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My Ebank - Ngân hàng điện tử được yêu thích tại Việt Nam là chương trình bình chọn của độc 

giả VnExpress dành cho dịch vụ ngân hàng điện tử xuất sắc trong năm, với 2 hạng mục Internet 

Banking và Mobile Banking. Đây là hoạt động định kỳ của VnExpress nhằm gia tăng tương tác 

với độc giả. 

1. Mục tiêu 

- Xây dựng cuộc bình chọn thường niên đầu tiên và uy tín nhất Việt Nam về dịch vụ ngân 

hàng điện tử, qua đó tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng, thúc đẩy 

thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. 

- Tuyên truyền, phổ biến cho người tiêu dùng về dịch vụ ngân hàng điện tử, các nguyên tắc 

trong giao dịch và đảm bảo an toàn thanh toán 

2. Nội dung 

- Đối tượng bình chọn: Dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại trong nước 

và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam 

- Các hạng mục bình chọn: 

 Mobile Banking: 5 ngân hàng có điểm đánh giá về Mobile Banking cao nhất. 

 Internet Banking: 5 ngân hàng có điểm đánh giá về Internet Banking cao nhất. 

 My Ebank: 1 ngân hàng có tổng điểm Mobile Banking và Internet Banking cao nhất. 

 Ngân hàng được quan tâm nhất: 5 ngân hàng có lượng độc giả tham gia bình chọn nhiều 

nhất.  

- Kết quả bình chọn sẽ dựa trên: 

 Thông tin tự khai của ngân hàng: Trọng số 30%. Ngân hàng cung cấp thông tin theo bộ 

tiêu chí về ngân hàng điện tử. 

 Đánh giá của Hội đồng chuyên môn: Trọng số 30%. Hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá 

dựa trên bộ tiêu chí về ngân hàng điện tử. 

 Bình chọn của độc giả: Trọng số 40%. Độc giả bình chọn trên chuyên trang của chương 

trình, dựa trên bộ tiêu chí về ngân hàng điện tử. 

- Ngân hàng tham gia sẽ nhận được chứng nhận giải thưởng, kỉ niệm chương của chương 

trình do báo VnExpress cung cấp. 
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- Kết quả sẽ được công bố vào Đêm trao giải, diễn ra tại Hà Nội. 

- Giải thưởng: Giấy chứng nhận giải thưởng và kỉ niệm chương. 

3. Tổ chức 

- Họp báo 

 Thời gian: Dự kiến ngày 2/10/2014 

 Địa điểm: Hà Nội 

 Nội dung: Công bố mục tiêu, thể lệ của Chương trình, danh sách các ngân hàng ứng cử. 

 Thành phần tham gia: Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên môn, các ngân hàng ứng cử, giới 

truyền thông, đại diện nhà tài trợ 

- Lễ trao giải  

 Thời gian: Dự kiến ngày 4/11/2014 

 Địa điểm: Khách sạn 5 sao tại Hà Nội. 

 Thông báo kết quả của bình chọn và kỷ niệm 05 năm thành lập Ebank 

 Thành phần tham gia: Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên môn, các ngân hàng ứng cử, giới 

truyền thông, đại diện nhà tài trợ, giao lưu với một số khách mời có tầm ảnh hưởng 

trong ngành. 

4. Bộ tiêu chí đánh giá 

4.1. Thông tin tự khai của các ngân hàng 

- Cho từng dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking:  

 Tính năng dịch vụ  

 Hệ thống bảo mật thông tin 

 Chăm sóc khách hàng 

 Tăng trưởng dịch vụ 

 Chất lượng dịch vụ  

- Ngân hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký 

4.2. Tiêu chí dành cho hội đồng chuyên môn 

- Cho từng dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking:  

 Tính năng dịch vụ  

 Hệ thống bảo mật thông tin 

 Chăm sóc khách hàng 

 Tăng trưởng dịch vụ 
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 Chất lượng dịch vụ  

4.1. Dành cho độc giả 

- Tiêu chí đánh giá Internet Banking và Mobile Banking:  

 Tính năng đa dạng  

 Dịch vụ tiện ích. 

 Giao diện thân thiện, dễ sử dụng 

 Giao dịch thông suốt, nhanh chóng 

 An toàn 

 Dịch vụ khách hàng tốt 

- Mỗi độc giả bình chọn tối đa 5 ngân hàng ở mỗi hạng mục 

- Thang điểm đánh giá từ 1 đến 5 

5. Thủ tục đăng ký: 

- Ngân hàng đăng ký tham gia bằng cách điền thông tin vào Mẫu Đăng ký tham gia Chương 

trình Ngân hàng điện tử yêu thích – My Ebank (Mẫu đăng ký) gửi về địa chỉ Báo điện tử 

VnExpress: Bà  Đàm Thị Ngọc Huyền – Chánh Văn Phòng,  Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà FPT 

Cầu Giấy, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 

30/09/2014. Theo đó: 

 Thông tin về dịch vụ của ngân hàng trong Mẫu đăng ký sẽ được sử dụng làm căn cứ 

đánh giá, bình chọn.  

 Thông tin tự giới thiệu về ngân hàng trong Mẫu đăng ký sẽ được sử dụng để đăng tải 

trên chuyên trang của chương trình. 

- Ngân hàng không mất chi phí tham gia My Ebank và các sự kiện của Chương trình 

- Ngân hàng cung cấp tối thiểu 3 hình ảnh giao diện màn hình của các nội dung sau: Giao diện 

màn hình đăng nhập, màn hình tính năng chính, màn hình luồng giao dịch của 1 giao dịch tài 

chính, và phi tài chính bất kỳ. (đính kèm Mẫu đăng ký) 

- Ngân hàng cung cấp hướng dẫn sử dụng, các quy trình liên quan như quy trình khách hàng 

đăng ký/kích hoạt dịch vụ, quy trình thực hiện các loại giao dịch, tính năng trên Internet 

Banking, Mobile Banking. (đính kèm Mẫu đăng ký) 

- Ngân hàng cung cấp 1 tài khoản thử nghiệm trên hệ thống với đầy đủ các tính năng của hệ 

thống để Ban tổ chức có thể kiểm chứng, đánh giá. (đính kèm Mẫu đăng ký) 

- Ngân hàng cung cấp quà tặng cho độc giả trúng thưởng hàng tuần là chính khách hàng của 

ngân hàng căn cứ theo thông báo của VnExpress. Đầu mối tiếp nhận thông tin quà tặng của 

ngân hàng: đại diện Ban Tổ Chức – VnExpress. 
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- Ngân hàng cung cấp đầu mối triển khai trực tiếp để Ban tổ chức liên hệ. 

6. Ban Tổ Chức 

- Báo điện tử VnExpress: 

Ông Thang Đức Thắng - Tổng biên tập 

-  Đơn vị bảo trợ chương trình: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 Ông Đặng Văn Tới - Phó chánh Văn phòng 

-  Đơn vị cố vấn chuyên môn – Smartlink:  

Bà Nguyễn Tú Anh - Tổng giám đốc Công ty Smartlink  

7. Đầu mối liên hệ 

- Báo điện tử VnExpress: 

Bà: Đàm Thị Ngọc Huyền 

Tòa soạn VnExpress, Tầng 5, tòa nhà FPT, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 844-73008899 (máy lẻ: 4821)        Email: Huyendtn@fpt.com.vn 

-  Đơn vị cố vấn chuyên môn – Smartlink:  

Bà: Bùi Thị Việt Hương 

Công ty cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink, Tầng 8, Tòa Nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 844-39361818(máy lẻ 117)            Email: huongbtv@smartlink.com.vn 
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