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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài  
Mặc dù, thời gian qua hoạt động thanh toán đã có nhiều 

chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế trong tình hình mới, xu hướng thanh toán bằng tiền mặt vẫn 
còn khá cao; hành lang pháp lý chưa theo kịp tốc độ đổi mới của 
công nghệ, sản phẩm dịch vụ thanh toán chưa đa dạng, chất lượng 
dịch vụ thanh toán chưa cao… Do vậy, để hoạt động thanh toán phát 
triển bền vững, đáp ứng tốt các nhu cầu của nền kinh tế và theo kịp 
sự phát triển của các hệ thống khác trên thế giới cần có sự tham gia 
của Nhà nước, của hệ thống ngân hàng và sự ủng hộ của công chúng. 

Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Quy Nhơn là một trong 
những ngân hàng sớm đưa công nghệ cao áp dụng trong các hình 
thức thanh toán, đảm bảo thanh toán nhanh chóng, chính xác nên 
việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán là việc 
làm thường xuyên và liên tục. Chính vì những lý do đó mà tôi chọn 
đề tài “Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Quy Nhơn” làm luận 
văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp những chủ đề lý luận cơ 

bản về hoạt động thanh toán trong nước qua ngân hàng thương mại. 
- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán 

trong nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi 
nhánh Quy Nhơn, qua đó rút ra những nhận định về ưu, nhược điểm, 
những hạn chế cần khắc phục trong quá trình phát triển dịch vụ thanh 
toán trong nước tại ngân hàng này. 
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- Trên cơ sở phân tích thực trạng kết hợp với những nghiên 
cứu về lý luận, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển dịch 
vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại 
thương Chi nhánh Quy Nhơn. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: những vấn đề lý luận về phát triển dịch 

vụ thanh toán trong nước tại các ngân hàng thương mại và thực tiễn 
phát triển dịch vụ thanh toán trong nước của VCB Quy Nhơn.  

Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn trong lĩnh vực thanh toán trong 
nước và nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán trong 
nước tại VCB Quy Nhơn từ năm 2010 đến năm 2012. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Luận văn sử dụng phương pháp khảo sát, phân tích tổng hợp, 

thống kê, so sánh để đánh giá tình hình thực tế, kết hợp các bảng 
biểu để minh họa, chứng minh và rút ra kết luận liên quan đến đối 
tượng nghiên cứu. 

5. Bố cục đề tài 
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ thanh toán trong 

nước qua Ngân hàng 
Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ thanh toán qua ngân 

hàng tại VCB Quy Nhơn.  
Chương 3: Những giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán 

trong nước tại VCB Quy Nhơn. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  



3 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 

THANH TOÁN TRONG NƯỚC QUA NGÂN HÀNG 
1.1. DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG 

1.1.1.  Khái niệm dịch vụ ngân hàng  
Dịch vụ ngân hàng được hiểu là các nghiệp vụ ngân hàng 

về vốn, tiền tệ, thanh toán, … mà ngân hàng cung cấp cho khách 
hàng đáp ứng nhu cầu kinh doanh, sinh lời, sinh hoạt cuộc sống, 
cất trữ tài sản,… và ngân hàng thu chênh lệch lãi suất, tỷ giá hay 
thu phí thông qua dịch vụ ấy. 

1.1.2.  Các dịch vụ ngân hàng  
Căn cứ vào tính chất nguồn thu, có thể chia dịch vụ ngân hàng 

thành 2 hình thức: 
•  Dịch vụ tín dụng 
•  Dịch vụ phi tín dụng  
1.1.3. Khái niệm dịch vụ thanh toán qua ngân hàng  
a. Thanh toán qua  ngân hàng    
Thanh toán qua ngân hàng là hình thức thanh toán tiền hàng 

hóa, dịch vụ giữa người trả và người hưởng qua ngân hàng, trong đó 
ngân hàng đóng vai trò trung gian thanh toán. 

b. Dịch vụ thanh toán trong nước qua ngân hàng  
Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng là các dịch vụ mà trong đó 

ngân hàng thực hiện chi trả (hoặc thu hộ) theo yêu cầu của khách 
hàng bên trả (hoặc bên hưởng) với tư cách là trung gian thanh toán.        

Dịch vụ thanh toán trong nước là dịch vụ mà giao dịch thanh 
toán được xác lập, thực hiện và kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam, trừ 
trường hợp có liên quan đến tài khoản mở tại nước ngoài hoặc có 
doanh nghiệp chế xuất tham gia.   
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Phát triển dịch vụ thanh toán qua ngân hàng là phát triển cả về 
quy mô lẫn chất lượng: gia tăng tỷ trọng doanh thu từ hoạt động dịch 
vụ nhằm phát triển an toàn, bền vững và hoàn thiện, nâng cao dịch 
vụ của các sản phẩm sẵn có cũng như hướng tới phát triển thêm các 
sản phẩm mới. 

c. Các hình thức thanh toán qua ngân hàng  
c1. Căn cứ vào mức độ tham gia của tiền mặt  
Bao gồm: thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán không dùng 

tiền mặt, thanh toán hỗn hợp. 
c2. Căn cứ vào hình thức thanh toán 
Các hình thức thanh toán trong nước: 
i. Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi/lệnh chi (chuyển khoản) 
Ủy nhiệm chi / lệnh chi (gọi tắt là lệnh chi)  là phương tiện 

thanh toán mà người trả tiền lập lệnh thanh toán theo mẫu do tổ chức 
cung ứng dịch vụ thanh toán quy định, gửi cho tổ chức cung ứng dịch 
vụ thanh toán nơi mình mở tài khoản yêu cầu tổ chức đó trích một số 
tiền nhất định trên tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng. 

ii. Thanh toán bằng Séc 
Séc là lệnh trả tiền của chủ tài khoản, được lập theo quy định 

của pháp luật, yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trích một 
số tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của mình để trả cho người thụ 
hưởng có tên ghi trên séc hoặc trả cho người cầm séc.   

iii. Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu/nhờ thu 
Nhờ thu/ủy nhiệm thu là phương tiện thanh toán mà người thụ 

hưởng lập lệnh thanh toán theo mẫu do tổ chức cung ứng dịch vụ 
thanh toán quy định, gửi cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán uỷ 
thác thu hộ mình một số tiền nhất định.   

iv. Thanh toán bằng thư tín dụng trong nước 
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Thư tín dụng là một văn bản cam kết có điều kiện được NH 
thiết lập theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ thanh toán (người 
xin mở thư tín dụng).   

v. Thanh toán bằng thẻ thanh toán   
Thẻ thanh toán là phương tiện thanh toán do tổ chức cung ứng 

dịch vụ thanh toán phát hành và cấp cho người sử dụng dịch vụ thanh 
toán để sử dụng theo hợp đồng ký kết giữa tổ chức cung ứng dịch vụ 
thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán.   

vi. Các dịch vụ thanh toán trong nước dựa trên nền tảng Ngân 
hàng điện tử 

Đây là sự kết hợp giữa dịch vụ ngân hàng với những tiện 
ích là tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm tạo nên 
các dịch vụ hiện đại, đa dạng, phong phú các hình thức giao 
dịch. Bao gồm: Internet banking, Mobile banking, Home 
banking, Phone banking, Call center... 

d. Đặc điểm, vai trò của thanh toán qua ngân hàng  
- Đối với khách hàng 
- Đối với ngân hàng 
- Đối với nền kinh tế 

1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC 
QUA NGÂN HÀNG  

1.2.1. Sự cần thiết phát triển dịch vụ thanh toán trong 
nước qua ngân hàng  

Phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung và đặc biệt là dịch vụ 
thanh toán là hết sức cần thiết nhằm góp phần củng cố ngân hàng lớn 
mạnh, tăng nguồn thu cho ngân hàng; góp phần nâng cao vị thế 
ngành ngân hàng đối với nền kinh tế; khẳng định lòng tin trong dân 
chúng và tự tin trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển 
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dịch vụ thanh toán là một quá trình tất yếu khách quan. Khi nền kinh 
tế phát triển, dịch vụ ngân hàng nói chung và cũng như dịch vụ thanh 
toán không thể đứng yên mà phải tăng trưởng và phát triển. 

1.2.2. Nội dung phát triển dịch vụ thanh toán trong nước 
qua ngân hàng  

Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước là một quá trình bao 
gồm các nội dung có quan hệ tương hỗ lẫn nhau nhằm gia tăng quy 
mô cung ứng dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nâng cao 
chất lượng dịch vụ, tăng thu nhập và hiệu quả kinh doanh từ hoạt 
động dịch vụ thanh toán, kiểm soát tốt rủi ro.  

1.2.3. Tiêu chí đánh giá sự phát triển của dịch vụ thanh 
toán trong nước, bao gồm: Sự tăng trưởng về quy mô cung ứng dịch 
vụ thanh toán trong nước; mức độ tăng trưởng thu nhập từ cung ứng 
dịch vụ thanh toán trong nước; tăng trưởng về thị phần dịch vụ thanh 
toán trong nước; đa dạng hoá hợp lý về cơ cấu dịch vụ; Hoàn thiện 
chất lượng cung ứng dịch vụ; kết quả kiểm soát rủi ro trong dịch vụ 
thanh toán của ngân hàng.  
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 
DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC QUA NGÂN HÀNG   

1.3.1. Nhân tố nội tại ngân hàng bao gồm: Đội ngũ cán bộ; 
quá trình hiện đại hóa ngân hàng thương mại; chiến lược phát triển 
ngân hàng; sự củng cố và mở rộng hoạt động về mặt địa lý của 
NHTM; hoạt động truyền thông ngân hàng; năng lực quản trị điều 
hành. 

 1.3.2. Nhân tố bên ngoài, bao gồm: Môi trường pháp lý; môi 
trường chính trị - xã hội; môi trường kinh tế; Môi trường cạnh tranh 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN 

TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN    

2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển 
a. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
 Ngày 01/4/1963, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính 

thức khai trương hoạt động và từ tháng 6/2008, Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam chính thức chuyển sang hoạt động theo cơ chế ngân 
hàng thương mại cổ phần. 

 b. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh 
Quy Nhơn 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy 
Nhơn được thành lập ngày 16/01/1985 theo quyết định số 07/QĐ-NH  
của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nay gọi là 
Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam).   

2.1.2.  Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương – Chi nhánh Quy Nhơn 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
– Chi nhánh Quy Nhơn 

Gồm các phòng ban sau: Phòng Khách hàng, Phòng Quản lý 
nợ, phòng Kế toán, phòng thanh toán xuất nhập khẩu, phòng hành 
chính nhân sự, phòng Ngân quỹ, Phòng tổng hợp, phòng kiểm tra nội 
bộ và các phòng giao dịch.  
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2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Quy Nhơn 

a. Tình hình huy động vốn 
Từ năm 2010-2012, tổng nguồn vốn của Vietcombank Quy 

Nhơn tăng dần qua các năm cả về số tương đối và số tuyệt đối. Trong 
năm 2012, tổng nguồn vốn của chi nhánh là 3.584 tỷ đồng, tăng 
1.052 tỷ đồng (tăng 41.5% ) so với năm 2010. Trong đó vốn huy 
động tăng 541 tỷ đồng (tăng 52%) đạt 105% kế hoạch Vietcombank 
Trung ương giao; vay Vietcombank Trung ương tăng 537 tỷ đồng 
(tăng 44%). 

b. Tình hình sử dụng vốn 
Trong năm 2012, tổng dư nợ cho vay của Vietcombank Quy 

Nhơn là 3.394 tỷ đồng, tăng 1.018 tỷ đồng (tăng 42,8%) so với năm 
2010. Trong đó cho vay ngắn hạn là 2.984 tỷ đồng (chiếm 87,9% 
tổng dư nợ), cho vay trung dài hạn là 410 tỷ đồng (chiếm 12,1% tổng 
dư nợ). 

c. Nợ xấu 
Năm 2010 và năm 2011, nợ xấu chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dư 

nợ nhưng năm 2012 thì nợ xấu tăng đột biến  khoảng 71,06 tỷ đồng, 
chiếm 2,08%/tổng dư nợ.  

d.  Hoạt động dịch vụ 
Thu dịch vụ ròng trong 3 năm 2010 – 2012 không phát triển 

nhưng thu về dịch vụ thanh toán thì tăng dần qua từng năm và chiếm 
tỷ lệ lớn trong tổng thu dịch vụ.   
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2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN 
TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG – 
CN QUY NHƠN   

2.2.1. Tổng quan về thực trạng phát triển dịch vụ thanh 
toán trong nước tại Chi nhánh 

a. Các biện pháp mà ngân hàng đã triển khai trong thời 
gian qua nhằm phát triển dịch vụ thanh toán trong nước   

- Phát triển khách hàng mới  
Ban Giám đốc giao chỉ tiêu đến các phòng ban trong việc phát 

triển khách hàng mới. Hàng tháng, quý, năm đều đưa tiêu chí phát 
triển khách hàng vào kết quả đánh giá xếp loại của cá nhân, tập thể 
phòng ban. 

  - Chăm sóc khách hàng  
Chi nhánh rất quan tâm đến việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp 

với khách hàng. Chi nhánh có những chính sách đặc biệt đối với các 
đơn vị có gửi tiền lớn, khách hàng có quan hệ lâu năm... và không 
chỉ quan tâm đến khách hàng VIP mà còn chăm sóc đại trà khách 
hàng. Chi nhánh cũng coi trọng việc thường xuyên đổi mới, cải tiến 
chất lượng phục vụ, thực hiện tốt văn hóa Vietcombank, tạo mối 
quan hệ thân thiết với khách hàng. 

- Quan tâm đến cơ sở hạ tầng thanh toán  
Chi nhánh lắp đặt máy ATM ở những địa điểm như  nơi có 

nhiều người qua lại, ở những khu vực đông dân cư và phân bổ hợp lý 
ở các khu vực thành phố Quy Nhơn. Phân công cán bộ trực theo dõi 
24/24, đảm bảo khắc phục kịp thời khi sự cố xảy ra và không để tình 
trạng máy hết tiền. Định kỳ đều có  bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ 
thống máy tại Chi nhánh (máy PC, máy ATM và máy POS). 
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- Công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ  
Khi có sản phẩm dịch vụ mới, Chi nhánh cho in tờ rơi để giới 

thiệu cho khách hàng đến giao dịch biết; giao nhân viên giao dịch 
thông tin và hướng dẫn cho khách hàng sử dụng. 

b. Các dịch vụ thanh toán trong nước đã triển khai tại Chi 
nhánh: 

Dịch vụ thanh toán truyền thống: Thanh toán bằng Séc, thanh 
toán ủy nhiệm chi/lệnh chi, thanh toán ủy nhiệm thu, thanh toán bằng 
LC ... Tuy nhiên, thanh toán bằng LC nội địa và thanh toán bằng séc 
hầu như ít được sử dụng.. 

Các dịch vụ thanh toán dựa trên nền tảng ngân hàng hiện 
đại:   Dịch vụ ngân hàng hiện đại là các dịch vụ thanh toán dựa 
trên nền tảng các ứng dụng công nghệ ngân hàng điện tử của 
NHTMCP Ngoại thương như Internet banking, Mobile banking, 
Home banking, Phone banking, Call center... 

c. Sự tăng trưởng về quy mô dịch vụ thanh toán trong nước  
Doanh số, số lượt  thanh toán trong nước tại VCB Quy 

Nhơn qua ba năm từ 2010 – 2012 có sự tăng trưởng rõ rệt. Hình 
thức thanh toán trong nước chiếm đa số là thanh toán Ủy nhiệm 
Chi/lệnh chi, tiếp đến là hình thức Thẻ thanh toán và các hình 
thức khác. Hình thức thanh toán bằng séc qua 3 năm từ 2010 -
2012 đều không phát sinh, điều đó chứng tỏ khách hàng không ưa 
chuộng hình thức thanh toán này. 
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Bảng 2.4. Quy mô dịch vụ qua các năm theo loại hình thanh toán 
tại VCB Quy Nhơn 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 
Hình thức 

thanh toán 
Số món 

Doanh số  

(tr đ) 
Số món 

Doanh số  

(tr đ) 
Số món 

Doanh số  

(tr đ) 

1. Séc 

chuyển 

khoản 

0  0  0  

2. Séc bảo 

chi 
0  0  0  

3. Ủy 

nhiệm thu/ 

nhờ thu 

569 4.805 598 5.366 604 6.355 

4. Ủy 

nhiệm chi/ 

lệnh chi 

470.856 16.132.842 514.179 18.073.566 569.102 20,169,522 

5. Thẻ 

thanh toán 
468.869 1.123.544 667.646 1.410.595 769.039 1.735.653 

6. Thanh 

toán 

lương, hóa 

đơn…. 

18.764 162.030 21.406 208.879 25.709 272.655 

Tổng số 959.058 17.423.221 1.203.829 19.698.406 1.364.454 22.184.185 

                 (Nguồn:  Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định) 
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d. Tăng trưởng về thu nhập từ dịch vụ thanh toán trong 
nước  

Thu dịch vụ thanh toán trong nước từ năm 2010 đến năm 2012 
tăng trưởng đều, tuy nhiên, doanh số thu dịch vụ trong nước vẫn còn 
chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng thu nhập.  

Bảng 2.5. Thu dịch vụ qua các năm tại VCB Quy Nhơn 
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Chỉ tiêu Số tiền         
(tỷ đ) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
tiền    

(tỷ đ) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
tiền   

( tỷ đ) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

1. Thu nhập 294.2 100 394.6 100 401 100 
- Thu lãi cho vay 267 90.7 388.6 98.5 394 98.25 
- Thu phí dịch vụ 5.7 2 5.1 1.3 5.7 1.4 
Trong đó thu dịch 
vụ thanh toán 
trong nước 

1.9 0.7 2.4 0.6 2.9 1.3 

-Thu khác 21.5 7.3 0.9 0.2 1.3 0.35 
   (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định) 

e. Tăng trưởng về thị phần dịch vụ thanh toán trong nước  
Theo báo cáo năm 2012, VCB Quy Nhơn đứng thứ 3 về doanh 

số hoạt động dịch vụ thanh toán trong nước sau Ngân hàng Đầu tư & 
Phát triển tỉnh Bình Định và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bình Định. Mạng lưới 2 ngân hàng này rộng khắp 
toàn tỉnh nên doanh số hoạt động dịch vụ thanh toán trong nước lớn 
đem lại nguồn thu cao và ổn định.  
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Bảng 2.6. Thị phần thu DVTTTN năm 2012 của các Ngân hàng tại 
tỉnh Bình Định 

Đơn vị 
Doanh số  

 thanh toán 
Tỷ trọng 

NH Công thương Bình Định 22.067.153 12,5% 
NH Nông nghiệp & PTNT  32.654.172 18,5% 
NH Ngoại thương Qui Nhơn 23.147.011 13,1% 
NH Đầu tư & phát triển Bình 
Định 

31.152.672 17,6% 

Khác 67.142.553 38,3% 
Tổng 176.163.561 100% 

(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Bình Định) 
 f. Cơ cấu dịch vụ thanh toán trong nước 

Các hình thức thanh toán đều có sự gia tăng về số lượng và 
doanh số thanh toán qua 3 năm từ 2010 – 2012, riêng hình thức thanh 
toán bằng séc chuyển khoản và séc bảo chi không phát sinh. Nhìn 
chung, hình thức chiếm đa số là Ủy nhiệm Chi/Lệnh chi, vì đây là 
một hình thức thanh toán đơn giản, thuận tiện và do thói quen sử 
dụng của khách hàng. Tiếp đến là hình thức Thẻ thanh toán và các 
hình thức khác, qua 3 năm từ 2010 -2012, 2 hình thức này đều gia 
tăng nhưng tỷ trọng thanh toán bằng thẻ cũng chiếm một tỷ trọng rất 
thấp, mặc dù thế mạnh của VCB là thẻ. 
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Bảng 2.7. Tỷ trọng doanh số thanh toán trong nước  
theo hình thức thanh toán 

Đơn vị tính: %DSTT/tổng DSTT 
Hình thức thanh toán 2010 2011 2012 

1. Séc chuyển khoản 0,00% 0,00% 0,00% 
2. Séc bảo chi 0,00% 0,00% 0,00% 
3. Ủy nhiệm thu/ nhờ thu 0,03% 0,03% 0,03% 
4. Ủy nhiệm chi/ lệnh chi 92,59% 91,75% 91,53% 
5. Thẻ thanh toán 6,45% 7,16% 7,30% 
6. Dịch vụ thanh toán hiện đại 
khác 

0,93% 1,06% 1.14% 

Tổng số 100% 100% 100% 
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định) 

g. Đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ thanh toán trong 
nước 

Qua khảo sát thực tế cho thấy VCB Quy Nhơn đã đáp ứng 
được phần lớn nhu cầu của khách hàng về thực hiện giao dịch nhanh 
chóng, thái độ nhân viên thân thiện, lịch sự; 18,32% khách hàng hài 
lòng về chất lượng dịch vụ, 67% khách hàng nhận xét chất lượng 
dịch vụ của VCB Quy Nhơn cạnh tranh so với các ngân hàng khác. 
Tuy nhiên, khách hàng đánh giá VCB Quy Nhơn không phải là ngân 
hàng tiên phong cung cấp các dịch vụ mới và các chương trình 
khuyến mãi, chăm sóc khách hàng chưa thật sự hấp dẫn.   

h. Kết quả kiểm soát  rủi ro trong hoạt động dịch vụ thanh 
toán trong nước 

Tại VCB Quy Nhơn, các lỗi thường xảy ra trong hoạt động 
dịch vụ thanh toán như: lỗi do hệ thống công nghệ thông tin làm 
gián đoạn hoạt động thanh toán, làm chậm trễ quá trình chuyển 
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tiền; lỗi do tác nghiệp sai  chủ yếu là nhập sai số tiền, sai số tài 
khoản người nhận… tuy chưa gây ra thiệt hại về mặt vật chất 
nhưng làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của khách hàng đối với 
hoạt động thanh toán của Chi nhánh. Việc xảy ra các lỗi trên một 
phần do việc kiểm tra, giám sát hoạt động có lúc còn thực hiện 
chưa tốt, vì vậy đã không phát hiện kịp thời và để các lỗi xảy ra 
phải khắc phục. 

Bảng 2.8. Bảng danh mục rủi ro trong hoạt động dịch vụ thanh 
toán trong nước qua 3 năm 

       Đơn vị tính: Lần 
Yếu tố rủi ro   2010   2011   2012 

Nghiệp vụ vượt thẩm quyền 0 0 0 
Không tuân thủ quy trình, nghiệp vụ 0 1 0 
Quy trình chưa hoàn chỉnh, tạo kẽ hở 
để lợi dụng 

0 0 0 

Lỗi do tác nghiệp sai 8 6 7 
 Lỗi do hệ thống công nghệ thông tin 11 15 9 
Lỗi kiểm tra giám sát hoạt động 3 2 2 
Hành vi lừa đảo câu kết đối tượng bên 
ngoài gây thiệt hại cho ngân hàng 

0 0 0 

(Nguồn: Phòng Kế toán VCB Quy Nhơn) 
2.2.2. Thực trạng phát triển một số dịch vụ thanh toán 

trong nước:  
a. Dịch vụ thanh toán bằng ủy nhiệm chi, lệnh chi 
 Thanh toán Ủy nhiệm chi, lệnh chi ở VCB Quy Nhơn được 

thực hiện hoàn toàn qua hệ thống thanh toán điện tử. Hình thức thanh 
toán này được khách hàng ưa chuộng nhất  tại VCB Quy Nhơn. Tuy 
nhiên, cùng với sự phát triển của các hình thức thanh toán hiện đại 
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khác như thanh toán qua thẻ, thanh toán hóa đơn … thì hình thức 
thanh toán Ủy nhiệm chi, lệnh chi có tốc độ tăng trưởng năm sau 
giảm hơn so với năm trước, cụ thể năm 2011 tăng trưởng 12,02%, 
năm 2012 tăng trưởng 11,5%.  

b. Dịch vụ thanh toán Séc 
Từ năm 2010 đến năm 2012, hình thức thanh toán bằng séc ở 

VCB Quy Nhơn không phát triển, hầu như thời gian qua không có 
phát sinh hình thức thanh toán này. 

 c. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu 
Tại VCB Quy Nhơn hình thức thanh toán bằng Ủy nhiệm thu 

chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong các hình thức thanh toán, hình thức 
thanh toán này rất ít phát triển qua các năm. Hoạt động thanh toán 
bằng hình thức này hầu như  ổn định trong một phạm vi thanh toán 
nhất định. Tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, năm 2011 
tăng 11,68%, năm 2012 tăng 18,43%. 

d. Dịch vụ thanh toán thẻ 
Tình hình thanh toán qua thẻ qua các năm từ 2010 đến 2012 

tăng trưởng mạnh doanh số thanh toán năm 2012 qua thẻ tăng 
54,47% so với năm 2010 từ số món thanh toán trong nước năm 2010 
là 468.869 món lên 769.039 món vào năm 2012.  

 e. Các dịch vụ thanh toán trong nước dựa trên nền tảng 
Ngân hàng điện tử (e.Banking) 

Tại chi nhánh đã triển khai các dịch vụ sau: VCB-iB@anking; 
VCB-Mobile BankPlus; VCB-Money; VCB-SMS B@anking... 

Lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử tăng rất 
nhanh trong những năm gần đây, doanh số chuyển khoản chiếm tới 
93% trong tổng giao dịch qua Internet Banking năm 2011 và 97% 
trong năm 2012.   
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2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 
DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG 
TMCP NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH QUY NHƠN  

2.3.1. Mặt đạt được 
Nhìn chung dịch vụ thanh toán trong nước của VCB Quy 

Nhơn trong giai đoạn 2010-2012 đều có quy mô lớn dần qua các 
năm. Mạng lưới thanh toán được mở rộng, quy mô khách hàng sử 
dụng và số phí dịch vụ thanh toán không ngừng tăng lên. Doanh thu 
dịch vụ thanh toán tăng với tốc độ trung bình 17%. Số lượng món 
thanh toán tăng mạnh từ 959.058 món thanh toán năm 2010 lên 
1.364.454 món năm 2012.   

2.3.2. Hạn chế 
Những hạn chế nổi bật bao gồm: công tác quản trị điều hành 

chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; sự phát triển dịch vụ thanh toán 
trong nước tại Chi nhánh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của thị 
trường và năng lực của ngân hàng; công tác quảng bá và giới thiệu 
sản phẩm của Chi nhánh còn thiếu và yếu; Chi nhánh có chú ý đến 
công tác phát triển khách hàng nhưng chất lượng khách hàng không 
cao; cơ sở hạ tầng công nghệ ngân hàng hiện đại nhưng còn thiếu 
những chương trình phục vụ cho việc phân tích đánh giá khách hàng. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên 
Nguyên nhân bên ngoài, bao gồm:  
Môi trường kinh tế - xã hội 
Môi trường pháp lý 
Môi trường cạnh tranh 
Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng còn hạn chế.  
Nguyên nhân bên trong, bao gồm:  
Năng lực quản trị điều hành 
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Đội ngũ cán bộ ngân hàng 
Sự củng cố và mở rộng hoạt động về mặt địa lý của Chi nhánh 
Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng 
Hoạt động quảng bá, tuyên truyền 
Phát triển khách hàng và chăm sóc khách hàng 
Công nghệ ngân hàng. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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 CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA 

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
– CHI NHÁNH QUY NHƠN 

3.1.  ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THANH TOÁN 
TRONG NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
– CHI NHÁNH QUY NHƠN    

Định hướng chiến lược trung và dài hạn của VCB: 
 Tiếp tục khẳng định vị thế đối với mảng hoạt động kinh 

doanh lõi của Vietcombank là hoạt động Ngân hàng Thương mại dựa 
trên nền tảng công nghệ hiện đại.  

Định hướng phát triển kinh doanh của VCB: 
Vietcombank sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm bán buôn, 

bán lẻ, các sản phẩm liên kết trên nền tảng công nghệ hiện đại được 
cập nhật thường xuyên, nhằm đem đến sự thuận tiện tối đa và đáp 
ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.  

Định hướng trong hoạt động dịch vụ đến năm 2020 của 
VCB 

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tăng thu ngoài lãi là một 
trong những chiến lược quan trọng của VCB đến năm 2020.  

Định hướng của VCB Quy Nhơn: 
Về phát triền dịch vụ thanh toán: đẩy mạnh doanh thu từ hoạt 

động dịch vụ ngân hàng, cụ thể: tiếp tục nâng cao chất lượng  hoạt 
động dịch vụ thanh toán và giữ vững thị phần; tiếp tục phát triển thị 
phần mở rộng nền tảng khách hàng thanh toán trong nước, đẩy mạnh 
triển khai mở rộng các kênh thanh toán thẻ; chú trọng công tác phát 
triển mạng lưới quầy giao dịch trực tiếp; tập trung vào phát triển các 
dịch vụ thanh toán ứng dụng ngân hàng điện tử. 
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3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN 
TRONG NƯỚC TẠI VCB QUY NHƠN    

3.2.1. Mở rộng kênh phân phối dịch vụ và tăng cường hoạt 
động chăm sóc khách hàng  

- Về mở rộng kênh phân phối dịch vụ 
Chi nhánh cũng cần phát triển mạng lưới phòng giao dịch, các 

điểm chấp nhận thẻ ở các địa bàn huyện, thị xã; lắp đặt thêm ATM 
tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm thương mại và đặc biệt là 
tại địa bàn các huyện, thị xã chưa có phòng giao dịch ...  

- Về tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng  
Chi nhánh cần quan tâm thiết lập bộ phận chăm sóc khách 

hàng nhằm phục vụ khách hàng được chu đáo, nhanh chóng, quan 
tâm theo dõi để biết nhu cầu của khách hàng và tìm cách đáp ứng 
một cách tốt nhất.  

3.2.2. Hoàn thiện và gia tăng chất lượng dịch vụ thanh 
toán hiện có 

Cán bộ công nhân viên ngân hàng phải sử dụng các sản 
phẩm dịch vụ để hiểu rõ quy trình sau đó cùng bàn bạc tìm ra biện 
pháp nhằm hoàn thiện sản phẩm dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của 
khách hàng. 

Phải quan tâm đến những khiếu nại của khách hàng và giả 
quyết kịp thời các khiếu nại bằng cách cải thiện chất lượng dịch vụ 
nhằm tăng mức độ hài lòng và niềm tin của khách hàng.   

- Đối với trang thiết bị phục vụ công tác thanh toán  
Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng tất cả các loại máy móc 

phục vụ cho công tác thanh toán như hệ thống máy chủ, máy PC, 
máy ATM, máy POS ... đảm bảo thiết bị hoạt động thường xuyên, 
liên tục 24/24;  
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- Đối với sản phẩm dịch vụ thanh toán  
Dịch vụ thanh toán truyền thống: rút ngắn thời gian luân 

chuyển chứng từ; cải tiến quy trình thủ tục nhưng vẫn đảm bảo tính 
pháp lý 

Đối với các dịch vụ thanh toán ứng dụng trên nền tảng Ngân 
hàng điện tử cần nâng cao chất lượng phần mềm hạn chế các lỗi hệ 
thống trong thanh toán, tăng tiện ích trong thanh toán qua thẻ như 
mở rộng thanh toán ra ngoài hệ thống đối với các giao dịch chuyển 
tiền trên ATM .  

3.2.3. Đẩy mạnh  tiếp thị quảng bá sản phẩm 
 Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác tiếp thị  quảng bá sản 

phẩm phù hợp với địa bàn hoạt động thông qua các hoạt động tuyên 
truyền; tư vấn cho khách hàng lợi ích của từng hình thức thanh toán 
để khách hàng có thể sử dụng thích hợp trong mỗi tình huống giao 
dịch cụ thể. 

 3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành và 
chất lượng nguồn nhân lực 

- Nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành 
Không ngừng nâng cao năng lực quản trị điều hành nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh; cần tận dụng hạ tầng công nghệ hiện đại 
trong phát triển dịch vụ thanh toán; tăng cường và nâng cao công tác 
dự báo thống kê phục vụ cho công tác quản trị điều hành nhằm phát 
triển dịch vụ thanh toán. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
Chi nhánh cần quân tâm đến các công tác về nhân sự: công tác 

tuyển dụng; công tác đào tạo và đào tạo lại nhân viên; công tác xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp; công tác quản lý và đãi ngộ nguồn nhân 
lực. 
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 3.2.5. Tăng cường kiểm soát rủi ro hoạt động trong phát 
triển dịch vụ thanh toán  

Chi nhánh cần xây dựng và hoàn thiện quy trình để kiểm 
soát rủi ro; thường xuyên kiểm tra mức độ bảo mật của hệ thống; 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao đạo đức nghề 
nghiệp của cán bộ. 

3.2.6. Nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động dịch 
vụ và nâng tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ thanh toán 

- Về nâng cao hiệu quả kinh doanh 
 Giảm thiểu chi phí hoạt động đến mức có thể;  nâng cao chất 

lượng dịch vụ ngân hàng truyền thống và chủ động mở rộng các loại 
hình dịch vụ ngân hàng mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, 
phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực của Chi nhánh nhằm tạo 
nhiều tiện ích cho người sử dụng dịch vụ. 

- Về nâng tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ thanh toán: 
Chi nhánh phải xây dựng một tỷ trọng lợi nhuận hợp lý trong 

tổng lợi nhuận của ngân hàng và thường xuyên kiểm soát tỷ trọng 
hợp lý này. Chi nhánh cũng cần sử dụng phần mềm theo dõi doanh 
số và lợi nhuận theo từng sản phẩm dịch vụ, qua đó phân tích hiệu 
quả của từng dịch vụ trên các góc độ doanh số, lợi nhuận, rủi ro sẽ 
giúp Chi nhánh xây dựng tỷ trọng lợi nhuận ngày càng hợp lý hơn.  
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với Chính phủ  
Hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực thanh toán 

cần phải tiếp tục được chỉnh sửa, thay thế để có thể phù hợp với 
thông lệ quốc tế và nhu cầu của người sử dụng đặc biệt trong thanh 
toán điện tử.  
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Cần có quy định các giao dịch phải thanh toán bằng tài khoản; 
mở rộng đối tượng nhận lương qua tài khoản...   

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước  
Đẩy nhanh lộ trình thanh toán không dùng tiền mặt.  
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần chủ động phối hợp với các 

Bộ, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện quyết 
định 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.   

Vần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật công nghệ 
cho hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, mở rộng thị trường và 
dịch vụ hiện đại, nhanh chóng bắt kịp nền công nghệ thông tin hiện đại 
của thế giới.  

 Đẩy mạnh việc liên kết giữa các ngân hàng trong nước, phát 
triển các liên minh thẻ và kết nối hệ thống với nhau với chất lượng 
tốt nhất.   

3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
- Phát triển công nghệ hiện đại hỗ trợ Chi nhánh:  
- Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao 
- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cần cải tiến quy trình 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 
 

Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước qua ngân hàng là vô 
cùng cần thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thanh 
toán qua ngân hàng sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý nền 
kinh tế, góp phần hạn chế hiện tượng tham ô, tham nhũng, minh bạch 
hóa các vấn đề tài chính, phòng chống rửa tiền và chống tài trợ cho 
hoạt động khủng bố, chống thất thu thuế, tạo nên một xã hội công 
bằng, trong sạch và một nền kinh tế phát triển bền vững. Từ việc hệ 
thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ thanh toán trong nước qua ngân 
hàng, những yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ thanh toán, nghiên cứu 
thực tế, luận văn đã đạt được kết quả nghiên cứu sau: 

- Tìm  hiểu cơ sở lý luận về dịch vụ thanh toán trong nước qua 
ngân hàng. 

- Đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thanh 
toán trong nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn. Qua đó, tìm hiểu những kết quả 
đạt được và hạn chế trong việc phát triển dịch vụ thanh toán trong 
nước tại Chi nhánh.  

- Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn đó, luận văn đã đề xuất một 
số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy 
Nhơn. Đồng thời nêu ra các kiến nghị đối với Chính phủ, Ngân hàng 
Nhà nước và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt 
Nam. 


