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Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành phương thức thanh toán chủ 

đạo của người dân tại các nước phát triển. Theo Nilson, thanh toán thẻ toàn cầu 

đã tạo ra 227,08 tỷ giao dịch mua bán tại các địa điểm mua hàng trong năm 2015, 

tăng khoảng 16,1% so với năm 2014. 

 

Nguồn: The Nilson report, 2016. 

Các giao dịch mua bán được tiến hành giữa người tiêu dùng và các loại thẻ ghi 

nợ, thẻ tín dụng hay thẻ trả trước của các chương trình thẻ thanh toán quốc tế lớn như: 

Visa chiếm 55,5% thị phần tổng lượng giao dịch thẻ trên toàn thế giới; thẻ ghi nợ Visa 

tiếp tục dẫn đầu thị phần giao dịch thẻ quốc tế với 33,5% và tiếp đến với loại thẻ tín 

dụng Visa ở mức 20%. Thị phần còn lại là thẻ thanh toán Mastercard chiếm khoảng 

13,1%; thẻ ghi nợ UnionPay 6%, American Express với 3,2%, JCB với 1,2% và cuối 

cùng là thẻ Diners Club/Discover chiếm khoảng 0,98%. 

Năm 2015, số lượng thẻ tín dụng, ghi nợ và thẻ trả trước được phát hành và 

lưu thông đạt tới 10,25 tỷ thẻ, con số này đã tăng 8,2% so với năm 2014. Hơn 1/2 

thẻ thanh toán đang được phát hành trên toàn cầu là thẻ UnionPay. Thị phần thẻ 

lưu thông trong thanh toán quốc tế lớn như sau: UnionPay (53%), Visa (28,9%), 

MasterCard (15,3%), American Express (1,1%), JCB (0,9%) và cuối cùng là 

Diners Club/Discover (0,5%). 

Tại Việt Nam, thị trường thẻ ngân hàng được hình thành từ những năm 90 

của thế kỷ trước. Tuy nhiên, phải sau năm 2002, sau sự kiện Vietcombank triển 

khai hệ thống giao dịch ATM dựa trên nền tảng kết nối trực tuyến toàn hệ thống 
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và thẻ ghi nợ nội địa lần đầu tiên được phát hành tại Việt Nam thì thị trường thẻ 

ở Việt Nam mới có những bước phát triển đáng kể. 

Cùng với đó, hành lang pháp lý, khuyến khích phát triển thị trường thẻ và việc 

sử dụng thẻ cũng không ngừng được hoàn thiện. Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết 

định số 2453/QĐ-TTg, ngày 27/12/2011 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thanh toán 

không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015”. Theo đó, Đề án chỉ rõ 

mục tiêu cần phải đạt được đến cuối năm 2015 là tỷ lệ tiền mặt trong tổng phương 

tiện thanh toán dưới 11%; nâng tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng lên 35 - 

40%; triển khai 250.000 điểm giao dịch với số lượng trên 200 triệu giao dịch/năm. 

Tiếp đó là Nghị định 101/2012/NĐ-CP, ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng 

tiền mặt. Ngày 28/12/2012, NHNN cũng đã ban hành Thông tư số 35/2012/TT-

NHNN quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa, trong đó quy định nguyên tắc 

thu phí, biểu khung phí theo lộ trình, tổ chức phát hành thẻ không được thu thêm 

phí ngoài biểu khung phí dịch vụ thẻ đã ban hành, đơn vị chấp nhận thẻ không được 

thu phí giao dịch POS đối với chủ thẻ, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ 

thể liên quan. Thực hiện song hành đồng bộ với Thông tư 35 là Thông tư số 

36/2012/TT-NHNN, ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và 

đảm bảo an toàn hoạt động của máy ATM, qua đó tăng cường nghĩa vụ và trách 

nhiệm đảm bảo chất lượng, hiệu quả sử dụng ATM. 

Bài viết này sẽ đưa ra bức tranh chung về thị trường thanh toán thẻ giai đoạn 

2011 - 2015, đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế nguyên nhân và 

đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thị trường thanh toán thẻ tại Việt Nam thời 

gian tới. 

1. Những kết quả đạt được 

Thứ nhất, theo đánh giá của Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam (VBCA), đến nay 

thị trường thẻ Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận và đồng đều 

về tất cả các mặt hoạt động như phát hành, thanh toán, sử dụng thẻ và phát triển 

mạng lưới. 

- Tính đến 31/12/2015, toàn thị trường có 40/51 ngân hàng phát hành thẻ nội 

địa, với số lượng thẻ đạt hơn 81,85 triệu thẻ, trong đó chủ yếu là thẻ ghi nợ. Đối 

với thẻ trả trước nội địa, có 14/51 ngân hàng phát hành loại thẻ này với tổng số 

thẻ phát hành đạt hơn 2 triệu thẻ. Thẻ tín dụng nội địa có 8/51 ngân hàng phát 

hành với hơn 256.000 thẻ trên toàn thị trường. Về thẻ quốc tế, có 40/51 ngân hàng 

phát hành. Tổng số thẻ quốc tế tích lũy toàn thị trường đến 31/12/2015 đạt trên 
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9,24 triệu thẻ, tăng 16,23% so với năm 2014, trong đó nhóm ngân hàng nước 

ngoài phát hành hơn 645.000 thẻ. 

- Cùng với sự gia tăng số lượng thẻ là doanh số sử dụng và doanh số thanh 

toán thẻ cũng tăng trưởng không ngừng. Nếu năm 2011, doanh số sử dụng đạt hơn 

724.000 tỉ đồng và doanh số thanh toán hơn 895.000 tỉ đồng thì đến năm 2015, 

các con số này lần lượt là hơn 1.637.000 tỉ đồng và hơn 1.685.000 tỉ đồng, tăng 

trưởng lần lượt là 126% và 88%. 

- Kênh giao dịch tự động ATM tăng trưởng nhẹ do các ngân hàng chuyển 

hướng tập trung phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ POS. Đến 31/12/2015, 

toàn thị trường đã có 16.573 máy ATM và 217.470 máy POS, mức tăng trưởng 

lần lượt là 23% và 181% so với năm 2011. 

- Theo Báo cáo của Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, năm 2014 doanh số 

giao dịch thanh toán qua thẻ của ngân hàng Vietcombank dẫn đầu, chiếm thị phần 

khoảng gần 22%, tiếp theo sau là Vietinbank khoảng 21%, các ngân hàng nhỏ lẻ 

khác đang chiếm khoảng 26,1% giá trị giao dịch và 32,55% số lượng thẻ. Nếu 

tính cả ngân hàng nước ngoài, ngân hàng HSBC Việt Nam đang dẫn đầu thị trường 

thẻ trong 5 năm qua. 

Thứ hai, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, thị trường thanh toán thẻ 

và tiền điện tử đã phát triển rất mạnh, góp phần đẩy mạnh việc thanh toán không 

dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh 

việc phát triển số lượng thẻ, chất lượng dịch vụ cũng đang ngày càng được hoàn 

thiện, phần lớn đều đã liên kết với các tổ chức, như: trường học, hãng taxi, hãng 

hàng không, siêu thị… trong thanh toán.  

Thứ ba, các sản phẩm thẻ tín dụng cũng ngày càng được đa dạng hóa. Hầu hết 

các thương hiệu quốc tế như American Express, Visa, MasterCard, JCB, Diners 

Club, Discover và UnionPay đều đã có mặt tại Việt Nam. Ngoài các loại thẻ tín dụng 

thông thường, các ngân hàng còn đẩy mạnh phát hành các loại thẻ đồng thương hiệu 

(co-branded card) liên kết giữa ngân hàng và các doanh nghiệp bán lẻ, hàng không, 

trường học, câu lạc bộ… Hiện tại, đã có khoảng hơn 60 sản phẩm thẻ loại này đang 

có mặt trên thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam. Có thể kể đến một số sản phẩm như 

Vietnam Airlines-Techcombank Visa; Vietnam Airlines-VP Bank Platinum 

MasterCard; Bac A Bank-TH True Mart; BIDV-Lingo Card… 
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Nguồn: Báo tiếp thị Thế giới, 25/12/2015. 

Thứ tư, song song với việc gia tăng số lượng thẻ và nâng cao chất lượng dịch 

vụ thẻ, các ngân hàng cũng rất chú trọng đến việc liên kết với các đối tác để cùng 

đẩy mạnh các loại hình, dịch vụ thanh toán qua thẻ với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành 

cho chủ thẻ. Qua đó, khách hàng dần hình thành thói quen sử dụng thẻ để thanh 

toán nhờ những tiện ích vượt trội mà thanh toán thẻ mang lại như nhanh chóng, 

tiện dụng, an toàn và tiết kiệm.  

Thứ năm, độ an toàn, bảo mật của thẻ thanh toán ngày càng được cải tiến, 

như ứng dụng công nghệ Chip trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ, hay 

phát hành và chấp nhận thanh toán thẻ Chip chuẩn EMV. 

Thứ sáu, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường thẻ đã đem lại nhiều lợi ích, 

thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt và bước đầu thay đổi thói quen cũng 

như nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng phương tiện thanh 

toán phổ biến, không phải mới mẻ ở nhiều nước phát triển đã từ lâu.  

Thứ bảy, dịch vụ thẻ phát triển đã giúp các ngân hàng có thêm một kênh huy 

động vốn đầu tư để cho vay và phát triển thêm các dịch vụ giá trị gia tăng với 

nhiều lợi ích khác nhau phục vụ khách hàng. Thanh toán bằng thẻ còn giảm chi 

phí so với thanh toán bằng tiền mặt, đặc biệt là lo ngại về tiền giả, nhầm lẫn. 
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