


Bước 1. Truy cập địa chỉ website http://myebank.vnexpress.net/ 



Bước 2.  Vào mục “Bình chọn” http://myebank.vnexpress.net/binh-chon/  

1. Truy cập vào menu Bình 
chọn trên trang website My 
Ebank để bắt đầu chấm điểm 
 

2. Trên giao diện bình chọn sẽ 
hiển thị toàn bộ danh sách 
các Ngân hàng tham gia bình 
chọn 
 

3. Lựa chọn danh sách Ngân 
hàng bằng cách click chuột 
vào Logo của từng Ngân 
hàng, hệ thống tự động thêm 
vào danh sách bình chọn (có 
thể chọn tối đa 05 Ngân 
hàng) 

 
 



Bước 3.  Bắt đầu lựa chọn danh sách Ngân hàng chấm điểm 

Khi click Logo của Ngân 
hàng, ngoài việc hệ thống 
thêm tự động vào danh 
sách chấm điểm, đồng thời 
giao diện show thông tin 
của Ngân hàng  đó.   
 
Có 2 cách để bắt đầu chấm 
điểm: 
 
Cách 1: Nhấn nút “Bình 
chọn ngay” để bắt đầu 
ngay 
 
Cách 2: Nhấn nút “Bình 
chọn” để bắt đầu khi đã 
chọn đủ danh sách  
 
 

 



Bước 4. Chấm điểm Internet Banking 

Giao diện show phần chấm 
điểm Internet Banking, bắt 
đầu chấm như sau: 
 

1. Chấm điểm từng Ngân 
hàng, theo từng tiêu chí. 
Thang điểm từ 1-5. Lưu ý 
chấm đủ các Ngân hàng 
theo các tiêu chí đã chọn 
(xem định nghĩa về Tiêu 
chí chấm điểm tại trang 
cuối) 
 

2.  Có thể lựa chọn nút 
“Quay lại” nếu muốn 
chọn lại danh sách Ngân 
hàng chấm điểm.  

 
Hoặc kết thúc bình chọn mục 
Internet Banking bằng cách 
nhấn “Tiếp theo” 
 
 



Bước 5. Chấm điểm Mobile Banking 

Kết thúc Internet 
Banking sẽ tiếp tục 
chuyển sang chấm 
Mobile Banking 
 

- Tiếp tục chấm điểm 
từng Ngân hàng tương 
tự phần Internet Banking 
 

- Trường hợp danh sách 
Ngân hàng không có dịch 
vụ về Mobile Banking, có 
thể nhấn nút “Chọn 
thêm ngân hàng 
khác” để chấm điểm 
 

- Kết thúc bình chọn mục 
Internet Banking bằng 
cách nhấn “Tiếp theo” 
 
 



Bước 6. Điền thông tin cá nhân 

Điền các thông tin 

Cá nhân 

 

Lưu ý: điền thông tin 

chính xác và đầy đủ 

để làm cơ sở trao 

giải thưởng “Độc giả 

may mắn hàng tuần” 

 

 



Bước 7. Kết thúc bình chọn 



Thông tin thêm bước 4 – 5: định nghĩa tiêu chí chấm điểm 

-Tính năng đa đạng: Dịch vụ IB/MB có nhiều tính năng cung cấp cho khách hàng như tính năng chuyển 
tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, tiết kiệm trực tuyến ….vv 
 
-Dịch vụ khách hàng: Dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình khách hàng sử dụng 
dịch vụ IB/MB 
 

-An toàn: Khả năng giữ bí mật các thông tin cá nhân và thông tin giao dịch khi khách hàng sử dụng dịch 
vụ IB/MB  
 

-Tính tiện ích của dịch vụ: Sự hữu ích, tiện dụng của các tính năng được cung cấp của dịch vụ IB/MB 
đối với nhu cầu của khách hàng (ví dụ như tính năng chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 đáp ứng 
được nhu cầu chuyển tiền/nhận tiền ngay lập tức của khách hàng, tính năng tự thay đổi hạn mức chuyển 
tiền giúp khách hàng có thể chuyển tiền với số tiền mong muốn, tính năng mở và tất toán tài khoản tiết 
kiệm trực tuyến giúp khách hàng không phải đến quấy giao dịch mà vẫn có thể sử dụng hiệu quả dòng 
tiền trong tài khoản …vv)  
 

-Giao diện thân thiện, dễ sử dụng: Giao diện của dịch vụ IB/MB tạo thuận tiện, dễ dàng, thiện cảm 
cho người dùng trong quá trình sử dụng, khách hàng có thể tự tiến hành các thao tác giao dịch mà 
không phải yêu cầu hỗ trợ…vv   
 

-Giao dịch nhanh chóng, ổn định: Các giao dịch của IB/MB được thực hiện nhanh, không bị đứt 
quãng. 
 

 


