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Bản tin điện tử nội bộ của MK Group 

Số 144 – Tháng 10/2022 

Toàn bộ thông tin hình ảnh trong Bản tin này được sưu tầm từ các nguồn tin khác nhau  

và chỉ sử dụng cho mục đích chia sẻ - tham khảo kiến thức. 
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CHI HỘI THẺ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2022 
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EMVCo CHUẨN BỊ RA MẮT “ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT KERNEL KHÔNG 
TIẾP XÚC EMV” 

 

MASTERCARD RA MẮT THẺ KHÔNG TIẾP XÚC “KHÁNG LƯỢNG TỬ” 

 

ENTRUST NÂNG CẤP GIẢI PHÁP PHÁT HÀNH THẺ NGAY LẬP TỨC 
SIGMA 
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  MK GROUP THAM GIA HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN  

CHI HỘI THẺ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2022 

Ngày 23-24/9/2022, tại TP Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa, Chi hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam thuộc 

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA)đã tổ chức 

Hội nghị Thường niên năm 2022. Với chủ đề 

“Thanh toán điện tử, thanh toán không tiếp xúc 

trong kỷ nguyên số”, Hội nghị đã tập trung vào 2 

nội dung chính gồm: “Thanh toán điện tử, thanh 

toán không tiếp xúc trong kỷ nguyên số” và “Quản 

lý rủi ro trong hoạt động thanh toán”. 

 

Theo báo cáo tổng kết thị trường thẻ Việt Nam 

năm 2021 được công bố tại hội nghị cho thấy, tính đến 

ngày 30/6/2022, tổng số lượng thẻ đang lưu hành đạt 

128,5 triệu thẻ các loại, tăng 7% so với năm 2021 và 

tăng 49% so với cuối năm 2018. Tỷ lệ người sử dụng 

thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ để thanh toán tăng từ 

20% lên 24%, tỷ lệ người sử dụng ví điện tử để 

thanh toán cũng tăng lên nhanh chóng từ 23% lên 

37%. Trong khi đó, tỷ lệ người sử dụng lựa chọn 

hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng giảm từ 78% 

năm 2020 xuống còn 73% năm 2021. 

 

Cũng theo các đại diện của Chi Hội thẻ, đây 

mới chỉ là bước đầu, hoạt động của các ngân hàng thời 

gian tới sẽ đối mặt với nhiều thách thức trước bối cảnh 

công nghệ ngày càng phát triển, chuyển đổi số là xu 

thế tất yếu, rủi ro hoạt động có xu hướng tăng cao. Do 

đó để hoạt động thanh toán thẻ phát triển an toàn 

hiệu quả, các bên cần tiếp tục thực hiện các biện pháp 

nhằm cải thiện thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt còn 

đang phổ biến, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân 

của chủ thẻ; các bên cần tiếp tục thực hiện các biện 

pháp nhằm cải thiện thói quen tiêu dùng bằng tiền 

mặt còn đang phổ biến, đảm bảo an toàn thông tin cá 

nhân của chủ thẻ; 

 

Trong khuôn khổ Hội nghị MK Group đã đồng hành và 

tham gia gian hàng trưng bày và giới thiệu Hệ sinh thái cho 

ngân hàng số với các giải pháp toàn diện nhằm mang lại một 

hành trình trải nghiệm liền mạch – trong suốt và an toàn cho 

không chỉ người sử dụng thẻ mà còn cho chính các tổ chức 

ngân hàng tại Việt Nam.  
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Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số 

ngành công an nhân dân lần thứ nhất năm 2022 và công 

bố Ngày Chuyển đổi số ngành công an diễn ra vào ngày 

10/10/2022, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, 

trong chuyển đổi số, Bộ Công an đã nhanh chóng thành 

lập các ban chỉ đạo ở các cấp công an từ Bộ đến công 

an các địa phương; ban hành Chương trình Chuyển đổi 

số trong công an nhân dân đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 và ban hành Kế hoạch hoạt động cụ thể 

cho từng năm để thống nhất triển khai thực hiện trong 

toàn lực lượng công an nhân dân. 

 

Năm 2022, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch 

chuyển đổi số đặt ra 7 nhóm lĩnh vực công tác với 32 

nhiệm vụ cụ thể; kết quả thực hiện trong 9 tháng năm 

2022 đã đạt được nhiều thành tựu tích cực. Đặc biệt, 

trong ứng dụng Cơ sở dữ liệu về dân cư và căn cước 

công dân, lực lượng công an đã cung cấp cho người dân 

nhiều tiện ích rất thiết thực về định danh nhân thân, sử 

dụng dịch vụ y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền 

mặt... và trong thời gian tới sẽ tiếp tục cung cấp thêm 

nhiều tiện ích khác phục vụ đời sống của người dân góp 

phần xây dựng công dân số, xã hội số, kinh tế số. 

 

Việt Nam trở thành quốc gia có định danh điện tử 

quốc gia 

 

Bên cạnh đó, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Y tế, 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu, triển khai sổ sức 

khỏe điện tử, tích hợp thông tin khám chữa bệnh của 

công dân lên ứng dụng VNeID; tổ chức xác thực dữ liệu 

thông tin thuê bao với một số nhà mạng để giải quyết 

tình trạng SIM rác.  

 

Đến nay, đã cấp hơn 73 triệu thẻ căn cước công dân 

gắn chip trên tổng số gần 82 triệu công dân đủ điều 

kiện làm căn cước. Sau 3 tháng triển khai thí điểm sử 

dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ ATM tại một 

số chỉ nhánh ngân hàng tại Hà Nội và Quảng Ninh, đã 

có 762 lượt công dân sử dụng thẻ căn cước công dân 

để giao dịch với tổng số tiền trên 22,73 tỷ đồng. Đã có 

11.171/13.150 cơ sở y tế sử dụng thẻ căn cước công dân 

gắn chíp tích hợp bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, 

đạt tỉ lệ 84,9% với 1.675.330 công dân sử dụng thẻ căn 

cước công dân gắn chip đi khám chữa bệnh. 

 

Bộ Công an đã công bố hệ thống định danh và xác 

thực điện tử đi vào hoạt động chính thức, là một bước 

tiến mới, đưa Việt Nam chính thức là một trong những 

nước có định danh điện tử quốc gia. 
 

(BaoChinhPhu.vn)  

 

 

https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/10/10/img0586-16653766067331859551598.jpg
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Mastercard đã phê duyệt dòng thẻ mới tương thích với các 

thông số kỹ thuật không tiếp xúc EMVCo, được thiết kế để bảo vệ 

chống lại các cuộc tấn công công nghệ cao từ cả máy tính lượng 

tử và truyền thống cho các tổ chức phát hành. 

 

Các chuyên gia bảo mật đã cảnh báo trong nhiều năm trở lại đây 

về khả năng điện toán lượng tử có thể khiến các giao thức bảo mật 

ngày nay trở nên lỗi thời. 

Với nỗi lo ngày càng tăng về viễn cảnh những kẻ xấu khai thác ưu 

việt từ công nghệ điện toán lượng tử nhằm phá vỡ mã hóa bảo vệ các 

hệ thống khóa bảo mật, Mastercard đã làm việc với cơ quan tiêu chuẩn 

toàn cầu EMVCo để tích hợp các thông số kỹ thuật không tiếp xúc nâng 

cao với khả năng "kháng lượng tử" vào các chương trình thẻ hiện tại. 

 

Ajay Bhalla, chủ tịch quản lý công nghệ trí tuệ cao và không gian 

mạng tại Mastercard cho biết "Bằng cách đưa công nghệ lượng tử vào 

thanh toán không tiếp xúc, chúng tôi đang thực hiện các bước nhằm 

tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật trong tương lai. Những 

thẻ mới này sẽ mang lại sự an tâm hơn, đồng thời cung cấp cho người 

tiêu dùng và người bán một quá trình chuyển đổi liền mạch từ trải 

nghiệm không tiếp xúc". 

 

Các thẻ mới được thiết kế để vẫn tương thích với cơ sở hạ tầng 

chấp nhận, mạng và nhà phát hành hiện có./. 

 

(Finextra) 

 

• Từ nay đến hết 31/12/2022, Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển 

khai ưu đãi tặng 1,5 triệu đồng ngay 

khi khách hàng phát hành mới các 

loại thẻ BIDV Platinum, đảm bảo điều 

kiện chưa từng sở hữu thẻ tín dụng 

hạng Platinum nào của BIDV và chi 

tiêu 3 triệu trong vòng 30 ngày phát 

hành. 
 

• Nhân dịp kỷ niệm 27 năm thành 

lập Ngân hàng TMCP Quốc Dân 

(NCB), từ nay cho đến hết ngày 

27/12/2022, Ngân hàng triển khai 

chuỗi chương trình khuyến mãi 

mang tên “Sinh nhật rộn ràng - Gửi 

ngàn tri ân” dành cho mọi khách 

hàng của NCB. Trong đó, chủ thẻ nợ 

nội địa NCB sẽ nhận được ưu đãi 

hoàn tiền 1% cho mỗi giao dịch từ 1 

triệu đồng trở lên, tổng mức hoàn tới 

300.000 đồng một khách hàng trong 

thời gian diễn ra chương trình. 
 

• Từ nay đến ngày 13/11/2022, 

Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital 

Bank) triển khai chương trình quay 

số trúng thưởng với nhiều phần quà 

có giá trị cao giành cho các khách 

hàng mở và kích hoạt thẻ tín dụng 

Visa, JCB, Napas Bản Việt mới./. 

 

(Tổng hợp từ Internet) 

TIN VẮN NGÂN HÀNG 

 

Mastercard ra mắt thẻ không 

tiếp xúc “kháng lượng tử” 
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Tập đoàn Entrust ngày 13/9 đã công bố Module 

xử lý ánh sáng mới mang đầy tính sáng tạo, được phát 

triển cho Giải pháp phát hành thẻ tài chính tức thời 

Entrust Sigma DS4. Công nghệ in thẻ độc đáo này 

được xây dựng trên nền tảng phát hành tài chính 

thông minh, đơn giản và an toàn của hệ thống Sigma 

DS4 nhằm cung cấp khả năng cá thể hóa thẻ phẳng 

với độ bền hàng đầu trong ngành. 

 

Các tổ chức tài chính đang phải đối mặt với chi 

phí ngày càng cao dành cho nguồn cung thẻ thanh 

toán, bao gồm chip hợp chuẩn EMV và chi phí của 

chính tấm thẻ. Với việc bổ sung những tấm thẻ có độ 

bền cao hơn vào chương trình, họ có thể kéo dài vòng 

đời của thẻ và, nhờ đó, giảm các chi phí liên quan đến 

nguồn cung. 

 

Ngoài ra, khi ngày càng có nhiều nhà phát hành 

tận dụng tính linh hoạt được nâng cao của thẻ phẳng 

trong những năm gần đây, các tổ chức tài chính đang 

tìm kiếm những màu sắc và thiết kế táo bạo hơn để 

cá nhân hóa và khác biệt hóa hơn nữa thương hiệu 

của họ, đồng thời nâng cao mức độ bảo mật.  

 

Công nghệ xử lý ánh sáng của Entrust đã được 

sử dụng để cá thể hóa hàng chục triệu thẻ thanh 

toán hiện đại nhất đang được lưu hành hiện nay 

do các nhà cung cấp thẻ thanh toán quy mô lớn 

phát hành. 

 

 Hiện nay, Entrust đã phát triển Module xử lý 

ánh sáng độc đáo, sáng tạo dành cho hệ thống 

Sigma DS4 của Tập đoàn, qua đó tạo điều kiện để 

đội ngũ phát hành tức thời tại chỗ của các nhà 

cung cấp dịch vụ phát hành tức thời có cơ hội 

mang đến cho khách hàng những tấm thẻ phẳng 

sở hữu độ bền bỉ và nổi bật chưa từng có. 

 

Module xử lý ánh sáng mới kết hợp một cách 

dễ dàng với các hệ thống Sigma DS4 hiện hành và 

giúp đưa vào thẻ in sẵn một dải băng độc đáo, có 

thể xử lý bằng tia cực tím, truyền nhiệt, đồ họa đơn 

sắc. Tùy chọn cá thể hóa sáng tạo, táo bạo và bền 

bỉ này nổi bật về độ nét và chắc chắn so với các 

tùy chọn cá thể hóa thẻ phẳng trực tiếp khác hiện 

có trên thị trường./. 

 

(Entrust) 

 

Entrust nâng cấp  

giải pháp phát hành 

thẻ ngay lập tức Sigma   
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Sản xuất thẻ thanh toán 

vượt 3 tỷ vào năm 2022 

bất chấp tình trạng 

thiếu chip toàn cầu 
 

Theo dự báo của ABI Research, các lô hàng sản 

xuất thẻ thanh toán toàn cầu sẽ đạt tổng cộng 

3,029 tỷ vào năm 2022, giảm nhẹ so với tổng số 

3,11 tỷ thẻ được xuất xưởng trong năm 2021 do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và sự gián đoạn 

liên tục đối với nguồn cung chip toàn cầu. 

 

Dự báo cũng dự đoản rằng công suất phát 

hành thẻ sẽ được bổ sung vào cuối năm 2023, 

nhưng "việc khôi phục mức phát hành tiêu chuẩn 

có thể sẽ không trở thành hiện thực cho đến 

khoảng năm 2025, đồng thời với việc giải quyết các 

hạn chế về nguồn cung, bổ sung lượng hàng đã 

cạn kiệt. Và từ năm 2023, sản lượng chip tăng lên 

sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa cung và cầu". 

 

Các nhà nghiên cứu cho biết sự sụt giảm trong 

các lô hàng vào năm 2022 không lớn như dự đoán 

ban đầu vì sự hợp tác chặt chẽ hơn với các ngân 

hàng phát hành và sử dụng lượng hàng tồn kho 

hiện có để giảm thiểu tác động đến nguồn cung. 

 

ABI Research dự đoán rằng tình trạng thiếu chip 

có thể ngăn cản việc phát hành 1 tỷ thẻ thanh toán 

trong vòng 18 tháng kể từ tháng 8 năm 2021./. 

 

(NFCW) 
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Juniper: Dự báo 

sẽ có 121 tỷ giao 

dịch thẻ ảo vào 

năm 2027 
 

Juniper Research dự đoán xu hướng tích 

hợp thẻ ảo vào các dịch vụ ví kỹ thuật số 

như Apple Pay và Google Pay sẽ giúp thúc 

đẩy giao dịch thẻ ảo tăng 340%, từ 28 tỷ 

năm 2022 lên mức 121 tỷ giao dịch vào năm 

2027. 

 

Các nhà nghiên cứu Juniper cũng cho biết 

các giao dịch thẻ ảo được thực hiện thông qua 

các phương thức thanh toán di động sẽ tăng 

từ 5 tỷ vào năm 2022 lên tới mức 53 tỷ trên 

tổng số 121 tỷ giao dịch được dự báo vào năm 

2027. 

 

Thẻ ảo - số thông tin thẻ được tạo ngẫu 

nhiên và được liên kết với tài khoản thanh toán 

- sẽ là tác nhân chính giúp thúc đẩy người tiêu 

dùng tăng cường chấp nhận thanh toán không 

tiếp xúc ở các nền kinh tế đang phát triển 

nhanh chóng, chẳng hạn như Ấn Độ. 

 

Juniper giải thích "Thẻ ảo phải đối mặt với 

sự cạnh tranh gay gắt từ các phương thức 

thanh toán khác, chẳng hạn như thẻ không 

tiếp xúc truyền thống và mã QR. Nhưng mức 

độ an toàn cao mà thẻ ảo mang lại sẽ giúp thúc 

đẩy nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng để 

đáp ứng với ý thức tăng cường bảo mật ngày 

càng cao." 

 

(NFCW) 
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  GASA: Lừa đảo toàn 

cầu gây thiệt hại 

55,3 tỷ USD 

 
Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) mới đây 

đã đưa ra báo cáo Tình trạng lừa đảo toàn cầu 2022, 

phối hợp cùng ScamAdviser, cho biết rằng các vụ lừa 

đảo đã tăng 10,2% trong năm qua, đạt 293 triệu 

trường hợp được ghi nhận. 

 

Bản nghiên cứu được thực hiện ở 48 quốc gia trên 

toàn thế giới. Số tiền thiệt hại được thống kê từ các vụ 

lừa đảo được báo cáo cũng tăng hơn 15%, từ 47,8 tỷ 

USD vào năm 2020 lên 55,3 tỷ USD vào năm 2021. 

 

Báo cáo cho thấy rằng những người trẻ tuổi đang 

là "mục tiêu" ưa thích được những kẻ lừa đảo nhắm 

đến và họ cũng mất tiền thường xuyên hơn các nhóm 

tuổi khác. Tuy nhiên nhóm người già lại dễ bị lừa đảo 

nhất trong tất cả các nhóm tuổi. Ở Phần Lan, các cá 

nhân trong độ tuổi 18-30 là mục tiêu trong hơn 23% 

các trường hợp lừa đảo và các kết quả báo cáo tương 

tự xảy ra trên toàn thế giới, không chỉ ở mỗi châu Âu. 

 

Theo báo cáo, lừa đảo không còn là "bệnh của 

phương Tây" mà gần như xuất hiện đều trên toàn thế 

giới, ảnh hưởng đến khắp các khu vực, châu lục.  

 

Nghiên cứu cho thấy hơn một nửa số người 

Philippines được hỏi là mục tiêu của những kẻ lừa đảo 

trong ba tháng qua và 11% trong số họ trở thành nạn 

nhân của những kẻ lừa đảo. Các quốc gia đang phát 

triển khác, bao gồm Brazil, Nigeria, Kenya và Ả Rập Xê-

út đã báo cáo sự gia tăng đột biến trong các vụ lừa 

đảo trực tuyến, chủ yếu qua điện thoại di động. 

 

Nghiên cứu cho thấy ở Úc, chỉ có 13% các vụ lừa đảo được 

khách hàng báo cáo lại, trong khi ở Canada chỉ có 5% trong 

số các trường hợp. Những lý do đằng sau tỷ lệ báo cáo thấp 

này bao gồm sự xấu hổ từ người bị hại và sợ hãi những kẻ lừa 

đảo có thể tiết lộ thông tin cá nhân về nạn nhân lên trực tuyến 

hoặc nhắm mục tiêu vào các thành viên gia đình và bạn bè 

thân thiết của họ. 

 

Đồng thời, Israel ước tính số vụ lừa đảo được báo cáo là 

khoảng 9%, trong khi Hà Lan và Pháp nhận định số vụ lừa đảo 

được báo cáo chiếm khoảng 12-17% số trường hợp thực tế. 

 

Mạng xã hội được coi là môi trường thu thập mục tiêu lừa 

đảo tiềm năng, vì chính quyền Pakistan tuyên bố 23% các vụ 

phạm tội trực tuyến được báo cáo bắt đầu từ Facebook. Cứ 4 

người ở Mỹ thì có 1 người báo cáo mất tiền do lừa đảo cũng 

cho rằng tất cả bắt đầu từ mạng xã hội. 

 

(ThePaypers) 
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EMVCo chuẩn bị ra 

mắt “Đặc tính kỹ 

thuật Kernel không 

tiếp xúc EMV”  
 

Trong bài thuyết trình quan trọng của EMVCo 

tại Hội nghị Thế giới không tiếp xúc về tương lai 

của thanh toán không tiếp xúc (TTKTX), ông 

Brian Byrne - Giám đốc điều hành EMVCo và ông 

Jonathan Main - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

EMVCo đã nêu chi tiết “Đặc tính kỹ thuật Kernel 

không tiếp xúc sắp ra mắt của EMVCo”, nhân tố 

sẽ đơn giản hóa và thúc đẩy xu hướng chấp nhận 

TTKTX, cách thức Mật mã đường cong êlíp (ECC) 

mang lại giải pháp bảo mật hiện đại và cách thức 

mà giải điều chế I/Q hỗ trợ cải thiện tốc độ giao 

dịch và truyền dữ liệu đáng tin cậy hơn. 

 

Hai quan chức trên cũng giải thích về những 

bước phát triển của các công nghệ không dây như 

Băng thông Siêu rộng (UWB), Bluetooth Năng lượng 

thấp (BLE) và WiFi mang lại cơ hội cho những bối 

cảnh sử dụng mới như phân luồng giao dịch thanh 

toán tại cửa hàng và thanh toán đầu vào tự động 

trong các sự kiện hoặc phương tiện giao thông. 

 

EMVCo phối hợp với các bên liên quan trong 

ngành để phát triển những thông số kỹ thuật dành 

cho công nghệ thanh toán, từ đó đảm bảo khả năng 

tương thích trên toàn thế giới. EMVCo cũng phát 

triển “Đặc tính kỹ thuật Kernel không tiếp xúc EMV” 

để giải quyết các vấn đề về chi phí và độ phức tạp 

do sự đa dạng hiện nay của các hạt nhân không tiếp 

xúc được sử dụng trong những thiết bị đầu cuối 

thanh toán gây ra. 

 

Đặc tính kỹ thuật Kernel không tiếp xúc EMV 

Đặc tính kỹ thuật sẽ hợp lý hóa hoạt động chấp nhận TTKTX 

trên toàn cầu, đồng thời hỗ trợ cơ chế không tiếp xúc hiện hành, 

tồn tại song song với các hạt nhân kế thừa và giảm thiểu tác động 

tới các mạng xử lý. Theo 2 đại diện của EMVCo, đặc tính kỹ thuật 

mới cũng sẽ được tối ưu hóa cho hoạt động điện toán đám mây 

và hỗ trợ các giao dịch ngoại tuyến. Ngoài ra, đặc tính kỹ thuật 

mới sẽ góp phần tăng cường mức độ bảo mật trong các giao dịch 

TTKTX thông qua phương thức kết hợp các công nghệ tiên tiến 

như ECC - cung cấp mức độ bảo mật cao hơn trong khi khóa mật 

mã nhỏ hơn so với các giải pháp mật mã RSA hiện có. 

 

Việc triển khai công nghệ điều chế I/Q sẽ cung cấp khả năng 

truyền dữ liệu đáng tin cậy hơn, giúp cải thiện tốc độ giao dịch, 

cũng như “tính linh hoạt cao hơn ở nơi thẻ hoặc thiết bị có thể 

được định vị để thiết bị đầu cuối thanh toán đọc”. EMVCo cũng 

đang nghiên cứu những cơ hội và thách thức của các công nghệ 

không dây tầm xa hơn như BLE, UWB, WiFi và dữ liệu di động để 

xác định mức độ tác động của chúng đối với hệ thống TTKTX, 

cách thức mà các thông số kỹ thuật trong tương lai được giới 

thiệu để đảm bảo khả năng tương thích và bảo mật trong những 

bối cảnh sử dụng mới, đặc biệt là những đặc tính kỹ thuật liên 

quan đến hoạt động truyền dữ liệu không dây tầm xa hơn. 

 

Với sự chủ trì của Biên tập viên NFCW Sarah Clark trong phiên 

hỏi đáp, 2 diễn giả đã trả lời các câu hỏi liên quan đến tính khả 

dụng, triển khai và tác động của “Đặc tính kỹ thuật Kernel không 

tiếp xúc EMV”, các công nghệ như phần mềm giải pháp chấp nhận 

TTKTX POS sinh trắc học, và những vấn đề mà EMVCo đang 

nghiên cứu liên quan đến UWB, BLE và các công nghệ không tiếp 

xúc tầm xa hơn khác./. 

 

(NFCW) 
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  THỊ TRƯỜNG XÁC 

THỰC ĐA YẾU TỐ SẼ 

ĐẠT 37 TỶ USD VÀO 

NĂM 2027 
 

Theo dự báo từ Research and Markets, thị 

trường xác thực đa yếu tố sẽ đạt 34,497 tỷ USD 

vào năm 2027, tăng từ mốc 11,543 tỷ USD vào 

năm 2020. Bản số liệu cũng dự báo thị trường sẽ 

có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 16,88% 

trong giai đoạn này. 

 

Với công nghệ xác thực đa yếu tố (MFA), người 

dùng phải nhập thêm thông tin khác chính xác 

ngoài yếu tố username và mật khẩu để hoàn tất 

đăng nhập. Do sự phát triển của công nghệ điện 

toán đám mây, các công ty đang ngày càng quan 

tâm hơn đến vấn đề bảo mật, đặc biệt là trong bối 

cảnh vấn nạn vi phạm dữ liệu có mức tăng trưởng 

68% đang diễn ra trong năm nay. Và kết quả 

là nhiều công ty hiện đang xem xét MFA. 

 

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số yếu tố khiến 

cho việc các công ty, doanh nghiệp áp dụng công 

nghệ này gặp nhiều khó khăn, chủ yếu có thể kể 

đến là vấn đề tốn thời gian cùng chi phí. 

 

Ngoài ra, có một lỗ hỏng mà bọn tội phạm có 

thể lợi dụng để đánh lừa công nghệ xác thực đa yếu 

tố chính là việc hoán đổi hoặc giả mạo SIM để đánh 

lừa quyền truy cập vào SIM điện thoại di động của 

người dùng, từ đó giả mạo chiếm quyền truy cập ID 

của người dùng để vượt qua MFA. 

 

(ATMmarketplace) 
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Triển vọng tươi sáng của thị trường 

thẻ thanh toán sinh trắc học 

 
Ví điện tử và thanh toán giữa các tài khoản đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, thẻ thanh toán 

không tiếp xúc (TTKTX) hiện là phương thức thanh toán phổ biến nhất ở châu Âu và vẫn sẽ là tâm 

điểm trong những lựa chọn thanh toán. 

Tầm quan trọng của thẻ thanh toán sinh trắc học  

Với tình trạng gian lận gia tăng trong thời gian xảy ra đại 

dịch COVID-19, cùng những lo ngại của người tiêu dùng 

(NTD) về vấn đề vệ sinh và nạn trộm cắp đang trở nên phổ 

biến, thẻ thanh toán sinh trắc học - trong vai trò là phương 

thức tốt nhất để đảm bảo an toàn cho các giao dịch TTKTX - 

hiện được sử dụng trong hơn 80% giao dịch thanh toán trực 

tiếp.  

Payments Cards & Mobile đã phỏng vấn ông Michel Roig 

- Chủ tịch phục trách mảng Thanh toán và Truy cập tại 

Fingerprint để tìm kiếm những câu trả lời liên quan đến thẻ 

thanh toán sinh trắc học, về lợi ích của chúng, tình hình thị 

trường hiện nay và xu hướng ứng dụng trong tương lai. 

Công nghệ sinh trắc học mang lại giá trị gì cho các 

ngân hàng và NTD? 

Có một số lợi ích truyền cảm hứng cho công tác ứng 

dụng công nghệ của chúng tôi (Fingerprint), bắt đầu từ khâu 

tuân thủ quy định và bảo mật nâng cao. 

Xác thực khách hàng mạnh (SCA) được áp dụng gần đây 

theo Chỉ thị số 2 về dịch vụ thanh toán (PSD2) yêu cầu các 

ngân hàng thực hiện nhiều lượt kiểm tra hơn để xác nhận 

danh tính của NTD khi thanh toán. Giờ đây, NTD phải thực 

hiện các bước bổ sung để tự xác thực cho một số giao dịch 

nhất định,  chẳng hạn như những giao dịch có giá trị cụ thể 

hoặc sau mỗi 5 giao dịch để hạn chế nguy cơ gian lận tiềm 

tàng. 

 

 

NTD có thể tự xác thực bằng cách sử dụng mã PIN, song 

công nghệ sinh trắc học có thể hợp lý hóa quá trình này. Sử 

dụng các đặc điểm vật lý duy nhất để thanh toán về cơ bản 

đảm bảo danh tính của NTD, vì vậy, họ có thể thực hiện các 

giao dịch thanh toán tuân thủ SCA với bất kỳ giá trị nào. 

Hình thức xác thực mạnh này có khả năng hạn chế đáng kể 

các thủ đoạn gian lận khác nhau (cùng mọi chi phí liên 

quan), và nó mang đến thêm sự tiện lợi cho NTD do họ có 

thể không bao giờ phải sử dụng mã PIN. 

Bổ sung tính năng sinh trắc học vào thẻ thanh toán cũng 

giúp các ngân hàng phát hành tạo ra sức hút cần thiết cho 

sản phẩm thẻ, giúp họ quảng bá thương hiệu và xây dựng 

lòng trung thành của NTD bất cứ khi nào thẻ được sử dụng 

để thanh toán.  

Mức độ phổ biến thương hiệu của thẻ thanh toán sinh 

trắc học không mạnh bằng các phương thức thanh toán 

khác, chẳng hạn như thanh toán di động - nơi thẻ được lưu 

trữ bên trong điện thoại. Bản chất đổi mới của thẻ thanh 

toán sinh trắc học ngày nay cũng cho thấy rằng ngân hàng 

đang dẫn đầu thị trường và không bị tụt lại phía sau. 

Cuối cùng, nhờ có điện thoại thông minh, NTD giờ đây 

đã quen với việc xác thực bằng một “cú chạm” và tích cực 

mong muốn sử dụng công nghệ sinh trắc học trong cuộc 

sống hàng ngày. Bằng cách tận dụng xu hướng này đối với 

thẻ vật lý, các ngân hàng sở hữu một công cụ thu hút và giữ 

chân khách hàng một cách kịp thời.  

 

 

https://www.paymentscardsandmobile.com/wp-content/uploads/2020/09/Biometrics-image.png
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Thử nghiệm nghiêm ngặt đảm bảo cảm biến sinh 

trắc học trên thẻ có thể bền bỉ như thẻ bình thường. Trên 

thực tế, đây là một yêu cầu của ngành. Các cảm biến của 

chúng tôi cũng đã đạt được chứng nhận của Mastercard 

và Visa - một quy trình đảm bảo cảm biến mạnh mẽ, 

chống xước và không bị bong tróc trong suốt vòng đời 

thẻ. 

Chứng nhận của các tổ chức thẻ cũng yêu cầu các 

biện pháp chống giả mạo nghiêm ngặt. Những biện 

pháp này khiến cho vector tấn công nhỏ đến mức nỗ lực 

và chi phí cần thiết để hack một tấm thẻ là vô nghĩa đối 

với kẻ gian. 

Tất cả những đặc tính trên kết hợp với nhau để góp 

phần làm cho thẻ thanh toán sinh trắc học an toàn hơn 

nhiều so với thẻ chỉ có mã PIN bảo mật. 

Một nỗi e ngại phổ biến khác xung quanh chi phí 

của công nghệ: chi phí của cảm biến đã giảm đáng kể 

trong vài năm qua, và khoản chi phí này sẽ còn giảm hơn 

nữa khi khối lượng triển khai tăng lên theo thời gian./. 

(Payments Cards & Mobile) 

 

 

Một nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện gần đây cho 

thấy 62% NTD sẽ chuyển ngân hàng để có được cơ hội 

sở hữu thẻ thanh toán sinh trắc học, qua đó cho thấy nhu 

cầu cao đối với mức độ an toàn và tiện lợi mà những tấm 

thẻ này mang lại. 

Lời khuyên tốt nhất của bạn dành cho các ngân hàng 

có thể đang cân nhắc tung ra sản phẩm thẻ thanh 

toán sinh trắc học là gì? 

Kết quả trên có thể không đáng ngạc nhiên… nhưng 

lời khuyên của tôi là không nên chờ đợi. Về cơ bản, công 

nghệ hiện có bắt đầu gia tăng giá trị cho các đối thủ cạnh 

tranh của bạn. Đừng chờ đợi cho đến khi các chủ thẻ bắt 

đầu chuyển sang ngân hàng khác. 

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng 43% NTD sẵn sàng 

trả tiền để sở hữu thẻ thanh toán sinh trắc học. Các ngân 

hàng có thể sử dụng sản phẩm thẻ này làm nguồn doanh 

thu mới và kỳ vọng lợi tức đầu tư khi sản phẩm được 

cung cấp dưới dạng dịch vụ giá trị gia tăng hoặc cao cấp 

dành cho các chủ thẻ. 

Những mối quan tâm kéo dài hoặc những quan niệm 

sai lầm từ các ngân hàng phát hành là gì? 

Tương tự mọi công nghệ mới, hiện có những e ngại 

về việc trở thành đơn vị áp dụng sớm. Một câu hỏi mà 

các ngân hàng thường đặt ra là: “Dữ liệu sinh trắc học 

của NTD được lưu trữ ở đâu?”. Liệu hình ảnh của dấu vân 

tay được nhà cung cấp lưu trữ trên đám mây hoặc tại trụ 

sở có gây ra cơn ác mộng về quyền riêng tư hay không?  

Câu trả lời là “KHÔNG”! Thẻ sinh trắc học không lưu 

trữ hình ảnh ngón tay của bạn. Khi bạn đăng ký phát 

hành, mẫu sẽ được chụp lại và lưu trữ an toàn dưới dạng 

dữ liệu được mã hóa trên thẻ và không bao giờ mất đi. 

Gần đây, tôi đã tới Trung Đông và một vài người hỏi 

tôi rằng liệu tấm thẻ có bị hỏng nếu nó được để trong 

túi sau của các chủ thẻ khi họ ngồi uống cà phê hay 

không? 
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Hà Nội 
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TP. Hồ Chí Minh 

7th floor, Thien Son Building, 5 Nguyen Gia Thieu 
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Tel: +84-28 3930 5023 
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