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ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO THANH TOÁN QUA 
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trong những năm gần đây, cùng với xu thế phát triển của công nghệ thông tin, viễn 
thông, hoạt động thanh toán tại Việt Nam nói chung và thanh toán không dùng tiền 
mặt nói riêng ngày càng đa dạng theo hướng an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí xã 
hội, hội nhập sâu rộng trong khu vực và thế giới. Thanh toán qua điện thoại di động 
đang trở thành một xu hướng, kênh thanh toán mới, có tốc độ phát triển nhanh, phát 
huy hiệu quả, nhất là tại các nước đang phát triển có tỷ lệ người dân tiếp cận với dịch 
vụ ngân hàng còn thấp.

1. Tình hình thanh toán qua điện thoại di động tại Việt Nam

Các phương tiện, dịch vụ thanh toán điện tử tại Việt Nam gần đây đang có xu hướng 
phát triển mạnh và đa dạng. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện và phát triển các 
phương thức thanh toán truyền thống như ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi,… các ngân 
hàng thương mại đã và đang chủ động tiếp cận, phát triển các phương tiện, dịch vụ 
thanh toán không dùng tiền mặt ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, gia tăng tiện tích 
và tiện lợi nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, như thẻ 
ngân hàng, thanh toán qua điện thoại di động, thanh toán qua Internet, … 

Xu hướng sử dụng điện thoại di động làm phương tiện giao dịch thanh toán trong 
những năm gần đây đã và đang hỗ trợ các ngân hàng mở rộng mạng lưới tiếp cận 
tới khách hàng, cho phép ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán đến những khu 
vực mà mạng lưới ngân hàng chưa bao phủ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, những 
nơi không có các điểm giao dịch ngân hàng và những đối tượng không được tiếp 
cận hoặc ít có điều kiện tiếp xúc các dịch vụ tài chính truyền thống, góp phần tăng 
cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính (Financial Inclusion) - một 
mục tiêu mà Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đang theo đuổi, nhằm giảm chênh 
lệnh giàu nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, bảo đảm mọi người dân, 
không phân biệt thành phần, điều kiện sống, khu vực địa lý đều có thể hưởng lợi từ 
các thành quả phát triển kinh tế, hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đến nay, tại Việt Nam đã có trên 41 ngân hàng thương mại triển khai cung ứng dịch 
vụ thanh toán qua điện thoại di động với số lượng, giá trị giao dịch tăng trưởng 
nhanh. Trong 9 tháng đầu năm 2017, số lượng giao dịch thanh toán qua điện thoại di 
động đạt trên 90 triệu giao dịch, với giá trị giao dịch đạt trên 423.000 tỷ đồng (tương 
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ứng đạt 93% và 139% so với năm 2016; đạt 153% và 316% so với năm 2015). Một số 
ngân hàng thương mại bước đầu triển khai có hiệu quả các dịch vụ thanh toán qua 
điện thoại di động để thanh toán tiền điện, tiền nước, cước phí điện thoại, viễn thông, 
truyền hình cáp, phí bảo hiểm và một số khoản thu khác. Đồng thời, Ngân hàng Nhà 
nước cũng đã xem xét, chấp thuận cho 25 tổ chức không phải là ngân hàng được 
thực hiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, trong đó có dịch vụ Ví điện tử 
thông qua kênh Internet và điện thoại di động nhằm phục vụ nhu cầu thanh toán 
các giao dịch thương mại điện tử và chuyển tiền nhỏ lẻ của người dân. Nắm bắt xu 
thế phát triển công nghệ thanh toán trên thế giới, một số ngân hàng và công ty công 
nghệ thông tin, viễn thông tại Việt Nam đã và đang nghiên cứu, hợp tác và đưa vào 
ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại vào hoạt động thanh toán trên thiết bị điện 
thoại di động, với việc áp dụng xác thực vân tay, nhận diện khuôn mặt, sinh trắc, sử 
dụng mã QR Code, Tokenization, thanh toán phi tiếp xúc, công nghệ mPOS,... mang 
lại tiện lợi và an toàn trong giao dịch thanh toán điện tử.

Để thúc đẩy phát triển thanh toán qua điện thoại di động, Ngân hàng Nhà nước đã 
thành lập Tiểu ban nghiên cứu thuộc Hội đồng Thanh toán và Công nghệ của ngành 
Ngân hàng để thực hiện nghiên cứu kinh nghiệm triển khai, áp dụng thiết lập chuẩn 
chung cho thanh toán QR Code tại một số quốc gia trên thế giới làm cơ sở đề xuất 
việc xây dựng chuẩn, quy định chung cho thanh toán QR Code tại Việt Nam. Ngân 
hàng Nhà nước cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính 
(Fintech) để tư vấn hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hệ sinh thái trong lĩnh vực Fintech, 
nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Fintech tại Việt Nam phát triển, phù hợp 
với chủ trương, định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 844/QĐ-TTg 
ngày 18/5/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025”.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo việc triển khai thí điểm phát triển một số 
hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (trong đó có thanh toán qua điện thoại 
di động) ở khu vực nông thôn tại Việt Nam nhằm mục tiêu mở rộng, thúc đẩy thanh 
toán không dùng tiền mặt trên địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo; tạo 
điều kiện cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức đối tác của ngân hàng 
thương mại phát huy lợi thế về công nghệ và mạng lưới, phát triển đa dạng và phong 
phú các dịch vụ thanh toán, mở rộng độ phủ của các dịch vụ thanh toán tới các khu 
vực chưa có sự hiện diện của ngân hàng thương mại trên địa bàn cả nước. Một số 
mô hình thanh toán đang được cho phép triển khai thí điểm có ứng dụng trên nền 
tảng mạng điện thoại di động như: mô hình dịch vụ chuyển tiền giá trị nhỏ của Ngân 
hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên cơ sở hợp tác sử dụng mạng 
lưới các đại lý viễn thông của Công ty Cổ phần Di động Trực tuyến (M_Service) ở khu 
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vực nông thôn; mô hình dịch vụ chuyển tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần 
Quân đội trên cơ sở hợp tác sử dụng mạng lưới của Tổng công ty Viễn thông Quân 
đội (Viettel) ở địa bàn nông thôn, miền núi, hải đảo. Các đơn vị được Ngân hàng Nhà 
nước chấp thuận thí điểm đã có sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức hợp tác để cung 
cấp dịch vụ có chất lượng ngay từ đầu, tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng dịch vụ 
và tăng cường tiếp cận với đối tượng khách hàng mới, đặc biệt ở khu vực trước đây 
còn khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ thanh toán và ngân hàng.

2. Cơ chế, chính sách phát triển thanh toán qua điện thoại di động tại Việt Nam

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã và đang tích cực xác 
lập, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm quản lý và thúc đẩy sự phát triển của các 
dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nói chung cũng như thanh toán qua điện 
thoại di động nói riêng. Nhiều văn bản hướng dẫn Luật, bao gồm Nghị định, Thông 
tư, Quyết định điều chỉnh hoạt động thanh toán điện tử nói chung và thanh toán qua 
điện thoại di động nói riêng đã được ban hành, cụ thể như: 

- Trên cơ sở Luật Giao dịch Điện tử số 51/2005/QH11, Ngân hàng Nhà nước đã trình 
Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt 
động ngân hàng, tạo hành lang pháp lý cơ bản cho các giao dịch điện tử nói chung 
và giao dịch qua điện thoại di động nói riêng.

- Trên cơ sở Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đã trình 
Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng 
tiền mặt (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 80/2016/NĐ-CP), trong đó có quy 
định về các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán; Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Thông tư số 39/2014/TT-NHNN 
hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 
số 20/2016/TT-NHNN và số 30/2016/TT-NHNN), tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức 
không phải ngân hàng kết hợp với ngân hàng cung ứng các dịch vụ trung gian thanh 
toán nói chung bao gồm cả dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành các quy định về: hoạt động 
thẻ ngân hàng (Thông tư số 19/2016/TT-NHNN); các nguyên tắc quản lý rủi ro trong 
hoạt động ngân hàng điện tử (Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN); đảm bảo an toàn, 
bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng (Thông tư số 
31/2015/TT-NHNN); an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên 
Internet (Thông tư số 35/2016/TT-NHNN).
- Ngân hàng Nhà nước cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2014/
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NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nói 
chung, bao gồm quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động thanh toán, 
trung gian thanh toán; phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, trình Chính phủ ban 
hành Nghị định số 25/2014/NĐ-CP quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao, trong hoạt động thanh toán điện tử nhằm 
hoàn thiện hơn cơ sở pháp lý về phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh 
vực thanh toán. 

- Nhằm đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Thủ tướng Chính phủ 
đã ký Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam 
giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1726/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao 
khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. Các mục tiêu được đặt ra tại 
các Đề án bao gồm: (i) Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện 
thanh toán ở mức thấp hơn 10%; (ii) Tập trung phát triển một số phương tiện và hình 
thức thanh toán mới, hiện đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa 
(như thanh toán qua điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số...), góp phần thúc đẩy Tài 
chính Toàn diện; (iii) Tăng mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán, 
nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 
70% vào cuối năm 2020; (iv) Trên cơ sở đó, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ 
ngân hàng trong đó bao gồm các phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền 
mặt cơ bản phù hợp với nhu cầu, có chất lượng, ở mức chi phí chấp nhận được của 
đại bộ phận dân cư ở độ tuổi trưởng thành và doanh nghiệp, nhất là dân cư ở vùng 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên hệ thống thanh 
toán của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoạt động an toàn, lành mạnh, có 
trách nhiệm và phát triển bền vững.

3. Sự cần thiết phải hoàn chỉnh hành lang pháp lý cho thanh toán qua điện thoại di 
động tại Việt Nam

Việt Nam có những điều kiện thuận lợi để phát triển thanh toán qua điện thoại di 
động do có tỷ lệ tiếp cận dịch vụ viễn thông và sử dụng điện thoại di động ở mức 
khá cao. Đến nay, số lượng thuê bao di động ở Việt Nam có phát sinh lưu lượng ước 
đạt khoảng gần 130 triệu thuê bao1 , trong đó thuê bao 3G phát sinh lưu lượng đạt 
khoảng 41,8 triệu thuê bao; tức là khoảng trên 1,4 thuê bao/người dân và khoảng 0,5 
thuê bao sử dụng 3G/người dân. Bên cạnh đó, dân số Việt Nam đến cuối năm 2016 
là trên 92,6 triệu người, trong đó trên 55%2  dân số sử dụng điện thoại thông minh. 
Nhóm khách hàng sử dụng điện thoại thông minh hiện nay hầu hết là những người 
trẻ, có kiến thức và ham trải nghiệm, ưa chuộng các phương thức thanh toán mới, 
đặc biệt là các phương thức thanh toán dựa trên nền tảng di động. Phát triển thanh 

  1 http://vnta.gov.vn/thongke/Trang/dulieuthongke.aspx#
  2 https://www.baomoi.com/55-dan-so-viet-nam-su-dung smartphone/c/21955414.epi
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toán qua điện thoại di động tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện, cơ hội để phát triển các 
sản phẩm, dịch vụ thanh toán di động hiện đại, góp phần thúc đẩy thanh toán không 
dùng tiền mặt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt 
phù hợp với nhóm dân cư khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa vốn ít có điều kiện 
tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng truyền thống, qua đó tăng cường khả năng tiếp 
cận, sử dụng các dịch vụ tài chính tại Việt Nam. 

Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, thanh toán điện tử gần đây có những diễn 
biến phức tạp với những hành vi, thủ đoạn mới, tinh vi hơn, do đó các biện pháp bảo 
đảm an ninh, an toàn cho các dịch vụ thanh toán dựa trên công nghệ cao cần tiếp 
tục được tăng cường, thường xuyên cập nhật. Trong bối cảnh phát triển mạnh của 
công nghệ thông tin và viễn thông; quá trình hội nhập quốc tế cũng đặt ra những 
thách thức, khó khăn trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Sự hình thành các tổ chức 
không phải là ngân hàng, các công ty Fintech tham gia vào lĩnh vực thanh toán đặt 
ra những khó khăn, thách thức cho việc xây dựng, phát triển và giám sát các phương 
tiện, dịch vụ thanh toán mới. 

Có thể thấy, trong thời đại ngày nay khi mà công nghệ thanh toán trên thế giới đang 
thay đổi và phát triển nhanh chóng; thanh toán qua điện thoại di động đang dần 
trở thành xu thế, thì việc hoàn chỉnh và đồng bộ hóa hành lang pháp lý cho lĩnh vực 
thanh toán qua điện thoại di động tại Việt Nam là rất cần thiết và quan trọng. Tuy 
nhiên, khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách liên quan đến các dịch vụ, phương 
tiện thanh toán điện tử mới, hiện đại là những vấn đề mới, phức tạp, cần được tiếp 
tục nghiên cứu, đánh giá, sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tế và sự phát 
triển nhanh của công nghệ thông tin và viễn thông. Trong đó, cần nghiên cứu, hoàn 
thiện hành pháp lý về hoạt động thẻ thanh toán với việc ban hành các tiêu chuẩn cho 
thanh toán phi tiếp xúc (contactless), QR Code, thanh toán qua di động, hoàn thiện 
cơ sở pháp lý cho các Fintech hoạt động v.v; đồng thời tăng cường bảo vệ người tiêu 
dùng, an ninh, an toàn mạng cũng như năng lực quản lý, giám sát nhằm tạo điều kiện 
cho thanh toán qua điện thoại di động tại Việt Nam phát triển an toàn, hiệu quả, đáp 
ứng nhu cầu thanh toán ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp và phù hợp với 
tiến trình hội nhập quốc tế.  

VỤ THANH TOÁN NHNN
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ĐỀ TÀI: LIỆU TÀI CHÍNH DI ĐỘNG CÓ PHÁT TRIỂN NHƯ INTERNET?  

Ông Nguyễn Triệu Huy - CEO The Disruptive Group, chuyên gia Fintech

Câu hỏi này nếu được đặt ra ở London, sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Tài chính 
trên thiết bị di động (mobile finance), gọi tắt là tài chính di động dĩ nhiên là quan 
trọng khi mà nhiều người sử dụng điện thoại thông minh để quản lý tài khoản ngân 
hàng, hay sử dụng dịch vụ Apple  Pay hoặc Android Pay để thanh toán tại quầy. Đối 
với nhiều người phương Tây, "có dịch vụ tài chính di động thì cũng tốt" chứ chắc 
chắn nó không phải là dịch vụ thiết yếu như Internet.

Đó là vì cơ sở hạ tầng trong ngành tài chính -  cho dù là hệ thống ngân hàng, quản 
lý tài sản hay bảo hiểm - tại London và các nước phương Tây đã rất phát triển, nhờ 
có hệ thống chi nhánh ngân hàng, mạng lưới và quy trình hiện hữu đã tồn tại và phát 
triển qua hàng thập kỷ thậm chí hàng thế kỷ. Do vậy, dịch vụ tài chính di động cũng 
chỉ là một món quà hữu ích cho hạ tầng tài chính, chứ chắc chắn không phải dịch vụ 
làm thay đổi cuộc sống của người tiêu dùng. 

Tuy nhiên, những nhận định rút ra từ phương Tây lại không đúng với nhiều quốc gia 
châu Á, nơi mà 70% dân số chưa có tài khoản ngân hàng, và chưa đầy 10% dân số sử 
dụng thẻ tín dụng. Vậy câu hỏi đặt ra là dịch vụ tài chính di động có tác động như thế 
nào tại những quốc gia, nơi mà hạ tầng tài chính, từ hệ thống tài khoản ngân hàng 
đến thanh toán điện tử, tiết kiệm hay dịch vụ bảo hiểm, kém phát triển hơn?

Những ví dụ gần đây cho thấy dịch vụ tài chính di động có tầm ảnh hưởng rất lớn đối 
với các quốc gia có hạ tầng tài chính chưa phát triển. Tầm ảnh hưởng lớn trong việc 
phát triển hạ tầng tài chính nhanh và rẻ hơn ở những thị trường đã phát triển. Kenya 
là một ví dụ điển hình về tiền tệ di động. Số lượng tài khoản M-Pesa đã tăng từ con 
số 0 lên trên 30 triệu tài khoản chỉ trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, điều ít người biết là 
cũng trong khoảng thời gian đó, số tài khoản ngân hàng ở Kenya đã tăng chóng mặt 
- thêm 35 triệu tài khoản. Nếu so sánh Kenya với các nước châu Phi khác, không 
một quốc gia nào có được mức tăng trưởng tương tự trong hệ thống ngân hàng. 

Chẳng phải chúng ta cho rằng mức độ tiếp cận ngân hàng sẽ thấp khi hầu hết người 
tiêu dùng hài lòng với dịch vụ tiền tệ qua di động (mobile money) hay sao? Vậy tại 
sao mức độ tăng trưởng trong ngành ngân hàng lại diễn ra mạnh mẽ nhất ở quốc gia 
có dịch vụ tiền tệ qua di động phát triển nhanh nhất ? Câu trả lời là tài chính di động 
không đơn thuần là dịch vụ tài chính mà nó là hạ tầng cho ngành tài chính. Những 
hạ tầng khi phát triển tới gần giai đoạn bão hoà, chúng sẽ tạo điều kiện cho hạ tầng 
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khác phát triển, từ đó thúc đẩy vòng xoắn tăng trưởng kinh tế lên tầm cao hơn.  
   
Cơ sở hạ tầng được định nghĩa là những phương tiện cơ bản giúp cho một quốc 
gia hay một cộng đồng vận hành, nó không chỉ bao gồm điện, nước mà phải kể đến 
cả viễn thông và Internet. Dĩ nhiên, khi bàn đến nhu cầu thiết yếu của con người, 
Internet không thể sánh ngang với điện hay nước. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, tất 
cả mọi người và các quốc gia rất khó sống thiếu Internet. Thực tế, cơ sở hạ tầng số 
đã có một bước tiến kỳ diệu, phát triển nhanh gấp 5 lần điện hay điện thoại. Nói cách 
khác, kể cả những quốc gia có tài nguyên hạn hẹp cũng có thể tiếp cận cơ sở hạ tầng 
Internet nhanh hơn nhiều so với các loại cơ sở hạ tầng khác. 

Nhờ sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng số, hàng trăm triệu người đã có 
thể tiếp cận những cơ hội chưa từng có trước đây.   

Điều tương tự cũng đang diễn ra với tài chính di động ngày nay. Cho đến nay, việc  
xây dựng một cơ sở hạ tầng tài chính vẫn rất tốn kém, và đó là lý do vì sao 400 triệu 
người Đông Nam Á chưa có tài khoản ngân hàng. Đơn giản là một ngân hàng thương 
mại sẽ không có lãi khi cung cấp dịch vụ tài chính thông qua hệ thống chi nhánh 
cho khách hàng có thu nhập thấp vì chi phí quá cao, và doanh thu cũng không thể 
bù đắp.

Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất của ngành tài chính trong thế kỷ 21 chính là tài chính 
di động.  Tài chính di động đã mang lại một công thức hoàn toàn mới bởi hệ số khác 
biệt giữa ngân hàng truyền thống (in-branch banking) và ngân hàng di động (mobile 
banking) có thể lên tới 20 đến 40 lần. Nói cách khác, nếu khách hàng mất 2 USD khi 
giao dịch tại quầy, họ có thể chỉ tốn 0,1 USD thậm chí ít hơn khi thực hiện qua điện 
thoại. Đối với các công ty cung cấp dịch vụ tài chính, điều mà trước đây không hề có 
ý nghĩa kinh tế thì bây giờ lại trở thành mảng kinh doanh đầy tiềm năng, kể cả với đối 
tượng khách hàng có thu nhập thấp. 

Và dĩ nhiên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hiện hữu chính là đòn bẩy quan trọng cho sự 
phát triển hạ tầng tài chính di động. Vì vậy, không cần bỏ quá nhiều chi phí đầu tư 
(Capital Expenditure CAPEX), mà chủ yếu là chi phí vận hành (Operating Expense 
OPEX). Mô hình tài chính di động siêu tăng trưởng này đã xuất hiện ở Trung Quốc  
(Ant Financial với trên 500 triệu khách hàng) hay Ấn Độ (Paytm với hơn 250 triệu 
khách hàng). 

Giống như cách Internet đã giúp hàng trăm triệu người tìm thấy cơ hội mới, tài chính 
di động cũng sẽ nhanh chóng giúp hàng trăm triệu người lần đầu tiên được tiếp cận 
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dịch vụ tài chính - không chỉ dịch vụ thanh toán, mà còn các dịch vụ khác như tiết 
kiệm, đầu tư, bảo hiểm và vay vốn - với tốc độ nhanh hơn nhiều so với mô hình tài 
chính truyền thống.

Tài chính di động cũng như Internet:  Đây là cơ hội lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng 
khổng lồ với chi phí thấp và nhanh chóng. Và có thể sẽ là lĩnh vực đầu tư tốt nhất 
trong tương lai.
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ĐỀ TÀI:  XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THANH TOÁN DI ĐỘNG TRÊN THẾ GIỚI 
VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC VỚI VIỆT NAM

Ông Cấn Văn Lực - Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV kiêm Giám đốc Trường Đào tạo BIDV

Thanh toán bằng điện thoại di động đã là dịch vụ phổ biến tại nhiều quốc gia. Tuy 
nhiên, ở Việt Nam, hình thức này vẫn đang trong giai đoạn sơ khai với rất nhiều tiềm 
năng. Việt Nam đã có nhiều giải pháp thanh toán mang tính đặc thù trong nước, 
cũng như chấp nhận nhiều sản phẩm của nước ngoài. Dù vậy, thanh toán di động 
vẫn cần được định hướng, để phát triển thay thế thói quen sử dụng tiền mặt lâu nay.

I. Xu hướng và vai trò của thanh toán qua điện thoại di động (Mobile Payment)

1. Xu hướng phát triển thanh toán di động trên thế giới

Thanh toán di động đang mở ra một cuộc cách mạng toàn cầu về thương mại điện 
tử, mang lại nhiều cơ hội cho các tác nhân trong nền kinh tế và là nhân tố quan trọng 
thúc đẩy tài chính toàn diện tại các quốc gia.

Hiện nay, các giải pháp thanh toán ứng dụng công nghệ không chạm, mã QR, ví điện 
tử … đang thực sự phổ biến tại cả các nước phát triển và đang phát triển. Chúng có 
đóng góp tích cực đến đến tốc độ tăng trưởng 2 con số của thị trường thanh toán 
phi tiền mặt toàn cầu. Các tác nhân tham gia cung cấp giải pháp thanh toán cũng 
ngày càng đa dạng, từ nhà cung cấp truyền thống là các định chế tài chính đến các 
tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Google, Samsung, hay các hãng thương mại điện 
tử như Amazon, Alibaba, …, tập đoàn viễn thông hoặc mạng lưới các công ty Fintech.

Kinh nghiệm triển khai hệ thống thanh toán di động tại một số quốc gia

- Hệ thống thanh toán qua điện thoại - M-PESA tại Kenya 

Kenya nổi tiếng với dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động M-PESA, là sản phẩm 
của nhà mạng lớn nhất Kenya - Safaricom. Dịch vụ ra đời năm 2007, đến nay đã có 
gần 20 triệu người sử dụng. Đánh giá về M-PESA, CEO Safaricom cho biết : "Đây là 
hệ thống ngân hàng mà không cần ngân hàng. Bởi người dùng không cần kết nối 
điện thoại với tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng.”

Đặc điểm thị trường Kenya tại thời điểm sản phẩm này ra đời là phần lớn người dân 
không có tài khoản ngân hàng, chi nhánh của các nhà băng lại rất ít và càng hiếm ở 
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vùng nông thôn. Trong khi đó, Kenya lại có nhiều lao động ở khu vực thành thị muốn 
chuyển tiền về cho gia đình ở nông thôn. Họ gặp nhiều khó khăn do vấn đề chi phí 
và hệ thống ngân hàng.
 
Nhận thấy 8 trên 10 người dân Kenya có điện thoại di động, Safaricom đã tạo ra 
M-PESA để hỗ trợ họ chuyển/rút tiền thông qua các đại lý hoặc chuyển đến số điện 
thoại người khác, vay/hoàn trả các khoản vay hay thậm chí gửi tiết kiệm bằng điện 
thoại. Bằng cách này, tiền mặt được chuyển đi an toàn, nhanh chóng và thuận tiện 
hơn so với việc mang theo người, hay nhờ người khác đưa giúp. 

M-PESA thành công nhờ gặp khá nhiều thuận lợi, như chi phí chuyển tiền bằng các 
công cụ khác quá cao, vị trí thống lĩnh thị trường của Safaricom, hệ thống chuyển 
tiền M-Pesa hiệu quả, kín đáo. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất, có tính nền tảng 
cho sự thành công này là khung pháp lý cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển 
tài chính vi mô. Theo đó, ngoài các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các tổ chức như các 
công ty bưu chính, ngân hàng tiết kiệm bưu điện và các tổ chức xã hội được thành 
lập theo Luật Building Societies của Kenya đều được phép cung cấp dịch vụ thanh 
toán. Ngoài ra, các quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, phòng chống rửa 
tiền, luật về CNTT, truyền thông cũng được xây dựng để tạo cơ sở pháp lý cho việc 
phát triển công nghệ phục vụ dịch vụ tiền di động.

- Sự cạnh tranh giữa các giải pháp thanh toán tại Indonesia

Các giải pháp thanh toán hiện đại như Apple Pay, Android Pay thường yêu cầu 
smartphone đời mới và người bán hàng phải có thiết bị thanh toán phù hợp (ví dụ hỗ 
trợ NFC). Vì thế, ở Indonesia, các giải pháp này không phổ biến.

Tại thị trường Indonesia, dịch vụ thanh toán di động do các ngân hàng và công ty 
viễn thông cung cấp là phổ biến nhất. Tcash của công ty viễn thông Telkomsel là ví 
điện tử đo đơn vị viễn thông cung cấp lớn nhất thị trường.

Vấn đề của Indonesia là thị trường có quá nhiều giải pháp thanh toán di động. Người 
tiêu dùng không thể thanh toán tại các cửa hàng khác nhau với cùng một ứng dụng. 
Quốc gia này có 21 đơn vị vận hành các loại tiền điện tử/ví khác nhau và không thực 
sự có một cái tên nào thống trị. Đây được đánh giá là điểm tụt hậu của thị trường 
Indonesia, do đã chấp nhận một lượng quá lớn các giải pháp thanh toán di động.
Năm 2015, Chính phủ Indonesia đã ban hành Luật về Tài chính Vi mô và Ngân hàng 
không chi nhánh (Branchless Banking and Microfinance). Một số nội dung quan 
trọng là: Ngân hàng có thể thuê cá nhân hoặc tổ chức hợp pháp cung cấp các dịch 
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vụ tiết kiệm và cho vay vi mô cho những người không có tài khoản ngân hàng hoặc 
hay sử dụng tiền mặt; Cho phép xác thực khách hàng với các quy định đơn giản, tối 
thiểu như giấy chứng minh nhân dân hoặc thư giới thiệu của lãnh đạo cộng đồng. 

Quy định mới cũng cho phép cung cấp nhiều dịch vụ như tiết kiệm vi mô, tín dụng vi 
mô, bảo hiểm vi mô, chuyển khoản qua các cửa hàng một dừng (one-stop shop). Hệ 
thống này cho phép người nghèo và các doanh nghiệp siêu nhỏ dễ dàng tiếp xúc và 
sử dụng dịch vụ ngân hàng cho nhu cầu của mình.

- Các giải pháp thanh toán phi ngân hàng tại Trung Quốc

Thị trường thanh toán di động của Trung Quốc đang bùng nổ nhờ mã QR. Hai ứng 
dụng phổ biến nhất tại quốc gia này là Wechat Pay và Alipay.

Để kiểm soát chất lượng tăng trưởng của thanh toán qua di động, năm nay, Ngân 
hàng trung ương Trung Quốc đã yêu cầu các đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán 
tham gia Wanglian. Đây là một liên minh thanh toán Internet phi ngân hàng. Mục 
đích của thay đổi này là để Ngân hàng Trung ương Trung Quốc kiểm soát tất cả các 
kênh thanh toán với dữ liệu liên quan, nhằm tránh các hành vi đánh cắp tài sản, rửa 
tiền, đồng thời thiết lập một cơ chế tài chính an toàn cho người dùng. Ngoài ra, với 
Wanglian, chi phí phòng ngừa rủi ro sẽ giảm xuống với các nhà cung cấp dịch vụ 
thanh toán có tham gia liên minh. Trong khi đó, các thông tin thị trường sẽ có tính 
sẵn sàng, minh bạch hơn.

- Cơ sở hạ tầng xác thực sinh trắc học và thanh toán qua di động tại Ấn Độ

Năm nay, lượng giao dịch qua thiết bị di động tại Ấn Độ đã tăng gấp đôi sau khi chính 
phủ khởi động chiến dịch giảm tiền mặt lưu thông trong năm 2016.

Để hỗ trợ xu hướng thanh toán dùng thiết bị di động, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ 
đã nới lỏng nhiều quy định liên quan tới thanh toán di động, đồng thời xây dựng cơ 
sở hạ tầng hỗ trợ hình thức này thông qua việc cho phép thêm nhiều công ty tham 
gia thị trường và xây dựng hệ thống thanh toán mới kết nối số chứng minh thư, số 
điện thoại và tài khoản ngân hàng của người dân.

Nhờ cơ sở dữ liệu tập trung do chính phủ cung cấp, mọi giải pháp thanh toán có 
thể kết nối thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming 
Interface - API) để xác thực khách hàng. Nhờ đó, việc thanh toán, chuyển khoản qua 
di động trở nên thuận tiện hơn. Tổng giá trị giao dịch qua thiết bị di động tăng gấp 
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đôi và thanh toán di động cũng trở thành hình thức có mức tăng trưởng vượt trội so 
với các phương án còn lại như séc, thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ.

- Sự tham gia hỗ trợ của chính phủ các nước với công nghệ cao

Để tạo điều kiện cho thanh toán di động, các quốc gia có thể tham khảo cách làm 
của một số chính phủ trong việc hỗ trợ các startup công nghệ. 

Tại Australia, chính phủ đã cam kết hỗ trợ cho các startup về công nghệ như miễn 
giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ hay thay đổi chính sách thuế với cổ phiếu phát 
hành cho nhân viên.

Còn ở Malaysia, chính phủ đã đầu tư 17,4 triệu USD thành lập Trung tâm Sáng tạo 
Đổi mới toàn cầu Malaysia (MaGIC) để hỗ trợ các startup công nghệ. Trung tâm 
được xây dựng với mục đích cung cấp cho họ nguồn tài trợ từ các ngân hàng, các 
quỹ đầu tư mạo hiểm, hoặc cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn.

Chính phủ Singpapore thì thành lập mô hình tương tự Thung lũng Silicon, với tên 
Block 71. Trung tâm này được thành lập dưới sự hợp tác của Đại học Quốc gia 
Singapore, Cơ quan Phát triển Truyền thông và nhà mạng Singtel. Trung tâm là ngôi 
nhà cho hơn 300 startup, các đơn vị kinh doanh và các quỹ đầu tư mạo hiểm tìm 
hiểu hợp tác. 

Cả Malaysia và Singapore đều có chính sách tham gia đầu tư cùng các công ty 
startup và miễn thuế cho các công ty này trong 10 năm.

Bài học rút ra từ kinh nghiệm phát triển thanh toán di động và xây dựng hệ sinh thái 
của các quốc gia 

- Các nước cần có chính sách ưu tiên cho thanh toán qua điện thoai. Vì đây là một 
trong những công cụ chủ lực để phát triển tài chính toàn diện - phổ cập dịch vụ tài 
chính ngân hàng đến tất cả người dân - nhờ ưu thế về công nghệ và sự phổ biến của 
điện thoại (như trường hợp của Kenya). Đây cũng là giải pháp tạo đột phá trong lĩnh 
vực thanh toán phi tiền mặt, bỏ qua giai đoạn thẻ (như Trung Quốc).

- Chính phủ cần chủ trì việc xây dựng cơ sở hạ tầng xác thực khách hàng, để hỗ trợ 
cho các giải pháp thanh toán, trong đó có thanh toán di động. Ấn Độ đã xây dựng 
được cơ sở dữ liệu tập trung về sinh trắc học của phần lớn dân số và cung cấp API 
để các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khai thác thông tin này, nhằm xác thực 
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khách hàng trong các giao dịch. Giải pháp này góp phần tiết kiệm chi phí rất lớn 
cho các nhà băng trong việc phát triển khách hàng và triển khai các giải pháp thanh 
toán.

- Vai trò của các đơn vị viễn thông trong phát triển thanh toán di động là rất quan 
trọng. Tại một số quốc gia, các công ty viễn thông được cấp phép cung cấp dịch vụ 
tài chính đã làm tốt vai trò phổ cập tài chính vi mô đến người dân. Tại Việt Nam, các 
công ty viễn thông không được cấp phép về dịch vụ này.

- Về việc xác thực khách hàng của ngân hàng thông qua tổ chức thứ ba như công ty 
viễn thông, các đơn vị trung gian thanh toán,…, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng dự 
thảo về uỷ thác một số dịch vụ của ngân hàng cho đơn vị thứ ba, tuy nhiên quy định 
chính thức chưa được ban hành. Vì vậy, việc xác thực khách hàng chưa có tài khoản 
tại ngân hàng hiện nay đều phải được thực hiện tại các ngân hàng, hạn chế kênh tiếp 
cận nhà băng của những người ở nông thôn, vùng sâu vùng xa.

- Tại một số quốc gia, các giải pháp thanh toán di động được dẫn dắt bởi một số 
doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường, như M-PESA tại Kenya, Alipay và Wechat 
Pay tại Trung Quốc. Việc này sẽ hạn chế sự phức tạp khi có quá nhiều giải pháp 
thanh toán. Trong khi đó, tại các quốc gia như Indonesia, số dịch vụ thanh toán qua 
di động lại quá nhiều, gây phức tạp cho người dùng và cần có sự quy hoạch hoặc liên 
thông để đảm bảo tính hiệu quả cho các đơn vị tham gia thị trường.

II. Hệ sinh thái và kinh nghiệm triển khai thanh toán qua di động tại một số quốc gia

Trong xu hướng phát triển kinh tế hiện nay, các chính phủ cũng như các tổ chức 
đang quan tâm đến khái niệm hệ sinh thái. Hệ sinh thái là môi trường nuôi dưỡng và 
phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới ngày nay. Thanh toán qua mobile cũng không 
nằm ngoài xu hướng này.

Trên góc độ kinh tế, hệ sinh thái là một cộng đồng kinh tế. Trong đó, các tổ chức và 
cá nhân cấu thành nền kinh tế có tương tác với nhau. Cộng đồng kinh tế sản xuất ra 
hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho khách hàng và khách hàng cũng chính là thành 
phần trong hệ sinh thái đó. 

Các tổ chức thành viên hệ sinh thái cũng bao gồm các nhà cung cấp, nhà sản xuất, 
các đối thủ cạnh trạnh và các bên liên quan khác. Theo thời gian họ cùng phát triển 
khả năng, vai trò và có xu hướng tuân theo các chỉ dẫn được thiết lập bởi những công 
ty chủ chốt. Vai trò lãnh đạo do các công ty chủ chốt nắm giữ có thể thay đổi theo 
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thời gian, nhưng chức năng lãnh đạo hệ sinh thái luôn được đánh giá cao bởi cộng 
đồng. Vì nó cho phép các thành viên có tầm nhìn chung, đảm bảo tương xứng với 
các khoản đầu tư họ bỏ ra và giúp họ tìm được sự hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

Trên góc độ ngân hàng thương mại, hệ sinh thái được xem xét là hệ sinh thái tài 
chính tiêu dùng, với các tác nhân tham gia chính là ngân hàng, cơ quan quản lý 
nhà nước, các công ty Fintech, các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, người bán 
hàng/nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. Trong hệ sinh thái này, khách hàng có vị 
trí trung tâm và ngân hàng giữ vai trò chủ chốt trong hệ sinh thái.

Ngân hàng và khách hàng thường có mối quan hệ lâu dài và có tính bền vững cao, 
ngân hàng cũng là nhà cung cấp các giải pháp, nền tảng thanh toán chủ yếu cho các 
công ty Fintech, nhà cung cấp, khách hàng…  

Ngân hàng có kinh nghiệm trong quản trị rủi ro, quản lý tài chính và có dữ liệu tình 
hình tài chính, thông tin khách hàng, thông tin nhà cung cấp… khá đầy đủ và chắc 
chắn. Vì vậy, họ sẽ cung cấp cho hệ sinh thái tính thanh khoản, các công cụ phòng 
ngừa rủi ro và hỗ trợ hệ sinh thái vận hành linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo khả năng 
tăng trưởng.

Một ngân hàng thương mại tại Singapore từng đánh giá về hành vi khách hàng của 
họ, rằng có đến 70% hoạt động của khách hàng được thể hiện bằng các giao dịch tài 
chính. Các dịch vụ của một ngân hàng truyền thống chỉ đáp ứng một phần các giao 
dịch tài chính đó. Vì vậy, ngân hàng với vai trò đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính chủ 
yếu phải làm đầu mối để hợp tác với các bên thứ 3, nhằm cung cấp đầy đủ nhất các 
dịch vụ tài chính tiêu dùng phục vụ khách hàng, như đặt chỗ, mua sắm, du lịch, y tế, 
giáo dục, giải trí….

Ngân hàng có thể không cần thu lợi ích từ dịch vụ của bên thứ 3. Mục tiêu quan 
trọng nhất là duy trì và phát triển được nền tảng khách hàng. Việc này mang lại lợi 
ích cho tất cả các bên tham gia hệ sinh thái - ngân hàng giữ chân được khách hàng, 
các đơn vị bán hàng có thể cung cấp giải pháp thanh toán hiện đại, tiết kiệm, còn 
khách hàng hưởng lợi từ việc nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Ngân hàng Singapore nói trên đã sử dụng ứng dụng mobile banking làm nền tảng 
cho việc xây dựng hệ sinh thái. Ngoài các chức năng giao dịch tương tác với ngân 
hàng, hệ thống mobile banking này còn cung cấp rất nhiều tiện ích tài chính và phi 
tài chính phục vụ nhu cầu mua sắm chi tiêu ngoài ngân hàng. Việc xây dựng hệ sinh 
thái đã thúc đẩy hệ thống thanh toán qua mobile phát triển vững chắc.
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III. Thực trạng thanh toán di động tại Việt Nam và kết quả thực hiện của BIDV

1. Hiện trạng thanh toán di động tại Việt Nam 

Các giải pháp thanh toán di động tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ về 
số lượng, như: mPos, QR Pay, dịch vụ mobile banking, ví điện tử, các ứng dụng thanh 
toán không chạm như Samsung Pay…Tuy nhiên, các giải pháp nói trên phần lớn mới 
xuất hiện trên thị trường và chưa có cái tên nào phổ biến.

Việt Nam đang có nhiều cơ hội giúp thanh toán di động phát triển mạnh mẽ, khi thị 
trường bán lẻ (đặc biệt là thương mại điện tử) đang tăng trưởng ấn tượng, thẻ ngân 
hàng và smartphone ngày càng trở nên phổ biến. Đồng thời, sự tham gia của các 
công ty Fintech cũng làm cho thị trường thanh toán di động trở nên sôi động hơn. 
Tính tới năm 2016, hơn 30 doanh nghiệp Fintech đã được thành lập tại Việt Nam. 
2/3 số này cung cấp các dịch vụ thanh toán di động. Các chuyên gia cũng tin rằng 
thanh toán di động tiếp tục là điểm sáng trong thị trường fintech Việt Nam năm nay.

Thanh toán di động đã góp phần xóa nhòa ranh giới giữa Online và Offline. Nó giúp 
người dùng linh hoạt trong việc thanh toán khi mua hàng trên các trang web (online) 
hay tại các cửa hàng, trung tâm mua sắm (off-line). Các hình thức thanh toán qua di 
động gia tăng chóng mặt, với các công nghệ mới như mã QR, NFC (công nghệ giao 
tiếp tầm ngắn) hay mPos. 

Một số hình thức thanh toán di động phổ biến tại Việt Nam trong thời gian qua là:

Cải tiến trên hệ thống thẻ và POS truyền thống với sự tham gia của điện thoại thông 
minh (smartphone)

Để giảm giá thành và mang lại sự tiện dụng tại các điểm bán hàng, ngoài các máy 
POS truyền thống, thị trường đã xuất hiện thêm mPOS - xử lý thanh toán bằng điện 
thoại thông minh đi kèm với đầu đọc thẻ nhỏ gọn, cơ động, giá thành rẻ. 

Ở góc độ thẻ thanh toán (thẻ ATM, tín dụng), sự xuất hiện của Samsung Pay cho 
phép người dùng nhập thông tin thẻ vào một số loại điện thoại Samsung mà không 
cần xuất trình thẻ khi thanh toán. Nhờ công nghệ NFC, người dùng chỉ cần mở ứng 
dụng và đưa điện thoại lại gần máy POS thông thường để thanh toán. Đến thời điểm 
hiện tại, các chủ thẻ ATM nội địa thuộc 7 ngân hàng: VietinBank, Vietcombank, BIDV, 
Sacombank, Shinhan Vietnam Bank, ABBank, Citibank đã có thể sử dụng dịch vụ 
này.
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Ưu điểm của các giải pháp thanh toán này là tận dụng được cơ sở hạ tầng và chi phí 
đã đầu tư của hệ thống thanh toán POS và thẻ. 

Thanh toán qua ví điện tử

Thanh toán ví điện tử nở rộ tại thị trường Việt Nam trong khoảng 2-3 năm gần đây. 
Hầu hết các đơn vị trung gian thanh toán trên thị trường đều đang hướng sang lĩnh 
vực ví điện tử. Đến tháng 8/2017, 24 công ty đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép 
và 14 công ty đã cung cấp dịch vụ ví điện tử cho khách hàng. Một số cái tên tiêu biểu 
là MoMo, VTC Pay, Zalo Pay, AirPay, Vimo, Vnmart, Payoo, Moca …

Ví điện tử cho phép khách hàng dùng tiền trong ví để chi tiêu cho các dịch vụ hàng 
hóa mà họ cung cấp hoặc hợp tác. Phần lớn ví điện tử được các công ty trung gian 
thanh toán và công ty bán hàng cung cấp cho khách để thanh toán cho các dịch vụ 
phát sinh giữa đơn vị cung cấp ví và khách hàng. Ngoài ra, các ví cũng cung cấp dịch 
vụ thu hộ cho các tổ chức khác, như thu nợ trả góp, bảo hiểm, viễn thông…

Thanh toán qua các hệ thống mobile banking của ngân hàng

Ngoài tính năng chuyển khoản truyền thống trên điện thoại, vài năm gần đây, việc 
thanh toán trên điện thoại đã phổ biến hơn với dịch vụ chuyền tiền online liên ngân 
hàng (Chuyển tiền nhanh 24x7). Ngoài ra, một số ngân hàng cũng có sáng tạo trong 
việc đa dạng hóa dịch vụ, như chuyển tiền qua mạng xã hội (BIDV, Techcombank...)
Trong năm 2017, việc thanh toán trên điện thoại xuất hiện làn sóng mới, nhờ mã  
QR. Hiện nay, nhiều ngân hàng trong nước đã áp dụng giải pháp thanh toán này cho 
hàng triệu người dùng mobile banking, như BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, 
Indovina, SCB, NCB, TPBank…

Mã QR là hình ảnh chứa các thông tin của hàng hóa dịch vụ cần mua hoặc thông 
tin tài khoản của người nhận tiền. Ứng dụng mobile banking của các ngân hàng có 
thể sử dụng camera để đọc và giải nhanh mã này. Khi thanh toán, người dùng không 
phải chọn màn hình và nhập thông tin. Hệ thống sẽ tự đọc và hiển thị màn hình giao 
dịch để người dùng xác nhận. Vì vậy, việc thanh toán diễn ra nhanh chóng, tiện lợi, 
an toàn, hạn chế nhầm lẫn.

Tính năng thanh toán qua mã QR cũng được bổ sung vào các ví điện tử như VnPay, 
MoMo, VTC Pay, VIMO, Payoo, Moca, Ngân lượng, Bảo Kim… 

Lợi ích lớn nhất của mã QR là tính linh hoạt, thuận tiện với cả người tiêu dùng, doanh 
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nghiệp lẫn ngân hàng. Với việc bổ sung tính năng thanh toán QR code cho hệ thống 
mobile banking hiện tại, doanh nghiệp và ngân hàng sẽ cắt giảm được nhiều chi phí. 

2. Vai trò của thanh toán di động ở Việt Nam

Khi số thuê bao di động vượt quá dân số, thanh toán di động là lĩnh vực có tiềm năng 
rất lớn. Phát triển tốt dịch vụ này sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện đề án 
thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ.

Thanh toán di động có giá thành rẻ hơn các giải pháp truyền thống. Nó sẽ góp phần 
tiết kiệm chi phí chung cho xã hội, dẫn đến giảm giá thành sản phẩm dịch vụ, nhất 
là các dịch vụ ngân hàng. Đây cũng là một giải pháp nhằm thực hiện chính sách tài 
chính toàn diện - cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho người dân vùng sâu vùng xa.
 
Đối với người tiêu dùng, việc sử dụng điện thoại để thanh toán thay cho các phương 
tiện khác sẽ tiện lợi hơn và an toàn hơn. Do nó hạn chế được việc mất cắp tiền và 
thông tin tài khoản cá nhân.

3. Những thách thức với thanh toán ở Việt Nam

Thói quen thanh toán bằng tiền mặt, sự xuất hiện của nhiều giải pháp thanh toán di 
động là những trở ngại cho người tiêu dùng và sự phát triển chung của thị trường.

Người tiêu dùng vẫn chưa có nhiều hiểu biết về các phương thức thanh toán mới 
và vẫn giữ thói quen chi tiêu bằng tiền mặt. Phần lớn dân số Việt Nam ở nông thôn, 
số lượng người không có tài khoản tại ngân hàng còn rất lớn và chưa được tiếp cận 
nhiều với các công nghệ thanh toán. Việc đẩy nhanh thay đổi thói quen thanh toán 
cần đến chiến lược và sự phối hợp của nhiều bên như cơ quan nhà nước, các định 
chế tài chính, các công ty Fintech… với trọng tâm là khách hàng.

Bên cạnh đó, thị trường hiện có khá nhiều giải pháp kỹ thuật và nền tảng trung gian 
thanh toán cho điện thoại. Các yếu tố và giải pháp công nghệ mới như NFC, Cloud, 
sử dụng API trong các dịch vụ tài chính chưa thực sự phổ biến mạnh mẽ tại Việt 
Nam. Việc này dẫn đến quy trình cung cấp dịch vụ thanh toán di động chưa nhanh, 
chưa tối ưu hóa chi phí và chưa linh hoạt.

Chỉ riêng mã QR đã có nhiều đơn vị khác nhau cung cấp với giải pháp và nguyên lý 
hoạt động khác nhau. Do đó, khách hàng thuộc hệ thống mã QR nào thì chỉ thanh 
toán được trong hệ thống đó, khiến thị trường bị chia cắt và người dùng thấy bất tiện.
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Tương tự mã QR, trên thị trường cũng có rất nhiều ví điện tử với các hệ thống thanh 
toán riêng. Người dùng phải dùng nhiều ví nếu muốn thanh toán bằng ví tại nhiều 
điểm bán hàng. Người bán hàng muốn chấp nhận thanh toán bằng ví cũng phải kết 
nối đến nhiều nhà cung cấp ví.

Dù thị trường Việt Nam đang có tiềm năng rất lớn, chưa có giải pháp thanh toán di 
động được xem là nổi bật và tạo ra xu thế. Các đơn vị có tiềm năng công nghệ để 
cung cấp dịch vụ thanh toán di động là công ty viễn thông. Tuy nhiên, họ lại không 
có chức năng cung cấp dịch vụ thanh toán. Ngược lại, các ngân hàng có giấy phép 
cung cấp dịch vụ lại gặp khó khăn về nền tảng công nghệ.

4. Kết quả thực hiện tại BIDV và các biện pháp phát triển thanh toán trong thời gian 
tới

Với vị thế là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, BIDV luôn chủ động 
thực hiện các chương trình hành động để cụ thể hóa giải pháp theo định hướng tại 
đề án thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, đến năm 2017, BIDV đã thu được 
nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt :

- Các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt được chú trọng phát triển đồng 
đều trên tất cả các kênh, trong đó tập trung tại các kênh phi truyền thống như Internet, 
điện thoại, ATM….Trong 9 tháng đầu năm, giao dịch trên các kênh này đều có tăng 
trưởng ấn tượng, đạt và vượt cả về doanh số, số lượng so với năm 2016. 

Số khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử đã gần bằng số liệu cả năm ngoái. 
Số giao dịch cũng tăng 1,5 lần. Tại mảng thẻ, doanh số thanh toán thẻ tăng 25% - 
cao hơn so với thị trường (21%). Trong đó, thẻ tín dụng có doanh số tăng 40%, POS 
tăng 53% so với cùng kỳ 2016.

- Bên cạnh việc thúc đẩy giao dịch qua nền tảng thanh toán không tiền mặt 
hiện tại, BIDV cũng triển khai các sản phẩm thanh toán có hàm lượng công nghệ cao 
theo xu thế thị trường, để đa dạng hóa danh mục sản phẩm, hướng đến khách hàng 
trong năm 2017. Các sản phẩm tiêu biểu là :
+ Xây dựng hệ sinh thái tài chính tiêu dùng với nền tảng là giải pháp mobile banking 
(SmartBanking) với đầy đủ các tính năng dịch vụ tài chính, tiêu dùng, thanh toán, 
giải trí, đầu tư, đi lại… và có tích hợp thanh toán bằng mã QR.

+ Đẩy mạnh liên kết với các ví điện tử có trên trị trường như MoMo, VTC Pay… 
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+ Tiếp tục hiện đại hóa các sản phẩm thẻ bằng cách ứng dụng công nghệ không 
chạm, thẻ phi vật lý để đáp ứng thói quen tiêu dùng của khách hàng khi đi mua sắm 
tại các điểm bán hàng offline: triển khai Samsung Pay, xây dựng giải pháp mPOS.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thanh toán phục vụ thương mại điện tử, như mở rộng 
hệ thống điểm chấp nhận mã QR, chấp nhận thẻ, triển khai các giải pháp thanh toán 
mới góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tài chính tiêu dùng.
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ĐỀ TÀI: QR PAY - CƠ HỘI CHO THANH TOÁN DI ĐỘNG VIỆT NAM
BÙNG NỔ

Ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó tổng giám đốc VietinBank

QR Pay giúp nâng tầm Mobile Banking, mở rộng kênh bán cho các doanh nghiệp và 
thuận tiện cho khách hàng sử dụng

Nếu như sự ra đời của Internet đã giúp thế giới có thêm loại hình kinh doanh trực 
tuyến thì các thiết bị di động (mobile) đang giúp chúng ta có thêm những phương 
thức thanh toán điện tử tiện dụng nhất. 

Những năm gần đây, việc chuyển dịch từ internet banking sang mobile banking được 
xem là bước đột phá giúp cho các ngân hàng đưa các sản phẩm dịch vụ tới gần hơn 
với khách hàng. Các ngân hàng chạy đua trong việc đưa ra các ứng dụng ngân hàng 
điện tử trên nền di động với giao diện đẹp mắt, dịch vụ tiện ích để thu hút khách 
hàng. Các giao dịch chuyển khoản, gửi tiết kiệm, trả nợ vay, thanh toán hóa đơn như 
điện, nước, viễn thông… được thực hiện tiện dụng qua Mobile banking. Mặc dù đã có 
những phát triển vượt bậc trong việc hỗ trợ thanh toán nhanh, góp phần thúc đẩy lộ 
trình thanh toán không dùng tiền mặt nhưng thanh toán qua Mobile Banking hiện 
chưa thực sự phổ biến tới người dân.
  
Trong bối cảnh đó, sự ra đời và phát triển của QR Pay đang được xem là một hiện 
tượng, hứa hẹn thay thế các phương thức thanh toán truyền thống. 

Để thực hiện thanh toán QR Pay, khách hàng cần cài đặt ứng dụng mobile banking 
của ngân hàng hoặc ứng dụng thanh toán điện tử cho phép quẹt mã QR. Khi thanh 
toán, khách hàng quẹt mã QR (QR code), xác thực thông tin thanh toán và hoàn tất 
giao dịch. 

Lợi ích QR Pay mang lại cho tất cả chủ thể tham gia vào thanh toán bao gồm: khách 
hàng, người bán và ngân hàng thanh toán. 

•	 Với	 khách	 hàng,	 ngoài	 việc	 không	 cần	 đem	 theo	 tiền	 mặt	 hay	 thẻ	 ngân	 hàng	
thì lợi ích lớn mà QRPay mang lại là thông tin khách hàng được bảo mật do không 
bị rủi ro thất thoát thông tin khi đưa thẻ thanh toán cho người bán hàng, việc thanh 
toán được diễn ra thuận tiện và nhanh chóng. 

•	 Với	 người	 bán	 hàng	 (còn	 gọi	 là	 các	 merchant),	 họ	 tiết	 kiệm	 được	 các	 chi	 phí	

Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 201724



Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017 25

đầu tư cho hoạt động thu ngân kiểm đếm tiền hay chi phí khảo sát, lắp đặt, đầu tư 
thiết bị đầu cuối vật lý như khi lắp đặt máy POS (thiết bị đọc và chấp nhận thanh toán 
thẻ). Đặc biệt đối với các doanh nghiệp có nhiều điểm kinh doanh, mỗi điểm kinh 
doanh sẽ được cấp một mã QR giúp cho việc quản lý thu chi được thuận tiện hơn rất 
nhiều. 

•	 Với	ngân	hàng,	 các	ngân	hàng	vừa	 tiết	giảm	được	chi	phí	đầu	 tư	 cho	ATM,	POS	
vừa tăng khả năng mở rộng mạng lưới khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán.

Xu hướng triển khai QR Pay hiện nay

Với những ưu điểm vượt trội này, hoạt động thanh toán sử dụng mã QR đang được 
phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tại những quốc gia mà hoạt động thanh toán tiền mặt 
còn nhiều trong khi các thiết bị di động thông minh được sử dụng phổ biến. Như ở 
Trung Quốc, thanh toán qua QR Code nhanh chóng được thích nghi và lan rộng cả 
nước khi mà việc sở hữu các các thiết bị di động thông minh rất dễ dàng với chi phí 
tương đối rẻ. Hay ở Ấn Độ, quốc gia đông dân số thứ hai thế giới và cũng là thị trường 
tiêu thụ smart phone thứ hai thế giới sau Trung Quốc, thanh toán qua QR Pay cũng 
đang góp phần giảm tải nhanh chóng lượng tiền mặt tiêu thụ trên thị trường.

Tại Việt Nam, tiềm năng thanh toán qua QR code cũng là rất lớn khi dân số trẻ, 
thích ứng nhanh với công nghệ và đặc biệt quá nửa dân số Việt Nam đang sử dụng 
smartphone. Một số con số có thể dẫn chứng cho việc này, tính từ đầu năm 2017 
tới hết tháng 9/2017, thanh toán qua QR code tăng trưởng 120%, số lượng các điểm 
giao dịch chấp nhận thanh toán QR code tăng lên tới gần 5.000 điểm và dự báo đến 
hết năm 2018 sẽ là 50.000 điểm (theo tính toán từ Công ty Cổ phần giải pháp thanh 
toán Việt Nam - VnPay) và hiện nay đã có tới 12 ngân hàng triển khai dịch vụ thanh 
toán QR code. 

Nhận thức được xu thế này, từ năm 2015 VietinBank đã tiến hành nghiên cứu và triển 
khai hình thức thanh toán QR code qua ứng dụng ngân hàng trên thiết bị di động 
– Mobile Banking. Tại thời điểm đó, khách hàng của VietinBank có thể tự tạo mã 
QR cho các tài khoản thanh toán của mình, thực hiện chuyển khoản trong hệ thống 
VietinBank bằng mã QR, thanh toán hóa đơn tại các POS của VietinBank có in mã 
QR. Đến nay, VietinBank đang là Ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng, mở rộng 
hệ sinh thái cho hình thức thanh toán này. Các khách hàng của VietinBank có thể 
thanh toán QR code cho nhiều loại dịch vụ khác nhau, từ chuyển khoản, thanh toán 
cước viễn thông, điện, nước,… tới thanh toán phí dịch vụ chung cư, phí bảo hiểm, hay 
trả nợ vay tiêu dùng. Khách hàng cũng có thể dùng QRPay cho các nhu cầu giải trí, 
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mua sắm như: thanh toán tiền đồ uống (chuỗi café Helio), mua voucher nhà hàng 
(tại Foody), thanh toán vé xem phim (Cụm rạp Chiếu phim Quốc gia) hay mua hàng 
trực tuyến bằng mã QR (tại VnShop).

Bên cạnh việc mở rộng hệ sinh thái chấp nhận thanh toán QR code, VietinBank cũng 
đang tích cực phối hợp với các trung gian thanh toán và các ngân hàng trong việc 
chuẩn hóa QR code cho thị trường Việt Nam, tạo tiền đề cho việc thanh toán liên 
thông trong các giai đoạn phát triển sắp tới. Hiện nay, VietinBank đã thực hiện liên 
thông QR code với một số ngân hàng lớn tại Việt Nam, qua đó khách hàng của ngân 
hàng khác có thể thanh toán QR code do VietinBank cung cấp và ngược lại.  QR code 
VietinBank đang khai thác hoàn toàn tương thích với phiên bản QR code mới nhất 
công bố vào cuối tháng 07/2017 bởi EMVCo.

Làm sao để QRPay có thể phát triển nhanh và bùng nổ tại Việt Nam?

Là thị trường tiềm năng cho hoạt động thanh toán QR code nhưng để đạt được kỳ 
vọng đưa QR Pay thực sự phát triển và trở thành kênh thanh toán tiện dụng tại Việt 
Nam, thay thế cơ bản các hoạt động thanh toán bằng tiền mặt thì những điểm cốt lõi 
sau cần sớm được thực thi.

Thứ nhất, cần sớm nghiên cứu và đưa ra một tiêu chuẩn thống nhất về định dạng QR 
code trong thanh toán di động cho thị trường Việt Nam. Đây là tiền đề đầu tiên, đặt 
nền móng cho việc thực hiện thanh toán liên thông trong toàn thị trường. Tránh việc 
mỗi một hoặc một nhóm các Ngân hàng, tổ chức/trung gian thanh toán phát hành 
một định dạng QR code riêng, gây khó khăn cho người mua và người bán. Khi có một 
chuẩn QR code chung cho toàn thị trường, ứng dụng Mobile Banking của các ngân 
hàng khác nhau đều có thể đọc hiểu và chấp nhận thanh toán cho một mã QR duy 
nhất gắn với một sản phẩm hoặc hóa đơn xác định. Điều này về mặt hình ảnh tương 
tự như việc, một máy POS do một ngân hàng lắp đặt có thể đọc và chấp nhận thanh 
toán cho Thẻ do ngân hàng khác phát hành.

Thứ hai, cần có các chương trình hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng phương 
thức thanh toán QR code. QR code thực sự tiện dụng và dễ áp dụng cho các doanh 
nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu vi mô, các hộ kinh doanh cá 
thể với chi phí thực hiện tương đối thấp. Đặc biệt còn hỗ trợ công tác quản lý giám 
sát Nhà nước về các hoạt động thu chi, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Tuy nhiên với 
truyền thống kinh doanh cũng như quy mô nhỏ lẻ của phần lớn các doanh nghiệp 
hiện nay tại Việt Nam thì việc thích nghi và áp dụng công nghệ QR code không thực 
sự dễ dàng và nhanh chóng nếu không có sự giúp sức của các cơ quan bộ ban 
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ngành chủ quản hỗ trợ. 
Thứ ba, từ bản thân người dân cũng cần chuyển dịch thói quen tiêu dùng bằng tiền 
mặt sang phương thức thanh toán mới tiện dụng hơn. 

Thứ tư, các ngân hàng thương mại tăng cường cơ sở hạ tầng an ninh đảm bảo sự 
thông suốt trong hoạt động thanh toán; đơn giản hóa các thủ tục, quy trình đăng ký 
merchant. Với hình thức thanh toán POS, các merchant phải đến ngân hàng để làm 
thủ tục đăng ký mở POS và đợi khoảng 7 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn cho tới 
khi điểm thanh toán thực sự được chấp nhận thanh toán Thẻ. Nếu các QR merchant 
cũng phải đi theo quy trình này thì việc nhanh chóng phủ rộng QR Pay sẽ khó có thể 
thực hiện được. 

Hướng đến một hệ sinh thái Mobile Payment đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng:

Triển khai thanh toán QR code là một mắt xích trong chu trình xây dựng hệ sinh thái 
Mobile payment. Với mục tiêu hướng tới phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, 
quan điểm của VietinBank khi xây dựng Mobile Banking đó là Vietinbank không chỉ 
chú trọng đến dịch vụ tài chính ngân hàng mà khách hàng còn có thể thực hiện tất 
cả các nhu cầu dịch vụ đời sống hàng ngày của mình như mua sắm, du lịch, nhà 
hàng, khách sạn… trên Mobile Banking của VietinBank.

Ngược lại, VietinBank cũng mong muốn được hợp tác với các tổ chức/doanh nghiệp 
để cung cấp dịch vụ ngân hàng ở mọi cấp độ. VietinBank sẵn sàng cung cấp API để 
ứng dụng mobile của các bên thứ 3 có thể tích hợp và thực hiện các thủ tục thanh 
toán cho các dịch vụ được cung ứng. Chúng ta hướng đến mục tiêu là ứng dụng 
mobile của ngân hàng và của các đơn vị cung cấp dịch vụ (du lịch, bảo hiểm, dịch vụ 
y tế, giáo dục, giao thông, tiêu dùng…) có thể kết nối với nhau một cách liên thông, 
hình thành một hệ sinh thái mà khách hàng là trọng tâm và được đáp ứng tất cả nhu 
cầu một cách thuận tiện nhất, mọi lúc mọi nơi.
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ĐỀ TÀI:  XÂY DỰNG HẠ TẦNG THANH TOÁN DI ĐỘNG THÚC ĐẨY
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó tổng giám đốc NAPAS

1. Xu hướng thanh toán đi động trên thế giới

Cùng với sự phát triển của nền tảng công nghệ trên điện thoại di động, hàng loạt 
các ứng dụng thanh toán được xây dựng đã và đang tạo nên một làn sóng phát triển 
mạnh mẽ của thanh toán qua thiết bị di động (thanh toán di động) trên khắp thế giới. 
Phương thức thanh toán này mang lại nhiều lợi ích cho người dùng như bảo mật, 
đơn giản, dễ sử dụng, thuận tiện khi sử dụng chính điện thoại di động để thanh toán 
mà không cần dùng thẻ hay tiền mặt... Nhờ vậy, khả năng chuyển hóa trải nghiệm 
thanh toán mà thanh toán di động mang lại cho người dùng được đánh giá rất cao. 
Kết quả nghiên cứu do Visa thực hiện chỉ ra rằng, khách hàng sẽ thấy thoải mái hơn 
khi sử dụng điện thoại di động của mình để thanh toán mà không cần mang ví hay 
thẻ theo người. 

Ở các quốc gia trên thế giới, hình thức thanh toán di động phổ biến nhất là thanh 
toán qua mã phản hồi nhanh (QR Code Payment), thanh toán trên ứng dụng hay 
các website di động (Payments within apps or Mobile websites) và thanh toán một 
chạm. Với thanh toán một chạm, người dùng có thể sử dụng điện thoại di động để 
thanh toán thay cho thẻ dựa trên việc số hóa thông tin thẻ lên thiết bị di động. Theo 
số liệu của Statista, giá trị giao dịch thanh toán di động toàn cầu ước đạt 224,4 tỷ 
USD vào năm 2017 và đạt mức tăng trưởng dự kiến hằng năm khá cao với mức tăng 
trung bình hơn 40% một năm trong giai đoạn 2017-2021. Thanh toán di động đang 
rất được quan tâm và đầu tư phát triển tại Mỹ, nhiều nước Châu Âu và Châu Á. Nhờ 
việc triển khai rộng khắp và có hiệu quả, Trung Quốc hiện là quốc gia có giá trị giao 
dịch thanh toán di động cao nhất thế giới, ước tính đạt gần 140 tỷ USD vào năm 
2017.

Theo đánh giá của JP Morgan Chase trong năm 2017, ví điện tử và thanh toán di 
động được dự báo là bước phát triển tất yếu trên thế giới. Các tập đoàn công nghệ 
lớn như Apple, Google, Samsung cho đến các công ty Fintech đều chạy đua phát 
triển ví điện tử và thanh toán di động. Các tổ chức thẻ quốc tế, tổ chức thẻ nội địa 
và các ngân hàng cũng đều quan tâm triển khai giải pháp thanh toán này. Các đơn 
vị chấp nhận thẻ cũng quan tâm đến các giải pháp thanh toán di động bằng cách 
lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ tích hợp công nghệ giao tiếp không tiếp xúc (NFC, 
MST). Với tiềm năng thị trường cùng với sự triển khai mạnh mẽ của tất cả các bên, 
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thanh toán di động được dự đoán chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển trong những năm 
tới. 

2. Thanh toán di động tại Việt Nam

Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển thanh toán di động. Trong thời gian qua, Việt 
Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường thanh toán bán lẻ nói 
chung, sự tăng trưởng của giao dịch thanh toán bằng thẻ nói riêng và sự phổ biến 
của điện thoại thông minh (smartphone).  Theo số liệu thống kê của Hội thẻ ngân 
hàng, đến cuối Quý II/2017, có hơn 110 triệu thẻ ngân hàng đã được phát hành tại 
Việt Nam, giá trị giao dịch thanh toán bằng thẻ ngày càng tăng. Báo cáo thị trường 
Mobile Việt Nam năm 2017 công bố tháng 4/2017 của Appota (Nhà cung cấp các 
nền tảng trên smartphone) chỉ rõ sự bùng nổ về số lượng người dùng smartphone. 
Tỷ lệ dân số sử dụng smartphone năm 2016 gấp gần 4 lần so với 2013 (đạt 72%). 
Lĩnh vực Fintech Việt Nam cũng đang phát triển. Tính đến cuối năm 2016, có hơn 30 
công ty Fintech startup trong đó có tới 52% các Fintech làm về thanh toán di động1. 
Một số công nghệ thanh toán tiêu biểu như Tokenization, QR Code đang thu hút 
được nhiều sự quan tâm và được tập trung phát triển. 

Phương thức thanh toán di động qua QR Code là một trong những phương thức 
thanh toán phổ biến trên thế giới và đã đang được triển khai tại Việt Nam để thay thế 
cho thẻ và tiền mặt. Hiện QR Code đã được triển khai bởi 12 ngân hàng tại Việt Nam. 

Phương thức thanh toán một chạm trên thiết bị chấp nhận thẻ bằng điện thoại di 
động tuy không phải mới trên thế giới nhưng lần đầu được triển khai tại Việt Nam 
qua sự phối hợp giữa Napas và Samsung Pay. Phương thức này giúp người dùng có 
thể dùng điện thoại thay thế cho thẻ để thực hiện thanh toán. Giải pháp thanh toán 
này đã được triển khai bởi 7 ngân hàng tại Việt Nam và đang được tiếp tục triển khai 
mở rộng.

Với định hướng và chiến lược triển khai, phát triển dịch vụ của các bên, thanh toán di 
động đã đạt được những kết quả khả quan. Theo số liệu tháng 11/2016 của Statista, 
giá trị giao dịch thanh toán di động tại Việt Nam được dự báo ở mức 18 triệu USD 
vào năm 2017 và có khả năng đạt mức tăng trưởng ấn tượng hằng năm lên tới 75,4% 
trong giai đoạn 2017-2021.

  1 Infographic Toàn cảnh Fintech: https://techtalk.vn/toan-canh-fintech-trao-luu-khuay-dao-thi-truong-startup-
viet-nam.html 
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3. Định hướng phát triển hạ tầng thanh toán di động của NAPAS

Với tầm nhìn và sứ mệnh trở thành “Thương hiệu thanh toán quốc gia, giúp giao dịch 
thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật”, NAPAS đã và đang triển khai các 
dự án nhằm xây dựng hạ tầng để góp phần phát triển thanh toán điện tử nói chung 
và thanh toán di động nói riêng:
 
- Xây dựng Bộ tiêu chuẩn thẻ chip cho thẻ thanh toán nội địa: Việc chuyển đổi 
sang công nghệ thẻ chip là xu hướng tất yếu tại các quốc gia khi phát triển thanh 
toán, giúp tăng bảo mật cho thẻ và giảm thiểu gian lận thẻ. Đây là một trong những 
yếu tố quan trọng để hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử quốc gia và góp phần 
thúc đẩy ứng dụng thanh toán không tiếp xúc và thanh toán di động.
 
- Hoàn thiện hạ tầng chuyển mạch và bù trừ điện tử, nhằm cung ứng cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật hiện đại, tập trung với chức năng xử lý, bù trừ tự động và thanh quyết 
toán các giao dịch thanh toán, từ đó nâng cao tính hiệu quả và an toàn của hệ thống 
thanh toán bán lẻ. Hạ tầng chuyển mạch và bù trừ điện tử giúp kết nối các ngân 
hàng, các tổ chức không phải là ngân hàng, các công ty Fintech và các trung gian 
thanh toán để triển khai các dịch vụ thanh toán di động một cách thuận tiện, an toàn, 
tạo đà cho sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Xây dựng hạ tầng số hóa: Với mục tiêu xây dựng nền tảng để phát triển thanh 
toán điện tử, dự án xây dựng hạ tầng số hóa của NAPAS nhằm đưa các sản phẩm, 
dịch vụ sang kỷ nguyên di động. Hạ tầng số hóa chính là nền tảng góp phần phát 
triển hệ sinh thái thanh toán bằng cách sử dụng công nghệ mới để cung cấp các 
dịch vụ bảo mật đáp ứng nhu cầu của thị trường, hợp tác với các đối tác chiến lược 
để cung cấp dịch vụ và chuẩn hóa quy trình thanh toán số hóa để nâng cao trải 
nghiệm của khách hàng. Không chỉ có tính năng bảo mật mạnh mẽ, hạ tầng số hóa 
mà NAPAS xây dựng còn có thể hỗ trợ tất cả các công nghệ thanh toán mới như ứng 

Giá trị giao dịch thanh toán di động tại Việt Nam
(Nguồn: Statista)



Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 201732

dụng thanh toán dựa trên QR Code, mobile contactless (NFC, MST).

Một trong những chức năng quan trọng của hạ tầng số hóa là tokenization. 
Tokenization là việc mã hóa thông tin thẻ thành các dãy ký tự ngẫu nhiên sử dụng 
một lần cùng với mật mã cho giao dịch cụ thể (được gọi chung là Token). Tokenization 
giúp nâng cao tính bảo mật cho giao dịch, mang lại sự tiện lợi cho chủ thẻ, đẩy nhanh 
tốc độ giao dịch khi chủ thẻ không phải nhập thông tin thẻ mỗi lần thanh toán. Đây 
là nền tảng để triển khai các dịch vụ thanh toán trên thiết bi di động và các phương 
thức thanh toán hiện đại mang tính sáng tạo khác. 

Dựa trên nền tảng hạ tầng chuyển mạch tài chính và hạ tầng số hóa, NAPAS đã và 
đang hợp tác với các đơn vị cung cấp ứng dụng thanh toán qua thiết bị di động để 
triển khai dịch vụ thanh toán di động cho các ngân hàng. Với giải pháp thanh toán 
này, thông tin thẻ không được lưu trên điện thoại hay cung cấp cho đơn vị chấp nhận 
thẻ khi thực hiện giao dịch mà thay vào đó được mã hóa thành Token và lưu trên ứng 
dụng di động của các đơn vị sản xuất điện thoại di động (như Samsung, Apple Pay, 
Android Pay…), của ngân hàng phát triển dịch vụ, của đơn vị cung cấp dịch vụ thanh 
toán. Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng điện thoại di động để thực hiện thanh toán 
bằng token tại các thiết bị chấp nhận thẻ thay cho thẻ, giao dịch thanh toán được 
thực hiện một cách hoàn toàn bảo mật. 

Với định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng hạ tầng đã được xây 
dựng, NAPAS đã hợp tác với Samsung và các ngân hàng triển khai thành công dịch 
vụ hỗ trợ thanh toán qua ứng dụng Samsung Pay, giúp người dùng tại Việt Nam lần 
đầu tiên có thể sử dụng điện thoại để thanh toán thay cho thẻ. Đây là minh chứng 
cho những nỗ lực của NAPAS trong việc xây dựng nền tảng và phát triển thanh toán 
di động tại Việt Nam. 

- Phát triển hạ tầng thanh toán QR Code: Dựa trên nền tảng hạ tầng số hóa và 
hạ tầng chuyển mạch sẵn có, NAPAS đã và đang nghiên cứu, triển khai xây dựng hạ 
tầng thanh toán qua QR Code. Hạ tầng thanh toán qua QR Code của NAPAS có thể 
hỗ trợ kết nối với tất cả các ngân hàng, tổ chức thẻ quốc tế, các trung gian thanh 
toán để giúp các bên cung cấp một phương thức thanh toán di động tiện lợi cho 
khách hàng. Bên cạnh đó, NAPAS hiện cũng tham gia Tiểu ban nghiên cứu về chuẩn 
thanh toán QR Code tại Việt Nam, với mục tiêu xây dựng chuẩn thanh toán QR Code 
thống nhất cho Việt Nam.
 
Với những thành công bước đầu, NAPAS đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số hóa 
cũng như các hạ tầng thanh toán khác, mở rộng hợp tác với các ngân hàng, Tổ chức 
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thẻ quốc tế và tổ chức thanh toán nhằm phát triển thanh toán điện tử, thanh toán di 
động, góp phần thực hiện mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng 
Nhà nước.
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ĐỀ TÀI: TRIỂN KHAI SAMSUNG PAY TẠI VIỆT NAM - THÚC ĐẨY 
THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

XU HƯỚNG THANH TOÁN DI ĐỘNG TOÀN CẦU:

Theo Báo cáo về xu hướng thanh toán do Tập đoàn Tài chính JP Morgan Chase phát 
hành trong năm 2017, khẳng định ví điện tử và thanh toán di động sẽ là bước phát 
triển tất yếu của thế giới. Thanh toán di động đang mở ra một cuộc cách mạng toàn 
cầu về giao dịch thương mại. Các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới và mạng lưới 
các công ty fintech (các công ty chuyên về công nghệ dành cho ngành tài chính) đều 
chạy đua đầu tư công nghệ và phát triển ví điện tử và thanh toán di động. 

Thanh toán di động đang trở nên cực kỳ phổ biến và thịnh hành tại nhiều quốc gia 
trên thế giới. Forrester Research Inc. ước tính rằng thanh toán di động sẽ vượt mức 
142 tỷ USD vào năm 2019, trong đó có vô số cơ hội cho nền tảng thanh toán di 
động như Samsung Pay. Tổng giá trị thanh toán qua hình thức ứng dụng di động 
(mCommerce) sẽ đạt mức 194 tỉ USD năm 2017 và 319 tỉ đô vào năm 2020. (Nguồn: 
Javelin, EY)

Số lượng người dùng hình thức thanh toán di động ước tính là 1,476 triệu người năm 
2017 và sẽ tăng 47% vào năm 2019, trong đó khu vực Châu Á và châu Úc chiếm đa 
số. (Nguồn: Javelin, EY)

Hàn Quốc bắt đầu áp dụng thanh toán di động từ tháng 9 năm 2014 khi Kakao Corp 
- cha đẻ của ứng dụng nhắn tin nổi tiếng KakaoTalk, cho ra mắt công cụ Kakao Pay. 
Sau đó 1 năm, Samsung cũng chính thức tham gia cuộc chơi với Samsung Pay và 
nhanh chóng dẫn đầu. Dịch vụ Samsung Pay đã xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch tại Hàn 
Quốc sau 6 tháng kể từ khi nó được giới thiệu, chứng tỏ việc áp dụng rộng rãi và thể 
hiện vị thế của nó như là một dịch vụ hàng đầu để thanh toán an toàn và tiện lợi.

Theo thống kê của Ngân hàng Hàn Quốc, có đến 1.26 triệu giao dịch qua thanh toán 
di động trong quý IV năm 2016, gần gấp 3 lần so với con số 440.000 của cả 3 quý 
trước đó. Ngoài ra, số người dùng loại dịch vụ này cũng đã cán mốc 32 triệu người 
vào cuối năm ngoái. Sau 6 tháng kể từ khi ra mắt tại Mỹ, Samsung Pay đã có 5 
triệu người dùng đăng ký và giao dịch trên 500 triệu USD trên nền tảng này. Hiện tại 
Samsung Pay đã được triển khai tại 19 thị trường trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 
Samsung liên tục đánh giá các thị trường trên toàn thế giới để xem nơi nào sẽ là nơi 
tiếp theo có thể giới thiệu Samsung Pay.
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XU HƯỚNG VÀ TIỀM NĂNG TẠI VIỆT NAM
 
Việt Nam tuy vẫn còn nhiều rào cản đối với mục tiêu thanh toán không tiền mặt, 
nhưng Việt Nam cũng đang có nhiều cơ hội để công nghệ thanh toán qua thiết bị di 
động phát triển mạnh mẽ khi thị trường bán lẻ đang tăng trưởng ấn tượng, thẻ ngân 
hàng và smartphone ngày càng trở nên phổ biến hơn. Cụ thể:

Thị trường bán lẻ:  Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến của các nhà đầu tư quan tâm 
đến thị trường bán lẻ tại châu Á. Năm 2016, thị trường bán lẻ Việt Nam đạt trị giá trên 
118 tỷ USD với mức tăng trưởng 10%. (Kết quả nghiên cứu khảo sát công bố tại Hội 
thảo Giới thiệu triển vọng tương lai cho ngành bán lẻ 2017 vào tháng 5.2017)

Thẻ ngân hàng: tính đến hết quý 2.2017, tại Việt Nam có tổng cộng hơn 110 triệu thẻ 
ngân hàng đã được phát hành. Đây là một con số khá ấn tượng và theo dự đoán sẽ 
tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến là 150 triệu thẻ trong năm 2018, chủ yếu tập 
trung ở người tiêu dùng trẻ tuổi. (Theo số liệu của Ngân hàng NNVN)

Thị trường di động: nếu năm 2013, chỉ 20% dân số dùng smartphone thì tỷ lệ này 
đến năm 2016 là 72%. Tính đến hết tháng 6.2017, Việt Nam có khoảng 48 triệu thuê 
bao di động băng rộng gồm cả 3G và 4G. (Theo Báo cáo thị trường Mobile Việt Nam 
tháng 4 năm 2017 của Appota – nhà cung cấp các nền tảng trên smartphone)

Việt Nam là quốc gia đang phát triển có dân số đông và trẻ, trong đó hơn 50% thuộc 
độ tuổi lao động với thu nhập đầu người ở mức trung bình. Trong số đó, hiện chỉ có 
gần 40% dân số tiếp cận các dịch vụ tài chính và phần lớn là người dân thành thị. Mỗi 
người dân thành thị đang cùng lúc sở hữu nhiều thẻ ngân hàng nên số lượng thẻ ở 
thành thị chiếm tỷ lệ rất cao so với khu vực nông thôn.

Ở góc độ vĩ mô, theo nghiên cứu của McKinsey Global Institute, việc tích hợp kỹ 
thuật số vào hệ thống tài chính có thể tăng 6%, hoặc 3.700 tỉ USD vào nền kinh tế 
toàn cầu vào năm 2025. Việt Nam là 1 trong 25 quốc gia mà World Bank ưu tiên 
trong nỗ lực giúp nhiều người tiếp cận đến hệ thống tài chính chính thức, bao gồm 
các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán, tín dụng và bảo hiểm. 

Một điểm tích cực là người Việt thể hiện thái độ cởi mở với các phương thức thanh 
toán mới, theo báo cáo của tổ chức Visa mới đây. Cụ thể, có 9 trên 10 người tiêu 
dùng sẵn sàng thử các phương thức thanh toán mới, với 88% nói rằng họ rất có thể 
sẽ sử dụng smartphone để thanh toán, 83% người tiêu dùng Việt cho biết họ sẽ chọn 
thanh toán không tiếp xúc (nếu có) thay cho tiền mặt. Theo đó, điện thoại thông 
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minh sẽ là công cụ hỗ trợ tích cực người dùng Việt Nam tiếp cận các giải pháp thanh 
toán không dùng tiền mặt. 

TRIỂN KHAI SAMSUNG PAY TẠI VIỆT NAM

Về xây dựng cơ sở hạ tầng, nửa cuối năm 2016, Samsung đã phối hợp cùng với 
Napas xây dựng và phát triển hệ thống số hóa thẻ (tokenization) dựa trên tiêu chuẩn 
và kinh nghiệm triển khai của Samsung ở nhiều nước khác. Sau 6 tháng phát triển, 
Napas đã hoàn thiện hệ thống vào tháng 12/2016, đánh dấu một bước quan trọng 
hoàn thiện hạ tầng để triển khai với những Ngân hàng phát hành thẻ đầu tiên tham 
gia kết nối hệ thống với Samsung Pay đầu năm 2017.  

Về khung pháp lý Việt Nam và chính sách nhà nước cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho 
hoạt động dịch vụ Samsung Pay. Bên cạnh đó, đây là công nghệ mới xuất hiện trên 
thế giới vài năm trở lại đây và lần đầu tiên được đưa về Việt Nam, do đó, mặc dù Việt 
Nam chưa có những quy định cụ thể và hướng dẫn chi tiết nhưng các doanh nghiệp 
không bị lúng túng trong quá trình triển khai dịch vụ cũng như tuân thủ các quy định 
pháp lý và quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ. 

Về xây dựng hệ sinh thái nhằm thúc đẩy việc phát triển và triển khai dịch vụ Samsung 
Pay, sau khi Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) phát triển xong 
hệ thống số hóa thẻ (tokenization) cuối năm 2016, hạ tầng chuyển mạch thanh toán 
di động cho Samsung Pay đã được hoàn thiện. Nửa đầu năm 2017, Samsung cùng 
với Napas đã triển khai kết nối với những Ngân hàng phát hành thẻ đầu tiên để cung 
ứng dịch vụ Samsung Pay giai đoạn 1. 

Cho đến nay, có thể nói Samsung Pay là phương thức thanh toán di động có tỉ lệ 
chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới do Samsung Pay cho phép thanh toán trên cả 
2 loại máy quẹt thẻ NFC và MST, và đặc biệt phù hợp với hạ tầng thanh toán thẻ ở 
Việt Nam với 98% máy quẹt thẻ sử dụng công nghệ từ tính MST, do đó, không đòi hỏi 
các đơn vị chấp nhận thẻ phải thay đổi thiết bị đọc thẻ hay phải trang bị thêm bất cứ 
phương tiện hay công cụ gì. Samsung Pay hiện là công nghệ duy nhất trên thế giới 
làm được điều này, so với các phương thức thanh toán di động khác chỉ cho phép 
thanh toán trên đầu đọc thẻ NFC hoặc sử dụng QR code (yêu cầu nhà bán lẻ phải 
đăng  ký QR code). 



Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 201738

HỆ SINH THÁI HỢP TÁC MỞ RỘNG MANG LẠI GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO NGƯỜI 
DÙNG, THÚC ĐẨY THANH TOÁN DI ĐỘNG VÀ GIẢM THIỂU LƯU THÔNG TIỀN MẶT

Để giải pháp thanh toán di động mới vận hành hiệu quả cần có sự hợp tác chặt chẽ 
và phối hợp nhịp nhàng của một hệ sinh thái mở rộng bao gồm các ngân hàng, các 
đơn vị trung gian thanh toán, các công ty Fintech và các điểm bán lẻ nhằm mang lại 
sự linh hoạt, dễ dàng và nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng trong khi vẫn đảm bảo 
tính an toàn trong thanh toán. Samsung Pay của Samsung hợp nhất với các dịch 
vụ thẻ ATM/ thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của nhà khai thác địa phương (ngân hàng 
quốc tế và ngân hàng nội địa).

Trong phạm vi toàn cầu và khu vực, Samsung Pay luôn liên tục cung cấp dịch vụ tốt 
hơn cho người dùng bằng việc mở rộng các dịch vụ thanh toán, không chỉ dừng lại 
ở thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Các dịch vụ mở rộng bao gồm thẻ quà tặng, tính năng 
khách hàng thân thiết đã được thêm vào với hơn 110 cửa hàng tham gia chương 
trình Thẻ quà tặng của Samsung Pay và hơn 140 nhà bán lẻ tham gia chương trình 
thẻ thành viên và thẻ tín dụng cho khách hàng thân thiết. Người tiêu dùng còn có 
thể tải ứng dụng và lưu trữ các khách hàng thân thiết vào Samsung Pay và tính năng 
thành viên mới đăng kí có thể được sử dụng để lưu trữ các loại thẻ khác như bảo 
hiểm và thẻ căn cước để giữ an toàn.
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ĐỀ TÀI: XU HƯỚNG MOBILE PAYMENT VÀ SỰ CHUYỂN DỊCH CỦA 
VIETCOMBANK

Ông: Đào Minh Tuấn - Phó tổng giám đốc Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank

Cùng với tốc độ tăng trưởng mạnh của thị trường smartphone và nhu cầu mua sắm tiêu 
dùng trực tuyến trên thiết bị di động đang ngày càng gia tăng mạnh mẽ, Mobile Payment 
(thanh toán di động) đã trở thành một công cụ, một phương thức thanh toán  được sử 
dụng phổ biến hiện nay.

Mobile Payment được xem là là phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phổ biến 
nhất trong tương lai. Phương thức thanh toán này giúp người dùng giảm thiểu các thao 
tác khi thực hiện giao dịch, hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình thanh toán mua bán 
hàng hóa dịch vụ, đồng thời mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với các phương 
thức thanh toán truyền thống. Với việc ứng dụng công nghệ QR code (mã vạch 2 chiều) và 
NFC (công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn), hàng loạt các ứng dụng đã được 
xây dựng trên thiết bị di động tạo nên một làn sóng phát triển mạnh mẽ của phương thức 
thanh toán này. Thế giới đã chứng kiến sự ra đời và thành công ngoạn mục của các dịch 
vụ thanh toán di động như Apple Pay, SamsungPay, AliPay, WechatPay, PayTM…..Tại thị 
trường Việt Nam, Zalo Pay, Mservice, Payoo hay hàng loạt các công ty Fintech khác cũng 
đã tham gia vào thị trường thanh toán di động với các thế mạnh và chiến lược khác nhau.  

Trên thị trường Mobile Payment, các ngân hàng với ưu thế về uy tín, nền tảng khách hàng 
và sự đa dạng các sản phẩm tài chính vẫn đang là nhân tố đóng quan trọng. Hầu hết các 
ngân hàng đã nắm bắt kịp thời các tiến bộ công nghệ trong kỷ nguyên mới Internet và 
Mobile để thay đổi chiến lược và chính sách phát triển thanh toán di động. Các dịch vụ 
Online Banking trên Mobile (Mobile Banking) được các ngân hàng chú trọng đầu tư phát 
triển đã trở thành một kênh giao dịch có tác động lớn nhất đến sự chuyển dịch từ giao dịch 
trên các kênh truyền thống sang kênh điện tử.

Không nằm ngoài xu hướng chung đó, với mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng bán 
lẻ số 1 tại Việt Nam, Vietcombank đang không ngừng cập nhật những thành tựu mới của 
Công nghệ, ứng dụng các ý tưởng Start-up để tạo ra và đưa ra thị trường các sản phẩm 
dịch vụ thanh toán tiện dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Kể 
từ tháng 03/2017 Vietcombank cho ra mắt dịch vụ VCB-Mobile B@nking phiên bản mới 
hết sức ấn tượng với thiết kế giao diện hiện đại, thân thiện, dễ dàng sử dụng với các tính 
năng đa dạng bao gồm các dịch vụ tài chính cơ bản và hỗn hợp như chuyển tiền trong và 
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ngoài hệ thống Vietcombank, thanh toán hóa đơn cho nhiều nhà cung ứng dịch vụ (Bill 
Payment), thanh toán thẻ tín dụng, tiết kiệm trực tuyến, đặt vé và thanh toán vé máy bay, 
quản lý đầu tư,  thanh toán bằng QR code…Bên cạnh dịch vụ VCB-Mobile B@nking, khách 
hàng của Vietcombank cũng có thể trải nghiệm và tận hưởng hình thức thanh toán NFC 
thông qua ứng dụng Samsung Pay. Chỉ cần với thao tác chạm nhẹ trên thiết bị di động, 
khách hàng đã có thể hoàn tất một giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ mà không cần 
dùng đến những chiếc thẻ ngân hàng vật lý.  Trước xu hướng phát triển và ứng dụng các 
hệ sinh thái trên Mobile (Ecosystem), Vietcombank trong thời gian ngắn tới đây sẽ cho 
ra đời sản phẩm hệ sinh thái trên thiết bị di động và hy vọng sẽ mang đến nhiều sự trải 
nghiệm mới đa dạng cho khách hàng.

Tiềm năng phát triển của thanh toán di động trên thị trường Việt Nam là rất lớn, Vietcombank 
luôn đặt sự quan tâm hàng đầu đến lĩnh vực này nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
và khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường về Mobile Payment.
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ĐỀ TÀI:  MOBILE PAYMENT LÀ CƠ HỘI TỐT NHẤT CHO THANH TOÁN 
ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 

Ông Trần Thanh Nam - Tổng giám đốc Moca

Thanh toán trên điện thoại thông minh đang trở thành xu hướng trên toàn cầu. Các 
hãng công nghệ lớn có Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, Alipay thì các công ty 
thanh toán cũng có Venmo, mVisa hay Masterpass.

Ở Việt Nam, khi điều kiện kinh tế xã hội đi lên, và các thành phần trong hệ sinh thái 
thanh toán dần hoàn chỉnh (ngân hàng, các công ty fintech), thanh toán di động 
(mobile payment) cũng phát triển mạnh mẽ. 

Xuất phát điểm

Cho tới gần đây, thanh toán phi tiền mặt ở Việt Nam chưa thực sự phát triển. Theo 
các thống kê về thị trường thẻ ngân hàng, tổng doanh số thanh toán thẻ chỉ chiếm 
khoảng 6% chi tiêu của người dân. Có tới 6 trong 7 giao dịch với thẻ ngân hàng là ở 
máy ATM, mà chủ yếu là để rút tiền mặt. Số máy POS vẫn còn ít, với khoảng 300.000 
máy trên tổng 65 triệu người lớn (15-64 tuổi). Trong khi đó, thương mại điện tử Việt 
Nam còn ở quy mô rất nhỏ (chỉ khoảng trên dưới 1% chi tiêu của người dân) và phần 
lớn các giao dịch được thanh toán bằng hình thức COD (giao hàng thu tiền).

Tuy nhiên, tình hình này đang thay đổi rất nhanh. Rất nhiều ngân hàng, đặc biệt là 
các nhà băng lớn, đã bắt đầu triển khai các hình thức thanh toán điện tử mới với điện 
thoại di động. Hơn 20 công ty fintech làm thanh toán điện tử cũng được Ngân hàng 
Nhà nước (SBV) cấp phép chính thức. SBV còn thành lập Ban chỉ đạo về fintech, 
nhằm hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy fintech phát triển. Với nền tảng khoảng 
30% dân số - tương đương khoảng 60% người đi làm - có tài khoản ngân hàng và 
smartphone, cơ hội cho thanh toán di động là không hề nhỏ.

Sự phổ cập của Smartphone

Smartphone đã thâm nhập mạnh mẽ vào cuộc sống của người Việt Nam. Tỷ lệ người 
dân thành thị sở hữu smartphone đã lên tới 72% cuối năm 2016. Thiết bị này được sử 
dụng rất thường xuyên, không chỉ để nghe gọi, giải trí. Trên 40% dùng smartphone 
hằng ngày cho các hoạt động mang tính thương mại như mua sắm, du lịch. Nhiều 
ứng dụng thương mại có đến hàng triệu lượt người dùng mỗi ngày, như Uber, Grab, 
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Shoppee. Tuy nhiên, chúng đều là của nước ngoài.

Smartphone đã thâm nhập mạnh mẽ vào cuộc sống

Thương mại điện tử phát triển

Một trong những tác nhân chính giúp thanh toán điện tử phát triển là sự nổi lên của 
thương mại điện tử. Điều này đã xảy ra với hầu hết các thị trường lớn trên thế giới, từ 
Mỹ tới châu Âu và đặc biệt là Trung Quốc với thành công của Alipay (thuộc Alibaba), 
Wechat Pay (thuộc Tencent). 

Điều này chưa diễn ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, mọi dự báo đều cho thấy thương mại 
điện tử Việt Nam sẽ phát triển mạnh. Statista ước tính tốc độ phát triển của lĩnh vực 
này tại Việt Nam sẽ là gần 15% mỗi năm trong giai đoạn 2017 – 2022, đưa quy mô 
thị trường từ gần 2,2 tỷ USD năm 2017 lên tới hơn 4,3 tỷ USD năm 2022. Cùng sự phổ 
biến của smartphone, các giao dịch thương mại điện tử trên di động sẽ chiếm phần 
lớn. Thêm vào đó, để phát triển hiệu quả và bền vững, những công ty làm thương mại 
điện tử sẽ phải thúc đẩy việc thanh toán điện tử, thay cho COD. Vì vậy, thanh toán di 
động sẽ tăng trưởng mạnh mẽ cùng thương mại điện tử.

Mã QR xuất hiện

Chất xúc tác cho sự bùng nổ của thanh toán di động là mã QR. Thanh toán bằng thẻ 
vật lý khó phát triển vì sự thiếu hụt máy POS do vấn đề chi phí. Ví dụ, để trang bị máy 
POS cho 1.000 xe taxi sẽ cần đầu tư khoảng 300.000 – 500.000 USD. Trong khi đó, 
gắn mã QR code cho 1.000 xe taxi này sẽ chỉ cần in sticker với tổng chi phí khoảng 
10 – 20 triệu đồng. MOCA là đơn vị fintech đầu tiên ở Việt Nam triển khai thành công 
dịch vụ thanh toán di động qua mã QR code – với taxi Ba Sao từ tháng 3/2015.

Mã QR rất phù hợp với thanh toán di động, nhờ tiết kiệm chi phí linh hoạt trong ứng 
dụng. Mã này có thể được thể hiện đơn giản trên các loại bề mặt như giấy, stickers, 
decal, tấm mica, và cả màn hình điện thoại, máy tính. Vì vậy, không chỉ taxi, các cửa 
hàng lớn nhỏ, trang web thương mại điện tử, hoá đơn điện nước hay hoạt động giao 



Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 201746

hàng thu tiền, đều có thể ứng dụng QR vào thanh toán. Mã QR có thể để dưới dạng 
tĩnh nhằm nhận diện người bán hàng, hoặc hiển thị dưới dạng động - tạo ra cho từng 
giao dịch, từng hoá đơn với đúng số tiền cần thanh toán. 

Hầu hết smartphone có khả năng quét mã QR. Vì vậy, với một ứng dụng thanh toán 
di động hỗ trợ QR như Moca, người tiêu dùng có thể thanh toán rất dễ dàng mọi lúc, 
mọi nơi. Trên thị trường Việt Nam, các hoạt động bán lẻ truyền thống còn chiếm một 
tỷ trọng rất lớn. Vì thế, ứng dụng thanh toán di động qua mã QR cho các cửa hàng 
offline có thể đóng góp lớn nhất cho thanh toán phi tiền mặt.

                                 
Thêm vào đó, chuẩn hoá thanh toán bằng mã QR cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự 
tăng trưởng của thanh toán di động. Việc chuẩn hoá sẽ cho phép người mua dùng 
một ứng dụng thanh toán di động để quét và thanh toán qua các mã QR phát triển 
bởi nhiều đơn vị khác nhau. Ở quy mô toàn cầu, EMVCo đã ban hành chuẩn QR cho 
thanh toán, được hầu hết các mạng thanh toán lớn như Visa, Mastercard, JCB, Amex 
hỗ trợ. Một số nước như Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, và cả Việt Nam đã và đang xây 
dựng chuẩn quốc gia cho thanh toán bằng QR. Việc các đơn vị triển khai dịch vụ 
thanh toán di động với mã QR cùng hỗ trợ một chuẩn chung sẽ có tác dụng rất lớn 
trong việc phát triển hệ sinh thái thanh toán di động, đồng thời đem lại tiện ích tối 
đa cho người tiêu dùng.

Thanh toán an toàn hơn

Thanh toán di động thế hệ mới còn an toàn hơn các hình thức thanh toán điện tử 
truyền thống, như thẻ nhựa hay ví điện tử. Ứng dụng thanh toán di động điển hình 
như Moca, đơn vị đi tiên phong từ 2014, hỗ trợ người dùng chỉ cần liên kết thẻ thay 
vì nạp tiền, áp dụng công nghệ tokenization và mã QR, qua đó đem lại sự an toàn 
vượt trội.

Người dùng chỉ cần tải ứng dụng Moca, liên kết thẻ ATM hoặc thẻ Visa, Mastercard, 
JCB; xác thực bằng mã PIN/mPIN hoặc CVV là có thể sử dụng thanh toán trực tuyến 



Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017 47

hoặc trực tiếp được ngay mà không nhất thiết phải nạp tiền vào ví điện tử. Việc 
không phải nạp tiền mang lại sự an toàn và thuận tiện cho người sử dụng. Tiền vẫn 
luôn ở trong tài khoản ngân hàng của họ cho đến khi họ thanh toán cho người bán 
hàng.

Ngoài ra, ứng dụng như Moca còn áp dụng công nghệ “Tokenization” để loại bỏ rủi 
ro lộ thông tin thẻ khi thực hiện các dịch vụ thanh toán. Các thẻ thanh toán nội địa 
của khách hàng cũng được Moca áp dụng công nghệ này để bảo vệ tương tự thẻ 
thanh toán quốc tế.

Tokenization là phương thức bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm như số thẻ, thông qua 
cách thay số thẻ bằng một chuỗi số khác – gọi là token. Token này không thể bị lần 
ngược trở lại để tìm ra thông tin thẻ. Khi người dùng liên kết thẻ thanh toán (thẻ tín 
dụng hoặc thẻ ghi nợ) với ứng dụng Moca, hệ thống phía ngân hàng sẽ cung cấp một 
token ứng với dữ liệu của thẻ của người dùng. Moca chỉ lưu giữ và sử dụng token này 
để xử lý các giao dịch thanh toán.
 
Điều này có nghĩa là thông tin thẻ thực của người dùng hoàn toàn không được lưu 
trên điện thoại hay trên máy chủ của Moca. Và khi thực hiện giao dịch, nó được sử 
dụng thay cho số thẻ. Thêm vào đó, trong thanh toán bằng mã QR, việc người mua 
quét mã của người bán cũng không có nghĩa ứng dụng thanh toán gửi dữ liệu của 
khách sang phía người bán.

So với việc nhập thông tin thẻ trong thanh toán điện tử truyền thống, hay đưa thẻ 
nhựa cho nhân viên thu ngân ở cửa hàng, việc thanh toán qua ứng dụng di động an 
toàn hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, các ứng dụng thanh toán di động hiện đại cũng bắt đầu hỗ trợ tính 
năng xác thực bằng vân tay. Phương thức này đem đến cho họ trải nghiệm đăng 
nhập, xác thực thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. 

Cơ hội cho thanh toán di động

Thanh toán di động có thể khai thác việc người dùng thường xuyên sử dụng 
smartphone, hỗ trợ liên kết tài khoản ngân hàng, thanh toán bằng mã QR code cả 
online và offline, cùng nhiều công nghệ an toàn bảo mật vượt trội. Vì thế, thanh toán 
di động đang trở thành cơ hội tốt nhất cho thanh toán điện tử ở Việt Nam.
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MOCA là đơn vị đi tiên phong trong việc phát triển và thúc đẩy ứng dụng những giải 
pháp thanh toán di động an toàn và hiện đại. MOCA tập trung mạnh mẽ vào giải pháp 
thanh toán thẻ ngân hàng trên điện thoại thông minh. MOCA là công ty có vốn điều lệ 
60 tỷ đồng, đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động trung gian thanh toán 
từ tháng 02/2016. MOCA cũng đã đạt chuẩn PCI-DSS về an toàn thông tin trong 
thanh toán thẻ. Đến nay ứng dụng MOCA đã có 8 ngân hàng đối tác với hàng chục 
triệu chủ thẻ, một trăm ngàn người dùng và 4.000 điểm chấp nhận trên toàn quốc.
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Đề tài: Mobile Payment và quá trình thúc đẩy tài chính toàn diện 
(financial inclusion) tại Việt Nam

Nguyễn Bá Diệp – Phó Chủ tịch HĐQT MoMo

Thanh toán di động (mobile payment), cụ thể là ví điện tử, đang ngày càng trở thành 
phương thức thanh toán phổ biến, không chỉ tại Mỹ, châu Âu mà cả những nước 
đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, Kenya. Bên cạnh vai trò là một công cụ 
thanh toán, ví điện tử còn được sử dụng như một phương tiện để đẩy mạnh việc phát 
triển dịch vụ tài chính toàn diện (financial inclusion) tại các quốc gia. 

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nghèo đói không chỉ giới hạn ở thiếu tiền, mà còn 
bao gồm cả thiếu phương tiện và công cụ giúp người dân cải thiện cuộc sống. Không 
được tiếp cận dịch vụ tài chính là một trong những rào cản lớn nhất cho việc giảm 
nghèo. Tại nhiều quốc gia, việc sử dụng các phương tiện truyền thống để cung cấp 
dịch vụ tài chính cho người dân khá tốn kém và không có hiệu quả.

Trên thực tế, việc áp dụng thanh toán di động ở các nước châu Phi (Kenya, Tanzania, 
Uganda, Congo), châu Á (Ấn Độ, Bangladesh, Philippine, Trung Quốc) đã cho thấy ví 
điện tử góp phần thúc đẩy dịch vụ tài chính toàn diện trên tầm quốc gia một cách 
nhanh chóng, hiệu quả, chi phí thấp.     

Tại các nước này, ví điện tử được sử dụng theo các chức năng cơ bản sau: 

1.     Thanh toán: chuyển tiền giữa các đối tượng (cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ).

2.     Dịch vụ tài chính: Nhận tiền vay từ các tổ chức tài chính, gửi tiền tiết kiệm, mua 
bảo hiểm.  

Với các dịch vụ này, tùy theo quy định của từng nước, ví điện tử có thể hoạt động độc 
lập hoặc hợp tác với các tổ chức tài chính, doanh nghiệp hoặc chính phủ để cung 
cấp các dịch vụ liên quan. Người dân có thể tiết kiệm tiền, nhận các khoản vay, nhận 
tiền hỗ trợ từ chính phủ, chi trả các dịch vụ công, mua sắm hàng hóa…thông qua 
thanh toán di động. 

Điểm đặc biệt là các trường hợp thành công không phải do tự phát, mà đều xảy ra 
dưới sự thúc giục và hỗ trợ của Chính phủ. Họ muốn phát triển một xã hội minh bạch, 
không dùng tiền mặt và tìm kiếm một phương tiện công nghệ đơn giản để phổ cập 
dịch vụ tài chính toàn diện (financial inclusion). 
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Tại Trung Quốc, hầu như mọi giao dịch hằng ngày của người dân đều diễn ra thông 
qua dịch vụ thanh toán điện tử. Ngoài ra, người dân có thể tiết kiệm, vay tiền, đánh 
giá tín dụng thông qua Alipay và Wechat Pay.
 
Quá trình tương tự cũng xảy ra ở Ấn Độ. Lệnh rút lưu thông tiền mặt mệnh giá lớn đã 
thúc đẩy sự phát triển của thanh toán phi tiền mặt thông qua PayTM. Còn ở Kenya, 
tỷ lệ người dân tiếp cập dịch vụ tài chính đã tăng từ 3% lên 70% chỉ trong vài năm 
triển khai thanh toán di động. 

Trung Quốc, Ấn Độ, Kenya là các ví dụ tiêu biểu cho đóng góp của thanh toán di động 
vào việc phát triển thanh toán phi tiền mặt và đưa dịch vụ tài chính đến toàn dân. 
Đây là thành tựu mà các  phương tiện thanh toán truyền thống mất hàng thập kỷ vẫn 
chưa làm được.

Tại Việt Nam, thanh toán di động mới đang ở bước đầu tiên - là công cụ giữa cá nhân 
với doanh nghiệp. Việc thanh toán các dịch vụ công của Chính phủ, cũng như phối 
hợp với ngân hàng để tận dụng nguồn lực trong dân (microsavings) cũng như đẩy 
mạnh tài chính tổng quát vẫn chưa diễn ra. Nhà nước vẫn đang sử dụng hệ thống tài 
chính truyền thống để triển khai các dịch vụ này, trong khi thanh toán di động là giải 
pháp công nghệ đơn giản và chi phí thấp hơn. 

Đối với MoMo, ngay từ đầu, chúng tôi đã rất chú trọng đến việc mở rộng thanh toán 
cho các dịch vụ công cơ bản (điện, nước, viễn thông, internet, truyền hình cáp) và thu 
hộ các khoản vay cho các công ty tài chính tiêu dùng và ngân hàng. Để đẩy mạnh 
việc phát triển tài chính toàn diện, MoMo là đơn vị thanh toán di động duy nhất triển 
khai hệ thống hơn 5.000 đại lý trên toàn quốc, phủ đến tận tuyến xã để thực hiện các 
dịch vụ thanh toán, thu hộ, chuyển tiền cho người dân tại các khu vực ngoại thành, 
vùng sâu vùng xa. Với hơn 300 dịch vụ được cung cấp tại quầy và gần các làng xã, 
MoMo đã cung cấp dịch vụ cho hàng chục triệu lượt khách hàng trên cả nước. 

Gần đây, nhờ những nỗ lực không ngừng của các công ty fintech, ngân hàng và các 
tổ chức tài chính tại Việt Nam đã có cái nhìn tích cực hơn, không coi thanh toán di 
động như một kẻ phá bĩnh, mà là một đối tác trong việc mang dịch vụ tài chính đến 
cho người dân với chi phí thấp nhờ công nghệ. Khi hợp tác với ngân hàng và các 
công ty tài chính, chúng tôi xác định mình là con rạch nhỏ và ngân hàng là những 
dòng sông lớn. MoMo sẽ giúp mang nước của sông lớn đến khách hàng thông qua 
hệ thống của mình. 

Đây chính là quá trình tiến hóa của kênh phân phối dịch vụ tài chính dựa trên nền 
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tảng công nghệ 4.0. Chỉ với một ứng dụng trên điện thoại di động, người dân có thể 
tiếp cận ngay tài chính tổng quát với hơn 300 dịch vụ khác nhau.   

Trong quá trình nghiên cứu để phát triển mô hình tài chính tổng quát tại Việt Nam, 
chúng tôi nhận thấy người dân có các hướng tiếp cận theo nhu cầu sau: 

1.  Cần vay các khoản tiền nhỏ để phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu thiết yếu
2.  Tìm kiếm một mô hình tiết kiệm vi mô (microsavings) để dành dụm cho tương lai
3.  Mua các loại bảo hiểm liên quan đến sức khỏe, nông nghiệp, phi nhân thọ
4.  Thanh toán các dịch vụ công (nộp phí, lệ phí, nộp phạt…)
5.  Nhận tiền nhanh các khoản vay hoặc các khoản hỗ trợ của chính phủ
6.  Thanh toán trả góp các khoản vay hàng tháng     
  
Các việc này trên thực tế có thể được giải quyết rất đơn giản thông qua việc thúc 
đẩy hợp tác với dịch vụ thanh toán di động. Điều đó có nghĩa các chính phủ, quốc 
gia phải nhìn nhận việc tiếp cận dịch vụ tài chính tổng quát và thanh toán phi tiền 
mặt là nhu cầu cơ bản của con người, đồng thời là đích đến tiếp theo của một xã hội 
văn minh. Họ nên nhìn nhận thanh toán di động là một công cụ của chính phủ, có 
thể tác động một cách hệ thống lên sự phát triển của xã hội và giúp chính phủ đẩy 
mạnh quá trình đó.  

Nếu coi đó là chính sách quốc gia, các bên cần có ứng xử phù hợp để các công ty 
fintech (cụ thể là thanh toán di động) phát triển. Việc này cần sự hợp tác của các bên 
liên quan: Chính quyền, các tổ chức tài chính và công ty fintech (thanh toán di động). 

Jack Ma là cha đẻ của Alipay. Dịch vụ này thay đổi toàn bộ cục diện thương mại điện 
tử và mô hình cung cấp dịch vụ tài chính của một đất nước rộng lớn như Trung Quốc. 
Những con số như hơn 550 triệu khách hàng, hàng ngàn tỷ USD được thanh toán và 
thu hút vào hệ thống tài chính của Alipay là một ví dụ rất sinh động về thành tựu của 
thanh toán di động. Điều đáng lưu ý là Alipay có ngày hôm nay nhờ sự hỗ trợ không 
ngừng của chính phủ Trung Quốc về mặt chính sách và cơ chế.

Những gì Jack Ma và Alipay làm được ở Trung Quốc hoàn toàn có thể thực hiện ở 
Việt Nam, thông qua trí tuệ của người Việt và sự hỗ trợ về chính sách của chính phủ. 
Ở MoMo, chúng tôi đã có sẵn cơ sở hạ tầng trực tuyến (ví điện tử) và hệ thống các 
đại lý trải dài trên toàn quốc đến tận tuyến xã. Đây sẽ là công cụ hữu hiệu cho nhà 
nước trong việc đẩy mạnh tài chính toàn diện. Với sự hợp tác và hỗ trợ của nhà nước, 
chúng tôi tin rằng trong vòng 5 năm, chúng ta có thể cơ bản giải quyết được bài toán 
tài chính toàn diện trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
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BÁO CÁO
Thực hiện Thỏa thuận hợp tác                                                                                                     

Bộ Tài chính - Công Thương - Ngân hàng Nhà nước
(Nhằm thúc đẩy thu, nộp thuế trực tuyến, mở rộng thanh toán điện tử và phát triển 

thanh toán điện tử trong thương mại điện tử)
______________________________

Triển khai Thỏa thuận Hợp tác liên Bộ Tài chính - Công Thương - Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) ký ngày 16/12/2015, các đơn vị đầu mối của Bộ Tài chính, Công Thương 
và NHNN đã tích cực, chủ động phối hợp, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đặt ra tại 
Thỏa thuận và đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể như sau:

I.Tình hình triển khai các nhiệm vụ tại thỏa thuận hợp tác liên bộ năm 2017

1. Hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện việc thu, nộp thuế điện tử

1.1. Bộ Tài chính

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính và ngành Thuế tiếp tục chỉ đạo triển khai mở rộng 
dịch vụ nộp thuế điện tử nhằm đi vào yếu tố đảm bảo chất lượng dịch vụ của cơ quan 
Thuế và nâng cao ý thức sử dụng dịch vụ cho người nộp thuế; qua đó góp phần: 

a) Tăng tỷ lệ các giao dịch nộp thuế của doanh nghiệp

- Đến cuối tháng 10/2017, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch 
vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế đạt 611.785/624.915 doanh nghiệp đang hoạt 
động (đạt tỷ lệ 97,90%); trong đó, 96% doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với 
ngân hàng; trong 10 tháng đầu năm 2017, khoảng 2.416.080 giao dịch nộp thuế điện 
tử và số tiền đã nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt trên 392.160 tỷ đồng.

- Từ tháng 5/2017, ngành Thuế bắt đầu triển khai thí điểm dịch vụ Hoàn thuế điện 
tử; hiện đã mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành 
phố. Tính đến tháng 10/2017, đã có 2.155 doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị Hoàn 
thuế điện tử, tổng số tiền đề nghị hoàn thuế đạt trên 30 nghìn tỷ đồng, trong đó số 
hồ sơ điện tử được giải quyết hoàn là 1.629 hồ sơ, với tổng số tiền đã hoàn đạt trên 
10 nghìn tỷ đồng.

b) Mở rộng việc nộp thuế điện tử tới các đối tượng khác như cá nhân và hộ kinh 
doanh cá thể
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Thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai dịch vụ nộp 
thuế điện tử để hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế và giảm số giờ kê khai, nộp thuế 
bằng mức của các nước trong khu vực, đặc biệt hướng tới đối tượng nộp thuế là cá 
nhân thực hiện các thủ tục hành chính về thuế. Cụ thể như sau:

- Thí điểm dịch vụ khai và nộp thuế điện tử cho thuê nhà:

Bộ Tài chính đang cho phép thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân 
điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và 
TP Hồ Chí Minh (Quyết định số 2128/QĐ-BTC ngày 04/10/2016). Sau gần một năm 
triển khai, tính đến ngày 30/9/2017, đã có khoảng 25.305 tài khoản cá nhân đăng 
ký giao dịch điện tử với khoảng 28.265 tờ khai điện tử đã được thực hiện. Trong đó: 
TP Hồ Chí Minh đạt 16.857 tài khoản và 17.036 tờ khai, Hà Nội đạt 8.448 tài khoản 
và 11.229 tờ khai. Việc thí điểm khai thuế điện tử sẽ tiết kiệm chi phí của cơ quan 
thuế, người nộp thuế và chí phí của xã hội, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý 
thu thuế, thu thuế kịp thời vào NSNN. Theo phản ánh, việc thực hiện khai thuế giá trị 
gia tăng, thuế thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà là tương đối 
thuận lợi; cá nhân cho thuê nhà có thể khai thuế mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm 24/7 
qua Internet mà không cần mất nhiều thời gian, công sức đi lại, chờ đợi.

- Thử nghiệm dịch vụ khai và nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy:

Để chuẩn bị cho việc triển khai thí điểm khai và nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô 
tô, xe máy (dự kiến vào Quý IV năm 2017), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã: (i) Xây 
dựng, ban hành và cập nhật Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy thống nhất 
toàn quốc (03 lần cập nhật); (ii) Dự thảo Thông tư trao đổi dữ liệu khai, nộp điện tử lệ 
phí trước bạ ô tô, xe máy giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Công An, dự thảo Quy chế 
phối hợp với Cục Đăng kiểm (Bộ Giao thông Vận tải) và Cục cảnh sát giao thông (Bộ 
Công An); (iii) Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông, Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn (Agribank), Công thương Việt Nam (Vietinbank) tổ chức thử nghiệm tại 02 Chi 
Cục thuế của Cục thuế Hà nội (Hai Bà Trưng, Ba Đình). Việc thử nghiệm được đánh 
giá về hiệu quả cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan, rút ngắn thời gian, chí 
phí cho người nộp thuế. Thời gian thực hiện tổng cộng khoảng 15 phút cho việc khai, 
nộp lệ phí trước bạ, thay cho 4h-8h so với không thực hiện điện tử và người nộp thuế 
chỉ phải đến một cơ quan làm thủ tục là cơ quan công an thay cho 3 cơ quan là thuế, 
ngân hàng, công an như trước đây. 
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- Thí điểm và từng bước mở rộng triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với các cá nhân, 
hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

Từ 1/1/2016, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử 
thông qua tổ chức được ủy nhiệm thu thuế đối với các cá nhân, hộ kinh doanh nộp 
thuế theo phương pháp khoán, phạm vi thí điểm lần 1 là tại 48 Chi cục Thuế thuộc 
14 Cục Thuế tỉnh, thành phố. Thu NSNN trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 
đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán thực hiện ủy nhiệm thu thuế tại 48 đơn vị 
thí điểm đạt trên 1.600 tỷ đồng (tương đương với 103% số thuế được giao ủy nhiệm 
thu thuế). Hiện Bộ Tài chính đang tiếp tục mở rộng phạm vi thí điểm lần 2 đến 147 
Chi cục Thuế thuộc 14 Cục Thuế tỉnh, thành phố.  

1.2. NHNN phối hợp với Bộ Tài chính, chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) kết 
nối hạ tầng dịch vụ thuế điện tử với hạ tầng thanh toán điện tử để phục vụ việc nộp 
thuế điện tử: 

a) Phối hợp kết nối Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) của NHNN với 
Hệ thống thanh toán của Kho bạc Nhà nước (KBNN)

Ngày 30/12/2016, NHNN đã ban hành Thông tư số 37/2016/TT-NHNN quy định về 
việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống IBPS, có hiệu lực từ ngày 15/01/2018, 
trong đó bổ sung thêm giao dịch nộp NSNN, giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ.

Để đáp ứng yêu cầu về nộp thuế điện tử, NHNN đã phối hợp Bộ Tài chính (KBNN) có 
nhiều văn bản hướng dẫn, hỗ trợ công tác thu NSNN trên Hệ thống IBPS như: công 
bố chuẩn định dạng dữ liệu IBPS 2.3, ban hành phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.0 tích hợp 
định dạng trao đổi dữ liệu IBPS 2.3, ban hành phiên bản CITAD 4.0.0.5.0.1. Song 
song với việc ban hành văn bản, NHNN (Cục Công nghệ thông tin) đã phối hợp với 
Bộ Tài chính (KBNN) triển khai phần mềm chính thức trên Hệ thống IBPS; theo đó, kể 
từ ngày 03/01/2017, các tổ chức tín dụng đã có thể thực hiện lệnh thanh toán kèm 
thông tin thu NSNN trên Hệ thống IBPS. Tính đến ngày 16/8/2017, Hệ thống IBPS đã 
hoàn thành kết nạp 64 đơn vị thành viên của KBNN tỉnh, thành phố trên toàn quốc. 
Ngày 27/7/2017, NHNN đã ban hành Quyết định số 1583/QĐ-NHNN về Quy trình 
thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và 
trái phiếu chính quyền địa phương tại NHNN (sau đây gọi chung là TPCP). Triển khai 
thực hiện Quyết định 1583/QĐ-NHNN, NHNN phối hợp với Trung tâm lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam (VSD) đã tiến hành nâng cấp phần mềm Hệ thống IBPS; theo đó, 
kể từ ngày 01/8/2017, việc thanh toán tiền giao dịch TPCP đã thực hiện tại NHNN 
thông qua Hệ thống IBPS; số lượng giao dịch phát sinh hàng ngày khoảng 90-150 



Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017 57

giao dịch với tổng giá trị giao dịch khoảng từ 8.000-15.000 tỷ VNĐ. 

b) Phối hợp triển khai phát triển thu, nộp thuế điện tử

Trong năm 2017, NHNN tiếp tục chỉ đạo các NHTM chú trọng và tăng cường đa dạng 
hóa các dịch vụ thanh toán điện tử, tạo nhiều kênh thu, nộp thuế, gia tăng tiện ích 
và thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Đến cuối tháng 10/2017, đã có 46 
NHTM hoàn thành kết nối với hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế và thực 
hiện triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trên 63 tỉnh, thành phố.

Đối với việc nộp thuế điện tử áp dụng cho các hộ kinh doanh và cá nhân, một số 
NHTM như Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPBank và Công ty NAPAS đã tích 
cực kết nối với cơ quan thuế để triển khai cung ứng dịch vụ. Đến tháng 9/2017, một 
số NHTM đã chính thức cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử với nhiều tiện ích dành 
cho cá nhân; theo đó, cá nhân có tài khoản tại các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục 
Thuế có thể thực hiện nộp thuế theo hình thức Internet Banking. Khi thực hiện giao 
dịch, toàn bộ thông tin sổ thuế sẽ được cập nhật vào hệ thống và người nộp thuế 
được hỗ trợ thực hiện các thao tác điện tử, người nộp thuế không còn phải lo lắng khi 
nộp thuế vào ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ, vì toàn bộ thông tin được ghi nhận đúng 
theo thời gian giao dịch. Sau khi dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân cho thuê nhà 
được triển khai thành công, cơ quan thuế và các NHTM dự kiến tiếp tục phối hợp để 
mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

2. Thúc đẩy thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho thương mại điện tử (TMĐT) phát 
triển

2.1. NHNN tiếp tục tổ chức, chỉ đạo các NHTM và các đơn vị liên quan hoàn thiện 
hạ tầng thanh toán điện tử của ngành ngân hàng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 
cầu thanh toán trong TMĐT. 

NHNN hiện đang trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý cho Hệ thống thanh 
toán bù trừ tự động phục vụ các giao dịch thanh toán bán lẻ (ACH) tại Việt Nam; 
chỉ đạo Công ty NAPAS hoàn thiện hệ thống chuyển mạch tài chính để thúc đẩy và 
nâng cao hiệu quả thanh toán điện tử trong TMĐT và nộp thuế điện tử. Bên cạnh đó, 
NHNN cũng chỉ đạo các NHTM tăng cường phát triển (cả về số lượng và chất lượng) 
kết hợp với sắp xếp, hợp lý hóa mạng lưới POS đã được lắp đặt; phát triển mạng lưới 
POS dùng chung, thanh toán POS trên thiết bị di động (mPOS); tăng cường chấp 
nhận thanh toán thẻ trong các giao dịch thanh toán trực tuyến, mở rộng ra các cơ 
sở y tế, bệnh viện, trường học,... đáp ứng yêu cầu thanh toán, chi trả cá nhân qua tài 
khoản. 
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Đến cuối tháng 9/2017, đã có 76 NHTM đã cung cấp dịch vụ thanh toán qua Internet 
và 41 NHTM cung cấp dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động. Trong 9 tháng 
đầu năm 2017, tổng giá trị giao dịch thanh toán qua kênh Internet Banking, Mobile 
Banking tăng trưởng tương ứng 1,3 lần và 1,39 lần so với cả năm 2016.

2.2. Bộ Công Thương

a) Hỗ trợ thanh toán điện tử cho dịch vụ hành chính công

Năm 2017, Cục TMĐT và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương đã làm việc với các đơn 
vị phụ trách công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố để trao đổi, xây 
dựng và triển khai các phương án tích hợp thanh toán cho các dịch vụ hành chính 
công trực tuyến. Đến nay, các Bộ, ngành đã có chủ trương phát triển dịch vụ công 
mức độ 4 ứng dụng giải pháp của hệ thống thanh toán TMĐT quốc gia, bao gồm: Bộ 
Y Tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư Pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, UBNDTP Đà Nẵng, UBNDTP Hải Phòng, 
các Sở Công Thương Phú Yên, Đồng Nai, Cà Mau.

Bên cạnh việc phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước, Cục TMĐT và Kinh tế số đã 
làm việc và phối hợp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm nhằm xây dựng 
cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ các giải pháp cho dịch vụ hành chính công nhằm 
tạo ra các tiêu chuẩn chung thống nhất giữa các giải pháp phần mềm dịch vụ công, 
giúp đáp ứng các yêu cầu liên thông, trao đổi dữ liệu chung giữa các Bộ, ngành được 
thuận lợi, sẵn sàng trong việc tích hợp các dịch vụ mới như thanh toán điện tử, hóa 
đơn điện tử, chữ ký số, v.v…

b) Phối hợp với ngành Ngân hàng phát triển thanh toán điện tử trong TMĐT

- Phát triển hạ tầng thanh toán phục vụ TMĐT:

Năm 2017, Cục TMĐT và Kinh tế số tiếp tục phối hợp với Công ty NAPAS phát triển Hệ 
thống thanh toán TMĐT Quốc gia KeyPay. Theo đó, mục tiêu của Hệ thống KeyPay là 
hướng đến xây dựng một hạ tầng thanh toán đảm bảo cho TMĐT tại Việt Nam, đồng 
thời hỗ trợ giải pháp thanh toán cho các dịch vụ hành chính công trực tuyến, dịch 
vụ xã hội, công cộng, từng bước xây dựng thói quen của người dân và doanh nghiệp 
trong việc sử dụng và ứng dụng thanh toán điện tử trong các giao dịch thương mại, 
giao dịch hành chính, dịch vụ xã hội, công cộng.
- Phát triển thanh toán điện tử trong TMĐT:
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Thống kê trong Ngày mua sắm trực tuyến 2016, trong số trên 700.000 đơn hàng 
thành công trong ngày, chỉ có 4% giao dịch được người tiêu dùng lựa chọn thanh 
toán bằng thẻ, thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng chiếm đến 92%. Để từng 
bước giải quyết vấn đề này, Cục TMĐT và Kinh tế số đã nghiên cứu, phối hợp với các 
doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán nhằm 
đưa vào thử nghiệm giải pháp thanh toán (có đảm bảo) trong TMĐT, giúp người mua 
hàng và cả người bán yên tâm khi giao dịch đã được đảm bảo từ khâu thanh toán 
đến giao hàng và quyết toán. Sau khi giải pháp được phát triển hoàn thiện, dự kiến 
yêu cầu về việc cung cấp lựa chọn thanh toán đảm bảo sẽ là bắt buộc đối với các 
website TMĐT, nhằm giúp người tiêu dùng bảo vệ quyền lợi và nâng cao niềm tin khi 
tham gia vào các giao dịch trực tuyến, cũng như hoạt động thanh toán trực tuyến.

Bên cạnh đó, với việc nền tảng di động phát triển nhanh chóng, Cục TMĐT và Kinh 
tế số cũng đang triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ các tổ chức cung ứng dịch 
vụ trung gian thanh toán trong việc ứng dụng, triển khai các giải pháp thanh toán 
mới trên nền tảng di động, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn và tiện ích 
khi tham gia vào các hoạt động giao dịch điện tử.

2.3. Trong năm 2017, Liên Bộ Tài chính - Công Thương - NHNN tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ nhằm thúc đẩy việc áp dụng hóa đơn điện tử trong TMĐT và thanh toán 
điện tử. 

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hỗ trợ cho 
hơn 200 doanh nghiệp tại 02 Cục Thuế Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh triển khai đăng 
ký và xuất hóa đơn điện tử có xác thực. Tính đến tháng 10/2017, hệ thống của Tổng 
cục Thuế đã cấp mã xác thực cho 5.201.632 hóa đơn với số tiền thuế trên hóa đơn 
là 3.042 tỷ đồng. Để có đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc triển khai mở rộng, Tổng cục 
Thuế đang xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử (thay thế Nghị định số 
51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ).

3. Phát triển thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ  

3.1. Trên cơ sở nắm bắt xu thế của Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực thanh 
toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), ngày 30/12/2016, NHNN đã tham mưu và 
được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề 
án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, trong năm 2017, NHNN đã chỉ đạo triển 
khai: 
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- Thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ:

Bên cạnh việc hoàn thiện các dịch vụ thanh toán truyền thống, hầu hết các NHTM 
tại Việt Nam đã và đang triển khai các dịch vụ thanh toán mới, hiện đại dựa trên nền 
tảng ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông với nhiều sản phẩm, phương tiện 
mới, bảo đảm an toàn, tiện lợi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán của khách hàng, 
phù hợp với xu thế thanh toán của các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Một số NHTM bước đầu triển khai có hiệu quả các dịch vụ thanh toán điện tử trong 
lĩnh vực điện, nước, thanh toán cước phí điện thoại, viễn thông, truyền hình cáp, phí 
bảo hiểm và một số khoản thu khác như học phí, phí giao thông không dừng… Bên 
cạnh đó, nắm bắt xu thế phát triển công nghệ thanh toán trên thế giới, một số ngân 
hàng và công ty công nghệ thông tin, viễn thông tại Việt Nam đã và đang nghiên 
cứu, hợp tác và đưa vào ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại vào hoạt động thanh 
toán trên thiết bị ĐTDĐ, với việc áp dụng xác thực vân tay, nhận diện khuôn mặt, sinh 
trắc, sử dụng mã QR Code, Tokenization, thanh toán phi tiếp xúc, công nghệ mPOS,... 
mang lại tiện lợi và an toàn trong giao dịch thanh toán điện tử.

- Tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong lĩnh vực thanh toán bán lẻ: 

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật trong lĩnh vực thanh toán được ngành 
Ngân hàng hết sức quan tâm, chú trọng. Ngày 10/01/2017, NHNN đã ban hành Chỉ 
thị số 03/CT-NHNN về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán 
điện tử và thanh toán thẻ, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp 
nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán thẻ và thanh toán trực tuyến. 

- Tháng 10/2017, NHNN đã thành lập Tiểu ban nghiên cứu thuộc Hội đồng Thanh 
toán và Công nghệ của ngành Ngân hàng để nghiên cứu kinh nghiệm triển khai, áp 
dụng chuẩn thanh toán QR Code tại một số quốc gia trên thế giới, làm cơ sở đề xuất 
xây dựng chuẩn, quy định chung cho thanh toán QR Code tại Việt Nam. Bên cạnh 
đó, NHNN đã thành lập Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) nhằm 
tư vấn, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hệ sinh thái trong lĩnh vực Fintech, nhằm tạo 
thuận lợi cho các doanh nghiệp Fintech tại Việt Nam phát triển, phù hợp với chủ 
trương, định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 
18/5/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 
gia đến năm 2025”. 

3.2. Phát triển thanh toán qua các điểm chấp nhận thanh toán (POS):
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Tính đến cuối tháng 9/2017, cả nước đã có trên 260.180 POS được lắp đặt. Số lượng 
giao dịch qua POS trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt trên 107 triệu giao dịch với giá 
trị giao dịch đạt gần 258 nghìn tỷ đồng (tương ứng tăng 61% và 43% so với cùng kỳ 
năm 2016). 

Thống đốc NHNN cũng đã ban hành Kế hoạch phát triển thanh toán thẻ ngân hàng 
qua thiết bị chấp nhận thẻ giai đoạn 2017 - 2020, trong đó tập trung phát triển thanh 
toán thẻ ngân hàng theo phương thức xuất trình thẻ vật lý, thẻ được số hóa qua thiết 
bị chấp nhận thẻ tại điểm bán, bao gồm Point Of Sale (POS), mPOS và các loại thiết 
bị chấp nhận thẻ khác tại điểm bán mà chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch thanh toán 
tiền hàng hóa, dịch vụ.

II. Các công việc triển khai trong năm 2018

2.1. Bộ Tài chính: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tập trung cho các giao 
dịch về thu và quản lý thuế trực tuyến; Đề xuất các chính sách về thuế nhằm khuyến 
khích phát triển nộp thuế điện tử, thanh toán điện tử trong TMĐT và tại các điểm bán 
lẻ; Thúc đẩy việc áp dụng hoá đơn điện tử trong TMĐT, thanh toán điện tử.

2.2. Bộ Công Thương: Tiếp tục triển khai và phát triển Hạ tầng thanh toán đảm bảo 
cho TMĐT; Triển khai Hóa đơn điện tử trong TMĐT; Xây dựng và ban hành các chính 
sách, chương trình thúc đẩy TMĐT và thanh toán điện tử. 

2.3. Ngân hàng Nhà nước: Tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức, hoàn thiện hạ tầng thanh 
toán điện tử của hệ thống ngân hàng; Hoàn thiện hành lang  pháp lý, các cơ chế 
chính sách khuyến khích phát triển thanh toán qua ACH; Chỉ đạo hoàn thiện hệ 
thống chuyển mạch tài chính để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thanh toán điện tử 
trong TMĐT và nộp thuế điện tử; Chỉ đạo, truyền thông, khuyến khích các tổ chức 
cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán đẩy mạnh thanh toán điện tử, 
thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán.

2.4. Công tác phối hợp giữa các đơn vị:

- NHNN phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục triển khai kết nối hạ tầng dịch vụ thuế điện 
tử với hạ tầng thanh toán điện tử để phục vụ việc nộp thuế điện tử; thống nhất các 
giải pháp trao đổi thông tin, dữ liệu thuế điện tử giữa hệ thống ngân hàng, các cơ 
quan Thuế và KBNN để hỗ trợ công tác quản lý, thu thuế.

- Bộ Công Thương phối hợp NHNN tiếp tục triển khai kết nối hạ tầng TMĐT với hạ 
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tầng thanh toán điện tử của ngân hàng để phục vụ TMĐT; triển khai phát triển hạ 
tầng POS.

- NHNN phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương triển khai các nội dung tại Đề 
án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt, góp phần nâng cao số lượng, giá trị giao dịch thanh toán điện tử, thanh 
toán qua thiết bị chấp nhận thẻ của các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ hàng hoá, 
dịch vụ trên toàn quốc, thúc đẩy TMĐT phát triển.

VỤ THANH TOÁN NHNN
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ĐỀ TÀI:  FINTECH ĐÃ GIÚP CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH 2.0 TĂNG QUY MÔ 
SIÊU TỐC NHƯ THẾ NÀO?

Ông Nguyễn Triệu Huy - CEO The Disruptive Group, chuyên gia Fintech

Trong những nghiên cứu của mình trước đây, tôi đã nhận định rằng công nghệ có tác 
động to lớn tới ngành tài chính, tuy nhiên tác động đó không đơn giản như một đồ thị 
bậc nhất. Trong khuôn khổ bài viết này, hãy cùng xem xét chúng ta đang ở đâu trong 
công cuộc chuyển đổi ngành tài chính:

•	 Từ	 năm	 2013	 trở	 đi:	 Có	 rất	 nhiều	 nghiên	 cứu	 về	 Fintech	 và	 dự	 báo	 Fintech	 sẽ	
làm thay đổi diện mạo ngành tài chính do sự ra đời của hàng loạt công ty Fintech, 
thách thức các công ty truyền thống. Tại thời điểm đó, tôi nhận định rằng: Dự báo 
như vậy là có cơ sở, tuy nhiên quá trình chuyển đổi sẽ mất nhiều thời gian hơn so với 
nhiều người nghĩ bởi cơ sở hạ tầng ngành tài chính và thói quen tiêu dùng chưa sẵn 
sàng. 

•	 Từ	 năm	 2016	 trở	 lại	 đây:	 Phải	 chăng	 bong	 bóng	 Fintech	 đã	 đạt	 tới	 cực	 đại?	
Fintech trở thành một ngành chính thống hơn, và được xem là tác nhân hỗ trợ hơn là 
kẻ phá bĩnh các tổ chức lớn - khái niệm được nhắc đi nhắc lại đó là sự hợp tác giữa 
các tổ chức lớn và công ty khởi nghiệp (StartUps). Theo tôi, đây là khởi đầu cho quá 
trình chuyển đổi thực sự, với sự phát triển của nhiều ứng dụng và sản phẩm tài chính 
mới. Hãy liên tưởng đến ngành quảng cáo trước và sau khi Google xuất hiện. Và bây 
giờ, "Google trong ngành tài chính" đang diễn ra.  

Khi Fintech trở thành một ngành chính thống, nhiều sáng kiến ban đầu như như dịch 
vụ cho vay P2P  (P2P lending) hay huy động vốn cộng đồng (crowdfunding), ngày 
càng trở nên bớt nóng hơn (ít nhất là trên góc độ truyền thông). Bong bóng Fintech 
dường như đã trở thành một cuộc chơi công nghệ thông tin nhàm chán, nghiêng về 
hợp tác và tối ưu hóa quy trình hiện tại hơn là phá huỷ và thay thế. 

Phải chăng cơn sóng thần Fintech" lại trở thành "một gợn sóng" hạ tầng công nghệ 
thông tin? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.

50 tỷ USD đổ vào Fintech trong vài năm qua đã tạo nên nền móng cơ sở hạ tầng, 
nguồn nhân lực, công nghệ, và quan trọng nhất là thói quen tiêu dùng cho những mô 
hình kinh doanh tài chính cực kỳ mới mà tôi chỉ có thể tóm lược bằng một từ - Siêu 
tăng trưởng  
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Hãy cùng xem lại những cách thức thông thường mà nhiều loại hình công ty khác 
nhau hình thành và phát triển.

•	 Các	 công	 ty	 tài	 chính	 truyền	 thống	 tăng	 trưởng	mở	 rộng	qua	nhiều	 thập	 kỷ	 và	
thế kỷ. 

“Quá lớn để có thể sụp đổ” là khái niệm thường được nhắc tới, nhấn mạnh tầm quan 
trọng của ngành tài chính truyền thống và quy mô của các ngân hàng, công ty bảo 
hiểm và quản lý tài sản lớn nhất thế giới - cả về số lượng khách hàng cũng như vai 
trò của họ đối với nền trong nền kinh tế.  

Tuy nhiên, hãy nhìn vào những con số, các ngân hàng lớn nhất thế giới cũng chỉ có 
vài trăm triệu khách hàng và đều có tuổi đời trên 100 năm. Ví dụ, Citi, có 200 triệu 
khách hàng, được thành lập từ những năm 1812. Còn đối với một số ngân hàng có 
tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới – ví dụ như Ngân hàng Nông nghiệp Trung 
Quốc (ABC) cũng chỉ có 320 triệu khách hàng sau 65 năm hoạt động.

Biểu đồ dưới đây cho thấy số lượng khách hàng của HSBC, JPMorgan, Citi và ABC ở 
mốc 100 năm hoạt đông, biểu đồ không quá dốc

 Theo đó, những ngân hàng đặc biệt lớn cũng chỉ có tới vài trăm triệu khách hàng 
sau hơn 50 năm cho tới vài thế kỷ hoạt động. 

•	 Các	công	ty	Internet	tăng	trưởng	siêu	tốc	chỉ	trong	10	-	20	năm.	

Tuy nhiên, các công ty Internet không cần tới 100 năm để đạt mốc 100 triệu khách 
hàng. Facebook là một ví dụ, chỉ trong 10 năm hoạt động đã có tới 1 tỷ khách hàng. 
Hay nói cách khác, một công ty Internet có thể tăng tưởng nhanh gấp 10 tới 100 lần 
so với một định chế tài chính truyền thống. Hay như LinkedIn, công ty nhỏ nhất được 
đề cập trong biểu đồ, chỉ sau 15 năm phát triển đã ghi nhận số lượng khách hàng 
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nhiều hơn số lượng khách hàng của những ngân hàng lớn nhất thế giới. 

Biểu đồ dưới đây cho thấy Facebook, Google và Linkdein đã đạt mốc hàng trăm triệu 
khách hàng chỉ trong chưa đầy một thập kỷ

 
Tất nhiên, sự so sánh này là khập khiễng, bởi vì các công ty Internet:

- Không phải tuân thủ những quy định chặt chẽ như ngân hàng
- Có mô hình kinh doanh khác 
- Không đòi hỏi vốn đầu tư

Nói như vậy, phải chăng không thể có siêu tăng trưởng trong ngành tài chính? Hãy 
cùng tìm hiểu về những người chơi mới đến từ nền Tài chính số, hay Tài chính 2.0

•	 Các	công	ty	tài	chính	2.0	tăng	trưởng	giống	như	các	công	ty	Internet

Công ty tài chính 2.0 được định nghĩa là những công ty hoạt động trong lĩnh vực tài 
chính, được thành lâp trong vòng một thập kỷ gần đây, và hoạt động theo chiến lược 
đặt công nghệ số lên tầm quan trọng hàng đầu. 

Có khá nhiều công ty có thể liệt kê vào nhóm này, trong đó phải kể đến những cái tên 
nổi tiếng như:

- Ant Financial/Alipay, công ty tài chính của Alibaba
- Zhong An, công ty bảo hiểm công nghệ số
- Paytm, công ty thanh toán của Ấn Độ
- Credit Karrma, công ty chấm điểm tín dụng của Mỹ

Hãy cùng xem xét tốc độ tăng trưởng của những công ty này, ấn tượng nhất là Zhong 
An với 500 triệu khách hàng chỉ trong vòng 5 năm. Hay như Credit Karma, chưa đầy 



10 năm tuổi, đã có số lượng khách hàng nhiều hơn hầu hết các ngân hàng trên thế 
giới.

 
Hay nói cách khác, mô hình siêu tăng trưởng của Internet cũng có thể áp dụng cho 
ngành tài chính, và đây sẽ là thay đổi rõ rệt nhất trong ngành tài chính ngày nay. Vì 
mô hình siêu tăng trưởng có thể mang lại hiệu ứng mạng lưới (network effect), quyền 
định giá (pricing power) và lợi ích kinh tế theo quy mô (economies of scale). Chỉ cần 
nhìn vào Amazon trong ngành bán lẻ, Booking.com trong ngành du lịch hay Google/
Facebook trong lĩnh vực quảng cáo, chúng ta sẽ hiểu được cách thức mà các công 
ty theo mô hình siêu tăng trưởng thay thế các công ty truyền thống trong ngành.
  
Khi các công ty tài chính mới đi theo mô hình tăng trưởng Internet, các tập đoàn tài 
chính có thể sẽ đạt mốc một tỷ khách hàng chỉ trong vài năm. Điều này nghe có vẻ 
điên rồ, nhưng Ant Financial đã từng tuyên bố chắc chắn rằng công ty sẽ đạt mốc 2 
tỷ người sử dụng.

Nếu đặt tất cả các công ty này trong cùng một biểu đồ, chúng ta có thể dễ dàng nhận 
thấy sự khác biệt về quy mô tăng trưởng giữa tài chính truyền thống và tài chính 2.0
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Vậy tại sao ngành tài chính 2.0 lại có được tốc được tốc độ siêu tăng trưởng? 

Xét về quy mô tăng trưởng, đâu là khác biệt lớn nhất giữa tài chính 1.0 và tài chính 
2.0? Theo tôi có 2 nguyên nhân chủ yếu:

Công nghệ số làm thay đổi cơ cấu chi phí, theo đó, chi phí dịch chuyển từ chi phí đầu 
tư (CAPEX) sang chi phí vận hành (OPEX). Ngành tài chính truyền thống phát triển 
dựa vào hệ thống đầu ra hữu hình, tức là tăng trưởng theo đường thẳng chứ không 
theo cấp số nhân. Khi số lượng khách hàng tăng lên, chi phí cố định cũng tăng tương 
đối. Tất nhiên đây chỉ là ước tính hết sức sơ bộ, nhưng cũng khá chính xác đối với 
ngân hàng bán lẻ. Còn đối với mảng ngân hàng đầu tư thì khác, vì ngân hàng đầu 
tư không có giới hạn về chí phí đầu tư CAPEX, đó cũng là lý do khiến mảng ngân 
hàng đầu tư và thị trường vốn có vai trò quan trọng đối với các ngân hàng toàn cầu 
- nhưng số lượng khách hàng cũng nhỏ hơn nhiều.

Mặt khác, mô hình tăng trưởng nhờ vào công nghệ số không đòi hỏi tăng chi phí cố 
định vì các công ty Tài chính 2.0 không phải chịu chi phí này, chi phí này thuộc về 
các công ty cung cấp cơ sở hạ tầng (Công ty cung cấp hạ tầng viễn thông, dịch vụ 
Internet). 

Vì vậy, các công ty tài chính 2.0 có thể phát triển nhanh hơn rất nhiều do họ không 
phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển, và cũng không phải chi trả cho 
khoản đầu tư đó. 

Những công ty tài chính theo mô hình siêu tăng trưởng thường nhắm vào các thị 
trường lớn chưa được khai thác. 

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều công ty tài chính 2.0 theo mô hình siêu tăng trưởng 
lại được đặt tại các thị trường mới nổi – nơi mà phần lớn người tiêu dùng chưa có 
tài khoản ngân hàng. Những thị trường này có quy mô rất lớn - khoảng 2.2 tỷ người 
chưa có tài khoản ngân hàng - mà lại ít cạnh tranh. Nhưng điều này không có nghĩa 
là các công ty theo mô hình siêu tăng trưởng không xuất hiện tại các thị trường phát 
triển - Credit Karma tại Mỹ là một ví dụ. Tuy nhiên, những công ty này thường lựa 
chọn những vùng ít cạnh tranh từ công ty tài chính truyền thống, hay nói cách khác, 
họ phát triển sản phẩm “khác biệt” chứ không phải sản phẩm “tốt hơn”. 

Vậy tác động của mô hình siêu tăng trưởng tới ngành tài chính tài là gì?

Bản thân mô hình này không có tác động tới ngành tài chính vì nó chỉ là kết quả từ 

Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017



sự kết hợp của nhiều yếu tố:

- Tỷ lệ ngày càng nhiều dân số trên thế giới lựa chọn tài chính số
- Sự xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình kinh doanh và cơ cấu chi phí mới trong 
ngành tài chính.
- Đòn bẩy từ cơ sở hạ tầng viễn thông và công nghệ mới

Hệ quả là tốc độ tăng trưởng về số lượng khách hàng nhanh hơn nhiều, nhưng điều 
này có ý nghĩa gì xét về góc độ kinh tế?

Hãy xem xét ví dụ sau: Giả sử lợi nhuận ròng của Citi Consumer Banking là 8 tỷ USD, 
với 200 triệu khách hàng. Tức là họ có được 40 USD từ mỗi khách hàng. Còn đối với 
Ant Financial, với gần 1 tỷ USD lợi nhuận và 500 triệu khác hàng, họ thu được khoảng 
2 USD mỗi khách hàng – thấp hơn 20 lần. Điều này có thể giải thích bằng sự khác 
biệt về khách hàng mục tiêu, sự đa dạng của sản phẩm và quan trọng nhất là mô 
hình kinh doanh. 

Quan điểm của tôi là trong ngắn hạn, chúng ta sẽ chứng kiến sự trỗi dậy ngày càng 
nhiều các công ty tài chính theo mô hình siêu tăng trưởng, những công ty này sẽ thu 
hút một lượng lớn khách hàng, nhưng lợi nhuận thu về lại thấp hơn các công ty tài 
chính truyền thống. Khi số lượng công ty đi theo mô hình này đạt tới một con số nhất 
định, họ sẽ mở rộng loại hình sản phẩm quy mô, cung cấp nhiều sản phẩm liên quan 
tới ngân hàng hơn, từ đó gia tăng lợi nhuận - cũng tương tự như cách Facebook tăng 
doanh thu trên mỗi người sử dụng trong giai đoạn 2011 - 2016 đã tăng lên 4 lần.

Các công ty tài chính đạt được mức độ siêu tăng trưởng đều có khả năng tái thiết 
ngành tài chính của tương lai. Điều này có đồng nghĩa với việc tương lai của ngân 
hàng và công ty bảo hiểm truyền thống sẽ rất ảm đạm? Không nhất thiết là như vậy, 
vì chẳng gì ngăn cản ngân hàng và công ty bảo hiểm truyền thống tham gia xây 
dựng mô hình kinh doanh siêu tăng trưởng.

Hãy chỉ nhìn Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) - đối thủ cạnh tranh với 
Alipay, và giờ đây ngân hàng này trở thành ngân hàng lớn nhất thế giới nhờ có 250 
triệu khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trên di động.

Nói tóm lại, trong mọi trường hợp, tôi không cho rằng cơn sóng thần Fintech đã trở 
thành một gợn sóng công nghệ thông tin. Mà ngược lại, chính gợn sóng về cơ sở 
hạ tầng công nghệ thông tin trong vài năm trở lại đây đã đặt nền tảng cho cơn sóng 
thần Fintech, tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển nở rộ của nhiều tổ chức tài chính 
khổng lồ trong tương lai. 
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