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Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công 
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nghệ thông tin, Bộ Công Thương 

- Dịch vụ thanh toán bán lẻ: Một thị trường đang trải qua sự thay đổi 
về cấu trúc  

Ông Ivan, Mortimer-Schutts, Giám đốc khu vực Đông Á về Thanh 
toán bán lẻ và Mobile Banking, Ngân hàng Thế giới (World Bank) 

Hỏi đáp - thảo luận với diễn giả 
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Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác liên bộ về Chương trình hành động thúc 
đẩy nộp thuế điện tử, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền 
mặt tại các điểm bán lẻ 

11:50 – 12:00 
Phát biểu bế mạc: Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước 

12:00 – 13:00 Tiệc trưa 
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Vietnam E-Payment Forum 2015 
Connection and Cooperation to Promote E-payment 

 
 

The forum is organised by: 
  

 The State Bank of Vietnam 

 VnExpress Online Newspaper  

In cooperation with:  

 Vietnam National Financial Joint Stock Company - Banknetvn  

 

AGENDA  
 

 

Time: Wednesday, 16 December 2015 

Venue: Sheraton Hanoi Hotel, Tay Ho, Ha Noi 

7:30 – 8:00 Registration/Welcome 

8:00 - 8:30 

Opening remarks: 

 Program and delegates introduction 

 Welcome remark: Mr. Thang Duc Thang, Editor-in-Chief of 
VnExpress 

 Opening remark: Representative of the Government 

 Remark: Mr. Nguyen Van Binh, Governor of the State Bank of 
Vietnam 
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8:30 – 10:20 Session I: E-Payment with public services and businesses 

Speech 

1. How can e-payment effectively support the development of public 
services and businesses? 

Mr. Nguyen Toan Thang, Deputy Governor of the State Bank of 
Vietnam 

2. Develop modern commerce channels and the support of e-
payment 

Mr. Tran Tuan Anh, Deputy Minister of Industry and Trade 

3. Results in implementing electronic tax payment with businesses 
and orientation for individual and household tax 

Mr. Nguyen Dai Tri, Deputy Chief of the Ministry's General 
Department of Taxation 

4. Electronic tax payment contribute to the administrative reforms for 
business support 

Mr. Vu Tien Loc, Chairman of Vietnam Chamber of Commerce and 
Industry (VCCI) 

Discussion 

Content: Cooperation among ministries/boards/departments/parties to 
promote: 

- Electronic tax payment with businesses, households and 
individuals 

- Develop e-payment in retails and e-commerce 

Speakers:  

- Mr. Nguyen Toan Thang, Deputy Governor of the State Bank of 
Vietnam 

- Mr. Tran Tuan Anh, Deputy Minister of Industry and Trade 

- Mr. Vu Tien Loc, Chairman of Vietnam Chamber of Commerce and 
Industry (VCCI) 

- Mr. Nguyen Dai Tri, Deputy chief of the Ministry's General 
Department of Taxation, Ministry of Finance 

- Mr. Dao Minh Tuan, Chairman of Vietnam Bank Card Association, 
Deputy General Director of Vietcombank 

- Mrs. Nguyen Thi Cuc, Chairman of Tax Consultants Association 

- Mr. Dinh Thi My Loan, Chairman of Vietnam Retailer Association 

* Moderator: Mr. Truong Gia Binh, Chairman of FPT Corporation 

FAQ – Discussion with speakers 
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10:20 – 10:30 Tea break 

10:30 – 11:40 

Session II: E-Payment with the new consumption trends 

Discussion 

Speakers:  

- Mr. Bui Quang Tien, Director General of Payment Systems 
Department,   The State Bank of Vietnam 

- Mr. Tran Huu Linh, Director General of the Vietnam E-commerce 
and Information Technology Agency, Ministry of Industry and 
Trade 

- Mr. Ivan Mortimer-Schutts, Regional Leader for Retail Payments 
and Mobile Banking in East Asia, World Bank  

- Mr. Tran Cong Quynh Lan, Deputy General Director of Vietinbank 

- Mr. Nguyen Minh Tam, Deputy General Director of Sacombank 

- Mr. Nguyen Hung, General Director of TPBank 

- Mr. Kim Kyung-dong, Product Manager of Samsung Pay in Korea 

- Mr. Sean Preston, Visa Country Manager, Vietnam, Cambodia, 
and Laos 

Mr. Arn Vogels - Country Manager and Chief Representative for 
Indochina, MasterCard Worldwide 

* Moderator: Mrs. Nguyen Tu Anh, Banknetvn CEO 

Content:  

1. E-Payment service with the new consumption trend  
 

- TPBank mPOS 
Mr. Nguyen Hung, Director of TPBank 

- QR Pay Solution based on QR code 

Mr. Tran Cong Quynh Lan, Deputy General Director of Vietinbank 

- Samsung Pay solution and ability to apply in emerging and 
dynamic market like Vietnam  

Mr. Kim Kyung-dong, Product Manager of Samsung Pay in Korea 

2. Cooperation among banks, switching company, third-party 
processors, and Fintechs in developing e-payment toward the new 
consumption trend 
 

- Mobile Commerce wave and challenges for e-payment 
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Mr. Tran Huu Linh, Director General of the Vietnam E-commerce 
and Information Technology Agency, Ministry of Industry and 
Trade 

- Retail Payment Services: A market undergoing structural change 

Mr. Ivan Mortimer-Schutts,Regional Leader for Retail Payments 
and Mobile Banking in East Asia, World Bank 

 FAQ – Discussion with speakers 

11:40 – 11:50 
Signing Ceremony Inter-ministerial memo signing on Action Plan to 
promote electronic tax payment, e-commerce and non-cash payment at 
retail outlets 

11:50 – 12:00 
Closing remarks: Mr. Nguyen Toan Thang, Deputy Governor of the State 
Bank of Vietnam 

12:00 – 13:00 Luncheon 
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Lời nói đầu 

 

Trong xu hướng toàn cầu hóa và tự do hóa tài chính, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 

cùng các chính sách phát triển bền vững của Chính phủ đã tạo nền tảng vững chắc cho hiện 

đại hóa hệ thống thanh toán, từng bước giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận với dịch vụ 

hành chính công thuận lợi và dễ dàng hơn.  

Dù vậy, thanh toán điện tử tại Việt Nam vẫn phát triển chưa xứng với tiềm năng. Các kênh 

và phương tiện thanh toán như ATM, POS hay thẻ ngân hàng bùng nổ nhưng giao dịch thanh 

toán điện tử chưa phát triển tương xứng. Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam hơn 

3 tỷ USD nhưng thanh toán điện tử mới chiếm 5% giá trị mua sắm hàng hoá dịch vụ.  

Liên quan đến công tác thu thuế, ngành tài chính nhiều năm qua đã nỗ lực tạo cơ chế, 

chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục điện tử và đến nay hơn 90% doanh nghiệp đã 

đăng ký tham gia song số tiền thuế thực nộp theo phương thức này chưa đạt như mong muốn. 

Hầu hết cá nhân, hộ kinh doanh cá thể chưa thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử.  

Nhằm hướng tới một môi trường thanh toán hiện đại, thuận tiện và hiệu quả hơn, Báo điện 

tử VnExpress cùng Ngân hàng Nhà nước đồng tổ chức Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 

2015 (VEPF 2015)với thông điệp chính là "Kết nối và hợp tác nhằm thúc đẩy thanh toán điện 

tử".Đây sẽ là dịp để Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ban, ngành, tổ chức và chuyên 

gia thảo luận và tìm kiếm giải pháp phối hợp thúc đẩy hơn nữa công tác thu thuế điện tử, mở 

rộng thanh toán điện tử trong bán lẻ và thương mại điện tử, hướng tới mục tiêu mọi đối tượng 

trong xã hội có thể tiếp cận dễ dàng các dịch vụ tài chính.  

Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, nhà quản lý, các chuyên gia đã dành thời 

gian và công sức xây dựng nội dung Diễn đàn và mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của 

quý vị.  

 

Ban Tổ chức 
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Chủ đề I:  

Thanh toán điện tử hỗ trợ dịch vụ  

công và doanh nghiệp 
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Ông Nguyễn Toàn Thắng tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế tại Đức, đảm nhận vai trò Phó thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước từ năm 2007 đến nay. Trước đó, ông từng là Phó bí thư tỉnh Lạng Sơn, 

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Vụ trưởng 

Vụ chính sách Tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước. Phó thống đốc Nguyễn Toàn Thắng được giao 

phụ trách hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực thanh toán và công nghệ tin học 

ngân hàng, có nhiều đóng góp trong phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. 

Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng Công nghệ và Thanh toán đồng thời phụ trách Dự án đầu tư Hệ 

thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS). 

 

 

Đề tài tham luận: 

Làm thế nào để thanh toán điện tử hỗ trợ 
hiệu quả cho dịch vụ công và doanh nghiệp 
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Làm thế nào để thanh toán điện tử hỗ trợ hiệu quả cho dịch 

vụ công và doanh nghiệp 

 

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đã tạo chuyển biến có tính cách mạng, làm 

thay đổi bộ mặt xã hội. Những công nghệ mới, kỹ thuật mới của kỷ nguyên sốcho phép chúng 

ta dễ dàng làm việc, giao tiếp theo các phương thức hoàn toàn mới, cho phép kết nối không chỉ 

ở trong một ngành, một lĩnh vực mà còn liên thông giữa các ngành, lĩnh vực, các vùng lãnh thổ, 

quốc gia và thậm chí trên phạm vi toàn cầu. Kết nối là động lực thúc đẩy phát triển, nhưng cũng 

đặt ra yêu cầu mới với các chủ thể, tổ chức trong xã hội, trong đó rất quan trọng là phải tăng 

cường và thay đổi phương thức phối kết hợp làm việc giữa các bên liên quan. Điều này có thể 

thấy rõ trong quá trình phát triển dịch vụ công điện tử, thương mại điện tử cũng như thanh toán 

điện tử - Chủ đề mà Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam lựa chọn làm tâm điểm trao đổi, 

thảo luận. 

Thời gian qua, phát triển thanh toán điện tử trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin được 

Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại hết sức quan tâm. Quá trình triển khai đã 

đạt được những thành tựu đáng kể, tạo kết nối thông suốt trong toàn hệ thống, với mạng lưới 

rộng khắp toàn quốc, cung cấp nhiều hình thức thanh toán điện tử hiện đại,giúp phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt, gia tăng luân chuyển vốn trong nền kinh tế và hỗ trợ đắc lực cho trao 

đổi, phân phối hàng hóa, dịch vụ của các ngành, lĩnh vực. Cùng với sự phát triển của dịch vụ 

công điện tử và thương mại điện tử, nhu cầu kết nối và tích hợp với thanh toán điện tử nảy 

sinh; đồng thời cũng là động lực thúc đẩy thanh toán điện tử phát triển.  

Một trong các lĩnh vực dịch vụ công điện tử gần đây được Chính phủ, Bộ Tài chính và các 

doanh nghiệp quan tâm đẩy mạnh là việc nộp thuế điện tử. Theo số liệu Bộ Tài chính, đến nay 

đã có 90% số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam đăng ký nộp thuế điện tử, tuy nhiên 

số lượng giao dịch còn chưa như kỳ vọng. Để cải thiện tình hình này, một trong những yêu cầu 

đặt ra là phải có sự đồng bộ, kết nối liên thông giữa hệ thống thông tin dữ liệu của Tổng cục 

Thuế, Kho bạc Nhà nước và hệ thống thanh toán của các ngân hàng. Do đó, cần có sự phối kết 

hợp chặt chẽ giữa các bên để hỗ trợ doanh nghiệp sau khi đăng ký có thể nộp thuế điện tử dễ 

dàng, thuận tiện hơn. 

Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2014 của Bộ Công Thương cho thấy mua bán trực 

tuyến đã phát triển rất nhanh thời gian qua với doanh thu B2C năm 2014 gần 3 tỷ USD, tuy 

nhiên trong số đó phần doanh thu đến từ thanh toán trực tuyến lại khá hạn chế với chỉ khoảng 

5%. Để nâng cao được tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong thương mại điện tử, một trong những 

yêu cầu đặt ra là cần có sự kết nối, tích hợp tốt hơn giữa các website thương mại điện tử với 

các dịch vụ thanh toán trực tuyến của các ngân hàng để khách mua hàng, thanh toán trực 

tuyến dễ dàng, thuận lợi và an toàn. 

Liên quan tới mục tiêu phát triển thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ, số lượng POS 

được lắp đặt đã tăng nhanh, dự kiến có thể đạt mục tiêu 250.000 POS vào cuối năm 2015 như 
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đã đề ra, nhưng số lượng giao dịch qua POS chưa cao. Để có thể thúc đẩy thanh toán điện tử 

tại các điểm bán lẻ rất cần có những biện pháp hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý, mà cụ thể ở 

đây là sự phối kết hợp giữa Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để tạo ra 

động lực cho các điểm bán lẻ tích cực hưởng ứng thanh toán bằng thẻ qua POS lắp đặt tại cửa 

hàng. 

Nhằm thúc đẩy các lĩnh vực cụ thể trên phát triển, tại Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 

2015, Ngân hàng Nhà nước đề nghị giữa ngành ngân hàng và Bộ Tài chính, Bộ Công Thương 

cũng như các đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường việc trao đổi, bàn cách phối hợp đồng bộ, 

hiệu quả trên mọi khía cạnh từ cơ chế, chính sách, mô hình kết nối, các tiêu chuẩn kỹ thuật 

nghiệp vụ, tiêu chuẩn công nghệ… 

Trên cơ sở đó, mỗi ngành xác định và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đạt được chỉ tiêu 

đề ra về nộp thuế điện tử, thương mại điện tử, thanh toán điện tử giúp doanh nghiệp và người 

dân tiết kiệm lớn về thời gian, chi phí, nguồn lực cũng như nâng cao hiệu quả chung của kinh tế 

xã hội. Thông qua sự kết nối và cách phối hợp có hiệu quả trong những lĩnh vực cụ thể này, 

chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm tốt để nhân rộng ra giải quyết những vấn đề khác trên 

những lĩnh vực khác nhau của việc ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển 

của đất nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
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Ông Vũ Tiến Lộc giữ cương vị Chủ tịch VCCI từ năm 2004 đến nay, có vai trò lớn trong việc 

thúc đẩy cải cách môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và sự phát triển 

của doanh nghiệp Việt Nam. Trên cương vị Phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành 

chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Phối hợp giám sát thuế, hải quan, ông Lộc chủ trì 

nhiều cuộc khảo sát, đánh giá về mức độ hài lòng của doanh nghiệp với cải cách thủ tục hành 

chính; đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các buổi đối thoại, tập huấn về thủ 

tục hải quan, thuế… 

 

 

Đề tài tham luận: 

Thu thuế trực tuyến góp phần cải cách thủ 
tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp 
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Thu thuế trực tuyến góp phần cải cách thủ tục hành chính  

hỗ trợ doanh nghiệp 

 

Ứng dụng thanh toán điện tử trong hoạt động kinh doanh và quản lý Nhà nước hiện là xu 

hướng chung trên toàn thế giới và Việt Nam không nằm ngoài số đó. Theo chỉ đạo của Chính 

phủ, từ tháng 2/2014, Bộ Tài chính đã triển khai chương trình nộp thuế điện tử, cho phép doanh 

nghiệp nộp thuế thông qua tài khoản mở tại ngân hàng thương mại và được xác nhận việc nộp 

thuế bằng chứng từ điện tử. Chính phủ cũng đã ban hành hai Nghị quyết 19 về cải thiện môi 

trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 36a-CP/2015 về thực 

hiện chính phủ điện tử… Đây là những đột phá quan trọng góp phần thay đổi mạnh mẽ thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực thuế, không chỉ ở thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM mà còn ở các 

địa phương. 

Đến nay, 98% doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế qua mạng và khoảng 90% doanh 

nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử qua kết nối liên thông với các ngân hàng thương mại, từ đó 

cắt giảm được hàng chục giờ nộp thuế, giảm phiền hà cho doanh nghiệp trong nước. 

Với những cải cách mạnh mẽ trong những năm qua, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 

thuộc nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về 

thuế. Những điều trên sẽ giúp cải thiện hình ảnh môi trường kinh doanh trong mắt nhà đầu tư, 

từ đó thúc đẩy thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh chúng ta đang hội nhập mạnh mẽ, 

là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do FTA – EU (EVFTA), FTA với Hàn Quốc, Liên minh 

kinh tế Á – Âu và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thành lập vào cuối năm nay. 

Nộp thuế điện tử cũng là động lực khiến doanh nghiệp đổi mới mô hình quản trị theo hướng 

minh bạch, hiện đại hơn để bắt kịp xu hướng thay đổi của quốc tế và những quy định của cơ 

quan quản lý Nhà nước. Một tổ chức nước ngoài luôn muốn giao dịch với doanh nghiệp có sổ 

sách minh bạch, nếu sử dụng quá nhiều tiền mặt sẽ khiến đối tác nghi ngờ và khó làm ăn hơn.  

Tuy nhiên, từ việc đăng ký đến thực hiện nộp là một quãng đường còn dài bởi số chứng từ 

nộp thuế và số tiền nộp ngân sách bằng phương thức điện tử còn thấp. Để hoàn thành chỉ tiêu 

tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%, tôi cho rằng chúng ta cần những giải 

pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hệ thống pháp luật chung, cùng sự phối hợp đồng bộ 

từ cơ quan thuế đến các đơn vị bổ trợ như ngân hàng, trung gian thanh toán và doanh nghiệp. 

Đầu tiên và quan trọng nhất là phải xây dựng lòng tin cho doanh nghiệp, để họ không còn 

cảm thấy khó khăn và “nản” khi thử nghiệm áp dụng nộp thuế không dùng tiền mặt.  

Nhiều doanh nghiệp kiến nghị ngành thuế cần cải tiến phần mềm hệ thống kê khai để thao 

tác dễ dàng hơn. Mỗi khi có quy định mới ra đời thì các hỗ trợ liên quan phải đồng thời cập nhật 
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phần mềm. Việc nâng cấp phần mềm kê khai phải thông báo cho doanh nghiệp để doanh 

nghiệp khai đúng với phần mềm đang sử dụng tránh phải kê khai lại nhiều lần. 

Doanh nghiệp cũng luôn mong tối đa hóa nguồn vốn của mình cho hoạt động kinh doanh 

nên thường phải đến hạn cuối cùng mới nộp thuế, gây tắc nghẽn vào những ngày áp chót. Do 

đó, hạ tầng công nghệ thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng. Chính phủ cần chỉ đạo các 

doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn tham gia xây dựng, vận hành hệ thống thông tin để nâng 

cấp đường truyền, đảm bảo kê khai, nộp thuế được nhanh chóng, thông suốt. 

Thứ hai là phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp hiểu chính sách và vận 

động họ đăng ký nộp thuế điện tử. 

Nhiều ý kiến cho rằng các phương thức tuyên truyền như công văn, văn bản được một số 

chi cục thuế gửi qua đường bưu điện không đạt hiệu quả cao do thường chậm trễ, không kịp 

thời. Nhiều địa phương hiện nay đã áp dụng các biện pháp đa dạng và sáng tạo, phù hợp với 

đặc thù của địa bàn tỉnh và cần được nhân rộng. Ví dụ như tại Đà Nẵng, ngành thuế đã kết hợp 

với các ngân hàng thương mại tổ chức “Ngày hội đăng ký nộp thuế điện tử”, mời doanh nghiệp 

tới tìm hiểu thông tin và nhận quà của ngân hàng… Với địa bàn khó khăn, nhiều huyện còn 

nghèo và xa xôi như Quảng Nam thì cán bộ phải vận động nhiều hơn, đi tới doanh nghiệp 

nhiều hơn để giải thích chính sách, động viên doanh nghiệp.  

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đang phối hợp với Tống cục 

Thuế tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của 

việc tham gia nộp thuế điện tử là góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Chúng 

tôi cũng phối hợp với ngành thuế tổ chức các chương trình tuyên truyền như: Tuần lễ hỗ trợ 

doanh nghiệp nộp thuế điện tử, hội nghị, hội thảo về nộp thuế điện tử, và thời gian sắp tới sẽ 

tiếp tục đẩy mạnh các chương trình này. 

Các ngân hàng, trung gian thanh toán cũng phải kết nối với nhau để hỗ trợ doanh nghiệp 

nộp thuế điện tử. Qua quá trình khảo sát, ở mỗi địa phương, kho bạc nhà nước chỉ mở một tài 

khoản thu ngân sách tại một ngân hàng thương mại. Việc chuyển tiền này sẽ rất hạn chế nếu 

kết nối giữa hai ngân hàng chưa tốt hoặc rất phiền phức nếu doanh nghiệp ghi sai thông tin của 

đơn vị nhận tiền trên hệ thống.  

Trình độ của các chi nhánh ngân hàng trong cùng hệ thống chưa đồng nhất cũng gây nên 

thực trạng một số chi nhánh ở các ngân hàng cấp huyện, xã còn chưa quen với việc hướng 

dẫn doanh nghiệp giao dịch điện tử và giải quyết vấn đề khi gặp vướng mắc, khiến thời gian 

nộp thuế điện tử bị kéo dài. 

Về phía doanh nghiệp, trình độ công nghệ thông tin cần được nâng cao. Một tình trạng khá 

phổ biến hiện nay là trình độ công nghệ thông tin của nhiều lãnh đạo và cán bộ doanh nghiệp 

còn thấp, thói quen sử dụng máy tính và internet chưa phổ biến. Chính điều này dẫn đến những 

e ngại khi nộp thuế điện tử và thói quen sử dụng tiền mặt cần phải khắc phục. 

Do vậy, cần có những hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể để doanh nghiệp áp dụng và sử dụng thành 

thào phần mềm quản lý nội bộ, cài đặt hệ thống quản lý chữ ký số, kê khai và nộp thuế điện tử. 
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Việc phân cấp quản trị nội bộ cũng có nhiều việc phải làm như đào tạo lại nhân viên các nghiệp 

vụ liên quan tới báo cáo thuế và nộp thuế, điều chỉnh hình thức phê duyệt chứng từ truyền 

thống...  

Một Chính phủ vận hành hiệu quả tức là nguồn lực bỏ ra sẽ ngày càng ít và minh bạch hơn. 

Hành trình để Việt Nam xây dựng thành công Chính phủ điện tử và trở thành một trong những 

quốc gia hàng đầu khu vực về mức độ thuận lợi cho doanh nghiệp dài hay ngắn, nhanh hay 

chậm phụ thuộc vào cách làm, sự phối hợp quyết liệt của các bên liên quan.  

Trong quá trình này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẵn lòng hợp tác với Bộ 

Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính và 

khi triển khai để giúp doanh nghiệp có thể nộp thuế điện tử nhanh chóng, thuận lợi, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh trạnh trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ.
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Ông Nguyễn Đại Trí làm việc 25 năm trong ngành tài chính. Trước khi được bổ nhiệm Phó tổng 

cục trưởng Tổng cục Thuế, ông từng là Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước. Ông có nhiều 

đề xuất, đóng góp quan trọng cho ngành tài chính trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ 

thông tin và thúc đẩy thanh toán điện tử trong các dịch vụ công. 

 

 

Đề tài tham luận: 

Kết quả triển khai thu thuế trực tuyến với 
doanh nghiệp và định hướng thu thuế thu 
nhập cá nhân, hộ kinh doanh cá thể 
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Kết quả triển khai thu thuế trực tuyến với doanh nghiệp và 

định hướng thu thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh cá thể 

 
1. Cải cách ngành thuế gắn liền với quá trình thu - nộp thuế điện tử 

Từ hơn 10 năm trước, dự thảo Luật Quản lý thuế đã dự liệu về giao dịch điện tử trong lĩnh 

vực thuế. Nội dung này được đưa vào Điều 19 “Hiện đại hoá công tác quản lý thuế” và được 

Quốc hội thông qua tháng 11/2006 và có hiệu lực từ 1/7/2007. Theo đó, tổ chức, cá nhân được 

khuyến khích tham gia xây dựng, thực hiện giao dịch điện tử và quản lý thuế điện tử; đẩy mạnh 

phát triển các dịch vụ thanh toán thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín 

dụng....” 

Năm 2011, Chiến lược Cải cách của ngành thuế theo Quyết định 732/QĐ-TTg năm 2011 

của Thủ tướng cũng hoạch định rõ việc “ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử 

để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm các 

nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế vào năm 2020”. 

Năm 2015, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết: Nghị Quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 “Về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia hai năm 2015–2016” nhằm cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn thời 

gian nộp thuế còn không quá 121,5 giờ một năm; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 

trên 95%, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%. 

Gần đây nhất, ngày 14/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ 

điện tử, thể hiện rõ tầm quan trọng của Chính phủ điện tử; trong đó khâu thanh toán điện tử - 

một khâu mấu chốt, khép lại một chu trình thương mại điện tử - đã và đang được tích cực triển 

khai tại Việt Nam hiện nay.  

Dựa trên chiến lược dài hạn đó, Tổng cục Thuế đã triển khai cung cấp toàn diện các dịch vụ 

thuế điện tử, bao gồm: đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử; tổ chức các đợt trao đổi, ký kết 

thoả thuận hợp tác triển khai nộp thuế điện tử với các ngân hàng  thương mại, bao gồm cả các 

ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Dịch vụ nộp thuế điện tử đã góp phần tiết kiệm tối đa thời 

gian và nhân lực của doanh nghiệp cho việc nộp thuế; đồng thời hạn chế sai sót khi kê khai, 

thanh toán thuế và được cơ quan thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ngay tại thời 

điểm thực hiện giao dịch, được dư luận xã hội đánh giá cao.  

Tổng cục Thuế cũng đã hoàn thành trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 110 ngày 

28/7/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc mở rộng triển khai các dịch vụ thuế điện tử, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ truyền 

nhận dữ liệu điện tử trung gian (TVAN) cung cấp dịch vụ thuế điện tử và quy định cách thức xử 

lý sự cố khi thực hiện giao dịch. Bên cạnh đó, chủ trương hỗ trợ các ngân hàng triển khai các 

phương thức nộp thuế điện tử khác như internet banking, ATM... tạo thêm lựa chọn cho doanh 

nghiệp. 
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Với những nỗ lực liên tục như trên, sau thời gian triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử đối với 

doanh nghiệp, ngành thuế đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: 

- Ký thỏa thuận với 43 ngân hàng, trong đó 27 ngân hàng trong nước và 3 ngân hàng 

nước ngoài đã chính thức cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử. 5 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền 

nhận dữ liệu điện tử trung gian đã phối hợp cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử.  

 

- Tổng số doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử qua cổng của Tổng cục Thuế là hơn 

466.000 doanh nghiệp (đạt hơn 90,7% số doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, đăng ký 

nộp thuế điện tử thành công tại ngân hàng thường mại là 420.992 doanh nghiệp (đạt 81,91%). 

Tổng số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước qua cổng thuế điện tử của Tổng cục Thuế từ 

1/1/2015 đến nay đạt hơn 104.000 tỷ đồng với trên 600.000 lượt giao dịch thực hiện (qua cổng 

của Tổng cục Thuế đạt 97.500 tỷ đồng; qua dịch vụ Ebanking ngân hàng hơn 6.500 tỷ đồng). 

Nhiều Cục Thuế có tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử tại ngân hàng đạt 100%. Kết 

quả trên là cố gắng nỗ lực và quyết tâm lớn của ngành thuế và sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ 

của các ngân hàng, các doanh nghiệp trên cả nước.  

Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai nộp thuế điển tử cũng gặp không ít khó khăn từ 

nhiều phía. Doanh nghiệp đăng ký mới và nghỉ kinh doanh liên tục, thường xuyên vào ra 

khoảng 10% nên cơ quan thuế phải thường xuyên vận động doanh nghiệp tham gia đăng ký và 

nộp thuế điện tử. Các doanh nghiệp chưa quen, chưa thật sự yên tâm nên vẫn duy trì phương 

thức nộp thuế thủ công bằng tiền mặt. Sự phối hợp chưa đồng bộ trong thời gian đầu giữa cơ 

quan Thuế - Ngân hàng – Kho bạc ... 

2.  Định hướng trong công tác thu thuế trực tuyến với thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh 

doanh cá thể 

Nhóm đối tượng là cá nhân, hộ kinh doanh cá thể chiếm tỷ trọng lớn trong số người nộp 

thuế cả nước, do đó, việc triển khai các thủ tục hành chính về thuế thông qua giao dịch điện tử, 

trong đó khai thuế và nộp thuế điện tử là một yêu cầu, nhiệm vụ tất yếu đối với cơ quan thuế 

nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về thuế của cá nhân, hộ kinh doanh cá 

thể, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế cả nước. Ngày 20/3/2015, Tổng cục Thuế đã ban 

hành Quyết định số 415, trong đó tại kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế với giải pháp số 3 

thuộc nhóm giải pháp hiện đại hoá công tác quản lý thuế: “Thí điểm triển khai thực hiện kê khai, 

nộp điện tử đối với cá nhân (kinh doanh và không kinh doanh) tại các địa phương lớn có cơ sở 

hạ tầng mạng tốt như Hà Nội và TP HCM, giảm thiểu thời gian thực hiện thủ tục hành chính và 

sự tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thuế”. 

Trên cơ sở đó ngành thuế đề ra định hướng, kế hoạch triển khai dịch vụ khai và nộp thuế 

điện tử cho cá nhân như sau:  

- Mục tiêu trước tiên là khai thuế và nộp thuế điện tử đối với một số đối tượng phát sinh 

giao dịch với cơ quan thuế nhiều mà chưa có dịch vụ điện tử hỗ trợ, cụ thể là 4 nhóm đối tượng 

sau: Cá nhân khai lệ phí trước bạ ôtô, xe máy, nhà đất; cá nhân chuyển nhượng bất động sản; 

cá nhân cho thuê tài sản và hộ kinh doanh.Lợi ích của việc triển khai rất rõ, bằng việc giảm thủ 
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tục hành chính thuế, giảm chi phí cho cá nhân không phải đi lại nhiều lần khi làm thủ tục về 

thuế, phối hợp sử dụng các thông tin điện tử của các cơ quan liên quan (công an, tài nguyên 

môi trường...) trong việc quản lý thuế.  

 

- Đồng thời, ngành thuế tăng cường được công tác quản lý thông qua xây dựng hệ thống 

quản lý thu tập trung, đặc biệt là thu nộp lệ phí trước bạ thống nhất toàn quốc (trước đây chưa 

có), góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển thương mại điện tử, giúp cá nhân tham gia giao 

dịch điện tử trong việc khai và nộp thuế.  

 

- Ngành thuế khuyến khích cá nhân nộp thuế điện tử sử dụng nhiều phương thức của 

ngân hàng: internet banking, thẻ ngân hàng, ví điện tử, thẻ điện thoại. Đây là tiền đề để mở 

rộng dịch vụ khai và nộp thuế điện tử cho cá nhân trên diện rộng. 

Tổng cục Thuế đã triển khai thực hiện từng bước hiện đại hoá phương thức nộp thuế điện 

tử của cá nhân và hộ kinh doanh, cụ thể:  

- Xây dựng hành lang pháp lý cho cá nhân được khai và nộp thuế điện tử bằng việc bổ 

sung quy định pháp lý tại Thông tư số 110 ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 

ngày 10/9/2015), theo đó mở rộng thêm đối tượng nộp thuế là cá nhân được tham gia giao dịch 

điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số để khai thuế điện tử, mà được sử dụng mã xác thực 

(OTP) do cơ quan thuế cấp thay cho chữ ký số, hồ sơ khai điện tử được quản lý bằng mã giao 

dịch điện tử tự sinh từ hệ thống ngành thuế và nộp điện tử theo phương thức của ngân hàng. 

Người nộp thuế là cá nhân cũng sẽ được cung cấp dịch vụ như được tra soát các giao dịch với 

cơ quan thuế trên Cổng thông tin điện tử ngành thuế. 

 

- Xây dựng các quy trình nghiệp vụ để triển khai thực hiện. Tăng cường tuyên truyền để 

cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức điện tử thông qua các tổ chức chi trả thu nhập. 

Kết quả thí điểm thời gian vừa qua đã ghi nhận. Tại TP HCM, Kho bạc Nhà nước bắt đầu 

nhận thu thuế bằng máy chấp nhận thẻ (POS). Người nộp thuế có thẻ ghi nợ của bất cứ ngân 

hàng nào (thường gọi là thẻ ATM) đều có thể sử dụng để cà thẻ tại máy POS ở kho bạc để nộp 

khoản thuế của mình, không bị tính phí. Một số tiểu thương (Chợ Bến Thành...) đã nộp thuế thu 

nhập cá nhân thông qua dịch vụ này chỉ trong vài phút và hài lòng với cách nộp thuế bằng POS. 

Người dân cũng có thể nộp các khoản khác, như nộp tiền phạt vi phạm giao thông qua POS. 

Hình thức này mở ra một lựa chọn mới tiện lợi hơn, an toàn hơn, nhanh chóng hơn cho người 

nộp thuế. 

3. Lộ trình thực hiện của ngành trong những năm tới 

 Từ ngày 1/1/2016, hộ kinh doanh thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với nộp thuế theo 

phương pháp khoán. Hộ kinh doanh được quản lý theo phương thức điện tử và nộp thuế điện 

tử qua đơn vị uỷ nhiệm thu thuế như nộp qua dịch vụ thanh toán điện tử Bankplus của Ngân 

hàng Quân đội (MB), nộp qua thẻ, nộp qua internet banking... 
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Việc thu thuế hộ kinh doanh thông qua các dịch vụ thanh toán điện tử của đơn vị uỷ nhiệm 

thu tận dụng được nhiều nhiều tính năng ưu việt, đa dạng hoá các hình thức thu thuế - giúp hộ 

cá nhân kinh doanh thực hiện việc nộp thuế nhanh chóng, thuận tiện; tiết kiệm thời gian, công 

sức, chi phí của cả người nộp thuế và cán bộ thuế. Đây cũng là phương thức thanh toán văn 

minh hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập. Từ đó, ngành thuế tiếp tục triển khai cho 

cá nhân kinh doanh có thu nhập theo từng lần phát sinh nộp thuế điện tử qua phương thức của 

ngân hàng. 

 Từ 1/7/2016, triển khai thí điểm khai và nộp thuế điện tử cho cá nhân khai lệ phí trước bạ 

ôtô, xe máy, cho thuê nhà, nộp các khoản thu liên quan đến đất.  

 

 Từ 1/1/2017, triển khai diện rộng toàn quốc của 3 lĩnh vực thí điểm và mở rộng cho các 

lĩnh vực khác: lệ phí trước bạ tài sản phải đăng ký khác, cho thuê tài sản, hộ kinh doanh qua 

mạng.   

Cùng với quá trình phát triển kinh tế và hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam, đặc biệt 

khi Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết và có hiệu lực thời gian 

tới, thương mại điện tử; trong đó có thanh toán điện tử sẽ phát triển mạnh mẽ. Song hành với 

quá trình này, ngành thuế đã nỗ lực triển khai hiệu quả các dịch vụ thuế điện tử, góp phần vào 

hoàn thành chỉ tiêu mà Chính phủ giao tại Nghị quyết 19  năm 2015. Kết quả này chắc chắn sẽ 

tiếp tục được củng cố trong thời gian tới nhằm hướng tới những tiện ích và tạo thuận lợi nhất 

cho doanh nghiệp trong việc kê khai, nộp thuế. Ngành thuế cũng đã và sẽ nỗ lực thí điểm thành 

công việc khai và nộp thuế điện tử đối với cá nhân, hộ kinh doanh cá thể theo lộ trình đã hoạch 

định. 

Ngoài ra, ngành thuế cũng sẽ triển khai dịch vụ hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử xác thực 

nhằm mang đến tiện ích cho người sử dụng, giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ hoá đơn; 

thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh; rút ngắn thời gian 

thanh toán do việc lập, gửi/nhận hoá đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử; 

góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp và quản lý thuế. 

Bên cạnh đó, một trong những đòi hỏi trong việc quản lý thuế hiện đại, hiệu lực và hiệu quả 

cũng đặt ra yêu cầu cơ quan thuế phải quản lý hiệu quả nguồn thu từ các hoạt động thương 

mại điện tử, chống thất thu, gian lận về thuế liên quan đến các giao dịch điện tử. Khâu thanh 

toán điện tử - khâu mấu chốt trong quá trình cung cấp hàng hoá, dịch vụ (cả hữu hình lẫn vô 

hình) trong thương mại điện tử đòi hỏi cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà 

nước, hệ thống ngân hàng thương mại và các Bộ, ban ngành liên quan (Bộ Công Thương, Bộ 

Khoa học Công nghệ, Bộ Công an,  ...).  

Không những vậy, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, tại Điều 20 Trách nhiệm 

cung cấp bằng chứng giao dịch quy định “Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có 

trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng hóa đơn hoặc chứng từ, tài liệu liên quan đến giao 

dịch ...”. Trong trường hợp giao dịch bằng phương tiện điện tử thì: tổ chức, cá nhân kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm tạo điều kiện cho người tiêu dùng truy nhập, tải, lưu giữ và in 
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hóa đơn, chứng từ, tài liệu quy định.Đây chính là một nội dung lớn trong quản lý thuế hiện đại 

đã và đang đặt ra trước cơ quan thuế Việt Nam. 

Quản lý hiệu quả nguồn thu từ thương mại điện tử thông qua thanh toán điện tử sẽ quản lý 

được hiệu quả nguồn thu thuế bền vững cho Ngân sách nhà nước, bảo vệ được quyền và lợi 

ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh, thúc đẩy 

kinh tế đất nước phát triển. Những kết quả và thành công của ngành thuế trong việc triển khai 

thuế điện tử thời gian qua đã và sẽ là động lực, là những kinh nghiệm quý báu để ngành thuế 

tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành trong công tác quản lý thu thuế hiện đại theo Chiến lược 

cải cách và hiện đại hoá ngành thuế đã đề ra.
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Bà Nguyễn Thị Cúc nguyên là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Việt Nam. Với những hiểu 

biết sâu rộng trong lĩnh vực thuế, bà là một trong số ít chuyên gia được doanh nghiệp tin tưởng 

tư vấn về các thủ tục, chính sách thuế. Bà cũng có nhiều giải pháp, kiến nghị để cải thiện chỉ số 

nộp thuế trong xếp hạng môi trường kinh doanh Việt Nam. 

 

 

Đề tài tham luận: 

Vai trò của thanh toán điện tử trong quản lý 
thuế với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể 
và cá nhân 
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Vai trò của thanh toán điện tử trong quản lý thuế với doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và cá nhân 

 

Triển khai  thực hiện hai Nghị Quyết 19  năm 2014 và năm 2015 của Chính phủ về cải thiện 

môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành thuế đã cải cách sâu 

rộng nhằm giảm thiểu thời gian nộp thuếcho doanh nghiệp Việt Nam bằng mức bình quân của 

các nước ASEAN 6 trong năm 2015 và ASEAN 4 trong năm 2016. Ngoài ra, để tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, cơ quan thuế đã phối hợp với các ngân hàng, Kho 

bạc triển khai kê khai nộp thuế điện tử, vừa nhằm tiết kiệmchi phí xã hội vừa góp phần tăng tính 

minh bạch trong quản lý thuế.  

Tuy nhiên việc khai, nộp thuế điện tử đã và đang áp dụng chủ yếu mới dừng ở gần 500.000 

doanh nghiệp. Trong khi đó, các đơn vị hành chính sự nghiệp, sự nghiệp có thu, trường học, 

bệnh viện và đặc biệt là hơn 1,5 triệu hộ kinh doanh cá thể cùng hàng triệu người nộp thuế thu 

nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ... lại chưa thực sự quan tâm 

đến khai, nộp thuế điện tử. 

Để có thể thu đúng, thu đủ tiền thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước thì nhất thiết cơ 

quan quản lý  thuế phải  nắm được doanh thu, thu nhập, chi phí thực tế phát sinh. Theo đó họ 

buộc phải nắm bắt được chính xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh, luồng tiền gắn với hàng hóa 

dịch vụ.  Tuy nhiên thói quen dùng tiền mặt để thanh toán khi mua sắm, tiêu dùng (kể cả khi  

qua thương mại điện tử như mua hàng qua mạng, game online) lại là sự cản trở, thách thức 

lớn với cơ quan thuế trong quản lý.  

Việc thanh toán tiền mặt không chỉ dừng lại ở tầng lớp có thu nhập thấp mà ngay cả đối với 

người có thu nhập cao như ca sỹ, diễn viên, người mẫu... khi nhận cát-sê các show diễn.  Thu 

nhập  phát sinh của họ hàng nghìn, hàng chục nghìn đôla Mỹ một lần nhưng do nhận  trực tiếp 

bằng tiền mặt nên khó xác định mức họ kê khai là bao nhiêu, đúng hay sai.  Nhiều ca sỹ có 

nhiều show diễn đắt khách nhưng nộp thuế lại rất thấp. Trong khi đó ở Nhật Bản và các nước 

khác, diễn viên, nghệ sỹ tài nghệ càng cao, xuất sắc thì họ càng tự hào khi nộp thuế thu nhập 

cao nhờ có nhiều show diễn, nhiều sự kiện. Không chỉ trong lĩnh vực giải trí mà cả bất động sản 

cũng vậy. Việc mua sắm, chuyển nhượng bất động sản hàng tỷ đồng cũng được  định giá,  

thanh toán  trực tiếp bằng tiền mặt, vàng, đôla Mỹ... Thực tiễn đó đã gây khó khăn cho công tác 

quản lý thuế, góp phần tăng thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước 

Nếu thanh toán qua ngân hàng, thanh toán điện tử thì cơ quan thuế có thể nắm bắt dễ dàng 

chính xác , kịp thời doanh thu, chi phi phát sinh thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối với 

ngân hàng.  Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta đã có nhiều chỉ thị, Nghị quyết mà đến nay 

chỉ việc khai,  nộp thuế điện tử của doanh nghiệp khả thi còn các đối tượng khác, lĩnh vực khác 

còn lúng túng? Tỷ trọng thanh toán điện tử so với tổng  trị giá thanh toán chung quá nhỏ bé. 

Cần phải làm gì, làm như thế nào để vấn đề thanh toán điện tử thực tế đi vào đời sống kinh tế 

xã hội, không chỉ dừng lại ở giấy tờ? 
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Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã đề ra 

nhiệm vụ cho ngành thuế : “Tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và 

phối hợp với các cơ quan liên quan đến triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ 

cá nhân qua mạng,...”.Để mở rộng khai, nộp thuế điện tử ra phạm vi ngoài  doanh nghiệp và 

quản lý thu thuế theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh, vấn đề cốt lõi là phải kết nối cơ sở dữ liệu 

giữa doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh với cơ quan thuế, giữa các ngân hàng phục vụ bên 

bán hàng và cơ quan thuế. 

Theo kinh nghiệm quốc tế, để nắm đầy đủ doanh thu kinh doanh và doanh thu làm cơ sở 

tính thuế, cơ quan thuế sẽ đặt code của mình trực tiếp vào dữ liệu máy tính tiền của các cửa 

hàng hàng, siêu thị, cây xăng, máy bán hàng tự động... Toàn bộ doanh thu sẽ được chuyển đầy 

đủ, kịp thời vào dữ liệu của cơ quan thuế làm cơ sở tính thuế.  Riêng đối với thanh toán điện tử, 

thanh toán qua ngân hàng thì  cơ sở dữ liệu sẽ được các ngân hàng  chia sẻ với cơ quan thuế. 

Nhưng muốn thực hiện triệt để việc chia sẻ thông tin này, cần đảm bảo sự bình đẳng về nghĩa 

vụ thuế giữa các tổ chức cá nhân kinh doanh chấp nhận kết nối dữ liệu với cơ quan thuế và 

những đối tượng không tham gia hoặc thanh toán tiền mặt. Ví dụ, nếu các tổ chức cá nhân kết 

nối dữ liệu với cơ quan thuế mà số tiền thuế phải nộp lại cao hơn các đơn vị khác thì sẽ là sự 

bất bình đẳng cho họ và đây là một trở ngại lớn để cơ quan thuế đẩy mạnh thanh toán điện tử. 

Những năm gần đây, nước ta đã hình thành các doanh nghiệp thương mại điện tử, các cá 

nhân kinh doanh trên các trang mạng xã hội, thậm chí nông dân nhờ bán sản phẩm qua mạng 

mà mở rộng thị trường, tăng doanh thu. Điển hình như: cá kho làng Vũ đại, hoa Đà lạt, rau 

sạch...  Hoạt động thương mại điện  tử được mở rộng, các doanh nghiệp cũng có tốc độ tăng 

trưởng nhanh, một số doanh thu hàng nghìn tỷ đồng nhưng số tiền nộp ngân sách lại không 

đáng kể. Qua công tác thanh tra theo cơ chế quản lý rủi ro, cơ quan thuế ở nhiều địa bàn đã 

phát hiện và truy thu hàng  trăm  tỷ đồng của các doanh nghiệp thương mại điện tử.  

Một trong những nguyên nhân, quản lý thu thuế không chặt chẽ là chưa thực hiện hoặc 

triển khai đồng bộ thanh toán điện tử.  Để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển thương mại 

điện tử, giúp các hộ gia đình,  cá nhân tham gia thanh toán điện tử  giao dịch điện tử  trong việc 

khai và nộp thuế, theo tôi cần phải có lộ trình và chính sách phù hợp cho từng đối tượng cụ thể. 

Theo đó, để bỏ thói quen thanh toán tiền mặt đã hình thành hàng nghìn năm từ nền kinh tế 

nông nghiệp, sản xuất hàng hóa nhỏ bằng  thanh toán điện tử thì phải cho người sử dụng thấy 

ngay được  lợi ích của sự chuyển đổi này khi thanh toán điện tử bằng những khuyến khích 

trong thời kỳ đầu làm quen với thẻ tín dụng. Ví dụ dùng thẻ tín dụng liên kết giữa Vietnam 

Airline với các ngân  hàng  thương mại, thanh toán càng nhiều tiền mua hàng hóa dịch vụ bằng 

thẻ tín  dụng thì  được tích điểm thưởng cho các chuyến bay miễn phí, giảm giá khi mua sắm... 

Việc thanh toán qua thẻ phải thuận tiện, một cửa hàng có thể sử dụng  dịch vụ thanh toán 

của nhiều ngân hàng khác nhau, trước mắt các nhà băng không thu phí khi thanh toán bằng 

thẻ.  Đối với các địa phương có cơ sở hạ tầng truyền thông tốt nên có điều khoản bắt buộc 

thanh toán điện tử trong việc cấp phép kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ thuế. Hiện nay Luật 

thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định, thanh toán không dùng tiền 
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mặt từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, 

không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Tuy nhiên khi mở rộng việc thanh toán điện tử, khai nộp thuế điện tử với hộ, cá nhân kinh 

doanh; cá nhân cho thuê nhà, tài sản; nộp lệ phí trước bạ nhà đất, ôtô, xe máy, nộp thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp; các khoản thu liên quan đến đất... thì cần có quy định rõ ràng, minh 

bạch hơn, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người dân thực hiện nghĩa vụ  nộp thuế. Có 

như vậy mới có thể đảm bảo tính khả thi cao. 

Thương mại điện tử, thanh toán điện tử và đặc biệt khai  nộp thuế điện tử  là hình thức  kinh 

doanh, thanh toán văn minh và hiệu quả cao cho cả người  tiêu dùng, người nộp thuế  và cơ 

quan quản lý nhà nước. Vì mục đích chung mang lại lợi ích cho cộng đồng và với sự vào cuộc 

của nhiều ban ngành, các doanh nghiệp, tôi tin rằng việc thanh toán, khai nộp thuế điện tử  

cũng như Chương trình Phát triển Thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020 sẽ thành 

công.
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Ông Đào Minh Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bên cạnh 

vai trò Chủ tịch Hội Thẻ ngân hàng, ông đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc Ngân hàng 

Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Ông đã đề xuất và chỉ đạo triển khai nhiều dự án công 

nghệ quan trọng, góp phần thay đổi quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu rủi ro, giảm chi phí tác 

nghiệp cho Vietcombank nói riêng và lĩnh vực thẻ Việt Nam nói chung. 

 

 

Đề tài tham luận: 

Vai trò của các ngân hàng tại Việt Nam trong 
việc thúc đẩy thanh toán điện tử phục vụ 
dịch vụ công 
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Vai trò của các ngân hàng tại Việt Nam trong việc thúc đẩy 

thanh toán điện tử phục vụ dịch vụ công 

Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, trên 40% người dân sử dụng Internet, Việt Nam 

đang đứng trước những cơ hội phát triển mạnh mẽ trong thanh toán điện tử. Thanh toán điện 

tử không chỉ dừng lại ở việc mua sắm trực tuyến các hàng hóa tiêu dùng giữa cá nhân với cá 

nhân (P2P) và giữa cá nhân với doanh nghiệp (P2B), mà còn bao gồm khối lượng lớn giao dịch 

giữa cá nhân hoặc doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước (P2G và B2G) trong việc thanh 

toán dịch vụ công do các cơ quan Nhà nước cung cấp như nộp thuế, đăng ký - kiểm tra, cấp 

giấy chứng nhận, đăng ký - gia hạn các loại giấy phép… 

Tại Nghị định số 43 ngày 13/06/2011, Chính phủ đã quy định rõ các vấn đề liên quan đến 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông 

tin điện tử của Cơ quan Nhà nước, điều này thể hiện sự quyết tâm của các nhà hoạch định 

chính sách trong việc phát triển, đẩy mạnh thanh toán điện tử phục vụ dịch vụ công tại Việt 

Nam. 

Với tư cách Hội thẻ ngân hàng Việt Nam, bản tham luận của chúng tôi sẽ phân tích vai trò 

của các ngân hàng tại Việt Nam trong việc thúc đẩy thanh toán điện tử phục vụ dịch vụ công. 

1. Khái quát về dịch vụ công trực tuyến 

Theo Nghị định số 43 về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Cơ quan Nhà nước, dịch vụ hành chính công được 

hiểu là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi 

nhuận, do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại 

giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà Cơ quan Nhà nước đó quản lý. Mỗi dịch vụ hành 

chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể 

liên quan đến tổ chức, cá nhân. 

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của Cơ quan Nhà 

nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng theo 4 mức độ. Trong đó, 

cao nhất là mức độ 4 cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực 

tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện đến người sử dụng. 

Như vậy, để đạt hiệu quả cao nhất, dịch vụ công trực tuyến tại các Cơ quan Nhà nước cần 

hoàn thiện ở mức độ 4, và đây cũng có bước có sự tham gia của các ngân hàng trong giai 

đoạn thanh toán. 

2. Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam 

 

Để thúc đẩy hơn nữa dịch vụ công trực tuyến, tại Quyết định 1605/QĐ-TTg phê duyệt 

Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan Nhà 

nước giai đoạn 2011-2015, Chính phủ đã đặt mục tiêu đến hết năm 2015, 100% các cơ quan 
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nhà nước từ cấp quận, huyện, Sở, Ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng thông tin 

điện tử hoặc trang thông tin điện tử; 50% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh nghiệp được 

nộp qua mạng; 90% cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thủ tục hải quan điện tử… 

và rất nhiều mục tiêu khác. Tới năm 2020, mục tiêu của Chính phủ đề ra là hầu hết các dịch vụ 

công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và 

doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Dưới đây là một số kết 

quả triển khai thực tế tính đến cuối năm 2015. 

Theo báo cáo thường niên về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 

Việt Nam, tính đến tháng 6/2014, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tất cả các mức độ của các 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đạt khoảng 85%, trong đó mức độ 3 và 4 đạt khoảng 2%. 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tất cả các mức độ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt khoảng 

75%, trong đó mức độ 3 và 4 đạt khoảng 3%. 

Việc cung cấp dịch vụ chủ yếu ở mức đơn giản, rất ít dịch vụ cho phép người dân gửi, 

thanh toán phí và nhận kết quả qua mạng. Nhìn chung, việc triển khai còn manh mún, khó tiếp 

cận, khó tra cứu. Hiện nay có 57% các doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

nhưng hầu hết mới chỉ thực hiện được ở mức độ 1, 2, 3. Với mức độ 4, các Cơ quan Nhà 

nước, doanh nghiệp, cá nhân mới tham gia ở mức rất hạn chế, chưa xứng với tiềm năng phát 

triển của đơn vị và nhu cầu sử dụng của các cá nhân, doanh nghiệp. 

Tại một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội và TP HCM, dù đã bắt đầu triển khai dịch vụ công 

trực tuyến từ nhiều năm nay và thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền về loại hình dịch vụ này 

nhưng kết quả cũng không cao. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã thực hiện 5 dịch 

vụ hành chính công trực tuyến nhưng lượng hồ sơ giao dịch qua kênh này chỉ chiếm 53 trong 

75.435 hồ sơ tiếp nhận năm 2014. Trong khi đó, tại Cục thuế TP HCM, hiện nay có đến 98% 

doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử nhưng số thuế nộp vào ngân sách qua hình thức 

này chỉ khoảng 14.000 tỷ đồng trong 100.000 tỷ đồng tiền thuế phải thu. 

Ngay cả trên cùng một địa bàn, tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên tổng số giao dịch 

thủ tục hành chính cũng không đồng đều giữa các đơn vị. Chỉ có một số ít Cơ quan Nhà nước 

và một số thủ tục hành chính đạt lượng giao dịch trực tuyến cao như: "Nhập khẩu xuất bản ấn 

phẩm không nhằm mục đích kinh doanh" với 80% hồ sơ được giao dịch qua mạng; dịch vụ 

"Cấp hộ chiếu online" của Công an Thành phố với 72% hồ sơ được nộp qua mạng; thủ tục 

đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư với 20% hồ sơ giao dịch trực tuyến... 

Có thể thấy, việc triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến còn phụ thuộc vào rất nhiều 

đơn vị tham gia, và trong đó, các ngân hàng với tư cách trung gian hỗ trợ triển khai dịch vụ 

công điện tử đóng một vai trò quan trọng. 

Cụ thể, việc triển khai và phát triển các dịch vụ công điện tử phụ thuộc rất lớn vào nền tảng 

hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng, các phần mềm được thiết kế cho các quy trình 

hoạt động của các dịch vụ công này và công tác truyền thông, giáo dục người dân sử dụng dịch 

vụ. 
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Đối với dịch vụ nộp thuế điện tử, việc triển khai đã nhận được sự đồng thuận của các Ngân 

hàng thương mại, tính đến nay đã có 30 ngân hàng ký chính thức cung cấp dịch vụ nộp thuế 

điện tử.  

3. Vai trò của ngân hàng trong việc thúc đẩy thanh toán điện tử phục vụ dịch vụ công 

Để thúc đẩy thanh toán điện tử cho dịch vụ công phát triển mạnh hơn nữa thì mức độ tham 

gia của các cá nhân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước rất quan trọng. Song, các ngân 

hàng cũng đóng một vai trò quan trọng không kém. Để các cá nhân, doanh nghiệp hiểu được 

lợi ích của thanh toán điện tử phục vụ dịch vụ công, các ngân hàng đã, đang tích cực thực hiện 

các nhiệm vụ sau: 

 Phát triển cơ sở khách hàng (số lượng/dữ liệu) để tăng tỉ lệ khách hàng doanh nghiệp/cá 

nhân giao dịch qua ngân hàng, từ đó có nền tảng để gia tăng lượng khách hàng sử dụng dịch 

vụ thanh toán công trực tuyến. 

 

 Truyền thông, hướng dẫn khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến như 

một tiện ích giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng. 

 

 Phối hợp với các Cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công thực hiện công tác truyền 

thông mang tầm quốc gia để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp. Thực tế cho 

thấy nhiều thủ tục hành chính đã có thể thực hiện trực tuyến nhưng người dân vẫn muốn thực 

hiện trực tiếp do tâm lý e ngại và có nhiều thông tin cần phải giải trình với cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ. 

 

 Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng mô hình kết nối nhằm giảm thiểu thời 

gian và công sức tất cả các bên tham gia, đặc biệt là ngân hàng và các tổ chứccung cấp dịch 

vụ công. Cụ thể, có thể cải tiến mô hình kết nối như dưới đây: 

 

 

 
 

 

Mô hình kết nối mới sẽ giúp giảm thiểu thời gian xử lý thông tin của mỗi đơn vị, tiết kiệm 

nguồn lực hơn so với phương án hiện tại (thông tin giữa các đơn vị bị phân tán, chưa tập trung, 

gây lãng phí thời gian và nguồn lực). 
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Chúng tôi hi vọng, sự nỗ lực của tất cả các bên từ ngân hàng đến các Cơ quan Nhà nước, 

các doanh nghiệp và người dân sẽ góp phần giúp đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của dịch vụ 

công trực tuyến, mang lại lợi ích cho người dân, các Cơ quan Nhà nước, đồng thời đóng góp 

vào sự phát triển của thanh toán điện tử tại Việt Nam, phấn đấu tới hết năm 2016 các bộ, 

ngành Trung ương có 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, tích cực 

triển khai để cung cấp dịch vụ công mức độ 4 theo đúng như mục tiêu đã đề ra của một chính 

phủ điện tử.  
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Ông Trần Tuấn Anh hiện là Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách trực tiếp 

lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ thông tin. Với trách nhiệm đề xuất, triển khai 

Chương trình Phát triển Thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020 đã được Chính phủ 

phê duyệt, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông 

tin (Bộ Công Thương) kết nối với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, các ngân hàng, các 

đơn vị trung gian thanh toán, các doanh nghiệp thương mại điện tử tổ chức nhiều chương trình, 

sự kiện thúc đẩy phát triển thương mại điện tử ở thị trường trong nước, điển hình là Ngày Mua 

sắm trực tuyến – Online Friday. 

 

 

Đề tài tham luận: 

Phát triển các kênh thương mại hiện đại và 
sự hỗ trợ của thanh toán điện tử 
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Phát triển các kênh thương mại hiện đại và sự hỗ trợ của 

thanh toán điện tử 

 

Sự vận động hiện tại của xã hội đi cùng với sự phát triển vượt bậc về công nghệ thông tin, 

Internet đã ảnh hưởng đến xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam trong thời gian qua và 

được dự đoán sẽ có sự thay đổi sâu sắc trong vòng 5 năm tới. 

Thứ nhất, với kết cấu dân số trẻ, người tiêu dùng Việt Nam sẽ là những người tiêu dùng 

thông minh trong thời đại số, với năng lực tiếp cận và sẵn sàng học hỏi các xu hướng mới trên 

thế giới. Theo dự báo của Nielsen Việt Nam, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ tăng trưởng 

gần gấp 3 lần, từ 13 triệu người lên 33 triệu người vào năm 2020, đạt mức tăng trưởng cao 

nhất trong khu vực Đông Nam Á. Đây sẽ là động lực chính làm thay đổi cách tiêu dùng của 

người Việt, tạo xu hướng ứng dụng và trải nghiệm công nghệ trong quá trình mua hàng.  

Thứ hai, Internet và thiết bị điện tử đóng vai trò quan trọng trong quá trình mua hàng của 

người tiêu dùng, đặc biệt đối với người tiêu dùng trong độ tuổi 25-34 tuổi. Trong khoảng 92 

triệu dân, có hơn 40% triệu người sử dụng Internet, trong đó, 58% sử dụng Internet đã từng 

tham gia mua hàng trực tuyến và 65% sử dụng smartphone để truy cập Internet. Tính đến nay, 

Việt Nam có hơn 120 triệu thuê bao di động, 95% sử dụng smartphone cho việc nghiên cứu 

sản phẩm, dịch vụ trước khi đưa ra quyết định mua hàng và 60% đã từng mua hàng trực tuyến 

thông qua smartphone. Điều này cho thấy, phương thức thương mại truyền thống cần có sự 

chuyển dịch, thích ứng với quá trình mua hàng mới hiện nay của người tiêu dùng. 

Các phương thức thương mại hiện đại cụ thể là mua hàng trực tuyến hoặc mua hàng trên 

các thiết bị di động thông minh đang nổi lên như một xu hướng tiêu dùng mới đối với người tiêu 

dùng trẻ tại Việt Nam. Hơn thế nữa, Việt Nam thuộc khu vực có mức độ tăng trưởng về 

smartphone cao nhất toàn cầu hiện nay. Vì vậy, xu hướng này được dự đoán tiếp tục phát triển 

mạnh trong thời gian tới với ưu điểm mang lại trải nghiệm mua sắm hiện đại, cá tính và tiện lợi 

cho mỗi cá nhân mua hàng. 

Thứ ba, bản sắc cá nhân là một trong những đặc tính tiêu biểu trong xu hướng tiêu dùng 

mới hiện nay của Việt Nam. Việc mua sắm cho cá nhân, theo sở thích, phong cách cá nhân và 

nhu cầu thực tế đang dần thay thế việc mua sắm theo kiểu tích trữ và số đông tập thể trước 

đây. Hơn nữa, với quỹ thời gian ngày càng eo hẹp, người tiêu dùng Việt Nam cũng sẽ ưu tiên 

những thứ tiện lợi, lựa chọn các phương thức mua hàng hiệu quả, không tốn nhiều thời gian.  

Với xu hướng tiêu dùng như trên, ngành bán lẻ Việt Nam nói riêng và ngành thương mại 

truyền thống nói chung cần có sự vận động để bắt nhịp với những thay đổi mới như hiện nay. 

Tuy nhiên, để các phương thức mua hàng hiện đại như thương mại điện tử hay hiện đại hóa 

ngành bán lẻ thực sự phát triển, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, chúng ta cần 

khẳng định vai trò của hệ thống logistics, trong đó thanh toán điện tử là bài toán quan trọng và 

cần đi tiên phong. Các phương thức thương mại hiện đại, các xu hướng tiêu dùng mới chưa 
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thể thực sự khởi sắc và phát huy hết ưu điểm của nó nếu người tiêu dùng vẫn phải sử dụng 

tiền mặt như một công cụ chính trong quá trình mua hàng. Theo khảo sát của Bộ Công Thương 

năm 2014, thẻ tín dụng chỉ chiếm 7% trong các giao dịch mua hàng trực tuyến, tiền mặt (COD) 

vẫn là phương thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay, chiếm 64%.  

Như vây, việc đẩy mạnh sử dụng các công cụ thanh toán hiện đại như các loại thẻ thanh 

toán trong giao dịch nhằm thúc đẩy thương mại điện tử, hiện đại hóa ngành bán lẻ đồng thời 

thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí giao dịch thương 

mại, tăng cường hiệu quả, minh bạch trong quản lý là rất quan trọng.  

Trong thời gian qua, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, 

trong đó có thanh toán điện tử đã được xác lập và tiếp tục hoàn thiện. Việc nâng cao tỷ lệ 

người dân có thẻ tín dụng và phát triển thanh toán qua điểm chấp nhận thẻ (POS) được chú 

trọng. Bên cạnh đó, nhiều kế hoạch, chương trình, đề án cấp quốc gia cũng được xây dựng 

trên nền tảng đẩy mạnh ứng dụng thanh toán điện tử. Bộ Công Thương hiện đang chủ trì Đề án 

quy hoạch chợ toàn quốc là cơ sở quan trọng trong công tác hiện đại hóa ngành bán lẻ. Trong 

đó, việc mở rộng lắp đặt thiết bị POS tại đây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sử 

dụng tiền mặt trong giao dịch, tạo thói quen tiêu dùng văn minh.  

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 689 ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020, Ngân hàng 

Nhà nước cùng với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh phát triển 

thanh toán thẻ, đặc biệt thanh toán thẻ qua POS; nghiên cứu, xây dựng và phát triển Hệ thống 

thanh toán bù trừ tự động cho các giao dịch ngân hàng phù hợp thực tiễn Việt Nam. Bộ Công 

Thương cũng đang nghiên cứu để xây dựng, phát triển một Cổng thanh toán thương mại điện 

tử quốc gia nhằm cung cấp, hỗ trợ cho các giao dịch thương mại điện tử có sự tham gia của 

các tổ chức, đơn vị, cơ quan nhà nước, đồng thời đây cũng sẽ là công cụ để giám sát, quản lý 

giao dịch thanh toán thương mại điện tử an toàn cho khách hàng, người tiêu dùng. 

Kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 cũng 

đang được xây dựng, ý nghĩa quan trọng đối với định hướng, lộ trình phát triển của lĩnh vực 

thương mại điện tử trong 5 năm tới. Trong đó, lĩnh vực thanh toán điện tử, xây dựng và phát 

triển các tiện ích thanh toán thương mại điện tử và hệ thống quản lý thanh toán thương mại 

điện tử quốc gia để sử dụng rộng rãi cho các mô hình thương mại điện tử, đặc biệt loại hình 

thương mại điện tử doanh nghiệp – người tiêu dùng (B2C), doanh nghiệp – doanh nghiệp 

(B2B),  chính phủ - người dân (G2C) và chính phủ - doanh nghiệp (G2B) là một trong những 

mục tiêu quan trọng, nhằm tạo nền tảng, cơ sở hạ tầng thuận lợi cho thương mại điện tử phát 

triển theo chiều sâu. 

Thanh toán điện tử sẽ góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, hiện đại hóa ngành dịch vụ 

bán lẻ tại Việt Nam phát triển đúng với quy mô và tiềm năng của thị trường. Thương mại điện 

tử sẽ thật sự trở thành công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc 

biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; giúp người tiêu dùng có thêm 

một phương thức mua sắm hiện đại, hiệu quả phù hợp với xu hướng, thị hiếu và tốc độ phát 

triển hiện nay.
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Bà Đinh Thị Mỹ Loan đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành thương mại, trong đó có 8 

năm gắn bó với Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam. Bà là tác giả của nhiều bài nghiên cứu, 

tham luận về ngành công nghiệp dịch vụ bán lẻ và bảo vệ người tiêu dùng; tham gia nhiều dự 

án, đề án, các công trình nghiên cứu khoa học các cấp … với tư cách chuyên gia cố vấn, phản 

biện. 

 

 

Đề tài tham luận: 

Giải pháp để thúc đẩy thanh toán điện tử từ 
góc nhìn của các nhà bán lẻ 
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Giải pháp để thúc đẩy thanh toán điện tử từ góc nhìn của các 

nhà bán lẻ 

Việt Nam hiện có đến 40 triệu người sử dụng Internet và gần 60% trong số này từng mua 

sắm trực tuyến. Ước tính trong năm 2015, doanh thu thị trường thương mại điện tử trong nước 

đạt khoảng 4 tỷ USD. Do đó, những năm gần đây, thương mại điện tử nói chung và thanh toán 

điện tử nói riêng là chủ đề rất thời sự, thu hút sự quan tâm, chú ý của toàn bộ xã hội, từ các cơ 

quan quản lý Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp cho đến người tiêu dùng. 

Đã có nhiều nhận định lạc quan về tiềm năng rộng mở và tương lai xán lạn của thương mại 

điện tử cũng như thanh toán điện tử tại Việt Nam. Theo nghiên cứu mới đây nhất của Ken 

Research, tổng doanh thu của các hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ đạt 7,5 tỷ 

USD trong năm 2019. Đây là kết quả của sự phát triển mạnh mẽ trong mảng bán lẻ, vốn đang 

có nhiều nhà đầu tư mới cả trong và ngoài nước tham gia, cộng với sự tăng trưởng số người 

dùng smartphone.  

Bên cạnh đó, Ken Research cũng nhận định các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và thu 

nhập ngày càng gia tăng của người Việt cũng tạo ra nhiều điều kiện tích cực. Một trong các ví 

dụ minh chứng là Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 

2011-2015 được Thủ tướng phê duyệt ngày 27/12/2013 và trên cơ sở này, Ngân hàng Nhà 

nước đã ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ (POS) 

giai đoạn 2014-2015, từng bước mở rộng thanh toán qua POS, đưa thanh toán qua POS trở 

thành thói quen của chủ thẻ. 

 
Các hình thức thanh toán điện tử ở Việt Nam khá phong phú, đem lại cho khách hàng/người tiêu dùng 

nhiều sự lựa chọn. 
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Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến nay cả nước đã có trên 200.000 POS, tăng 

khoảng 18% so với cuối năm 2014. Trong đó, phải kể đến Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank) với gần 64.680 máy, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) với trên 

60.760 máy… Một số ngân hàng thương mại đã triển khai các chương trình khuyến mại, ưu đãi 

hấp dẫn đối với khách hàng dùng thẻ thanh toán qua POS. Tại những tỉnh, thành phố lớn có 

điều kiện kinh tế phát triển và có nhiều trung tâm thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí, hoạt động 

thanh toán thẻ qua POS tiếp tục phát triển mạnh cả về số lượng POS được lắp đặt và số lượng 

giao dịch.  

Nhưng nhìn thẳng vào thực tế, có thể thấy con đường thương mại điện tử ở nước ta còn 

nhiều gập ghềnh, nhiều rào cản và bất cập, trong đó thanh toán điện tử là một vấn đề nổi cộm 

và có lẽ là vấn đề cần quan tâm nhất của kinh doanh thương mại điện tử. Nguyên nhân cản trở 

sự phát triển của thanh toán điện tử nói chung và thanh toán thẻ qua POS nói riêng ở Việt Nam 

có nhiều và theo chúng tôi, có thể kể ra một số nguyên nhân chính sau đây: 

Thói quen sử dụng tiền mặt vẫn cao. Có thể nói đây là cản trở lớn nhất đối với thương mại 

điện tử Việt Nam. Theo Hội Thẻ ngân hàng, 90% doanh số thanh toán thẻ hiện nay là giao dịch 

tại các máy ATM, trong đó doanh số rút tiền mặt chiếm hơn 85%, doanh số chuyển khoản 

chiếm gần 14%, doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ hơn 1,07%. 

Xem ra mong muốn về một xã hội không tiền mặt, một nền kinh tế phi tiền mặt vẫn còn là 

ước mơ xa vời. 

Thiếu lòng tin, tâm lý lo ngại rủi ro khi sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử. Hoạt động 

thương mại điện tử nói chung và thanh toán trực tuyến nói riêng tại Việt Nam hiện nay còn gặp 

khá nhiều trở ngại do sự thiếu tin tưởng của người tiêu dùng. Đây là tâm lý khá phổ biến khi 

khách hàng còn có cảm giác sợ bị lừa, hoặc cảm thấy rủi ro khi mua hàng và đặc biệt khi thanh 

toán trực tuyến... 

Hiệu lực của chính sách đối với thực tế triển khai còn thấp. Hiện chưa có các chính sách, cơ 

chế cụ thể, mạnh mẽ nhằm khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ thanh toán điện tử phổ cập và phát 

triển, nhất là khuyến khích, ưu đãi cho các doanh nghiệp, các hộ và cá nhân kinh doanh bán lẻ 

trong triển khai thanh toán điện tử, thuyết phục khách hàng/người tiêu dùng. 

Kênh bán lẻ truyền thống và thị trường bán lẻ nông thôn bị “bỏ quên”. Thương mại điện tử 

và thanh toán điện tử hầu như chỉ tập trung và phát triển ở các đô thị lớn… mà chưa có sự hiện 

diện thích đáng tại kênh bán lẻ bán lẻ truyền thống và thị trường bán lẻ nông thôn (chiếm đến 

hơn 70% thị trường bán lẻ Việt Nam). 

Việc bố trí, lắp đặt POS vẫn tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn. Mạng lưới ATM/POS chưa 

bao phủ đa dạng các ngành hàng, chủ yếu tập trung vào trung tâm thương mại, khách sạn, du 

lịch và đối tượng khách nước ngoài, thu nhập cao... Đối với các loại hình bán lẻ truyền thống 

khác như chợ các loại, kể cả chợ cóc cho đến chợ tạm, bán rong bán dạo....  và các cửa hàng, 

cửa tiệm nhỏ/siêu nhỏ… dường như việc thanh toán điện tử còn là việc quá xa vời. 
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Phí đối với các giao dịch thẻ tại POS vẫn còn là trở ngại. Theo tìm hiểu, ngân hàng đang áp 

dụng mức phí chiết khấu đối với các đơn vị chấp nhận thẻ từ 0-0,5% giá trị giao dịch đối với thẻ 

nội địa. Với thẻ quốc tế, mức phí này dao động 1,5-2%, chưa sát với thực tế hiện tại, nhất là đối 

với các cơ sở bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thuộc loại nhỏ và siêu nhỏ. Điều này khiến một số 

điểm bán lẻ thu phụ phí giao dịch, gây tâm lý ngại thanh toán bằng thẻ cho khách hàng, không 

khuyến khích dịch vụ phát triển. Tuy nhiên, các thành viên của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt 

Nam hiện đều tuân thủ quy định không thu phụ phí sử dụng thẻ tại các điểm kinh doanh của 

mình. 

COD - Tình trạng “nửa vời” của thương mại điện tử và thanh toán điện tử tại Việt Nam. Hình 

thức thanh toán tiền mặt sau khi nhận hàng (Cash on Delivery - COD) dường như là giải pháp 

tình thế khá hợp lý trong những bước đi ban đầu của thương mại điện tử ở nước ta. Tuy nhiên, 

nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn (một số nhà bán lẻ cho biết mô hình thanh toán thông dụng 

nhất đối với thương mại điện tử Việt Nam vẫn là thanh toán tiền mặt khi nhận hàng, chiếm tới 

gần 90% trong số các giao dịch), thì doanh nghiệp phải chịu tốn kém và rủi ro lớn do các yếu tố 

chậm hoặc không thu hồi được vốn, chi phí vận chuyển cao, nhất là trong trường hợp người 

mua không nhận hàng … Và như vậy thì chưa thể nói đến thương mại điện tử và thanh toán 

điện tử trọn nghĩa, chưa kể tới việc nếu chúng ta còn muốn hướng đến giao dịch thương mại 

điện tử xuyên biên giới thì  thói quen dùng tiền mặt để thanh toán khi mua hàng qua mạng ở 

Việt Nam sẽ trở thành một trở ngại lớn. 

Chậm áp dụng xu hướng mới trên thế giới trong thanh toán điện tử: Sinh trắc học, NFC, QR 

Pay trên nền tảng QR code… Ngay cả mPOS - giải pháp chấp nhận thanh toán thẻ thông qua 

các thiết bị di động, vốn được đánh giá là bước đột phá, cho phép các điểm kinh doanh bán lẻ 

chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng mọi nơi – mọi lúc kể cả khi nhà bán lẻ, từ doanh nghiệp 

cho đến hộ kinh doanh cá thể, đang di chuyển trên đường, ngay trên điện thoại di động hoặc 

máy tính bảng của mình với nhiều tính năng tiện ích và đặc biệt là chi phí rẻ… cũng chưa được 

áp dụng rộng rãi ở Việt Nam. 

mPOS là cơ hội rất lớn cho hàng nghìn, hàng vạn nhà bán lẻ, đặc biệt cho nhà bán lẻ nhỏ 

và siêu nhỏ tại kênh bán lẻ truyền thống và thị trường nông thôn, vì vậy những nỗ lực triển khai 

thí điểm mPOS dành cho doanh nghiệp  nhỏ và siêu nhỏ cần được nhân rộng và phổ cập. 

Một ví dụ khác là ví điện tử đáp ứng nhu cầu thanh toán phổ biến nhất là mua hàng trực 

tuyến trên khắp thế giới với những tên tuổi như PayPal, Alipay, Google Wallet, Passbook hay 

Paypass hoặc V.me… nhưng vẫn còn khá xa lạ với khách hàng/người tiêu dùng và ngay cả với 

nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể ở Việt Nam. 

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thanh toán điện tử, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt 

Nam xin đề xuất một số ý kiến sau:  

 Nâng cao nhận thức của người dân/người tiêu dùng và các nhà bán lẻ về lợi ích, về hiệu 

quả của thanh toán điện tử, trong đó lưu ý khái niệm rộng về đối tượng bán lẻ, không chỉ bán lẻ 

hàng hóa mà cả dịch vụ như du lịch và giải trí, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, quảng cáo… 
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 Cần tuyên truyền, quảng bá và cả hành động thực tế của cộng đồng doanh nghiệp nhằm 

khôi phục lòng tin của khách hàng/người tiêu dùng vào thương mại điện tử  và thanh toán điện 

tử. 

 

 Về phía Nhà nước, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triểnthanh toán 

điện tử, trong đó có thẻ và thanh toán qua POS, cần có những chính sách mạnh mẽ hơn nữa 

khuyến khích doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh và người tiêu dùng làm quen cũng như tiến tới 

hạn chế tới mức tối đa sử dụng tiền mặt. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người mua - người 

bán, tức là khách hàng/người tiêu dùng và nhà bán lẻ. 

 

 Ban hành các chính sách ưu đãi hoạt động thanh toán điện tử như hoàn thuế, khấu trừ 

thuế cho các giao dịch thanh toán điện tử để thúc đẩy thanh toán qua thẻ, khuyến khích, ưu đãi 

hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp, các hộ và cá nhân kinh doanh bán lẻ trong triển khai thanh 

toán điện tử. 

 

 Giảm tối đa phí cho nhà bán lẻ để tạo thuận lợi cho việc thu hút khách hàng thanh toán 

qua POS trong giai đoạn trước mắt, tránh tâm lý e ngại phải trả thêm phí trên doanh số thanh 

toán cho ngân hàng, ảnh hưởng đến lợi nhuận vốn đã “còm cõi” trong thời cạnh tranh khốc liệt. 

 

 Thanh toán điện tử không chỉ tập trung vào hệ thống bán lẻ hiện đại mà cần được quan 

tâm đẩy mạnh ở hệ thống bán lẻ truyền thống và thị trường bán lẻ nông thôn. 

 

 Các ngân hàng và các nhà bán lẻ cần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để có các giải pháp 

thanh toán điện tử hỗ trợ cho các nhà bán lẻ ở các phân khúc khác nhau. 

 

 Cập nhật và nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trên thế giới trong thanh toán điện tử để 

đem lại sự thuận tiện và lợi ích thiết thực cho khách hàng và các nhà bán lẻ, đặc biệt là cơ sở 

bán lẻ nhỏ và siêu nhỏ, trước mắt là mPOS, ví điện tử... 

 

Cuối cùng, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức, Báo điện tử 

VnExpress và Ngân hàng Nhà nước, đã tạo điều kiện cho chúng tôi tham dự và đề xuất một số 

ý kiến tại sự kiện quan trọng - Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2015 (VEPF 2015), 

hướng tới sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của thương mại điện tử nói chung và thanh toán 

điện tử nói riêng ở nước ta.
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Ông Phạm Tiến Dũng có 23 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin ngân hàng. Từ tháng 4/2014, ông được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn). Trên cương 

vị mới, ông đã chỉ đạo hoàn thành công tác sáp nhập Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink 

vào Banknetvn vào tháng 4/2015 và lãnh đạo Banknetvn triển khai hiệu quả các dự án trọng 

điểm nhằm phát triển hạ tầng thanh toán điện tử Việt Nam. 

 

 

Đề tài tham luận: 

Phát triển thanh toán điện tử trong bán lẻ 
góp phần hoàn thiện hệ thống thanh toán 
quốc gia 
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Phát triển thanh toán điện tử trong bán lẻ góp phần hoàn 

thiện hệ thống thanh toán quốc gia 

Trong giai đoạn đầu của phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, các ngân hàng và định 

chế tài chính đóng vai trò trọng tâm và là yếu tố đi đầu trong việc thúc đẩy thanh toán. Tuy 

nhiên, bài học kinh nghiệm từ sự phát triển của các thị trường trong khu vực và trên thế giới 

cho thấy, khi thị trường phát triển đến một giai đoạn nhất định, các công ty thanh toán quốc gia 

(Payment Institution) sẽ được thành lập nhằm liên kết các ngân hàng, các định chế tài chính, 

các đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ lớn trong nền kinh tế và các tổ chức thanh toán quốc tế 

để phát triển hạ tầng thanh toán, cung cấp những dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt một 

cách rộng rãi trên bình diện quốc gia, có khả năng áp dụng cho mọi ngành kinh tế, hướng tới 

mọi đối tượng sử dụng.  

Thực tế chứng minh rằng các công ty thanh toán quốc gia  đã và đang đóng vai trò trọng 

điểm trong việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới 

với rất nhiều những mô hình thành công như Công ty ACH (Automated Clearing House) của 

Mỹ, Công ty KFTC (Korea Financial Telecommunications and Clearings Institue) của Hàn Quốc, 

Công ty NPCI (National Payments Corporation of India) của Ấn Độ... 

Nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng thanh toán quốc gia, phù hợp với xu thế quốc tế và khu 

vực, trong năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo hoàn thành công tác sáp nhập Công ty 

Dịch vụ Thẻ Smartlink vào Công ty Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) với 

định hướng xây dựng hạ tầng thanh toán điện tử trong bán lẻ thông qua Trung tâm Chuyển 

mạch Thẻ thống nhất. 

Triển khai các nhiệm vụ trọng yếu được giao, Banknetvn đã và đang từng bước xây dựng 

và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ I sau sáp nhập (2016 – 2020). 

1. Hoàn thiện và đưa ra các quy định, chính sách, tiêu chuẩn đối với thị trường thanh 

toán điện tử nội địa 

Xây dựng bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa 

Để tăng tính an toàn bảo mật cho các thông tin chủ thẻ và giao dịch thẻ, các quốc gia trên 

thế giới đều đã và đang tiến hành việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip có tính năng bảo mật 

cao hơn rất nhiều. Đây không chỉ là yêu cầu từ việc nâng cấp công nghệ bảo mật mà còn là 

yêu cầu cấp thiết từ người dùng, từ các đơn vị tham gia chuỗi giao dịch thanh toán thẻ và mang 

tính cốt yếu với hệ thống thanh toán thẻ của các quốc gia.  

Việc chuyển đổi sang công nghệ thẻ chip là một trong những yếu tố quan trọng để hoàn 

thiện hạ tầng thanh toán điện tử quốc gia, Banknetvn đã phối hợp với các ngân hàng triển khai 

công tác xây dựng bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa cũng như đề xuất lộ trình chuyển đổi phù hợp, 

dự kiến bắt đầu từ năm 2016 và kết thúc vào năm 2020.  

Xây dựng thương hiệu thẻ quốc gia 
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Nhằm thúc đẩy phát triển thanh toán thẻ nội địa, tạo điều kiện thuận tiện cho hơn 90 triệu 

chủ thẻ nội địa có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ, tăng cường công tác nhận diện 

thương hiệu quốc gia khi tham gia hội nhập quốc tế, Banknetvn đã được phê duyệt chủ trương 

thực hiện chương trình nhận diện thương hiệu thẻ quốc gia. Thương hiệu thẻ quốc gia sẽ được 

thể hiện trên mặt trước của tất cả các thẻ nội địa do các ngân hàng Việt Nam phát hành, được 

nhận dạng tại hệ thống ATM và POS nội địa và quốc tế có kết nối thông qua Banknetvn. 

Kết nối trung gian thanh toán 

Trên cơ sở quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử kết nối 

liên thông mạng lưới thanh toán ATM và POS của toàn bộ các ngân hàng thương mại tại Việt 

nam, Banknetvn tiếp tục mở rộng kết nối hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử với 

các tổ chức trung gian thanh toán có nhu cầu là các đơn vị xin cấp phép dịch vụ hỗ trợ dịch vụ 

thanh toán cho khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng theo Thông tư 39/TT-NHNN 

hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. 

2. Hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử quốc gia đối với các giao dịch bán lẻ 

Xây dựng hệ thanh toán bù trừ điện tử tự động cho các giao dịch bán lẻ (Automated 

Clearing House - ACH) 

Việc xây dựng và triển khai hệ thống thanh toán bù trừ điện tử tự động cho các giao dịch 

bán lẻ (ACH) là giải pháp và xu hướng tất yếu cho thị trường Việt Nam, hỗ trợ việc quản lý tập 

trung, hiệu quả và toàn diện thị trường thanh toán bán lẻ. Các nguồn lực đầu tư, vận hành 

được giảm thiểu, đồng thời việc xử lý và giám sát tập trung sẽ góp phần minh bạch hóa các 

hoạt động thanh toán trong nền kinh tế, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. 

Hệ thống các giao dịch bán lẻ cho phép kết nối tới tất cả các tổ chức tín dụng, trung gian 

thanh toán, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế; hỗ trợ thanh toán đa kênh (ATM, POS, 

Mobile, Internet, Kiosk, quầy giao dịch, SMS,...); đa phương tiện (thẻ, tài khoản tiền gửi, ví điện 

tử,…); có khả năng đáp ứng nhu cầu của đa dạng các mô hình kinh doanh như B2B, B2C, 

C2C, G2B, C2G; hỗ trợ hiệu quả công tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và các dịch vụ 

công trực tuyến cấp độ 4. 

Triển khai kết nối quốc tế 

Theo định hướng phát triển các kết nối liên quốc gia thông qua liên minh các hệ thống thanh 

toán trong khu vực của Ngân hàng Nhà nước, Banknetvn được chỉ định là đại diện duy nhất 

của Việt Nam tham gia Mạng thanh toán Châu Á (APN) từ năm 2010. Hiện tại Banknetvn đã 

triển khai kết nối thành công đến 4 tổ chức chuyển mạch thẻ là thành viên của APN gồm KFTC 

(Hàn Quốc), MEPS (Malaysia), ITMX (Thái Lan) và UnionPay (Trung Quốc), mang lại nhiều tiện 

ích thanh toán cho các chủ thẻ.  

Trong thời gian tới, Banknetvn sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình kết nối APN tới các Tổ chức 

thẻ quốc tế để có thể hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát dòng tiền ra/vào Việt Nam 
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thông qua việc chi tiêu thẻ quốc tế; tăng cường khả năng giám sát thanh toán quốc tế, phục vụ 

yêu cầu an ninh tài chính và tiền tệ quốc gia. 

Banknetvn tin tưởng với sự đồng hành và ủng hộ của các ngân hàng, Banknetvn sẽ thực 

hiện thắng lợi và thành công các trọng trách và nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát 

triển thanh toán điện tử trong bán lẻ, hoàn thiện hệ thống thanh toán quốc gia trước yêu cầu hội 

nhập kinh tế quốc tế cũng như phục vụ tốt hơn cho nhu cầu thanh toán ngày càng cao của mọi 

người dân Việt Nam. 
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Chủ đề II:  

Thanh toán điện tử trước xu hướng  

tiêu dùng mới
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Ông Ivan Mortimer-Schutts là lãnh đạo vùng phụ trách mảng Thanh toán Bán lẻ và Mobile 

Banking khu vực Đông Á của Công ty tài chính Quốc tế (IFC) – thành viên của World Bank. 

Ông Ivan là một chuyên gia hàng đầu về phát triển các dịch vụ tài chính, có nhiều kinh nghiệm 

trong hoạt động kinh doanh và chính sách. 

Trước khi gia nhập IFC, ông là thành viên của Ngân hàng BNP Paribas, nơi ông phụ trách 

chiến lược bán lẻ và mobile banking cũng như phát triển các ý tưởng mới cho những thị trường 

mới nổi. Ông cũng từng là cố vấn về đầu tư ngân hàng cho Ernst & Young Đức. 

 

 

Đề tài tham luận: 

Dịch vụ thanh toán bán lẻ - Một thị trường 
đang trải qua sự thay đổi về cấu trúc 
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Dịch vụ thanh toán bán lẻ - Một thị trường đang trải qua sự 

thay đổi về cấu trúc 

 

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phi ngân hàng (PSPs) đang ngày càng đóng vai trò 

quan trọng trong thị trường tài chính. Trước đây, PSPs có xu hướng là các nhà cung cấp dịch 

vụ cho ngân hàng để phát hành thẻ, xử lý giao dịch và hỗ trợ các hoạt động chấp nhận thẻ. Khi 

đó, ngân hàng sẽ nắm giữ tài khoản của khách hàng và sẽ là người quyết định phương thức 

thanh toán và kênh thanh toán nào phù hợp với khách. Tuy nhiên, với sự ra đời và đổi mới của 

công nghệ cũng như sự tự do hóa của thị trường, người sử dụng – là khách hàng cá nhân và 

doanh nghiệp – đã thay đổi sang vai trò là người chủ động lựa chọn phương thức thanh toán 

của mình, và sau đó kết nối các phương thức thanh toán đó với tài khoản ngân hàng của mình. 

Bằng cách này, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phi ngân hàng trở thành các đối thủ cạnh 

tranh hơn, đa dạng hơn và nhiều thay đổi hơn trên thị trường. 

Cạnh tranh về thanh toán thể hiện ở sự gia tăng của các nhà cung cấp dịch vụ đặc thù và 

các sản phẩm dịch vụ được cá thể hóa. Một số nhà cung cấp có thể chỉ tập trung vào các dịch 

vụ đặc biệt trong hệ thống thanh toán, ví dụ như cung cấp cổng thanh toán quốc tế, các dịch vụ 

cho đơn vị bán hàng, kết nối các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn hoặc tập trung vào 

các dịch vụ kỹ thuật như ứng dụng trên điện thoại hay các phần cứng. Các dịch vụ được cung 

cấp bởi 1 công ty duy nhất có thể sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để điều chỉnh các đặc tính 

riêng lẻ theo từng yêu cầu cụ thể của đơn vị bán hàng với mục đích cải thiện trải nghiệm khách 

hàng, kiểm soát gian lận, báo cáo hoặc cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng khác như chuyển 

đổi tiền tệ. 

Cạnh tranh đang dẫn tới sự phổ biến của chuyển đổi giá trị cơ bản và theo đó thúc đẩy các 

nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phát triển để tìm kiếm lợi nhuận từ các dịch vụ giá trị gia tăng. 

Ví dụ, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể hỗ trợ khách hàng trong việc tiếp cận các 

khoản tín dụng, phân tích kinh doanh, báo cáo và đối soát. Họ cũng có thể giúp các công ty 

chấp nhận các phương thức thanh toán khác nhau mà không cần đầu tư thêm vào phần cứng, 

quy trình hay các mối quan hệ thương mại. 

Chuyên biệt hóa các dịch vụ thanh toán đã dẫn tới sự xuất hiện của một hệ thống đa dạng 

và phức tạp hơn. Hệ thống này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự liên kết giữa các ngân hàng 

cũng như hạ tầng thanh quyết toán tập trung. Tuy nhiên, số lượng các nhà cung cấp dịch vụ phi 

ngân hàng đang tương tác với các khách hàng cuối vẫn tiếp tục được nhân lên, với sự luân 

chuyển ổn định của các nhà cung cấp dịch vụ mới cũng như sự rời bỏ thị trường của các công 

ty không thành công. Vì thế, sự mở rộng của các công ty bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực 

công nghệ tài chính (Fintech) cũng góp phần tạo nên thị trường năng động này, một thị trường 

thường được gọi với cái tên là Schumpeterian   hay thị trường của “Sự hủy diệt mang tính sáng 

tạo”. 
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Tuy nhiên, là một ngành công nghiệp mang tính kết nối, các nhà cung cấp dịch vụ thanh 

toán mới có thể tiếp cận và tận dụng hạ tầng hiện có để thâm nhập thị trường và giành được 

thắng lợi. Thị trường ngân hàng ngày càng phát triển – xét từ góc độ như sự thâm nhập của 

các ngân hàng – thì việc tiếp cận mở ngày càng quan trọng nếu như nền kinh tế có thể tận 

dụng lợi ích từ làn sóng đổi mới hiện tại. Tại các thị trường kém phát triển hơn, ví dụ như tại 

những thị trường với nhiều ngân hàng nhỏ, thì những nhà cung cấp dịch vụ hoàn toàn mới như 

là các đơn vị cung cấp dịch vụ di động (MNOs) cũng đang tranh luận về việc có nhiều thành 

công hơn không khi cung cấp các dịch vụ thanh toán song song. Trong trường hợp này, thay vì 

tiếp cận và xây dựng trên hạ tầng hiện có, họ lại xây dựng một mạng lưới hoàn toàn mới. Bởi vì 

có nhiều lĩnh vực họ có thể chiếm giữ và mạng lưới các ngân hàng nhỏ không còn đem lại 

nhiều lợi ích. Tuy nhiên, tại các quốc gia đã có sự thâm nhập mạnh mẽ của hạ tầng ngân hàng, 

việc kết nối với hạ tầng này lại trở nên quan trọng để thúc đẩy đổi mới và đóng góp vào sự phát 

triển và hiệu quả của ngành ngân hàng nói chung. 

Một vài ví dụ nổi bật dưới đây về đổi mới dịch vụ sẽ giúp minh họa làm thế nào để các dịch 

vụ thanh toán mới xây dựng và nâng cao giá trị của các hạ tầng thanh toán cơ bản. 

Trong lĩnh vực chấp nhận thanh toán đối với các đơn vị kinh doanh, các công ty như Square 

ở Mỹ, Kopo Kopo ở Kenya và Sofort ở Châu Âu cho thấy thiết kế sản phẩm và các dịch vụ giá 

trị gia tăng có thể giúp các đơn vị kinh doanh chấp nhận thanh toán tiết kiệm hơn và giá trị hơn 

đối với các đơn vị kinh doanh nhỏ hơn hoặc đơn vị kinh doanh mới. Cả 3 trường hợp nêu trên 

đều lần lượt xây dựng giải pháp trên nền tảng hạ tầng cơ bản sẵn có trên thị trường của họ đối 

với (i) thanh toán thẻ, (ii) tiền di động/điện tử và (ii) hệ thống Giro/chuyển khoản. 

Các ví dụ trong lĩnh vực thương mại điện tử cho thấy làm thế nào để các nhà bán lẻ như 

Apple và Ebay có thể thích nghi và cải tiến các dịch vụ thanh toán để làm cho thương mại điện 

tử thành công hơn, nhưng vẫn phụ thuộc vào hạ tầng ngân hàng và các tổ chức thẻ để thực 

hiện thanh toán thậm chí cả khi các tổ chức thẻ và thương hiệu ngân hàng không thể hiện sự 

liên quan một cách rõ ràng trong các giao dịch thực tế của khách hàng. Các công ty như 

Braintree – gần đây được mua lại bởi PayPal cung cấp một giải pháp đồng bộ giúp các nhà 

cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quản lý thông tin khách hàng và kinh doanh tốt hơn, kiểm 

soát gian lận, đảm bảo tuân thủ cũng như có khả năng chấp nhận một phương tiện thanh toán 

đặc biệt như Bitcoin. 

Các nhà cung cấp dịch vụ khác cũng giúp tạo ra giá trị từ các dữ liệu thanh toán. Đó là 

trường hợp của Advanced Merchant Payments (AMP). Trên cơ sở dữ liệu các giao dịch POS, 

họ giúp xây dựng một hình ảnh đầy đủ hơn về việc kinh doanh của các doanh nghiệp và khả 

năng đảm bảo tín dụng để có thể giúp họ tiếp cận các khoản vay và các khoản tài chính lưu 

động tốt hơn hoặc hiệu quả hơn. Đây là dịch vụ giá trị gia tăng nằm ngoài dịch vụ chấp nhận 

thẻ nhưng lại dựa trên nền tảng từ dịch vụ chấp nhận thẻ. 

Sự đổi mới các dịch vụ thanh toán có thể giúp thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của khu vực 

tài chính và làm cho khu vực doanh nghiệp tăng trưởng cũng như tiếp cận được các thị trường 

mới. Chúng ta cần khuyến khích điều này. Chúng ta – những đơn vị tham gia truyền thống – 

không thể tự làm mọi thứ. Chúng ta cần hỗ trợ những người tham gia mới để tiếp cận được hạ 
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tầng tài chính bền vững. Điều này đòi hỏi đối thoại liên tục từ đó tạo điều kiện cho việc vừa 

cạnh tranh vừa phối kết hợp. Đó là vì lợi ích của khách hàng của chúng ta cũng như lợi ích của 

doanh nghiệp chúng ta trong tương lai. 
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Retail Payment Services - A market undergoing structural 

change 

 

Non-bank payment service providers (PSPs) are playing an increasingly important role in 

the financial markets. In the past, PSPs tended to be service providers to banks, issuing cards, 

processing transactions, and supporting acquiring. Banks were the holders of client funds and 

they decided which payment instruments and channels would be made available to clients. With 

the advent of technology innovations and gradual market liberalization, end clients – individuals 

and business users –are now more frequently in a position to choose their own payments 

instruments, and then connect them to their bank account. In this way, non-bank payment 

providers are agents of greater competition, variety and change in the market. 

Paymentcompetition manifests itself in the rise of more specialized providers and 

customized products and services. Some providers may focus just on specific services in the 

payment ecosystem, such as providing international gateways, merchant services, biller 

aggregation or on technical aspects such as mobile applications or hardware. Services offered 

by a single firm may also use digital technology to adapt individual steps in the chain to specific 

merchant requirements to improve consumer experience, tackle fraud, reporting or provide 

other value added service such as dynamic currency conversion.  

Competition is leading to commoditisation of the underlying transfer of valueand in turn 

pushing payment providers to develop seek profitability in value-added services.Payment 

providers may for instance facilitate access to credit, support sales analysis, reporting and 

reconciliation. They may also help companies to accept different payment instruments without 

investing in additional hardware, processes or commercial relationships. 

Payment service specialization has given rise to a more diverse and complex ecosystem. 

The ecosystem still depends heavily on a robust inter-bank and centralized clearing and 

settlement infrastructure. But the number of non-bank providers interacting with end users 

continues to multiply, with a steady flow of new entrants as well as unsuccessful firms exiting 

the market. The current expansion of Fintech start-ups is contributing to this dynamic market 

context, which is often termed aSchumpeterian  market of “creative destruction”. 

But as a network industry, new payment providers should be able to gain access to and 

leverage existing infrastructure in order to enter the market and drive welfare gains. The more 

developed a banking market is – e.g. in terms of penetration of banks  - the more important 

open access is if economies are to benefit the current wave of innovation. In less developed 

markets, such as those with much smaller bank penetration, totally new payment providers such 

as MNOs have arguably had more success in creating parallel payment services. In these 

circumstances, instead of tapping into and building on existing infrastructure, they have built 

whole new networks. There has been ample space to occupy and less benefit from tapping into 
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the small banking networks. But in countries with greater penetration of banking 

infrastructure,access to it is more important to enable innovations to take root and contribute to 

overall banking sector growth and efficiency. 

Some high profile example of service innovations help to illustrate how new payment 

services build and enhance the value of underlying payment infrastructure.  

In the field of merchant acceptance, firms such as Square in the US, KopoKopo in Kenya 

and Sofort in Europe demonstrate how product design and value added services can help make 

merchant acceptance more affordable and valuable to smaller or new types of merchants. 

These three examples build respectively on the underlying infrastructure in their markets for (i) 

card payments, (ii) mobile/e-money and (iii) Giro / credit transfers. 

Examples from the field of e-commerce highlight how retailers such as Apple and Ebay have 

adapted and improved on payments services to make e-commerce more successful, but still 

rely on banking and card scheme infrastructure to effect payment even if card scheme and bank 

brands are less visibly involved in the actual consumer transaction. Companies like Braintree – 

recently acquired by PayPal provide complete merchant solutions that help e-commerce 

providers better manage customer intelligence and sales, tackle fraud and compliance and 

accept a growing array of non-conventional payment instrument such as Bitcoin. 

Other service providers help unlock value frompayments data. This is the case of Advanced 

Merchant Payments (AMP). They leveraging their POS transactions, they help build a more 

robust picture of merchants business and credit worthiness to get them access to better or more 

cost effective loans and working capital finance. This is a valued added service above and 

beyond just that of card acceptance. 

Payment service innovation can help boost financial sector development and enable real 

sector businesses to develop and gain access to new markets. We need to encourage this. We 

– the traditional players – cannot do everything by ourselves. We need to enable new actors to 

access robust financial infrastructure. This requires an on-going dialogue that facilitates 

cooperation and promotes competition while anticipating that some will succeed and some will 

fail. It’s for the sake of our clients and for the sake of our future business. 
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Sean Preston có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng ở mảng phát 

triển và quản lý danh mục thẻ. Ông hiện phụ trách hoạt động kinh doanh của Visa ở các thị 

trường mới nổi đang phát triển nhanh. Trước khi đảm nhiệm chức vụ này, Preston là Phó chủ 

tịch phụ trách kinh doanh của Visa ở Đông Nam Á và nguyen là Giám đốc quốc gia ở New 

Zealand. Ông đã đóng góp lớn cho sự ra đời của Visa Debit và sự phát triển của Visa tại New 

Zealand. 
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Việt Nam và tương lai của thanh toán trực tuyến  
 

Hiện nay, cũng như những thị trường đang phát triển khác, nền kinh tế của Việt Nam vẫn 

còn đang phụ thuộc rất nhiều vào giao dịch bằng tiền mặt. Điều này sẽ không có nhiều chuyển 

biến cho dù  nền kinh tế dần phát triển hơn. Với Visa, chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu thay 

đổi tích cực của ngành thương mại điện tử nói chung và sự gia tăng của các giao dịch điện tử 

bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ nói riêng. Chúng tôi cảm thấy tự hào khi đã giữ một vai trò tích 

cực trong việc phát triển cơ sở hạ tầng của hệ thống thanh toán tại thị trường Việt Nam. 

Tuy nhiên, câu hỏi hiện đang đặt ra là: Tiếp theo sẽ là điều gì? 

Người tiêu dùng Việt Nam đã cho thấy khả năng thích ứng nhanh chóng với những công 

nghệ mới. Thực tế trong năm qua cho thấy 36% dân số đang sở hữu điện thoại thông minh (1). 

Dữ liệu này là một cơ sở thú vị để kỳ vọng vào sự đón nhận một cách nhanh chóng những 

công nghệ thanh toán mới như các giao dịch gián tiếp qua thẻ hoặc điện thoại di động của 

người tiêu dùng Việt Nam, làm thế nào để những phương thức thanh toán này có thể được áp 

dụng trong một nền kinh tế mà tiền mặt đóng vai trò chủ chốt. 

1. Giúp đỡ con người trên các bước phát triển 

Lấy ví dụ về trường hợp của hệ thống tàu điện ngầm sắp tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Với 

dân số lên đến 13 triệu người, hoàn toàn hợp lý khi cho rằng hệ thống này có thể sẽ tiếp nhận 

một mật độ giao thông rất cao khi được đưa vào hoạt động.  Một hệ thống tàu điện ngầm tiêu 

biểu thường sẽ sử dụng một hệ thống thẻ nạp trước hoặc thẻ ngày. Nhưng khi số lượng người 

sử dụng quá cao, cần phải có những biện pháp nhanh và hữu hiệu hơn nữa nhằm hỗ trợ người 

dùng trong viêc nạp tiền thẻ tàu điện ngầm của mình.  

Thanh toán điện tử mang tới một giải pháp nhanh chóng và dễ dàng cho vấn đề này. 

Express Rail Link (ERL), đơn vị điều hành hệ thống tàu siêu tốc nối với sân bay Quốc tế Kuala 

Lumpur ở Malaysia, là hệ thống đường sắt nhanh nhất với tần suất khởi hành đúng giờ lên đến 

99,98%. Những quan sát của ERL cho thấy trước đây phần lớn khách hàng mua vé lẻ, thanh 

toán bằng tiền mặt và điều này gây ra hiện tượng tắt nghẽn tại các điểm bán vé. Sau đó, ERL 

tung ra vận hành thí điểm hệ thống thanh toán thẻ chip theo tiêu chuẩn EMV lần đầu tiên trên 

thế giới tại  Malaysia, cho phép khách hàng quét thẻ thanh toán của họ tại cửa kiểm soát để 

mua vé và lên tàu trong vài giây. Cùng với sự phát triển thẻ thanh toán không tiếp xúc ở các 

nước trong khu vực, khách du lịch nước ngoài cũng có thể sử dụng thẻ của mình để thanh toán 

mà không còn phải xếp hàng chờ đợi mua vé tàu. 

2. Sự chuyển mình của ngành thương mại điện tử 

Chúng ta đang chứng kiến một sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực thương mại điện tử khi 

người tiêu dùng Việt Nam đang dần hưởng ứng với sự tiện nghi, giá cả cạnh tranh, và sự đa 

dạng của hàng hoá bán trên mạng. 
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Theo như báo cáo từ Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin, trong số 90,7 triệu 

người Việt Nam thì có đến 39% dân số tiếp cận với Internet và trong số đó 58% tham gia mua 

sắm trực tuyến. Những con số này cho thấy một nhu cầu rất cao trong việc mua sắm trực tuyến 

và nhu cầu này đã giúp doanh thu của thương mại điện tử năm qua đạt lên đến 2.97 triệu đô la 

(3). 

Riêng tại Visa, chúng tôi đã chứng kiến các giao dịch thương mai điện tử bằng các sản 

phẩm của Visa đạt mức tăng trưởng hàng năm lên đến 44% . Đây được xem một trong những 

con số tăng trưởng cao nhất khu vực. 

Khả năng thâm nhập thị trường của thương mại điện tử tại Việt Nam đạt 18%, vị trí cao nhất 

so với các đối thủ khác trong khu vực. Tuy nhiên, điều này cho thấy rằng Việt Nam vẫn còn rất 

nhiều cơ hội cho người tiêu dùng tận hưởng những tiện ích từ việc mua hàng qua mạng. 

3. Hiện đại hóa thị trường truyền thống 

Một trong những thách thức lớn nhất ở Việt Nam chính là việc giúp các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ chấp nhận áp dụng thanh toán trực tuyến. Những công nghệ điện tử như mPOS hay 

Mobile Point-of-Sale được dự đoán sẽ rất có tiềm năng trong lĩnh vực này. Thay vì sử dụng 

công nghệ POS terminal truyền thống để nhận được tiền thanh toán từ thẻ, mPOS dùng một bộ 

đọc thẻ có thể gắn được vào những chiếc điện thoại thông minh. Một khi được cài đặt, thiết bị 

mPOS sẽ giúp điểm bán tiếp nhận thanh toán trực tuyến một cách an toàn và hiệu quả, kết nối 

với mạng lưới được kết nối qua sóng 3G của điện thoại hoặc mạng từ Wi-Fi. 

Vì chi phí của mPOS hoàn toàn ít tốn kém hơn chi phí của hệ thống POS truyền thống đã 

giúp đẩy lùi các rào cản khi kết nối hàng trăm nghìn doanh nghiệp trên khắp Việt Nam. Cùng 

với sự thâm nhập vào thị trường ngày càng tăng cao của điện thoại thông minh và giá thành 

đang dần giảm đi của điện thoại để bàn, đã có rất nhiều doanh nghiệp đã và đang chuẩn bị sẵn 

cho mình những cơ cấu cần thiết cho mPOS. 

Tại một đất nước có đến 97% doanh nghiệp vừa và nhỏ (4), thì các khả năng mà công nghệ 

này mang tới là rất lớn. Các chủ quầy hàng trong chợ, những người bán hàng rong, và những 

người nơi tổ chức du lịch đều có thể chấp nhận thanh toán trực tuyến ở bất kì nơi nào họ làm 

việc, đem lại cho khách hàng những tiện ích và an toàn khi họ thực hiện việc thanh toán thông 

qua thẻ.   

4. Trao đổi tài chính 

Sự bất tiện của việc chia tiền thanh toán khi đi ăn chung đã không còn lạ gì đối với đa số 

chúng ta. Mọi người thường sẽ không có đủ tiền mặt, không đủ tiền thối, hoặc thậm chí còn có 

người đến khi ra về rồi mới nhớ tới việc mình phải thanh toán  phần của mình. Trong tương 

lai, quá trình này sẽ được thực hiện trực tuyến. Chỉ cần một người trong nhóm đứng ra đại diện 

dùng thẻ của mình để thanh toán, những người còn lại sẽ chuyển tiền của mình cho người đại 

diện chỉ với một vài thao tác trên những chiếc điện thoại thông minh của mình. 
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Vào đầu năm nay, Sacombank đã trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho ra đời sản 

phẩm “Visa Direct” – một dịch vụ giúp các chủ sở hữu thẻ Visa có thể chuyển tiền cho chủ thẻ 

khác một cách đơn giản chỉ thông qua việc dùng số thẻ của người nhận. Những giao dịch này 

có thể được thực hiện tại bất kì máy ATM của Sacombank trên cả nước mà không cần phải 

qua những bước đăng nhập kết nối với mạng ngân hàng và điền những thông tin chi tiết của 

người nhận thẻ. 

Ở những thị trường khác, nhiều ngân hàng đã thiết lập được những ứng dụng trên điện 

thoại của riêng họ và giúp cho khách hàng có thể chuyển tiền trực tiếp tại chỗ qua điện thoại 

thông minh. Mặc dù công nghệ này vẫn còn đang được phát  triển ở Việt Nam, nhưng sự xuất 

hiện của nó trong tương lai sẽ có khả năng làm thay đổi cách thức chúng ta trao chuyển tiền. 

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó khi bạn có thể tặng tiền lì xì hoặc thậm chí trả lương cho 

nhân viên qua điện thoại thông minh. “Visa Direct” sẽ giúp những quá trình này được diễn ra 

vừa nhanh vừa dễ dàng mà không cần người tiêu dùng phải đăng nhập ngân hàng trực tuyến 

hay đem theo tiền mặt trong người. 

5. Giúp ích cho kinh tế phát triển 

Thanh toán trực tuyến còn có thể có một tác động sâu sắc tới sự phát triển kinh tế. Một 

nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Moody’s Economics đã cho thấy sự gia tăng của việc 

thanh toán trực tuyến đã góp thêm 983 triệu đôla cho nền kinh tế toàn cầu (2008-2012), đóng 

góp 0,8% cho sự tăng trường của GDP ở thị trường đang phát triển và tăng 0,3% tại các thị 

trường phát triển.  

Thanh toán trực tuyến giảm thiểu được những bất cập trong kinh tế bằng cách giúp cho 

người tiêu dùng có thể tiếp cận được với nguồn vốn của mình một cách thuận tiện và an toàn. 

Bên cạnh đó, công nghệ này còn giảm bớt được việc phải quản lý tiền mặt của đơn vị chấp 

nhận thẻ và giúp họ tiếp cận được những khách hàng luôn đảm bảo về việc thanh toán.  

Thông qua những đột phá của công nghệ mới, Visa hy vọng sẽ có thể mở ra thêm nhiều lợi 

ích từ sự tiến hóa của nền kinh tế đến với người tiêu dùng Việt Nam, cũng như cấp cho họ 

những cách tiếp cận với quỹ của mình một cách dễ dàng và an toàn hơn bao giờ hết.
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credit card portfolio development and management... He is responsible for all aspects of Visa’s 

business in these fast-growing emerging economies. 
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Country Manager for New Zealand. During this time, Sean was responsible for a number of 

achievements including the introduction of Visa Debit and the continued growth of Visa’s 

business in New Zealand. 
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Vietnam and the future of electronic payments 

 

Presently, like many other developing markets, the Vietnamese economy is heavily reliant 

on physical cash. This will no doubt change, however, as the economy matures. At Visa, we are 

seeing some very positive signs of thisincluding increasing uptake of electronic paymentssuch 

as debit cards and credit cards, and a rise in eCommerce. We are proud to be playing an active 

role in helping to develop payment infrastructure in the market. 

But the question now is: What’s next? 

Vietnamese have demonstrated themselves to be enthusiastic adopters of technology; in 

fact, last year it was reported that 36 percent of the population owned a smartphone1. Given 

this, it’s interesting to consider how consumers in Vietnam will embrace new payment 

technologies such as contactless payments both with cards and on their mobile phones, and 

how these may work in an economy where cash still plays such a substantial role. 

1. Helping people on the move 

Let’s take, for instance, the upcoming Ho Chi Minh City metro. Given that the city has a 

population of nearly 13 million people2, it’s reasonable to expect that such a piece of public 

infrastructure is likely to experience very high levels of traffic. Typically, metro systems use a 

preloaded card or day pass system, but with so many people potentially using the metro, there 

needs to be a way to “top up” quickly and effectively. 

Electronic payments offer a fast and easy solution to this. Express Rail Link (ERL) in 

Malaysia, which operates the Kuala Lumpur International Airport (KLIA) Ekpres, is the country’s 

fastest railway system with a 99.98 percent on-time service performance. ERL observed that 

most people bought single tickets, paying cash, and this caused a bottleneck at the ticket sales 

point. It then launched the world’s first EMV-based contactless cards pilot in Malaysia, which 

allowed customers to tap their contactless payment card at the gate, to pay for their fare and 

proceed to the train in a matter of seconds. With growing contactless payment card issuance in 

other countries around the region, visitors from other countries could also use their contactless 

cards and no longer had to queue up at a counter to buy tickets before or after a long air 

journey.  

2. The surge in eCommerce 

We are witnessing strong growth in eCommerce as Vietnamese consumers are embracing 

the convenience, competitive prices and greater range of products available to them online.

                                                           
1
https://www.techinasia.com/36-of-vietnams-population-now-uses-smartphones-but-where-are-the-mobile-

services/ 
2
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=507&ItemID=16141 
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According to a report from the Vietnam eCommerce and Information Technology Agency,  

39 percent of Vietnam’s population of 90.7 million have access to the internet, and 58percent of 

them shop online. These numbers indicate strong demand for online shopping, which drove a 

total of USD 2.97 billion in eCommerce sales last year3.  

At Visa we saw 44 percent year-on-year growth for eCommerce payment volume conducted 

on Visa products, one of the highest growth rates in the region.  

Vietnam’s eCommerce penetration rate of 18 percent places high amongst its counterparts 

within the region, but it also shows that there is still great opportunity for more Vietnamese to 

experience the benefits of shopping online.  

3. Modernising the traditional market 

A major challenge in Vietnam is helping SMEs to accept electronic payments. mPOS, or 

Mobile Point-of-Sale, is a new technology that has great potential in this area.Instead of needing 

a traditional POS terminal to receive payments from cards, mPOS uses a small payment card 

reader that can be plugged into a smartphone. Once configured, the mPOS device allows 

merchants to accept electronic payments securely and efficiently, connecting with the network 

via the phone’s 3G internet connection or through Wi-Fi. 

mPOScosts significantly less than setting up a traditional POS system, which markedly 

lowers the barriers to entry for hundreds of thousands of businesses across Vietnam. With 

smartphone penetration in Vietnam growing rapidly, and the cost of handsets continually 

decreasing, many merchants already have much of the infrastructure necessary for mPOS. 

In a country where SMEs make up more than 97 percent of all businesses4, the possibilities 

that this technology presents are substantial: stall owners at wet markets,street food vendors, 

and tourism operators could accept electronic payments wherever they choose to do business, 

offering customers the convenience and security of paying with card.  

4. Exchanging funds 

The perils of splitting bills are well known to anyone who’s been to a group outing—people 

don’t have enough cash, the right change, or sometimes they leave before remembering to pay 

their share. In future, this process could all be carried out electronically—one person pays the 

bill on their card, everyone else transfers the payer what they are owed with a few simple taps 

on their smartphones. 

Earlier this year, Sacombank became the first bank in Vietnam to launch “Visa Direct”—a 

service through which cardholders are able to easily transfer funds to one another simply 

usingthe receiving party’s card number. These transactions are able to be completed at any 

Sacombank ATM around the country, negating the need to log in to internet banking and having 

to input several different recipient details.

                                                           
3
http://www.moit.gov.vn/en/News/802/vietnam-e-commerce-report-2014.aspx 

4
http://vietnamnews.vn/economy/269825/new-ip-financing-trend-could-help-smes-access-credit-grow.html 
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In other markets, many banks have developed their own mobile apps, allowing customers to 

make person to person transfers on the spot with their smartphones. While this technology 

hasn’t yet been introduced in Vietnam, its introduction will have the capacity to change the way 

we exchange funds. Imagine being able to send lucky money at Tết via your smartphone, or 

even being able to pay employees their wages. Visa Direct allows these processes to be carried 

out quickly and easily—without having to log in to internet banking, and without having to carry 

cash. 

5. Driving economic growth 

Electronic paymentscan also have a profound impact on economic growth.A recent study by 

Moody’s Economics found greater usage of electronic payments added $983B in global 

economic growth (2008–2012) and electronic payments contributed to 0.8% increase in gross 

domestic product (GDP) in emerging markets and 0.3% increase in GDP in developed markets. 

Electronic payments reduce friction in the economy by providing consumers convenient and 

secure access to their funds, while reducing cash handling costs for merchants and providing 

access to a greater customer base who are guaranteed to pay. 

Through innovative new technologies, Visa hopes to extend benefits of the revolutionized 

economy to Vietnamese consumers, allowing easier and more secure access to funds and 

payments than ever before.
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Ông Trần Hữu Linh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ông 

đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách phát triển lĩnh vực thương mại điện tử 

ở Việt Nam, đồng thời triển khai các hoạt động xây dựng hạ tầng và hỗ trợ phát triển thương 

mại điện tử, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Công Thương. 

 

 

Đề tài tham luận: 

Làn sóng Mobile Commerce và những vấn 
đề đặt ra cho thanh toán điện tử 
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Làn sóng Mobile Commerce và những vấn đề đặt ra cho 

thanh toán điện tử          

 

1. Thực trạng thanh toán qua di động 

Những năm gần đây, thương mại điện tử tại Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Việc 

phát triển và ứng dụng các giải pháp thương mại điện tử trên nền tảng công nghệ di động để hỗ 

trợ hoạt động kinh doanh đang trở thành một xu hướng mới của thế giới và Việt Nam. 

Theo báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2014, ước tính doanh số thu được từ 

thương mại điện tử bán lẻ B2C (giữa doanh nghiệp với khách hàng) đạt 2,97 tỷ USD, tăng 35% 

so với năm 2013 và chiếm 2,12% tổng mức bán lẻ hàng hóa của cả nước. Bên cạnh hình thức 

truy cập Internet truyền thống qua máy tính, người tiêu dùng Việt Nam đang dần chuyển hướng 

sang sử dụng các thiết bị di động để truy cập Internet. Năm 2010 số người truy cập Internet qua 

điện thoại di động chỉ ở mức 27%. Năm 2014, sau 4 năm tỷ lệ này đã tăng 38% và đạt mức 

65%. Việc sử dụng các thiết bị di động khác để truy cập Internet cũng tăng mạnh do có sự xuất 

hiện của các thiết bị công nghệ mới như máy tính bảng. 

Thiết bị di động đang trở thành một phần không thể thiếu đối với người tiêu dùng, khi tỉ lệ 

sở hữu ít nhất một thiết bị là rất cao. Mặc dù phần lớn người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng điện 

thoại thông minh, có nhiều người tiêu dùng sở hữu các thiết bị di động khác. Đây cũng chính là 

xu hướng chung của cộng đồng là sử dụng đa nền tảng. Tỉ lệ người sử dụng cả máy tính bảng 

và điện thoại thông minh chiếm đến 90% số người sử dụng máy tính bảng. 

Phần lớn người tiêu dùng đều sử dụng thiết bị di động trước khi thực hiện hành vi mua 

sắm. Điều này cho thấy điện thoại di động trở thành một phần không thể thiếu trong quyết định 

mua sắm của cộng đồng. 

Theo báo cáo về“Mobile Commerce in emerging Asia” năm 2014 của Tập đoàn viễn thông 

Sony Ericsson nghiên cứu về thị trường thương mại điện tử trên nền tảng di động tại các nước 

đang phát triển trong khu vực Châu Á, kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu chuyển – nhận tiền 

của người tiêu dùng Việt Nam chiếm đến 45% dân số, đây cũng là cơ sở để các ứng dụng về 

chuyển tiền qua thiết bị di động có cơ hội phát triển trong thời gian tới. 

Nhu cầu chuyển – nhận tiền của người dân năm 2014 
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Nghiên cứu của Ericsson cũng cho thấy mặc dù tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng thanh toán 

trên di động còn hạn chế với 1% năm 2014 nhưng con số này sẽ thay đổi do sự quan tâm của 

người tiêu dùng đối với loại hình thanh toán này có sự tăng trưởng. Ericsson cho biết 19% 

người được khảo sát biết đến các dịch vụ thanh toán trên di động và 10% tỏ ra quan tâm, mong 

muốn tìm hiểu và sử dụng dịch vụ thanh toán trên nền tảng này. 

Nhận thức của người tiêu dùng về thanh toán trên di động năm 2014 

 

Khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua di động, người tiêu dùng Việt Nam sử dụng cho hai 

mục đích chính là chi trả hóa đơn và chuyển tiền. Khi thanh toán hóa đơn, có 48% người tiêu 

dùng Việt Nam ưa chuộng sử dụng các ứng dụng thanh toán của ngân hàng trên thiết bị di 

động hơn là các ứng dụng thanh toán qua di động được cung cấp bởi các đơn vị viễn thông. 

Đối với việc chuyển tiền, đại đa số người tiêu dùng cũng tin tưởng chuyển tiền bằng ứng dụng 

di động của ngân hàng (71%) hơn là các ứng dụng khác được cung cấp bởi các đơn vị viễn 

thông (10%) hay các đơn vị phát hành thẻ (10%). 

Loại hình ứng dụng thanh toán qua di động người tiêu dùng ưa chuộng 

(Báo cáo Mobile Commerce in emerging Asia – Ericson năm 2014) 

  

2. Dịch vụ ngân hàng điện tử trên nền tảng thiết bị di động 

Ngày càng có nhiều ngân hàng tại Việt Nam triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử trên nền 

tảng thiết bị di động. Năm 2013, có đến 30 ngân hàng tham gia thị trường này, tăng 58% so với 

năm 2012 (tăng thêm 11 ngân hàng so với 19 ngân hàng có dịch vụ ngân hàng điện tử trên nền 

tảng thiết bị di động trong năm 2012). 

Dịch vụ ngân hàng điện tử trên di động cho phép khách hàng sử dụng các dịch vụ từ đơn 

giản như tra cứu số dư tài khoản, thanh toán hóa đơn điện tử, mua các loại thẻ trả trước như 

1% 
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19% 

Đã từng sử dụng 

Mong muốn sử dụng 

Biết đến tiện ích 
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thẻ điện thoại di động cho đến các giao dịch phức tạp như chuyển khoản trong cùng một hệ 

thống ngân hàng.  

Số ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử trên nền tảng thiết bị di động tại 

Việt Nam 2013 

 

Nguồn: Asean Bank Forum năm 2013 

Đi kèm với các tiện lợi nêu trên, sử dụng ngân hàng điện tử trên nên tảng thiết bị di động 

đảm bảo yếu tố về bảo mật, an toàn thông tin khi một giao dịch qua mobile banking thành công 

cần bảo đảm ba yếu tố: 

SIM điện thoại – vai trò định danh khách hàng 

Mật khẩu (password) do ngân hàng cung cấp mà khách hàng phải ghi nhớ  

Thông tin xác thực chứa các thông tin ngẫu nhiên ngân hàng sẽ cung cấp (qua SMS, email 

hoặc Token) khi phát sinh giao dịch chuyển khoản và khách cần điền đúng thông tin được yêu 

cầu.  

Với các ưu điểm về tiện ích và an toàn, ngân hàng điện tử trên nền tảng thiết bị di động là 

một xu hướng thanh toán quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng thanh toán cho thương mại 

điện tử tại Việt Nam. Báo cáo của Nielsen năm 2014 nhận định ngân hàng điện tử trên nền tảng 

di động sẽ là xu hướng tăng trưởng của Việt Nam và sẽ vượt qua ngân hàng điện tử trên thiết 

bị truyền thống như máy tính (máy tính xách tay, máy tính để bàn) trong vài năm tới. 

Riêng năm 2014, trong số 26% người sở hữu máy tính có thu nhập cao thì có 6% có sử 

dụng ngân hàng điện tử qua máy tính; tuy nhiên số liệu khảo sát đối với ngân hàng điện tử trên 

nền tảng thiết bị di động lại chiếm 9% trong số 22% người sở hữu điện thoại thông minh có thu 

nhập cao.  

5 5 11 
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8 

11 
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Số lượng Ngân hàng tăng thêm Số lượng Ngân hàng năm trước 
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Ông Nguyễn Minh Tâm có 20 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, phụ trách hoạt động kinh 

doanh mảng cá nhân - doanh nghiệp và trung tâm thẻ của Sacombank, với nhiệm vụ phát triển 

khách hàng sử dụng thẻ, mạng lưới ATM/POS và gia tăng các dịch vụ thanh toán thẻ ngân 

hàng. 

 

 

Đề tài tham luận:  

Ngân hàng số: Xu hướng, tiềm năng và cách 
tiếp cận 

  



 
 

  
      72 

 
  

Ngân hàng số: Xu hướng, tiềm năng và cách tiếp cận 

 

Với một ngân hàng thương mại, hiện nay có 3 kênh giao dịch chính: quầy (kênh truyền 

thống) – ATM (auto banking) – điện tử (Electronic banking, gọi tắt EB). Ở Việt Nam, giao dịch 

tại quầy vẫn đang là kênh quan trọng nhất, luôn có số lượng và giá trị giao dịch cao nhất. Nó là 

yếu tố chính xác định quy mô hoạt động của ngân hàng. Còn ATM chỉ được sử dụng như máy 

rút tiền, các chức năng liên quan đến thanh toán chưa phổ biến và nếu có còn rất hạn chế. 

ATM cũng đang chịu cạnh tranh của kênh thứ 3 – thanh toán điện tử. 

Thanh toán điện tửnổi lên trong vài năm gần đây và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt 

của ngân hàng và khách hàng. Tăng trưởng cả về giá trị, số lượng giao dịch và hiệu quả qua 

các năm của kênh đều khá cao (khoảng trên 30%). Hơn hết, thanh toán điện tử được nhìn 

nhận là một trong những kênh giao dịch chính thay vì một tiện ích của ngân hàng như trước. 

Hay nói cách khác, chiến lược phát triển của một ngân hàng thương mại, nhất là ngân hàng 

bán lẻ sẽ khiếm khuyết lớn nếu không định vị thanh toán điện tử là một kênh và xem nhẹ hiệu 

quả nó mang lại. 

Vậy, xu hướng và tiềm năng của thanh toán điện tử hay rộng hơn là Ngân hàng số (Digital 

Banking) trong thời gian tới thế nào ở Việt nam? Hướng đi nào phù hợp cho các ngân hàng 

thương mại? 

Với tỷ lệ người dân sử dụng Internet cao (40 triệu) và tăng trưởng nhanh qua từng năm, sự 

chấp nhận và dễ dàng tiếp cận công nghệ mới của thế hệ trẻ, sự bùng nổ của mạng xã hội, 

smartphone, hành vi tiêu dùng, sử dụng dịch vụ của khách hàng đã thay đổi theo xu hướng 

phát triển của công nghệ. 

Việt Nam được các tổ chức nghiên cứu đánh giá là một trong các quốc gia rất tiềm năng để 

phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại và hướng đến việc “Số hóa Ngân hàng” để cung cấp 

các sản phẩm dịch vụ tập trung vào trải nghiệm của khách hàng. 

Đã đến lúc cần phải “số hóa” trong các hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là trong công tác 

thu hút và cung cấp dịch vụ tài chính đến Khách hàng qua các kênh “trực tuyến”. Có nhiều cách 

tiếp cận để hướng đến ngân hàng số và theo nghiên cứu của McKinsey thì các ngân hàng hàng 

đầu tại Châu Á tiếp cận ngân hàng số dựa trên việc củng cố và gắn kết chặt chẽ 4 thành tố: 
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      73 

 
  

Dù 4 thành tố đều quan trọng  nhưng kinh nghiệm cho thấy, ngân hàng cần chú trọng đến 

thành tố thứ 4. Quyết định ở đây là đề cập đến việc làm thế nào để các ngân hàng “thấu hiểu” 

khách hàng một cách nhanh nhất và chính xác nhất để đưa ra các quyết định nhằm thu hút và 

giữ chân khách hàng; định hình nên sự khác biệt, tiên phong và nổi trội của một ngân hàng số. 

Ngân hàng số không chỉ giới hạn ở việc triển khai Internet Banking hay Mobile Banking. Để 

chuyển mình và hướng đến ngân hàng số, các ngân hàng cần có chiến lược quản lý đa kênh 

để cung cấp các sản phẩm dịch vụ hướng về trải nghiệm của khách hàng, tái cấu trúc chi 

nhánh và triển khai dữ liệu lớn. 

Trong khuôn khổ bài viết này chỉ đề cập “làm thế nào để triển khai và quản lý các kênh 

nhằm mang đến trải nghiệm đơn giản nhất cho cá nhân, từ đó khuyến khích tham gia, giao 

dịch, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt”. Điều cần lưu ý là, ngay cả khách hàng là tổ 

chức sử dụng ngân hàng số, tính trải nghiệm cũng mang yếu tố cá nhân riêng lẻ khi thực hiện 

thao tác. Đó là: 

 Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng nhanh 

nhất và đơn giản nhất: tạo ví, đăng ký, mở tài khoản… trực tuyến. 

 Triển khai nền tảng online banking đảm bảo tương đồng các chức năng trên các thiết bị 

của người dùng. Ví dụ điển hình từ một số ngân hàng tại Việt nam đã triển khai: khách hàng có 

thể dùng chung thông tin đăng nhập, danh sách người thụ hưởng, danh sách nhà cung cấp 

dịch vụ cần thanh toán, danh sách chức năng chuyển tiền trong/ngoài hệ thống, nộp thuế… trên 

tất cả các kênh (Internet, Mobile Application/ Web on Mobile)và tương thích các thiết bị (PC, 

Laptop, Tablet, Smartphone) có kết nối Internet. 

 Chăm sóc, tư vấn bán hàng dựa vào sự thấu hiểu khách hàng - dữ liệu khách hàng tập 

trung, được khai thác, phân tích và đưa ra các gợi ý theo thời gian thực. Điều kiện tiên quyết là 

xây dựng trung tâm dịch vụ khách hàng mạnh và chất lượng. Không chỉ giải đáp thắc mắc, họ 

giúp khách hàng trải nghiệm những tính năng của ngân hàng số nhanh và hiệu quả nhất, thấy 

được tính khác biệt và tiện lợi khi so với các kênh giao dịch khác… 

Có thể xem việc phát triển (và sẽ phát triển với tốc độ cao) của ngân hàng số mở ra một kỷ 

nguyên mới, không chỉ cho lĩnh vực ngân hàng mà cho toàn xã hội, giúp cho hoạt động thanh 

toán hoàn toàn không dùng tiền mặt (kẻ cả thẻ) trở nên vô cùng đơn giản, tối ưu hóa chi phí và 

hơn hết, thâm nhập vào đời sống sinh hoạt xã hội một cách dễ dàng như một phần tất yếu của 

cuộc sống. 
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Ông Nguyễn Hưng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm Tổng giám đốc TPBank, ông Hưng là Tổng giám đốc 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), giữ các chức vụ quản lý tại Ngân hàng Kỹ 

Thương Việt Nam (Techcombank), những ngân hàng có thế mạnh về bán lẻ, công nghệ… 

 

 

Đề tài tham luận: 

Giải pháp chấp nhận thanh toán thẻ qua 
TPBank mPOS 
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Giải pháp chấp nhận thanh toán thẻ qua TPBank mPOS 
 

1. Tổng quan thị trường 

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tốt, hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài 

nước. 10 năm trở lại đây, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt rất được Ngân hàng Nhà 

nước, các tổ chức tài chính ngân hàng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương 

mại điện tử quan tâm, phát triển và ứng dụng. Tuy nhiên, khi mua sắm trực tuyến người tiêu 

dùng có tâm lý muốn kiểm tra hàng hóa trước khi thanh toán nên phần lớn lựa chọn hình thức 

trả tiền mặt khi nhận hàng (COD).  

Phương thức thanh toán toán qua mPOS đang được xem là một trong những giải pháp để 

cải thiện tỷ lệ COD cao trong thương mại điện tử cũng như thanh toán không dùng tiền mặt 

hiện nay. Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đã nghiên cứu triển khai và chính thức được Ngân 

hàng Nhà nước cấp phép triển khai dịch vụ mPOS từ ngày 7/11/2014. 

Ngoài mPOS sử dụng để thanh toán với các loại thẻ nhựa truyền thống, xu thế trên thế giới 

đang dịch chuyển dần sang hình thức thanh toán không dùng tiền mặt mới với sự ra đời các 

giải pháp thanh toán di động sử dụng chuẩn giao tiếp công nghệ mới NFC (Near-Field 

Communications), với các nhà cung cấp dịch vụ lớn như ApplePay, SumsungPay ... tích hợp 

các loại thẻ vào thiết bị chạy iOS và android, cho phép thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và an 

toàn hơn. 

2. Tổng quan về dịch vụ TPBank mPOS 

 

 
 

 TPBank mPOS là giải pháp thực hiện các giao dịch thanh toán bằng thẻ với khách hàng, 

gồm mPOS cài trực tiếp trên thiết bị di động chạy iOS, Android của nhân viên thu ngân và nhân 

viên bán hàng của đơn vị chấp nhận thẻ tích hợp cùng thiết bị đọc thẻ mPOS của TPBank. 

 

 Cho phép thanh toán thẻ quốc tế (Visa, Mastercard), thẻ ghi nợ nội địa của các ngân 

hàng là thành viên của Banknet. 

 



 
 

  
      76 

 
  

 Cho phép thanh toán theo danh sách hóa đơn của đơn vị chấp nhận thẻ. 

 

 Cho phép quản lý, thống kê và báo cáo giao dịch thanh toán theo từng thiết bị mPOS, 

từng nhân viên thu ngân và nhân viên bán hàng. 

 

 Cho phép kết nối với ứng dụng quản lý bán hàng/hoá đơn của đơn vị chấp nhận thẻ để 

tối ưu hóa quy trình quản lý dòng tiền, năng suất bán hàng. 

 

 Cho phép ghi nhận, hỗ trợ hoạt động thu phí bằng tiền mặt. 

 

 Cho phép ghi nhận chính xác thời gian, vị trí thực hiện giao dịch của từng nhân viên thu 

ngân và nhân viên bán hàng. 

 

 Gửi biên lai điện tử qua email và số điện thoại của khách hàng để xác thực giao dịch 

thanh toán. 

 

3. Thực tế triển khai dịch vụ TPBank mPOS 

Với lợi thế của mPOS là nhỏ gọn, chi phí đầu tư thiết bị thấp nên TPBank dễ dàng triển khai 

tới các phân khúc khách hàng khác nhau, cả doanh nghiệp, hộ kinh doanhvà cá nhân đủ điều 

kiện như sau: 

 Có địa điểm kinh doanh và đăng ký hoạt động kinh doanh phù hợp với pháp luật Việt 

Nam (chỉ áp dụng với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp/hộ kinh doanh). 

 

 Có kinh doanh hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ hợp pháp và có đầy đủ năng lực hành vi 

dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

 Ký Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ và mở tài khoản thanh toán tại TPBank. 

Ngoài việc dễ dàng đáp ứng nhu cầu chấp nhận thanh toán thẻ (Visa, MasterCard, ATM) 

cho rất nhiều loại hình đơn vị chấp nhận thẻ, TPBank mPOS còn có những tính năng mở rộng, 

cho phép đơn vị chấp nhận thẻ: 

 Tiết kiệm thời gian và hạn chế rủi ro trong việc kiểm đếm, lưu trữ tiền mặt thông qua việc 

thanh toán/Thu phí từng đơn hàng hoặc theo danh sách hóa đơn qua TPBank mPOS. 

 

 Quản lý, thống kê và báo cáo giao dịch thanh toán theo từng thiết bị TPBank mPOS, 

từng nhân viên thu ngân và nhân viên bán hàng. 

 

 Kết nối với ứng dụng quản lý bán hàng/hoá đơn mà đơn vị chấp nhận thẻ đang sử dụng 

với TPBank mPOS để tối ưu hóa quy trình quản lý bán hàng, quản lý dòng tiền, năng suất bán 

hàng. 
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 Nâng cao hiệu quả quản lý thông qua việc TPBank mPOS ghi nhận chính xác thời gian, 

vị trí thực hiện giao dịch của từng nhân viên thu ngân và nhân viên bán hàng. 

 

 Sử dụng số liệu thanh toán và thông tin khách hàng do TPBank mPOS cung cấp, đơn vị 

chấp nhận thẻ có thể nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng thân thiết thông qua việc đánh 

giá tần suất, giá trị, thói quen chi tiêu của khách hàng. 

4. Một số thuận lợi và khó khăn khi triển khai TPBank mPOS 

 Thuận lợi 

Sự hỗ trợ: Trong quá trình triển khai TPBank nhận được sự hỗ trợ rất sát sao của Ngân 

hàng Nhà nước trong các hoạt động định hướng, giám sát và truyền thông. 

Sự ủng hộ: Mặc dù là giải pháp mới trên thị trường nhưng TPBank mPOS nhận được sự 

đón nhận và ủng hộ rất nhiệt tình từ các khách hàng, các đối tác. Đồng thời, chính những 

khách hàng, đối tác đã đóng góp cho việc nâng cấp, hoàn thiện các tính năng sát với thực tế 

hơn. 

Sự tiện dụng: Chính lợi thế nhỏ gọn đã góp phần giúp cho các hoạt động thanh toán tại nhà 

của khách hàng thuận lợi hơn so với việc sử dụng POS truyền thống. 

Mặc dù được sự đón nhận của thị trường nhưng trên thực tế quá trình triển khai, mPOS 

cũng vướng phải một số rào cản nhất định. 

 Khó khăn 

Sự ổn định: So với POS truyền thống thì sự ổn định của mPOS không bằng do mPOS hoạt 

động nhanh, chậm dựa vào chất lượng thiết bị di động, chất lượng mạng mà thiết bị di động sử 

dụng trong từng thời điểm. 

Hóa đơn/Biên lai: mPOS không tích hợp máy in biên lai mà sử dụng biên lai điện tử. Chính 

vì vậy, thời gian đầu khách hàng chưa quen với việc không nhận biên lai giấy sau khi thực hiện 

thanh toán xong. Tuy nhiên, mPOS sẵn sàng kết nối với máy in di động để phục vụ nhu cầu của 

khách hàng muốn nhận biên lai hoặc sẽ gửi biên lai điện tử cho các khách hàng. 

Sự tin tưởng của chủ thẻ: mPOS là giải pháp mới tại thị trường Việt Nam mà chưa nhiều 

ngân hàng mạnh dạn triển khai. Chính vì vậy, người dùng không khỏi lo lắng trong lần đầu tiếp 

cận giải pháp do TPBank mPOS đi tiên phong cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên, đây không 

phải là trở ngại lớn do song song với việc gắn hình ảnh và nhận diện thương hiệu trên ưng 

dụng, thiết bị mPOS, TPBank còn cung cấp bộ ấn phẩm nhận diện thương hiệu tại đơn vị chấp 

nhận thẻ, kết hợp với các hoạt động truyền thông định kỳ của TPBank nên khách hàng sớm gạt 

bỏ được những lo ngại trong quá trình sử dụng.   
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Sự bền bỉ: mPOS là thiết bị nhỏ gọn, giá thành rẻ hơn POS truyền thống 10 lần nên chất 

lượng gia công không thể bằng POS. Chính vì vậy, vòng đời của mPOS trung bình chỉ trong 2-

3 năm trong điều kiện tốt. 

5. Thực tế và định hướng triển khai mPOS tại TPBank 

Hiện TPBank đã có khoảng gần 5.000 đơn vị chấp nhận thẻ đang sử dụng dịch vụ mPOS 

cho các hoạt động thanh toán hàng ngày. 

Trong năm 2016, TPBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển mới số lượng đơn vị chấp 

nhận thẻ nhằm góp phần phát triển hạ tầng thanh toán hỗ trợ cho hoạt động thanh toán không 

dùng tiền mặt. Đồng thời, TPBank sẽ tiến hành nâng cấp giải pháp mPOS hiện tại nhằm cải tiến 

quy trình thanh toán, nâng cấp tính năng, nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp cho đơn vị 

chấp nhận thẻ thuận tiện hơn trong các hoạt động thanh toán hàng ngày. 

TPBank hiện cũng đang nghiên cứu một số giải pháp thanh toán không chạm để tích hợp, 

nâng cấp giải pháp mPOS hiện tại nhằm đáp ứng xu thế thanh toán và nhu cầu ngày càng cao 

của người dùng.
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Ông Trần Công Quỳnh Lân có 15 năm kinh nghiệm trong trong lĩnh vực công nghệ thông. Ông 

Lân gia nhập VietinBank năm 2012 và hiện đảm nhiệm cương vị Phó tổng giám đốc kiêm Giám 

đốc Trung tâm công nghệ thông tin, tham gia xây dựng các giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng, 

bảo mật thông tin, triển khai thêm chức năng trên các kênh thanh toán Internet Banking, Mobile 

Banking… 

 

 

Đề tài tham luận: 

Giải pháp thanh toán QR Pay trên nền tảng 
QR code 
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Giải pháp thanh toán QR Pay trên nền tảng QR code 
 

VietinBank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam triển khai tiện ích QR Pay - công nghệ 

chuyển tiền bằng mã vạch (QR Code) nhằm tận dụng tối đa hạ tầng công nghệ sẵn có và ưu 

thế của thiết bị di động cá nhân để giúp người dùng chuyển tiền nhanh chóng, giảm sai sót 

trong quá trình thao tác và bảo mật tuyệt đối thông tin tài khoản cá nhân. Giải pháp này cũng 

mở đường cho việc ứng dụng nhiều công nghệ mới vào thương mại điện tử tại Việt Nam. 

Những số liệu thống kê gần đây cũng cho thấy xu hướng ngân hàng trực tuyến trên thiết bị 

di động ngày một phát triển. Đến năm 2014, mobile chiếm 31% số lượng thiết bị dùng để truy 

cập Internet toàn cầu. Tới năm 2018, tỷ lệ truy cập Internet từ mobile sẽ là 50%. 

 

Tại các quốc gia đang phát triển, người dùng đang có thói quen sử dụng smartphone là 

thiết bị di động chính. Trong khi đó, tại các nước phát triển, những căn nhà được trang bị nhiều 

loại thiết bị thông minh khác nhau đã trở nên phổ biến, với tỷ lệ sử dụng tablet tăng cao nhất 

trong tất cả các loại thiết bị. Thế giới đang sử dụng mobile chủ yếu khi di chuyển, sử dụng 

tablet khi cần truy cập lâu hơn, và chỉ dùng desktop/laptop khi thực hiện tác vụ phức tạp.  

Những thống kê gần đây cũng cho thấy, 85% khách hàng ưa thích sử dụng Mobile App hơn 

Mobile Site. Trên thế giới, dịch vụ ngân hàng di động Mobile App từ lâu đã trở thành dịch vụ 

62% 

tăng 
trưởng  

-13% 

31% 

tăng 
trưởng 

+39% 

7% 

tăng 
trưởng 

+17% 
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ngân hàng phổ biến. Hiện Việt Nam có khoảng 20 ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ 

mobile banking cho người dùng nhưng trong đó chỉ có khoảng 60% ngân hàng xác định đầu tư 

dài hạn với chiến lược rõ ràng cho việc phát triển dịch vụ này. Hiện tại hơn 20% dân số Việt 

Nam đã có tài khoản ngân hàng, dự kiến tỉ lệ này sẽ khoảng 35-40% vào năm 2015 

Không chỉ vậy, lượng tiêu thụ smartphone tại Việt Nam cũng rất lớn. Năm 2013, tốc độ tiêu 

thụ smartphone tại thị trường Việt Nam tăng 156%. Dự kiến đến năm 2020, số smartphone tiêu 

thụ còn tăng 200%. Bên cạnh đó, thương mại điện tử tại Việt Nam cũng đang phát triển cùng 

với những chính sách đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ hứa hẹn sẽ 

khiến thanh toán trên thiết bị di động ngày một bùng nổ.  

QR Code được VietinBank triển khai trên ứng dụng iPay Mobile dành cho thiết bị di động 

thông minh chạy nền tảng iOS, Android, Windows phone. iPay Mobile App được VietinBank 

nghiên cứu và phát triển cuối năm 2013, hứa hẹn sẽ trở thành một chi nhánh ngân hàng trực 

tuyến của VietinBank trong tương lai. 

Thanh toán di động trên nền tảng QR Code là chức năng có rất nhiều ứng dụng: tạo mã QR 

chứa các thông tin thanh toán, gửi yêu cầu nhanh, giao dịch dễ dàng tại các điểm bán hàng,... 

 

QR Pay được phát triển và tung ra thị trường với mục tiêu: 

 Đem lại lựa chọn mới cho khách hàng giao dịch trên VietinBank iPay Mobile App 

 

 Tăng lượng download sử dụng iPay App 

 

 Tăng tương tác giữa khách hàng & iPay App, tăng lòng trung thành đối với sản phẩm 

VietinBank iPay  

 

 Tăng khả năng cạnh tranh của các dịch vụ VietinBank  

 

 Trở thành Ngân hàng Việt Nam đầu tiên áp dụng QR code vào thanh toán 
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 Mở đường cho ứng dụng nhiều công nghệ mới vào thương mại điện tử tại Việt Nam 

 

Với QR Pay: 

 

 Khách hàng có thể tạo mã QR chứa thông tin thanh toán của bản thân và gửi mã tới bạn 

bè để yêu cầu được chuyển tiền; Chuyển khoản bằng mã QR Quét mã QR nhận được từ người 

sử dụng iPay App và chuyển khoản ngay lập tức qua App  

 Tạo hóa đơn cần được thanh toán Thay thế hóa đơn thông thường bằng mã QR để yêu 

cầu khách hàng thanh toán  

 Quét mã QR & thanh toán nhanh Khách hàng quét mã QR của VietinBank tại các điểm 

bán hàng để thanh toán nhanh không cần tiền mặt, không cần thẻ  

Ưu điểm với khách hàng: 

Tiện lợi: khách hàng không cần mang theo tiền mặt hoặc thẻ Ngân hàng để có thể trả tiền 

cho hàng hóa/dịch vụ đã mua. 

Nhanh chóng: có thể thực hiện quét mã chưa cần đăng nhập iPay App, mọi thao tác thanh 

toán diễn ra dưới 1 phút. 

An toàn tuyệt đối: thông tin cá nhân được mã hóa, không thể đọc được bằng mắt thường. 

Chủ động: khách hàng có thể tăng hạn mức phù hợp khi số tiền giao dịch lớn và xác nhận 

giao dịch một cách dễ dàng; số tiền được thanh toán chính xác, không còn các vấn đề về tiền 

lẻ, tiền rách,...  
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Ông Tomoaki Yamaguchi có 17 năm kinh nghiệm làm việc tại Trụ sở chính của JCB, đã từng 
giữ chức vụ Phó giám đốc khối Kinh doanh & Tiếp thị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại trụ 
sở chính của JCB trước khi sang làm việc tại Việt Nam. 

 
 
 

Đề tài tham luận: 

JCB và kiến nghị thúc đẩy phát triển thị 
trường thanh toán điện tử tại Việt Nam 
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JCB và kiến nghị thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán 

điện tử tại Việt Nam 

 

1. Thị trường thanh toán Việt Nam 

Tiền mặt là công cụ thanh toán được ưa chuộng của phần lớn người Việt Nam và đã trở 

thành thói quen khó thay đổi của người tiêu dùng và các doanh nghiệp.Mặc dù vậy, một bộ 

phận nhỏ người tiêu dùng cũng đang dần thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt bằng thanh toán 

thẻ. Tuy nhiên, việc sử dụng thẻ vẫn chỉ hạn chế trong một số dịp nhất định cho các mặt hàng 

giá trị cao và không thường xuyên.  

So sánh với Nhật Bản, người Việt Nam thường mở thẻ vì các chức năng cơ bản của thẻ, 

trong khi người Nhật Bản mở thẻ vì các tiện ích do thẻ đem lại.  

 

2. Kiến nghị thúc đẩy phát triển thị trường thanh toán điện tử tại Việt Nam 

Hiện nay, tỉ lệ người có thu nhập trung bình và trên trung bình chiếm 43% dân số và phân 

khúc này dự kiến sẽ chiếm tới 59% dân số đến năm 2020. Đây là nhóm người tối thiểu thỏa 

mãn các điều kiện sở hữu thẻ tín dụng và có tiềm năng sử dụng các loại thẻ thanh toán một 

cách thường xuyên. 

Để kích thích nhóm người có thu nhập trung bình và trên trung bình sử dụng thẻ thường 

xuyên, các tổ chức phát hành thẻ và các tổ chức thẻ nên đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, 

khuyến mại hấp dẫn phù hợp với đa số người tiêu dùng tại các địa điểm mà người tiêu dùng lui 
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tới thường xuyên bao gồm các lĩnh vực khác nhau như siêu thị, nhà hàng, chuỗi cửa hàng tiện 

lợi… 

 

JCB cũng đã và đang thực hiện các chiến dịch ưu đãi lớn cho người tiêu dùng như chương 

trình giảm giá 20% tại chuỗi nhà hàng Kichi Kichi, chương trình hoàn tiền khi mua vé máy bay 

nội địa Jetstar Pacific, tặng combo bắp và nước tại chuỗi rạp chiếu phim Galaxy, tặng phiếu 

mua hàng tại siêu thị AeonCitimart và BigC…thu hút rất nhiều chủ thẻ JCB tham gia hưởng ưu 

đãi, qua đó gia tăng số lượng và giá trị giao dịch bằng thẻ JCB.  

Ngoài ra, để nâng cao hơn nữa tiện ích của thẻ và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng 

thẻ thường xuyên hơn, các giải pháp khác như thẻ đa chức năng và thanh toán không chạm 

cũng đã được ứng dụng và đạt được thành công nhất định tại Nhật Bản. 

Thẻ đa chức năng 

Thẻ đa chức năng có thể là một giải pháp để thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người 

Việt Nam với các đặc tính tiện lợi, công nghệ tân tiến, phục vụ nhu cầu sử dụng đa dạng. Thêm 

vào đó, việc sử dụng thường xuyên sẽ khiến thẻ gần gũi hơn với cuộc sống của người tiêu 

dùng. 

Một vài ví dụ về thẻ đa chức năng tại Nhật Bản 

 Phục vụ nhu cầu  đi lại bằng máy bay 

Không cần làm thủ tục  ở quầy tại sân bay: Các thông tin đặt vé máy bay được liên kết với 

thẻ và với chiếc thẻ này, chủ thẻ có thể hoàn thành việc kiểm tra, lựa chọn chỗ ngồi và lên máy 

bay mà không cần làm thủ tục tại quầy ở sân bay. 

 

 

 

 

2009 2015 2020

% % %

A Thu nhập cao 35.000+ 604 1%
1.269

(+665)
1% 2.726 3%

B Thu nhập trên trung bình 15.000+ 1.294 1%
4.712

(+3.418)
5% 12.41 13%

C Thu nhập dưới trung bình 5.000+ 15.530 8%
32.622

(+17.092)
38% 43.433 46%

D Thu nhập thấp 5.000- 68.850 80%
52.015

(-16.835)
60% 35.442 38%

Dân số (nghìn người)Thu nhập 

bình quân 

hằng năm 

(USD)

Phân khúc

Thỏa mãn 
điều kiện 

sở hữu thẻ 
tín dụng 
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 Phục vụ nhu cầu đi lại bằng  phương tiện giao thông công cộng 

Thẻ được dùng để thu phí điện tử trên các phương tiện giao thông công cộng:Các tính năng 

của vé tàu/vé xe điện tử và thẻ trả trước được tích hợp trong thẻ tín dụng và hành khách không 

cần mua vé giấy cho mỗi chuyến đi. 

 

 

 

 

 Phục vụ nhu cầu tích lũy điểm thưởng 

Thẻ tín dụng kết hợp với chương trình tích điểm tại nhiều đơn vị chấp nhận thẻ: Thẻ vừa có 

chức năng thanh toán thông thường của thẻ tín dụng, vừa có chức năng tích lũy điểm khi chi 

tiêu tại các đơn vị chấp nhận thẻ khác nhau. Với chiếc thẻ này, chủ thẻ không cần thiết phải 

mang nhiều thẻ thành viên của các đơn vị chấp nhận thẻ trong ví. 

 

 

 

 

 

 

 Phục vụ nhu cầu trả phí tại trạm thu phí tự động trên đường cao tốc (Electronic Toll 

Collection – ETC) 

 

Thiết bị trong xe ô tô và trạm thu phí trên đường cao tốc kết nối để thực hiện thanh toán qua 

thẻ. Thẻ cũng có chức năng thanh toán của thẻ tín dụng thông thường. 

 

Chươngtrìnhtíchđiểm Chươngtrìnhvíđiệntử 
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Thanh toán không chạm 

Thanh toán không chạm có thể là một giải pháp cho thị trường thanh toán tại Việt Nam với 

đặc tính nhanh chóng và tiện lợi, một công nghệ rất phổ biến tại các nước phát triển. 

Hiện nay, hàng ngàn thanh toán đã được thiết lập tại các địa điểm khác nhau tại Nhật Bản: 

trạm xăng, ga tàu hỏa, xe buýt, hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi, máy bán hàng tự động… Đơn cử 

như vé tàu điện tử đã và đang được áp dụng, phát hành bởi các công ty đường sắt tại Nhật 

Bản. Với loại vé tàu này, người dùng có thể tùy chọn số tiền nạp vào thẻ, giá vé sẽ được khấu 

trừ tự động khi người dùng đi qua một cửa soát vé, chạm nhẹ thẻ của mình vào đầu đọc thẻ khi 

họ đi bộ qua. Vé tàu điện tử này cũng có thể được sử dụng như tiền mặt, thanh toán vé  xe  

buýt, cước taxi hay mua hàng từ các máy bán hàng tự động hoặc các  trạm xăng cũng như tại 

các nhà hàng và cửa hàng tiện lợi. 

Các công cụ thanh toán không chạm không nhất thiết phải là thẻ mà có thể mang hình dạng 

của móc chìa khóa, vòng tay, hoặc ví điện tử tích hợp trong điện thoại… 

 

 

 

 

 

 

Việt Nam là một trong những thị trường phát triển thanh toán điện tử tiềm năng nhất so với 

các nước khác ở châu Á do chứa đựng các yếu tố như: quốc gia có mức tiêu thụ lớn, dân số và 

nền kinh tế tăng trưởng nhanh, số đông người dân vẫn sử dụng tiền mặt trong thanh toán. Điều 

này mang lại nhiều cơ hội cho việc phát triển và mở rộng thị trường thanh toán điện tử. 

Việc quảng bá và truyền thông về lợi ích và giá trị của việc thanh toán thẻ cho phân khúc 

người thu nhập trung bình, nhóm dân số đông nhất trên tổng dân số, là một trong các yếu tố 

chính cho việc phát triển và mở rộng thanh toán thẻ.  
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Sản phẩm và công nghệ mới cần được phát triển với đặc tính dễ sử dụng và thuận tiện và 

đây có thể là một phương pháp tốt để thay đổi thói quen của người tiêu dùng Việt Nam. 

3. Giới thiệu về JCB 

JCB bắt đầu hoạt động kinh doanh thẻ tại Nhật Bản vào năm 1961 và mở rộng hoạt động ra 

toàn thế giới từ năm 1981. Mạng lưới chấp nhận thẻ của JCB bao gồm gần 29 triệu đơn vị chấp 

nhận thẻ và hơn một triệu điểm ứng tiền mặt tại 190 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. 

Hiện nay, thẻ JCB được phát hành tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, với số lượng phát hành 

khoảng 90 triệu thẻ. Là một phần của chiến lược phát triển toàn cầu, JCB đã thiết lập liên minh 

với hơn 350 ngân hàng và tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới, giờ đây, JCB đang tập trung 

đầu tư nhiều nguồn lực sang thị trường Đông Nam Á. 

JCB tại Việt Nam: JCB bước chân vào thị trường Việt Nam bằng việc hợp tác với 

Vietcombank trong lĩnh vực chấp nhận thanh toán từ năm 1991 và giờ đã có quan hệ hợp tác 

trong lĩnh vực chấp nhận thanh toán với 10 ngân hàng lớn cùng với hơn 100.000 đơn vị chấp 

nhận thẻ. Hiện nay đã có hơn 250.000 thẻ JCB được phát hành bởi 6 ngân hàng lớn tại Việt 

Nam, bao gồm Vietinbank, Vietcombank, Sacombank  Eximbank, Techcombank và ACB.  

Chiến lược mới về hình ảnh thương hiệu tại Việt Nam 

Bắt đầu từ ngày 2/10/2015, Doraemon chính thức trở thành nhân vật đại diện cho hình ảnh 

thương hiệu của JCB tại Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu cùng với các 

hoạt động quảng cáo và xúc tiến thương mại. Nhân vật này thích hợp với hình ảnh mà JCB 

muốn truyền tải đến khách hàng, đó là trí óc hướng đến tương lai, suy nghĩ tích cực, đáng tin 

cậy, thuận tiện và xuất phát từ Nhật Bản. Chiến lược mới về hình ảnh thương hiệu cũng bao 

gồm thông điệp bằng tiếng Việt “Tương lai trong tầm tay”. JCB muốn góp phần mang đến cho 

khách hàng một cuộc sống tiện ích và phong phú với chiếc thẻ JCB trong tay. 
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Ông Yohei Nishiyama đã có hơn 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý chiến lược cho các 

công ty đa quốc gia với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tại khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ 

và Đông Nam Á. 

Trước khi nắm giữ vị trí cố vấn cấp cao HĐQT VNPAY, ông Yohei Nishiyama đã từng giữ vai 

trò quản lý chiến lược, mở rộng thị trường cung cấp phần mềm mềm cho các hãng viễn thông ở 

Bắc Mỹ, Ấn Độ và Đông Nam Á như AT&T, Verizon USA, Aircel India, Smart, Sun Cellular 

Philippines, Axis Indonesia… với nhiều thành tựu nổi bật, đạt được các mục tiêu chiến lược của 

doanh nghiệp đồng thời tạo ra các động lực thúc đẩy tăng trưởng, gia tăng lợi nhuận và hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp. 

 

 

Đề tài tham luận: 

Thực trạng Mobile Banking và triển vọng 
tương lai 
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Ông Nguyễn Thanh Nhung đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Trước khi 

là Tổng giám đốc VietBank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại Ngân hàng Xuất nhập 

khẩu (Eximbank). Với nhiều kinh nghiệm quản lý trong nhiều lĩnh vực, ông đã và đang định 

hướng để xây dựng VietBank trở thành một ngân hàng năng động, hiện đại và không ngừng 

nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ hạ tầng, sẵn sàng hội nhập quốc tế. 

 

 

 

 

Đề tài tham luận: 

Xu hướng chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 
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Xu hướng chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 

Chuyển tiền liên ngân hàng vốn là thao tác thường xuyên khi khách hàng giao dịch tại các ngân 

hàng. Trước đây,với hình thức chuyển tiền thông thường, khách hàng cần phải cung cấp đầu 

đủ, chính xác thông tin số tài khoản, họ tên người nhận tiền, tên chi nhánh ngân hàng, tên 

tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản nhận,…thời gian chờ đợi để tài khoản thụ hưởng nhận được 

tiền thường mất trung bình từ nửa ngày tới 1 ngày, điều này làm gián đoạn không ít công việc 

của khách hàng. 

Ngày nay, với dịch vụ chuyển khoản nhanh liên ngân hàng, khách hàng chỉ cần cần chọn chức 

năng Chuyển khoản nhanh liên ngân hàng, sau đó nhập thông tin số thẻ/số tài khoản cần 

chuyển, chương trình sẽ tự động kiểm tra và hiển thị thông tin họ tên người nhận, ngân hàng 

nhận, ngay trên màn hình để khách hàng đối chiếu lại trước khi xác thực giao dịch. Điều này sẽ 

làm khách hàng rút ngắn thời gian chờ đợi và giao dịch nhanh chóng tiện lợi tức thì. 

Bên cạnh đó, với xu hướng công nghệ ngày càng phát triển, ngoài việc thực hiện chuyển khoản 

tại quầy giao dịch và trên Internet Banking như truyền thống thì nay khách hàng sẽ có thêm 

chọn lựa với dịch vụ chuyển tiền nhanh trên Mobile Banking. Cụ thể: màn hình giao dịch trên 

điện thoại tích hợp sẵn hai danh sách ngân hàng thụ hưởng (theo số thẻ và số tài khoản) riêng 

biệt, giúp khách hàng tra cứu thông tin các ngân hàng có thể nhận tiền chuyển đến một cách dễ 

dàng. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ lưu lại thông tin số thẻ, số tài khoản đã giao dịch trước đó 

để khách hàng tùy chọn sử dụng cho những lần sau mà không cần phải nhập lại thông tin như 

ban đầu.Khách hàng có thể chuyển tiền vào bất kì thời điểm nào trong ngày (kể cả ngày 

nghỉ/ngày lễ), hệ thống sẽ xử lí giao dịch ngay lập tức mà không phải phụ thuộc vào thời gian 

làm việc của ngân hàng, người nhận tiền sẽ nhận được tiền chỉ vài giây sau khi giao dịch hoàn 

tất, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng trong những trường hợp khẩn cấp nhất. 

So với hình thức chuyển tiền truyền thống, Dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng không chỉ 

nổi trội hơn nhờ tốc độ chuyển và nhận tiền mà còn rất cạnh tranh về phí dịch vụ. Thông 

thường, để chuyển món tiền 50.000.000 đồng cho người nhận có tài khoản tại một ngân hàng 

khác, khách hàng phải mất số tiền phí từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng. Trường hợp nơi mở tài 

khoản của người chuyển và người nhận không cùng thuộc một tỉnh thành, số tiền phí phải trả 

sẽ còn cao hơn. Tuy nhiên, nếu chuyển món tiền này bằng hình thức chuyển khoản nhanh, 

khách hàng chỉ mất một khoản phí là 3.300 đồng đến 11.000 đồng (tùy theo quy định từng ngân 

hàng). Đặc biệt, tại một số ngân hàng như Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) đang 

áp dụng chương trình ưu đãi miễn phí dịch vụ khi khách hàng thực hiện chuyển khoản nhanh 

trên Mobile Banking từ ngày 20/10/2015 cho đến hết ngày 31/12/2015, khách hàng nhận thêm 

nhiều ưu đãi khi sử dụng dịch vụ. 

Hiện nay, có khoảng 15 ngân hàng trong hệ thống liên minh Smarlink đã kết nối để thực hiện 

chuyển khoản liên ngân hàng như: Vietinbank, BIDV, Sacombank, VietBank, DongABank,….Dự 

kiến đến Quý II/2016, sau khi Banknet và Smarlink hoàn tất đồng bộ hệ thống, số lượng ngân 

hàng thành viên sẽ tăng lên đến 34 ngân hàng với hơn 56 triệu chủ thẻ và chủ tài khoản cùng 
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tham gia dịch vụ. Khi đó, việc chuyển và nhận tiền giữa các ngân hàng sẽ trở nên nhanh chóng 

và thuận tiện hơn rất nhiều. 

Ngoài ra, để gia tăng tiện ích cho khách hàng, xu hướng trong thời gian tới, một số ngân hàng 

như VietBank sẽ triển khaithêm tính năng mới - Chuyển tiền cho người nhận không có tài 

khoản tại ngân hàng. Với tính năng này, người nhận không cần phải có tài khoản tại ngân hàng 

mà vẫn có thể nhận được tiền chuyển ngay lập tức thông qua việc sử dụng mã rút tiền do 

VietBank cung cấp. Tính năng này cũng sẽ được tích hợp trên ứng dụng Mobile Bankingcủa tất 

cả các hệ điều hành (Android, iOS, Windows Phone) để khách hàng có thể giao dịch mọi lúc 

mọi nơi mà không cần phải đến ngân hàng. 
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Ông Toshio Yoshihara gia nhập Tập đoàn Sony (Nhật Bản) năm 1987, phụ trách kinh doanh 

khu vực Đông Nam Á. Ông bắt đầu tham gia bộ phận phát triển FeliCa năm 1993 và là một 

trong những thành viên sáng lập diễn đàn NFC, tham gia xây dựng hệ sinh thái FeliCa. 

 

 

Đề tài tham luận: 

Từ giao thông vận tải đến bán lẻ: Xây dựng 
hệ thống giao dịch không tiếp xúc 
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Mr. Toshio Yoshihara joined Sony Corporation in 1987 and started his career in semiconductor 

sales in South East Asia. He then transferred to the FeliCa Business Division in 1993 and was 

deeply involved in the establishment of the NFC Forum as one of its founding members. Since 

then, he has been engaged in building the FeliCa ecosystems leveraging the penetration of 

NFC.    
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From transit to retail: Contactless ecosystem 
building 
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