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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Phát triển các dịch vụ Ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ
thông tin là một xu hướng tất yếu, mang tính khách quan trong thời
ñại hội nhập kinh tế quốc tế. Hơn nữa, trong môi trường cạnh tranh
gay gắt như hiện nay, nếu các ngân hàng không tự mình hoàn thiện,
không cải tiến các sản phẩm dịch vụ ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng
ña dạng của khách hàng thì ngân hàng sẽ bị tụt hậu, dần mất chỗ
ñứng trong ngành. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới,
các quan hệ mua bán trao ñổi hàng hóa dịch vụ từng bước phát triển
cả về số lượng và chất lượng. Do ñó, ñòi hỏi phải có những phương
tiện thanh toán mới ñảm bảo tính an toàn, nhanh chóng, hiệu quả. Sự
ra ñời của thẻ là một bước tiến vượt bậc trong hoạt ñộng thanh toán
thông qua ngân hàng. Dịch vụ thẻ có ưu thế về nhiều mặt trong việc
thoả mãn nhu cầu của khách hàng vì tính tiện dụng, an toàn, ñược sử
dụng rộng rãi trên thế giới.
Mặc dù xuất hiện từ ñầu những năm 90 của thế kỷ trước và
ñang có những bước phát triển ñáng kể nhưng ñến nay lĩnh vực thẻ
ngân hàng vẫn chưa thực sự hòa nhập vào ñời sống của mọi người
dân Việt Nam. Sản phẩm thẻ ngân hàng nói chung và thẻ ngân hàng
TMCP Công Thương nói riêng với nhiều tính năng ưu việt thì vẫn
chưa ñược phổ biến ñối với mọi tầng lớp dân cư, chưa thực sự ñem
lại tiện ích cho các chủ thẻ cũng như trở thành phương tiện thanh
toán không dùng tiền mặt phổ biến trong nền kinh tế. Do ñó, việc tìm
ra giải pháp ñể thúc ñẩy hình thức thanh toán thẻ là một nhu cầu cần
thiết trong giai ñoạn hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu ñó, tác giả chọn
ñề tài “Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương –
chi nhánh Đà Nẵng”
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2. Mục tiêu của ñề tài
- Hệ thống hóa lý luận về phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng
thương mại (NHTM).
- Phân tích, ñánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ của Ngân
hàng TMCP Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng.
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hơn nữa
dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn ñề cơ bản về
phát triển dịch vụ thẻ của NHTM và thực tiễn phát triển dịch vụ thẻ
tại Ngân hàng TMCP Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển dịch vụ thẻ tại
Ngân hàng TMCP Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2008
ñến 2011.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn dựa trên cơ sở vận dụng, kết hợp với các phương pháp
phân tích, phương pháp thống kê, tổng hợp, phương pháp so sánh và
phương pháp ñiều tra khách hàng và xử lý dữ liệu bằng SPSS.
5. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung chính của luận văn
ñược trình bày gồm 3 chương:
Chương 1: Thẻ và phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng
thương mại.
Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng
TMCP Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng.
Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng
TMCP Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng.
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Chương1
THẺ THANH TOÁN VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ DỊCH
VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG
1.1.1. Khái niệm, ñặc ñiểm cấu tạo và phân loại thẻ
1.1.1.1 Khái niệm, ñặc ñiểm cấu tạo thẻ
Thẻ là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tiên
tiến và hiện ñại. Thẻ ra ñời không những ñạt ñược hai mục tiêu là
tiện lợi và an toàn cho việc thanh toán mà còn thể hiện ñược tính văn
minh, hiện ñại của thời kỳ hiện ñại hoá và toàn cầu hoá.
Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt,
ra ñời từ phương thức mua bán chịu hàng hoá bán lẻ và phát triển
gắn liền với sự ứng dụng công nghệ tin học trong lĩnh vực ngân
hàng. Thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành
thẻ cấp cho khách hàng sử dụng ñể thanh toán hàng hoá dịch vụ hoặc
rút tiền mặt trong phạm vi số dư tiền gửi của mình hoặc hạn mức tín
dụng ñược cấp theo hợp ñồng ñã kí kết giữa ngân hàng phát hành thẻ
và chủ thẻ. Thẻ ngân hàng còn dùng ñể thực hiện các dịch vụ thông
qua hệ thống giao dịch tự ñộng hay còn gọi là hệ thống tự phục vụ
ATM. Do ñặc ñiểm dùng ñể thanh toán là chính nên thẻ NH còn
ñược gọi là thẻ thanh toán.
1.1.1.2 Phân loại thẻ
a. Phân loại theo công nghệ sản xuất: thẻ băng từ và thẻ thông minh
b. Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ: Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ
c. Phân loại theo hạn mức của thẻ: thẻ chuẩn, thẻ vàng.
d. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: thẻ trong nước, thẻ quốc tế
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e. Phân loại theo chủ thể phát hành: thẻ do ngân hàng phát hành, thẻ
do các tổ chức phi ngân hàng phát hành
1.1.2. Dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Khái niệm dịch vụ thẻ
Dịch vụ thẻ ngân hàng là sự phát triển cao của dịch vụ ngân
hàng, là sự phát triển của khoa học công nghệ. Dịch vụ thẻ ngân
hàng là một trong các dịch vụ ngân hàng hiện ñại, gắn chặt và phát
triển cùng với dịch vụ ngân hàng ñiện tử (e-banking) và thương mại
ñiện tử (e-commerce).
1.1.2.2. Nội dung dịch vụ thẻ
Hai nội dung quan trọng của dịch vụ này ñó là hoạt ñộng phát
hành và hoạt ñộng thanh toán thẻ.


Nghiệp vụ phát hành thẻ



Nghiệp vụ thanh toán thẻ

1.1.3. Các chủ thể tham gia thị trường thẻ
- Ngân hàng phát hành
- Chủ thẻ
- Tổ chức thẻ quốc tế
- Ngân hàng thanh toán
- Đơn vị chấp nhận thẻ
1.1.4. Vai trò của dịch vụ thẻ
1.1.4.1. Đối với ngân hàng
a. Vai trò của dịch vụ thẻ ñối với hoạt ñộng huy ñộng vốn của NHTM
b. Vai trò của dịch vụ thẻ ñối với công tác tín dụng của NHTM
c. Vai trò của dịch vụ thẻ ñối với hoạt ñộng thanh toán của NHTM
d. Vai trò của dịch vụ thẻ ñối với thu nhập của NHTM
e. Vai trò của dịch vụ thẻ ñối với một số hoạt ñộng khác của NHTM
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1.1.4.2. Đối với chủ thẻ
1.1.4.3. Đối với ĐVCNT
1.1.4.4. Đối với nền kinh tế
1.1.5. Một số rủi ro trong phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ
1.1.5.1. Xem xét rủi ro từ gốc ñộ vĩ mô: rủi ro do môi trường pháp
lý, rủi ro do tình hình kinh tế thay ñổi, rủi ro do tình hình chính trị
thay ñổi
1.1.5.2 Xem xét rủi ro từ gốc ñộ NHTM: rủi ro do giả mạo, rủi ro do
gian lận, rủi ro tín dụng, rủi ro về ñạo ñức của cán bộ ngân hàng.
1.1.5.3 Xem xét rủi ro từ gốc ñộ khác: rủi ro về kỹ thuật, rủi ro do
trình ñộ dân trí
1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.2.1. Nội dung phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại
Phát triển dịch vụ thẻ là mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ thẻ,
nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng doanh số, thu nhập từ dịch
vụ thẻ trên cơ sở kiểm soát rủi ro và bổ trợ cho các hoạt ñộng khác
của NH nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh của Ngân hàng.
1.2.1.1. Phát triển quy mô dịch vụ thẻ
Phát triển quy mô dịch vụ thẻ là phát triển quy mô tổng thể thị
trường trên cả thị trường hiện tại và thị trường mới, có thể tăng
doanh số, thị phần, số lượng khách hàng bằng cách thu hút khách
hàng chưa sử dụng dịch vụ thẻ của NH thông qua nỗ lực Marketing.
- Mở rộng ñối tượng khách hàng sử dụng theo ñộ tuổi, giới
tính, trình ñộ, thu nhập.
- Mở rộng phạm vi không chỉ người dân ở thành phố mà ñến
các quận, huyện ven thành phố. Hiện nay mới chú trọng ñến các
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khách hàng là cán bộ nhân viên tại các ñơn vị, doanh nghiệp ñược trả
lương qua tài khoản thẻ và sinh viên tại các trường Cao Đẳng, Đại
học là chủ yếu vì vậy trong thời gian ñến cần mở rộng ñến cả các
khách hàng cá nhân khác.
1.2.1.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ
Chất lượng dịch vụ có thể quyết ñịnh ñến sự phát triển dịch vụ
thẻ. Nó bao gồm một số mặt như công nghệ, chất lượng phục vụ,...
nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng, thu hẹp khoảng cách giữa
kỳ vọng và cảm nhận của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ. Có
như vậy NH mới giữ chân ñược khách hàng cũ, nâng cao uy tín của
NH và thu hút thêm ñược nhiều khách hàng mới ñến với NH. Nếu
trình ñộ công nghệ ngân hàng không tiên tiến, hiện ñại thì chất lượng
dịch vụ cũng không thể nâng cao ñược. Do ñó một xu thế tất yếu là
các NHTM phải ứng dụng công nghệ tiên tiến, ñầu tư thêm cơ sở vật
chất nhằm cung cấp dịch vụ nhanh, chính xác, an toàn ñể nâng cao
chất lượng dịch vụ.
1.2.1.3. Kiểm soát rủi ro
Rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh thẻ là các tổn thất về vật
chất hoặc phi vật chất có liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh thẻ.
Cách tốt nhất ñể các ngân hàng kinh doanh thẻ ñối mặt với rủi ro là
nhận thức và ñưa ra các giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro
cũng như khắc phục các tổn thất khi rủi ro xảy ra.
1.2.2. Tiêu chí ñánh giá sự phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng
thương mại
1.2.2.1. Phát triển quy mô dịch vụ thẻ
a. Tăng trưởng số lượng thẻ phát hành
b. Tăng trưởng số lượng thẻ hoạt ñộng trên tổng số lượng thẻ phát hành
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c. Tăng trưởng doanh số thanh toán thẻ
d. Tăng trưởng thu nhập từ hoạt ñộng cung cấp dịch vụ thẻ
e. Tăng trưởng thị phần
1.2.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ
a. Sự ña dạng về sản phẩm thẻ và tiện ích của dịch vụ thẻ
b. Mạng lưới ATM, ĐVCNT
c. Gia tăng sự hài lòng của khách hàng
1.2.2.3 . Kiểm soát rủi ro
a. Gian lận trong phát hành thẻ
b. Gian lận trong thanh toán thẻ
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ thẻ của
NHTM
1.2.3.1. Các nhân tố bên trong
1.2.3.2. Các nhân tố bên ngoài
Chương 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN
HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG –
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP
Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng.
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ hoạt ñộng của ngân hàng
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Tổng quan hoạt ñộng kinh doanh của VietinBank chi
nhánh Đà Nẵng
- Tình hình huy ñộng vốn
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- Tình hình cho vay
- Kết quả hoạt ñộng kinh doanh tại CN trong thời gian 2007 – 2010
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN
HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
2.2.1. Thực trạng phát triển quy mô dịch vụ thẻ
a. Số lượng thẻ phát hành tại VietinBank – Đà Nẵng
Từ năm 2009 số thẻ ATM phát hành ñạt 9.788 thẻ, và 62 thẻ
TDQT, ñến năm 2011 thì số lượng thẻ ATM phát hành ñạt 32.347
thẻ và 1.043 thẻ TDQT. Đây là những con số khả quan, thể hiện tiềm
năng phát triển mạnh của loại hình dịch vụ này.
b. Số lượng thẻ hoạt ñộng trên tổng số lượng thẻ phát hành
Việc phát sinh thẻ không hoạt ñộng không chỉ xảy ra ñối với
VietinBank Đà Nẵng mà ña phần các NHTM khác ñều có. Nguyên
nhân là do NH chạy ñua theo số lượng mà quên ñi chất lượng nhằm
giành thị phần phát hành thẻ trên thị trường nên ñã xảy ra hiện tượng
thẻ phát hành nhiều nhưng việc sử dụng thẻ ñể giao dịch, thanh toán
không cao.
c. Doanh số thanh toán thẻ:
Bảng 2.4. Doanh số thanh toán thẻ tại VietinBank – Đà Nẵng
ĐVT: Tỷ ñồng
Chỉ
tiêu

2009/2008
2008

2009

2010

2010/2009

2011/2010

2011

Doanh
số thanh 7,820 13,430 22,375 53,600
toán thẻ

(+/-)

(%)

(+/-)

(%)

(+/-)

(%)

6

71,74

9

66,60

31

139,55

(Nguồn: Phòng tổng hợp NHCT – chi nhánh ĐN
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Có thể dễ dàng nhận thấy doanh số thanh toán thẻ của chi
nhánh tăng qua các năm
d. Thu phí từ hoạt ñộng cung cấp dịch vụ thẻ:
Bảng 2.5. Thu phí từ hoạt ñộng cung cấp dịch vụ thẻ của
VietinBank – Đà Nẵng
ĐVT:Triệu ñồng
Thu phí từ hoạt ñộng cung cấp
dịch vụ thẻ

2008

2009

2010

2011

Thẻ ghi nợ

405

360

471

578

Thẻ Tín dụng quốc tế

1.186

788

1,318

2.025

Tổng cộng

1.591

1.148

1.789

2.612

(Nguồn: Phòng kế toán NHCT – chi nhánh ĐN)
Sự tăng lên ñáng kể của thu nhập qua các năm hoàn toàn phù
hợp với sự tăng lên về cả tổng số lượng thẻ lẫn doanh số thanh toán
thẻ qua các năm.
e. Tăng trưởng thị phần:
- Thị phần thẻ ATM
Năm 2009 thị phần thẻ của Chi nhánh là 6,77%, năm 2010 là
9,07%. Điều này cho thấy VietinBank là một ngân hàng không kém
phần năng ñộng trong lĩnh vực thẻ so với các ngân hàng khác trên
ñịa bàn.
- Số lượng máy ATM và POS
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2.2.2. Thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ
2.2.2.1. Sự ña dạng về sản phẩm thẻ và tiện ích của dịch vụ thẻ
- Sản phẩm thẻ
+ Thẻ tín dụng quốc tế
Thẻ tín dụng quốc tế mang nhãn hiệu Cremium Visa và
Cremium MasterCard ñược phát hành và ñăng ký thương hiệu bởi
VietinBank, sử dụng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
+ Thẻ ghi nợ (thẻ E-Partner)
Hiện nay VietinBank có các sản phẩm thẻ ghi nợ E-Partner
dành cho từng ñối tượng khách hàng với những sự khác biệt như sau:
- Thẻ E-Partner G-Card (Gold Card): Thẻ dành cho người có
thu nhập cao, các quan chức, lãnh ñạo, giám ñốc, KH VIP.
- Thẻ E-Partner C-Card (Classical Card): Đây là loại thẻ ATM
chuẩn, ñược thiết kế chủ yếu dành cho khách hàng là cán bộ công
nhân viên tại cơ quan ñơn vị.
- Thẻ E-Partner S-Card: Sản phẩm dành riêng cho giới trẻ và
sinh viên.
- Thẻ E-Partner Pink-Card: Thẻ thích hợp với những phụ nữ
làm việc trong các lĩnh vực nghệ thuật, nữ doanh nhân, nhân viên
văn phòng,
- Thẻ liên kết: là thẻ ghi nợ ra ñời trên sự liên kết giữa
VietinBank và các ñơn vị như doanh nghiệp, trường ñại học,... Thẻ
liên kết ñược thiết kế theo yêu cầu của từng ñối tác nhằm bổ sung
thêm những chức năng phi tài chính và giá trị tăng vượt trội của thẻ
VietinBank.
- Các tiện ích ñối với từng loại thẻ
* Thẻ tín dụng quốc tế Cremium
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+ Ưu ñãi vượt trội
+ Đơn giản và tiện lợi khi sử dụng
+ Đối tượng ña dạng, thủ tục ñơn giản
* Thẻ ghi nợ nội ñịa E-Partner: tiền gửi có kì hạn, dịch vụ
thanh toán hóa ñơn, dịch vụ mua thẻ trả trước, dịch vụ VN topup,
dịch vụ nhận tiền kiều hối, dịch vụ thanh toán vé tàu, dịch vụ chuyển
lương qua TK ATM, dịch vụ SMS Banking, dịch vụ ví ñiện tử
Vnmart
Sản phẩn thẻ của VietinBank khá ña dạng và phong phú, ngày
càng ñáp ứng ñược nhu cầu của nhiều nhóm ñối tượng khách hàng..
Điều này giúp NH phân ñoạn thị trường tốt hơn từ ñó ñưa ra các dịch
vụ phù hợp.
2.2.2.2. Mạng lưới ATM, POS tại VietinBank – Đà Nẵng
Số máy ATM và máy POS trên ñịa bàn cũng tăng mạnh
trong 3 năm qua. Về máy ATM từ 19 máy năm 2009 tăng lên 21 máy
năm 2010 và 22 máy năm 2011. Về máy POS từ 58 máy năm 2009
ñến 92 máy năm 2010 và 310 máy năm 2011, tương ứng với tốc ñộ
tăng 58,62% năm 2010 và 236, 96% năm 2011. Tốc ñộ tăng mạnh
thể hiện sự nỗ lực của ngân hàng trong việc tiếp thị và mở rộng mạng
lưới ĐVCNT tại Đà Nẵng.
2.2.2.3. Sự ñánh giá của khách hàng về dịch vụ thẻ VietinBank –
Đà Nẵng:
- Đặc ñiểm chung về khách hàng hiện tại của VietinBank –
Đà Nẵng
- Đặc ñiểm về hoạt ñộng giao dịch thẻ của khách hàng
+ Đặc ñiểm sử dụng các loại sản phẩm thẻ của VietinBank – Đà
Nẵng
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+ Tỷ lệ khách hàng ñang sử dụng dịch vụ thẻ của các Ngân
hàng
+ Tỷ lệ thẻ của ngân hàng ñược khách hàng sử dụng thường
xuyên nhất
+ Đánh giá của khách hàng về mức ñộ quan trọng của các
nguồn thông tin ñối với quyết ñịnh chọn dịch vụ thẻ
- Mức ñộ ảnh hưởng của một số nhân tố ñến phát triển dịch
vụ thẻ tại VietinBank – Đà Nẵng
Ưu tiên 1: (tiêu chí lựa chọn quan trọng nhất) là Thương
hiệu, uy tín, công nghệ Ngân hàng, có 61,6% khách hàng ñồng ý.
Ưu tiên 2: là mạng lưới ATM, ĐVCNT nhiều, có 45,1%
khách hàng ñồng ý
Ưu tiên 3: là dịch vụ, tiện ích thẻ với 58,5%
Ưu tiên 4: là phí phát hành, giao dịch với 47,3%
Ưu tiên 5: là giải quyết sự cố nhanh chóng, hợp lý với 51,3%
Ưu tiên 6: là khuyến mãi, chăm sóc khách hàng tốt với 55,4%
- Đánh giá của khách hàng về dịch vụ thẻ VietinBank qua
các tiêu chí
+ Đội ngũ nhân viên
Sử dụng kiểm ñịnh One – Samples T Test ñể ñánh giá mức
ñộ hài lòng của khách hàng về nhân viên dịch vụ thẻ.
Giả thiết cần kiểm ñịnh: H0: µ = µ0
H1: µ ≠ µ0
(µ: giá trị trung bình của chỉ tiêu; µ0: giá trị kiểm ñịnh)
Kết luận: Nếu : Sig > 0,05: Không có cở sở bác bỏ H0
Sig <0,05: Bác bỏ giả thiết H0, chấp nhận ñối thiết H1
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Bảng 2.14. Đánh giá của khách hàng ñối với nhân viên dịch vụ thẻ
Giá trị trung Giá trị kiểm

Các tiêu chí

ñịnh

bình

Mức ý
nghĩa (Sig.)

Chuyên nghiệp, hiểu biết rõ nghiệp vụ

3,13

3

0,061

Nhiệt tình, thân tiện với khách hàng

3,21

3

0,003

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu các khách hàng sử dụng thẻ của NH
VietinBank Đà Nẵng)

+ Uy tín, thương hiệu, công nghệ của Ngân hàng
“VietinBank là ngân hàng có uy tín , thương hiệu mạnh” có
mức ý nghĩa cao: Sig=0,310>0,05 nên không ñủ cơ sở ñể bác bỏ giả
thiết H0, nghĩa là chấp nhận giả thiết giá trị trung bình của thống kê
bằng 4, tương ứng với ñánh giá của khách hàng là ñồng ý. Chỉ
tiêu:”Công nghệ hiện ñại” có Sig=0,000<0,05 nên bác bỏ giả thiết
H0, do ñó chưa có cơ sở ñể cho rằng ñánh giá của phần lớn khách
hàng là “ñồng ý” với chỉ tiêu này.
+ Phí, quy trình thủ tục hồ sơ phát hành thẻ
Mức ý nghĩa quan sát của 2 tiêu chí “phí phát hành và giao
dịch thấp hơn các ngân hàng khác” và “quy trình hồ sơ thủ tục phát
hành thẻ ñơn giản hơn” lần lượt là 0,581 và 0,242 lớn hơn rất nhiều
so với mức ý nghĩa 0,05, với giá trị kiểm ñịnh là 3, nên chưa thể bác
bỏ giả thiết H0. Tức là ña số khách hàng ñánh giá “bình thường” cho
2 tiêu chí này.
+ Chương trình khuyến mãi, chính sách chăm sóc khách hàng
Mức ý nghĩa của hai tiêu chí trên lần lượt là 0,247 và 0,479 lớn
hơn rất nhiều so với 0,05, nên chưa ñủ cơ sở bác bỏ giả thiết H0.
Nghĩa là khách hàng ñánh giá ở mức “bình thường” cho tiêu chí
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“chương trình khuyến mãi ña dạng” và “Dịch vụ chăm sóc khách
hàng tốt”.
+ Thẻ, máy ATM và ĐVCN thẻ
Hai tiêu chí “thẻ ña dạng có nhiều tiện ích” và “nhiều máy
ATM và ĐVCN thẻ” ñều có mức ý nghĩa nhỏ hơn 0,05 nên ta có thể
bác bỏ H0, nghĩa là chấp nhận giả thiết rằng giá trị trung bình khác 4
cho cả hai tiêu chí. Cụ thể là khách hàng chưa thật sự hài lòng nhưng
gần ñi ñến hài lòng nếu ngân hàng tiến hành ñầu tư, cải tiến hơn nữa
ñối với 2 tiêu chí này. Đối với 2 tiêu chí còn lại “thẻ và máy ATM
của Vietinbank dễ sử dụng” và “vị trí ñặt máy ATM hợp lý, hoạt
ñộng 24/24” ñều có mức ý nghĩa lớn hơn 0,05 nên chưa thể bác bỏ
H0, nghĩa là khách hàng ñánh giá hài lòng cho tiêu chí “thẻ và máy
ATM của Vietinbank dễ sử dụng” và bình thường cho tiêu chí “vị trí
ñặt máy ATM hợp lý, hoạt ñộng liên tục 24/24”
+ Sự cố thẻ
Tiêu chí “Thẻ VietinBank ít gặp sự cố hơn so với các ngân
hàng khác” có mức ý nghĩa 0,154 lớn hơn so với 0,05 nên chưa thể
bác bỏ H0 (chấp nhận H0), nghĩa là KH ñánh giá bình thường cho
tiêu chí này. Còn với hai tiêu chí “Sự cố thẻ VietinBank ñược xử lý
nhanh chóng” và “KH hài lòng với cách xử lý sự cố của ngân hàng”
có mức ý nghĩa quan sát lần lượt là 0,006 và 0,000 nhỏ hơn so với
0,05 nên bác bỏ giả thiết H0. Ta có thể kết luận mức ñiểm bình quân
mà KH ñánh giá về 2 tiêu chí này là khác mức 3, cụ thể là KH ñánh
giá ở mức ñộ trên mức bình thường ñối với 2 tiêu chí này.
+ Sự hài lòng của khách hàng
VietinBank – Đà Nẵng

ñối với dịch vụ thẻ của
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Nhìn chung, ta có thể thấy KH khá hài lòng với chất lượng
dịch vụ thẻ của VietinBank - Đà Nẵng, các ñánh giá ñều có mức
ñiểm trung bình trên mức ñộ “bình thường”
2.2.3. Thực trạng kiểm soát rủi ro
Trong những năm qua, ñối với thẻ do Vietinbank phát hành,
rủi ro hầu như rất ít kể cả rủi ro do thẻ giả hay do không thu ñược nợ
từ chủ thẻ Có ñược kết quả này là nhờ sự nỗ lực không ngừng từ
phía Ngân hàng ngay từ khâu thẩm ñịnh ñể chọn ra những khách
hàng có ñủ uy tín, khả năng trả nợ cho tới việc cung cấp cho khách
hàng những thông tin kịp thời, cần thiết nhằm tránh rủi ro khi bị mất
thẻ hay lộ số PIN
2.2.4. Dịch vụ thẻ bổ trợ cho hoạt ñộng khác của NH
Tổng số vốn huy ñộng từ ATM vẫn có chiều hướng tăng lên
cho thấy chi nhánh không những có một nền móng vững chắc mà
còn có một tiềm lực mạnh, khó bị áp ñảo bởi những ngân hàng khác.
Sự gia tăng qua các năm cả ở số lượng tài khoản thẻ lẫn số dư trên
thẻ cho thấy tính ổn ñịnh trong hoạt ñộng thẻ của chi nhánh.
2.2.5. Những biện pháp mà VietinBank – Đà Nẵng ñã làm ñể
phát triển dịch vụ thẻ trong thời gian qua
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
THẺ CỦA VIETINBANK – ĐÀ NẴNG
2.3.1. Kết quả ñạt ñược
- Ngân hàng vẫn ñang tiếp tục phát hành và thanh toán thẻ tín
dụng quốc tế Cremium và thẻ ghi nợ nội ñịa E-partner.
- Số lượng thẻ thanh toán phát hành từ 2008 - 2011 có xu
hướng tăng lên, ñạt yêu cầu về số lượng thẻ phát hành mà Hội sở
chính ñã giao.
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- Số ĐVCNT và ATM qua các năm cũng tăng lên. Các máy
ATM ñược lắp ñặt ở ñịa ñiểm hợp lý hơn và ñi vào hoạt ñộng hiệu
quả hơn.
- Doanh số thanh toán: hoạt ñộng thanh toán thẻ có mức ñộ
tăng ngày càng cao.
- Tổng số vốn huy ñộng ñược từ tài khoản thẻ ATM có sự
tăng trưởng ổn ñịnh.
2.3.2. Những vấn ñề còn tồn tại
Thứ nhất, mạng lưới thanh toán chưa rộng rãi, phân bố chưa
hợp lí
Thứ hai, công tác phát hành thẻ thanh toán còn chậm
Thứ ba, chính sách Marketing của Ngân hàng chưa hoàn thiện
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
2.3.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng
Chương 3
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP
CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN
HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
3.1.1. Triển vọng phát triển hoạt ñộng kinh doanh thẻ tại Việt
Nam trong những năm tới
Báo cáo “Dự báo thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam tới năm
2013” của Công ty Nghiên cứu thị trường Research and Markets
(Mỹ) mới ñây nhận ñịnh từ năm 2008-2010, tổng số thẻ thanh toán
ñược phát hành tại Việt Nam ñã tăng gần gấp ñôi. Dù quy mô thị
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trường thẻ thanh toán của Việt Nam tương ñối nhỏ nhưng là một
trong những thị trường năng ñộng nhất thế giới. Với những ñiều kiện
thuận lợi về mọi mặt, trong những năm tới ñây, dịch vụ thẻ sẽ có
những bước chuyển biến tích cực.
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt ñộng kinh doanh thẻ của Ngân
hàng TMCP Công Thương – chi nhánh Đà Nẵng trong những
năm tới
Duy trì nhịp ñiệu tăng trưởng hoạt ñộng phát hành và thanh
toán thẻ. Thu hút thêm khách hàng phát hành thẻ tín dụng Visa,
Master, khuyến khích việc chi tiêu của chủ thẻ, mở rộng mạng lưới
các ĐVCNT trong hệ thống. Phát triển hệ thống ATM và các dịch vụ
gia tăng qua hệ thống ATM. Mở rộng ñối tác thanh toán cung cấp
dịch vụ thanh toán qua ATM. Phát triển thu viện phí tại các bệnh
viện lớn trong khu vực, thu hộ học phí, thu hộ hóa ñơn…, tiếp tục
triển khai dự án thu phí cầu ñường không dừng và các dự án khác.
3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN
HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
3.2.1. Giải pháp phát triển khách hàng và gia tăng số lượng thẻ
hoạt ñộng.
- Với khách hàng truyền thống: Cần tiếp tục xây dựng quan hệ
với các ñối tác chiến lược là khách hàng lâu năm Cần có chính sách
ưu ñãi ñặc biệt dưới hình thức khuyến mãi miễn phí phát hành thẻ
hoặc cung cấp một số ưu ñãi khác khi KH sử dụng các dịch vụ khác
của NH. Ngoài ra, NH phải luôn thăm hỏi, chăm sóc KH một cách
thường xuyên
- Với khách hàng chiến lược: là các cán bộ công nhân viên tại
các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, sinh viên,...NH phải có những
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hoạt ñộng tiếp thị ñến tận nơi, ñưa ra các chương trình khuyến mãi,
các mức phí cạnh tranh so với các ngân hàng khác.
- Với khách hàng tiềm năng: là những KH cá nhân, doanh
nghiệp, tổ chức ñã có tài khoản tại NH hoặc là những KH trong
tương lai sẽ sử dụng thẻ gồm: người về hưu, giới tiểu thương, sinh
viên... VietinBank - Đà Nẵng nên dùng hình thức tuyên truyền kiến thức
về dịch vụ thẻ.
Để gia tăng hiệu quả dịch vụ thẻ, giảm chi phí phát hành, duy
trì số lượng thẻ hoạt ñộng cao nên có các biện pháp sau ñây:
Kết hợp tổ chức phát hành thẻ, ĐVCNT, ñem lại những lợi ích
kinh tế như chiết khấu, giảm giá, hay những khuyến mãi cho chủ thẻ.
Các ngân hàng mở thẻ miễn phí, hay miễn phí thường niên thường có
thế mạnh hơn trong việc thu hút KH, cho dù phí mở thẻ hay phí
thường niên thường không cao và tùy thuộc tính chất từng loại thẻ,
tuy vậy KH thường có xu hướng mở thẻ tại các NH này. Sự yêu thích
của KH với một loại thẻ cụ thể nào ñó còn phụ thuộc vào thiết kế,
hình dáng, kiểu cách của thẻ. KH thích những chiếc thẻ có thiết kế
ñẹp, ñộc ñáo. Ví dụ, việc có ảnh của chủ thẻ không chỉ làm tăng
thêm tính bảo mật của chiếc thẻ, nó còn làm tăng thêm tính cá nhân
và ñộc ñáo riêng có cho mỗi người sử dụng, cũng làm cho chiếc thẻ
ñược yêu thích hơn. Lợi ích về mặt tâm lí khi chủ thẻ sử dụng thẻ
của những NH danh tiếng hay của những tổ chức thẻ quốc tế. Chủ
thẻ cảm thấy có ñẳng cấp hơn khi sở hữu những chiếc thẻ danh tiếng.
3.2.2. Hoàn thiện và phát triển mạng lưới ñơn vị chấp nhận thẻ
Đối với mạng lưới POS:
- Chi nhánh VietinBank Đà Nẵng phải xác ñịnh ñược rõ ñối
tượng ĐVCNT và chú ý phát triển mạng lưới ĐVCNT bởi mạng lưới
hiệu quả thì gia tăng doanh số thanh toán từ ñó gia tăng lợi nhuận
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cho Chi nhánh. Vì vậy phải tăng cường ĐVCNT tại các khách sạn,
nhà nghỉ, khu du lịch sinh thái, nhà hàng, cửa hàng cao cấp như ăn
uống, mỹ phẩm quần áo,…, chuyên phục vụ khách nước ngoài.
- Giảm chi phí, tăng cường việc tiếp thị, và cung cấp máy móc
thanh toán thẻ cho các ñiểm cung ứng hàng hoá, dịch vụ. Có chính
sách ñãi ngộ ñặc biệt ñể giữ những khách hàng là ĐVCNT có uy tín,
doanh số thanh toán thẻ cao, ổn ñịnh.
- Tập trung nguồn vốn (vốn phát triển công nghệ, lợi nhuận,
vốn vay,..) ñể ñầu tư vào công nghệ thanh toán thẻ: máy POS, máy
EDC,…trang bị cho các ĐVCNT
Một yếu tố cũng không kém phần quan trọng là nâng cao trình
ñộ nghiệp vụ của nhân viên ĐVCNT ñể ñảm bảo an toàn và phòng
chống rủi ro vì ñây là ñầu mối quan trọng trong toàn bộ quy trình
thanh toán.
Đối với mạng lưới ATM:
- Phân công cán bộ phụ trách công việc quản lý máy ATM :
Đảm bảo máy có ñủ tiền thường xuyên cho giao dịch
- Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, liên tục
ñối với các máy ATM không chỉ là các thiết bị trong máy mà cả các
phần mềm ñược cài ñặt.
- Từng phòng giao dịch phải tổ chức các bộ phận thực hiện xử
lý các sự cố liên quan ñến máy ATM như sự cố kẹt tiền, nghẽn máy,
hết giấy in nhật ký giao dịch, ñảm bảo máy hoạt ñộng 24/24.
3.2.3. Giải pháp ñẩy mạnh công tác marketing dịch vụ thẻ của
VietinBank - Đà Nẵng
- Các tờ rơi quảng cáo: các tờ rơi ngoài việc nói về chức năng rút
tiền mặt cần có thêm nội dung tuyên truyền về tiện ích của thẻ, cách sử
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dụng thẻ,... Các tờ rơi này có thể ñặt ở các siêu thị lớn như Co.op Mart,
Big C, Metro, xe taxi, tại các trường Đại học, Cao ñẳng trên ñịa bàn
- Quảng cáo ngoài trời (out of home): ngoài việc treo các băng
rôn quảng cáo trên các tuyến ñường chính nhân các ñợt khuyến mãi
về dịch vụ thẻ thì cũng nên treo các băng rôn quảng cáo ở những nơi
như các siêu thị, các nhà sách lớn, trường Đại học, Cao ñẳng.
- Quảng cáo trên hệ thống ATM: Đây là cách thức quảng cáo
riêng có của dịch vụ thẻ, ngân hàng duy trì việc quảng cáo trên hệ
thống ATM tại màn hình chờ giao dịch của máy.
- Khuyến mãi: Chi nhánh cần tăng cường chính sách khuyến
mãi ñể thu hút khách hàng: khách hàng ñược miễn phí phát hành vào
các dịp lễ tết, khách hàng quen sẽ ñược miễn phí một số dịch vụ bổ
sung như bảo hiểm, tư vấn về pháp lý,... VietinBank – Đà Nẵng có
thể kết hợp với các ñại lý ñể có các chương trình khuyến mãi như
cùng các trung tâm mua sắm lớn, siêu thị, nhà hàng,... giảm giá cho
những mặt hàng khách hàng ñã mua hay mua hàng với giá bán buôn,
giảm giá vào các dịp lễ như 30/4, 1/5, Quốc khánh 2/9, ....
- Tài trợ sự kiện: Chi nhánh có thể tài trợ cho các sự kiện như:
Liên hoan “Bắn pháo hoa Quốc tế” tại Đà Nẵng, các cuộc thi Miss và
Đại hội thể dục thể thao diễn ra tại các trường Đại học, Cao ñẳng,....
Ngoài ra, tài trợ cho các hoạt ñộng xã hội vì cộng ñồng như
xây nhà nhân ái, hỗ trợ cho các gia ñình khó khăn trên ñịa bàn cũng
sẽ góp phần làm tăng danh tiếng của ngân hàng.
- Bán hàng trực tiếp: Chi nhánh cần phát triển ñội ngũ bán
hàng tiếp thị trực tiếp ñến các doanh nghiệp, các trường học. Kết hợp
marketing qua ñiện thoại và những nỗ lực bán hàng. Thư từ và thư
ñiện tử trực tiếp là những phương pháp sử dụng thông thường ñể hỗ
trợ cho bán hàng.
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- Sử dụng marketing trực tiếp: tích hợp của ba hình thức:
quảng cáo, xúc tiến bán hàng và bán hàng trực tiếp trong chiến lược
marketing cho dịch vụ thẻ của ngân hàng như: là internet marketing,
quảng cáo và bán hàng qua TV, truyền thanh, marketing qua bưu
chính...
Song song với việc thực hiện tốt các hoạt ñộng marketing ngân
hàng mà VietinBank ñã giao, chi nhánh cũng cần có những biện
pháp riêng sao cho phù hợp với tình hình của mình và phù hợp với
ñặc ñiểm khách hàng trên ñịa bàn nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh, giữ vững vị thế và tạo dựng ñược hình ảnh tốt ñẹp về ngân
hàng và dịch vụ do ngân hàng cung cấp trong tâm trí khách hàng.
3.2.4. Phát triển nguồn nhân lực
+ Đào tạo những kiến thức cơ bản về tin học và công nghệ
thông tin cho cán bộ nghiệp vụ thẻ, trong ñó chú trọng bộ phận
phòng chống rủi ro.
+ Tổ chức ñào tạo cán bộ tiếp thị, ñảm bảo có kiến thức tốt về
marketing cần thiết cho dịch vụ thẻ.
+ Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ thẻ ñể cập
nhật các ứng dụng mới và trao ñổi thông tin về các vấn ñề mới phát
sinh.
+ Xây dựng tiêu chí ñánh giá trình ñộ nghiệp vụ và hiệu quả
công việc của các nhân viên theo từng bộ phận xử lý công việc
+ Tạo cho nhân viên tâm lý thoải mái bằng cách ñưa ra phần
thưởng,..., tổ chức các chương trình huấn luyện cách cư xử thân thiện
với khách hàng.
3.2.5. Phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng
Dịch vụ chăm sóc khách hàng chính là yếu tố tạo nên ñiểm
khác biệt cốt yếu cho NH, và ñó cũng chính là ñiểm khó có thể bắt
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chước hay làm theo ñược. Đặc biệt nếu làm hài lòng KH thì chính
những vị khách này sẽ là những tuyên truyền viên cho NH.
NH cần phải tiến hành các hoạt ñộng nghiên cứu ñể tìm hiểu
về các giá trị mà KH của NH coi trọng, tìm hiểu về các nhu cầu,
mong muốn của chủ thẻ, thông qua những thông tin có ñược về KH,
những nhân viên tiếp xúc trực tiếp với KH có nhiệm vụ phục vụ
ñúng nhu cầu của KH. Ngân hàng phải tiến hành xử lý các khiếu nại
của KH ngay khi KH gửi khiếu nại ñến, qua ñó có thể làm giảm ñi sự
khó chịu của KH về những lỗi từ phía NH. NH cần phải tiến hành
thường xuyên, ñịnh kỳ (mỗi quí, nửa năm, hàng năm) các hoạt ñộng
ño lường dịch vụ KH, qua ñó có thể ñánh giá ñược sự hài lòng của
KH về các sản phẩm dịch vụ của NH mình. VietinBank – Đà Nẵng
cần phải xây dựng ñược văn hóa lấy KH làm trung tâm.
3.2.8. Hạn chế rủi ro trong việc phát hành và thanh toán thẻ
3.2.8.1. Chủ ñộng ngăn ngừa rủi ro thanh toán thẻ
 Đối với rủi ro do giả mạo
+ Cung cấp ñầy ñủ cho khách hàng những thông tin về thẻ, cách thức
sử dụng và bảo quản thẻ an toàn thông qua tờ rơi, áp phích, Internet.
+ Chi nhánh cần thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn công tác
thanh toán thẻ tại các ĐVCNT, giúp những ñơn vị này có thể nhận biết
các giả mạo thẻ.
+ Luôn luôn cập nhật thông tin từ Trung tâm thẻ ñể theo dõi báo cáo
hoạt ñộng thẻ và chương trình quản lý rủi ro toàn cầu của các TCTQT.
 Đối với rủi ro kỹ thuật
Trang bị một hệ thống công nghệ thông tin tốt, ít gặp trục trặc, liên
tục bảo quản và sửa chữa kịp thời những hư hỏng ñể kẻ gian không
lợi dụng xâm nhập vào ñánh cắp dữ liệu cũng như ñảm bảo tính an
toàn thuận tiện cho khách hàng khi giao dịch.
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Đối với rủi ro ñạo ñức

Chi nhánh cần liên tục bồi dưỡng và ñào tạo các cán bộ làm công tác
thẻ, không những giỏi về chuyên môn mà còn phải có tinh thần trách
nhiệm nghề nghiệp và phẩm chất ñạo ñức tốt.
3.2.8.2. Kịp thời phát hiện và xử lý rủi ro thanh toán thẻ
- Tạo ñiều kiện ñể tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng những
thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong thanh toán thẻ.
- Thường xuyên bảo dưỡng và kiểm tra máy móc ñể phát hiện
nhanh chóng những hỏng hóc và kịp thời sửa chữa.
- Theo dõi các báo cáo giao dịch thanh toán, sử dụng thẻ ñể
phát hiện sớm các trường hợp có nghi ngờ giả mạo, ñề ra các biện
phát xử lý thích hợp nhằm hạn chế tổn thất cho ngân hàng.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ñể xử lý khi rủi
ro xảy ra.
3.2.8.3. Tăng cường phối hợp với Trung tâm thẻ trong hoạt ñộng
quản lý rủi ro thanh toán thẻ
Báo cáo kết quả hoạt ñộng quản lý rủi ro cho Trung tâm thẻ.
Thường xuyên cập nhật các thông tin quản lý rủi ro từ các TCTQT
do trung tâm thẻ gửi ñến. Yêu cầu về mặt hỗ trợ kỹ thuật và nhân sự
trong trường hợp cần thiết.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước
3.3.1.1. Có những chính sách khuyến khích phát triển hoạt ñộng
kinh doanh của dịch vụ thẻ
3.3.1.2. Phát triển các hệ thống thanh toán.
3.3.2. Kiến nghị với Hiệp hội thẻ
3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ
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KẾT LUẬN
Phát triển dịch vụ thẻ là một ñịnh hướng ñúng ñắn của
VietinBank nói chung và VietinBank – Đà Nẵng nói riêng.
VietinBank ñã bước ñầu khẳng ñịnh vị thế là một trong top 10 ngân
hàng dẫn ñầu thị trường còn mới mẻ này của Việt Nam. Dịch vụ thẻ
không chỉ là sản phẩm phục vụ cho chiến lược hiện ñại hóa dịch vụ
ngân hàng của VietinBank – Đà Nẵng, mà còn là sản phẩm có ý
nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của
VietinBank – Đà Nẵng trong thời gian tới, khi chiến lược của hầu hết
các ngân hàng thương mại Việt Nam là sẽ tập trung khai thác thị
trường bán lẻ.
Tác giả ñã chọn ñề tài nêu trên làm mục tiêu nghiên cứu nhằm
phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương – chi
nhánh Đà Nẵng. Luận văn ñã hoàn thành những nhiệm vụ chủ yếu
sau:
Hệ thống những lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ thẻ của
NHTM. Phân tích, ñánh giá toàn diện thực trạng phát triển dịch vụ
thẻ tại VietinBank – Đà Nẵng. Từ ñó rút ra những tồn tại và nguyên
nhân của chúng. Trên cơ sở ñánh giá thực trạng và ñịnh hướng phát
triển dịch vụ thẻ của VietinBank – Đà Nẵng trong thời gian tới, từ ñó
luận văn ñưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại VietinBank –
Đà Nẵng.
Cuối cùng, luận văn khẳng ñịnh: phát triển dich vụ thẻ không
chỉ có riêng VietinBank – Đà Nẵng mà còn cần có sự hỗ trợ của Nhà
nước, của Hiệp hội thẻ, của NHNN.
Đề tài phát triển dịch vụ thẻ tuy không phải là ñề tài mới song
nó là vấn ñề nóng của các NHTM Việt Nam hiện nay.

