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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

 Dịch vụ cho vay tiêu dùng ñang ñược các NHTM trên ñịa bàn Đà Nẵng 

triển khai ñồng bộ, bài bản, hiệu quả và ngày càng chuyên nghiệp 

hơn. Mặt khác, do sự cạnh tranh trên thị trường giữa các NHTM ñã 

tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng nhưng ngược lại ñòi hỏi các ngân 

hàng cần có những thế mạnh, những ưu thế nổi trội của riêng mình 

trong chiến lược thu hút và phát triển khách hàng. Chính chất lượng 

dịch vụ sẽ tạo nên sự khác biệt cơ bản giữa các nhà cung cấp khi sản 

phẩm/dịch vụ gần như có sự tương ñồng. 

 Trong nhiều thập kỷ qua, trên thế giới ñã có nhiều mô hình ño 

lường chất lượng dịch vụ ñược nghiên cứu và phát triển. Mô hình sơ 

khai ñầu tiên dùng ñể ño lường chất lượng dịch vụ nói chung ñược 

nghiên cứu và ñưa ra bởi Parasuraman và cộng sự (1985). Tuy nhiên, 

mô hình này khi ứng dụng vào các ngành dịch vụ khác nhau và/hoặc 

ở các ñơn vị khác nhau sẽ phải có những ñiều chỉnh và bổ sung cho 

phù hợp (Parasuraman và cộng sự, 1985).  

 Nhận thức ñược tính cấp thiết của vấn ñề, tác giả ñã tiến hành một 

nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình ño lường chất lượng dịch vụ cho 

vay tiêu dùng phù hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 

Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (VCB ĐN). Kết quả nghiên cứu sẽ là một 

tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sau này về ño lường chất 

lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại VCB ĐN nói riêng và chất lượng 

dịch vụ cho vay tiêu dùng của các NHTM nói chung. 

 Từ những nhìn nhận trên, qua quá trình nghiên cứu và ñiều tra 

khảo sát, tác giả ñã chọn ñề tài: "Đo lường chất lượng dịch vụ cho 
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vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - 

Chi nhánh Đà Nẵng"  làm Luận văn tốt nghiệp của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 

 - Làm rõ các lý luận căn bản về chất lượng dịch vụ, chất lượng 

dịch vụ cho vay tiêu dùng.  

 - Hệ thống hóa các mô hình ño lường chất lượng dịch vụ 

 - Vận dụng mô hình SERVPERF trong ño lường chất lượng dịch 

vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - 

Chi nhánh Đà Nẵng 

 - Gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho 

vay tiêu dùng tại VCB ĐN 

3. Phạm vi nghiên cứu  

- Về nội dung: Chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng của VCB ĐN 

- Về không gian: Dịch vụ cho vay tiêu dùng của VCB tại Đà Nẵng 

- Về thời gian: Giai ñoạn 2007-2009 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Vận dụng mô hình SERVPERF, phương pháp chuyên gia và 

phương pháp ñiều tra khảo sát. 

5. Kết cấu của luận văn: Luận văn ñược kết cấu gồm 5 chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ và chất lượng dịch vụ cho vay 

tiêu dùng của NHTM 

Chương 2: Phương pháp ño lường CLDV cho vay tiêu dùng của 

ngân ngân hàng thương mại  

Chương 3: Giới thiệu Vietcombank và thực trạng dịch vụ cho vay 

tiêu dùng tại VCB ĐN 

Chương 4: Kết quả ño lường CLDV cho vay tiêu dùng tại VCB ĐN 

Chương 5: Một số gợi ý về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ cho vay tiêu dùng tại VCB ĐN 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

CHO VAY TIÊU DÙNG C ỦA NHTM 

 

1.1. DỊCH VỤ 

1.1.1. Khái quát về dịch vụ 

1.1.1.1. Khái niệm dịch vụ  

1.1.1.2. Các ñặc thù cơ bản của dịch vụ 

 a. Tính trừu tượng 

 b. Tính ñồng thời giữa sản xuất và tiêu dùng  

 c. Tính không thể tồn kho 

 d. Tính không thuần nhất 

1.1.2. Dịch vụ NHTM (NHTM) 

1.1.2.1. Khái niệm NHTM 

1.1.2.2. Khái niệm sản phẩm/dịch vụ do NHTM cung cấp  

1.1.2.3. Các thuộc tính cơ bản của sản phẩm/dịch vụ do NHTM 

cung cấp 

 a. Thuộc tính dịch vụ 

 b. Thuộc tính tài chính 

1.1.2.4. Cấu trúc của sản phẩm/dịch vụ do NHTM cung cấp 

 Theo truyền thống: sản phẩm cơ bản, sản phẩm thực và sản phẩm 

gia tăng. Theo P.Kotler và Amstrong (2001), có thể bổ sung thêm sản 

phẩm kỳ vọng và sản phẩm tiềm năng.  

1.1.2.5. Các dịch vụ NHTM 

1.1.3. Dịch vụ cho vay tiêu dùng 

1.1.3.1. Khái niệm dịch vụ cho vay tiêu dùng  

1.1.3.2. Đối tượng của dịch vụ cho vay tiêu dùng 

1.1.3.3. Đặc ñiểm dịch vụ cho vay tiêu dùng 
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 - Quy mô của từng hợp ñồng vay thường nhỏ, nên chi phí tổ chức 

cho vay cao  

 - Cho vay tiêu dùng có tính nhạy cảm theo chu kỳ  

 - Mức thu nhập và trình ñộ học vấn là 2 biến số có quan hệ rất mật 

thiết với nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng  

 - Chất lượng các thông tin tài chính của khách hàng vay thường 

không cao 

 - Nguồn trả nợ của người ñi vay có thể biến ñộng lớn 

 - Tư cách của khách hàng là yếu tố khó xác ñịnh 

1.1.3.4. Phân loại dịch vụ cho vay tiêu dùng  

1.2. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

1.2.1. Quan niệm về chất lượng dịch vụ 

 a. Chất lượng dịch vụ khách hàng mong ñợi 

 b. Chất lượng mà doanh nghiệp mong muốn cống hiến cho khách hàng  

 c. Chất lượng dịch vụ ñược cảm nhận  

 Theo Cronin và Taylor (1992) với mô hình SERVPERF, cho rằng 

mức ñộ cảm nhận của khách hàng ñối với sự thực hiện dịch vụ của 

doanh nghiệp phản ánh tốt nhất chất lượng dịch vụ.  

1.2.2. Vai trò của chất lượng dịch vụ 

1.2.3. Đo lường chất lượng dịch vụ: Nghiên cứu này tập trung vào 

mô hình SERVPERF (Cronin và Taylor, 1992), một biến thể của mô 

hình SERVQUAL (Parasuraman và cộng sự, 1988). 

1.2.3.1. Mô hình SERVQUAL 

 Parasuraman và cộng sự (1988) cho rằng CLDV bao gồm những 

trải nghiệm của khách hàng về những khía cạnh hữu hình, ñáng tin 

cậy, ñáp ứng, sự bảo ñảm và sự ñồng cảm về dịch vụ nhận ñược. 

1.2.3.2. Mô hình SERVPERF 

 Chất lượng dịch vụ chính là Mức ñộ cảm nhận của khách hàng 
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1.3. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 

1.3.1. Định nghĩa chất lượng dịch vụ NHTM  

1.3.2. Vai trò chất lượng dịch vụ trong kinh doanh NHTM  

1.3.3. Vai trò của chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng trong 

kinh doanh NHTM  

1.3.4. Vận dụng mô hình SERVPERF trong ño lường chất lượng 

dịch vụ cho vay tiêu dùng của NHTM  

 Các chỉ tiêu cụ thể ñược trình bày trong Bảng 1.3. Ký hiệu (*) là 

các yếu tố bổ sung của tác giả.  

Bảng 1.3: Các chỉ tiêu của mô hình SERVPERF ñã hiệu chỉnh  
Thành 
ph�n 

Y�u t� Nội dung 

TC1 NH cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng 
như ñã cam kết theo hợp ñồng 

TC2 Thắc mắc hoặc khiếu nại luôn ñược NH 
giải quyết thỏa ñáng 

TC3 
Nhân viên luôn thực hiện chính xác mọi 
công việc ngay trong lần ñầu tiên KH 
ñến giao dịch   

TC4 NH thực hiện giải ngân ñúng theo lịch 
trình cam kết  

TC5 
Nhân viên không (rất ít) sai sót trong quá 
trình thực hiện (ví dụ: tính lãi chính xác, 
thu nợ ñúng…) 

TC6 Phiếu tính lãi rõ ràng (*) 

TC7 Hồ sơ vay ñược bảo mật  (*) 

ĐỘ  
TIN  
CẬY 

 

TC8 Nhân viên tín dụng trung thực (*) 

DU1 Nhân viên thông báo chính xác khi nào 
nhận ñược tiền vay  

DU2 NH cung ứng dịch vụ ñến KH một cách 
nhanh chóng  

KHẢ 
NĂNG 

ĐÁP ỨNG 

DU3 Nhân viên luôn tận tình hướng dẫn KH 
hoàn thành bộ hồ sơ vay vốn   
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DU4 NH luôn sẵn sàng ñáp ứng các yêu cầu 
của KH   

DU5 Thủ tục vay vốn ñơn giản (*)  
DU6 Thời hạn cho vay linh hoạt (*) 
DU7 Dịch vụ KH 24*7 của NH tốt (*)  

DU8 NH có thời gian làm việc thuận tiện cho 
KH ñến giao dịch 

DU9 Mạng lưới của NH thuận lợi cho KH ñến 
giao dịch (trả nợ, trả lãi) (*) 

NLPV1 KH tin tưởng vào sự hiểu biết của nhân viên  

NLPV2 Nhân viên tạo cho KH cảm giác thoải 
mái, gần gũi  

NLPV3 Nhân viên luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn 
trọng KH  

NLPV4 Nhân viên có ñủ kiến thức chuyên môn 
ñể tư vấn hoặc trả lời thắc mắc của KH 

NLPV5 Nhân viên xử lý công việc thành thạo (*)  

NĂNG 
LỰC  

PHỤC VỤ  
 

NLPV6 Nhân viên chủ ñộng thông báo với KH 
khi NH có thay ñổi lãi suất cho vay (*)    

DC1 NH có các chương trình thể hiện sự 
quan tâm ñến KH  

DC2 Nhân viên luôn thể hiện sự quan tâm cá 
nhân ñối với KH 

DC3 Nhân viên nhiệt tình hỗ trợ KH tính toán 
ñể có ñược lợi ích tốt nhất   

DC4 Nhân viên hiểu rõ nhu cầu ñặc biệt của KH  

ĐỒNG  
CẢM 

 

DC5 Nhân viên luôn lịch sự thông báo nợ ñến 
hạn (*) 

HH1 Trang thiết bị của NH hiện ñại 
HH2 Cơ sở vật chất của NH khang trang, tiện nghi  

PHƯƠNG 
TIỆN  

HỮU HÌNH  HH3 Nhân viên có ñồng phục ñẹp 

GIACN1 Lãi suất cho vay của NH hấp dẫn (*) 

GIACN2 Phí dịch vụ cho vay của NH hợp lý (*) 
GIÁ CẢ 
CẢM 

NHẬN 
GIACN3 Tài sản ñảm bảo ñược ñịnh giá hợp lý (*)  
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1.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ 

HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG 

1.4.1. Khái niệm về sự hài lòng khách hàng: Theo Bitner và Hubbert  

(1994), sự hài lòng của khách hàng ñối với dịch vụ là cảm xúc ñối với 

công ty dựa trên việc từng tiếp xúc hay giao dịch với công ty ñó. 

1.4.2. M�i quan h� gi�a ch�t l��ng d�ch v� và s� hài lòng 

khách hàng 

 Sự hài lòng khách hàng và chất lượng dịch vụ là hai khái niệm 

phân biệt nhưng có quan hệ với nhau. Trong khi chất lượng dịch vụ 

là khái niệm khách quan, mang tính lượng giá và nhận thức, thì sự 

hài lòng là kết hợp của các thành phần chủ quan, dựa vào cảm giác và 

cảm xúc. 

--------------------- 

CHƯƠNG 2 

PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ  

CHO VAY TIÊU DÙNG C ỦA NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 

 

2.1. NGHIÊN CỨU SƠ BỘ 

2.1.1. Nghiên cứu sơ bộ ñịnh tính 

2.1.2. Nghiên cứu sơ bộ ñịnh lượng 

2.2. NGHIÊN CỨU CHÍNH TH ỨC ĐỊNH LƯỢNG 
2.2.1. Thu thập thông tin 

 Tác giả ñã lựa chọn phương pháp ñiều tra bao gồm phỏng vấn 

bằng thư tín, phỏng vấn qua ñiện thoại và phỏng vấn trực tiếp cá 

nhân ñể thu thập những thông tin cần thiết.  

2.2.2. Chọn mẫu: Mẫu ñược chọn từ những khách hàng cá nhân ñã 

và/hoặc ñang vay vốn với mục ñích tiêu dùng tại NHTM. 

2.2.3. Thiết kế bảng câu hỏi 
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 * Về hình thức: Bảng câu hỏi chính thức gồm 3 phần ñược trình bày 

trên 4 trang giấy A4: Phần I gồm 34 mục hỏi, hỏi về 34 yếu tố 

trong mô hình ño lường chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng 

của NHTM. Tác giả sử dụng thang ño gồm 5 mức ñộ (giá trị): 

hoàn toàn không ñồng ý (1), không ñồng ý (2), bình thường (3), 

ñồng ý (4), hoàn toàn ñồng ý (5). Phần II gồm 7 câu hỏi, tác giả 

có một câu hỏi ñộc lập về sự hài lòng chung của khách hàng về 

dịch vụ tín dụng tiêu dùng của NHTM dựa trên 5 mức ñộ (giá 

trị): rất hài lòng (5), hài lòng (4), bình thường (3), không hài 

lòng (2), rất không hài lòng (1). Phần III gồm 7 ý hỏi. 

 * Về nội dung: Phần I của bảng câu hỏi ñược thiết kế ñể ghi lại 

cảm nhận của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng sau khi giao 

dịch tại NHTM. Phần II của bảng câu hỏi ñược thiết kế ñể thu thập 

những thông tin chung nhằm phân loại ñối tượng phỏng vấn. Phần III 

ñược thiết kế ñể thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng. 

2.2.4. Triển khai ñiều tra 

 Tiến trình ñiều tra khách hàng ñược thực hiện từ tháng 6 ñến 

tháng 10 năm 2010.  

 Thực hiện phỏng vấn bằng thư tín hoặc gởi bản câu hỏi qua mail 

ñối với những khách hàng có email hoặc thực hiện phỏng vấn qua 

ñiện thoại.  

2.2.5. Tổng hợp, xử lý dữ liệu:  

 a) Nhập dữ liệu 

 b) Mô tả mẫu nghiên cứu 

 c) Quy trình xử lý số liệu và xác ñịnh các nhân tố ảnh hưởng 

ñến chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng:  

 Bước 1: Đánh giá ñộ tin cậy của thang ño bằng hệ số Cronbach’s 

Alpha nhằm loại các nhân tố không phù hợp. 
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 Bước 2: Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ñể kiểm ñịnh giá trị 

khái niệm của thang ño.  

 Bước 3: Đặt tên và giải thích các nhân tố trên cơ sở nhận ra các 

biến có hệ số tải nhân tố lớn ở cùng một nhân tố trong ma trận nhân 

tố sau khi xoay. 

 Bước 4: Tính nhân số ñể xác ñịnh trọng số các yếu tố trong từng 

nhân tố và tính ra giá trị tổng hợp của từng nhân tố. 

 Bước 5: Kiểm ñịnh mô hình nghiên cứu.  

 d) Đo lường chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng 

 Sau khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA, mô hình 

mới ñược xây dựng. Mô hình này sẽ ñược sử dụng ñể ño lường chất 

lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng của NHTM. Như tác giả ñã giới 

thiệu ở Chương 1, chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng của NHTM 

ñược ño lường gián tiếp thông qua 34 yếu tố, ñược nhóm thành 6 

thành phần hoặc nhân tố. Tác giả sử dụng thang ño Likert gồm 5 mức 

ñộ là hoàn toàn không ñồng ý (1), không ñồng ý (2), bình thường (3), 

ñồng ý (4) và hoàn toàn ñồng ý (5) ñể ño lường 34 yếu tố này.  

------------------- 
CHƯƠNG 3 

GIỚI THI ỆU VCB VÀ THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CHO VAY 
TIÊU DÙNG TẠI VCB ĐÀ NẴNG 

 

3.1. GIỚI THI ỆU NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN - 
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam và VCB Đà Nẵng) 

 Vietcombank ñược thành lập ngày 1/4/1963. VCB ĐN ñược thành 

lập theo QĐ số 31/QĐ ngày 30/4/1975. Hệ thống Vietcombank chính 

thức chuyển sang mô hình cổ phần từ 2/6/2008. 
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3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của VCB ĐN  

3.1.3. Bộ máy tổ chức quản lý của VCB ĐN  

3.2. KHÁI QUÁT HO ẠT ĐỘNG KINH DOANH C ỦA VCB ĐN  

3.2.1. Kết quả một số hoạt ñộng kinh doanh chủ yếu và thị phần 

của VCB ĐN 

 - Thị phần huy ñộng vốn của VCB ĐN trên ñịa bàn năm 2009 là 

7,62 % (năm 2008 là 8,14% và năm 2007 là 9,08%). 

 - Thị phần tín dụng của VCB ĐN trên ñịa bàn năm 2009 là 5,49% 

(năm 2008 là 6,83% và năm 2007 là 8,56%). 

3.2.2. Kết quả kinh doanh 

 Chênh lệch thu chi của VCB ĐN năm 2009 là 116,36 tỷ ñồng 

(năm 2008 là 106,06 tỷ ñồng và năm 2007 là 52,82 tỷ ñồng). 

3.3. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG TẠI VCB ĐÀ NẴNG 

 Hiện nay, dư nợ của VCB ĐN chủ yếu tập trung vào các doanh 

nghiệp nhà nước ñã cổ phần hóa, có quy mô lớn. Dư nợ của 10 khách 

hàng lớn nhất, chiếm tỷ trọng gần 57% trong tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ 

quá hạn ñến 31/12/2009 là 3,16% (31/12/2008 là 3,39%). 

3.4. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG T ẠI 

VCB ĐÀ NẴNG 

3.4.1. Một số ñặc ñiểm của khách hàng vay tiêu dùng tại VCB ĐN 

 Số lượng khách hàng vay tiêu dùng của VCB ĐN tính ñến thời 

ñiểm 31/12/2009 là 1.550 khách hàng, trong ñó khách hàng vay có tài 

sản ñảm bảo, thế chấp bằng bất ñộng sản chiếm 85%. Nguồn trả nợ 

chủ yếu từ lương. Khách hàng chủ yếu là có nhà ở, một số ít có nhà 

nhưng cho thuê và ñi thuê lại nhà khác ñể ở hoặc ở nhà thuê.   

3.4.2. Các dòng sản phẩm cho vay tiêu dùng hiện có 

 Năm 2007 VCB chỉ có 2 sản phẩm cho vay tiêu dùng. Đến năm 

2009, VCB ñã có 10 sản phẩm cho vay tiêu dùng. 
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3.4.3. Chính sách khách hàng: Từ tháng 6 năm 2008, VCB ĐN bắt 

ñầu có bộ phận ñầu mối chịu trách nhiệm ñề xuất ñối với công tác 

chăm sóc khách hàng, lên kế hoạch triển khai công tác phát triển sản 

phẩm mới, ñề xuất công tác quảng cáo. 

3.4.4. Quy trình tín dụng tiêu dùng: VCB ĐN thực hiện theo QĐ 

130/NHNT.QLTD và Quyết ñịnh sửa ñổi bổ sung số 101/QĐ-

NHNT.CSTD. 

3.4.5. Kết quả hoạt ñộng tín dụng tiêu dùng:  Dư nợ cho vay tiêu 

dùng của VCB ĐN tính ñến thời ñiểm 31/12/2009 là 141 tỷ ñồng, 

nhưng tập trung chủ yếu chỉ là cho vay tiêu dùng khác (118,7 tỷ 

ñồng), chiếm tỷ trọng 84,14%. 

3.5. TÌNH HÌNH CUNG �NG D�CH V� CHO VAY TIÊU 

DÙNG  

T�I �À N�NG 

 Tính ñến 31/12/2009, dư nợ cho vay của các TCTD là 2.900 tỷ 

ñồng. Trong ñó, dư nợ cho vay của khối NHTM Nhà nước là 613 tỷ 

ñồng, khối NHTM Cổ phần, Liên doanh là 2.287 tỷ ñồng. 

3.6. �ÁNH GIÁ TH�C TR�NG D�CH V� CHO VAY TIÊU 

DÙNG TẠI VCB ĐÀ NẴNG 

3.6.1. Những thành công 

 - Dư nợ cho vay có tài sản ñảm bảo trong thời gian qua tăng mạnh 

là nhờ VCB ĐN ñã có phòng chuyên trách về cho vay cá nhân. 

 - Mạng lưới các phòng giao dịch ngày càng ñược mở rộng do ñó 

việc tiếp cận khách hàng cũng thuận lợi hơn trước. 

 - Khả năng xử lý hồ sơ cho vay khá nhanh cũng như thái ñộ phục 

vụ khách hàng ngày một tốt hơn. 

3.6.2. Những hạn chế tồn tại và tính tất yếu của nâng cao chất 

lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại VCB ĐN  
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 - Dư nợ cho vay không có tài sản ñảm bảo có tăng nhưng vẫn còn 

ở mức thấp là do VCB ĐN còn khá thận trọng trong việc cấp tín dụng 

cho gói sản phẩm này.   

 - Tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt 

trong khi VCB ĐN vẫn chưa tạo ñược thế mạnh riêng của dịch vụ 

cho vay tiêu dùng. 

 - Môi trường kinh tế vẫn chưa thực sự ñược ổn ñịnh, lạm phát 

tăng làm cho mức sống của người dân vẫn chưa thực sự ñược cải 

thiện vững chắc, do ñó, nhu cầu vay ñể tiêu dùng vẫn chưa cao. 

 - Quy ñịnh cho vay của VCB ĐN còn chặt chẽ hơn so các TCTD 

khác trên ñịa bàn dẫn ñến khó khăn trong việc phát triển khách hàng. 

--------------------- 

CHƯƠNG 4 

KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY 

TIÊU DÙNG TẠI VCB ĐÀ NẴNG 

 

4.1. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG T ẠI 

VCB ĐN THÔNG QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRỰC TIẾP KH 

4.1.1. Mô tả mẫu 

 Số bản câu hỏi phát ra là 500, số bản câu hỏi thu về là 345 bản, 

trong ñó có 326 bản hợp lệ. 

 Đặc ñiểm nhân khẩu học của ñáp viên: Mẫu ñược ñưa vào phân 

tích khá ñồng ñều giữa nam và nữ. Nhóm khách hàng có trình ñộ ñại 

học hoặc trên ñại học chiếm tỷ lệ cao nhất (63,8%). Nhóm có thu 

nhập trung bình từ 10 ñến 15 triệu ñồng/tháng chiếm ña số (48,2%).  

Xét về tình trạng nhà ở, phần lớn khách hàng là chủ sở hữu, chiếm 

80,3% mẫu nghiên cứu. Sở dĩ số khách hàng ñược phỏng vấn tập 
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trung vào ñối tượng này, vì hầu hết khách hàng vay vốn tại VCB ĐN 

là vay có tài sản thế chấp hoặc cầm cố.    

4.1.2. Các dữ liệu thống kê theo bảng khảo sát  

4.1.3. Kết quả kiểm ñịnh thang ño  

4.1.3.1. Đánh giá thang ño bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

 Sau khi kiểm tra ñộ tin cậy Cronbach's Alpha, mô hình ño lường 

chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại VCB ĐN gồm 34 yếu tố, 34 

yếu tố này sẽ ñược ñưa vào phân tích nhân tố trong bước tiếp theo.      

4.1.3.2. Đánh giá thang ño bằng phân tích nhân tố khám phá 

(Explore Factor Analysis) 

 Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) như sau: chất lượng 

dịch vụ cho vay tiêu dùng tại VCB ĐN dược ño lường bởi 29 yếu tố, 

ñược nhóm thành 6 thành phần hoặc nhân tố. 

4.1.3.3. Đặt tên các nhân tố: Nhân tố 1 có hệ số lớn ở các biến 

NLPV4, NLPV3, NLPV5, NLPV2, NLPV1, DC3, DC2, DC4, DC1. Vì 

vậy nhân tố này có thể ñược ñặt tên là nhân tố "N ăng lực phục vụ và 

sự thấu cảm" (NLPV_THCAM) .  

 Nhân tố 2 là "Kh ả năng ñáp ứng sau khi giải ngân" 

(DU_SGNGAN) gồm các items DC5, GIACN3, TC6 VÀ NLPV6 . 

 Nhân tố 3 là "Độ tin cậy về quá trình cung ứng dịch vụ" 

(TC_CUDVU) gồm các items TC5, DU4, DU3, TC7. 

 Nhân tố 4 là "Sự thuận tiện và phương tiện hữu hình" 

(THTIEN_HHINH) gồm các items DU9, HH1 và DU8.  

 Nhân tố 5 là "Giá cả cảm nhận" (GIACACN) gồm GIACN2, 

GIACN1, DU6. 

 Nhân tố 6 ñược ñặt tên là "Độ tin cậy về lời hứa với khách hàng" 

 (TC_HUAKH) gồm các items TC4, TC1, TC8. 
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Bảng 4.5: Các thành phần của thang ño chất lượng dịch vụ cho 
vay tiêu dùng tại Vietcombank ĐN sau khi ñã kiểm ñịnh 

Thành phần Yếu tố Nội dung 

NLPV4 
Nhân viên có ñủ kiến thức chuyên môn 
ñể tư vấn hoặc trả lời thắc mắc của KH 

NLPV3 
Nhân viên luôn lịch sự, nhã nhặn, tôn 
trọng khách hàng 

NLPV2 
Nhân viên tạo cho khách hàng cảm giác 
thoải mái, gần gũi 

NLPV5 Nhân viên xử lý công việc thành thạo 

NLPV1 
Khách hàng tin tưởng vào sự hiểu biết 
của nhân viên 

DC3 
Nhân viên nhiệt tình hỗ trợ khách hàng 
tính toán ñể có ñược lợi ích tốt nhất 

DC4 NV hiểu rõ nhu cầu ñặc biệt của KH 

DC2 
Nhân viên luôn thể hiện sự quan tâm cá 
nhân ñối với khách hàng 

DU4 
Nhân viên luôn thực hiện chính xác mọi 
công việc ngay trong lần ñầu tiên khách 
hàng ñến giao dịch 

DU5 Thủ tục vay vốn ñơn giản 
DU7 Dịch vụ khách hàng 24*7 của NH tốt  

Thành phần 1: 
Năng lực phục vụ 
và sự thấu cảm 

(NLPV_THCAM) 

DC1 
Ngân hàng có các chương trình thể hiện 
sự quan tâm ñến khách hàng  

DC5 NV luôn lịch sự thông báo nợ ñến hạn 

GIACN3 Tài sản ñảm bảo ñược ñịnh giá hợp lý 
TC6 Phiếu tính lãi rõ ràng 

Thành phần 2: 
Khả năng ñáp ứng 
sau khi giải ngân 

(DU_SGNGAN) 
NLPV6 

Nhân viên chủ ñộng thông báo với KH 
khi ngân hàng có thay ñổi lãi suất cho vay 

TC5 Hồ sơ vay ñược bảo mật 

DU4 
Ngân hàng luôn sẵn sàng ñáp ứng các 
yêu cầu của khách hàng 

DU3 
Nhân viên luôn tận tình hướng dẫn 
khách hàng hoàn thành bộ hồ sơ vay vốn 

Thành phần 3: 
Độ tin cậy về quá 
trình cung ứng 

dịch vụ 
(TC_CUDVU) 

TC7 
Nhân viên không (rất ít) sai sót trong 
quá trình thực hiện 
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DU8 
Ngân hàng có thời gian làm việc thuận 
tiện cho khách hàng ñến giao dịch 

HH1 Trang thiết bị của ngân hàng hiện ñại 

Thành phần 4: 
Sự thuận tiện và 

phương tiện 
hữu hình 

(THTIEN_HHINH) DU9 
Mạng lưới của ngân hàng thuận lợi cho 
khách hàng ñến giao dịch 

GIACN2 Phí dịch vụ cho vay của ngân hàng hợp lý 

GIACN1 Lãi suất cho vay của ngân hàng hấp dẫn 
Thành phần 5: 
Giá cả cảm nhận 

(GIACACN) DU6 Thời hạn cho vay linh hoạt 

TC4 
Ngân hàng thực hiện giải ngân ñúng 
theo lịch trình cam kết 

TC1 
Ngân hàng cung cấp dịch vụ cho vay 
tiêu dùng như ñã cam kết theo hợp ñồng 

Thành phần 6: 
Độ tin cậy về lời hứa 

với khách hàng 
(TC_HUAKH) 

TC8 Nhân viên tín dụng trung thực 

4.1.3.4. Xác ñịnh nhân số (factor score) 

 - Nhân số của nhân tố thứ 1 bằng: 

NLPV_THCAM  = 0,226NLPV4 + 0,223NLPV3 + 0,172NLPV5 + 

0,172NLPV2 + 0,125DC3 + 0,154NLPV1 + 0,095DC2 + 0,112DC4 

+ 0,066DU5 + 0,056DU7 + 0,077TC3 + 0,051DC1  

 Kết quả tính cho thấy, yếu tố "Nhân viên có ñủ kiến thức 

chuyên môn ñể tư vấn hoặc trả lời thắc mắc của khách hàng" 

(NLPV4) có tác ñộng mạnh nhất ñến nhân tố "Năng lực phục vụ và 

sự thấu cảm" (NLPV_THCAM). Tiếp theo lần lượt là các yếu tố 

NLPV3, NLPV5, NLPV2, NLPV1, DC3, DC4, DC2, TC3, DU5, 

DU7 và cuối cùng là DC1. 

 -  Tương tự xác ñịnh nhân số của 5 nhân tố còn lại.    

4.1.4. Kết quả của mô hình hồi quy 

4.1.4.1. Kiểm ñịnh ñộ phù hợp của mô hình   

 - Kiểm ñịnh F: Trị thống kê F ñược tính từ giá trị R2
 

khác 0, giá trị sig 

rất nhỏ, do vậy mô hình sử dụng là phù hợp và các biến ñều ñạt ñược 

tiêu chuẩn chấp nhận (tolerance > 0,0001).  
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 - Chuẩn ñoán hiện tượng ña cộng tuyến: Hệ số VIF<2 (1,215-

1,564) thể hiện tính ña cộng tuyến của các biến ñộc lập là không 

ñáng kể và các biến trong mô hình ñược chấp nhận.  

 - Kiểm ñịnh Durbin watson: giá trị d ñạt ñược là 1,860 (gần bằng 

2) và chấp nhận giả thuyết không có sự tương quan chuỗi bậc nhất 

trong mô hình.  

 Như vậy, mô hình hồi quy bội thỏa các ñiều kiện ñánh giá và 

kiểm ñịnh ñộ phù hợp cho việc rút ra các kết quả nghiên cứu. 

4.1.4.2. Giải thích phương trình hồi quy  
CLDV_CVTD = 3,902 + 0,221NLPV_THCAM + 0,065 

DU_SGNGAN + 0,030TC_CUDVU + 0,099THTIEN_HHINH  
0,126GIACACN + 0,106TC_HUAKH 

4.1.5. Kết quả ño lường CLDV cho vay tiêu dùng tại VCB ĐN 

4.1.5.1. Năng lực phục vụ và sự thấu cảm   

 Nhìn chung khách hàng ñánh giá khá cao nhân tố "năng lực phục 

vụ và sự thấu cảm", ñiểm trung bình là 3,486 (với 3 là trung bình và 

4 là hài lòng). Các ñánh giá của khách hàng về nhân tố này ít khác 

biệt (ñộ lệch chuẩn 0,525, khá nhỏ).  

4.1.5.2. Khả năng ñáp ứng sau khi giải ngân 

 Khách hàng chưa ñánh giá cao nhân tố "khả năng ñáp ứng sau khi 

giải ngân", ñiểm trung bình ñạt 3,059. Các ñánh giá của khách hàng 

về nhân tố này ít có sự chênh lệch (ñộ lệch chuẩn 0,195, khá nhỏ).  

4.1.5.3. Độ tin cậy về quá trình cung ứng dịch vụ 

 Khách hàng ñánh giá cao nhóm nhân tố "ñộ tin cậy về quá trình 

cung ứng dịch vụ", ñiểm trung bình là 3,960. Các ñánh giá của khách 

hàng về nhân tố này tương ñối tương ñồng (ñộ lệch chuẩn 0,1, khá nhỏ).   

4.1.5.4. Sự thuận tiện và phương tiện hữu hình  

 Khách hàng ñánh giá khá cao nhóm nhân tố "sự thuận tiện và phương  
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tiện hữu hình", ñiểm trung bình là 3,704. Các ñánh giá của khách hàng 

về nhân tố này gần giống nhau (ñộ lệch chuẩn 0,123, khá nhỏ). 

4.1.5.5. Giá cả cảm nhận 

 Nhìn chung, khách hàng cũng ñánh giá khá cao nhóm nhân tố "giá cả 

cảm nhận", ñiểm trung bình ñạt 3,823. Đánh giá của khách hàng về các 

yếu tố này khá ñồng ñều (ñộ lệch chuẩn 0,189, khá nhỏ).  

4.1.5.6. Độ tin cậy về lời hứa với khách hàng   

 Đây là nhân tố ñược khách hàng ñánh giá cao nhất trong số 6 

nhân tố cấu thành chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại VCB ĐN, 

ñiểm trung bình ñạt 4,305 (lớn hơn 4, với 4 là hài lòng). Khách hàng 

hài lòng về cả 3 yếu tố cấu thành nhân tố này. Mặt khác, các ñánh giá 

của khách hàng về nhân tố này là khá ñồng nhất (ñộ lệch chuẩn 

0,071, nhỏ).   

4.2. ĐÁNH GIÁ CH ẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU 

DÙNG TẠI VCB ĐÀ NẴNG TỪ PHÍA NGÂN HÀNG   

4.2.1. Năng lực phục vụ và sự thấu cảm  

 - Kiến thức chuyên môn của nhân viên: nhìn chung cán bộ tín 

dụng của VCB ĐN nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tốt các 

yêu cầu của khách hàng, rất hiểu biết về sản phẩm, hầu hết các khách 

hàng vay tiêu dùng tại VCB ĐN hài lòng về yếu tố này.                                                                                                                                                                                    

 - Khả năng giải quyết các vướng mắc của khách hàng: Để giải 

quyết phàn nàn của khách hàng, một số cán bộ thì luôn giữ thái ñộ 

bình tĩnh, mềm mỏng sẵn sàng lắng nghe và tìm nguyên nhân, hướng 

giải quyết thắc mắc, khó chịu của khách hàng, hoặc tham vấn ý kiến 

lãnh ñạo ñể giải thích cho khách hàng, vì vậy khách hàng rất hài 

lòng. Một số cán bộ khác thì cho rằng do khách hàng ñã không ñọc 

kỹ hợp ñồng tín dụng hoặc không chủ ñộng liên hệ với ngân hàng, 

giải thích như vậy ñã làm phật lòng khách hàng. 
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 - Về thủ tục vay vốn: ñôi khi cán bộ tín dụng yêu cầu khách hàng 

cung cấp các hồ sơ, giấy tờ về nhân thân, về khả năng trả nợ một 

cách chung chung làm cho khách hàng rất lúng túng, ñôi khi phải 

cung cấp ñi cung cấp lại cùng loại giấy tờ nhiều lần. Điều này ñã làm 

cho khách hàng không hài lòng.   

 - Về thời gian xét duyệt hồ sơ, giải ngân: chỉ một số sản phẩm có 

thủ tục thẩm ñịnh ñơn giản thì Vietcombank mới cam kết về thời gian 

xét duyệt hồ sơ, giải ngân, còn ñối với các sản phẩm phức tạp hơn như 

cho vay mua ô tô, cho vay mua nhà dự án... Vietcombank chưa thể cam 

kết với khách hàng thời gian xét duyệt hồ sơ, giải ngân.  

  - Sự quan tâm, chăm sóc khách hàng của ngân hàng: Trong 

thời gian qua VCB ĐN chưa có chương trình thể hiện sự quan tâm 

ñến khách hàng tín dụng cá nhân hoặc chưa có chính sách ưu ñãi nào 

dành cho ñối tượng khách hàng này, chính vì vậy nhiều khách hàng 

chưa cảm thấy hài lòng về yếu tố này.                                                                                                                                                                                                                                                 

 - Khả năng thấu hiểu khách hàng của cán bộ tín dụng: Cán bộ 

tín dụng chưa có thói quen ghi nhớ, nhận biết và thấu hiểu các nhu 

cầu cụ thể của khách hàng. Chắc chắn khách hàng sẽ hài lòng hơn khi 

ñến ngân hàng, không cần nêu ra nhu cầu nhưng vẫn nhận ñược sự 

phục vụ chính xác với mong ñợi. 

 - Dịch vụ khách hàng 24*7 của ngân hàng: Thực tế, dịch vụ này 

ít ñược khách hàng biết ñến, ñặc biệt là khách hàng tín dụng cá nhân, 

ngoại trừ ñối tượng khách hàng là CBCNV, các ñối tượng khách 

hàng khác do ñiều kiện tiếp cận về công nghệ và thời gian nên chưa 

biết ñến hoặc chưa dùng ñến.   

4.2.2. Kh� n�ng ñáp �ng sau khi gi�i ngân 

 - Việc thông báo với khách hàng về những biến ñộng của lãi 

suất: VCB ĐN chưa có dịch vụ hỗ trợ khách hàng theo dõi biến ñộng 
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của lãi suất, có khá nhiều khách hàng không hài lòng về vấn ñề này, 

ñặc biệt là trong thời gian gần ñây, liên tục có sự biến ñộng lãi suất.   

 - Việc nhắc nợ ñến hạn: VCB ĐN chưa có các phương tiện nhắc 

nợ tự ñộng, tác giả ñã chú ý quan sát và ghi nhận nhiều lần nhân viên 

nhắc nợ ñến hạn trong lúc khách hàng bận rộn làm cho khách hàng 

bực mình, ñây là yếu tố nhận ñược khá nhiều lời phàn nàn từ phía 

khách hàng. 

  - Về chứng từ thu lãi: nhiều khách hàng ñã than phiền rằng 

"Phiếu tính lãi" không chi tiết, không thể hiện biến ñộng lãi suất và 

lịch sử trả nợ. 

 - Chính sách về tài sản ñảm bảo: Khách hàng ñã phàn nàn và cho 

rằng tài sản của họ bị ñịnh giá quá thấp. Khách hàng chưa hài lòng 

với giá do ngân hàng xác ñịnh. 

4.2.3. Độ tin cậy về quá trình cung ứng dịch vụ 

 - Việc bảo mật thông tin khách hàng vay: nhìn chung, cán bộ tín 

dụng của VCB ĐN ñều có ý thức chấp hành tốt các quy ñịnh về bảo 

mật thông tin khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm chứng các 

thông tin do khách hàng cung cấp ñã vô tình làm rò rỉ thông tin cá 

nhân của khách hàng vì vậy, một số khách hàng chưa thật sự hài lòng 

về yếu tố này.  

 - Tình trạng sai sót trong quá trình tác nghiệp: Thực tế quan sát 

cho thấy, ñôi khi sự bất cẩn do nhập dữ liệu vào hệ thống như hạch 

toán nhầm giữa tiền lãi và gốc, làm cho khoản vay bị quá hạn hoặc 

hạch toán nhầm tài khoản tiền vay...  

 - Sự sẵn lòng giúp ñỡ của cán bộ tín dụng: khách hàng chưa hài 

lòng họ mong muốn ngân hàng phục vụ tốt hơn nữa. 

4.2.4. Sự thuận tiện và phương tiện hữu hình 

 - Cơ sở vật chất và mạng lưới các ñiểm giao dịch:  
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 Việc bố trí phòng làm việc của một số ñiểm giao dịch là chưa hợp 

lý, chưa có không gian thật sự thoải mái ñể cán bộ tín dụng tiếp xúc 

với khách hàng hoặc trao ñổi thông tin riêng tư thuận tiện. 

 - Công nghệ thông tin: Mặc dù công nghệ ñược xác ñịnh là thế 

mạnh của Vietcombank, tuy nhiên xét về mặt ứng dụng thì VCB ĐN 

vẫn chưa có chương trình quản lý khách hàng cá nhân vay tiêu dùng 

hoàn chỉnh. 

4.2.5. Về giá cả  

 - Lãi suất: lãi suất cho vay của VCB ĐN là rất cạnh tranh, thấp 

hơn các ngân hàng khác từ 1% ñến 2%/năm. Tuy nhiên, lãi suất do 

VCB ĐN quy ñịnh ñược áp dụng cho tất cả các khách hàng vay tiêu 

dùng cùng loại sản phẩm và cùng kỳ hạn, như vậy theo tác giả thì 

VCB ĐN ñã không quan tâm ñến mức ñộ tín nhiệm của từng khách 

hàng vay. 

 - Phí tín dụng: phí phạt trả nợ trước hạn và phí ấn chỉ hồ sơ vay 

là 2 loại phí hợp lý, nhưng VCB ĐN hoàn toàn không thu 2 loại phí 

trên. Chính vì vậy, yếu tố này của ngân hàng rất ñược khách hàng hài 

lòng trong thời gian qua. 

4.2.6. Độ tin cậy về lời hứa với khách hàng 

 - Khả năng cung cấp dịch vụ ñúng cam kết, tốt ngay từ lần ñầu 

tiên: có một số trường hợp, cán bộ tín dụng ñã hứa với khách hàng là 

sẽ có kết quả phê duyệt sớm, hoặc số tiền cho vay cao, thời hạn cho 

vay dài,…trong khi kết quả phê duyệt sau cùng không ñúng như vậy, 

ñã làm khách hàng không hài lòng.  

 - Phẩm chất ñạo ñức của cán bộ tín dụng: Từ trước cho ñến nay, 

chưa có trường hợp khách hàng phàn nàn về phẩm chất ñạo ñức của 

cán bộ tín dụng, ñiều ñó chứng tỏ khách hàng rất hài lòng về yếu tố này. 

--------------------- 
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CHƯƠNG 5 

MỘT SỐ GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG  DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG T ẠI VCB ĐN 

 

5.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU 

DÙNG CỦA VCB ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 

5.1.1. Chủ trương phát tri ển cho vay tiêu dùng của Chính phủ 

 Kích cầu tiêu dùng là một trong những chủ trương lớn và có tính 

dài hạn của Đảng và Nhà nước.  

5.1.2. Mục tiêu chiến lược của Vietcombank giai ñoạn 2010-2015 

 Đứng trong Top 5 các ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2015.  

5.1.3. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng ñối với khách 

hàng cá nhân của Vietcombank giai ñoạn 2010-2015 

 Các chỉ tiêu chính: Tăng thêm 2,5 triệu khách hàng cá nhân vay 

tiêu dùng. Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân 20%/năm.    

5.1.4. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của VCB ĐN  

 Mức tăng trưởng chung hàng năm khoảng 30%, tỷ lệ dư nợ tối 

ña/huy ñộng vốn là 94%.  

5.2. MỘT SỐ GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VCB ĐN NHẰM 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG 

5.2.1. Các giải pháp gia tăng năng lực phục vụ và sự thấu cảm 

 - Rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ, ñơn giản hóa thủ tục trên cơ 

sở hoàn thiện quy trình tín dụng 

   - Xây dựng tính thân thiện của sản phẩm tín dụng tiêu dùng 

 - Tiếp tục xây dựng ñội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, trình 

 ñộ chuyên môn vững vàng, tác phong phục vụ chuyên nghiệp 

5.2.2. Các giải pháp ñảm bảo duy trì sự cạnh tranh về giá 
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 - Xây dựng chính sách lãi suất hiệu quả: Tham khảo thêm lãi suất 

của các ngân hàng khác trên cùng ñịa bàn ñể ra quyết dịnh ñối với 

chính sách lãi suất của mình.  

 - Xây dựng chính sách bảo ñảm tín dụng sát với thực tiễn 

5.2.3. Các giải pháp duy trì ñộ tin cậy về lời hứa với khách hàng   

 - Cán bộ tín dụng cần thận trọng khi hứa hẹn với khách hàng. 

 - Tiếp tục ñào tạo, giáo dục phẩm chất ñạo ñức cán bộ tín dụng và 

cán bộ quản lý.  

5.2.4. Các giải pháp gia tăng sự thuận tiện và hoàn thiện các yếu 

tố hữu hình 

 - Xây dựng một hình ảnh VCB ĐN tốt ñẹp trong lòng khách hàng.

 - Xây dựng các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả của từng ñiểm giao dịch 

ñể kịp thời có sự ñiều chỉnh cho phù hợp. 

5.2.5. Các giải pháp gia tăng khả năng ñáp ứng sau khi giải ngân 
 - Khéo léo khi nhắc nợ  
 - Thông báo kịp thời với khách hàng khi có thay ñổi lãi suất 
 - Thiết kế phiếu tính lãi phù hợp với mong ñợi của khách hàng 
5.2.6. Các giải pháp duy trì ñộ tin cậy về quá trình cung ứng dịch vụ 
 - Quyết tâm không sai sót trong quá trình tác nghiệp 
 - Tận tình hơn khi hướng dẫn khách hàng hoàn thành hồ sơ vay vốn   
5.3. MỘT SỐ Ý KI ẾN ĐỀ XUẤT VÀ KI ẾN NGHỊ 
5.3.1. Kiến nghị với Hội sở chính  
 - Nên hướng dẫn hoặc cho phép VCB ĐN thuê ngoài một số công 
ñoạn như xử lý các giao dịch bảo ñảm, ñịnh giá bất ñộng sản 
 - Nghiên cứu ñiều chỉnh trọng số các chỉ tiêu khi phân phối quỹ 
lương kinh doanh của VCB ĐN 
5.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước:  

 Cần nâng cấp Trung tâm CIC thành một trung tâm ñộc lập, hoặc 

cho phép thành lập các Công ty thông tin tín dụng tư nhân chuyên 

cung cấp những thông tin cá nhân cho lĩnh vực tài chính - ngân hàng.  
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5.3.3. Kiến nghị với Chính phủ, Bộ tài chính, UBND TP Đà Nẵng  

 Cải tiến cách ñịnh giá tài sản ñảm bảo phản ánh ñược giá cả thị 

trường, làm căn cứ cho việc ñịnh giá TSĐB của ngân hàng. Cải tiến 

công tác toà án, thi hành án. Cần có biện pháp quyết liệt hơn ñể kiểm 

soát lạm phát, ổn ñịnh giá cả nhằm ñảm bảo mức sống của người dân  

5.4. ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU  

 Xây dựng ñược mô hình ño lường chất lượng dịch vụ cho vay tiêu 

dùng tại VCB Đà Nẵng.  

 Đề xuất một số gợi ý về giải pháp, kiến nghị giúp các nhà quản trị 

VCB ĐN có thể phân phối nguồn lực hiệu quả theo một thứ tự ưu tiên 

rõ ràng và chính xác nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cho 

vay tiêu dùng trong thời gian tới. 

 Tác giả có bài viết "Đo lường chất lượng dịch vụ cho vay tiêu 

dùng của NHTM - Vận dụng thực tiễn tại VCB Đà Nẵng" gởi Tạp chí 

Phát triển Kinh tế. Tạp chí ñã phản biện và nhận ñăng ở số thích hợp. 
5.5. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN 
CỨU TRONG TƯƠNG LAI  

 Chưa nghiên cứu sự khác biệt về ñánh giá chất lượng dịch vụ cho 

vay tiêu dùng theo giới tính, ñộ tuổi, trình ñộ học vấn, thu nhập.     

 

KẾT LUẬN 

 Chất lượng dịch vụ là yếu tố then chốt quyết ñịnh ñến sự hài lòng 

của khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ là mục tiêu hàng ñầu 

mà các ngân hàng hiện nay ñang theo ñuổi ñể tồn tại và phát triển 

trong môi trường kinh doanh có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 

Đặc biệt là khi các tập ñoàn, các ngân hàng lớn của nước ngoài ñầu tư 

vào thị trường Việt Nam.   

 Mục tiêu chính của nghiên cứu là xây dựng mô hình ño lường 

chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại VCB ĐN. Từ ñó, giúp VCB 
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ĐN nhận thức ñược cấu trúc của chất lượng dịch vụ cho vay tiêu 

dùng làm cơ sở ñể ño lường, phân tích và hoạch ñịnh chiến lược cạnh 

tranh dựa trên chất lượng dịch vụ. 

 Nghiên cứu ñã tổng hợp một số nghiên cứu của các tác giả trong 

và ngoài nước, kết hợp với việc trao ñổi với các chuyên gia trong lĩnh 

vực ngân hàng, kiểm ñịnh thang ño ñể hình thành mô hình ño lường 

chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại VCB ĐN, mô hình bao gồm 

29 yếu tố thuộc 6 thành phần: năng lực phục vụ và sự thấu cảm (12 

yếu tố); khả năng ñáp ứng sau khi giải ngân (4 yếu tố); ñộ tin cậy về 

quá trình cung ứng dịch vụ (4 yếu tố); sự thuận tiện và phương tiện 

hữu hình (3 yếu tố); giá cả cảm nhận (3 yếu tố) và ñộ tin cậy về lời 

hứa với khách hàng (3 yếu tố).  

 Kết quả khảo sát ý kiến khách hàng theo mô hình mới ñược xây 

dựng, cộng với cái nhìn trực quan từ thực tế và các tài liệu ngân hàng 

cung cấp, tiếng nói của các cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên trong 

ngân hàng là nguồn dữ liệu quan trọng ñể tác giả ñưa ra một số gợi ý 

về giải pháp giúp các nhà quản trị VCB ĐN có thể phân phối nguồn 

lực hiệu quả theo một thứ tự ưu tiên rõ ràng và chính xác nhằm nâng 

cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng trong thời gian tới. 

Trong ñó, theo tác giả, việc xây dựng tính thân thiện của sản phẩm 

tín dụng tiêu dùng cần ñược chú trọng nhất. 

 Do thời gian và khả năng nghiên cứu hạn chế, luận văn không tránh 

khỏi những khiếm khuyết nhất ñịnh. Vì vậy, tác giả rất mong nhận 

ñược sự ñóng góp của các nhà khoa học, các ñồng nghiệp và tất cả 

những ai quan tâm ñến vấn ñề này ñể tác giả tiếp tục tu chỉnh và hoàn 

thiện. Trong quá trình nghiên cứu luận văn, tác giả xin chân thành cảm 

ơn sự giúp ñỡ và hướng dẫn rất tận tình của Tiến sĩ Võ Thị Thúy Anh, 

cảm ơn các thầy cô trường ĐHKT, các thầy cô trường ĐHĐN và bạn 

bè ñồng nghiệp ñã giúp ñỡ tác giả hoàn thành luận văn này. 


