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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Phú Yên 

được thành lập ngày 29/09/2009, ra đời muộn hơn so với các NHTM 
khác trên địa bàn do đó Chi nhánh gặp nhiều khó khăn trong công tác 
khách hàng. Mặt khác, bối cảnh hiện nay mức độ cạnh tranh giữa các 
ngân hàng thương mại ngày càng gay gắt, việc giữ gìn và phát triển 
mối quan hệ với khách hàng trở nên cấp thiết, có tính chất quyết định 
đến sự thành công của Ngân hàng. Xuất phát từ thực tế hoạt động 
quản trị quan hệ khách hàng và mong muốn đóng góp vào sự phát 
triển của Chi nhánh, học viên chọn vấn đề “Quản trị quan hệ khách 
hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – CN Phú Yên” làm 
đề tài tốt nghiệp cao học Quản trị kinh doanh khóa 2012 – 2014. 

2. Mục đích nghiên cứu 
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Quản trị quan hệ khách hàng, 

trong đó cụ thể là nội dung thực hiện hoạt động quản trị quan hệ 
khách hàng. 

- Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động, tìm kiếm giải 
pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại 
Vietcombank Phú Yên. 

3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu 
Phương pháp: quan sát thực tế về công tác quản trị quan hệ 

khách hàng tại Vietcombank Phú Yên. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng 
nhiều phương pháp nghiên cứu như: thống kê, toán học, logic. 

Phạm vi: cơ sở dữ liệu, báo cáo của Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên qua các năm hoạt động từ 
năm 2011 đến năm 2013. 
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4. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên. 
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
Những kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần bổ sung và 

hệ thống hoá các vấn đề lý luận về quản trị quan hệ khách hàng. Đề tài 
đánh giá thực trạng hoạt động Vietcombank Phú Yên và đưa ra những 
giải pháp hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng để nâng cao hiệu 
quả hoạt động kinh doanh. 

5. Kết cấu của luân văn 
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, các danh mục và phụ lục, đề 

tài gồm 3 chương: 
Chương 1: Tổng quan về quản trị quan hệ khách hàng 
Chương 2: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên 
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng 

tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

 
1.1. TỔNG QUAN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

        1.1.1. Khái niệm khách hàng và quản trị quan hệ khách 
hàng 

    a. Khái niệm khách hàng 
Theo quan điểm của các nhà quản trị Marketing: khách hàng 

là tập hợp các cá nhân, nhóm người, tổ chức dưới nhiều tên gọi khác 
nhau như cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức phi doanh 
nghiệp, … có nhu cầu sử dụng và thỏa mãn sản phẩm dịch vụ bởi 
nhà cung cấp.  

   b. Phân loại khách hàng 
   - Phân loại khách hàng theo giá trị 
   - Phân loại theo nhu cầu 
   c. Khái niệm quan hệ khách hàng 

Quan hệ khách hàng là quá trình tương tác hai chiều giữa 
doanh nghiệp và khách hàng, trong đó các bên cùng trao đổi các 
nguồn lực lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu của mình. 

Quan hệ khách hàng, đứng góc độ tĩnh, đó là mối quan hệ 
giữa hai hay nhiều bên mà các bên đó thông tin về nhau sẽ thiết lập, 
đang hoặc đã từng giao dịch trao đổi các nguồn lực với nhau. 

- Các cấp độ của mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách 
hàng 

- Các yếu tố của quan hệ khách hàng 
- Giá trị của khách hàng 
- Chiến lược gia tăng giá trị quan hệ khách hàng 

  d. Quản trị quan hệ khách hàng 
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Có rất nhiều định nghĩa dành cho CRM, ở mỗi góc nhìn khác 
nhau sẽ có một định nghĩa khác nhau về CRM. Chúng ta có thể tham 
khảo định nghĩa dưới đây: 

- Quản trị quan hệ khách hàng là một phương pháp nhằm thiết 
lập, duy trì và gia tăng các mối quan hệ với khách hàng và những đối 
tác khác để thu lợi do vậy mỗi bên đều đạt được mục tiêu của mình. 
Điều đó đạt được khi có sự trao đổi qua lại và đáp ứng đầy đủ các 
cam kết. (Tài liệu học tập của PGS.TS. Lê Thế Giới) 

1.1.2. Mục đích của quản trị quan hệ khách hàng 
- Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.  
- Tạo ra những trung tâm dịch vụ (call centers) hiệu quả hơn.   
- Nâng cao hiệu quả của việc kinh doanh chéo các dòng sản phẩm.  
- Giúp cho các nhân viên kết thúc các vụ bán hàng nhanh hơn.  
- Đơn giản hóa quy trình bán hàng và maketing.  
- Phát hiện ra các khách hàng mới.  
- Tăng doanh thu từ khách hàng.  
1.1.3. Lợi ích và tầm quan trọng của quản trị quan hệ 

khách hàng 
a. Lợi ích 
- Đối với khách hàng 
- Đối với doanh nghiệp 
- Đối với nhà quản lý 
- Đối với nhân viên 
b. Tầm quan trọng 
1.1.4. Chức năng 
- Chức năng giao dịch 
- Chức năng phân tích 
- Chức năng lập kế hoạch 
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- Chức năng khai báo và quản lý 
- Chức năng quản lý việc liên lạc 
- Chức năng thảo luận 
- Chức năng quản trị 
- Chức năng quản lý hợp đồng 
- Chức năng lưu trữ và cập nhật 
- Chức năng hỗ trợ các dự án 
1.1.5. Cơ sở xây dựng quản trị quan hệ khách hàng 
- Marketing 
- Bán hàng 
- Dịch vụ  

1.2. NỘI DUNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 
    1.2.1. Cơ sở dữ liệu khách hàng  

a. Cơ sở dữ liệu khách hàng 
Cơ sở dữ liệu khách hàng là nơi lưu trữ dữ liệu, cho phép tham 

khảo những con số cần tìm một cách nhanh chóng, cho phép rút ra 
những tập hợp con từ những số liệu đó thường xuyên. 

Có rất nhiều dữ liệu khác nhau có thể và nên được nắm bắt 
cho từng đối tượng khách hàng: khách hàng doanh nghiệp; khách 
hàng cá nhân. 

b. Lợi ích của cơ sở dữ liệu khách hàng 
    1.2.2 Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng 

Trước mỗi quyết định quan trọng, nhà quản trị bao giờ cũng 
cần được cung cấp đầy đủ các thông tin về khách hàng để làm cơ sở 
đánh giá.  

- Nắm bắt thông tin về khách hàng 
- Phân loại khách hàng theo nhiều góc độ 
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- Hoạch định chiến lược, ngân sách đầu tư cho các quan hệ 
khách hàng, các nhóm khách hàng chiến lược 

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng 
    1.2.3. Lựa chọn khách hàng mục tiêu 
    Doanh nghiệp có thể xem xét 5 cách để lựa chọn khách hàng 
mục tiêu: 

- Tập trung vào một nhóm khách hàng 
- Chuyên môn hóa có chọn lọc 
- Chuyên môn hóa sản phẩm 
- Chuyên môn hóa thị trường 
- Phục vụ toàn bộ các nhóm khách hàng 

   1.2.4. Các công cụ tương tác khách hàng nhằm cá biệt hóa 
khách hàng 

   Để mang lại những lợi ích cá biệt cho khách hàng thì cần phải 
thực hiện 4 bước: 

- Nhận diện khách hàng 
- Ghi nhớ đặc điểm của khách hàng 
- Cá biệt hóa dịch vụ gia tăng giá trị khách hàng 
- Phát triển thông tin khách hàng 
Các công cụ tương tác với khách hàng 
- SFA (ứng dụng tự động nguồn lực) 
- Phần mềm quản trị chiến lược 
- Các công cụ cá biệt hóa 
- Dùng mail để tương tác với khách hàng. 
1.2.5. Kiểm soát, đánh giá quản trị quan hệ khách hàng 
- Đánh giá bên trong 
- Đánh giá bên ngoài  
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1.3. KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH 
HÀNG 

1.3.1. Kinh nghiệm về CRM các nước trên thế giới 
1.3.2. Mô hình quản trị quan hệ khách hàng thành công 

tại các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI 

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 
CHI NHÁNH PHÚ YÊN 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK PHÚ 
YÊN 

   2.1.1. Hình thành và phát triển 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 

được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963, với 
tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam). Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính 
phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam chính thức hoạt động với tư cách là một Ngân hàng 
TMCP vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ 
phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng 

Vietcombank Phú Yên 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú 

Yên được thành lập theo Quyết định số 769/QĐ-NHNT.TCCB-ĐT 
ngày 29/09/2009 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam trên cơ sở nâng cấp phòng Giao dịch Tuy Hòa trực 
thuộc Chi nhánh Nha Trang. Chi nhánh chính thức đi vào hoạt động 
tại trụ sở 194 – 196 Hùng Vương, phường 7, thành phố Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên kể từ ngày 11/01/2010. 
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    2.1.2. Bộ máy tổ chức và mạng lưới hoạt động 
a. Bộ máy tổ chức 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức Vietcombank Phú Yên 
b. Mạng lưới hoạt động 

- Trụ sở chính: 194-196 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, Phú Yên 
- Phòng giao dịch trực thuộc (PGD) 

+ PGD Duy Tân: địa chỉ 50 Duy Tân, Phường 4, TP Tuy 
Hòa, Phú Yên. 

2.1.3. Sản phẩm dịch vụ và chính sách 
- Huy động vốn 
- Tín dụng 
- Nghiệp vụ bảo lãnh 
- Kinh doanh ngoại tệ 
- Thanh toán, chuyển tiền 
- Dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác. 

   2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011-2013 
a. Huy động vốn 
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Bảng 2.1. Tình hình huy động tại Vietcombank Phú Yên  

giai đoạn 2011-2013 

     ĐVT: tỷ đồng 
2011 2012 2013 Chỉ tiêu 

Số liệu Tăng % Số liệu Tăng % Số liệu Tăng % 
Huy động vốn 354,86 30,02% 563,86 58,89% 493,11 -12,55% 

b. Cho vay 
Bảng 2.2. Tình hình cho vay tại Vietcombank Phú Yên  

giai đoạn 2011-2013 

ĐVT: tỷ đồng 
2011 2012 2013 

Chỉ tiêu 
Số liệu Tăng % Số liệu Tăng % Số liệu Tăng % 

Dư nợ cho vay 1.044 52,0 % 1.126,5 7,9% 1.311 16,42% 
Doanh số bảo lãnh 
trong kỳ 

46,8 82,5 % 133,95 186,2 % 153,3 14,44 % 

c. Thanh toán xuất nhập khẩu 
d. Các hoạt động dịch vụ 
- Dịch vụ thẻ 
- Dịch vụ Ngân hàng điện tử 
- Dịch vụ trả lương qua thẻ 
- Dịch vụ chi trả kiều hối 
e. Kết quả kinh doanh 

Bảng 2.9. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011-2013 
ĐVT: triệu quy VND 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 

Thu nhập lãi thuần 36.195,88 37.116,4 14.118,5 

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 1.584,4 1.752,39 2.300,3 

Lợi nhuận trước thuế 11.780,25 23.856 1.270 
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2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CẠNH TRANH TRONG LĨNH 
VỰC NGÂN HÀNG TẠI ĐỊA BÀN 

2.2.1. Thị phần của Chi nhánh và các đối thủ cạnh tranh 
chính trên địa bàn 

a. Mạng lưới hoạt động của  các NHTM trên địa bàn 
Bảng 2.10. Mạng lưới hoạt động các NHTM trên địa bàn  

Chỉ tiêu VCB Vietinbank
 

BIDV Agribank Sacombank
 

DongA ACB Kienlong Maritime

Số Chi 
nhánh 1 1 1 11 1 1 1 1 1 

Số PGD 1 6 2 7 4 0 0 0 0 

Số ATM 6 13 9 16 9 11 1 1 4 

Số POS 55 63 23 130 1 7 0 0 0 

b. Thị phần 
Bảng 2.11. Thị phần một số hoạt động kinh doanh của VCB Phú Yên 

ĐVT: tỷ đồng 

2011 2012 2013 

Chỉ tiêu Số 

tuyệt đối 
Thị phần 

Số 

tuyệt đối 
Thị phần 

Số 

tuyệt đối 
Thị phần 

Huy động vốn 354,86 6,0% 563,86 7,5% 493,11 6,3% 

Tín dụng 1044 13,8% 1126,5 15,15% 1311 16,8% 

Lợi nhuận 11.85 8,55% 23,85 22,35% 1,27 1,05% 

Tỷ lệ nợ xấu 1,2% 3,2% 0,7% 1,3% 3,4% 14,6% 

2.2.2. Phân tích SWOT 
2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 
TẠI VIETCOMBANK PHÚ YÊN 

2.3.1. Mục tiêu của chính sách quản trị quan hệ khách hàng 
2.3.2. Hệ thống cơ sở dữ liệu của khách hàng tại 

Vietcombank Phú Yên 
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- Module thông tin khách hàng (CIF) 
- Loan (Khoản vay – tín dụng) 
- Deposit (Tiền gửi) 
- Trade finance (Tài trợ thương mại) 
- GL (General Ledger – Sổ cái) 
2.3.3. Thu thập và phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng 
Các chỉ tiêu chính để chấm điểm và xếp hạng 
Các chỉ tiêu tài chính: bao gồm 14 chỉ tiêu, được chia thành 4 

nhóm như sau: 
i) Nhóm chỉ tiêu thanh khoản 
- Khả năng thanh toán hiện hành 
- Khả năng thanh toán nhanh 
- Khả năng thanh toán tức thời 
ii) Nhóm chỉ tiêu hoạt động 
- Vòng quay vốn lưu động 
- Vòng quay hàng tồn kho 
- Vòng quay các khoản phải thu 
- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 
iii) Nhóm chỉ tiêu cân nợ 
- Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản 
- Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu 
iv) Nhóm chỉ tiêu thu nhập 
- Lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần 
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (không bao gồm hoạt 

động tài chính)/ Doanh thu thuần 
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân 
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân 
- Lợi nhuận sau thuế và chi phí lãi vay/ Chi phí lãi vay 
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Cơ cấu điểm (trọng số) của các chỉ tiêu tài chính được quy 
định khác nhau cho các ngành nghề khác nhau nhằm đánh giá đúng 
bản chất và đặc thù riêng của mỗi ngành kinh tế. 

   Chỉ tiêu phi tài chính: gồm chỉ tiêu, được sắp xếp thành 5 
nhóm chỉ tiêu như sau: 

i) Đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp 
ii) Trình độ quản lý và môi trường nội bộ 
iii) Quan hệ với Ngân hàng 
iv) Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành 
v) Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp 
2.3.4. Phân loại khách hàng và lựa chọn khách hàng mục tiêu 
a. Phân loại khách hàng 
Đối với khách hàng doanh nghiệp 

Bảng 2.12. Thang xếp hạng của HT XHTDNB của doanh nghiệp 
Xếp hạng Mức độ rủi ro 

AAA 

AA+ 
Rủi ro rất thấp 

AA 

A+ 

A 

Rủi ro tương đối thấp 

BBB 

BB+ 

BB 

B+ 

Rủi ro thấp 

B 

CCC 

CC+ 

Rủi ro trung bình 
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CC 

C+ 

C Rủi ro cao 

D Rủi ro rất cao 

Đối với khách hàng cá nhân 
Bảng 2.13. Thang xếp hạng của HT XHTDNB 

khách hàng cá nhân 
Xếp loại Phân loại rủi ro 

AAA 

AA 

A 

Rủi ro thấp 

BBB 

BB 
Rủi ro trung bình 

B 

CCC 

CC 

C 

D 

Rủi ro cao 

 

b. Lựa chọn khách hàng mục tiêu 
Sau khi đã phân tích và xếp loại từng khách hàng, VCB Phú 

Yên sẽ tiến hành xếp loại khách hàng như sau: 
Khách hàng đã có quan hệ tại Vietcombank 
- Đối với khách hàng có mức xếp hạng AAA đến A: xác 

định đây là nhóm khách hàng mục tiêu, không ngừng tăng cường mở 
rộng để phát triển bền vững mối quan hệ giữa khách hàng và ngân 
hàng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. 
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- Đối với khách hàng xếp loại BBB đến BB: duy trì mối 
quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng với “Chính sách duy trì” 
nhằm đáp ứng nhu cầu phù hợp của khách hàng. 

- Đối với khách hàng xếp loại B đến CC: áp dụng chính 
sách thoái lui dần nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng. 

- Đối với khách hàng xếp loại C, D: áp dụng triệt để các 
biện pháp nhằm kiểm soát khách hàng, giảm thiểu rủi ro khi quan hệ 
với khách hàng. 
 Khách hàng mới quan hệ tại Vietcombank 

- Đối với khách hàng xếp loại AAA đến A: xác định đây là 
nhóm khách hàng mục tiêu, thường xuyên quan tâm, tiếp thị khách 
hàng nhằm thu hút mọi đối tượng khách hàng có mức xếp hạng này. 

- Đối với khách hàng xếp loại BBB, BB: xác định chính 
sách tiếp thị có chọn lọc, phù hợp với định hướng hoạt động của 
ngân hàng trong từng thời kỳ. 

- Đối với khách hàng xếp loại B đến D: không cấp tín dụng 
đối với đối tượng khách hàng này. 

2.3.5. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng mục tiêu 
   Một số chính sách cụ thể: 

- Chính sách tiếp thị 
- Chính sách chăm sóc khách hàng 
- Chính sách cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
- Chính sách định giá sản phẩm, dịch vụ 
- Chính sách hỗ trợ khách hàng 

2.3.6. Đánh giá hiệu quả quản trị quan hệ khách hàng tại 
Vietcombank Phú Yên 

a. Kiểm soát và điều chỉnh CRM tại Vietcombank Phú Yên 
b. Đánh giá bên trong 
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c. Đánh giá bên ngoài 
2.4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH 
HÀNG TẠI VIETCOMBANK PHÚ YÊN – NHỮNG ƯU ĐIỂM 
VÀ TỒN TẠI 

2.4.1. Những ưu điểm 
-  Vietcombank Phú Yên có sẵn một cơ sở dữ liệu thông tin 

khách hàng, đặc biệt là khách hàng trong hoạt động tín dụng 
- Thiết bị công nghệ Ngân hàng tiên tiến, hiện đại 
- Mạng lưới chi nhánh rộng khắp, thương hiệu và uy tín 

Vietcombank 
- Luôn không ngừng hoàn thiện, mở rộng mạng lưới, đổi mới 

công nghệ ... 
- Sản phẩm dịch vụ đa dạng 
- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ thân thiện, quan 

tâm chăm sóc khách hàng. 
2.4.2. Những tồn tại 
i) Cơ sở dữ liệu khách hàng 
- Chưa chú trọng công tác điều tra và nghiên cứu thị trường 
- Cơ sở dữ liệu khách hàng chưa đầy đủ 
- Phương tiện liên lạc khách hàng còn đơn giản 
- Công tác phân loại khách hàng chưa được quan tâm chú 
trọng đúng mức. 
ii) Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng 

 - Chưa phát huy hết lợi ích của cơ sở dữ liệu khách hàng 
- Chưa quan tâm nhiều đến công tác phân tích cơ sở dữ liệu 
khách hàng 
iii) Khách hàng mục tiêu 
- Chưa đẩy mạnh công tác tiếp cận khách hàng mục tiêu do lực 
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lượng cán bộ còn mỏng và thiếu thông tin. 
iv) Cá biệt hóa khách hàng 
- Chưa phối hợp nhiều hình thức chăm sóc khách hàng một 

cách đồng bộ để tạo sự thuận tiện nhanh chóng cho khách hàng 
- Một số nhân viên có phong cách làm việc chưa chuyên 

nghiệp 
- Chương trình khuyến mãi, tiếp thị chưa nhiều 
- Công tác ghi nhận và xử lý than phiền của khách hàng còn 

chậm. 
     2.4.3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản trị quan 

hệ khách hàng tại Vietcombank Phú Yên 
a. Nguyên nhân khách quan 
b. Nguyên nhân chủ quan 
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CHƯƠNG 3 
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ 
KHÁCH HÀNG  TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG 

VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN 
3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

   3.1.1. Mục tiêu và định hướng kinh doanh Vietcombank 
Phú Yên giai đoạn tới 

a. Mục tiêu  
b. Định hướng mục tiêu tăng trưởng đến 2014 
c. Định hướng mục tiêu tăng trưởng đến 2015  
d. Định hướng hoạt động thời gian tới 

   3.1.2. Môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động 
quản trị quan hệ khách hàng 

a. Môi trường vĩ mô 
- Môi trường chính trị, pháp luật 
- Môi trường văn hóa, xã hội 
- Môi trường kinh tế 
-  Môi trường dân cư 
- Môi trường tự nhiên 
b. Môi trường vi mô 
- Đối thủ cạnh tranh 
- Khách hàng 
- Sản phẩm thay thế 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ 
KHÁCH HÀNG TẠI VIETCOMBANK PHÚ YÊN 

   3.2.1. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng 
- Đa dạng hóa hình thức thu thập thông tin khách hàng 
- Chuẩn hóa việc thu thập thông tin khách hàng 
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- Thông tin khách hàng phải được cập nhật liên tục 
- Lưu ý thu thập thông tin phản hồi của khách hàng 
- Cá biệt hóa theo khách hàng 
- Sắp xếp thông tin lưu trữ một cách khoa học 

    3.2.2. Hoàn thiện công tác phân tích cơ sở dữ liệu khách 
hàng 

a. Đối với khách hàng doanh nghiệp 
- Đánh giá mức độ quan hệ của doanh nghiệp với chính quyền 

địa phương và với các doanh nghiệp cùng ngành 
- Đánh giá chỉ tiêu về lợi nhuận và dòng tiền qua ngân hàng 

trong năm 
- Đánh giá năng lực lãnh đạo của người đứng đầu 
- Đánh giá tình hình quan hệ của doanh nghiệp với các tổ chức 

tín dụng khác. 
b. Đối với khách hàng cá nhân 
Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu phân loại khách hàng cá nhân 

STT Chỉ tiêu Mục đích của chỉ tiêu 

1.1 Tuổi 
Đánh giá ảnh hưởng của độ tuổi đến người 
vay như rủi ro nhân mạng, bệnh tật, số năm 
kinh nghiệm trong nghề... 

1.2 Trình độ học vấn Đánh giá trình độ học vấn của người vay 
1.3 Tiền án, tiền sự Đánh giá rủi ro pháp lý của người vay 

1.4 Tình trạng chỗ ở hiện tại 
Đánh giá mức độ ổn định về nơi cư trú của 
bản thân người vay 

1.5 

Số người trực tiếp phụ 
thuộc về kinh tế thường 
xuyên liên tục vào người 
vay (trong gia đình) 

Đánh giá gánh nặng về mặt tài chính của 
người vay 

1.6 Cơ cấu gia đình 
Đánh giá các nghĩa vụ tài chính có thể có của 
người vay 
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1.7 Bảo hiểm nhân thọ 
Đánh giá khả năng có được bồi thường về 
những tổn thất, thiệt hại trong trường hợp 
người vay gặp rủi ro về nhân mạng 

1.8 
Tính chất của công việc 
hiện tại 

Đánh giá mức độ ổn định và tính kinh tế của 
công việc hiện tại của người vay 

1.9 
Thời gian làm công việc 
hiện tại 

Đánh giá mức độ ổn định về nguồn thu nhập 
của người vay 

1.10 
Rủi ro nghề nghiệp (rủi ro 
thất nghiệp, rủi ro về 
nhân mạng,…) 

Đánh giá rủi ro nghề nghiệp của người vay, 
ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả nợ của 
người vay 

1.11 
Tình trạng nhân thân của 
người thân trong gia đình 

Đánh giá mức độ tín nhiệm và uy tín của 
những người thân trong gia đình đối với cộng 
đồng xung quanh, ảnh hưởng gián tiếp đến 
tâm lý làm việc, khả năng trả nợ của người 
vay 

1.12 
Đánh giá về mối quan hệ 
của người vay với thành 
viên trong gia đình 

 

2.1 
Mức thu nhập ròng ổn 
định hàng tháng 

Đánh giá luồng tiền thuần ổn định của gia 
đình người vay, nhận định khả năng trả nợ 
gốc và lãi của người vay để có kế hoạch thu 
nợ phù hợp 

2.2 

Tỷ lệ giữa nguồn trả nợ 
và số tiền phải trả trong 
kỳ (gốc + lãi) theo kế 
hoạch trả nợ 

Đánh giá khả năng trả nợ từ thu nhập ròng ổn 
định trong kỳ của người vay, mức độ phù hợp 
giữa thời gian có thu nhập và lịch trả nợ (gốc 
& lãi) của người vay 

2.3 
Tình hình trả nợ gốc và 
lãi với Vietcombank 

Đánh giá lịch sử trả nợ của khách hàng đối 
với Vietcombank 

2.4 
Các dịch vụ sử dụng ở 
Vietcombank hiện tại 

Đánh giá mối quan hệ của khách hàng với 
Vietcombank, khả năng nắm bắt các thông tin 
về khách hàng và khả năng tiếp thị, thu hút 
khách hàng sử dụng các dịch vụ của 
Vietcombank 
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    3.2.3. Phân loại khách hàng và lựa chọn khách hàng mục 
tiêu 

a. Phân loại khách hàng 
Tiêu chí phân loại: 
- Số dư tín dụng bình quân 
- Số dư tiền gửi bình quân 
- Số dư phí dịch vụ bình quân 
- Thời gian quan hệ với ngân hàng 
- Thông tin cá nhân cơ bản (đối với KH cá nhân) hoặc quy mô 
doanh nghiệp (đối với khách hàng doanh nghiệp) 
b. Lựa chọn khách hàng mục tiêu 

   3.2.4. Tương tác khách hàng nhằm cá biệt hóa khách hàng 
  - Xây dựng bộ phận hỗ trợ khách hàng 
  - Xây dựng các chương trình phần thưởng 
  - Xây dựng các chương trình marketing 
  - Các chính sách marketing quan hệ 
  3.2.5. Kiếm soát đánh giá quản trị quan hệ khách hàng tại 

Vietcombank Phú Yên 
  3.2.6. Các giải pháp hỗ trợ khác 
  - Giải pháp nhân sự 
  - Giải pháp công nghệ thông tin 
  - Giải pháp đối với từng nhóm khách hàng 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÔNG TÁC 
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI VIETCOMBANK 
PHÚ YÊN 

   3.3.1. Kiến nghị đối với Vietcombank 
- Xây dựng một chiến lược và mục tiêu CRM một cách rõ 

ràng và có hệ thống. Trên cơ sở đó chi nhánh sẽ có tiền đề triển khai 
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tốt hoạt động CRM. 
- Hỗ trợ về mặt công nghệ đối với hoạt động CRM, vì chỉ khi 

hệ thống CRM được triển khai đồng nhất trên toàn hệ thống thì Chi 
nhánh mới có được nguồn thông tin một cách đầy đủ và chuẩn xác. 

- Nhanh chóng xây dựng một kho tư liệu toàn diện về khách 
hàng, một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đầy đủ nhằm 
đảm bảo một cái nhìn toàn diện 3600 về khách hàng, phân tích đánh 
giá và hỗ trợ những biện pháp phân đoạn, chiếm lĩnh thị trường cũng 
như hỗ trợ việc phân tích hiệu quả của các sản phẩm hiện có đưa ra 
các yêu cầu thay đổi về sản phẩm, dịch vụ một cách phù hợp, kịp 
thời. 

     3.3.2. Kiến nghị đối với cơ quan ban ngành 
- Cần có một thể chế để ràng buộc các hoạt động của khách 

hàng đi theo một quỹ đạo pháp lý hữu hiệu. Các cơ chế đó cần có 
những quy định ràng buộc khách hàng phải minh bạch nguồn thông 
tin của mình và những quy định ghi rõ các hình thức xử lý đối với 
các trường hợp làm sai lệch thông tin hoặc che đậy thông tin. Từ đó, 
việc thu thập và xử lý thông tin của ngân hàng mới đảm bảo độ an 
toàn và chính xác cao.  

- Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin đồng bộ và đầy đủ về 
khách hàng. Điều này có nghĩa là phải hình thành một hệ thống thu 
thập các thông tin của khách hàng một cách đầy đủ, từ đó công bố 
rộng rãi để các TCTD cũng như các cơ quan ban ngành liên quan cập 
nhật khi cần thiết. Từ đó, việc tiếp cận thu thập thông tin về các 
khách hàng giảm bớt về mặt thời gian, khối lượng thông tin thu thập 
được nhiều và đảm bảo về nội dung. 

- Thiết lập mạng lưới cung cấp thông tin về tình hình thị 
trường. Các thông tin về tình hình cung cầu hàng hóa, dịch vụ, các 
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thông tin về dự báo nhu cầu tương lai, biến động về giá cả trong 
nước và thế giới cũng như chính sách phát triển công nghệ và thương 
mại quốc tế để từ đó ngân hàng có cơ sở hoạch định cũng như xác 
định nhóm hoặc đối tượng khách hàng mục tiêu.  
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KẾT LUẬN 
 

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ, khách hàng là trung tâm của mọi chính sách, hành 
động của DN. Quản trị marketing định hướng giá trị, trong đó quản 
trị quan hệ KH có tầm đặc biệt quan trọng. Công tác thu hút phát 
triển khách hàng mới, củng cố khách hàng hiện tại, lựa chọn khách 
hàng mục tiêu đang là mối quan tâm hàng đầu của các DN trong đó 
có Ngân hàng. 

Quản trị quan hệ khách hàng là khái niệm được nhắc đến từ lâu 
trong khoa học quản trị tại Việt Nam; tuy nhiên, đến nay việc ứng 
dụng CRM từ lý thuyết đến thực tế quản trị hoạt động Ngân hàng vẫn 
còn mới và khá phức tạp. Tuy vậy, một số Ngân hàng đã ứng dụng và 
triển khai CRM mang lại nhiều lợi ích thiết thực nâng cao hiệu quả 
kinh doanh. 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả nghiên cứu lý thuyết CRM 
và đánh giá thực trạng hoạt động CRM tại Vietcombank Phú Yên. 
Qua đó, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản 
trị quan hệ khách hàng; trên cơ sở định hướng và mục tiêu hoạt động 
Vietcombank Phú Yên, tác giả đề xuất các giải pháp góp phần nâng 
cao hiệu quả quản trị quan hệ KH cho ngân hàng từ năm 2014. Tác 
giả hy vọng những giải pháp đưa ra sẽ được áp dụng tại Vietcombank 
Phú Yên trong thời gian tới. 
 


