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4. Một số đề xuất, kiến nghị 

Thứ nhất, quy định về các loại hình kinh doanh bắt buộc phải chấp nhận 

thanh toán qua ngân hàng ngay từ khi khởi sự kinh doanh nhằm minh bạch hóa 

các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và cũng là tạo cơ sở cho việc theo dõi và 

quản lý thuế sau này. 

Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước xem xét đề xuất với các cơ quan liên quan có 

hình thức hỗ trợ đơn giản thủ tục thanh toán hóa đơn thuế đối với các trường hợp 

chấp nhận thanh toán qua thẻ.  

Thứ ba, chuẩn hóa hoạt động thanh toán giữa ngân hàng với khách hàng và 

giữa ngân hàng với ngân hàng: đây là giải pháp nhằm tạo nền tảng cho việc ứng 

dụng cơ chế xử lý tự động các giao dịch thanh toán, tăng tốc độ xử lý giao dịch 

và qua đó giảm chi phí. 

Thứ tư, khuyến khích việc các ngân hàng phát hành thẻ quốc tế thực hiện 

hoạt động thanh toán bù các giao dịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam cần được 

xử lý qua các công ty chuyển mạch của Việt Nam (Banknet hoặc Smartlink) nhằm 

giảm chi phí giao dịch phải trả cho các tổ chức thẻ quốc tế, tăng nguồn thu cho 

các ngân hàng nội địa và đảm bảo lợi ích quốc gia. 

Thứ năm, tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại đặc biệt là các thiết bị thẻ 

và mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ. Đồng thời đầu tư, mở rộng liên kết, 

hợp tác trong thanh toán thẻ thông qua việc triển khai toàn diện hoạt động kết nối 

các hệ thống thẻ để khai thác, tận dụng tối đa nguồn lực đầu tư. 

Thứ sáu, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thẻ, gia tăng tiện ích và các ưu đãi 

đối với chủ thẻ, để tăng khả năng thu hút khách hàng và đáp ứng tốt các nhu cầu 

của khách hàng. Phát triển các sản phẩm thẻ thông minh, chuyển đổi dần từng 

bước từ công nghệ thẻ từ sang thẻ chip chuẩn EMV để đảm bảo an toàn hơn cho 

các giao dịch tại các đầu đọc thẻ, góp phần giảm chi phí và rủi ro trong phát triển 

hoạt động thẻ. 

Thứ bảy, không nên quá chú trọng vào việc gia tăng số lượng thẻ mà cần nỗ 

lực cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ; Tăng cường các hình thức chăm 

sóc khách hàng trong và sau khi sử dụng thẻ để gia tăng tỷ lệ thẻ hoạt động thường 

xuyên. 



 

THỊ TRƯỜNG THANH TOÁN THẺ VÀ 

TIỀN ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG 

VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 

TS. Lê Huy Khôi 

Viện Nghiên cứu Thương mại 

 
 

Thứ tám, gia tăng số lượng thẻ phát hành đi đôi với việc tăng cường quản trị 

rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ, đáp ứng được các điều kiện đảm bảo an 

toàn, cần từng bước điều chỉnh giảm lãi suất và các khoản phí để khuyến khích 

người tiêu dùng sử dụng thẻ. 

Thứ chín, mở rộng liên kết với các doanh nghiệp bán lẻ, trường học, các đơn 

vị đối tác… để gia tăng các ưu đãi và quyền lợi cho khách hàng trong quá trình 

sử dụng thẻ.  

Thứ mười, ngành ngân hàng cần chủ động và tăng cường phối hợp với Bộ 

Công an trong việc phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt 

động thanh toán; thiết lập các kênh trao đổi thông tin để kịp thời phối hợp, xử lý 

nhiều vụ việc gian lận, lừa đảo trong thanh toán thẻ, thanh toán điện tử, góp phần 

giảm bớt rủi ro trong thanh toán, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân có liên quan. 

Cuối cùng, các ngân hàng khẩn trương hoàn thành việc chuyển đổi mã tổ 

chức phát hành thẻ, nhằm mở rộng tích hợp các ứng dụng giá trị gia tăng cho thẻ 

thanh toán của các ngân hàng phát hành thẻ... 

 


