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GIỚI THIỆU VỀ MOMO

• Được thành lập từ 2007, MoMo là công ty Fintech lớn nhất tại Việt

Nam.

• Được Ngân hàng nhà nước cấp phép cung cấp các dịch vụ ví điện

tử, cổng thanh toán, dịch vụ thu hộ và chi hộ, dịch vụ chuyển tiền nội

địa tại quầy.

• Top 100 Fintech của thế giới 2018 (KPMG & IFC)

12.000.000 Khách hàng sử dụng Ví MoMo

9.000 Đại lý phục vụ 3.000.000 khách hàng ở 

khu vực vùng sâu, vùng xa

10.000 đối tác cung cấp dịch vụ

100.000 Điểm chấp nhận thanh toán MoMo
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• Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02 với những nội dung nhằm tạo sự

chuyển biến về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng

suất lao động. Một trong những nội dung của Nghị quyết này là việc đẩy

nhanh thanh toán không dùng tiền mặt.

• Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Thành phố cần chỉ đạo yêu cầu 100%

trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, vệ sinh môi

trường, viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với ngân hàng, tổ

chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền

điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, ưu tiên

các giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp

nhận thẻ. Nội dung này yêu cầu hoàn thành trước tháng 12/2019.

• Tham gia việc triển khai nghị quyết 02 của Chính phủ, ví điện tử MoMo đã

cùng phối hợp cùng với Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng để triển khai

thanh toán điện tử cho dịch vụ hành chính công, phí vệ sinh môi trường, phí

chung cư, Smart parking, xe bus, taxi, thanh toán điện, nước, viễn thông,

internet, truyền hình cáp.
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• Để triển khai thanh toán không dùng tiền mặt cho dịch vụ hành chính công ở

Đà Nẵng thuận lợi, MoMo đã có các biện pháp hỗ trợ như sau:

 Miễn phí thanh toán dịch vụ hành chính công của thành phố trong giai

đoạn đầu.

 Có chính sách khuyến khích người dân đăng ký sử dụng ví điện tử để

thanh toán dịch vụ hành chính công thông qua quà tặng trải nghiệm

thanh toán.

 Có chính sách khuyến khích người dân giới thiệu gia đình, bạn bè đăng

ký sử dụng ví điện tử để thanh toán dịch vụ hành chính công.

• Hiện nay, về thanh toán điện tử chỉ còn hai mảng liên quan đến dịch vụ hành

chính công là bệnh viện và trường học chưa triển khai, còn các dịch vụ khác

đã thực hiện. Nếu được sự hỗ trợ quyết liệt của UBND TP. Đà Nẵng, chúng

tôi có thể thực hiện hoàn thiện thanh toán không dùng tiền mặt cho dịch vụ

công ở Đà Nẵng trong Quí 4/2019.



DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG





ĐIỆN, NƯỚC, VIỄN THÔNG, 
INTERNET, TRUYỀN HÌNH CÁP





GIAO THÔNG VẬN TẢI (BUS, TAXI, MÁY BAY, TÀU HỎA)





PHÍ DỊCH VỤ (CHUNG CƯ, ĐẬU XE)
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 Trong năm 2019, MoMo sẽ tiếp tục phối hợp với Tp. Đà Nẵng để mở rộng

thêm việc thanh toán cho các dịch vụ:
• Triển khai thanh toán cho toàn bộ Sở ban ngành, quận huyện còn lại

của TP Đà Nẵng
• Thanh toán viện phí tại bệnh viện
• Thanh toán học phí của trường học
• Thanh toán phí đỗ xe tại các khu vực công: sân bay, chợ, bệnh viện,…
• Thanh toán phí vận hành của các chung cư xã hội
• Thanh toán dịch vụ thương mại như nhà hàng, khách sạn, café, hàng

quán theo hệ thống quản lý chung của Thành phố
• Thanh toán các dịch vụ vui chơi giải trí, vé du lịch của dịch vụ du lịch

trên địa bàn Thành phố

• Thanh toán tại các khu phố tập trung, chợ đêm…

• Sau khi triển khai thành công ở Đà Nẵng, MoMo sẽ lấy mô hình này để nhân

rộng trên toàn quốc, trước mắt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM,

Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh

Hòa…



XIN CẢM ƠN QUÍ VỊ ĐẠI BIỂU


