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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Ngành viễn thông có vai trò vô cùng quan trọng ñối với sự 

phát triển của nhân loại nói chung và của ñất nước nói riêng.  

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế ñang diễn ra hết sức mạnh 

mẽ, cạnh tranh trở nên gay gắt. Khách hàng sẽ mua sản phẩm ñáp 

ứng tốt nhất nhu cầu căn cứ vào nhận thức về giá trị của mình. Bằng 

nhiều phương thức, các nhà mạng cung cấp dịch vụ thông tin di ñộng 

(TTDĐ) ñua nhau thu hút khách hàng. MobiFone cũng ñang ñối mặt 

với rất nhiều thách thức. 

Vì vậy, việc nghiên cứu hoạt ñộng dịch vụ khách hàng của 

MobiFone ñể phát triển nhằm thỏa mãn tối ña nhu cầu của khách 

hàng, gia tăng thị phần là vấn ñề cần quan tâm. 

Với lý do ñó, tôi chọn ñề tài “Phát triển dịch vụ khách hàng 

tại công ty Thông tin di ñộng-VMS” làm ñề tài nghiên cứu của luận 

văn. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU: 

Đánh giá thực trạng và phân tích tình hình dịch vụ khách hàng,  

nghiên cứu những mặt mạnh, mặt yếu, những thuận lợi, khó khăn, 

những cơ hội, thách thức và cả những ñe dọa ñể ñề xuất những giải 

pháp nhằm hoàn thiện và phát triển công tác dịch vụ khách hàng, 

nâng cao lực cạnh tranh cho ñơn vị. 

3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Phạm vi: Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng dịch vụ 

khách hàng của công ty Thông tin di ñộng -VMS và lấy mốc thời 

gian ñể khảo sát ñánh giá là giai ñoạn từ năm 2005 – 2010 

Đối tượng: các vấn ñề có liên quan ñến hoạt ñộng phát triển 

dịch vụ khách hàng của Công ty trong ñáp ứng nhu cầu khách hàng.. 
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4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Luận văn dựa trên lý thuyết phát tiển dịch vụ, kết hợp với phân 

tích, so sánh và tổng hợp nghiên cứu thực tế. 

5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

- Luận văn hệ thống hóa và phát triển những vấn ñề lý luận của 

hoạt ñộng Dịch vụ khách hàng mang tính ñặc thù của ngành TTDĐ 

tại Vi ệt nam., phân tích, ñánh giá thực trạng. ñể từ ñó xây dựng các 

giải pháp cho hoạt ñộng này tại công ty Thông tin di ñộng - VMS ñể 

góp phần giúp công ty chiếm lĩnh thị trường tại Vi ệt Nam. 

6. TÊN ĐỀ TÀI: “  Phát triển dịch vụ khách hàng tại công ty 

Thông tin di ñộng- VMS”  

7. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ và dịch vụ 

khách hàng 

- Chương 2:  Thực trạng hoạt ñộng dịch vụ khách hàng tại 

Công ty TTDĐ VMS  

- Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ khách hàng tại công 

ty Thông tin di ñộng VMS  

 

CHƯƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  

VÀ PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  

1.1  DỊCH VỤ VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 

1.1.1  Khái niệm và ñặc ñiểm của dịch vụ 

1.1.1.1  Khái niệm 

Dịch vụ 

Sản phẩm dịch vụ là bất cứ thứ gì có thể cung ứng ra thị trường 

ñể thu hút, mua sắm, sử dụng hoặc tiêu dùng nhằm thỏa mãn một nhu 
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cầu hoặc mong muốn của con người. Dịch vụ chủ yếu là vô hình và 

không có sự sở hữu vật chất. 

1.1.1.2 Đặc ñiểm của dịch vụ 

Tính vô hình, tính không thể tách rời, tính ña dạng và không ổn 

ñịnh về chất lượng, tính không lưu trữ ñược. 

1.1.2 Cấu trúc của dịch vụ và phân loại dịch vụ 

1.1.2.1  Các cấp ñộ của sản phẩm dịch vụ 

 Lợi ích cốt, sản phẩm dịch vụ cơ bản, sản phẩm dịch vụ mong 

ñợi, sản phẩm dịch vụ gia tăng, sản phẩm dịch vụ tiềm ẩn.  

1.1.2.2  Phân loại dịch vụ 

Có thể phân loại theo cách yếu tố phối thức dịch vụ, ñối tượng 

tiếp nhận dịch vụ, thời gian và không gian. 

1.1.3 Dịch vụ khách hàng và vai trò 

1.1.3.1 Khái niệm và các yếu tố dịch vụ khách hàng 

Khái ni ệm: “Dịch vụ khách hàng ñược ñịnh nghĩa là một 

chuỗi các công việc nối tiếp nhau trong quá trình cung cấp có tác 

ñộng ñến sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm dịch vụ và phản 

ảnh mối quan hệ của khách hàng với doanh nghiệp”.  

Các yếu tố của dịch vụ khách hàng: có thể xuất hiện ở thời 

ñiểm trước giao dịch, trong giao dịch, sau giao dịch 

1.1.3.2 Vai trò của dịch vụ khách hàng 

Nâng cao nhận thức của khách hàng về sản phẩm dịch vụ, 

cung cấp sự lựa chọn phù hợp cho khách hàng, tạo sự tiện lợi, thoải 

mái cho khách hàng, thiết lập và duy trì  mối quan hệ giữa doanh 

nghiệp và khách hàng. 

1.1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển dịch vụ khách hàng 

 Bao gồm: sự thay ñổi mong ñợi của người tiêu dùng, vị trí 

dịch vụ trong cơ cấu nhu cầu khách hàng, Yêu cầu ngày càng tăng về 
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việc thực hiện marketing quan hệ, sự thay ñổi nhận thức của doanh 

nghiệp về dịch vụ khách hàng. 

1.2  NỘI DUNG PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 

1.2.1 Phát triển về danh mục và chủng loại dịch vụ 

Danh mục dịch vụ: Thực hiện biến ñổi ñộ rộng, ñộ dài, ñộ 

sâu và sự phối hợp của phối thức dịch vụ. 

Chủng loại dịch vụ: Phát triển chiều dài loại dịch vụ: tức là 

số mặt hàng trong một loại dịch vụ, hiện ñại hóa, làm nổi bật dịch vụ. 

1.2.2  Phát triển chất lượng dịch vụ 

Khái ni ệm chất lượng và chất lượng dịch vụ 

- Chất lượng dịch vụ: 

Parasuraman ñịnh nghĩa “chất lượng dịch vụ là khoảng cách 

giữa kỳ vọng của khách hàng về dịch vụ với cảm nhận thực tế về 

dịch vụ mà họ ñang sử dụng”.  

Chất lượng dịch vụ ñược cảm nhận bởi khách hàng bao gồm 

năm thành phần cơ bản: Độ tin cậy, sự ñáp ứng, sự bảo ñảm, sự ñồng 

cảm, phương tiện vật chất hữu hình. 

Nội dung phát triển chất lượng dịch vụ:  Tăng chất lượng 

trên phương diện kỹ thuật và  phương diện chức năng.  

 Mô hình chất lượng dịch vụ: Parasuraman ñã xây dựng mô 

hình chất lượng dịch vụ gồm 5 ñộ lệch pha:giữa cảm nhận của khách 

hàng và của ban quản trị, giữa nhận ñịnh của ban quản trị về kỳ vọng 

của khách hàng và việc thiết kế chất lượng dịch vụ, giữa các chuẩn 

mực về chất lượng dịch vụ và việc cung ứng dịch vụ, giữa cung ứng 

dịch vụ và truyền thông bên ngoài, giữa mức ñộ kỳ vọng của khách 

hàng với thực tế mà họ cảm nhận ñược. 

1.2.3 Phát triển thương hiệu 
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Một thương hiệu thành công là một tên gọi, biểu tượng, thiết 

kế hoặc sự kết hợp giữa chúng – cho phép xác ñịnh dịch vụ của một 

tổ chức – như là lợi thế khác biệt có thể chứng minh ñược. 

1.2.4 Các chính sách marketing bộ phận hỗ trợ cho phát triển 

dịch vụ khách hàng 

 Bao gồm chính sách về giá, truyền thông, kênh phân phối, 

chăm sóc khách hàng, nhân lực, ñầu tư, quản lý. 

1.2.2  Các tiêu chí ñánh giá sự phát tri ển dịch vụ khách hàng 

1.2.2.1  Khả năng sáng tạo ra dịch vụ 

Độ ña dạng của sản phẩm dịch vụ ngày càng cao càng giúp 

doanh nghiệp giữ vững lượng khách hàng và tạo ra ñược lợi thế sản 

phẩm với các ñối thủ cạnh tranh khác, thu hút khách hàng mới. 

1.2.2.2  Khả năng thâm nhập thị trường 

Khả năng thâm nhập thị trường tốt là ñiều kiện ñể nhiều khách 

hàng khác nhau ñược tiếp xúc với các sản phẩm dịch vụ. 

1.2.2.3  Giá trị thương hiệu 

          Xây dựng thương hiệu thực chất là tạo dựng một bản sắc riêng. 

Khi mà doanh nghiệp phát triển một dịch vụ tạo ñược một thương 

hiệu trên thị trường tức là thành công trong phát triển dịch vụ ñó. 

1.2.2.4  Hiệu quả tài chính 

          Hiệu quả tài chính càng tốt chứng tỏ doanh nghiệp càng kinh 

doanh có hiệu quả, phát triển dịch vụ tốt. 

1.3  TIẾN TRÌNH PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ 

1.3.1  Nghiên cứu môi trường và khách hàng 

1.3.1.1  Môi trường vĩ mô 

Bao gồm : Môi trường kinh tế, môi trường công nghệ, môi 

trường văn hóa xã hội, môi trường nhân khẩu học. 

1.3.1.2  Môi trường cạnh tranh 
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Chu kỳ sống của ngành: giúp xác ñịnh xu hướng nhu cầu của 

khách hàng. Gồm 4 giai ñoạn: Giai ñoạn mới nổi, giai ñoạn phát 

triển, giai ñoạn bảo hòa, giai ñoạn giảm sút. 

1.3.1.3  Khách hàng 

Bao gồm có khách hàng tiêu dùng cá nhân, khách hàng ñại lý 

và khách hàng tổ chức. 

1.3.1.4  Đối thủ cạnh tranh 

Việc phát hiện ra ñối thủ ñược thực hiện bằng phân tích 

ngành cũng như phân tích trên cơ sở thị trường và cần phải cân bằng 

trong phân tích nhu cầu khách hàng. 

1.3.2  Đánh giá khả năng của doanh nghiệp 

1.3.2.1  Qui mô hoạt ñộng 

 Các lĩnh vực hoạt ñộng, ñộ bao phủ của sản phẩm dịch vụ,  

hay ñịa bàn hoạt ñộng của doanh nghiệp. 

1.3.2.2 Tình hình phát triển dịch vụ của doanh nghiệp 

 Danh mục chủng loại, chất lượng dịch vụ, hiệu quả mang lại 

từ những dịch vụ ñó. 

1.3.2.3 Nguồn lực hiện có của doanh nghiệp 

Con người, cơ sở vật chất, tình hinh tài chính doanh nghiệp. 

1.3.2.4 Định hướng phát triển của doanh nghiệp 

Tôn chỉ, mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh. Doanh nghiệp 

1.3.3 Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu 

1.3.3.1  Đo lường và dự báo nhu cầu 

Ước lượng nhu cầu thị trường, khu vực, doanh số và thị phần 

và dự ñoán nền kinh tế, ngành, mức tiêu dùng dịch vụ. 

1.3.3.2  Phân ñoạn thị trường 

Thực hiện theo cơ sở: ñịa lý, tâm lý, nhân khẩu học, hành vi. 

1.3.3.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu 
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Các yếu tố ñánh giá ñể lựa chọn thị trường mục tiêu:  Quy 

mô và mức ñộ tăng trưởng, tính hấp dẫn về cơ cấu của ñọan thị 

trường, mục tiêu và khả năng về nguồn lực của doanh nghiệp. 

Cách thức xem xét lựa chọn thị trường mục tiêu: Tập trung 

vào một phân ñoạn thị trường, chuyên môn hoá có chọn lọc, chuyên 

môn hoá thị trường, chuyên môn hoá sản phẩm, hoặc phục vụ toàn bộ 

thị trường. 

1.3.3.4  Định vị dịch vụ trên thị trường mục tiêu 

Các bước của nhiệm vụ ñịnh vị dịch vụ:  Phát hiện ñiều 

khác biệt về dịch vụ, lựa chọn các ñiểm khác biệt nổi bật và quan 

trọng, tạo những tín hiệu có hiệu quả ñể thị trường mục tiêu có thể 

phân biệt ñược dịch vụ của mình với ñối thủ. 

Các yếu tố tạo ñiểm khác biệt cho dịch vụ: Yếu tố kỹ 

thuật, dịch vụ hỗ trợ, con người, khác biệt về hình ảnh… 

 Một số chiến lược ñịnh vị: Dẫn ñầu về chất lượng dịch vụ 

và dịch vụ khách hàng, về cá nhân hóa dịch vụ, về “tiêu chuẩn hóa” 

dịch vụ, về dịch vụ tổng thể và lợi ích cho khách hàng, dẫn ñầu trong 

ñổi mới : Đa khu vực, ña dịch vụ. 

1.3.4  Thiết kế và lựa chọn chính sách dịch vụ 

1.3.4.1   Các dạng chính sách dịch vụ 

Có thể áp dụng: Chính sách ña dạng hóa, chuyên môn hóa, 

hay chính sách tạo dựng ưu thế cho dịch vụ. 

1.3.4.2  Phương pháp thiết kế chính sách 

Có thể áp dụng: phương pháp chuyên gia, dựa vào kinh 

nghiệm, thực nghiệm, phân tích nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ  KHÁCH HÀNG T ẠI 

CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG - VMS 

2.1  GIỚI THI ỆU VỀ CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG- VMS 

2.1.1  Sự hình thành và phát triển của Công ty TTDĐ- VMS 

2.1.1.1  Lịch sử hình thành 

2.1.1.2  Quá trình phát triển  

2.1.2  Cơ cấu tổ chức và chức năng kinh doanh 

2.1.2.1  Chức năng nhiệm vụ công ty 

2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức 

2.1.3 Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty 

Thông tin di ñộng - VMS 

2.1.3.1 Quy mô hoạt ñộng  

Công ty cung cấp dịch vụ trên toàn lãnh thổ Việt Nam, ký kết 

hợp ñồng hợp tác với trên 40 quốc gia trên toàn thế giới ñể cung cấp 

dịch vụ chuyển vùng quốc tế. 

2.1.3.2  Sản phẩm dịch vụ 

Công ty cung cấp dịch vụ với hình thức: trả trước và trả sau, 

có 40 dịch vụ GTGT khác, thông qua các ñối tác cung cấp các dịch 

vụ nội dung số. 

2.1.3.3  Nguồn lực 

Cơ sở hạ tầng, mạng lưới và công nghệ: 25.000 trạm phát 

sóng 2G/3G. Hệ thống quản lý xuyên suốt và ñồng bộ, Hệ thống văn 

phòng và các ñịa ñiểm làm việc tiện nghi. 

Nhân lực: Năm 2010, có hơn 6.200 nhân viên, lực lượng trẻ 

và ñã qua ñào tạo. Trình ñộ ñại học trở lên chiếm  trên 75%.  

2.1.3.4  Tài chính 
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Năm 2010, tổng tài sản là 20.500,6 tỷ ñồng, vốn lưu ñộng chiếm 

82,8% .vốn chủ sở hữu chiếm 85,68% và hàng năm ñều ñược bổ sung tốt 

nên tỷ trọng có xu hướng tăng.  

2.1.3.5  Mạng lưới phục vụ khách hàng 

Có 6 trung tâm tại 6 khu vực, 60 chi nhánh, 200 cửa hàng, 

hơn 1000 cửa hàng huyện, 6 tổng ñài trả lời khách hàng, Trung tâm 

dịch vụ GTGT với 6 chi nhánh. Ngoài ra còn có mạng lưới Đại lý và 

ñiểm bán rộng khắp. 

2.1.4  Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của công ty 

2.1.4.1  Số lượng thuê bao, lưu lượng và thị phần 

Bảng 2.3 - Tình hình phát triển thuê bao giai ñoạn 2008-2010 

Năm 2008 2009 2010 

Số thuê bao 21.000.000 30.000.000 34.000.000 

                              ( Nguồn : Phòng KHBH&M - Công ty VMS) 

2.1.4.2. Doanh thu và lợi nhuận 

        Bảng 2.5 -  Doanh thu và lợi nhuận năm 2007-2010 

(Triệu ñồng) 

Năm 2008 2009 2010 

Doanh thu (DT) 17.500.759 24.501.063 40.862.908 

Lợi nhuận (LN) 5.800.351 8.120.491 5.826.500 

( Nguồn: Công ty VMS - TT VAS) 

2.2  MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ KHÁCH HÀNG 

2.2.1 Môi trường kinh doanh 

2.2.1.1  Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và thế giới 

Môi trường chính trị tương ñối ổn ñịnh, tình hình kinh tế 

những năm gần ñây khả quan. Tuy nhiên, năm 2010, kinh tế vĩ mô 

vẫn thiếu nền tảng vững chắc, chất lượng tăng trưởng thấp. 
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2.2.1.2 Chính sách của Nhà nước về kinh doanh dịch vụ TTDĐ 

- Quản lý giá cước  

- Yêu cầu ñăng ký thông tin thuê bao trả trước 

 - Thắt chặt khuyến mại với các thuê bao mới 

2.2.1.3 Thị trường dịch vụ TTDĐ tại Việt Nam 

Đến năm 2010, Có  07 nhà mạng khai thác có giấy phép và 

02 nhà khai thác ñã ñược cấp phép mạng ảo (MVNO). Số lượng thuê 

bao di ñộng Việt Nam là khoảng 147,3 triệu. Số thuê bao ảo lớn.  

Ba mạng di ñộng MobiFone, Viettel, VinaPhone chiếm thị 

phần khống chế, các mạng còn lại chỉ chiếm dưới 4% thị phần. 

2.2.2 Khách hàng 

2.2.2.1 Đánh giá chung về khách hàng dịch vụ TTDĐ 

 Qui mô sử dụng: Tỷ lệ sử dụng ñiện thoại di ñộng là 6/10, 

không chênh lệch khác biệt giữa nội và ngoại thành. Tỷ lệ thuê bao 

trả trước vẫn chiếm ña số (94%). 

 Chi phí sử dụng: giảm vào năm 2010.  

 Thói quen sử dụng: ñòi hỏi cao hơn về chất lượng dịch vụ. 

10% có sử dịch vụ GTGT, phổ biến ở nhóm 15-24 tuổi, chủ yếu cho 

nghe nhạc và tải hình nền, chờ. Lượng truy cập internet tăng. Mức ñộ 

nhận biết 3G ñạt 50%, chưa ñồng ñều ở các khu vực. Chỉ 1% có sử 

dụng và tập trung ỏ nhóm trẻ. Dịch vụ phổ biến là Mobile internet. 

2.2.2.2  Phân loại khách hàng và ñặc ñiểm 

Phân loại theo loại hợp ñồng: Khách hàng tổ chức, khách 

hàng Đại lý, khách hàng cá nhân 

Phân loại theo mức ñộ sử dụng và ảnh hưởng: Khách 

hàng lớn, khách hàng có mức ñộ sử dụng bình thường, khách hàng có 

mức sử dụng thấp. 
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Phân loại theo hình thức sử dụng: Khách hàng trả trước, 

khách hàng trả sau 

2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 

TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG  

2.3.1 Phát triển danh mục và chủng loại dịch vụ GTGT và dịch 

vụ hỗ trợ  

2.3.1.1 Dịch vụ GTGT 

Hiện tại, MobiFone cung cấp nhiều nhóm dịch vụ GTGT: 

Dịch vụ Thông tin – Giải trí, dịch vụ trên nền công nghệ 3G, dịch vụ 

liên kết. 

2.3.1.2 Các dịch vụ hỗ trợ 

Dịch vụ tiện ích, dịch vụ giải ñáp thông tin và chăm sóc 

khách hàng, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ trực tiếp, dịch vụ thanh toán, Hệ 

thống phục vụ khách hàng. 

2.3.2 Phát triển chất lượng dịch vụ GTGT và dịch vụ hỗ trợ 

- Chất lượng mạng lưới: tốt ở vùng trung tâm. 

- Chất lượng của công nghệ và hệ thống: ñi ñầu trong việc 

ứng dụng các công nghệ, chương trình ứng dụng mới. Nhưng một số 

chương trình ứng dụng hoặc dịch vụ, chất lượng phụ thuộc ñối tác. 

-Chất lượng ñội ngũ quản lý và khai thác dịch vụ: Lực lượng 

lao ñộng ñược tuyển dụng và ñào tạo bài bản. Tuy nhiên quyền lợi và 

sự chủ ñộng của ñội ngũ thuê ngoài không cao. 

- Chất lượng nội dung của dịch vụ:Nội dung các dịch vụ 

cung cấp mang lại giá trị cộng thêm cho khách hàng. Tuy nhiên có 

nhiều dịch vụ chưa ñược khách hàng quan tâm. 

2.3.3 Phát triển thương hiệu MobiFone 

Thương hiệu MobiFone vẫn ñược ñịnh vị là ñẳng cấp cao. 

Công ty cũng hướng tới việc xây dựng hình ảnh tr ẻ trung, năng 
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ñộng, hiện ñại, sáng tạo; chất lượng dịch vụ hoàn hảo, dịch vụ chăm 

sóc khách hàng chuyên nghiệp và giá cước hợp lý ñể mọi ñối tượng 

khách hàng ñều có thể tiếp cận ñược. 

2.3.4 Chính sách marketing bộ phận khác 

2.3.4.1 Chính sách giá cước 

Miễn giảm phí khuyến khích sử dụng các dịch vụ mới, xây 

dựng chính sách sử dụng gói, miễn phí hầu hết các dịch vụ hỗ trợ, thu 

một mức phí tượng trưng ở một số dịch vụ. 

2.3.4.2 Chính sách kênh phân phối 

Xây dựng kênh phân phối theo hướng dựa vào hệ thống các 

tổ chức cá nhân ñể thiết lập mạng lưới ñại lý, ñiểm bán, phát triển 

mạng lưới cửa hàng ở khu vực trung tâm, phát triển ñội ngũ bán 

hàng, thu cước trực tiếp, ñẩy mạnh các kênh cung cấp dịch vụ sử 

dụng công nghệ cao và mạng Internet.  

2.3.4.3 Chính sách truyền thông, xúc tiến cổ ñộng: 

Hoạt ñộng quảng cáo 

- Quảng cáo truyền thống: Quảng cáo trên truyền hình, báo, 

pa nô tấm lớn. 

- Quảng cáo không truyền thống: Tờ rơi ấn phẩm, quảng cáo 

trên các website lớn…Ngoài ra, Công ty cũng có website riêng cập 

nhập thông tin. 

Hoạt ñộng khuyến mại 

Miễn giảm phí cho việc sử dụng thử các sản phẩm dịch vụ 

mới. tặng tiền cho khách hàng khi thanh toán hoặc nạp tiền sử dụng 

dịch vụ, tặng gói ưu ñãi cho khách hàng. 

Hoạt ñộng quan hệ công chúng 
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Tài trợ cho các chương trình mang tính giải trí và tính nhân 

văn cao, thành lập quỹ học bổng “MobiFone – vì tương lai Việt”, tổ 

chức các trò chơi trên Đài, trên Website … 

Hoạt ñộng Marketing tr ực tiếp 

 Hoạt ñộng này ñược tiến hành thông qua: Hệ thống trả lời tự 

ñộng, kênh hỗ trợ khẩn cấp và giải quyết khiếu nại – 18001090, 

ñường dây tư vấn khách hàng 9244, tổ hỗ trợ gọi ra, cửa hàng, 

roadshow, gian hàng tiếp thị sản phẩm dịch vụ. 

2.3.4.4 Chính sách Chăm sóc khách hàng 

Chính sách chăm sóc khách hàng lớn 

Xây dựng chính sách riêng cho từng ñối tượng khách hàng 

lớn: Khách hàng cao cấp, Khách hàng sử dụng dịch vụ di ñộng lâu 

năm, Khách hàng có mức cước sử dụng cao. 

Ưu ñãi cho khách hàng thường xuyên  

Khách hàng tham gia chương trình kết nối dài lâu và hưởng 

ưu ñãi tùy vào hạng hội viên. Việc thăng hạng và xuống hạng phụ 

thuộc mức ñộ sử dụng thường xuyên, mức ñộ chi trả của khách hàng 

Chính sách bảo hành và công tác giải quyết khi ếu nại 

- Bảo ñảm về chất lượng, và cam kết sản phẩm luôn là tốt 

nhất, có chế ñộ thay miễn phí, nâng cấp miễn phí cho khách hàng.   

- Áp dụng quy trình giải quyết khiếu nại ñể ñảm bảo mọi bộ 

phận phối hợp giải quyết vấn ñề khách hàng một cách nhanh nhất. 

80% khiếu nại khách hàng ñược xử lý trong vòng 24h, có chế ñộ chia 

sẻ rủi ro với khách hàng. 

Chính sách chăm sóc khách hàng Đại lý 

Đảm bảo ñại lý nhận ñược thông tin, sản phẩm dịch vụ, ñược 

ñáp ứng yêu cầu nhanh chóng, trang bị nội thất, bảng hiệu và các 

công cụ, thường xuyên tổ chức các chương trình ñể tri ân các ñại lý. 
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Chính sách chăm sóc khách hàng nội bộ 

Thực hiện ưu ñãi cho nhân viên trong sử dụng dịch vụ. 

Chương trình khác 

2.3.4.5 Chính sách con người 

Có chính sách tuyển dụng, ñào tạo, duy trì nguồn nhân lực, 

có chế ñộ khuyến khích ñối với lao ñộng thuê ngoài. 

2.3.4.6 Chính sách ñầu tư 

Đảm bảo mức ñộ hình ảnh chuẩn theo ñúng ñịnh vị thương 

hiệu sang trọng và ñẳng cấp thể hiện sự trân trọng khách hàng. 

2.3.4.7 Chính sách quản lý 

Áp dụng quy trình ISO- 9001 trong quản lý. Các hoạt ñộng 

ñều ñược thể chế hóa thành quy trình, bảng cam kết. 

2.3.5 Phân tích hạn chế trong phát tri ển dịch vụ khách hàng của 

công ty Thông tin di ñộng - VMS 

2.3.5.1 Danh mục dịch vụ 

Công tác triển khai cung cấp dịch vụ chưa chu ñáo, nhân viên 

thiếu kiến thức, tên, câu lệnh và nội dung dịch vụ khó nắm bắt. Dịch 

vụ ñược tung ra thiếu hệ thống, quy luật, thiếu kế hoạch bài bản và 

chức năng của các dịch vụ ñôi khi trùng lắp, tương tự. 

2.3.5.2 Chất lượng dịch vụ 

Chất lượng dịch vụ vẫn chưa ñảm bảo bởi nhiều dịch vụ, 

nhiều giá cước, cách tính và trừ cước cũng không thống nhất, hệ 

thống phải xử lý quá nhiều câu lệnh. 

3G vẫn chưa thực sự phát huy giá trị. Tốc ñộ truy cập chưa 

tương xứng và cạnh tranh với các dịch vụ ADSL… 

2.3.5.3 Thương hiệu 

Định vị cao cấp và sang trọng phần nào giảm sút trong tâm 

trí khách hàng. Thương hiệu chưa phổ biến với khách hàng vùng xa. 
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2.3.5.4 Chính sách marketing bộ phận 

Chính sách giá cước:  MobiFone có giá cước thấp trong 3 

nhà mạng lớn. Chính sách khuyến mại ồ ạt ạo thói quen, khiến lượng 

khách hàng không tăng và doanh thu ngày một giảm. 

Chính sách kênh phân phối: Kênh phân phối của 

MobiFone thưa thớt ở vùng nông thôn. Chưa kích thích các kênh 

phân phối chủ ñộng tuyên truyền lợi ích dịch vụ phù hợp với khách 

hàng và thuyết phục khách hàng sử dụng. 

Chính sách truyền thông: Các thông ñiệp trên các clip 

quảng cáo khó hiểu. Tên dịch vụ bằng tiếng Anh. 

Chính sách CSKH: Hệ thống thông tin quản lý  và hỗ trợ 

dịch vụ khách hàng chưa ñược tích hợp hết, chưa tối ưu. Việc phân 

công phân nhiệm giữa các bộ phận chưa thống nhất. Việc ñưa thông 

tin các chương trình chăm sóc ưu ñãi ñến khách hàng còn nhiều      

thiếu sót  

Chính sách nhân lực: Vẫn mở cho một số lượng lao ñộng 

thiếu trình ñộ hoặc tinh thần trách nhiệm. Các chương trình ñào tạo 

còn chưa chuyên nghiệp. Chưa có chính sách khuyến khích những 

người làm hiệu quả thực sự. Công tác ñánh giá, khen thưởng còn 

mang tính bình quân chủ nghĩa. Đội ngũ quản lý hiện nay là quá lớn 

so với ñội ngũ trực tiếp. 

Chính sách ñầu tư: Các thủ tục liên quan ñến ñấu thầu 

thường làm chậm, không theo kịp tiến ñộ và công tác ñầu tư cũng 

không theo kịp thời ñại. 

Chính sách quản lý: Chính sách thiếu tính linh hoạt, việc 

trao quyền cho nhân viên chưa ñược thực hiện. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG C ỦA 

CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG - VMS 

 

3.1  CƠ SỞ GIẢI PHÁP 

3.1.1  Dự báo tình hình phát triển của ngành Viễn thông 

3.1.2  Dự báo môi trường marketing 

3.2.2.1. Các ảnh hưởng của môi trường vĩ mô  

Phân tích tình hình môi trường kinh tế, môi trường chính trị, 

pháp luật, môi trường dân số học, môi trường kỹ thuật công nghệ, và 

môi trường tự nhiên và ảnh hưởng của nó ñến việc phát triển dịch vụ 

3.2.2.2  Các ảnh hưởng của môi trường vi mô  

Khách hàng  

Năm 2010, cả nước có 148 triệu thuê bao di ñộng ñạt 189 

máy/ 100 dân. Nhu cầu về thoại và nhắn tin dần bão hòa, nhưng nhu 

cầu về các dịch vụ ứng dụng công nghệ cao ngày càng tăng. Tính ổn 

ñịnh trong sử dụng rất thấp. Thói quen dùng SIM thay thẻ. Số ñiện 

thoại sử dụng trở nên ít quan trọng. Khách hàng sử dụng cước cao, và 

lâu năm thì quan tâm chất lượng phục vụ hơn là khuyến mại.  

Đối thủ cạnh tranh 

MobiFone hiện ñang ở top 3 nhà mạng lớn nhất. Đối thủ chủ 

yếu là Viettel và Vinaphone. 

Các nhà  cung cấp 

-  Đối với nhà cung cấp thiết bị : Hiện trên thế giới có rất 

nhiều nhà cung cấp thiết bị liên quan. 

- Đối với nhà cung cấp dịch vụ nội dung : manh mún, chưa 

có kinh nghiệm chất lượng dịch vụ không cao. 
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- Đối với nhà cung cấp thiết bị ñầu cuối:  Nhiều loại máy, 

nhưng loại máy giá rẻ thì không hỗ trợ 3G. 

- Đối với nhà cung cấp các giải pháp kỹ thuật ứng dụng, 

công nghệ thông tin: Không nhiều, vừa cung cấp cho VMS, vừa cung 

cấp cho các ñối thủ. 

3.1.3  Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của Công ty thông 

tin di ñộng- VMS 

Trở thành công ty hàng ñầu và tin cậy nhất trong lĩnh vực 

viễn thông di ñộng ở Việt Nam. Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, 

không ngừng sáng tạo ñổi mới, cải tiến chất lượng dịch vụ. Minh 

bạch trong quản lý, tạo sự ñồng thuận gắn bó trong tổ chức, quan tâm 

phục vụ CSKH, trách nhiệm với xã hội, cộng ñồng. Phương châm 

phục vụ khách hàng là “ Mọi lúc, mọi nơi”. 

3.1.4 Nhận thức ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức trong 

phát tri ển dịch vụ khách hàng của Công ty VMS. 

 Điểm mạnh  

- Nhiều kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và thương hiệu 

mạnh, thị phần ñứng thứ 2 trên thị trường, ñược ñánh giá có chất 

lượng dịch vụ và CSKH tốt nhất nhiều năm liền. Có nhiều khách 

hàng lớn, cao cấp. 

 - Mạng lưới kênh phân phối lớn, lực lượng lao ñộng có trình 

ñộ, kỹ năng, kinh nghiệm, gắn bó với doanh nghiệp. 

 Điểm yếu 

 - Định vị thương hiệu chưa nhất quán. 

 - Vùng phủ sóng hạn chế ở vùng ngoài trung tâm. Hệ thống 

công nghệ thông tin chưa ñủ mạnh, phụ thuộc ñối tác, Kênh phân 

phối tuyến huyện, vùng xa còn thiếu. Chất lượng mạng và chất lượng 

một số dịch vụ chưa tốt. 
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 - Chính sách giá cước chưa linh hoạt, cơ chế quản lý ñầu tư 

phức tạp và chậm. Chính sách truyền thông chưa tốt bởi cách ñặt tên 

dịch vụ, cách thức ñăng ký, sử dụng, tính cước dịch vụ lộn xộn. 

 -  Sử dụng lao ñộng còn cào bằng, thiếu cơ chế khuyến khích 

lao ñộng giỏi thực sự. 

 Cơ hội 

 - Nền kinh tế ñang trên ñà tăng trưởng. Tốc ñộ phát triển ñã 

chậm lại nhưng thị trường di ñộng vẫn còn nhiều tiềm năng. 

 - Mảng dịch vụ dữ liệu, nội dung số ñang ñộ sơ khai nên vô 

cùng hấp dẫn. 

Thách thức 

- Nền kinh tế lạm phát cao, tăng trưởng thiếu bền vững. 

- Nhà nước vẫn ñang ưu tiên cho các doanh nghiệp mới tham 

gia vào thị trường viễn thông. Các doanh nghiệp thị phần nhỏ, dung 

lượng mạng lưới còn lớn nên tung rất nhiều chiêu khuyến mại khủng. 

- Chi phí ñầu tư phát triển công nghệ và mạng lưới 3G quá 

lớn làm chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao. 

3.2  XÁC ĐỊNH TH Ị TRƯỜNG MỤC TIÊU 

3.2.1 Phân khúc thị trường 

Phân ñoạn thị trường theo ñộ tuổi: 15-24 tuổi. 25- 34 tuổi,  

34- 54 tuổi, 55 tuổi trở lên. 

Phân ñoạn thị trường theo yếu tố phát tri ển: 

Thị trường của MobiFone hiện phân theo khu vực: Thị 

trường thành thị, thị trường nông thôn 

Phân ñoạn thị trường theo ñối tượng khách hàng: 

Khách hàng của Công ty chia làm hai nhóm: Nhóm khách 

hàng Đại lý, nhóm khách hàng lẻ. 
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3.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Thị trường theo ñộ tuổi: Khách 15 – 24 tuổi. 

Thị trường theo khu vực: phân khúc thị trường thành thị và 

cao cấp là thị trường tiềm năng phát triển các dịch vụ GTGT công 

nghệ tiên tiến. Thị trường nông thôn, là thị trường tiềm năng ñể phát 

triển thêm thuê bao, lấy thuê bao từ các mạng khác.  

Theo ñối tượng khách hàng: Các ñơn vị hành chính sự 

nghiệp và các tổ chức kinh doanh  

3.2.3 Đặc ñiểm của khách hàng trên thị trường mục tiêu 

 Đặc ñiểm của khách hàng ñộ tuổi từ 15-24 : năng ñộng, 

thích nghi với dịch vụ công nghệ cao nhanh, quan tâm chính sách giá 

cước và khuyến mại, ít trung thành với nhãn hiệu dịch vụ. 

 Đặc ñiểm của khách hàng tổ chức : nhu cầu sử dụng ổn 

ñịnh, quan tâm ñến các giá trị, chất lượng dịch vụ, giá cước, các dịch 

vụ hậu mãi, các chính sách ưu ñãi, trung thành với nhãn hiệu dịch vụ. 

 Đặc ñiểm của khách hàng nông thôn: thu nhập và trình ñộ 

thấp. quan tâm nhiều ñến giá cước và khuyến mại. 

3.2.4 Định vị dịch vụ trên thị trường mục tiêu 

Gói dịch vụ phù hợp nhất, chất lượng dịch vụ tốt nhất, dịch 

vụ GTGT ña dạng và ñáp ứng nhất, chính sách CSKH tốt nhất. 

3.3 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG C ỦA CÔNG TY 

THÔNG TIN DI ĐỘNG – VMS THỜI GIAN ĐẾN 

3.3.1  Danh mục dịch vụ 

Loại bỏ bớt các dịch vụ ít ñược khách hàng sử dụng hoặc cải 

tiến, thay thế bằng dịch vụ khác; Thêm mới các dịch vụ GTGT có 

tính năng hấp dẫn, thêm mới các tính năng của dịch vụ hiện hành; 

Phát triển thêm các dịch vụ có chất lượng cao cấp hơn; Phối hợp 
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hoàn chỉnh các dịch vụ liên kết; Xây dựng các gói dịch vụ phù hợp 

cho từng ñối tượng khách hàng. 

3.3.2  Chất lượng dịch vụ 

3.3.2.1  Chấtt lượng mạng lưới 

- Mở rộng vùng phủ sóng: mở rộng ở khu vực ngoại thành 

và nông thôn, chú trọng ñầu tư lắp ñặt thiết bị 3G trên các trạm ñã có 

- Nâng cao chất lượng mạng lưới: ñầu tư nâng cấp các tổng 

ñài, dung lượng ñường truyền, thỏa thuận với Cục tần số ñể khử 

nhiễu, luôn ñảm bảo thiết bị ở trạng thái làm việc tốt nhất. 

Đào tạo nâng cao trình ñộ ñội ngũ kỹ thuật, tăng cường nhân 

viên kỹ thuật bảo ñảm việc ứng cứu thông tin. 

3.3.2.2 Chất lượng của hệ thống quản lý dịch vụ 

 Tối ưu hoá hệ thống công nghệ thông tin quản lý dịch vụ, 

giảm thiểu trục trặc trong ghi nhận các thao tác dịch vụ và tính cước. 

tiến ñến chủ ñộng phát hiện, xử lý kịp thời sai sót của hệ thống. 

3.3.2.3  Chất lượng nội dung dịch vụ 

Thêm tính năng vào các gói cước phù hợp và dịch vụ có 

doanh thu cao; Cải tiến việc chuyển ñổi gói cước. Quy hoạch việc 

ñăng ký sử dụng dịch vụ theo quy luật; Quy hoạch lại dịch vụ ñể các 

tính không bị trùng trong các dịch vụ. 

Có chế tài trong hợp tác ñối tác khi chất lượng dịch vụ liên 

kết không ñảm bảo như cam kết. Đồng thời yêu cầu ñối tác cung cấp 

công cụ giám sát và quản lý, chủ ñộng trong hỗ trợ khách hàng. 

3.3.3 Phát triển thương hiệu 

 Vẫn nên duy trì thương hiệu MobiFone là ñẳng cấp và có 

những gói dịch vụ giá trị cao dành cho khách hàng cao cấp. 

3.3.4 Chính sách marketing bộ phận 

3.3.4.1 Chính sách giá dịch vụ 
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Đa dạng hoá thêm các hình thức gói cước. 

Giá cước và giá gói dịch vụ cần có quy luật. Qui hoạch lại 

khuyến mại, tránh khuyến mại ñồng loạt và liên tục cho toàn bộ 

khách hàng, thiết kế chính sách giảm giá dịch vụ bằng cách gia tăng 

các dịch vụ cộng thêm. 

Có chính sách ưu ñãi chiết khấu khuyến khích cho khách 

hàng tích cực sử dụng dịch vụ. 

3.3.4.2 Chính sách kênh phân phối  

Cải ti ến và mở rộng kênh phân phối dịch vụ: Kênh phân 

phối trực tiếp và trung gian. 

Nâng cao chất lượng mạng lưới phân phối dịch vụ: Xây 

dựng chế ñộ hoa hồng khuyến khích cho kênh phân phối trên dịch vụ 

bán ra và trên mức ñộ tiêu dùng của khách hàng.  

3.3.4.3 Chính sách truyền thông và cổ ñộng 

Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông ñại chúng: 

Các thông ñiệp phải nhất quán, xuyên suốt, phù hợp tâm lý, văn hóa 

phong tục tập quán của từng ñối tượng. 

Tiếp thị trực tiếp: ña dạng hóa hình thức, tránh việc tiếp thị 

theo một hình thức quá nhiều lần  như nhắn tin thông báo… 

Khuyến mại: Việc khuyến mại cần ñược nghiên cứu ñể ñáp 

ứng khách hàng mục tiêu, không chạy theo khuyến mại ñối thủ. Đa 

dạng hoá các hình thức khuyến mại tạo sự hứng thú cho khách hàng .  

Quan hệ công chúng: Tăng cường tài trợ cho các hoạt ñộng, 

chương trình mang tính nhân văn hoặc có tác ñộng trực tiếp ñến ñời 

sống, ñến công việc của khách hàng mục tiêu. 

Các chính sách khác: Có sự phân bổ chi phí trên cơ sở ñóng 

góp của ñịa bàn vào thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của công ty. Việc 
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truyền thông về dịch vụ mới cần kết hợp ñồng bộ giữa quảng cáo, 

tiếp thị, tư vấn, bán hàng trực tiếp, ñảm bảo ñược tần suất vừa và ñủ. 

3.3.4.4  Chính sách chăm sóc khách hàng 

Chính sách dành cho các ñối tượng khách hàng lâu năm, 

cước cao và có sự ảnh hưởng lớn: Lập bộ phận chuyên trách; Tạo 

số tắt ñể các ñối tượng khách hàng ñược chăm sóc trực tiếp có thể 

liên lạc nhanh.; Tổ chức các chương trình ñặc sắc tôn vinh khách 

hàng: Du lịch, nghỉ dưỡng, dạ tiệc, giao lưu… 

Chương trình liên kết với các ñối tác khác ñể CSKH: ña 

dạng hoá các hình thức CSKH cho phù hợp các ñối tượng ở các thành 

phần khác nhau. 

Chính sách bảo hành và giải quyết khi ếu nại: Xây dựng 

không gian riêng cho việc giải quyết khiếu nại của khách hàng; Đơn 

giản hóa thủ tục ñổi sim, thẻ của khách hàng. 

Quy ñịnh rõ trong hợp ñồng hợp tác về thời hạn và các nội 

dung, trách nhiệm các ñơn vị, ñối tác trong phối hợp giải quyết 

Chính sách CSKH cho thuê bao trả trước: cần xây dựng 

và chăm sóc như khách hàng trả sau.. 

Chính sách CSKH Đại lý và khách hàng nội bộ: Hỗ trợ 

phục vụ khách hàng cho Đại lý, tạo cho ñại lý, nhân viên giao lưu. 

Chính sách dành cho các ñối tượng khách hàng ñặc biệt: 

Hỗ trợ trực tiếp cho người già, người tàn tật 

Phát tri ển công cụ:  tối ưu hoá, phát triển thêm tính năng 

của hệ thống công nghệ thông tin quản lý khách hàng, Mô tả công 

việc rõ ràng giữa các nhân sự và bộ phận; Phát triển các công cụ giao 

dịch trực tuyến và hệ thống theo dõi việc sử dụng dịch vụ trực tuyến. 

3.5.3.5  Chính sách con người 

Chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng, có chế ñộ khuyến khích 
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tuyển dụng lao ñộng thuê ngoài xuất sắc vào lao ñộng chính thức. 

Chuyên môn hóa ñào tạo, quy chuẩn hóa việc ñánh giá năng lực và 

hiệu quả công việc. Có chế ñộ thưởng phạt kịp thời. 

3.3.4.6 Chính sách ñầu tư 

Có kế hoạch và ñẩy nhanh tiến ñộ các công trình ñầu tư trọng 

ñiểm, ñầu tư mạnh vào nhân lực trình ñộ cao, linh hoạt trong ñầu tư 

về mặt hình ảnh. Đầu tư xây dựng và ñào tạo văn hóa phục vụ khách 

hàng. 

3.5.3.7  Chính sách quản lý 

Tiêu chuẩn hoá các hoạt ñộng, duy trì và không ngừng cải 

tiến, hoàn thiện các qui trình sản xuất và cung ứng dịch vụ. Tuy 

nhiên cần linh hoạt và áp dụng trao quyền trong quản lý.  
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KẾT LUẬN 

Là một trong 3 doanh nghiệp chiếm ñến hơn 90% thị phần 

dịch vụ TTDĐ, có uy tín với khách hàng về chất lượng dịch vụ và 

công tác CSKH, song Công ty TTDĐ VMS – MobiFone cũng gặp 

phải những khó khăn nhất ñịnh bởi thị trường dịch vụ TTDĐ trong 

thời gian gần ñây diễn ra sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. 

Muốn tiếp tục thành công, MobiFone phải làm thỏa mãn ñầy 

ñủ và thực sự làm vui lòng khách hàng mục tiêu của mình. Chú trọng 

“Phát triển Dịch vụ khách hàng” là một sự lựa chọn ñúng ñắn. 

Với những lý do trên, ñề tài này ñã nghiên cứu và phân tích 

hoạt ñộng dịch vụ khách hàng của Công ty TTDĐ và nêu lên các giải 

pháp phát triển dịch vụ khách hàng có tính thực tế mà công ty có thể 

áp dụng trog thời gian tới. 

Luận văn ñề cập ñến các nội dung cụ thể: 

- Hệ thống hóa một số vấn ñề chung về phát triển dịch vụ TTDĐ 

- Tổng kết và phân tích hoạt ñộng phát triển dịch vụ của Công ty 

TTDĐ trong thời gian qua và ñánh giá khái quát hoạt ñộng này. 

- Đề ra phương hướng phát triển dịch vụ của Công ty trong thời 

gian ñến và có một số kiến nghị ñối với các cấp quản lý và Công  ty 

ñể thực hiện thành công các phương hướng trên. 


