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Bluechain hợp tác với MITEC để thúc đẩy các dịch vụ thanh toán
không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam – Ngày 26 Tháng 02 Năm 2018 – Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh
Toán Bluechain (Australia) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần MITEC (Việt
Nam) để cùng nhau thực hiện các giải pháp thanh toán điện tử theo Chính sách của Chính
phủ Việt Nam, hướng tới một nền kinh tế không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 90% vào năm 2020.
Công nghệ Bluechain được phát triển ở Melbourne, cho phép người dân Việt Nam tiến hành
các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt an toàn trong cửa hàng, thanh toán trực
tuyến, thanh toán hóa đơn hoặc thanh toán di động ngang hàng. Đây sẽ là cách giải quyết
các mục tiêu của chính phủ đã đặt ra trong việc giảm giao dịch bằng tiền mặt. Theo đó, tất
cả các siêu thị, trung tâm mua sắm và 70% các nhà cung cấp điện, nước và dịch vụ viễn
thông sẽ chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt từ các cá nhân và hộ gia đình. Theo kế
hoạch, 50% các hộ gia đình ở thành phố sẽ sử dụng phương thức thanh toán điện tử cho
các giao dịch hàng ngày vào năm 2020.
Đề xuất của chính phủ cũng bao gồm dịch vụ tài chính toàn diện nhằm tăng cường khả
năng tiếp cận tổng thể đối với các dịch vụ tài chính cơ bản. Đến năm 2020, Chính phủ nhắm
đến mục tiêu ít nhất 70% công dân Việt Nam trên 15 tuổi sở hữu tài khoản ngân hàng, đặc
biệt là ở các vùng nông thôn, vùng sâu và vùng xa. Công nghệ Bluechain sẽ giúp thúc đẩy
dịch vụ tài chính toàn diện thông qua chi phí thấp và giao diện dễ dàng sử dụng. Giao diện
trực quan đồng nhất được sử dụng trong tất cả các tình huống thanh toán, ứng dụng
Bluechain tương thích với cả nhà cung cấp lẫn người tiêu dùng. Hệ thống bảo mật của
Bluechain đã được cấp bằng sáng chế, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch chi phí thấp
bằng cách giảm gian lận và loại bỏ sự cần thiết của các hệ thống thanh toán PoS đắt đỏ.
Việc hợp tác này là sự kết hợp giữa công nghệ thanh toán di động của Bluechain với khả
năng về tích hợp hệ thống và mối quan hệ kinh doanh mạnh mẽ mà MITEC đã thiết lập
trong suốt 27 năm hoạt động tại Việt Nam.
Bluechain được phát minh bởi Craig Glendenning, người chịu trách nhiệm về một số cải tiến
quan trọng nhất trong công nghệ bảo mật thanh toán, bao gồm việc phát triển thiết bị thanh
toán POS dial-up đầu tiên tại Úc, thiết kế hệ thống thanh toán hóa đơn BPAY của Úc và
phát minh Công nghệ payWave của Visa.
Giám đốc điều hành của Bluechain, ông Mike McAuley cho biết: “Quan hệ đối tác với MITEC
tại Việt Nam đã giúp hoàn thiện chiến lược ứng dụng Bluechain tại Việt Nam bằng cách sử
dụng các chuyên gia về tích hợp hệ thống địa phương, kết hợp với các đối tác chiến lược ở
địa phương và các bên liên quan đến cơ sở hạ tầng quan trọng. Điều này đã giúp cho
Bluechain thực hiện tốt công việc trong chín tháng qua, chứng minh năng lực của Bluechain
với các ngân hàng và các tổ chức chính phủ quan trọng của Việt Nam.”
Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty MITEC, ông Nguyễn Ngọc Lân, “Bluechain đã
chứng minh được khả năng duy nhất trong việc giải quyết các mục tiêu chiến lược về mặt
tài chính và các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do Chính phủ Việt Nam ban hành.
Điều đó cho thấy Bluechain hoàn toàn có khả năng cung cấp công nghệ quan trọng cho các
dự án chiến lược đối với các khách hàng trong lĩnh vực tài chinh, ngân hàng tại Việt Nam.”

Thỏa thuận hợp tác giữa Bluechain và MITEC tại Việt Nam giúp tăng cường sức mạnh của
Bluechain như một nhà cung cấp giải pháp thanh toán cho các nền kinh tế mới nổi. Ngân
hàng Thế giới và IFC đang nhắm đến 25 quốc gia trọng điểm, nơi chiếm 73% số người bị
thiệt thòi về tài chính của thế giới và Bluechain đang nghiên cứu các giải pháp, chương trình
ứng dụng tại một số nền kinh tế này.

Giới thiệu về Công ty Cổ phần MITEC:
Công ty Cổ phần MITEC là nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin
hàng đầu cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính tại Việt Nam với hơn 25 năm kinh
nghiệm tích hợp hệ thống. MITEC có mối quan hệ với các công ty công nghệ hàng đầu thế
giới, bao gồm IBM, Oracle, Fujitsu, HP, Dell, Cisco, Diebold Nixdorf,… và cung cấp dịch vụ
trên khắp Việt Nam.

Giới thiệu về Bluechain:
Công nghệ Bluechain là giải pháp cho lĩnh vực thanh toán trên toàn cầu, từ các giải pháp
thanh toán đa năng (Request-To-Pay - RtP) dành cho các ngân hàng thương mại, các cổng
thanh toán nội địa chi phí thấp cho hệ thống ngân hàng trung tâm và hệ thống chuyển mạch
quốc gia. Với việc sử dụng cùng một ứng dụng thanh toán trên di động dễ dùng cho các
giao dịch RtP, người tiêu dùng sẽ có những trải nghiệm vô cùng đơn giản cho dù họ đang
trả tiền trong cửa hàng, mua hàng trực tuyến, thanh toán hóa đơn hay chuyển tiền một cách
ngang hàng. Bất kể ứng dụng hay giải pháp của Bluechain cung cấp đều có tính bảo mật
cao, đơn giản và dễ dàng kiểm soát trong mọi tình huống thanh toán.

Liên hệ:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BLUECHAIN
Tầng 1, số 313 Đường Burwood. Hawthorn VIC 3122, Australia
Chris Walker
Tel: +61 418 949 400
Email: chris.walker@bluechain.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ MITEC
Trụ sở chính: Tầng 3 & 4 - Tòa nhà MITEC, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên
Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Hoang Thi Hanh
Tel: (+84) 1676 552 588
Email: hanhht@mitec.com.vn

