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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, các ngân hàng đang phải đối mặt với một số thách 

thức bao gồm cạnh tranh gia tăng với các sản phẩm như tiền gửi, cho 

vay, và phí phát hành bảo lãnh; nhu cầu khách hàng tăng cao; biên 

lợi nhuận bị thu hẹp; và việc theo kịp với các công nghệ mới là nhu 

cầu bức thiết (Gade, 2005). Theo Onut và Partner, (2006), các ngân 

hàng và một số nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác đã nhận ra tầm 

quan trọng của Quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship 

Management - CRM) và tiềm năng của nó để giúp họ tiếp cận khách 

hàng mới, duy trì các mối quan hệ hiện có và tối đa hóa giá trị suốt 

đời của họ. Các ngân hàng cũng nhận ra rằng CRM là giải pháp duy 

nhất giúp họ duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng. 

Nhằm có cái nhìn toàn diện về công tác quản trị quan hệ khách 

hàng tại Ngân Hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng tôi xin 

chọn đề tài “Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng tại Ngân Hàng 

TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng” với ý nghĩa thiết thực giúp 

Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng hoàn thiện việc áp 

dụng quản trị quan hệ khách hàng vào hoạt động kinh doanh đạt hiệu 

quả trong thực tiễn.. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Tổng hợp các vấn đề lý luận cơ bản về quản trị quan hệ 

khách hàng trong kinh doanh. 

- Phân tích tình hình hoạt động quản trị quan hệ khách hàng 

tại Ngân Hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị 

quan hệ khách hàng tại Ngân Hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà 

Nẵng. 
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3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Hoạt động quản quan hệ khách hàng tại Ngân Hàng TMCP An Bình 

– Chi nhánh Đà Nẵng. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: Hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại 

Ngân Hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Về thời gian: nghiên cứu hoạt quản trị quan hệ khách hàng 

tại Ngân Hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian 

05 năm trở lại đây (2011 -2016 ) và đề xuất một số giải pháp hoàn 

thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân Hàng TMCP An 

Bình – Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2016 – 2020. 

4. Giới hạn nghiên cứu 

Hoạt động tại Ngân Hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà 

Nẵng bao gồm 02 hoạt động chính: Huy động và cho vay. 

Nhằm đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt các chính sách, 

quy trình quản trị quan hệ khách hàng. Giới hạn luận văn này chỉ 

nghiên cứu đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình 

– Chi nhánh Đà Nẵng. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp điều tra, khảo sát, 

phương pháp so sánh, tổng hợp. 

- Phương pháp chuyên gia: thu thập ý kiến của các cán bộ, 

nhân viên ngân hàng tham gia vào công tác cho vay. 

7. Kết cấu của luận văn 

Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng 

Chương 2: Thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng 

tại Ngân Hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng. 
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Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quan hệ khách hàng 

tại Ngân Hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng. 

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Môi trường kinh tế và các thị trường đã và đang thay đổi trong 

một thời gian dài. Các nền kinh tế đang thay đổi từ định hướng sản 

phẩm sang định hướng dịch vụ. Những thay đổi của thị trường dẫn 

đến thị trường bị phân khúc mạnh mẽ hơn và cộng với đó là khách 

hàng ngày càng có nhiều hiểu biết hơn và đòi hỏi nhiều hơn, sự cạnh 

tranh tăng cao, khách hàng ngày càng giảm sự trung thành và thường 

xuyên thay đổi nhu cầu hơn. Những thay đổi trong thị trường và xã 

hội hiện đại làm giảm hiệu quả và ứng dụng của phương pháp tiếp thị 

đại chúng và đòi hỏi các tổ chức cần áp dụng một phương pháp hoặc 

mô hình tiếp thị hiệu quả hơn. Những thay đổi này cũng có liên quan 

trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng bán lẻ. 

Maketing quan hệ (Relationship Marketing - RM)  được giới 

thiệu như là cách tiếp cận mới và mô hình mới trong việc tiếp thị để 

thay thế cách thức tiếp thị đại chúng phổ biến. Sự chú trọng các mối 

quan hệ dài hạn với khách hàng đã phát sinh từ sự phát triển mạnh 

mẽ của Marketing dịch vụ, các khách hàng có xu hướng cá biệt hóa 

chứ không phải mang tính đại trà như trước. Khi đó việc xây dựng và 

quản trị mối quan hệ được xem là nền tảng của sự tồn tại và phát 

triển của tô chức.  

Quá trình triển khai RM được gọi là quản trị quan hệ khách 

hàng (Customer Relationship Management - CRM). CRM đã được 

phát triển vào cuối những năm 1990 khi các tổ chức ngân hàng bắt 

đầu trở nên ngày càng cạnh tranh. Việc tập trung vào CRM làm tăng 

khả năng của ngân hàng để hiểu được nhu cầu hiện tại của khách 

hàng một cách chính xác hơn và cũng giúp họ hiểu hành vi của 
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khách hàng, như những gì họ đã làm trong quá khứ, và những gì họ 

định làm trong tương lai.  

CRM được coi là một lợi thế cạnh tranh bởi vì nó cho phép 

các ngân hàng tiếp tục khám phá và sử dụng những kiến thức đã có 

về khách hàng của mình và để thúc đẩy các mối quan hệ lâu dài, có 

lợi nhuận với họ. 

Nhiều nghiên cứu thực tế đã chỉ ra các dự án "CRM" có tỷ lệ 

thất bại cao và vô hình chung đã vẽ nên bức tranh ảm đạm của quá 

trình triển khai CRM trong thực tế. Lý do chính cho sự thất bại là 

quan niệm sai lầm và định nghĩa hẹp của CRM, bên cạnh việc thiếu 

một mô hình thực hiện CRM rõ ràng với các bước và các hoạt động 

cần thiết để triển khai CRM thành công. Các định nghĩa CRM hiện 

nay không dựa trên RM và do đó vẫn dựa vào các mô hình Market-

ing giao dịch ( nhấn mạnh đến việc sử dụng các công cụ Marketing – 

mix để đạt được các trao đổi có lợi) và hơn nữa là đề cao vai trò của 

công nghệ thông tin. Đây là cách tiếp cận hẹp của CRM, cho thấy 

CRM chỉ là một công cụ phần mềm hoặc công nghệ thu thập thông 

tin khách hàng. Tuy nhiên, hiện tại các tổ chức tín dụng đang triển 

khai mô hình CRM được định nghĩa rộng hơn với tên gọi là: The 

Broad CRM Implementation Model (BCI model) – mô hình triển 

khai quản trị quan hệ khách hàng mở rộng. 

Đây là cách tiếp cận rộng của CRM dựa trên RM, tương phản 

với cách tiếp cận hẹp của CRM dựa trên Marketing giao dịch. Các 

bước và cách thực triển khai CRM trong mô hình BCI là chủ yếu dựa 

trên việc tạo ra các giá trị tương hỗ và tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc tạo ra và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Các 

mối quan hệ lâu dài phải được xem là trọng tâm của CRM trong việc 

tạo ra giá trị tương hỗ cho cả khách hàng và tổ chức.  
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔNG QUAN QUẢN TRỊ  

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

(CRM) 

1.1.1. Định nghĩa về quản trị quan hệ khách hàng 

1.1.2. Nội dung khung khái niệm CRM 

a. Mối quan hệ: thu hút, duy trì và phát triển các mối quan 

hệ. 

b. Duy trì mối quan hệ và phát triển 

1.1.3. Quá trình tạo ra giá trị tƣơng hỗ 

1.1.4. CRM và các ngân hàng bán lẻ 

Ngân hàng bán lẻ là những ngân hàng cung cấp các dịch vụ 

ngân hàng cho tài chính cá nhân, hộ gia đình hoặc doanh nghiệp nhỏ 

(Kohn, 1994, p.300). Vấn đề này đặt ra là để xác định tính chất đặc 

thù của ngân hàng bán lẻ trong lĩnh vực tài chính có ảnh hưởng đến 

việc thực hiện CRM hiệu quả và thành công 

Có một số đặc điểm về dịch vụ tài chính làm cho việc áp dụng 

RM và CRM thuận lợi hơn trong tổ chức tín dụng. Mặt khác cũng có 

một số đặc điểm của các tổ chức tài chính làm cho việc thực hiện, 

triển khai CRM là khó khăn hơn. Với việc thực hiện CRM thành 

công sẽ hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận cho các ngân hàng bán lẻ. 

1.2. MÔ HÌNH MỞ RỘNG TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ QUAN 

HỆ KHÁCH HÀNG (BROAD CRM IMPLEMENTATION 

MODEL (BCI MODEL)). 

1.2.1. Mô hình IDIC – Nền tảng triển khai mô hình BCI  

1.2.2. Triển khai mô hình BCI 
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a. Tiền đề triển khai mô hình 

a1. Tổ chức 

a2  Những thay đổi liên quan đến người lao động 

a3. Thay đổi cơ sở hạ tầng, công nghệ 

b. Quá trình tạo ra giá trị tương hỗ 

b1. Tạo chiều sâu kiến thức của khách hàng (quá trình tạo ra tri 

thức). 

b2. Phân biệt và xác định khách hàng mục tiêu 

b3 Tương tác và cộng tác (tham gia vào các mối quan hệ). 

b4. Cung cấp dịch vụ chuyên biệt hóa tổng thể (Total 

individualized service offering - TIS Offering). 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH 

HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH ĐÀ 

NẴNG 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1.  Lịch sử ra đời của Ngân hàng TMCP An Bình - Chi 

nhánh Đà Nẵng 

ABBANK Đà Nẵng được thành lập theo giấy phép số 

0300852005003 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 

14/11/2006 có trụ sở tại số 179 Nguyễn Chí Thanh – TP Đà Nẵng. 

Hoạt động trong lĩnh vực huy động vốn, cho vay, tài trợ thương mại, 

dịch vụ chuyển tiền chuyển tiền, thẻ ATM, mua bán ngoại tệ… 

Sau hơn 10 năm thành lập và phát triển, ABBANK Đà Nẵng 

đang dần trở thành một trong những chi nhánh ngân hàng TMCP có 

quy mô và uy tín trên địa bàn thành phố. ABBANK Đà Nẵng là một 
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trong những đơn vị có mạng lưới kinh doanh khá lớn với 07 phòng 

giao dịch, 11 máy ATM và hàng trăm máy POS tại các điểm giao 

dịch. 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh 

- Tổ chức lên kế hoạch, thực hiện và quản lý các hoạt động 

kinh doanh Ngân hàng tại địa bàn hoạt động của chi nhánh Đà Nẵng 

và đơn vị trực thuộc. Tìm kiếm và duy trì khách hàng, cung cấp các 

sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng đến khách hàng.Phối hợp với các 

Đơn vị của Hội sở trong việc triển khai các nghiệp vụ kinh doanh, 

phát triển quy mô hoạt động của Ngân hàng và thực thi các chính 

sách, quy định của ABBANK 

- Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh và các đơn vị trực 

thuộc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; Ban điều hành, và các đơn 

vị liên quan theo quy định.  

- Quản lý rủi ro và đảm bảo hoạt động của chi nhánh an toàn 

theo đúng các quy định của pháp luật và của ABBANK 

2.1.3. Tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của các 

Phòng. 

a. Ban Giám đốc 

- Tổ chức lên kế hoạch, thực hiện và quản lý các hoạt động 

kinh doanh Ngân hàng tại địa bàn hoạt động của chi nhánh Đà Nẵng 

và đơn vị trực thuộc 

- Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh và các đơn vị trực 

thuộc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; Ban điều hành 

- Quản lý rủi ro và đảm bảo hoạt động của chi nhánh an toàn 

theo đúng các quy định của pháp luật và của ABBANK 

b. Các phòng ban 



8 

2.1.3. Kết quả hoạt động của ABBANK 

Tình hình hoạt động kinh doanh Đà Nẵng được thể hiện qua 

các tiêu chí cho vay, huy động và lợi nhuận. 

Bảng 2.1. Tình hình huy động của ABBANK Đà Nẵng  

giai đoạn 2013-2015 

ĐVT: triệu đồng, % 

Huy động 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

So sánh 

2014/2013 

So sánh 

2015/2014 

Doanh nghiệp 580,650 641,418 597,146 10.47% -6.90% 

Cá nhân 1,079,307 1,092,412 1,118,438 1.21% 2.38% 

Tổng 1,659,957 1,733,830 1,717,599 4.45% -0.94% 

 (Theo báo cáo thường niên của ABBANK Đà Nẵng) 

Bảng 2.2. Tình hình cho vay của ABBANK Đà Nẵng giai đoạn 

2013-2015 

ĐVT: triệu đồng 

Dư nợ Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 
So sánh 

 2014/2013 

So sánh 

2015/2014 

Dư nợ 

KHDN 
892,206 832,308 824,399 -6.71% -0.95% 

Dư nợ 

KHCN 
317,972 316,419 365,768 -0.49% 15.60% 

Tổng 1,210,178 1,148,727 1,190,167 -5.08% 3.61% 

 (Theo báo cáo báo cáo thường niên của ABBANK Đà Nẵng) 
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Bảng 2.3. Lợi nhuận của ABBANK Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 

ĐVT: triệu đồng; % 

Lợi nhuận 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ 

LN từ hoạt động tín dụng 20,489 95% 18,816 72% 34,925 85% 

LN từ hoạt động khác 1,037 5% 7,353 28% 6,265 15% 

 Tổng 21,526 100% 26,169 100% 41,190 100% 

  (Theo báo cáo báo cáo thường niên của ABBANK Đà Nẵng) 

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

TRONG GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 

2.2.1. Đánh giá tiền đề triển khai quản trị quan hệ khách 

hàng tại Ngân Hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Tổ chức 

* Thay đổi định hướng kinh doanh của tổ chứ 

Nói một cách khác đây là quá trình thay đổi tư duy của cả một 

hệ thống, của những người đang hàng ngày phục vụ khách hàng 

thông qua chuyên môn, nghiệp vụ của họ. Tuy nhiên, điều quan 

trọng là từ trước đến trước thời điểm thay đổi, họ - ABBANKer làm 

việc đơn giản vì đó là việc họ được học để đi làm, đó là việc mang 

lại thu nhập để nuôi sống bản thân họ chớ ít khi, hay chính xác hơn 

là gần như không nghĩ đến việc tạo ra giá trị cho khách hàng thông 

qua việc phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng. Vì vậy, họ 

thụ động, chỉ làm hết trách nhiệm của mình mà không quan tâm đến 
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sự hài lòng của khách hàng, họ không quan tâm đến việc cuối cùng 

nhu cầu của khách hàng có được giải quyết không (bộ phận trung 

gian, hỗ trợ  - back office). Và để thay đổi tư tưởng của hệ thống là 

một vấn đề khó khăn. Vì vậy, ABBANK đã triển khai vấn đề này từ 

năm 2012  - giai đoạn đầu tái cấu trúc. 

Tại Hội Sở 

Tư tưởng xuyên suốt tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của 

ABBANK là tập trung vào khách hàng, hướng đến khách hàng với 

tinh thần phục vụ thân thiện, đồng cảm để từ đó, thỏa mãn nhu cầu 

của cách hàng bằng cách cung cấp giải pháp tài chính. Hơn nữa, tinh 

thần phục vụ hướng tới sự hợp tác lâu dài thông qua việc cung cấp 

giải pháp có lợi cho đôi bên sẽ gia tăng sự hài lòng của khách hàng, 

phát triển mối quan hệ với khách hàng. Điều này phù hợp với chiến 

lược CRM.  

Tại ABBANK Đà Nẵng 

Việc thay đổi định hướng kinh doanh do hội sở triển khai, tại 

ABBANK Đà Nẵng công tác này được thực hiện dựa trên sự hỗ trợ 

của hội sở bằng cách ban hành của quy định hướng dẫn để phổ biến 

đến mỗi cán bộ nhân viên tại ABBANK Đà Nẵng. Theo kết quả khảo 

sát 38 nhân viên trực thuộc các phòng ban tại ABBANK Đà Nẵng thì 

có 92,1% người đồng ý với slogun “Trao giải pháp – nhận nụ cười” 

phù hợp với định hướng kinh doanh hướng đên khách hàng mà 

ABBANK Đà Nẵng đang tập trung triển cao. Với tỷ lệ cao như vậy, 

thì cho thấy công tác truyền thông về định hướng kinh doanh thực sự 

có hiệu quả, giúp mỗi cá nhân tại ABBANK Đà Nẵng chú trọng đến 

việc phục vụ khách hàng. 

* Thay đổi cơ cấu tổ chức. 

Sau khi đổi mời tư tưởng với năm giá trị cốt lõi thì điều cần 
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làm tiếp theo là cơ cấu lại tổ chức của ABBANK theo mô mình mới, 

hiện đại mà trong đó các phòng ban lấy khách hàng làm trung tâm để 

tập trung tham gia vào quá trình tạo ra giá trị cho khách hàng. Đồng 

thời, quy trình cho vay cần được ban hành để đảm bảo tính liên kết 

giữa các phòng ban trong quá trình phát triển mối quan hệ với khách 

hàng. 

* Thay đổi văn hóa tổ chức. 

Mỗi ABBANKer là một tế bào của hệ thống, xét trên tổng thể, 

mỗi tế bào có thể đã hoạt động theo định hướng của cả hệ thống. Tuy 

nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở tư tưởng của mỗi cá nhân đơn lẻ. 

Nếu không được hiện thực hóa tư tưởng thường xuyên nghĩa là làm 

việc hướng tời khách hàng, phục vụ khách hàng thì tư tưởng khách 

hàng là trung tâm có thể không được củng cố và có thể biến mất. 

Chính vì thế, vấn đề cần giải quyết là xây dựng hệ thống giá trị, 

chuẩn mực, nền tảng để hình thành nên văn hóa của toàn bộ hệ 

thống. Khi đó, mỗi ABBANKer sẽ hoạt động trong môi trường văn 

hóa phù hợp với tư tưởng, bởi “Gieo suy nghĩ, gặt hành động, gieo 

hành động, gặt thói quen”, điều này sẽ thúc đẩy quá trình thu hút, 

duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng được tốt hơn. 

Tại Hội Sở 

Sự thay đổi trong văn hóa của ABBANK phù hợp với chiến 

lược CRM khi mỗi ABBANKer đều nỗ lực hướng đến khách hàng 

trong suốt quá trình làm việc nhằm tạo ra giá trị tương hỗ cho khách 

hàng và đóng góp vào sự phát triển ABBANK. 

Tại ABBANK Đà Nẵng 

Ngay khi ban hành quy tắc ứng xử, ABBANK Đà Nẵng đã 

tiến hành truyền thông sâu rộng đến cán bộ nhân viên tại chi nhánh 

và các phòng giao dịch trực thuộc.  
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* Hệ thống kiểm tra, đo lường và khen thưởng 

Chức năng chính của hệ thống kiểm tra, đo lường và khen 

thưởng là thông qua mức độ hoàn thành kế hoạch được giao với bộ 

chỉ tiêu có nhiều tiêu chí khác nhau, ABBANK sẽ đánh giá mức độ 

hài lòng của khách hàng. Từ đó, có chế độ thưởng/phạt đối với 

ABBANKer để thúc đẩy quá trình duy trì và phát triển mối quan hệ 

với khách hàng.  

Tại Hội Sở 

ABBANK đã triển khai KPIs (Key Performance Indicator), 

đây là chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động nhằm giúp ABBANK và 

từng cá nhân có định hướng rõ ràng và theo dõi quá trình hoạt động, 

tăng trưởng của mình so với mục tiêu đề ra. 

Tại ABBANK Đà Nẵng 

Tuy nhiên trên thực tế, việc triển khai tại ABBANK Đà Nẵng 

còn chưa phát huy được hiệu quả cao. Qua hơn 04 tháng triển khai, 

KPIs tại ABBANK Đà Nẵng vẫn đang thu nhận ý kiến từ nhân viên 

để hoàn thiện và chuẩn hóa hơn trong từng khâu xác định tỷ lệ hoàn 

thành KPIs. 

a2. Thay đổi cơ sở hạ tầng, công nghệ 

a3. Những thay đổi liên quan đến người lao động tại      

ABBANK Đà Nẵng 

Tiền đề cuối cùng và được xem là quan trọng nhất trong quá 

trình thực thi CRM tại ABBANK là con người. Nhân tố này vừa nắm 

bắt tư tưởng CRM, vừa vận dụng tôn chỉ: “khách hàng là trung tâm” 

để tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra giá trị tương hỗ cho ngân 

hàng và khách hàng, đồng thời cũng chính họ là những người cải tiến 

quá trình thực thi CRM thông qua mối quan hệ học tập với khách 

hàng. Chính vì vậy, đòi hỏi những chính sách thay đổi liên quan đến 
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người lao động cần được chú trọng để ABBANK có thể thu hút, duy 

trình phát triển mối quan hệ có lợi với khách hàng. 

Kết luận 

Các tiền đề được phân tích bên trên chính là điều kiện cần để 

đảm bảo cho quá trình triển khai CRM tại ABBANK Đà Nẵng. Việc 

thực thi CRM phải được diễn ra trên góc độ toàn bộ chi nhánh, đồng 

bộ giữa các phòng ban. Chính vì thế những tiền đề này cần được đáp 

ứng trước khi bàn đến việc tạo ra giá trị cho khách hàng. Vai trò 

cũng như mức độ ảnh hưởng của ba yếu tố này là vô cùng rõ ràng: 

+ Tổ chức: Yếu tố nền tảng  

+ Con người: Nhân tố chính thực thi CRM 

 + Cơ sở hạ tầng công nghệ:Yếu tố then chốt 

Trong đó, người lao động phải hòa nhập với tổ chức làm một 

trong hệ tư tưởng, văn hóa để tập trung vào việc phục vụ khách hàng. 

Sau đó, sử dụng công nghệ như một giải pháp để triển khai CRM 

một cách hiệu quả và toàn diện. Theo Limayem (2004), yếu tố con 

người ảnh hưởng đến 70% mức độ thành công của CRM. 

2.2.2. Thực trạng triển khai quản trị quan hệ khách hàng 

tại Ngân Hàng TMCP An Bình – Chi Nhánh Đà Nẵng  

a.Quá trình tạo tri thức khách hàng – Phân loại khách hàng 

 Đối với khách hàng mới có giao dịch tín dụng với AB-

BANK 

Thông qua hồ sơ khách hàng cung cấp bao gồm: Hồ sơ pháp 

lý, hồ sơ tài chính, hồ sơ năng lực, hồ sơ tài sản đảm bảo của khách 

hàng. Chuyên viên quan hệ khách hàng sẽ tổng hợp, phân tích thông 

tin khách hàng toàn diện từ pháp lý, uy tín, năng lực tạo lợi nhuận, 

môi trường kinh doanh,…Từ đó có được thông tin cơ bản  về khách 

hàng. 
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 Đối với khách hàng đã giao dịch với ABBANK 

Trường hợp khách hàng đã có giao dịch với ABBANK, mọi 

giao dịch của khách hàng với ABBANK đều được lưu trữ trên hệ 

thống T24 bao gồm:  

- Giao dịch thanh toán, rút tiền mặt, dòng tiền luân chuyển qua 

tài khoản tại ABBANK 

- Doanh số phát vay giải ngân, doanh số phát hành bảo lãnh 

- Doanh số thu phí (phí chuyển tiền, phí phát hành bảo lãnh,…) 

Nhằm phục vụ công tác đánh giá, phân loại thông qua thông 

tin chuyên sâu về khách hàng, bên cạnh hệ thống xếp hạng tín dụng 

nội bộ, ABBANK triển khai phần mềm C-VALUE. Chương trình 

này được tích hợp trên hệ thống T24, rất thuận tiện cho việc xem xét, 

đánh giá khách hàng tại từng thời điểm nhất định.  

b. Tương tác với khách hàng 

Tương tác là quá trình học tập khách hàng thông qua việc 

khách hàng giúp định hình sản phẩm và dịch vụ. Khách hàng tham 

gia chính vào quá trình sản xuất sản phẩm chớ không chỉ là người 

tiêu thụ.  

Có thể thấy, việc tương tác với khách hàng là vô cùng quan 

trọng. Hiện nay ABBANK Đà Nẵng thực hiện tương tác với khách 

hàng thông qua các kênh sau: 

 Truyền thống 

 Kênh hiện đại  

c. Cung cấp dịch vụ chuyên biệt hóa tổng thể 

Kết luận 

Các bước triển khai mô hình BCI được diễn ra liên tục, bổ trợ 

cho nhau. Quá trình tạo tri thức khách hàng sẽ giúp ABBANK hiểu 

khách hàng hơn, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, để từ đó 
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ngay tại quá trình tương tác với khách hàng có thể khơi gợi được nhu 

cầu của khách hàng, không chỉ nhu cầu hiện hữu mà còn nhu cầu 

tiềm ẩn, để rồi có thể đưa ra những sản phẩm, giải pháp nhằm đáp 

ứng tối đa nhu cầu nay. Qua đó, tạo ra giá trị cho khách hàng cũng 

như gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng, tăng thêm gia trị cho AB-

BANK thông qua việc thỏa mãn khách hàng. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ 

KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng (ABBANK 

Đà Nẵng ) là chi nhánh cấp 1 trực thuôc Ngân Hàng TMCP An Bình 

với tiêu chỉ: 

      ĐVT: tỷ đồng 

      Chỉ tiêu 

Nhóm 

NPL Quy mô dư 

nợ 

Quy mô 

tổng tài sản 

kế hoạch 

Lợi nhuận 

kế hoạch 

Nhóm 1 < 3% >1.000 >2.000 >25 

ABBANK – 

CN Đà Nẵng 

0,49% 1.790 2.100 41 

(Theo QĐ 87/QĐ-TGĐ.13 ngày 06/05/2013 do Tổng Giám 

đốc ABBANK phát hành). 
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Đánh giá chung: 

Các bước 

triển khai 

CRM 

Hội sở Chi nhánh 

Quá trình tạo 

tri thức và 

phân loại 

khách hàng 

- Dựa trên tiền 

đề của CRM là cơ sở 

hạ tầng, công nghệ 

thông tin để cung cấp 

các phương tiện để 

lưu trữ thông tin qua 

các lần giao dịch, 

công cụ phân tích tạo 

ra tri thức và phân loại 

khách hàng. Thông tin 

mà Hội sở thu thập 

được chủ yếu là từ 

khách hàng đã có giao 

dịch tại ABBANK.  

- Tìm kiếm khách 

hàng mới, khai báo thông 

tin khách hàng, gắn mọi 

thông tin với một số ID 

nhất định. Cho phép lưu 

trữ mọi lịch sử giao dịch 

với ngân hàng. 

- Sử dụng lịch sử 

giao dịch của khách hàng 

để tiếp cận đối tác, nhà 

cung cấp, bạn 

hàng,…của khách hàng.  

- Sử dụng các 

công cụ xếp hạng tín 

dụng, C – Value để đánh 

giá, phân loại khách 

hàng. Tạo tri thức, am 

hiểu sâu sắc về khách 

hàng 

Tương tác 

với khách 

- Nhằm củng cố 

bước 1 là tạo tri thức 

- Tương tác chủ 

yếu qua kênh truyền 
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Các bước 

triển khai 

CRM 

Hội sở Chi nhánh 

hàng khách hàng, 

- Tương tác chủ 

yếu qua các kênh hiện 

đại để thu thập thông 

tin với số lượng lớn, 

liên tục và lưu trữ trên 

hệ thống để phục vụ 

chi nhánh trong việc 

truy suất thông tin để 

đánh giá, phân loại 

nhằm phục vụ khách 

hàng tốt nhất  

- Thông qua 

việc tương tác với 

khách hàng ở kênh 

Call Center, hội sở sẽ 

hỗ trợ chuyển tiếp 

thông tin cho chi 

nhánh để đáp ứng nhu 

cầu của khách hàng tại 

địa bàn của chi nhánh. 

thống nhằm hỗ trợ khách 

hàng nhanh chóng ngay 

khi phát sinh nhu cầu. 

- Chính những 

tương tác trực tiếp giữa 

giao dịch viên, quan hệ 

khách hàng,…với khách 

hàng trong quá trình giao 

dịch là cơ sở dữ liệu để 

Hội sở triển khai sản 

phẩm cho vay đục lỗ phê 

duyệt theo ngành dọc. 
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Các bước 

triển khai 

CRM 

Hội sở Chi nhánh 

Cung cấp 

dịch vụ 

chuyên biệt 

hóa tổng thể 

- Đưa ra những 

sản phẩm tiêu chuẩn 

phù hợp với từng nhu 

cầu của khách hàng. 

- Tiếp nhận, 

lắng nghe ý kiến của 

chi nhánh trong việc 

triển khai sản phẩm 

mới hoặc điều chỉnh 

sản phẩm cũ. 

Triển khai áp dụng dựa 

trên hiểu biết, tri thức về 

khách hàng. Sử dụng 

phân quyền trong việc 

miễn giảm lãi suất, phí 

để áp dụng với từng phân 

khúc khách hàng (khách 

hàng có giá trị, khách 

hàng mới giao dịch, 

khách hàng tiềm 

năng,…) 

2.3.1. Những vấn đề đạt đƣợc  

- Quá trình tạo tiền đề để triển khai mô hình BCI tại AB-

BANK Đà Nẵng đã được thực hiện đầy đủ. Đặc biệt là yếu tố con 

người  tại ABBANK Đà Nẵng  đã có được sự thay đổi đáng kể. 

Trong đó yếu tố về văn hóa, định hướng kinh doanh của ABBANK, 

hoạt động ABBANK tập trung vào khách hàng, hướng đến khách 

hàng được thấm nhuần trong tư tưởng của ABBANKer.  

- Việc thay đổi quy trình, cơ cấu tổ chức được thực hiện quyết 

liệt, toàn diện trên phạm vi tất cả các phòng ban tại ABBANK Đà 

Nẵng. Đây là cơ sở cho việc từng bước định hình mô hình BCI taị 

ABBANK Đà Nẵng.  
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- Trong năm 2016, ABBANK Đà Nẵng đã hoàn thiện việc áp 

dụng KPIs để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của mỗi cán bộ 

nhân viên. Từ đó, thúc đẩy động lực làm việc của họ.  

- ABBANK Đà Nẵng tăng cường tương tác với khách hàng 

thông qua các kênh hiện đại. Bước đầu mở rộng phần mềm AB-

BANK Mobile trong năm 2016, cho phép khách hàng thực hiện giao 

dịch điện thoại mọi lúc, mọi nơi. 

2.3.2.  Những hạn chế  

Tuy nhiên, bên cạnh những vấn đề đạt đƣợc, quá trình 

triển khai còn những điểm hạn chế sau:  

- Sự phối hợp giữa các phòng ban còn hạn chế, tính liên kết 

còn thiếu đồng bộ khi mỗi phòng ban vẫn có những định kiến riêng 

ảnh hưởng đến hiệu quả trong công tác phụ vụ khách hàng.  

- Hệ thống KPIs mới được triển khai đối với bộ phận quan hệ 

khách hàng cá nhân và giao dịch viên nên tính chính xác vẫn chưa 

cao, vẫn thường xuyên được điều chỉnh. 

- Công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới qua nhiều kênh 

khác nhau còn hạn chế.  

- Các sản phẩm tín dụng đều được phòng phát triển sản phẩm 

trực thuộc hội sở ban hành. Vì vậy, việc cung cấp sản phẩm tổng thể, 

tùy biến cho khách hàng gặp khó khăn.  

- Trong công tác tiếp cận khách hàng, với mục tiêu tăng 

trưởng quy mô về dư nợ cũng như lượng khách hàng nên các đơn vị 

kinh doanh chạy đua trong việc tìm kiếm khách hàng mới nên không 

quan tâm đến việc mất khách hàng qua “lỗ thủng dưới đáy thùng” 

(Quản trị Marketing Định Hướng Giá Trị, 2011).  

- Đối với công tác cung ứng tiếp thị sản phẩm còn thiếu đồng 

bộ, nhất quán giữa các đơn vị kinh doanh. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ 

KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1. CƠ SỞ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Dự báo thay đổi môi trƣờng hoạt động ngành ngân 

hàng theo đề án tái cấu trúc của Ngân Hàng Nhà Nƣớc giai đoạn 

2 (2016 – 2020) 

Các tổ chưc tín dụng yếu kém và các tổ chức tín dụng khác 

phải triển khai các giải pháp nhằm lành mạnh hóa tài chính, cơ cấu 

lại hoạt động và hệ thống quản trị điều hành. Cụ thể 

- Từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh của các ngân 

hàng thương mại theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động 

tín dụng và tăng nguồn thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng. 

- Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, trong đó tập trung nâng cao 

chất lượng dịch vụ ngân hàng truyền thống và phát triển nhanh các 

dịch vụ ngân hàng hiện đại (dịch vụ thanh toán, ngoại hối, đầu tư, 

quản lý tài sản, quản lý rủi ro cho khách hàng,…) 

- Hiện đại hóa hệ thống công nghệ, phát triển hệ thống thông 

tin quản lý nội bộ, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống thanh 

toán nội bộ của các ngân hàng thương mại. Nâng cấp hệ thống ngân 

hàng lõi phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp hoạt động và yêu cầu 

quản trị điều hành của tổ chức tín dụng. 

3.1.2 Cơ cấu khách hàng tại ABBANK Đà Nẵng 

Hiện tại khách hàng tại ABBANK Đà Nẵng bao gồm: 

+ Khách hàng hiện hữu 

+ Khách hàng chiến lƣợc 

+ Khách hàng mới 
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+ Khách hàng tiềm năng 

3.1.3. Mục tiêu và chiến lƣợc phát triển của Ngân Hàng 

TMCP An Bình nói chung và Ngân Hàng TMCP An Bình – Chi 

nhánh Đà Nẵng nói riêng. 

Định hướng của ABBANK nói chung và của ABBANK Đà 

Nẵng nói riêng là tiếp tục tăng trưởng bền vững; lấy an toàn, chất 

lượng và hiệu quả làm mục tiêu hàng đầu trong hoạt động; tiếp tục 

chuyển đổi cơ cấu hoạt động, đổi mới cách thức quản lý, quản trị 

kinh doanh hướng tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế của NHTM 

hiện đại; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, công nghệ theo hướng đột 

phá, đưa vào khai thác các sản phẩm, dịch vụ mới; gắn tăng trưởng 

hoạt động dịch vụ với nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và 

đổi mới cơ cấu tài sản nợ, tài sản có; trích đủ dự phòng rủi ro, hoạt 

động và kiểm soát được rủi ro trong giới hạn và thông lệ chung, quản 

lý tài sản nợ, tài sản có hữu hiệu để đạt được mục tiêu kinh doanh 

cao. 

3.2. HOÀN THIỆN CÁC TIỀN ĐỀ CHO VIỆC TRIỂN KHAI 

CRM TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH ĐÀ 

NẴNG 

* Định hướng kinh doanh của tổ chức. 

* Cơ cấu tổ chức. 

* Hệ thống kiểm tra, đo lường và khen thưởng 

* Cơ sở hạ tầng, công nghệ 
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3.3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN 

TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN 

BÌNH – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.3.1. Trong công tác xếp hạng tín dụng (XHTD) 

Hiện công tác chấm điểm XHTD chưa được cán bộ làm công 

tác tín dụng tại ABBANK Đà Nẵng quan tâm, việc chấm điểm xếp 

hạng chỉ mang tính hình thức. Do vậy kết quả của XHTD chưa thể 

đạt độ tin cậy để làm cơ sở trong việc phân loại khách hàng mục tiêu, 

từ đó đề ra các chính sách phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách 

hàng.  

3.3.2. Trong việc thực hiện quy trình 

Xây dựng cơ chế tự hoàn thiện trong quá trình tương tác 

nghiệp vụ giữa các phòng ban tại ABBANK Đà Nẵng. Những vẫn đề 

vướng mắc trong quá trình tương tác cần được tổng hợp và nếu lên 

tại cuộc họp giao ban hàng tháng để trưởng đơn vị truyền đạt lại với 

cán bộ nhân viên tại phòng.  

3.3.3. Cán bộ nhân viên ABBANK Đà Nẵng 

Tập trung hơn nữa vào công tác truyền thông tư tưởng CRM 

đến toàn thể cán bộ nhân viên tại ABBANK Đà Nẵng. Đầu tư cho 

nhân viên và cung cấp cho họ kiến thức và hiểu biết đúng đắn trong 

lĩnh vực này. Đó là những nhân viên đại diện cho công mỗi khi tiếp 

xúc, tương tác với khách hàng và do đó hướng đến khách hàng là 

điều mỗi nhân viên cần thấm nhuần.   

3.3.4. Tăng cƣờng chất lƣợng dịch vụ trong công tác phục 

vụ khách hàng 

Xây dựng chính sách tiếp thị đồng bộ để việc tiếp cận khách 

hàng của các đơn vị kinh doanh chuyên nghiệp, chuẩn mực. Và 

chính sách này được Ban Giám đốc thông qua và triển khai toàn diện 
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trên phạm vi toàn chi nhánh, đặc biệt là để các PTM có điều kiện tiếp 

cận, khơi gợi nhu cầu và cung ứng sản phẩm cho khách hàng. 

3.3.5. Xử lý khiếu nại của khách hàng 

Hiện tại mỗi đơn vị kinh doanh đều có hòm thư góp ý để ghi 

nhận khiếu nại, phàn nàn, phản hồi của khách hàng về chất lượng 

dịch vụ của ABBANK. Tuy nhiên, trên thực tế theo khảo sát thì tại 

ABBANK Đà Nẵng không có phòng ban chuyên trách để xử lý khiếu 

nại của khách hàng, và các đơn vị kinh doanh cũng thường tự giải 

quyết khiếu nại của khách hàng một cách tự phát. Kết quả là, hòm 

thư góp ý vẫn có nhưng gần như không mang lại hiệu quả.  

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI HỘI SỞ NGÂN HÀNG TMCP 

AN BÌNH 

Việc phân loại khách hàng theo giá trị cần được triển khai đối 

với khách hàng cá nhân theo chương trình C-Value (hiện chỉ đang áp 

dụng cho khách hàng doanh nghiệp) để có những sản phẩm, chính 

sách ưu đãi dành cho phân khúc khách hàng có giá trị cao. 

Bộ phận phát triển sản phẩm của ABBANK cần xây dựng quy 

trình cho vay lập theo hướng đối tượng sản phẩm, hướng  tới  thị 

trường, hướng tới khách hàng để cán bộ tác nghiệp dễ dàng vận dụng 

và chất lượng thực hiện cũng cao hơn cũng như dễ hoàn thiện hơn 

quy trình của từng sản phẩm.  

Với quy mô ngày càng tăng trưởng, nợ xấu khống chế dưới 

mức 2,5%/tổng dư nợ, và ABBANK Đà Nẵng trong 05 năm liền nằm 

trong top 10 Chi nhánh có lợi nhuận cao nhất hệ thống. Tác giả đề 

xuất Ban điều hành tăng phân quyền cấp tín dụng đối với ABBANK 

Đà Nẵng.  

Ban Điều Hành cần tổ chức truyền thông sâu rộng hơn nữa về 

tư tưởng, văn hóa hướng đến khách hàng trong các chương trình 
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Teambuilding hàng năm, các buổi triển khai hoạt động kinh doanh 

hàng năm, họp giao ban giữa Ban Điều Hành và Giám đốc Chi 

nhánh...để thay đổi và chấp nhận tư duy về RM trong toàn thể 

ABBANK nói chung và ABBANK Đà Nẵng nói riêng. Đồng thời 

Ban Điều Hành cần kiên trì và quyết tâm triển khai CRM theo mô 

hình BCI đã được định hình. Vấn đề là việc theo đuổi mô hình này là 

chiến lược mang tính dài hạn vì thế sẽ chịu nhiều sức ép trước những 

mục tiêu ngắn hạn của cổ đông, hội đồng quản trị về lợi nhuận, quy 

mô. Trước những khó khăn đó, Ban Điều Hành cần kiên định theo 

đuổi mô hình BCI đến cùng vì tầm nhìn: “Trở thành ngân hàng 

thƣơng mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực 

bán lẻ” 

 

 

 

 


