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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 
      Hiện nay, vấn ñề sử dụng thẻ ATM ñể thực hiện các giao dịch không cần tiền mặt 
ñã không còn là vấn ñề mới mẻ. Ngày càng có nhiều người sử dụng thẻ ATM khi 
giao dịch, không chỉ trong công việc mà ngay cả trong các nhu cầu thiết yếu hàng 
ngày. 
 Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 
và xu thế thị trường trong lĩnh vực tài chính ngân hàng những năm gần ñây, thì người 
tiêu dùng thay ñổi cách nhìn nhận của mình về việc dùng thẻ ATM khi thanh toán, 
giao dịch ngày càng tích cực hơn, nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng nhiều hơn và mức 
ñộ yêu cầu về tính năng của thẻ cũng ngày một cao hơn. 
 Việc thường xuyên cải tiến, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ luôn là 
mối quan tâm hàng ñầu của hầu hết các Ngân hàng thương mại. 

Chi nhánh NHN0 & PTNT tỉnh Kon Tum là một ngân hàng lớn nằm trên ñịa 
bàn tỉnh Kon Tum, trực thuộc hệ thống NHN0 & PTNT Việt Nam. Tuy nhiên dịch vụ 
thẻ ATM của chi nhánh còn chưa phát triển, chưa hấp dẫn, tính tiện ích chưa cao, 
chưa tạo thuận lợi và cơ hội bình ñẳng cho các khách hàng. Do vậy, ñã làm hạn chế 
khả năng cạnh tranh, thu hút khách hàng và ảnh hưởng ñến kết quả kinh doanh của 
chi nhánh. 

Xuất phát từ những lý do trên và với cương vị  là người trực tiếp triển khai 
thực hiện các dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHN0 & PTNT tỉnh Kon Tum, do vậy 
tôi chọn ñề tài: "Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ATM tại Chi nhánh Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum" làm luận văn thạc sĩ kinh tế, 
chuyên ngành Quản trị kinh doanh. 
2. Mục ñích nghiên cứu 

Một là, nghiên cứu những vấn ñề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ thẻ ATM 
của Ngân hàng Thương mại. 

Hai là, nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ATM tại chi nhánh NHN0 
& PTNT tỉnh Kon Tum. 

Ba là, ñưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ thẻ ATM 
tại chi nhánh NHN0 & PTNT tỉnh  Kon Tum. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Dịch vụ thẻ ATM của chi nhánh Ngân hàng Nông 
Nghiệp và Phát triển nông thôn  tỉnh Kon Tum. 

- Phạm vi nghiên cứu:  
  + Phạm vi không gian: Tại ñịa bàn tỉnh Kon Tum. 
  + Phạm vi thời gian: Từ năm 2006 ñến năm 2010. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Các phương pháp ñược sử dụng trong quá trình viết luận văn: 
- Phương pháp thu thập số liệu. 
- Luận văn có sử dụng phương pháp thống kê mô tả.  
- Phương pháp nghiên cứu tại bàn. 
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5. Cấu trúc của luận văn 
 Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 
chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng. 
- Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ATM tại chi nhánh Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum. 
- Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ATM tại chi nhánh Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum.  
 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ THẺ ATM 

1.1. Khái niệm, ñặc ñiểm và phân loại về dịch vụ 
1.1.1.  Khái niệm, ñặc ñiểm về dịch vụ 

 Dịch vụ là bao gồm toàn bộ hoạt ñộng trong suốt quá trình mà khách hàng và 
nhà cung cấp dịch vụ tiếp xúc nhau nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mong 
ñợi có ñược trước ñó, cũng như tạo ra ñược giá trị cho khách hàng. 

 Dịch vụ là những hoạt ñộng có ích của con người tạo ra những “sản phẩm” 
dịch vụ, không tồn tại dưới hình thái sản phẩm, không dẫn ñến việc chuyển quyền sở 
hữu nhằm thỏa mãn ñầy ñủ, kịp thời, thuận tiện và văn minh các nhu cầu sản xuất và 
ñời sống xã hội của con người. 

 Theo TS. Nguyễn Thanh Liêm,  dịch vụ có những ñặc ñiểm sau: 
Một là, khả năng sản xuất trong dịch vụ rất khó ño lường vì nó cung cấp các sản 

phẩm không có hình dạng vật chất cụ thể. 
Hai là, tiêu chuẩn chất lượng khó thiết lập và kiểm soát trong sản xuất dịch vụ. 
Ba là, trong sản xuất dịch vụ, có sự tiếp xúc trực tiếp giữa người sản xuất và người 

tiêu dùng, các khía cạnh quan hệ giữa sản xuất và Marketing thường chồng lên nhau. 
Bốn là, sản phẩm của sản xuất dịch vụ không tồn kho ñược. Nên trong việc ñáp 

ứng các nhu cầu thay ñổi, các hệ thống sản xuất chế tạo có thể tăng giảm tích lũy tồn 
kho, còn trong sản xuất dịch vụ thường tìm cách làm dịch chuyển cầu. Vì thế, hiệu 
suất sử dụng năng lực sản xuất của hệ thống dịch vụ thường thấp hơn so với hệ thống 
chế tạo. 

Ngoài những khác biệt trên, có thể có khác biệt trong kết cấu chi phí và kết cấu tài 
sản. Thường thường, trong các hệ thống sản xuất dịch vụ có tỷ trọng chi phí tiền 
lương cao và chi phí nguyên vật liệu thấp hơn trong sản xuất chế tạo. Đồng thời tỷ lệ 
ñầu tư vào tồn kho và tài sản cố ñịnh cũng thấp hơn so với sản xuất chế tạo. Song 
những khác biệt này có thể rất mờ nhạt khi xét trên bình diện chung [ 5, tr. 12 ]. 
1.1.2. Phân loại dịch vụ 

Theo Tổ chức Thương mại thế giới, thì dịch vụ ñược phân loại thành 12 ngành.  
1.2. Dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng 
1.2.1.  Khái niệm và ñặc ñiểm dịch vụ thẻ ATM ngân hàng 

Thẻ ngân hàng -tiền ñiện tử- là phương tiện thanh toán hiện ñại nhất trong thế 
giới ngày nay, ra ñời từ phương thức mua bán chịu hàng hoá bán lẻ và phát triển gắn 
liền với sự ứng dụng công nghệ tin học trong lĩnh vực ngân hàng. 
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 Dịch vụ thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do Ngân hàng phát hành thẻ 
(NHPHT) cấp cho khách hàng sử dụng ñể thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ hoặc rút 
tiền mặt trong phạm vi số dư của mình ở tài khoản tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng 
ñược cấp theo hợp ñồng ký kết giữa NHPH và chủ thẻ. Cơ sở chấp nhận thẻ và ñơn vị 
cung ứng dịch vụ rút tiền mặt ñòi tiền chủ thẻ thông qua NHTTT và NHPHT. 

Thẻ ngân hàng ñược làm bằng plastic theo kích cỡ tiêu chuẩn quốc tế.  
Dịch vụ thẻ ngân hàng mang những ñặc ñiểm riêng nhất ñịnh: 
- Hoạt ñộng thẻ ngân hàng là sự phát triển cao của hoạt ñộng dịch vụ ngân 

hàng, là kết quả của sự phát triển khoa học và công nghệ với quá trình tự do hoá và 
toàn cầu hoá của các hoạt ñộng dịch vụ tài chính-ngân hàng và ñặc biệt là sự phát 
triển mạng lưới toàn cầu của các ngân hàng và sự liên kết giữa các ngân hàng thành 
một khối thống nhất trên cơ sở một trung tâm thanh toán bù trừ.  

- Hoạt ñộng thẻ ngân hàng mang lại nhiều tiện ích không chỉ ñối với nền kinh 
tế và hệ thống ngân hàng mà còn với những chủ sử dụng thẻ. 

- Cùng với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác, thẻ ngân 
hàng góp phần làm giảm tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch kinh tế.  

- Chi phí ñầu tư ñối với l ĩnh vực thẻ trong việc xây dựng hệ thống phát hành và 
thanh toán thẻ là rất lớn, thời gian hoàn vốn dài. 

- Dịch vụ thẻ ngân hàng ñòi hỏi một ñội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn nghiệp 
vụ và kinh nghiệm xử lý ñể ñảm bảo thông suốt và an toàn trong hoạt ñộng thẻ và ñáp 
ứng yêu cầu của các TCTQT. 

- Không giống như các sản phẩm, dịch vụ khác, loại hình dịch vụ thẻ ngân 
hàng mang tính ñồng nhất cao, sự khác biệt hoá sản phẩm hầu như không có.  
1.2.2.  Vai trò và lợi ích của dịch vụ thẻ ATM ngân hàng 
1.2.2.1.  Đối với nền kinh tế 

Với tư cách là một công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, thẻ thanh toán có 
vai trò và ý nghĩa rất lớn ñối với nền kinh tế xã hội. Thẻ thanh toán thu hút tiền gửi 
của các tầng lớp dân cư vào ngân hàng và giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông, 
góp phần giảm chi phí phát hành tiền giấy, vận chuyển, lưu trữ cũng như tiêu huỷ 
tiền. 
1.2.2.2.  Đối với xã hội 

Tăng cường sử dụng thẻ, giảm chi tiêu bằng tiền mặt, góp phần kiềm chế lạm 
phát, kiểm soát các giao dịch ñáng ngờ, phòng chống tham nhũng, chống rửa tiền. 
Góp phần cải thiện môi trường văn minh thương mại và văn minh thanh toán, nâng 
cao hiểu biết của dân cư về các ứng dụng công nghệ tin học trong phục vụ ñời sống.  
1.2.2.3.  Đối với các ngân hàng thương mại 

- Tăng doanh thu và lợi nhuận của các NHTM.  
- Hiện ñại hoá công nghệ ngân hàng và cải thiện kỹ năng chuyên môn 
- Việc các ngân hàng triển khai dịch vụ thẻ thanh toán giúp cho khách hàng có 

ñiều kiện ñược tiếp cận với một loại hình thanh toán hiện ñại, ña tiện ích, phù hợp với 
sự phát triển của xã hội. 

- Thông qua hoạt ñộng phát hành và thanh toán thẻ, các NHTM vừa có thể lôi 
kéo, thu hút khách hàng. 

- Giảm chi phí bảo quản và vận chuyển tiền mặt. 
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1.2.2.4.  Đối với người sử dụng thẻ 
- Được tiếp cận với một phương tiện thanh toán hiện ñại, nhanh chóng, tiện lợi.  
- Các chủ thẻ có thể sử dụng thẻ ñể thanh toán hàng hoá, dịch vụ tại các 

ĐVCNT, ñược chi tiêu trước trả tiền sau mà không cần trả một khoản tiền lãi nào.  
- Thuận tiện trong tiêu dùng, tránh ñược những chi phí và rủi ro của việc thanh 

toán tiền mặt, tiện cất giữ, bảo quản, bảo mật và an toàn. 
- Được thực hiện rút tiền mặt khi cần thiết tại các máy ATM. 
- Chủ thẻ quản lý ñược tiền và kiểm soát ñược các giao dịch của mình. 

1.2.2.5.  Đối với các ñơn vị chấp nhận thẻ 
- Góp phần lôi kéo thu hút khách hàng, tăng doanh số cung ứng hàng hoá và 

dịch vụ, và kết quả tất yếu là lợi nhuận sẽ tăng lên. 
- Chấp nhận thanh toán thẻ cũng giúp các ĐVCNT có ñược sự ưu ñãi trong 

hoạt ñộng tín dụng với các NHTM. 
- Tạo môi trường tiêu dùng và thanh toán văn minh, hiện ñại cho khách hàng. 
- Sử dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt, giảm chi phí bán hàng, 

kho quỹ và các chi phí vận chuyển, kiểm ñếm, bảo quản tiền mặt. 
- Được trang bị miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ ñiện tử hiện ñại, 

ñược ñào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo thiết bị thanh toán thẻ và luôn nhận 
ñược hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì thiết bị miễn phí. 
1.2.3.  Phân loại thẻ ATM ngân hàng 

Trên thế giới có rất nhiều loại thẻ ngân hàng, song các sản phẩm chính của thẻ 
có thể kể ñến như sau: 
1.2.3.1.  Phân loại theo công nghệ sản xuất 

- Thẻ khắc chữ nổi (Embossed Card).  
- Thẻ từ (Magnetic Card): là loại thẻ có băng từ ở mặt sau thẻ. 
- Thẻ thông minh (Smart Card): Là loại thẻ có ñặt một chíp ñiện tử tương tự 

như một máy tính cực nhỏ trên thẻ, trong ñó lưu trữ tất cả các thông tin về thẻ, chủ 
thẻ như thẻ từ.  
1.2.3.2.  Phân loại theo tính chất thanh toán 
 - Thẻ tín dụng (Credit Card): Là loại thẻ áp dụng cho những khách hàng có ñủ 
ñiều kiện ñược ngân hàng phát hành thẻ cho vay vốn ñể thanh toán tiền hàng hóa, 
dịch vụ.   

- Thẻ thanh toán ( Payment Card ) – còn gọi là thẻ  ATM.  
  - Thẻ ghi nợ (Debit Card): thẻ ATM ñã nhanh chóng trở thành sản phẩm rất 
phổ biến, ñặc biệt có tốc ñộ tăng trưởng cao tại các thị trường ñang phát triển. 

- Thẻ liên kết: là sản phẩm của một ngân hàng hay một tổ chức tài chính kết 
hợp với một bên thứ ba là các tổ chức kinh tế lớn, có uy tín.  
1.2.3.3.  Phân loại theo phạm vi lãnh thổ 
 - Thẻ trong nước. 
 - Thẻ quốc tế. 
1.3.  Phát triển dịch vụ thẻ ATM  

Để phát triển một sản phẩm và dịch vụ trong ngân hàng, các nhà quản trị ngân 
hàng trước hết sẽ ñánh giá sản phẩm dịch vụ ñó hoạt ñộng có mang lại hiệu quả hay 
không ? Thông thường, các nhà quản trị ngân hàng sẽ ñưa ra các vấn ñề sau: 
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- Dịch vụ này có quan trọng hoặc liên quan mật thiết ñến hoạt ñộng cơ bản của 
ngân hàng, và có liên quan ñến các dịch vụ khác như ñiều mà ngân hàng mong 
muốn hay không ? 

- Dịch vụ này có thể ñem lại lợi nhuận tốt cho ngân hàng hay không ? 
- Dịch vụ này có ñem lại sự tin tưởng và giảm rủi ro hoạt ñộng hay không? 
- Dịch vụ này có tính tự ñộng hóa cao hay không ? 
- Dịch vụ phát sinh có ổn ñịnh hay không ? 
- Dịch vụ này có riêng biệt hoặc duy nhất không ? 
Mỗi tiêu chuẩn ñược ño lường mức ñộ ảnh hưởng tình hình hoạt ñộng có liên quan 

và ñịnh vị trong ma trận hai xu hướng là ma trận chất lượng và khả năng mong muốn. 
 

Cao 
Những dịch vụ mong 

muốn, khả năng sinh lợi ít 
(1) 

Những dịch vụ mong 
muốn, khả năng sinh lợi 

cao.   (2) 

Thấp 
Những dịch vụ  không 

mong muốn, khả năng sinh 
lợi ít.    (3) 

Những dịch vụ không 
mong muốn, khả năng sinh 

lợi cao.   (4) 

 Thấp Cao 

 
Tùy vào quan ñiểm của nhà quản trị ngân hàng, nếu dịch vụ hiện tại nằm vào ô số 

(3) thì cần phải loại bỏ dịch vụ ñó nhằm giảm thiệt hại cho ngân hàng, nhưng nếu 
nằm vào ô số (2) thì dịch vụ ñó ñang mang lại những kết quả rất tốt. Còn nằm vào ô 
số (1) và số (4) thì cần phải cân nhắc kỹ càng trước khi ra quyết ñịnh có nên duy trì 
hay cắt giảm dịch vụ này. 
1.3.1.  Phát triển dịch vụ thẻ về mặt số lượng thẻ phát hành  

Căn cứ vào số liệu thẻ ATM ñã phát hành từ thời ñiểm dịch vụ thẻ ñược bắt ñầu 
triển khai cho ñến thời ñiểm hiện tại, hoặc số liệu thẻ phát hành hàng năm, hay thời 
kỳ nào ñó, nhà quản trị ngân hàng có thể nắm bắt và ñánh giá ñược tình hình hiện 
trạng của phát triển dịch vụ thẻ như thế nào: tốt, chưa ñạt yêu cầu hay mức ñộ trung 
bình. Thông qua số lượng thẻ phát hành vào các năm, các thời kỳ và so sánh về số 
lượng thẻ với các ngân hàng cạnh tranh trong cùng dịch vụ thẻ ñể nắm bắt tình hình 
thị phần khách hàng thẻ. Mặt khác, căn cứ tốc ñộ phát hành thẻ, mức ñộ phân bổ thẻ 
ở các ñịa bàn khác nhau ñể nhà quản trị ñưa ra các giải pháp phát triển mạng lưới thẻ: 
ñiểm phát hành thẻ, ñiểm thanh toán thẻ, các máy ATM.  
1.3.2.  Phát triển dịch vụ thẻ về mặt chất lượng dịch vụ thẻ ATM 

Tùy vào từng loại hình dịch vụ thẻ ATM khách hàng ñăng ký sử dụng, mà ngân 
hàng sẽ cung cấp cho khách hàng từng loại thẻ khác nhau về hình thức, và tính năng, 
tiện ích của nó. 

Vấn ñề chất lượng dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng phải ñược quan tâm hàng ñầu, 
tạo sự tin tưởng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ của ngân hàng, nó quyết 
ñịnh sự thành công trong phát triển dịch vụ thẻ.   

Khách hàng thường quan tâm các tiêu chí của dịch vụ sau: 
- Nhanh chóng. 
- Chính xác.  
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- An toàn.  
- Tiện lợi.  

1.3.3.  Phát triển dịch vụ thẻ ATM về mạng lưới 
Phát triển ñiểm ñặt máy giao dịch thẻ ATM và máy POS. Dựa vào thông tin về số 

lượng máy giao dịch thẻ ATM và số lượng máy POS ñược ñặt trên ñịa bàn từ lúc 
triển khai dịch vụ tới thời ñiểm hiện tại, nhà quản trị ngân hàng có thể nắm bắt ñược 
các thông tin về phát triển màng lưới. Bên cạnh ñó, nhà quản trị ngân hàng có thể tự 
mình nhận ñịnh về tính năng, ñộ tiện lợi của các loại máy này và ñánh giá các loại 
máy này có phù hợp với trình ñộ khoa học công nghệ hiện tại hay không? Từ ñó, nhà 
quản trị ngân hàng sẽ có các giải pháp cụ thể và phù hợp, nhằm phát triển dịch vụ thẻ 
ATM thông qua vấn ñề phát triển mạng lưới thanh toán thẻ ATM của ngân hàng. 

Mạng lưới phân phối: Từ thông tin các chi nhánh, các phòng giao dịch của ngân 
hàng trên ñịa bàn. 
1.3.4.  Phát triển dịch vụ thẻ ATM theo nhóm khách hàng 

Dịch vụ thẻ ATM có tồn tại ñược hay không? Điều ñó phụ thuộc vào khách hàng 
có chấp nhận (nhu cầu) và hài lòng (thỏa mãn) về dịch vụ thẻ hay không.  
     Đối với dịch vụ thẻ ATM, nhu cầu của khách hàng sử dụng là rất lớn vì mang lại 
cho khách hàng rất nhiều thuận tiện và phần nào giảm ñược nguy cơ rủi ro hơn so với 
giữ tiền mặt trong người. Tuy nhiên, làm sao ñể khách hàng hài lòng và chấp nhận 
những giá trị mà dịch vụ thẻ ñem lại nhiều hơn thì ñiều ñó ñòi hỏi ngân hàng cần phải 
có các chính sách quan tâm ñến các nhóm khách hàng của mình nhiều hơn.  
1.3.5. Phát triển dịch vụ thẻ ATM theo hướng ña dạng hóa tiện ích, chức năng của 
thẻ ATM 

Dịch vụ thẻ ATM có nhiều loại thẻ và nhiều loại máy ATM khác nhau, tùy vào 
nhu cầu sử dụng khác nhau, khách hàng sẽ ñăng ký cho mình một loại hình thẻ ATM 
thích hợp nhất với các tính năng, tiện ích của loại hình ñó.  

Hiện nay, các ngân hàng ñều có các loại thẻ giống nhau về các chức năng và tiện 
ích cơ bản. Nhưng ña phần mỗi ngân hàng ñều cố gắng ñưa vào các tiện ích và chức 
năng, cũng như các dịch vụ ñi kèm nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng ñược tốt 
hơn so với ñối thủ cạnh tranh. Bên cạnh ñó, nhà quản trị có thể so sánh, ñánh giá các 
tiện ích, dịch vụ ñi kèm trong dịch vụ thẻ ATM của  ngân hàng so với các ñối thủ, 
nhằm tìm ra một giải pháp tốt hơn trong vấn ñề phát triển dịch vụ thẻ ATM của ngân 
hàng. Hoặc có thể thu thập ý kiến của khách hàng và cảm nhận của họ về mức ñộ tiện 
lợi về tính năng và sự ña dạng của dịch vụ mà ngân hàng ñang triển khai. 
1.4.  Các tiêu chí  ñánh giá về phát tri ển dịch vụ thẻ ATM  

Xác ñịnh các tiêu ñánh giá về phát triển dịch vụ là một hoạt ñộng cần thiết ñối 
với các ngân hàng thương mại nhằm ñảm bảo cung cấp dịch vụ thẻ với chất lượng 
cao cho khách hàng. Một vấn ñề quan trọng liên quan ñến thông tin trong quản trị 
chất lượng là việc ño lường và ñánh giá chất lượng dịch vụ. Sản phẩm dịch vụ là vô 
hình nên khó có thể xác ñịnh các thông số và ñặc tính kỹ thuật bằng ñịnh lượng và 
thông qua ñó là tiêu chuẩn cho việc sản xuất dịch vụ ñảm bảo chất lượng. Hơn nữa, 
việc sản xuất và tiêu dùng dịch vụ diễn ra ñồng thời nên chúng ta không thể kiểm tra 
chất lượng và loại bỏ các dịch vụ không ñạt tới một tiêu chuẩn nào ñó trước khi ñưa 
chúng tới khách hàng như trường hợp các sản phẩm hữu hình. Vì vậy, việc ño lường 
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và ñánh giá chất lượng các dịch vụ ñược thực hiện theo phạm vi và góc ñộ tiếp cận 
khác với sản phẩm vật chất. 

Để nghiên cứu cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ, 
Gronroos (1984) ñã giới thiệu mô hình chất lượng dịch vụ dựa trên ba ñiểm thiết yếu:  

- Thứ nhất, phân biệt chất lượng chức năng với chất lượng kỹ thuật. Chất lượng 
chức năng chính là quá trình tương tác giữa khách hàng và người cung ứng dịch vụ, 
nghĩa là làm thế nào dịch vụ ñược thể hiện và cung ứng. Chất lượng kỹ thuật là hệ 
quả của quá trình vận hành hoạt ñộng dịch vụ, có nghĩa là những gì mà khách hàng 
nhận ñược.  

- Thứ hai, hình ảnh có tầm quan trọng tột bậc ñối với tất cả các hãng cung ứng 
dịch vụ bởi vì khách hàng có thể thấy ñược hình ảnh và nguồn lực của hãng trong quá 
trình giao dịch mua bán. 

- Thứ ba, cảm nhận toàn bộ về chất lượng là một hàm của những cảm nhận 
ñánh giá của khách hàng về dịch vụ và sự khác biệt giữa những ñánh giá này với 
những mong ñợi về dịch vụ của họ.  
 

MÔ HÌNH NGHIÊN C ỨU CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG V Ề DỊCH VỤ 
 

 
Hình 1.1: Mô hình nghiên cứu cảm nhận của khách hàng về dịch vụ 

 
Do ñó, ñể ñánh giá phát triển dịch vụ thẻ, chúng ta cũng sử dụng các chỉ tiêu 

như sau: 
a) Một số chỉ tiêu ñịnh tính 
- Độ tin cậy.  
- Tính trách nhiệm.  
- Sự ñảm bảo.  
- Sự ñồng cảm. 
- Tính hữu hình. 
b) Một số chỉ tiêu ñịnh lượng 
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- Doanh thu: Chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ ñược nâng cao không 
những có ảnh hưởng tới giá bán mà còn ảnh hưởng tới khối lượng tiêu thụ. Sản phẩm 
có chất lượng cao, giá bán sẽ cao. Nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng cung 
ứng dịch vụ sẽ tăng thêm giá trị sản phẩm và giá trị dịch vụ, tạo ñiều kiện tiêu thụ dễ 
dàng, nhanh chóng thu ñược tiền bán hàng và tăng doanh thu bán hàng.  

- Lợi nhuận: Lợi nhuận là số chênh lệch giữa các khoản doanh thu thu về so 
với các khoản chi phí bỏ ra. Lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc vào chất lượng 
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và trình ñộ quản lý của doanh nghiệp. Lợi nhuận là chỉ 
tiêu tổng hợp biểu hiện kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó phản ánh ñầy 
ñủ các mặt số lượng, chất lượng hoạt ñộng của doanh nghiệp, phản ánh kết quả việc 
sử dụng các yếu tố cơ bản sản xuất như lao ñộng, vật tư, tài sản cố ñịnh…  

- Thị phần: Nếu chỉ phân tích doanh thu, lợi nhuận thì chưa ñủ, chưa biết ñược 
công ty ñang hoạt ñộng như thế nào so với các ñối thủ cạnh tranh. Các nhà lãnh ñạo 
cần phải theo dõi thị phần của doanh nghiệp mình. Nếu thị phần của doanh nghiệp 
tăng lên, doanh nghiệp ñang hưởng lợi hơn ñối thủ cạnh tranh. Nếu thị phần giảm 
xuống, doanh nghiệp ñang thua thiệt so với ñối thủ của mình. Sự tăng giảm thị phần 
có liên quan ñến chất lượng các sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. 

Trong việc ñánh giá chất lượng dịch vụ, cần nắm vững một số ñặc trưng của 
chất lượng dịch vụ sau ñây:  

- Thứ nhất, chất lượng dịch vụ là chất lượng của con người do ñó cần tập trung 
ñào tạo, huấn luyện trình ñộ chuyên môn và trình ñộ giao tiếp của nhân viên. Chất 
lượng dịch vụ ñược thể hiện qua các yếu tố trình ñộ học vấn, giao tiếp, giọng nói, khả 
năng lý luận và khả năng vận dụng... 

- Thứ hai, chất lượng dịch vụ mang tính nhận thức là chủ yếu, khách hàng luôn 
luôn ñặt ra những yêu cầu về chất lượng dịch vụ thông qua những thông tin họ nhận 
ñược hoặc những thông tin mà họ có trước, khi khách hàng sử dụng một dịch vụ nào 
ñó. 

- Thứ ba, chất lượng dịch vụ thay ñổi theo người bán và người mua vào các 
thời ñiểm khác nhau. Điều ñó có nghĩa là rất khó xác ñịnh mức chất lượng ñồng ñều 
cho tất cả mọi người, cùng một dịch vụ nhưng ñối với mỗi khách hàng khác nhau thì 
mức ñộ chất lượng khác nhau. 

- Thứ tư, cùng một dịch vụ nhưng có thể cung cấp những chất lượng khác nhau 
cho từng nhóm khách hàng khác nhau ở từng thời ñiểm khác nhau, do ñó khó có thể 
ñáp ứng thoã mãn ñầy ñủ nhu cầu mọi nhóm khách hàng. 
1.5.  Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát tri ển dịch vụ thẻ ATM  
a) Tiềm lực kinh tế và trình ñộ kỹ thuật công nghệ thông tin của ngân hàng 

Thanh toán thẻ gắn liền với các thiết bị công nghệ cao, bao gồm: hệ thống mạng 
máy tính nội bộ ñược bảo mật cao, máy Telex, ñiện thoại, ATM, máy cà hoá ñơn, 
máy xin cấp phép EDC... Vì vậy, các ngân hàng phải ñầu tư khá lớn ñể trang bị thiết 
bị hiện ñại và làm chủ việc ứng dụng những công nghệ mới, tiên tiến nhất trong hoạt 
ñộng kinh doanh phát triển dịch vụ thẻ.  

b) Trình ñộ dân trí và thói quen dùng tiền mặt của người dân 

Tiền mặt ñã trở thành một công cụ rất ñược ưa chuộng trong thanh toán và từ lâu 
ñã trở thành thói quen khó thay ñổi của người tiêu dùng và nhiều doanh nghiệp. Thói 
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quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán hiện nay là lực cản lớn trong việc phát triển 
thanh toán không dùng tiền mặt [ 10, tr. 4 ].  

Trình ñộ dân trí thể hiện thông qua nhận thức của người dân về thẻ, một phương 
tiện thanh toán ña tiện ích, từ ñó tiếp cận và có thói quen sử dụng thẻ.  

c) Trình ñộ của ñội ngũ cán bộ làm công tác phát triển dịch vụ thẻ 
Thẻ là một nghiệp vụ khá mới nhiều tiện ích nhưng cũng không ít rủi ro, vì vậy 

ñội ngũ cán bộ làm dịch vụ thẻ cũng cần có kiến thức, năng ñộng, sáng tạo. Không 
như một số nghiệp vụ ngân hàng truyền thống có thể sử dụng những cán bộ làm theo 
kiểu kinh nghiệm, dịch vụ thẻ ñòi hỏi một ñội ngũ cán bộ giỏi, nhanh nhẹn, có kỹ 
năng giao tiếp khách hàng ñể phát triển dịch vụ thẻ. Thẻ không thẻ tự phát triển nếu 
chỉ dựa vào yếu tố công nghệ và những tiện ích mà yếu tố có vai trò rất quan trọng ñó 
là con người. Ngân hàng nào có chính sách nhân lực hợp lý thì ngân hàng ñó sẽ có cơ 
hội ñẩy nhanh và có chất lượng việc phát triển dịch vụ thẻ. 
d) Thu nhập cá nhân 

Thu nhập của người dân cao ñồng nghĩa với sức mua sắm cao hơn. Khi ñó, nhu 
cầu của con người không chỉ là ñơn thuần là mua ñược hàng hoá thiết yếu mà phải 
ñạt ñến ñộ thoả dụng tối ña về vật chất và tinh thần. Thẻ thanh toán sẽ là phương tiện 
thanh toán thuận tiện và an toàn ñáp ứng nhu cầu này của họ. Mặt khác, Ngân hàng  
còn thiếu ñộng cơ kinh tế ñủ mạnh ñể khuyến khích thanh toán qua thẻ: ñối với nhiều 
ñối tượng giao dịch, các công cụ và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt không 
chứng tỏ có lợi ích hơn hẳn về kinh tế so với  tiền mặt. Ngược lại, thanh toán không 
dùng tiền mặt còn phải trả phí cho ngân hàng, thậm chí còn bị tính giá cao hơn (ñối 
với một số ñơn vị chấp nhận thẻ), không ñược chào ñón tại các quầy thanh toán... 

e) Môi trường pháp lý 

Việc kinh doanh dịch vụ thẻ tại bất kỳ quốc gia nào ñều ñược tiến hành trong 
một khuôn khổ pháp lý  nhất ñịnh. Hành lang pháp lý trong lĩnh vực thanh toán chưa 
hoàn thiện, mặc dù trong thời gian vừa qua hành lang pháp lý trong lĩnh vực thanh 
toán ñã cải thiện nhiều, song vẫn ñược ñánh giá là chưa ñầy ñủ và ñồng bộ, ñặc biệt 
là những vấn ñề liên quan ñến thanh toán ñiện tử và thương mại ñiện tử. Ví dụ như 
ñối với giao dịch ñiện tử, chưa ñủ cơ sở ñể các ngân hàng tổ chức triển khai các kênh 
giao dịch ñiện tử vì chưa tạo ñược một cơ chế tổng hợp ñiều chỉnh hoạt ñộng thương 
mại ñiện tử trong ngành ngân hàng, chưa có sự chấp nhận ñồng bộ giao dịch ñiện tử, 
chứng từ ñiện tử giữa các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan [ 10, tr. 5 ]. 

f) Trình ñộ khoa học công nghệ 

Sự phát triển khoa học công nghệ của một quốc gia sẽ có ảnh hưởng rất lớn và 
quyết ñịnh chất lượng dịch vụ thanh toán và phát hành thẻ. Trình ñộ công nghệ càng 
cao thì chất lượng phục vụ càng tốt, tính bảo mật càng cao, do ñó càng thu hút ñược 
ñông ñảo người sử dụng thẻ. 

g) Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng 

Mỗi ngân hàng kinh doanh dịch vụ thẻ ñều phải xây dựng cho mình một kế 
hoạch, chiến lược marketing sản phẩm thẻ phù hợp. Chiến lược ñó ñược xây dựng 
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trên nền tảng ñiều tra, khảo sát các ñối tượng khách hàng mục tiêu; môi trường công 
nghệ; môi trường cạnh tranh; nguồn lực của bản thân ngân hàng ñó.  

h) Môi trường cạnh tranh 

Đây là yếu tố quyết ñịnh ñến việc mở rộng và thu hẹp thị phần của một ngân 
hàng khi tham gia vào thị trường thẻ. Nếu trên thị trường chỉ có một ngân hàng cung 
cấp dịch vụ thẻ thì ngân hàng ñó sẽ có ñược lợi thế ñộc quyền nhưng giá phí lại có 
thể rất cao và quyền lợi của các chủ thẻ khó ñược bảo ñảm. Nhưng khi nhiều ngân 
hàng tham gia vào thị trường, cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt thì sẽ góp phần 
phát triển ña dạng hoá dịch vụ, giảm phí phát hành và thanh toán thẻ, quyền lợi chủ 
thẻ do ñó cũng ñược bảo ñảm.  

i) Hoạt ñộng quản lý rủi ro 
         Trong bất kỳ hoạt ñộng kinh doanh thuộc ngành nào cũng hàm chứa rủi ro. 
Cùng với sự phát triển dịch vụ thẻ, thì các hoạt ñộng tội phạm liên quan ñến lĩnh vực 
kinh doanh này cũng ngày càng gia tăng và mức ñộ ngày càng tinh vi và khó phát 
hiện. Chính vì vậy, hoạt ñộng quản lý rủi ro của ngân hàng trong lĩnh vực phát triển 
dịch vụ thẻ là rất quan trọng.  
1.6.  Sự cần thiết phải phát tri ển dịch vụ thẻ ATM    

Phát triển dịch vụ thẻ nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng vì 
tính tiện dụng, an toàn, ñược sử dụng rộng rãi trên thế giới, ñặc biệt ở những nước có 
nền kinh tế phát triển. Phát triển dịch vụ thẻ ñang trở thành xu thế tất yếu khi nước ta 
tham gia hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. 

Phát triển dịch vụ thẻ ñang là xu thế phát triển của các ngân hàng hiện ñại, bởi 
các ngân hàng ñã, ñang và tiếp tục thu những nguồn lợi hấp dẫn từ những chiếc thẻ 
nhiều tính năng này. 

Phát triển dịch vụ thẻ là phù hợp với chủ trương của Chính phủ về phát triển 
thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện việc chi trả lương qua tài khoản ngân hàng.  
 

CHƯƠNG  2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ THẺ ATM T ẠI CHI NHÁNH NGÂN 

HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN  
TỈNH KON TUM 

 
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và 
chi nhánh tỉnh Kon Tum 
2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Việt Nam và chi nhánh tỉnh Kon Tum 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, tiền thân là Ngân 
hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam ñược thành lập theo Nghị ñịnh số 53/HĐBT 
ngày 26/3/1988 của Hội ñồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có quan hệ ngân 
hàng ñại lý với 979 ngân hàng tại 113 quốc gia và vùng lãnh thổ; là thành viên của 
nhiều tổ chức, hiệp hội tín dụng lớn, có uy tín trên thế giới. 

Trong chiến lược phát triển của mình, Agribank sẽ trở thành một Tập ñoàn tài 
chính ña ngành, ña sở hữu, hoạt ñộng ña lĩnh vực. Theo ñó phát triển hệ thống công 



 

13 

nghệ thông tin, ña dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị nguồn 
nhân lực chất lượng cao, ñảm bảo các lợi ích của người lao ñộng và phát triển thương 
hiệu - văn hóa Agribank 

Ngay sau khi tØnh Kon Tum ®−îc t¸i thµnh lËp. th× Chi nh¸nh NHNo tØnh  Kon 
Tum còng ®−îc ra ®êi. Ngµy 30-8-1991, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam 
Cao Sü Kiªm ra quyÕt ®Þnh sè 131/NH-Q§ gi¶i thÓ chi nh¸nh NHNo tØnh Gia Lai-
Kon Tum ®Ó thµnh lËp Chi nh¸nh NHNo tØnh Kon Tum vµ Chi nh¸nh NHNo tØnh Gia 
Lai. 

TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2010 toµn Chi nh¸nh NHNo&PTNT tØnh Kon Tum cã Héi 
së tØnh vµ 11 chi nh¸nh, Phßng giao dich vµ víi 231 c¸n bé. 
2.1.2.  Tình hình dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
Việt Nam 

Dịch vụ thẻ của Agribank ñã phát triển nhanh chóng, từng bước khẳng ñịnh 
ñược thị phần dịch vụ thẻ của Agribank trong lĩnh vực thẻ. 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ñã tham gia vào Hệ 
thống chuyển mạch Banknetvn, các ngân hàng ñã dùng chung hệ thống máy ATM 
rộng khắp trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Đồng thời, toàn bộ gần 1,2 triệu 
chủ thẻ ghi nợ nội ñịa của Agribank sẽ ñược chấp nhận thanh toán tại các máy ATM 
có biểu tượng logo Banknetvn.  
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 
thôn tỉnh  Kon Tum 

Bộ máy quản lý chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 
Kon Tum ñược tổ chức hoạt ñộng theo mô hình trực tuyến chức năng. 
2.1.4.  Sự ra ñời và phát triển dịch vụ thẻ ATM tại chi nhánh Ngân hàng Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 

Trong những năm vừa qua, nhận thức của người tiêu dùng về sử dụng thẻ ñã 
thay ñổi, một bộ phận không nhỏ ñã xoá dần thói quen sử dụng tiền mặt, thay vào ñó 
là sử dụng thẻ khi mua hàng hoá, dịch vụ.  

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon tum bắt ñầu triển khai 
dịch vụ thẻ từ năm 2006. So với các ngân hàng khác, Agribank Kon Tum tham gia thị 
trường thẻ muộn hơn, song cũng ñạt ñược một số kết quả cao, bước ñầu khẳng ñịnh 
ñược vị trí và ưu thế của Agribank Kon Tum trên ñịa bàn. 
2.1.5. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 
2.1.5.1.  Tình hình hoạt ñộng huy ñộng vốn từ năm 2006-2010 

Bảng 2.1: Tình hình huy ñộng vốn từ năm 2006 ñến năm 2010 
                                                                                                 ĐVT: Triệu ñồng 
stt chØ tiªu 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 

A 
Tæng nguån vèn huy 
®éng 557,359 691,374 927,276 1,005,484 1,209,391 

1 Néi tÖ 537,638 676,133 904,011 987,167 1,192,757 

1.1 TG KBNN 114,827 122,781 156,715 54,959 134,937 

1.2 TG TCKT 159,714 215,701 254,038 396,501 293,410 

1.3 TG TCTD 7,838 5,183 57,750 4,160 17,658 

1.4 TG dân cư 255,259 332,468 435,508 531,547 746,752 
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2 Ngoại tệ (Quy ñổi) 19,721 15,241 23265 18,317 16,634 

2.1 Dân cư 6,778 12,939 13,613 14,245 14,557 

2.2 TCKT 12,943 2,302 9,652 4,072 2,077 

3 Chia theo thời gian 557,360 691,374 927,276 1,005,484 1,209,391 

 3.1 Không kỳ hạn 289,267 133,558 421,173 455,730 418,328 

 3.2 Kỳ hạn dưới 12 tháng 66,313 289,806 225,063 298,610 476,178 

 3.3 

KH từ 12 - dưới 24 
Th 180,928 221,743 188,902 198,215 239,687 

 3.4 

Kỳ hạn từ 24 tháng 
trở lên 20,852 46,267 92,138 52,929 75,198 

( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp 
& phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum ). [ 1 ]. 
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Hình 2.2:  Biểu ñồ quy mô huy ñộng vốn của Agribank Kon Tum. 

 
Nhìn chung, công tác huy ñộng vốn của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp 

phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum trong giai ñoạn 2006-2010 diễn ra theo chiều 
hướng tích cực, song do kinh tế xã hội có ñiểm xuất phát thấp, tích lũy của người dân 
còn hạn chế, ñồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% dân số của tỉnh nên công tác 
huy ñộng vốn còn gặp nhiều khó khăn.  
2.1.5.2.  Tình hình hoạt ñộng tín dụng 
 Thực hiện các văn bản chỉ ñạo của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 
thôn Việt Nam về tăng trưởng tín dụng, ñảm bảo phù hợp với ñịnh hướng phát triển 
kinh tế ñịa phương.  
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Hình 2.3: Biểu ñồ quy mô dư nợ của NHNo&PTNN tỉnh Kon Tum. 

  
Dư nợ cho vay của chi nhánh luôn chiếm thị phần lớn trong tổng dư nợ của các 

ngân hàng trên ñịa bàn. Tổng dư nợ ñến ngày 31/12/2010 là 2.757 tỷ ñồng. 
2.1.5.3.  Tình hình hoạt ñộng dịch vụ & Marketing 
 Ngoài các sản phẩm dịch vụ truyền thống là tiền gửi, tiền vay chi nhánh ngân 
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh còn ñặc biệt quan tâm ñến hiện ñại hóa 
ứng dụng nghiệp vụ ngân hàng. Ngân hàng ñã mở rộng các dịch vụ ngoài tín dụng, 
mở rộng dịch vụ thẻ ATM với mục tiêu vươn lên dẫn ñầu trong các ngân hàng trên 
ñịa bàn. 
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ATM t ại chi nhánh Ngân hàng nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 
2.2.1. Các loại thẻ của Agribank và những quy ñịnh về phát hành, thanh toán thẻ  
2.2.1.1. Thẻ ghi nợ nội ñịa 

Thẻ ghi nợ nội ñịa AGRIBANK là phương tiện sử dụng ñể rút tiền mặt, chuyển 
khoản tại các máy ATM của AGRIBANK, dùng ñể mua sắm hàng hoá, dịch vụ thông 
qua các ñiểm ñặt máy ñọc thẻ POS của AGRIBANK.  
2.2.1.2.Thẻ tín dụng nội ñịa 

Thẻ tín dụng nội ñịa AGRIBANK là phương tiện thanh toán hiện ñại, an toàn, 
tiện lợi  cho phép chủ thẻ thanh toán hàng hoá, dịch vụ tại các ñơn vị chấp nhận thẻ 
hoặc rút tiền mặt  tại các máy ATM của AGRIBANK trên toàn quốc. Được sử dụng  
tiền ứng trước theo hạn mức tín dụng nhất ñịnh.  
2.2.1.3. Thẻ quốc tế Visa, MasterCard 

Hệ thống ATM của Ngân hàng nông nghiệp ñã chấp nhận thanh toán thẻ quốc 
tế mang thương hiệu Visa và MasterCard từ ngày 27/11/2007  
2.2.1.4. Thanh toán thẻ qua POS và kết nối hệ thống Banknetvn 

Đồng thời với việc triển khai phát hành thẻ nội ñịa và thẻ quốc tế, ñầu tư cơ sở 
kỹ thuật hạ tầng về tin học, trang bị hệ thống máy ATM khắp cả nước, Agribank còn 
triển khai lắp ñặt mạng lưới POS ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho khách hàng. Chủ thẻ 
của Agribank có thể thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ một cách thuận tiện hơn tại các 
trung tâm mua sắm, các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn... 
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Hiện nay Agribank ñã kết nối thành công vào hệ thống Banknetvn. Hệ thống 
kết nối Smartlink – Banknetvn ñã chính thức ñi vào hoạt ñộng từ ngày 23/5/2008, lần 
ñầu tiên tạo ra một mạng lưới liên minh thẻ ATM thống nhất trên toàn quốc, ñã kết 
nối thanh toán thẻ gồm 42 ngân hàng thành viên của 2 liên minh thẻ, tổng số máy 
ATM của 2 hệ thống này chiếm khoảng 80% tổng số máy ATM và số lượng thẻ 
thanh toán phát hành chiếm 86% thị phần trong cả nước. Việc chi trả lương qua tài 
khoản ñã tạo ñiều kiện cho các NHTM mở rộng và phát triển giá trị gia tăng dịch vụ 
ngân hàng bán lẻ. [ 9 ], [ 14 ].   
2.2.2.  Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ATM tại Agribank Kon Tum  
2.2.2.1.  Tình hình về số lượng thẻ ATM phát hành  

Bảng 2.5 Tình hình phân phối dịch vụ thẻ ATM trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum. 
Tên ngân hàng quản lý 

NHNo BIDV Viettin  
bank 

VCB Sacom 
bank 

Dong 
a 

Tổng 
cộng 

1 Số lượng máy ATM 

9 4 7 5 3 8 36 

2 
Số lượng thiết bị 
chấp nhận thẻ 

16 5 2 7 2 4 36 

3 
Số lượng thẻ ATM ñã 
phát hành 

28.507 14.160 15.717 7.862 1.519 20.923 88.688 

 
Tr. ñó: SL thẻ cho ñối 
tượng hưởng lương 
ngân sách 

2.462 2.712 2.684 114 456 154 8.582 

4 
Số cơ quan HCSN 
mở TK trả lương 

92 106 65 8 22 14 307 

Ghi chú:  - Thị phần máy ATM Agribank:  28 % 
      - Thị phần thẻ Agirbank: 35,7 % 
      - Số dư bình quân ñạt:   1,7 triệu ñồng/ thẻ 

      ( Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh thẻ năm 2010 ) [ 2, 3 ]. 
Agribank Kon Tum ñã tham gia thị trường thẻ ñược 5 năm. Tính ñến cuối năm 

2010 ñã có gần 28.507 chủ thẻ, ñưa Agribank Kon Tum trở thành ngân hàng chiếm vị 
trí số 1 về tổng số thẻ phát hành trên thị trường thẻ ATM tại tỉnh Kon Tum. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Hình 2.4: Biểu ñồ thị phần thẻ ATM của NHNo&PTNN tỉnh Kon Tum 
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Việc phát hành thẻ ATM còn gặp không ít khó khăn do thói quen chi tiêu bằng 

tiền mặt của người tiêu dùng rất khó thay ñổi, kiến thức về thanh toán bằng thẻ trong 
dân cư ở mức ñộ thấp, người dân chưa có thói quen tiêu dùng tiền qua thanh toán của 
ngân hàng (mua hàng trước, trả tiền sau). Tuy nhiên Agribank Kon Tum ñã phát hành 
ñược số lượng thẻ khá lớn, cụ thể theo biểu ñồ hình 2.5. 
                                                                           Đơn vị tính: Thẻ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Hình 2.5: Số lượng phát hành thẻ ATM ñến năm 2010 
 

Qua biểu ñồ cho thấy tốc ñộ tăng trưởng về số lượng thẻ phát hành khá cao qua 
các năm. Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ thẻ gặp không ít khó khăn do thói quen 
tiêu dùng khó thay ñổi, khả năng ñáp ứng các nhu cầu thanh toán bằng thẻ chưa 
nhiều, chưa thuận tiện nên việc sử dụng thẻ thanh toán chưa phổ biến, gây nhiều trở 
ngại ñối với NHNo&PTNN tỉnh trong quá trình triển khai phát triển dịch vụ thẻ, dịch 
vụ ngân hàng ñiện tử thanh toán không bằng tiền mặt trong tương lai. 
2.2.2.2.  Tình hình phát triển dịch vụ thẻ về mặt chất lượng dịch vụ  

Các chỉ tiêu phản ánh về mặt chất lượng dịch vụ thẻ của Agribank Kon Tum 
cũng ñạt mức tăng trưởng khá cao, cụ thể: doanh số và số món giao dịch tăng 112% 
so với năm 2009, cao hơn số lũy kế của các năm trước ñó cộng lại; tỷ lệ các giao dịch 
không thành công chiếm tỷ lệ thấp, hệ thống ATM/EDC hoạt ñộng ổn ñịnh, an 
toàn… Kết quả ñáng ghi nhận về huy ñộng vốn qua tài khoản thẻ taij bảng 2.6.  

Bảng 2.6: Số liệu tiền gửi không kỳ hạn  trên tài khoản thẻ. 
                                                                           Đơn vị: triệu ñồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

Số dư bình quân trên 
Tài khoản mở thẻ 

Số dư tiền giử BQ 
Trên 1 thẻ ATM 

2006          3.718        1.298 
2007          9.425        1.447 
2008         18.828        1.847 
2009          22.620        1.197 
2010          22.028           773 

Tổng cộng           76.620  
 

            ( Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh thẻ năm 2010 ) [ 2, 4 ]. 
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Ngoài việc phát triển dịch vụ thẻ nhằm tăng khả năng huy ñộng vốn nhàn rỗi 

với lãi suất thấp, thì ngân hàng còn chú trọng phát triển dịch vụ thẻ ñể tăng doanh thu 
từ dịch vụ thẻ, nhằm thay ñổi tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ tăng trong tổng doanh thu 
của ngân hàng. Doanh thu từ dịch vụ thẻ chưa cao so với chi phí rất lớn mà ngân 
hàng ñã ñầu tư vào hạ tầng kỹ thuật ñể phát triển dịch vụ thẻ. 

Hoạt ñộng quản lý rủi ro trong phát triển dịch vụ thẻ ATM của chi nhánh cũng 
ñược thực hiện, hoạt ñộng quản lý rủi ro ñóng vai trò quan trọng nhằm giảm thiểu 
những thiệt hại trong việc phát hành và thanh toán thẻ. Dịch vụ thẻ phải ñối mặt với 
nhiều loại rủi ro khác nhau như thẻ giả, thẻ mất cắp, thất lạc, thẻ bị lợi dụng, giao 
dịch thanh toán giả mạo...   
2.2.2.3. Tình hình phát triển dịch vụ thẻ về mạng lưới   

Chi nhánh Agribank Kon Tum, gồm Hội sở tỉnh và 11 chi nhánh, phòng giao 
dịch, với ñịa bàn rộng, có mặt trên hầu hết các ñịa bàn thành phố, các huyện. Đây là 
mạng lưới các ngân hàng phát hành thẻ, thanh toán thẻ và xử lý các nghiệp vụ liên 
quan ñến phát triển dịch vụ thẻ. 

Nguồn nhân lực cho nghiệp vụ thẻ của Agribank Kon Tum tuy ñã ñược ñầu tư 
nhưng vẫn không ñáp ứng kịp với tốc ñộ phát triển dịch vụ thẻ. 

Số lượng máy ATM, POS của Agribank là nhiều so với các ngân hàng.  
2.2.2.4. Tình hình phát triển dịch vụ thẻ theo nhóm khách hàng  

Hiện nay, tỷ trọng thẻ ATM của chi nhánh phát hành phần lớn vẫn tập trung vào 
3 nhóm khách chính, gồm: 

Nhóm khách hàng thứ nhất: là ñối tượng cán bộ hưởng lương từ ngân sách và 
cán bộ, công nhân trong các doanh nghiệp. Đây là nhóm khách hàng mục tiêu. 

Nhóm khách hàng thứ hai: là học sinh, sinh viên trong các trường học. 

Nhóm khách hàng thứ ba: cá nhân buôn bán, kinh doanh khác có nhu cầu giao 
dịch qua thẻ ATM. 

Các ñối tượng khách hàng khác như sinh viên, người có thu nhập cao vẫn chưa 
ñược chú trọng. Các chương trình thu hút khách hàng còn kém, chưa ñồng bộ. 

2.2.2.5. Tình hình phát triển các tiện ích, chức năng thẻ ATM  
Tính ñến tháng 12/2010, Agribank tỉnh Kon Tum mới chỉ phát hành 2 sản 

phẩm thẻ bao gồm: Thẻ ghi nợ nội ñịa Success, thẻ quốc tế Visa/MasterCard. So với 
sản phẩm thẻ các ngân hàng thương mại khác trên ñịa bàn tỉnh thì thực sự là thấp, 
chưa ña dạng phong phú. 

Khách hàng có thể sử dụng các tiện ích Mobile Banking như: thông báo biến 
ñộng số dư, chuyển khoản (Atransfer), nạp tiền thuê bao di ñộng trả trước, thanh toán 
cước thuê bao di ñộng trả sau, nạp ví ñiện tử Vnmart… 

Khách hàng có thể thực hiện giao dịch trên hàng nghìn ATM và EDC/POS qua 
hệ thống Banknetvn - Smartlink trên toàn quốc. 

  
2.3.  Phương pháp nghiên cứu ñánh giá về phát tri ển dịch vụ thẻ ATM 
2.3.1.  Tổng thể nghiên cứu  
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 Nghiên cứu khách hàng sử dụng thẻ ATM hiện ñang sinh sống trên ñịa bàn 
tỉnh Kon Tum. 
2.3.2.  Thiết kế quy trình nghiên cứu 
 Quy trình nghiên cứu bao gồm 3 bước chính: nghiên cứu sơ bộ, nghiên cứu 
thăm dò và nghiên cứu chính thức. 
 2.3.2.1.  Nghiên cứu sơ bộ 
 Đây là bước ñầu tiên cần thực hiện nhằm hiểu thông tin, phát hiện các biến liên 
quan ñến ñề tài từ ñó thiết kế bảng câu hỏi cho phù hợp. 
 Thực hiện bằng cách sử dụng kỹ thuật phỏng vấn chuyên sâu và chia thành 4 
nhóm ñối tượng phỏng vấn: Cán bộ, CNVC, lao ñộng phổ thông và sinh viên. 
 2.3.2.2.  Nghiên cứu thăm dò 

Sử dụng bảng câu hỏi có ñược từ giai ñoạn ñầu tiên, nghiên cứu thăm dò phỏng 
vấn trực tiếp 50 người ñáp ứng ñiều kiện. 
2.3.2.3.  Nghiên cứu chính thức 

Đây là bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất. Bản câu hỏi sau khi 
hoàn thiện sẽ ñược sử dụng phỏng vấn trực tiếp 300 ñáp viên. Thông tin thu về sẽ 
ñược làm sạch, xử lý ñể ñưa ra kết quả phục vụ cho quá trình nghiên cứu. 

* Phương pháp chọn mẫu  
Có 2 phương pháp chọn mẫu lớn. Đó là phương pháp chọn ngẫu nhiên ( có 

xác suất ) và phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên ( không có xác suất ). Tuy 
nhiên, do không có ñược thông tin cần thiết nên nghiên cứu quyết ñịnh sử dụng 
phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên. 

 * Phương pháp thu thập dữ liệu 
Phương pháp phỏng vấn trực tiếp ñược lựa chọn cho quá trình nghiên cứu vì có 

các ưu ñiểm sau: 
• Có thể giải thích, làm rõ những vấn ñề mà ñáp viên chưa hiểu. Từ ñó ñáp viên 
có thể hiểu ñúng các yêu cầu của câu hỏi và trả lời chính xác. 
• Đáp viên trả lời nghiêm túc. 
• Có thể chọn ñúng ñối tượng nghiên cứu. 
• Tỷ lệ trả lời cao. 

* Phương pháp phân tích 
Nghiên cứu sử dụng cả 2 loại dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Do ñặc ñiểm của 2 loại 

dữ liệu này khác nhau nên cần có cách phân tích khác nhau. 
• Dữ liệu thứ cấp ñược thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Độ tin cậy của dữ 

liệu sẽ ñược kiểm tra trước khi tiến hành tổng hợp ñể tìm ra thông tin cần thiết 
phục vụ vấn ñề cần phân tích như môi trường vĩ mô, môi trường tác nghiệp mà 
Agribank ñang hoạt ñộng. 

• Dữ liệu sơ cấp có ñược qua quá trình phỏng vấn trực tiếp ñối tượng nghiên 
cứu. Thông tin có ñược sau khi sàng lọc, kiểm tra tính hợp lý sẽ ñược xử lý bằng 
phần mềm Microsoft Office Excel 2003; kết quả thống kê mô tả giúp nghiên cứu 
ñánh giá ñược một phần xu hướng và hành vi của khách hàng sử dụng thẻ ATM tại 
ñịa bàn tỉnh Kon Tum. 

2.3.2.4. Thang ño trong nghiên cứu chính thức 
Có nhiều thang ño ñược xây dựng phục vụ cho nhiều mục ñích ño lường khác 
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nhau. Trong khuôn khổ nghiên cứu, 3 loại thang ño sau ñây ñã ñược sử dụng: thang 
ño biểu danh; thang ño tỷ lệ và thang ño khoảng. 

2.3.3. Tiến ñộ thực hiện 
Nghiên cứu ñược thực hiện trong 4 tháng, từ 2/12/2010 ñến 31/3/2011.  
2.3.4.  Kết quả ñánh giá phát triển dịch vụ thẻ ATM của chi nhánh NHNo & PTNT  
tỉnh Kon Tum từ kết quả phỏng vấn khách hàng 

Các thông tin trên bảng câu hỏi ñược mã hóa và ñưa vào chương trình xử lý số 
liệu SPSS,  ñể thực hiện các phân tích cần thiết cho nghiên cứu. Kết quả có một số 
nhận xét sau: 
 - Qua số liệu cho ta thấy khách hàng nữ sử dụng thẻ ATM nhiều hơn, khách 
hàng nữ thường xuyên quản lý tiền và chi tiêu trong gia ñình. 

- Độ tuổi khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM: Nghiên cứu nhận thấy ña số 
khách hàng thuộc ñộ tuổi từ 20 ñến 30 (chiếm 49.3%). Đây là ñộ tuổi lao ñộng và 
rất nhanh nhạy với các sản phẩm công nghệ mới, nên nhu cầu về thẻ ATM cao hơn 
các ñộ tuổi khác. Biểu ñồ dưới ñây sẽ cho thấy ñiều này. 
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- Về nghề nghiệp: Cán bộ công chức, nhân viên hành chính nhà nước chiếm tỷ 

lệ cao nhất ( 36,3% ), vì ñây chính là ñối tượng chủ yếu theo chỉ thị 20 của Thủ tướng 
chính phủ hướng tới. Kế ñến là cán bộ, nhân viên trong các ñơn vị kinh doanh ( 
17,3% ); học sinh – sinh viên ( 13,7 %); tự kinh doanh sản xuất hộ gia ñình ( 13,3% ); 
công nhân sản xuất trực tiếp ( 10% ); lãnh ñạo, quản lý ( 6,7%); và cuối cùng là các 
ñối tượng khác ( 2,7% ). 

- Về trình ñộ học vấn: Số lượng ñáp viên có trình ñộ ñại học ñạt tỷ lệ cao nhất ( 
41,7% ). Các ñối tượng khác chiếm tỷ lệ ít hơn. Các con số tỷ lệ này cho thấy trình ñộ 
học vấn càng cao thì số người sử dụng thẻ ATM càng nhiều 

Đánh giá về sự hài lòng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Agrbank:  
- Đầu tiên phải kể ñến là mức ñộ hài lòng của khách hàng. 
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anh/chi hoan toan hai long voi chat luong dich vu the ATM cua ngan hang 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

hoan toan khong dong y 4 1.3 1.3 1.3 

khong dong y 4 1.3 1.3 2.7 

binh thuong 96 32.0 32.0 34.7 

dong y 137 45.7 45.7 80.3 

hoan toan dong y 59 19.7 19.7 100.0 

Valid  

Total 300 100.0 100.0  

 
Có khá nhiều khách hàng ñánh giá tốt về việc sử dụng thẻ ATM. Điều này 

thể hiện qua con số 45,7% trên tổng số câu trả lời cho từ mức hài lòng trở lên. 
32% khách hàng còn lại thì chia sẻ ý kiến cho rằng họ không thường xuyên sử 
dụng thẻ nên không thể ñánh giá hoặc một số vấn ñề khác như thẻ ATM bị giữ lại 
sau khi giao dịch hay máy báo tạm ngưng phục vụ ñã làm giảm mức ñộ hài lòng 
của họ. Tỷ lệ 2.6% khách hàng cho mức nhận xét thấp nhất là một con số rất ñáng 
lo ngại, Agribank với vai trò là người ñi ñầu cần phải tìm giải pháp cải thiện vấn ñề 
này. 

- Về tỷ lệ khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ thẻ tương ứng với trình 
ñộ học vấn. Tỷ lệ khách hàng hài lòng về chất lượng dịch vụ thẻ tương ứng với 
trình ñộ học vấn là ñại học khá cao, trong khi các nhóm khách hàng khác ñánh giá 
khá là thấp. Điều này cũng bắt nguồn từ ngân hàng chưa có những tác ñộng tích cực 
ñến các nhóm khách hàng này.  

- Các tính năng thẻ tiên tiến & tiện lợi của ngân hàng cũng là một trong các 
yếu tố hàng ñầu ñưa ñến sự hài lòng của khách hàng ñến chất lượng dịch vụ thẻ 
ATM. Kết quả có 3% khách hàng cho rằng các tính năng thẻ ATM của ngân hàng 
và các tiện lợi của nó còn kém và chưa thực sự vượt trội so với các ngân hàng khác 
trong tỉnh. Tuy nhiên 97% cón lại cho rằng ngân hàng ñã thực sự thành công trong 
việc phát triển dịch vụ thẻ ATM, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. 

- Ngoài sự hài lòng của khách hàng, mức ñộ bảo mật tốt thông tin, ñảm bảo 
tiền gửi an toàn cũng ñược khách hàng khá quan tâm. Ta thấy chỉ có 10% khách 
hàng cho rằng việc sử dụng thẻ ATM của ngân hàng hiện nay không ñược an toàn. 
Trong khi ñó, lượng khách hàng lạc quan cao hơn hẳn ( 90% ), họ cho rằng việc sử 
dụng thẻ ATM khá là an toàn. Điều này có thể giải thích tại Kon Tum chưa có sự cố 
an ninh thẻ nào nghiêm trọng. 
 - Việc ñặt ñịa ñiểm giao dịch thuận tiện hay không cũng cho ta thấy ñược khả 
năng ñem ñến tiện ích của ngân hàng cho khách hàng . Kết quả cho thấy chỉ có 2,7% 
khách hàng cho rằng mạng lưới giao dịch thẻ ATM của ngân hàng chưa thực sự phân 
bố rộng khắp, họ vẫn còn gặp khó khăn khi giao dịch bằng thẻ. Mặt khác, một số 
lượng lớn khách hàng 97,3% cho rằng mạng lưới giao dịch, thanh toán thẻ ATM của 
ngân hàng phân bố hợp lý, rộng khắp.  

- Kiểm ñịnh trình ñộ học vấn của khách hàng có liên quan ñến mức ñộ hài lòng 
về chất lượng dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng: 
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Giả thuyết Ho: Trình ñộ học vấn không có liên hệ với mức ñộ hài lòng về chất 
lượng dịch vụ thẻ ATM. 

Giả thuyết H1: Trình ñộ học vấn có liên hệ với mức ñộ hài lòng về chất lượng 
dịch vụ thẻ ATM 

Kết quả kiểm ñịnh như sau: 
Với mức ý nghĩa Sig.= 0.004 < 0.05 thì ta bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận giả 

thuyết H1. Vậy với dữ liệu ñiều tra thu thập ñược, ta hoàn toàn có thể khẳng ñịnh 
mức ñộ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ ATM có liên quan ñến 
trình ñộ học vấn của khách hàng. Như vậy, với trình ñộ học vấn khác nhau thì khách 
hàng sẽ có mức cảm nhận về sự hài lòng của họ về chất lượng dịch vụ thẻ ATM khác 
nhau. 

Nhận ñịnh kết quả: Kết quả nghiên cứu bước ñầu cho ta thấy phát triển dịch vụ 
thẻ ATM có liên quan ñến các yếu tố của nhân khẩu học như: giới tính, ñộ tuổi, trình 
ñộ học vấn, thu nhập, nghề nghiệp...ñây chính là cơ sở ñể Agribank Kon Tum phát 
triển dịch vụ thẻ về số lượng thẻ theo các nhóm khách hàng khác nhau, chú ý ñến 
nhóm khách hàng mục tiêu. 

Việc ñánh giá thông qua 3 thành phần chính bao gồm: chất lượng dịch vụ thẻ,  
mạng lưới thanh toán thẻ, và các tiện ích của thẻ cho khách hàng. 

Kết quả chỉ ra rằng các nhân tố ñánh giá mức ñộ hài lòng xem xét ñều có ảnh 
hưởng tương ñương và khá ñều nhau ñối với ñánh giá chung về phát triển dịch vụ 
thẻ, nếu tăng giá trị của một nhân tố thì sẽ làm tăng giá trị của ñánh giá phát triển 
dịch vụ thẻ ATM. Như vậy, Agribank Kon Tum có thể tác ñộng gián tiếp ñến ñánh 
giá chung của khách hàng về phát triển dịch vụ thẻ ATM của Agribank.   

 
CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ THẺ ATM T ẠI CHI NHÁNH NGÂN 
HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN  

TỈNH KON TUM 
3.1. Mục tiêu, ñịnh hướng phát triển dịch vụ thẻ của chi nhánh Ngân hàng Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 
 Phát huy những kết quả ñã ñạt ñược trong những năm qua, Ban lãnh ñạo chi 
nhánh NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum ñưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sau:  
      Mục tiêu, ñịnh hướng từ năm 2011 – năm 2015: 

- Nguồn vốn tăng trưởng hàng năm từ 25% trở lên (tiền gửi dân cư 50% trở lên) 
- Dư nợ tăng trưởng hàng năm  20% ( theo ñúng ñịnh hướng của NHNo & 

PTNT VN ) 
- Nợ xấu dưới 3% 
- Tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông thôn ñạt từ 70% trở lên 
- Tỷ lệ thu ngoài tín dụng tăng hàng năm 10%  ( Thu dịch vụ ).  Trong ñó giữ 

vững thị phần về thẻ, phấn ñấu số dư tiền gửi bình quân trên thẻ trên 2 triệu ñồng và 
ñạt mục tiêu 100.000 thẻ vào năm 2015. 

- Đảm bảo thu nhập cho cán bộ viên chức. 
3.2. Giải pháp phát tri ển dịch vụ thẻ ATM t ại chi nhánh Ngân hàng Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 
3.2.1. Đẩy mạnh công tác phát hành thẻ ATM  
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 Phát triển dịch vụ thẻ về số lượng thẻ cần quan tâm trên các mặt: tăng về số 
lượng thẻ phát hành nói chung, tăng cường phát hành các chủng loại thẻ khác nhau, 
khuyến khích một người dùng nhiều thẻ, quan tâm thẻ hết hạn ñể tư vấn khách hàng 
phát hành lại, phát hành thẻ trên các ñịa bàn mới mà mạng lưới ATM sẽ ñầu tư triển 
khai.   

Xây dựng kế hoạch phát hành thẻ hàng năm, giao chi tiêu phát hành thẻ cho 
các chi nhánh và phòng giao dịch, ñồng thời giao chỉ tiêu phát hành thẻ cho từng cán 
bộ, viên chức trong toàn chi nhánh. 

Có các chương trình phát ñộng thi ñua về phát hành thẻ, nhằm ñộng viên toàn 
thể cán bộ viên chức tích cực tham gia phát hành thẻ ñến các nhóm khách hàng khác 
nhau. 

Kết hợp với chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh ñể phát hành thẻ liên 
kết sinh viên. 

Phối hợp với Hội liên hiệp phũ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh ñể phát triển sản 
phẩm thẻ ñối với các hội viên. 

Thông qua các phương tiện thông tin ñại chúng quảng bá sản phẩm, thương 
hiệu thẻ Agribank. 
3.2.2. Phát triển dịch vụ thẻ ATM thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ 

Với tình hình cạnh tranh dịch vụ của các ngân hàng trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum 
hiện nay, NHNo Kon Tum phải  phát triển dịch vụ thẻ tốt, chất lượng dịch vụ cao, 
ñiều này thể hiện trên các mặt: mục tiêu hàng ñầu hàng ñầu của ngân hàng về chất 
lượng dịch vụ thẻ là tăng số dư tiền gửi bình quân trên tài khoản thẻ, tăng doanh thu 
dịch vụ từ thẻ, tăng doanh số thanh toán qua thẻ. Đồng thời Agribank Kon Tum phải 
ñảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ,  duy trì tốc ñộ và tính ổn ñịnh 
cho hoạt ñộng của các máy ATM, các máy POS.  

Để phát triển dịch vụ thẻ ATM tốt về chất lượng thì Agribank cần tập trung 
phát triển trên một số mặt sau: 

Thứ nhất, Ngân hàng Nông nghiệp Kon Tum cần có kế hoạch tuyển dụng, ñào 
tạo và ñào tạo lại cho nhân viên  về chuyên môn, kỹ năng giao tiếp với khách hàng. 

Thứ hai, Ngân hàng Nông nghiệp Kon Tum phải theo dõi, ñánh giá thường 
xuyên chất lượng dịch vụ thẻ phục vụ khách hàng thông qua số liệu về số dư tiền gửi, 
doanh số thanh toán, tần suất giao dịch, doanh số phí dịch vụ thẻ ñem lại,  chất lượng 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chất lượng ñội ngũ nhân viên phục vụ và chú trọng khâu thăm 
dò khảo sát ý kiến ñánh giá của khách hàng.  

Thứ ba, Ngân hàng Nông nghiệp Kon Tum phải triển khai ñồng bộ các giải 
pháp khác về phát triển dịch vụ thẻ ATM.   

Agribank Kon Tum phải ñặt ra biện pháp ñể giảm thời gian trống rỗng của các 
máy ATM. Nâng cao chất lượng thanh toán POS. 

    Agribank Kon Tum cấn có biện pháp phòng ngừa rủi ro về dịch vụ thẻ. 
3.2.3. Tiếp tục mở rộng mạng lưới ñể phát triển dịch vụ thẻ 

Vậy những việc Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Kon Tum cần triển khai thực 
hiện phát triển mạng lưới nhằm phát triển dịch vụ thẻ là:  
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- Tăng cười công tác chăm sóc mạng lưới ĐVCNT hiện có. 

- Phát triển mới các ĐVCNT tiềm năng như khách sạn, nhà hàng, siêu thị, trạm 
xăng dầu, ñiện lực, bưu ñiện... 

- Phát triển thêm các ñiểm ñặt máy ATM ở các trung tâm huyện, thành phố. 

3.2.4. Xác ñịnh thị trường, mở rộng theo nhóm khách hàng sử dụng thẻ 

Đối với dịch vụ thẻ, Agribank Kon Tum cần xác ñịnh ñược  3 phân ñoạn thị 
trường như sau: 
3.2.4.1. Nhóm khách hàng là cán bộ công chức, viên chức của các ñơn vị, công ty, 
doanh nghiệp  
3.2.4.2.  Nhóm khách hàng là những người có thu nhập cao và ñang thay ñổi thói 
quen tiêu dùng 
3.2.4.3.  Nhóm khách hàng là sinh viên, học sinh, tầng lớp thanh niên 

3.2.5. Phát triển dịch vụ thẻ ATM theo hướng ña dạng hóa tiện ích, chức năng của 
thẻ ATM   

 Phát triển dịch vụ thẻ là phải ña dạng hoá tiện ích của thẻ, phát triển các dịch 
vụ ngân hàng hiện ñại như: ATM, các ñại lý thanh toán thẻ, Phone Banking, internet 
banking, kết nối thanh toán khách hàng lớn, phát triển sản phẩm thẻ quốc tế. Đặc biệt 
chú ý phát triển  thanh toán bằng thẻ, tư vắn thông tin dịch vụ ngân hàng qua thẻ, liên 
kết dịch vụ thẻ với các khách hàng tiềm năng như Viettel, Bảo hiểm, Hội nông dân, 
Hội phụ nữ. 

Ngân hàng cũng phải củng cố, hoàn thiện các tiện ích, chức năng của thẻ mà hệ 
thống máy ATM ñã thực hiện như nâng mức rút tiền hàng ngày, nâng mức chuyển 
khoản qua máy ATM. Thêm vào ñó, ngân hàng cần tiếp tục ña dạng hóa các chức 
năng khác khai thác qua hệ thống máy ATM như thanh toán trả tiền ñiện, thanh toán 
cước phí ñiện thoại, trả tiền nước, ñóng phí bảo hiểm…  

Agribank Kon Tum nên cung cấp thêm những sản phẩm thẻ mới ñến khách 
hàng, tạo tính ñột phá trên thị trưởng thẻ. 

3.3. Một số kiến nghị 
3.3.1.  Kiến nghị với Chính phủ 

 Nhà nước cần duy trì sự ổn ñịnh chính trị, kinh tế - xã hội. 

 Các ngành, các cấp hữu quan cần quan tâm hơn nữa ñến việc phát triển các 
hình thức thanh toán không dùng ñến tiền mặt, mở rộng thanh toán qua ngân hàng. 

 Việc ñầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ñể hiện ñại hoá công nghệ ngân 
hàng không phải là vấn ñề của riêng ngành ngân hàng mà nằm trong chiến lược phát 
triển kinh tế chung của ñất nước.  

Các văn bản pháp luật còn thiếu và nhiều sơ hở. Nhà nước cần ñẩy mạnh xây 
dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế, tài chính ngân hàng, khung hình 
phạt các hoạt ñộng tội phạm liên quan ñến lĩnh vực thẻ như là: sản xuất, tiêu thụ thẻ 
giả, ăn cắp mã số... 
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3.3.2.  Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 Hoàn thiện môi trường pháp lý là vấn ñề cần thiết ñể thẻ trở thành phương tiện 
thanh toán phổ biến trong xã hội.  

NHNN nên thường xuyên liên hệ trực tiếp với các hiệp hội tài chính, nhằm 
thúc ñẩy phát triển dịch vụ thẻ, ñưa ra các chiến lược hoạch ñịnh áp dụng cho toàn hệ 
thống ngân hàng. 

 NHNN cấn có các chính sách khuyến khích ngân hàng ñầu tư công nghệ thẻ & 
mở rộng dịch vụ thẻ NH bằng hình thức trợ giúp tiếp nhận các nguồn vốn vay ưu ñãi 
của chính phủ và của nước ngoài.  

3.3.3.  Kiến nghị với  NHNo&PTNT Việt Nam 

 NHNo&PTNT Việt Nam cần phải tập chung cố gắng hiện ñại hóa hệ thống 
thanh toán thẻ, ứng dụng nhiều công nghệ hiện ñại ñối với thẻ ATM. 

 Tăng cường, ñổi mới máy ATM mới hiện ñại, tiên tiến thay thế cho các máy 
ATM cũ, tăng cường tính bảo mật, ñáp ứng nhu cầu khách hàng. 

   Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam cũng phải nâng cao chất lượng dịch vụ 
hiện có, cần tiếp tục ña dạng hóa các chức năng khai thác qua hệ thống máy ATM 
như trả tiền ñiện, nước, ñiện thoại,  bảo hiểm….  

 Phát triển thẻ liên kết thương hiệu, liên kết giữa Agribank với các thương hiệu 
mạnh như Viettel, Vietnam Airline…. 

3.3.4.  Kiến nghị với chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Kon Tum  

 Hiện nay, ngân hàng nông nghiệp Việt Nam ñã có nhiều loại thẻ phục vụ các 
phân khúc thị trường khác nhau như thẻ liên kết sinh viên, thẻ lập nghiệp… Nhưng 
Agribank Kon Tum chưa triển khai nên cần sớm triển khai trong thời gian tới.  

Để hạn chế các rủi ro trong dịch vụ thẻ, chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Kon 
Tum cần quan tâm ñầu tư các trang thiết bị cảnh báo, lắp ñặt hệ thống Camera giám 
sát, có phần mềm theo dõi quản lý nghiệp vụ. 

 Thẻ là sản phẩm dịch vụ mang tính công nghệ cao, vì vậy NHNo tỉnh Kon 
Tum nên có sự ñầu tư ñúng mức về nhân viên trong nghiệp vụ thẻ, ñảm bảo ñáp ứng 
ñược yêu cầu phát triển dịch vụ thẻ. 

 

                                           KẾT LUẬN 
Là một sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện ñại, ña tiện ích, thẻ ngân hàng ra ñời 

ñã làm thay ñổi cách thức chi tiêu, giao dịch, tăng tỷ trọng thanh toán không dùng 
tiền mặt trong nền kinh tế. Với tính an toàn, có sinh lợi, linh hoạt và các tiện ích mà 
nó mang lại cho các chủ thể liên quan, thẻ ngân hàng ñã và ñang thu hút ñược sự 
quan tâm của khách hàng, ngày càng khẳng ñịnh vị trí trong hoạt ñộng kinh doanh 
dịch vụ ngân hàng.  

Trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum, còn nhiều cơ hội và tiềm năng cho các ngân hàng 
thương mại phát triển dịch vụ thẻ ATM. Tuy nhiên, yêu cầu ñặt ra cho hệ thống ngân 
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hàng nói chung và chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Kon Tum nói riêng trong 
thời gian tới là không ít thách thức, khó khăn. Để hội nhập với nền kinh tế khu vực và 
thế giới, cần phải mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng, trong ñó 
phát triển dịch vụ thẻ ATM là một trong những mục tiêu quan trọng của Agribank 
Kon Tum.  

Những năm vừa qua, phát triển dịch vụ thẻ ATM của chi nhánh Ngân hàng 
Nông nghiệp tỉnh Kon Tum ñã bước ñầu thu ñược những thành quả nhất ñịnh, với 
những sản phẩm thẻ tạo ñược uy tín và khẳng ñịnh thương hiệu trên thị trường ñịa 
bàn tỉnh nhà, chiếm ñược niềm tin của ñông ñảo công chúng tiêu dùng và ngày càng 
khẳng ñịnh ñược vị trí vững vàng trên thị trường thẻ. Tuy nhiên, phát triển dịch vụ 
thẻ ATM của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Kon Tum chưa ñáp ứng ñầy ñủ, 
trọn vẹn các nhu cầu và mong ñợi của khách hàng. Do vậy, việc phát triển dịch vụ thẻ 
ATM, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao cho khách hàng là một yêu cầu cấp thiết và 
có vai trò quan trọng ñối với việc phát triển kinh doanh  của chi nhánh Ngân hàng 
nông nghiệp tỉnh Kon Tum. 

Phát triển dịch vụ thẻ ATM, không chỉ cần sự nỗ lực của riêng Agribank Kon 
Tum, mà còn ñòi hỏi sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền ñịa phương, của cộng 
ñồng doanh nghiệp, các ñơn vị và ñặc biệt là sự quan tâm ủng hộ của khách hàng. 
Với mong muốn ñược nghiên cứu ñóng góp phát triển dịch vụ thẻ ATM của 
Agribank Kon Tum, ñề tài nghiên cứu của tôi ñã ñề cập ñến những vấn ñề về phát 
triển dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại nói chung,  thực trạng phát triển dịch vụ 
thẻ hiện nay tại Agribank Kon Tum,  và ñưa ra giải pháp phát triển dịch vụ thẻ  ATM 
tại Agribank Kon Tum. Mặc dù bản thân ñã có nhiều cố gắng nhưng vẫn không tránh 
khỏi những sai sót, khiếm khuyết do ñặc thù nghiên cứu trên ñịa bàn tỉnh nhỏ, dịch 
vụ thẻ ATM mới thâm nhập ñịa bàn tỉnh nhà. Tôi rất mong nhận ñược nhiều ý kiến 
ñóng góp của Thầy Cô giáo và các bạn ñể ñề tài nghiên cứu của tôi hoàn thiện hơn, 
có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần ñưa hoạt ñộng của Agribank Kon Tum vừa 
thực hiện kinh doanh có hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ñịa 
phương. Qua ñó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ, ñó là: Đẩy 
mạnh liên két chặt chẽ giữa “4 nhà”, tạo chuyển biến căn bản trong phát triển kinh tế 
hộ gia ñình ở nông thôn, hộ ñồng bào dân tộc thiểu số theo ñúng quy hoạch, kế 
hoạch. Chủ ñộng liên kết, hợp tác phát triển thương mại, dịch vụ với các tỉnh miền 
Trung, Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc 
Campuchia và Thái Lan. Tăng cường xúc tiến thương mại, ñồng thời có chính sách 
ưu ñãi phù hợp ñể hỗ trợ, tạo ñiều kiện cho các tổ chức, cá nhân ñầu tư phát triển 
thương mại, dịch vụ theo quy hoạch, trước hết là dịch vụ ngân hàng...[12, tr. 52-55]. 

Tôi  xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo và giúp ñỡ tận tình của thầy 
giáo, PGS. TS. Lê Thế Giới cùng tập thể cán bộ viên chức chi nhánh Ngân hàng nông 
nghiệp tỉnh Kon Tum ñã giúp tôi hoàn thành ñề tài nghiên cứu này./. 


