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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Với việc gia nhập WTO đã mở ra cho nền kinh tế Việt Nam 

một con đường mới với nhiều cơ hội phát triển tuy nhiên đi cùng với 
nó là những thách thức. Sức ép hội nhập tác động đến tất cả các 
ngành, lĩnh vực kinh tế trong đó có ngành tài chính ngân hàng. Khi 
Việt nam mở cửa để hội nhập vào nền kinh tế thế giới, rất nhiều các 
ngân hàng lớn, các tập đoàn tài chính khổng lồ với tiềm lực tài chính 
mạnh mẽ, nhiều kinh nghiệm và điều kiện công nghệ hiện đại vào 
đầu tư. Điều này tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt đối với các Ngân hàng 
thương mại (NHTM) trong nước. Do đó, để nâng cao năng lực cạnh 
tranh đòi hỏi các NHTM trong nước cần phải đầu tư mạnh mẽ về cơ 
sở hạ tầng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, phát triển các sản 
phẩm dịch vụ gia tăng bên cạnh những nghiệp vụ truyền thống. 

Bên cạnh đó, sự phát triển như vũ bão của khoa học công 
nghệ, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin, đã tác động đến mọi mặt 
hoạt động của đời sống, kinh tế-xã hội, làm thay đổi nhận thức và 
phương pháp sản xuất kinh doanh của nhiều lĩnh vực, nhiều ngành 
kinh tế khác nhau, trong đó có lĩnh vực Ngân hàng (NH). Những 
khái niệm về Ngân hàng điện tử (NHĐT), giao dịch trực tuyến, thanh 
toán trên mạng,... đã bắt đầu trở thành xu thế phát triển và cạnh tranh 
của các NHTM ở Việt Nam. Phát triển các dịch vụ NHĐT là xu 
hướng tất yếu, mang tính khách quan, trong thời đại hội nhập kinh tế 
quốc tế.  

Dịch vụ này tuy còn mới ở Việt Nam, tuy nhiên dịch vụ này 
đã cho thấy được nhiều ưu điểm. Nó vừa mang lại nhiều cơ hội kinh 
doanh mới cho NH vừa mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng 
(KH), góp phần tăng hiệu quả hoạt động, tạo ra lợi thế cạnh tranh 
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cho NH, qua đó tăng nguồn thu dịch vụ chắc chắn cho NH. 
Để tồn tại, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, Ngân 

hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình 
Định (Vietinbank Bình Định) cũng đang phấn đấu, nổ lực hết mình 
để bắt kịp tiến trình hiện đại hóa NH, không những hoàn thiện những 
nghiệp vụ truyền thống, mà còn tập trung phát triển các ứng dụng 
NH hiện đại trong đó chú trọng dịch vụ NHĐT, đáp ứng yêu cầu 
nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập và phát triển. Song, thực tiễn 
phát triển dịch vụ NHĐT tại Vietinbank Bình Định cũng cho thấy 
còn những khó khăn, hạn chế. Việc tìm ra các biện pháp nhằm triển 
khai, phát triển thành công dịch vụ NHĐT cũng như giúp Vietinbank 
Bình Định khẳng định vị thế, thương hiệu của mình vẫn là vấn đề đã 
và đang được đặt ra khá bức thiết. 

Ngoài ra, hiện nay chưa có những nghiên cứu tại ngân hàng này. 
Với những thực tế trên, tôi đã quyết định lựa chọn nghiên 

cứu đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng 
thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh 
Bình Định” để làm đề tài Luận văn Thạc sỹ của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Làm rõ lý luận về phát triển dịch vụ NHĐT của các 

NHTM.  
- Phân tích đánh giá thực trạng cũng như những kết quả đạt 

được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế 
trong việc phát triển dịch vụ NHĐT tại Vietinbank Bình Định. 

- Qua đó, đề xuất các giải pháp để phát triển dịch vụ NHĐT 
phù hợp với điều kiện của Vietinbank Bình Định. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
a. Đối tượng nghiên cứu 
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Những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ NHĐT 
tại Vietinbank Bình Định. 

b.  Phạm vi nghiên cứu 
- Chủ yếu tập trung nghiên cứu về phát triển dịch vụ NHĐT 

để vận dụng vào hoạt động kinh doanh của Vietinbank  Bình Định. 
Để thực hiện mục tiêu đề ra, đề tài cũng sẽ tìm hiểu về sản phẩm 
dịch vụ NHĐT tại các NHTM khác tại Bình Định. Qua đó so sánh, 
phân tích và đưa ra giải pháp để phát triển dịch vụ NHĐT tại 
Vietinbank  Bình Định. 

- Thời gian nghiên cứu thực trạng: Từ năm 2009 đến năm 
2011 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đặt ra, luận văn sử dụng 

các phương pháp nghiên cứu: thống kê, phân tích, so sánh, logic, 
tổng hợp... đồng thời kết hợp kiến thức của các môn học nghiệp vụ 
NHTM, quản trị NHTM, thuơng mại điện tử và những kinh nghiệm 
thực tiễn làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng. 

5. Bố cục của luận văn 
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham 

khảo, nội dung 
luận văn được kết cấu thành 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử  
Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện 

tử tại Vietinbank Bình Định. 
Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 

tại Vietinbank Bình Định 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ  

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 
1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử 
Một cách tổng quát, ngân hàng điện tử hay chính xác hơn, các 

dịch vụ ngân hàng điện tử là các dịch vụ ngân hàng mà các giao 
dịch giữa ngân hàng và khách hàng dựa trên quá trình xử lý và 
chuyển giao dữ liệu số hóa. 

1.1.2. Sự phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trên thế giới 
 E-banking được phát triển qua các hình thái sau: 

- Brochure-ware 
- E-commerce 
- E-bussiness 
- E-bank  
1.1.3. Các dịch vụ ngân hàng điện tử 

 Nhìn chung các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử bao gồm 
các loại sau: 

- Call centre 
- Phone banking 
- Mobile banking 
- Home banking 
- Internet banking 
- Dịch vụ Thẻ ngân hàng: Xét trên phương diện dịch vụ tài 

chính, thẻ ngân hàng bao gồm 2 loại: thẻ ghi nợ (debit card) và thẻ 
tín dụng (credit card). 
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 Dịch vụ thẻ ngân hàng mà NH cung cấp cho khách hàng bao 
gồm một số dịch vụ: các dịch vụ được thực hiện tại máy rút tiền tự 
động; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bằng thẻ ngân hàng. 
 Về thanh toán điện tử, một số các phương tiện giao dịch 
thanh toán điện tử hiện đại cũng là kết quả của quá trình phát 
triển dịch vụ ngân hàng điện tử. 
 + Tiền điện tử-Digital cash 
 + Séc điện tử-Digital cheques 
 + Thẻ thông minh-Stored value smart card 

1.1.4. Vai trò của dịch vụ ngân hàng điện tử 
 a.  Đối với Ngân hàng 
NHĐT có vai trò như sau: nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng 

thị phần của ngân hàng; chuẩn hóa chất lượng phục vụ khách hàng, 
giảm thiểu những sai sót do con người gây ra; tiếp cận cũng như 
truyền tải các sản phẩm dịch vụ đến khách hàng nhanh hơn; tăng 
nguồn thu nhập phi lãi cho ngân hàng; giảm chi phí, giảm giá thành; 
giảm đáng kể chi phí về cơ sở vật chất và nhân viên; nâng cao vị thế, 
đẳng cấp của ngân hàng; đẩy nhanh tốc độ phục vụ khách hàng; giúp 
giảm thiểu việc sử dụng tiền mặt, quản lý thanh khoản tốt hơn. 

b. Đối với nền kinh tế 
 E-banking là một bộ phận của thanh toán không dùng tiền mặt. 
Nó gắn liền với việc chu chuyển tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân, 
nó tạo ra tốc độ chu chuyển tiền tệ nhanh hơn, khả năng luân chuyển 
vốn tốt hơn, tiết kiệm được nhiều chi phí về in ấn tiền, kiểm đếm vận 
chuyển tiền mặt. Mặt khác, e-banking còn làm thay đổi nhận thức, 
tâm lý của dân chúng về việc sử dụng tiền qua các phương tiện hiện 
đại, góp phần nâng cao dân trí cho xã hội. 
 E-banking là hệ thống thanh toán thông qua mạng máy tính và 
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viễn thông đạt được tốc độ thanh toán với thời gian thực, đặc biệt là 
hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến diện rộng giữa các ngân hàng 
và khách hàng. 

c.  Đối với khách hàng 
 Dịch vụ NHĐT có thể cung cấp cho mọi người nhiều lựa chọn 
trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng chất lượng cao. 
Với hệ thống thanh toán điện tử, khách hàng được cung cấp tất cả 
các thông tin với chi phí thấp nhất. 
 Khách hàng sẽ thu được rất nhiều lợi ích, tiện ích từ dịch vụ 
thanh toán điện tử do tiết kiệm được thời gian và thực hiện giao dịch 
thuận tiện hơn. 
 Dịch vụ NHĐT, với tốc độ tăng nhanh chóng sẽ hấp dẫn nhiều 
khách hàng. Dịch vụ mới này sẽ lôi cuốn các doanh nghiệp trước tiên 
và trong thời gian không xa, những người dân sẽ sử dụng dịch vụ 
mới này nhiều hơn. 
1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

1.2.1. Nội dung phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử  
 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là một quá trình bao gồm 
nhiều nội dung như gia tăng quy mô dịch vụ, đa dạng hóa, hợp lý hóa 
cơ cấu về chủng loại sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ 
nhằm tăng trưởng thị phần cung ứng đồng thời kiểm soát được rủi ro 
phát sinh trong quá trình cung cấp các dịch vụ NHĐT. 

1.2.2. Sự cần thiết khách quan của phát triển dịch vụ Ngân 
hàng điện tử 

- Việc phát triển các dịch vụ thanh toán điện tử tiên tiến giúp 
chu chuyển vốn tăng nhanh và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thanh 
toán của nền kinh tế.  

- Thông qua hệ thống NHĐT, NH có thể kiểm soát hầu hết 
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các chu chuyển tiền tệ, cũng từ đó có thể hạn chế được các vụ rửa 
tiền, chuyển tiền bất hợp pháp, tham nhũng… 

- Với các nguồn dữ liệu được truy cập kịp thời, chính xác 
qua hệ thống mạng thông tin, Ngân hàng Trung Ương (NHTW) có 
thể phân tích, lựa chọn các giải pháp, sử dụng các công cụ điều tiết, 
kiểm soát cung ứng tiền tệ tối ưu nhằm điều hòa, ổn định tiền tệ đối 
nội và đối ngoại chủ động, có đủ điều kiện để đánh giá tình hình cán 
cân thương mại, cán cân thanh toán, và diễn biến tốc độ phát triển 
kinh tế.  

- Mạng thông tin giúp cho hoạt động thanh tra, giám sát NH 
chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, giữ vững an toàn hệ 
thống.  

- Đầu tư tín dụng cũng sẽ thay đổi lớn.  
Ngoài ra, mạng thông tin cung cấp cho các tổ chức tín dụng 

nắm được diễn biến của các thị trường: tiền tệ, chứng khoán, hối 
đoái. Những diễn biến về lãi suất, giá cổ phiếu, tỷ giá hối đoái. Các 
luồng vốn khả dụng được chào mời trên thị trường liên NH phản ánh 
qua mạng sẽ giúp cho NH có các chính sách đúng đắn và hoạch định 
các phương án hoạt động phù hợp. 

1.2.3. Các tiêu chí phản ánh sự phát triển của dịch vụ ngân 
hàng điện tử 

a. Tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ 
 b. Đa dạng hoá chủng loại sản phẩm dịch vụ 
 c. Nâng cao chất lượng dịch vụ 
 d. Tăng trưởng về thị phần dịch vụ NHĐT của NH trên thị 
trường mục tiêu và gia tăng thị phần 
 e. Năng lực kiểm soát rủi ro trong hoạt động NHĐT 

1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ 
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NHĐT 
 a. Các nhân tố bên ngoài ngân hàng 

- Hạ tầng cơ sở Công nghệ thông tin 
- Về môi trường kinh tế, xã hội 
- Về môi trường pháp lý 
- Nhu cầu sử dụng và trình độ của khách hàng  
b. Các nhân tố bên trong ngân hàng 
- Nguồn lực tài chính 
- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ của ngân hàng 
- Trình độ, năng lực của đội ngũ nhân viên  
- Các yếu tố thuộc về bản thân dịch vụ e banking mà NH cung 

cấp 
+ Tính đáng tin cậy của dịch vụ 
+ Tính hữu hình của dịch vụ 

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG  
ĐIỆN TỬ TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 
2.1.1. Giới thiệu chung về Vietinbank 
Ngân hàng Công thương Việt Nam được thành lập vào ngày 

26 tháng 3 năm 1988, trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (viết tắt là 
”NHTMCPCTVN”); tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là 
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (gọi 
tắt là ”vietinbank”) là ngân hàng thương mại cổ phẩn được thành lập 
tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
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Ngân hàng được thành lập trên cơ sở thực hiện cổ phần hóa 
Ngân hàng Công thương Việt Nam, một ngân hàng thương mại Nhà 
nước được thành lập theo Quyết định số 402/CT ngày 14 tháng 11 
năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và được Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước ký Quyết định số 285/QĐ-NH5 ngày 21 tháng 
9 năm 1996 thành lập lại theo mô hình tổng công ty Nhà nước. Ngày 
25 tháng 12 năm 2008, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã thực 
hiện thành công việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng. 

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển Vietinbank Bình 
Định 

- Tên đầy đủ bằng tiếng việt: Ngân hàng TMCP Công Thương 
Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 

- Tên đầy đủ bằng tiếng anh: Vietnam Joint Stock Commercial 
Bank For Industry And Trade – Binh Dinh Branch 

- Trụ sở chính: 66A Lê Duẩn, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định 
Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Bình Định 

được thành lập ngày 08/02/1991 theo quyết định số 12/NHCT của 
Tổng giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam cùng với 68 chi 
nhánh khác. 

Ngày 27/03/1993, thành lập và thành lập lại 77 chi nhánh 
NHCT trên cả nước, trong đó có Chi nhánh tại Bình Định theo Quyết 
định số 67/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam. 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức & nhiệm vụ các phòng ban 
a. Cơ cấu tổ chức 
Ban giám đốc: 1 Giám đốc và 2 phó Giám đốc 
Tại trụ sở chính 66A Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định có 8 tổ & phòng ban: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Khách 
hàng cá nhân, Phòng Kế toán giao dịch, Phòng Tiền tệ - Kho quỹ, Tổ 
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tổng hợp, Tổ thông tin điện toán, Phòng Quản lý rủi ro và Nợ có vấn 
đề, Phòng Tổ chức hành chính. 

Hệ thống mạng lưới hoạt động: có 09 phòng giao dịch trực 
thuộc 

b. Nhiệm vụ các phòng ban 
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu 
a. Hoạt động huy động vốn 
Từ năm 2009 đến năm 2011 Vietinbank Bình Định luôn duy 

trì tốc độ tăng trưởng nguồn vốn ổn định, chú trọng đảm bảo an toàn 
thanh khoản và tuân thủ các quy định của Vietinbank và NHNN.  
Tình hình huy động vốn của chi nhánh được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn của Vietinbank Bình Định 
(2009-2011) 

Đơn vị tính: triệu đồng 
Chỉ tiêu 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 

Tổng vốn huy động 463.759 751.653 1.032.291 
Nguồn vốn huy 
động gia tăng 

 +287.894 +280.638 

Tỷ lệ gia tăng (%)  62,1% 37,3% 
(Nguồn: Tổ tổng hợp NHTMCPCTVN – CN  Bình Định) 
b. Hoạt động tín dụng 
Hoạt động cấp tín dụng bao gồm nhiều hoạt động như: cho 

vay, chiết khấu giấy tờ có giá, bảo lãnh, bao thanh toán, cho thuê tài 
chính, tài trợ xuất nhập khẩu, thấu chi.. Trong đó, tỷ trọng lợi nhuận 
lớn nhất trong hoạt động tín dụng là cho vay. Ta có bảng số liệu về 
tình hình cho vay của Vietinbank Bình Định trong 3 năm gần đây 
như sau: 
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Bảng 2.2. Tình hình cho vay của Vietinbank Bình Định (2009-2011) 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011  
Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Dư nợ cho vay 1.088.608 100% 1.590.956 100% 1.799.130 100% 
Trong đó       
Dư nợ ngắn hạn 858.820 78,9% 1.268.676 79,7% 1.483.075 82,4% 
Dư nợ trung dài hạn 229.788 21,1% 322.280 20,3% 316.055 17,6% 

(Nguồn: Tổ tổng hợp NHTMCPCTVN – CN  Bình Định) 
Bảng 2.3.  Chất lượng tín dụng của Vietinbank Bình Định (2009-

2011) 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011  
Chỉ tiêu 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị 
Tỷ 

trọng 

Tổng dư nợ 1.088.608 100% 1.590.956 100% 1.799.130 100% 
Trong đó       
Nợ đủ tiêu chuẩn (Nợ 
nhóm 1) 

1.088.608 100% 1.580.433 99,34% 1.784.246 99,17% 

Nợ cần chú ý (Nợ nhóm 
2) 

0 0% 10.523 0,66% 14.884 0,83% 

Nợ dưới tiêu chuẩn (Nợ 
nhóm 3) 

0 0% 0 0% 0 0% 

Nợ nghi ngờ (Nợ nhóm 
4) 

0 0% 0 0% 0 0% 

Nợ có khả năng mất vốn 
(Nợ nhóm 5) 

0 0% 0 0% 0 0% 

(Nguồn: Tổ tổng hợp Vietinbank Bình Định) 
Chất lượng cho vay được Vietinbank Bình Định kiểm soát tốt, 

nợ xấu chiếm tỷ lệ thấp, từ năm 2009 đến năm 2011 đều không có nợ 
xấu. 
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c. Kết quả hoạt động kinh doanh 
Trong 3 năm hoạt động gần đây, thu nhập của chi nhánh tăng 

đều qua các năm. Cụ thể như sau: 
Bảng 2.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 

Vietinbank Bình Định (2009-2011) 
                                                                          Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 
Chỉ tiêu Giá trị 

 
Giá trị 

So với năm 
2009(%) 

Giá trị 
So với năm 

2010(%) 
I. Tổng thu nhập 109.341 211.280 +93,23% 504.202 +138,64% 
1. Thu từ lãi 90.358 197.034 +118,06% 484.355 +145,82% 
2. Thu từ hoạt động dịch 
vụ 

3.404 10.458 +207,23% 8.701 -16,80% 

- Thu từ DV E-banking 42 312 +642,86% 359 +15,06% 
- Thu từ DV thẻ 595 891 +49,75% 899 0,90% 
- Thu từ DV khác 2.767 9.255 234,48% 7.443 -19,58% 
3. Thu khác 15.579 3.788 -75,69% 11.146 194,24% 
II. Tổng chi phí 93.478 187.771 +100,87% 476.348 +153,69% 
1. Chi phí lãi 63.458 137.961 117,41% 414.297 +200,30% 
2. Chi phí hoạt động khác 30.020 49.810 65,92% 62.051 +24,58% 
III. Chênh lệch TN-CP 15.863 23.508 +48,19% 27.854 +18,49% 

(Nguồn: Báo cáo phân tích đánh giá hoạt động của Vietinbank Bình Định) 

2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHĐT TẠI 
VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 

2.2.1 Tổng quan về thực trạng phát triển dịch vụ NHĐT 
a. Những sản phẩm NH đã cung ứng 
- Dịch vụ NH trực tuyến 
+ Internet banking 
+ Vietinbank Ipay 
+ Vietinbank at home 
+ SMS banking 
+  Ví điện tử Momo 
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- Dịch vụ thẻ 
+ Các dịch vụ được thực hiện tại máy rút tiền tự động 
+ Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bằng thẻ ngân hàng  
- Các sản phẩm thẻ của Vietinbank Bình Định 
Đến thời điểm 31/12/2011, Vietinbank Bình Định triển khai 02 

nhóm sản phẩm thẻ chính là nhóm thẻ ghi nợ và nhóm thẻ tín dụng. 
+ Nhóm thẻ ghi nợ: Gồm thẻ ghi nợ nội địa ATM E-Partner và 

thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit. Thẻ ghi nợ nội địa có 05 sản phẩm 
chính là thẻ E-Partner S-Card, E-Partner C-Card, E-Partner G-Card, 
E-Partner Pink Card, E-Partner 12 Con Giáp và thẻ liên kết. 

+ Nhóm thẻ tín dụng : gồm 04 loại thẻ là thẻ tín dụng quốc tế 
Cremium Visa,  Cremium MasterCard, Cremium – JCB, thẻ tín dụng 
đồng thương hiệu Vietinbank – Metro. 

b. Tình hình chung về phát triển dịch vụ NHĐT  
Dịch vụ NHĐT của Vietinbank nói chung và của Vietinbank 

Bình Định nói riêng còn một số, ít các tiện ích, đặc biệt là thanh toán 
trực tuyến. Các sản phẩm chủ yếu là cung cấp các thông tin về lãi 
suất, tỷ giá, tra cứu thông tin tài khoản, biến động số dư còn các tiện 
ích khác chưa được triển khai đầy đủ. 

Về danh mục sản phẩm dịch vụ NHĐT của Vietinbank Bình 
Định nhìn chung cũng cạnh trạnh so với các NHTM khác trên địa 
bàn. Tuy nhiên, các tiện ích sử dụng cũng chỉ ở mức độ thấp, đơn 
giản, chưa đem lại hiệu quả sử dụng cao và khả năng đáp ứng nhu 
cầu cho KH ở mức thấp. 

2.2.2. Các biện pháp mà NH đã triển khai nhằm phát triển 
dịch vụ NHDT 

a. Phát triển hạ tầng 
b. Đa dạng hoá sản phẩm 
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c. Phát triển nguồn nhân lực 
d. Nâng cao giá trị tin cậy và khả năng phục vụ khách hàng 
2.2.3. Phân tích kết quả phát triển dịch vụ NHĐT của 

Vietinbank Bình Định trong thời gian qua 
a.  Gia tăng quy mô dịch vụ 
- Số lượng KH và tốc độ gia tăng số lượng KH: 

Bảng 2.7.  Số lượng KH sử dụng dịch vụ NHĐT của Vietinbank 
Bình Định theo từng lại sản phẩm (2009-2011) 

Sản phẩm Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 
Internet banking 14 53  
Vietinbank Ipay   351 
Vietinbank at 
home 

0 3 1 

SMS banking 380 2.900 3.046 
Thẻ ghi nợ 5.906 8.451 12.089 
Thẻ tín dụng quốc 
tế 

49 460 749 

(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh NHĐT của Vietinbank Bình 
Định) 

- Doanh thu và tỷ trọng thu nhập từ hoạt động NHĐT 
Bảng 2.8. Doanh thu và tỷ trọng thu nhập từ hoạt động NHĐT 

Đơn vị tính: triệu đồng 
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Chỉ tiêu 
Giá trị TT 

(%) Giá trị TT 
(%) Giá trị TT 

(%) 
Tổng thu  109.341 100% 211.280 100% 504.202 100% 
Trong đó: Thu từ dịch vụ  3.404 3,11% 10.458 4,95% 8.701 1,73% 
- Doanh thu từ hoạt động thẻ  595 0,54% 891 0,42% 899 0,18% 
- Doanh thu từ dịch vụ NH 
trực tuyến 

42 0,03% 312 0,15% 359 0,07% 
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(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh NHĐT của Vietinbank Bình Định) 
b. Đa dạng hoá chủng loại sản phẩm dịch vụ cung ứng: 

Trong thời gian qua Vietinbank đã liên tục cho ra đời các sản phẩm 
dịch vụ NHĐT mới và chi nhánh cũng kịp thời triển khai trên địa 
bàn. Từ năm 2010, nhận thấy sự cần thiết phải phát triển dịch vụ 
NHĐT NH đã triển khai sản phẩm vietinbank Ipay với nhiều tiện ích 
để thay thế cho sản phẩm Internet banking và Vietinbank at home. 
Sản phẩm Ví điện tử MoMo được triển khai chính thức trên hệ thống 
vào ngày 24/11/2010. Các sản phẩm thẻ luôn được đổi mới và mở 
rộng nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của KH. 

c. Chất lượng dịch vụ: Qua thời gian hoạt động, chất lượng dịch 
vụ ngân hàng điện tử tại Vietinbank Bình Định không ngừng được cải 
thiện. Trong năm 2011, tổ thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi 
nhánh đã tiến hành khảo sát ý kiến của 200 khách hàng đã và đang sử 
dụng dịch vụ NHĐT của Vietinbank Bình Định về chất lượng dịch vụ 
NHĐT tại NH và đã đưa vào báo cáo tổng kết cuối năm như sau: 

Bảng 2.9. Chất lượng dịch vụ NHĐT tại Vietinbank Bình Định 
năm 2011 

STT Tiêu chí Điểm 
1 Thời gian xử lý giao dịch 2,9 
2 Sự tiện nghi 3,9 
3 Sự hấp dẫn của sản phẩm 3,1 
4 Mức độ an toàn 4,2 
5 Phong cách phục vụ 3,5 

(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh NHĐT của Vietinbank Bình Định) 
Trong đó, thang điểm được đánh giá từ 1 đến 5 với mức độ 

như sau: 1 – điểm thấp nhất (thể hiện mức độ hài lòng thấp nhất), 5 – 
điểm cao nhất (thể hiện mức độ hài lòng cao nhất).  
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d. Tăng trưởng về thị phần dịch vụ NHĐT của NH trên thị 
trường mục tiêu và gia tăng thị phần 

- Về danh mục sản phẩm NHĐT 
Đến nay hầu như Vietinbank Bình Định đã triển khai sản phẩm 

dịch vụ NH trực tuyến như các NH trên địa bàn. Tuy nhiên đối với 
dịch vụ Phone banking Vietinbank Bình Định vẫn chưa triển khai. 

- Về mức độ tiện ích 
Dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietinbank nói chung và của 

Vietinbank Bình Định nói riêng còn nhiều hạn chế, rất ít các tiện ích, 
đặc biệt là thanh toán trực tuyến. Hầu hết các sản phẩm chủ yếu là 
cung cấp các thông tin về lãi suất, tỷ giá, tra cứu thông tin tài khoản, 
biến động số dư chứ chưa thật sự có nhiều tiện ích gia tăng khác. 

e. Mức độ rủi ro trong hoạt động NHĐT 
Mức độ rủi trong hoạt động NHĐT tại Vietinbank Bình Định 

được tính toán trên cơ sở xác suất các sự kiện rủi ro phát sinh trên số 
lượt giao dịch của khách hàng. 

Bảng 2.9. Danh mục các rủi ro trong hoạt động NHĐT tại 
Vietinbank Bình Định (2009-2011) 

STT Sự kiện rủi ro Năm 2009 
Năm 
2010 

Năm 
2011 

1 Hành động trái phép, sai thẩm quyền 0% 0% 0% 
2 Lỗi thiết kế của sản phẩm dịch vụ 0,6% 0,3% 0,2% 
3 Gián đoạn hệ thống  2,3% 1,8% 1,2% 
4 Lỗi, sai sót khi nắm bắt thông tin, thực hiện 

và duy trì giao dịch. 
1,7% 1,5% 1% 

5 Lỗi, sai sót trong kiểm tra giám sát hoạt 
động và báo cáo  

0,4% 0,8% 0,3% 

6 Sai sót trong quản lý tài khoản, tài sản của 
khách hàng  

1,2% 1,5% 1,2% 

7 Sai sót trong quản lý các nhà cung cấp dịch 
vụ  

0,3% 0,4% 0,6% 
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2.2.4. Đánh giá chung kết quả phát triển dịch vụ ngân hàng 
điện tử 

a. Những kết quả đạt được 
- Kết cấu cơ sở hạ tầng hiện đại đã được quan tâm đầu tư.  
- Cán bộ công nhân viên chi nhánh được quán triệt về tư tưởng 

và nhận thức về ứng dụng CNTT và phát triển dịch vụ NHĐT, góp 
phần củng cố quyết tâm nâng cao kiến thức và khả năng tác nghiệp 
trong quá trình nghiên cứu cung cấp sản phẩm mới.  

- Trong những năm gần đây, dựa trên nền tảng công nghệ hiện 
đại, Vietinbank Bình Định đã tích cực phát triển các dịch vụ NHĐT, 
nhờ đó các dịch vụ NHĐT cũng ngày càng đa dạng hơn về chủng 
loại, phát hành nhiều loại thẻ mới được tích hợp thêm nhiều tiện ích, 
qua đó tăng khả năng cạnh tranh và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu 
cầu của các cá nhân và doanh nghiệp. Ngoài ra, chất lượng dịch vụ 
cũng ngày càng được cải thiện nên số lượng KH sử dụng dịch vụ 
ngày càng tăng lên. 

- Vietinbank Bình Định đã từng bước chuyên nghiệp hoá công 
tác khách hàng. 

- Giá trị tin cậy và khả năng phục vụ KH của Vietinbank Bình 
Định đã được tăng lên đáng kể, nhờ nỗ lực nhằm phát triển kênh 
phân phối sản phẩm loại hình dịch vụ NH tiên tiến với chất lượng tốt 
và theo các chuẩn mực quốc tế. 

b. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân hạn chế 
- Những hạn chế, tồn tại 
+ Các sản phẩm dịch vụ NHĐT của Vietinbank Bình Định 

chưa nhiều, chủng loại chưa đa dạng. Bên cạnh đó, tiện ích của các 
sản phẩm mà chi nhánh cung cấp vẫn chưa cao và chưa phong phú.  

+ Chất lượng dịch vụ chưa cao, các dịch vụ NHĐT triển khai 
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còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.    
+ Các sản phẩm dịch vụ NHĐT được cung cấp phụ thuộc vào 

một số đối tượng khách hàng. 
+ Cơ chế quản lý điều hành trong việc cung cấp các sản phẩm 

dịch vụ NHĐT của Vietinbank Bình Định vẫn còn nhiều bất cập. Chi 
nhánh vẫn chưa có bộ phận chuyên trách nghiên cứu phát triển sản 
phẩm và cung cấp dịch vụ NHĐT.  

 - Nguyên nhân 
+ Các nguyên nhân từ phía ngân hàng 
ü Vietinbank còn nhiều rào cản về cơ chế hoạt động: 

Vietinbank phải tuân thủ các quy định của pháp luật đối với 
loại hình DNNN như chính sách lương, thưởng, phúc lợi, 
định mức lao động, kế hoạch lợi nhuận, công tác tiếp thị, 
phát triển khách hàng. 

ü Chính sách KH còn nhiều bất cập và công tác quảng bá sản 
phẩm dịch vụ NHĐT đến KH chưa thật sự hiệu quả. 

ü Cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT và truyền thông vẫn chưa đáp 
ứng được nhu cầu phát triển dịch vụ NHĐT 

ü Trình độ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, viên 
chức trong triển khai và phát triển dịch vụ NHĐT vẫn còn 
hạn chế. 

ü Dịch vụ NHĐT của Vietinbank ra đời muộn hơn so với các 
NH khác. 

+ Các nguyên nhân bên ngoài 
ü Hành lang pháp lý cho các dịch vụ thanh toán điện tử chưa 

hoàn thiện. 
ü Trình độ hiểu biết của dân cư về dịch vụ NHĐT còn hạn chế 

và thói quen sử dụng tiền mặt của người dân vẫn còn cao. 
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ü Thiếu sự phối kết hợp giữa các bên tham gia thanh toán. 
ü Quy mô và chất lượng thương mại điện tử còn thấp và phát 

triển chậm 
 

CHƯƠNG 3 
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG  

ĐIỆN TỬ TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 
3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Điều kiện phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại 
Vietinbank Bình Định 

a. Các điều kiện về kinh tế xã hội 
- Xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử đang và sẽ là 

xu hướng tất yếu của các NHTM trong quá trình hội nhập và phát 
triển.  

- Môi trường kinh tế xã hội và chính trị ở nước ta khá ổn định, 
tạo điều kiện cho mọi ngành kinh tế phát triển mạnh mẽ.  

- Lĩnh vực CNTT và truyền thông đang phát triển và ứng dụng 
rộng rãi.  

- Hoạt động thanh toán trong ngân hàng đã có những dấu hiệu 
khả quan với sự ra đời của nhiều phương thức thanh toán mới.  

- Sự phát triển về nhận thức, gia tăng về thu nhập và quy mô 
sản xuất kinh doanh của các đối tượng KH ngày càng được cải thiện, 
cùng với đó là sự phát triển của thương mại điện tử ngày càng mạnh 
mẽ sẽ làm gia tăng nhu cầu đối với dịch vụ NHĐT. 

- Xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa cũng là điều kiện gia 
tăng nhu cầu về thương mại quốc tế, từ đó tạo tiền đề cho việc phát 
triển các dịch vụ NHĐT. 
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b.  Khả năng phát triển dịch vụ NHĐT của Vietinbank Bình 
Định  

- Mục tiêu của Vietinbank Bình Định về chiến lược kinh doanh 
là coi công tác phát triển dịch vụ là nhiệm vụ chính trọng tâm của mô 
hình NH hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hiện có, 
nâng cao tiện ích, phát triển sản phẩm dịch vụ mới theo hướng 
chuyên nghiệp nhằm thu hút KH và chiếm lĩnh thị phần. 

- Quán triệt tư tưởng chỉ đạo đồng thuận từ ban lãnh đạo đến 
toàn thể cán bộ công nhân viên về công tác phát triển sản phẩm dịch 
vụ mới, trong đó có sản phẩm dịch vụ NHĐT. 

- Cơ sở hạ tầng CNTT hiện nay cũng như khả năng đầu tư phát 
triển trong tương lai của chi nhánh đã và sẽ tiếp tục được khẳng định 
trong chiến lược phát triển chung của toàn bộ hệ thống Vietinbank 
trong ngắn hạn cũng như dài hạn. 

- Chất lượng nguồn nhân lực của Vietinbank không ngừng 
được cải thiện trong thời gian qua 

3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ NHĐT tại Vietinbank 
Bình Định 

- Không ngừng tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ hiện 
đại. 

- Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, để đảm bảo an toàn trong 
hệ thống NH. 

- Tăng cường việc phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh 
và hệ thống phân phối tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng có 
thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ. 

Để thực hiện định hướng chiến lược củng cố và phát triển dịch 
vụ NHĐT, Vietinbank Bình Định đã xác định một số mục tiêu sau: 

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp, khai thác và phát triển hệ thống các 
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phần mềm nhằm phục vụ tốt cho các hoạt động kinh doanh và yêu 
cầu quản lý NH. Phát huy khả năng ứng dụng vào triển khai và phát 
triển các sản phẩm dịch vụ NH mới hiện đại. 

- Chú trọng công tác xây dựng và triển khai các giải pháp bảo 
mật nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống.  

- Chú trọng phát triển và mở rộng mạng lưới kênh phân phối 
sản phẩm cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là các kênh phân 
phối hiện đại như tăng số lượng máy ATM, tăng thêm các điểm POS, 
mở rộng kết nối thanh toán qua Banknet, Smartlink… 

- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tiên tiến đảm bảo cho phát 
triển bền vững. Chuẩn hóa các quy trình, thủ tục quản lý và tác 
nghiệp, hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo quản lý nội bộ phục vụ 
công tác quản trị điều hành. 

- Tích cực và chủ động phát triển nguồn nhân lực cả vể số 
lượng và chất lượng, cơ sở vật chất hạ tầng và các yếu tố khác. 

- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm 
dịch vụ NHĐT nhằm tạo ra những tiện ích mới, tăng tính cạnh tranh, 
nâng cao vị thế và thị phần của Vietinbank Bình Định trên thị trường 
NH tại địa phương cũng như trong cả nước.  
3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHĐT TẠI 
VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 

3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý 
3.2.2 Quan tâm đúng mực đến công tác tuyển dụng, sử 

dụng và đào tạo nguồn nhân lực 
3.2.3. Mở rộng các kênh quảng bá sản phẩm 
3.2.4. Hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng 
3.2.5. Xây dựng tiêu chuẩn về dịch vụ khách hàng 
3.2.6. Đa dạng hóa các sản phẩm 



22 

3.2.7  Tăng cuờng năng lực kiểm soát rủi ro 
3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1 Kiến nghị đối với chính phủ 
- Tiếp tục đầu tư phát triển thương mại điện tử.  
- Nhà nước cần dành sự ưu tiên đáng kể để quảng bá thương 

mại điện tử và dịch vụ ngân hàng điện tử, tạo ra hình ảnh về sự nhận 
thức đầy đủ của công chúng và các doanh nghiệp về thương mại điện 
tử và dịch vụ ngân hàng điện tử.  

- Nhà nước cần sớm xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho 
hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.  

- Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng về thông tin, viễn 
thông và Internet.  

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
- Bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích ứng 

dụng và triển khai các nghiệp vụ ngân hàng điện tử. Cần nhanh 
chóng xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hóa hệ thống các văn bản dưới 
luật hướng dẫn thực hiện và tạo điều kiện cho các NHTM có đủ cơ 
sở pháp lý để triển khai và phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử. 

- Sớm ban hành quy chế về quản lý dịch vụ ngân hàng điện tử, 
tạo điều kiện phát triển và giao quyền tự chủ cho các NHTM quyết 
định các loại hình dịch vụ cần thu phí theo nguyên tắc thương mại. 

- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục định hướng cho các NHTM 
phát triển các hoạt động dịch vụ, đặc biệt là phát triển và ứng dụng 
CNTT nhằm đảm bảo cho các NHTM đầu tư đúng hướng và có hiệu 
quả trong kinh doanh.  

- NHNN cần thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, các 
chuyên đề hay những khóa đào tạo các ngân hàng trong việc triển 
khai dịch vụ e-banking.  



23 

- Bên cạnh các buổi hội thảo trong nước NHNN có thể tổ chức 
các Hội nghị ngân hàng quốc tế nhằm tìm kiếm những giải pháp tích 
cực cho sự hợp tác và phát triển.  

3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công thương 
Việt Nam  

a. Về tài chính 
b. Về công nghệ 

 
KẾT LUẬN 

Đối với các ngân hàng hiện nay, việc phát triển mạnh về 
mảng dịch vụ đang là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Hiện đại hoá 
ngân hàng và ứng dụng công nghệ mới nhằm phát triển dịch vụ 
NHĐT đã được hầu hết các NHTM quan tâm. Với mong muốn 
góp phần thúc đẩy sự phát triển dịch vụ NHĐT tại Vietinbank 
Bình Định nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập 
kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Trên cơ sở vận dụng tổng hợp 
phương pháp nghiên cứu khoa học, đi từ lý thuyết đến thực tiễn, 
tác giả đã tập trung nghiên cứu, giải quyết một số nội dung quan 
trọng như sau: 

Một là, làm rõ bản chất dịch vụ ngân hàng điện tử, tính tất 
yếu phải phát triển dịch vụ cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến 
sự phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử của các NHTM trong 
điều kiện hiện nay. 

Hai là, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng 
điện tử tại Vietinbank Bình Định, từ đó nhận thấy những thuận lợi, 
khó khăn cũng như những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của nó 
để có những định hướng, giải pháp đúng đắn cho việc phát triển chất 
lượng dịch vụ và ngày càng hoàn thiện dịch vụ ngân hàng điện tử tại 
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đơn vị. 
Ba là, trên cơ sở phân tích tình hình môi trường bên trong 

cũng như bên ngoài ngân hàng và những định hướng phát triển dịch 
vụ ngân hàng điện tử  tại Vietinbank Bình Định, đề tài đề xuất một 
số giải pháp và đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần phát triển 
dịch vụ này. 

Tuy nhiên, do đề tài cũng còn tương đối mới và dịch vụ 
NHĐT cũng mới được các ngân hàng triển khai áp dụng rộng rãi 
trong vài năm gần đây nên thực tiễn áp dụng chưa nhiều, kinh 
nghiệm triển khai còn yếu. Vì vậy, đề tài sẽ không tránh khỏi những 
thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô cũng như 
người đọc. 

 
 
 


