ứng dụng nhiều công nghệ có ích để mang lại trải 

nghiệm tốt hơn cho khách hàng và nhân viên ” 

(Interviewee 8)  

Trên thị trường chứng khoán, việc ứng dụng fintech ngày càng trở nên phỗ biến và hỗ trợ 

cho các nhà đầu tư tiếp cận, hỗ trợ khách hàng. Một số ứng dụng Fintech cũng đã bắt đầu xuất 

hiện như công cụ tư vấn tài chính online TCWealth Advisor, nền tảng đầu tư và tiết kiệm 

thông minh Finhay, công cụ cố vấn đầu tư chứng khoán FinBox… 

« TTCK có trên 1,600 cổ phiếu, nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ, sẽ rất khó 

để các công ty chứng khoán chăm sóc được tất cả các khách hàng của mình” 

(Interviewee 9)  
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Mặc dù có quy mô tương đối nhỏ so với các dịch vụ tài chính truyền thống, các dịch vụ 

fintech đang có tốc độ tăng trưởng nhanh tại Việt nam. Các bằng chứng cho thấy, Fintech đã 

giúp người dân và doanh nghiệp duy trì, thậm chí tăng cường tiếp cận các dịch vụ tài chính.  

« Fintech đem lại nhiều lợi ích như giao dịch nhanh hơn, hiệu quả hơn, chi phí thấp 

hơn, yêu cầu ít hơn hoặc không cần tài sản thế chấp cho cấp tín dụng,.. Các dịch vụ 

tài chính số do đó cũng dễ dàng vươn tới các đối tượng hộ gia đình thu nhập thấp, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ». 

(Interviewee 2)  

Trong bối cảnh Việt nam đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, kiểm soát dịch 

bệnh do COVID-19, các dịch vụ tài chính số có được những cơ hội mới để thúc đẩy tài chính 

toàn diện. Thực tế cho thấy, Fintech đang đóng vai trò quan trọng giảm thiểu tác động của 

COVID-19 với việc tạo thuận lợi cho triển khai các giải pháp tài khóa kịp thời, hiệu quả tới 

người thụ hưởng, thậm chí cả các đối tượng không được tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Tại Việt 

Nam, một số cơ sở đã hợp tác với các trường đại học nước ngoài cung cấp các chương trình 

thạc sĩ về tài chính và Fintech trong đó các trường đại học nước ngoài sẽ cấp bằng. Một trong 

những chương trình này là Thạc sĩ Khoa học Ngân hàng, Tài chính và Fintech của EM 

Normandie, Pháp phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình giáo dục FinTech tại 

Việt Nam là sự hợp tác giữa Trường Quản lý, Đại học Châu Á, Đài Loan và Đại học Kinh tế 

Quốc dân, Việt Nam để đào tạo Cử nhân Tài chính và Ngân hàng về Fintech vào năm 2018. 

Đại học Asia, một trong những trường đại học hàng đầu tại Đài Loan, có Trung tâm Nghiên 

cứu Fintech và Blockchain, nơi nghiên cứu những phát triển mới nhất trong việc áp dụng công 

nghệ trong lĩnh vực tài chính. 

« Mặc dù một số trường đại học tại Việt nam đã có đào tạo nhân lực về công nghệ 

tài chính nhưng so với sự bùng nổ của nhu cầu trên thị trường thì còn khoảng cách 

khá lớn giữa nhu cầu nhân lực và năng lực đào tạo »  

(Interviewee 13) 

Kết quả khảo sát cho thấy, 14/14 người được phỏng vấn cho rằng, trong thời gian tới, 

Fintech phát triển mạnh hơn ở Việt Nam. 
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4.3. Mô tả những kỹ năng nhân sự mà công ty có để phát triển 

Theo những người được phỏng vấn, vấn đề hiện nay về nhân lực cho ngành fintech ở 

Việt Nam là người biết về công nghệ thông tin (CNTT) thì thường không có chuyên môn trong 

lĩnh vực tài chính, ngược lại người biết tài chính thì không am hiểu CNTT. Hệ quả là nhân lực 

chỉ giỏi CNTT mà không có kiến thức tài chính sẽ không đạt hiệu quả công việc trong lập trình 

ứng dụng về fintech. Ngược lại, nhân sự cấp cao có chuyên môn về tài chính ngân hàng thường 

quyết định chậm hoặc sai lầm khi đầu tư về công nghệ do ít am hiểu về CNTT. 

‘Nhân sự Fintech phải đáp ứng ba yêu cầu: hiểu biết về tài chính, có kỹ năng IT và 

ngoại ngữ. Nhưng số lượng nhân sự đáp ứng được cả ba yêu cầu hiện rất ít” 

. (Interviewee 6)  

Kết quả phỏng vấn chuyên sâu các chuyên gia cho thấy, các kỹ năng cần thiết cho hoạt 

động của các công ty fintech và các ngân hàng tập trung vào các nhóm sau : 

✓ Kỹ năng hiểu sâu quản lý đầu tư; 

✓ Quản trị rủi ro tài chính 

✓ Kỹ năng quản trị điều hành các hoạt động của công ty; làm việc nhóm và marketing 

trực tuyến ; 

✓ Kỹ năng tạo lập mối quan hệ với các doanh nghiệp ; 

✓ Kỹ năng khai thác dữ liệu kinh doanh. 

✓ Kiến thức vững chắc về công nghệ (xử lý dữ liệu);  

✓ Có nền tảng kỹ thuật và nghiệp vụ tốt để phát triển sản phẩm 

✓ Phân tích dữ liệu (Tài chính định lượng bằng Python và R) 

✓ Các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn 

✓  Kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo 

✓ Kỹ năng làm việc nhóm 

Khi được hỏi về những kỹ năng cần thiết của của nhân sự Fintech có thể giúp công ty 

cạnh tranh, phát triển và đáp ứng nhu cầu trong tương lại, các chuyên gia được phỏng vấn cho 

rằng, ngoài bằng cấp nhận được từ các trường đại học, nhân viên cần có kinh nghiệm tham gia 

vào các dự án thực tiễn: 

« Học thuật không quan trọng bằng các dự án thực/kinh nghiệm đã làm » 

(Interviewee 1) 
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Nhiều ý kiến cũng cho rằng, do công nghệ phát triển nhanh chóng nên việc cập nhật 

thường xuyên các kiến thức liên quan đến công nghệ tài chính là rất cần thiết đối với đội ngũ 

nhân sự tại các công ty tài chính; ngân hàng…Do vậy, việc bổ sung các kiến thức này thông 

qua chương trình đào tạo thạc sĩ và đào tạo ngắn hạn là rất cần thiết. 

« Cần thường xuyên cập nhật các kiến thức về cộng nghệ và tài chính thông qua 

các chương trình thạc sĩ công nghệ tài chính; đào tạo phân tích dữ liệu » 

(Interviewee 6) 

Đối với nhu cầu về các công cụ công nghệ đang sử dụng tại công ty, các công cụ công 

nghệ chính được sử dụng trong công ty bao gồm : 

✓ .NET, Java và các phần mềm đặc thù của hệ thống Ngân hàng như Core Banking, 

Internet Banking, Card systems 

✓ Phần mềm giao dịch, phần mềm quản lý hệ thống 

✓ Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud) 

✓ Phần mềm thanh toán trực tuyến 

4.4. Sự ủng hộ đối với chương trình thạc sĩ Công nghệ tài chính 

Khi được hỏi về sự ủng hộ của công ty đối với chương trình thạc sĩ công nghệ tài chính, 

những người được phỏng vấn cho rằng chương trình thạc sĩ công nghệ tài chính nếu được mở 

nếu nó giúp cho người học đạt được kiến thức về tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Các ý kiến cho rằng :  

✓ Đây là 1 chương trình tốt và rất khuyến khích nhân viên tham gia 

✓ Nâng cao năng lực làm việc và tư duy sáng tạo của nhân viên 

✓ Chuyển đổi sang dữ liệu tài chính tốt hơn, quản lý cơ sở dữ liệu lớn 

✓ Nếu có các chương trình đào tạo liên quan đến công nghệ tài chính sẽ rất tốt 

✓ Đồng ý và để học viên học và phát huy tính sáng tạo 

4.5. Kỳ vọng từ việc thực hiện chương trình 

✓ Có nhiều kiến thức về công cụ công nghệ có thể áp dụng được hơn 

✓ Có khả năng đóng góp thiết thực cho công ty về lĩnh vực Số. 

✓ Công hiến hết mình và gắn bó lâu dài với công ty 

✓ Có thể xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu liên quan đến các công ty niêm yết, dòng vốn đầu 

tư, dữ liệu vĩ mô, dữ liệu ngành... 
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✓ Nhân viên có tính sáng tạo, vận dụng công nghệ 

✓ Kỹ năng về công nghệ; quản trị tài chính và làm việc nhóm 

✓ Kiến thức về tài chính và công nghệ thông tin và kỹ năng làm việc nhóm 

5. KẾT LUẬN 

Kết quả phỏng vấn cho thấy, hoàn thiện hệ sinh thái Fintech ở Việt Nam là phải đào tạo 

được nguồn nhân lực chất lượng cao. Một trong những giải pháp cho vấn đề này là phát triển 

chương trình đào tạo Fintech. Ngoài các môn học liên quan đến tài chính, chương trình cần 

cung cấp cho người học tổng quan về sự phát triển của Fintech, giúp người học hiểu các 

nguyên tắc của tài chính hiện đại và phát triển các kỹ năng cần thiết. Về công nghệ : Đào tạo 

tập trung vào phát triển công nghệ về dữ liệu lớn, ngân hàng số, cổng thanh toán, phân tích dữ 

liệu, nhận diện kỹ thuật số…Về quản lý công nghệ : Chương trình đào tạo cần hướng vào phân 

tích công nghệ, bảo mật, an ninh thông tin, hiện đại hóa công nghệ thông tin của doanh 

nghiệp, hệ thống thông tin tài chính, quản lý ứng dụng công nghệ, đạo đức trong quản lý công 

nghệ,…Về sản phẩm và dịch vụ Fintech : Tập trung vào đào tạo các ứng dụng phát triển dịch 

vụ dựa trên nền tảng công nghệ bao gồm đào tạo chuyên sâu về phân tích Fintech thông qua 

mô hình tín dụng, Blockchain dựa trên dữ liệu, các ứng dụng Fintech trong tài chính doanh 

nghiệp, tài chính cá nhân, thanh toán, tài chính tiêu dùng, cho vay trực tuyến, quản lý tài sản, 

quản lý rủi ro,… 

======================== 

 


