
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

  
 
 

PHẠM ĐỒNG CHÍ THỊNH 
 

 
 

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG  

ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ  

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 
Mã số : 60.34.05 

 

 
 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 
 
 

 
 

Đà Nẵng – Năm 2013 



 

Công trình được hoàn thành tại 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm 

 
 
 

Phản biện 1: PGS.TS. Lê Văn Huy 

Phản biện 2: TS. Nguyễn Thị Trâm Anh 

 
 
 
 

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn 
tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học Đà 
Nẵng vào ngày 20 tháng 7 năm 2013. 
 
 
 
 

 
    Có thể tìm hiểu Luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng 
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 



 1 

LỜI MỞ ĐẦU 
 

1. Sự cần thiết của đề tài 
Sự phát mạnh mẽ của công nghệ thông tin và quá trình hội 

nhập toàn cầu của nền kinh tế các nước trên thế giới đã tác động rất 
lớn tới đời sống, xã hội làm thay đổi nhận thức và phương pháp sản 
xuất kinh doanh của con người. Các phương pháp kinh doanh truyền 
thống được thay thế bằng phương pháp mới, đó chính là thương mại 
điện tử. Phương thức này được coi là một hướng đi trực tiếp trong 
việc trao đổi thông tin, hàng hoá, DV và mở rộng thị trường không 
biên giới. Chính cuộc cách mạng trong thương mại đã dẫn tới cuộc 
cách mạng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hướng tới một hệ 
thống thanh toán phù hợp với yêu cầu của thị trường thương mại điện 
tử. Đó chính là NHĐT với những DV ngân hàng mới.  

Đối với Việt Nam quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, các 
Ngân hàng thương mại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế phát 
triển chung của thương mại điện tử thế giới, trong đó có Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Bình Định 
(BIDV – Bình Định). Là một Ngân hàng thương mại CP,  BIDV – 
Bình Định gặp không ít khó khăn khi triển khai các Dịch vụ Ngân 
hàng điện tử, song thực tiễn trong những năm qua cho thấy BIDV – 
Bình Định đã đạt được những thành công nhất định, mở rộng mạng 
lưới, phát triển thị phần và nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên 
do triển khai NHĐT tương đối muộn so với các ngân hàng cổ phần 
khác nên BIDV – Bình Định còn những hạn chế và vướng mắc. Việc 
tìm ra giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển NHĐT tại BIDV trong 
giai đoạn tới là hết sức cần thiết để BIDV – Bình Định đạt được mục 
tiêu là ngân hàng dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
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Xuất phát từ lý do trên, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài 
“Phát triển Dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư 
và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định” để làm đề tài luận 
văn thạc sỹ kinh tế. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Phân tích thực trạng, những thành công, thuận lợi cũng như 
khó khăn trong quá trình phát triển NHĐT tại BIDV – Bình Định , từ 
đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển NHĐT tại BIDV 
– Bình Định trong thời gian tới. 
3. Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian: Tại BIDV – Bình Định . 
- Thời gian: Trong khoản thời gian từ 2010-2012. 
- Nội dung: Những sản phẩm NHĐT triển khai tại BIDV – 

Bình Định. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, luận văn sử dụng các phương 
pháp nhiên cứu: thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, khảo sát…. 
5. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục chữ viết tắt, 
danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo, luân văn được chia 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 BIDV – Bình Định . 

- Chương 3: Giải pháp phát triển Dịch vụ Ngân hàng điện tử 
tại BIDV – Bình Định. 
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6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
- Luận văn của tác giả Lưu Thanh Thảo (2008) trong đề tài 

“Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Á Châu”  
- “ Phát triển dịch vụ internet-banking”, năm 2011, Huỳnh 

Thị Thu Hiền.  
- “Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân 

hàng thương mại cổ phần Á châu (ACB)”, năm 2012 của Phạm Thị 
Kiến Phương.  

- “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại VCB- CN Quảng 
Nam”, năm 2011,tác giả Nguyễn Văn Nghĩa.  

Bên cạnh đó, đề tài cũng sử dụng thông tin, số liệu báo cáo của 
BIDV – Bình Định để làm cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển 
dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh giai đoạn 2010 - 2012. 

Từ các nguồn thông tin và dữ liệu này, tác giả chọn lọc, tổng 
hợp, phân tích các thông tin phù hợp để phục vụ cho quá trình nghiên 
cứu thực trạng, từ đó đưa ra cơ sở hợp lí để đề xuất các giải pháp 
phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV – Bình Định . 

 
CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 
ĐIỆN TỬ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ PHÁT TRIỂN 
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TRONG NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI 

1.1.1. Ngân hàng thương mại 
a. Khái niệm 
Ngân hàng thương mại là nơi nhận tiền ký thác, tiền ký gửi 

không kỳ hạn và có kỳ hạn để sử dụng vào các nghiệp vụ cho vay, 
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chiết khấu và các DV kinh doanh khác của chính ngân hàng. 
b. Vai trò của Ngân hàng thương mại 
- Ngân hàng thương mại là nơi cung cấp vốn cho nền  kinh tế. 
- Ngân hàng thương mại là cầu nối các doanh nghiệp với thị trường.  
- Ngân hàng thương mại là một công cụ để Nhà nước điều 

tiết vĩ mô nền kinh tế.  
- Ngân hàng thương mại là cầu nối nền tài chính quốc gia 

với nền tài chính quốc tế. 
c. Các hoạt động của Ngân hàng thương mại 
- Hoạt động huy động vốn,bao gồm: 
- Hoạt động tín dụng. 
- Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: 
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm Dịch vụ Ngân hàng điện tử 

trong Ngân hàng thương mại 
a. Khái niệm Dịch vụ Ngân hàng điện tử 
DV  NHĐT được giải thích như là khả năng của một khách 

hàng có thể truy cập từ xa vào một ngân hàng nhằm thu thập thông 
tin, thực hiện các giao dịch thanh toán, tài chính dựa trên các tài 
khoản đã đăng ký tại ngân hàng đó. 

b. Đặc điểm của Dịch vụ Ngân hàng điện tử 
1.1.3. Phát triển Dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân 

hàng thương mại 
Phát triển DVNHĐT là sự tăng trưởng quy mô cung ứng 

DVNHĐT và gia tăng tỷ trọng thu nhập từ các DV này trên tổng thu 
nhập của Ngân hàng, nâng cao chất lượng cung ứng DV bảo đảm đáp 
ứng ngày càng tố hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng trên cơ sở 
kiểm soát rủi ro và gia tăng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong 
từng thời kỳ. 
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1.1.4. Lợi ích của phát triển Dịch vụ Ngân hàng điện tử 
a. Đối với sự phát triển của nền kinh tế. 
b. Đối với khách hàng. 
c. Đối với Ngân hàng. 
1.1.5. Các giai đoạn và tình hình phát triển của Ngân 

hàng điện tử trên thế giới hiện nay 
a. Các giai đoạn phát triển của Dịch vụ Ngân hàng điện tử 
b. Tình hình phát triển Ngân hàng điện tử trên thế giới hiện nay 

1.2.  NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 
NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG 
MẠI 

1.2.1. Nghiên cứu và đánh giá nhu cầu của khách hàng 
đối với Dịch vụ Ngân hàng điện tử 

a. Nhu cầu của khách hàng 
Nhu cầu, mong muốn và cách thức sử dụng sản phẩm DV 

của khách hàng sẽ là yếu tố quyết định cả về số lượng, kết cấu cũng 
như chất lượng sản phẩm DV  mà ngân hàng cung ứng trên thị 
trường. 

b. Khả năng và điều kiện sử dụng 
- Trình độ dân trí và thói quen tiêu dùng của khách hàng. 
- Thu nhập của khách hàng. 
1.2.2. Phân tích chiến lược, nguồn lực và mục tiêu phát 

triển Dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng 
a. Chiến lược và mục tiêu phát triển Dịch vụ Ngân hàng 

điện tử của Ngân hàng thương mại 
b. Nguồn lực 
- Vốn đầu tư. 
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật, công nghệ của ngân hàng. 
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- Con người. 
- Mạng lưới kênh phân phối. 
1.2.3. Xác định thị trường mục tiêu và định vị  
a. Phân đoạn thị trường 
b. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
c. Định vị trên thị trường mục tiêu  
1.2.4. Thiết kế chính sách phát triển Dịch vụ Ngân hàng 

điện tử 
a. Chính sách phát triển về danh mục Dịch vụ Ngân hàng 

điện tử. 
- Chiều rộng danh mục sản phẩm. 
- Chiều sâu danh mục sản phẩm. 
- Chiều dài danh mục sản phẩm. 
- Mức độ hài hòa của danh mục sản phẩm. 
b. Chính sách phát triển về chất lượng DV 
- Đầu tư thêm cơ sở vật chất, công nghệ thông tin. 
- Gia tăng sự hài lòng của khách hàng. 
c. Chính sách phát triển về thương hiệu 
Thương hiệu là điều tạo nên sự khác biệt cho các ngân hàng 

trong điều kiện cạnh tranh.  
d. Chính sách phát triển sản phẩm mới 
Với những thay đổi rất nhanh chóng của thị hiếu người tiêu 

dùng, công nghệ sản xuất và cạnh tranh thị trường, các ngân hàng 
cần phải có chương trình phát triển DV mới, nhằm đáp ứng mong 
muốn cho khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh. 

1.2.5. Xây dựng chính sách hỗ trợ triển khai 
a. Chiến lược truyền thông 
Chủ yếu là quảng cáo, marketing trực tiếp, khuyến mãi, quan 
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hệ công chúng, bán hàng trực tiếp 
b. Kinh phí triển khai 
Kinh phí là một trong những điều kiện quan trọng để đảm 

bảo triển khai thành công chính sách phát triển Dịch vụ Ngân hàng 
điện tử của ngân hàng. Ngân hàng phải có đủ năng lực tài chính để 
trang bị kinh phí, đồng thời phải có phương án tính toán thu nhập, 
chi phí để đảm hiệu quả về tài chính. 

c. Mô hình tổ chức 
Tổ chức mô hình tổ chức quản lý và kinh doanh ngân hàng 

phù hợp với mục tiêu chiến lược chung của ngân hàng và mục tiêu 
chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ. 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương 1, đề tài tổng hợp và trình bày tổng quan lý 
luận về DV và Dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng thương 
mại, bao gồm cấu tạo, đặc điểm, vai trò của DV và hệ thống cung 
cấp DV. Đề tài đã trình bày quan điểm, nội dung về phát triển Dịch 
vụ Ngân hàng điện tử, tiến trình phát triển Dịch vụ Ngân hàng điện 
tử trong Ngân hàng thương mại, bao gồm việc nghiên cứu môi 
trường, xác định mục tiêu và yêu cầu phát triển, xác định thị trường 
mục tiêu và định vị, thiết kế chính sách, tổ chức triển khai. Những 
vấn đề trên làm cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề 
tài trong các chương tiếp sau. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG  

ĐIỆN TỬ TẠI BIDV  – BÌNH ĐỊNH 
2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BIDV BÌNH ĐỊNH 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 
Ngày 30/03/1977 Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết tỉnh 

Nghĩa Bình - tiền thân của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển tỉnh Bình Định hiện nay - ra đời, trực thuộc Ngân hàng 
Kiến thiết Việt Nam, theo Quyết định số 580 ngày 15/11/1976 của 
Bộ Tài chính.  

2.1.2. Mô hình tổ chức, mạng lưới 
Bộ máy quản lý của BIDV Bình Định thể hiện như sau: 
- Ban giám đốc gồm: 1 giám đốc và 04 phó giám đốc 
- Dưới Ban giám đốc gồm 05 khối: Quan hệ khách hàng, 

Quản lý rủi ro, Tác nghiệp, Quản lý nội bộ, Trực thuộc. 
- Hệ thống mạng lưới gồm có : 01 trụ sở chính đóng tại 72 

Lê Duẩn- TP.Quy Nhơn; 07 Phòng giao dịch. 
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ 
a. Chức năng 
b. Nhiệm vụ 
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2010-2012 
- Mặc dù giai đoạn 2010-2012 có nhiều khó khăn thách thức, 

ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính thế giới, nhưng hoạt động của 
BIDV Bình Định luôn ổn định và phát triển một cách bền vững, tạo 
tiền đề vững chắc cho hoạt động của những năm tiếp theo và cụ thể 
được minh họa qua bảng sau: 
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Bảng 2.1. Kết quả kinh doanh BIDV Bình Định giai đoạn 2010-2012 
Đvt: Tỷ đồng, % 

TT 
          Năm 
 

Chỉ tiêu 
2010 2011 2012 

Tăng 
trưởng 
10/09 

Tăng 
trưởng 

11/10 

Tăng 
trưởng 
12/11 

1 Tổng tài 
sản  4,415 5,333 5,870 32.7 20.8 10.1 

2 Huy động 
vốn  2,429 3,193 4,808 40.7 31.4 50.6 

3 Tổng Dư nợ  4,296 5,024 5,778 31.4 16.9 15.0 

4 Lợi nhuận 
trước thuế 110 131 162 23.6 19.1 23.7 

5 
Lợi nhuận 
trước thuế / 
người 

0.780 0.885 1.025 16.6 13.5 15.8 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp) 
2.2. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 
NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

2.2.1. Tình hình hoạt động Dịch vụ Ngân hàng điện tử 
của BIDV Bình Định 

Dịch vụ Ngân hàng điện tử là một DV truyền thống của 
BIDV – Bình Định, nhưng nó thực sự phát triển vào khoảng từ năm 
2006, khi BIDV – Bình Định định hướng phát triển kinh doanh ưu 
tiên cho các DV Ngân hàng bán lẻ.  
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2.2.2. Kết quả hoạt động  Dịch vụ Ngân hàng điện tử của 
BIDV – Bình Định 
Bảng 2.2. Thị phần hoạt động DV thẻ ghi nợ của BIDV – Bình Định 

(ĐVT: cái) 
Diễn giải 2010 2011 2012 

Các TCTD trên địa bàn 175.000 350.000 472.000 

BIDV – Bình Định 39.000 47.800 63.100 

Thị phần BIDV – Bình Định 22,29% 13,66% 13,37% 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp) 
Bảng 2.3. Thị phần hoạt động DV POS  của BIDV – Bình Định 

                                                               (ĐVT: cái) 
Diễn giải  2010  2011  2012 

Các TCTD trên địa bàn 189 219 324 
BIDV – Bình Định 59 84 91 
Thị phần BIDV – Bình Định 31,21% 38,36% 28,09% 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp) 
Bảng 2.4. Thị phần ATM  của BIDV – Bình Định 

                                                        (ĐVT: cái) 
Diễn giải 2010  2011  2012 

Các TCTD trên địa bàn 153 166 168 
BIDV – Bình Định 15 16 16 
Thị phần BIDV – Bình 
Định 

9,8% 9,64% 9,52% 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp) 
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2.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 
ĐIỆN TỬ CỦA BIDV – BÌNH ĐỊNH 

2.3.1.  Về công tác nghiên cứu và đánh giá nhu cầu của 
khách hàng đối với Dịch vụ Ngân hàng điện tử 

a. Tình hình sử dụng sản phẩm của khách hàng 
Bảng 2.5. Kết quả doanh thu Dịch vụ Ngân hàng điện tử của  BIDV 

Bình Định giai đoạn 2010-2012 
 ĐVT: triệu đồng 

Sản phẩm 2010 2011 2012 
Thẻ 857,88 1.254,55 1.876,62 
POS 125 870 200 
Internet – Banking 0 0 552 
Mobile – Banking 0 0 20 

(Nguồn: Quan hệ khách hàng 3) 
b. Khả năng và điều kiện sử dụng 
2.3.2.  Nguồn lực phát triển Dịch vụ Ngân hàng điện tử của 

BIDV – Bình Định 
Bảng 2.6. Cơ sở vật chất BIDV Bình Định 

Chỉ tiêu Đvt  2010 2011 2012 

Phòng giao dịch  Phòng 05 05 07 
Quỹ tiết kiệm  Quỹ 02 02 - 
Máy ATM Cây 12 15 16 
Máy POS Máy 63 89 109 
Máy vi tính văn 
phòng  

Bộ 146 158 158 

Máy chủ  Bộ 02 02 02 
Xe ô tô giao dịch Chiếc 07 07 08 

 (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính BIDV Bình Định) 
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Bảng 2.7. Tình hình nguồn nhân lực tại BIDV Bình Định 
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

 
Chỉ tiêu S.lượng 

(người) 

Tỷ lệ 
trọng 
(%) 

S.lượng 
(người) 

Tỷ lệ 
trọng 
(%) 

S.lượng 
(người) 

Tỷ lệ 
trọng 
(%) 

Thạc sĩ 5 3,5 7 4,5 6 3,8 
Đang học cao 
học 

7 4,9 14 9,1 137 86,7 

Đại học 120 84,5 123 79,9 38 24,1 
Cao đẳng và 
trung cấp 

10 7,1 10 6,5 15 9,5 

Tổng số CBCNV 142 100 154 100 158 100 
 (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính BIDV Bình Định) 

2.3.3. Về thị trường mục tiêu và định vị 
a. Công tác Phân đoạn thị trường 
b. Thị trường mục tiêu hiện tại 
c. Định vị trên thị trường mục tiêu 
2.3.4. Thực trạng triển khai các chính sách phát triển 

Dịch vụ Ngân hàng điện tử 
a. Chính sách phát triển về danh mục Dịch vụ Ngân hàng 

điện tử 
- Theo chiều rộng, bao gồm: DV thẻ, DV máy rút tiền tự 

động và Dịch vụ Ngân hàng điện tử hiện đại. 
- Theo chiều sâu: 
• DV thẻ : Có 2 loại thẻ phổ biến hiện nay là: Thẻ ghi nợ và 

thẻ tín dụng quốc tế. 
+ Thẻ ghi nợ bao gồm: Thẻ Harmony, thẻ Etrans, thẻ 

moving, thẻ liên kết với sinh viên. 
+ Thẻ tín dụng quốc tế, gồm: Thẻ Visa Flexi, Thẻ Visa Gold. 
• DV máy rút tiền tự động: ATM 
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• Dịch vụ Ngân hàng điện tử hiện đại: Mobile banking, 
Internet banking, SMS Banking. 

- Theo chiều dài: Hiện tại, BIDV – Bình Định đã triển khai 
cơ bản được tất cả 10 sản phẩm Dịch vụ Ngân hàng điện tử chủ yếu, 
nhằm đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu cấp thiết của khách hàng 
hiện nay. 

b. Chính sách phát triển về chất lượng DV 
BIDV Bình Định đã xây dựng một số biện pháp nhằm nâng 

cao chất lượng DV, như đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức không gian 
giao dịch, đầu tư hạ tầng, trang bị phương tiện, tăng cường ứng dụng 
công nghệ,… 

c. Chính sách phát triển về thương hiệu 
-Đầu tư nâng cấp hình ảnh của hệ thống 07 phòng giao dịch 

theo bộ nhận diện thương hiệu của BIDV.  
-  Thực hiện các hoạt động khác như công tác an sinh xã hội 

thông qua việc trao tặng nhà ở cho người nghèo, xây dựng trường 
học, chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,… để đưa 
thương hiệu BIDV đến với công chúng. 

- Đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp . 
d. Chính sách về phát triển sản phẩm mới 
Một trong những yếu tố tạo sự khác biệt các sản phẩm, DV 

giữa BIDV – Bình Định và các ngân hàng khác trên địa bàn đó là, 
BIDV đã không ngừng phát triển các sản phẩm mới, hiện tại chi 
nhánh chuẩn bị triển khai sản phẩm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng quốc 
tế đồng thương hiệu Manchester United (MU).  

2.3.5. Các chính sách hỗ trợ triển khai 
a. Tổ chức mạng lưới, nhân sự, điều hành 
b. Công tác quảng cáo, khuyến mãi, phát triển thương hiệu 
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c. Quy trình nghiệp vụ, thủ tục 
d. Chính sách khách hàng trong phát triển Dịch vụ Ngân 

hàng điện tử  
e. Chính sách hạ tầng cơ sở và đầu tư các công nghệ hiện đại 

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG  
2.4.1. Những thành công đạt được trong phát triển dịch 

vụ Ngân hàng điện tử tại BIDV – Bình Định 
Dịch vụ Ngân hàng điện tử mang lại nguồn thu phí hiệu quả, 

lâu dài cho Chi nhánh như: phí thường niên, phí giao dịch (phí 
chuyển tiền, thanh toán hóa đơn…), nguồn huy động vốn qua DV  
gửi tiết kiệm online. 

Dịch vụ Ngân hàng điện tử giúp Chi nhánh tiết kiệm nhiều chi 
phí liên quan .  

DV  giúp Chi nhánh gia tăng hiệu quả số lượng khách hàng, 
gia tăng nhu cầu của các khách hàng hiện có.  

2.4.2. Những tồn tại trong phát triển DV NHĐT tại BIDV 
– Bình Định 

- Danh mục các sản phẩm dịch vụ chưa phong phú. 
- Chất lượng DVNHĐT còn chưa thỏa mãn khách hàng ở 

những cấp độ cao hơn ..... 
- Vì triển khai chậm nên các chương trình vẫn còn đang 

trong giai đoạn hoàn thiện dần, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiếu cơ chế 
quản lý việc cung cấp các sản phẩm điện tử.  

- Các sản phẩm DVNHĐT còn phụ thuộc quá nhiều vào một 
số loại khách hàng. . 

- Số lượng khách hàng sử dụng các tiện ích, sản phẩm DV 
hiện đại còn chưa cao so với thực tế quy mô dân cư. 

-  
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2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại 
- Đang còn trong giai đoạn đầu của việc triển khai, nên định 

hướng chiến lược phát triển chưa có tiến hành đồng bộ, thiếu các phần 
mềm ứng dụng để triển khai các dịch vụ ngân hàng dựa trên nền tảng 
công nghệ hiện đại. 

- Nguồn nhân lực chưa chuyên sâu, thiếu môi trường thực 
hành, chỉ tập trung vào các dịch vụ ngân hàng truyền thống.  

- Công tác quảng bá sản phẩm và chính sách khách hàng chưa 
hiệu quả. Chưa có đội ngũ chuyên trách điều tra thị trường, tiếp thị và 
chăm sóc khách hàng.  

- Một số sản phẩm dịch vụ mới chưa được triển khai mạnh 
mẽ cho các khách hàng, như các dịch vụ: internet banking, mobile 
banking, Dịch vụ thu hộ Network Collection, Dịch vụ điều chuyển 
vốn tự động, Dịch vụ Homebanking..... 

- Sự phối hợp giữa các phòng ở Chi nhánh trong việc triển 
khai phát triển sản phẩm dịch vụ chưa hài hòa, thống nhất. 

- Nền khách hàng chưa đa dạng, chủ yếu tập trung vào đối 
tượng khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân còn hạn chế 
nên khó phát triển DVNHĐT . 

- Do thói quen dùng tiền mặt cho mọi giao dịch vẫn chưa 
thể thay đổi được. 

- Trình độ dân trí, mức thu nhập phân bố không đồng đều 
giữa nông thôn và thành thị nên hiện nay DVNHĐT chỉ thực sự phát 
triển ở các thành phố lớn. 

- Do sự giới hạn về pháp lý và để đảm bảo sự yên tâm cho 
khách hàng nên trước khi sử dụng các DVNHĐT. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Chương 2 đã khắc họa bức tranh toàn cảnh về hoạt động 

cung ứng Dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng BIDV – Bình 
Định. Với kết quả đạt được trong 35 năm qua về quản lý, kinh doanh 
cũng như sự phát triển về công nghệ đã giúp BIDV – Bình Định có 
những lợi thế để phát triển các Dịch vụ Ngân hàng điện tử. Tuy 
nhiên bên cạnh những thuận lợi, những thành công đạt được, có thể 
do môi trường bên trong hoặc bên ngoài, BIDV – Bình Định vẫn còn 
có những khó khăn nhất định khi phát triển DV này. Việc phân tích 
những khó khăn, hạn chế trong chương 2 sẽ là nền tảng cho các giải 
pháp cụ thể, khả thi ở chương 3 nhằm giúp BIDV – Bình Định hoàn 
thiện trong việc phát triển Dịch vụ Ngân hàng điện tử, chiếm lĩnh 
được thị trường và tạo lợi thế cạnh tranh, hội nhập vào xu thế chung 
của thời đại. 

 
CHƯƠNG 3  

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 
ĐIỆN TỬ TẠI BIDV – BÌNH ĐỊNH 

 
3.1. DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG 
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2013-2015 

3.1.1. Dự báo môi trường ngành  
Giai đoạn 2011-2015 là giai đoạn thực hiện Đề án cơ cấu lại 

hệ thống các TCTD Việt Nam, xu hướng sáp nhập, hợp nhất giữa các 
ngân hàng sẽ trở nên phổ biến hơn so với việc thành lập mới các 
ngân hàng. Do đó, khả năng thị trường xuất hiện thêm các đối thủ 
cạnh tranh mới là không cao. Tuy nhiên, cạnh tranh giữa các Ngân 
hàng thương mại hiện hữu sẽ ngày càng gay gắt, đặc biệt là cạnh 
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tranh về sản phẩm – DV, về giá phí và về chất lượng phục vụ khách 
hàng. 

3.1.2. Dự báo về nhu cầu của khách hàng đối với Dịch vụ 
Ngân hàng điện tử giai đoạn 2013-2015 

Thông thường, khi kinh tế phát triển, nhu cầu sử dụng các 
sản phẩm NHĐT sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, trình độ dân trí được nâng 
cao, thái độ đối với sản phẩm NHĐT sẽ cởi mở hơn, dễ chấp nhận 
hơn. Do vậy, nhu cầu sử dụng DV trong giai đoạn 2013-2015 sẽ tăng 
hơn so với giai đoạn 2010-2012. 
3.2. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NGUỒN LỰC CỦA BIDV 
BÌNH ĐỊNH TRONG PHÁT TRIỂN NHĐT GIAI ĐOẠN 2013-
2015 

3.2.1.  Định hướng chiến lược phát triển NHBL của BIDV 
giai đoạn 2013-2015 

DVNHĐT là một trong những dịch vụ Ngân hàng bán lẻ cần 
phát triển trọng tâm trong năm 2013.  Tháng 6 năm 2012 được coi là 
tháng khởi động triển khai dịch vụ và trong năm 2013, Chi nhánh sẽ 
tập trung trọng điểm vào việc tiếp thị dịch vụ tới khách hàng, đẩy 
mạnh tốc độ mở rộng dịch vụ, đặc biệt là tới đối tượng khách hàng 
cá nhân. Kế hoạch đến hết năm 2013 của BIDV là 100.000 khách 
hàng cá nhân và 500 khách hàng doanh nghiệp. 

3.2.2.  Mục tiêu phát triển của NHĐT BIDV – Bình Định đến 
năm 2015 

Mục tiêu phát triển NHĐT do Hội sở chính giao BIDV Bình Định 
như sau: 
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Bảng 3.1. Mục tiêu chủ yếu của Dịch vụ Ngân hàng điện tử đến 2015 
của BIDV Bình Định 

TT Chỉ tiêu 

Mục tiêu 
đến năm 

2013  
(tỷ đồng) 

Mục tiêu 
đến năm 

2014  
(tỷ đồng) 

Mục tiêu đến 
năm 2015  
(tỷ đồng) 

1 Lợi nhuận trước thuế 200 275 350 

2 Huy động vốn cuối kỳ 5,120 5,986 6.550 

3 Thu DV ròng 85 112 137 

4 Internet banking  0,59 0,68 0,7 

5 Mobile banking 0,25 0,289 0,3 

6 Thẻ ATM 2,56 3,69 4,3. 

7 Thẻ tín dụng 4,25 5,32 0,6 

(Nguồn phòng kế hoạch tổng hợp) 
3.3.  XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ KHÁCH 
HÀNG 

Trong hoạt động kinh doanh của tất cả các ngành kinh doanh 
việc lựa chọn thị trường mục tiêu đóng vai trò quan trọng. Khi xác 
định đúng khách hàng mục tiêu người ta có thể đưa ra các đối sách 
kinh doanh phù hợp hơn nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu của nhóm 
khách hàng đã chọn và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Do đó BIDV – 
Bình Định đã xác định thị trường mục tiêu tương đối rõ nét: 

- Để đạt được hiệu quả đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm 
Dịch vụ Ngân hàng điện tử của BIDV Bình Định thì chỉ nên tập 
trung vào các khu vực thành thị và các địa bàn trọng yếu. 

- Đối với khách hàng tổ chức thì các doanh nghiệp vừa và 
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nhỏ luôn là đối tượng khách hàng mà chi nhánh cần phải hướng đến. 
- Ngoài ra ngân hàng cần phát triển thị trường thẻ đối với các 

đại lý phát hành và thanh toán thẻ tại các siêu thị, nhà hàng, khách 
sạn và các điểm chính trong trung tâm thành phố Quy Nhơn. 
3.4. TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DỊCH 
VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

3.4.1. Giải pháp phát triển về danh mục Dịch vụ Ngân 
hàng điện tử 

- Đa dạng hóa các SPDịch vụ Ngân hàng điện tử. 
- Hoàn thiện sản phẩm hiện có . 
-  Phát triển DV Ngân hàng trọn gói. 
3.4.2. Giải pháp phát triển về chất lượng DV 
a. Giải pháp tăng tiện ích cho Dịch vụ Ngân hàng điện tử 
- Tăng cường cải tiến trang thiết bị. 
- Đảm bảo hệ thống đường truyền ổn định .  
- Nhanh chóng triển khai các dự án đầu tư có liên quan . 
b. Giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khách 

hàng 
-  Xây dựng những tiêu chuẩn về DV  khách hàng. 
-  Xây dựng chính sách khách hàng phù hợp . 
-  Xây dựng các kênh hỗ trợ giải quyết khiếu nại, thắc mắc của 

khách hàng . 
c. Giải pháp tăng độ tin cậy của Dịch vụ Ngân hàng      

điện tử 
- Tăng cường tính bảo mật . 
- Đưa thêm vào hợp đồng đăng ký sử dụng DV  NHĐT các 

điều khoản tranh chấp và xử lý tranh chấp nếu có phát sinh nhằm tạo 
cơ sở pháp lý để khách hàng yên tâm sử dụng DV.  
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-  Đưa ra những cam kết nằm trong khả năng của mình. 
- Xây dựng những tiêu chuẩn về DV khách hàng.  
- Xây dựng chính sách khách hàng. 
- Xây dựng các kênh giải quyết khiếu nại, thắc mắc của 

khách hàng . 
3.4.3. Giải pháp phát triển về thương hiệu 
Đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm:  
- Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị khách hàng. 
- Tổ chức các chương trình khuyến mãi hấp dẫn . 
- Quảng cáo thông qua báo đài. 
- Hoàn thiện website của Ngân hàng. 
- Phát tờ rơi. 
3.4.4. Giải pháp phát triển sản phẩm mới  
- Đối với nhóm sản phẩm về thẻ: Đa dạng hóa danh mục sản 

phẩm thẻ, nhất là thẻ ghi nợ nội địa, tăng cường liên kết với các cơ 
sở chấp nhận thẻ như chuỗi siêu thị, nhà hàng. 

- Đối với nhóm sản phẩm về ngân hàng điện tử : Cần đầu tư, 
nghiên cứu để cung cấp ngày càng nhiều hơn các tiện ích của những 
sản phẩm Ngân hàng điện tử hiện tại và phát triển thêm những sản 
phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.  
3.5. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN 
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

3.5.1. Công tác quản trị điều hành kế hoạch kinh doanh 
+ Xây dựng kế hoạch về Dịch vụ Ngân hàng điện tử cho 

năm, quý, tháng. Phân giao cho từng phòng, cá nhân: số lượng khách 
hàng, dư nợ, chất lượng nợ,… 

+ Gắn kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch với kết quả thi 
đua, thu nhập. 
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+ Có cơ chế động lực nhằm khuyến khích, động viên cán bộ 
tích cực tìm kiếm, phát triển khách hàng, tăng doanh số . 

3.5.2. Kinh phí 
Kinh phí tổ chức phát triển Dịch vụ Ngân hàng điện tử thực 

hiện theo hạn mức quản lý cho Hội sở chính quy định, bao gồm các 
khoản chi phí về tài sản, nhân viên, chi phí quản lý, marketing,... Tuy 
nhiên BIDV Bình Định cần lưu ý, tính toán hiệu quả (thu nhập trừ 
chi phí) nhằm đảm bảo hiệu quả tài chính. 

3.5.3. Tổ chức bộ máy, mạng lưới, nhân lực  
• Mạng lưới: 
+ Hiện nay NHNN đang hạn chế việc mở các phòng giao 

dịch. Bên cạnh đó với mạng lưới hiện có (gồm trụ sở chi nhánh và 7 
PGD), trong năm 2013 và 2014 BIDV Bình Định chưa cần đặt vấn 
đề mở thêm PGD. 

+ Đến năm 2015 theo tiến độ đầu tư khu kinh tế Nhơn Hội 
cùng với quy hoạch mở rộng thành phố BIDV Bình Định cần xem 
xét mở thêm 1 PGD tại KKT Nhơn Hội và 1 PGD tại phía Tây Bắc 
thành phố. 

+ Bên cạnh đó, đón đầu thực hiện Nghị định về thanh toán 
không dùng tiền mặt theo đề án của Chính phủ đến năm 2015, BIDV 
Bình Định cần đầu tư mở rộng thêm mạng lưới ATM, POS để chiếm 
lĩnh thị phần, nâng cao hình ảnh thương hiệu và đáp ứng nhu cầu 
giao dịch cho khách hàng. 

• Bộ máy, nhân lực:  
+ Sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng phân định rõ ràng 

khối bán buôn và bán lẻ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt 
động của từng khối. Xem xét sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ của 
phòng QHKH cá nhân và bổ sung, đào tạo nhân lực làm công tác bán 
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lẻ. Thực hiện cơ chế gắn trách nhiệm với động lực đối với cán bộ 
quan hệ khách hàng nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm phát triển 
khách hàng, phát triển hoạt động NHĐT của Chi nhánh. 

+ Mỗi phòng giao dịch phải có tối thiểu 2 cán bộ quan hệ 
khách hàng cá nhân để đảm bảo việc tổ chức công tác tiếp thị, phát 
triển khách hàng. Bên cạnh đó, cần sử dụng đội ngũ cộng tác viên để 
phục vụ cho công tác tìm kiếm, tiếp thị khách hàng mới. 

3.5.4. Công tác Marketing 
- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng. 
- Tiếp tục phát triển chương trình bán hàng BIDV Online 

tận nơi cho khách hàng doanh nghiệp.  
- Thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi để 

khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT nhiều hơn nữa. 
Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và marketing dịch vụ 

NHĐT.  
-  Đẩy mạnh marketing trực tuyến.  

3.6. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN 
LÝ CÁC CẤP 

3.6.1. Kiến nghị với BIDV Trung ương 
- Đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm mới, nâng cấp tính 

năng sản phẩm hiện tại. 
- Tăng cường hoạt động giám sát, hỗ trợ các chi nhánh thực 

hiện các kế hoạch kinh doanh. 
- Nỗ lực cải tiến, nâng cao chất lượng DV, đảm bảo an toàn 

cho hoạt động của hệ thống. 
- Xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng DV  hướng tới khách 

hàng.  
- Xây dựng chính sách an toàn hệ thống bảo mật thông tin.  
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3.6.2. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý 
- Nhà nước xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt 

động kinh doanh ngân hàng trong đó có Dịch vụ Ngân hàng điện tử. 
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về DV thanh toán. 
- Tạo lập môi trường kinh tế, xã hội ổn định và phát triển. 
- Chỉ đạo các Bộ, Ngành cung ứng DV như Bưu chính viễn 

thông, Điện lực… tích cực phối hợp với ngành ngân hàng để đẩy 
mạnh việc chấp nhận NHĐT . 

- Bên cạnh đó, hệ thống văn bản pháp lý liên quan trực tiếp 
đến đổi mới công nghệ thông tin cũng rất cần được chú trọng. 

3.6.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 
- Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đầy đủ hơn cho mọi 

hoạt động của Dịch vụ Ngân hàng điện tử . 
- Đưa ra định hướng và lộ trình phát triển hội nhập chung đối 

với nghiệp vụ thẻ và các nghiệp vụ thanh toán điện tử. 
- Ngân hàng Nhà nước cần đẩy nhanh việc phối hợp với các 

cơ quan truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về 
DV thanh toán không dùng tiền mặt của các Ngân hàng thương mại. 

- Ngân hàng nhà nước phối hợp tích cực với Bộ công an, Uỷ 
ban nhân dân thành phố để có các biện pháp chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc tiến hành phòng chống tội phạm trong hoạt động kinh doanh 
NHĐT. 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Tóm lại, trong xu thế hội nhập và tự do hóa tài chính, Dịch 
vụ Ngân hàng điện tử có thể nói mở ra nhiều triển vọng nhưng cũng 
không ít khó khăn, thách thức. Đây sẽ là vũ khí cạnh tranh tốt nhất 
của các Ngân hàng thương mại do những ưu thế vượt trội của nó so 
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với những DV truyền thống. Để phát triển DV  NHĐT, không chỉ từ 
sự nổ lực của bản thân Ngân hàng mà còn phải có sự  ủng hộ và  đầu 
tư của Chính phủ, các tổ chức kinh tế và quan trọng nhất là của 
khách hàng. Vì vậy, đòi hỏi mỗi Ngân hàng thương mại cần có chiến 
lược, sách lược, đường đi nước bước thích hợp để đưa Dịch vụ Ngân 
hàng điện tử vào cuộc sống một cách an toàn và hiệu quả nhất. 
 

KẾT LUẬN 
Trong xu thế hội nhập và tự do hóa tài chính, Dịch vụ Ngân 

hàng điện tử có thể nói mở ra nhiều triển vọng nhưng cũng không ít 
khó khăn, thách thức. Do đó, để đi đến thành công đòi hỏi phải có 
chiến, sách lược và bước đi phù hợp. Mặc dù cho đến hiện nay, hệ 
thống ngân hàng thế giới đã trải qua nhiều kinh nghiệm và có thể 
tổng kết được những thành công nhất định trong lĩnh vực này, khẳng 
định xu thế tất yếu cho sự phát triển của NHĐT trong thế kỷ XXI. 
Song, ở Việt Nam với sự non trẻ và mới mẻ của DV này thì một điều 
chắc chắn rằng thành công sẽ chỉ đến với ai có tầm nhìn chiến lược, 
đủ bản lĩnh và tự tin, nắm bắt thời cơ đi trước, đón đầu, tiếp thu kinh 
nghiệm để xây dựng một hệ thống hiệu quả và phù hợp cho chính 
mình. 

 
 


