
Tài chính - ngân hàng là ngành chuyên đào tạo những vấn đề liên quan đến việc luân chuyển 

và giao dịch tiền tệ, hiện đang “nóng” lại trong khoảng thời gian gần đây. Nhiều trường đại học 

đào tạo ngành Tài chính - ngân hàng trên cả nước nhưng đầu ra vẫn không đủ cung cấp cho 

các ngân hàng, tổ chức tài chính. 

 

Tìm hiểu ngành Tài chính - ngân hàng 
 Tài chính - ngân hàng (tên tiếng Anh là Finance and Banking) làm một ngành khá rộng, bao quát 

toàn bộ các hoạt động liên quan đến giao dịch tiền tệ và kinh doanh thông qua ngân hàng. Cụ thể 

đó là tập trung các lĩnh vực liên quan đến tài chính như: Tài chính thuế, tài chính doanh nghiệp và 

tất cả các vấn đề cần đến công cụ tài chính để thanh toán các cước phí trong nước và quốc tế. 

 Ngành Tài chính - ngân hàng được chia nhỏ thành nhiều lĩnh vực riêng biệt đó là: Chuyên ngành 

về tài chính, chuyên ngành ngân hàng, chuyên ngành phân tích tài chính, kinh tế học tài chính... 

 Chương trình đào tạo ngành Tài chính - ngân hàng sẽ trang bị cho sinh viên tất cả các kiến thức 

chuyên sâu, chuyên ngành về lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tiền tệ, phương pháp quản trị tín 

dụng… để giúp bạn có thể theo đuổi ngành nghề cùng với sự phát triển vượt bậc của ngân hàng 

hiện nay. 

 Bên cạnh đó, khi lựa chọn ngành Tài chính - ngân hàng, các bạn còn được trang bị thêm một tầng 

kiến thức về cách quản lý tài chính hiệu quả, tiền tệ hiện đại, quản trị cho ngân hàng, doanh nghiệp, 

công ty. Ngoài ra, học Tài chính - ngân hàng còn được hiểu thêm về các công cụ giúp quản lý rủi 

ro tài chính hiệu quả. Nắm rõ về quy trình hoạt động tài chính, cách thống kê, về kế toán thuế, và 

lĩnh vực bảo hiểm trong ngân hàng. 

Người theo học ngành tài chính ngân hàng sau này sẽ là người quản lý, theo dõi và quyết 

định các vấn đề về tiền bạc tại công ty, doanh nghiệp. 

Cơ hội việc làm ngành Tài chính - ngân hàng 
Học ngành Tài chính - ngân hàng, bạn được trang bị những kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực Tài chính - 

ngân hàng, vì vậy, sau khi ra trường, bạn có nhiều cơ hội việc làm và dễ dàng xin việc tại nhiều vị trí 

của các đơn vị khác nhau. Cụ thể, các bạn có thể đảm nhiệm những công việc sau đây: 

 Làm việc tại Ngân hàng hay Bộ Tài chính: Nhiệm vụ chủ yếu đó là giúp định hướng các chiến 

lược và các chính sách về tiền tệ cũng như chính sách tài khoá cho Chính Phủ. 

 Chuyên viên quản lý tiền tệ cho công ty, doanh nghiệp và tài trợ thương mại, chuyên viên chuyên 

về tín dụng, chuyên viên thẩm định và quản lí rủi ro tín dụng 

 Chuyên viên khách hàng: giúp giải quyết những thắc mắc của khách hàng liên quan đến Tài chính 

- ngân hàng, tư vấn hoạch định các chính sách của ngân hàng cho khách hàng nắm rõ và thực 

hiện. 



 Chuyên viên tiếp nhận, hồ sơ tư vấn cho khách hàng tại ngân hàng lớn như 

VietinBank,VietcomBank, chuyên viên tại ngân hàng Đông Á,... 

 Ngoài ra, nếu bạn có năng lực thì cử nhân Tài chính - ngân hàng có thể xin được tại các cơ quan 

với vai trò : Cán bộ thuế, làm chứng khoán, bảo hiểm. 

Sinh viên mới ra trường cơ hội việc làm của ngành tài chính ngân hàng đó là làm việc tại 

ngân hàng hay Bộ Tài chính 

Mức lương ngành Tài chính - ngân hàng 
Đối với ngành Tài chính - ngân hàng mức lương sẽ chia thành 3 cấp độ sau: 

 Sinh viên mới ra trường: Thuộc đối tượng chưa có kinh nghiệm trong công việc, cần có khoảng thời 

gian hướng dẫn và được công ty tiến hành đào tạo, nên mức lương cơ bản sẽ dao động từ 6 - 9 

triệu đồng. 

 Đối với những cá nhân đã có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm, không cần qua đào tạo tại công ty, 

mức lương của bạn sẽ được trả cao hơn và dao động trong khoảng 10 - 15 triệu. 

 Đối với các cá nhân có năng lực, giàu kinh nghiệm trong ngành Tài chính - ngân hàng và có thâm 

niên trong nghề tư 3 - 5 năm, các công ty, doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương cao lên đến 20 - 

25 triệu/tháng. 

Những tố chất cần có để theo học Tài chính - ngân 

hàng 
Ngành Tài chính - ngân hàng cần có nhất đó là sự đam mê với nghề, biết sáng tạo và năng động. Đặc 

biệt là cần có kỹ năng giao tiếp tốt, tư vấn thuyết phục được khách hàng và khiến khách hàng tin tưởng. 

Bên cạnh đó, để thành công trong ngành này, bạn cần có những tố chất sau: 

 Khả năng tính toán nhanh chóng, có tư duy logic và tỉ mỉ trong công việc. 

 Trung thực: Ở bất cứ đâu hay công việc nào bạn cũng cần tính trung thực cao trong công việc, và 

ngành ngân hàng lại càng đòi hỏi cao hơn hết. 

 Thận trọng và chính xác tuyệt đối trong công việc. Vì chỉ một sai sót nhỏ về con số sẽ đẩy bạn vào 

những rắc rối. 

 Dùng máy tính thành thạo: giúp nhanh chóng xử lý tốt yêu cầu của khách hàng. 

 Có năng lực,biết tiến, biết lùi thỏa đáng trong quá trình giao dịch với khách hàng. Biết đàm phán và 

nhanh nhạy trong việc đoán ý đối tác. 

 Có sức khỏe tốt, chịu đựng được áp lực cao và làm việc trong một môi trường đòi hỏi sự lịch sự, 

chuyên nghiệp. 

 Ngoại ngữ: Làm việc trong ngành này, bạn sẽ luôn phải đối mặt với những thuật ngữ tiếng Anh 

chuyên ngành và thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài. Do đó, việc trau dồi cho bản thân 

vốn từ tiếng Anh là rất cần thiết. 

Với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm về ngành học giàu 

tiềm năng này và trên cơ sở đó các bạn sẽ tự mình đưa ra quyết định có nên học ngành Tài chính - 

ngân hàng không nhé. 

 


