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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong xu thế phát triển chung, hệ thống Ngân hàng thương mại 

Việt Nam đã ngày càng lớn mạnh cả về lượng lẫn chất, khả năng đáp 

ứng các nhu cầu của khách hàng cũng ngày càng tăng. Đặc biệt là sự 

bùng nổ của cách mạng công nghệ thông tin, công cuộc đổi mới công 

nghệ, hiện đại hoá hoạt động ngân hàng đã dẫn đến sự ra đời của một 

loạt các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng hiện đại, đa tiện ích, trong 

đó có các sản phẩm và dịch vụ được phân phối đến khách hàng một 

cách nhanh chóng (trực tuyến, liên tục, không phụ thuộc không gian 

và thời gian) thông qua kênh điện tử gọi là dịch vụ ngân hàng điện 

tử. Dịch vụ này đã chứng minh được tính hữu dụng của mình và 

được nhiều ngân hàng ưa chuộng. Nó không những mang lại cơ hội 

kinh doanh mới cho ngân hàng mà còn mang lại nhiều tiện ích cho 

khách hàng, góp phần tăng hiệu quả hoạt động và hệ thống thanh 

toán cho ngân hàng. Từ đó tăng nguồn thu dịch vụ chắc chắn cho 

chính ngân hàng. 

Xuất phát từ những căn cứ trên, tác giả luận văn  đã chọn đề tài: 

“Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam-Chi nhánh Đắk Lắk”. 

 2. Mục đích nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về dịch vụ e-banking của ngân hàng 

thương mại. 

- Đánh giá, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ e-banking tại ngân 

hàng Công thương Đắk Lắk 

- Trên cơ sở đó xây dựng chính sách phát triển dịch vụ e-

banking cụ thể phù hợp với điều kiện và khả năng của ngân hàng 

Công thương Đắk Lắk. 
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3. Đối tƣợng và Phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

- Nghiên cứu về phát triển dịch vụ e-banking  tại Ngân hàng 

Công thương Đắk Lắk.  

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về nội dung: Các hoạt động dịch vụ về e-banking tại 

Ngân hàng Công thương Đắk Lắk. 

- Phạm vi về thời gian: Khoảng thời gian từ 2010-2012. 

- Phạm vi về không gian: tại Ngân hàng Công thương Đắk Lắk. 

4. Phƣơng pháp thu thập và Xử lý thông tin 

Trong quá trình nghiên cứu luận văn, tôi đã sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu sau: 

4.1. Phương pháp phân tích :  

Sử dụng đánh giá tốc độ tăng trưởng, phát triển dịch vụ e-

banking tại Ngân hàng Công thương dựa trên các dữ liệu thu thập 

được. Phân tích các dữ liệu thu thập từ các chuyên gia ảnh hưởng 

đến hoạt động dịch vụ e-banking. 

4.2. Phương pháp tổng hợp thống kê :  

Sử dụng phương pháp thống kê để tổng hợp các số liệu liên 

quan đến hoạt động Ngân hàng Công thương nói chung và hoạt động 

dịch vụ e-banking của Ngân hàng Công thương nói riêng. 

Đề tài sử dụng công cụ là bản câu hỏi để thực hiện điều tra thu 

thập ý kiến của khách hàng về sự hài lòng liên quan đến chất lượng 

e-banking. 

- Đối tượng  : Khách hàng đang sử dụng dịch vụ 

- Cách thức thu thập : Trực tiếp và trên mạng Internet 

- Các chỉ tiêu cần phân tích : Sự tin cậy, khả năng đáp ứng, khả 

năng thực hiện dịch vụ, mức độ bảo mật 
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4.3. Phương pháp so sánh 

Thực hiện so sánh các tiện ích của e-banking, giao diện website, 

…..của Vietinbank so với các ngân hàng khác. 

4.4. Phương pháp chuyên gia:  

Vận dụng kết quả khảo sát, nghiên cứu; các đánh giá của các 

chuyên gia để phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp 

phát triển e-banking tại Vietinbank. 

5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

Luận văn đã nghiên cứu và vận dụng có sáng tạo, chọn lọc các 

vấn đề lý luận về dịch vụ e-banking kết hợp với đánh giá thực trạng 

dịch vụ này tại ngân hàng Công thương nhằm tìm ra giải pháp thích 

hợp và khả thi để hoàn thiện việc cung ứng dịch vụ này một cách có 

hiệu quả theo tiến trình hiện đại hoá ngân hàng, đem đến cho khách 

hàng những sản phẩm dịch vụ hiện đại nhất và sự tiện lợi nhất khi 

đến với ngân hàng Công thương. 

Xuất phát từ những căn cứ khoa học trên, phát triển dịch vụ e-

banking được xây dựng trong luận văn hoàn toàn có khả năng áp 

dụng vào thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Công thương Đắk Lắk, 

phù hợp với điều kiện và tình tình hoạt động của ngân hàng, tăng khả 

năng cạnh tranh  và đa dạng nguồn thu an toàn cho ngân hàng. 

6. Bố cục luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 03 

chương: 

Chƣơng 1 : Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ ngân 

hàng điện tử. 

Chƣơng 2 : Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Đắk Lắk. 
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Chƣơng 3 : Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Đắk Lắk. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ  

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

1.1. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 

1.1.1.  Khái niệm về dịch vụ ngân hàng điện tử 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã định nghĩa về dịch vụ 

ngân hàng điện tử là: “Các dịch vụ và sản phẩm ngân hàng hiện đại 

và đa tiện ích được phân phối đến khách hàng bán buôn và bán lẻ 

một cách nhanh chóng (trực tuyến, liên tục 24h/ngày và 7 ngày/tuần, 

không phụ thuộc vào không gian và thời gian) thông qua kênh phân 

phối (Internet và các thiết bị truy nhập đầu cuối khác như máy tính, 

máy ATM, POS, điện thoại để bàn, điện thoại di động…) được gọi là 

dịch vụ ngân hàng điện tử” [Nguồn: Xuân Anh (2005), Một số giải 

pháp về quản lý rủi ro trong hoạt động Ngân hàng điện tử, Tạp chí 

Tin học Ngân hàng, số tháng 4/2005]. 

1.1.2. Các loại dịch vụ của ngân hàng 

a. Dịch vụ thanh toán của ngân hàng 

Dịch vụ thanh toán bao gồm việc cung ứng phương tiện thanh 

toán, thực hiện giao dịch thanh tóan trong nước và quốc tế, thực hiện 

thu hộ, chi hộ và các loại dịch vụ khác do ngân hàng nhà nước quy 

định. Dịch vụ thanh toán bao gồm: 

- Mở và sử dụng tài khoản thanh toán  

- Thanh toán bằng séc  

- Thanh toán bằng lệnh chi hoặc uỷ nhiệm chi  

- Thanh toán bằng nhờ thu hoặc uỷ nhiệm thu  

- Thanh toán bằng thẻ ngân hàng  

- Dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu: thanh toán bằng thư tín 

dụng, ủy thác thu, thanh toán chuyển tiền  
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- Các dịch vụ thanh toán khác: dịch vụ ngân hàng trực tuyến, 

dịch vụ ngân hàng điện tử , dịch vụ trả lương tự động, dịch vụ trả gốc 

và lãi vay tự động… 

b. Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại 

- Kinh  doanh ngoại tệ: gồm có: giao dịch trao ngay, giao dịch 

có kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền 

chọn  

- Dịch vụ bảo lãnh  

- Kinhdoanh vàng bạc, đá quý  

- Kinh doanh chứng khoán  

- Dịch vụ thông tin, tư vấn 

- Dịch vụ ủy thác. 

1.1.3. Cấu trúc của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 

Theo truyền thống, sản phẩm ngân hàng được chia thành 3 cấp độ: 

- Sản phẩm cơ bản:  

- Sản phẩm thực: 

- Sản phẩm gia tăng:  

Tuy nhiên, theo P.Kotler, một chuyên gia marketing hàng đầu 

thế giới lại cho rằng một sản phẩm ngoài ba cấp độ nói trên có thể bổ 

sung thêm hai cấp độ nữa là sản phẩm kỳ vọng và sản phẩm tiềm 

năng. 

- Sản phẩm kỳ vọng:  

- Sản phẩm tiềm năng:  

1.1.4. Lợi ích của dịch vụ ngân hàng điện tử 

a. Lợi ích đối với các ngân hàng thương mại 

- Tạo cơ hội gia tăng lợi nhuận cho các ngân hàng thương mại 

- Hỗ trợ tăng cường và củng cố quan hệ giữa ngân hàng với 

khách hàng 
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- Khai thác và ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật 

nhằm cải thiện công nghệ ngân hàng 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 

- Tạo thuận lợi cho các ngân hàng trong việc hội nhập kinh tế 

quốc tế, mở rộng sự xâm nhập và liên kết các dịch vụ tài chính trên 

toàn thế giới 

b. Lợi ích đối với khách hàng  

Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử cho phép khách 

hàng không chỉ tiết kiệm về thời gian mà còn giảm chi phí khi sử 

dụng các dịch vụ ngân hàng. 

Dịch vụ ngân hàng điện tử giúp khách hàng quản lý tài chính tốt 

hơn, hiệu quả hơn thông qua việc hỗ trợ thúc đẩy gia tăng vòng quay 

của vốn.  

Khách hàng luôn nhận được sự phục vụ tận tụy và chính xác 

thay vì phải tùy thuộc vào thái độ phục vụ khác nhau của mỗi nhân 

viên ngân hàng. 

c. Lợi ích đối với nền kinh tế 

Dịch vụ ngân hàng điện tử giúp tăng quá trình lưu thông tiền tệ 

và hàng hóa song giảm lượng giao dịch tiền mặt, tăng cường và củng 

cố thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện cho nhà nước và 

các cơ quan chức năng có thể giám sát bằng tiền đối với các hoạt 

động kinh tế, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ và hiệu quả của các hoạt 

động kinh tế. 

Các dịch vụ ngân hàng điện tử và thương mại điện tử tạo điều 

kiện cho khả năng ứng dụng và phát triển cổng thông tin điện tử, các 

dịch vụ công của nhà nước và chính phủ điện tử, tạo điều kiện tăng 

cường hiệu quả quản lý vĩ mô của nhà nước. 
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1.1.5. Quản lý rủi ro khi thực hiện ngân hàng điện tử 

a. Những rủi ro thường gặp đối với dịch vụ ngân hàng điện tử 

b. Biện pháp quản lý rủi ro khi thực hiện ngân hàng điện tử 

tại các NHTM 

1.2. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA MARKETING DỊCH VỤ 

1.2.1. Phân tích môi trƣờng 

Môi trường Marketing là tổng hợp tất cả các yếu tố, các lực 

lượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, có ảnh hưởng tích cực 

hoặc tiêu cực đến hoạt động của bộ phận Marketing. 

Môi trường Marketing bao gồm môi trường vi mô và môi 

trường vĩ mô. Môi trường Marketing vi mô bao gồm các yếu tố liên 

quan chặt chẽ đến doanh nghiệp và nó ảnh hưởng đến khả năng của 

doanh nghiệp khi phục vụ khách hàng. Môi trường Marketing vĩ mô 

bao gồm các yếu tố, các lực lượng mang tính xã hội rộng lớn, chúng 

có tác động ảnh hưởng tới toàn bộ môi trường Marketing vi mô và 

tới quyết định Marketing của doanh nghiệp. Và nói đến môi trường 

Marketing trong kinh doanh ngân hàng là đề cập đến một hệ thống 

các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Các 

nhân tố trong môi trường mang lại cho ngân hàng những cơ hội và đe 

dọa, chính vì thế việc thực hiện một phối thức marketing phải xuất 

phát từ những thuận lợi và khắc phục những khó khăn do yếu tố môi 

trường đem lại. 

a. Môi trường vĩ mô 

b. Môi trường vi mô 

1.2.2. Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

Một ngân hàng quyết định hoạt động trên một thị trường rộng 

lớn thì sẽ không thể phục vụ hết khách hàng trên thị trường đó. Đối 

thủ cạnh tranh sẽ có lợi thế hơn khi chỉ chọn phục vụ những nhóm 
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khách hàng cụ thể của thị trường đó. Vì vậy, bản thân ngân hàng cần 

phát hiện những phân đoạn thị trường hấp dẫn mà ngân hàng có thể 

phục vụ được một cách có hiệu quả. 

a. Phân đoạn thị trường 

Người tiêu dùng trên thị trường luôn luôn có đặc tính không 

đồng nhất và có thể phân biệt thành nhóm theo nhiều cách khác 

nhau. Tiến trình phân chia khách hàng theo các nhóm để làm rõ sự 

khác biệt về nhu cầu, hành vi tiêu dùng được gọi là phân đoạn thị 

trường. Mỗi một thị trường đều được tạo ra từ những phân đoạn thị 

trường. 

b. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Để xác định thị trường mục tiêu, ngân hàng cần đánh giá qui 

mô của từng phân đoạn thị trường cũng như các đặc tính phù hợp của 

từng phân đoạn thị trường đối với khả năng Marketing của ngân 

hàng. Ngân hàng có thể lựa chọn để tham gia vào một hay nhiều 

phân đoạn của thị trường nhất định nào đó. Thông thường, các ngân 

hàng thâm nhập vào một thị trường mới bằng cách phục vụ một đoạn 

duy nhất và nếu việc làm này thành công, họ sẽ thâm nhập thêm vào 

các phân đoạn khác, rồi bao trải ra theo hàng dọc hoặc hàng ngang. 

Sự thâm nhập nối tiếp vào các phân đoạn thị trường không mang tính 

chất ngẫu nhiên mà phải thực hiện theo kế hoạch chủ động được 

hoạch định từ trước. Việc lựa chọn một phân đoạn để thâm nhập 

trước phải đảm bảo tính hấp dẫn về qui mô, cơ cấu và phù hợp với 

khả năng Marketing của từng ngân hàng. 

1.2.3. Định vị cho dịch vụ 

Định vị là việc thiết kế dịch vụ và hình ảnh của ngân hàng làm 

sao để thị trường mục tiêu hiểu được và đánh giá cao những gì ngân 

hàng đại diện so với các đối thủ cạnh tranh khác. Việc định vị phải 
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dựa trên cơ sở hiểu biết rõ thị trường mục tiêu định nghĩa giá trị như 

thế nào và lựa chọn những người bán. 

1.2.4. Triển khai chính sách Marketing 

Trong Marketing dịch vụ nói chung và Marketing ngân hàng 

nói riêng người ta sử dụng công cụ marketing hỗn hợp 7P, bao gồm: 

Chính sách sản phẩm (Product), chính sách giá phí (Price), chính 

sách xúc tiến, truyền thông (Promotion), chính sách phân phối 

(Place), chính sách nguồn nhân lực (Personality), môi trường vật chất 

(Physical), quá trình tương tác dịch vụ (Process).  

a. Chính sách sản phẩm dịch vụ 

Chiến lược sản phẩm dịch vụ ngân hàng được xem như chiến 

lược trọng tâm trong marketing hỗn hợp của ngân hàng. Sản phẩm 

dịch vụ của ngân hàng chính là những sản phẩm dịch vụ "tập hợp 

những đặc điểm tính năng, công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thoả 

mãn nhu cầu và mong muốn nhất định của khách hàng trên thị 

trường tài chính". 

b. Chính sách giá, phí dịch vụ 

Chiến lược giá cả thể hiện quan điểm cho rằng giá của sản 

phẩm cần được nhìn nhận như là chi phí mà người mua sẽ bỏ ra. Chi 

phí này không chỉ bao gồm chi phí mua sản phẩm mà còn cả chi phí 

sử dụng, vận hành, và cả hủy bỏ sản phẩm. Chi phí này phải tương 

xứng với lợi ích mà sản phẩm đem lại cho người mua. 

c. Chính sách quảng bá, xúc tiến 

Chính sách quảng bá, xúc tiến giữ một vai trò rất quan trọng 

trong phối thức Marketing. Nó cung cấp thông tin cho khách hàng và 

những giải pháp về những mối quan hệ nội bộ cũng như mối quan hệ 

thị trường. Chính sách quảng bá, xúc tiến thiết lập sự rõ ràng, tinh vi 

và giúp khách hàng nhận thức đầy đủ hơn giá trị dịch vụ. 
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d. Chính sách phân phối 

Kênh phân phối dùng để chỉ một nhóm cá nhân hoặc tổ chức 

liên quan đến việc hướng dẫn và bán sản phẩm, dịch vụ từ nhà cung 

cấp đến người tiêu dùng cuối cùng. 

e. Chính sách nguồn nhân lực 

Đây là nhóm chiến lược thể hiện tinh thần cơ bản của quản trị 

hiện đại, đó là yếu tố Con người và yếu tố Hệ thống, có thể ví đây 

như là “phần chìm của một tảng băng”. Con người là yếu tố quan 

trọng hàng đầu trong việc hoạch định, thực thi và quản lý các chiến 

lược của ngân hàng hướng đến xây dựng và duy trì mối quan hệ với 

khách hàng và các bên hữu quan. 

f. Môi trường vật chất 

Môi trường vật chất hàm chứa các phương tiện, máy móc thiết 

bị cần thiết cho cung cấp dịch vụ. Nó còn bao gồm tất cả những gì 

bao quanh như không gian giao dịch, nhà cửa, âm thanh, ánh sáng... 

Như vậy, môi trường vật chất là toàn bộ thiết kế vật chất của ngân 

hàng phục vụ cho quá trình kinh doanh như trụ sở, xe vận chuyển, 

đội ngũ nhân viên phục vụ, đội ngũ nhân viên giao tiếp, trang phục, 

cách thức phục vụ, không gian, ...Ngoài ra, các giấy tờ in ấn, các 

mẫu thông tin cung cấp cho khách hàng cũng nhằm trong yếu tố này. 

1.2.5. Kiểm tra, đánh giá chính sách Marketing 

Việc đưa ra chính sách marketing thể hiện các dự định cần tiến 

hành trong tương lai. Vì vậy, ngân hàng cần tổ chức thực hiện các 

chính sách đó một cách hữu hiệu. 

1.2.6. Ngân sách tài chính thực hiện chính sách Marketing: 

Đối với các hoạt động tài chính cho lĩnh vực marketing thông 

thường mỗi công ty có một mức áp dụng khác nhau, đa số đều áp 
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dụng dựa vào hình thức căn cứ vào Doanh thu của năm trước đó và 

tỷ lệ mà các Ngân hàng áp dụng thường từ 5-6%. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT 

NAM-CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG 

THƢƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 

2.2. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI CHI 

NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG ĐẮK LẮK 

2.2.1. Danh mục dịch vụ: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công 

thương Đắk Lắk đã triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện 

tử như sau: 

- Thẻ E –Partner. 

- Thẻ TDQT.  

- Dịch vụ SMS Banking.  

- Dịch vụ VietinBank at Home.  

- Dịch vụ Internet Banking. 

- Dịch vụ ATM online.   

2.2.2. Qui mô cung ứng dịch vụ 

- Doanh thu từ hoạt động ngân hàng điện tử của Chi nhánh tăng 

trưởng đều qua các năm. Năm 2010 doanh thu chỉ đạt 170 triệu đồng, 

nhưng đến năm 2011 đã tăng lên 345 triệu đồng, gấp 2 lần so với 

năm 2010. Năm 2012, doanh thu vẫn tiếp tục tăng lên 598 triệu đồng, 

tăng 1,7 lần so với năm 2011 và 3,5 lần so với năm 2010. 

2.2.3. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử tại Chi 

nhánh 

Bên cạnh những lợi ích mang lại, hoạt động ngân hàng điện tử 

cũng có những yếu tố rủi ro trong quá trình hoạt động. Như vậy, 

cùng với sự phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử, danh mục rủi 
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ro tác nghiệp cũng ngày càng gia tăng. Nhận thức được vấn đề đó, 

Chi nhánh đã đề ra những biện pháp kiểm soát kịp thời như : nghiêm 

túc thực hiện nội quy lao động, nâng cấp đường truyền hệ thống, 

thường xuyên nâng cao trình độ cho cán bộ tác nghiệp, đặc biệt là 

cán bộ điện toán; không ngừng chấn chỉnh, nâng cao công tác quản 

trị rủi ro tác nghiệp tại Chi nhánh, thực hiện nghiêm túc chế độ báo 

cáo, đánh giá các lỗi rủi ro tác nghiệp thường xuyên nhằm thực hiện 

các biện pháp kiểm soát tốt. Nhờ đó, một số lỗi rủi ro tác nghiệp đã 

được kiểm soát như :  lỗi do hành động cố ý, sai thẩm quyền; lỗi thiết 

kế của sản phẩm ; lỗi do gián đoạn hệ thống. 

2.2.4. Các nguồn lực cho dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Chi 

nhánh 

* Công nghệ: 

- Tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống Core Banking đối 

với các hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống như :Hồ sơ khách 

hàng, dịch vụ tài khoản, kế toán giao dịch, dịch vụ thanh toán VND 

và ngoại tệ; dịch vụ tín dụng, bảo lãnh; huy động vốn, tiết kiệm, kho 

quỹ;... Đây là cơ sở đảm bảo cho NHTM phát triển đạt trình độ nhất 

định, tạo tiền đề để phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng điện 

tử. 

- Sự phát triển ngân hàng điện tử mang tính chiến lược và để 

phát triển một cách bền vững, trước mắt NHCT đã phát triển các hoạt 

động dịch vụ của ngân hàng điện tử ở mức độ nhất định, phù hợp với 

tình hình thực tế, môi trường pháp lý, trình độ phát triển của nền kinh 

tế, nhu cầu của khách hàng, như: xây dựng, củng cố, phát triển hệ 

thống ATM, trang tin điện tử của ngân hàng, phát triển 

homebanking........, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng. Các 

sản phẩm dịch vụ này sẽ phục vụ cho chính các đối tượng khách 
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hàng truyền thống của ngân hàng, đồng thời thu hút khách hàng mới 

sử dụng bằng chính tiện ích và hiệu ứng thông tin về dịch vụ từ các 

khách hàng truyền thống. Thực hiện khai thác hiệu quả Website của 

ngân hàng mình để tổ chức hoạt động tiếp thị, quảng cáo, tư vấn, hỗ 

trợ, ... nhằm thu hút khách hàng quan tâm và chú ý đến các sản phẩm 

dịch vụ của ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút và phát 

triển khách hàng tiềm năng, khách hàng mới. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các kênh phân phối dịch 

vụ Ngân hàng điện tử mà một số NHTM đã và đang phát triển, như: 

Internet banking, Phone banking, SMS banking, Call center… theo 

hướng ngày càng bổ sung thêm tiện ích, bảo đảm an toàn, phù hợp 

với khả năng quản trị rủi ro hoạt động E-Banking; Đồng thời xây 

dựng chính sách an ninh, bảo mật và chính sách quản trị, phòng 

chống rủi ro của các NHTM. 

* Con ngƣời: 

- Chi nhánh đã bố trí cán bộ có trình độ qua đại học, nắm vững 

nghiệp vụ để thực hiện phát triển nghiệp vụ. Tăng cường hỗ trợ 

khách hàng trong sử dụng dịch vụ, tận tình giải đáp thắc mắc và xử 

lý các sự cố liên quan, nhất là dịch vụ thẻ: phát hành thẻ, kích hoạt 

thẻ, thẻ bị hỏng, mất, .... 

- Tổ chức các buổi học nghiệp vụ NHĐT dành cho cán bộ, kỷ 

năng bán hàng, thực hiện bán chéo các sản phẩm, giúp cán bộ cập 

nhật các thông tin mới về dịch vụ, và trao đổi nghiệp vụ, đề cập các 

vướng mắc và đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm tăng chất 

lượng phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Các hình thức đào tạo: 

tự đào tạo tại chi nhánh qua học tập văn bản, quy định của ngành, cử 

cán bộ tham gia tại trường đào tạo nguồn nhân lực của NHCTVN và 

các lớp học trực tuyến do NHCTVN tổ chức. 
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2.2.5. Thị trƣờng của dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Chi 

nhánh 

Ngân hàng điện tử với nhiều tính năng ưu việt đáp ứng nhu cầu 

cuộc sống hiện đại đang dần trở nên phổ biến ở Việt Nam. Trước xu 

hướng này, các ngân hàng Việt ngày càng tập trung đầu tư vào công 

nghệ, phát triển các tiện ích, đưa ngân hàng điện tử thực sự đi vào 

đời sống, nhằm chinh phục tiềm năng to lớn của thị trường. 

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước khoảng 22% dân số 

Việt Nam có tài khoản ở ngân hàng; 42 triệu thẻ ATM đã được phát 

hành (trong đó 94% thẻ nội địa và 6% thẻ quốc tế); 13.500 cây ATM, 

trên 500.000 ví điện tử. Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng 

được xem là một thị trường tiềm năng lớn cho việc phát triển ngân 

hàng điện tử, một sản phẩm tài chính công nghệ cao, nhất là việc sử 

dụng internet, điện thoại trong giao dịch và internet, điện thoại đã trở 

nên phổ biến đến mọi người, mọi nhà.  

Trên cơ sở đó, VietinBank Đắk Lắk xác định ngoài  thị trường 

tại thành phố, cần mở rộng sang các huyện nơi có địa điểm của các 

phòng giao dịch và  những vùng lân cận. Phát triển thị trường trên cơ 

sở nắm bắt được thông tin và quản lý được khách hàng.  

2.2.6. Các hoạt động marketing triển khai dịch vụ Ngân 

hàng điện tử tại Chi nhánh: 

- Nghiên cứu thị trường: NHCTVN đã rất chú trọng tới các hoạt 

động tìm hiểu nhu cầu và đánh giá của khách hàng về dịch vụ tại chi 

nhánh thông qua việc gọi điện trực tiếp cho khách hàng, yêu cầu 

khách hàng trả lời vào bảng câu hỏi, định kỳ thực hiện 1 tháng/ lần. 

Qua kết quả đánh giá của NHCTVN, Chi nhánh Đắk Lắk luôn được 

khách hàng đánh giá hài lòng ở mức độ cao về phong cách phục vụ 

và tư vấn  cho khách hàng. Về chất lượng dịch vụ, còn nhiều khách 



17 

hàng chưa biết đến dịch vụ NHĐT, chỉ biết về thẻ ATM, không tìm 

hiểu hoặc chưa được biết các hình thức khác như internet banking, 

Vietinbank at home. Do đó việc phổ biến và thu hút khách hàng sử 

dụng các hình thức dịch vụ NHĐT cần được tích cực thực hiện hơn 

nữa, không chỉ giới thiệu khi khách hàng đến với ngân hàng mà cần 

chủ động đến tại các địa điểm kinh doanh, nhà ở, nơi làm việc, thông 

qua người quen... của khách hàng để biết và thấy được tính ưu việt, 

thuận tiện của dịch vụ, từ đó có ý muốn sử dụng dịch vụ.  

- Lựa chọn thị trường mục tiêu: Hiện nay, NHCTVN đang triển 

khai mô hình Ngân hàng bán lẻ, đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ cho 

khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp siêu vi mô (doanh thu dưới 5 

tỷ/năm). Vì vậy, mô hình giao dịch với khách hàng cũng có thay đổi 

nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, tạo nhiều thuận lợi cho khách 

hàng khi đến ngân hàng. Tại sảnh giao dịch, có các bộ phận tư vấn từ 

tiền gởi, tiền vay, dịch vụ kiều hối, thẻ và NHĐT. Khách hàng chỉ 

cần đến 1 nơi có thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào theo nhu cầu và 

mỗi cán bộ đều là nhân viên tư vấn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu 

cho khách hàng. Trên cơ sở đó, Vietinbank Đắk Lắk đã chọn phát 

triển dịch vụ NHĐT với khách hàng mục tiêu là các cá nhân và 

doanh nghiệp siêu vi mô, phù hợp với chủ trương phát triển khách 

hàng của NHCTVN và đây cũng là bộ phận chiếm tỷ lệ cao trên địa 

bàn. 

Xúc tiến - Promotion: Ngân hàng chủ yếu đang sử dụng các 

hình thức xúc tiến như: quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi. Quảng cáo 

qua tờ rơi, báo, hoặc kèm theo các sản phẩm tiền gởi, tiền vay. Tiếp 

thị các đơn vị lớn có số lượng nhân viên đông (như trường học, bệnh 

viện, siêu thị, các đơn vị sản xuất), các khách hàng là lãnh đạo các 

đơn vị, các khách hàng đang có quan hệ tại chi nhánh cũng như 
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khách hàng chưa quan hệ với NHCT. Hình thức tiếp thị: tặng quà, hỗ 

trợ học bổng, tổ chức hoạt động thể thao. Khuyến mãi cho các chủ 

thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ bằng hình thức : miễn phí mở thẻ, giảm phí 

cho các điểm chấp nhận thẻ, giảm giá khi mua hàng bằng thẻ ATM, 

thẻ tín dụng với các nhà cung cấp như  cửa hàng điện máy Nguyễn 

Kim, các siêu thị, Hệ thống Kymdan…Đồng thời nhân các dịp lễ, tết 

thường xuyên có các chương trình ưu đãi cho khách hàng như: Hot 

Friday, ưu đãi trả góp tại Topcare,  enjoy – chào tân sinh viên 2013, 

rock & roll cuối tuần, sắm tết cùng Vietinbank…. Bên cạnh đó, còn 

có các sản phẩm tín dụng như chương trình phát triển cùng doanh 

nghiệp; Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp; Ưu đãi lãi suất 

tháng 8 vv… với điều kiện khách hàng được giảm lãi suất cho vay đi 

kèm với việc sử dụng dịch vụ internet banking, Vietinbank at home 

miễn phí và các sản phẩm khác. 

2.2.7. Đánh giá chung về thực trạng dịch vụ ngân hàng điện 

tử tại VietinBank Đắk Lắk 

a. Những thành tựu đạt được 

b. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN 

TỬ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 

CÔNG THƢƠNG ĐẮK LẮK 

3.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG KINH DOANH ẢNH HƢỞNG 

ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA 

VIETINBANK 

3.1.1. Phân tích môi trƣờng vĩ mô 

a. Môi trường chính trị, pháp luật 

b. Môi trường dân số 

c. Môi trường văn hoá, xã hội 

d. Môi trường kinh tế 

e. Môi trường tự nhiên và công nghệ 

3.1.2. Phân tích môi trƣờng vi mô  

a. Đối thủ cạnh tranh 

b. Khách hàng  

c. Sản phẩm thay thế  

3.2. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ 

TRƢỜNG MỤC TIÊU 

Phân đoạn thị trường là cơ sở để Ngân hàng đánh giá và lựa 

chọn thị trường mục tiêu, giúp Ngân hàng xác định được những cơ 

hội to lớn của thị trường, xác định được sản phẩm nào là phù hợp với 

thị trường mục tiêu, từ đó có thể điều chỉnh giá cả, nâng cao chất 

lượng dịch vụ, tổ chức mạng lưới phân phối, quảng cáo và chăm sóc 

khách hàng nhằm đạt được thị trường mục tiêu một cách có hiệu quả 

nhất 
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3.2.1. Phân đoạn thị trƣờng  

Đối với lĩnh vực Ngân hàng, thị trường chủ yếu được phân 

thành 2 nhóm chính như sau: 

- Nhóm khách hàng cá nhân:  

- Nhóm khách hàng tổ chức:  

3.2.2. Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

Căn cứ vào thực trạng hoạt động và kết quả khảo sát khách 

hàng, chính sách Marketing của Vietinbank nên nhắm đến đối tượng 

khách hàng mục tiêu là các khách hàng cá nhân trẻ, có trình độ học 

vấn cao và thu nhập ổn định như: cán bộ nhân viên các doanh 

nghiệp, các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp có chi lương cho cán 

bộ nhân viên qua tài khoản. 

3.3. ĐỊNH VỊ DỊCH VỤ 

Vietinbank có đội ngũ nhân viên có trình độ, nền tảng công 

nghệ thuận lợi cho việc phát triển thêm những tiện ích mới cho sản 

phẩm, dịch vụ của mình. Đi đầu trong các lĩnh vực công nghệ thông 

tin và đã đạt được một số kết quả nhất định.  

Vietinbank định vị sản phẩm dịch vụ “Tiện lợi - Nhanh chóng - 

Bảo mật”. 

3.4. GIẢI PHÁP MARKETING CHO DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT 

NAM– CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 

3.4.1. Căn cứ đề xuất giải pháp Marketing cho dịch vụ Ngân 

hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam-Chi 

nhánh Đắk Lắk 

a. Căn cứ xu hướng 

b. Các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn 
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c. Chiến lược kinh doanh và thực trạng hoạt động của Ngân 

hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Đắk Lắk  

3.4.2. Giải pháp Marketing cho dịch vụ Ngân hàng điện tử 

tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam-Chi nhánh Đắk 

Lắk 

a. Giải pháp về sản phẩm dịch vụ 

Sản phẩm có thể phát triển gồm: 

* Dịch vụ Internet-banking, SMS banking, Icb-money. 

* Dịch vụ thẻ ATM. 

b. Giải pháp về chính sách giá 

Hiện nay, tại NHCT chỉ có dịch thẻ và SMS banking là được 

thu phí, còn dịch vụ Internet banking và Icb-money chưa áp dụng thu 

phí. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiến hành xây dựng  biểu phí thích 

hợp cho các dịch vụ này trên cơ sở tham khảo các ngân hàng thương 

mại khác hoặc Hiệp hội ngân hàng cùng thống nhất thực hiện. 

c. Giải pháp về truyền thông 

Đối tượng truyền thông gồm các tổ chức, doanh nghiệp và cá 

nhân có tài khoản hoặc không có tài khoản tại Vietinbank. Mục đích 

của chương trình tuyên truyền cổ động là nhằm tác động vào phản 

ứng của khách hàng đối với dịch vụ: 

* Xây dựng thông điệp truyền thông: 

* Các hình thức truyền thông: 

* Chương trình truyền thông đối với khách hàng 

* Nguồn ngân sách cho truyền thông 

d. Giải pháp về phân phối 

- Bán hàng trực tiếp: 

- Phân phối gián tiếp qua mạng:  
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e. Giải pháp về nguồn nhân lực 

- Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam:  

- Tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Đắk Lắk: 

f. Giải pháp về môi trường vật chất 

Công nghệ là yếu tố hàng đầu cần ưu tiên phát triển vì nó quyết 

định đến sự thành công của dịch vụ ngân hàng điện tử. Do đó cần 

xác định một mô  

hình chuẩn cho công nghệ đáp ứng sự phát triển của dịch vụ 

ngân hàng điện tử. 

g. Giải pháp về quá trình tương tác dịch vụ 

Xu hướng cạnh tranh ngày càng cao, chi phí thu hút một khách 

hàng mới có thể gấp 5, 6 lần chi phí giữ chân 1 khách hàng cũ. Vì 

vậy, phát triển khách hàng mới đồng thời chú trọng vào khách hàng 

hiện có và thực hiện marketing mối quan hệ được tạo trên các yếu tố: 

Sự tin tưởng, sự thỏa mãn của khách hàng, giá trị mang lại, truyền 

thông hiệu quả, và mối ràng buộc xã hội. 

Việc duy trì kết nối liên tục với các khách hàng  là hết sức cần 

thiết. Có thể sử dụng xen kẽ những e-mail và thư bưu điện quảng cáo 

thay vì gửi di duy nhất trong một chào hàng nào đó, hãy gởi định kỳ, 

đề nghị khách hàng giới thiệu với người khác. Bằng những thông tin 

sâu rộng về  dịch vụ ngân hàng cho khách hàng mới và những chào 

mời lẫn gián tiếp đến khách hàng hiện tại  sẽ tạo ra  được mối quan 

hệ khách hàng bền vững. 

3.5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA E-BANKING TRONG HOẠT 

ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI VIETINBANK ĐẮK LẮK 

Hoạt động dịch vụ tại Vietinbank Đắk Lắk luôn được chú trọng 

phát triển nhằm tăng tính cạnh tranh của ngân hàng  cũng như tăng 

nguồn thu nhập ít rủi ro nhất cho ngân hàng.  
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Trong các lọai dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất là dịch vụ 

chuyển tiền và tài trợ thương mại, còn các dịch vụ khác chiếm tỷ 

trọng rất nhỏ.  

Nhìn chung, dịch vụ E-banking tại Chi nhánh Vietinbank Đắk Lắk 

chưa được đa dạng, chỉ tập trung chủ yếu vào thẻ ATM, dịch vụ Internet 

– banking. Tuy có nhiều chức năng giao dịch nhưng chỉ mới thực hiện 

được vấn tin tài khoản, nên chưa thu hút được khách hàng. Hình thức 

ICB-money và SMS banking mới được triển khai nên chưa có nhiều 

khách hàng. Do đó, việc phát triển dịch vụ e-banking là cần thiết, phải 

tăng số lượng khách hàng sử dịch vụ mới và phải tăng thêm nhiều tiện 

ích để tăng tính ưu việt của dịch vụ đã có, thỏa mãn nhu cầu khách hàng 

ngày càng tăng và tạo được sự khác biệt với các ngân hàng khác. 

3.6. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN 

Việc xác định nguồn ngân sách tài chính của ngân hàng có ý 

nghĩa quan trọng trong phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử bởi chi 

phí cho dịch vụ này rất lớn mà hiện nay hầu hết các ngân hàng chưa 

thu phí (trừ ATM), chỉ xem các hình thức ngân hàng điện tử là tăng 

tiện ích dịch vụ cho khách hàng. Vì vậy, ngân hàng phải có tài chính 

mạnh và lâu dài để đảm bảo triển khai dịch vụ trong tương lai. 
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KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu nghiêm túc, sử dụng những phương 

pháp nghiên cứu phù hợp, luận văn đã đạt được những kết quả 

nghiên cứu sau đây: 

- Tổng hợp, hệ thống hóa những nội dung cơ bản về ngân hàng 

điện tử.  

- Phân tích các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của dịch vụ ngân 

hàng điện tử trên cơ sở kế thừa những nội dung của những nghiên 

cứu trước đó kết hợp phát triển những phân tích của cá nhân người 

nghiên cứu; đồng thời lý giải các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển của dịch vụ ngân hàng điện tử. 

- Thu thập dữ liệu, tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá về thực 

trạng hoạt động ngân hàng điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Công thương Đắk Lắk làm cơ sở cho việc đề xuất các giải 

pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Chi nhánh này. 

- Trên cơ sở vận dụng lý thuyết cũng như kết quả phân tích, 

đánh giá thực trạng hoạt động ngân hàng điện tử tại Chi nhánh Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Công thương Đắk Lắk, luận văn đã đề xuất 

được một hệ thống các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng 

điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Đắk Lắk 

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị đối với cơ quan hữu quan 

nhằm tạo điều kiện tốt nhất để phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 

tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Đắk Lắk về những 

vấn đề nằm ngoài phạm vi giải quyết của Ngân hàng. 

Tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng luận văn vẫn còn nhiều thiếu 

sót, nhược điểm. Vì vậy, tác giả luận văn mong muốn nhận được 

những góp ý, hướng dẫn của các thầy, cô giáo cũng như người đọc. 

 


