
1 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

ĐINH VĨNH HÀ 

 

 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG 
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI 

VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 

 

 

Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng 

              Mã số:  60 .34.20 

 

 

 

TÓM T ẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH T Ế  

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2011 

2 

  

Công trình này ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ 

 

Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng 

Phản biện 2: PGS - TS Trần Thị Hà 

 

       Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 02 tháng 

07 năm 2011. 

 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại:  

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 

 



3 

LỜI M Ở ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

 Dịch vụ ngân hàng ñược dự báo sẽ là lĩnh vực cạnh tranh rất 

khốc liệt khi vòng bảo hộ cho ngân hàng thương mại trong nước 

không còn. Dịch vụ ngân hàng từ năm 2010 ñã thực hiện mở cửa 

hoàn toàn, loại bỏ căn bản các hạn chế tiếp cận thị trường dịch vụ 

ngân hàng trong nước, các giới hạn hoạt ñộng ngân hàng như quy 

mô, tổng số dịch vụ ngân hàng ñược phép … ñối với các tổ chức tín 

dụng nước ngoài, thực hiện ñối xử công bằng giữa tổ chức tín dụng 

trong nước và tổ chức tín dụng nước ngoài, giữa các tổ chức tín dụng 

nước ngoài với nhau . 

 Trong những năm vừa qua, hoạt ñộng ngân hàng nước ta ñã có 

những chuyển biến sâu sắc, quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng 

cả về số lượng lẫn phạm vi, các loại hình kinh doanh ña dạng và 

phong phú hơn. Từ ñó, yếu tố khách hàng ñang rất ñược quan tâm và 

chú trọng, phát triển ñịnh hướng kinh doanh hướng vào khách hàng 

là xu hướng chung hiện nay. Vì thế các chính sách chăm sóc khách 

hàng hiện ñã ñược các ngân hàng triển khai, tuy nhiên việc phát triển 

và thực hiện chỉ mới dừng lại ở vấn ñề nghiên cứu và vận dụng với 

tốc ñộ chậm rãi chưa thật sự ñược thúc ñẩy và trở thành vấn ñề cốt 

lõi, sống còn của từng ngân hàng . 

 Chăm sóc khách hàng là công cụ hữu hiệu nhất ñể nâng cao 

sức mạnh và vị thế của ngân hàng. Chính vì vậy, tôi chọn ñề tài “Giải 

pháp tăng cường hoạt ñộng chăm sóc khách hàng tại Vietcombank-

Đà Nẵng” làm ñề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. 

2. Mục ñích nghiên cứu 
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 - Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận về chăm sóc khách hàng của 

Ngân hàng thương mại. 

 - Đánh giá thực trạng hoạt ñộng chăm sóc khách hàng của 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 

trong giai ñoạn 2007-2009. 

 - Đề xuất một số giải pháp cụ thể phù hợp với ñiều kiện và khả 

năng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà 

Nẵng nhằm tăng cường hoạt ñộng chăm sóc khách hàng trong thời 

gian ñến và nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh 

của Vietcombank - Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt ñộng chăm sóc khách hàng 

tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 

trong giai ñoạn từ năm 2007 ñến  2009, ñối với khách hàng bên ngoài 

của ngân hàng.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Về mặt phương pháp luận, luận văn ñược thực hiện theo quan 

ñiểm duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phương pháp thống kê. 

 a. Phương pháp duy vật biện chứng: Phương pháp này sẽ giúp 

chúng ta xem xét ñối tượng nghiên cứu trong sự vận ñộng và phát 

triển không ngừng, từ ñó phát hiện vấn ñề có tính quy luật phục vụ 

cho mục tiêu nghiên cứu. 

 b. Phương pháp duy vật lịch sử: sẽ giúp chúng ta nghiên cứu 

các sự kiện và ñối tượng nghiên cứu trong những bối cảnh và ñiều 

kiện kinh tế-xã hội nhất ñịnh. Từ ñó giúp chúng ta xem xét vấn ñề 

một cách có hệ thống 

 c. Phương pháp ñiều tra: sẽ giúp chúng ta nghiên cứu, khảo sát 

ñược những thông tin chính xác, ñầy ñủ về ñối tượng thông qua việc 
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lấy ý kiến trực tiếp từ ñối tượng cần ñiều tra. Từ ñó giúp chúng ta 

xem xét vấn ñề một cách tổng quát, cụ thể, chính xác và thực tế hơn. 

 d. Về công cụ nghiên cứu: Trong nghiên cứu này sẽ sử dụng 

các công cụ thống kê, kinh tế lượng, phương pháp phân tích ảnh 

hưởng của các nhân tố ñến ñối tượng nghiên cứu. 

5. Kết cấu ñề tài 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung ñược 

trình bày trong 3 chương 

Chương 1: Những lý luận cơ bản về hoạt ñộng chăm sóc khách 

hàng của Ngân hàng thương mại 

Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng chăm sóc khách hàng tại 

Vietcombank Đà Nẵng 

Chương 3: Giải pháp tăng cường hoạt ñộng chăm sóc khách 

hàng tại Vietcombank Đà Nẵng 

 

CHƯƠNG 1 NHỮNG LÝ LU ẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG 

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG C ỦA NH THƯƠNG MẠI 

1.1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHÁCH HÀNG VÀ SỰ 

HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

1.1.1 Khái niệm khách hàng của ngân hàng 

 Khách hàng của ngân hàng bao gồm khách hàng bên ngoài (các 

nhóm khách hàng bên ngoài mà ngân hàng phục vụ) bao gồm các ñối 

tượng như người mua dịch vụ, các cá nhân và tổ chức trực tiếp sử 

dụng hoặc hưởng lợi từ việc sử dụng dịch vụ ngân hàng và khách 

hàng nội bộ (gồm toàn bộ cán bộ nhân viên của ngân hàng) -trong ñó, 

khách hàng bên ngoài là quan trọng, nó quyết ñịnh ñến sự sống còn 

của ngân hàng. 
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1.1.2 Phân loại khách hàng: 

1.1.2.1 Căn cứ vào mục ñích giao dịch: Khách hàng tổ chức, Khách 

hàng cá nhân. 

1.1.2.2 Căn cứ vào quan hệ giao dịch:  Khách hàng truyền thống,  

Khách hàng mới. 

1.1.2.3 Căn cứ vào ñối tượng giao dịch:  Khách hàng bên ngoài, 

Khách hàng nội bộ. 

1.1.2.4 Căn cứ vào giá trị tiềm năng: Khách hàng hiện tại, Khách 

hàng tiềm năng. 

1.1.2.5 Căn cứ vào tiêu chí ñịa lý:  Thành phố, ñô thị…, Nông thôn, 

biên giới, hải ñảo.. 

1.1.3 Đặc trưng của dịch vụ ngân hàng và hàm ý về hành vi 

người mua 

1.1.3.1  Tính vô hình 

1.1.3.2  Tính không tách rời 

1.1.3.3  Tính không ñồng nhất 

1.1.3.4  Tính mau hỏng 

1.1.3.5  Trách nhiệm ủy thác 

1.1.3.6  Quá trình ñánh giá chất lượng dịch vụ của người tiêu dùng 

1.1.4 Sự hài lòng của khách hàng và các nhân tố ảnh hưởng  

1.1.4.1  Cảm nhận của khách hàng về dịch vụ ngân hàng 

 - Cảm nhận của khách hàng về dịch vụ là một trạng thái nhận 

thức của khách hàng về dịch vụ phát sinh trong suốt quá trình tiêu 

dùng dịch vụ. 

 - Cảm nhận của khách hàng về dịch vụ chịu tác ñộng của bốn 

nhóm nhân tố cơ bản: Những trải nghiệm dịch vụ, Bằng chứng dịch 

vụ, Hình ảnh của doanh nghiệp và Giá cả. 
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1.1.4.2  Khái niệm về sự hài lòng của khách hàng 

 - Sự hài lòng là mức ñộ phản ứng của người tiêu dùng ñối với việc 

ước lượng sự khác nhau giữa những mong muốn trước ñó (hoặc 

những tiêu chuẩn cho sự thể hiện) và sự thể hiện thực sự của sản 

phẩm như là một sự chấp nhận sau khi dùng nó. 

 - Sự hài lòng khách hàng là việc khách hàng căn cứ vào những 

hiểu biết của mình ñối với một sản phẩm hay một dịch vụ mà hình 

thành nên những ñánh giá hoặc phán ñoán chủ quan. Đò là một dạng 

cảm giác về tâm lý sau khi mua sắm và sử dụng sản phẩm. Sau khi 

mua và sử dụng sản phẩm khách hàng sẽ có sự so sánh giữa hiện thực 

và kỳ vọng, từ ñó hình thành sự ñánh giá vừa lòng hay không vừa 

lòng. Nếu như không căn cứ vào sự thể nghiệm, kinh nghiệm quá 

khứ và hiện tại thì khách hàng khó có thể ñưa ra ý kiến vừa ý hay 

không vừa ý một sản phẩm hay dịch vụ nào ñó. 

1.1.4.3 Mô hình ño lường chất lượng dịch vụ Servqual của 

Parasuraman 

 Theo mô hình hài lòng khách hàng của Parasuraman sự hài lòng, 

thỏa mãn của khách hàng phụ thuộc các ñặc tính dịch vụ và các mối 

quan hệ. Theo ñó, sự thỏa mãn của khách hàng ñược cấu thành từ hai 

thành phần: Thỏa mãn chức năng, Mối quan hệ.  

 Sự thỏa mãn chức năng và mối liên hệ chịu ảnh hưởng của các 

yếu tố sau: Giá cả và Chất lượng dịch vụ . Chất lượng dịch vụ dựa 

vào các ñặc tính: Độ tin cậy, Độ phản hồi, Sự ñảm bảo, Sự cảm 

thông, Sự hữu hình. 
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1.1.4.4  Xây dựng mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

1.2 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM 

SÓC KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG 

1.2.1 Khái niệm, ñặc ñiểm, vai trò ý nghĩa của hoạt ñộng chăm sóc 

khách hàng 

1.2.1.1  Khái niệm hoạt ñộng chăm sóc khách hàng 

 - Dịch vụ chăm sóc khách hàng là việc tiến hành công việc một 

cách có trình tự cho phép các vướng mắc về sản phẩm, dịch vụ ñược 

xử lý có hiệu quả; các thắc mắc ñược giải ñáp lịch sự, các lo lắng 

ñược nhanh chóng giải tỏa, các tài nguyên và dịch vụ sẵn sàng ñược 

tiếp cận.  

 - Chăm sóc khách hàng là phục vụ khách hàng theo cách mà khách 

hàng mong muốn ñược phục vụ, nhằm thỏa mãn mong ñợi của khách 

� 

 

 

 

 

 

 
Chất lượng 

 dịch vụ  
cảm nhận 

Sự tin cậy 

Sự phản hồi 

Sự ñảm bảo 

Sự hữu hình 

Sự cảm thông 

Giá 

Sự thỏa mãn 

Kiến thức 

Sự trung thành 

Sự than phiền 
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hàng ñồng nghĩa với việc mang lại sự hài lòng cho khách hàng và 

làm những việc cần thiết ñể giữ chân các khách hàng bạn ñang có. 

1.2.1.2  Sự cần thiết và lợi ích của hoạt ñộng chăm sóc khách hàng 

 -  Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt là hình thức quảng cáo miễn 

phí nhưng mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. 

 - Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt làm cho khách hàng tiếp tục 

mua hàng của doanh nghiệp. 

 - Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt làm giảm chi phí kinh doanh và 

tăng lợi nhuận. 

 - Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt giúp tạo ra các khách hàng 

trung thành của ngân hàng. 

 - Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt sẽ giúp tạo ñộng lực làm việc 

cho ñội ngủ nhân viên của NH. 

1.2.1.3  Mục tiêu của hoạt ñộng chăm sóc khách hàng 

 Sự thỏa mãn khách hàng có thể ñược nhìn nhận dưới ba khía 

cạnh: Khía cạnh luật pháp, khía cạnh khách hàng, khía cạnh của nhà 

quản lý. 

1.2.2 Nội dung của hoạt ñộng chăm sóc khách hàng của ngân 

hàng 

1.2.2.1  Chính sách tạo dựng bằng chứng hữu hình về dịch vụ:  

 - Chăm sóc khách hàng chính là việc ñầu tư cơ sở hạ tầng cho 

phòng giao dịch, trụ sở chính hay thiết kế, lắp ñặt, sắp xếp và bố trí 

các thiết bị, vật dụng, lối ñi cho khách hàng, cũng như không gian 

làm việc phục vụ khách hàng. Địa ñiểm giao dịch ñảm bảo ñược yêu 

cầu về chỗ ngồi, cùng các tiện nghi khác như âm thanh, ánh sáng, sự 

thoáng mát, giải trí, thư giản… chính ñiều này sẽ tạo ấn tượng ban 

ñầu trước khi giao dịch cho khách hàng, yếu tố về hình ảnh doanh 

nghiệp quyết ñịnh ñến cảm nhận của khách hàng. 
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 - Mạng lưới chi nhánh rộng khắp và trải dài trên ñịa bàn tạo sự 

thuận tiện cho khách hàng giao dịch; Hệ thống mạng máy tính ñược 

trang bị tốt, phục vụ tốt cho các giao dịch của khách hàng; Thường 

xuyên ứng dụng các kỹ thuật mới trong công nghệ thông tin cũng là 

cách ñể phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.  

1.2.2.2  Chính sách gia tăng ñộ tin cậy:  

 Việc chăm sóc khách hàng ñược thể hiện thông qua việc thường 

xuyên và tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao uy tín, chất lượng của 

thương hiệu; ñảm bảo sự chắc chắn của các cam kết, sự tuân thủ 

trong các quy ñịnh…ñiều này góp phần tạo niềm tin, sự tin cậy cho 

khách hàng khi mới tiếp cận, lựa chọn và sử dụng các sản phẩm dịch 

vụ, cũng như tạo dựng sự an tâm, sự gắn bó lâu dài của những khách 

hàng ñang sử dụng dịch vụ. 

1.2.2.3  Chính sách về sự phản hồi, khả năng ñáp ứng của ngân 

hàng:  

 - Yếu tố về sự phản hồi ñược ñảm bảo khi ngân hàng cung cấp 

các dịch vụ cho khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời và toàn 

diện. Điều này ñược thể hiện cụ thể ở việc nghiên cứu, tìm tòi, học 

hỏi và phát triển những sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Do ñó, cần 

làm ña dạng và phong phú hơn các dịch vụ - ứng dụng các dịch vụ 

mới và ñáp ứng hơn nữa nhu cầu ngày càng nhiều của khách hàng, 

ñiều này góp phần tạo cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn trong quá 

trình giao dịch. 

 - Các thắc mắc, khiếu nại, phàn nàn của khách hàng là những yếu 

tố tất yếu và cốt lõi cần phải ñược giải ñáp thấu tình, nhanh chóng và 

thỏa mãn khách hàng. 
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 - Đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch là cách làm 

cho khách hàng hài lòng về chất lượng của dịch vụ, làm cho khách 

hàng cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc.  

1.2.2.4  Chính sách con người, xây dựng sự cảm thông của khách 

hàng:  

 - Thể hiện qua tính chu ñáo, quan tâm ñặc biệt ñến khách hàng và 

khả năng thấu hiểu những nhu cầu riêng, nhu cầu ñặc biệt của KH 

trong quá trình phục vụ và cung cấp dịch vụ của ñội ngũ CBNV. 

1.2.2.5  Chính sách công khai, minh bạch thông tin cung cấp cho 

khách hàng 

 Hoạt ñộng chăm sóc khách hàng chính là làm tối thiểu hóa sự mất 

cân ñối về thông tin cho các khách hàng, bởi vì muốn thu hút mọi ñối 

tượng khách hàng khác nhau, ña dạng hóa các khách hàng cần phải 

công khai, minh bạch các thông tin. 

1.2.2.6  Chính sách giá 

 Xây dựng chính sách giá cho phù hợp với ngân hàng ñể thu hút 

khách hàng là ñiều hết sức quan trọng và cần thiết – giúp duy trì 

khách hàng hiện tại của ngân hàng.  

1.2.2.7  Chính sách hỗ trợ, liên lạc với  khách hàng: 

 Chính sách hỗ trợ khách hàng ñược thực hiện thông qua các dịch 

vụ sau bán hàng. Các ngân hàng thường áp dụng dịch vụ sau bán 

hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng và tăng khả năng cạnh 

tranh trên thị trường. 
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CHƯƠNG 2  THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC 

KHÁCH HÀNG 

VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 

2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VIETCOMBANK ĐÀ 

NẴNG 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của VCB – ĐN 

 Sau ngày ñất nước thống nhất, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam tại Đà Nẵng ñược hoạt ñộng và thành lập lại theo 

Quyết ñịnh số 142-NH/QĐ ngày 27/12/1976 của Tổng giám ñốc 

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với tên gọi là Chi nhánh Ngân 

hàng Ngoại thương Đà Nẵng trực thuộc Ngân hàng Ngoại thương 

Việt Nam và từ 02/06/2008 cũng chính thức ñổi tên thành Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (tên gọi tắt là 

Vietcombank Đà Nẵng) cùng với hệ thống theo mô hình cổ phần. 

2.1.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Vietcombank- Đà 

Nẵng 

 Cơ cấu tổ chức của VCB-ĐN bao gồm Ban lãnh ñạo: Giám ñốc và 

các phó Giám ñốc phụ trách quản lý và ñiều hành từng Phòng ban cụ 

thể. Và quyền hạn, trách nhiệm của từng Phòng ban, Bộ phận cũng 

ñược quy ñịnh cụ thể, chi tiết. 

2.1.3 Tình hình huy ñộng vốn  của VCB – ĐN trong các năm 

2007 - 2009 

 Tình hình huy ñộng vốn của VCB-ĐN trong năm 2009 ñạt ñược 

những bước chuyển biến khá rõ nét tăng cả về quy mô và cơ cấu huy 

ñộng vốn ngày càng phù hợp hơn. Doanh số huy ñộng năm 2009 ñạt 

gần 1.483 tỷ ñồng tăng 47,9% so với năm 2008. Lượng tiền gửi của 

khách hàng trong năm 2009 cũng tăng hơn so với 2008, chủ yếu là từ 

lượng tiết kiệm huy ñộng bằng VNĐ năm 2009 ñạt 539 tỷ ñồng tăng 
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42% so với năm 2008, chiếm tỷ trọng 37% trên tổng nguồn vốn huy 

ñộng ñược. 

2.1.4 Tình hình cho vay chung của VCB - ĐN trong các năm 

2007 - 2009 

Đvt: Triệu ñồng 

Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch 

Chỉ tiêu   ST  TT  ST  TT ST +/- % 
1. Dư nợ 
bình quân  2,040,170  100% 2,000,743  100% (39,427) -1.93% 

 - Ngắn hạn 1,376,179  67% 1,295,630  65% (80,549) -5.85% 
 - Trung, dài 
hạn  663,991  33% 705,113  35% 41,122  6.19% 
2. Nợ xấu 
bình quân  62,544    61,236    (1,308) -2.09% 

- Ngắn hạn 46,270 74% 48,989 80% 2,719 5.88 
- Trung, dài 
hạn 16,274 26% 12,247 20% (4.027) (24.74) 
3. Tỷ lệ nợ 
xấu (%) 3.39%   3.16%   -0.23% -6.78% 

(Nguồn: Phòng Vốn của VCB-ĐN) 

 Qua bảng số liệu trên cho thấy, hoạt ñộng cho vay của VCB-ĐN 

trong các năm 2008, 2009 tăng trưởng tương ñối ổn ñịnh. Tỷ trọng 

doanh số cho vay chủ yếu tập trung vào cho vay ngắn hạn, phù hợp 

với tỷ trọng cơ cấu huy ñộng vốn của chi nhánh. Doanh số cho vay 

năm 2009 ñạt 5.402 tỷ ñồng tăng nhẹ và ñều . 

2.1.5 Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của VCB – ĐN trong năm 

2007 - 2009 

 Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của VCB-ĐN qua các năm là khá 

tốt. Chênh lệch thu chi năm 2009 là hơn 119 tỷ ñồng tăng so với các 

năm 2008. Giảm nguồn thu nhập từ lãi tăng thu nhập từ các dịch vụ 
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khác ñang là xu hướng chung của các ngân hàng hiện ñại và VCB-

ĐN cũng không ngoại lệ, tỷ lệ giữa thu lãi cho vay/ tổng nguồn thu 

năm 2009 là 76% giảm so với năm 2008 tỷ trọng này là 92%. Và lợi 

nhuận của năm 2009 của VCB-ĐN là khoảng 116 tỷ ñồng tăng 10% 

so với năm trước, con số này nói lên những nổ lực và trình ñộ quản 

trị hiệu quả bởi lẻ năm 2009 là năm khó khăn của toàn nền kinh tế 

VN và thế giới nói chung. 

2.1.6 Đặc ñiểm khách hàng của VCB-ĐN 

 - Khách hàng cá nhân truyền thống của VCB-ĐN hầu hết là những 

KH lớn tuổi, trung niên, xu hướng tiêu dùng của họ chủ yếu tập trung 

vào các hoạt ñộng  thiết yếu cuộc sống, khuynh hướng tiết kiệm cao. 

 - Những khách hàng có thu nhập cao hay giàu có nhờ tài năng 

trong nghề nghiệp chuyên môn hay trong kinh doanh. Những người 

này tích cực tham gia các công việc xã hội và của thành phố, họ tìm 

mua những thứ chứng tỏ ñịa vị cho bản thân mình và con cái. Hơn 

nữa họ tích cực tham gia và có ý thức cao về trách nhiệm công dân. 

 - Khuynh hướng của khách hàng có tính dễ thay ñổi, ít trung thành 

với một thương hiệu nhất ñịnh, nguyên nhân là do khách hàng ngày 

càng trở nên phức tạp và ñược giáo dục tốt hơn về dịch vụ ngân hàng 

ñã cho phép họ tự tin khi thay ñổi ngân hàng mà họ ñang giao dịch. 

2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

TẠI VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 

 Thực chất hoạt ñộng chăm sóc khách hàng là thỏa mãn tốt nhất 

nhu cầu của khách hàng, hướng ñến sự hài lòng của khách hàng tức 

là thực hiện tốt nội dung chăm sóc khách hàng trên tất cả các yếu tố 

tác ñộng, ảnh hưởng ñến sự hài lòng của khách hàng.  
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2.2.1 Chính sách tạo dựng bằng chứng hữu hình về dịch vụ:  

2.2.1.1  Trụ sở chính:  

 VCB-ĐN rất nổ lực trong việc xây dựng trụ sở chính ñể tạo 

cho khách hàng ñánh giá tốt hơn về dịch vụ thông qua các bằng 

chứng hữu hình hỗ trợ.  

2.2.1.2  Mạng lưới phòng giao dịch:  

 Công tác mở rộng mạng lưới thường xuyên ñược quan tâm, tuy 

nhiên so với các ngân hàng trong khu vực Đà Nẵng thì hiện nay 

VCB-ĐN có 1 CN chính và 07 PGD 

2.2.1.3  Kênh ngân hàng tự ñộng và các ñơn vị chấp nhận thẻ: 

 - Mạng lưới ATM ñược xem như kênh ngân hàng tự ñộng hiện 

ñại ñể các chủ thẻ hưởng các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Các 

tiện ích thẻ luôn gắn liền với các hoạt ñộng của hệ thống ATM. Do 

ñó, song song với việc phát hành thẻ, VCB-ĐN cũng rất chú trọng 

ñến việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng ñể phục vụ cho việc 

thanh toán thẻ nhằm gia tăng hơn nức mức ñộ thụ hưởng dịch vụ 

24/24 .  

 - VCB-ĐN rất coi trọng ñến việc xây dựng, nâng cấp hệ thống 

cơ sở hạ tầng, bởi vì nó là yếu tố tác ñộng trực tiếp ñến cảm nhận ñầu 

tiên của  khách hàng khi ñến với dịch vụ, ñược thể hiện cụ thể qua 

bảng sau: 
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Bảng 2.5 Chi phí nâng cấp, sửa chữa CSVC và ñầu tư cho tiện 

nghi giao dịch của VCB-ĐN 2007-2009 

                                                                            Đvt: Triệu ñồng 

Chỉ tiêu Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

Chênh lệch  

08/07 

Chênh lệch  

09/08 

Trụ sở chính 5.955 6.455 7.854 500 8,40% 1.399 21,67% 

Các PGD 1.985 1.418 1.071 (567) 28,56% (347) 24,47% 

Tổng cộng 7.940 7.873 8.925 (67) 0,84% 1.052 13,36% 

(Nguồn Phòng Kế toán của VCB-ĐN) 

2.2.1.4  Kết quả ñánh giá sự hài lòng của khách hàng ñối với hoạt 

ñộng xây dựng bằng chứng vật chất của dịch vụ tại ngân 

hàng 

 Cơ sở hạ tầng của VCB-ĐN ñược khách hàng cảm nhận là 

chưa hoàn thiện và ảnh hưởng ñến mức ñộ hài lòng về dịch vụ của 

khách hàng, do ñó tương lại cần nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống này. 

2.2.2 Chính sách gia tăng ñộ tin cậy 

 VCB- ĐN luôn  thực hiện và giữ ñúng lời hứa với khách hàng, 

cũng như các cam kết luôn ñược thực hiện với tinh thần trách nhiệm 

cao; Các hợp ñồng, thỏa thuận của VCB-ĐN ñều ñược ñảm bảo thực 

hiện tốt, uy tín ñiều này khẳng ñịnh VCB-ĐN luôn luôn cố gắng xây 

dựng, giữ vững và nâng cao không ngừng uy tín của bản thân trong 

tâm trí của khách hàng.  
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2.2.3 Chính sách về sự phản hồi ñến khách hàng 

2.2.3.1  Thông tin, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của 

ngân hàng: 

 VCB-ĐN thực hiện thông tin, tư vấn cho khách hàng thông 

qua nhiều kênh khác nhau như tư vấn trực tiếp tại quầy hướng dẫn tại 

Chi nhánh chính và kênh chăm sóc khách hàng qua dịch vụ thuê 

ngoài 24/24 tổng ñài tư vấn miễn phí ñã phần nào gặt hái ñược thành 

công tuy nhiên hiệu quả ñạt ñược là chưa cao thể hiện qua số lượng 

và chất lượng của các cuộc tư vấn.  

2.2.3.2  Chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng, sự chuẩn hóa 

trong các quy ñịnh, thủ tục giao dịch 

 Tất cả các hoạt ñộng kinh doanh, phong cách phục vụ, chính 

sách sản phẩm… của ngân hàng ñều lấy khách hàng làm trung tâm, 

kể cả quy trình và tốc ñộ xử lý giao dịch cũng hướng ñến phục vụ tối 

ña, nhanh chóng nhất mọi nhu cầu của khách hàng ñược thể hiện cụ 

thể qua việc rút ngắn thời gian xử lý mọi giao dịch.  

Bảng 2.9 Một số chỉ tiêu ñánh giá tốc ñộ xử các yêu cầu của khách 

hàng trong thời gian 2007 - 2009 

Đvt: Thời gian/ Người 

Năm  

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

Chỉ tiêu 

ST ST ST 

Thời gian xử lý tb giao dịch của KH CN 10'16'' 9'55'' 8'35'' 

Thời gian xử lý tb cho vay STK của KHCN 45'15'' 42' 40'27'' 

Thời giancho vay tb của KHCN có TSĐB 3 ngày 2ngày  2 ngày 

Thời gian cho vay tín chấp tb của KHCN 1 ngày 1ngày 1 ngày 
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Thời gian xử lý tb giao dịch thanh toán bộ 

chứng từ bằng vốn vay 

6h 4h30' 4h 

(Nguồn Bộ phận chăm sóc khách hàng – Phòng khách hàng – của 

VCB-ĐN) 

2.2.3.3  Đa dạng, phong phú của sản phẩm dịch vụ VCB-ĐN: 

 Các sản phẩm của VCB-ĐN là khá ña dạng, phong phú và có 

tính cạnh tranh cao. Hầu hết các sản phẩm, dịch vụ cần thiết của một 

ngân hàng hiện ñại và những ñặc thù trong hoạt ñộng kinh doanh, 

ñịnh hướng vào khách hàng ñều ñã ñược VCB-ĐN thể hiện rõ nét 

thông qua việc phát triển, lựa chọn và triển khai các sản phẩm, dịch 

vụ. Do ñó, phát huy những ưu ñiểm của các dòng sản phẩm dịch vụ 

là thế mạnh của VCB-ĐN, tìm tòi và nghiên cứu những ứng dụng sản 

phẩm dịch vụ mới như ngân hàng ñiện tử, dịch vụ tư vấn tài chính… 

phù hợp với xu hướng thị trường và thị hiếu của khách hàng trong 

tương lai là mục tiêu ñể VCB-ĐN thỏa mãn tối ña nhu cầu KH.  

2.2.3.4  Kết quả ñánh giá mức ñộ hài lòng của khách hàng về chính 

sách  phản hồi ñến khách hàng 

 - Theo phân tích kết quả khảo sát ñược từ phiếu ñánh giá 

khách hàng ñược mô tả cụ thể trong Phụ lục II, nhận thấy cảm nhận 

chung của khách hàng về chính sách phản hồi ñến khách hàng của 

VCB-ĐN là khá tốt. Tuy nhiên, tác phong phục vụ, thời gian chờ ñợi 

và khả năng giải ñáp thắc mắc của khách hàng có mức ñộ ñánh giá 

hoàn toàn không hài lòng và không hài lòng là khá cao.   
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2.2.4 Chính sách về con người và việc xây dựng sự cảm thông 

của khách hàng 

2.2.4.1  Trình ñộ chuyên môn,  nghiệp vụ: 

 Con người là nhân tố quan trọng trong mọi hoạt ñộng, là yếu tố 

tiên quyết ñể tạo dựng dịch vụ và hun ñúc chất lượng dịch vụ tốt 

phục vụ cho khách hàng, do ñó công tác nhân sự luôn ñược chi nhánh 

quan tâm và chú trọng hàng năm.  

2.2.4.2  Kỹ năng giao tiếp với khách hàng của ñội ngũ CBNV 

 VCB-ĐN rất coi trọng công tác bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp 

cho ñội ngũ nhân viên giao dịch, ñây là kỹ năng yêu cầu bắt buộc và 

tất cả các kỹ năng giao tiếp này ñược VCB quy ñịnh cụ thể theo tiêu 

chuẩn dành cho Giao dịch viên-Nhân viên tiếp xúc trực tiếp với 

khách hàng: Lịch sự và ngọt ngào trong giao tiếp, Chuyên nghiệp và 

lịch sự trong phong cách phục vụ, Hướng dẫn khách hàng ân cần và 

chu ñáo.  

 Kỹ năng giao tiếp khách hàng của ñội ngũ CBNV ñã ñược 

VCB-ĐN chú trọng, quan tâm và thực hiện khá tích cực trong việc 

thay ñổi hình ảnh nhân viên tiếp xúc thân thiện, gần gũi, tôn trọng, 

ñịnh hướng vào khách hàng hơn ñược thể hiện rõ hơn qua các năm: 

2.2.5 Chính sách công khai, minh bạch thông tin với khách hàng 

 Các hoạt ñộng quảng cáo ñược VCB-ĐN sử dụng khá rộng rãi 

và thường xuyên thông qua các phương tiện truyền thông bao gồm: 

phát hành tờ rơi, quảng cáo trên băng rôn, áp phích, trên các phương 

tiện truyền thông, website và các kênh phân phối chính thức khác 

nhằm cung cấp cho khách hàng ñầy ñủ các thông tin cần thiết và ñầy 

ñủ ñể giúp khách hàng ñưa ra quyết ñịnh lựa chọn tối ưu và phù hợp 

nhất, cũng nhằm nhắc nhở và củng cố hình ảnh của VCB-ĐN trong 

tâm trí khách hàng. 
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2.2.5.1  In tờ rơi giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của VCB-ĐN 

2.2.5.2  Quảng bá sản phẩm trên băng rôn, áp phích 

2.2.5.3  Các phương tiện truyền thông, báo chí, ñài phát thanh: 

2.2.5.4  Quảng cáo thông qua website của VCB và các cách thức 

quảng cáo khác 

2.2.5.5  Hình thức quảng cáo thông qua màn hình LCD tại các ñiểm 

giao dịch 

2.2.5.6  Đánh giá về sự hài lòng của khách hàng ñối với hoạt ñộng 

cung cấp Thông tin 

 Tuy ña dạng nhưng công tác cung cấp thông tin cho khách 

hàng chưa thật sự ñược khách hàng ñánh giá cao. Tất cả các hình 

thức quảng cáokhách hàng ñều có cảm nhận không hài lòng. 
 

Bảng: 2.16  Đánh giá sự hài lòng của khách hàng ñối với các hoạt 

ñộng cung cấp thông tin của VCB-ĐN   

(Nguồn: Kết quả khảo sát sự hài long của KH  qua bảng câu hỏi) 
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2.2.6 Chính sách giá 

 Chi nhánh thực hiện thu phí các dịch vụ theo biểu phí quy ñịnh 

của VCB TW. Biểu phí của VCB TW ñược ban hành tương ñối phù 

hợp với từng thời kỳ. Hầu hết các sản phẩm mới ñược triển khai ñều 

ñược VCB cung cấp miến phí nhằm tạo sự thích nghi ñể khách hàng 

ứng dụng và sử dụng dịch vụ mới.  

2.2.7 Chính sách hỗ trợ liên lạc với khách hàng 

2.2.7.1  Chính sách liên lạc với khách hàng 

 Nguồn dữ liệu khách hàng ñược thống kê và phân loại theo các 

tiêu chí cụ thể chủ yếu dựa vào số dư bình quân tiền gửi qua các thời 

kỳ, số dư tiền gửi hiện tại hay dư nợ tại thời ñiểm ñánh giá, dư nợ 

bình quân trong từng thời kỳ, doanh số thanh toán thẻ, doanh số 

thanh toán xuất nhập khẩu… nhằm lựa chọn một số khách hàng thỏa 

mãn tiêu chuẩn của VCB-ĐN ñể có những chính sách chăm sóc 

khách hàng ñặc biệt vào những dịp kỹ niệm, lễ tết… 

2.2.7.2  Giải quyết vướng mắc, khiếu nại của khách hàng 

  Tóm lại, hoạt ñộng chăm sóc khách hàng của VCB-ĐN trong 

các năm 2007-2009 ñã ñạt ñược và thỏa mãn một số nhu cầu, mong 

ñợi của khách hàng; nhưng ñể cho hoạt ñộng chăm sóc khách hàng 

trở nên hiệu quả hơn, cần có những ñịnh hướng, chiến lược và 

phương thức chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, cụ thể, thiết thực 

và tập trung thỏa mãn tối ña những nhu cầu thật sự thiết thực của 

khách hàng. Cho nên thông qua việc phân tích ñánh giá thực trạng 

của hoạt ñộng chăm sóc khách hàng, nghiên cứu tiềm năng và lợi thế 

của VCB-ĐN cũng như các yếu tố cạnh tranh trên ñịa bàn ñề từ ñó 

ñưa ra một số giải pháp thiết thực nhằm ñưa hoạt ñộng chăm sóc 

khách hàng của VCB-ĐN thành một dịch vụ nổi bật và riêng có.  
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 Theo ñánh giá thực trạng của hoạt ñộng chăm sóc khách hàng 

trong thời gian qua tại chi nhánh nhận thất hoạt ñộng còn diễn ra sơ 

sài, chưa có kế hoạch, chính sách và ñường lối cụ thể. Chính sách 

chăm sóc khách hàng chỉ mới tập trung vào ñối tượng khách hàng lớn 

của chi nhánh, tiêu chí lựa chọn khách hàng theo số dư tiền gửi hay 

dư nợ bình quân chưa có sự phân loại và lựa chọn khách hàng ñồng 

bộ, chuẩn hóa, chọn lọc ñược ñối tượng khách hàng mục tiêu của chi 

nhánh. Và cũng chỉ thực hiện tăng cường trong chính sách liên lạc và 

hỗ trợ cho khách hàng, nhiều khi có sự trùng lắp và lãng phí về 

nguồn lực quá nhiều cho ñối tượng này. 

 Theo kết quả phân tích mô hình hồi quy bội ở Phụ lục 2, xây 

dựng ñược mô hình các nhân tố ảnh hưởng ñến sự hài lòng của khách 

hàng bao gồm 09 nhân tố cụ thể như sau: Tính ñảm bảo tuân thủ các 

quy ñịnh của NHNN, VCBTW, CP. Giải quyết các khiếu nại của 

khách hàng. Trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch. Sự quan tâm riêng 

biệt ñến từng khách hàng. Địa ñiểm giao dịch. Mạng lưới chi nhánh. 

Cơ sở vật chất, quy mô hạ tầng. Dịch vụ hậu mãi. Chương trình 

khuyến mãi, tặng quà.  

Y Mức ñộ hài lòng của khách hàng =YA = 0,238 + 0,07* YTTC4 + 0,148*YTPH3 + 

0,169 * YTPH4 +0,256*YTCT1 +0,061 YTHH1 - 0,12*YTHH2 +0,132 YTHH3 

+0,244 YTQC6 + 0,089 YTQC7 

 Như vậy, chính sách chăm sóc khách hàng cần thực hiện tăng 

cường hơn nữa vào các yếu tố này, nổ lực hoàn thiện các yếu tố chăm 

sóc khách hàng này hiện nay theo hướng tích cực và nhắm vào ñối 

tượng khách hàng truyền thống, mục tiêu mang lại lợi nhuận và 

nguồn thu chính của VCB-ĐN trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 
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CHƯƠNG 3  

 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC 

KHÁCH HÀNG T ẠI VIETCOMBANK - ĐÀ NẴNG 

3.1 MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN 

HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1.1 Mục tiêu và ñịnh hướng phát triển của VCB ñến năm 2015 

3.1.2 Mục tiêu, chiến lược phát triển của VCB Đà Nẵng 

 - Hoàn thiện chính sách và tổ chức cho hoạt ñộng ngân hàng 

 - Phát triển thị phần của VCB-ĐN 

 - Mở rộng mạng lưới, kênh phân phối trên ñịa bàn Đà Nẵng 

 - Đào tạo và ñào tạo lại cán bộ 

 - Xây dựng hệ thống công nghệ tin học hiện ñại, tiên tiến  

3.2 GIẢI PHÁP CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH 

HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.2.1 Tăng cường hoạt ñộng chăm sóc nhóm khách hàng mục 

tiêu 

3.2.1.1  Phân nhóm khách hàng:Theo các tiêu chí phân nhóm khách 

hàng cá nhân và doanh nghiệp 

3.2.1.2  Tăng cường hoạt ñộng chăm sóc khách hàng mục tiêu của 

chi nhánh 

3.2.2 Tăng cường hoạt ñộng quảng cáo, tiếp thị, tài trợ tức là 

tăng cường chính sách thông tin ñến khách hàng 

 - Xác ñịnh rõ mục tiêu hoạt ñộng quảng cáo 

 - Mở rộng các phương tiện quảng cáo: quảng cáo ngoài trời, 

quảng cáo quá cảnh: qua các phương tiện và ñầu mối giao thông, 

quảng cáo qua thư trực tiếp ñối với một số khách hàng mục tiêu… 
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 - Lựa chọn công cụ khuyến mại phù hợp, cần xác ñịnh chính 

xác thời ñiểm và khoảng thời gian thực hiện khuyến mại cũng như 

thực hiện ñánh giá mỗi chính sách khuyến mãi cụ thể. 

 -  VCB-ĐN nên chọn một số giải thể thao của thành phố hay 

các sự kiện ñặc biệt của thành phố ñể tài trợ chính thức nhằm góp 

phần xây dựng hình ảnh của ngân hàng trong lòng dân chúng. 

 - VCB-ĐN có thể sử dụng phương pháp khá phổ biến hiện nay 

là email marketing kết hợp với phương thức quảng cáo qua truyền 

miệng.  

 - VCB-ĐN cần xây dựng trang website riêng biệt của VCB-

ĐN, tách biệt với trang website riêng của VCB. Thông qua website 

ñể duy trì, kết nối thông tin giữa khách hàng và ngân hàng.  

3.2.3 Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch và kênh ngân hàng tự 

ñộng tức là gia tăng chất lượng bằng chứng hữu hình 

 - Nghiên cứu, ứng dụng phòng chờ riêng với không gian, ñiều 

kiện, tiện nghi hiện ñại, văn minh và quầy giao dịch riêng biệt cho 

khách hàng VIP của ngân hàng. 

 - Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch, lắp ñặt thêm các máy 

ATM và cải tiến không gian phòng chờ hướng ñến sự thoải mái tiện 

lợi cho khách hàng. 

3.2.4 Ứng dụng công nghệ thông tin, hiện ñại hóa ngân hàng 

nhằm gia tăng chất lượng phục vụ khách hàng 

3.2.4.1  Ứng dụng CNTT ñể thu thập và quản lý thông tin khách 

hàng hợp lý, khoa học và hiệu quả hơn nhằm phục vụ cho 

công tác chăm sóc khách hàng 

3.2.4.2  Mở rộng và ña dạng hóa các sản phẩm trên nền tảng công 

nghệ hiện ñại 
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3.2.5 Đơn giản hóa quy trình và thủ tục giao dịch nhằm tạo sự 

thuận tiện tối ña cho khách hàng 

3.2.5.1  Đơn giản thủ tục giao dịch: 

 Ngân hàng nên giảm bớt các thủ tục giấy tờ, khách hàng chỉ 

cần ñiền vào những thông tin thực sự cần thiết, thông tin ñể làm bắng 

chứng cho yêu cầu xuất phát từ khách hàng, ñảm bảo tính pháp lý 

theo quy ñịnh.  

 - Tùy thuộc vào giao dịch viên, tức là mỗi giao dịch viên nên 

chủ ñộng hơn trong việc yêu cầu thông tin cụ thể từ  phía khách hàng 

 - Nghiên cứu phân phối các mẫu biểu theo chuẩn của VCB TW 

qua các diễn ñàn hay các mạng xã hội chính thức,không chính thức… 

3.2.5.2  Đơn giản hóa quy trình tác nghiệp ñể phù hợp hơn nhu cầu 

của khách hàng 

 Quy ñịnh cụ thể, ước lượng thời gian xử lý tác nghiệp cho tất 

cả các nghiệp vụ của ngân hàng.  

3.2.6 Giải pháp cải thiện yếu tố con người nhằm xây dựng sự 

cảm thông của khách hàng 

3.2.6.1  Lựa chọn và phân loại nguồn nhân lực cần tuyển dụng, nâng 

cao chất lượng ñầu vào: 

3.2.6.2 Chính sách ñào tạo, bỗi dưỡng nguồn nhân lực có chuyên 

môn, trình ñộ 

 VCB-ĐN cần triển khai chương trình giữ gìn và phát huy văn 

hóa Vietcombank. 

 Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ công nhân viên về 

nghiệp vụ, về kỹ năng chăm sóc khách hàng, chi nhánh cần thực hiện 

các cuộc ñàm thoại hay các buổi thảo luận chuyên ñề ñược tổ chức 

một cách nghiêm túc và bài bản ñể trao ñổi truyền ñạt kinh nghiệm 

giữa những người ñi trước và cán bộ trẻ với nhau. 
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3.2.6.3  Cải thiện thái ñộ và hành vi của nhân viên 

 Thay ñổi và chuẩn hóa thái ñộ, phong cách phục vụ khách 

hàng:  Luôn giữ thái ñộ thân thiện và ñúng chuẩn mực trong giao 

tiếp với khách hàng, nhằm duy trì và tăng thái ñộ an tâm của khách 

hàng và tạo sự gần gủi thân mật trong quá trình giao dịch. Ngôn ngữ 

giao tiếp rõ ràng, âm lượng vừa phải. Luôn hỗ trợ, gần gũi quan tâm 

giúp ñỡ khách hàng trong quá trình giao dịch. Hỏi thêm nhu cầu của 

khách hàng và cảm ơn khách hàng khi kết thúc giao dịch. 

3.2.6.4  Bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc khách hàng, giải quyết vướng 

mắc, khiếu nại cho ñội ngũ cán bộ nhân viên giao dịch của 

ngân hàng: 

3.2.6.5  Tạo ñộng lực và thực hiện cơ chế ñãi ngộ tốt cho nhân viên 

3.2.7 Thành lập phòng chăm sóc khách hàng 

 + Thực hiện vai trò cốt lõi là chăm sóc khách hàng 

 + Nghiên cứu và xây dựng các chính sách Marketing-Mix 

 + Nghiên cứu, ñánh giá mức ñộ thỏa mãn của khách hàng 

trong sự tương tác trực tiếp giữa nhân viên tiếp xúc và khách hàng. 

 + Nghiên cứu và ñề xuất các hoạt ñộng cụ thể ñể ñộng viên, 

khuyến khích nhân viên gắn bó, cống hiến 

 + Nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng 

tại VCB-ĐN ñể phục vụ, hỗ trợ cho công tác chăm sóc khách hàng. 

3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ 

3.3.1 Với chính phủ, nhà nước: 

3.3.2 Với ngân hàng nhà nước 

3.3.3 Với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
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KẾT LUẬN 

 Dịch vụ ngân hàng là một ngành kinh tế ñặc biệt quan trọng 

trong nền kinh tế thị trường. Phát triển dịch vụ ngân hàng là phát 

triển năng lực, phản ánh quy mô, tính năng ñộng và xu thế phát triển 

chung của nền sản xuất hàng hóa trong thị trường của một quốc gia. 

Nền kinh tế Việt Nam ñã và ñang thực sự trở thành một nền kinh tế 

thị trường và hội nhập quốc tế, vấn ñề phát triển dịch vụ ngân hàng là 

một tất yếu khách quan và chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng 

chính là bộ phận chiến lược phát triển trọng tâm trong chiến lược 

phát triển tổng thể của toàn ngành. Chính vì thế, yêu cầu ñược ñặt ra 

cho hệ thống ngân hàng là phải ñổi mới liên tục và hoàn thiện. 

 Là chi nhánh của Ngân hàng thương mại hàng ñầu tại Việt 

Nam, VCB-ĐN ñã nắm bắt ñược xu thế ñổi mới lĩnh vực tài chính 

của ñất nước và ñã có những ñóng góp to lớn trong hoạt ñộng tài 

chính ngân hàng tại ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng. Chi nhánh ñã nhận 

thấy vai trò và vị trí tất yếu của hoạt ñộng chăm sóc khách hàng ñối 

với một ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, chính sách này còn thiếu 

tính ñồng bộ và thiếu tính cạnh tranh 

 Với mong muốn góp phần ñẩy mạnh hoạt ñộng chăm sóc 

khách hàng tại chi nhánh, tạo ñược lợi thế cạnh tranh và ñiểm khác 

biệt trong dịch vụ của ngân hàng trên ñịa bàn, nhằm ñạt sự thỏa mãn 

tối ña cho khách hàng khi tiếp xúc và sử dụng dịch vụ của ngân hàng, 

tác giả ñã tập trung nghiên cứu một cách khoa học và có hệ thống các 

vấn ñề về chăm sóc khách hàng và cơ bản ñã hoàn thành ñược các 

nhiệm vụ như sau: 

 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt ñộng chăm sóc khách 

hàng của Ngân hàng thương mại. 
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 - Nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng chăm sóc khách hàng  tại 

VCB-ĐN thông qua việc tập trung nghiên cứu vào các yếu tố ảnh 

hướng ñến mức ñộ hài lòng của khách hàng như yếu tố về ñộ tin cậy, 

yếu tố về sự phản hồi, yếu tố về sự cảm thông, các nhân tố hữu hình, 

yếu tố về tính công khai minh bạch và các nhân tố về hình ảnh, quảng 

bá, tuyên truyền.  

 - Dựa vào những chỉ tiêu ñánh già và xu hướng phát triển hoạt 

ñộng chăm sóc khách hàng hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới ñánh 

giá kết quả mà VCB-ĐN ñã ñạt ñược trong lĩnh vực này ñồng thời 

nêu ra những mặt còn tồn tại và nguyên nhân ñể từ ñó tìm cách giải 

quyết vấn ñề và ñưa ra các giải pháp hoàn thiện. 

 - Đưa ra các giải pháp cho hoạt ñộng chăm sóc khách hàng vừa 

mang tính phương pháp luận, vừa có tính thực tiễn nhằm phát triển 

thị phần, mở rộng khách hàng và thỏa mãn tốt hơn nhu cầu khách 

hàng trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng trên ñịa bàn. 

 Qua luận văn này, tác giả hi vọng những giải pháp ñưa ra sẽ 

ñóng góp một phần nhỏ bé nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng chăm 

sóc khách hàng tại VCB-ĐN trong thời gian tới; ñồng thời có thể 

ñược chọn làm tài liệu tham khảo cho các ngân hàng thương mại 

khác trong việc lựa chọn chiến lược phù hợp cho việc phát triển hoạt 

ñộng chăm sóc khách hàng, góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ 

cho hoạt ñộng kinh doanh ñịnh hướng vào khách hàng của các tổ 

chức tín dụng trên ñịa bàn nói riêng và Việt Nam nói chung. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

---��--- 

 

 

 

 ĐINH V ĨNH HÀ 

 

 

 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG  

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG T ẠI VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 

 

 

 

Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng 

Mã số: 60.34.20 

  

 

 

TÓM T ẮT 

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH  

 

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2011 
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Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ 

 

Phản biện 1:  

 PGS-TS Lâm Chí Dũng 

Phản biện 2: 

  PGS-TS Trần Thị Hà 

 

Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp 

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 02 

tháng 07 năm 2011. 

 

Có thể tìm hiểu Luận văn tại: 

 - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

 - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 

 


