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4. Một số kiến nghị 

Từ thực trạng nêu trên có thể nhận thấy, thẻ thông minh đang được các cơ 

quan nhà nước và các tỉnh, thành, địa phương thí điểm và lên đề án ứng dụng rộng 

rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ hoạt động dân sinh cho đến bảo vệ an toàn 

an ninh quốc gia. Việc ứng dụng rộng rãi thẻ thông minh tại Việt Nam thời gian 

qua và trong thời gian tới không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, quốc 

phòng an ninh thời kỳ hội nhập sâu rộng nền kinh tế mà còn là xu thế công nghệ 

tất yếu của thời đại và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Tuy nhiên, 

để hoạt động ứng dụng thẻ thông minh được nhân rộng và phát triển, cần có những 

giải pháp đồng bộ. Sau đây tác giả đề xuất một số kiến nghị như sau: 

4.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước 

- Cần có chính sách khuyến khích và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân 

trong việc sử dụng thẻ thông minh trong tiêu dùng như ưu đãi thuế cho doanh 

nghiệp, ưu đãi phí cho người tiêu dùng. 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về TMĐT và thanh toán điện tử. 

- Khuyến khích các ngân hàng, doanh nghiệp, các tổ chức thí điểm và tiến 

hành triển khai rộng rãi sử dụng thẻ thông minh trong giao dịch. 

- Khuyến khích người tiêu dùng đẩy mạnh sử dụng thẻ thông minh trong các 

hoạt động dân sinh như thanh toán các loại hóa đơn điện, nước, truyền hình cáp, 

cước viễn thông, thanh toán học phí tại các trường học, thanh toán phí giao thông, 

khám chữa bệnh… 

- Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ và mạng viễn thông, các thiết bị 

đầu cuối phục vụ cho ứng dụng thẻ thông minh.  

4.2. Đối với ngân hàng 

- Tích hợp các giải pháp và công nghệ chuẩn mực với tiêu chuẩn thế giới như 

các cổng thanh toán quốc tế, các giải pháp thanh toán trong các hoạt động thanh 

toán của ngân hàng với các cổng thanh toán. 

- Chủ động áp dụng và kết nối với các công nghệ, nền tảng, giải pháp thanh 

toán đang là xu hướng phát triển trên thế giới và cả những xu hướng sẽ bùng nổ 

trong tương lai nhằm đi tắt đón đầu, ví dụ như nền tảng ứng dụng của Apple Pay, 

Samsung Pay, Google Pay… 
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- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chấp nhận thanh toán thẻ, thanh toán 

điện tử, thanh toán thẻ thông minh thông qua Internet Banking, Mobile Banking, 

App Banking, các ứng dụng, thanh toán khác của các nhà phát triển giải pháp 

thanh toán thẻ thông minh. 

- Kết hợp với các nhà sản xuất thiết bị phần cứng như điện thoại, tích hợp 

các phần mềm thanh toán thẻ thông minh trọng điểm hoặc thí điểm vào hệ sinh 

thái phần mềm ngay từ lúc sản xuất, lúc cài đặt thiết bị khi mới sử dụng.  

- Tập trung đầu tư phát triển mạnh các giải pháp thanh toán qua thẻ thông 

minh, thanh toán qua Internet, thanh toán qua thiết bị di động. Đó là các giải pháp 

thanh toán liên kết và khấu trừ qua mạng viễn thông; thanh toán bằng ứng dụng 

cài trên điện thoại của các ngân hàng. 

- Phối kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa ra các chính 

sách ưu tiên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng thẻ thông minh. 

4.3. Đối với các nhà cung cấp giải pháp thẻ thông minh 

- Cần tích cực chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ để vận hành hệ thống 

thanh toán thẻ thông minh một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, cần chủ động nâng 

cao và cập nhật thay đổi về công nghệ để có thể cung cấp những giải pháp thanh 

toán thẻ thông minh phù hợp với thị trường trong và ngoài nước. 

- Có các chiến lược và giải pháp truyền thông để kích thích người tiêu dùng 

sử dụng thẻ thông minh như khuyến mãi, ưu đãi về phí giao dịch và phí đăng ký. 

- Kết hợp với các cơ quan chức năng, các ngân hàng và các mạng viễn thông 

trong việc xây dựng và thiết kế phần mềm thanh toán thẻ thông minh sao cho dễ 

dàng thay đổi và tích hợp nhất. 

 

 

4.4. Đối với người sử dụng 

- Cần chủ động và tích cực trong việc ứng dụng các công cụ thanh toán không 

dùng tiền mặt trong đó có thẻ thông minh mà không chờ vào sự hỗ trợ từ các cơ 

quan quản lý nhà nước hoặc các ngân hàng và các nhà cung cấp giải pháp thanh 

toán thẻ thông minh. 
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- Tuyên truyền và chia sẻ cho người thân, bạn bè về lợi ích trong việc ứng 

dụng thẻ thông minh trong hoạt động giao dịch và thanh toán để có thể tiến đến 

xây dựng cộng đồng sử dụng thẻ thông minh trong tương lai. 

Kết luận: 

Thẻ thông minh với nhiều ưu thế nổi trội về tính bảo mật, lưu trữ và xử lý 

thông tin hơn các loại thẻ thông thường khác đang được ứng dụng rộng rãi trên 

thế giới, đặc biệt là tại các nước phát triển. Tại Việt Nam, sử dụng thẻ thông minh 

đang được các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp quan tâm đầu tư và 

đó cũng là xu thể thanh toán điện tử tất yếu được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. 

Tuy nhiên, để đẩy mạnh phát triển loại hình thanh toán ưu việt này, cần có sự 

tham gia phối hợp chủ động và tích cực giữa các cơ quan quản lý, các tổ chức, 

doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

 

mailto:info@hawking.edu.vn

