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Tóm tắt: 
 

Trong bối cảnh dịch vụ ngân hàng dưới áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và thị hiếu khách 
hàng liên tục thay đổi, thì việc đổi mới chất lượng dịch vụ được đặt lên hàng đầu nhằm tối ưu 
hóa trải nghiệm của người dùng, sự thuận tiện và tính gắn kết của khách hàng. Nghiên cứu tập 
trung nhận định các yếu tố cấu thành nên chất lượng dịch vụ website trong lĩnh vực ngân hàng, 
đồng thời sử dụng thang đo IPA trong đánh giá các đặc tính ưu tiên trong việc nâng cao chất 
lượng website Ngân hàng Đông Á. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, chất lượng dịch vụ 
website trong lĩnh vực ngân hàng được đánh giá thông qua 7 thành phần gồm: Chất lượng thông 
tin, Dễ sử dụng, Tính bảo mật, Thời gian phản hồi,Tính tương tác, Đặc tính thiết kế và Chức 
năng website. Kết quả nghiên cứu nhằm định hướng nhà quản lý những yếu tố chất lượng dịch 
vụ website cần cải thiện để gia tăng hiệu suất sử dụng kênh ngân hàng trực tuyến thông qua 
website từ phía khách hàng.            
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Abstract: 
 

In the context of banking service under increasing competition and customers’ constantly 
changing taste pressure, the innovation of service quality remains the core strategy to optimize 
users’ experience, the convenience and cohesion by customers. This research focuses on 
identifying the components of website quality in banking service sector, as well as applying IPA 
measurement scale in promoting prioritized components with an aim to enhance website service 
quality offered by Dong A Bank.The result suggests that website quality in banking service 
sector is considered under 7 components including Information quality, Ease of use, Security, 
Response time, Interaction, Design and Website functionality. The finding of this study aids in 
providing reference for managerial board with the dimensions of website quality that need to be 
enhanced to promote customers’ experience in Internet banking service through website.   
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