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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Phát triển các dịch vụ của ngân hàng ñiện tử (NHĐT) là xu 

hướng tất yếu, mang tính khách quan trong nền kinh tế hiện ñại, 

trong thời ñại hội nhập kinh tế quốc tế. Lợi ích ñem lại của dịch vụ 

NHĐT là rất lớn cho khách hàng, ngân hàng và cho nền kinh tế nhờ 

vào tính tiện ích, tiện lợi, nhanh chóng, chính xác và bảo mật. 

Xét về mặt kinh doanh tiền tệ, phát triển các dịch vụ NHĐT 

giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Về mặt xã hội - 

kinh tế, dịch vụ NHĐT sẽ góp phần thúc ñẩy các hoạt ñộng kinh tế 

thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển, tạo ñiều kiện mở rộng quan 

hệ kinh tế thương mại với khu vực và thế giới, ñặc biệt góp phần thúc 

ñẩy các hoạt ñộng thương mại ñiện tử phát triển.  

Ngoài sự kết hợp hài hoà trong quá trình phát triển các hoạt 

ñộng dịch vụ ngân hàng truyền thống và hiện ñại thì việc  phát triển 

dịch vụ NHĐT giúp  cho các các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp cận 

nhanh với các phương pháp quản lý hiện ñại, ña dạng hoá sản phẩm, 

tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng và ñặc biệt là nâng cao 

khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập.  

Vì vậy, ñể tồn tại và phát triển trong thời kỳ hội nhập ngân 

hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ( NHNo & 

PTNT Việt Nam) ñang dần hoàn thiện mình ñể tăng cường khả năng 

cạnh tranh, ñáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chính vì vậy, ñứng ở 

giác ñộ NHNo & PTNT TP Đà Nẵng (Agribank Đà Nẵng) em ñã 

chọn ñề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng ñiện tử tại ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng“ làm ñề tài nghiên 

cứu của mình. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu  

Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng ñiện tử tại  

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng  

( NHNo & PTNT TP Đà Nẵng) nhằm có những giải pháp phát triển 

dịch vụ NHĐT  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Một số khách hàng ñã và ñang sử dụng dịch vụ NHĐT của NHNo 

& PTNT TP Đà Nẵng. 

- Không gian: tại Ngân hàng  nông nghiệp và phát triển nông thôn thành 

phố Đà Nẵng và tham khảo thêm các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ 

phần trên ñịa bàn ñã triển khai dịch vụ NHĐT. 

- Nội dung: những sản phẩm dịch vụ Ngân hàng ñiện tử. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, luận văn sử dụng các 

phương pháp: duy vật biện chứng, phân tích mô tả, khảo sát thực tế, 

thiết kế bảng câu hỏi, dùng các thang ño ñể ñánh giá và phân tích dữ 

liệu bằng phần mềm SPSS. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Kể từ khi gia nhập WTO, tỷ trọng dịch vụ ñóng góp vào 

GDP ñược xem là một chỉ tiêu quan trọng mà nhiều nước ñang phát 

triển cố gắng ñạt ñược ñể ñược công nhận là một nước phát triển. Vì 

vậy từ Chính phủ ñến các doanh nghiệp cũng như các tổ chức tài 

chính ñều chú trọng phát triển dịch vụ. NHNo & PTNT Việt Nam 

cũng bắt ñầu phát triển mạnh các dịch vụ NHĐT từ năm 2007, và ñến 

nay cũng ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh, tuy nhiên vẫn còn một 

số sản phẩm dịch vụ NHĐT triển khai còn yếu do ñó vẫn chưa ñược 

khách hàng chấp nhận.  
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6. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, phụ lục, danh mục các chữ viết 

tắt, danh mục bảng, hình vẽ, biểu ñồ, tài liệu tham khảo, luận văn ñược 

chia thành 3 chương: 

- Chương 1: Tổng quan về phát triển dịch vụ Ngân hàng ñiện tử 

-     Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng ñiện tử 

tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố Đà 

Nẵng 

-    Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng 

ñiện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành phố 

Đà Nẵng. 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

ĐIỆN TỬ 

1.1. Bản chất dịch vụ ngân hàng ñiện tử 

NHĐT là kết quả tất yếu của quá trình phát triển công nghệ 

thông tin (CNTT) ñược ứng dụng trong hoạt ñộng kinh doanh ngân 

hàng ñể giúp các Ngân hàng phát triển mạnh các hoạt ñộng dịch vụ 

của NHĐT.  

Dịch vụ ngân hàng ñiện tử (e-banking) ñược hiểu là các nghiệp vụ, 

các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ñược phân phối trên các kênh ñiện 

tử như Internet, ñiện thoại, mạng không dây, … Hiểu theo nghĩa hẹp 

ñó là loại dịch vụ ngân hàng ñược khách hàng thực hiện nhưng không 

phải ñến quầy giao dịch gặp nhân viên ngân hàng. Hiểu theo nghĩa 

rộng ñây là sự kết hợp giữa một số hoạt ñộng dịch vụ ngân hàng 

truyền thống với công nghệ thông tin và ñiện tử viễn thông. 

Vì vậy, dịch vụ NHĐT chính là một dạng của thương mại ñiện tử ứng 

dụng trong hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng, là kênh giao dịch ñiện 
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tử ñược sử dụng ñể cung ứng các dịch vụ ngân hàng tới khách hàng 

mọi lúc, mọi nơi. 

1.2. Phân loại dịch vụ ngân hàng ñiện tử 

1.2.1. Theo nội dung dịch vụ: gồm dịch vụ cung cấp thông tin 

về tài khoản cho khách hàng (Account Information), dịch vụ ngân 

hàng ñiện toán (Computer banking), thẻ ghi nợ (Debit Card), thanh 

toán trực tiếp (Direct payment), gửi và thanh toán hoá ñơn ñiện tử 

(Electronic bill presentment and payment – EBPP), thẻ lương 

(Payroll card), ghi nợ ñược uỷ quyền trước (Preauthorized debit), 

dịch vụ ñầu tư (Investment Services),  dịch vụ cho vay tự ñộng,  dịch 

vụ ngân hàng tự phục vụ 

1.2.2. Theo phương thức tiếp cận: gồm call centre, phone 

banking, mobile banking, home banking: (P/C), thẻ thông minh, 

internet banking. 

1.3. Nội dung phát triển dịch vụ Ngân hàng ñiện tử 

1.3.1 Phát triển qui mô dịch vụ 

Phát triển qui mô dịch vụ NHĐT bằng cách mở rộng qui mô 

dịch vụ tức là làm gia tăng lượng khách hàng sử dụng dịch vụ, gia tăng 

số lượng dịch vụ cung cấp, gia tăng các kênh phân phối,... nhằm gia tăng 

về lượng giá trị từ dịch vụ NHĐT mà ngân hàng ñang cung cấp. 

1.3.2. Phát triển chủng loại  

Sự phát triển chủng loại sản phẩm dịch vụ NHĐT là sự biến 

ñổi danh mục sản phẩm sản phẩm dịch vụ NHĐT của ngân hàng gắn 

liền với sự phát triển theo nhiều hướng khác nhau:  

-  Hoàn thiện các sản phẩm hiện có 

-  Phát triển sản phẩm mới tương ñối 

- Phát triển sản phẩm mới tuyệt ñối và loại bỏ các sản phẩm không 

sinh lời.  
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Phát triển danh mục sản phẩm theo chiều sâu và theo chiều 

rộng là hướng phát triển khá phổ biến. Sự phát triển sản phẩm theo 

chiều sâu thể hiện ở việc ña dạng hóa kiểu cách, mẫu mã, kích cỡ của 

một loại sản phẩm nhằm ñáp ứng thị hiếu ña dạng các nhóm khách 

hàng khác nhau. Sự phát triển sản phẩm theo chiều rộng thể hiện ở 

việc có thêm một số loại sản phẩm nhằm ñáp ứng ñồng bộ một loại 

nhu cầu của khách hàng. 

Nhìn chung, có hai phương pháp phát triển sản phẩm mới:  

* Hoàn thiện sản phẩm hiện có 

* Phát triển sản phẩm mới hoàn toàn 

1.3.3. Phát triển chất lượng dịch vụ 

 Chất lượng dịch vụ là nhân tố tác ñộng nhiều ñến sự hài lòng 

của khách hàng. Nếu nhà cung cấp dịch vụ ñem ñến cho khách 

hàng những sản phẩm có chất lượng thỏa mãn nhu cầu của họ thì ngân 

hàng ñó ñã bước ñầu làm cho khách hàng hài lòng. Do ñó, muốn nâng 

cao sự hài lòng của khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao 

chất lượng dịch vụ. Nói cách khác, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng 

của khách hàng có mối quan hệ hỗ tương chặt chẽ với nhau, trong ñó 

chất lượng dịch vụ là cái tạo ra trước, quyết ñịnh ñến sự hài lòng của 

khách hàng.    

 Chất lượng dịch vụ NHĐT là yếu tố quan trọng nhất ñể thu 

hút ñược khách hàng ñến với dịch vụ NHĐT. Do ñó, phát triển chất 

lượng dịch vụ NHĐT trước hết phải ñược phản ánh qua các tiêu chí 

sau: Sự tin cậy, Sự thuận tiện, Sự hữu hình, Sự ñáp ứng  

1.3.4. Gia tăng mức ñộ hài lòng của khách hàng 

Mức ñộ hài lòng của khách hàng thể hiện ở sự mong ñợi của 

khách hàng về sản phẩm dịch vụ, chất lượng và giá trị cảm nhận về 

dịch vụ ñó. Chẳng hạn như ñánh giá về thái ñộ và cung cách phục vụ 
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của nhân viên giao dịch, ñiều kiện và lãi suất cho vay, thời gian hoàn 

tất một dịch vụ, không khí tại quầy giao dịch… giảm thiểu những lời 

phàn nàn và khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng ñối với ngân hàng, 

từ ñó mới giữ chân khách hàng và thu hút khách hàng mới 

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng ñến việc phát triển dịch vụ NHĐT 

Các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trên thế giới cho thấy rằng 

các nhân tố sau ảnh hưởng ñến việc phát triển dịch vụ NHĐT: 

1.4.1. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài: Môi trường 

pháp lý, Môi trường kinh tế, xã hội, Môi trường công nghệ thông tin. 

1.4.2. Các yếu tố thuộc về ngân hàng: Vốn, Quản trị và 

phòng ngừa rủi ro, Nguồn nhân lực, Hoạt ñộng Marketing, Khả năng 

cung ứng dịch vụ.  

1.4.3. Các yếu tố thuộc về khách hàng: như sự hiểu biết và chấp 

nhận các dịch vụ NHĐT, trình ñộ và mức thu nhập của khách hàng.  

1.4.4. Các yếu tố thuộc về tính chất của dịch vụ NHĐT: bao 

gồm tính ñáng tin cậy, tính hữu hình của dịch vụ 

1.5. Mô hình phát triển dịch vụ NHĐT (E-banking) tại các nước 

và Việt Nam 

Hình 1.2: Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) 

 

 

 

 

 

 

 
(Nguồn: Fred Davis, 1989) 

Hình 1.3: Mô hình nghiên cứu E-banking ở Châu Á 
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(Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6- Đại học 

Đà Nẵng 2008) 

Dựa vào nghiên cứu Mô hình TAM , nghiên cứu của Lê Văn Huy và 

Trương Thị Vân Anh ñã ñề xuất mô hình lý thuyết nhằm nghiên cứu 

sự chấp nhận dịch vụ NHĐT tại Vi ệt Nam như sau: 

Hình 1.4: Mô hình nghiên cứu dịch vụ NHĐT ở Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn Báo tài chính tiền tệ năm 2008 trg 40-47) 

Trên cơ sở ngiên cứu các mô hình lý thuyết trên, tác giả sẽ 

xây dựng mô hình và thang ño phù hợp với thực tế hoạt ñộng tại  

NHNo & PTNT TP Đà Nẵng ñể ñánh giá chất lượng dịch vụ NHĐT 

nhằm có những giải pháp phát triển mạnh các sản phẩm dịch vụ 

NHĐT ñang ñược triển khai. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ NHĐT  

TẠI NHNo & PTNT THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

2.1. Giới thiệu Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

thành phố Đà Nẵng   

2.1.1. Đặc ñiểm hình thành và phát triển  

  2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của NHNo & PTNT TP Đà Nẵng 

 2.1.3.1. Chức năng: huy ñộng vốn, Cho vay, Kinh doanh 

ngoại hối, Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, Kinh doanh 

các dịch vụ ngân hàng khác 

  2.1.3.2. Nhiệm vụ: ñiều hành và quản lý chung trên cơ sở 

phân công nhiệm vụ ñến từng phòng ban, các chi nhánh và phòng 

giao dịch trực thuộc. 

2.2. Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của NHNo & PTNT TP Đà 

Nẵng giai ñoạn 2006-2009  

  Với cơ sở vật chất ngày càng khang trang, ñội ngũ nhân viên 

nhiệt tình, NHNo & PTNT TP Đà Nẵng ngày càng ñược nhiều khách 

hàng biết ñến nhờ mạng lưới giao dịch rộng, các loại hình dịch vụ 

ngày càng hiện ñại và ña dạng do ñó  kết quả kinh doanh ngày càng 

cao thể hiện: (bảng 2.1. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh 2006-2009) 

Dư nợ và nguồn vốn ñều tăng qua các năm, năm sau cao hơn năm 

trước. Trong ñó, tốc ñộ tăng của nguồn vốn luôn tăng cao hơn dư nợ 

cho vay, ñảm bảo cân ñối giữa nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn hợp 

lý toàn chi nhánh, không phải trả phí sử dụng nguồn vốn cho Trung 

ương. Đồng thời tiết kiệm chi phí nên chênh lệch thu chi ñạt kế hoạch 

giao, ñảm bảo chi ñủ lương cho toàn thể cán bộ công nhân viên và 

các khoản chi khác theo chế ñộ cho người lao ñộng.  
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2.3. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ NHĐT tại NHNo & 

PTNT Thành phố Đà Nẵng 

2.3.1. Thực trạng cung ứng các dịch vụ NHĐT 

* Dịch vụ thẻ  

Dịch vụ thẻ của NHNo & PTNT TP Đà Nẵng ñược triển khai 

thí ñiểm từ năm 1999 nhưng chủ yếu mang tính nghiên cứu, thử 

nghiệm mãi ñến năm 2003 dịch vụ này mới thực sự ñi vào hoạt ñộng. 

Tính riêng trên ñịa bàn Đà Nẵng số lượng thẻ phát hành và trang bị 

các máy ATM ngày càng tăng thể hiện: 

 

Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Số lượng thẻ 

phát hành 

5.500 6.000 15.000 15.500 29.000 31.000 45.146 

Số lượng 

máy ATM 

trang bị 

10 17 22 25 29 37 43 

(Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh dịch vụ 2003-2009) 

Tuy nhiên, bên cạnh ñó cũng có những hạn chế như các thẻ 

ATM có ñầu ñọc là thẻ từ nên mau hỏng và tính bảo mật không cao. 

Các tiện ích của ATM chưa nhiều, việc chuyển khoản ñối với các tài 

khoản ATM trong cùng hệ thống thường xuyên bị lỗi nên không thực 

hiện ñược hoặc thực hiện không thành công nhưng tài khoản khách 

hàng vẫn bị trừ tiền. Hệ thống lỗi mạng thường xuyên xảy ra làm cho 

nhiều khách hàng phải chờ ñợi ñể ñược rút tiền nhất là trong các dịp 

lễ lớn.  

* Dịch vụ EDC/POS 

Thực hiện từ tháng 10/2003, sau khi chuyển ñổi từ hệ thống 

giao dịch trên Foxpro sang IPCAS1, Đơn vị ñã trang bị 40 POS lắp 
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ñặt cho các ñại lý trên ñịa bàn. Đến tháng 5/2009, sau khi hoàn tất 

triển khai IPCAS giai ñoạn 2, toàn bộ phần mềm trên máy POS phải 

thay ñổi mới theo qui ñịnh của TW, vì vậy số lượng máy còn sử dụng 

ñược là 20 máy, ñơn vị tự trang bị thêm 30 máy trong ñó 20 máy ñặt 

tại quầy giao dịch Hội sở chính và các chi nhánh trên ñịa bàn, còn 10 

máy lắp ñặt tại các ñại lý. 

Thời gian ñầu, phần mềm trên máy POS gặp khá nhiều lỗi và 

quay số ñường dài kết nối với hệ thống NAC tại Hà Nội, vì vậy thời 

gian thanh toán POS rất chậm và chi phí kết nối khá lớn. 

* Dịch vụ Mobile banking 

Bảng 2.3: Kết quả triển khai dịch vụ Mobile banking 

Chỉ tiêu 2008 2009 % tăng trưởng 

Số Khách hàng ñăng ký 

SMS banking 

2.500 9.844 393 

Số phí thu ñược từ SMS 9.700.000 89.000.000 918 

(Báo cáo ñánh giá phát triển dịch vụ của NHNo & PTNT TP Đà Nẵng) 

* Internet Banking 

Do mới triển khai từ tháng 3/2009 nên dịch vụ này chưa thực 

sự phát triển. Khách hàng mới chỉ dừng lại ở việc xem các thông tin 

trên trang web chứ chưa phát triển các dịch vụ thanh toán qua mạng 

như ở một số ngân hàng như Đông Á, Kỹ thương,... ñây cũng là một 

vấn ñề ñang ñược quan tâm của NHNo & PTNT thành phố Đà Nẵng. 

Nhìn chung, hiện nay dịch vụ Mobile banking tại NHNo & 

PTNT Thành phố Đà Nẵng  phát triển mạnh nhất so với các ngân 

hàng có triển khai dịch vụ ngân hàng ñiện tử trên ñịa bàn. Tuy nhiên 

nếu ñánh giá chung về các dịch vụ NHĐT của NHNo & PTNT TP Đà 

Nẵng thì không ña dạng và phong phú so với các NHTM khác trên 
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ñịa bàn, ñiển hình nhất là ACB. Ngoài ra cũng còn có một số dịch vụ 

khác có tính năng hạn chế như Home banking, internet banking.  

2.3.2. Phân tích thực trạng sử dụng dịch vụ NHĐT của 

khách hàng dựa trên mô hình nghiên cứu 

2.3.2.1. Mô hình nghiên cứu 

Trên cơ sở mô hình TAM với 2 nhân tố chính là Lợi ích cảm 

nhận và Sự dễ sử dụng cảm nhận. Cũng như học hỏi mô hình nghiên 

cứu tại các nước Châu Á, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu tại  

NHNo & PTNT TP Đà Nẵng như sau: 

Hình 2.6: Mô hình nghiên cứu phát triển dịch vụ NHĐT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( 

(Nguồn từ mô hình TAM và mô hình nghiên cứu E-banking ở các nước 

Châu Á) 

* Hình thức khảo sát 

Thông qua việc thiết kế bảng câu hỏi ñể thu thập ý kiến ñánh 

giá từ khách hàng (Bản câu hỏi trình bày ở phần phụ lục cuối luận văn) 

* Phương thức khảo sát 

Gởi bảng câu hỏi về các chi nhánh quận, huyện và các phòng 

 Sự tin cậy 

Sự ñáp ứng 

Sự hữu hình 

Sự thuận tiện 

Lợi ích 
cảm nhận 

Sự dễ sử 
dụng 

cảm nhận 

Thái 
ñộ 

Dự  
ñịnh 

Sự tự chủ 
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giao dịch trực thuộc NHNo & PTNT trên ñịa bàn TP Đà Nẵng ñể thu 

thập khảo sát. 

* Đối tượng phát phiếu thăm dò 

 Một số  khách hàng ñã và ñang sử dụng dịch vụ của NHNo & 

PTNT TP Đà Nẵng về các mặt hoạt ñộng nghiệp vụ. 

* Qui mô mẫu   

- Mẫu gồm 250 bảng câu hỏi ñược phát ra ñể thăm dò khách 

hàng  

- Số bảng câu hỏi thu về: 226  

- Số bảng câu không hợp lệ: 21 

- Số bảng câu hỏi hợp lệ: 205  

* Phương pháp nghiên cứu 

- Dùng thang ño Likert từ (1) là Rất không ñồng ý ñến (5) là 

Rất ñồng ý. 

- Thu thập kết quả thăm dò khách hàng, xử lý số liệu và chạy 

phần mềm SPSS.  

2.3.2.2. Kết quả khảo sát   

* Về khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ 

* Về tần suất sử dụng các dịch vụ NHĐT 

* Về thông tin sử dụng và lý do sử dụng 

* Về các nhân tố ảnh hưởng ñến mô hình nghiên cứu 

Theo Hair và cộng sự thì ñiều kiện thứ nhất là KMO=0.722> 

0.5: Thỏa ñiều kiện phân tích nhân tố. 

Từ bảng Rotated component matrix ta có 10 nhân tố (10 

Factors). Trên cơ sở 10 nhân tố ñó, sau khi ño lường ñộ tin cậy bằng hệ 

số Cronbach alpha thì ta có kết quả như sau: 
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Bảng 2.5:   Các hệ số Cronbach alpha của các nhóm nhân tố 
Các nhân tố Hệ số Cronbach alpha 

F1 LI3,LI1,LI2,LI5,LI4 0.870 
F2 TT2,TT3,TT4,TT1 0.847 
F3 HH3,HH2,HH1 0.784 
F4 DSD3,DSD4,DSD2,DSD1 0.730 
F5 TCA5,TCA3,TCA6,TCA4 0.694 
F6 DĐ1,DĐ2,DĐ3 0.766 
F7 TC3,TC4,TC2 0.780 
F8 ĐU2,ĐU1,ĐU3 0.690 
F9 TĐ4,TĐ3 0.716 
F10 TĐ2,TĐ1 0.383 

Theo Nunnally và Burnstein, 1994 thì Cronbach alpha >= 0.6 là thỏa 

ñiều kiện tức nhân tố ñó ñủ ñộ tin cây. Vì vậy, theo kết quả trên F10 

không thỏa ñiều kiện, như vậy mô hình còn lại 9 nhân tố ñủ ñộ tin cậy 

ñó là: 

F1- Ích lợi cảm nhận gồm: LI3, LI1, LI2, LI5, LI4 

F2- Sự thuận tiện gồm: TT2, TT3, TT4, TT1 

F3- Sự hữu hình gồm: HH3, HH2, HH1 

F4-Sự dễ sử dụng cảm nhận gồm: DSD3, DSD4, DSD2, DSD1 

F5- Sự tin cậy gồm: TCA5, TCA3, TCA6, TCA4 

F6- Dự ñịnh gồm: DĐ1, DĐ2, DĐ3 

F7- Sự tự chủ gồm: TC3, TC4, TC2 

F8- Sự ñáp ứng gồm: ĐU2, ĐU1, ĐU3 

F9- Thái ñộ gồm: TĐ4, TĐ3 

Sau khi ñặt tên cho 9 nhân tố, tiến hành hồi qui bội với phương pháp 

Stepwise ñể tìm mối liên hệ cho các nhóm nhân tố bằng phương pháp 

hồi như sau: 

Sau khi phân tích hồi qui cho bốn nhóm nhân tố thì có hai nhóm nhân 

tố không thỏa ñiều kiện, và có hai nhóm nhân tố thỏa ñiều kiện ñó là: 
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* Phân tích hồi qui bội cho nhóm nhân tố thứ nhất 

Biến phụ thuộc F1 (Lợi ích cảm nhận)  

Biến ñộc lập F5 (Sự tin cậy), F8 (Sự ñáp ứng), F3 (Sự hữu hình) 

Vậy ta có hàm hồi qui bội cho nhóm nhân tố thứ nhất là:  

Lợi ích cảm nhận (F1) = 1.530+0.470F8+0.244F5 

Giả thiết Ho: F5, F8, F3 không phụ thuộc vào F1 

  H1: F5, F8, F3 có phụ thuộc vào F1 

Ta có F=29.207 và sig=0.000<0.05 nên bác bỏ Ho và chấp nhận H1 

* Phân tích hồi hồi bội cho nhóm nhân tố thứ ba 

Biến phụ thuộc F9 (Thái ñộ)  

Biến ñộc lập F1 (Lợi ích cảm nhận), F4 (Sự dễ sử dụng cảm nhận) 

Vậy ta có hàm hồi qui bội cho nhóm nhân tố thứ ba là:  

Thái ñộ (F9) = 2.656+0.187F4 

Giả thiết Ho: F1, F4 không phụ thuộc vào F9 

  H1: F1, F4 có phụ thuộc vào F9 

Ta có F=4.707 và sig=0.031<0.05 nên bác bỏ Ho và chấp nhận H1 

Như vậy sau khi hồi qui bội cho bốn nhóm nhân tố bằng phân tích hồi 

qui với phương pháp Stepwise thì mô hình chỉ phù hợp với thực tế khảo 

sát tại CN NHNo & PTNT TP Đà Nẵng là 2 nhóm nhân tố.  

 2.3.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển dịch vụ 

NHĐT 
Bên cạnh những kết quả ñạt ñược như phí từ dịch vụ ngày càng 

tăng qua các năm, cơ sở vật chất cũng ñược trang bị thêm,…nhưng nhìn 

chung công tác phát triển dịch vụ NHĐT còn chậm và cách thực hiện 

chưa ñược chú trọng và ñầu tư ñúng mức thể hiện rõ qua các nhân tố 

ảnh hưởng sau: 
 

* Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông 
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ñược ñầu tư chưa ñúng mức và ñồng bộ 

* Nguồn nhân lực: còn yếu về kỹ năng internet và tiếng anh 

* Cơ sở pháp lý: chưa ñủ ñộ tin cậy  trong việc bảo vệ dữ liệu 

cá nhân mang tính hệ thống và xử lý các tranh chấp khiếu kiện một cách 

rõ ràng 

* Khả năng cung ứng dịch vụ: chậm, chất lượng dịch vụ 

không ñáp ứng ñúng như cam kết, chủ yếu như ñể dành lấy thị phần 

rồi ñể ñó chứ khả năng cung ứng dịch vụ ñúng cam kết thì hầu như 

rất thấp. 

Nhìn chung qua kết quả khảo sát, ta thấy ñược hai nhóm mối 

quan hệ ràng buộc từ phân tích hồi qui cho nhóm nhân tố thứ  nhất 

và thứ ba như sau: 

- Sự tin cậy, Sự hữu hình, Sự ñáp ứng: có ảnh hưởng ñến Lợi 

ích cảm nhận của khách hàng. 

- Lợi ích cảm nhận và sự dễ sử dụng cảm nhận: có ảnh 

hưởng ñến thái ñộ của khách hàng trước và sau khi sử dụng dịch vụ 

NHĐT. 

Chính từ kết quả khảo sát này là cơ sở ñể ñưa ra giải pháp 3 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ NHĐT và giải pháp 4 - Gia tăng mức 

ñộ hài lòng của khách hàng. Bên cạnh ñó phần ñánh giá thực trạng sẽ 

là cơ sở ñể ñua ra giải pháp 1- Phát triển qui mô dịch vụ NHĐT và 

giải pháp 2 – Phát triển chủng loại dịch vụ NHĐT tại NHNo & 

PTNT TP Đà Nẵng  sẽ ñược làm rõ ở chương 3. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

ĐIỆN TỬ TẠI NHNo & PTNT THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

3.1. Chiến lược phát tri ển dịch vụ ngân hàng năm 2010 ñến 

2015 và tầm nhìn ñến năm 2020 

Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng ñã ñược xác 

ñịnh theo Chiến lược phát triển ngành ngân hàng nói chung 

ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 ban hành theo 

Quyết ñịnh số 112/2006-QĐ-TTg ngày 24/05/2006 của Thủ 

Tướng Chính Phủ  

3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng 

nói chung và dịch vụ NHĐT nói riêng tại NHNo & PTNT 

TP Đà Nẵng 

Trên cơ sở ñịnh hướng và mục tiêu chung của Thành 

phố Đà Nẵng và NHNo & PTNT Việt Nam, NHHo & PTNT 

TP Đà Nẵng cũng ñưa ra ñịnh hướng và mục tiêu phấn ñấu 

cho các dịch vụ nói chung và dịch vụ NHĐT nói riêng của 

mình là: 

- Phấn ñấu hằng năm ñạt tỷ trọng thu dịch vụ chiếm từ 

15% ñến 20%/tổng thu nhập ròng. 

- Phát triển mạnh các kênh phân phối thẻ ATM và máy 

POS. Trong ñó ñặc biệt chú trọng phát triển các máy POS ñể 

các ñại lý chấp nhận thanh toán. 

- Phấn ñấu thực hiện thành công thẻ liên kết sinh viên 

cho các trường ñại học, cao ñẳng, trung cấp trên ñịa bàn. 

- Mở rộng ñối tượng khách hàng cá nhân ñối với vi ệc 

phát hành thẻ ATM và sử dụng các dịch vụ thanh toán qua 

thẻ, máy POS/EDC.  
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- Kết hợp các chùm dịch vụ ñi kèm ñối với mỗi gói sản 

phẩm truyền thống, chẳng hạn: khách hàng tiền gửi hay tiền 

vay ñều giới thiệu phát hành thẻ ATM và ñi kèm các các dịch 

vụ NHĐT như Phone banking, Internet banking,… 

- Ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ 

ngân hàng ñiện tử ñể cạnh tranh với các ngân hàng thương 

mại cổ phần trên ñịa bàn. 

- Có những chính sách khuyến khích, ñộng viên kịp 

thời ñối với cán bộ công nhân viên và các chi nhánh trực 

thuộc ñạt kế hoạch phát hành thẻ và số lượng khách hàng 

ñăng ký các dịch vụ NHĐT. 

3.3. Những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức 

trong việc phát tri ển dịch vụ NHĐT trong th ời gian sắp tới 

trên ñịa bàn TP Đà Nẵng nói chung và NHNo & PTNT TP 

Đà Nẵng nói riêng 

3.3.1. Những thuận lợi và khó khăn 

Trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn chung trên ñịa 

bàn, NHNo & PTNT TP Đà Nẵng cũng có những thuận lợi và 

khó khăn như: 

- Mục tiêu chung của NHNo Việt Nam về chiến lược kinh 

doanh  là coi công tác phát triển dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm của mô 

hình ngân hàng hiện ñại, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hiện có, 

phát triển sản phẩm dịch vụ mới theo hướng chuyên nghiệp nhằm thu 

hút khách hàng và chiếm lĩnh thị trường, thị phần. 

- Quán triệt tư tưởng chỉ ñạo ñồng thuận từ ban lãnh ñạo ñến 

toàn thể cán bộ công nhân viên về công tác phát triển sản phẩm dịch vụ. 

- Về công nghệ thông tin: toàn chi nhánh ñã triển khai ñồng loạt 

chương trình giao dịch IPCAS giai ñoạn 2 ñến tất cả các chi nhánh cấp 
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2 và phòng giao dịch trực thuộc. Đây là một trong những ñiều kiện ñể 

các chi nhánh trực thuộc triển khai tốt các sản phẩm dịch vụ. 

- Triển khai sản phẩm dịch vụ chậm chưa ñồng bộ với các ngân 

hàng khác. Một số sản phẩm dịch vụ ra ñời nhưng chất lượng còn thấp 

chưa thu hút ñược số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ mới 

như internet banking, dịch vụ thanh toán ñiện nước,… 

- Hiện nay ngân hàng nhà nước chưa cho phép các ngân hàng 

thương mại thực hiện thu phí giao dịch tại ATM. Đây là một trở ngại 

lớn cho các NHTM nói chung và NHNo & PTNT TP Đà Nẵng nói 

riêng trong việc bù ñắp một phần chi phí ñầu tư và bảo trì bảo dưỡng 

trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp. 

- Các phòng chuyên ñề công việc chuyên môn quá bận, các 

chính sách thường phải thay ñổi cập nhật, nên việc phối hợp tiếp cận 

dịch vụ sản phẩm mới còn hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng khách 

hàng.    

3.3.2. Những thời cơ và thách thức 

- Việc gia nhập WTO cho phép các Ngân hàng nước ngoài 

ñược ñầu tư mua cổ phần của các Ngân hàng trong nước. Do ñó, ñây 

cũng là cơ hội cho các Ngân hàng trong nước cũng như Agribank 

năng cao năng lực cạnh tranh ñể ngày càng hoàn thiện mình và ñứng 

vững trên thị trường tiền tệ. 

 - Ngoài ra, việc gia nhập WTO cũng tạo cơ hội và thúc 

ñẩy các doanh nghiệp trong nước tích cực cạnh tranh thị trường ñể 

tồn tại và phát triển, ñời sống nhân dân ngày càng nâng cao rõ rệt, 

các chỉ số kinh tế - xã hội - con người ngày càng ñược hoàn thiện. 

Nhận thức của người dân ngày càng nâng cao nên việc tiếp nhận và 

làm quen với việc sử dụng các dịch vụ NHĐT cũng dễ dàng hơn. 

- Hạ tầng công nghệ viễn thông không ngừng ñược mở rộng, 

 

 

20 

không ngừng nâng cao, tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển 

TMĐT nói chung cũng như Ngân hàng ñiện tử nói riêng. 

- Hành lang pháp lý cho TMĐT, giao dịch Ngân hàng ñiện 

tử ñã ñược hình thành và tiếp tục hoàn thiện. 

- Cạnh tranh và cuộc chạy ñua làm chủ công nghệ mới, việc 

nhanh chóng ñưa sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường là một ñặc 

trưng của Ngân hàng ñiện tử. Vì vậy, ñối với việc phát triển ứng 

dụng mới trong Ngân hàng ñiện tử, xây dựng một chiến lược phát 

triển hợp lý, phân tích rủi ro, ñánh giá an ninh ñang là những thách 

thức trong hoạt ñộng Ngân hàng. 

- Sự phụ thuộc công nghệ, phụ thuộc vào ñối tác thứ ba, 

ứng dụng công nghệ thông tin làm tăng tính phức tạp kỹ thuật trong 

quá trình vận hành, bảo ñảm an ninh, mở rộng quan hệ, liên kết với 

các nhà cung cấp dịch vụ Internet, công ty truyền thông và các ñối 

tác công nghệ khác (ñối tác thứ ba), mà trong số ñó nhiều sản phẩm, 

dịch vụ nằm ngoài sự kiểm soát của Ngân hàng. 

- Tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao ngày càng tăng.  

- Sự chấp nhận của người dân, việc thanh toán bằng tiền mặt 

chưa trở thành thói quen của người dân. Vì vậy, việc thay ñổi thói quen 

này ñể dần ñưa dịch vụ Ngân hàng ñiện tử vào cuộc sống cũng là một 

thách thức ñối với các ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng. 

3.4. Các giải pháp phát tri ển dịch vụ NHĐT t ại NHNo & 

PTNT Thành Phố Đà Nẵng 

3.4.1. Nhóm giải pháp phát triển qui mô dịch vụ NHĐT 

3.4.1.1. Nhóm giải pháp mở rộng kênh phân phối 

Để mở rộng kênh phân phối thì NHNo & PTNT TP Đà Nẵng 

cần phải: 

- Mở rộng chính sách hoa hồng hấp dẫn ñối với các ñại lý 
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chấp nhận thanh toán ñể cài ñặt máy EDC/POS.   

- Đầu tư thêm máy ATM tại các chợ ñầu mối, các trung tâm 

thương mại, khu dân cư sầm uất… và máy POS lắp ñặt cho các ñại lý  

- Tăng cường hiệu quả và khả năng tự phục vụ của hệ thống 

ATM nhằm cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau với chi phí rẻ hơn, 

nâng cấp hệ thống ATM thành những “ngân hàng thu nhỏ”.  

- Tăng cường các ñiểm giao dịch: Thực hiện liên kết với các 

công ty bảo hiểm, ñại lý mua bán xe ô tô, hệ thống siêu thị, các 

khu vui chơi – giải trí, các ñiểm du lịch...  

- Mở rộng mạnh ñến ñối tượng sử dụng dịch vụ NHĐT là các 

khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán, cán bộ hưu trí, bộ ñội, 

sinh viên các trường ñại học, cao ñẳng và trung cấp trên ñịa bàn  

- Tăng cường các kênh phân phối gián tiếp như thực 

hiện sản phẩm trọn gói thông qua các khách hàng vay là cá nhân, tổ 

chức nhằm ñẩy mạnh số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT. 

3.4.1.2. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

Để các kênh phân phối hoạt ñộng hiệu quả thì nâng cao năng 

lực quản lý, ñiều hành ñóng một vai trò rất quan trọng. Nếu năng lực 

ñiều hành không tốt thì dù có nhiều thế mạnh như mạng lưới cũng 

không thể phát huy ñược lợi thế của mình. 

- Tăng cường con người ñể bố trí riêng cho công tác dịch vụ 

NHĐT tại các Chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc chứ không 

nên kiêm nhiệm có như vậy thì hiệu quả phân phối mới cao.  

- Có chính sách khen thưởng nhằm ñộng viên kịp thời các tập 

thể, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp thị và mở rộng số lượng 

khách hàng ñăng ký sử dụng các dịch vụ NHĐT nhằm tăng thu dịch vụ. 

 - Xác ñịnh rõ nhiệm vụ phát triển dịch vụ là nhiệm vụ trọng 

tâm trong nền kinh tế hội nhập nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị 
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trường hiện nay. Xác ñịnh rõ việc triển khai các sản phẩm dịch vụ 

NHĐT là nhiệm vụ của mỗi cán bộ công nhân viên. Mỗi cán bộ công 

nhân viên phải là người nắm và hiểu kỹ các dịch vụ NHĐT ñể hướng 

dẫn và giới thiệu cho khách hàng. 

 - Trong quản lý và ñiều hành cần xây dựng lại các chính sách 

dành cho ñại lý chấp nhận thanh toán EDC/POS, trong ñó phải thể 

hiện rõ ñược các quyền lợi thiết thực hơn ñể họ cùng với ngân hàng 

thuyết phục hay giới thiệu ñến người tiêu dùng. Đây là kênh phân 

phối hiệu quả nhất ñối với các EDC/POS. 

3.4.1.3. Nhóm giải pháp Marketing 

Do ñối tượng phục vụ của dịch vụ NHĐT là tất cả mọi thành 

phần kinh tế, ñộ tuổi, giới tính, nghề nhiệp ñều có thể sử dụng nên ñể 

thu hút ngày càng nhiều khách hàng nhằm mở rộng quy mô dịch vụ 

thì công tác marketing, quảng bá các sản phẩm dịch vụ ñóng vai trò 

cực kỳ quan trọng. Vì vậy, NHNo & PTNT TP Đà Nẵng  cần có các 

giải pháp Marketing tốt bằng cách thực hiện:  

- Nâng cao chất lượng hoạt ñộng quảng cáo tiếp thị. Đơn vị 

cần có các chương trình tạo dựng hình ảnh trên ñịa bàn riêng thông 

qua các chương trình tài trợ lớn cho thành phố Đà Nẵng ñược truyền 

hình trực tiếp. 

- Các kênh quảng cáo trên truyền hình và truyền thanh nên 

lồng ghép các dịch vụ NHĐT vào ñể quảng bá rộng rãi ñến nhiều 

người dân biết và sử dụng. 

- Xây dựng các chương trình quảng bá và ñào tạo cho các ñại 

lý EDC/POS ñể truyền ñạt cho khách hàng những lợi ích, nhanh 

chóng, an toàn,…  

3.4.2. Nhóm giải pháp phát triển chủng loại dịch vụ NHĐT 

Đối với các sản phẩm dịch vụ NHĐT hiện có tại NHNo & 
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PTNT TP Đà Nẵng thì việc phát triển chủng loại nhằm ña dạng hóa 

sản phẩm dịch vụ NHĐT cần thực hiện: 

3.4.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện sản phẩm hiện có 

 Việc hoàn thiện sản phẩm dịch vụ NHĐT nhằm ñáp ứng 

một cách tốt hơn nhu cầu của khách hàng, khả năng cạnh tranh trên 

thị trường so với các NHTM cổ phần và ngân hàng liên doanh nước 

ngoài. Sự hoàn thiện sản phẩm dịch vụ NHĐT hiện có lại ñược thực 

hiện với những mức ñộ khác nhau như: Hoàn thiện sản phẩm hiện có 

về hình thức ñối với các thẻ ATM, hoàn thiện sản phẩm về nội dung, 

hoàn thiện sản phẩm cả về hình thức lẫn nội dung. 

3.4.2.2. Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm mới hoàn toàn  

- Liên kết với các ngân hàng trong và ngoài nước ñể ñưa ra 

những loại thẻ khác ngoài thẻ ghi nợ, visa và Master như: JCB, 

Amex, Diners Club, American Express,... 

- Thêm các tiện ích khác ñối với các dịch vụ NHĐT như 

ñăng ký dịch vụ sử dụng NHĐT qua trang web, chuyển khoản qua 

dịch vụ internet banking,… 

3.4.3. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ 

NHĐT: bao gồm nhóm giải pháp gia tăng sự hữu hình cho dịch vụ 

NHĐT, nhóm giải pháp nâng cao khả năng ñáp ứng nhu cầu khách 

hàng, và nhóm giải pháp gia tăng ñộ tin cậy của dịch vụ NHĐT 

3.4.4. Nhóm giải pháp gia tăng mức ñộ hài lòng  

Vấn ñề thu hút và giữ chân khách hàng là một vấn ñề quan 

trọng ñể ñảm bảo sự phát triển ổn ñịnh và bền vững của ngân hàng. 

Ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ NHĐT ñể gia tăng sự hài 

lòng của khách hàng thì cần phải quan tâm ñến 2 nhóm giải pháp 

chính sau: Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng, Gia tăng sự 

mong ñợi cho khách hàng 
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3.5. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước, chính phủ và 

NHNo & PTNT Vi ệt Nam 

Đối với Chính Phủ và Ngân hàng nhà nước cần phát triển ñồng 

bộ các giải pháp sau: 

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật 

- Phát triển hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin và Internet 

- NHNN tiếp tục ñịnh hướng cho các NHTM phát triển các 

hoạt ñộng dịch vụ, theo lộ trình tự do hóa thương mại dịch vụ tài 

chính và mở cửa thị trường tài chính, cũng như lộ trình tiến tới thanh 

toán không dùng tiền mặt. 

- Chính phủ cần có những biện pháp mạnh ñối với các doanh 

nghiệp không trả lương qua tài khoản ñối với người lao ñộng. Và có 

chế ñộ khuyến khích ñối với các doanh nghiệp kinh doanh mua bán 

và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.  

* Đối với NHNo & PTNT Việt Nam 

- Cho phép NHNo & PTNT TP Đà Nẵng ñược chủ ñộng 

trong công tác tuyển dụng.  

- Khoán chi phí và thu nhập ñể NHNo & PTNT TP Đà Nẵng 

ñược chủ ñộng trong việc mua sắm tài sản và chi tiêu ñối với các hoạt 

ñộng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tại ñịa phương. 

- Cho phép NHNo & PTNT TP Đà Nẵng chủ ñộng trong việc 

phát hành thẻ ATM bằng cách mua máy dập thẻ  

 



 

 

25 

KẾT LUẬN 

Đối với các ngân hàng hiện nay việc phát triển mạnh về mảng 

dịch vụ ñang là vấn ñề ưu tiên hàng ñầu. Hiện ñại hóa ngân hàng và 

ứng dụng công nghệ mới nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng ñiện tử ñã 

ñược hầu hết các NHTM quan tâm. Trên cơ sở vận dụng tổng hợp 

phương pháp nghiên cứu khoa học, ñi từ lý thuyết ñến thực tiễn, ñề tài 

“Phát triển dịch vụ Ngân hàng ñiện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng” ñã tập trung giải quyết một 

số nội dung quan trọng như sau: 

Một là, làm rõ bản chất dịch vụ Ngân hàng ñiện tử, 

nhận thấy những ưu ñiểm của dịch vụ này, tính tất yếu phải phát 

triển dịch vụ, cũng như các yếu tố ảnh hưởng việc phát triển dịch vụ 

NHĐT trong xu thế hội nhập hiện nay. 

Hai là, phân tích tình hình phát triển dịch vụ Ngân hàng ñiện 

tử tại NHNo & PTNT TP Đà Nẵng, từ ñó nhìn thấy những thuận 

lợi, khó khăn cũng như những thời cơ và thách thức ñể có những 

ñịnh hướng, giải pháp ñúng ñắn cho việc phát triển chất lượng dịch 

vụ và ngày càng hoàn thiện hơn dịch vụ Ngân hàng ñiện tử tại ñơn vị. 

Ba là, trên cơ sở ñịnh hướng và mục tiêu phát triển dịch vụ 

ngân hàng nói chung và dịch vụ NHĐT nói riêng tại NHNo & 

PTNT TP Đà Nẵng, Luận văn ñề xuất một số giải pháp và kiến nghị 

nhằm góp phần củng cố chất lượng ñể phát triển dịch vụ này. 

Tuy nhiên, do ñề tài còn mới mẻ và dịch vụ NHĐT mới ñược 

các ngân hàng triển khai áp dụng trong vài năm gần ñây nên thực tiễn 

áp dụng chưa nhiều, kinh nghiệm triển khai còn yếu. Vì vậy ñề tài 

không tránh khỏi thiếu sót, rất mong ñược các thầy cô góp ý nhằm 

hoàn thiện hơn. 


