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Tóm tắt:

Trên thế giới, cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hơn 
bao giờ hết, tác động đến mọi mặt trong nền kinh tế. VN chúng ta cũng không 
đứng ngoài xu hướng chung đó. Làn sóng công nghệ mới đã và đang tạo ra 

những thay đổi rõ rệt trong các ngân hàng thương mại nước ta, thúc đẩy cả hệ thống 
chuyển mình. Nghiên cứu trình bày những khái niệm cơ bản về cuộc Cách mạng Công 
nghiệp 4.0, quá trình hình thành và phát triển của nó ở VN nói chung và trong hệ thống 
ngân hàng nói riêng, thông qua việc đánh giá và phân tích các cơ hội cũng như thách 
thức mà các ngân hàng thương mại trong nước phải đối mặt, để từ đó đề xuất một số giải 
pháp thực tiễn giải quyết hiệu quả vấn đề
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Abstract:
In the world, the Industrial Revolution 4.0 is going stronger than ever, affecting 

every aspect of the economy. Vietnam is also in that general trend. The wave of new 
technologies has been creating clear changes in our commercial banks, and driving the 
transformation of the whole system. This study presents basic concepts of the Industrial 
Revolution 4.0, its formation and development in Vietnam generally and in our banking 
system particularly, by evaluating and analyzing opportunities and challenges faced by 
our domestic commercial banks in order to propose some practical solutions to effectively 
solve the problems.
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