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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ngân hàng với sản phẩm 

dịch vụ  trên thị trường là tương đương và có sự chênh lệch không 

đáng kể, các ngân hàng đã rất tích cực trong việc tiến hành các hoạt 

động Marketing để thu hút khách hàng.  

Tháng 12/2016, Thủ tướng Chính phủ thông qua đề án thanh 

toán không dùng tiền mặt. Về tổng thể, Đề án đặt ra bốn mục tiêu 

chính, bao gồm giảm tỷ lệ tiền mặt trong nền kinh tế, phát triển mạnh 

thanh toán qua thẻ, thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện 

tử và cuối cùng là tập trung phát triển một số phương tiện và hình 

thức thanh toán mới, hiện đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng 

sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện.  

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, NHNo & PTNT-ĐN có hệ  

chi nhánh quận huyện, các điểm giao dịch trải rộng trên địa bàn và là  

ngân hàng có mạng lưới rộng nhất tại Đà Nẵng, làm thế nào để tăng 

khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường thẻ, nắm giữ thị phần khách 

hàng tiềm năng phát triển thương hiệu thẻ NHNo & PTNT-ĐN. Xuất 

phát từ nhu cầu thực tế đó, sau một thời gian tìm hiểu về dịch vụ thẻ tại 

Agribank Chi nhánh Đà Nẵng, tôi đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp 

Marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp & 

Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh thành phố Đà Nẵng”. 

2. Mục tiêu của đề tài 

Phân tích giải pháp marketing kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân 

hàng NHNo & PTNT-ĐN. Từ đó, đề xuất các giải pháp đảm bảo các 

mục tiêu trong kinh doanh dịch vụ thẻ  tại NHNo & PTNT-ĐN. 

Từ mục tiêu trên, các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra để giải 
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quyết như sau: 

- Dịch vụ thẻ là gì ?  Marketing kinh doanh dịch vụ thẻ ngân 

hàng ? Các chính sách marketing, các nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí 

đánh giá marketing kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng ? 

- Phân tích thực trạng, đánh giá những kết quả đạt được và 

những vấn đề hạn chế của hoạt động marketing trong kinh doanh 

dịch vụ thẻ tại Ngân hàng NHNo & PTNT-ĐN giai đoạn 2014-2016. 

- Để đạt được mục tiêu, các khuyến nghị nào cần được đề xuất 

đối với ngân hàng NHNo & PTNT-ĐN.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ NHNo & PTNT-ĐN, cụ thể: 

+ Các bộ phận của NHNo & PTNT-ĐN: bộ phận Dịch vụ & 

Marketing , Điện toán, Kế toán-kho quỹ ( nhiệm vụ tiếp quỹ), bộ 

phận Hành chính quản trị ( cơ sở vật chất), bộ phận kiểm tra, kiểm 

soát nội bộ. Trong đó, Trong đó, tại bộ phận Dịch vụ & Marketing 

tập trung nghiên cứu quy trình, sản phẩm dịch vụ, các chính sách 

marketing dịch vụ thẻ; các bộ phận khác  nghiên cứu liên quan đến 

dịch vụ thẻ tiếp quỹ, chất lượng đường truyền, cơ sở vật chất… 

 +Các cơ quan, tổ chức, đối tác bên ngoài NHNo & PTNT-ĐN: 

Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm thẻ & Trung tâm Công nghệ Thông 

tin; các Siêu thị, trung tâm mua sắm, nhà hàng nơi đặt máy ATM, 

máy POS chấp nhận thẻ Agribank… 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+Phạm vi về không gian: Tại NHNo & PTNT-ĐN. 

+Phạm vi về nội dung: Đề tài chỉ tập trung phân tích, đánh giá 

giải pháp  marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại NHNo & 

PTNT-ĐN. Từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại NHNo & 

PTNT-ĐN. 
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+Phạm vị thời gian: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu thực 

trạng hoạt động marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại NHNo & 

PTNT-ĐN từ năm 2014 đến năm 2016.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng tổng hợp một số phương pháp nghiên cứu, 

trong đó chủ yếu là phương pháp thu thập, tổng quan tài liệu, phương 

pháp phân tích, tổng hợp, các phương pháp tính toán để phân tích và 

đánh giá về hoạt động marketing kinh doanh dịch vụ thẻ tại NHNo & 

PTNT-ĐN. Cụ thể như sau: 

- Sử dụng phương pháp thu thập, tổng quan tài liệu: thực hiện 

đối chiếu, phân tích, tổng hợp các nguồn thông tin để chuẩn bị nội 

dung cơ sở lý luận về marketing kinh doanh dịch vụ thẻ của NHTM. 

- Dựa vào nguồn tài liệu thứ cấp, sử dụng các phương pháp 

tính toán các chỉ tiêu, so sánh theo thời gian để chỉ ra xu hướng, mức 

độ hoàn thành, phát hiện các vấn đề tồn tại, bất cập.  

- Sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, suy luận logic, 

tổng kết để kiểm chứng thực tiễn, thể hiện tính nhất quán giữa kiến 

thức lý luận, kiến thức thực tiễn và các giải pháp đề xuất. 

-Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: Để hiểu rõ thực trạng hoạt 

động marketing dịch vụ thẻ và có cái nhìn khách quan hơn về các yếu tố 

ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thẻ, tác giả tiến hành thu thập dữ liệu sơ 

cấp thông qua phương pháp phỏng vấn cán bộ công tác tại Agribank, cán 

bộ các ngân hàng khác. 

5. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, 

phụ lục, đề tài được chia làm các chương như sau: 

Chương 1: Lý thuyết cơ bản về dịch vụ thẻ,  marketing trong 

kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại.  
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Chương 2: Thực trạng marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ 

tại NHNo & PTNT-ĐN. 

Chương 3: Giải pháp marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ 

tại NHNo & PTNT-ĐN. 

6. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài: “Giải pháp marketing trong 

kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh thành phố Đà Nẵng”, tác giả đã thu 

thập, tìm hiểu và tham khảo một số bài báo khoa học, luận văn thạc 

sỹ đã được công bố có nội dung tương tự làm nền tảng cho quá trình 

hoàn thành luận văn như sau:  

6.1. Các bài báo khoa học có liên quan đến marketing dịch 

vụ thẻ ngân hàng 

-Bài viết “Xu hướng phát triển ngân hàng số-những vấn đề đặt 

ra đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam” của Nguyễn Thị 

Gấm, Thiều Quang Thiệp, tạp chí Ngân hàng, số 15,  tháng 8/2016. 

-Bài viết “Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong 

việc phát triển thanh toán điện tử tại Việt Nam” của Bùi Quang Tiên, 

tạp chí Ngân hàng, số 10, tháng 5/2016. 

-Bài viết “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến lòng trung 

thành hành vi của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ” của 

Nguyễn Thị An Bình, tạp chí Ngân hàng, số 8, tháng 4/2016. 

-Bài viết “Đánh giá hiệu quả marketing trong phát triển dịch 

vụ ngân hàng hiện đại tại Techcombank-góc nhìn từ sự hài lòng của 

khách hàng” của  Đỗ Thị Thu Hà, tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân 

hàng số 170, tháng 7/2016. 

-Bài viết “Digital marketing trong ngân hàng-kinh nghiệm 

trong quốc tế và khuyến nghị cho NHTM Việt Nam” của Đỗ Hoài 
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Linh, Khúc Thế Anh, tạp chí Ngân hàng, số 20, tháng 10/2016. 

-Bài viết “Tác động của giá trị cảm nhận đến sự trung thành 

của khách hàng trong dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của Ngân hàng 

Thương mại Việt Nam ” của Nguyễn Hoài Nam, tạp chí Ngân hàng, 

số 10, tháng 5/2017. 

6.2. Các luận văn thạc sỹ được công bố tại Trường Đại học 

Kinh tế có liên quan đến đề tài nghiên cứu 

-Luận văn “Giải pháp marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ 

tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi 

nhánh Đà Nẵng” của tác giả Nguyễn Thị Minh Tâm (2016).  

-Luận văn “Giải pháp marketing cho thẻ tín dụng tại Agribank 

Chi nhánh Kon Tum” của tác giả Trần Thị Quế Chi (2016).  

-Luận văn “Phân tích tình hình kinh doanh thẻ tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín Đà Nẵng” của tác giả Trần Thị Thu Hà 

(2015).  

-Luận văn “Giải pháp marketing cho dịch vụ thẻ tại Ngân hàng 

TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng” của tác giả Võ 

Thị Ái Ngân (2016). 
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CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING TRONG KINH DOANH 

DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

 

1.1. DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1.1. Khái niệm thẻ, phân loại thẻ 

a. Khái niệm thẻ 

b. Phân loại thẻ 

1.1.2. Khái niệm và phân loại dịch vụ thẻ 

a. Khái niệm dịch vụ thẻ 

b. Phân loại dịch vụ thẻ 

1.1.3. Đặc điểm dịch vụ thẻ 

-Là sự phát triển cao của hoạt động dịch vụ ngân hàng. 

- Mang lại nhiều tiện ích không chỉ đối với nền kinh tế và hệ 

thống ngân hàng mà còn tạo sự thuận tiện, linh hoạt trong thanh toán 

cho khách hàng. 

- Giúp ngân hàng da dạng hóa loại hình dịch vụ, gia tăng thu 

nhập cho ngân hàng. 

1.1.4. Vai trò kinh doanh dịch vụ thẻ 

a. Đối với nền kinh tế - xã hội 

- Nâng cao vai trò của hệ thống ngân hàng, giảm khối lượng 

tiền mặt trong lưu thông. 

- Thực hiện chính sách quản lý vĩ mô của nhà nước 

- Tạo môi trường thương mại văn minh, mở rộng hội nhập lĩnh 

vực tài chính ngân hàng. 

b. Đối với ngân hàng 

c. Đối với đơn vị chấp nhận thẻ 

- Gia tăng lượng sản phẩm, dịch vụ do khách hàng tăng nhu 
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cầu tiêu thụ khi sử dụng thẻ thấu chi. 

-Việc chấp nhận thanh toán thẻ giúp ĐVCNT giảm thiểu các 

chi phí về quản lý tiền mặt. 

d. Đối với chủ thẻ 

- Chủ thẻ thanh toán thuận tiện tại các các trung tâm mua, sắm 

có lắp đặt POS, ĐVCNT.  

- Chủ thẻ tín dụng nhận được các ưu đãi từ ngân hàng cung 

cấp dịch vụ cho vay thông qua cấp hạn mức tín dụng với phương 

thức chi tiêu trước, trả tiền sau không tính lãi trong thời hạn thanh 

toán.  

1.2. MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ CỦA 

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.2.1. Khái niệm 

a. Khái niệm marketing ngân hàng 

b. Khái niệm marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ  

1.2.2. Đặc điểm marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ 

ngân hàng 

a. Đặc điểm marketing ngân hàng 

-Marketing ngân hàng là loại Marketing dịch vụ tài chính.  

- Marketing dịch vụ ngân hàng là loại hình Marketing hướng nội.  

-Marketing ngân hàng thuộc loại Marketing quan hệ.  

b. Đặc điểm marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng 

1.2.3. Các tiêu chí và nhân tố ảnh hƣởng hoạt động 

marketing kinh doanh dịch vụ thẻ của NHTM 

a. Các tiêu chí phản ảnh hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM 

* Thị phần dịch vụ thẻ 

* Mức độ hài lòng của của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ 

* Chi phí trong hoạt động marketing dịch vụ thẻ  



8 

a. Các nhân tố ảnh hưởng marketing kinh doanh dịch vụ thẻ 

NHTM 

* Môi trƣờng: 

Môi trƣờng bên ngoài 

Môi trƣờng bên trong (nguồn lực của tổ chức) 

1.3. NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ 

THẺ 

1.3.1. Phân tích thị trƣờng. 

a. Phân tích thị trường  

b. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị 

sản phẩm 

1.3.2. Các chính sách marketing dịch vụ thẻ 

a. Chính sách sản phẩm dịch vụ (Product) 

Cấu trúc của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp: 

 +Sản phẩm cơ bản: đáp ứng yêu cầu chính của khách hàng-lý 

do khách hàng đến với ngân hàng. 

+Sản phẩm thực: điều kiện để thực hiện dịch vụ cơ bản 

+Sản phẩm gia tăng: dịch vụ gia tăng thêm giá trị cho dịch vụ 

cơ bản và thu hút khách hàng. 

b. Chính sách giá cả (Price) 

Ngân hàng xây dựng chính sách giá cả dựa trên các căn cứ sau:  

- Chi phí các nguồn lực  

- Đặc điểm cầu của khách hang 

- Giá của đối thủ cạnh tranh trên thị trường 

c. Chính sách phân phối (Place) 

- Hệ thống máy ATM và POS rộng khắp, tập trung ở những 

thành phố lớn, các điểm đông dân cư, phân theo vùng địa lý thích hợp. 

- Mạng lưới ĐVCNT phát triển ở các siêu thị, trung tâm lớn...  
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c. Chính sách khuyếch trương – giao tiếp (Promotion):  

- Quảng cáo 

- Marketing trực tiếp 

- Khuyến mãi 

- Quan hệ công chúng 

d. Chính sách con người (Person) 

e. Quy trình phục vụ (Process) 

g. Kế hoạch ngân sách Marketing dịch vụ  

1.3.3. Tổ chức thực hiện, kiểm tra marketing dịch vụ  

Tổ chức thực hiện phải triển khai các kế hoạch sản phẩm dịch vụ 

dịch vụ thẻ, xem xét thực hiện chúng, dự báo kết quả và hiệu chỉnh.  

Công việc của bộ phận marketing dịch vụ thẻ là lập kế hoạch, 

thực hiện và kiểm tra, giám sát hoạt động marketing.  

Kiểm tra, giám sát marketing có thể phân thành bốn loại: kiểm tra 

kế hoạch năm, kiểm tra khả năng sinh lời, kiểm tra hiệu quả và kiểm tra 

chiến lược. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Chương 1 đã trình bày lý luận cơ bản về Marketing trong kinh 

doanh dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại: khái niệm, đặc điểm 

kinh, vai trò dịch vụ thẻ ngân hàng; cũng như giới thiệu đặc điểm của 

marketing ngân hàng, marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ của 

ngân hàng thương mại. Từ những nội dung chủ yếu của hoạt động 

marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ bao gồm việc phân tích các 

cơ hội thị trường đối với hoạt động kinh dịch vụ doanh thẻ, phân 

đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu như thế nào, đến các 

chính sách marketing nào được áp dụng. Đó làm cơ sở để phân tích  

thực trạng trong hoạt động marketing kinh doanh dịch vụ thẻ tại 

AgriBank Đà Nẵng trong chương 2.  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG MARKETING TRONG KINH DOANH 

 DỊCH VỤ THẺ TẠI NHNo & PTNT-ĐN 

 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo & 

PTNT-ĐN 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của NHNo & PTNT-ĐN 

a. Huy động vốn 

- Khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ 

chức tín dụng khác trong nước và nước ngoài. 

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và các giấy 

tờ có giá khác để huy động vốn. 

- Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, vốn ủy thác của Chính phủ, 

chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong và 

ngoài nước theo quy định của NHNo. 

b. Cho vay 

Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và các loại cho vay khác 

theo quy định của NNNo. 

c. Kinh doanh ngoại hối 

d. Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 

- Cung ứng các phương tiện thanh toán 

- Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng 

- Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ 

- Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng 

e. Các dịch vụ khác 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của NHNo & PTNT-ĐN 
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2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT-

ĐN giai đoạn 2014-2016 

a. Hoạt động huy động vốn 

Bảng 2.1. Kết quả huy động vốn giai đoạn 2014-2016 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

1. Phân theo tiền gửi: 8.800 100% 10.655 100% 12.797 100% 

- Nội tệ 8.607 97,81% 10.428 97,87% 12.582 98,32% 

- Ngoại tệ quy đổi 193 2,19% 227 2,13% 215 1,68% 

2. Phân theo thời gian: 8.800 100% 10.655 100% 12.797 100% 

- Không kỳ hạn 1.428 16,23% 1.684 15,90% 1.712 13,38% 

- Kỳ hạn < 12 tháng 5.332 60,59% 6.358 59,67% 7.237 56,55% 

- Kỳ hạn 12-24 tháng 2.025 23,01% 2.580 24,21% 3.799 29,69% 

- Kỳ hạn > 24 tháng 14 0,17% 33 0,28% 49 0,38% 

3. Phân theo thành 

phần kinh tế: 
8.800 100% 10.655 100% 12.797 100% 

- Tổ chức kinh tế 1.489 16,92% 1.507 14,14% 1.410 11,02% 

- Dân cư 7.311 83,08% 9.148 85,86% 11.387 88,98% 

(Nguồn: Trích Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014-

2016 của AgriBank  Đà Nẵng năm 2014-2016) 
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b. Hoạt động cho vay 

c. Kết quả hoạt động kinh doanh 

Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh giai đoạn 2014-2016  

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Tổng thu 1.097 1.095 1.364 

Tổng chi (có V1) 917 881 1.108 

Lợi nhuận khoán tài 

chính 

180 214 256 

(Nguồn: Trích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Đà Nẵng) 

2.2. PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG MARKETING KINH DOANH 

DỊCH VỤ THẺ CỦA NHNo & PTNT-ĐN 

2.2.1. Phân tích môi trƣờng marketing kinh doanh dịch vụ thẻ 

của NHNo & PTNT-ĐN giai đoạn 2014-2016 

a. Môi trường vĩ mô 

- Môi truờng kinh tế-xã hội 

+ Hoại động du lịch, dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng diễn ra sôi động 

+ Dịch vụ ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 

những bước chuyến biến rõ rệt. 

- Môi trường văn hóa 

- Môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán điện tử và 

thanh toán thẻ ngân hàng 

- Môi trường công nghệ cho hoạt động thanh toán điện tử, 

thanh toán thẻ. 

b. Môi trường vi mô 

- Chiến lược kinh doanh thẻ của Agribank 

- Nền tảng công nghệ của ngân hàng 
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- Công tác quản trị điều hành 

- Nguồn nhân lực, đào tạo 

- Khách hàng 

- Đối thủ cạnh tranh 

2.2.2. Phân đoạn thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu và 

định vị sản phẩm dịch vụ thẻ của NHNo & PTNT-ĐN 

a. Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu 

Về thị trường mục tiêu trong kinh doanh dịch vụ thẻ: Agribank 

Đà Nẵng lựa chọn phục vụ gần như toàn bộ thị trường với tất cả các 

sản phẩm hiện có trong hệ thống, như vậy đối tượng khách hàng và 

sản phẩm cung ứng đều bị dàn trãi.  

b. Định vị sản phẩm  

Agribank Đà Nẵng là ngân hàng đẫn đầu về mạng lưới kinh 

doanh trải rộng khắp thành phố, có nguồn lực chất lượng được đào 

tạo trong môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh. 

Bên cạnh đó, hoạt động PR và marketing của chi nhánh trên 

địa bàn trong thời gian qua được quan tâm.  

Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền quảng bá thương hiệu, sản 

phẩm dịch vụ thẻ của AgriBank Đà Nẵng chưa có chiến lược dài hạn.  

2.3. CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING DỊCH VỤ THẺ CỦA 

NHNo & PTNT-ĐN 

2.3.1. Chính sách sản phẩm dịch vụ thẻ tại NHNo & PTNT-

ĐN 

Hiện tại, NHNo & PTNT-ĐN cung cấp sản phẩm dịch vụ thẻ 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng: 

Thẻ ghi nợ nội địa 

Thẻ Lập nghiệp 

Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank 
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Thẻ liên kết sinh viên 

Thẻ liên kết thương hiệu 

Thẻ tín dụng quốc tế Agribank 

2.3.2. Chính sách giá 

NHNo & PTNT-ĐN tính toán chi phí và mặt bằng chung trên 

thị trường để đưa ra mức phí phù hợp, có hiệu lực trong từng thời kỳ. 

Hiện tại mức phí dịch vụ thẻ của AgriBank Đà Nẵng tương đối tốt, 

tuy nhiên, vẫn chưa có sự khác biệt lớn so với các sản phẩm dịch vụ 

thẻ của các ngân hàng khác trên cùng địa bàn. 

2.3.3. Chính sách phân phối 

Với 1.702 điểm ATM khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam 

(Agribank) hiện là Ngân hàng có số lượng ATM lớn nhất Việt Nam; 

là Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam lắp đặt hệ thống phòng chống sao 

chép thông tin chủ thẻ cho 100% ATM và là Ngân hàng đầu tiên tại 

Việt Nam chấp nhận thanh toán thẻ CUP (China Union Pay) qua 

Banknetvn tại tất cả các ATM trên toàn quốc. 

Agribank Đà Nẵng có mạng lưới chi nhánh trực thuộc  

Kênh phân phối qua ATM 

Kênh phân phối qua POS, ĐVCNT 

2.3.4. Chính sách khuếch trƣơng, tiếp thị và truyền thông 

-Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá SPDV có thế 

mạnh của Agribank. 

-Tranh thủ tuyên truyền, giới thiệu SPDV, các chương trình 

khuyến mại đến khách hàng trong quá trình tiếp xúc với khách hàng  

-Xây dựng mới bộ công cụ Profile Agribank Đà Nẵng 

-Về quảng bá, tiếp thị chăm sóc khách hàng: Tài trợ, tham gia 

sự kiện, hoạt động an sinh xã hội, các kênh truyền thông truyền thống 
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và hiện đại để quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ Agribank với 

một hình ảnh thân thiện, gần gũi với khách hàng gắn với hiệu quả 

kinh doanh.  

2.3.5. Chính sách về nhân sự 

2.3.6. Qui trình nghiệp vụ 

Hồ sơ, thẩm định và phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành thẻ  

Hồ sơ đăng ký phát hành thẻ 

Hồ sơ pháp lý, hồ sơ cho vay (cho vay có bảo đảm bàng tài sản 

hoặc cho vay không có bảo đảm bàng tài sản) thực hiện theo đúng 

quy định hiện hành của Asribank. 

Phê duyệt hồ sơ đăng ký phát hành thẻ : 

Trường hợp chấp thuận 

Trường hợp từ chối 

2.3.7. Chính sách về cơ sở vật chất  

2.4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA 

2.5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MARKETING TRONG KINH 

DOANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NHNo & PTNT-ĐN 2014-2016 

2.5.1. Kết quả hoạt động Marketing trong kinh doanh dịch 

vụ thẻ tại Agribank Đà Nẵng 

a. Quy mô 

Bảng 2.5. Phát hành thẻ của NHNo & PTNT-ĐN giai đoạn 2014-2016 

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 
Tăng trƣởng 

2015/2014 2016/2015 

Thẻ nội địa (số thẻ) 31,425  33,243  29,583  5,8% -11% 

Số thẻ còn hoạt động 93,303  111,131  126,593  19,1% 13,9% 

Số dư tài khoản 709,697  553,164  618,803  -22,2% 11,9% 

Số dư BQ 8  5  5  -34,0% 0,4% 
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Chỉ tiêu 2014 2015 2016 
Tăng trƣởng 

2015/2014 2016/2015 

Thẻ quốc tế (số thẻ) 545  621  1,531  13,9% 146,5% 

Số thẻ còn HĐ 1,162  1,199  2,129  3,2% 77,6% 

Dư nợ thấu chi 11,141  12,330   14,451  10,7% 17,2% 

Lãi thu từ Dư nợ TC 1,314  1,532  1,538  16,6% 0,4% 

Dư nợ thẻ quốc tế 2,422  1,429  2,594  -41,0% 81,5% 

lãi thu từ Dƣ nợ 

TQT 
 256  223  210  -12,8% -6,0% 

 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh NHNo & PTNT-ĐN) 

b. Thị phần 

Bảng 2.7. Thị phần thẻ năm 2016 của một số NHTM tại TP Đà Nẵng 

(Đơn vị: thẻ) 

Ngân hàng 

Số lƣợng thẻ ghi nợ nội 

địa 

Số lƣợng thẻ tín dụng 

quốc tế 

Số lƣợng Thị phần Số lƣợng Thị phần 

BIDV-ĐN 8.078 3,1% 2.078 4,7% 

VCB-ĐN  28.482 10,9% 7.134 16,1% 

VIETTIN-

ĐN  
21.415 8,2% 3.142 7,1% 

NHNo-ĐN 29.583 11,3% 1.531 3,5% 

ACB-ĐN 5.910 2,4% 4.755 10,8% 

ĐAB-ĐN 27.363 10,5% 193 0,5% 

Khác     139.877 53,6% 20.571 57,3% 

(Nguồn: Ng n hàng Nhà n  c Đà Nẵng) 
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Biểu đồ 2.1. Thị phần thẻ ghi nợ nội địa của một số ngân hàng trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016 

Bảng 2.8. Số l ợng máy ATM, POS lũy kế của các ngân hàng trên 

địa bàn TP Đà Nẵng năm 2016 

(Đơn vị : Máy) 

Tên ngân hàng ATM 
Thị phần 

(%) 
POS 

Thị phần 

(%) 

Vietinbank 37 8,4% 570 16,0% 

VCB 46 10,5% 1.484 41,6% 

Agribank 51 11,7% 480 13,5% 

NH Đông Á 49 11,2% 27 0,7% 

Techcombank 49 11,2% 265 7,4% 

MB bank 19 4,5% 82 2,3% 

Các NH khác 186 42,5%      655 18.5% 

Tổng 437      100% 3.563     100% 

(Nguồn:  Ng n hàng Nhà N  c – Đà Nẵng) 

c. Doanh số thanh toán thẻ qua ATM/POS của NHNo & 

PTNT-ĐN 

BIDV 
8,2 
% VCB 

10,9 
% 

ViettinBank 
8,2% ACB 

2,4% 

DongABank 
10,5 

% 

AgriBank 
11,3 

% 

Tỷ trọng thẻ ghi nợ năm 2016 
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2.5.2. Đánh giá hoạt động Marketing trong kinh doanh 

dịch vụ thẻ tại NHNo & PTNT-ĐN 

a. Những kết quả đạt được 

-Agribank Đà Nẵng ngày càng đa dạng hóa danh mục sản 

phẩm thẻ 

-Agribank đã chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ thẻ, góp phần tiết 

kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính chuyên nghiệp trong công 

tác phục vụ khách hàng, hỗ trợ tối đa các chủ thẻ.  

- Đội ngũ cán bộ nhân viên luôn được phần lớn khách hàng 

đánh giá là có thái độ nhiệt tình, tâm huyết, có đạo đức nghề nghiệp. 

-  Các hoạt động quảng bá, quan hệ công chúng (các hoạt động 

tài trợ , ủng hộ...) mang lại hiệu quả cao. 

b. Các vấn đề còn hạn chế 

- Doanh số một số dịch vụ thẻ, mạng lưới chấp nhận thẻ còn thấp: 

+ Công tác phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục 

tiêu chưa quyết liệt. 

- Khảo sát thị trường chưa xây dựng quy trình chuẩn. 

+ Agribank Chi nhánh Đà Nẵng mới chỉ có 3 sản phẩm thẻ chính  

+ Dịch vụ thanh toán thẻ còn thiếu một số tiện ích so với các ngân 

hàng khác, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.  

+ ATM, POS vẫn còn tình trạng phát sinh lỗi hệ thống 

+Hoạt động marketing chưa làm nổi bật những lợi ích của các sản 

phẩm dịch vụ, chưa có điểm nhấn tạo tính riêng biệt cho từng dịch vụ.  

+ Cán bộ phòng Marketing tại chi nhánh còn mỏng, chủ yếu kiêm 

nhiệm, kỷ năng và kiến thức Marketing còn hạn chế.  

b. Nguyên nhân 

*Nguyên nhân khách quan 

- Thói quen sử dụng tiền mặt trong các giao dịch ở Việt Nam 



19 

- Trình độ sử dụng và quản lý thông tin của chủ thẻ 

*Nguyên nhân chủ quan:  

- Chưa có một chiên lược phát triển dịch vụ thẻ một cách rõ ràng.  

- Chưa đầu tư tích cực cho việc nghiên cứu và phát triển các sản 

phẩm thẻ  

- Trang bị kỹ thuật và cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh thẻ 

chưa đáp ứng yêu cầu 

- Việc phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ còn gặp nhiều khó khăn 

- Agribank Đà Nẵng có ít ưu thế trong các hoạt động dịch vụ 

quốc tế 

- Nguồn nhân lực chưa được đầu tư phù hợp với sự phát triển 

của sản phẩm và dịch vụ thẻ 

- Chiến dịch Marketing cho các dịch vụ thẻ còn kém 

- Một số nguyên nhân khác 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Chương 2 đã phân tích thực trạng hoạt động Marketing dịch 

vụ thẻ tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Đà Nẵng thông qua 

doanh số thanh toán, số lượng thẻ phát hành, và đánh giá về những 

chính sách marketing của chi nhánh đang triển khai và hoạt động, 

đánh giá những ưu điểm và những vấn đề còn hạn chếi đối với hoạt 

động kinh doanh dịch vụ thẻ tại Chi nhánh. Qua đó, làm cơ sở để 

đưa ra những giải pháp Marketing kinh doanh dịch vụ thẻ tại chi 

nhánh ở chương 3. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 

THẺ TẠI NHNo & PTNT-ĐN 

 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh NHNo 

& PTNT-ĐN 

-Đẩy mạnh phát triển khách hàng cá nhân và dịch vụ ngân 

hàng bán lẻ đa dạng, chất lượng và cạnh tranh rộng khắp các đô thị 

lớn, đặc biệt vùng nông thôn.  

- Áp dụng công nghệ ngân hàng hiện đại 

-Xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức nghề nghiệp, có năng 

lực chuyên môn, vừa có kiến thức, vừa quản lý kinh doanh giỏi; 

- Tiến hành đổi mới cơ cấu tổ chức  

3.1.2. Định hƣớng hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ cuả 

NHNo & PTNT-ĐN 

- Đa dạng hoá dịch vụ thẻ để phù hợp với nhu cầu của khách hàng 

- Mở rộng mạng lưới thanh toán chấp nhận thẻ  

-  Xây dựng thương hiệu thẻ Agribank là một trong những 

thương hiệu nổi tiếng và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. 

- Liên tục đổi mới công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm thẻ.  

- Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng  

- Tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng 

- Phát triển thẻ theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và đi kèm 

với hoạt động quản trị rủi ro 

* Mục tiêu 

- Tiếp tục duy trì tốc độ khai thác chủ thẻ 

- Từng bước phát triển thị phần thẻ tín dụng quốc tế Agribank VN  
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- Nâng tỷ lệ phí dịch vụ hoạt động kinh doanh thẻ 

3.1.3. Phân quyền công tác marketing dịch vụ thẻ tại NHNo & 

PTNT-ĐN 

- Tổ chức bộ máy quản lý marketing 

- Định hướng hoại dộng kinh doanh dịch vụ thẻ của Agribank 

Đà Nẵng được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch do Hội sở giao 

trong từng thời kỳ.  

- Thực hiện cá biệt hóa mạnh mẽ trong các chính sách khách 

hàng và sản phầm đối với từng phân nhóm khách hàng riêng biệt. 

3.2. GIẢI PHÁP MARKETING TRONG KINH DOANH DỊCH 

VỤ THẺ TẠI NHNo & PTNT-ĐN 

Giải pháp thuộc về thẩm quyề Chi nhánh: 

* Lựa chọn thị trƣờng mục tiên  

* Chính sách sản phẩm 

* Chính phân phối 

- Loại hình kinh doanh của đơn vị chấp nhận thẻ 

- Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật 

- Môi trường kinh doanh 

- Đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán của đơn vị chấp 

nhận thẻ 

Giải pháp thuộc thầm quyền Hội sở: 

* Chính sách giá: 

+ Các doanh nghiệp, đơn vị phát hành thẻ để trả lương 

+ Nhóm khách hàng tiềm năng 

+ Nhóm khách hàng có quan hệ giao dịch lâu dài. 

* Quy trình dịch vụ 

Giải pháp có sự phối hợp giữa Chi nhánh và Hội Sở 

* Chính sách quảng bá, truyền thông 
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- Các tờ rơi quảng cáo 

- Khuyến mãi 

- Bán hàng trực tiếp 

* Chính sách nguồn nhân lực 

* Cơ sở vật chất 

* Tổ chức thực hiện và kiểm tra marketing dịch vụ thẻ 

Cách thức tổ chức thực hiện hoạt động marketing dịch vụ thẻ 

hiện nay tại AgriBank Đà Nẵng chủ yếu thực hiện phân tán ở nhiều 

bộ phận khác nhau. Nó sẽ có ưu điểm là giảm thiểu chi phí, đơn giản 

trong khâu xây dựng tổ chức thực hiện.  

3.3. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ 

NƢỚC, HIỆP HỘI THẺ VÀ CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH 

3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 

-Trong hoạt động thanh toán thẻ, NHNN cần tăng cường quản 

lý và kiểm soát rủi ro, chỉ đạo sát sao. 

- Thực hiện chính sách tiền tệ 

-Nghiên cứu, xây dựng Hệ thống thanh toán bù trừ điện tử tự 

động phục vụ các giao dịch bán lẻ (ACH) tại Việt Nam 

-Đầu mối thực hiện kết nối, gắn kết các ngân hàng  

3.3.2. Đối với hiệp hội thẻ 

-Tiếp tục làm đầu mối tiếp nhận thông tin 

-Tiếp tục tăng cường các biện pháp để truyền thông tới khách 

hàng thông qua các NHTM/vWebsite 

3.3.3. Đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành 

-Chính phủ:  

+ Siết chặt hơn các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt 

+ Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, phổ 

biến, hướng dẫn thanh toán điện tử, giáo dục tài chính, tạo sự chuyển 
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biến cán bản của người dân về thanh toán điện tử, thanh toán thẻ  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ:  êu cầu mỗi doanh nghiệp khi 

đăng ký kinh doanh phải có hợp đồng chấp nhận thẻ qua POS để tiến 

tới phát triển một chiếc thẻ thanh toán đa dụng. 

- Bộ Tài chính: Thực thi cơ chế các biện pháp ưu đãi về thuế 

hoặc các biện pháp ưu đãi về thuế trên doanh số thanh toán qua thẻ 

cho các đơn vị chấp nhận thẻ. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

 

Dựa trên cơ sở lý luận của chướng 1 và thực hiện phân tích, 

đánh giá thực trạng hoạt động marketing trong kinh doanh dịch vụ 

thẻ của AgriBank Đà Nẵng trong chương 2, chương 3 đã đưa ra các 

giải pháp marketing nhằm phát triển dịch vụ thẻ. Các giải pháp được 

đưa ra mang tính thực tiễn, gắn liền với hoạt động hiện tại của 

AgriBank Đà Nẵng. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra một số kiến 

nghị đối với Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội thẻ và đối 

AgriBank góp phần giải quyết những tồn tại tạo diều kiện phái triển 

trong hoại động kinh doanh dịch vụ thẻ của Chi nhánh.  
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KẾT LUẬN 
 

Với vị thế là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, 

Agribank có nhiều tiềm lực để nâng cao chất lượng cũng như phát triển 

dịch vụ thẻ. Nhận thức được vai trò của kinh doanh dịch vụ thẻ trong 

hoạt động ngân hàng, trong những năm qua Agribank đã chú trọng đầu 

tư công nghệ, cải tiến sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lựccho hoạt động 

kinh doanh dịch vụ thẻ và đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đóng góp 

vào sự phát triển chung của toàn hệ thống. Bằng những nỗ lực và cố 

gắng không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân 

viên Agribank, dịch vụ thẻ Agribank đang dần khẳng định vị thế của 

những ngân hàng dẫn đầu trong hệ thống. 

Trong khuôn khổ Đề tài này, tác giả đã vận dụng tổng hợp các 

phương pháp nghiên cứu để làm sáng tỏ một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, tổng hợp, hệ thống hóa các lý luận cơ bản về chất 

lượng dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại. Từ đó thấy được 

vai trò quan trọng của dịch vụ này đối với nền kinh tế, đối với xã hội, 

đối với các ngân hàng thương mại và đối với người sử dụng thẻ. 

Thứ hai, trên cơ sở thực tiễn hoạt động dịch vụ thẻ tại 

Agribank chi nhánh Đà Nẵng, đề tài đã trình bày những nội dung 

căn bản về thực trạng marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ, 

chất lượng dịch vụ thẻ của Agribank, đồng thời phân tích cụ thể 

những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chê và những nguyên 

nhân chính gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thẻ. 

Thứ ba, dựa vào những nguyên nhân tồn tại và định hướng phát 

triển hoạt động dịch vụ thẻ của Agribank trong thời gian tới, đưa ra 

những giải pháp marketing trong kinh doanh dịch vụ thẻ các kiến nghị 

đối với các cơ quan chức năng nhằm mục nâng cao chất lượng và phát 

triển hơn nữa dịch vụ thẻ. 
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