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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 
Ngân hàng với vai trò là trung gian tài chính, luân chuyển và điều 

phối nguồn vốn phục vụ cho quá trình phát triển nền kinh tế. Để làm tốt 
điều này đòi hỏi ngân hàng phải đáp ứng nhu cầu thanh toán của  khách 
hàng. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế 
đất nước, thành phố Đà Nẵng đã thông qua quyết định thống nhất quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố đến năm 2020 
với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm tài chính - ngân 
hàng của khu vực và cả nước.  Ngoài việc mạng lưới phủ khắp nơi, 
các ngân hàng cần quan tâm đến phát triển đa dạng các sản phẩm dịch 
vụ, tìm kiếm những sản phẩm thanh toán tiện ích nhất phục vụ khách 
hàng. Là một chi nhánh của hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (VCB Đà Nẵng) cũng đã triển khai một 
số dịch vụ thanh toán trong nước, dịch vụ ngân hàng bán lẻ và cũng đã 
đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, nhìn chung VCB Đà 
Nẵng vẫn chưa có một giải pháp đồng bộ để thực hiện chiến lược thanh 
toán trong nước một cách hữu hiệu dẫn đến những kết quả chưa xứng 
với tiềm năng của mình. Vì vậy, việc tìm ra một số giải pháp đề xuất 
nhằm phát triển dịch vụ thanh toán trong nước là một trong những vấn 
đề cấp thiết hiện nay của các ngân hàng. Trong quá trình làm việc tại 
VCB Đà Nẵng, nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề, tác giả đã tiến 
hành nghiên cứu đề tài “Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi 
nhánh Đà Nẵng ” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Tổng hợp, hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận về hoạt động 

dịch vụ thanh toán trong nước qua Ngân hàng thương mại. 
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 - Đánh giá, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ TTTN tại 
VCB Đà Nẵng, qua đó rút ra những nhận định về thành tựu đạt được, 
những hạn chế cần khắc phục để phát triển dịch vụ TTTN. 
 - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thanh toán 
trong nước tại VCB Đà Nẵng trong thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận có liên quan về 
chủ đề phát triển dịch vụ TTTN của NHTM và hoạt động thực tiễn phát 
triển dịch vụ thanh toán trong nước tại VCB Đà Nẵng. 
 - Phạm vi nghiên cứu: 
  + Về nội dung: Dịch vụ thanh toán trong nước của VCB Đà 
Nẵng, không nghiên cứu về dịch vụ thanh toán quốc tế.  
   + Về phạm vi đánh giá, phân tích thực trạng: năm 2010 -  2012. 

4. Phương pháp nghiên cứu  
 Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phân 
tích, phương pháp hệ thống hóa, phương pháp thống kê. 
 Dữ  liệu phục vụ cho nghiên cứu phân tích đánh giá bao gồm các 
báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của VCB Đà Nẵng.  

5. Bố cục đề tài  
Ngoài phần mục lục, danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt, các 

bảng số liệu, hình vẽ, danh mục tài liệu tham khảo, mở đầu và kết luận, 
luận văn gồm ba chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển DVTTTN qua Ngân hàng 
Chương 2: Thực trạng hoạt động DVTTTN tại VCB Đà Nẵng 
Chương 3: Những giải pháp phát triển DVTTTN tại VCB ĐN 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ  

THANH TOÁN TRONG NƯỚC QUA NGÂN HÀNG 
1.1. TỔNG QUAN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG 
  1.1.1. Khái quát về dịch vụ ngân hàng 

Dịch vụ NH được hiểu là các nghiệp vụ NH về vốn, tiền tệ, thanh 
toán,… mà NH cung cấp cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu kinh 
doanh, sinh lời, sinh hoạt cuộc sống, cất trữ tài sản,… và NH thu chênh 
lệch lãi suất, tỷ giá, hay phí thông qua dịch vụ đó.  
 Để một dịch vụ NH đến tay khách hàng cần thiết phải có một 
thực thể gọi là “hệ thống dịch vụ thanh toán ngân hàng”. Các yếu tố cơ 
bản của hệ thống này bao gồm: khách hàng, cơ sở vật chất kỹ thuật của 
ngân hàng, giao dịch viên, các sản phẩm dịch vụ và hệ thống tổ chức 
nội bộ của ngân hàng đó; và được biểu diễn dạng hình dưới đây: 
 
 
 

 
 

Hình 1.1: Các yếu tố của hệ thống dịch vụ  thanh toán ngân hàng 
1.1.2. Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng 

 a.  Khái niệm 
 Thanh toán qua NH là các giao dịch thanh toán giữa người trả và 
người hưởng qua NH, ngân hàng đóng vai trò trung gian thanh toán.  
 b. Phân loại dịch vụ thanh toán qua ngân hàng 

v Phân loại theo phạm vi  
 - Dịch vụ thanh toán quốc tế   

Hệ thống tổ chức nội bộ 

Cơ sở vật chất 

Giao dịch viên 

Khách hàng 

Dịch vụ thanh toán 
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 - Dịch vụ thanh toán trong nước (TTTN): dịch vụ mà giao dịch 
thanh toán được xác lập, thực hiện và kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam, 
trừ trường hợp có liên quan đến tài khoản mở tại nước ngoài hoặc có 
doanh nghiệp chế xuất tham gia. 

v Phân loại theo mối quan hệ với phương thức chi trả  
- Thanh toán dùng tiền mặt, Thanh toán không dùng tiền  
- Thanh toán hỗn hợp là kết hợp của hai loại thanh toán trên  
c. Tác dụng của thanh toán qua ngân hàng 
- Đối với nền kinh tế: Dịch vụ TTTN qua NH góp phần tích cực 

mang lại lợi ích chung cho nền kinh tế, cho khách hàng và ngân hàng  
góp phần chống tham nhũng, gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế. 

- Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng: Dịch vụ TTTN 
qua ngân hàng đem lại cho NH các khoản thu nhập lớn về phí dịch vụ.  

- Đối với khách hàng: Dịch vụ TTTN qua ngân hàng đảm bảo an 
toàn tài sản cho khách hàng, tốc độ thanh toán nhanh và tiết kiệm chi 
phí, thuận tiện trong giao dịch, phạm vi thanh toán rộng, được hưởng 
lãi từ số dư trên tài khoản tại ngân hàng. 

d. Các dịch vụ thanh toán trong nước qua ngân hàng 
Theo văn bản pháp lý Việt Nam hiện hành ngân hàng cung ứng 

các hình thức TTTN qua ngân hàng như sau: Thanh toán bằng Séc/Ủy 
nhiệm chi hoặc Lệnh chi/ Ủy nhiệm thu hoặc Nhờ thu/Thư tín dụng 
trong nước/Thẻ ngân hàng/ Thanh toán khác.  

v Thanh toán bằng Séc 
"Séc" là phương tiện thanh toán do người ký phát lập dưới hình 

thức chứng từ theo mẫu in sẵn, lệnh cho người thực hiện thanh toán trả 
không điều kiện một số tiền nhất định cho người thụ hưởng. 

v Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi/lệnh chi (chuyển khoản) 
Ủy nhiệm chi / lệnh chi  là hình thức thanh toán trong đó người trả 



5 
 
tiền nộp lệnh thanh toán theo mẫu bằng giấy hoặc chuyển lệnh bằng các 
hình thức khác, yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài 
khoản chi trả vô điều kiện một số tiền từ TK cho người được chỉ định. 

v Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu/nhờ thu 
Ủy nhiệm thu/ Nhờ thu là hình thức thanh toán theo thoả thuận từ 

trước giữa người mua, người bán và các trung gian thanh toán, người 
bán sau khi cung ứng hàng hoá, dịch vụ nộp ủy nhiệm thu/ nhờ thu 
cùng với chứng từ hàng hoá để nhờ ngân hàng thu hộ tiền ở người mua. 

v Thanh toán thư tín dụng trong nước  
Thư tín dụng là một văn bản cam kết có điều kiện được NH thiết 

lập theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ thanh toán. 
v Thanh toán bằng thẻ  thanh toán 
Thẻ thanh toán là “phương tiện thanh toán do tổ chức cung ứng 

dịch vụ thanh toán phát hành và cấp cho người sử dụng dịch vụ thanh 
toán để sử dụng theo hợp đồng ký kết giữa tổ chức cung ứng dịch vụ 
thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán”. 

v Thanh toán dựa trên nền tảng Ngân hàng điện tử 
- Internet banking;  SMS banking; Mobile banking; Thanh toán 

qua ví điện tử, tiền điện tử  
1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC 
(TTTN) QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.2.1. Quan niệm về phát triển dịch vụ TTTN  
 Phát triển DVTTTN là một quá trình bao gồm các nội dung:  

Tăng quy mô, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa, đổi mới cơ cấu cung 
ứng,  gia tăng thu nhập, gia tăng năng lực cạnh tranh.   

Những định hướng lớn về giải pháp bao gồm: Hoạch định và 
triển khai các chính sách Marketing; chính sách phát triển khách hàng 
hợp lý; nghiên cứu nhu cầu của khách hàng; nghiên cứu đổi mới cơ cấu 
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cung ứng dịch vụ theo đối tượng khách hàng; theo địa bàn; theo hình 
thức thanh toán;… Áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro.        
 1.2.2. Tiêu chí đánh giá kết quả phát triển DVTTTN của NH 
 a. Sự tăng trưởng về quy mô cung ứng dịch vụ TTTN 
 Doanh số thanh toán qua ngân hàng; số lượng khách hàng mở tài 
khoản giao dịch tại ngân hàng; số lượt khách hàng sử dụng dịch vụ. 
 Tăng trưởng quy mô được đánh giá qua mức tăng tuyệt đối và 
tốc độ tăng của các chỉ tiêu trên. 
 b. Mức độ tăng trưởng thu nhập từ cung ứng dịch vụ TTTN 
 Đánh giá qua tăng trưởng về doanh thu phí  
 c. Tăng trưởng về thị phần dịch vụ TTTN 
 Sự gia tăng năng lực cạnh tranh của ngân hàng.   
 d. Cơ cấu dịch vụ cung ứng 
 Cơ cấu dịch vụ thanh toán theo các thể thức/hình thức thanh 
toán; hoặc phân tích theo đối tượng khách hàng; hoặc phân tích theo 
trình độ ứng dụng công nghệ; theo chủng loại sản phẩm cung ứng… 
  
 e. Hoàn thiện chất lượng cung ứng dịch vụ  
 Phản ánh mức độ thỏa mãn của khách hàng về các DVTTTN mà 
ngân hàng cung cấp.  
  Đánh giá của chính NH, Đánh giá của KH thông qua khảo sát.  
 f. Hoạt động quản lý rủi ro thanh toán 
 Kiểm soát lệnh thanh toán qua ngân hàng nhằm bảo đảm an toàn 
tài sản, hạn chế các rủi ro gây thiệt hại cho cả khách hàng và ngân 
hàng.   
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển DVTTTN 
 a. Các nhân tố bên ngoài 

v Môi trường pháp lý 



7 
 
 Luật pháp tạo ra cơ sở pháp lý cho các hoạt động của ngân hàng  

v Môi trường chính trị - xã hội 
 Môi trường văn hóa là yếu tố quyết định đến tập quán sinh hoạt 
và thói quen sử dụng tiền của người dân.  

v Môi trường kinh tế 
Hoạt động của NHTM là cầu nối cho các hoạt động.   
v Môi trường cạnh tranh 
Các ngân hàng cũng phải không ngừng cải tiến về mọi mặt nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh 
b. Các nhân tố  bên trong 
v Đội ngũ cán bộ 
Tác phong làm việc, trình độ nghiệp vụ, khả năng  giao tiếp…  
v Quá trình hiện đại hóa ngân hàng  
Công nghệ hiện đại sẽ tạo ra sự thuận lợi hiện đại hóa ngân hàng  
v Chiến lược phát triển dịch vụ của ngân hàng 
Chiến lược phát triển dịch vụ của ngân hàng cần xác định vị trí 

hiện tại của mình trong hệ thống tài chính để thấy được điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội và thách thức đang chờ đợi mình.  

v Sự củng cố và mở rộng hoạt động về mặt địa lý của NHTM 
Mở rộng hoạt động của một ngân hàng đa năng.   
v Hoạt động marketing ngân hàng 
Ngân hàng cần chú trọng đến việc marketing  để phát triển dịch 

vụ thanh toán của mình.  
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2                                                                                    
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN  

TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG  

2.1.1. Sơ lược sự hình thành và phát triển 
a. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thành lập ngày 01/04/1963. 

Chính thức chuyển sang mô hình cổ phần ngày  02/06/2008 với tên gọi  
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Vietcombank hiện có  
13.637 cán bộ nhân viên, gần 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn 
phòng đại diện/Đơn vị thành viên trong và ngoài nước, hệ thống 
Autobank với số lượng hơn 1.700 ATM và 22.000 điểm chấp nhận 
thanh toán thẻ (POS) trên toàn quốc.  
 b. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà 
Nẵng (VCB Đà Nẵng) 

VCB Đà Nẵng được thành lập ngày 30/4/1975. Chính thức 
chuyển sang mô hình cổ phần ngày 02/6/2008 với tên gọi Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng. 

Đến nay VCB Đà Nẵng đã phát triển lớn mạnh về qui mô và chất 
lượng, cơ sở làm việc được hiện đại hóa và khang trang, nhân lực có độ 
tuổi bình quân trẻ, mạng lưới phòng giao dịch, hệ thống máy ATM và 
các POS phát triển rộng khắp tại các quận của thành phố Đà Nẵng. 
 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của VCB Đà Nẵng   

 a. Chức năng  
VCB Đà Nẵng cũng như các ngân hàng khác có chức năng kinh 

doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ của một NHTM. 



9 
 
  b. Nhiệm vụ 
 Thực hiện các nhiện vụ của một ngân hàng thương mại 
 2.1.3. Tình hình cơ bản trong HĐKD của VCB Đà Nẵng 

a. Về tình hình huy động vốn 
      Trong cơ cấu nguồn vốn thì vốn huy động có vai trò quan trọng 
nhất, quyết định tính chủ động trong kinh doanh của một ngân hàng. 
Tại VCB Đà Nẵng, những năm gần đây đã thay đổi tích cực trong công 
tác huy động vốn đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt.  

Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn VCB ĐN giai đoạn 2010-2012 
      Đơn vị : Tỷ đồng, ngàn USD 

Tỷ lệ % 
CHỈ TIÊU 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 2011/ 

2010 
2012/ 
2011 

1. Huy động vốn VND 1.879 2.065 3.105 109,90 150,3 
   + TCKT 936 898 1.481 95,92 164,9 
   + Cá nhân 943 1.167 1.623 123,78 139,0 
2. Huy động vốn Ngoại tệ 49.763 44.583 36.417 89,59 81,6 
   + TCKT 28.228 24.867 16.465 88,09 66,2 
   + Cá nhân 21.535 19.716 19.952 91,55 101,2 
3. Huy động vốn quy VND 2.821 2.994 3.864 106,12 129,0 
   + TCKT 1.470 1.416 1.824 96,28 128,8 
   + Cá nhân 1.350 1.578 2.039 116,82 129,2 
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm VCB ĐN) 

b.Về tình hình cho vay 
Dư nợ cho vay chủ yếu là cho vay bán buôn, cho vay tài trợ xuất 

nhập khẩu, cho vay theo dự án… Các giải pháp tín dụng được điều 
hành linh hoạt theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt 
động của Tổ chức tín dụng, cơ cấu tín dụng chuyển hướng tích cực phù 
hợp với chủ trương chống đô la hóa và tập trung vốn vào hoạt động sản 
xuất - kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. 
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Dư nợ tín dụng quy VND đến 31/12/2011 đạt 2.960,5 tỷ đồng 
tăng 34,9% so dư nợ 31/12/2010, chiếm 6,12% thị phần tín dụng trên 
địa bàn, tỷ lệ nợ xấu năm 2011 là 1,77% trên tổng dư nợ, giảm so với tỷ 
lệ nợ xấu năm 2010. Đến 31/12/2012 dư nợ tín dụng quy VND đạt 
3.497,7 tỷ đồng tăng 18,1% so dư nợ 31/12/2011, tỷ lệ nợ xấu năm 
2012 là 0,82% trên tổng dư nợ, giảm so với tỷ lệ nợ xấu năm 2011. 
Bảng 2.2: Tình hình cho vay tại VCB Đà Nẵng giai đoạn 2010-2012 

     Đơn vị : Tỷ đồng, ngàn USD 
Tỷ lệ % 

CHỈ TIÊU 
Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 2011/ 

2010 
2012/ 
2011 

1. Cho vay ngắn hạn 1.384 1.389 1.826 100,3 131,4 
- Cho vay NH VND 1.093 842 1.184 77.0 140,6 
- Cho vay NH ngoại tệ 15.351 26.270 30.835 171,1 117,3 

2. Cho vay trung dài hạn 810 1.570 1.671 193,7 106,3 
- Cho vay TDH VND 459 961 1.099 209,1 114,4 
- Cho vay TDH ngoại tệ 18.557 29.282 27.441 157,8 93,7 

3. Cho vay quy VND 2.195 2.960 3.497 134,8 118,1 
- Cho vay VND 1.552 1.803 2.283 116,1 126,6 
- Cho vay ngoại tệ 33.908 55.553 58.276 163,8 104,9 

    (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm VCB ĐN) 
c. Những hoạt động dịch vụ 

 Ngoài dịch vụ huy động vốn và tín dụng còn các dịch vụ thanh 
toán trong nước, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, 
ngân quỹ, thẻ, dịch vụ kiều hối, Moneygram … 
 Ngày nay, người dân đang dần thay đổi tập quán tiêu dùng bằng 
tiền mặt để chuyển sang thanh toán phi tiền mặt, do đó số lượng các tài 
khoản tiền gửi cá nhân đã tăng nhanh chóng trong các năm qua. 
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Bảng 2.3: Kết quả hoạt động DV chủ yếu VCB ĐN giai đoạn 2010-2012 
% Tỷ lệ 

CHỈ TIÊU Năm  
2010 

Năm 
 2011 

Năm 
2012 2011/ 

2010 
2012/ 
2011 

1. Chuyển tiền trong nước 
(tỷ đồng)  81.438 146.180 226.702 179,4 155,0 

2. Kim ngạch thanh toán 
XNK (ngàn USD) 309.389 414.290 457.567 133,9 110,4 

3. Dịch vụ kiều hối, 
Moneygram (ngàn USD) 22.427 21.289 21.600 94,9 101,4 

4. Doanh số mua/bán ngoại 
tệ (ngàn USD)  

195.956 258.269 294.700 131,8 114,1 

5. Doanh số thanh toán thẻ 
tín dụng quốc tế (ngàn USD) 20,8 30,8 43,7 148,1 141,9 

6. Doanh số thanh toán thẻ tín 
dụng do VCB Đà Nẵng phát 
hành (tỷ đồng) 

238,8 285,2 226,9 119,4 79,5 

7. Số lượng thẻ ATM phát 
hành  27.639 30.757 28.667 111,3 93,2 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm VCB ĐN) 
d. Kết quả kinh doanh 

Bảng 2.4: Kết quả kinh doanh của VCB ĐN giai đoạn 2010-2012 
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

% Tỷ lệ 
CHỈ TIÊU Năm 

2010 
Năm 
2011 

Năm 
2012 2011/ 

2010 
2012/ 
2011 

 1. Tổng thu nhập  301,52 455,89 504,24 151,19 110,61 
 2. Tổng chi phí  209,44 316,67 338,42 151,20 106,87 
 3. Chênh lệch thu chi  92,08 139,21 165,82 151,18 119,11 
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm VCB ĐN) 

VCB Đà Nẵng vẫn luôn là một trong những ngân hàng lớn 
trên địa bàn, phát triển theo hướng đa năng hóa, uy tín trong kinh 
doanh, được khách hàng tin tưởng lựa chọn, kết quả hoạt động kinh 
doanh qua các năm không ngừng tăng trưởng.  
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2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN 
TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Tổng quan về dịch vụ TTTN tại VCB Đà Nẵng 
 a. Cơ sở pháp lý  
 - Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Các tổ chức tín dụng  
 - Nghị định/ Quyết định ...  
 Các văn bản đã đặt một nền tảng pháp lý ban đầu cho hoạt động 
mở và sử dụng tài khoản thanh toán thông qua hình thức cung ứng và 
sử dụng dịch vụ thanh toán giữa Ngân hàng với khách hàng.  
 b. Cơ sở hạ tầng công nghệ 
 Vietcombank có lợi thế rõ nét trong việc ứng dụng công nghệ 
tiên tiến vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng, phát triển các sản 
phẩm, dịch vụ điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao.  
 c. Các sản phẩm DVTTTN đã triển khai tại VCB Đà Nẵng 
 VCB Đà Nẵng đã triển khai thực hiện cung cấp các phương thức 
thanh toán không dùng tiền mặt như Séc, thanh toán ủy nhiệm chi/lệnh 
chi, thanh toán ủy nhiệm thu... được gọi là dịch vụ thanh toán truyền 
thống. Ngoài ra, chi nhánh đẩy mạnh việc cung ứng các dịch vụ thanh 
toán dựa trên nền tảng ngân hàng hiện đại …  

2.2.2. Các biện pháp ngân hàng đã triển khai trong thời gian 
qua nhằm phát triển dịch vụ TTTN  

 a. Các biện pháp VCB Việt Nam đã triển khai cho toàn hệ thống 
- Đầu tư phát triển mạnh cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. 
- Tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng 
- Hoàn thành dự án thanh toán điện tử.  
b. Các biện pháp VCB Đà Nẵng đã triển khai 
Đội ngũ nhân viên ngân hàng nhiều kinh nghiệm cùng với sự 
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đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng; Đẩy mạnh quảng bá dịch vụ thanh 
toán; Xây dựng cơ chế tính phí dịch vụ thanh toán hợp lý…  

2.2.3. Phân tích kết quả phát triển DVTTTN tại VCB Đà Nẵng 
a. Tăng trưởng về quy mô dịch vụ TTTN 

Bảng 2.5: Quy mô theo loại hình dịch vụ thanh toán tại VCB ĐN         
giai đoạn  2010 - 2012 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 
% Tỷ lệ 

CHỈ TIÊU Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 2011/ 

2010 
2012/ 
2011 

1. Thanh toán Séc  
Trong đó: Tổng số món 
               Tổng doanh số 

 
43 

0,37 

 
37 

0,38 

 
39 

0,42 

 
86,0 

102,7 

 
105,4 
110,5 

2.Thanh toán ủy nhiệm 
chi/lệnh chi 
Trong đó:  Tổng số món 
               Tổng doanh số 

 
 

322.876 
76.544 

 
 

983.663 
138.749 

 
 

1.706.540 
215.476 

 
 

304,6 
181,2 

 
 

173,4 
155,3 

3.Thanh toán ủy nhiệm 
thu/lệnh thu 
Trong đó:  Tổng số món 
               Tổng doanh số 

 
 

4.670 
1,7 

 
 

6.211 
2,5 

 
 

10.881 
4,3 

 
 

132,9 
143,9 

 
 

175,1 
169,4 

4.Thanh toán  qua Thẻ  
Trong đó :  Tổng số món 
               Tổng doanh số 

 
113.364 
2.337,6 

 
173.402 

3.016 

 
286.766 
3.410,6 

 
152,9 
129,0 

 
165,3 
113,0 

5.Thanh toán khác  
Trong đó:  Tổng số món 
               Tổng doanh số 

 
62.527 

2.721 

 
156.653 

4.582 

 
201.287 

8.120 

 
250,5 
168,4 

 
128,5 
177,2 

6 Tổng Thanh toán  
Trong đó:  Tổng số món 
               Tổng doanh số 

 
503.437 

81.438 

 
1.322.966 

146.180 

 
2.205.513 

226.702 

 
262,8 
179,5 

 
166,7 
155,0 

(Nguồn: Phòng Kế toán -  VCB Đà Nẵng) 
Doanh số, số lượt TTTN tại VCB Đà Nẵng từ 2010 – 2012 có 

sự tăng trưởng rõ rệt năm sau cao hơn năm trước.  
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 Doanh số TTTN năm 2011 tăng 79,5% so với năm 2010, sang 
năm 2012 tốc độ tăng trưởng về doanh số TTTN có phần giảm xuống 
chỉ tăng 55,0% so với năm 2011. Tăng trưởng mạnh nhất là dịch vụ 
thanh toán khác gồm thanh toán lương tự động, internet, mobi, PC, hóa 
đơn. Hình thức TTTN chiếm đa số là thanh toán Ủy nhiệm Chi/lệnh chi 
vì đây là một hình thức thanh toán đơn giản, thuận tiện và do thói quen 
sử dụng của khách hàng.  

b. Mức tăng trưởng về thu nhập từ dịch vụ TTTN 
VCB Đà Nẵng là một trong những ngân hàng tiên phong trong hệ 

thống thực hiện dịch vụ thanh toán hóa đơn online qua ngân hàng. Với 
những nỗ lực trong hoạt động dịch vụ thanh toán, đã góp phần tăng 
nguồn thu phí cho chi nhánh. 

Bảng 2.6: Thu dịch vụ tại VCB Đà Nẵng giai đoạn 2010-2012 
                            Đơn vị tính: Tỷ  đồng, % 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 
CHỈ TIÊU Số tiền         Tỷ trọng  Số tiền    Tỷ 

trọng  Số tiền  Tỷ 
trọng  

 Thu nhập 301,3    100 455,8    100 504,2   100  
-Thu lãi cho vay 206,0 68,4 347,3 76,2 373,5 74,1 
-Thu phí dịch vụ   87,2 28,9 105,7 23,2 125,7 24,9 
Trong đó: 
Thu dịch vụ TTTN 24,0  7,9  27,3       6,0 33,6  6,6 

-Thu khác   8,1  2,7  2,8 0,6 5,0 1,0 
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm VCB ĐN) 

Dịch vụ thẻ mang lại nguồn thu: phí phát hành và phí thanh toán.  
c. Tăng trưởng về thị phần dịch vụ TTTN 
Agribank Đà Nẵng đứng thứ 1, VCB Đà Nẵng đứng thứ 2 và tiếp 

đến là Viettinbank Đà Nẵng...  
d. Cơ cấu cung ứng dịch vụ 
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v Theo hình thức thanh toán 
Bảng 2.7: Tỷ trọng doanh số TTTN theo hình thức thanh toán 

Tỷ trọng doanh số thanh toán (%) 
Hình thức thanh toán 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

1. Séc chuyển khoản và bảo chi 0,00 0,00 0,00 
2. Ủy nhiệm chi/ lệnh chi 93,79 94,81 94,92 
3. Ủy nhiệm thu/nhờ thu 0,00 0,00 0,00 
4. Thẻ thanh toán 2,86 2,06 1,50 
5. Dịch vụ thanh toán  khác 3,35 3,13 3,58 
Tổng số 100 100 100 

 Tỷ trọng doanh số thanh toán Uỷ nhiệm chi/lệnh chi rất lớn đều ở 
mức trên 93%  trên tổng một số doanh số TTTN tại VCB Đà Nẵng. 
Hình thức thanh toán qua Séc hầu như không phát triển qua các năm. 
Tỷ trọng doanh số thanh toán qua Séc trên tổng doanh số TTTN tại 
VCB Đà Nẵng chiếm chưa đến 0.01%. Các dịch vụ thanh toán hiện đại 
như Thanh toán thẻ, thanh toán dựa trên nền tảng NH điện tử khác cũng 
có tỷ trọng khá khiếm tốn qua các năm khoản 3%. Mặc dù, trong giai 
đoạn 2010-2012 VCB Đà Nẵng đã đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thẻ, 
triển khai nhiều sản phẩm thanh toán như: Thanh toán Hoá đơn điện, 
thanh toán lương tự động,... nhưng kết quả các dịch vụ thanh toán này 
vẫn phát triển rất hạn chế. Các dịch vụ thanh toán này chưa thật sự phát 
triển so với tiềm năng hiện có mặc dù dịch vụ có nhiều tiện ích.  

v Theo đối tượng khách hàng 
Về cơ cấu khách hàng, các hình thức thanh toán truyền thống chủ 

yếu là khách hàng doanh nghiệp. Khách hàng cá nhân sử dụng hình 
thức thanh toán bằng thẻ với tỷ trọng cao. Nhìn chung, xét về cơ cấu 
khách hàng, ngân hàng cần đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển các khách 
hàng cá nhân.  
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Bảng 2.8: Tỷ trọng doanh số TTTN theo đối tượng khách hàng 
Doanh số thanh toán (tỷ đồng) Tỷ trọng  (%) 

Đối tượng  
thanh toán Năm  

2010 
Năm  
2011 

Năm  
2012 

Năm  
2010 

Năm 
 2011 

Năm  
2012 

1. Khách hàng   
doanh nghiệp 

64.779 116.904 183.602 79,55 79,97 80,98 

2. Khách hàng cá 
nhân 

16.659 29.276 43.100 20,45 20,03 19.02 

Tổng số 81.438 146.180 226.702 100 100 100 

 e. Đánh giá chất lượng dịch vụ TTTN 
v Đánh giá của ngân hàng 
Còn một số hạn chế như lỗi mạng ATM, POS, hệ thống lỗi ngắt 

kết nối vẫn thường xuyên xảy ra; lỗi do quá tải đường truyền kết nối với 
nhà cung cấp, trục trặc của một số giao dịch thanh toán online, một số sai 
sót trong thanh toán tại quầy...  

v Đánh giá qua khảo sát khách hàng   
Qua kết quả khảo sát cho thấy tại VCB Đà Nẵng dịch vụ thanh toán 

bằng hình thức Ủy nhiệm chi được đánh giá tốt nhất,  dịch vụ thanh toán 
hóa đơn kém về chất lượng, còn nhiều khách hàng phàn nàn về dịch vụ. Cơ 
sở vật chất tại một số phòng giao dịch cũng chưa nhận được sự đồng ý cao 
của khách hàng, vị trí để xe cho khách còn thiếu chưa đảm bảo... 

f. Phân tích một số hình thức thanh toán  
v Thanh toán bằng Séc 
v Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi/lệnh chi (chuyển khoản) 
v Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu/nhờ thu 
v Dịch vụ thanh toán thẻ 
v Các dịch vụ thanh toán khác 
g. Phân tích một số rủi ro trong thanh toán 
Khi các loại hình dịch vụ thanh toán ngày một phát triển bên 
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cạnh việc mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng đồng thời nó cũng 
mang lại nhiều cơ hội cho bọn tội phạm gây án.  
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH 
VỤ TTTN TẠI VCB ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Thành tựu  
 - Quy mô khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trong nước 

không ngừng tăng lên.  
- Các phòng giao dịch được mở mới, rộng khắp, cơ sở hạ tầng 

tương đối khang trang.  
- Hệ thống các POS ngày càng được mở rộng ở khắp  
- Dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển 
- Doanh số nguồn thu DVTTTN có sự tăng trưởng.  
2.3.2. Hạn chế 
a. Về công tác quản trị điều hành 
- Thiếu các cơ chế, chính sách đồng bộ  
- Chưa có báo cáo tổng hợp dịch vụ thanh toán 
- Thiếu chú trọng vào chính sách phát triển dịch vụ thanh toán. 
b. Về công tác phát triển dịch vụ, đặc biệt là các DVTTTN hiện đại 
- Hoạt động TTTN chỉ tập trung phục vụ cho đối tượng khách 

hàng là doanh nghiệp chưa phát triển mạnh khách hàng thể nhân. 
- Việc phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán còn phụ thuộc 

nhiều về yếu tố công nghệ và các đối tác nên thời gian nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới thường kéo dài, làm giảm hiệu quả và khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm. 

- Nhiều sản phẩm dịch vụ được nghiên cứu phát triển nhưng 
chưa tính đến hiệu quả thực sự thu được của sản phẩm.  

- 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 
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hàng để có chính sách phù hợp nhằm phát triển dịch vụ. 

c. Về thu nhập của dịch vụ thanh toán trong nước 
- Thu dịch vụ thanh toán nguồn thu chủ yếu trong tổng thu dịch 

vụ là thu từ các hình thức thanh toán tại quầy. Các dịch vụ thanh toán 
mới phần lớn là miễn giảm phí, công nghệ chưa thu hút được khách 
hàng tham gia.  

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên 
- Nhiều người dân vẫn chỉ biết đến ngân hàng đơn thuần như một 

nơi nhận tiền gửi và cho vay mà chưa biết đến các chức năng khác.  
- VCB Đà Nẵng chưa xây dựng được một kế hoạch riêng cho phát 

triển DVTTTN, chưa xây dựng được hệ thống đánh giá khách hàng.   
- Phần mềm thường xuyên gặp lỗi hệ thống.  
- Hình thức quảng cáo, tiếp thị còn rất nghèo nàn.  
- Chất lượng đường truyền đôi khi gặp lỗi. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 

CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN 

 TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN 
TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM 

- Mục tiêu chung toàn hệ thống Vietcombank đến năm 2020  
-  Xây dựng Vietcombank  thành Tập đoàn tài chính đa năng 
 - Đứng  Top 5 các ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2015 
 -  Năm 2015, Vietcombank trở thành một "ngân hàng thân thiện" 
- Hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng 
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+ Hiện đại hóa tất cả các nghiệp vụ ngân hàng 
+ Đa dạng hóa các loại hình phục vụ  
+ Tăng cường, hỗ trợ cho công tác quản lý và điều hành  
+ Đảm bảo tính bảo mật và an toàn trong kinh doanh. 
- Mở rộng số lượng, đối tượng khách hàng  
Kênh phân phối hiện nay là một trong những yếu tố quyết định 

đến việc tiếp cận và cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.  
* Về ưu điểm: 
* Về nhược điểm: 

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TTTN TẠI VCB ĐÀ NẴNG 
3.2.1. Triển khai chính sách phát triển khách hàng 
- Ngân hàng đưa ra chính sách tặng thưởng cho những người 

giới thiệu được khách hàng mới, bằng nhiều hình thức khác nhau.  
- Thực hiện việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ qua về cả chiều 

rộng, chiều dài lẫn chiều sâu. 
- VCB Đà Nẵng cần thiết củng cố và hoàn thiện chính sách khách 

hàng để từng bước chiếm lĩnh thị trường và mở rộng thị phần.  
3.2.2. Tăng cường các hoạt động xúc tiến Marketing 
- Phải có giải pháp chiến lược tiếp thị quảng bá hiệu quả để đưa 

khách hàng đến với ngân hàng hoặc đưa sản phẩm dịch vụ thanh toán 
đến tận khách hàng  

- Cần chú ý đến công tác khuyến mãi.  
3.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ TTTN 
Môi trường công nghệ và hạ tầng viễn thông sẽ quyết định rất nhiều 

đến chất lượng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng thể hiện qua tốc độ xử lý 
giao dịch, tính an toàn, bảo mật, tính đa kênh trong phân phối sản phẩm. 

Chú trọng, đẩy mạnh bán chéo các gói sản phẩm từ đó khai thác 
các dịch vụ thanh toán đi kèm.  
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Qua kết quả khảo sát vẫn còn một số khách hàng không đồng ý về 
cơ sở vật chất quầy giao dịch, về một số dịch vụ như Thanh toán hóa đơn 
tiền điện, POS, về thái độ phục vụ ... 

- Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của từng điểm giao 
dịch để kịp thời có sự điều chỉnh cho phù hợp.  

- Thường xuyên khảo sát phí dịch vụ thanh toán của các ngân 
hàng khác trên cùng địa bàn để xây dựng chính sách phí dịch vụ thanh 
toán cho từng đối tượng khách hàng.  

- Bảo mật thông tin khách hàng 
Để chất lượng dịch vụ thanh toán đạt mức hoàn hảo thì VCB Đà 

Nẵng phải có những giải pháp sau: 
 - VCB Đà Nẵng liên tục cử cán bộ đi khảo sát, học tập...   
 - Rà soát lại các quy trình thủ tục của tất cả các mặt nghiệp vụ 

TTTN, các thao tác trong quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ, loại bỏ 
những thủ tục không cần thiết ...  

3.2.4. Hoàn thiện hoạt động quản trị điều hành  
- Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo phục vụ cho quản trị điều 

hành theo dõi và đánh giá khách hàng sử dụng DVTTTN. 
- Cần chú trọng vào chính sách phát triển dịch vụ thanh toán, để 

tạo ra được bước đột phá mới. 
- Đưa ra cơ chế giao các chỉ tiêu dịch vụ đến từng bộ phận, quy 

chế khen thưởng sẽ trở thành động lực để các bộ phận không những 
hoàn thành mà còn hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu được giao.  

3.2.5. Tiếp tục phát triển mạng lưới và cơ sở hạ tầng phục vụ 
dịch vụ TTTN 

Về mở rộng mạng lưới, như phát triển thêm các phòng giao dịch 
tại  địa bàn các quận chưa có phòng giao dịch hoặc tại các tuyến phố 
tập trung nhiều dân cư hay các trung tâm thương mại lớn.  
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Về đa dạng hóa kênh phân phối, phương tiện giúp khách hàng 
tiếp cận và sử dụng dịch vụ của ngân hàng thông qua thiết bị điện thoại, 
internet, điện thoại di động kênh này sẽ đáp ứng được yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin chung như tỷ giá, biểu phí, lãi suất, các 
thông tin tài khoản cá nhân như số dư, liệt kê giao dịch, tham gia thanh 
toán hóa đơn, chuyển tiền.  

VCB Đà Nẵng trang bị thêm máy ATM, phát triển POS  
Chọn lựa hệ thống công nghệ hiện đại thế hệ mới, đáp ứng được 

các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế để thực hiện quản lý điều 
hành và kinh doanh.  

3.2.6. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro    
Trong quá trình phát triển DVTTTN, vẫn có khả năng xuất 

hiện các rủi ro từ dịch vụ thanh toán, rủi ro thanh toán cho các đối 
tượng thuộc danh sách rửa tiền; Rủi ro mang đến do trong quá trình 
tác nghiệp thao tác không chính xác; Rủi ro về tính bảo mật trong 
giao dịch điện tử; Rủi ro do gian lận tài khoản thẻ; Thẻ giả, thẻ mất 
cắp, thất lạc… gây thiệt hại tài chính khá lớn trong lĩnh vực thanh toán 
đối với các ngân hàng; … 

Giải pháp mà ngân hàng cần thực hiện là: 
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ cán bộ trực tiếp giao 

dịch đến cán bộ quản lý nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình tác nghiệp 
và có khả năng xử lý nhanh chóng các vấn đề có thể xảy ra trước khi nó 
gây nên ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngân hàng.  

- Xây dựng phương án trích lập dự phòng rủi ro cho hoạt động 
DVTTTN. Và khi rủi ro xảy ra sẽ ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu 
ngân hàng.  

 - Đối với sản phẩm thẻ, song song với việc nâng cấp công 
nghệ, cần rà soát lại các điểm lắp máy ATM, cách bố trí đường dây 
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mạng nhằm tránh sự lợi dụng của kẻ gian.  

3.2.7. Đảm bảo số lượng và chất lượng nhân lực hoạt động 
dịch vụ thanh toán 

- Bộ máy nhân viên một mặt tạo nên hình ảnh của ngân hàng, 
một mặt là cầu nối những công nghệ mới với hoạt động ngân hàng.  

- Để thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch VCB Đà Nẵng cần coi trọng 
việc phát triển nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng, đào tạo và có chế độ 
đãi ngộ hợp lý. 

Nguồn nhân lực cho hoạt động phát triển dịch vụ thanh toán cần 
được phát triển theo hai hướng : 

+ Những cán bộ quản lý đòi hỏi phải có kiến thức về đánh giá 
năng lực cá nhân, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn 
cao, hiểu biết về văn hóa, xã hội, pháp luật và các thông tin về phát 
triển công nghệ. 

+ Cán bộ giao dịch trực tiếp với khách hàng ngoài trình độ nghiệp 
vụ phải có kỹ năng tiếp thị và giao tiếp tốt, có hiểu biết xã hội  

- Để đạt được yêu cầu về nhân lực như trên, ngay từ khâu tuyển 
dụng, VCB Đà Nẵng  cần phải “xác định tư tưởng” cho các ứng viên khi 
được tuyển dụng vào ngân hàng.  
 - Ngân hàng nên thường xuyên tổ chức đào tạo cán bộ để không 
ngừng nâng cao trình độ và để đảm bảo có thể đảm nhiệm những 
nghiệp vụ mới, sản phẩm, phù hợp với công nghệ thanh toán hiện đại.  
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với chính phủ 
- Ban hành hệ thống pháp luật, đầy đủ, rõ ràng   
- Kinh tế xã hội có phát triển thì ngân hàng mới có thể mở rộng 

được đối tượng phục vụ của mình. 
- Đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt  
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3.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước 
Nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống pháp lý, các văn bản dưới 

luật  
Nghiên cứu trình chính phủ đưa ra cơ chế thanh toán không dùng 

tiền mặt trở thành một chính sách của nhà nước và mọi ngành, mọi cấp 
phải thực hiện chứng không phải chỉ phạm vi của ngành ngân hàng. Hỗ 
trợ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, thúc đẩy quá trình hiện đại hoá 
công nghệ ngân hàng.  

3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
Cần xây dựng một chiến lược cho sự phát triển dịch vụ thanh 

toán của hệ thống Vietcombank, để nó vừa là mục tiêu, vừa là cơ sở 
cho các chi nhánh trong hệ thống xây dựng các chính sách  phù hợp với 
điều kiện kinh doanh doanh của mình trên từng địa bàn. 

Tăng cường khả năng liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế 
trong và ngoài nước để đầu tư đổi mới công nghệ. Khai thác hiệu quả 
hình thức thuê thiết bị và thuê tài chính để đổi mới, phát triển công nghệ. 

Xây dựng hệ thống đánh giá khách hàng sử dụng dịch vụ theo 
từng sản phẩm. Lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu và xây dựng 
chính sách sản phẩm, giá, phân phối, quảng cáo phù hợp nhằm gia tăng 
vững chắc nền khách hàng và tối đa hóa gía trị khách hàng. 

Cải tiến công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tiện 
ích cho các dịch vụ hiện có. Đầu tư phát triển các chương trình phần 
mềm phục vụ thanh toán đáp ứng yêu cầu tăng trưởng khách hàng, phát 
triển dịch vụ; trang bị hệ thống công nghệ hiện đại phục vụ nhu cầu quản 
trị điều hành. 
 Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo chuẩn 
mực quốc tế.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 
Với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo xu thế 

hội nhập kinh tế - tài chính khu vực và toàn cầu hóa, hoạt động thanh 
toán qua ngân hàng đã và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng 
không thể thiếu được trong nền kinh tế Việt Nam. Tốc độ phát triển 
nhanh, mạnh như vũ bão của công nghệ thông tin và viễn thông đã thúc 
đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển da 
dạng phong phú với các phương tiện, dịch vụ và hệ thống thanh toán 
hiện đại. Nền kinh tế Việt Nam đã và đang thực sự trở thành một nền 
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, vấn đề phát triển dịch vụ thanh 
toán qua ngân hàng là một tất yếu khách quan và chiến lược phát triển 
dịch vụ ngân hàng chính là bộ phận chiến lược phát triển trọng tâm 
trong chiến lược phát triển tổng thể của toàn ngành. Chính vì thế yêu 
cầu được đặt ra cho hệ thống NH là phải đổi mới liên tục và hoàn thiện. 

Thanh toán giữ vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế thị 
trường. Đứng trên góc độ ngành ngân hàng, nó phản ánh khá trung thực 
tầm hoạt động và trang bị cơ sở của ngành. Ở tầm vĩ mô, thanh toán 
phản ánh trình độ phát triển kinh tế và dân trí của một quốc gia.  

 Qua nghiên cứu thực trạng phát triển thanh toán trong nước tại 
VCB 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 qua ngân hàng đối với 
một ngân hàng thương mại, thực tế đã chứng minh kết quả hoạt động 
kinh doanh của VCB Đà Nẵng những năm gần đây đạt được nhờ vận 
dụng các chính sách đồng bộ trong hoạt động. Tuy nhiên cho đến nay 
các chính sách đó không còn phù hợp, thiếu tính cạnh tranh. 


