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1. XU HƯỚNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

- Theo Statista 2017, Việt Nam có 28,77 triệu người đang sử dụng điện thoại thông minh và 53% dân số đang sử dụng Internet

- Có 76 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua Internet và 41 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động; 29 tổ chức 

cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (bao gồm các dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ ví điện tử,…)



1. XU HƯỚNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT



Tiềm năng của NFC và Mobile Ticket

1. XU HƯỚNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT



Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ: Về tiếp tục thực

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng

cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

1 30% dịch vụ công trực tuyến thanh toán cấp độ 4.

Yêu cầu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, nước, vệ sinh môi trường, viễn

thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp để thu học phí, viện phí, tiền điện...

bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán

trên thiết bị di động.
2

MỤC TIÊU CỦA CHÍNH PHỦ 2019

01.01.2019

3
Bộ Lao động thương binh và xã hội chỉ đạo các đơn vị chi trả trợ cấp qua phương

tiện không dùng tiền mặt tối thiểu 10% năm 2019

4
Thanh toán điện lực tăng gấp đôi qua phương tiện thanh toán điện tử trong năm

2019

1. XU HƯỚNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT



 Là dịch vụ ngân hàng số:

 Có đầy đủ các tính năng như một tài khoản ngân hàng: KH được phát hành

thẻ ATM (thẻ ViettelPay), rút tiền qua ATM 33 ngân hàng, thực hiện các GD

chuyển tiền, nhận tiền liên ngân hàng.

 Khác biệt của ViettelPay so với

Ngân hàng hay Ví điện tử khác

 Đăng ký dễ dàng mọi lúc mọi nơi – dê ̃ dàng phô ̉ cập dịch vụ.

 Không cần có Tài khoản ngân hàng – vẫn sử dụng được.

 Không cần có Smartphone vẫn dùng được (nếu Điện thoại 2G dùng qua 

bàn phím USSD)

 Khách hàng có thể rút tiền ở bất kỳ đâu tại các ATM của 33 ngân hàng, tại

>200.000 điểm giao dịch của Viettel hoàn toàn miễn phí.

2. NĂNG LỰC CỦA VIETTEL

ViettelPay là gì?

 Hệ sinh thái:

 Có đầy đủ các dịch vụ như: ăn uống, dịch vụ công, giải trí, thương mại điện tử,

giao thông, bảo hiểm, shopping, giáo dục, y tế, tài chính, viễn thông, bán lẻ.



Miễn phí nạp tiền/rút
tiền (<50 triệu
đồng/tháng/KH).

Miễn phí duy trì dịch vụ
và duy trì tài khoản
ViettelPay.

Miễn phí chuyển tiền
tới 33 ngân hàng khác.

Thủ tụcmở tài khoản
ViettelPay nhanh
chóng, đơn giản.

Giảm 3-5% khi
thanh toán cước
viễn thông.

Giảm 20% phí
mua Data.
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Tiết kiệm – Lãi suất
cao 8,2%/năm

2. NĂNG LỰC CỦA VIETTEL

Ưu đãi vượt trội của ViettelPay



STT Dịch vụ/giao dịch ViettelPay
Ngân hàng Thống kê hành vi 

khách hàng

ViettelPayTháng Năm (VNĐ) 

1 Phí duy trì tài khoản thường niên Miễn phí 50.000 – 100.000

2 Phí duy trì dịch vụ hàng tháng Miễn phí 5.000 – 15.000 120.000   

3
Dịch vụ Nhận tin nhắn thông báo 

biến động số dư
Miễn phí

11.000   
132.000   

4 Chuyển khoản trong Ngân hàng Miễn phí 1.100 - 3.300/GD 26.600 - 79.200 Trung bình 2 GD/tháng

5 Chuyển khoản ngoài Ngân hàng Miễn phí 11.000/GD 132.000   Trung bình 1 GD/tháng

6
Thanh toán các dịch vụ thiết yếu: 

Điện, nước, học phí, Internet,…
Miễn phí

Thu phí theo giao dịch:

1.100 - 3.300/GD
26.600 - 79.200 Trung bình 2 GD/tháng 

7 Phí chi lương hàng tháng Miễn phí 1.100/GD 

8 Rút tiền mặt tại ATM Miễn phí
Tối thiểu 1.100 

đồng/GD
13.200   Trung bình 1 GD/tháng

Tổng 0 500.400 – 655.600 

2. NĂNG LỰC CỦA VIETTEL

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng ViettelPay



MỤC TIÊU

Người dân chỉ cần 1 Thẻ hoặc Điện thoại NFC duy nhất cho tất cả các

dịch vụ công và thanh toán mọi lúc, mọi nơi:

• Giao thông: vé di chuyển trên các phương tiện giao thông công cộng

(xe buýt, Metro, xe buýt đường sông..), trả phí dừng đỗ My Parking,

thu phí nội đô, phí phạt giao thông…

• Mua sắm tại các chuỗi bán lẻ, nhà hàng, khách sạn …

• Định danh điện tử: các dịch vụ hành chính công, điểm tiếp dân…

thay cho việc khai báo, nộp hồ sơ tiết kiệm thời gian.

• Du lịch: vào cửa khu di tích, tham quan (Cố đô, lăng tẩm…)

• Y tế: thông tin bệnh nhân, thông tin bảo hiểm…

• Giáo dục: thanh toán học phí, điểm danh…

Tích hợp QRCode vào các hóa đơn, vé tham quan để thực hiện thanh
toán, soát vé nhanh hơn và chính xác hơn.

3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP



Kênh phát hành thẻ & Nạp tiền

Internet Banking Quầy giao dịch Viettel

Quầy bán véViettelPay/Bankplus

3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP



DỊCH VỤ THU HỘ

 Giải pháp của

Viettel: Tích hợp

Cổng thanh toán

ViettelPay cho

Người dân có thể

thanh toán các

dịch vụ như: tiền

hồ sơ, phí đăng

ký, nộp tiền

phạt,học phí,

điện, nước Viên

phí ….

3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP



DỊCH VỤ CHI TRẢ

 Giải pháp của Viettel:

Đơn vị hành chính sự

nghiệp chi trả lương,

phụ cấp qua ViettelPay.

Giáo viên, cán bộ nhận

lương xong có thể dễ

dàng rút tiền tại các

điểm bán Viettel

 Sở Lao động – Thương

binh và xã hội chi trả các

khoản trợ cấp An sinh

xã hội qua ViettelPay

 Các Quỹ Rừng, quỹ

phúc lợi chi trả qua

ViettelPay cho người thụ

hưởng

3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP



TRÊN TOÀN QUỐC

4. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Chi trả >1.000 doanh nghiệp, tổ chức.

Thu hộ học phí > 850  trường học các cấp.

Là đơn vị duy nhất thu hộ tiền điện tại
63/63 tỉnh/Thành phố.

Chi trả phí như trồng rừng, bảo vệ rừng tại
12/35 tỉnh.



TẠI THỪA THIÊN - HUẾ

4. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Đang triển khai thu hộ tiền điện và tiền nước
trên toàn địa bàn Tỉnh.

Đã ký kết Hợp đồng chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng với Quỹ bảo vệ & phát triển
môi trường rừng Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã triển khai thành công Thu hộ học phí của
ĐHNN – ĐH Huế.

Sắp tới triển khai nhân rộng trên tất cả các
trường thuộc ĐH Huế.

Thừa Thiên - Huế



CÁC NỘI DUNG HỢP TÁC

5. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỢP TÁC TRIỂN KHAI TẠI THỪA THIÊN - HUẾ

Thu hộ Chi hộ
Tích hợp ViettelPay với

các hệ thống Dịch vụ Công

• Tiền điện/nước

• Học phí

• Viện phí

• Phí môi trường…

• Lương

• Trợ cấp, phụ cấp của 

cơ quan, tổ chức chi 

trả cho cá nhân

• Dịch vụ Công

• Dịch vụ đô thị thông minh

• Ứng dụng HUE-S 

…để người dân sử dụng thanh toán các tiện 

ích về: Giáo dục, Y tế, Hành chính công, Du 

lịch, Môi trường…



CÁCH THỨC TRIỂN KHAI: Viettel làm gì?

5. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỢP TÁC TRIỂN KHAI TẠI THỪA THIÊN - HUẾ

 Tăng cường truyền thông

ViettelPay trên các phương tiện

truyền thông đại chúng.

 Trực tiếp truyền thông ViettelPay

đến với Cơ quan, cán bộ, nhân

viên, người dân trên địa bàn

thông qua các buổi họp, giao ban

của các Cơ quan, doanh nghiệp.

 Cài đặt ViettelPay cho cá nhân và

hướng dẫn sử dụng.

 Cung cấp ứng dụng ViettelPay cho

Cơ quan, doanh nghiệp phục vụ

nhiệm vụ của cơ quan doanh nghiệp

(thu hộ, chi hộ) nhanh chóng, tập trung

khối trường học, bênh viện, doanh

nghiệp.

 Đầu tư thêm nhân lực, kinh phí để

triển khai tại Thừa Thiên Huế.

 Kết nối ViettelPay với hệ thống HUE-

S của Thừa Thiên Huế.



CÁCH THỨC TRIỂN KHAI: Đề xuất với UBND Tỉnh 

5. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỢP TÁC TRIỂN KHAI TẠI THỪA THIÊN - HUẾ

 Ban hành công văn chỉ đạo:

 Các đơn vị HCSN trên địa bàn

phối hợp với Viettel triển khai

giải pháp chi hộ lương cho CB-

CNV qua ViettelPay.

 Sở LĐTB&XH phối hợp triển khai

chi hộ các khoản trợ cấp cho

người có công, người nhận bảo

trợ xã hội qua ViettelPay

 Sở Giáo dục – Phối hợp triển

khai thu hộ học phí

 Khuyến khích các đơn vị, cơ

quan, người dân triển khai ứng

dụng ViettelPay phục vụ các nhu

cầu hàng ngày như: Thanh toán

tiền điện, nước, học phí, phí vệ

sinh…



CÁCH THỨC TRIỂN KHAI: Đề xuất với UBND Tỉnh 

5. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỢP TÁC TRIỂN KHAI TẠI THỪA THIÊN - HUẾ

 Phối hợp với Viettel tích hợp thanh toán ViettelPay trên phần

mềm Đô thị thông minh, tăng sự lựa chọn của người dân trong việc

thanh toán các dịch vụ công, tăng cường điện tử hóa.

Tích hợp Cổng hành chính công

Tích hợp cổng dịch vụ đô thị thông minh

Tích hợp ứng dụng di động HUE – S 



Trân trọng cảm ơn!


