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MMỞỞ  ĐĐẦẦUU  
 

1. Lý do chọn đề tài 
Có thể nói rằng càng ngày khách hàng càng có quyền lực 

trong sự sống còn của doanh nghiệp. Một khi doanh nghiệp hiểu rõ 
hơn về khách hàng thì sẽ làm tăng cơ hội thâm nhập thị trường cũng 
như gia tăng phần đóng góp của khách hàng vào sự thành công chung 
của doanh nghiệp. Giá trị của khách hàng mang lại cho doanh nghiệp 
không chỉ dừng lại ở lợi nhuận ròng mà đó còn là kênh truyền thông 
hiệu quả nhất về thương hiệu của doanh nghiệp. 

Đối với các ngân hàng cũng vậy, trước sức ép cạnh tranh 
ngày càng gay gắt giữa các tổ chức tín dụng, các quỹ tài chính, các 
công ty bảo hiểm cả trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt 
Nam thì việc giành được mối quan tâm cũng như sự trung thành của 
khách hàng là điều quan trọng nhất. 

Vậy phải làm thế nào để khách hàng sẽ tiếp tục quay lại, bắt 
tay và xem doanh nghiệp như một “người bạn” thân thiết chứ không 
phải quay lưng bỏ đi khi có nhu cầu? Hay nói cách khác doanh 
nghiệp cần thực hiện những gì để khiến cho khách hàng hài lòng 
nhất, thỏa mãn nhất về những gì mà doanh nghiệp đã và đang cung 
cấp? Từ đó có thể thấy doanh nghiệp phải không ngừng tạo ra và duy 
trì các mối quan hệ bền vững với các khách hàng hiện có cũng như 
các khách hàng tiềm năng, đó cũng chính là nhiệm vụ của việc xây 
dựng một hoạt động Quản trị quan hệ khách hàng hiệu quả. 

Cùng với sự phát triển chung của ngành ngân hàng, Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đã có những bước 
chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến hình ảnh một ngân hàng hiện đại, 
năng động, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Từ định 
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hướng đó, với quan điểm “khách hàng là nguồn sống của ngân hàng”, 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam nói chung và 
tại Chi nhánh tỉnh Kon Tum nói riêng đã rất chú trọng đến việc tạo 
dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng và đang từng bước 
hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm mục đích thu hút và 
giữ chân khách hàng về phía mình. Tuy vậy, quá trình thực hiện còn 
có một số hạn chế nên chưa khai thác hết hiệu quả tiềm năng của 
khách hàng.  

Xuất phát từ thực tế trên, tôi đã rất quan tâm đến vấn đề: 
Quản trị quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp nói chung 
cũng như tại các ngân hàng Việt Nam hiện nay nói riêng, tuy 
nhiên, nhận thấy bản thân còn nhiều hạn chế cũng như để tập trung đi 
sâu hơn vào một lĩnh vực cụ thể, tôi đã lựa chọn đề tài: “Quản trị 
quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công 
thương tỉnh Kon Tum”. 
2.  Mục đích nghiên cứu 

Đề tài hướng đến giải quyết các mục tiêu cơ bản như sau: 
Thứ nhất là: làm rõ lý luận về Quản trị quan hệ khách hàng; 

tiến trình xây dựng Quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng; 
nhu cầu tài chính và hành vi mua của khách hàng. 

Thứ hai là: đánh giá thực trạng hệ thống Quản trị quan hệ 
khách hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt 
Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum. 

Thứ ba là: đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 
Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công 
thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4. Phương pháp nghiên cứu 
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
Thông qua đề tài này, tôi mong muốn đóng góp một phần 

nhỏ của mình trong việc hoàn thiện công tác thu thập thông tin để từ 
đó có được một bức tranh tổng thể về các khách hàng tại Chi nhánh 
và tất nhiên sẽ đưa ra những hoạt động tương tác phù hợp với từng 
nhóm khách hàng khác nhau, gia tăng sự thỏa mãn của họ và cuối 
cùng là hướng đến sự trung thành của khách hàng. 
6. Bố cục của đề tài 

Đề tài có bố cục gồm ba chương:  
Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản trị quan hệ khách hàng. 
Chương 2: Tổng quan về hoạt động kinh doanh và thực trạng 

Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Công thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum. 

Chương 3: Hoàn thiện công tác Quản trị quan hệ khách hàng 
tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi 
nhánh tỉnh Kon Tum. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ  
        QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

 
ĐĐểể  hhiiểểuu  vvềề  QQuuảảnn  ttrrịị  qquuaann  hhệệ  kkhháácchh  hhàànngg  tthhìì  ttrrưướớcc  hhếếtt  đđềề  ttààii  ssẽẽ  

ttậậpp  ttrruunngg  ttììmm  hhiiểểuu  vvàà  nngghhiiêênn  ccứứuu  bbaa  tthhàànnhh  ttốố  ccủủaa  nnóó  llàà::  kkhháácchh  hhàànngg,,  
mmốốii  qquuaann  hhệệ  vvàà  vviiệệcc  qquuảảnn  ttrrịị  cchhúúnngg..    
1.1. KHÁCH HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG 

1.1.1. Khách hàng và phân loại khách hàng 
Khách hàng là khái niệm dùng để chỉ những cá nhân, nhóm 

người ... có sự quan tâm, theo dõi một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào 
đó mà sự quan tâm này có thể dẫn đến hành động mua. 

Dựa vào hành vi mua của khách hàng thì chúng ta có:  
a Khách hàng tổ chức 
a Khách hàng cá nhân 
1.1.2. Khách hàng của ngân hàng và các đặc trưng của 

dịch vụ ngân hàng 
a. Khách hàng của ngân hàng 
Trong phạm vi của cuộc nghiên cứu này thì khách hàng của 

ngân hàng sẽ được tìm hiểu trên góc độ hành vi mua của khách hàng 
(khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân) nhưng đề tài sẽ tập 
trung đi sâu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và sử 
dụng sản phẩm của khách hàng cá nhân nhiều hơn. 

b. Đặc trưng của dịch vụ ngân hàng  
a Tính vô hình 
Thứ nhất, các nhận thức về sản phẩm trở nên khó khăn, vì 

chúng đã phức tạp ngay từ đầu quá trình quyết định tiêu dùng dịch vụ 
ngân hàng. Thứ hai, tính vô hình cũng có nghĩa là tự thân các sản 
phẩm thường không thể trưng bày hoặc phô diễn cho khách hàng nên 
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sẽ chứa đựng những vấn đề cho các hoạt động quảng cáo và dùng thử 
sản phẩm. 

a Tính không tách rời 
a Tính không đồng nhất  
a Tính mau hỏng 
a Trách nhiệm ủy thác 
Trách nhiệm ủy thác đề cập đến trách nhiệm ngầm định của 

tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng trong việc quản lý nguồn vốn của 
khách hàng và bản chất của những lời tư vấn tài chính cung cấp cho 
khách hàng của họ.  

a Dòng thông tin hai chiều 
1.1.3. Nhu cầu tài chính và hành vi sử dụng dịch vụ tài 

chính của khách hàng  
a. Nhu cầu tài chính 
b. Mô hình hành vi sử dụng dịch vụ tài chính của khách 

hàng  
Khi khách hàng quyết định mua một dịch vụ để thỏa mãn một 

nhu cầu nào đó của mình thì họ sẽ trải qua một quá trình mua sắm 
phức tạp. Quá trình này thường bao gồm ba giai đoạn chủ yếu: 
giai đoạn trước khi mua, giai đoạn thực hiện dịch vụ và giai đoạn 
sau khi mua. 

Sự lựa chọn của khách hàng: dưới góc độ lý thuyết, khách 
hàng sẽ chọn ngân hàng nào mang lại giá trị nhiều nhất. 

Giá trị mà khách hàng nhận được chính là chênh lệch giữa 
tổng giá trị mà khách hàng nhận được so với tổng chi phí mà khách 
hàng phải thanh toán, chi trả cho ngân hàng để nhận được những ích 
lợi mà khách hàng kỳ vọng từ một sản phẩm hoặc hoặc dịch vụ do 
ngân hàng cung cấp. 
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1.2. MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 
1.2.1. Khái niệm  
Chúng ta có thể hiểu: Mối quan hệ với khách hàng là một quá 

trình tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và khách hàng trong đó 
hai bên cùng trao đổi các nguồn lực cho nhau để cùng đạt được mục 
tiêu của mình. 

1.2.2. Đặc điểm của Mối quan hệ 
1.3. QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

1.3.1. Khái niệm, tầm quan trọng và bản chất của Quản 
trị quan hệ khách hàng 

a. Khái niệm 
Đầu tiên CRM phải là một chiến lược kinh doanh lấy khách 

hàng làm trung tâm, sau đó, sẽ tiến hành chọn lọc, duy trì và mở rộng 
các mối quan hệ đáng giá nhất để hỗ trợ có hiệu quả cho các hoạt 
động marketing, bán hàng và cung cấp dịch vụ.  

b. Tầm quan trọng của Quản trị quan hệ khách hàng 
a CRM sẽ giúp giảm thời gian để thu được lợi nhuận từ 

khách hàng 
a Việc bán hàng, marketing và phí tổn thiết lập sẽ được chia 

đều cho thời gian sống dài hơn của khách hàng 
a Những khách hàng cũ thường ít tốn kém hơn là phục vụ 

khách hàng mới 
a Tạo cơ hội bán chéo, làm gia tăng chi tiêu của khách hàng 

theo thời gian 
a Ngăn chặn đối thủ cạnh tranh tiếp cận khách hàng. 
a Tạo ra mối quan hệ xuyên thế hệ 
a Khách hàng hài lòng sẽ trở thành những người chuyển tin 

và có thể sẵn sàng trả thêm tiền 
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1.3.2. Cơ sở, mục tiêu và nguyên tắc xây dựng của hệ 
thống Quản trị quan hệ khách hàng 

a. Cơ sở để xây dựng và phát triển Quản trị quan hệ khách 
hàng 

Những thay đổi của môi trường bao gồm những yếu tố có thể 
tóm tắt trong những thay đổi về luật pháp, áp lực kinh tế và sự phát 
triển của công nghệ. Khuynh hướng tiêu dùng bao gồm việc khách 
hàng có tính thay đổi, kiến thức và hay chỉ trích hơn trước cũng như 
sẵn sàng “nhảy cóc” sang ngân hàng khác nhưng lại có những kỳ 
vọng cao hơn về dịch vụ.  

b. Mục tiêu của Quản trị quan hệ khách hàng 
Mục tiêu quan trọng nhất của CRM là tạo ra giá trị của mối 

quan hệ đó.  
c. Các nguyên tắc xây dựng hệ thống Quản trị quan hệ 

khách hàng 
1.3.3. Tiến trình Quản trị quan hệ khách hàng 
[Hình 1.8] sau đây sẽ tóm tắt tiến trình xây dựng CRM: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 1.8. Tiến trình Quản trị quan hệ khách hàng 
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a. Cơ sở dữ liệu khách hàng 
a Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu khách hàng 
a Xây dựng cơ sở dữ liệu trong CRM 
a Hợp nhất cơ sở dữ liệu: Cần phải hợp nhất cơ sở dữ liệu 

vào một kho dữ liệu chung.  
a Phân tích cơ sở dữ liệu: Khai thác dữ liệu là một kỹ thuật 

ứng dụng cho những cơ sở dữ liệu lớn hoặc để phân tích dữ liệu và 
xác định những kiểu hành vi chủ yếu. Những ngân hàng lớn có thể 
phân tích, xử lý hàng trăm triệu giao dịch mỗi tuần… 

b. Nhận diện khách hàng 
Từ các cơ sở dữ liệu, ngân hàng có thể nhận diện các khách 

hàng của mình lần lượt theo các nhóm: từ khách hàng tiềm năng cho 
đến trở thành một khách hàng, rồi khách hàng ruột, người ủng hộ và 
người bảo vệ cho công ty. 

c. Phân loại khách hàng 
a Nhóm có thể quan sát được: gồm các tiêu chí về văn hóa, 

địa lý, nhân khẩu, kinh tế - xã hội. 
a Nhóm không thể quan sát được: cá tính, phong cách… 
d. Tương tác khách hàng 
Thông thường, hành động mua của khách hàng xảy ra vào 

cuối quá trình ra quyết định – có thể dài hay ngắn – của khách hàng, 
có thể trải qua quá trình tiêu thụ như giai đoạn nhận thức, giai đoạn 
cảm tính và cuối cùng là giai đoạn cư xử. Như vậy, việc tương tác với 
khách hàng cần phải gắn bó chặt chẽ với các giai đoạn của quá trình 
ra quyết định mua của khách hàng và cần phải tìm cách thúc đẩy các 
khách hàng đến gần hơn giai đoạn sẵn sàng mua. 
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e. Cá nhân hóa khách hàng  
Mục đích của phương châm cá biệt hóa dịch vụ là đem lại 

cho khách hàng cảm giác đặc biệt, được trân trọng.  
Trong lĩnh vực dịch vụ, các ngân hàng có thể sử dụng nhiều 

cách khác nhau để có thể cá nhân hóa các khách hàng mục tiêu của 
mình, chẳng hạn như thông qua các kênh: quảng cáo, bán hàng cá 
nhân, khuyến mãi bán hàng, quảng bá và quan hệ công chúng, thư 
trực tiếp và tài trợ. 

f. Kiểm tra, đánh giá và tiếp tục cải tiến 
a Đánh giá bên trong 
a Đánh giá bên ngoài 

1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ QUAN HỆ 
KHÁCH HÀNG 

Chất lượng dịch vụ do ngân hàng cung cấp; 
Nguồn nhân lực: đó là sự thành thạo, lành nghề, hiệu quả và 

sự giúp ích của các nhân viên của ngân hàng trong quá trình xử lý các 
giao dịch và thu nhập thông tin. Điều này rất quan trọng trong việc 
xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững giữa khách hàng và ngân 
hàng. 

Xử lý các than phiền của khách hàng 
Nếu khách hàng không hài lòng/bất mãn về bất kỳ yếu tố nào 

trong mối quan hệ của mình với ngân hàng và có những lời than 
phiền cụ thể thì ngân hàng cần phải biết cách thức xử lý các tình 
huống này để cố gắng giữ khách hàng và ngăn chặn việc ra đi của 
khách hàng.  
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH 
HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG 

THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 
 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VÀ CHI NHÁNH TỈNH KON 
TUM 

2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Công thương Việt Nam 

a. Giới thiệu chung 
b. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý kinh doanh 

của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 
c. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam 
d. Định hướng phát triển và Chiến lược kinh doanh của 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2012 
2.1.2. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Công thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kon Tum 
a. Giới thiệu đôi nét về Vietinbank - Chi nhánh tỉnh Kon 

Tum 
Vietinbank – Chi nhánh tỉnh Kon Tum có tiền thân là chi 

nhánh cấp II trực thuộc Vietinbank - Chi nhánh tỉnh Gia Lai.  
Hiện Vietinbank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum đã hình thành 

một mạng lưới kinh doanh gồm: một Hội sở chính; bốn Phòng giao 
dịch và một Quỹ tiết kiệm với hơn 5000 khách hàng đang giao dịch. 

b. Chức năng, nhiệm vụ của Vietinbank – Chi nhánh tỉnh 
Kon Tum 
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2.2. THỰC TRẠNG CÁC TIỀN ĐỀ ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ 
QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH 
TỈNH KON TUM  

2.2.1. Thực trạng các nguồn lực tại Chi nhánh 
a. Nguồn lực về cơ sở vật chất 
Hiện nay, cơ sở vật chất của Vietinbank – Chi nhánh tỉnh 

Kon Tum vẫn còn có nhiều hạn chế so với các đối thủ cạnh tranh trên 
địa bàn. Cụ thể là từ Hội sở chính của Chi nhánh cho đến các Phòng 
giao dịch đều là những ngôi nhà chật hẹp, sự trang trí thiếu hấp dẫn, 
bố trí nơi làm việc còn co cụm, thiếu không gian cho các loại giao 
dịch khác nhau nên đôi khi làm khách hàng phải chờ đợi… chính vì 
thế, không ít các khách hàng đã qua các ngân hàng khác để giao dịch 
và đến nay, Chi nhánh chỉ có hai xe ô tô phục vụ công tác cho cán bộ 
và các hoạt động thu nợ lưu động tại các huyện.  

Tuy nhiên về hệ thống công nghệ thông tin, nếu so với các 
đối thủ cạnh tranh trong địa bàn tỉnh thì trang thiết bị phục vụ công 
tác cho nhân viên như máy tính, máy đếm tiền, máy in đều không 
thua kém. Cụ thể như về ATM, trên địa bàn tỉnh đã có 05 ATM… 

b. Nguồn lực về tài chính 
c. Nguồn lực về nguồn nhân lực 
Tại Vietinbank – Chi nhánh tỉnh Kon Tum, số lượng nhân 

viên tuy ít nhưng đã tăng lên qua các năm từ 2009 đến 2011. Đồng 
thời, trình độ nhân viên của Chi nhánh cũng đã tăng lên đáng kể. 

2.2.2. Thực trạng về mạng lưới các ngân hàng khác tại 
tỉnh Kon Tum 

2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank - Chi 
nhánh tỉnh Kon Tum 
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2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI 
VIETINBANK – CHI NHÁNH TỈNH KON TUM  

2.3.1. Các tiền đề của hoạt động Quản trị quan hệ khách 
hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 

a. Phương hướng triển khai hệ thống Quản trị quan hệ 
khách hàng 

b. Quản trị quan hệ khách hàng và sự hỗ trợ của công 
nghệ tại Vietinbank 

Tại Vietinbank cũng như tất cả các Chi nhánh, hệ thống 
CRM được triển khai trong toàn bộ cả tổ chức, có nghĩa là toàn bộ tổ 
chức cùng hướng tới khách hàng, việc quản trị quan hệ khách hàng 
không phải là nhiệm vụ của riêng một phòng ban nào cả. 

2.3.2. Tiến trình xây dựng Quản trị quan hệ khách hàng 
tại Vietinbank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 

a. Các hoạt động triển khai ban đầu 
a Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu 
Trong hệ thống Vietinbank, thông tin khách hàng được các 

Bộ phận thuộc Khối hỗ trợ và Khối kinh doanh thu thập qua phiếu 
thăm dò khách hàng, các cuộc gặp gỡ trực tiếp, qua điện thoại và sau 
đó sẽ cập nhật vào hệ thống INCAS. Mỗi khách hàng của Vietinbank 
sẽ được mã hóa bằng một chuỗi kí tự và thông tin được lưu trữ trên 
một hệ thống duy nhất.  

a Phân tích dữ liệu thông tin  
a Khách hàng mục tiêu 
Sau khi đã phân tích và xếp hạng khách hàng, ngân hàng sẽ 

tiến hành phân nhóm khách hàng như sau: 
- Nhóm khách hàng ủng hộ và bảo vệ công ty: được xếp hạng 

AAA, AA và A.  



13 

- Những khách hàng ruột: được xếp hạng BBB, BB 
- Những khách hàng triển vọng: được xếp hạng B, CCC. 
- Những khách hàng gây phiền toái: xếp hạng CC, C, D 
b. Các hoạt động tương tác với khách hàng  
Hoạt động tương tác với khách hàng tại Vietinbank – Chi 

nhánh tỉnh Kon Tum chỉ dừng ở mức phân tích và tìm hiểu khách 
hàng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng với các điều kiện hiện tại của 
Chi nhánh mà chưa tìm ra chiến lược tương tác với từng nhóm khách 
hàng, dựa trên nhu cầu khách hàng, chưa sử dụng công nghệ thông để 
ghi lại sự tương tác. 

c. Cá nhân hóa khách hàng 
Hoạt động cá nhân hóa khách hàng tại Vietinbank – Chi 

nhánh tỉnh Kon Tum được đánh giá là đơn vị đã biết ý thức việc cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan nhưng vẫn chưa có chiến lược để tạo 
ra sự khác biệt đối với từng nhóm khách hàng cụ thể. 

d. Hoạt động kiểm soát, đánh giá 
2.3.3. Đánh giá một số tồn tại của Chi nhánh ảnh hưởng 

đến việc xây dựng công tác Quản trị quan hệ khách hàng hiện 
nay 

Trước hết, về phương pháp tổ chức thực hiện, bộ máy chăm 
sóc khách hàng của Vietinbank – Chi nhánh tỉnh Kon Tum còn nhiều 
hạn chế, nguồn lực để chăm sóc khách hàng còn mỏng, công việc 
chăm sóc khách hàng chủ yếu do các giao dịch viên đảm nhận. Trên 
thực tế, Vietinbank – Chi nhánh tỉnh Kon Tum chưa xây dựng mô 
hình quản trị quan hệ khách hàng. 

Việc giao tiếp với khách hàng hiện tại của Vietinbank – Chi 
nhánh tỉnh Kon Tum chủ yếu diễn ra tại các quầy giao dịch, khách 
hàng tự tìm đến ngân hàng, chưa phối hợp các hình thức tương tác 



14 

khách hàng một cách đồng bộ nhằm tạo sự thuận tiện, nhanh chóng 
cho khách hàng. 

Chi nhánh chưa có sự chuyên môn hoá về đội ngũ nhân viên 
cao dẫn đến một nhân viên phải xử lý nhiều công việc (tài khoản tiền 
gửi, tài khoản tiền vay, chuyển tiền, các giao dịch khác…); công việc 
của các nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng quá nhiều nên 
việc chăm sóc khách hàng còn hạn chế. 

Việc thăm dò ý kiến khách hàng còn mang tính hình thức 
chưa hiệu quả cụ thể, thiếu tính chuyên nghiệp trong quá trình thu 
thập, lấy ý kiến khách hàng, chẳng hạn như biểu mẫu thăm dò ý kiến 
khách hàng thì được sử dụng cho tất cả các khách hàng dẫn đến tình 
trạng khách hàng không đưa ý kiến, làm cho việc phân tích số liệu 
gặp nhiều trở ngại, thiếu tính chính xác;  

Chưa có bộ phận chịu trách nhiệm thu thập và lưu trữ thông 
tin khách hàng, đây là một sự bất cập trong công việc xây dựng hệ 
thống CRM tại Chi nhánh. 

Chưa có bộ phận chuyên biệt về công tác quảng bá, tiếp thị 
các dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng tại Chi nhánh. 

Việc giao dịch với khách hàng còn rườm rà phức tạp, chưa 
tập trung vào một bộ phận cụ thể tức là khách hàng phải tiếp cận với 
nhiều bộ phận để hoàn tất một quy trình, nhất là trong nghiệp vụ cho 
vay. Điều này dễ dẫn đến kéo dài thời gian cho vay, thiếu đồng nhất 
trong việc cung cấp thông tin và thái độ giao tiếp với khách hàng. 
2.4. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI 
VIETINBANK – CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 

2.4.1. Nhân tố thuộc về khách hàng 
a Trình độ dân cư còn thấp 
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a Do thói quen tiêu dùng 
2.4.2. Nhân tố thuộc về ngân hàng 
a Đội ngũ nhân viên còn thiếu, chưa coi trọng công tác đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 
công nhân viên. Nhận thức của cán bộ công nhân viên chưa chuyển 
biến kịp so với nhu cầu của công việc. 

a Các kênh tương tác với khách hàng chưa có sự động bộ 
nên việc thu thập thông tin khách hàng còn nhiều hạn chế, do đó khó 
có thể phản hồi đến khách hàng một cách hiệu quả dẫn đến rất khó 
nắm bắt được nhu cầu của khách hàng. 

a Hoạt động truyên truyền, quảng cáo của Chi nhánh còn 
hạn chế, chưa được chú trọng trong thời gian qua; việc tuyên truyền, 
quảng cáo qua các kênh truyền thông đại chúng trên địa bàn gần như 
bỏ ngỏ, công tác tuyên truyền quảng cáo chỉ bó hẹp tại Hội sở chính 
và các phòng giao dịch qua các tờ rơi, chỉ khi nào khách hàng vào 
giao dịch thì mới biết được các chương trình tín dụng của ngân hàng.  

a Điều kiện cho vay vẫn còn phức tạp rườm rà, chưa linh 
hoạt đối với từng khách hàng.  

2.4.3. Một số nguyên nhân khách quan 
a Sự biến động của lãi suất 
a Nhân tố kinh tế - xã hội 
a Môi trường pháp lý 
a Môi trường cạnh tranh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín 

dụng 
a Do điều kiện tự nhiên 
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUAN 
HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM –  
CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 

 
3.1. PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG CÁC TIỀN ĐỀ ỨNG DỤNG 
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI VIETINBANK – 
CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 

3.1.1. Các dự báo về môi trường hoạt động của Chi nhánh 
a. Chính sách của Nhà nước 
b. Sự thay đổi của xã hội 
c. Xu hướng kinh doanh 
d. Công nghệ thông tin 
e. Quốc tế hóa và toàn cầu hóa 
3.1.2. Chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển năm 

2012 của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 
a. Xây dựng cơ cấu tổ chức  
b. Nâng cao và phát triển nguồn nhân lực 
c. Xây dựng văn hóa lãnh đạo và văn hóa tổ chức 
3.1.3. Các tiền đề về kênh phân phối sản phẩm và dịch vụ 

tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 
3.1.4. Các tiền đề về cách thức tổ chức Chi nhánh tại 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 
a. Cách thức bố trí tổ chức hiện tại của Chi nhánh 
b. Đề xuất cách bố trí mới cho Chi nhánh 
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3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 
KHÁCH HÀNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH TỈNH KON 
TUM 

3.2.1. Hoàn thiện các công cụ xây dựng Cơ sở dữ liệu 
khách hàng tại Chi nhánh 

a. Xây dựng thêm các hình thức thu thập thông tin khách 
hàng 

Để có cơ sở dữ liệu về khách hàng đầy đủ và chính xác nhất, 
đặc biệt là dữ liệu về thói quen và hành vi mua sắm của một cá nhân, 
Chi nhánh cần triển khai và đẩy mạnh các hình thức Phỏng vấn 
nhóm, điều tra khảo sát (chuyên sâu) và tận dụng triệt để các dữ liệu 
từ sự tương tác của Trung tâm hỗ trợ khách hàng. 

b. Tối đa hóa các kênh dịch vụ của Chi nhánh 
c. Hoàn thiện kho dữ liệu từ các kênh dịch vụ 
d. Chuyên môn hóa hoạt động phân tích dữ liệu 
Vì mỗi bộ phận khác nhau sẽ có những nhu cầu khác nhau về 

dữ liệu khách hàng. Chẳng hạn như Bộ phận Bán hàng cần các dữ 
liệu về doanh thu, dữ liệu thanh toán…; trong khi, Bộ phận 
Marketing lại cần đến hồ sơ các chương trình khuyến mãi, các phân 
khúc khách hàng, các phản ứng của khách hàng theo chiến dịch….  

3.2.2. Hoàn thiện hồ sơ dữ liệu theo đối tượng khách hàng 
tại Chi nhánh 

a. Đối với khách hàng doanh nghiệp 
Chi nhánh cần phải xây dựng thêm dữ liệu thông tin sau: 

Thông tin về ban lãnh đạo; về mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, 
chính quyền địa phương, với các doanh nghiệp cùng ngành nghề; 
Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh; Chấm điểm, xếp hạng 
khách hàng doanh nghiệp 
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b. Đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình 
a Việc phân tích khách hàng cá nhân, hộ gia đình cần phân 

tích thêm ba chỉ tiêu: doanh số thực hiện chuyển khoản trong năm, số 
dư tiền gửi bình quân trong năm và kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ 
(nếu có) để làm cơ sở phân nhóm. 
3.3. HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ 
KHÁCH HÀNG TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH TỈNH KON 
TUM 

3.3.1. Hoàn thiện công tác Nhận diện khách hàng 
Điều quan trọng để quản lý các mối quan hệ một cách thành 

công và lâu dài thì Chi nhánh phải biết được khách hàng của mình 
đang ở trong giai đoạn của thang đo. 

3.3.2. Hoàn thiện tiến trình Phân loại khách hàng 
Bảng 3.5. Đặc điểm của các khách hàng được xếp hạng 

Xếp 
hạng Đặc điểm và mục tiêu khách hàng 

A1 

Là các khách hàng gửi tiền vào ngân hàng có kỳ hạn dài, 
tính ổn định cao, giá trị lớn, sử dụng các loại dịch vụ của 
ngân hàng, khách hàng quan hệ lâu năm, hài lòng về 
dịch vụ ngân hàng. Đây là những mối quan hệ cần 
được bảo vệ và ưu ái nhất để họ luôn là NGƯỜI ỦNG 
HỘ và NGƯỜI BẢO VỆ cho Chi nhánh. 

A2 

Là các khách hàng gửi tiền vào Chi nhánh có kỳ hạn, 
tính ổn định tương đối cao, giá trị tương đối lớn, sử dụng 
các loại dịch vụ của Vietinbank, có mối quan hệ tương 
đối lâu năm, nhưng lại chưa thực sự hài lòng về dịch vụ 
mà ngân hàng cung cấp. Có thể coi đây là những mối 
quan hệ cần được giữ gìn, duy trì và đây cũng chính là 
những Khách hàng ruột của Chi nhánh. Do đó, Chi 
nhánh cần đẩy mạnh các chiến lược để biến những 
khách hàng này thành những Người ủng hộ và Người 
bảo vệ (A1). 
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A3 

Là các khách hàng gửi tiền vào Chi nhánh có kỳ hạn 
ngắn, giá trị thấp, khách hàng chỉ mới có quan hệ và có 
khả năng chuyển qua ngân hàng khác nếu thấy có lợi 
hơn. Đây cũng chính là nhóm Khách hàng triển vọng 
vì thế cần các giải pháp thông minh, khéo léo để lôi kéo 
các khách hàng này, đưa họ trở thành những Khách hàng 
ruột của Chi nhánh. 

B 

Là các khách hàng chỉ có quan hệ với Chi nhánh bất 
chợt, tức là khi có nhu cầu cần thiết hoặc vì tính tiện lợi 
(chẳng hạn vì lí do thay đổi địa điểm hay công ty làm 
việc thì sẽ thay đổi theo…). Đây là nhóm khách hàng rất 
khó để theo dõi và quản lý. 

 
3.3.3. Hoàn thiện hoạt động Tương tác khách hàng 
a. Giai đoạn thứ nhất: Làm quen 
Giai đoạn đầu tiên để phát triển mối quan hệ là phải làm quen 

với những khách hàng tiềm năng. Và giai đoạn này sẽ được áp dụng 
cho những khách hàng được xếp hạng B. 

b. Giai đoạn thứ hai: Chào đón 
Giai đoạn này cũng được áp dụng cho các khách hàng được 

xếp hạng B. Tức là, một khi khách hàng tiềm năng trở thành một 
khách hàng thực sự thông qua việc sử dụng một sản phẩm, dịch vụ 
nào đó của Chi nhánh thì điều quan trọng là họ đã sẵn sàng giao dịch. 

c. Giai đoạn thứ ba: Kết thân 
Giai đoạn này có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy 

mối quan hệ đi xa hơn và chuyển khách hàng thành khách hàng thân 
thiết. Cụ thể là các hoạt động thúc đẩy các khách hàng được xếp hạng 
B trở thành những khách hàng xếp hạng A3.  

d. Giai đoạn thứ tư: Duy trì 
Giai đoạn này được áp dụng chủ yếu cho các khách hàng 

được xếp hạng A1 và A2. 
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e. Giai đoạn thứ năm: Chăm sóc đặc biệt 
Giai đoạn này được áp dụng cho các khách hàng được xếp 

hạng A1, A2 và A3. 
f. Giai đoạn thứ sáu: Nguy cơ chia tay 
g. Giai đoạn thứ bảy: Chia tay 
h. Giai đoạn thứ tám: Tái hợp 
3.3.4. Hoàn thiện các công cụ Cá nhân hóa khách hàng 
3.3.5. Hoàn thiện công tác Kiểm tra, đánh giá và cải tiến 
a. Hoàn thiện công tác Kiểm tra 
b. Hoàn thiện công tác Đánh giá 
Bổ sung thêm các chỉ tiêu đánh giá như sau: 
a Đánh giá bên trong: lợi ích mà khách hàng mang lại cho 

ngân hàng; khoảng thời gian từ thu nhận, xử lý thông tin đến khi ra 
quyết định thực hiện; tỷ lệ sử dụng thông tin của các phòng nghiệp 
vụ; thị phần tiền gửi đạt được, chất lượng tín dụng đạt được.  

a Đánh giá bên ngoài: tỷ lệ khách hàng hài lòng đối với sản 
phẩm dịch vụ của ngân hàng; số lượng các khiếu nại của khách hàng; 
Số lượng khách hàng đến với Chi nhánh tỉnh Kon Tum. 
3.4. HOÀN THIỆN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN 
TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI VIETINBANK – CHI 
NHÁNH TỈNH KON TUM 

3.4.1. Từng bước hoàn thiện Chất lượng dịch vụ cung cấp 
a. Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng 
b. Giải pháp theo dõi và định lượng sự thoả mãn của khách 

hàng 
a Hoàn thiện Hệ thống khiếu nại góp ý 
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Chi nhánh nên thiết lập đường dây nóng cho khách hàng với 
các số điện thoại gọi miễn phí để tạo điều kiện tối đa cho khách hàng 
tìm hiểu thông tin, góp ý kiến hay khiếu nại.  

Muốn vậy Chi nhánh cần thiết lập một Phòng chăm sóc 
khách hàng riêng.  

a Điều tra sự thoả mãn của khách hàng 
a Phân tích nguyên nhân mất khách hàng: cần phải tái tiếp 

xúc với các khách hàng đã ngừng giao dịch với Chi nhánh. Để tìm 
hiểu tại sao lại như vậy và bài học kinh nghiệm ở đây là gì?  

a Khuyến khích khách hàng phàn nàn 
 Đây cũng là một giải pháp quan trọng. Khuyến khích khách 

hàng phàn nàn không những làm cho khách hàng cảm thấy mình là 
quan trọng đối với Chi nhánh, được người khác lắng nghe mà còn tạo 
điều kiện cho Chi nhánh thu thập những thông tin cần thiết để có thể 
phục vụ khách hàng tốt hơn. 

c. Văn hoá doanh nghiệp 
a Quan tâm hơn nữa đến khách hàng 
a Luôn nghĩ đến khách hàng khi quyết định vấn đề 
a Sự ủng hộ của ban giám đốc 
a Đưa vấn đề CRM vào trong chương trình thảo luận tại mỗi 

cuộc họp giao ban 
3.4.2. Nguồn nhân lực 
a. Phân chia trách nhiệm cụ thể 
b. Chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo 
a Xây dựng cơ chế tuyển dụng rõ ràng 
a Coi trọng công tác đào tạo 
a Tăng cường cho nhân viên tiếp xúc trực tiếp 
a Chính sách đãi ngộ, khen thưởng 
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3.4.3. Xử lý các than phiền của khách hàng 
3.4.4. Xây dựng Bộ phận Quản trị quan hệ khách hàng 
a. Xây dựng Bộ phận CRM tại từng Chi nhánh 
Thiết lập Bộ phận CRM, tiến hành tuyển dụng, đào tạo và 

xây dựng cơ cấu tổ chức cho Bộ phận này. 
a Tuyển dụng nhân sự cho ban CRM 
- Định biên cho Bộ phận này như sau: 
Bộ phận thu thập và cập nhập thông tin 02 người (gồm 01 

nhân viên phụ trách nhóm khách hàng doanh nghiệp và 01 nhân viên 
phụ trách nhóm khách hàng cá nhân). 

Bộ phận quan hệ khách hàng: 02 người (gồm 01 nhân viên 
phụ trách nhóm khách hàng doanh nghiệp và 01 nhân viên phụ trách 
nhóm khách hàng cá nhân). 

Cấp lãnh đạo gồm 1 trưởng ban chăm sóc khách hàng. 
a Phương pháp thiết kế Bộ phận CRM 
a Lựa chọn phương án hoàn thiện 
a Xây dựng cơ cấu cho Bộ phận CRM 
- Trưởng Bộ phận có vai trò thu nhập và điều hành mọi hoạt 

động chăm sóc khách hàng. Thu thập các thông tin từ hoạt động chăm 
sóc khách hàng sau đó phân tích báo cáo và đưa ra các giải pháp cho 
những vấn đề tồn tại.  

- Bộ phận thu thập: cập nhật thông tin và xử lý số liệu. 
b. Đầu tư vào Công nghệ 
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và tình hình kinh tế lạm 
phát tăng cao, theo chỉ đạo của Chính phủ, ngân hàng phải thắt chặt 
tiền tệ làm cho tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng 
tín dụng bị hạn chế và huy động vốn được đặt lên hàng đầu và là đỏi 
hỏi cấp bách hiện nay… . Và khách hàng trở thành mục tiêu săn đón 
của các ngân hàng. Những khách hàng này không chỉ nhạy cảm đối 
với lãi suất, bởi chỉ một sự thay đổi nhỏ của lãi suất huy động cũng 
tác động lớn đến tiền lãi hằng tháng mà còn nhiều nhu cầu khác 
thường so với những khách hàng khác. Mặc khác, với mục tiêu nợ 
xấu dưới 3%, việc đầu tư tín dụng đòi hỏi các ngân hàng phải thận 
trọng và phải có sự phân tích chính xác. Do đó, quản trị quan hệ 
khách hàng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.  

Quản trị quan hệ khách hàng không chỉ mang lại lợi ích cho 
ngân hàng mà còn mang lại lợi ích cho khách hàng. Bởi khách hàng 
và sự thỏa mãn của khách hàng là mục tiêu mà quản trị quan hệ khách 
hàng hướng đến. Thông qua quản trị quan hệ khách hàng, các thông 
tin về khách hàng được ngân hàng lưu trữ đầy đủ và chính xác. Việc 
sử dụng thông tin khi cần thiết cũng được thực hiện một cách dễ 
dàng. Nhờ quản trị quan hệ khách hàng, ngân hàng hướng các mục 
tiêu chính sách của mình vào đúng đối tượng nhằm mang lại hiệu quả 
kinh doanh cao nhất có thể.  
2. KIẾN NGHỊ  

Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 
- Xây dựng module “phân tích khách hàng tiền gửi” trên hệ 

thông INCAS, trong đó trường thông tin tài chính được tính tự động 
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thông qua khả năng liên kết với module DP (tiền gửi), trường nhập 
thông tin phi tài chính được thực hiện thủ công. 

- Xây dựng module “phân tích khách hàng” được lấy dữ liệu 
từ module RM hiện có và module “phân tích khách hàng tiền gửi”. 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu từ nhiều nguồn, 
thường xuyên tổ chức những cuộc điều tra chuyên sâu, trên diện rộng 
chứ không chỉ thăm dò hay mô tả một cách sơ bộ, đối phó. 

- Thành lập Bộ phận CRM trong toàn bộ hệ thống. 
Đối với Vietinbank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 
- Các giao dịch viên, nhân viên quan hệ khách hàng phải thực 

hiện nhập thông tin một cách đầy đủ và cập nhật thường xuyên dữ 
liệu; 

- Hàng quý thực hiện công tác điều tra, phân tích, đánh giá 
khách hàng để phát hiện nhu cầu nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách 
hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất có thể. 

- Thực hiện chính sách tương tác với từng nhóm khách hàng 
một cách triệt để, phù hợp bên cạnh thích hợp với ngân sách. 

- Ban lãnh đạo Chi nhánh cần quan tâm hơn nữa cũng như 
thường xuyên theo dõi, giám sát công tác quản trị quan hệ khách hàng 
tại Chi nhánh của mình. 

Quản trị quan hệ khách hàng là một thuật ngữ còn khả mới 
mẽ tại Vietinbank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Vì vậy, trong quá trình 
thực hiện luận văn không tránh khỏi những sai sót nhất định. Tác giả 
mong muốn nhận được nhiều sự đóng góp của quý thầy cô để thực 
hiện tốt hơn chương trình hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại 
Vietinbank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. 


