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Mục tiêu phát triển TTKTM 2016-2020

• Một số mục tiêu cụ thể tại Quyết định số 2545 của Thủ tướng
chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng
tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020:

Tỷ trọng tiền
mặt so với tổng
phương tiện
thanh toán ở
mức thấp hơn
10% cuối năm
2020

Phát triển
mạnh thanh
toán thẻ qua
các thiết bị
chấp nhận thẻ.
300.000 POS
được lắp đặt,
đạt 200 triệu
giao dịch/năm
vào cuối năm
2020

Thúc đẩy thanh
toán điện tử
trong thương
mại điện tử

Số người trên
15 tuổi có tài
khoản ngân
hàng > 70 %
cuối năm 2020,
nâng cao phổ
cập tài chính
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Thực trạng TTKDTM tại Việt Nam: Tài khoản

• Những năm trở lại đây, người
dân đã tiếp cận tốt hơn tới
dịch vụ ngân hàng

• Tỉ trọng tiền mặt trên tổng
phương tiện thanh toán trung
bình giảm dần qua các năm.

36.771.973

36.461.593

41.413.086 43.276.675

2014 2015 2016 2017

Số người trưởng thành có tài khoản

54.449.596

60.207.266

68.697.601
69.187.623

74.985.430

2014 2015 2016 2017 Đến 30/9/2018

Số lượng tài khoản cá nhân

Nguồn: Vụ Thanh toán - NHNN

Đơn vị: người

Đơn vị: tài khoản
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Thực trạng TTKDTM tại Việt Nam: ATM/POS (1)

Nguồn: Vụ Thanh toán - NHNN
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+ Số lượng ATM Quý
III/2018 tăng 4,5%
so với cùng kỳ và
3,5% so với cuối
năm 2017
+ Số lượng POS Quý
III/2018 tăng 13,2%
so với cùng kỳ và
9,5% so với cuối kỳ
2017.
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31/12/2016 30/09/2017 31/12/2017 Đến 30/9/2018

17.472   17.396   17.558   18.173   

263.427   260.187   268.813   
294.503   

Số lượng ATM/POS qua các năm

ATM POS/EDC



Thực trạng TTKDTM tại Việt Nam: ATM/POS (2)

Nguồn: Vụ Thanh toán - NHNN
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31/12/2016 30/09/2017 31/12/2017 Đến 30/9/2018

717.216.452   

575.217.472   

780.722.572   

644.881.086   

97.486.078   

106.187.360   

151.123.411   

150.636.489   

Số món giao dịch qua ATM và POS 

Giao dịch qua ATM Giao dịch qua POS

+ Số món giao dịch qua ATM tại
thời điểm 30/9/2018 tăng
12% so với cùng kỳ năm 2017
và đạt mức 82% so với cuối
năm 2017

+ Số món giao dịch qua POS tại
thời điểm 30/9/2018 tăng
42% so với cùng kỳ năm 2017
và xấp xỉ mức cuối năm 2017

Số món giao dịch 
POS đạt 200 

triệu giao dịch/ 
năm vào cuối 

năm 2020



Thực trạng TTKDTM tại Việt Nam: ATM/POS (3)

Nguồn: Vụ Thanh toán - NHNN
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+ Giá trị giao dịch qua ATM
tại thời điểm 30/9/2018
tăng 16% so với cùng kỳ
năm 2017 và đạt mức 85%
so với cuối năm 2017

+ Số món giao dịch qua POS
tại thời điểm 30/9/2018
tăng 29% so với cùng kỳ
năm 2017 và đạt mức 91%
so với cuối năm 2017

31/12/2016 30/09/2017 31/12/2017 Đến 30/9/2018

1.809.526   

1.570.341   

2.133.193   

1.818.375   

250.009   

247.309   

352.371   

320.051   

Giá trị giao dịch qua ATM & POS

Giao dịch qua ATM Giao dịch qua POS



Thực trạng TTKDTM tại Việt Nam: Thẻ ngân hàng (1)

2015 2016 2017 Đến 30/9/2018

64.196.575   
73.153.170   77.456.634   

85.242.361   

2.384.469   

2.918.619   
4.115.696   

4.738.714   

4.440.595   

5.526.866   

7.998.257   

11.352.512   

Tổng số thẻ phát hành lũy kế phân theo loại thẻ

Thẻ ghi nợ Thẻ tín dụng Thẻ trả trước
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Nguồn: Vụ Thanh toán - NHNN

2015 2016 2017 Đến 30/9/2018

64.617.531   
74.047.425   

78.871.500   
88.168.792   

6.404.108   

7.551.230   

10.699.087   

13.164.795   

Tổng số thẻ phát hành lũy kế theo địa lý

Thẻ nội địa Thẻ quốc tế



Thực trạng TTKDTM tại Việt Nam: Thẻ ngân hàng (2)
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80.287.856   

138.003.554   

193.839.512   

167.346.583   

346.593   

548.887   

705.067   

441.718   

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000

 800.000

 -

 50.000.000

 100.000.000

 150.000.000

 200.000.000

 250.000.000

31/12/2016 30/09/2017 31/12/2017 Đến 30/9/2018

Số món và giá trị giao dịch thẻ qua các năm

Số món Giá trị (tỉ đồng)

+ Số lượng giao dịch thẻ
tại thời điểm Quý III/2018
tăng 21% so với cùng kỳ
và đạt mức 86% so với
mức cuối kỳ năm 2017

+ Giá trị giao dịch thẻ tại
thời điểm Quý III/2018
giảm 19,5% so với cùng
kỳ và hiện đạt ở mức
62,6% so với cuối kỳ năm
2017



Các kênh thanh toán bán lẻ (1)

• Hiện đã có 78 NH triển khai dịch vụ thanh toán

qua Internet, 41 NH triển khai dịch vụ thanh

toán điện thoại di động.

• Thanh toán di động hiện đang dần trở thành xu

hướng mới, các công nghệ như mã QR, thanh

toán tiếp xúc/phi tiếp xúc và số hóa thông tin

thẻ (tokenization) ngày càng gia tăng.

• 16 ngân hàng đã triển khai dịch vụ thanh toán

QR Code, toàn thị trường có hơn 30.000 điểm

chấp nhận thanh toán QR Code.

• Một số ngân hàng hiện đang thí điểm các điểm

giao dịch tự động hiện đại, mới với nhiều chức

năng hỗ trợ như mở tài khoản, rút nhận tiền

mặt, thanh toán, chuyển tiền.... hướng tới nâng

cao trải nghiệm khách hàng.
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Các kênh thanh toán bán lẻ (2)
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+ Số món thanh toán qua di động

đến hết Quý III/2018 tăng 30% so

với cùng kỳ năm 2017

+ Số món thanh toán qua Internet

đến hết Quý III/2018 tăng 33% so

với cùng kỳ năm 2017

+ Số món thanh toán qua Ví điện

tử đến hết Quý III/2018 tăng

khoảng 21% so với cùng kỳ năm

2017

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0

2015
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Quý 
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Quý 
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Internet 
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Các kênh thanh toán bán lẻ (3)
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+ Giá trị thanh toán qua di động

đến hết Quý III/2018 tăng 126%

so với cùng kỳ năm 2017.

+ Giá trị thanh toán qua Internet

đến hết Quý III/2018 tăng 18,3%

so với cùng kỳ năm 2017.

+ Giá trị thanh toán qua Ví điện tử

đến hết Quý III/2018 tăng 161%

so với cùng kỳ năm 2017
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Các kênh thanh toán bán lẻ: TGTT (4)

Đã cấp phép cho 27 tổ chức không phải là ngân
hàng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán,
gần đây thu hồi giấy phép của 1 công ty do
những sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động .

Dịch vụ cung ứng Số lượng đơn vị (*)

1. Dịch vụ chuyển mạch tài chính 1

2. Dịch vụ cổng thanh toán điện tử & hỗ
trợ thu hộ chi hộ

23

3. Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử 8

4. Dịch vụ Ví điện tử 23

*Số liệu tại thời điểm Quý III/2018
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Mô hình đại lý ngân hàng (thí điểm) (1) 

• Một số ngân hàng đã được NHNN cho phép thí điểm kết

hợp với các đơn vị công nghệ thông tin, viễn thông triển

khai một số dịch vụ thanh toán tới khu vực vùng sâu

vùng xa, giúp nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho

người dân.

• Ba mô hình thí điểm gồm:

 Mô hình dịch vụ thanh toán do NH TMCP Ngoại

thương Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần dịch

vụ di động trực tuyến

 Mô hình dịch vụ thanh toán do NH MB phối hợp với

Viettel

 Mô hình dịch vụ thanh toán do PG Bank phối hợp với

Petrolimex

• Những mô hình này đã mang lại những kết quả rất tích

cực, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao khả năng

tiếp cận dịch vụ tài chính cho thị trường Việt Nam.
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Mô hình đại lý ngân hàng (thí điểm) (2)

23.296   

22.861   

32.185   

104.695   

734.095   
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6.001.916   
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Số lượng & giá trị giao dịch thực hiện qua 3 
mô hình thí điểm
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Đảm bảo an ninh, an toàn cho thanh toán không dùng
tiền mặt (1)
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• NHNN luôn ưu tiên, quan tâm đặc biệt tới tình
hình đảm bảo an ninh an toàn trong TTKDM

• Ngày 27/3/2017, Thống đốc NHNN đã ban hành
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của
các TCTD giai đoạn 2017 – 2020 (Quyết định số
488/QĐ-NHNN) nhằm tăng cường triển khai áp
dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, bảo mật về
an ninh, bảo mật như ISO 27001 cho hệ thống
công nghệ thông tin, chuẩn PCI/DSS cho hệ thống
thanh toán thẻ và các công nghệ bảo mật đa nhân
tố.

• Ngày 31/3/2017, Thống đốc NHNN đã ban hành
Kế hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn bảo
mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán
thẻ ngành Ngân hàng (Quyết định số 630/QĐ-
NHNN) nhằm đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải
pháp công nghệ xác thực mới trong thanh toán
trực tuyến và các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong
thanh toán.

26% NH 
đạt tiêu
chuẩn

PCI/DSS

64% NH áp
dụng chuẩn
ISO 27001

Xác thực giao
dịch qua tin 

nhắn SMS OTP

Nguồn: Vụ Thanh toán - NHNN



Đảm bảo an ninh, an toàn cho thanh toán không dùng
tiền mặt (2)
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• NHNN đã hoàn thành xây dựng
Bộ tiêu chuẩn thẻ chip dành cho
thẻ thanh toán nội địa (gọi tắt là
Bộ tiêu chuẩn VCCS) cho thẻ tiếp
xúc và phi tiếp xúc.

• Thống đốc cũng đã ban hành Chỉ
thị 03/CT-NHNN 2018 chỉ đạo
các ngân hàng khẩn trương thực
hiện các giải pháp để đảm bảo an
ninh, an toàn trong thanh toán
điện tử và thanh toán thẻ...

 Số lượng giao dịch và giá trị
giao dịch thẻ giả mạo luôn ở mức
rất thấp qua các năm.
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Một số giải pháp phát triển TTKDTM 2019-2020

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thông qua ban hành Nghị định thay thế
Nghị định 101/2012/NĐ-CP; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư
39/2014/TT-NHNN

Xây dựng cơ chế quản lý thử nghiệm (Regulatory Sandbox) cho các doanh
nghiệp Fintech, kể cả các mô hình thanh toán mới

Xây dựng, hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng hệ thống thanh toán quốc gia (IBPS) làm
nền tảng kết nối tới các ngân hàng và tạo cơ sở để triển khai các sản phẩm, dịch vụ
thanh toán mới; Đưa vào vận hành hệ thống bù trừ tự động (ACH) phục vụ các
giao dịch thanh toán bán lẻ vào 2019.

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các mô hình thanh toán mới, gắn với việc
xây dựng, triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia tại Việt Nam;
Ban hành quy định về đại lý ngân hàng áp dụng toàn ngành.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về TTKDM, giáo dục tài chính;
tăng cường các biện pháp có hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng.
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