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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Xu thế hội nhập quốc tế ñòi hỏi các NHTM trong nước phải chủ ñộng, 

sáng tạo xây dựng chiến lược phát triển, hoạt ñộng kinh doanh của riêng 

mình, trong ñó phải ñặc biệt quan tâm ñến việc nâng cao chất lượng cung 

cấp các sản phẩm dịch vụ cũng như phát triển các sản phẩm dịch vụ ñó, 

nhằm thỏa mãn tối ña nhu cầu của khách hàng, thu hút khách hàng, từ ñó 

góp phần nâng cao lợi nhuận kinh doanh, cạnh tranh ñứng vững trong tiến 

trình hội nhập. 

Việt Nam có dân số hơn 85 triệu người với mức thu nhập ngày 

càng tăng nhưng số người có tài khoản tại ngân hàng vẫn còn thấp. Bên 

cạnh ñó, môi trường chính trị ổn ñịnh, hệ thống pháp luật Việt Nam 

ngày càng ñược hoàn thiện, môi trường kinh tế tăng trưởng liên tục và 

ổn ñịnh qua nhiều năm cùng với các cơ hội mở ra trong quá trình toàn 

cầu hóa và hội nhâp kinh tế quốc tế là ñiều kiện tốt ñể các NHTM Việt 

Nam phát triển mảng dịch vụ NHBL. Chính vì thế, phát triển dịch vụ 

NHBL là xu thế tất yếu của các NHTM Việt Nam nói chung và NHNo 

& PTNT Việt Nam nói riêng. 

 Quảng Nam là một tỉnh phát triển kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Tuy 

nhiên những năm gần ñây các ngành thương mại dịch vụ ñã ñược tỉnh 

Quảng Nam quan tâm phát triển, người dân rất cần tiếp cận với các dịch vụ 

hiện ñại của ngân hàng. Tuy nhiên, dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHNo & 

PTNT tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có sự hoạch ñịnh chiến lược rõ ràng, 

trong khi ñó các ngân hàng thương mại khác mở phòng giao dịch tại Quảng 

Nam ñể khai thác. Vì vậy, phải có những giải pháp ñể phát triển dịch vụ 

ngân hàng bán lẻ tại NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam thì mới có thể cạnh 

tranh và giữ vững ñược thị phần. Với lý do ñó, tôi ñã chọn ñề tài “Phát 
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triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn tỉnh Quảng Nam” làm ñề tài nghiên cứu trong Luận văn với hy 

vọng rằng sẽ ñóng góp một phần nhỏ trong việc ñịnh hướng phát triển 

dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong giai ñoạn mới. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Luận văn góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ 

ngân hàng bán lẻ và vận dụng nó vào kinh doanh ngân hàng 

- Trên cơ sở ñánh giá ñúng thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng 

bán lẻ tại NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam, luận văn nêu lên những 

thành tựu ñạt ñược, những tồn tại và những nguyên nhân của tồn tại trong 

thời gian qua. Từ ñó ñề ra những giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng 

bán lẻ tại NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các vấn ñề về lý luận, chủ trương, 

chính sách và thực tiễn hoạt ñộng ngân hàng bán lẻ của NHNo&PTNT 

Quảng Nam 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu việc phát triển dịch vụ NHBL tại 

NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam 2005 - 

2009 

4. Phương pháp nghiên cứu  

Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học 

phổ biến như phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp tiếp cận hệ 

thống ñể nêu vấn ñề, phân tích diễn giải và ñưa ra kết luận. Đồng thời, 

luận văn cũng sử dụng các phương pháp ñiều tra phân tích, thống kê và 

so sánh.  

5. Kết cấu luận văn  

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn ñược kết cấu gồm ba 
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chương 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại 

NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam giai ñoạn 2005 - 2009 

Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại 
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Chương 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ  

NGÂN HÀNG BÁN L Ẻ 

1.1. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ  

1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ  

Trong phạm vi nghiên cứu của ñề tài này, khái niệm “dịch vụ ngân 

hàng bán lẻ” ñược hiểu là: “tất cả những dịch vụ tài chính ña dạng và 

phong phú ngân hàng thương mại cung cấp  cho khách hàng là các cá 

nhân và hộ gia ñình ”   

1.1.2. Đặc ñiểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

- Đối tượng khách hàng vô cùng lớn nhưng giá trị từng khoản giao 

dịch không cao; vừa có sản phẩm thuộc tài sản nợ vừa có sản phẩm thuộc tài 

sản có; sự phát triển thuộc rất nhiều vào trình ñộ công nghệ thông tin 

- Dịch vụ ñơn giản, dễ thực hiện, chi phí hoạt ñộng trung bình cao; 

phương thức quản lý và các hình thức tiếp thị phức tạp, ña dạng 

1.1.3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

* Đối với nền kinh tế 

Nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước, giảm chi phí xã hội; thúc ñẩy 

sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, nâng cao ñời sống của người dân 

* Đối với ngân hàng 
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Cung ứng dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, ñạt hiệu quả kinh 

doanh tối ưu; mang lại nguồn thu ổn ñịnh, chắc chắn, hạn chế rủi ro; mở 

rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh   

* Đối với khách hàng  

Giảm chi phí dịch vụ cho khách hàng. Khách hàng sẽ ñược phục vụ 

tốt hơn  

1.1.4. Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu 

Bao gồm các dịch vụ như: dịch vụ huy ñộng vốn, dịch vụ tín dụng, 

dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ, dịch vụ kiều hối, dịch vụ ngân hàng bán 

lẻ qua mạng, các dịch vụ khác  

1.2. Nội dung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ  

1.2.1.  Mở rộng quy mô dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

Việc mở rộng quy mô dịch vụ NHBL có thể ñược tiến hành theo 

các hình thức sau 

-  Số lượng thiết bị phải ñược lắp ñặt nhiều và hợp lý 

-  Mở rộng kênh phân phối  

-  Tìm ra giá trị sử dụng mới của dịch vụ NHBL  

Kết quả của việc mở rộng quy mô dịch vụ NHBL ñược ñánh giá 

thông qua các biểu hiện sau 

- Tỷ trọng thu nhập các dịch vụ NHBL trên tổng thu nhập của ngân 

hàng không ngừng ñược tăng lên 

- Tần suất và cường ñộ sử dụng dịch vụ ngày càng ñược gia tăng, gia 

tăng số dư tiền gửi tại tài khoản của khách hàng 

- Sự ña dạng và lợi thế cạnh tranh của các kênh phân phối  

1.2.2.  Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ 
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Để nâng cao chất lượng dịch vụ NHBL, có thể thực hiện các hình 

thức sau 

- Phát triển dịch vụ NHBL mới hoàn toàn 

- Cải tiến, hoàn thiện dịch vụ, thay thế dịch vụ NHBL hiện có, gồm: 

+ Cải tiến về chất lượng, tạo ra nhiều loại dịch vụ với phẩm cấp chất 

lượng khác nhau 

+ Thay ñổi tính năng của dịch vụ, ñảm bảo việc sử dụng thuận tiện 

và an toàn hơn 

+ Đổi mới và hoàn thiện các dịch vụ liên quan: rút gọn thủ tục, nâng 

cao tác phong phục vụ của ñội ngũ nhân viên 

Phát triển chất lượng dịch vụ NHBL trước hết phải ñược phản ánh 

qua các tiêu chí, bao gồm: sự tin cậy, hiệu quả phục vụ, sự hữu hình, sự 

ñảm bảo, sự cảm thông 

1.2.3. Gia tăng mức ñộ hài lòng của khách hàng 

Mức ñộ hài lòng của khách hàng thể hiện ở sự mong ñợi của khách 

hàng về sản phẩm dịch vụ, chất lượng và giá trị cảm nhận về dịch vụ ñó. 

Chẳng hạn như ñánh giá về thái ñộ và cung cách phục vụ của nhân viên 

giao dịch, ñiều kiện và lãi suất cho vay, thời gian hoàn tất một dịch vụ, 

không khí tại quầy giao dịch…  

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ  

Bao gồm các nhân tố: môi trường kinh tế, môi trường văn hóa – xã 

hội, môi trường pháp lý, quy mô và uy tín của ngân hàng, trình ñộ kỹ 

thuật – công nghệ của ngân hàng 

 

1.4. Một số kinh nghiệm về phát tri ển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở 

trong nước và trên thế giới: ñể phát triển dịch vụ NHBL thì chúng ta 

tìm hiểu kinh nghiệm từ Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng 

Standard Chartered Singapore. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ  

TẠI NHNO & PTNT T ỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2009 

2.1. Khái quát về NHNo & PTNT t ỉnh Quảng Nam  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển   

2.1.2. Nhiệm vụ của NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam: huy ñộng vốn 

nội, ngoại tệ; cho vay ngắn, trung, dài hạn; thực hiện các dịch vụ thanh 

toán,… 

2.1.3. Mô hình tổ chức quản lý: tổ chức theo mô hình trực tuyến tham 

mưu, thực hiện các nghiệp vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế 

ñộ một thủ trưởng 

2.2. Phân tích các nhân tố có ảnh hưởng ñến sự phát tri ển dịch vụ 

ngân hàng bán lẻ tại NHNo & PTNT t ỉnh Quảng Nam  

2.2.1. Tình hình kinh tế, xã hội:  

Tăng trưởng kinh tế của ñịa phương những năm qua khá khả quan ñã 

làm cho thu nhập của người dân cao hơn, do ñó làm tăng nhu cầu sử 

dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

2.2.2.  Về dân số: chủ yếu sống ở khu vực nông thôn (chiếm 81.38%)  

2.2.3. Mạng lưới chi nhánh, thương hiệu, danh tiếng của NHNo & 

PTNT tỉnh Quảng Nam: có mạng lưới rộng khắp với 27 chi nhánh loại 

3; 19 phòng giao dịch tại 17 huyện, thị xã, khu công nghiệp với uy tín 

ngày càng ñược củng cố và nâng cao 

2.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin: ñược ñầu tư ñáp ứng các yêu cầu 
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về số lượng, phù hợp về chủng loại và có tính thích ứng cao 
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2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHNo & 

PTNT tỉnh Quảng Nam giai ñoạn 2005 – 2009 

2.3.1. Tình hình mở rộng quy mô dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHNo 

& PTNT tỉnh Quảng Nam 

Lượng khách hàng của NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam không 

ngừng gia tăng qua các năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu ñồ 2.1: Lượng khách hàng và số lượng tài khoản giao dịch của  

NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam  

Ngoài các dịch vụ truyền thống ñể mở rộng quy mô dịch vụ, Chi 

nhánh ñã triển khai các dịch vụ ngân hàng ñiện tử nhằm gia tăng quy mô 

và ña dạng hoá sản phẩm, thể hiện thông qua việc ñầu tư mới và không 

ngừng gia tăng số lượng thiết bị lắp ñặt cũng như sự gia tăng về lượng 

khách hàng sử dụng thẻ. 
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Bảng 2.1: Tình hình kinh doanh thẻ ATM 

Số lượng/Giá tr ị Tốc ñộ tăng trưởng 
Chỉ tiêu 

2005 2006 2007 2008 2009 06/05 07/06 08/07 09/08 
Số thẻ 
ATM 
phát 
hành 

2,338 12,300 15,432 19,850 52,433 426% 25% 29% 164% 

Doanh số 
thanh 

toán thẻ 
tín dụng 
quốc tế 
(ngàn 
USD) 

1,514 1,345 1,104 694 293 -11% -18% -37% -58% 

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tổng kết Phòng dịch vụ & Marketing hằng năm 

Tổng số máy tại chi nhánh 33 máy, tăng 30 máy so với khi mới mở 

dịch vụ ATM. Đến thời ñiểm 31/12/2009, số dư ñạt 51.4 tỷ ñồng, số dư 

bình quân tài khoản thẻ ñạt 0.97 triệu ñồng/thẻ, doanh số giao dịch dịch 

ñạt 5.8 tỷ ñồng/2,977 món/tháng/máy ATM. 

Từ những cố gắng trong việc mở rộng quy mô hoạt ñộng và dịch vụ, 

các nguồn thu về dịch vụ ñã không ngừng gia tăng 

     Đơn vị tính: triệu ñồng 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu ñồ 2.2: Thu từ hoạt ñộng dịch vụ của NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam 
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Tuy nhiên, tỷ trọng nguồn thu từ dịch vụ vẫn còn thấp so với tổng 

nguồn thu. Hiệu quả hoạt ñộng của NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam vẫn 

dựa vào nguồn thu chủ yếu từ hoạt ñộng tín dụng.  

Việc mở rộng mạng lưới hoạt ñộng và chất lượng dịch vụ của NHNo & 

PTNT tỉnh Quảng Nam ngày càng ñược hoàn thiện nên tần suất sử dụng dịch vụ 

ngày càng tăng, một trong những biểu hiện là sự gia tăng lượng tiền gửi của 

NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam qua các năm. Năm 2005 nguồn vốn huy ñộng 

trong dân cư mới chỉ ñạt 879 tỷ ñồng, chiếm tỷ trọng 57% trong tổng nguồn vốn 

thì ñến năm 2009 nguồn vốn huy ñộng trong dân cư ñạt ñược 1,877 tỷ ñồng, 

chiếm tỷ trọng 69% trong tổng nguồn vốn.  

Bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn những vấn ñề làm cho việc mở 

rộng quy mô dịch vụ của NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam chậm hơn so 

với các ngân hàng khác trên ñịa bàn  

� NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam tuy mạng lưới lớn nhưng chưa 

phát huy triệt ñể khả năng xứng với tiềm năng do  

� Tính không ñồng nhất trong triển khai sản phẩm dịch vụ ngân 

hàng bán lẻ 

� Tính chia sẻ quyền lợi và nghĩa vụ của một hệ thống (giữa các chi 

nhánh) cũng như việc quản lý về xử lý các giao dịch liên quan ñến mạng 

lưới chưa thực hiện tốt 

� Số lượng khách hàng tuy tăng nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng 

�  Công tác nghiên cứu, phân tính ñánh giá thị trường chưa ñược 

triển khai sâu rộng và tổng thể 

� Về phương diện quảng bá sản phẩm dịch vụ tới khách hàng 

• Chưa làm cho khách hàng biết ñến sản phẩm dịch vụ của NHNo & PTNT 

tỉnh Quảng Nam nhất là các sản phẩm mới của dịch vụ NHBL 

• Công tác quảng bá sản phẩm dịch vụ còn manh mún và tự phát, 
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chưa có một phong cách chung 

2.3.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHNo & 

PTNT tỉnh Quảng Nam 

� Hai nhóm sản phẩm dịch vụ truyền thống là dịch vụ huy ñộng vốn 

và dịch vụ tín dụng ñược triển khai khá tốt, các sản phẩm dịch vụ trong 

nhóm tương ñối phong phú, ñại ña số sản phẩm ñã nhắm tới ñối tượng 

khách hàng cụ thể 

- Thị phần về huy ñộng vốn của NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam 

luôn chiếm tỷ trọng cao so với các NHTM trên cùng ñịa bàn 
- Phương thức cho vay cũng ngày càng ña dạng như cho vay theo món, 

cho vay theo hạn mức tín dụng, tín dụng thấu chi, cho vay trả góp, cho vay 

hợp vốn …  

Bảng 2.2: Dư nợ cho vay của NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam 

          Đơn vị tính: tỷ ñồng 

Dư nợ Chỉ tiêu 
2005 2006 2007 2008 2009 

Tổng dư nợ 1,355 1,340 1,614 1,948 2,442 

Tốc ñộ tăng trưởng -1% 20% 21% 25%   

Thị phần 65% 32% 32% 19% 19% 

Dư nợ cho vay cá nhân 853 958 1,116 1,044 1,227 

Tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân 63% 71% 69% 54% 50% 
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh hằng năm 

Để phát triển dịch vụ NHBL thì NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam cần 

phải khắc phục một số hạn chế như sau 

� Công tác huy ñộng vốn ñối với cá nhân vẫn rất khó khăn do lãi suất 

huy ñộng luôn ñặt trong tình trạng cạnh tranh quyết liệt 

� Về phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng chưa ña dạng hóa các khoản 

cho vay cá nhân so với các ngân hàng thương mại cổ phần như cho vay 
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mua nhà, xây dựng nhà ở, cho vay mua xe ô tô, xe máy, cho vay du học... 

Thời hạn cho vay và phương thức trả lãi không ña dạng, linh hoạt, thủ tục 

cho vay rất phức tạp. 

� Chưa có thói quen và chưa tạo ra ñược một chính sách “bán chéo” 

các sản phẩm tài chính 

� Thực trạng phát triển dịch vụ mới  

� Dịch vụ thanh toán  

Bảng 2.4: Doanh số thanh toán qua ngân hàng từ 2005-2009 

   Đơn vị: tri ệu ñồng 

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh hằng năm 

- Doanh số thanh toán không ngừng tăng qua các năm  

- Có giao diện thanh toán song phương với Ngân hàng Công thương 

Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thuận tiện trong 

việc chuyển tiền cho khách hàng ñến các ngân hàng thương mại khác 

một cách nhanh chóng và hiệu quả 

- Chất lượng dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu ñã từng bước ñược 

nâng cao, giảm thiểu thanh toán qua trung gian, tăng thanh toán thẳng, 

trực tiếp ra nước ngoài, rút ngắn thời gian thực hiện tác nghiệp và ngày 

càng tạo ấn tượng tốt, lòng tin ñối với khách hàng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

1.Doanh số 

thanh toán 

qua NHNo 

20,194,000 24,354,700 27,303,000 37,505,000 54,131,000 

2.Chuyển 

tiền cá nhân 
94,356 110,595 177,439 229,124 248,807 
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Tuy doanh số và nguồn thu từ dịch vụ thanh toán có những kết quả 

ñáng kể, xong vẫn còn những tồn tại mà NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam 

cần khắc phục và hoàn thiện như  

-  Doanh số chuyển tiền cá nhân chưa thực sự tăng 

-  Chưa chủ ñộng tìm kiếm khách hàng mới và duy trì ổn ñịnh ñược 

khách hàng truyền thống 

-  Khối lượng thanh toán xuất nhập khẩu của NHNo & PTNT Quảng Nam vẫn 

chiến thị phần nhỏ trong thanh toán xuất nhập khẩu của cả nước 

� Dịch vụ thẻ và dịch vụ ngân hàng ñiện tử 

Về dịch vụ Mobile Banking: ñến 31/12/2009, tổng số khách hàng 

tham gia sử dụng dịch vụ này là 3,497 khách hàng, tăng 1,992 khách 

hàng so với thời ñiểm 31/12/2008, tỷ lệ tăng 132.4%. Một số sản phẩm 

dịch vụ ngân hàng ñiện tử ñã thể hiện tính vượt trội so với các ngân hàng 

khác như dịch vụ chuyển khoản qua tin nhắn SMS (Atransfer), dịch vụ 

thanh toán hóa ñơn qua tin nhắn SMS (Apaybill). 

Bên cạnh những cố gắng trong việc triển khai các dịch vụ mới, vẫn 

còn những tồn tại gây cản trở quá trình phát triển các dịch vụ thẻ, dịch 

vụ ngân hàng ñiện tử 

- Dịch vụ Mobile Banking mới chỉ dừng lại ở mức ñộ tra cứu thông 

tin chứ chưa khai thác ñầy ñủ, ña dạng chức năng và phát triển các dịch 

vụ hiện có ñể hình thành các sản phẩm, dịch vụ mới 

-  Dịch vụ thẻ chưa có các dịch vụ, tiện ích gia tăng như thanh toán 

hóa ñơn, nhận tiền gửi tiết kiệm, thu hộ tiền bán hàng… 

-  Hệ thống máy ATM thường hay bị trục trặc, ñường truyền bị rớt 

mạng, máy chủ tại Trụ sở chính bị trục trặc… dẫn ñến giao dịch bị lỗi 

làm ảnh hưởng lớn ñến phát triển khách hàng 

� Thực trạng kỹ năng của cán bộ  
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Kết quả khảo sát dựa trên 120 KHCN ñã cho chúng ta thấy rằng cán 

bộ NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam tuy trình ñộ tương ñối cao nhưng 

vẫn còn nhiều hạn chế về kỹ năng nhất là các kỹ năng giao tiếp, nghệ 

thuật giữ chân khách hàng và bán chéo sản phẩm   

2.3.3. Đánh giá mức ñộ hài lòng của khách hàng ñối với dịch vụ ngân 

hàng bán lẻ  tại NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam 

� Dịch vụ chăm sóc khách hàng vẫn chưa ñược quan tâm thực hiện 

� Chưa xây dựng ñược quy trình hoàn chỉnh trong việc chăm sóc 

khách hàng riêng của mình 

� Qua kết quả khảo sát thì trong số 120 KHCN ñược hỏi thì chỉ có 

70 người hoàn toàn ñồng ý là hài lòng với chất lượng dịch vụ NHBL của 

NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam (chiếm 58,3%); chủ yếu là những 

khách hàng mới có quan hệ giao dịch từ 1 ñến dưới 2 năm (chiếm 

62.5%). Số lượng khách có thời gian giao dịch từ 3 năm trở lên chiếm tỷ 

lệ rất nhỏ 5% trong tổng số khách hàng  

2.3.4. Nguyên nhân của những tồn tại 

2.3.4.1.  Nguyên nhân khách quan 

� Nguyên nhân xuất phát từ những yếu tố bên ngoài hệ thống NHNo 

& PTNT  

� Thu nhập của người dân còn thấp. Nhiều người dân vẫn chỉ biết ñến 

ngân hàng ñơn thuần như một nơi nhận tiền gửi và cho vay mà chưa biết 

ñến các chức năng khác 

� Một số người dân có tiền nhàn rỗi nhưng vẫn không gửi vào ngân 

hàng ñể lấy lãi do tâm lý  sợ trượt gía của ñồng tiền 

� Hành lang pháp lý về dịch vụ ngân hàng chưa thật sự hoàn chỉnh. Các 

ngân hàng ñều có dịch vụ bán lẻ nhưng lại chưa có sự liên kết với nhau  

�  Nguyên nhân xuất phát từ hệ thống NHNo & PTNT 
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� Do chậm triển khai công nghệ thông tin hiện ñại 

� Chưa phát triển kịp các hệ thống các phần mềm ứng dụng ñể khai 

thác thông tin khách hàng phục vụ công tác phát triển sản phẩm 

� Còn nhiều rào cản về cơ chế hoạt ñộng. Lãi suất và phí dịch vụ 

chưa linh hoạt, kém cạnh tranh 

2.3.4.2. Nguyên nhân chủ quan (xuất phát từ NHNo & PTNT tỉnh Quảng 

Nam) 

� Mạng lưới kênh phân phối còn hạn chế 

Số lượng phòng giao dịch vẫn chưa ñáp ứng ñược kịp thời nhu cầu của 

khách hàng. Số lượng máy ATM phần lớn tập trung ở vùng ñồng bằng, khu vực 

miền núi vẫn chưa có. Kênh phân phối qua Phone Banking ñã thực hiện song 

kết quả chưa cao. Một số kênh phân phối khác như Internet Banking và Home 

Banking vẫn chưa ñược thực hiện. 

� Năng lực quản trị ñiều hành chưa cao 

� Thiếu cơ chế khuyến khích  

� Thiếu tính hệ thống về quản lý sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

� Chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều bất cập 

� Một là: cán bộ NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam phần lớn làm việc tại 

khu vực nông thôn, ít tiếp xúc với những thay ñổi về sản phẩm dịch vụ ngân 

hàng bán lẻ, từ ñó dẫn ñến tâm lý chung là ngại làm những món nhỏ lẻ, ngại 

tiếp xúc với những khách hàng ít sử dụng dịch vụ ngân hàng. 

� Hai là: Trình ñộ, kỹ năng khai thác dịch vụ của cán bộ còn yếu 

� Chưa có một chính sách marketing hữu hiệu 

Hình thức quảng cáo, tiếp thị còn rất nghèo nàn, chỉ mới bó hẹp trong các 

báo, tạp chí ñịa phương. Các băng rôn ñặt luôn tại trụ sở các chi nhánh mỗi khi 

có ñợt huy ñộng vốn.  
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� Chưa có một chính sách khách hàng phù hợp 

Chủ yếu tập trung cho các Doanh nghiệp, còn ñối tượng thể nhân chưa 

ñược quan tâm ñúng mức. Việc chăm sóc khách hàng thuộc ñối tượng này chủ 

yếu mới dừng lại ở mức ñộ mời tham dự hội nghị khách hàng hằng năm, hoặc 

cấp thẻ ưu ñãi phí cho các khách hàng có giao dịch lớn. 

Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN 

LẺ TẠI NHN O & PTNT T ỈNH QUẢNG NAM  

3.1. Các căn cứ tiền ñề ñể xây dựng giải pháp  

3.1.1. Những thay ñổi cơ bản của thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

ở Việt Nam và xu thế phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các 

NHTM Vi ệt Nam trong giai ñoạn hiện nay  

3.1.1.1. Những thay ñổi cơ bản của thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ  

ở Việt Nam  

� Hành lang pháp lý ñang dần ñược hoàn thiện  

� Hệ thống an ninh của ngân hàng ñược duy trì tốt hơn, gia tăng các 

sản phẩm ngân hiện ñại, song cũng làm nảy sinh những mối ñe dọa an 

ninh mới 

� Khách hàng mong muốn ñược phục vụ trong một môi trường với 

tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, giảm thiểu chi phí và 

ñổi mới công nghệ trong giao dịch tạo tiện lợi cho khách hàng 

� Sự gia tăng các kênh phân phối áp dụng hình thức giao dịch mới 

như giao dịch qua ATM, mobile-banking, phone-banking, internet-

banking… 

3.1.1.2. Xu thế phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các NHTM Việt 

Nam trong giai ñoạn hiện nay  
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Các NHTM Việt Nam ñã và ñang phát triển dịch vụ NHBL, ñây là 

xu thế tất yếu, phù hợp với xu hướng chung của các ngân hàng trong khu 

vực và trên thế giới. 

3.1.2. Chiến lược, mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng của NHNo & 

PTNT Việt Nam ñến năm 2015  

3.1.3. Định hướng chung của NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam ñến 

năm 2015 

3.2. Các giải pháp phát tri ển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHNo & 

PTNT tỉnh Quảng Nam  

3.2.1.  Nhóm giải pháp nhằm mở rộng quy mô dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

3.2.1.1. Phát triển mạng lưới phân phối 

� Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch; mở rộng mạng kênh phân 

phối ñiện tử; tăng cường các ñiểm giao dịch tại các trung tâm sầm uất 

� Mở rộng các kênh phân phối qua các ñại chi trả kiều hối, ñại lý 

phát hành thẻ ATM, ñại lý thanh toán 

� Ký kết hợp ñồng nguyên tắc với các nhà cung ứng tài sản và hàng 

hóa là ñối tượng ñầu tư nhằm giới thiệu khách hàng cho nhau và coi ñây 

là cánh tay nối dài của chi nhánh 

� Ký hợp ñồng hợp tác với một số tổ chức trung gian có chức năng 

thực hiện một số khâu không liên quan trực tiếp ñến thu hồi và nhận tiền 

của khách hàng 

3.2.1.2. Nâng cao năng lực quản lý, ñiều hành 

Để các kênh phân phối hoạt ñộng hiệu quả thì năng lực quản lý, ñiều 

hành ñóng một vai trò rất quan trọng. Nếu năng lực ñiều hành không tốt 

thì dù có nhiều thế mạnh như mạng lưới cũng không thể phát huy ñược 

lợi thế của mình 
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� Thứ nhất: Xây dựng nguyên tắc quản lý và chia sẻ phí, xác ñịnh 

nghĩa vụ và quyền lợi trong giao dịch sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

liên chi nhánh 

� Thứ hai: Xác ñịnh rõ việc triển khai các sản phẩm mới của dịch vụ 

ngân hàng bán lẻ là nhiệm vụ của giám ñốc từng chi nhánh 

� Thứ ba: Xây dựng và sử dụng quỹ phát triển sản phẩm ñể ñẩy 

nhanh phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

3.2.1.3. Giải pháp về marketing 

� Xác ñịnh cụ thể mục tiêu truyền thông  

� Tuyển chọn và ñào tạo nhân lực ñủ kỹ năng trong hoạt ñộng 

marketing cho Phòng Dịch vụ & Marketing 

� Đối với công tác tiếp thị khách hàng và quảng bá sản phẩm tới 

khách hàng với tinh thần làm cho khách hàng biết và sử dụng SPDV 

ngân hàng bán lẻ của NHNo& PTNT tỉnh Quảng Nam 

� Có một chiến lược quan hệ công chúng cụ thể và rõ ràng ñể củng 

cố lòng tin của khách hàng và công chúng 

3.2.2.  Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng 

bán lẻ 

3.2.2.1.  Phát triển giá trị tăng thêm của các dịch vụ hiện có  

- Dịch vụ huy ñộng vốn  

Để huy ñộng hiệu quả nguồn vốn và tạo ra ngày càng nhiều hơn các 

giá trị tăng thêm cho khách hàng ñòi hỏi phải có những chiến lược mềm 

dẻo, linh hoạt, ñưa ra nhiều công cụ huy ñộng vốn phù hợp, thậm chí chi 

phí huy ñộng vốn sẽ tăng ở giai ñoạn ban ñầu. Muốn vậy, NHNo & 

PTNT tỉnh Quảng Nam cần phải:  

+ Linh hoạt hóa lãi suất huy ñộng, bảo ñảm lợi ích thiết thực cho 
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người gởi tiền, áp dụng các hình thức khuyến mãi hợp lý nhằm thu hút 

khách hàng  

+ Đa dạng hoá các hình thức huy ñộng vốn nhằm thu hút khách hàng 

gửi tiền  

+ Thực hiện “bán chéo” sản phẩm ñể ña dạng hóa sản phẩm 

+ Trang bị cơ sở vật chất hiện ñại, ñầy ñủ tiện nghi tại các ñiểm giao 

dịch, ñơn giản hóa thủ tục, tự ñộng hóa thao tác thực hiện nhằm rút ngắn 

bớt thời gian giao dịch cho khách hàng 

- Dịch vụ tín dụng  

+ Cải tiến quy trình cho vay, thiết kế lại mẫu biểu ñơn giản hơn, các 

quy ñịnh về kiểm tra, kiểm soát phù hợp với mức ñộ an toàn của loại 

hình cho vay 

+ Sử dụng tín dụng làm trung gian kết nối, tăng cường bán chéo các 

dịch vụ khác 

-  Dịch vụ kiều hối và kinh doanh ngoại tệ  

+ Tăng cường các hình thức khuyến mãi, giảm phí chuyển tiền; phối 

hợp hơn nữa với các công ty xuất khẩu lao ñộng, các công ty dịch vụ 

kiều hối 

+ Tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn khách hàng khi mở tài 

khoản, khách hàng chuyển và nhận tiền…  

+ Đa dạng hóa các hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ như: giao dịch giao 

ngay, dịch vụ mua bán ngoại tệ có kỳ hạn, giao dịch hoán ñổi, giao dịch 

tương lai… và thực hiện các nghiệp vụ phái sinh khác 

3.2.2.2.  Phát triển các dịch vụ mới 

-  Dịch vụ thanh toán  

+ Bố trí cán bộ riêng ñể tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu chuyển 

tiền cho khách hàng 
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+ Tuyên truyền quảng bá dịch vụ chuyển tiền trong dân cư thông 

qua các phương tiện thông tin ñại chúng như truyền hình, ñài báo và các 

hình thức quảng cáo khác 

+ Thường xuyên rà soát, cập nhật biểu phí chuyển tiền của các ngân 

hàng khác ñể ñưa ra mức phí phù hợp ñảm bảo ñủ sức cạnh tranh. Cải 

tiến thủ tục, tạo ñiều kiện thuận lợi, ñơn giản, nhanh chóng cho việc mở 

tài khoản cá nhân 

+ Phát triển sản phẩm dịch vụ “M ột tài khoản”  bằng cách gộp nhiều 

tài khoản thanh toán của một khách hàng vào tài khoản duy nhất ñể thuận 

tiện cho việc giao dịch 

+ Đưa ra sản phẩm dịch vụ mới trong thanh toán, ñó là dịch vụ “Thanh toán 

hóa ñơn sinh hoạt trọn gói” cho ñối tượng khách hàng cá nhân 

- Dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng ñiện tử  

• Dịch vụ thẻ  

+ Tăng số lượng thẻ phát hành, chủ ñộng thực hiện phát hành thẻ cho 

tất cả các khách hàng cá nhân ngay khi ñăng ký mở tài khoản tiền gởi 

thanh toán  

+ Nâng cao chất lượng phục vụ, thường xuyên giám sát hệ thống 

camera, giấy in nhật ký, kiểm tra trên các máy ATM có bị gắn thiết bị 

theo dõi số pin của khách hàng hay không…  

+ Triển khai dịch vụ chấp nhận thẻ qua EDC tại tất cả các ñiểm giao 

dịch của ngân hàng chưa có máy ATM  

+ Đa dạng hóa và phát triển các dịch vụ của thẻ ATM: không chỉ ñơn 

thuần là rút tiền mà còn phải thực hiện chức năng thanh toán không dùng 

tiền mặt, dịch vụ thấu chi, gửi tiền tiết kiệm… 

• Dịch vụ ngân hàng ñiện tử  

+ Trang bị hệ thống vi tính một cách ñồng bộ với kỹ thuật tiên tiến 

theo hướng phù hợp với chuẩn mực quốc tế 
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+ Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin  

+ Xây dựng một hệ thống dự phòng mang tính sẵn sàng cao ñảm bảo 

không xảy ra gián ñoạn các giao dịch khi trụ sở chính có sự cố 

+ Đưa vào cung ứng một số dịch vụ hiện ñại ñể khách hàng có thể sử 

dụng như: Internet Banking, Phone Banking, Home Banking…  

+ Cần có một hệ thống chuyên xử lý các sai sót hoặc những khiếu nại 

của khách hàng 

3.2.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

• Thay ñổi quan niệm nhận thức của cán bộ công nhân viên về dịch 

vụ ngân hàng bán lẻ hiện nay là bách hóa với danh mục các sản phẩm 

dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng  

• Về vấn ñề ñào tạo, có kế hoạch ñào tạo nâng cao trình ñộ chuyên 

môn và kỹ thuật làm việc cho nhân viên theo hướng chuyên sâu và áp 

dụng thành thục công nghệ hiện ñại 

• Tuyển dụng các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực 

tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin vào những vị trí then chốt 

• Chuẩn hóa một số kỹ năng chăm sóc khách hàng bên ngoài ñể tạo 

mối quan hệ tốt ñẹp, lâu dài với họ, ñể họ quay trở lại giao dịch vào 

những lần sau, bao gồm các kỹ năng như: kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng giải quyết tình huống 

• Xây dựng mối quan hệ tốt ñẹp giữa các nhân viên và giữa các bộ 

phận, phòng ban trong nội bộ chi nhánh  

• Có chế ñộ ñãi ngộ tương xứng, chế ñộ thưởng phạt nghiêm minh 

3.2.2.4. Tiến hành việc nghiên cứu thị trường 

� Tiến hành ñiều tra ñể chọn cho ñược thị trường mục tiêu, nhóm khách 

hàng mục tiêu; phân tổ sản phẩm ñể phục vụ cho phù hợp với nhu cầu, sở 

trường và thói quen cho từng ñối tượng khách hàng 
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� Tổ chức ñánh giá hiệu quả và mức ñộ hài lòng của khách hàng ñối 

với từng SPDV ngân hàng bán lẻ 

3.2.3. Nhóm giải pháp nhằm gia tăng mức ñộ hài lòng của khách 

hàng 

3.2.3.1. Xây dựng quy trình hoạt ñộng chăm sóc khách hàng 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 3.1: Quy trình hoạt ñộng chăm sóc khách hàng tại NHNo&PTNT tỉnh 

Quảng Nam 

3.2.3.2.  Xây dựng chính sách khách hàng ñối với khách hàng cá nhân 

� Xác ñịnh thu nhập của khách hàng  

�  

Trong ñó:  

TTN:  Tổng thu nhập khách hàng 

TNTG: Thu nhập khách hàng từ tiền gửi 

TNTD: Thu nhập khách hàng từ tín dụng 

TNDV: Thu nhập khách hàng từ dịch vụ 

� Xếp loại khách hàng  

Căn cứ tổng thu nhập khách hàng ñạt ñược trong năm thì Chi nhánh 

tiến hành xếp loại khách hàng: 

STT Tổng ñiểm khách hàng Xếp hạng 

1 Từ 100 ñiểm trở lên Kim cương 

TTN           =                  TNTG         +               TNTD               +                  TNDV 

Phòng Dịch vụ và Marketing 

Các Phòng trực tiếp cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ 

Khách hàng 

1 

2 4 

1 

5 

3 
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2 Từ 50 - dưới 100 ñiểm Vàng 

3 Từ 20 - dưới 50 ñiểm Titan 

4 Từ 5 - dưới 20 ñiểm Bạc 

5 Dưới 5 ñiểm Thông thường 

� Nội dung chính sách khách hàng  

Đối với mỗi nhóm khách hàng khác nhau thì nhu cầu cũng khác nhau. Vì vậy, 

ñể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thì NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam có chính 

sách chăm sóc khác nhau ñối với từng nhóm khách hàng. 
Xếp hạng 

Nội dung chính sách Chi tiết Kim 

cương 
Vàng Titan Bạc 

Ưu ñãi lãi suất tiền gửi, lãi suất 

cho vay, phí dịch vụ 
x x x  

Ưu ñãi tỷ lệ ký quỹ L/C x x x  Tài chính 

Cấp hạn mức (tín chấp) dành 

cho thẻ thường. 
x   x 

Phục vụ 
Ưu tiên phục vụ tại ñiểm phục 

vụ VIP 
x x x x 

Ưu tiên cung cấp SPDV thiết 

kế theo ñặc ñiểm của khách 

hàng tương ứng cấp xếp loại 

x x x x 

Cung cấp sản phẩm dịch vụ 

ñặc thù Ưu tiên cung cấp SPDV thiết 

kế theo nhu cầu riêng của khách 

hàng 

x x   

Bản tin NHNo & PTNT ñiện 

tử 
x x x x 

Gửi bản tin NHNo & PTNT 

(nếu có) 
x x x x Chăm sóc cá nhân 

Thông tin lãi suất tiền gửi (khi 

có thay ñổi) 
x x x  
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• Định kỳ hàng năm, tổ chức hội nghị khách hàng cá nhân  

• Đối với khách hàng VIP, cần lưu trữ những thông tin về tên tuổi, 

ñịa chỉ, ngày sinh ñể trong dịp sinh nhật của khách hàng có thể tặng một 

món quà nhỏ kèm bưu thiếp hoặc thư cảm ơn nhằm thể hiện sự quan tâm 

của ngân hàng ñối với khách hàng, gây nên mối thiện cảm và có ý ñịnh 

gắn bó lâu dài của khách hàng với ngân hàng 

• Cần ñảm bảo tính cạnh tranh về giá ñể thu hút khách hàng mới và 

giữ chân khách hàng hiện tại  

3.3. Ki ến nghị  

3.3.1.  Kiến nghị NHNo & PTNT Việt Nam 

Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

theo ñịnh hướng khách hàng; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phù 

hợp và an toàn; xây dựng biểu phí hoàn chỉnh và có sức cạnh tranh; ña 

dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

3.3.2.  Kiến nghị với NHNN 

Có chính sách ñể hạn chế việc sử dụng tiền mặt và thực hiện thanh 

toán qua ngân hàng; nâng cao chất lượng của trung tâm thông tin tín 

dụng nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi hơn cho các NHTM có thông tin ñầy 

ñủ về khách hàng vay; thúc ñẩy sớm việc kết nối thanh toán thẻ 



 

 

27 

KẾT LUẬN 

Quán triệt mục tiêu nghiên cứu, trên cơ sở vận dụng tổng hợp 

phương pháp nghiên cứu khoa học, ñi từ lý thuyết và vận dụng vào thực 

tiễn, ñề tài “Phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam” ñã tập trung giải quyết 

một số nội dung quan trọng sau:  

Một là, Làm rõ những vấn ñề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân 

hàng bán lẻ  

Hai là, Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại 

NHNo & PTNT tỉnh Quảng Nam giai ñoạn 2005-2009, chỉ rõ những kết 

quả ñạt ñược cũng như những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những 

tồn tại ñó 

Ba là, Luận văn ñã ñề xuất ñược các giải pháp cơ bản ñể phát triển dịch vụ 

ngân hàng bán lẻ. Đồng thời, luận văn cũng ñã ñưa ra ñược 4 kiến nghị với NHNo 

& PTNT Việt Nam và 3 kiến nghị với NHNN 

Hạn chế của luận văn: Do việc quản lý cơ sở dữ liệu tại NHNo & PTNT 

tỉnh Quảng Nam nói riêng và NHNo & PTNT Việt Nam nói chung chưa cho 

phép phân tách doanh số của một số dịch vụ nên tác giả chỉ ñề cập ñến những 

dịch vụ chủ yếu của NHBL. Bên cạnh ñó, do giới hạn của luận văn thạc sĩ nên 

việc ñiều tra khảo sát ý kiến khách hàng mới chỉ dừng lại ở việc ñánh giá chung 

về các dịch vụ NHBL 

Trong ñiều kiện cạnh tranh luôn có sự biến ñộng do ảnh hưởng của 

môi trường vĩ mô, nhu cầu khách hàng, hoạt ñộng của các ñối thủ cạnh 

tranh… các chiến lược, chính sách kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ 

cũng sẽ luôn có sự biến ñổi. Đây là một ñề tài tương ñối mới mẽ, rộng 

ñòi hỏi phải có nhiều thời gian nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn nên 

luận văn có thể không tránh khỏi những ñiểm khiếm khuyết và hạn chế 

cần bổ sung.  


