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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài: 
Ở các ngân hàng hiện nay, thu nhập từ tín dụng vẫn chiếm một 

tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập. Loại khách hàng cá nhân ñang ñược 

chú trọng ñể phát triển. Tuy rằng quy mô các khoản vay không lớn, 

chi phí cao… nhưng việc phát triển loại hình tín dụng dành cho 

khách hàng cá nhân giúp ngân hàng mở rộng quy mô tín dụng, giảm 

thiểu rủi ro nhờ ña dạng hóa, bán ñược các sản phẩm khác… 

Vì vậy, muốn mở rộng các khoản vay trên, ngân hàng cần chú 

trọng vào chất lượng dịch vụ của mình. Đề tài “Đo lường chất 

lượng dịch vụ tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Công 
thương - chi nhánh Hội An” không ngoài mục ñích ño lường chất 

lượng dịch vụ tại ñây từ ñó ñưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân. Tôi hy vọng 

sẽ nhận ñược nhiều ý kiến ñóng góp ñể vấn ñề nghiên cứu ñược hoàn 

thiện hơn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
Căn cứ vào tình hình hoạt ñộng và chiến lược phát triển của 

NHCT - chi nhánh Hội An, ñề tài nghiên cứu ñược thực hiện với các 

mục tiêu sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và chất 

lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân; Vận dụng các mô 

hình ño lường chất lượng dịch vụ trong ño lường chất lượng dịch vụ tín 

dụng ñối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng; Đề ra một số kiến nghị 

ñối với NHC - chi nhánh Hội An nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín 

dụng ñối với khách hàng cá nhân 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với 

nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng Ngân hàng Công thương - 

chi nhánh Hội An. 
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Phạm vi nghiên cứu: những khách hàng cá nhân có quan hệ tín 

dụng với NHCT - chi nhánh Hội An trong giai ñoạn hiện nay 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu ñược thực hiện qua 2 giai ñoạn: nghiên cứu sơ bộ 

và nghiên cứu chính thức 

Xử lý số liệu nghiên cứu: sử dụng phần mềm SPSS 16.0  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 
Đề tài nghiên cứu xác ñịnh các yếu tố tác ñộng ñến chất lượng 

dịch vụ tín dụng rất quan trọng, nó giúp các nhà quản lý của ngân 

hàng có cái nhìn toàn diện hơn về chất lượng dịch vụ tín dụng ñối 

với khách hàng cá nhân. Từ ñó, ngân hàng sẽ có những cải thiện 

thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của ngân hàng và giúp 

cho khách hàng luôn cảm thấy hài lòng mỗi khi tìm ñến ngân hàng. 

6. Cấu trúc của luận văn 
Luận văn ñược chia thành 4 chương với nội dung cụ thể như 

sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tín dụng ngân 

hàng ñối với khách hàng cá nhân và các mô hình ño lường chất 

lượng dịch vụ 

Chương 2: Vận dụng mô hình SERVPERF trong ño lường 

chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân 

Chương 3: Khảo sát chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách 

hàng cá nhân tại NHCT - chi nhánh Hội An 

Chương 4: Một số gợi ý về giải pháp nâng cao chất lượng dịch 

vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân tại NHCT - chi nhánh Hội 

An 
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CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

VÀ CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

 

1.1.Dịch vụ 

1.1.1. Khái niệm dịch vụ 

Dịch vụ là những hành vi, quá trình và cách thức thực hiện 

một công việc nào ñó nhằm tạo ra giá trị sử dụng cho khách hàng 

làm thỏa mãn nhu cầu và mong ñợi của khách hàng (theo Valarie A 

Zeithaml và Mary J Bitner (2000)) 

1.1.2. Đặc tính dịch vụ 

-  Tính vô hình (intangible) 

Dịch vụ không có hình dáng cụ thể, không thể sờ mó, cân 

ñong, ño ñếm một cách cụ thể như các sản phẩm vật chất hữu hình.  

-  Tính không ñồng nhất (heterogeneous) 

Việc thực hiện dịch vụ thường khác nhau tùy thuộc vào cách 

thức phục vụ, nhà cung cấp dịch vụ, người phục vụ, thời gian thực 

hiện, lĩnh vực phục vụ, ñối tượng phục vụ và ñịa ñiểm phục vụ.  

- Tính không thể tách rời (inseparable) 

Tính không thể tách rời của dịch vụ thể hiện ở việc khó phân 

chia dịch vụ thành hai giai ñoạn rạch ròi là sản xuất và sử dụng.  

- Tính không thể cất trữ (unstored) 

Dịch vụ không thể cất trữ, lưu kho rồi ñem bán như hàng hóa 

khác nên nó ñược tạo thành và kết thúc ngay sau ñó. 

1.2. Dịch vụ tín dụng ngân hàng ñối với khách hàng cá nhân 

1.2.1. Dịch vụ ngân hàng 

Dịch vụ ngân hàng ñược hiểu là các dịch vụ tài chính mà ngân 

hàng cung cấp cho khách hàng nhằm ñáp ứng nhu cầu kinh doanh, 

sinh lời, sinh hoạt cuộc sống, cất trữ tài sản...  
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1.2.2. Dịch vụ tín dụng của ngân hàng 

Dịch vụ tín dụng chính là hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng.  

1.2.3. Dịch vụ tín dụng ngân hàng ñối với khách hàng cá nhân 

1.2.3.1. Các loại hình dịch vụ tín dụng ngân hàng ñối với khách 

hàng cá nhân 

1.2.3.2. Đặc ñiểm dịch vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân 

1.3. Chất lượng dịch vụ 

1.3.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ 

Chất lượng dịch vụ ñồng nghĩa với việc ñáp ứng mong ñợi, 

thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 

1.3.2. Nội dung của chất lượng dịch vụ 

-  Tính vượt trội 

Đối với khách hàng, dịch vụ có chất lượng là dịch vụ thể hiện 

ñược tính vượt trội “ưu việt” của mình so với những sản phẩm khác.  

- Tính ñặc trưng của sản phẩm 

Tổng thể những mặt cốt lõi nhất và tinh túy nhất kết tinh trong 

sản phẩm dịch vụ tạo nên tính ñặc trưng của sản phẩm dịch vụ.  

- Tính cung ứng 

Chất lượng dịch vụ gắn liền với quá trình thực hiện, chuyển 

giao dịch vụ ñến khách hàng.  

- Tính thỏa mãn nhu cầu 

Chất lượng dịch vụ nhất thiết phải thỏa mãn nhu cầu khách hàng 

và lấy yêu cầu của họ làm căn cứ ñể cải thiện chất lượng dịch vụ.  

- Tính tạo ra giá trị 

Rõ ràng, chất lượng dịch vụ gắn liền với các giá trị ñược tạo ra 

nhằm phục vụ khách hàng.  

1.3.3. Các chỉ tiêu ño lường chất lượng dịch vụ 

1.4. Chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách hàng cá 

nhân của NHTM 



7 
 

 
 

1.4.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách 

hàng cá nhân của NHTM 

Chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân là 

việc ngân hàng ñáp ứng mong ñợi của khách hàng cá nhân, thỏa mãn 

nhu cầu của khách hàng cá nhân trong dịch vụ tín dụng .  

1.4.2. Nội dung của chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với 

khách hàng cá nhân tại NHTM 

-  Tính vượt trội 

-  Tính ñặc trưng của sản phẩm 

-  Tính cung ứng 

-  Tính thỏa mãn nhu cầu 

-  Tính tạo ra giá trị 

1.5. Mô hình ño lường chất lượng dịch vụ 

1.5.1.  Mô hình FSQ and TSQ (Gronroos,1984) 

1.5.1.1. Chất lượng kỹ thuật 

1.5.1.2. Chất lượng chức năng 

1.5.1.3. Hình ảnh doanh nghiệp 

1.5.2. Mô hình SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml and 

Berry 1988) 

1.5.2.1. Trình tự hình thành mô hình SERVQUAL: 

1.5.2.2. Khái quát về năm nhân tố của thang ño SEVQUAL 

a. Sự tin cậy 
Sự tin cậy nói lên khả năng cung ứng dịch vụ chính xác, ñúng 

giờ và uy tín.  

b.Sự sẵn sàng ñáp ứng 
Đây là tiêu chí ño lường khả năng giải quyết vấn ñề nhanh 

chóng, xử lý hiệu quả các khiếu nại, sẵn sàng giúp ñỡ khách hàng và ñáp 

ứng các yêu cầu của khách hàng.  

c. Sự hữu hình 
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Sự hữu hình chính là hình ảnh bên ngoài của các cơ sở vật 

chất, thiết bị, phong thái của ñội ngũ nhân viên, tài liệu, sách hướng 

dẫn, hệ thống thông tin liên lạc của nhà cung cấp dịch vụ.  

d. Sự ñảm bảo 
Đây là yếu tố tạo nên sự tín nhiệm cho khách hàng ñược cảm 

nhận thông qua sự phục vụ chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn 

giỏi, phong thái lịch thiệp và khả năng giao tiếp tốt 

e. Sự cảm thông 
Sự cảm thông chính là sự quan tâm, chăm sóc ân cần, dành cho 

khách hàng sự ñối xử chu ñáo tốt nhất, giúp cho khách hàng cảm thấy 

mình là “thượng khách” và ñược ñón tiếp nồng hậu mọi lúc mọi nơi.  

1.5.2.3. Các loại khoảng cách tồn tại trong thang ño 

SEVRQUAL 

1.5.3.  Mô hình SERVPERF (Cronin and Taylor, 1992) 

Mô hình SERVPERF ñược phát triển dựa trên nền tảng của 

mô hình SERVQUAL nhưng ño lường chất lượng dịch vụ trên cơ sở 

ñánh giá chất lượng dịch vụ thực hiện ñược chứ không phải là 

khoảng cách giữa chất lượng kỳ vọng và chất lượng cảm nhận.  

1.6. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng 

của khách hàng 
Muốn nâng cao sự hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ 

phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Nói cách khác, chất lượng dịch vụ 

và sự hài lòng của khách hàng có quan hệ tương hỗ chặt chẽ với 

nhau, trong ñó chất lượng dịch vụ là cái ñược tạo ra trước và sau ñó 

quyết ñịnh ñến sự hài lòng của khách hàng  

 

 

 

 



9 
 

 
 

CHƯƠNG 2 

VẬN DỤNG MÔ HÌNH SERVPERF TRONG 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG  

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

2.1. Quy trình thực hiện ño lường chất lượng dịch vụ tín 

dụng ñối với khách hàng cá nhân bằng mô hình SERVPERF 

2.2. Xác ñịnh các nhân tố của mô hình 

Bảng 2.1: Điều chỉnh các nhân tố và tiêu chí trong mô hình 
Nhân tố Tiêu chí cũ Tiêu chí mới 

Sự tin cậy Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp 
dịch vụ ñúng thời gian họ ñã hứa 
(*) 
Nhà cung cấp dịch vụ chú trọng 
vào việc không tạo ra lỗi trong cả 
quá trình làm việc (*) 
Khi nhà cung cấp dịch vụ hứa làm 
ñiều gì ñó vào thời gian nào ñó thì 
họ sẽ làm (*) 
Khi khách hàng gặp trở ngại, nhà 
cung cấp dịch vụ chứng tỏ mối 
quan tâm thực sự muốn giải quyết 
trở ngại ñó. 
Nhà cung cấp dịch vụ thực hiện 
dịch vụ ñúng ngay lần ñầu tiên 

Ngân hàng giải ngân 
ñúng tiến ñộ 
 
Ngân hàng thực hiện quá 
trình cho vay chính xác 
 
Ngân hàng luôn bảo mật 
thông tin của khách hàng 
 

Sự sẵn 
sàng ñáp 
ứng 

Nhân viên cho khách hàng biết 
khi nào thực hiện dịch vụ (*) 
Nhân viên nhanh chóng thực hiện 
dịch vụ cho khách hàng (*) 
Nhân viên luôn sẵn sàng giúp ñỡ 
khách hàng (*) 

NH xét duyệt hồ sơ vay 
vốn ñúng thời hạn 
CBTD giúp ñỡ KH hoàn 
thiện hồ sơ 
NH giải quyết khiếu nại 
nhanh chóng 
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Nhân viên không bao giờ quá bận 
rộn ñến nỗi không ñáp ứng yêu 
cầu của khách hàng (*) 

Các loại hình cho vay ña 
dạng 
NH ñối xử công bằng 
với tất cả các khách hàng 
Thủ tục cho vay gọn 
gàng 
NH luôn tiên phong cung 
cấp các loại hình cho vay 
mới 

Sự hữu 
hình 

Nhà cung cấp dịch vụ có trang 
thiết bị rất hiện ñại (*) 
Các cơ sở vật chất của nhà cung 
cấp dịch vụ trông rất bắt mắt  (*) 
Nhân viên ăn mặc rất tươm tất  (*) 
Các tài liệu trực quan về dịch vụ 
hấp dẫn 

Ngân hàng có cơ sở vật 
chất ñầy ñủ. 
Ngân hàng có trang thiết 
bị và máy móc hiện ñại. 
 
CBTD có  trang phục 
ñẹp 
 
Chỗ ñể xe thuận tiện 

Sự ñảm 
bảo 

Cách cư xử của nhân viên gây 
niềm tin cho khách hàng (*) 
Khách hàng cảm thấy an tòan 
trong khi giao dịch với nhà cung 
cấp dịch vụ (*) 
Nhân viên luôn niềm nở với khách 
hàng. 
Nhân viên có ñủ hiểu biết ñể trả 
lời các câu hỏi của khách hàng (*) 

Các tài sản cầm cố ñược 
NH cất giữ cẩn thận 
Các loại giấy tờ trong hồ 
sơ vay vốn rõ ràng 
CBTD trả lời chính xác 
các thắc mắc của KH 
CBTD luôn cung cấp 
thông tin cần thiết về lãi 
suất, ñiều kiện vay... 
CBTD có trình ñộ chuyên 
môn giỏi 
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Sự cảm 
thông 

Nhà cung cấp dịch vụ luôn ñặc 
biệt chú ý ñến khách hàng (*) 
 
Nhà cung cấp dịch vụ có nhân 
viên biết quan tâm ñến khách 
hàng (*) 
Nhà cung cấp dịch vụ lấy lợi ích 
của khách hàng là ñiều tâm 
niệm(*) 
Nhân viên hiểu rõ những nhu cầu 
của khách hàng (*) 
             Thời gian hoạt ñộng thuận tiện 
(*) 

Khách hàng không phải 
xếp hàng lâu ñể ñược 
phục vụ. 
CBTD thường xuyên liên lạc 
với KH 
CBTD luôn ñối xử ân 
cần với khách hàng. 
NH có ñịa ñiểm giao 
dịch thuận tiện cho 
khách hàng. 
CBTD luôn lắng nghe ý 
kiến của khách hàng 
Thời gian hoạt ñộng 
thuận tiện 

Tính cạnh 
tranh về 

giá 

 Lãi suất cạnh tranh 
Các loại phí kèm theo 
phù hợp 

(*): các tiêu chí cũ ñược giữ lại và thay ñổi phù hợp 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Thiết kế bảng câu hỏi 

Bảng câu hỏi ñược thiết kế bao gồm 3 nhóm câu hỏi chính 

chứa 34 câu hỏi. 

- Nhóm câu hỏi về ñặc ñiểm nhân khẩu học của khách hàng:  

- Nhóm câu hỏi ñánh giá của khách hàng về chất lượng dịch 

vụ tín dụng ñược thiết kế theo mẫu thang ñiểm Likert 

- Nhóm câu hỏi khác có liên quan ñến quan hệ của khách 

hàng với những ngân hàng khác và ý kiến ñóng góp của khách hàng 

trong việc hoàn thiện chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng. 

2.3.2. Phát phiếu ñiều tra 
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Theo Bollen, 1989 thì kích thước mẫu tối thiểu là 5 mẫu cho 1 

tham số cần ước lượng. Với bảng câu hỏi sử dụng trong nghiên cứu 

này bao gồm 28 câu liên quan ñến ñánh giá chất lượng dịch vụ thì 

kích thước mẫu dự kiến là n= 28*5=140. 

180 bảng câu hỏi ñược phát theo phương pháp ngẫu nhiên cho 

những khách hàng cá nhân ñã từng sử dụng dịch vụ tín dụng tại ngân 

hàng. Đã có 157 bảng câu hỏi ñược thu nhận với tỷ lệ phản hồi là 

87,2%, trong ñó có 14 phiếu bị loại do không hợp lệ. Do ñó, số 

lượng mẫu còn lại ñể ñưa vào phân tích là 142 mẫu. 

2.3.3. Mã hóa dữ liệu 

Đặt tên biến: Các biến ñược ñặt lại tên nhằm dễ dàng trong 

việc xử lý dữ liệu. Các tên biến mới ñược trình bày trong phần phụ 

lục 2 

Đối với 28 câu hỏi liên quan ñến ñánh giá chất lượng dịch vụ, 

tôi thiết kế các câu hỏi theo dạng thang ñiểm Likert. Vì vậy tôi ñánh 

số từ 1 ñến 5 cho các mức ñộ từ “hoàn toàn không ñồng ý” ñến 

“hoàn toàn  ñồng ý”. (Xem phụ lục 3) 

Đối với 8 câu hỏi liên quan ñến thông tin khách hàng, thông 

tin khoản vay cũng như ñánh giá chung, tôi thiết kế theo dạng thang 

ño biểu danh. (Xem phụ lục 4) 

2.3.4. Đo lường chất lượng dịch vụ bằng mô hình 

- Kiểm ñịnh thang ño bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha. 

- Phân tích nhân tố khám phá EFA 

- Phân tích tương quan 

- Phân tích hồi quy 

+ Kiểm ñịnh ña cộng tuyến: 

+Kiểm ñịnh Durbin-Watson: 

- Phân tích phương sai một yếu tố 
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CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN 

DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T ẠI NGÂN 

HÀNG CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH H ỘI AN 

 

3.1. Tổng quan về NHCT – chi nhánh Hội An và tình hình 

cho vay ñối với khách hàng cá nhân 

3.1.1. Khái quát về NHCT - chi nhánh Hội An 

3.1.2. Khái quát hoạt ñộng kinh doanh của NHCT – chi 

nhánh Hội An 

3.1.3. Khái quát hoạt ñộng tín dụng của NHCT Hội An 

3.1.4. Các loại hình cho vay ñối với khách hàng cá nhân tại 

NHCT – chi nhánh Hội An 

3.1.4.1. Cho vay sản xuất kinh doanh 

- Ngành thương mại: có các loại hình như cho vay hỗ trợ vốn ñể 

mở các cửa hàng bán vải, quần áo, ñồ lưu niệm, hàng tạp hóa...; cho vay 

hỗ trợ vốn ñể mở rộng các cửa hàng bán vải, quần áo, ñồ lưu niệm, hàng 

tạp hóa... 

- Ngành dịch vụ: hầu hết là cho vay nhằm hỗ trợ vốn ñể mở các 

nhà hàng ăn uống với các loại thức ăn Âu, Á hay các món ñặc sản Hội 

An, các quán rượu, quán cà phê, các nhà trọ nhỏ, các phương tiện phục 

vụ du lịch... 

- Ngành nông nghiệp: mục ñích vay vốn nhằm mua phân, giống 

cho việc trồng trọt các loại cây lương thực như lúa, khoai, sắn... , cây 

hoa màu như rau lang, rau muống, cải, mồng tơi... hay các loại hoa cây 

cảnh; mua con giống như heo, bò, gà, vịt... cho các hộ gia ñình muốn 

phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; làm thủy lợi như làm mương dẫn 

nước, các trạm bơm nhỏ cung cấp nước cho cho cây lương thực, hoa 

màu hay các loại cây cảnh 
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- Ngành thủy sản: gồm các loại hình như cho vay phát triển 

nghề khai thác thủy sản (khai thác cá, mực, tôm...); cho vay phát 

triển nghề nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm, cá ở những ñầm nước lợ); 

cung cấp vốn ñể ñóng sửa tàu thuyền nhỏ 

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: bao gồm cho vay sản 

xuất các sản phẩm từ tre, gỗ như lồng ñèn, bàn ghế, tượng...; cho vay 

phát triển nghề làm gốm sứ như tò he, ñèn bằng ñất sét, tượng bằng 

ñất sét.... 

3.1.4.2. Cho vay tiêu dùng 

Các hình thức cho vay tiêu dùng mà ngân hàng ñang áp dụng 

bao gồm: cho vay xây dựng nhà ở, mua nhà chung cư, chuyển 

nhượng quyền sử dụng ñất, sửa chữa nhà ở; cho vay mua sắm thiết bị 

ñi lại như xe máy, ô tô...; cho vay mua sắm các vật dụng gia ñình ñắt 

tiền hay trang trí nội thất; cho vay du học, khám chữa bệnh, chứng 

mình tài chính, thẻ tín dụng quốc tế. 

3.1.5. Quy trình cho vay ñối với khách hàng cá nhân tại 

NHCT – chi nhánh Hội An 

3.1.6. Thực trạng tín dụng ñối với khách hàng cá nhân tại 

NHCT – chi nhánh Hội An 

3.1.6.1. Thực trạng tín dụng ñối với khách hàng cá nhân tại 

NHCT – chi nhánh Hội An phân theo mục ñích vay 

3.1.6.2.  Thực trạng tín dụng ñối với khách hàng cá nhân tại 

NHCT – chi nhánh Hội An phân theo thời hạn cho vay 

3.1.7. Đánh giá chung về các nhân tố ảnh hưởng ñến chất 

lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân tại Vietinbank 

Hội An 

- Sự tin cậy: 

+ Cán bộ tín dụng vẫn chưa chú ý lắm ñến việc bảo mật thông 

tin của khách hàng cá nhân.  
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+ Quá trình cho vay ñược ngân hàng thực hiện tương ñối chính 

xác nhưng không phải lúc nào cũng chính xác hoàn toàn từ khi bắt 

ñầu nhận hồ sơ khách hàng ñến khi thanh lý hợp ñồng vay.  

+ Việc giải ngân ñúng tiến ñộ ñược ngân hàng thực hiện khá 

nghiêm túc nếu khách hàng hoàn tất ñầy ñủ bộ hồ sơ và ñược sự chấp 

thuận giải ngân của ban giám ñốc.  

- Sự sẵn sàng ñáp ứng: 

+ Các loại hình cho vay tại ngân hàng hiện tại có nhiều loại 

tuy nhiên chỉ tập trung vào những lĩnh vực từ trước ñến nay ñang là 

thế mạnh của ngân hàng chẳng hạn như cho vay thương mại, dịch vụ. 

+ Cán bộ tín dụng luôn giúp ñỡ, hướng dẫn khách hàng hoàn 

thiện hồ sơ vì không phải khách hàng nào cũng ñủ trình ñộ ñể lập 

một bộ hồ sơ hoàn chỉnh.  

+ Thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn ñược ngân hàng thực hiện 

tương ñối ñúng thời hạn.  

+ Ngân hàng ñối xử với các khách hàng khá công bằng. Tuy 

nhiên vẫn còn vài ñiểm bất cập.  

+ Các khiếu nại, góp ý của khách hàng ñược ngân hàng tiếp 

nhận nhưng việc giải quyết các yêu cầu ñó không phải lúc nào cũng 

nhanh chóng cho khách hàng.  

+ Thủ tục cho vay tương ñối gọn gàng, phù hợp với mong 

muốn của khách hàng 

+ Các sản phẩm mới của NHCT Việt Nam ban hành rất ña dạng 

tuy nhiên tại chi nhánh, các sản phẩm vẫn chưa thật sự ñầy ñủ mà chủ 

yếu phát tiển các sản phẩm ñã có trước ñây như cho vay thương mại, 

dịch vụ. 

- Sự hữu hình: 

+ Ngân hàng có cơ sở vật chất khá ñầy ñủ  
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+ Trang thiết bị và máy móc tại ngân hàng ñã ñược nâng cấp 

trong những năm gần ñây. 

+ Cán bộ tín dụng vẫn chưa có trang phục thật sự gây chú ý 

cho khách hàng.  

+ Chỗ ñể xe khá thuận tiện cho khách hàng khi ñến giao dịch 

với ngân hàng vì nhà xe tương ñối rộng. 

- Sự cảm thông: 

+ Khách hàng hầu như không phải xếp hàng chờ lâu ñể ñược 

phục vụ tại ngân hàng 

+ Hiện tại ngân hàng chỉ có 2 ñiểm giao dịch phục vụ khách 

hàng. Vì vậy nhiều khách hàng phải ñi chặng ñường xa ñể ñến giao 

dịch tại ngân hàng. 

+ Cán bộ tín dụng luôn ñối xử ân cần với khách hàng. Đây 

luôn là tiêu chí ngân hàng ñặt lên hàng ñầu. 

+ Thời gian hoạt ñộng của ngân hàng hiện tại ñược chia làm 

hai buổi. Buổi sáng từ 7h ñến 11h. Buổi chiều từ 13h ñến 17h. Ngân 

hàng có tăng thêm buổi sáng thứ 7 ñể ñáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

khách hàng. 

+ Việc liên lạc với khách hàng chưa ñược thường xuyên theo 

quy ñịnh của ngân hàng vì cán bộ tín dụng vẫn còn tâm lý chủ quan, 

xem nhẹ việc theo dõi khách hàng, chủ quan với những tình huống 

bất ngờ.  

- Sự ñảm bảo: 

+ Các tài sản cầm cố ñược ngân hàng cất giữ cẩn thận, không 

bị hư hại 

+ Các loại giấy tờ trong hồ sơ vay vốn ñược thiết kế theo mẫu 

do Hội sở quy ñịnh nên ñảm bảo tính rõ ràng, ñúng quy ñịnh của 

pháp luật, bảo ñảm quyền lợi của các bên nếu có tranh chấp xảy ra. 
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+ Những thắc mắc của khách hàng về khoản vay ñược cán bộ 

tín dụng giải ñáp chính xác. Tuy nhiên một vài cán bộ tín dụng vẫn 

chưa biết cách giải thích cho khách hàng hiểu rõ ràng  

+ Thông tin về lãi suất, các ñiều kiện vay vốn... ñược cán bộ 

tín dụng cung cấp ñầy ñủ cho khách hàng  

+ Trình ñộ chuyên môn của cán bộ tín dụng ñược nâng cao. 

- Tính cạnh tranh về giá: 

+ Mức lãi suất tại ngân hàng ñược xem là mức lãi suất khá 

cạnh tranh so với những ngân hàng khác cùng ñịa bàn 

+ Các loại phí ñi kèm khoản vay hiện có tại ngân hàng là các 

loại phí cần thiết và cũng là những loại phí chung mà các ngân hàng 

trên ñịa bàn ñều có. 

3.2. Kết quả ño lường chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với 

khách hàng cá nhân tại NHCT - chi nhánh Hội An 

3.2.1. Đặc ñiểm nhân khẩu học của khách hàng trong mẫu 

ñiều tra 

3.2.2. Kết quả nghiên cứu: 
3.2.2.1. Kiểm ñịnh thang ño bằng hệ số tin cậy Cronbach 

Alpha 

Tiến hành kiểm ñịnh hệ số tin cậy của 27 biến quan sát. Kết 

quả thể hiện ở phụ lục 13 cho thấy hệ số Cronbach Alpha khá cao, hệ 

số tương quan biến – tổng (Corrected Item-Total Correlation) của 

các biến ñều ñạt (ñều lớn hơn hoặc bằng 0,3) ngoại trừ biến ssdu7  và 

shh1  khá nhỏ (0,216 và 0,253).  

Vì vậy 2 biến này bị loại trong phân tích Cronbach Alpha lần 

hai. Ở lần 2 này, ta thấy, ñối với 25 biến còn lại thì hệ số Cronbach 

Alpha ñạt 0,912 và hệ số tương quan biến – tổng của các biến ñều 

thỏa yêu cầu là lớn hơn 0,3. Điều này chứng tỏ thang ño lường tốt và 

mức ñộ tin cậy cao. (Xem phụ lục 14). 
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3.2.2.2.  Phân tích nhân tố khám phá 

Sau khi kiểm ñịnh thang ño bằng hệ số tin cậy Cronbach 

Alpha (ñã loại ñi 2 biến ssdu7 và shh1), thang ño chất lượng dịch vụ 

sẽ ñược ñánh giá bằng 25  biến quan sát. Và mức ñộ hội tụ của các 

biến quan sát thành phần tiếp tục ñược ñánh giá thông qua phương 

pháp phân tích nhân tố khám phá EFA. 

Ở lần thứ nhất, 4 biến bị loại vì không ñảm bảo ñộ tin cậy. Đó 

là các biến ct1, ct5, sdb1, sdb4. (Xem phụ lục 15). Vì vậy tôi phải 

phân tích nhân tố lần hai. Ở lần phân tích thứ 2 với 21 biến còn lại, 

tôi thấy rằng sau khi loại bỏ các biến không ñảm bảo ñộ tin cậy, 

thang ño còn lại 21 biến ñược trích thành 5 nhóm nhân tố với tổng 

phương sai trích ñược là 57,998%  ñạt yêu cầu vì lớn hơn 50%, hệ số 

KMO là 0,88 thỏa mãn yêu cầu lớn hơn hoặc bằng 0,5 và nhỏ hơn 

hoặc bằng 1. Kết quả này cũng cho thấy có một số thay ñổi về biến 

quan sát giữa các yếu tố ñánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng ban 

ñầu theo mô hình nghiên cứu lý thuyết. Nhân tố 1 là nhóm ñược hình 

thành từ 9 biến thuộc hai nhóm ban ñầu là “Sự tin cậy” và “Sự sẵn 

sàng ñáp ứng” (gồm các biến stc1, stc2, stc3, ssdu1, ssdu2, ssdu3, 

ssdu4, ssdu5, ssdu6). Và nhóm này ñược ñặt tên là “Sự sẵn sàng ñáp 

ứng” vì trong nhóm nhân tố mới này, số lượng tiêu chí nằm trong 

nhóm nhân tố “Sự sẵn sàng ñáp ứng” ban ñầu chiếm ưu thế hơn hẳn 

so với 3 tiêu chí của nhóm nhân tố “Sự tin cậy” ban ñầu. Nhân tố thứ 

2 là “Sự cảm thông” (gồm các biến ct2, ct3, ct4, ct6). Nhân tố thứ 3 

là “Sự ñảm bảo” (gồm các biến sdb2, sdb3, sdb5). Tiếp theo nhân tố 

thứ 4 (Sự hữu hình) gồm các biến shh2, shh3, shh4. Cuối cùng nhân 

tố thứ 5 là “Tính cạnh tranh về giá” (gồm các biến g1, g2). (Xem phụ 

lục 16) 

Sau ñó tôi lại tiến hành kiểm ñịnh lại 5 nhân tố này bằng hệ số 

Cronbach Alpha. Kết quả cho thấy cả 5 nhân tố ñều có hệ số 
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Cronbach Alpha bằng 0,898 (lớn hơn 0,6) và các biến quan sát ñều 

có tương quan biến tổng lớn hơn 0,3. (Xem phục lục 17). Thang ño 

ñã ñược kiểm ñịnh, ñạt yêu cầu về các thông số. Do ñó bảng EFA lần 

thứ hai là bảng cuối cùng vì không có sự loại bỏ các biến tiếp tục. 

3.2.2.3.  Điều chỉnh mô hình nghiên cứu 

Như vậy dựa vào kết quả phân tích EFA ở trên cho thấy thang 

ño chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân còn lại 21 

biến quan sát ño lường 5 nhân tố. 

Bảng 3.7: Thang ño chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách 

hàng cá nhân sau khi phân tích EFA 
STT Nhân tố Tiêu chí 

NH luôn bảo mật thông tin của khách hàng  
NH thực hiện quá trình vay chính xác 
NH giải ngân ñúng tiến ñộ 
Các loại hình cho vay ña dạng 
CBTD giúp ñỡ KH hoàn thiện hồ sơ 
NH xét duyệt hồ sơ vay vốn ñúng thời hạn 
NH ñối xử công bằng với tất cả các khách 
hàng 
NH giải quyết khiếu nại nhanh chóng 

1 Sự sẵn sàng 
ñáp ứng 

Thủ tục cho vay gọn gàng 
CBTD luôn ñối xử ân cần với KH 
Thời gian hoạt ñộng thuận tiện cho KH 
CBTD luôn lắng nghe ý kiến của khách 
hàng 

2 Sự cảm thông 

NH có ñịa ñiểm giao dịch thuận tiện 
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Các loại giấy tờ trong hồ sơ vay vốn rõ ràng 
CBTD trả lời chính xác các thắc mắc của KH 

3 Sự ñảm bảo 

CBTD có trình ñộ chuyên môn giỏi 
NH có trang thiết bị hiện ñại 
CBTD có trang phục ñẹp 

4 Sự hữu hình 

Chỗ ñể xe thuận tiện 
Lãi suất cạnh tranh 5 Tính cạnh 

tranh về giá Các loại phí liên quan khoản vay hợp lý 

3.2.2.4. Phân tích tương quan 

Tôi sử dụng hệ số tương quan tuyến tính r (Pearson 

Correlation Coefficient) ñể kiểm ñịnh sự tương quan giữa 5 nhân tố 

ñộc lập là 1 nhân tố phụ thuộc. 

Bảng 3.8: Hệ số tương quan tuyến tính giữa 6 nhân tố 

Nhân tố CLDV SSDU CT SDB SHH G 

CLDV 1 0,758 0,607 0,585 0,541 0,557 

SSDU 0,758 1 0,538 0,513 0,553 0,479 

CT 0,607 0,538 1 0,432 0,339 0,257 

SDB 0,585 0,513 0,432 1 0,398 0,313 

SHH 0,541 0,553 0,339 0,398 1 0,317 

G 0,557 0,479 0,257 0,313 0,317 1 

Qua bảng trên tôi thấy ñược mối tương quan giữa 5 nhân tố 

cấu thành thang ño chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách hàng 

cá nhân và chất lượng dịch vụ với nhau với nhau. Các giá trị Sig. ñều 

nhỏ (nhỏ hơn 0,01) do vậy chúng ñều có ý nghĩa về mặt thống kê. 

Đồng thời những mối liên hệ này là cùng chiều và có tương quan  

3.2.2.5. Phân tích hồi quy  

Từ bảng phân tích hồi quy ở phụ lục 19, tôi có mô hình hồi quy: 

CLDV = 0,077 + 0,357SSDU + 0,264CT + 0,185SDB + 

0,132SHH + 0,231G 
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Kết quả nhận ñược cho thấy mức ý nghĩa sig. rất nhỏ và hệ số 

xác ñịnh R2=0,714 (hay R2 = 0,704) chứng minh cho sự phù hợp của 

mô hình. Như vậy, theo phương trình trên, cả 5 nhân tố ñều ảnh hưởng 

quan trọng ñến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch 

vụ tín dụng tại NHCT – chi nhánh Hội An.  

Mô hình hồi quy này ñã ñược kiểm ñịnh ña cộng tuyến và tự 

tương quan (Xem phụ lục 20). Mô hình ñược chứng minh không mắc 

phải hai hiện tượng này. 

3.2.2.6. Kết quả ño lường chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với 

khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công thương- chi nhánh Hội An: 

Bảng 3.8 : Thống kê mô tả mô hình thực tiễn về chất lượng 

dịch vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Công 

thương - chi nhánh Hội An 
Chỉ tiêu Giá trị 

nhỏ nhất 
Giá trị lớn 

nhất 
Giá trị trung 

bình 
Độ lệch 
chuẩn 

Sự sẵn sàng ñáp ứng 1,89 4,56 3,4779 0,55993 
Sự cảm thông 2,50 5,00 3,8566 0,48069 
Sự ñảm bảo 2,33 4,67 3,4545 0,51358 
Sự hữu hình 1,67 4,33 3,0862 0,47259 
Tính cạnh tranh về giá 2,00 5,00 3,6294 0,53640 

Với mức quy ước trên, tôi thấy các nhóm nhân tố ño lường chất 

lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân của ngân hàng ñều 

ñược ñánh giá ở mức cao, trong ñó nhóm nhân tố “Cảm thông” ñược 

ñánh giá ở mức cao nhất với giá trị trung bình bằng 3,8566, tiếp ñến là 

nhóm nhân tố “Tính cạnh tranh về giá” với giá trị trung bình là 3,6294. 

Nhân tố “Sự sẵn sàng ñáp ứng” chỉ ñược khách hàng ñánh giá ở vị trí 

thứ 3 với giá trị trung bình là 3,4779. Cuối cùng là nhóm nhân tố “Sự 

ñảm bảo” (giá trị trung bình là 3,4545) và nhân tố “Sự hữu hình” (giá 

trị trung bình là 3,0862). Độ lệch chuẩn của các nhân tố ñều nhỏ hơn 
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1, ñiều này cho thấy sự ñồng ñều giữa các mẫu khá cao, ñánh giá của 

các khách hàng trong 143 mẫu ñiều tra có sự tương ñồng lớn.  

3.2.2.7. Phân tích phương sai một yếu tố (One-Way Anova) 

Qua phân tích phương sai một yếu tố của các yếu tố như ñộ 

tuổi, ñịa chỉ, nghề nghiệp, số tiền vay, mục ñích vay, thu nhập của 

khách hàng trong mẫu ñiều tra, tôi thấy không có sự khác biệt về 

ñánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng giữa các khách hàng khác nhau.  

3.4. Thảo luận kết quả 
Sau khi phân tích nhân tố từ nghiên cứu ñịnh lượng cho thấy 

chất lượng dịch vụ tín dụng gồm 6 nhân tố ban ñầu ñã tạo ra mô hình 

ño lường chất lượng dịch vụ tín dụng mới ñược xây dựng dựa trên 5 

nhân tố tác ñộng. Đó là “Sự sẵn sàng ñáp ứng”, “Sự cảm thông”, “Sự 

ñảm bảo”, “Sự hữu hình”, “Tính cạnh tranh về giá”. 

Kết quả phân tích hồi quy và tương quan tuyến tính ở trên thể 

hiện rõ cả 5 nhân tố ñều có ảnh hưởng tỷ lệ thuận với chất lượng dịch 

vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân có quan hệ với ngân hàng. 

Trong ñó nhân tố “Sự sẵn sàng ñáp ứng” có tác ñộng nhiều nhất ñến 

chất lượng dịch vụ (beta = 0,357), kế ñến là 2 nhân tố “Sự cảm 

thông” (beta = 0,264) và “Tính cạnh tranh” về giá (beta = 0,231). 

Nhân tố “Sự ñảm bảo” (beta= 0,185) và “Sự hữu hình” (beta =0,132) 

cũng tác ñộng không nhỏ ñến chất lượng dịch vụ tín dụng. 

Tuy nhiên, qua kết quả ño lường chất lượng dịch vụ thực tế, sự 

hài lòng của khách hàng về nhân tố “Sự sẵn sàng ñáp ứng” không 

cao, chỉ ở vị trí thứ 3 (mean=3,4779) sau nhân tố “Cảm thông” và 

“Tính cạnh tranh về giá”. Chính vì vậy, ngân hàng trong thời gian 

ñến cần tập trung các giải pháp vào việc cải tiến nhóm nhân tố này, 

bên cạnh ñó cũng cần phải duy trì ổn ñịnh chất lượng của các nhóm 

nhân tố còn lại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như sự hài 

lòng của khách hàng. 
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CHƯƠNG 4 

MỘT SỐ GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO  

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI  

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T ẠI NGÂN HÀNG  

CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH H ỘI AN 

4.1. Mục tiêu của Ngân hàng Công thương Việt Nam trong 

thời gian ñến: 

4.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của Ngân hàng Công thương, chi 

nhánh Hội An trong thời gian ñến: 

4.3. Định hướng hoạt ñộng tín dụng trong thời gian tới: 

4.4. Gợi ý giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại chi 

nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam 

4.4.1.Nhóm giải pháp liên quan ñến mức ñộ sẵn sàng ñáp ứng 

-  Cán bộ ngân hàng cần lắng nghe khiếu nại, góp ý ñó một 

cách chân thành và nhẫn nại.  

- Nhân viên phải có trách nhiệm ñối với những khiếu nại của 

khách hàng mà mình ñảm trách  

- Ngân hàng cần chú trọng phát triển rộng một số sản phẩm 

mới chẳng hạn như mở rộng sản phẩm cho vay ñiểm kinh doanh chợ; 

cho vay vốn phát triển làng nghề; cho vay du học nước ngoài hay du 

học tại chỗ và cho vay chứng minh tài chính 

- Thủ tục cho vay ñược trình bày trong phần kiến nghị ñối 

với Ngân hàng Công thương Việt Nam ở mục 4.6 dưới. 

- Cán bộ tín dụng phải nắm vững những quy ñịnh này ñể giải 

thích, hướng dẫn khách hàng cách bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.  

- Ngân hàng cần huấn luyện các cán bộ tín dụng làm việc 

chuyên nghiệp ở từng khâu của quá trình cho vay. Ngân hàng cần có 

sự kiểm tra thường xuyên và chặt chẽ ñối với từng cán bộ tín dụng.  
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- Cán bộ tín dụng cần tuân thủ nghiêm túc quy ñịnh về thời 

gian xét duyệt hồ sơ mà ngân hàng ñề ra.  

- Ngân hàng chú ý luôn giải ngân khoản vay ñúng tiến ñộ ñã 

cam kết với khách hàng.  

- Cán bộ tín dụng cần thực hiện nghiêm túc những quy ñịnh 

liên quan ñến việc bảo mật thông tin của khách hàng do NHCT Việt 

Nam quy ñịnh. 

- Nhân viên tín dụng cần chú ý ñến những biểu hiện của 

mình ñể tạo cho mọi khách hàng cảm giác khách hàng ñược ñối xử 

như nhau, không thiên lệch khi giao dịch với ngân hàng.  

4.4.2. Nhóm giải pháp liên quan ñến mức ñộ cảm thông: 

-  Thời gian làm việc buổi sáng nên ñến 12h và buổi chiều kết 

thúc lúc 18h. Ban quản lý cần bố trí làm việc lệch ca cho nhân viên.  

-  Cán bộ tín dụng cần nâng cao ý thức, tác phong, thái ñộ khi 

giao tiếp với khách hàng. Chi nhánh cần mở các lớp huấn luyện kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống... cho nhân viên tín dụng.  

-  Chi nhánh cần mở thêm 3 phòng giao dịch tại Điện Bàn, 

Cửa Đại và trung tâm Hội An 

-  Nhân viên tín dụng cần có thái ñộ cầu thị, biết cách lắng 

nghe ý kiến của khách hàng dù ý kiến ñó ñúng hay sai.  

4.4.3. Nhóm giải pháp liên quan ñến mức ñộ ñảm bảo: 

-  Chi nhánh cần mở các lớp tập huấn các kỹ năng mềm cho 

nhân viên của mình như các buổi học về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

truyền thông, cách xử lý các tình huống thường gặp trong ngân hàng....  

-  Ngân hàng cần khuyến khích, ñộng viên cán bộ tín dụng cần 

tự học tập, rèn luyện, nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài 

ra, chi nhánh ngân hàng cần thường xuyên kiểm tra kiến thức của nhân 

viên thông qua những cuộc thi tay nghề trong nội bộ chi nhánh; tổ chức 

những buổi tập huấn về sản phẩm mới, văn bản mới 
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4.4.4. Nhóm giải pháp liên quan ñến mức ñộ hữu hình: 

-  Chi nhánh cần chỉnh sửa lại trang phục theo hướng ñẹp, 

gọn gàng và thể hiện ñược phong cách chuyên nghiệp  

-  Chi nhánh nên bố trí thêm người ñứng ở nhà ñể xe  

4.4.5. Nhóm giải pháp liên quan ñến nâng cao tính cạnh 

tranh về giá: 

 -  Lãnh ñạo chi nhánh phải thường xuyên cập nhật tình hình 

hoạt ñộng nói chung và tình hình giá cả của các ngân hàng khác trên 

ñịa bàn và chủ trương ñiều hành lãi suất của NHCT Việt Nam nhằm 

ñưa ra lãi suất cho vay trên ñịa bàn thành phố phù hợp.  

-  Mức phí ñược NHCT Việt Nam quy ñịnh vì vậy giải pháp 

về phí sẽ ñược ñề cập ở mục 4.6 sau. 

4.5. Một số giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng dịch 

vụ tại NHCT – chi nhánh Hội An: 
-  Chi nhánh cần ñẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá hình 

ảnh của mình  

-  Giáo dục ý thức cho nhân viên ngân hàng nói chung và 

nhân viên tín dụng nói riêng ñể trở thành những người bán hàng giỏi.  

4.6. Kiến nghị ñối với NHCT Vi ệt Nam: 
-  Xem xét ñể chỉnh sửa các mẫu hợp ñồng này theo hướng 

gọn gàng, cô ñọng và dễ hiểu hơn. 

-  Mở thêm các lớp ñào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ cũng như 

những kỹ năng mềm cho các cán bộ lãnh ñạo và những nhân viên 

triển vọng của các chi nhánh học tập 

-  Cơ chế thoáng ñối với các chi nhánh trong việc tự ñưa ra 

mức lãi suất huy ñộng và cho vay phù hợp 

- Miễn giảm một số khoản phí 
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KẾT LUẬN 
Mục tiêu chính của ñề tài này là xây dựng một mô hình phù 

hợp trong việc ño lường chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với khách 
hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng Công thương Hội An. Từ kết 
quả nghiên cứu, tác giả ñề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm 
ñáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 

Đóng góp của ñề tài: 
Đề tài nghiên cứu ñã trình bày tổng quát về cơ sở lý thuyết của 

dịch vụ, chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ tín dụng ñối với 
khách hàng cá nhân. Ngoài ra tác giả căn cứ vào cơ sở lý thuyết của mô 
hình SERVQUAL và SERPERF về chất lượng dịch vụ ñể ñiều chỉnh và 
bổ sung mô hình cho phù hợp với việc ño lường chính xác chất lượng 
dịch vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng. 

Qua kết quả phân tích có ñược về các nhân tố tác ñộng ñến 
chất lượng dịch vụ tín dụng của khách hàng, tác giả ñề xuất một số 
giải pháp nhằm cải tiến và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tín 
dụng tại chi nhánh cũng như sự hài lòng của khách hàng ngày càng 
tăng lên khi ñến quan hệ với ngân hàng.  

Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy không thể ño lường 
chất lượng dịch vụ bằng cái nhìn bao quát chung mà chất lượng dịch 
vụ tín dụng ñối với khách hàng cá nhân phải ñược ño lường bằng các 
nhóm nhân tố phù hợp. Nếu không ñánh giá nghiêm túc và có khoa 
học thì kết quả thu ñược sẽ không phản ánh chính xác thực tế cũng 
như không ñạt ñược hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ 
tín dụng ñối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng. 

Hạn chế của ñề tài: 
Vì hạn chế về thời gian cũng như việc chọn mẫu trong nghiên 

cứu ñược tiến hành theo kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện nên khả năng 
tổng quát hóa sẽ không cao và mẫu nghiên cứu chưa thể khái quát 
ñược toàn bộ những tính chất của tổng thể nghiên cứu. 


