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2. Những tồn tại và hạn chế 

Thứ nhất, việc phát triển thẻ tín dụng những năm vừa qua chủ yếu thiên về 

số lượng chưa đi kèm với sự thay đổi căn bản về chất lượng cũng như tăng cường 

giao dịch của chủ thẻ sau khi thẻ được phát hành. Điều này thể hiện ở chỗ, mặc 

dù số lượng thẻ đã tăng khoảng trên 30 lần từ năm 2010 đến 2015 (31 triệu thẻ 

năm 2010 tăng lên đạt khoảng gần 100 triệu thẻ năm 2015), tuy nhiên, số lượng 

thẻ hoạt động thực tế chỉ vào khoảng gần 70 triệu thẻ. Khoảng cách thị trường là 

rất lớn khi chỉ có khoảng trên 20 triệu người có Tài khoản ngân hàng (chỉ chiếm 

khoảng trên 20% dân số Việt Nam), tương đương khoảng 30% số người trưởng 

thành của Việt Nam có tài khoản ngân hàng - mức này thấp hơn rất nhiều so với 

bình quân thế giới là 62%. Như vậy, có thể thấy vấn đề hạn chế là mỗi một tài 

khoản cá nhân có tới 4 - 5 thẻ. 

Thứ hai, chi phí phát hành thẻ ở Việt Nam quá cao. Theo báo cáo của Ngân 

hàng Nhà nước thì chi phí bình quân phát hành 01 thẻ vào khoảng 5 USD, (Tuy 

nhiên, theo đánh giá thực tế thì con số này là vào khoảng gần 10 USD) trong khi 

đó chi phí phát hành thẻ bình quân trên thế giới khoảng 1 USD/01 thẻ. 

Thứ ba, từ những năm đầu phát triển thị trường, 100% thẻ ngân hàng đều là 

thẻ nội địa (thẻ ATM). Đến nay, tỷ lệ thẻ nội địa có sự sụt giảm, nhưng vẫn chiếm 

hơn 91% trong cơ cấu các loại thẻ. Điều này chứng tỏ, khoảng thời gian qua, các 

ngân hàng chỉ chạy theo số lượng thẻ nội địa.  

Thứ tư, doanh thu thanh toán thẻ chủ yếu vẫn là rút tiền từ các cây ATM, 

chiếm 85%, chỉ có 15% là doanh thu từ giao dịch thanh toán và các giao dịch phát 

sinh từ các điểm chấp nhận thanh toán thẻ. Đây là một nghịch lý, bởi phát hành 

thẻ phải song hành phát triển hạ tầng thanh toán rộng khắp, chứ không phải là 

cuộc đua gia tăng thị phần thẻ và thực hiện mục đích rút tiền mặt. 

Thứ năm, tỷ lệ thẻ hoạt động của các ngân hàng chỉ rơi vào khoảng từ 60 - 

70%, tùy từng ngân hàng và từng loại thẻ. Mặt khác, việc phát hành “ồ ạt” thẻ tín 

dụng của các ngân hàng trong thời gian vừa qua cũng tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu tăng 

cao khi mà các điều kiện đảm bảo an toàn đã bị nới lỏng quá mức.  

Thứ sáu, tổng mức dư nợ cho vay qua thẻ mới chỉ chiếm một tỷ trọng rất 

nhỏ trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của các ngân hàng. Ngoài ra, sử dụng 

thanh toán qua thẻ ở các đối tượng là doanh nghiệp còn hạn chế. 
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3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

Thứ nhất, thói quen sử dụng tiền mặt của người Việt Nam vẫn còn nặng nề, 

đặc biệt là khu vực nông thôn. Người dân thường thích chi tiêu bằng tiền mặt hơn 

là sử dụng một công cụ bị cho là “cao siêu” khó dùng. 

Thứ hai, hệ thống máy ATM tuy phát triển nhanh, nhưng phân bố lại chưa 

đều. Số lượng máy tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị, nơi phát triển dịch vụ 

thanh toán, trong khi ở khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế. Một phần 

nguyên nhân cũng do người dân khu vực này chủ yếu có thu nhập thấp, nên họ 

thích lưu trữ tiền mặt hơn là sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Sự phân bố chưa đều 

còn ở chỗ, có nơi nhu cầu lớn, thì chỉ đặt một máy, có nơi nhu cầu ít hơn, lại đặt 

2 hay nhiều máy hơn tại cùng một vị trí (chủ yếu ở thành phố lớn). Điều này đã 

gây nhiều bất tiện cho người sử dụng, nhất là trong thời kỳ cao điểm, như: thời 

điểm trả lương, mua sắm Tết… 

Thứ ba, trong khi mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay đang có xu 

hướng giảm dần thì lãi suất cho vay qua thẻ vẫn được áp dụng ở mức rất cao, cộng 

thêm các khoản phí phải trả như phí thường niên, phí in bản sao kê, phí chậm 

thanh toán, phí rút tiền mặt tại ATM, phí chuyển đổi ngoại tệ… có thể dễ thấy 

được chi phí sử dụng thẻ tín dụng của chủ thẻ là rất lớn. Ngoài ra, đối với các 

điểm chấp nhận thẻ, hiện tại, các điểm này đang phải trả phí dịch vụ thanh toán 

theo quy định cho ngân hàng khoảng 2% để phục vụ vào các khoản đầu tư máy 

POS và trả phí 1% cho tổ chức thẻ quốc tế. Với mức phí cao như vậy, trên thực tế 

đã có nhiều trường hợp đơn vị chấp nhận thẻ đã không nhận thanh toán bằng thẻ 

tín dụng hoặc chuyển mức phí này sang cho chủ thẻ. 

Thứ tư, cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán phân bố chưa đồng đều, hệ thống 

máy ATM và POS ở Việt Nam lại được lắp đặt chủ yếu ở khu vực thành phố, và 

tập trung chủ yếu ở các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn… Hệ 

thống chấp nhận thẻ còn hạn chế, gây khó khăn cho chủ thẻ khi sử dụng hằng 

ngày. Hệ thống máy chấp nhập thẻ tín dụng (POS) của Việt Nam, hiện đang ở 

mức thấp nhất thế giới. Số lượng thẻ phát hành tại Việt Nam đang tăng nhanh hơn 

số điểm chấp nhận thanh toán. Toàn thị trường có khoảng trên 17.000 mát ATM 

và khoảng gần 200.000 máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS). Mật độ này cho 

thấy, mỗi máy 01 máy POS tương đương với khoảng 1.000 dân (1.000 chủ thẻ 

ngân hàng). Đây là mức rất thấp so với các nước trong khu vực như: Thái Lan là 

5 máy POS/1.000 dân và Malaysia là 8 máy POS/1.000 dân.  
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Thứ năm, mặc dù các cơ quan chức năng, cũng như các NHTM đã có nhiều 

nỗ lực để thúc đẩy việc sử dụng thẻ thanh toán, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại do 

cả yếu tố khách quan và chủ quan. Giá các sản phẩm - dịch vụ ngân hàng chịu ảnh 

hưởng lớn bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô và nhiều chính sách liên quan, trong đó 

đáng kể là chính sách tiền tệ của NHNN. 

Thứ sáu, tính tổng hợp và khó xác định chi phí đối với từng sản phẩm - dịch 

vụ. Phần lớn, một dịch vụ ngân hàng bất kỳ đều được cấu thành bởi một tập hợp 

các dịch vụ khác nhau.Ngoài ra, tính vô hình, không thể lưu trữ, tính không thể 

tách rời trong quá trình cung cấp dịch vụ cũng đã làm công tác định giá không thể 

rạch ròi giữa từng dịch vụ ngân hàng. Do đó, giá của một sản phẩm - dịch vụ ngân 

hàng luôn là một cấu trúc gồm nhiều chi phí khác nhau. 

Thứ bảy, chúng ta vẫn chưa có chính sách hỗ trợ thuế giá trị gia tăng cho 

điểm bán hàng; hoặc giảm thuế cho phần doanh thu mà doanh nghiệp được giao 

dịch qua thẻ; giảm thuế nhập khẩu các thiết bị công nghệ thẻ như máy ATM, POS, 

máy sản xuất thẻ… đàm phán với các tổ chức phát hành thẻ quốc tế để có mức 

phí giao dịch phù hợp; phát triển các gói hỗ trợ tín dụng cho điểm bán hàng thông 

qua doanh số giao dịch qua thẻ tại ngân hàng… 

Thứ tám, việc thanh toán thẻ qua đơn vị chấp nhận thẻ còn thấp, tính liên 

kết giữa đơn vị bán hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán không cao và kém 

bền vững dẫn đến việc phát triển dịch vụ thanh toán thẻ qua POS nói chung là 

chậm và chưa tương ứng với yêu cầu đòi hỏi của một nền kinh tế có hệ thống 

thanh toán hướng dần tới phi tiền mặt. 

Cuối cùng, các chính sách hỗ trợ phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 

tuy đã có khá nhiều nhưng còn thiếu các chính sách mang tính đột phá để tạo một 

lực bẩy cho công cụ thanh toán thẻ và thanh toán điện tử phát triển mạnh mẽ hơn. 

Ngoài ra, do chưa có các quy định được luật hóa về việc yêu cầu kinh doanh dịch 

vụ đặc thù phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng như một số nước đã thực hiện 

nên các đơn vị kinh doanh hàng hóa dịch vụ, thậm chí ngay cả nhiều đơn vị kinh 

doanh bán lẻ lớn vẫn không sẵn sàng chấp nhận thanh toán thẻ mà lý do chính là 

tâm lý thích tiền mặt và có thể là một số thủ thuật để có lợi trong quá trình nộp 

thuế thu nhập trong hoạt động kinh doanh. 
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