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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Khi n n kinh tế ngày càng cạnh tranh quyết liệt, cạnh tranh 

gi a c c ng n hàng trong và ngoài nước diễn ra hết s c mạnh m , 

nh ng th ch th c mới c n đối phó như: khả năng thanh khoản, đa 

dạng hóa loại hình dịch vụ, kh ch hàng y u c u h n v  chất lượng, 

uy t n, năng l c kinh doanh muốn tồn tại và ph t triển b t buộc c c 

Ng n hàng phải hướng đến kh ch hàng làm trung t m. Nhu c u c a 

kh ch hàng ngày càng n ng cao và có t nh chuy n biệt b t buộc 

Ng n hàng phải đưa ra nh ng sản ph m, dịch vụ ph  hợp, đ p  ng 

được nh ng nhu c u nh m gia tăng gi  trị dành cho kh ch hàng, duy 

trì được l ng trung thành c a kh ch hàng, t  đó đạt được mục ti u 

lợi nhuận. Ng n hàng nào dành được mối quan t m và s  trung thành 

c a kh ch hàng, ng n hàng đó s  th ng lợi và ph t triển. Chiến lược 

kinh doanh hướng đến kh ch hàng đang trở thành chiến lược quan 

trong hàng đ u c a c c Ng n hàng.  

Là một bộ phận c a Ng n hàng nông nghiệp và ph t triển 

nông thôn Việt Nam, với số lượng kh ch hàng c  nh n giao dịch 

ng n hàng là kh  lớn, thời gian qua Ng n hàng nông nghiệp và ph t 

triển nông thôn tỉnh Kon Tum đã có nhi u biện ph p duy trì và ph t 

triển quan hệ kh ch hàng, đem lại lợi  ch, s  tin cậy cho cả kh ch 

hàng và ng n hàng. Nhờ đó năng l c hiệu quả kinh doanh cũng như 

năng l c cạnh tranh c a ng n hàng tăng l n đ ng kể. Tuy vậy, cũng 

như c c ng n hàng thư ng mại kh c, ng n hàng nông nghiệp và ph t 

triển nông thôn tỉnh Kon Tum c n nhi u mặt hạn chế trong công t c 

quản trị quan hệ kh ch hàng. H n n a, trong qu  trình hội nhập kinh 

tế, xu hướng toàn c u hóa ngày càng trở n n mạnh m , công t c quản 

trị quan hệ kh ch hàng trở n n cấp thiết và đó cũng là lý do em quyết 
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định chọn đ  tài “ Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam- Chi nhánh tỉnh 

Kon Tum” làm đ  tài nghi n c u và viết luận văn Thạc sỹ c a mình. 

Luận văn không tr nh kh i nh ng thiếu sót, hạn chế trong qu  trình 

nghi n c u và đ  xuất n n t c giả rất mong nhận được s  đóng góp ý 

kiến quý b u c a quý Th y cô, c c nhà nghi n c u và c c bạn để t c 

giả hoàn thiện luận văn h n.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa lý luận c  bản v  quản trị quan hệ khách hàng 

c  nh n c a ng n hàng thư ng mại.  

- Đ nh gi  th c trạng công t c quản trị quan hệ kh ch hàng c  

nh n tại NHNo & PTNT Tỉnh Kon Tum. 

- Đ  xuất giải ph p hoàn thiện công t c quản trị quan hệ kh ch 

hàng c  nh n tại NHNo & PTNT Tỉnh Kon Tum. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghi n c u: lý luận và th c tiễn quản trị quan hệ 

kh ch hàng c  nh n tại NHNo & PTNT Tỉnh Kon Tum, khách hàng 

c  nh n tr n địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Phạm vi nghi n c u:  

+ Không gian: Luận văn giới hạn phạm vi đi u tra, thu thập d  

liệu s  cấp v  quản trị quan hệ kh ch hàng c  nh n tại Ng n hàng 

Nông nghiệp và Ph t triển nông thôn Tỉnh Kon Tum. 

+ Thời gian: C c d  liệu th  cấp c a c c b o c o đi u tra 

kh ch hàng, c c b o c o tổng kết c a NHNo & PTNT Tỉnh Kon Tum 

t  năm 2013-2015 và định hướng giải ph p đến năm 2020. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn được sử dụng c c phư ng ph p nghi n c u sau: 

- Phư ng ph p duy vật biện ch ng, duy vật lịch sử. 
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- Phư ng ph p mô hình hóa. 

- Phư ng ph p ph n t ch, thống k , so s nh, tổng hợp. 

5. Bố cục của luận văn 

Chư ng 1: C  sở lý luận v  công t c quản trị quan hệ kh ch 

hàng c  nh n tại NHTM.  

Chư ng 2: Th c trạng công t c quản trị quan hệ kh ch hàng c  

nh n tại Ng n hàng Nông nghiệp và Ph t triển Nông thôn Việt Nam - 

Chi nh nh tỉnh Kon Tum.  

Chư ng 3: Giải ph p hoàn thiện công t c quản trị quản hệ 

kh ch hàng c  nh n tại Ng n hàng Nông nghiệp và Ph t triển Nông 

thôn Việt Nam - Chi nh nh tỉnh Kon Tum.  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1. KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH 

HÀNG 

1.1.1. Khái niệm về khách hàng và phân loại khách hàng 

a. Khái niệm khách hàng 

Kh ch hàng c a ng n hàng thư ng mại là một tập hợp nh ng 

c  nh n, nhóm người, tổ ch c  Có nhu c u sử dụng sản ph m c a 

ng n hàng và mong muốn được th a mãn nhu c u đó c a mình.  

Theo L.L.Bean thì “kh ch hàng là người kh ch quan trọng 

nhất đối với c  sở c a chúng ta. 

b. Phân loại khách hàng 

 Phân loại khách hàng theo giá trị 

Khách hàng có thể phân biệt thành các nhóm sau:  



4 

Nhóm khách hàng sinh lợi nhất (Most Profitable Customers – 

MPCs); Nhóm kh ch hàng tăng trưởng nhất (Most Growable 

Custumers – MGCs); Nhóm khách hàng c n được bảo vệ nhất (Most 

Vulnerable Customer – MVCs); Nhóm khách hàng gây phi n toái 

nhất (Most Troubling Customers – MTCs):  

 Phân loại khách hàng theo nhu cầu  

Trong th c tiễn nh ng kh ch hàng kh c nhau được phân loại 

vào nhóm khách hàng khác nhau d a theo nhu c u. Theo các nhà 

phân tích, nhu c u khách hàng có nhi u kích cỡ và s c thái.  

Đối với khách hàng cá nhân có nh ng ni m tin mạnh m  thiên 

v  t m lý, giai đoạn sống, tâm trạng, mong muốn... họ mua sản ph m 

dịch vụ là để phục vụ cho đời sống và sinh hoạt c a chính họ.  

Đối với khách hàng doanh nghiệp có nh ng giai đoạn kinh 

doanh khác nhau, báo cáo tài chính, nh ng kiểu ra quyết định hay 

nh ng kiểu tổ ch c kh c nhau ., họ là người quan tâm nhi u đến 

vấn đ  lợi nhuân, giảm chi ph , đàm ph n kỹ v  giá cả và hay đ i h i 

giảm giá trong nh ng trường hợp nhất định. 

1.1.2. Khái niệm, phân loại, bản chất quản trị quan hệ 

khách hàng 

a. Khái niệm CRM 

Hiện nay, để hấp dẫn, duy trì, n ng cao l ng trung thành c a 

KH, doanh nghiệp phải th c hiện đồng bộ rất nhi u hoạt động, cụ thể 

là trong mối quan hệ với KH. CRM (quản trị quan hệ kh ch hàng) 

một giải ph p đang được rất nhi u doanh nghiệp sử dụng nh m tiếp 

cận và giao tiếp với kh ch hàng một c ch có hệ thống và hiệu quả,  

b. Phân loại CRM  

- CRM hoạt động 

- CRM phân tích 

- CRM cộng t c 
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c. Bản chất của CRM 

Bản chất c a CRM là nh ng mối quan hệ. Quan hệ là một 

trạng th i li n quan đến nh ng giao dịch qua lại gi a nh ng con 

người hay nh ng b n tham gia 

1.1.3. Mục đích và vai tr  của quản trị quan hệ khách hàng  

a. M c   ch của quản tr  quan hệ khách hàng  

 .  ai tr  của quản tr  quan hệ khách hàng 

CRM đã trở thành một chiến lược lãnh đạo doanh nghiệp trong 

môi trường cạnh tranh cao và cũng có thể được nhìn nhận như nh ng 

nỗ l c để quản lý s  tư ng t c gi a doanh nghiệp và KH. 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH CỦA QUẢN TRỊ QUAN HỆ 

KHÁCH HÀNG 

1.2.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng 

Mọi ngân hàng đ u c n thông tin v  KH t  đó có thể đ  ra được 

nh ng ch nh s ch ph  hợp nh m đạt được mục ti u KD c a mình.  

C  sở d  liệu là một tập hợp c c thông tin có li n quan với 

nhau, được thiết kế nh m giảm thiểu s  lặp đi lặp lại c a d  liệu, là 

một công cụ quản lý kỹ thuật nh m giải quyết nhanh chóng tìm kiếm 

thông tin b ng c ch tập hợp c c ph n nh  d  liệu kh ch hàng xuy n 

suốt trong tổ ch c b ng s  sàng lọc thông tin c a c c ph ng ban 

ch c năng trong tổ ch c. 

Nh ng thông tin c n thu thập đối với KH c  nh n bao gồm:  

- Thông tin c  bản; Thông tin v  đặc điểm nh n kh u; Thông 

tin tài chính; Thông tin hoạt động. 

1.2.2. Phân tích cơ sở dữ liệu và phân loại khách hàng 

a. Phân tích cơ sở dữ liệu 

- D  liệu v  KH được sử dụng trong ph n t ch như thế nào? 

- Phư ng ph p được sử dụng trong ph n t ch CSDL v  KH. 
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Mô hình phân tích dữ liệu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Mô hình phân tích dữ liệu về khách hàng  

 . Phân loại khách hàng 

Sau khi phân tích c c thông tin tr n, ng n hàng s  th c hiện 

việc chấm điểm cho t ng yếu tố c a thông tin. D a tr n tổng điểm 

c a kh ch hàng đạt được, ng n hàng s  ph n loại kh ch hàng vào 

t ng nhóm kh ch hàng kh c nhau để đ  ra c c biện ph p tiếp cận và 

cung cấp c c sản ph m dịch vụ th ch hợp nhất. 

1.2.3. Lựa chọn công cụ tác động vào khách hàng, xây 

dựng chƣơng trình tƣơng tác với khách hàng 

a. Lựa chọn công c  tác  ộng vào khách hàng 

Sau khi đã ph n t ch d  liệu KH, l a chọn KH thì công việc 

tiếp theo c a doanh nghiệp là x c định nh ng công cụ th ch hợp sử 

dụng cho kh ch hàng mục ti u. C ch tiếp cận marketing kh c được 

quan t m lớn nhất ch  yếu trong c c chiến lược và chư ng trình CRM là 

marketing tr c tiếp. 

- Các yếu tố là lợi thế của marketing trực tiếp khi ứng dụng 

vào CRM 

- Các công cụ của marketing trực tiếp 
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b. Xây dựng chương trình tương tác với KH 

Nh ng chư ng trình c a CRM bao gồm: 

- Dịch vụ và hỗ trợ KH. 

- Nh ng chư ng trình có t nh thường xuy n để duy trì l ng 

trung thành c a KH.  

- Th c hiện theo y u c u KH. 

- X y d ng chư ng trình truy n thông.  

1.2.4. Cá biệt hóa khách hàng 

Mục đ ch c a phư ng ch m c  biệt hóa dịch vụ là đem lại cho 

kh ch hàng cảm gi c đặc biệt, được tr n trọng.  

Để mang lại nh ng lợi  ch c  biệt cho kh ch hàng thì c n phải 

th c hiện bốn bước: nhận diện kh ch hàng, ghi nhớ đặc điểm c a 

kh ch hàng, c  biệt ho  dịch vụ và ph t triển thông tin kh ch hàng. 

1.2.5. Đánh giá và hoàn thiện quá trình quản trị QHKH 

Đ nh gi  hiệu quả được coi là thành ph n quan trọng nhất c a 

QTQHKH, thể hiện ở hai góc độ: một là đ nh gi  hiệu quả mà 

QTQHKH mang lại cho hoạt động kinh doanh c a doanh nghiệp 

(đ nh gi  QTQHKH), hai là đ nh gi  tình trạng hiện tại và xu hướng 

tư ng lai để làm c  sở cho việc đ  ra chiến lược kinh doanh và c c 

quyết định ở một thời điểm cụ thể (đ nh gi  c a QTQHKH). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Mô hình  ánh giá  

Năng l c tạo ra sản 

ph m dịch vụ  

Năng l c cung cấp 

sản ph m dịch vụ  

 

Khả năng “hiểu” kh ch hàng 

Nhu c u th i độ  

c a kh ch hàng 

ĐÁNH GIÁ BÊN TRONG ĐÁNH GIÁ BÊN NGOÀI 
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CRM ĐỐI VỚI 

KHCN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI  

 1.3.1. Các nhân tố bên trong 

+ Chiến lược, ch nh s ch KD c a NH; Con người; Công nghệ; 

Quy mô mạng lưới ph ng giao dịch; Thư ng hiệu c a NH 

 1.3.2. Các nhân tố bên ngoài 

+ V  nh n tố môi trường bao gồm:  

- Môi trường ph p luật; Môi trường kinh tế; Môi trường văn 

ho  xã hội 

+ Nh n tố ch nh s ch c a nhà nước 

+ Nh n tố kh ch hàng 

+ Nh n tố đối th  cạnh tranh 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ĐỐI 

VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH TỈNH KON TUM 

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA NHNo&PTNT VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH TỈNH KON TUM ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT 

ĐỘNG CRM 

2.1.1. Đặc điểm về hình thành phát triển  

a. Quá trình hình thành và phát triển 

 . Chức năng, nhiệm v , quyền hạn của Chi nhánh 

2.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý 

a. Mô hình tổ chức quản lý 

b. Quyền hạn, nhiệm v  của các phòng ban 
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2.1.3. Đặc điểm về nguồn lực kinh doanh của NHNo&PTNT 

tỉnh Kon Tum 

a. Đặc  iểm về nguồn nhân lực 

C  cấu nguồn nh n l c ph n theo trình độ thể hiện ở bảng 2.1 

dưới đ y: 

Bảng 2.1. Cơ cấu NNL theo trình  ộ chuyên môn của cán bộ, công nhân 

viên của Agribank Kon Tum từ năm 2013-2015 

Tiêu chí 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Số lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lượng 

(Người) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng số 217 100 243 100 265 100 

Sau đại học 11 5,07 17 7 25 9,43 

Đại học 171 78,8 197 81,07 217 81,89 

CĐ + TC 35 16,13 29 11,93 23 8,68 

(Nguồn:Phòng TCHC) 

Bảng 2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính của Agribank Kon Tum 

từ năm 2013 – 2015 

Giới 

tính và 

độ tuổi 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Số lượng 

(Người) 

C  cấu 

(%) 

Số lượng 

(Người) 

C  cấu 

(%) 

Số lượng 

(Người) 

C  cấu 

(%) 

Tổng 

số 
217 100 243 100 265 100 

Nam 98 45,16 119 48,97 126 47,55 

N  119 54,84 124 51,03 139 52,45 

b. Đặc  iểm về cơ sở vật chất 

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 

* Tình hình huy động vốn của qua 3 năm (2013-2015) 

Trong nh ng năm g n đ y, tình hình huy động vốn gặp nhi u 

khó khăn do s  cạnh tranh c a nhi u NH trong địa bàn và s  khó 

khăn chung c a n n kinh tế và diễn biến ph c tạp c a biến đổi kh  

hậu môi trường. Tuy nhi n, công t c huy động vốn tại chi nh nh 
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cũng đã đạt được nh ng kết quả đ ng kh ch lệ, tạo nguồn vốn cho 

c c hoạt động sử dụng vốn. Cụ thể tổng số dư huy động c a 

NHNo&PTNT T tỉnh Kon Tum tăng qua c c năm. Tổng nguồn vốn 

huy động năm 2013 đạt 2.896 tỷ đồng, năm 2014 đạt 3.183,6 tỷ 

đồng, tăng so với năm 2013 một khoản là 287,6 tỷ đồng, tư ng  ng 

với tỷ lệ tăng là 9,93%. Năm 2015 tổng nguồn vốn huy động đạt 

được là 3.474,2 tỷ đồng, tăng 290,6 tỷ đồng tư ng  ng với tỷ lệ tăng 

là 9,13 % so với năm 2014.  

* Tình hình cho vay của chi nhánh qua 3 năm (2013-2015) 

Hoạt động cho vay vẫn luôn là hoạt động ch  yếu đem lại 

nguồn thu cho NH. Vì thế việc chú trọng tăng trưởng và ph t triển 

hoạt động cho vay luôn được NHNo & PTNT Tỉnh Kon Tum chú 

trọng với nhi u biện ph p như tăng cường đào tạo cho nh n vi n, 

n ng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng b  hình ảnh, uy 

t n n n tình hình cho vay c a chi nh nh t  năm 2013 đến năm 2015 

đạt nhi u kết quả khả quan, cụ thể doanh số cho vay tăng qua c c 

năm. Năm 2013, DSCV đạt 965,24 tỷ đồng. Năm 2014 đạt 1.060 tỷ 

đồng tăng th m 94,76 tỷ đồng tư ng  ng với tỷ lệ tăng là 9,82%. 

Năm 2015 doanh số cho vay đạt 1.307,8 tỷ đồng tăng so với năm 

2014 là 247,8 tỷ đồng tư ng  ng với khoản tăng là 23,38%.  

* Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2013-2015) 

Agribank Tỉnh Kon Tum vẫn cố g ng hoàn thành tốt mục ti u 

đ  ra. Năm 2013, thu nhập đạt 497,1 tỷ đồng. Năm 2014 đạt 599,7 tỷ 

đồng tăng so với năm 2013 là 102,6 tỷ đồng tư ng  ng với tỷ lệ tăng 

là 20,64%. Năm 2015 đạt 625,9 tỷ đồng tăng so với năm 2014 là 26,2 

tỷ đồng tư ng  ng với tỷ lệ tăng là 4,37 %. B n cạnh s  tăng l n c a 

thu nhập thì chi ph  cũng tăng l n. Cụ thể, năm 2014 chi ph  đạt 405,1 

tỷ đồng tăng l n 11,21% so với năm 2013. Năm 2015 đạt 466,7 tỷ 

đồng tăng 16,2 tỷ so với năm 2014 tư ng  ng với tỷ lệ tăng là 3,6%. 

Lợi nhuận c a chi nh nh cũng tăng qua c c năm.  
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2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CRM ĐỐI VỚI KHÁCH 

HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH KON TUM 

2.2.1. Thực trạng về cơ sở dữ liệu khách hàng cá nhân 

Agribank tiến hành thu thập t  KH cá nhân các thông tin sau: 

 Đối với KH đã tồn tại trên hệ thống, các giao dịch tiến hành 

Bước 1: Sao chép thông tin t  chi nh nh gốc và kiểm tra thông 

tin sao chép. 

Bước 2: Nếu thông tin đúng NH hoàn thành qui trình đăng ký 

thông tin KH 

Bước 3: Nếu thông tin sai NH tiến hành chỉnh sửa bổ sung 

thông tin KH 

 Đối với khách hàng mới, các giao dịch viên tiến hành 

Bước 1: Kiểm tra s  tồn tại c a KH 

Bước 2: Nếu KH chưa tồn tại nhập c c thông tin v  KHCN  

Bước 3: Kiểm tra loại KH, nếu KH là c  nh n thì hoàn thành 

qui trình đăng ký thông tin KH 

Quy trình CRM tại Agribank Kon Tum được th c hiện như sau 

 

 

 

 

  

Hình 2.2. Quy trình thực hiện CRM tại Agribank Kon Tum 

 

 

 

 

Hình 2.3. Quy trình xử lý, khai thác CSDLKH 

Khách 

hàng 

NHNo Việt 

Nam 

NHNo Việt Nam 

CN Kon tum 

Phòng giao 

dịch 

Điện thoại, fax, 

mail,... 

Hồ s  kh ch hàng 

Nhập số liệu 

 thông tin  

khách hàng 

Lưu số liệu 

trong  

máy tính 

Kết suất số liệu thông tin 

khách hàng theo file 

Tìm kiếm thông tin  

kh ch hàng đ n lẻ 
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2.2.2. Phân tích cơ sở dữ liệu và phân loại khách hàng 

Hiện nay, việc thu thập d  liệu, phân tích, đ nh giá khách 

hàng để phục vụ công t c chăm sóc và ph ng ng a r i ro chỉ  p 

dụng đối với kh ch hàng ti n vay. Quy trình, đ nh gi  kh ch hàng 

ti n vay được th c hiện tr n hệ thống IPCAS thông qua module RM. 

Hiện nay Agribank Kon Tum th c hiện ph n t ch CSDL kh ch 

hàng theo hệ thống xếp hạng t n dụng nội bộ. 

D  liệu ph n t ch được chia thành 03 bộ chỉ ti u 

- Chỉ ti u v  nh n th n: lấy t  c c nguồn thông tin c  nh n 

gồm: tuổi, trình độ học vấn, ti n  n ti n s , tình trạng chỗ ở, số người 

tr c tiếp phụ thuộc tr c tiếp thường xuy n vào người vay,... 

- Chỉ ti u v  khả năng trả nợ vay (đối với kh ch hàng có vay 

vốn t n dụng tại Agribank): lấy t  nguồn thông tin tài ch nh. 

- Điểm v  nh n th n và khả năng trả nợ c a kh ch hàng được 

x c định như sau: 

Điểm v  nh n 

th n và khả 

năng trả nợ c a 

khách hàng 

= 

Tổng 

điểm c c 

chỉ v  

nhân thân 

x 60% + 

Tổng điểm 

c c chỉ ti u 

v  khả năng 

trả nợ 

x 40% 

- Chỉ ti u v  tài sản đảm bảo:  

+ Điểm tài sản đảm bảo = ∑ Tỷ lệ loại TSĐB th  i so với tổng 

gi  trị TSĐB quy đổi x Điểm loại TSBĐ th  i  

Trong đó:  

Tỷ lệ loại tài sản th  I so với 

tổng gi  trị TSĐB quy đổi 
= 

Gi  trị quy đổi loại TSĐB th  i 

Tổng gi  trị TSĐB quy đổi 

Nếu KH không có tài sản đảm bảo thì chi ti u này là 0 điểm. 

- Tổng điểm c a kh ch hàng được x c định như sau:  

Điểm c a 

khách hàng 
= 

Điểm v  nh n th n và 

khả năng trả nợ c a KH 
+ 

Điểm v  tài sản 

đảm bảo c a KH 
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Bảng 2.7. Xếp loại và nhóm nợ khách hàng cá nhân  

Điểm đạt được Xếp hạng 
Xếp loại 

Nhóm nợ 

90 -100 AAA Rất tốt 

1 80 - < 90 AA Rất tốt 

73 - < 80 A Rất tốt 

70 - < 73 BBB Tư ng đối tốt 
2 

63 - < 70 BB Tư ng đối tốt 

60 - < 63 B Tư ng đối tốt 

3 56 - < 60 CCC Trung bình 

53 - < 56 CC Trung bình 

44 - < 53 C 
Dưới trung 

binh  
4 

< 44 D Kém 5 

Sau khi đã ph n t ch và xếp hạng kh ch hàng, Ng n hàng s  

tiến hành ph n nhóm kh ch hàng như sau: 

- Nh ng kh ch hàng sinh lợi nhất  

- Nh ng kh ch hàng tăng trưởng 

- Nh ng kh ch hàng c n chú ý 

- Nh ng kh ch hàng g y phi n to i 

Bảng 2.8. Kết quả phân nhóm khách hàng cá nhân tại  

Agribank Kon Tum ( 2014 - 2015) 

ĐVT: KH 

STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 

Tổng số khách hàng 6.250 7.035 

1 Khách hàng nhóm AAA 1.050 1.160 

2 Khách hàng nhóm AA 2.040 2.230 

3 Khách hàng nhóm A 3.110 3.320 

4 Khách hàng nhóm BBB 250 270 

5 Khách hàng nhóm BB 50 40 

6 Khách hàng nhóm B 20 15 

7 Khách hàng nhóm CCC 0 0 

8 Khách hàng nhóm CC 0 0 

9 Khách hàng nhóm C 0 0 

10 Khách hàng nhóm D 0 0 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD Agribank Kon Tum 2014, 2015) 
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2.2.3. Các chính sách tƣơng tác với khách hàng cá nhân 

trong thời gian qua 

+ Chính sách tương tác với khách hàng chung của NH 

- Giải quyết nhanh, kịp thời c c nhu c u v  SPDV ng n hàng 

cho kh ch hàng. Việc tư vấn, tiếp nhận c c khiếu nại, góp ý c a 

kh ch hàng hiện nay được th c hiện ch  yếu thông qua c c hình 

th c: gặp tr c tiếp hay qua điện thoại. 

- Đội ngũ nh n vi n được tập huấn đ y đ  v  trình độ chuy n 

môn, phong c ch phục vụ để có thể giới thiệu, tư vấn cho kh ch hàng 

v  SPDV c a ng n hàng 

- Bố tr  mạng lưới giao dịch thuận tiện 

- Dành một ph n kinh ph  ph  hợp để tiếp thị, thu hút KH tới 

giao dịch với NH, một số hình th c NH đã th c hiện như: 

+ C c ch nh s ch tư ng t c với kh ch hàng c  nh n ri ng  

 V  huy động vốn: nguồn vốn huy động ch  yếu c a ng n 

hàng là ti n gửi tiết kiệm d n cư, tiết kiệm d  thưởng...v  ch ng loại 

sản ph m để huy động thì c c sản ph m c a ng n hàng chưa được 

phong phú, hấp dẫn.  

Bảng 2.9. Các chương trình huy  ộng tiết kiệm qua các năm  

STT Chư ng trình huy 

động tiết kiệm 

Thời gian huy 

động 

Số lượngKH 

tham gia 

Số ti n 

huy động 

1 Tiết Kiệm D  

Thưởng-Nh n Đôi 

Ni m Vui 

15/4/2014- 

15/7/2014 
2.587 

407 tỷ 

đồng 

2 Tiết Kiệm D  

Thưởng- Thẻ cào 

may m n 

11/11/2015-

08/02/2016 
2.755 

619 tỷ 

đồng 

(Nguồn: Phòng dịch vụ và Maketting) 

2.2.4. Cá biệt hóa khách hàng 

Quản trị QHKH cho phép làm cho kh ch hàng có gi  trị h n 
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qua việc kh ch hàng sử dụng nhi u dịch vụ c a Ng n hàng, thường 

xuy n h n. B n cạnh đó là s  gia tăng năng suất và s  nhiệt tình c a 

c c giao dịch vi n làm cho kh ch hàng cảm thấy thõa mãn.  

- Công t c nhận diện kh ch hàng: Hiện tại, Agribank Chi 

nh nh Kon Tum chưa chú trọng đến công t c nhận diện KH. C c c  

sở d  liệu v  KH chưa được cập nhật đ y đ  và thường xuy n.  

- Ghi nhớ đặc điểm c a kh ch hàng: chưa có hệ thống lưu tr  

nh ng đặc điểm c a kh ch hàng 

- C  biệt hóa sản ph m dịch vụ và gia tăng gi  trị kh ch hàng. 

2.2.5. Đánh giá và hoàn thiện quá trình CRM 

+ Chi nh nh chưa th c hiện công t c đ nh gi  lợi  ch đạt được 

t  c c nhóm kh ch hàng kh c. 

+ Tỷ lệ hoàn thành mục ti u chưa th c hiện được. 

+ Chi nh nh cũng chưa quan t m đến việc đ nh gi  khoảng 

thời gian t  khi thu nhận thông tin đến khi ra quyết định th c hiện  

+ Các bộ phận nghiệp vụ tại Chi nh nh chưa phối hợp với 

nhau trong việc khai th c thông tin một kh ch hàng . 

+ Tỷ lệ thu nhận kh ch hàng được c c ph ng chuy n đ  đ nh 

gi  hàng thành d a tr n chỉ ti u giao cho t ng c n bộ th c hiện. 

Bảng 2.11. Tình hình KHCN tại NHNo & PTNT Tỉnh Kon Tum  

qua 3 năm 2013-2015  

ĐVT: KH 

Chỉ ti u 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

SL 
TT 

(%) 
SL 

TT 

(%) 
SL 

TT 

(%) 

Khách hàng cá nhân 26.800 98,1 28.397 97,6 29.806 97,7 

Khách hàng DN 510 1,9 670 2,4 682 2,3 

Tổng 27.310 100 29.067 100% 30.488 100 

(Nguồn: NHNo&PTNT chi nhánh Tỉnh Kon Tum) 
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Bảng 2.12. Số lượng KHCN mới, số lượng KH từ bỏ NH  

ĐVT: KH 

 Năm  

KH 
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Số lượng KH mới 2.745 3.455 4.285 

Số lượng KH b  đi 234 315 251 

(Nguồn: NHNo&PTNT chi nhánh Tỉnh Kon Tum) 

Bảng 2.13. Tống kết các chương trình chăm sóc khách hàng hàng năm  

 ( ĐVT: KH) 

TT Chư ng trình 

Số lượng KH tham gia 

Năm  

2013 

Năm  

2014 

Năm 

 2015 

1 Tặng quà KH nh n dịp tết nguy n đ n 12.321 15.210 17.008 

2 Tặng quà KH nhân ngày mùng 8/3 306 440 475 

3 Quà tặng doanh nghiệp, KH đặc biệt 95 112 147 

(Nguồn: Phòng dịch vụ và Maketting) 

Qua bảng trên ta thấy số lượng tham gia c c chưong trình 

CSKH c a Chi nh nh ngày càng nhi u qua c c năm. 

2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH 

HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH KON TUM 

2.3.1. Những thành công 

- Ng n hàng đã thu thập và nhập thông tin t  c c khách hàng 

vào hệ thống IPCAS qua module CIF. 

- Sau khi đã ph n t ch và xếp hạng kh ch hàng, Ng n hàng đã 

tiến hành ph n nhóm khách. 

- C  biệt hóa KH: Ng n hàng đã nỗ l c triển khai c c chư ng 

trình, ch nh s ch khuyến mãi nh m mục ti u thu hút nguồn ti n gửi  

 



17 

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 

- Bộ m y và nguồn l c để chăm sóc kh ch hàng c n hạn chế.  

- Chi nh nh chưa thu thập bổ sung th m c c d  liệu c a kh ch 

hàng đã t ng giao dịch.  

- V  ph n t ch CSDLKH: ng n hàng chưa có nh ng ph n t ch, 

đ nh gi  ch nh x c lợi  ch mà t ng nhóm kh ch hàng mang lại 

- Chi nh nh chưa tổ ch c được c c phư ng th c giao tiếp và 

chăm sóc khách hàng một c ch cụ thể. 

2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 

- Đội ngũ nh n vi n c n thiếu, chưa coi trọng công t c đào tạo  

- Việc ph n t ch CSDLKH c n hạn chế là vì việc xử lý thông 

tin trên hệ thống IPCAS thông qua module CIF đ u theo nguy n t c 

chung tr n toàn hệ thống Agribank, Chi nh nh không được quy n 

thay đổi ph n m m hay t  ý ph n t ch số liệu tr n hệ thống.  

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN HỆ 

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH  

KON TUM 

3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Các dự báo về thay đổi trong môi trƣờng hoạt động 

của ngân hàng 

a. Dự  áo về thay  ổi môi trường pháp lý  

 . Dự  áo về thay  ổi công nghệ thông tin trong tương lai: 

c. Sự thay  ổi dân số học 
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d. Tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng 

Hiện nay tr n địa bàn tỉnh có kh  nhi u ng n hàng lớn (trụ sở 

c c ng n hàng đ u tập trung tr n tuyến đường Tr n Phú) có ti m l c 

và thư ng hiệu lớn n n tình hình cạnh tranh diễn ra rất mạnh m . 

C c ng n hàng đ u đưa ra c c ch nh s ch ưu đãi để thu hút KHCN. 

Đ y cũng là một th ch th c cho Agribank tỉnh Kon Tum. 

3.1.2. Mục tiêu, chiến lƣợc phát triển của ngân hàng 

Agribank 

Mục ti u, chiến lược ph t triển c a Agribank t  năm 2016 – 

2020 là củng cố, ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; 

nâng cao khả năng cạnh tranh, giữ vững vai trò chủ lực trên thị 

trường tiền tệ, tín dụng đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, đáp 

ứng nhu cầu vốn vay có hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp, 

nông thôn và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; cung ứng sản phẩm 

dịch vụ chất lượng cao, hoạt động kinh doanh tăng trưởng, an toàn, 

hiệu quả, bền vững. 

3.1.3. Mục tiêu, định hƣớng phát triển của NHNo&PTNT 

chi nhánh tỉnh Kon Tum  

Chi nh nh đạt được mục ti u, kế hoạch đã đ  ra trong nh ng 

năm tới như: - Nguồn vốn tăng > 5% qua c c năm 

- Dư nợ chiếm tr n 40% thị ph n toàn tỉnh 

- Thị ph n chi trả ki u hối qua Agribank chiếm t  40%/tổng 

ki u hối tr n địa bàn tỉnh Kon Tum; 

- Thị ph n thanh to n thẻ đạt t  80% trở l n. 

- Phấn đấu thu hút 80-85% lượng kh ch hàng cũ quay trở 

lại ng n hàng khi họ có nhu c u.  
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3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ QUAN 

HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM 

3.2.1. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng cá nhân 

Trách nhiệm c a c c bộ phận liên quan trong việc hoàn thiện 

CSDL khách hàng cá nhân: 

 Bộ phận CSKH thuộc phòng Dịch vụ - Marketing 

- Gi  tr ch nhiệm ch nh việc cập nhật thông tin v  KH  

- Thiết kế phiếu thu thập thông tin c n thiếu v  KHCN 

- Tổng hợp c c phiếu đi u tra và nhập thông tin bổ sung. 

 Phòng Kế toán- ngân quỹ và Phòng tín dụng: 

- Tiến hành đi u tra thông tin KH khi KH tr c tiếp đến giao 

dịch thông qua phiếu thu thập thông tin KHCN. 

- Tập hợp gửi phiếu thu thập thông tin cho ph ng Dịch vụ 

Marketing tổng hợp. 

Việc x y d ng c  sở d  liệu kh ch hàng nh m phục vụ công 

t c kinh doanh và đặc biệt là hệ thống quản lý dịch vụ kh ch hàng, 

nhưng hệ thống CRM chỉ có thể hoạt động hiệu quả nếu ng n hàng 

thu thập được nh ng d  liệu kh ch hàng đ y đ  và hợp lý.  

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

loại khách hàng cá nhân  

D a vào c  sở d  liệu KHCN đã có thì Ng n hàng tiến hành 

ph n t ch nó nh m mục đ ch ph n loại KH. Căn c  vào s  khác biệt 

gi a các nhóm KH s  xây d ng các tiêu chí phân biệt KH, sau đó 

đ nh gi  l a chọn phư ng ph p ph  hợp với mục tiêu CRM.  

Cụ thể trong giai đoạn hiện nay tác giả xin đ  xuất phư ng 

pháp phân biệt và t nh điểm c a t ng chỉ ti u như sau: 
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Tiêu chí 1: Phân biệt khách hàng theo số dư tiền gửi bình 

quân trong năm:  

Khi KHCN sử dụng kết hợp c c sản ph m dịch vụ thì số dư 

ti n gửi bình qu n t  1,5 tỷ đồng trở l n là cao nhất, số liệu này cập 

nhật 3 th ng/ l n. 

Bảng 3.1. Phân biệt KH  theo số dư tiền gửi  ình quân trong năm 

Số dư ti n gửi bình quân  Số điểm 

T  1,5 tỷ đồng trở lên 40 

T  1 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng 30 

T  0,5 tỷ đồng đến dưới 1 tỷ đồng 20 

Dưới 0,5 tỷ đồng 10 

Tiêu chí 2: Phân biệt KH theo số dư tiền vay bình quân 

Bảng 3.2. Phân biệt khách hàng theo số dư tiền vay  ình quân trong năm 

Số dư ti n vay bình quân  Số điểm 

T  1tỷ đồng trở lên 40 

T  0,5 tỷ đồng đến dưới 1tỷ đồng 30 

T  0,1 tỷ đồng đến dưới 0,5 tỷ đồng 20 

Dưới 0,1 tỷ đồng 10 

Tiêu chí 2: Phân biệt KH theo thời gian quan hệ KH với NH  

Bảng 3.3. Phân biệt khách hàng theo thời gian quan hệ với ngân hàng 

Nhóm Thời gian quan hệ Điểm 

1 T  3 năm trở lên  40 

2 T  2 năm đến dưới 3 năm  30 

3 T  1 năm đến dưới 2 năm 20 

4 Dưới 1 năm 10 

Tiêu chí 3: Phân nhóm KH theo theo thông tin cá nhân.  

Tr n c  sở điểm c a mỗi chỉ tiêu và trọng số điểm c a mỗi chỉ 
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tiêu, th c hiện tổng hợp điểm c a t ng kh ch hàng để xếp nhóm.  

Điểm kh ch hàng = Điểm kết quả tiêu chí 1 * 25% + Điểm kết 

quả tiêu chí 2 * 25% + điểm tiêu chí 3 * 35% + điểm tiêu chí 4 * 15%. 

Tr n c  sở điểm c a mỗi chỉ ti u và tỷ trọng c a t ng chỉ ti u 

ta có thể tổng hợp điểm và ph n ra t ng nhóm khách hàng 

Sau khi ph n t ch c  sở d  liệu khách hàng ngân hàng c n 

th c hiện việc l a chọn khách hàng. Trong bốn nhóm khách hàng 

trên ngân hàng nên tập trung c c ch nh s ch ưu đãi kh ch hàng đối 

với các nhóm 1, 2 và 3.  

3.2.3.                                                    

Agribank Kon Tum c n x y d ng c c hoạt động tư ng t c với 

kh ch hàng hiệu quả h n thông qua c c hình th c tư ng t c sau:  

- Ng n hàng cập nhập, kiểm tra thường xuy n c c thông tin 

li n quan đến KH  

- Thông b o c c sảm ph m và dịch vụ ưu đãi cho t ng KH 

- Ng n hàng n n ch  động tìm đến kh ch hàng và giới thiệu 

sản ph m và mang đến s  c  biệt cho t ng KH.  

- Ph t triển nhi u tiện  ch v  việc thanh to n không d ng ti n 

mặt trong xã hội để tiện lợi h n và  t nguy hiểm h n.  

- C n đào tạo một đội ngũ nh n s  am hiểu v  KH  

3.2.4. Phát huy cá biệt hóa khách hàng  

Tr n c  sở x c định kh ch hàng mục ti u và đưa ra c c ch nh 

sách cho t ng nhóm kh ch hàng nh m giúp ng n hàng th a mãn t ng 

đối tượng kh ch hàng. Đ y là c  sở để c  biệt hóa mối quan hệ và 

tạo gi  trị kh c nhau cho mỗi nhóm kh ch hàng. Ng n hàng th c 

hiện qua 4 bước như sau: 

- Nhận diện kh ch hàng. 

- Ghi nhớ đặc điểm c a kh ch hàng. 
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- C  biệt hóa dịch vụ.  

- Ph t triển thông tin kh ch hàng 

3.2.5. Đánh giá và hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng 

- Đ nh gi  b n trong: 

+ Ng n hàng phải thường xuy n ph n t ch nh ng lợi  ch mà 

một kh ch hàng mang lại cho ng n hàng 

+ C n theo dõi khoảng thời gian t  thu nhận, xử lý thông tin 

đến khi ra quyết định th c hiện.  

+ Tỷ lệ sử dụng thông tin c a c c ph ng nghiệp vụ 

+ Thị ph n và gi  trị ti n gửi đạt được. 

+ Chất lượng t n dụng đạt được. 

+ Kết quả c c chỉ ti u kinh doanh đạt được. 

- Đ nh gi  b n ngoài: 

+ Tỷ lệ KH hài l ng đối với sản ph m dịch vụ c a ng n hàng 

+ Số lượng c c khiếu nại c a kh ch hàng 

+ Số lượng kh ch hàng đến với Ng n. 

3.3. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam 

NHNH c n phải tiến trình hiện đại hóa hệ thống NH theo CRM.  

- X y d ng module “ph n t ch kh ch hàng ti n gửi” tr n hệ 

thông IPCAS, trong đó trường thông tin tài ch nh được t nh t  động  

- X y d ng module “ph n t ch kh ch hàng” được lấy d  liệu 

t  module RM hiện có và module “ph n t ch kh ch hàng ti n gửi”. 

- Có biểu ph  linh hoạt nh m  p dụng cho c c đối tượng kh ch 

hàng kh c nhau hoặc miễn ph  th c hiện c c giao dịch chuyển ti n 

đối với đối tượng kh ch hàng VIP. 

Cải tổ c  cấu một c ch mạnh m  để trở thành hệ thống NH đa 
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dạng v  hình th c, có khả năng cạnh tranh cao, hoạt động an toàn và 

hiệu quả, huy động tốt h n c c nguồn vốn trong xã hội và mở rộng đ u 

tư đ p  ng nhu c u c a s  công nghiệp ho  - hiện đại ho  đất nước.  

3.3.2. Đề xuất NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Kon Tum 

- Hàng quý th c hiện công t c ph n t ch KH để giảm thiểu r i ro. 

- Ch  động trong việc đưa ra c c sản ph m li n kết với c c 

doanh nghiệp ngoài ngành trình Trụ sở ch nh xin ý kiến. 

- Cuối c ng là yếu tố công nghệ. Agribank c n thiết lập hệ 

thống CRM chu n m c và th c hiện triển khai tại tất cả c c CN 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

 

Là một ng n hàng có vị thế mạnh trong hệ thống c c NHTM 

tại Việt Nam và luôn luôn nỗ l c để n ng cao chất lượng SP-DV 

c ng nh ng ch nh s ch chăm sóc kh ch hàng tốt h n nh m gi  ch n 

kh ch hàng, nhưng th c tế cho thấy ở Agribank vẫn c n tồn tại 

nh ng hạn chế nhất định trong công t c quản trị quan hệ kh ch hàng. 

D a tr n nh ng l  luận đã được trình bày ở Chư ng 1 v  kh ch hàng 

c  nh n c a ng n hàng và quản trị quan hệ kh ch hàng c  nh n để 

chúng ta có một c i nhìn tổng qu t và nhận th c đúng v  hoạt động 

quản trị quan hệ kh ch hàng c  nh n. Tr n c  sở đó th c hiện tốt 

công t c quản trị quan hệ kh ch hàng c  nh n và tạo th m nhi u gi  

trị cho ng n hàng. Chư ng 2 c a đ  tài đã tập trung ph n t ch th c 

trạng công t c quản trị quan hệ kh ch hàng c  nh n tại chi nh nh 

Agribank Kon Tum, đ nh gi  nh ng thành công, thất bại c ng 

nguy n nh n, để t  đó có thể đ  xuất nh ng giải ph p nh m hoàn 

thiện công t c quản trị quan hệ kh ch hàng c  nh n đã được đ  cập ở 

Chư ng 3. 

Em hi vọng r ng trong số nh ng giải ph p kiến nghị c a đ  

tài đưa ra, s  góp ph n nh  trong việc hoàn thiện công t c quản trị 

quan hệ kh ch hàng c  nh n tại Agribank Kon Tum. Trong qu  trình 

th c hiện đ  tài em đã gặp một số khó khăn trong việc thu thập thông 

tin vì số liệu c a ng n hàng đ i h i t nh bảo mật cao. 

 


