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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động trao đổi 
mua bán hàng hóa, dịch vụ ngày càng phát triển phong phú, đa dạng. 
Thông qua đó dịch vụ thanh toán cũng phát triển mạnh hơn nữa trong 
tương lai và đang ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong hoạt động 
dịch vụ ngân hàng, do tốc độ tăng thu nhập của người dân và sự tăng 
trưởng của các loại hình doanh nghiệp trong nước. 

Với khả năng cung cấp được nhiều sản phẩm dịch vụ thanh 
toán trong nước hơn, trong đó bao gồm nhiều dịch vụ mới thông qua 
sự đa dạng các kênh phân phối hiện đại sẽ giúp các ngân hàng nhanh 
chóng chiếm lĩnh được thị phần hoạt động trong nước.  

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố 
Đà Nẵng (Agribank Đà Nẵng) là Ngân hàng thương mại nhà nước có 
qui mô và thị phần lớn nhất trên địa bàn. Với áp lực cạnh tranh ngày 
càng gay gắt, Agribank Đà Nẵng cần phải chú trọng nâng cao hiệu 
quả các sản phầm dịch vụ nhằm giữ vững và gia tăng thị phần, đặc 
biệt là dịch vụ thanh toán phải an toàn, nhanh chóng, tiện lợi và có 
tính hệ thống, đồng bộ. Trên cơ sở đó, tôi chọn đề tài “Phát triển 
dịch vụ thanh toán trong nước tại Chi nhánh Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài 
nghiên cứu với hy vọng được đóng góp phần nhỏ vào sự phát triển 
chung của Ngân hàng, nhằm làm cho dịch vụ thanh toán ngày càng 
phát triển hiện đại, đi vào cuộc sống và phù hợp với xu thế thanh 
toán trong khu vực và trên thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh 
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa, tổng hợp, phân tích cơ sở  lý luận về phát 
triển dịch vụ thanh toán trong nước qua ngân hàng. 
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- Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động và phát triển dịch 
vụ thanh toán trong nước của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thanh toán 
trong nước tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn thành phố Đà Nẵng. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: cơ sở lý luận liên quan đến chủ đề 
phát triển dịch thanh toán trong nước của Ngân hàng thương mại và 
thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán trong nước đang được triển 
khai tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
thành phố Đà Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu : 
• Về mặt nội dung: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng bao 

gồm dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế. Đề tài chỉ 
nghiên cứu dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm cả thanh toán 
bằng tiền mặt và thánh toán hỗn hợp mà ngân hàng cung cấp tới các 
doanh nghiệp, cá nhân và các đối tượng dân cư.  

• Về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu được tiến hành tại 
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành 
phố Đà Nẵng. 

• Về mặt thời gian: Đề tài phân tích thực trạng phát triển dịch 
vụ thanh toán trong nước tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2012. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài dựa trên phương pháp luận là chủ nghĩa duy vật biện 
chứng. Trên cơ sở phương pháp luận, đề tài sử dụng tổng hợp các 
phương pháp nghiên cứu như thống kê, hệ thống hoá, phân tích, tổng 
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hợp, khái quát hóa, so sánh để luận giải các vấn đề có liên quan đến 
đối tượng nghiên cứu tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn thành phố Đà Nẵng. 
5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận. kết cấu của luận văn gồm 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thanh toán 

trong nước qua Ngân hàng 
Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ thanh toán trong 

nước tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
thành phố Đà Nẵng 

Chương 3: Những giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán 
trong nước tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn thành phố Đà Nẵng 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

1. Đề tài “Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân 
hàng đầu tư và phát triển TP Đà Nẵng” (2012), tác giả Lê Thị Thu 
Hồng, Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – ngân hàng, Đại 
học Đà Nẵng. Đề tài có giá trị tham khảo đối với những nghiên cứu 
về phát triển dịch vụ thanh toán trong nước của  một ngân hàng.    
  2. Đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Chi 
nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Đà Nẵng” (2011) tác giả Lê 
thị Triều Thúy,  Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành 
Tài chính – ngân hàng, Đại học Đà Nẵng.  

3. Đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại NHTMCP 
Sài gòn thương tín” (2012) tác giả Vũ Thị Hoàng Vy Luận văn thạc 
sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính – ngân hàng, Đại 
học Đà Nẵng 
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  Hai đề tài nghiên cứu trên có đề cập đến phát triển các dịch 
vụ ngân hàng điện tử phù hợp với từng ngân hàng. Xét về phạm vi, 
các dịch vụ ngân hàng điện tử bao gồm cả các dịch vụ thanh toán mà 
ngân hàng cung cấp cho khách hàng.  
  4. Các công trình nghiên cứu về chủ đề có liên quan đến dịch 
vụ thanh toán tuy không đề cập trực tiếp các DVTT trong nước 
nhưng có đề cập đến hoăc là các DVTT quốc tế hoặc là các nghiên 
cứu về thanh toán không dùng tiền mặt hoặc một nội dung của dịch 
vụ thanh toán như thanh toán thẻ… Một số công trình nghiên cứu đã 
công bố mà tác giả đã có tiếp cận được bao gồm: 
  4.1.“Thanh toán không dùng tiền mặt thực trạng, nguyên 
nhân và giải pháp” (2009), Văn Tạo, Tạp chí ngân hàng số 19/2009. 
Bài báo chỉ ra các nguyên nhân của thực trạng này và đề xuất một số 
giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 
trong nền kinh tế. 
  4.2. “Thanh toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc nhà 
nước Đà Nẵng” (2011) tác giả Nguyễn Tích Hiền, Luận văn thạc sỹ 
quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại Học 
Đà Nẵng. Đề tài có giá trị tham khảo đối với những nghiên cứu về 
hoàn thiện thanh toán không dùng tiền mặt cả trong hệ thống ngân 
hàng     

 4.3. "Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân 
hàng Ngoại thương Việt Nam” (2011) tác giả Nguyễn Cao Phong, 
Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính – 
ngân hàng, Đại học Đà Nẵng.  

4.4. “Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân Hàng 
TMCP Công thương Việt Nam” (2009) tác giả Lê Thị Phương Linh, 
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Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính – 
ngân hàng, Đại học Đà Nẵng.  

Nội dung của hai đề tài trên đã đề cập đến một bộ phận của 
dịch vụ thanh toán trong nước là dịch vụ thanh toán thẻ tại một ngân 
hàng cụ thể.  

4.5. Đề tài “Phát triển các hình thức thanh toán điện tử tại 
Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam” (2009), 
tác giả Lê thị Khương, Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – 
ngân hàng, Đại học Đà Nẵng. Đề tài chỉ nghiên cứu các dịch vụ 
thanh toán của ngân hàng dựa trên nền tảng của công nghệ điện tử là 
một trong những sản phẩm của dịch vụ thanh toán trong nước.  
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN 

TRONG NƯỚC QUA NGÂN HÀNG 
1.1. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG 
1.1.1. Các khái niệm 

a. Khái niệm về dịch vụ ngân hàng 
   b. Khái niệm dịch vụ thanh toán qua ngân hàng 

Thanh toán qua ngân hàng là các giao dịch thanh toán giữa 
người trả và người hưởng qua ngân hàng, trong đó ngân hàng đóng 
vai trò trung gian thanh toán. Trong trường hợp này, ngân hàng là 
một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.  
1.1.2. Đặc điểm của thanh toán qua ngân hàng 
1.1.3. Phân loại dịch vụ thanh toán qua ngân hàng 

a. Căn cứ vào đặc điểm thanh toán 
b. Căn cứ vào phạm vi thanh toán 
- Thanh toán trong nước 
- Thanh toán quốc tế 

  c. Căn cứ vào thể thức thanh toán 
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Dịch vụ thanh toán trong nước là dịch vụ mà giao dịch thanh 
toán được xác lập, thực hiện và kết thúc trên lãnh thổ, bao gồm các 
thể thức sau: 

•  Thanh toán bằng Séc 
•  Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi 
• Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu hoặc nhờ thu 
• Thanh toán thư tín dụng trong nước 
•  Thanh toán bằng thẻ 
• Dịch vụ thanh toán dựa trên nền tảng Ngân hàng điện tử. 

1.1.4. Vai trò của dịch vụ thanh toán 
a. Đối với xã hội và nền kinh tế: 
b. Đối với ngân hàng: 
c. Đối với khách hàng: 

1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC 
QUA NGÂN HÀNG 
1.2.1. Nội dung phát triển dịch vụ thanh toán trong nước 
(DVTTTN) 

Phát triển DVTTTN là quá trình ngân hàng tiến hành các 
biện pháp cần thiết nhằm đạt mục tiêu trọng tâm là gia tăng quy mô 
cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước trên cơ sở nâng cao chất 
lượng dịch vụ cung ứng, bảo đảm kiểm soát rủi ro, tăng năng lực 
cạnh tranh và bảo đảm mức sinh lời từ DVTTTN phù hợp với chiến 
lược kinh doanh của ngân hàng trong từng thời kỳ.   
2.2.2. Tiêu chí đánh giá kết quả phát triển của DVTTTN 
  a. Tăng trưởng về quy mô cung ứng DVTTTN 
  Đối với  DVTTTN, tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ 
thể hiện qua mức độ tăng của các chỉ tiêu:  

- Doanh số thanh toán qua ngân hàng;  
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- Số lượt khách hàng sử dụng dịch vụ;  
- Số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng. 

  b. Nâng cao chất lượng DVTTTN cung ứng cho khách hàng  
  Chất lượng DVTTTN có thể đánh giá qua việc ngân hàng tự 
tổ chức đánh giá hoặc qua khảo sát ý kiến của khách hàng sử dụng 
DVTTTN.    
  c. Cơ cấu DVTTTN cung ứng 
  Cơ cấu DVTTTN có thể được xem xét theo các tiêu thức: theo 
đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ; theo hình thức thanh toán… 
  d.  Mức tăng thị phần DVTTTN của ngân hàng 
  Thị phần DVTTTN thường được đánh giá qua chỉ tiêu tỷ 
trọng doanh số thanh toán trong nước của ngân hàng so với tổng 
doanh số thanh toán của tất cả các ngân hàng trên thị trường mục tiêu  
của ngân hàng. Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng 
về DVTTTN.  

e.  Kiểm soát rủi ro trong hoạt động thanh toán trong nước 
 - Rủi ro mang đến do quá trình tác nghiệp như: thao tác 
không chính xác của nhân viên ngân hàng, do lỗi hệ thống công nghệ 
thông tin, do qui trình, qui chế và các yếu tố khách quan khác.  

- Rủi ro thanh toán do các đối tượng có hành vi lừa đảo, đối 
tượng thuộc danh sách đen, nếu không kiểm soát cẩn thận và rủi ro 
về tính bảo mật trong giao dịch điện tử.  

- Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ mà chủ yếu là 
giả mạo thẻ do gian lận tài khoản thẻ và thẻ giả, tiếp sau là các loại 
hình khác như thẻ mất cắp, thất lạc…  
  e. Mức tăng doanh thu DVTTTN  

Hiện nay, với điều kiện hạch toán của ngân hàng chưa thể 
tính toán trực tiếp lợi nhuận từ hoạt động cung ứng DVTTTN do 
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chưa thể tính toán phân bổ  các chi phí riêng cho hoạt động này nên 
chỉ tiêu mức tăng doanh thu có thể dùng để phản ảnh gián tiếp mức 
sinh lời từ DVTTTN của ngân hàng. 

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ 
thanh toán trong nước 

a. Các nhân tố  bên ngoài 
b. Các nhân tố  bên trong 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Trong chương I, luận văn đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ 

bản liên quan đến dịch vụ thanh toán trong nước qua Ngân hàng, trong 
đó có khái niệm dịch vụ thanh toán, phân loại dịch vụ thanh toán, đặc 
điểm, vai trò của thanh toán qua Ngân hàng, các hình thức thanh toán 
trong nước qua Ngân hàng. 

Tiếp theo, luận văn cũng đã xây dựng các tiêu chí đánh giá sự 
phát triển của dịch vụ thanh toán trong nước qua Ngân hàng, nghiên 
cứu, phân tích những các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ 
thanh toán trong nước để từ đó tìm hiểu những vấn đề cần quan tâm 
nhằm phát triển dịch vụ thanh toán trong nước của một Ngân hàng .  
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH 

TOÁN TRONG NƯỚC TẠI CN NHNo & PTNT ĐÀ NẴNG 
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CN NHNo&PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
2.1.1. Lịch sử thành lập và phát triển 
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của chi nhánh 
NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng 
2.1.3. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh 
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN 
TRONG NƯỚC TẠI CN NHNo&PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
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2.2.1. Các biện pháp nhằm phát triển DVTTTN tại Agribank Đà 
Nẵng đã triển khai trong thời gian qua. 
2.2.2. Các DVTTTN đã triển khai tại Agribank Đà Nẵng 
2.2.3. Phân tích kết quả phát triển DVTTTN tại Agribank Đà Nẵng 

a.  Sự tăng trưởng về quy mô cung ứng dịch vụ thanh toán 
trong nước 

Agribank Đà Nẵng trong những năm qua rất chú trọng việc 
chuẩn hóa và phát triển công tác thanh toán trong nước. Các kênh thanh 
toán hoạt động an toàn, ổn định, hiệu quả và ngày càng phát triển.  
Bảng 2.6. Quy mô dịch vụ qua theo loại hình thanh toán qua các 

năm tại Agribank Đà Nẵng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nguồn: Báo cáo chuyên đề sản phẩm dịch vụ của Agribank Đà Nẵng) 
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Phân tích chi tiết cho từng loại hình thức thanh toán, ta thấy:  
- Thanh toán Séc: Thanh toán bằng séc chưa được tận dụng 

triệt để, nhất là séc chuyển khoản, séc bảo chi hầu như không phát triển, 
cụ thể 2 năm 2011 và 2012 không phát sinh món nào, do thói quen ưa 
thích dùng tiền mặt, ngày càng nhiều khách hàng chuyển sang hình 
thức thanh toán bằng ủy nhiệm chi do hệ thanh thanh toán hiện nay 
khá hoàn thiện.  

- Thanh toán ủy nhiệm chi/lệnh chi: là hình thức thanh toán 
được sử dụng phổ biến nhất và có doanh số hoạt động lớn nhất trong 
toàn bộ hoạt động thanh toán của chi nhánh. Năm 2011, số lượng 
thanh toán uỷ nhiệm chi là 220.153 món, tăng 21.630 món, doanh số 
thanh toán đạt 55.352 tỷ đồng, tăng 9.940 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 21,89% 
so với năm 2010; Năm 2012, số lượng thanh toán uỷ nhiệm chi là 
254.384 món, tăng 34.231 món, doanh số thanh toán đạt 68.822 tỷ 
đồng, tăng 13.470 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 24,34% so với năm 2011 

- Thanh toán Ủy nhiệm thu/nhờ thu: Năm 2011, số lượng 
thanh toán uỷ nhiệm thu là 7.951 món, tăng 1.196 món, doanh số 
thanh toán đạt 26.725 tỷ đồng, tăng 6.416 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 31,59% 
so với năm 2010; Năm 2012, tốc độ tăng có phần chậm lại, cụ thể số 
lượng thanh toán uỷ nhiệm thu là 8.233 món, tăng 272 món, doanh số 
thanh toán đạt 29.524 tỷ đồng, tăng 2.799 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 10,47% 
so với năm 201.1 Số nhà cung cấp ký hợp đồng nhờ thu bao gồm: 
Công ty dịch vụ viễn thông, Công ty điện thoại Đà Nẵng, Công ty cấp 
nước Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng. 

- Dịch vụ thẻ: Năm 2011 tổng số lượng thẻ phát hành là 
33.309 thẻ, tăng 2.836 thẻ, tỷ lệ tăng là 9,31% so với năm 2010, là 
năm có tốc độ cao nhất trong 3 năm. Đến 31/12/2012, tổng số lượng 
thẻ phát hành là 34.521 thẻ, tăng 1.212 thẻ, tỷ lệ tăng là 3,64% so với 
năm 2011. Thiết bị phục vụ thanh toán qua thẻ của chi nhánh bao 
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gồm 44 máy ATM được lắp đặt tại các trung tâm thương mại, khu 
dân cư và 110 thiết bị thanh toán thẻ POS. 

- Trả lương tự động qua tài khoản: Năm 2011, số lượng 
doanh nghiệp trả lương qua tài khoản tăng 70 đơn vị, tỷ lệ tăng 
21,88% so với năm 2010; Năm 2012, tăng 60 đơn vị, tỷ lệ tăng 
15,39% so với năm 2011. Doanh số chi lương và phí dịch vụ cũng có 
tốc độ tăng tương ứng và năm 2011 là năm có tốc độ tăng cao nhất 
trong kỳ phân tích. 

- Dịch vụ Mobile banking: được sử dụng để thực hiện kiểm 
tra số dư, giao dịch tài khoản, thanh toán, và các giao dịch ngân hàng 
khác. Trong thời gian đầu triển khai Mobile banking, chi nhánh 
không đặt ra yêu cầu về lợi nhuận. Dịch vụ được đưa ra nhằm đem lại 
nhiều tiện ích cho khách hàng.  

 - Dịch vụ Internet Banking: hiện nay vẫn chỉ được sử dụng 
để tra cứu, vấn tin tài khoản chưa thực hiện được chuyển khoản, 
thanh toán nên số lượng khách hàng sử dụng chưa nhiều. Đến nay 
Agribank vẫn đang miễn phí đối với dịch vụ này.  

- Dịch vụ thanh toán hóa đơn (Bill payment): Số lượng 
khách hàng tham gia dịch vụ này tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm, 
qua đó doanh số cũng như phí dịch vụ tăng trưởng tương ứng. Đặc 
biệt là thanh toán tiền điện tại chi nhánh triển khai khá tốt do lợi thế 
về mạng lưới giao dịch. Cụ thể năm 2011 doanh số thanh toán tiền 
điện tăng 9 tỷ, tỷ lệ tăng 64.29% so với năm 2010; năm 2012  tăng 
15 tỷ, tỷ lệ tăng 65.22% so với năm 2011. 

- Dịch vụ thu ngân sách: triển khai được 2 năm nhưng đã 
đáp ứng được cầu của kho bạc, cục thuế, cục hải quan. Năm 2011, số 
món đạt 119.000 món tăng 41.0000 món; doanh số đạt 816 tỷ tăng 
512 tỷ so với năm 2010. Năm 2012, số món đạt 139.082 món tăng 
20.082 món; doanh số đạt 2.781 tỷ tăng 1.965 tỷ so với năm 2011. 

b. Đánh giá chất lượng dịch vụ cung ứng  



12 

Để đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán của chi nhánh, đề 
tài thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng về các tiêu chí liên quan đến 
chất lượng DVTTTN. Với 250 phiếu khảo sát được phát ra lấy ý kiến 
khách hàng tại hội sở và các phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh, số 
phiếu thu về 224 phiếu trong đó khách hàng cá nhân 135 phiếu; khách 
hàng doanh nghiệp 89 phiếu. Tác giả đưa ra các câu hỏi thăm dò ý 
kiến khách hàng sự lưa chọn và mức độ hài lòng của khách hàng đối 
với sản phẩm dịch vụ thanh toán trong nước của Agribank Đà Nẵng. 

c. Cơ cấu dịch vụ cung ứng  
Hình thức thanh toán ủy nhiệm chi được khách hàng sử dụng 

nhiều nhất tỷ trọng cả ba năm chiếm gần 50% trên tổng số doanh số 
thanh toán.  

Hình thức thức thanh toán ủy nhiệm thu và thanh toán hóa 
đơn đều chiếm tỷ trọng trên 20%.  

 Tỷ trọng sử dụng séc rất thấp, có thể nói là phát sinh không 
đáng kể, đặc biệt, séc bảo chi không phát sinh.  

Thẻ thanh toán về tỷ trọng trên doanh số thanh toán tuy vẫn 
còn khiêm tốn nhưng có sự tăng trưởng dần qua 3 năm. 

 Các sản phẩm thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ hiện 
đại như Mobile banking, Internet banking chi lương tự động, thanh 
toán hóa đơn, thu ngân sách tỷ trọng tuy chưa cao so với các sản 
phẩm truyền thống, nhưng ngày càng phát triển và tỷ trọng tăng dần 
qua các năm. 

d. Tăng trưởng về thị phần dịch vụ thanh toán trong nước 
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng năm 2012, 

Agribank Đà Nẵng dẫn đầu về doanh thu thanh toán trong nước với 
tỷ trọng thanh toán 15%. Đạt được kết quả này là do Agribank Đà 
Nẵng khai thác thế mạnh của hệ thống và mạng lưới, công nghệ 
thông tin, cơ sở khách hàng... 
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Các ngân hàng 
khác 47%

Vietcombank 
14%

Agibank  15%

BIDV 11%

Vietinbank 13%

Agibank BIDV Vietinbank Vietcombank Các ngân hàng khác  
Biểu đồ 2.1. Thị phần thu DVTTTN năm 2012 các Ngân hàng  

trên địa bàn TP Đà Nẵng 

e. Hoạt động quản lý rủi ro  
Công tác kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động thanh toán của 

chi nhánh luôn được thực hiện thường xuyên và song song với quá 
trình triển khai thực hiện nhằm hạn chế tối đa các sai sót xảy ra. Hoạt 
động quản lý hệ thống và kiểm soát nghiệp vụ luôn được chi nhánh 
quan tâm và thực hiện nghiêm túc các qui trình nghiệp vụ và các 
chương trình quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán.  
 Những rủi ro xảy ra tại chi nhánh trong những gần đây đều 
được khắc phục kịp thời, không có tổn thất mất mát. Theo thống kê của 
chi nhánh sai sót trong quá trình tác nghiệp của nhân viên 130 món; 
trong thanh toán qua thẻ tại chi nhánh chưa xuất hiện thẻ giả, trong tổng 
số giao dịch thẻ không thành công có tới trên 19% giao dịch lỗi do 
khách hàng như lỗi nhập sai mã PIN, rút tiền vượt quá số dư, …. 

 f. Mức độ tăng trưởng thu nhập từ cung ứng DVTTTN 
Tốc độ tăng trưởng thu từ DNTTTN của chi nhánh tăng đều 

qua các năm do chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng được cải 
thiện, tốc độ thanh toán nhanh, mức phí cạnh tranh và bám sát sát 
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nhu cầu của khách hàng hơn, khai thác hiệu quả các kênh thanh toán. 
Doanh thu dịch vụ thanh toán trong nước đứng đầu về thu dịch vụ. 
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 
DVTTTN TẠI CN NHNo & PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
2.3.1. Những mặt thành công  

Thương hiệu, uy tín thương hiệu của Agribank Đà Nẵng 
ngày càng được khẳng định nâng cao trên thị trường và tạo lập được 
niềm tin đối với khách hàng. 

Agribank đã hình thành một hệ thống thông tin kết nối 
online tất cả 2.300 chi nhánh trong toàn hệ thống với hạ tầng kỹ thật 
hiện đại. Hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn và hiệu 
quả; thời gian thanh toán chuyển tiền, xử lý giao dịch nhanh chóng. 

 Agribank Đà Nẵng đã chú trọng đẩy mạnh phát triển và 
triển khai các sản phẩm dịch vụ thanh toán hiện đại của Agribank 
Việt Nam. Tốc độ tăng DNTTTN hàng năm đều trên 20%.  
2.3.2. Hạn chế. 

- Cơ sở vật chất phục vụ khách hàng chưa tiện nghi, đồng 
bộ. 

- Dịch vụ thanh toán ngân hàng điện tử còn thiếu một số tiện 
ích so với các ngân hàng khác. Hệ thống POS so với các ngân hàng 
trên địa bàn chưa phát triển rộng, thanh toán giao dịch qua POS còn quá 
thấp chưa hiệu quả. 

- Chi nhánh chưa triển khai thực hiện kết nối thanh toán cho các 
khách hàng doanh nghiệp lớn trên địa bàn.  
  - Các sản phẩm cung ứng chưa định hướng theo nhu cầu 
khách hàng. Các sản phẩm liên kết, bán chéo sản phẩm tài chính chưa 
hiệu quả.  

- Một số sản phẩm DVTTNT chưa thu hút được đông đảo 
khách hàng sử dụng. Phương thức giao dịch và cung cấp các dịch vụ 
chủ yếu vẫn là giao dịch trực tiếp tại quầy. 
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  - Đối tượng khách hàng cá nhân hộ kinh doanh cá thể bị bỏ 
ngỏ ở các khu vực chợ, trung tâm thương mại...   
  - Trong công tác chăm sóc khách hàng hiện nay tại Chi nhánh 
còn khá mờ nhạt, nhất là tại các chi nhánh cấp 3 phụ thuộc.  Cán bộ 
làm công tác giới thiệu, tư vấn, trợ giúp khách hàng chưa chuyên 
nghiệp. 
  - Hoạt động marketing chưa làm nổi bật những lợi ích của 
các sản phẩm dịch vụ thanh toán trong nước, chưa có điểm nhấn tạo 
tính riêng biệt cho dịch vụ này. 
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

a.  Nguyên nhân xuất phát từ nhân tố bên ngoài 
- Các NHTM cổ phần mở thêm chi nhánh làm chia nhỏ thị 

trường và giảm bớt thị phần của các Ngân hàng lớn. 
- Do thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn chưa cao, 

tâm lý thói quen của người tiêu dùng thích sử dụng tiền mặt trong thanh 
toán hàng hóa dịch vụ vẫn còn phổ biến. 

- Một số đơn vị kinh doanh không muốn công khai doanh 
thu nên ưu tiên thu tiền mặt nhiều hơn. 

b. Nguyên nhân xuất phát từ nhân tố bên trong  
* Về công tác quản trị điều hành 

  Chi nhánh chưa xây dựng được hệ thống đánh giá hiệu quả 
khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán theo từng đối tượng khách hàng. 
Hệ thống thông tin báo cáo,  tổng hợp một số dịch vụ  còn theo dõi 
thủ công.  

Trong quá trình triển khai và thực hiện có sự cạnh tranh 
không lành mạnh trong cùng hệ thống. 

Chi nhánh chưa xây dựng được một kế hoạch riêng cho 
phát triển dịch vụ thanh toán trong nước. Công tác chủ động tìm 
kiếm khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán còn yếu đặc biệt là 
trong lĩnh vực thanh toán chuyển tiền. Sự  phối hợp tác nghiệp giữa 
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các phòng ban, giữa các chi nhánh nhằm hoàn thành mục tiêu 
của toàn chi nhánh chưa cao.  

* Về công tác xúc tiến Marketting hỗ trợ phát triển dịch vụ 
thanh toán trong nước 

Chiến lược Marketing sản phẩm dịch vụ chưa đầu tư đúng 
mức, chưa được nghiên cứu và triển khai xây dựng bài bản. Cơ chế 
khuyến mãi chưa thực sự hấp dẫn.  

Hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm dịch vụ thanh 
toán chưa được đẩy mạnh, tần suất và hình thức quảng cáo còn 
đơn điệu. Việc tiếp thị, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ và đào 
tạo khách hàng để cung ứng các sản phẩm, tiện ích còn hạn chế. 

Công tác truyền thông hiện nay Chi nhánh chưa thật sự chú trọng 
đến việc truyền thông nội bộ dẫn đến một số cán bộ công nhân viên chưa 
thật sựu hiểu rõ và chú trọng đến công tác chăm sóc khách hàng. 

Bộ máy tổ chức chưa theo định hướng khách hàng, thiếu bộ 
phận thiết kế sản phẩm, nghiên cứu và phát triển dịch vụ ngân hàng 
cá nhân. 

*  Về đội ngũ cán bộ 
Đội ngũ cán bộ trẻ, trình độ cao nhưng kỹ năng tiếp thị, tìm 

kiếm khách hàng còn thụ động, kém hiệu quả. 
  Chi nhánh vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức tới công tác 
đào tạo đội ngũ cán bộ nghiệp vụ chuyên sâu để tiếp cận giới thiệu, 
tư vẫn, hỗ trợ về sản phẩm dịch vụ. Lực lượng nghiên cứu ứng dụng, 
phát triển sản phẩm dịch vụ thanh toán mới còn mỏng, chưa được tham 
quan học hỏi  khảo sát những nơi đã từng ứng dụng sản phẩm mới. 

*  Chính sách giá  và chính sách khách hàng 
Phí thanh toán còn cao và thiếu sự thống nhất trong toàn hệ 

thống, chưa định giá đúng sản phẩm.  
Biểu phí của chi nhánh phải phụ thuộc vào biểu phí của 

Trung ương nên nhiều loại phí không phù hợp, chưa cạnh tranh so 
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với các ngân hàng khác trên địa bàn. 
Chi nhánh chưa có chính sách phù hợp cho từng loại 

khách hàng, nhất là khách hàng VIP.  
Các thủ tục giao dịch tuy có cải thiện nhưng vẫn chưa thuận 

tiện cho khách hàng. Các chi nhánh Agribank hầu hết là chỉ biết phục 
vụ đúng yêu cầu của khách hàng chứ chưa chú ý tới cách tư vấn giới 
thiệu cho khách hàng. Chất lượng dịch vụ chưa cao, phong cách phục 
vụ chưa chuẩn mực. 

*  Về công nghệ  
Hiện tại một số phần mềm ứng dụng chưa hoàn thiện. Triển 

khai sản phẩm còn phụ thuộc vào đối tác trong việc kết nối, nền tảng 
công nghệ thông tin.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Trong chương 2, luận văn đã phân tích thực trạng phát triển 

dịch vụ trên từng sản phẩm thanh toán trong nước, phân tích những 
kết quả đạt được trong giai đoạn 2009-2012 của Agribank Đà Nẵng 
bao gồm sự phát triển của hình thức thanh toán truyền thống và sự 
phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán hiện đại. Đồng thời luận 
văn cũng đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân của 
những hạn chế trong hoạt động thanh toán tại Agribank Đà nẵng về 
công tác quản trị, phát triển dịch vụ, hệ thống công nghệ, về hoạt 
động Marketting, để từ đó có cơ sở đề xuất những giải pháp, kiến 
nghị đối với chính phủ, Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng nông 
nghiệp và PTNT Việt Nam trong thời gian đến. 

CHƯƠNG 3 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH 
TOÁN TRONG NƯỚC TẠI CN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 

& PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DVTTTN CỦA NHNo & 
PTNT VIỆT NAM 
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3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DVTTTN TẠI CHI NHÁNH 
NHNo & PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
3.2.1. Mở rộng qui mô dịch vụ thanh toán trong nước 

a. Đa dạng hoá các kênh phân phối và thực hiện phân 
phối có hiệu quả 

- Đa dạng hóa và nâng cấp chất lượng sản phẩm dựa trên nền 
tảng công nghệ hiện đại. 

- Chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng kênh phân phối 
truyền thống, xây dựng chi nhánh hoặc phòng giao dịch vệ tinh với 
mô hình gọn, nhẹ và đẩy mạnh phát triển kênh phân phối hiện đại.  
 - Tăng cường kết nối với khách hàng để thu hộ hóa đơn trên 
hệ thống Bill payment đối với thanh toán tiền nước, điện thoại, viễn 
thông, phí bảo hiểm, viễn thông, phí vệ sinh môi trường.  

- Nâng cao hiệu quả sử dụng và khả năng phục vụ của hệ thống 
ATM. Điều chuyển địa điểm ATM kém hiệu quả, tần suất hoạt động 
ít, không phục vụ 24/24h đến vị trí khác thuận tiện hơn nhằm phục 
vụ tốt cho nhu cầu của khách hàng.  

-  Mở rộng kênh phân phối thẻ qua mạng, thiết lập các kênh 
phân phối thẻ gián tiếp như: liên kết với một số doanh nghiệp có 
mạng lưới phân phối lớn, các đại lý phát hành thẻ tại siêu thị, khách 
sạn, nhà hàng, hệ thống các cửa hàng chuyên doanh.... 

b. Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm  
- Thay đổi cách tiếp cận, quản lý thông tin khách hàng từ 

chỗ khách hàng tìm đến ngân hàng bằng cách ngân hàng chủ động 
tìm đến khách hàng để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ thanh toán 
với khách hàng.  

- Hướng dẫn sử dụng những sản phẩm dịch vụ mang tính 
phổ thông đến mọi tầng lớp dân cư để khách hàng có hiểu biết về 
cách sử dụng, lợi ích của thanh toán qua ngân hàng để khách hàng 
không cảm thấy dịch vụ ngân hàng là quá xa vời.  
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- Tăng cường và duy trì thường xuyên chính sách hậu mãi 
đối với khách hàng. Tổ chức các đợt khuyến mãi song song với các 
chiến dịch quảng cáo. 

c. Hoàn thiện phong cách, nâng cao kỹ năng phục vụ 
khách hàng của cán bộ, nhân viên Ngân hàng 

Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp cho các giao 
dịch viên: 

- Thứ nhất, đội ngũ nhân viên phải có năng lực, trình độ thể 
hiện ở khả năng cung cấp dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của khách 
hàng. Xây dựng phương châm nội bộ “cán bộ nhân viên Agribank 
hiểu rõ và sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hàng thành thạo 
hơn khách hàng”. 

- Thứ hai, nhân viên phải thấu hiểu nhu cầu của khách hàng 
và kịp thời đáp ứng các dịch vụ đã có cho khách hàng và đưa ra các yêu 
cầu về sản phẩm dịch vụ mới nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.  

- Thứ ba, nhân viên phải nhiệt tình và thân thiện trong suốt 
quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Luôn luôn 
phục vụ khách hàng với phương châm “cán bộ nhân viên Agribank 
chịu khó, không để khách hàng khó chịu”. 

- Thứ tư, phong cách giao dịch của nhân viên phải thể hiện 
sự chuyên nghiệp trong công việc. Giáo dục nhân viên giao dịch luôn 
luôn biết cảm ơn, xin lỗi khách hàng đúng lúc. 

Ngoài ra chi nhánh cần tổ chức tập huấn công tác chăm sóc 
khách hàng cho nhân viên ngân hàng, luôn hướng tới phương châm 
“giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới”.  

d. Xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng khuyến khích 
phát triển dịch vụ thanh toán 
3.2.2. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng DVTTTN 

a. Nâng cao khả năng đáp ứng và tính an toàn trong 
thanh toán 
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- Ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại, tinh giản 
hoá các thủ tục, tự động hoá thao tác thực hiện để giảm thiểu thời gian 
giao dịch của khách hàng và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng là 
được phục vụ nhanh hơn nhưng vẫn  đảm bảo chất lượng và độ an toàn 
chính xác. 

- Chú trọng chất lượng dữ liệu và độ bảo mật, an toàn bảo mật 
ngay từ nhận thức, an toàn của hệ thống công nghệ, nâng cao chất 
lượng phần mềm hạn chế các vấn đề lỗi hệ thống trong thanh toán 
như lỗi đường truyền, nghẽn mạch do quá tải.  

b. Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ 
Quá trình chuyển đổi ứng dụng công nghệ ngân hàng đòi hỏi 

phải thực hiện mang tính hệ thống. Vì vậy chi nhánh cần chủ động 
phối hợp với trung tâm công nghệ thông tin của Agribank để làm tốt 
công tác phát triển sản phẩm dịch vụ của chi nhánh.  

c. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 
- Nâng cao hiệu quả công tác giới thiệu tư vấn cho khách 

hàng lợi ích của từng hình thức thanh toán. Trực tiếp tìm kiếm liên 
hệ khách hàng để cung cấp thông tin về cách sử dụng sản phẩm dịch 
vụ của Agribank.  

- Thiết kế và bố trí quầy dịch vụ, môi trường không gian 
giao dịch đầy đủ tiện nghi như trang bị sách, báo, tạp chí chuyên 
ngành ngân hàng, máy tính truy cập internet cho khách hàng sử dụng 
miễn phí trong thời gian chờ đợi. Bố trí bàn tư vấn khách hàng có 
nhân viên hướng dẫn. 

- Rà soát lại các quy trình thủ tục, các thao tác trong quá 
trình cung ứng sản phẩm dịch vụ, loại bỏ những thủ tục không cần 
thiết, những quy trình không hiệu quả gây khó khăn và gây mất thời 
gian cho khách hàng. 

- Chuẩn hóa quy trình thủ tục, đảm bảo thống nhất quy trình 
giữa các bộ phận, các chi nhánh trực thuộc Khắc phục tình trạng 
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cùng một khách hàng, cùng một sản phẩm mỗi nhân viên trong ngân 
hàng hay tại các chi nhánh khác nhau lại yêu cầu thủ tục hồ sơ khác 
nhau gây khó hiểu cho khách hàng, làm mất uy tín của ngân hàng. 

- Thực hiện tốt các hợp đồng và cam kết với khách hàng và 
đồng bộ trong triển khai toàn chi nhánh cũng như sự phối kết hợp 
của cả hệ thống trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ. 
3.2.3. Tăng cường bán chéo dịch vụ và phục vụ trọn gói 

Một số gói sản phẩm mà các ngân hàng cần quan tâm là:  
- Dịch vụ tài khoản cá nhân trọn gói: Tài khoản cá nhân kết 

hợp với phát hành thẻ, thanh toán hóa đơn dịch vụ, chuyển tiền tiết 
kiệm tự động (tự động chuyển qua tài khoản tiền gởi tiết kiệm khi 
vượt mức số dư nhất định) và được cấp hạn mức thấu chi khi có nhu 
cầu chi tiêu vượt số dư hiện có…  

- Dịch vụ tài khoản doanh nghiệp trọn gói: quản lý tiền gửi, 
thanh toán lương lương giúp các doanh nghiệp, thu hộ tiền bán hàng, 
chuyển tiền, thanh toán thay cho khách hàng, thực hiện nghiệp vụ 
ngân quỹ, nghiệp vụ hối đoái... Trong vai trò hỗ trợ vốn cho doanh 
nghiệp, các ngân hàng cung cấp sản phẩm thấu chi, cho vay vốn lưu 
động, cho vay đầu tư, cho vay đồng tài trợ, cho vay theo ủy thác...  

- Bán chéo sản phẩm ngân hàng thông qua các hoạt động 
liên kết: Liên kết để bán chéo sản phẩm ngân hàng là sự phối kết hợp 
giữa ngân hàng với ít nhất một đối tác để hỗ trợ nhau trong việc phân 
phối sản phẩm. Bán chéo sản phẩm ngân hàng với các công ty,các 
tập đoàn bảo hiểm. Bán chéo sản phẩm giữa ngân hàng với các công 
ty cung ứng dịch vụ: dịch vụ điện, nước, truyền hình, dịch vụ viễn 
thông... 
3.2.4. Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động thanh 
toán 
  Để phòng ngừa và hạn chế rủi ro này, giải pháp mà Ngân 
hàng nên hướng đến là:  
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  - Xây dựng được đầy đủ các quy trình, quy chế đảm bảo 
minh bạch và tránh chồng chéo.  
  - Tăng cường đào tạo, huấn luyện cán bộ, đặc biệt liên quan 
đến đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng tác nghiệp. 
  - Tăng cường cán bộ có đủ tiêu chuẩn tham gia công tác hậu 
kiểm, kiểm tra kiểm soát. Thực hiện kiểm soát chéo trong tất cả các 
giao dịch của ngân hàng. 
  - Thường xuyên rà soát lại các qui trình, qui định nội bộ 
trong chi nhánh để hoàn thiện, bổ sung, nâng cấp và tránh sơ hở dễ bị 
lợi dụng. 
 - Sử dụng các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ phù hợp để 
phòng ngừa cho tất cả các chủ thể tham gia vào quá trình phát hành, 
sử dụng và thanh toán thẻ. Phối hợp giữa các ngân hàng trong trao 
đổi, xử lý thông tin về thẻ.  
3.2.5. Triển khai và phối hợp thực hiện đồng bộ các chính sách 

a. Chính sách khách hàng 
b. Chính sách phí dịch vụ  
c. Chính sách phát triển dịch vụ 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.  
3.3.1. Đối với chính phủ 
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 
3.3.3. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ 

thanh toán trong nước tại Agribank Đà Nẵng ở chương 2 và dựa trên 
định hướng phát triển dịch vụ thanh toán trong nước của Ngân hàng 
nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, luân văn đã đưa ra 
những giải pháp cụ thể để phát triển dịch vụ dịch vụ thanh toán trong 
nước tại Agribank Đà Nẵng trong thời gian tới. Giải pháp tập trung 
chủ yếu vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nền tảng 
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khách hàng, công tác marketting, chính sách khách hàng. Bên cạnh 
đó luân văn cũng đã nêu ra một số kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ 
thanh toán qua Ngân hàng đối với chính phủ, đối với NHNN, đối với 
Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam. 

KẾT LUẬN 
Thanh toán giữ vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế 

thị trường. Đứng trên góc độ ngành ngân hàng, nó đang dần chiếm một vị 
trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Thông qua phát 
triển dịch vụ thanh toán, các ngân hàng đáp ứng được nhu cầu thanh toán 
của xã hội và xác lập được vị thế của mình trên thị trường. 

Agribank là Ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam. 
Do đó Agribank Đà Nẵng đã nắm bắt được xu thế đổi mới lĩnh vực 
tài chính của đất nước và đã có những đóng góp to lớn trong hoạt 
động tài chính ngân hàng tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Chi nhánh 
đã nhận thấy vai trò và vị trí tất yếu của hoạt động thanh toán trong 
nước đối với một ngân hàng thương mại. 
  Với mong muốn góp phần đẩy mạnh dịch vụ thanh toán 
trong nước tại Agribank Đà Nẵng, tạo được lợi thế cạnh tranh và 
điểm khác biệt trong dịch vụ của ngân hàng trên địa bàn, nhằm đáp 
ứng sự thỏa mãn tối đa cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của ngân 
hàng. Qua nghiên cứu và phân tích đề tài cho thấy được những vấn 
đề sau:   
  Thư nhất, hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về dịch vụ 
thanh toán trong nước của Ngân hàng thương mại. 

Thứ hai, phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ thanh toán 
trong nước tại Agribank Đà Nẵng cho thấy: Agribank hiện đại hóa 
ngân hàng cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo điều 
kiện cho các dịch vụ thanh toán hiện đại phát triển nhanh chóng và 
an toàn đáp ứng được xu thế phát triển của xã hội và nhu cầu của 
khách hàng hàng. Tuy nhiên, một số sản phẩm của chi nhánh đưa ra 
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vẫn chưa thu hút được lượng khách hàng, chưa tương xứng với vị thế 
của mình; Công tác marketing tuyên truyền quảng cáo, tư vấn chăm 
sóc khách hàng của chi nhánh vẫn chưa được xem trọng, do đó rất 
nhiều khách hàng vẫn chưa biết đến các sản phẩm dịch vụ hiện đại 
và chưa thu hút khách hàng sử dụng; Thu dịch vụ thanh toán trong 
nước tăng tưởng đều qua các năm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ 
trong tổng thu dịch vụ qua ngân hàng. 
  Thứ ba, xuất phát từ những hạn chế, đề tài đưa ra các giải 
pháp về cả con người, cơ sở hạ tầng kỹ thuật lẫn chính sách phát 
triển của ngân hàng nhằm đẩy mạnh thanh toán trong nước vừa mang 
tính phương pháp luận, vừa có tính thực tiễn nhằm phát triển thị 
phần, mở rộng khách hàng, tăng thu dịch vụ và thỏa mãn tốt hơn nhu 
cầu khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng trên địa bàn. 

Với những giải pháp đã trình bày luận văn, tác giả hy vọng 
sẽ đóng góp một phần nhỏ nhằm nâng cao hiệu quả phát triển dịch 
vụ thanh toán trong nước tại Agribank Đà Nẵng trong thời gian tới; 
đồng thời góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cho hoạt động 
kinh doanh dịch ngân hàng định hướng vào khách hàng của 
Agribank Đà Nẵng nới riêng và Agribank Việt Nam nói chung.  

Do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm, kiến thức nên đề tài 
không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, tác giả mong nhận được 
sự đóng góp của người đọc. 

Tác giả xin chân thành cảm ơn đến Quí Thầy, Cô đã tạo điều 
kiện hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ trong quá trình học tập và nghiên 
cứu. Đặc biệt Thầy giáo hướng dẫn PGS. TS Lâm Chí Dũng đã tận 
tình hướng dẫn trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành luận văn 
này. 


