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M  Đ U 
 

1. Tính c p thi t c a đ  tài  
 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà 
Nẵng là một Chi nhánh Ngân hàng lớn, hoạt động lâu đời tại Thành 
phố Đà nẵng, kinh doanh sản phẩm tài chính đặc thù có  số lượng 
khách hàng lớn, nhu cầu đa dạng về sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là rất 
khác nhau về hành vi, đặc điểm mua. Trong điều kiện đó, để có thể 
tồn tại và phát triển được, Ngân hàng cần có giải pháp để tăng cường 
các  mối quan hệ gắn bó với khách hàng, nắm bắt được nhu cầu đa 
dạng của khách hàng, tìm mọi cách nâng cao giá trị cung cấp cho 
khách hàng so với đối thủ cạnh tranh và có một chiến lược toàn diện 
xây dựng, phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ và phát triển các mối 
quan hệ với khách hàng nhằm duy trì khách hàng hiện tại, phát triển 
khách hàng mới. Với tư cách là một cán bộ của Vietcombank Đà 
Nẵng, tôi quyết định chọn đề tài “Quản trị quan hệ khách hàng tại 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng” 

với mong muốn góp thêm một gợi ý trong hoạt động quản trị kinh 
doanh của Chi nhánh thời gian đến. 
2. M c đích và n i dung nghiên cứu 
 Đề tài tập trung đạt được các mục đích sau: 
 Hệ thống hóa cơ sở lý luận về Quản trị quan hệ khách hàng 
(CRM), các chức năng và công cụ của một hệ thống CRM, quy trình 
triển khai CRM cho doanh nghiệp. 
 Phân tích tổng quan tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn của 
Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2007-2009, vận 
dụng lý luận CRM để phân tích, đánh giá thực trạng công tác CRM 
tại Vietcombank Đà nẵng trong thời gian qua.  
 Từ thực trạng kinh doanh của Chi nhánh, đề xuất xây dựng 
kế hoạch triển khai một chương trình CRM hoàn chỉnh giai đoạn 
2011-2015. 

3. Đ i t ng và ph m vi nghiên cứu 
 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tất cả các mối quan hệ 
phát sinh giữa khách hàng và Vietcombank Đà Nẵng cũng như các 
chính sách và công cụ quản lý khách hàng đang được thực hiện . 
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 Phạm vi nghiên cứu là hoạt động kinh doanh và chính sách 
khách hàng của Chi nhánh tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng trong thời 
gian từ năm 2007 đến năm 2009.  
4. Ph ng pháp nghiên cứu  
 Đề tài sử dụng phương pháp duy vật lịch sử và duy vật biện 
chứng để xem xét các đối tượng nghiên cứu trong sự vận động và 
phát triển. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp so sánh, 
thống kê, điều tra, khảo sát trực tiếp hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank Đà nẵng để hoàn thiện quá trình phân tích, đánh giá 
thực trạng và đề xuất giải pháp. 
5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a đ  tài 
 Hệ thống hóa các quan điểm về quản trị quan hệ khách hàng, 
đúc kết cơ sở lý luận về công tác quản trị quan hệ khách hàng. 
 Đề xuất chiến lược triển khai hoạt động Quản trị quan hệ 
khách hàng tại Vietcombank Đà nẵng. Các giải pháp quản trị phù hợp 
với điều kiện kinh doanh của Chi nhánh nhằm mang lại giá trị tối ưu 
cho khách hàng, xây dựng và duy trì  khách hàng trung thành từ đó 
mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng trong dài hạn.  
6. B  c c đ  tài  
 Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm ba phần 
chính sau đây: 
Ch ng 1: C  s  lý lu n v  Qu n tr  quan h  khách hàng  
Ch ng 2: Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam-Chi nhánh 
Đà n ng và các ho t đ ng Qu n tr  quan h  khách hàng 
Ch ng 3: Gi i pháp phát tri n ho t đ ng Qu n tr  quan h  
khách hàng t i Vietcombank Đà N ng 
 

CH NG 1: C  S  LÝ LU N V  QU N TR  
QUAN H  KHÁCH HÀNG 

 
1.1. NGU N G C RA Đ I QU N TR  QUAN H  KHÁCH 

HÀNG  
1.1.1. Khái ni m v  khách hàng 
1.1.2.  Ngu n g c ra đ i c a CRM 
1.1.2.1. Sự ra đời của cách tiếp cận Marketing quan hệ 
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1.1.2.2. Giá trị của Marketing quan hệ 

1.1.2.3. Định nghĩa Marketing mối quan hệ 

  Có nhiều quan điểm khác nhau về Marketing quan hệ. Một 
định nghĩa dễ hiểu được đưa ra bởi Gronroos Christian: "Marketing 

quan hệ nhằm thiết lập duy trì và nâng cao quan hệ với khách hàng 
và các đối tác khác sao cho mục tiêu của các đối tác này phù hợp với 
nhau. Điều này được tạo ra qua sự trao đổi với nhau và sự thực hiện 
cam kết” (Nguồn: Gronroos, C. (1994), From Marketing Mix to 

Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing). 

1.1.2.4.  Sự khác nhau giữa Marketing giao dịch và Marketing 

quan hệ 

1.2.  T NG QUAN V  CRM 

1.2.1. T i sao l i c n CRM 
1.2.2. Đ nh nghĩa và các quan ni n v  CRM 
 CRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management. 
Quản trị quan hệ khách hàng là một chiến lược kinh doanh hướng 
vào việc tìm kiếm, chọn lựa và duy trì quan hệ với những khách hàng 
có giá trị nhất”. 

 CRM mang tính chiến lược, nó sẽ bao gồm một  kế hoạch rất 
rõ ràng. Chiến lược CRM có thể có vai trò như tiêu chuẩn cho từng 
chiến lược khác của tổ chức. Mọi chiến lược của tổ chức nếu không 
phục vụ cho việc tạo ra, duy trì và mở rộng các mối quan hệ với 
khách hàng thì không phục vụ cho tổ chức. Chiến lược sẽ thiết lập 
phương hướng cho tổ chức, và bất kỳ chiến lược nào cản trở quan hệ 
khách hàng cũng sẽ làm cho tổ chức đi sai hướng. Do vậy, đứng trên 
khía cạnh là một chiến lược thì có thể đưa ra khái niệm về CRM như 
sau: “CRM là một chiến lược toàn diện nhằm thiết lập, duy trì và 
mở rộng các quan hệ khách hàng”.  

1.2.3. Nguyên tắc và m c tiêu CRM 
 - Định hướng các hoạt động của mọi phòng ban, mọi bộ phận 
của doanh nghiệp vào đối tượng khách hàng thay vì định hướng vào 
sản phẩm hay kênh phân phối. 

- Thông tin về khách hàng phải được chia sẻ trong toàn 
doanh nghiệp. 
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- Thu thập thông tin toàn diện về khách hàng để hiểu khách 
hàng hơn và nhận biết nhu cầu của khách hàng tốt hơn. 

- Tối đa hoá lợi ích và sự thoả mãn cho khách hàng. 
- Mục tiêu chính của CRM là thu hút và giữ được khách 

hàng bằng cách tạo ra những giá trị tối ưu phù hợp với nhu cầu và 
mong muốn của họ. 
1.3. GIÁ TR  DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 
1.3.1.Giá tr  khách hàng 
1.3.2.S  th a mãn giá tr  khách hàng 
1.4.  L I ÍCH C A CRM 
1.4.1. Chi phí th p h n đ  thu hút khách hàng  
1.4.2. Không c n thi t ph i thu hút nhi u khách hàng đ  duy trì 

quy mô kinh doanh 
1.4.3. Gi m chi phí bán hàng 
1.4.4. Kh  năng sinh l i từ khách hàng cao h n 
1.4.5. Gia tăng và duy trì lòng trung thành c a khách hàng 
1.4.6. c l ng kh  năng sinh l i c a khách hàng 
1.5. N I DUNG C A CÔNG NGH  CRM 
1.5.1. Các lo i chức năng c a công ngh  CRM 
1.5.1.1.CRM tác nghiệp 

 Loại chức năng này bao gồm những ứng dụng để tiếp xúc 
khách hàng qua việc hội nhập giữa các bộ phận tiếp xúc khách hàng, 
bộ phận hậu cần nhằm mục đích gia tăng hiệu quả của những tương 
tác với khách hàng. Nó liên quan đến tự động hóa quy trình hoạt 
động kinh doanh, như quản trị đặt hàng, dịch vụ khách hàng, tin học 
hóa Marketing, tin học hóa lực lượng bán. Để thành công, nhân viên 
phải có những kỹ năng cần thiết và Doanh nghiệp phải có quan điểm 
lấy khách hàng làm trung tâm.  
1.5.1.2.CRM phân tích 

 Loại chức năng này bao gồm những ứng dụng nhằm phân 
tích dữ liệu khách hàng được thu thập qua các công cụ tác nghiệp. Dữ 
liệu thường được lưu trữ trong một kho dữ liệu. Những dữ liệu này sẽ 
mang lại những thông tin cho phép doanh nghiệp  cung cấp giá trị 
cho khách hàng của họ.  
1.5.1.3.CRM cộng tác 
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 Loại chức năng này tập trung vào tạo thuận lợi cho các tượng 
tác giữa khách hàng và doanh nghiệp. Truyền thông một chiều phải 
được thay bằng truyền thông hai chiều, qua đó, doanh nghiệp tìm 
cách gây ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trong tương lai của khách 
hàng.  

1.5.2. Nh ng công c  c  b n c a h  th ng CRM 
1.5.2.1.Tin học hóa Marketing 

 Mục tiêu của tin học hóa Marketing là đưa ra thông điệp phù 
hợp đến với  khách hàng phù hợp vào đúng thời điểm và thông qua 
kênh phù hợp. Thực hành Marketing khác nhau tùy theo từng ngành, 
vì vậy doanh nghiệp cần biết khách hàng ưa thích điều gì. 
1.5.2.2. Tin học hóa lực lượng bán 

 Mục đích của tin học hóa lực lượng bán là tăng doanh thu, 
không chỉ tổng doanh thu mà cả doanh thu trên người bán. Mục đích 
khác là giảm chi phí bán hàng bằng cách giảm thời gian người bán 
thực hiện nhiệm vụ của mình. Tin học hóa lực lượng bán còn giúp 
duy trì khách hàng tốt hơn qua việc cải thiện quan hệ giữa khách 
hàng và doanh nghiệp, đặc biệt là quan hệ với cá nhân người bán 
hàng. Gia tăng tính lưu động của lực lượng bán, cung cấp cái nhìn 
thống nhất về khách hàng, tất cả nhân viên được phép nghiên cứu dữ 
liệu từ cơ sở khách hàng trung tâm. 
1.5.2.3.Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 

 Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng được xem là chức năng cốt lõi 
khi ứng dụng CRM. Khi thực hiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng doanh 
nghiệp sẽ có được những lợi ích nhất định, chất lượng của dịch vụ và 
hỗ trợ khách hàng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của doanh nghiệp 
với khách hàng.  
1.6. TI N TRÌNH TH C HI N D  ÁN 
1.6.1. Xác đ nh n n t ng c a t  chức 
1.6.2. Ho ch đ nh chi n l c CRM cho t  chức 
1.6.2.1.Phân tích chuỗi cung ứng 

1.6.2.2.Phân tích chuỗi giá trị 
 Chuỗi giá trị xác định chín hoạt động tương ứng về chiến 
lược tạo ra giá trị và chi phí trong một doanh nghiệp cụ thể. Chín 
hoạt động tạo ra giá trị này bao gồm năm hoạt động chủ chốt và bốn 
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hoạt động hỗ trợ. Năm hoạt động chủ chốt là hậu cần nội bộ, sản 
xuất, hậu cần bên ngoài, bán hàng và Marketing, dịch vụ, đó là những 
hoạt động có quan hệ trực tiếp với khách hàng. Bốn hoạt động hỗ trợ 
là: Quản trị và cơ sở hạ tầng, quản trị nguồn nhân lực, hệ thống thông 
tin, cung ứng, những hoạt động này làm cho những hoạt động chủ 
chốt trở nên hiệu quả hơn. 
1.6.2.3.Phân tích thực trạng tổ chức theo định hướng CRM 

 Việc xác định các hiện trạng của tổ chức theo định hướng 
CRM là một hoạt động vô cùng quan trọng. Trong hoạt động kinh 
doanh thì khách hàng là quan trọng nhất vì thế việc cần thiết là xác 
định hiện trạng khách hàng, sự hài lòng, độ trung thành. . . Tiếp theo 
là các hoạt động của doanh nghiệp về mặt hình thức, về nội dung và 
những đóng góp của những hoạt động mang tính chất CRM cho 
doanh nghiệp. 
1.6.3. Đánh giá th c tr ng CRM t  chức theo các ho t đ ng 

1.6.3.1.Thực chất của các hoạt động 

 Từ chiến lược khách hàng sẽ xác định được các nhóm khách 
hàng có giá trị. Từ đó xác định nhu cầu và các chiến lược cơ bản cho 
từng nhóm khách hàng. 
1.6.3.2. Hoạt động khách hàng 

 Một hoạt động tập trung vào khách hàng là làm thế nào để 
thu hút khách hàng mới, làm thế nào để duy trì và phát triển với 
những khách hàng có giá trị đang tồn tại. Quản trị mối quan hệ đòi 
hỏi rằng tất cả các khách hàng có khả năng mang lại lợi nhuận đều 
phải được xác định. 
1.6.3.3. Chiến lược tạo ra giá trị cho khách hàng 

 Quá trình tạo ra giá trị là mục tiêu chính của việc tồn tại 
những mối quan hệ. Bất kỳ một chiến lược nào cũng phải trả lời được 
những câu hỏi như: làm thế nào để tạo ra giá trị cho khách hàng và 
làm thế nào để tối đa hóa giá trị khách hàng, từ đây gia tăng giá trị 
của mối quan hệ, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ được giữ 
vững và tăng cường ưu thế cạnh tranh được thể hiện ở việc các đối 
thủ khó có các  năng lực để tạo ra giá trị tương tự như thế. 
1.6.3.4. Hoạt động tương tác với khách hàng 



7 

 Khi đã xác định được những khách hàng có giá trị nhất và 
nhu cầu thực sự để đạt được mối quan hệ lâu bền cần phải giao dịch 
chặt chẽ với khách hàng. Đó là tất cả quá trình giao dịch, các điểm 
tiếp xúc khách hàng, nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng và 

các kênh phân phối. 
1.6.3.5. Con người 
 Trong tổ chức định hướng CRM, mỗi một nhân viên phải 
hiểu rõ vai trò của mình và có được những kỹ năng cần thiết để đạt 
được hiệu quả kinh doanh cao và đặc biệt là trong các mối quan hệ 
với khách hàng. Để làm được điều này cần phải duy trì những nhân 
viên thực sự có giá trị, có nghĩa là họ được ghi nhận và thưởng cho 
hiệu quả công việc vì tất cả những hành vi hướng về khách hàng. Sự 
thỏa mãn của nhân viên giữ một vị trí quan trọng trong việc duy trì 
khách hàng.  

1.6.3.6. Văn hóa của tổ chức 

 Để đạt được sự mong đợi của khách hàng, điều cần thiết là 
phải phát triển một văn hóa tổ chức hướng về khách hàng. Một sự 
thay đổi trong thái độ của nhân viên, từ đây làm tăng khả năng đáp 
ứng của tổ chức đối với khách hàng.  

1.6.3.7.Công nghệ 

 Vai trò của công nghệ thể hiện ở công nghệ mà tổ chức sử 
dụng để tạo ra giá trị cho khách hàng và các công nghệ cho hoạt động 
CRM. Vai trò của công nghệ trong CRM là để thuận tiện hơn với mỗi 
quá trình tương tác với khách hàng khác nhau. 

1.6.4. Đ nh v  và xác đ nh l  trình cho CRM 
 Việc thực thi CRM cần phải có một lộ trình và chiến lược  cụ 
thể phù hợp với tổ chức. Tuy nhiên, cái đích cuối cùng của chiến 
lược CRM mà tổ chức hướng đến là giá trị của khách hàng nhận 
được và sự trung thành của khách hàng.  
1.7. CÁC MÔ HÌNH CRM TRONG NGÂN HÀNG 
1.7.1. Nh ng mô hình CRM đ c ứng d ng thành công trên th  
gi i 
1.7.2. Qu n tr  quan h  khách hàng t i các NHTM Vi t Nam hi n 
nay  
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CH NG 2: NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH NG VI T 
NAM CHI NHÁNH ĐÀ N NG VÀ CÁC HO T Đ NG  

QU N TR  QUAN H  KHÁCH HÀNG 
 

2.1. T NG QUAN V  NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH NG 
VI T NAM-CHI NHÁNH ĐÀ N NG  
2.1.1. L ch sử hình thành Vietcombank Đà N ng 
 Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-

Chi nhánh Đà Nẵng 

 Tên giao dịch đối ngoại: Bankforeign Trade of Vietnam-Da 

Nang Branch 

 Tên viết tắt: Vietcombank Da Nang 

 Trụ sở chính: 140-142 Lê Lợi, TP Đà Nẵng. 
 Website: www.vietcombank.com.vn  

 Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng được thành lập 
theo quyết định số 31/QĐ ngày 30 tháng 4 năm 1975 của Ban đại 
diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam 
tại Trung Trung Bộ.  
 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà 
Nẵng được chính thức thành lập theo quyết định số 
520/QĐ.NHNT.TCCB-ĐT ngày 05/06/2008 của HĐQT Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam V/v chuyển đổi Chi nhánh. 
2.1.2. Quá trình phát tri n 
2.1.3. T  chức b  máy và m ng l i ho t đ ng 
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Hình 2.1: S  đ  b  máy t  chức Vietcombank Đà N ng 
2.1.4. Chức năng, nhi m v  c a Phòng Khách hàng-đ u m i th c 
hi n công tác CRM 
2.1.5. Các s n phẩm, d ch v  ngân hàng 
 Các dịch vụ Ngân hàng truyền thống: Dịch vụ tài khoản, huy 
động vốn, phát hành giấy tờ có giá, dịch vụ chiết khấu chứng từ, dịch 
vụ cho vay… 

 Các dịch vụ Ngân hàng hiện đại: Bảo lãnh, thanh toán quốc 
tế, dịch vụ chuyển tiền, phát hành và thanh toán thẻ, kinh doanh 
ngoại tệ, ngân hàng đại lý, ngân hàng điện tử, bao thanh toán…  

2.2. TÌNH HÌNH VÀ K T QU  HO T Đ NG KINH DOANH 
GIAI ĐO N 2007-2009 C A VIETCOMBANK ĐÀ N NG 
2.2.1.Công tác ngu n v n và sử d ng v n giai đo n 2007-2009 
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B ng 2.1:  Th ng kê ngu n v n-sử d ng v n 
     ĐVT: Triệu đồng 

Ch  tiêu 
31/12/07 

(1) 
31/12/08 

(2) 
31/12/09 

(3) 
(2)/(1) (3)/(2) 

T ng ngu n v n 
quy VND 

2,488,815  2,283,509  2,841,361  91.75% 124.43% 

Vốn huy động tại 
địa bàn  

2,014,365  1,984,043  2,632,466  98.49% 132.68% 

Vốn vay TW 474,450 299,466  208,895  63.12% 69.76% 

T ng d  n  quy 
VND 

1,889,545  2,346,196  2,300,854  124.17% 98.07% 

Cho vay VND 1,050,457  1,366,192  1,649,834  130.06% 120.76% 

Cho vay USD 52,059  57,725   36,285  110.88% 62.86% 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng năm của VCB Đà Nẵng) 
 Tính đến thời điểm 31/12/2009, tổng giá trị nguồn vốn Chi 
nhánh huy động quy VND đạt 2.841 tỷ đồng, tăng 558 tỷ đồng tương 
đương 24,43% so với cùng kỳ năm 2008. Tổng dư nợ quy VND cuối 
năm 2009 tại Chi nhánh đạt 2.301 tỷ đồng, giảm nhẹ 45 tỷ đồng so 
với cuối năm 2008 nhưng tăng đến 411 tỷ đồng so với cuối năm 
2007. 
2.2.2.Đánh giá, phân tích k t qu  ho t đ ng kinh doanh theo 
nhóm s n phẩm, d ch v  giai đo n 2007-2009 

B ng 2.2: K t qu  ho t đ ng kinh doanh 
      ĐVT: triệu đồng 

Ch  tiêu 
31/12/07 

(1) 
31/12/08 

(2) 
31/12/09 

(3) (2)/(1) (3)/(2) 

Tổng thu vào 228,592 377,805 304,510 165.27% 80.60% 

Tổng chi ra 167,849 255,832 170,689 152.42% 66.72% 

Chênh l ch 
thu chi 

60,743 121,972 133,821 200.80% 
109.71

% 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng năm của VCB Đà Nẵng) 
 Cùng với sự tăng trưởng về quy mô huy động vốn, quy mô 
dư nợ và phát triển dịch vụ tài chính phi tín dụng thì mức chênh lệch 
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thu chi hay lợi nhuận trước thuế của Chi nhánh cũng liên tục tăng lên. 
Năm 2008, lợi nhuận trước thuế đạt 122 tỷ đồng, tăng hơn 200% so 
với năm 2007, đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục tính đến thời điểm đó. 
2.2.3. Đánh giá kh  năng phát tri n s n phẩm d ch v  m i phi tín 
d ng t i Vietcombank Đà N ng 
 
2.3. TH C TR NG HO T Đ NG QU N TR  QUAN H  
KHÁCH HÀNG T I VIETCOMBANK ĐÀ N NG 
2.3.1. Phân tích đặc tr ng s n phẩm d ch v  ngân hàng và đặc 
đi m các đ i t ng khách hàng sử d ng s n phẩm d ch v  ngân 
hàng.  
2.3.1.1. Đặc trưng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 

 Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng do VCB Đà Nẵng cung cấp 
hiện nay  được tác nghiệp trên hệ thống phần mềm tiên tiến, đảm bảo 
tính thống nhất và online toàn hệ thống, tính an toàn và tiện dụng cao 
nhất cho khách hàng…Chi nhánh  đặc biệt có thế mạnh về thanh toán 
XNK, kinh doanh ngoại tệ, phát hành thanh toán thẻ, dịch vụ ngân 
hàng điện tử, tài trợ XNK…đây là những sản phẩm dịch vụ đặc trưng 

tạo nên thương hiệu VCB tại địa bàn Đà nẵng. 
2.3.1.2. Đặc điểm khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân 
hàng 

 Tính đến cuối năm 2009, Chi nhánh có tổng cộng 78.170 
khách hàng trong đó có 3.227 khách hàng doanh nghiệp. Với số 
lượng khách hàng rất lớn như vậy nên hành vi mua và đặc điểm sử 
dụng sản phẩm rất phức tạp, ở đây xin tóm lược một số nhóm khách 

hàng chính, đại diện cho đa số khách hàng có hành vi mua và đặc 
điểm sử dụng sản phẩm dịch vụ như sau: 
 Nhóm khách hàng truyền thống 

Nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói 
Nhóm khách hàng tiền gửi đặc biệt quan trọng 

Nhóm khách hàng FDI 

Nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp 

Nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ 

Nhóm khách hàng bình thường 
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2.3.2. Phân tích tình hình c nh tranh trong lĩnh v c Ngân hàng 
trên đ a bàn 
 Tính đến đầu năm 2010, trên địa bàn Đà Nẵng có tổng cộng 
55 Chi nhánh NHTM  và 4 công ty tài chính đang hoạt động với 
mạng lưới dịch vụ gồm 201 Phòng giao dịch và 301 máy ATM.  Với 
mật độ ngân hàng phân bố dày đặc nên mức độ cạnh tranh vô cùng 
khốc liệt. 
2.3.3. Các chính sách Marketing đang tri n khai t i Vietcombank 
Đà N ng  
2.3.3.1. Chính sách sản phẩm: cung cấp sản phẩm thông qua giao 
dịch 1 cửa, online, giao diện thống nhất và cho phép nhận diện khách 
hàng trên toàn hệ thống sau lần giao dịch đầu tiên.  

2.3.3.2. Chính sách giá cả: Khung giá cả dịch vụ và lãi suất huy 
động, cho vay được VCB TW ban hành thống nhất trong toàn hệ 
thống. Tuy nhiên, từng chi nhánh được phép linh động áp dụng chính 
sách giá trong phạm vi cho phép. Hiện tại, Chi nhánh đang áp dụng 
chính sách giá cả rất cạnh tranh và linh hoạt cho từng nhóm đối 
tượng khách hàng. 
2.3.3.3. Chính sách phân phối  

 Chi nhánh hiện đã tổ chức được mạng lưới phân phối rộng, 
đa dạng, đa kênh và mang tính tiện dụng cao cho khách hàng. Hệ 
thống phân phối trực tiếp bao gồm trụ sở chính, 7 Phòng giao dịch 
trên khắp địa bàn Đà Nẵng. Ngoài ra còn có 35 máy ATM và trên 

120 điểm chấp nhận thẻ, 50 điểm thu đổi ngoại tệ và Sec du 
lịch…Khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ ngân hàng điện tử gồm các 
dịch vụ truy vấn số dư, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn dịch 
vụ…mọi lúc mọi nơi. 
2.3.3.4. Chính sách cổ động, khuyếch trương  

 Về hoạt động quảng cáo: VCB TW thường xuyên quảng cáo 
thương hiệu với slogan và hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại 
chúng như đài truyền hình TW, tạp chí chuyên ngành, báo điện tử…
 Về công tác khuyến mãi: ngoài chính sách ưu đãi phí và lãi 

suất, VCB còn có chính sách tặng quà đa dạng và phong phú cho 
khách hàng giao dịch trong các dịp lễ, Tết và sinh nhật … 
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 Marketing trực tiếp: bao gồm các hoạt động tiếp xúc, tư vấn 
và tổ chức các hội nghị hội thảo hàng năm trong nước và ở nước 
ngoài để thắt chặt mối quan hệ gắn bó với khách hàng.  
2.3.4. Ho t đ ng qu n lý quan h  khách hàng t i Vietcombank 
Đà N ng  
2.3.4.1. Quản trị CSDL khách hàng 

 Hệ thống VCB đang thực hiện quản lý CSDL tập trung và 
online toàn hệ thống. Tất cả thông tin định danh và định vị khách 
hàng được lưu trữ đầy đủ trong toàn hệ thống ngay sau lần giao dịch 
đầu tiên. 
2.3.4.2. Quy trình khai thác CSDL và phối hợp công tác quản lý  
khách hàng tại Chi nhánh 

 Do những quy định nghiêm ngặt về bảo mật thông tin nên 
vấn đề truy cập và truy xuất dữ liệu được quản lý, phân cấp theo chức 
vụ, thẩm quyền từ cao đến thấp. Bộ phận tin học tại mỗi chi nhánh 
chịu trách nhiệm quản lý và Phòng Khách hàng được phép khai thác 
để sử dụng cho công tác kinh doanh. 
2.3.4.3. Công tác xếp loại khách hàng và chính sách chăm sóc 
khách hàng 

 

Hình 2.2: S  đ  quy trình đánh giá x p lo i khách hàng t i VCB 
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2.3.5. Hi n tr ng ho t đ ng CRM t i Vietcombank Đà N ng  
2.3.5.1. Khả năng tin học hóa Marketing 

 Vấn đề sử dụng Internet trong công tác Marketing thông qua 

hoạt động chào giá, tư vấn và giới thiệu dịch vụ mới đang được sử 
dụng phổ biến. Hệ thống CSDL cho phép xác định được những 
khách hàng mang lại lợi nhuận cao nhất cho Chi nhánh để từ đó có 
chính sách phù hợp. Tuy nhiên, hiện tại Chi nhánh chưa có được hệ 
thống lưu trữ thông tin về nhu cầu, thị hiếu và đặc trưng hành vi sử 
dụng dịch vụ của từng nhóm khách hàng  để từ đó có thể phân loại 
khách hàng và đề xuất chính sách bán hàng phù hợp với sở thích của 
khách hàng. Đây là một hạn chế cần phải được khắc phục khi triển 
khai chương trình CRM tại Chi nhánh trong thời gian đến. 
2.3.5.2. Khả năng tin học hóa lực lượng bán hàng 

 Hiện nay, có đến trên 80% sản phẩm dịch vụ của ngân hàng 
được cung cấp tại trụ sở chính và các phòng giao dịch của Chi nhánh. 
Khoảng 20% còn lại được cung ứng gián tiếp đến khách hàng thông 
qua mạng internet, thông qua trang web Vietcombank.com.vn và 
thông qua hệ thống rút tiền, chuyển tiền tự động AutoBank tại các 
điểm đặt máy ATM. Do đặc thù phức tạp về nghiệp vụ đòi hỏi tính 
chuyên môn hoá cao và Chi nhánh thực hiện giao dịch 1 cửa nên hoạt 
động bán hàng của từng nhân viên khá độc lập với nhau.  
2.3.5.3. Năng lực tư vấn, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân 
hàng  

 Các kênh tư vấn hỗ trợ khách hàng hiện nay bao gồm: tiếp 
xúc trực tiếp với khách hàng, Call Center tại Chi nhánh, 
Vietcombank Contact Center (VCC) tại Hà Nội số 1900545413 và 
trang web vietcombank.com.vn… 

2.3.6. K t qu  th c hi n công tác qu n lý quan h  khách hàng t i 
Vietcombank Đà N ng 
2.3.6.1. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng 

 Trong năm 2008, Phòng Khách hàng Vietcombank Đà Nẵng 
đã tiến hành điều tra, đánh giá toàn diện ý kiến của khách hàng về 
phong cách giao dịch, trình tự thủ tục, chính sách giá cả ở  3 nhóm  
sản phẩm dịch vụ chính của Chi nhánh là dịch vụ tài khoản và giao 
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dịch tiền gửi, dịch vụ thanh toán XNK và dịch vụ cung ứng tín dụng, 
bảo lãnh.  
 Kết quả điều tra cụ thể được thống kê như sau: đại đa số 
khách hàng đang sử dụng các sản phẩm dịch vụ chính đều có ý kiến 
đánh giá cao về chất lượng, phong cách phục vụ, trình tự thủ tục và 
chính sách giá cả dịch vụ của Vietcombank.  
2.3.6.2. Đánh giá hiệu quả thu hút khách hàng qua các chính sách 
Marketing  

 Không thể phủ nhận một điều rằng việc triển khai một số các 
công cụ CRM và bước đầu định hướng Marketing quan hệ đã tăng 
cường đáng kể khả năng trao đổi thông tin giữa khách hàng và ngân 
hàng, giúp nắm bắt được nhu cầu và mong muốn của khách hàng, 
việc khai thác CSDL bước đầu cũng cho phép nhận diện khách hàng 
có giá trị, tăng cường khả năng tin học hóa lực lượng bán…từ đó 
giúp cho các chính sách khách hàng được triển khai đúng trọng tâm, 
trọng điểm và phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu 
hút được khách hàng mới và gìn giữ khách hàng trung thành. 
2.3.6.3. Những thành tựu và hạn chế của hoạt động quản trị Quan 
hệ khách hàng tại VCB Đà Nẵng.  

 Mức độ tin học hóa Marketing, tin học hóa lực lượng bán 
hàng bước đầu đã được thực hiện…tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của 
hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng của VCB Đà Nẵng là mới chỉ 
đánh giá được khả năng mang lại lợi nhuận của khách hàng. Giữa 
VCB và khách hàng chưa thiết lập được mối quan hệ tương tác qua 
lại, chưa có được hệ thống đánh giá và phân loại khách hàng theo 
nhu cầu, thị hiếu, thói quen và mong muốn … để từ đó thiết kế những 
sản phẩm, dịch vụ, chính sách giá, hệ thống phân phối, chương trình 
tuyên truyền cổ động cho phù hợp. Khả năng đáp ứng nhu cầu 
chuyên biệt của từng đối tượng khách hàng chưa được tính đến. 
 Công tác tư vấn, hỗ trợ khách hàng mới chỉ được thực hiện 
mang tính tự phát và ý tưởng chỉ mới dừng lại ở mục tiêu ngắn hạn 
nhằm thích nghi với tình hình thị trường. Nguồn nhân lực huy động 
cho công tác khách hàng còn khá mỏng, chỉ tập trung ở một số bộ 
phận như Phòng Khách hàng, Phòng KDDV…một bộ phận nhân viên 
giao dịch cũng chưa có nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc 
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mang lại giá trị cho khách hàng, chưa được trang bị đầy đủ những kỹ 
năng bán hàng tiên tiến… 

 Những hạn chế nêu trên chưa được giải quyết là do cho đến 
nay VCB chưa có sự nghiên cứu, đầu tư để xây dựng một chiến lược 
CRM hoàn chỉnh, đồng bộ trong toàn hệ thống. Nhu cầu thị trường 
trong thời gian đến đòi hỏi cần phải có sự thay đổi về tầm nhìn và 
nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác CRM để nhanh 
chóng triển khai áp dụng đồng bộ CRM trong toàn hệ thống. 
 

CH NG 3: GI I PHÁP PHÁT TRI N HO T Đ NG CRM 
T I  VIETCOMBANK ĐÀ N NG 

 
3.1. XÁC Đ NH N N T NG HO T Đ NG CRM CHO VCB ĐÀ 
N NG 
3.1.1. Các m c tiêu, chi n l c kinh doanh c a Ngân hàng TMCP 
Ngo i th ng Vi t Nam 
3.1.2. M c tiêu, k  ho ch c a Vietcombank Đà N ng giai đo n 
2011-2015 
 M c tiêu: Phấn đấu giữ vững vị trí là một Chi nhánh NHTM 
Cổ phần hàng đầu tại địa bàn Đà Nẵng, hoạt động đa năng, kết hợp 
bán buôn với bán lẻ, mở rộng các dịch vụ ngân hàng, chú trọng phát 
triển các gói sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân, dịch vụ ngân hàng 
điện tử, dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ….Nâng cao chất lượng 
công tác quản trị điều hành, xây dựng lực lượng cán bộ quản lý có 
đầy đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm để đủ sức đóng 
vai trò nòng cốt trong hoạt động kinh doanh, xây dựng văn hóa 
Vietcombank hướng tới mục tiêu lấy “Khách hàng là trung tâm cho 

mọi hoạt động”.     

3.1.3. Chi n l c Marketing t i Vietcombank Đà N ng giai đo n 
2011-2015 
 Tận dụng tối đa ưu thế về công nghệ và giá trị thương hiệu 
mạnh để tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại, giảm dần 
sự phụ thuộc vào kết quả hoạt động tín dụng hay nói cách khác là 
nâng dần tỷ lệ thu nhập từ các dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu 
nhập.  
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3.1.4. Năng l c c t lõi c a Vietcombank Đà N ng 
 Thương hiệu ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, xây dựng 
niềm tin cho khách hàng bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ tiên tiến 
nhất trong nước và đạt tiêu chuẩn quốc tế. 
 Nền tảng công nghệ tin học ngân hàng liên tục đổi mới, hiện 
đại cho phép ứng dụng và triển khai những sản phẩm mới đem lại 
tiện ích cao nhất cho người sử dụng. 
 Từng bước xây dựng văn hóa Vietcombank hướng đến phục 
vụ khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm cho mọi hoạt động 
thông qua nguồn nhân lực chất lượng cao, luôn được đào tạo và đào 
tạo lại trong một tập thể đoàn kết, thống nhất. 
3.2. XÂY D NG CHI N L C CRM T I VIETCOMBANK 
ĐÀ N NG 
3.2.1. T m nhìn và m c tiêu đ  án CRM  
3.2.1.1. Tầm nhìn chiến lược  

 - Định hướng khách hàng là nền tảng mọi hoạt động. 
 - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang đặc trưng của VCB, 

nêu cao tinh thần phục vụ, tất cả vì sự thành đạt của khách hàng. 
 - Tập thể luôn học hỏi, không ngừng cải tiến. 
 - Thông tin và trao đổi là phương tiện cơ bản để biến đổi 
nhận thức về giá trị khách hàng và các phương thức nâng cao giá trị 
đó. 
 - Sự tin tưởng và cam kết, tính minh bạch và trách nhiệm, sự 
chuyên nghiệp và sáng tạo là nền tảng tạo nên quy tắc ứng xử trong 
hoạt động kinh doanh của Vietcombank Đà Nẵng. 
3.2.1.2. Mục tiêu CRM 

 - Tìm kiếm khách hàng và các nhóm khách hàng có giá trị cao 
nhất, khách hàng trọng điểm. Hiểu rõ nhu cầu khách hàng, có khả 
năng đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng riêng biệt.  
 - Phát triển khách hàng mới, đa dạng hóa các đối tượng khách 
hàng, chuyển đổi dần cơ cấu hoạt động kinh doanh từ bán buôn là 
chủ yếu sang bán lẻ chiếm tỷ trọng ngày càng cao. 
 - Hòan thiện con người, quy trình thu thập thông tin, công 
nghệ xử lý thông tin để xác định được các nhóm khách hàng trên và 
đáp ứng nhu cầu của họ tốt nhất. 
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3.2.2. Chi n l c ho t đ ng CRM  

3.2.2.1. Chiến lược khách hàng 

 Giai đoạn 2011-2015, chiến lược khách hàng của Chi nhánh 
cần tập trung thu hút các doanh nghiệp năng động, hoạt động kinh 
doanh hiệu quả, sử dụng dịch vụ đa dạng như các doanh nghiệp 
SME, FDI và nhất là khách hàng cá nhân. Công tác huy động vốn 
được chú trọng để đảm bảo tự chủ hoàn toàn về nguồn vốn cho Chi 
nhánh. 

 Mục tiêu phát triển cần hướng đến là phát triển mạnh khách 
hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng phi tín dụng nhất là các dịch vụ 
thanh toán XNK, dịch vụ mua bán kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ phát 
hành, thanh toán thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử… 

3.2.2.2. Chiến lược nâng cao giá trị khách hàng 

 Công tác phân loại, đánh giá, xếp hạng và xác định giá trị 
khách hàng cần được thực hiện hợp nhất theo một hệ thống các tiêu 
chí đầy đủ nhất, khoa học nhất để giúp cho Chi nhánh nhận diện 
được những đối tượng khách hàng thực sự giá trị, thực sự quan trọng 
và biết được khách hàng thực sự cần gì để áp dụng chính sách nâng 
cao giá trị khách hàng phù hợp. 
3.2.2.3. Nâng cao hiệu quả tương tác khách hàng 

Trong giai đoạn 2011-2015, để đồng bộ hóa các mục tiêu 
CRM, các kênh tương tác khách hàng cần được hoàn thiện và phát 
triển hơn để tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc trao đổi thông 
tin, được tư vấn sử dụng dịch vụ, được giải đáp thắc mắc . . . cần thiết 
phải nâng cao khả năng tiếp nhận cuộc gọi của Call Center, bố trí 
nhân viên trực máy được đào tạo đầy đủ về khả năng giao tiếp qua 
điện thoại, am hiểu đầy đủ các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng để 
nắm bắt được nhu cầu khách hàng, tư vấn khách hàng sử dụng đúng 
dịch vụ mình cần, đồng thời làm nhiệm vụ tiếp nhận, trực tiếp trả lời 
email hoặc chuyển cho các bộ phận có trách nhiệm phản hồi kịp thời 
thông tin cho khách hàng. 

Cần phát huy tối đa vai trò của Trung tâm dịch vụ khách 
hàng thông qua hệ thống tổng đài tự động 1900545413 để giải quyết 
cơ bản nhu cầu thông tin cho khách hàng đồng thời giảm áp lực cuộc 
gọi đến các Chi nhánh. 
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3.2.2.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  

 Về công tác tuyển dụng: cần tăng cường thêm nhân lực có 
kinh nghiệm và chuyên môn về marketing cũng như thực hành CRM 
để bổ sung đội ngũ chuyên trách CRM cho Chi nhánh.  
 Về công tác đào tạo: Cần áp dụng quy luật 80:20 trong công 
tác đào tạo để xây dựng được lực lượng quản lý kế cận đủ mạnh. 
Chính sách đào tạo cần gắn liền với khen thưởng, đãi ngộ và tạo cơ 
hội thăng tiến cho tất cả mọi cá nhân có năng lực. 
3.2.2.5. Xây dựng văn hóa tổ chức 

 Để thực thi CRM, Chi nhánh cần xây dựng và phát triển các 
đặc trưng văn hóa thực sự hướng vào khách hàng. Văn hóa 
Vietcombank phải được thiết lập và xuất phát từ các nhà lãnh đạo cấp 
cao, từ đó thống nhất trong toàn hệ thống. Cần có tư duy mới về cách 
thức kinh doanh, phục vụ khách hàng, quản lý nhân sự, thúc đẩy cán 
bộ công nhân viên sẵn sàng chia sẽ thông tin về khách hàng và đối 
tác, có tinh thần cộng tác trên cơ sở thấy được lợi ích khi thực hiện 
CRM: lợi ích đối với ngân hàng và lợi ích cho bản thân. 
3.2.2.6. Chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng  

3.3. THI T L P MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH CRM 
3.3.1. Mô hình t  chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Lãnh đ o 

Tr ng/Phó phòng 
Khách hàng 

B  ph n chuyên 
trách CRM 

 

T  chăm sóc 
khách hàng 

B  ph n qu n lý 
CSDL 

L p k  ho ch 
Marketing 

Chi n l c 
khách hàng 

Phát tri n quan 
h  t ng tác 

Xây d ng và phát 
tri n quan h  
khách hàng. 



20 

Hình 3.4: S  đ  mô hình t  chức CRM 
 
3.3.2. Hoàn thi n CSDL khách hàng 
 Thông tin định vị khách hàng: Những thông tin cơ bản để 
định danh khách hàng như tên, tuổi, địa chỉ, đang ký kinh doanh, 
ngành nghề hoạt động chính...Module này sẽ được tích hợp thêm các 
thông tin quan trọng về nhu cầu, sở thích, thị hiếu, thói quen sử dụng 
dịch vụ để định vị được nhu cầu chuyên biệt của từng nhóm khách 
hàng. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3.5: Module tích h p d  li u khách hàng 

 Thông tin xếp hạng khách hàng: Bao gồm kết quả xếp hạng 
doanh nghiệp và xếp hạng cá nhân từ hệ thống sẽ được đưa vào dữ 
liệu CRM. 
 Chi tiết về giao dịch của khách hàng: thống kê số lượng sản 
phẩm dịch vụ khách hàng đang sử dụng, doanh số, kim ngạch, số 
dư...kể cả số liệu bình quân tháng, quý, năm. 
 Lượng hóa hiệu quả khách hàng: Tính toán chênh lệch thu 
chi của từng mãng dịch vụ khách hàng đang sử dụng để tổng hợp 
hiệu quả mang lại của một khách hàng. 
3.3.3. Xây d ng ph n m m qu n lý hi u qu   
 

3.4. HOÀN THI N QUY TRÌNH CUNG C P D CH V  NGÂN 
HÀNG 

Thông tin xếp 
hạng khách 

hàng 

Chi tiết về giao 
dịch của khách 

hàng 

Lượng hóa hiệu 
quả khách hàng 

 

Thông tin định 
vị khách hàng 

Tích hợp dữ 
liệu vào CRM 

Database 
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3.4.1. Tin h c hóa các ho t đ ng Marketing 
 Để thực hiện mục tiêu CRM, thông điệp “Khách hàng là 

trung tâm cho mọi hoạt động” của Vietcombank Đà Nẵng cần được 
chuyển tải đến mọi đối tượng khách hàng theo hệ thống kênh tương 
tác đa dạng. Hướng tới tin học hóa Marketing, Chi nhánh cần triển 
khai các công việc sau:  
 - Đánh giá, nhìn nhận lại toàn bộ các chính sách Marketing 
trong hiện tại và đánh giá hiệu quả, rút ra những yếu kém cần khắc 
phục trong thời gian đến.  
 - Điều tra nhu cầu khách hàng: Kết quả điều tra cần được 
phân tích đánh giá có hệ thống và theo quy trình chặt chẽ để cung cấp 
thông tin đầy đủ cho Lãnh đạo ra  quyết định . 
 - Phân tích xu hướng mua của khách hàng và chính sách 
khách hàng của đối thủ cạnh tranh trên địa bàn. 
 - Xây dựng kế hoạch Marketing giai đoạn 2011-2015 hướng 
cụ thể vào từng nhóm khách hàng cụ thể: Nhóm khách hàng vay, 
nhóm khách hàng tiền gởi, nhóm khác hàng sử dụng dịch vụ trọn gói, 
nhóm khách hàng thông thường…Đánh giá hiệu quả của các chiến 
dịch Marketing… 

3.4.2. Tin h c hóa l c l ng bán 
 Để tiến tới tin học hoá lực lượng bán hàng mang những đặc 
trưng riêng có của Vietcombank, cần tiến hành: 
 - Rà soát và nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng thông qua 
đào tạo kỹ năng bán hàng, nắm vững các đặc điểm cá nhân của từng 
nhân viên bán hàng để bố trí nhiệm vụ phù hợp.  
 - Kiểm tra mức độ phù hợp của các mẫu biểu hồ sơ chứng từ 
giao dịch, các báo cáo bán hàng, có phương án thiết kế mẫu biểu theo 
hướng thân thiện, dể hiểu và báo cáo dễ truy xuất . 
 - Đánh giá thành tích nhân viên: xây dựng hệ thống chỉ tiêu 

phân tích thành tích giao dịch của nhân viên theo mã số của từng 
nhân viên: số khách hàng giao dịch hàng ngày, mức phí dịch vụ thu 
được bình quân, số khách hàng mới thu hút được/nhân viên, tổng hợp 
các ý kiến đánh giá, nhận xét của khách hàng về tác phong phục vụ 
và năng lực của nhân viên...để làm cơ sở cho các chính sách động 
viên, khen thưởng. 
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 -  Nhân viên bán hàng được phép nghiên cứu dữ liệu từ 
CSDL khách hàng chung của Chi nhánh, được thống nhất quan điểm 
về phục vụ khách hàng, được cung cấp thông tin về khách hàng sau 

khi đã xử lý từ CSDL… 

 - Tổ chức tập huấn thường xuyên về đổi mới quy trình bán 
hàng, khuyến khích các ý tưởng sáng tạo trong cải tiến và rút ngắn 
thời gian thực hiện quy trình bán hàng. Xây dựng đội ngũ quản lý đủ 
khả năng kiểm soát tốt hoạt động cung cấp dịch vụ tại các bộ phận, 
phân tích chất lượng và giá cả dịch vụ của các Ngân hàng khác trên 
địa bàn để đề xuất chính sách giá cả phù hợp.  
3.4.3. Chú tr ng công tác t  v n, h  tr  khách hàng sử d ng d ch 
v  
 Đ i v i khách hàng sử d ng d ch v  tài chính cá nhân: 
Thành lập các Tổ tư vấn tại chỗ trực thuộc các Phòng cung cấp dịch 
vụ để tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng nắm bắt đầy đủ về cách thức 
sử dụng dịch vụ, cách thức bảo mật thông tin…Cung cấp cho khách 
hàng những tờ cẩm nang hướng dẫn sử dụng dịch vụ để khách hàng 
tham khảo… 

 Đ i v i khách hàng doanh nghi p: Đối với các thông tin tư 
vấn hỗ trợ doanh nghiệp mà Chi nhánh có thể thực hiện được thì 
Nhóm làm việc chuyên trách chịu trách nhiệm thực hiện và đáp ứng 
tốt nhất yêu cầu của khách hàng. Đối với những thông tin về đối tác 
nước ngoài hoặc đối tác trong nước không phải khách hàng của Chi 
nhánh thì khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, Chi nhánh tiến hành 
vấn tin qua Phòng Thông tin tín dụng VCB TW để cung cấp hoặc 
làm đầu mối mua tin nước ngoài phục vụ khách hàng.  
3.4.4. Hoàn thi n B  tiêu chuẩn ch t l ng ph c v  khách hàng 
 Chi nhánh cần triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn chất lượng 
phục vụ khách hàng với những nội dung chủ yếu sau: 
 - Thiết kế đồng phục nhân viên, thẻ nhân viên theo hướng 

hiện đại, thể hiện tính năng động và chuyên nghiệp của ngân hàng. 
 - Trang bị các thiết bị, dụng cụ làm việc của nhân viên giao 
dịch một cách đồng nhất, ngăn nắp, gọn gàng. 
 - Chuẩn hóa về tác phong, thái độ phục vụ khách hàng niềm 
nở, thân thiện, lịch sự, luôn tươi cười với khách hàng.  
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 - Giải quyết những thắc mắc, than phiền của khách hàng kịp 
thời và có trách nhiệm. 
 - Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng và nêu 
cao tinh thần hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. 
 - Tiêu chuẩn về quầy giao dịch, điểm giao dịch: chuẩn hóa 
các bảng, biển hiệu, logo Vietcombank, sảnh chờ giao dịch có không 
gian thoáng, sạch sẽ, có nhân viên đón khách và hướng dẫn khách 
ngay khi vào cửa, bố trí những tờ rơi, bảng hướng dẫn dịch vụ ở nơi 
dễ thấy, lắp đặt các màn hình LCD chạy thông tin sản phẩm dịch 
vụ…   
 - Thành lập đội ngũ đánh giá viên trực thuộc Ban lãnh đạo 
Chi nhánh để tiến hành đánh giá định kỳ, đột xuất việc tuân thủ bộ 
tiêu chuẩn chất lượng phục vụ của từng nhân viên cũng như từng 
phòng ban. Qua đó đề xuất Ban lãnh đạo cho chính sách khen thưởng 
động viên kịp thời cá nhân, tập thể tiêu biểu đồng thời chấn chính 
những cá nhân, tập thể chưa thực hiện tốt bộ tiêu chuẩn. 
3.5. ĐÁNH GIÁ HI U QU  CÔNG TÁC CRM 
3.5.1. K  ho ch th i gian tri n khai th c hi n 
3.5.2. Đánh giá hi u qu  công tác CRM 
 
 

K T LU N  
 

 Với lợi thế là một NHTM lớn và hoạt động lâu đời tại địa 
bàn TP Đà Nẵng, VCB Đà Nẵng có nhiều lợi thế để phát triển hơn 
các Ngân hàng TMCP khác. Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh đang ngày 
càng lớn hơn khi mà mọi động thái thay đổi chính sách của VCB Đà 
Nẵng đều được các Ngân hàng khác tham khảo để điều chỉnh theo. 
Để biến giá trị thương hiệu, trình độ công nghệ thông tin và nguồn 
nhân lực chất lượng cao của mình thành sức mạnh vượt qua được đối 
thủ cạnh tranh, duy trì và phát triển thị phần…trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế đang diễn ra sâu rộng như hiện nay, đòi hỏi 
Vietcombank nói chung và Vietcombank Đà Nẵng nói riêng phải có 
một chiến lược toàn diện và lâu dài hướng đến khách hàng. Trong đó, 
triển khai chiến lược CRM là một hoạt động tất yếu để nâng cao năng 
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lực cạnh tranh, gìn giữ và thu hút khách hàng. Với mục đích đóng 
góp một số giải pháp cơ bản về triển khai chiến lược CRM tại VCB 
Đà nẵng trong thời gian đến, đề tài “Qu n tr  quan h  khách hàng 
t i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam-Chi nhánh Đà 
N ng”  đã cơ bản hoàn thành một số nội dung sau: 
 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng, 
nội dung cơ bản của công nghệ CRM và tiến trình lập chiến lược 
CRM. 

 - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và cơ cấu tổ chức 
của Vietcombank Đà Nẵng, đánh giá thực trạng công tác Marketing 
và quan hệ khách hàng tại Chi nhánh. Thành tựu và hạn chế trong 
hoạt động quan hệ khách hàng. 
 - Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của Chi nhánh, luận 
văn đã đề xuất  chiến lược hoạt động CRM trong giai đoạn 2011-

2015 với những nội dung chủ yếu là hoàn thiện cơ cấu tổ chức và 
hoạt động, chuẩn hóa các công cụ CRM và hoàn thiện quy trình cung 
cấp dịch vụ ngân hàng. 
 Mặc dù tác giả đã cố gắng nghiên cứu, khảo sát toàn bộ hoạt 
động liên quan đến khách hàng và quy trình cung ứng dịch vụ ngân 
hàng tại Vietcombank Đà Nẵng để từ đó tìm ra những tồn tại, những 
mặt chưa hoàn thiện để đưa ra giải pháp khắc phục trong công tác 
quản trị quan hệ khách hàng. Mục tiêu cuối cùng là mong muốn góp 

thêm một gợi ý thiết thực để hoàn thiện công tác CRM nhằm nâng 
cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh cho Chi nhánh trong 
thời gian đến.Tuy nhiên, quá trình tiếp cận, định hướng và phương 
pháp nghiên cứu không thể tránh khỏi những sai sót chủ quan, tác giả 
rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề tài tốt 
nghiệp của mình. 
 Tác giả xin chân thành cảm ơn Quí Thầy, Cô đã hết lòng 
hướng dẫn, chỉnh sửa, quan tâm giúp đỡ trong quá trình học tập và 
nghiên cứu. Đặc biệt là Giáo viên hướng dẫn TS. Trương Sĩ Quý đã 
tận tình chỉ bảo trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành luận văn 
này.  

 Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn. 
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Đánh giá mức đ  hài lòng c a khách hàng trong d ch v  tài 
kho n 
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