
TÀI CHÍNH  - Tháng 12/2017

43

động của ngân hàng. Ngân hàng sẽ tiết giảm chi phí 
cố định, tiết kiệm được chi phí mở chi nhánh, phòng 
giao dịch và giảm số lượng nhân viên. Thu hút thêm 
nhiều khách hàng mới.

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng. 
Thông qua dịch vụ này, các lệnh chi trả, nhờ thu của 
khách hàng được thực hiện nhanh chóng, tạo điều 
kiện cho vốn chu chuyển nhanh, thuận lợi, thực 
hiện tốt quan hệ giao dịch, trao đổi tiền hàng, đẩy 
nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa, tiền tệ. 

+ Tăng khả năng cung cấp dịch vụ, mở rộng 
phạm vi hoạt động, tạo hình ảnh, nét riêng của từng 
ngân hàng trong kinh doanh.

Đối với khách hàng, Homebanking giúp:
+ Khách hàng có thể thông tin liên lạc với ngân 

hàng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thông qua máy 
tính được nối mạng với ngân hàng, khách hàng có 
thể giao dịch trực tiếp với ngân hàng để biết được 
tình hình hoạt động của tài khoản, kiểm tra số dư, 
tình hình thanh toán của khách hàng, truy cập các 
lệnh chuyển tiền đã chuyển nhanh chóng.

+ Khách hàng tiết kiệm được thời gian, rút 
ngắn thời gian thanh toán, điều chuyển vốn. Với 
những công ty có nhiều chi nhánh khắp cả nước, 
khối lượng giao dịch lớn, mỗi ngày phải mất bốn, 
năm lần ra ngân hàng để giao dịch thì với dịch vụ 
Homebanking, công ty sẽ tiết kiệm được thời gian 
và công sức, việc thanh toán được tiến hành nhanh 
hơn, nhất là đối với những giao dịch có thời gian 
ngắn thì không sợ bị trễ giờ, thanh toán kịp thời.

+ Khách hàng tiết kiệm được chi phí: chi phí di 
chuyển (xe, xăng…), chi phí nhân viên. Với giao 
dịch thông thường như truớc đây công ty phải cử 
người ra ngân hàng giao dịch, phải chờ đợi, nếu trục 
trặc về chữ ký, con dấu, thông tin trên ủy nhiệm chi 

Homebanking (ngân hàng tại gia) là kênh 
phân phối của dịch vụ ngân hàng điện 
tử, cho phép khách hàng có thể ngồi tại 

một nơi thực hiện hầu hết các giao dịch trên tài 
khoản tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng. Với 
Homebanking, khách hàng giao dịch với ngân hàng 
qua mạng nhưng là mạng nội bộ (Intranet) do ngân 
hàng xây dựng riêng. Các giao dịch được tiến hành 
tại nhà thông qua hệ thống máy tính nối với hệ 
thống máy tính của ngân hàng.

Lợi ích của dịch vụ Homebanking

Đối với ngân hàng, Homebanking giúp:
+ Nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu qủa hoạt 
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sai lại phải chạy đi, chạy về, chưa kể nhân viên giao 
dịch dùng thời gian của công ty để làm việc riêng 
cho mình…

Những rủi ro về phía ngân hàng  
khi cung ứng dịch vụ Homebanking

Bên cạnh những lợi ích, dịch vụ Homebanking 
cũng có nhiều rủi ro từ phía ngân hàng, cụ thể:

- Rủi ro hoạt động:
Rủi ro hoạt động có thể phát sinh do hệ thống 

ngân hàng điện tử không đảm bảo sự thống nhất và 
đáng tin cậy cần thiết, do tấn công của những kẻ đột 
nhập hệ thống điện tử từ bên ngoài hoặc bên trong 
nhằm tác động lên các sản phẩm hoặc hệ thống của 
ngân hàng. Ngoài ra, những rủi ro hoạt động còn có 
thể phát sinh do nhầm lẫn của khách hàng do các hệ 
thống ngân hàng điện tử bị thiết kế hoặc triển khai 
không hoàn chỉnh. 

- Rủi ro uy tín:
Rủi ro uy tín là rủi ro dư luận đánh giá xấu về 

ngân hàng gây khó khăn nghiêm trọng cho ngân 
hàng trong việc tiếp cận các nguồn vốn hoặc khách 
hàng rời bỏ ngân hàng. Các tình huống mà ngân 
hàng có thể gặp các rủi ro về uy tín là:

+ Rủi ro uy tín có thể phát sinh khi các hệ thống 
hoặc sản phẩm không hoạt động như dự kiến và 
gây ra phản ứng tiêu cực lan rộng trong công chúng. 

+ Các nhầm lẫn, hành động phi pháp và lừa đảo 
của một khách hàng cũng có thể khiến ngân hàng 
phải chịu đựng rủi ro.

+ Rủi ro uy tín có thể phát sinh từ các trục trặc 
hệ thống khiến khách hàng gặp khó khăn trong việc 
tiếp cận với thông tin tài khoản của họ.

+ Rủi ro uy tín cũng có thể phát sinh từ những 
cuộc tấn công có chủ vào ngân hàng. 

+ Rủi ro uy tín cũng có thể phát sinh khi ngân hàng 
cung cấp các sản phẩm dịch vụ không giống như các 
thông tin quảng cáo trên website của ngân hàng. 

- Rủi ro pháp lý:
Rủi ro pháp lý phát sinh từ những vi phạm, hoặc 

do không tuân thủ pháp luật, các quy định hoặc các 
thông lệ đã được xác lập, hoặc do quy định không 
rõ các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên đối 
với giao dịch. Ngoài ra, các ngân hàng tham gia vào 
hoạt động ngân hàng điện tử có thể phải đối mặt với 
các rủi ro pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền 
riêng tư và công bố về khách hàng. 

Thực trạng cung cấp  
và sử dụng dịch vụ Homebanking ở Việt Nam

Cả nước hiện nay có khoảng hơn 90 NHTM kể 
các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong số đó 

dịch vụ ngân hàng điện tử Homebanking được 
các NHTM cổ phần trong nước cung cấp như: 
Vietcombank, Công Thương, ACB, Eximbank, 
Techcombank… Khối NHTM thuộc sỡ hữu nhà 
nước có: BIDV, Khối chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài có: City Bank, ANZ… Có thể thấy, các 
ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử 
Homebanking không nhiều. Trong đó, có một số 
NHTM ở Việt Nam cung cấp dịch vụ ngân hàng 
điện tử Homebanking còn hạn chế các dịch vụ cung 
cấp, đặc biệt hạn chế dịch vụ thanh toán, chỉ cho 
phép khách hàng xem số dư, vấn tin tài khoản... 
chưa phát huy hết tiện ích ứng dụng Homebanking 
vào hệ thống thanh toán. 

Các ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng 
điện tử Homebanking thường là các ngân hàng có 
quy mô vốn lớn và có cơ sở hạ tầng tốt vì dịch vụ 
này đòi hỏi hàm lượng đầu tư khoa học công nghệ 
cao. Hiện nay, số lượng khách hàng sử dụng dịch 
vụ này cũng rất thấp, nguyên nhân là do chi phí sử 
dụng dịch vụ cao, các ngân hàng chỉ khuyến khích 
khách hàng là doanh nghiệp có doanh số và số 
lượng thanh toán qua ngân hàng cao. Hơn nữa, để 
sử dụng được dịch vụ, khách hàng phải đáp ứng 
các yêu cầu về mặt kỹ thuật và ngân hàng không 
“đài thọ” phần chi phí này.

Giải pháp phát triển Homebanking  
tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Để hoàn thiện và phát triển mở rộng loại hình 
dịch vụ này một cách có hiệu quả tại các NHTM Việt 
Nam, cần thực hiện những giải pháp sau:

Về công nghệ

+ Xây dựng được những công nghệ bảo mật, an 
toàn sẽ tạo được lòng tin nơi khách hàng, tạo cho 
khách hàng sự thoải mái, yên tâm khi giao dịch với 
ngân hàng. Đồng thời, cần tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật 
của các đối tác chiến lược để học hỏi kinh nghiệm 
trong việc đầu tư và sử dụng các công nghệ bảo mật.

+ Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng, xây 
dựng một kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin hiện 
đại. Nâng cấp mở rộng đường truyền với băng 
thông rộng, dung lượng lớn, tốc độ cao. 

+ Đẩy mạnh quá trình đầu tư, quá trình liên kết 
trong hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho 
khách hàng giữa các ngân hàng trong nước cũng 
như với các ngân hàng ở nước ngoài; Tăng cường 
hợp tác về lĩnh vực công nghệ với các hãng sản xuất 
công nghệ, các tổ chức tài chính - ngân hàng khu 
vực và thế giới. 

+ Hỗ trợ, chia sẽ kinh nghiệm lẫn nhau trong việc 
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ứng dụng các thành tựu công nghệ mạng internet 
vào trong các hoạt động kinh doanh của mình, 
tiến đến xây dựng dịch vụ hiệu quả hơn và chuyên 
nghiệp hơn.

+ Tính toán lộ trình dài hạn trong việc đầu tư ứng 
dụng các công nghệ thông tin hiện đại vào các hoạt 
động kinh doanh trong hệ thống ngân hàng. 

Về bảo mật dữ liệu trong dịch vụ Homebanking

- Đánh giá và phê duyệt các quy trình kiểm soát 
bảo mật của ngân hàng: Hệ thống bảo mật cần được 
thường xuyên nâng cấp và duy trì liên tục để đảm 
bảo an toàn các hệ thống công nghệ và dữ liệu, tránh 
các hiểm họa phát sinh từ nội bộ hoặc từ bên ngoài. 

- Phân quyền chặt chẽ về nhiệm vụ trong hệ 
thống, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng dịch vụ 
Homebanking: Phân quyền chặt chẽ là phương 
pháp kiểm soát nội bộ được thiết kế với mục đích 
giảm thiểu rủi ro gian lận trong vận hành hệ thống. 
Việc phân quyền cụ thể và chặt chẽ đảm bảo tính 
chính xác và tính toàn vẹn dữ liệu, ngăn chặn sự lạm 
dụng bất hợp pháp của cá nhân. 

- Bảo vệ tính toàn vẹn của các giao dịch và thông 
tin: Ngân hàng cần có các biện pháp bảo đảm tính 
chính xác, tính toàn vẹn và sự tin cậy của các giao 
dịch, các bản lưu trữ thông tin. 

- Bảo mật các thông tin quan trọng, thông tin có 
tính nhạy cảm được chuyển và lưu trong cơ sở dữ liệu.

Về dịch vụ

+ Tăng cường tuyên truyền để khuyến khích sự 
tiếp cận và sử dụng dịch vụ Homebanking của mọi 
đối tượng khách hàng thông qua việc tổ chức các 
buổi hội thảo, hội nghị khách hàng... 

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ: Các ngân hàng 
cần đặt ra chính sách chăm sóc khách hàng thân 
thiết, đặt ra các chuẩn mực của nhân viên dịch vụ 
khách hàng trong giao tiếp, trong tiếp nhận và xử lý 
các yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, các ngân 
hàng cũng cần xây dựng hệ thống thu nhận, phản 
hồi và xử lý khiếu nại của khách hàng tốt hơn để có 
thể quản lý được các vấn đề phát sinh từ đó có sự 
điều chỉnh phù hợp.

Nâng cao năng lực quản trị điều hành  
và phát triển nguồn nhân lực

+ Cần có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ 
chuyên môn và kỹ năng làm việc dành riêng cho 
nhân viên chuyên trách về nghiệp vụ ngân hàng 
điện tử theo hướng chuyên sâu, áp dụng thành thục 
công nghệ hiện đại. 

+ Tuyển dụng các chuyên gia giàu kinh nghiệm 

trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ 
thông tin vào vị trí then chốt. Đồng thời, thường 
xuyên thanh lọc và thay thế những nhà quản lý yếu 
kém, thiếu năng động.

Các giải pháp khác

+ Giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng dịch vụ 
Homebanking: Ngân hàng cần phải giảm chi phí 
thuê bao sử dụng dịch vụ, hỗ trợ khách hàng trong 
việc mua sắm, giảm chi phí chuyển tiền. 

+ Đa dạng hóa các dịch vụ sử dụng trong 
chương trình Homebanking: Cần đa dạng thêm 
các loại dịch vụ trong Homebanking để tránh tình 
trạng khi khách hàng đã tham gia sử dụng dịch vụ 
Homebanking rồi nhưng vẫn phải ra ngân hàng để 
giao dịch những lệnh mà không thể thanh toán qua 
Homebanking được. Ngoài ra, ngân hàng cần tiếp 
tục nâng cấp chương trình bổ sung thêm tiện ích về 
nghiệp vụ thanh toán quốc tế như mở thư tín dụng 
(L/C), các sản phẩm bảo lãnh…

Đề xuất, kiến nghị

Sự hỗ trợ của Chính phủ thông qua chính sách 
giảm chi phí sử dụng dịch vụ Internet tiến tới miễn 
phí hoàn toàn chi phí này sẽ là một trong những 
động lực thu hút khách hàng sử dụng các dịch vụ 
ngân hàng qua mạng, khuyến khích ngân hàng 
cung cấp, các sản phẩm dịch vụ qua mạng, giảm giá 
thành sản phẩm dịch vụ, phát triển hệ thống thanh 
toán trong nước.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà Nước cần xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và 
nghị định nhằm quản lý tiến trình kinh doanh trên 
mạng, là căn cứ để giải quyết tranh chấp giữa ngân 
hàng với khách hàng khi xảy ra sự cố giao dịch trên 
dịch vụ ngân hàng điện tử nói chung và dịch vụ 
ngân hàng điện tử Homebanking nói riêng. Đồng 
thời, cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội 
thảo về ngân hàng điện tử với sự tham gia của các 
chuyên gia nước ngoài; Xây dựng chuẩn chung và 
cơ sở pháp lý cho văn bản điện tử, chữ ký điện tử và 
chứng nhận điện tử.  
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