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PHẦN I GIỚI THIỆU VIETINBANK



GIỚI THIỆU VIETINBANK

Mạng lưới

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Miền Bắc

Trụ sở chính + 72 Chi Nhánh

Miền Trung

27 Chi Nhánh

Miền Nam

50 Chi Nhánh

1.200
Phòng giao dịch

155 Chi nhánh

 Chi nhánh Thừa Thiên Huế:

Trụ sở tại số 2 Lê Quý Đôn, TP Huế 

cùng 5 PGD tại trung tâm thành phố

và 1 PGD tại Thị xã Hương Trà

 Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Trụ sở tại số 45 đường Thuận Hóa, TX 

Hương Thủy cùng 2 phòng giao dịch

tại trung tâm thành phố, 1 PGD tại thị

trấn Phong Điền, 1 PGD tại thị trấn

Phú Lộc và 1 PGD tại thị trấn Thuận

An



GIỚI THIỆU VIETINBANK

Các lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán hóa đơn 
(điện, nước, viễn thông, 

truyền hình,…)

Thanh toán viện phí, học phí

Thanh toán kính phí công đoàn

Thanh toán Ngân sách Nhà nước

Thanh toán bất động sản, xổ số

Thanh toán vé máy bay



PHẦN II
CÁC GIẢI PHÁP THANH TOÁN KHÔNG DÙNG 

TIỀN MẶT CỦA VIETINBANK TRONG NGÀNH Y TẾ



GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÀNH Y TẾ

Thanh toán thẻ vô danh Thanh toán thẻ ATM

2015

Review

Official

2011

Thanh toán qua POS tích hợp

2016 Thanh toán qua website/app

2017

Thanh toán QR Code

2018

Thanh toán 24/7

2019

Triển khai Internet Banking

2006



Một số Bệnh viện tiêu biểu

Mỗi bệnh viện có nhu cầu kết nối thanh toán khác nhau

VietinBank cung cấp dịch vụ thu hộ qua POS cho hơn 100 bệnh

viện trên cả nước

DỊCH VỤ THU HỘ QUA POS

VietinBank đã triển khai thành công giải pháp thanh toán bằng thẻ

khám bệnh cho 16 bệnh viện trên cả nước

GIẢI PHÁP THANH TOÁN THẺ KHÁM BỆNH

VietinBank đang phối hợp triển khai giải pháp QR Code tại một số

bệnh viện như BV Nhi đồng 1, BV TMH TW, BV Hùng Vương…

GIẢI PHÁP THANH TOÁN QR CODE

GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÀNH Y TẾ



GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÀNH Y TẾ

• Chuyển tiền vào tài khoản bệnh viện

• Lắp đặt POS

• QRCode tĩnh

• POS tích hợp

• Thanh toán trực tuyến trên

website/Mobile app BV

• QRcode động

• Thanh toán viện phí 24/7

• Thanh toán bằng thẻ khám bệnh

• Thanh toán qua kiosk

 Đối tượng Bệnh viện: Tất cả các Bệnh viện

 Điều kiện triển khai: Bệnh viện ký Hợp đồng thu hộ và mở tài khoản thanh toán tại 

VietinBank

 Thời gian triển khai dự kiến: Triển khai ngay

 Đối tượng Bệnh viện: Bệnh viện đáp ứng điều kiện liên kết/tích hợp hệ thống với VietinBank

 Điều kiện triển khai:

• Tương tự điều kiện tại Mục 1

• Liên kết POS với phần mềm Bệnh viện. Tích hợp chức năng thanh toán viện phí trên 

website/mobile app Bệnh viện

 Thời gian triển khai dự kiến: 2 – 4 tuần

 Đối tượng Bệnh viện: Bệnh viện đáp ứng điều kiện liên kết/tích hợp hệ thống với VietinBank

 Điều kiện triển khai:

• Tương tự điều kiện tại Mục 1

• Quản lý bệnh nhân theo Mã Bệnh nhân

• Bệnh viện tích hợp, kết nối thanh toán với VietinBank

 Thời gian triển khai dự kiến: 2-3 tháng

Giải pháp kết nối hệ

thống, mức độ phức tạp
cao hơn

Giải pháp kết nối hệ

thống, mức độ phức tạp
trung bình

Giải pháp không cần kết
nối hệ thống

03

02

01



Phạm vi thanh toán

Giải pháp thanh toán chính

Thanh toán

POS tích hợp BV

Thanh toán

Qua Kiosk
Thanh toán

24/7

Thanh toán qua 

website/app BV
Thanh toán thẻ

khám bệnh

Thanh toán

qua QRCode

GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÀNH Y TẾ

Phương tiện thanh toán Tiền mặt Tài khoản Thẻ ngân hàng Thẻ khám bệnh



1. Thanh toán qua POS tích hợp với phần mềm của Bệnh viện

 POS được tích hợp với phần mềm bệnh viện

 Thông tin số cần thanh toán được truyền qua POS (cán bộ bệnh viện không cần ấn số tiền)

 Sau khi thanh toán thành công, kết quả thanh toán được cập nhật tức thời trên phần mềm bệnh viện

KH quẹt POS

Tiền hạch toán ghi Có

vào TK BV

Thông tin thanh toán cập nhật

tức thì vào hệ thống BV

POS đã tích hợp với 

phần mềm BV

GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÀNH Y TẾ

 Phương tiện thanh toán: Thẻ ATM, Thẻ tín dụng của các Ngân hàng



Không cần tích hợp với hệ thống ngân hàng

VietinBank hỗ trợ in mã QRCode chứa thông tin về tài khoản Bệnh

viện, đặt standee tại quầy thanh toán

Khách hàng dùng ứng dụng Mobile App của VietinBank/các ngân hàng

khác hoặc Ví điện tử để thanh toán

Dòng tiền báo có về TK BV, BV có ứng dụng Mobile App để nhận kết

quả giao dịch và thông báo SMS Banking

In mã QRCode thanh toán

trên Phiếu chỉ định
Khách hàng scan QRCode để 

thanh toán đơn hàng

Tích hợp với hệ thống quản lý hóa đơn của bệnh viện qua API để

VietinBank sinh mã QRCode

Khách hàng dùng ứng dụng Mobile App của VietinBank/các

ngân hàng khác/Ví điện tử để thanh toán

Dòng tiền báo có về TK BV, BV có ứng dụng Mobile App để nhận kết quả

giao dịch, thông báo SMS Banking hoặc VietinBank phản hồi kết quả thanh

toán qua hệ thống cho Bệnh viện

QRCode tĩnh QRCode động

2. Thanh toán QR Code

Ứng dụng

QR Code

- Đặt QRCode tĩnh tại Bệnh viện

- In QRCode động trên phiếu chỉ định khám ban đầu

- In QRCode động trên phiếu chỉ định cận lâm sàng

- Sinh QRCode trên phần mềm/website/app của Bệnh viện

GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÀNH Y TẾ

 Phương tiện thanh toán: Scan mã QRCode qua các ứng dụng quét mã QR (Mobile app của các Ngân hàng)



Bệnh nhân 

khám bệnh 

và thanh 

toán chi phí 

khám chữa 

bệnh (tại Slide 

tiếp theo)

BN/người nhà 

truy cập 

website/app 

của BV

Đăng ký khám 

chữa bệnh

Nhập thông tin 

thẻ ATM/thẻ tín 

dụng của các NH

Chọn hình thức 

thanh toán phù 

hợp
Hệ 

thống 

chuyển 

sang 

màn 

hình 

thanh 

toán 

online

Bệnh nhân cũ: 

đăng nhập

Bệnh nhân mới:

Tạo tài khoản 

mới

Lựa chọn 

Khoa, BS và 

thời gian khám

Scan Mã QR để 

thanh toán

Sử dụng Ví điện 

tử thanh toán

(hệ thống chuyển 

qua áp Ví)

Nếu ứng dụng 

QRCode: Hệ thống 

BV đẩy thông tin sang 

VietinBank để sinh 

QRCode

(QRCode hiển thị 

ngay trên webste/app)

BN khám bệnh tại 

Phòng bác sỹ và 

bác sỹ chỉ định 

CLS

Thông tin chỉ định và 

số tiền thanh toán 

được đồng bộ lên 

website/App của BV
BN/người nhà thanh 

toán online trên 

web/app BV tương tự 

tiền khám bệnh ban đầu

3. Thanh toán tiền khám ban đầu trên Website/app của bệnh viện

GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÀNH Y TẾ

 Phương tiện thanh toán: Thẻ ATM, Thẻ tín dụng đăng ký chức năng thanh toán tực tuyến



TK Thẻ ATM/ 

Thẻ Tín dụng của

các Ngân hàng, 

Ví điện tử

Tài khoản

thanh toán tại

VietinBank

Tài khoản

thanh toán tại

NH khác

Tiền mặt

Thanh toán 

trực tuyến

Ngân hàng 

điện tử

ATM/POS

Quầy giao dịch 

của các NH (VTB 

và NH Khác)

Kênh khác

Bệnh nhân/Người nhà

Phương tiện thanh toán Kênh thanh toán
VietinBank

Tài khoản 

Bệnh viện tại 

VietinBank

Bệnh viện

Phần mềm 

quản lý của 

Bệnh viện

(1) Bệnh nhân /Người

nhà chuyển khoản vào

tài khoản của BV tại

VTB, nội dung thanh

toán ghi Mã Bệnh nhân

(2) Hệ thống

VietinBank tự động

gửi thông tin Bệnh

nhân thanh toán (mã

BN, số tiền…) sang

Bệnh viện

(3) Bệnh viện cập nhật

thông tin thanh toán

cho Bệnh nhân và

phản hồi kết quả cho

VTB

4. Thanh toán 24/7

Kết nối hệ thống hỗ trợ thanh toán 24/7, đa dạng kênh thanh toán, thông tin thanh toán được cập nhật tức thì tới

bệnh viện ngay sau khi VietinBank nhận được thanh toán

GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÀNH Y TẾ

 Phương tiện thanh toán: Thẻ ATM, Thẻ tín dụng, Tài khoản ngân hàng, tiền mặt



 Tích hợp với phần mềm Bệnh viện, đảm bảo mã vạch của thẻ tích hợp với Mã số của bệnh nhân

 Bác sỹ có thể tra cứu Hồ sơ của bệnh nhân lưu tại phần mềm của Bệnh viện, thuận tiện khi tái khám

 Không thu phí phát hành và phí duy trì tài khoản (Ưu đãi trong thời gian đầu triển khai)

 Không yêu cầu số dư tối thiểu, người bệnh có thể rút hết tiền trong Thẻ

 Được thiết kế Maket thống nhất theo yêu cầu của Bệnh viện

 Có chức năng thanh toán, sử dụng như thẻ ATM thông thường. Nạp tiền vào thẻ bằng tiền mặt, tài khoản tại các ngân hàng.

Rút tiền từ Thẻ tại tất cả các máy ATM của các ngân hàng hoặc tất cả quầy VietinBank trên toàn quốc

 Thanh toán ngay tại Phòng bác sỹ hoặc Phòng cận lâm sàng

5. Thanh toán bằng thẻ khám bệnh

GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÀNH Y TẾ

 Phương tiện thanh toán: Thẻ khám bệnh được phát hành nhanh tại các Bệnh viện



6. Thanh toán qua Kiosk đặt tại bệnh viện

 Thanh toán tiền đăng ký khám, tiền xét nghiệm, tiền thuốc… 

qua kiosk

 Hệ thống sinh số thứ tự khám, xét nghiệm cho Bệnh nhân

CHỨC NĂNG

 Dự kiến trong thời gian tới sẽ bổ sung nhận diện bệnh nhân

bằng công nghệ sinh trắc học

TIỆN ÍCH

GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN TỬ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÀNH Y TẾ

 Phương tiện thanh toán: Thẻ khám bệnh được phát hành nhanh tại các Bệnh viện



PHẦN III ĐỀ XUẤT



KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC

Nhiều Bệnh viện chưa

có phần mềm quản lý

tổng thể, chưa liên kết

các khoa, phòng và

theo dõi hồ sơ bệnh

án của bệnh nhân qua

mã số duy nhất

Nhiều đơn vị cung cấp

phần mềm, chưa có

chuẩn kết nối chung

với ngân hàng

Chưa có cơ sở dữ

liệu chung về bệnh

nhân, mỗi bệnh

viện quản lý một

mã bệnh nhân khác

nhau

Chưa tích hợp với các

hệ thống thông tin khác

(VD: hệ thống Chính

quyền điện tử, các hệ

thống tiện ích công cộng

khác…)

Bệnh nhân, người nhà

chưa có thói quen

thanh toán không dùng

tiền mặt

Phần mềm Bệnh viện

chưa đáp ứng việc tích

hợp với các giải pháp

thanh toán với ngân

hàng

Thời gian kết nối giữa

ngân hàng và phần mềm

bệnh viện kéo dài, từ 3-6

tháng

Chưa tích hợp nhiều tiện

ích thanh toán trên

phương tiện thanh toán

viện phí cho người dân

Tỷ lệ bệnh nhân, người

nhà bệnh nhân sử dụng

các phương tiện thanh

toán không dùng tiền mặt

còn thấp

Không thuận tiện cho việc

triển khai các phương tiện

quản lý khám bệnh và

thanh toán viện phí có liên

thông các cơ sở khám

chữa bệnh



ĐỀ XUẤT

Sở Y tế và các Bệnh viện ủng hộ chủ trương cho

phép VietinBank làm việc và giới thiệu các giải pháp

thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

1 CHỦ TRƯƠNG

 Các Bệnh viện đầu tư vốn để phát triển chất lượng cơ

sở hạ tầng kỹ thuật để có thể kết nối thực hiện các giải

pháp thanh toán qua ngân hàng hiệu quả

 Quản lý bệnh nhân theo mã định danh.

 VietinBank tư vấn chuẩn kết nối ngân hàng và phần

mềm Bệnh viện cho các Bệnh viện

2 ĐỒNG BỘ CÔNG NGHỆ

Tích hợp phương tiện thanh toán viện phí với nhiều hệ

thống khác nhằm gia tăng tiện ích thanh toán cho người

dân

4 ĐA DẠNG HÓA TIỆN ÍCH THẺ VIỆN PHÍ

Sở Y tế cùng các Bệnh viện phối hợp với các ngân

hàng thương mại và trung gian thanh toán tích cực

đẩy mạnh truyền thông về các tiện ích của các giải

pháp thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân

3 TRUYỀN THÔNG



Trần Thị Hồng Anh – Giám đốc TT Phát triển

sản phẩm & Marketing - Khối KHDN

Mobile: 0906077246

Email: anhtth@vietinbank.vn

Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc CN Thừa Thiên Huế

Mobile: 0903 596 278

Email: NGUYENTHANH.HA@vietinbank.vn

Phan Thị Tú Linh – Phó phụ trách phòng KHDN

CN Thừa Thiên Huế

Mobile: 0948 58 51 52

Email: LINHPTT@vietinbank.vn

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Nguyễn Thị Xuân – Trưởng bộ phận thanh toán – TT Phát triển

sản phẩm & Marketing - Khối KHDN

Mobile: 0366788946

Email: ntxuan@vietinbank.vn


