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Tóm tắt:
Thanh toán thẻ - phương thức thanh toán chủ đạo của người dân tại các nước phát triển, trong đó
hoạt động thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ qua điểm chấp nhận thẻ (POS) đem lại rất nhiều lợi
ích cho các chủ thể tham gia. Tại Việt Nam, trong giai đoạn 2013 -2015, hoạt động thanh toán
qua POS cũng đã có sự tăng trưởng đáng kể; doanh số thanh toán qua POS tăng, số lượng ATM,
POS/EDC tăng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển POS có dấu hiệu tăng chậm, hiệu quả hoạt động
thanh toán qua POS thấp. Vì vậy, cần những giải pháp phù hợp hướng tới mục tiêu đẩy mạnh
thanh toán không dùng tiền mặt để đẩy mạnh phát triển hoạt động thanh toán thẻ qua POS tại
Việt Nam.
Từ khóa: POS; Thẻ thanh toán; Doanh số thanh toán qua POS; Thị trường thẻ; Dịch vụ
thẻ ATM; Kinh doanh dịch vụ thẻ.
Abstract:
Card payment isa major method of payment in developed countries, whereby payment for goods
and services through POS brings numerous benefits for people involved. In Vietnam, in the
period 2013-2015, payment through POS also resulted in significant growth with increases in
payment revenue through POS, number of ATMs and POS/EDC as well as the number of
transactions and transactional values via POS. However, the POS growth rate was still slow;
payment operations through POS also showed low efficiency. Therefore, appropriate measures
should be taken to promote cashless payment in order to boost the development of payment
activities through POS in Vietnam.
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