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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự phát triển của cuộc CMCN 4.0, nhu cầu giao dịch 

thương mại hàng hóa, thanh toán dịch vụ trực tuyến, thực hiện dịch 

vụ công trên môi trường điện tử… ngày càng tăng. Các ngân hàng 

thương mại tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, hiện 

đại hoá công nghệ ngân hàng, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là một trong những chiến lược 

phát triển được các ngân hàng đặt lên hàng đầu.  

Trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, điều kiện cạnh tranh 

ngày càng trở nên gay gắt. Vì vậy, các ngân hàng Việt Nam phải 

không ngừng nỗ lực để bắt kịp tiến trình hiện đại hoá ngân hàng, tập 

trung phát triển ứng dụng ngân hàng hiện đại, không ngừng cải tiến, 

đa dạng hoá, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu 

cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập và phát triển. Vì vậy, 

dịch vụ ngân hàng điện tử ra đời là tất yếu. 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống thông tin và 

truyền thông làm cho khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin một cách 

chi tiết và đầy đủ hơn, thông minh hơn trong đánh giá và thực dụng 

hơn trong lựa chọn. Với cùng một sản phẩm như nhau và chất lượng 

tương tự nhau, ngân hàng nào có hoạt động Marketing hiệu quả hơn, 

thu hút được nhiều khách hàng hơn trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu 

khách hàng thì sẽ giành chiến thắng trong cạnh tranh. 

Agribank Bắc Đắk Lắk cũng rất quan tâm phát triển dịch vụ 

ngân hàng điện tử. Là một chi nhánh mới thành lập, hoạt động kinh 

doanh còn nhiều khó khăn, việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 

tại chi nhánh còn nhiều hạn chế. 

Vì vậy, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp Marketing 

dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk”.  

 



2  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu giải giải quyết 3 vấn đề cơ bản, cụ thể như 

sau: 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về marketing dịch vụ ngân 

hàng, cụ thể đi sâu nghiên cứu các chính sách marketing dịch vụ 

ngân hàng điện tử tại ngân hàng. 

- Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing dịch 

vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Bắc Đắk Lắk. 

- Đề xuất các giải pháp marketing dịch vụ ngân hàng điện tử 

tại Agribank Bắc Đắk Lắk. 

3. Đối tƣợng và phạm vị nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: 

Những vấn đề lý luận về giải pháp Marketing dịch vụ ngân 

hàng điện tử tại ngân hàng thương mại. Thực tiễn hoạt động 

Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Bắc Đắk Lắk. 

Phạm vi nghiên cứu: 

 - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu các chính sách Marketing 

dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng và thực tế chính sách 

Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Bắc Đắk Lắk.. 

- Thời gian: Trong khoảng thời gian từ năm 2017-2018. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp chủ yếu là phương pháp thống 

kê và phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp. Trên cơ sở số liệu 

thống kê, báo cáo của Agribank, Agribank Bắc Đắk Lắk, … tác giả 

thực hiện phân tích số liệu, đề xuất giải pháp Marketing dịch vụ ngân 

hàng điện tử tại Agribank Bắc Đắk Lắk. 

5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

Hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về Marketing dịch vụ 

ngân hàng, marketing dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Nghiên cứu thực trạng Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử tại 

Agribank Bắc Đắk Lắk.  

Đề xuất một số giải pháp Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử 
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nhằm nâng cao hiệu quả công tác Marketing dịch vụ ngân hàng điện 

tử tại Agribank Bắc Đắk Lắk.  

6. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm ba 

chương: 

- Chương 1: Cơ sở lí luận về Marketing dịch vụ ngân hàng 

điện tử. 

- Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing dịch vụ ngân 

hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đắk Lắk. 

- Chương 3: Giải pháp Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 

Bắc Đắk Lắk. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Tác giả đã tham khảo, tổng hợp, đúc kết nhiều nguồn tài liệu 

có liên quan khác nhau, cụ thể như sau: 

Giáo trình Quản trị Marketing - Định hướng giá trị của 

PGS.TS Lê Thế Giới và cộng sự, NXB Lao động Xã hội; Marketing 

dịch vụ của PGS.TS Lưu Văn Nghiêm, NXB Đại học kinh tế quốc 

dân Hà Nội (2012), Giáo trình Marketing dịch vụ của PGS.TS Phan 

Thị Huyền và TS. Nguyễn Hoài Long, NXB Đại học kinh tế Quốc 

dân (2018); Quản trị ngân hàng thương mại của Peter S.Rose, NXB 

tài chính, Hà Nội (2004). 

Một số tài liệu trong hệ thống website nội bộ 

www.agribank.com.vn, www.agribankbacdaklak.com, các báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Bắc Đắk Lắk năm 2017 

và năm 2018.  

 

http://www.agribank.com.vn,/
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

ĐIỆN TỬ 
 

1.1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

1.1.1. Khái niệm Marketing dịch vụ ngân hàng 

a. Marketing 

b. Marketing dịch vụ ngân hàng 

Marketing dịch vụ ngân hàng thuộc nhóm marketing dịch vụ. 

Marketing dịch vụ ngân hàng là một hệ thống các biện pháp tổ chức 

quản lý của một ngân hàng để đạt được mục tiêu đặt ra là thỏa mãn 

tốt nhất nhu cầu về vốn, về các dịch vụ khác của ngân hàng đối với 

nhóm khách hàng lựa chọn bằng các chính sách, các biện pháp hướng 

tới mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. 

1.1.2. Sự cần thiết của Marketing trong lĩnh vực ngân hàng 

thƣơng mại 

a. Marketing tham gia vào việc giải quyết những vấn đề kinh 

tế cơ bản của hoạt động kinh doanh ngân hàng 

b. Marketing trở thành cầu nối gắn kết hoạt động của ngân 

hàng với thị  

c. Marketing góp phần tạo vị thế cạnh tranh của ngân hàng 

1.1.3. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng thƣơng mại 

ảnh hƣởng đến hoạt động Marketing 

a. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ NHTM 

b. Đặc điểm nhu cầu dịch vụ ngân hàng 

c. Ảnh hưởng của đặc điểm sản phẩm dịch vụ NHTM đến 

hoạt động Marketing 

- Hoạt động kinh doanh của ngân hàng chịu sự kiểm soát chặt 

chẽ của Nhà nước. Việc sử dụng dịch vụ ngân hàng chịu sự điều 

chỉnh trực tiếp và mạnh mẽ của các quy định pháp luật. 

- Tính rủi ro lớn 

- Khác biệt hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng có nhiều hạn chế 
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- Vai trò xã hội của các ngân hàng 

- Tính cá nhân hóa giữa khách hàng và nhân viên ngân hàng 

là yếu tố quyết định lòng trung thành của khách hàng. 

- Số lượng không nhỏ tài khoản ngân hàng không hoạt động 

làm tốn kém chi phí của ngân hàng 

- Sự cạnh tranh nội bộ giữa các sản phẩm, dịch vụ khác nhau 

ở cùng một ngân hàng 

1.2. ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ẢNH 

HƢỞNG TỚI VIỆC ỨNG DỤNG MARKETING 

1.2.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử 

Dịch vụ ngân hàng điện tử (Electronic Banking, viết tắt là E-

Banking) là loại hình dịch vụ ngân hàng được xây dựng trên nền tảng 

công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại, cho phép khách hàng 

giao dịch không cần tiếp xúc trực tiếp với nhân viên ngân hàng hoặc 

bên trung gian nào khác.  

1.2.2. Đặc điểm khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng 

điện tử 

Khách hàng đáp ứng các điều kiện về cung cấp dịch vụ ngân 

hàng điện tử của ngân hàng. Khách hàng có sử dụng thiết bị điện tử. 

Khách hàng có thói quen sử dụng tiền mặt và giao dịch trực tiếp tại 

ngân hàng. 

1.2.3. Đặc điểm dịch vụ ngân hàng điện tử ảnh hƣởng tới 

việc ứng dụng Marketing 

a. Ưu điểm: Nhanh chóng, thuận tiện; Tiết kiệm chi phí, tăng 

doanh thu; Mở rộng phạm vi hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh; 

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Tăng khả năng chăm sóc và thu hút 

khách hàng; Cung cấp các dịch vụ trọn gói. 

b. Một số rủi ro thường gặp trong quá trình phát triển dịch 

vụ ngân hàng điện tử: Rủi ro về công nghệ; Rủi ro về đạo đức; Rủi 

ro về tác nghiệp. 

c. Khó khăn trong việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử 

Khách hàng muốn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử phải có 
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tài khoản tại ngân hàng cung cấp dịch vụ, có thiết bị điện tử như điện 

thoại di động, máy tính bảng, máy vi tính…. Một số dịch vụ ngân 

hàng điện tử yêu cầu khách hàng phải sử dụng thiết bị điện tử có kết 

nối mạng viễn thông. Vì vậy, việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện 

tử phụ thuộc vào các yếu tố cá nhân chủ yếu là tuổi tác, trình độ, 

nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế của khách hàng.  

1.3. TIẾN TRÌNH MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

ĐIỆN TỬ 

1.3.1. Phân tích môi trƣờng Marketing 

a. Môi trường vĩ mô 

b. Môi trường vi mô 

1.3.2. Phân đoạn thị trƣờng 

Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường thành 

từng nhóm có những nhu cầu tương tự nhau, quan điểm như nhau và 

ứng xử như nhau đối với những sản phẩm cung ứng nhất định. Việc 

phân đoạn thị trường giúp ngân hàng hiểu biết sâu sắc về các lợi thế 

cạnh tranh và cơ hội thích ứng tốt hơn các sản phẩm dịch vụ và các 

năng lực của mình với các yêu cầu về giá trị của khách hàng.  

1.3.3. Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 

Lựa chọn thị trường mục tiêu bao gồm đánh giá và lựa chọn 

một hoặc một số phân đoạn mà các yêu cầu về giá trị của sản phẩm 

phù hợp với khả năng của tổ chức. Ngân hàng sẽ làm Marketing tốt 

hơn khi lựa chọn thị trường mục tiêu một cách cẩn thận và chuẩn bị 

chương trình Marketing được thiết kế cho từng phân đoạn thị trường. 

1.3.4. Định vị sản phẩm dịch vụ 

Định vị sản phẩm dịch vụ là hoạt động thiết kế cung ứng và 

hình ảnh của ngân hàng nhằm tạo ra một vị trí khác biệt trong tâm trí 

của thị trường mục tiêu. 

1.3.5. Chính sách Marketing trong dịch vụ ngân hàng điện tử 

a. Product – Sản phẩm dịch vụ 

b. Price – Giá cả  

c. Place - Kênh phân phối  
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d. Promotion - Xúc tiến 

e. People - Con người 

f. Process - Quy trình cung ứng 

g. Physical evidence – Bằng chứng vật chất 

1.3.6. Tổ chức thực hiện 

Tổ chức thực hiện marketing là tiến trình chuyển các chiến 

lược và chương trình marketing thành những hoạt động marketing 

trên thực tế nhằm đạt các mục tiêu marketing mà ngân hàng đã đề ra 

một cách có hiệu quả. 

1.3.7. Kiểm tra hoạt động Marketing 

Kiểm tra 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 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ NGÂN 

HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI AGRIBANK BẮC ĐẮK LẮK 

2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ AGRIBANK BẮC ĐẮK 

LẮK 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1.2. Nội dung hoạt động  

a. Nội dung hoạt động kinh doanh 

b. Tổ chức, quản lý các hoạt động nội bộ 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Agribank Bắc Đắk Lắk đến 

31/03/2019: 

2.1.4. Nhiệm vụ của các phòng ban 

a. Ban Giám đốc 

b. Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 

c. Phòng Khách hàng Hộ sản xuất và cá nhân 

d. Phòng Kế hoạch Nguồn vốn 

e. Phòng Kế toán Ngân quỹ 

f. Phòng Điện toán 
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g. Phòng Kiểm tra Kiểm soát Nội bộ 

h. Phòng Dịch vụ và Marketing 

i. Phòng Tổng hợp 

2.1.5 Hệ thống mạng lƣới 

2.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh 

a. Hoạt động huy động vốn 

b. Hoạt động cho vay 

c. Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ 

d.  Kết quả hoạt động kinh doanh 

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ 

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI AGRIBANK BẮC ĐẮK LẮK 

2.2.1. Tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử tại 

Agribank Bắc Đắk Lắk 

a. Bối cảnh hoạt động Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử 

tại Agribank Bắc Đắk Lắk 

b. Kết quả dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Bắc Đắk Lắk 

Bảng 2.5. Kết quả dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Bắc 

Đắk Lắk 

Đơn vị tính: Khách hàng 

T

T 

Dịch vụ ngân hàng điện 

tử 

Năm 2017 Năm 2018 +/- trong 

năm SV 

năm trƣớc 

+/- KH 

lũy kế 
Số 

KH 
Lũy kế Số KH Lũy kế 

1 Internet Banking 639 750 163 781 -476 31 

2 
Dịch vụ ngân hàng điện 

tử qua thiết bị di động 

(Mobile banking) 

53.719 97.035 48.231 146.171 -5.488 49.136 

a 
Dịch vụ Agribank E-

Mobile Banking 
7.945 13.103 8.383 21.440 438 8.337 

b 

SMS Banking 45.774 83.932 39.848 124.731 -5.926 40.799 

- SMS Banking (Tiền gửi 

thanh toán) 
8.125 55.771 11.760 66.874 3.635 11.103 

- SMS tiết kiệm 404 406 28 620 -376 214 

- SMS tiền vay 27.682 27.755 28.060 57.237 378 29.482 

c Dịch vụ Agribank Mplus 20 25 0 0 -20 -25 

d 
Dịch vụ Agribank 

Bankplus 
10 15 5 5 -5 -10 

Nguồn số liệu: Agribank  Bắc Đắk Lắk 

 



9  

Dịch vụ ngân hàng điện tử qua thiết bị di động có sự tăng 

trưởng mạnh mẽ. Trong đó, sự tăng trưởng chủ yếu ở dịch vụ SMS 

Banking và Agribank E-Mobile Banking. Dịch vụ Agribank Mplus 

và Agribank Bankplus không tăng trưởng mà còn giảm, khách hàng 

gần như không sử dụng hai dịch vụ này.  

Bảng 2.6. Kết quả dịch vụ E Banking tại Agribank Bắc Đắk Lắk 

ĐVT: Triệu đồng 

Tên dịch vụ 

Năm 2017 Năm 2018 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số tiền Tỷ trọng 

Thực 

hiện 

So TH 2017 
Thực 

hiện 

So 

TH 

2017 

+,- 
% 

E-Banking 2.867 8,6% 3.317 450 15,7% 9,5% 0,9% 

Tổng thu dịch vụ 33.258 100% 34.986 1.728 5,2% 100% 0,0% 

 

Dịch vụ E Banking chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng thu dịch 

vụ. Trong cơ cấu dịch vụ Mobile Banking, dịch vụ SMS Banking vẫn 

chiếm chủ yếu, dẫn đến chi phí phải trả cho đối tác VnPay rất lớn. 

2.2.2. Mục tiêu Marketing, phân tích môi trƣờng 

Marketing, phân đoạn thị trƣờng và lựa chọn thị trƣờng mục 

tiêu trong hoạt động Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử của 

Agribank Bắc Đắk Lắk 

a. Mục tiêu marketing của Agribank Bắc Đắk Lắk 

Agribank Bắc Đắk Lắk xây dựng định hướng, mục tiêu cụ thể 

cho từng hoạt động. Tuy nhiên chưa xây dựng mục tiêu marketing, 

cũng như mục tiêu marketing trong hoạt động ngân hàng điện tử.  

b. Phân tích môi trường Marketing 

Tại Agribank Bắc Đắk Lắk chưa có cán bộ phụ trách công tác 

Marketing. Vì vậy, chi nhánh chưa thực hiện nghiên cứu thị trường, 

cũng như chưa thực hiện công tác phân tích môi trường Marketing.  

c. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 

Trong hoạt động kinh doanh của mình, Agribank Bắc Đắk Lắk 

chưa thực hiện phân đoạn thị trường. Công tác tiếp thị được thực hiện 
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cho tất cả khách hàng, hướng tới phục vụ tất cả các khách hàng nhất là 

trong hoạt động dịch vụ.  

2.2.3. Định vị sản phẩm dịch vụ 

Mục tiêu của Agribank là tiếp tục giữ vị trí là ngân hàng hàng 

đầu về cung cấp dịch vụ ngân hàng khu vực nông nghiệp, nông thôn 

và nông dân, đồng thời mở rộng thị phần, đảm bảo cạnh tranh tại khu 

vực đô thị. Agribank Bắc Đắk Lắk thực hiện cung cấp các sản phẩm 

dịch vụ để tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín 

dụng khu vực nông nghiệp nông thôn, từng bước khôi phục vị thế 

hoạt động tại khu vực thành thị.  

2.2.4. Các chính sách marketing dịch vụ ngân hàng điện tử 

tại Agribank Bắc Đắk Lắk 

a. Chính sách sản phẩm 

a1. Đặc điểm dịch vụ: 

a2. Hạn mức giao dịch  

Bảng 2.7. Bảng hạn mức giao dịch dịch vụ ngân hàng điện tử áp 

dụng đối với khách hàng cá nhân 

ĐVT:1.000 đồng 

Dịch vụ 

HM tối 

thiểu/giao 

dịch 

Hạn mức 

tối đa/giao 

dịch 

Hạn mức 

tối đa/ngày 

I Internet Banking 

1.1 
Chuyển khoản trong hệ thống 

Agribank 

  

- 

SMS OTP 

Token OTP cơ bản không 

có mã PIN  

10 100.000 100.000 

- 

Token OTP cơ bản có mã 

PIN  

Soft OTP cơ bản có mã PIN 

10 300.000 1.200.000 

- 

SMS OTP 

Token OTP cơ bản không 

có mã PIN 

10 500.000 3.000.000 

1.2 
Chuyển khoản nhanh liên ngân hàng 

24/7 

  

- SMS OTP 20 50.000 100.000 
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Dịch vụ 

HM tối 

thiểu/giao 

dịch 

Hạn mức 

tối đa/giao 

dịch 

Hạn mức 

tối đa/ngày 

Token OTP cơ bản không 

có mã PIN  

- 

Token OTP cơ bản có mã 

PIN  

Soft OTP cơ bản có mã PIN 

SMS OTP 

Token OTP cơ bản không 

có mã PIN 

20 100.000 1.000.000 

II Dịch vụ ngân hàng điện tử qua thiết bị di động (Mobile banking) 

2.1 
Dịch vụ Agribank E-

Mobile Banking 

   

- Chuyển khoản SMS OTP  

 50.000 

(TĐ CK 

liên 

NH:25.000)  

100.000 

(TĐ CK 

liên 

NH:50.000) 

- Chuyển khoản Soft OTP 

 50.000 

(TĐ CK 

liên 

NH:25.000) 

300.000 

(TĐ CK 

liên 

NH:50.000) 

- Thanh toán hóa đơn    

2.2 SMS Banking   

- 
Chuyển khoản trong hệ 

thống Agribank 

 25.000 25.000 

- 

Thanh toán hóa đơn, 

thương mại điện tử, thanh 

toán qua QR 

 50.000 100.000 

2.3 Dịch vụ Agribank Mplus   

- 

Chuyển khoản trong hệ 

thống Agribank/Thanh toán 

hóa đơn M-Pay 

 25.000 25.000 

2.4 Dịch vụ Agribank Bankplus   

- 

Chuyển khoản trong hệ 

thống Agribank/Thanh toán 

hóa đơn Viettel 

 25.000 25.000 

a3. Thẩm quyền thực hiện 

 Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ 

Nghiên cứu, phát triển các tiện ích, sản phẩm dịch vụ mới, xây 
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dựng chính sách, kế hoạch phát triển đối với dịch vụ ngân hàng điện tử... 

 Chi nhánh Agribank 

Thực hiện tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động 

cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử đúng quy định, đảm bảo an toàn 

và hiệu quả. Đề xuất cải tiến sản phẩm, dịch vụ và báo cáo Tổng 

Giám đốc kịp thời mọi vướng mắc liên quan đến quy định nghiệp vụ, 

kỹ thuật của dịch vụ... 

b. Chính sách giá 

Mức phí: Theo quy định của Tổng Giám đốc đối với từng dịch 

vụ. Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử hiện nay Agribank đang áp 

dụng: 

Dịch vụ 

Mức phí 

Mức 

phí 
Tối thiểu Tối đa 

I Internet Banking 

1 Phí đăng ký dịch vụ 

- Đăng ký sử dụng dịch vụ Miễn phí 

- Đăng ký SMS OTP Miễn phí 

- 
Phí mua/cấp lại thiết bị sinh mã 

OTP 

Theo giá mua từng laoij thiết bị 

- 
Phí mua/cấp lại phần mềm sinh 

mã OTP 

Miễn phí 

2 Phí duy trì dịch vụ 

- Khách hàng cá nhân 55.000 VND/ năm 

- Khách hàng tổ chức 220.000 VND/ năm 

3 Phí giao dịch 

- Dịch vụ phi tài chính Miễn phí 

- Dịch vụ tài chính, thanh toán  

 
Chuyển tiền trong hệ thống 

Agribank 

0,022% 3.300 

VND 

880.000 

VND 

 
Chuyển tiền khác hệ thống 

Agribank 

0,0275% 11.000 

VND 

1.100.000 

VND 

- Nộp thuế điện tử 
Theo mức phí chuyển tiền tương 

ứng trong từng thời kỳ 

- Thanh toán hóa đơn Theo thỏa thuận từng đối tác 

II Dịch vụ ngân hàng điện tử qua thiết bị di động (Mobile banking) 

1 Dịch vụ Agribank E-Mobile Banking 
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Dịch vụ 

Mức phí 

Mức 

phí 
Tối thiểu Tối đa 

1.1 Phí duy trì dịch vụ    

- Khách hàng cá nhân 11.000 VND/tài khoản/tháng 

- Khách hàng tổ chức 55.000 VND/tài khoản/tháng 

1.2 Phí giao dịch  

- Dịch vụ phi tài chính Miễn phí 

- Dịch vụ tài chính, thanh toán  

 
Chuyển tiền trong hệ thống 

Agribank 

 

 <= 10.000.000 VND 2.200 VND/giao dịch 

 
> 10.000.000 VND đến <= 

25.000.000 VND 

5.500 VND/giao dịch 

 > 25.000.000 VND 7.700 VND/giao dịch 

- 
Chuyển tiền khác hệ thống 

Agribank 

0,055% ST giao dịch, tối thiểu 

8.800 VND 

- Nạp tiền, Thanh toán hóa đơn Miễn phí 

2 SMS Banking 

2.1 Phí duy trì dịch vụ  

- Khách hàng cá nhân 11.000 VND/tài khoản/tháng 

- Khách hàng tổ chức 55.000 VND/tài khoản/tháng 

2.2 Phí giao dịch  

- Dịch vụ tài chính, thanh toán  

 
Chuyển tiền trong hệ thống Agribank 

(Atransfer) 

  

 <= 10.000.000 VND 2.200 VND/giao dịch 

 
> 10.000.000 VND đến <= 

25.000.000 VND 
5.500 VND/giao dịch 

 > 25.000.000 VND 7.700 VND/giao dịch 

- 
Nạp card điện thoại (VNTopup), 

thanh toán hóa đơn (APaybill) 
Miễn phí 

- 
Phí tin nhắn (gửi đến đầu ssoos 

8049, 8149) 
Theo phí tin nhắn do nhà mạng thu 

3 Dịch vụ Agribank Mplus 

3.1 Phí đăng ký, kích hoạt dịch vụ Miễn phí 

3.2 Phí duy trì dịch vụ 11.000 VND/tháng 

3.3 Phí giao dịch  

- 
Chuyển khoản trong hệ thống 

Agribank 
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Dịch vụ 

Mức phí 

Mức 

phí 
Tối thiểu Tối đa 

 <= 10.000.000 VND 2.200 VND/giao dịch 

 
> 10.000.000 VND đến <= 

25.000.000 VND 
3.300 VND/giao dịch 

- 
Truy vấn số dư và lịch sử giao 

dịch 
Miễn phí 

- Thanh toán hóa đơn Miễn phí 

4 Dịch vụ Agribank Bankplus 

4.1 Phí đăng ký, kích hoạt dịch vụ Miễn phí 

4.2 Phí duy trì dịch vụ 11.000 VND/tháng 

4.3 Phí giao dịch  

- 
Chuyển khoản trong hệ thống 

Agribank 
 

 <= 10.000.000 VND 2.200 VND/giao dịch 

 
> 10.000.000 VND đến <= 

25.000.000 VND 
5.500 VND/giao dịch 

- 
Truy vấn số dư và lịch sử giao 

dịch 
Miễn phí 

- 
Phí thu cước trả sau, nạp tiền 

cho thuê bao trả trước 
Miễn phí 

Phí dịch vụ chia sẻ với đối tác: 

Thực hiện theo Hợp đồng/Thỏa thuận ký với đối tác. 

c. Chính sách phân phối 

Agribank thực hiện phân phối SPDV qua hơn 2.300 chi nhánh 

và phòng giao dịch trên khắp vùng miền cả nước, ngân hàng lưu 

động bằng xe ô tô chuyên dùng, Trung tâm chăm sóc, hỗ trợ khách 

hàng. Dịch vụ Internet Banking khách hàng có thể đăng ký thông qua 

ứng dụng Agribank E-Mobile Banking mà không cần tới ngân hàng. 

d. Chính sách xúc tiến - khuếch trương 

Việc tiếp thị qua các kênh tiếp thị truyền thống như báo, đài, 

tivi, tờ rơi, điểm giao dịch, băng rôn... và các kênh Internet như 

website agribankbacdaklak.com, qua trang Fanpage của chi nhánh. 

Việc tiếp thị được thực hiện chủ yếu đối với dịch vụ Agribank E-

Mobile Banking và Internet Banking.  
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e. Chính sách đào tạo phát triển con người 

Số lượng lao động 

Đến 31/12/2018, tổng số lao động trong định biên của 

Agribank Bắc Đắk Lắk là 330 người;  

Công tác đào tạo mới chỉ dừng ở việc đào tạo về sản phẩm 

dịch vụ và do phòng Dịch vụ & Marketing thực hiện. Một số cán bộ 

chưa được qua đào tạo về kỹ năng sư phạm nên công tác giảng dạy 

còn nhiều hạn chế. Việc đào tạo mới dừng ở việc triển khai lý thuyết, 

thông qua các phương tiện trình chiếu powerpoint và nghe giảng.  

Công tác luân chuyển, sắp xếp cán bộ: Có những trường hợp 

cán bộ luân chuyển thường xuyên trong thời gian ngắn, nhân viên 

không thể tập trung vào công việc chính cũng nhưgây tâm lý hoang 

mang cho người lao động. 

Giao dịch viên tại Agribank Bắc Đắk Lắk là giao dịch viên đa 

năng, giao dịch viên phải thực hiện gần như tất cả các nghiệp vụ của 

phòng kế toán. Điều này dễ dẫn đến tình trạng giao dịch viên biết 

nhiều nhưng hiểu chưa sâu. 

f. Chính sách quy trình dịch vụ 

Quy trình được xây dựng cụ thể, rõ ràng cho từng dịch vụ ngân 

hàng điện tử. Khách hàng cá nhân trực tiếp đăng kí /thay đổi/hủy 

đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử tại bất kỳ điểm giao dịch nào 

trong hệ thống Agribank. Đối với khách hàng tổ chức, việc đăng 

ký/thay đổi/hủy dịch vụ được thực hiện tại chi nhánh mở tài khoản.  

g. Cơ sở vật chất 

Trụ sở Agribank Bắc Đắk Lắk tại 37 Phan Bội Châu, TP Buôn 

Ma Thuột. Một số trụ sở tại các chi nhánh loại II và phòng giao dịch 

trực thuộc được xây dựng lâu năm nên cũ kỹ, xuống cấp. 

Đối với dịch vụ Agribank Bankplus, Agribank Mplus, Internet 

Banking: Việc đăng ký được thực hiện trên một website riêng nên 

gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát thông tin, dễ xảy ra rủi 

ro nếu kiểm soát không chặt chẽ. Bên cạnh đó, kết nối đường truyền 

của trang web nhiều khi không ổn định, gây ảnh hưởng tới công tác 
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phục vụ khách hàng. 

Agribank hiện đang sử dụng phần mềm do đối tác cung cấp, 

chi nhánh chưa xây dựng được phần mềm riêng nên chất lượng dịch 

vụ còn bị phụ thuộc nhiều vào đối tác. Đồng thời, phải chia sẻ phí 

dịch vụ cho đối tác. 

Bảng 2.8. Một số so sánh cơ bản 

Dịch vụ 

 

Chỉ tiêu 

Internet 

Banking 

Agribank 

E-Mobile 

Banking 

SMS 

Banking 

Agribank 

Mplus 

Agribank 

Bankplus 

Đối tượng 

KH cá 

nhân, tổ 

chức 

KH cá 

nhân, tổ 

chức. KH tổ 

chức chỉ 

thực hiện 

được các 

giao dịch 

phi tài 

chính. 

KH cá 

nhân, tổ 

chức. KH 

tổ chức chỉ 

thực hiện 

được các 

giao dịch 

phi tài 

chính. 

KH cá 

nhân 

KH cá 

nhân 

Quy trình 

đăng ký dịch 

vụ/thay đổi/bổ 

sung/khóa/hủy 

dịch vụ 

Thực hiện 

tại bất kỳ 

điểm giao 

dịch nào 

trong hệ 

thống 

Agribank 

Thực hiện 

tại bất kỳ 

điểm giao 

dịch nào 

trong hệ 

thống 

Agribank 

Thực hiện 

tại bất kỳ 

điểm giao 

dịch nào 

trong hệ 

thống 

Agribank 

Thực hiện 

tại nơi 

khách 

hàng mở 

tài khoản 

thanh toán 

Thực hiện 

tại nơi 

khách 

hàng mở 

tài khoản 

thanh toán 

Yêu cầu thiết 

bị 

Máy tính 

hoặc điện 

thoại 

thông 

minh có 

kết nối 

mạng 

Điện thoại 

thông minh 

có kết nối 

mạng 

Thiết bị di 

động 

Thiết bị di 

động 

Thiết bị di 

động 

Số lượng số 

điện thoại, số 

TK đăng ký 

01 số ĐT 

nhận 

SMS, 01 

TK chính 

01 số ĐT, 

01 TK 

chính 

05 số ĐT, 

nhiều TK 

trong đó 

có 01 TK 

chính 

01 số ĐT, 

01 TK 

01 số ĐT 

Viettel, 01 

TK 
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Dịch vụ 

 

Chỉ tiêu 

Internet 

Banking 

Agribank 

E-Mobile 

Banking 

SMS 

Banking 

Agribank 

Mplus 

Agribank 

Bankplus 

DV phi tài 

chính 

Vấn tin 

được tất cả 

các tài 

khoản 

trong hệ 

thống 

Agribank 

bao gồm 

TK TGTT, 

TGTK, 

vay 

Vấn tin 

được tất cả 

các tài 

khoản trong 

hệ thống 

Agribank 

bao gồm 

TK TGTT, 

TGTK, vay 

Vấn tin 

được tất cả 

tài khoản 

đăng ký 

dịch vụ 

Vấn tin 

được tài 

khoản 

đăng ký 

dịch vụ 

 

Vấn tin 

được tài 

khoản 

đăng ký 

dịch vụ 

Hình thức CK 

CK trong 

và ngoài 

hệ thống 

Agribank 

CK trong và 

ngoài hệ 

thống 

Agribank 

CK trong 

hệ thống 

Agribank 

CK trong 

hệ thống 

Agribank 

CK trong 

hệ thống 

Agribank 

Hạn mức GD 

tối đa/ngày 

Cao nhất, 

có thể lên 

tới 3 tỷ 

VND/KH 

cá nhân, 

50 tỷ/KH 

tổ chức 

300.000.000 

VND  

25.000.000 

VND 

25.000.000 

VND 

25.000.000 

VND 

Tiện ích dịch 

vụ 

Đa dạng 

như 

chuyển 

khoản, 

thanh toán 

hóa đơn… 

Rất đa dạng 

như chuyển 

khoản, 

thanh toán 

hóa đơn, 

nạp card 

điện thoại… 

Đa dạng 

Hạn chế, 

KH chỉ 

CK trong 

hệ thống 

Agribank, 

nạp card 

điện thoại, 

TT hóa 

đơn M-

Pay 

Hạn chế, 

KH chỉ 

CK trong 

hệ thống 

Agribank, 

nạp card 

điện thoại 

Viettel, TT 

cước trả 

sau Viettel 

 

2.2.5 Tổ chức thực hiện 

Tại Agribank Bắc Đắk Lắk hoạt động Marketing không chỉ 

được thực hiện bởi phòng Dịch vụ và Marketing mà được thực hiện 

bởi nhiều bộ phận khác nhau, đặc biệt là bộ phận kế toán giao dịch, 
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tín dụng. Tuy nhiên, việc thực hiện quảng bá chủ yếu thông qua kênh 

tại quầy giao dịch, tờ rơi tại quầy, băng rôn tại chi nhánh hoặc chia sẻ 

trên trang Fanpage của chi nhánh.  

2.2.6 Kiểm tra giám sát 

Tại Agribank Bắc Đắk Lắk, chi nhánh mới chỉ đánh giá kết 

quả hoạt động kinh doanh theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 

năm, trong đó có kết quả hoạt động dịch vụ. Chi nhánh chưa thực 

hiện đánh giá hiệu quả của hoạt động Marketing cũng như Marketing 

dịch vụ ngân hàng điện tử. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG 

MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI 

AGRIBANK BẮC ĐẮK LẮK 

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc 

2.3.2. Hạn chế 

- Việc nghiên cứu, phát triển các tiện ích, sản phẩm dịch vụ 

mới, xây dựng quy trình thực hiện là do Ban nghiên cứu Phát triển 

SPDV Agribank thực hiện. Agribank Bắc Đắk Lắk là đơn vị thực 

hiện tổ chức triển khai tới khách hàng, đề xuất cải tiến sản phẩm, 

dịch vụ. 

- Phòng Dịch vụ & Marketing chưa quan tâm đến hoạt động 

Marketing, nhất là công tác phân tích môi trường Marketing, nghiên 

cứu thị trường. Vì vậy các hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn 

thị trường mục tiêu cũng chưa được quan tâm.  

- Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phát triển dịch vụ còn 

thiếu kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế, các mối quan hệ hạn 

chế, kỹ năng thuyết phục khách hàng còn yếu. Việc bán chéo sản 

phẩm dịch vụ của cán bộ tín dụng còn rất hạn chế.  

- Công tác đào mang tính lý thuyết, chưa có phòng đào tạo ảo 

để cán bộ thực hành, đội ngũ đào tạo còn thiếu kỹ năng sư phạm. 

- Một số sản phẩm dịch vụ trong cùng nhóm có tiện ích tương 

tự nhau, việc triển khai thực hiện không hiệu quả như dịch vụ 

Agribank Mplus và Agribank Bankplus. 
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- Ngoài dịch vụ Internetbanking thì các dịch vụ ngân hàng điện 

tử còn lại Agribank thực hiện thông qua việc liên kết với đối tác. Vì 

vậy, chi nhánh phải chia sẻ phí cho đối tác và công tác xử lý các lỗi 

phát sinh còn phụ thuộc vào đối tác.  

- Khách hàng vẫn phải giao dịch trực tiếp tại ngân hàng.  

- Sự cố giao dịch: Các lỗi mang tính chủ quan như giao dịch 

viên đăng ký sai số điện thoại cho khách hàng, giao dịch viên tư vấn 

không đầy đủ cho khách hàng về tiện ích và phí dịch vụ. Một số lỗi 

mang tính khách quan như lỗi hệ thống do bảo trì, do quá tải dẫn đến 

khách hàng không thể thực hiện được giao dịch, không nhận được tin 

nhắn khi có biến động số dư, giao dịch không thành công mà tài 

khoản khách hàng bị trừ tiền, khách hàng không thể thực hiện tiếp 

các giao dịch tiếp theo khi giao dịch lỗi chưa được xử lý...  

- Tính bảo mật: Dịch vụ ngân hàng điện tử phải luôn đối diện 

các hình thức lừa đảo trực tuyến khác nhằm đánh cắp thông tin cá 

nhân truy cập tài khoản và "rút ruột" chủ thẻ.  

- Dịch vụ InternetBanking: Mã xác thực khó nhận biết nên gây 

khó khăn trong việc đăng nhập vào user để sử dụng dịch vụ. Việc 

đăng nhập và sử dụng dịch vụ trên thiết bị di động thường xuyên bị 

lỗi. 

- Công tác khuyến mãi đối với chi nhánh và giao dịch viên 

không tạo được động lực cho các giao dịch viên và chi nhánh ở khu 

vực nông thôn.  

- Công tác kiểm soát một số dịch vụ ngân hàng điện tử còn 

chưa chặt chẽ.  

- Năng lực tài chính: Năng lực tài chính của Agribank Bắc Đắk 

Lắk là còn hạn chế. Vì vậy ngân sách cho hoạt động Marketing còn 

hạn chế. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH 

VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI AGRIBANK BẮC ĐẮK LẮK 

 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI AGRIBANK 

BẮC ĐẮK LẮK 

3.2.1. Định hƣớng, mục tiêu tổng quát của Agribank 

3.2.2. Định hƣớng hoạt động kinh doanh của Agribank Bắc 

Đắk Lắk 

3.2. TIỀN ĐỀ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI 

AGRBANK BẮC ĐẮK LẮK  

3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING 

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ  TẠI AGRIBANK BẮC 

ĐẮK LẮK 

3.3.1. Phân tích môi trƣờng Marketing, phân đoạn thị 

trƣờng, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu và định vị sản phẩm trên 

thị trƣờng mục tiêu  

Môi trường Marketing là nhân tố có tác động mạnh mẽ lên 

hoạt động kinh doanh của đơn vị. Vì vậy, Agribank Bắc Đắk Lắk cần 

bố trí cán bộ làm Marketing. Thực hiện nghiên cứu thị trường, nắm 

bắt nhu cầu của khách hàng về sản phẩm dịch vụ nhằm thỏa mãn 

khách hàng một cách tốt nhất.  

Việc phân tích môi trường Marketing là nền tảng để chi nhánh 

thực hiện phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu.  

3.3.2. Chính sách marketing tại Agribank Bắc Đắk Lắk 

a. Chính sách giá 

Phòng dịch vụ Marketing cần nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu thị 

trường. Trên cơ sở đó đề xuất với Agribank xây dựng chính sách giá 

cho từng đối tượng khách hàng cụ thể. 

b. Chính sách phân phối 

Cần nâng cao hiệu quả kênh phân phối tại quầy nhất là thông 

qua đội ngũ cán bộ tín dụng. Cần nâng cao ý thức của cán bộ tín dụng 
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về vai trò của mình trong việc phát triển sản phẩm dịch vụ. Mỗi cán 

bộ tín dụng phải là người đi đầu trong công tác phát triển dịch vụ. 

c. Chính sách xúc tiến khuếch trương 

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá dịch vụ ngân 

hàng điện tử . Gia tăng hiệu quả của các kênh quảng bá truyền thống 

như quảng bá thông qua báo, đài, đội ngũ cán bộ CNV, tờ rơi tại 

quầy giao dịch, email, điện thoại... 

- Ngân hàng cần tăng cường truyền thông online như qua 

website, qua mạng xã hội facebook, zalo…  

- Tăng cường công tác đào tạo khách hàng. Từ đó giúp khách 

hàng hiểu về đặc điểm của dịch vụ, các tiện ích của các dịch vụ, đặc 

biệt là các tiện ích vượt trội khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, 

hướng dẫn khách hàng giúp khách hàng sử dụng thành thạo dịch vụ 

thông qua các thao tác đơn giản.  

- Tiếp tục củng cố tăng cường lòng tin cho khách hàng về tính 

an toàn, bảo mật giao dịch để khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ 

cũng như gia tăng giá trị cho khách hàng.  

- Tổ chức hội nghị tri ân khách hàng nhằm kết hợp giới thiệu 

sản phẩm dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ ngân hàng điện tử 

nói riêng, cung cấp cho khách hàng những kiến thức cần thiết để sử 

dụng dịch vụ hiệu quả.  

d. Chính sách đào tạo phát triển con người 

Kiện toàn lại đội ngũ nhân sự phòng dịch vụ về số lượng và 

chất lượng. Vì vậy, Agribank Bắc Đắk Lắk phải tăng cường hơn nữa 

các khóa đào tạo tập trung về chuyên môn dành riêng cho nhân viên 

phòng Dịch vụ&Marketing.  

Đào tạo những kỹ năng cần thiết khác cho nhân viên như kỹ 

năng giao tiếp khách hàng, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng đàm 

phán… để chất lượng phục vụ khách hàng được tốt hơn, chuyên 

nghiệp hơn.  

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức tại đơn vị 

nhất là về kỹ năng sư phạm. Có cơ chế khuyến khích cụ thể đối với 
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lực lượng này. 

Đánh giá lại chất lượng nguồn nhân lực, từ đó công tác đào tạo 

đúng đối tượng. 

Xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi để giao dịch viên nghiên 

cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.  

Tổ chức các chương trình giao lưu học tập kinh nghiệm với 

đơn vị bạn trong hệ thống Agribank. 

Xây dựng phòng đào tạo ảo, trang bị đầy đủ máy móc thiết bị 

để công tác đào tạo lý thuyết đi đôi với thực hành, nâng cao hiệu quả 

đào tạo. 

e. Chính sách về quy trình 

Thường xuyên rà soát lại quy trình dịch vụ ngân hàng điện tử 

nhằm phát hiện lỗ hổng trong quy trình, kiến nghị với Agribank 

nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.  

Rà soát xác định các bước công việc không cần thiết, đề xuất 

cải tiến nhằm rút ngắn thời gian phục vụ khách hàng, nâng cao chất 

lượng phục vụ khách hàng. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. 

f. Chính sách về bằng chứng vật chất 

Agribank Bắc Đắk Lắk cần chủ động rà soát lại hệ thống nhà 

làm việc, máy móc thiết bị để có kế hoạch sửa chữa, trang bị mới hệ 

thống cơ sở vật chất.  

3.3.3. Tổ chức thực hiện 

Agribank Bắc Đắk Lắk cần tổ chức hoạt động Marketing tại 

đơn vị, trong đó có dịch vụ ngân hàng điện tử.  

3.3.4. Kiểm tra giám sát 

Phòng Dịch vụ & Marketing cần thực hiện đánh giá hiệu quả 

hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử. Từ đó đánh giá hiệu quả công 

tác Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử. Phân giao cán bộ phụ trách, 

thường xuyên phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động marketing của 

chi nhánh; kiểm tra về tiến độ thực hiện nội dung so với kế hoạch. 
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3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ 

Đưa ra những biện pháp khuyến khích để người dân sử dụng 

phương tiện thanh toán phi tiền mặt, chẳng hạn như có thể miễn thuế, 

phí. Đồng thời, có chế tài bắt buộc áp dụng thanh toán phi tiền mặt 

tại một số nơi như bệnh viện hay một số cơ sở mà chính quyền quản 

lý, các trạm BOT… 

Cơ quan quản lý Nhà nước cần xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống văn bản pháp luật.           

3.4.2 Kiến nghị với Trụ sở chính Agribank 

Agribank cần tăng cường công tác nghiên cứu thị trường theo 

từng vùng miền, nắm bắt nhu cầu khách hàng.  

Cân nhắc triển khai một số dịch vụ như dịch vụ Agribank 

Bankplus, Agribank Mplus. Nếu tiếp tục triển khai, chi nhánh cần 

xem xét lại việc xây dựng quy trình đăng ký dịch vụ phải thông qua 

kiểm soát để hạn chế rủi ro.  

Dịch vụ Internet Banking: Mã xác thực khó nhận biết nên gây 

khó khăn trong việc đăng nhập vào user để sử dụng dịch vụ. Xem xét 

xây dựng lại mã xác thực tại website https://ibank.agribank.com.vn 

nhằm tạo tiện lợi cho việc đăng nhập sử dụng dịch vụ của khách 

hàng. 

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm đăng nhập vào các ứng dụng 

của dịch vụ ngân hàng điện tử để tự chủ trong giao dịch, không bị 

phụ thuộc vào các đối tác. 

Xây dựng chính sách khuyến mãi có xét tới quy mô chi nhánh 

đối với việc khuyến khích phát triển dịch vụ dành cho giao dịch viên 

và chi nhánh. 

Quy trình đăng ký dịch vụ: Xem xét việc triển khai đăng ký 

dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng tổ chức tại bất kỳ điểm 

giao dịch nào của Agribank. Bên cạnh đó, xem xét hỗ trợ khách hàng 

đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử  qua thư hoặc đăng ký trực tuyến.  

Thường xuyên khuyến cáo khách hàng về các gian lận nhằm 

https://ibank.agribank.com.vn/
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nâng cao cảnh giác cho khách hàng. Đồng thời, định kỳ cần bắt buộc 

khách hàng thay đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống và có 

email/tin nhắn cho khách hàng nhắc nhở khách. Bên cạnh đó, ngân 

hàng cần đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi 

cho khách hàng sử dụng dịch vụ.  

Ngân hàng cần chủ động đầu tư phát triển hạ tầng hệ thống 

mạng, nâng cấp mở rộng đường truyền với băng thông rộng, dung 

lượng lớn, tốc độ cao.  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

 

KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay 

gắt thì hoạt động Marketing nói chung và Marketing dịch vụ ngân 

hàng điện tử là hoạt động không thể thiếu trong quá trình kinh doanh 

ngân hàng. 

Nghiên cứu các giải pháp Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử 

tại Agribank Bắc Đắk Lắk, luận văn đã giải quyết được một số vấn 

đề cơ bản sau: 

- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về marketing dịch vụ 

ngân hàng và Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử. 

- Khái quát về Agribank Bắc Đắk Lắk, hoạt động Marketing 

dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Bắc Đắk Lắk. Qua đó nêu lên 

những mặt chi nhánh đã đạt được, những điểm còn hạn chế trong 

hoạt động Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank Bắc 

Đắk Lắk. 

- Từ thực tế hoạt động Marketing dịch vụ ngân hàng điện tử 

tại Agribank Bắc Đắk Lắk, thông qua những vấn đề đã đạt được, 

những điểm còn hạn chế, đề xuất các giải pháp Marketing dịch vụ 

ngân hàng điện tử tại Agribank Bắc Đắk Lắk trong bối cảnh hoạt 

động kinh doanh và mục tiêu mà chi nhánh đề ra. 

 


