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I. CƠ HỘI – THÁCH THỨC

Thanh toán không dùng tiền mặt từ lâu đã là chủ trương lớn của Đảng, Chính Phủ. Từ năm 2007
đến nay, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản làm cơ sở pháp lý hỗ trợ cho sự phát triển của hoạt
động thanh toán không dùng tiền mặt

STT Ngày Nội dung

1 22/11/2012
Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó quy định cho đối
tượng cung cấp dịch vụ Trung gian thanh toán.

2 27/12/2011
Quyết định số 2453/QĐ-TTg về việc Phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng
tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2010 -2015 trong đó nêu rõ một loạt các giải pháp nhằm
nâng tỷ lệ tiếp cận với dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam lên mức 40%.

3 2009
Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 cũng quy định các tội danh cụ thể liên quan đến công
nghệ cao, tạo điều kiện cho việc đấu tranh phòng chống tội phạm trong thanh toán.

4 15/05/2007

Quyết định 20/2007/QĐ-NHNN ban hành Quy chế về phát hành, sử dụng, thanh toán và cung cấp
dịch vụ hỗ trợ thẻ ngân hàng cộng với những sửa đổi bổ sung về lĩnh vực thanh toán trong Luật
NHNN; và Luật các TCTD năm 2010 đã và đang từng bước xác lập và hoàn thiện hành lang pháp lý
cho các dịch vụ ngân hàng hiện đại.

5 8/03/2007
Nghị định 35/2007/NĐ-CPP quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; Chỉ thị
20/2007/CT-TTg, Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng
hưởng lương từ NSNN.
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I. CƠ HỘI – THÁCH THỨC

Biểu 2: Các lý do người dùng từ chối sử dụng dịch vụ thanh toán di động

Biểu 1: Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Nguồn: Báo
cáo chỉ số
thương mại
điện tử 2012
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I. CƠ HỘI – THÁCH THỨC

Mặc dù nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (trong
đó có các phương thức thanh toán qua di động. Tuy nhiên các Ngân hàng còn gặp nhiều rào cản, thách
thức:

Giáo
dục

khách
hàng

Cung ứng
dịch vụ

 Phải cung ứng một dịch vụ thanh toán vừa đảm bảo an toàn, vừa thuận tiện dễ tiếp cận và sử dụng
đối với đại đa số người tiêu dùng là bài toán, thách thức lớn đối với tất cả các NH, trong đó có MB

Thuận
tiện

An toàn
bảo mật



7

II. GIẢI PHÁP SẢN PHẨM CỦA MB

Sản phẩm
thuận tiện, dễ

tiếp cận

Bảo đảm an
toàn

• Không cần sử dụng 3G (tiết kiệm chi phí)
• Chỉ cần đổi sim
• Phù hợp với mọi loại điện thoại từ thấp cấp đến

cao cấp
• Chỉ cần có sóng di động

Gói dịch vụ BankPlus

• Công nghệ sim toolkit khó có khả năng gian
lận, giả mạo sim;

• Khóa để mã hóa thông tin được cá thể hóa trên
sim (dử dụng 3DES);

• Đảm bảo mọi cơ chế xác thực, bảo mật, lưu trữ
dữ liệu, dự phòng thảm họa theo quy định của
NHNN về đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch
trên kênh điện tử.

• Được NHNN chấp thuận thí điểm tại công văn
số 8876/NHNN-TT ngày 11/11/2009 v/v chấp
thuận NHTMCP Quân đội triển khai dịch vụ
Mobile Banking
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Các dấu mốc triển khai BankPlus

5/2009 MB bắt tay
xây dựng sản phẩm
BankPlus đầu tiên

3/2011 Chính thức
triển khai BankPlus trên
toàn hệ thống MB - VT

2013 Phát triển thêm
nhiều tiện ích

• Thanh toán cước điện thoại
trả trước/ trả sau

• Thanh toán hóa đơn điện
• Tiết kiệm số
• Nhận kiều hối qua Mobile
• Chuyển tiền trong/ ngoài hệ

thống..

II. GIẢI PHÁP SẢN PHẨM CỦA MB
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Hai mô hình điển hình

M - Pesa Smart Money

Cùng sử dụng công nghệ Sim Toolkit

- Cung cấp bởi Safaricom Kenya - Cung cấp bởi Smart Communication

- 17 triệu user/43 triệu dân - 50 triệu user/ 92 triệu dân

- Lợi nhuận 7 triệu USD/tháng - Doanh thu 41 triệu USD/tháng

- Tiện ích: Chuyển/ rút tiền qua di động sử
dụng giấy tờ tùy thân

- Chuyển tiền qua di động; nhận kiều hối,
sử dụng công nghệ SMS

II. GIẢI PHÁP SẢN PHẨM CỦA MB
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Bảng: Tốc độ tăng trưởng dịch vụ BankPlus qua các năm

 Tốc độ tăng trưởng đều đặn qua các năm.
 Tỷ trọng giao dịch chuyển tiền mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số lượng giao dịch nhưng lại

chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị giao dịch cho thấy sản phẩm BankPlus là phù hợp với
giao dịch chuyển tiền thanh toán

III. THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC – VỀ TĂNG TRƯỞNG

Loại dịch vụ 2011 2012 2013

Số lượng giao dịch (giao dịch) 329,200 2,286,877 3,166,900

Doanh số giao dịch (Tỉ VND) 182 1,212 1,800

Tỷ lệ giao dịch thanh toán/ tổng
số giao dịch

72.9% 78.2% 77.6%

Tỷ lệ giao dịch chuyển tiền/ tổng
số giao dịch

27.1% 21.8% 22.2%

Giá trị giao dịch thanh toán/
tổng giá trị giao dịch

16.7% 15.0% 12.2%

Giá trị giao dịch chuyển tiền/
tổng giá trị giao dịch

83.3% 85.0% 87.8%
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Ứng dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến, phù hợp
với xu thế chung, bảo đảm an toàn ở mức cao nhất

Không có lỗi kỹ thuật nghiêm trọng

Chưa phát sinh lỗi về bảo mật

Chưa phát sinh tổn thất do lỗi hệ thống

Chưa bị phá hủy ro virus

III. THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC – VỀ BẢO MẬT
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1 Đa dạng hóa loại hình hóa đơn được thanh toán: điện,
nước, truyền hình, bảo hiểm, giải trí...

2 Thanh toán tại điểm lẻ, điểm chấp nhận thanh
toán..

3 Thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh
toán, website thương mại điện tử,...

4 Các dịch vụ tiền mặt; nâng cấp các hình
thức xác thực như chữ ký số, sinh trắc học...

IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


