
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 
 

ĐINH THỊ THẢO 
 
 
 

MỞ RỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU  
TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH 

VIỆT NGA CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
 
 
 
 

Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 
Mã số: 60.34.20 

 
 
 

TÓM TẮT 
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 
 
 

ĐÀ NẴNG – NĂM 2013 



 

Công trình được hoàn thành tại 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

  
 
 
 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN HÒA NHÂN 
 
 

Phản biện 1: PGS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 
Phản biện 2: TS. PHẠM LONG 

 
 
 

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn 
tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng 
vào ngày 16 tháng 12 năm 2013 

 
 
 
 
 
 

 
 

   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



 1 

                                                 MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đối với các NHTM, tín dụng xuất nhập khẩu ngoài việc góp 
phần làm đa dạng cơ cấu danh mục cho vay giúp phân tán rủi ro, còn 
góp phần làm gia tăng thu nhập cho các NHTM. Bên cạnh nguồn thu 
từ lãi vay, tín dụng XNK còn giúp cho ngân hàng tăng các nguồn thu 
khác như: từ phí cung cấp dịch vụ, kinh doanh ngoại hối ... đây cũng 
chính là những nguồn thu mà các NHTM đang tập trung hướng tới. 

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Đà Nẵng thành 
lập khá trễ ở giai đoạn mà sau khi các ngân hàng lớn đã chiếm lĩnh 
sẵn thị phần cho mình, vì vậy việc tìm kiếm khách hàng gặp không ít 
khó khăn đặc biệt là những khách hàng hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực xuất nhập khẩu vốn đã có quan hệ tín dụng từ trước với các 
tổ chức tín dụng khác. Chính vì vậy, tôi đã quyết định chọn đề tài 
“Mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Liên doanh Việt 
Nga – Chi nhánh Đà Nẵng” cho luận văn tốt nghiệp cao học. 
2. Mục tiêu nghiên cứu  
- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến mở rộng tín dụng 
xuất nhập khẩu của NHTM 
- Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại 
Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - CN Đà Nẵng. Qua đó, đúc kết 
những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục. 
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng tín dụng xuất nhập 
khẩu tại chi nhánh trong thời gian đến 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực tiễn về mở rộng tín dụng 
xuất nhập khẩu tại NHLD Việt Nga – CN Đà Nẵng. 



 2 

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu mở rộng tín dụng chỉ trong 
hoạt động xuất nhập khẩu tại NHLD Việt Nga - CN Đà Nẵng trong 
giai đoạn từ năm 2010-2012 và có giải pháp đề xuất đến năm 2015. 
4. Phương pháp nghiên cứu  

Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, đề tài đã 
sử dụng các phương pháp cụ thể sau: Điều tra, tổng hợp và xử lý số 
liệu, so sánh, phân tích và đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng xuất 
nhập khẩu tại NHLD Việt Nga - Đà Nẵng. 
5. Bố cục đề tài 

Ngoài lời nói đầu, mục lục, kết luận chung, danh mục tài liệu 
tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu của 
Ngân hàng thương mại. 
Chương 2: Thực trạng công tác mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại 
Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Chi nhánh Đà Nẵng 
Chương 3: Giải pháp mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân 
hàng Liên doanh Việt Nga Chi nhánh Đà Nẵng 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cưu 

Luận văn sử dụng một số kết quả của các nghiên cứu để làm 
nền tảng lý luận và minh chứng cho những nhận định được trình bày 
trong luận văn.  
1. Luận văn thạc sĩ “Giải pháp mở rộng cho vay XNK tại 
NHTMCP XNK CN Hùng Vương, Đà Nẵng” của Phạm Công Tuấn 
(2013) Đại học Đà Nẵng 
2. Đề tài “Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng 
tài trợ xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam” của tác giả Phạm Minh Tú – Đại học kinh tế quốc 
dân Hà Nội 
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3. Đề tài “Phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân 
hàng TMCP Sài Gòn Thương tín” luận văn thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh của tác giả Phạm Thùy Loan, Đại học Đà Nẵng. 
4. Đề tài: “Hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân 
hàng Phát triển Việt Nam” luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh của 
tác giả Trần Thị Thu Hiền - Đại học Đà Nẵng 
5. Đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng trong tài trợ xuất nhập khẩu 
tại NH TMCP Việt Á- Chi nhánh Buôn Ma Thuột” luận văn thạc sĩ 
quản trị kinh doanh của tác giả Trần Minh Hoàng  
 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP 

KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1. TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM 

1.1.1. Tín dụng của NHTM 
a. Khái niệm tín dụng ngân hàng 
Khái niệm tín dụng ngân hàng có thể được hiểu khái quát như 

sau: “Tín dụng ngân hàng là một giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó 
bên cấp tín dụng (ngân hàng/tổ chức tín dụng khác) chuyển giao một tài 
sản cho bên nhận tín dụng (doanh nghiệp, cá nhân hoặc chủ thể khác) 
sử dụng theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.” 

b. Vai trò tín dụng 
c. Phân loại tín dụng Ngân hàng 
1.1.2. Tín dụng xuất nhập khẩu của NHTM 
a. Khái niệm 
Tín dụng XNK của NHTM là hình thức tài trợ thương mại 

của ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu về tài chính và uy tín của các 
doanh nghiệp XNK trong quá trình giao dịch ngoại thương.  
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Cụ thể:  
- Tín dụng xuất khẩu: là việc ngân hàng cho vay, chiết khấu, 
bảo lãnh, … để giúp doanh nghiệp thực hiện việc sản xuất, kinh 
doanh, chế biến hàng xuất khẩu.  
- Tín dụng nhập khẩu: là việc ngân hàng cung cấp các khoản 
vay (ngắn, trung, dài hạn) để giúp doanh nghiệp nhập khẩu các đầu 
vào cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh 

b. Ý nghĩa của tín dụng xuất nhập khẩu 
Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng đối 

với sự tồn tại và phát triển của ngoại thương cũng như sự phát triển 
kinh tế của đất nước.  
v Đối với nền kinh tế 
v Đối với doanh nghiệp  
v Đối với ngân hàng 

c. Các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu của NHTM 
v Các hình thức tín dụng xuất khẩu 
• Cho vay thông thường  
• Chiết khấu hối phiếu.  
• Tín dụng ứng trước cho nhà xuất khẩu 
• Bao thanh toán xuất khẩu (Factoring)  
• Chiết khấu nợ dài hạn (Forfaithing) 
• Bảo lãnh cho nhà xuất khẩu  
v Các hình thức tín dụng nhập khẩu 
• Mở L/C thanh toán hàng nhập khẩu  
• Cho vay thanh toán bộ chứng từ hàng nhập  
• Tín dụng chấp nhận hối phiếu  
• Tín dụng ứng trước cho nhập khẩu  
• Bảo lãnh, tái bảo lãnh  
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 1.1.3. Rủi ro trong tín dụng XNK của ngân hàng thương mại 
1.2. MỞ RỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM 

1.2.1. Nội dung mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu của 
NHTM 

a. Mở rộng qui mô tín dụng XNK 
Mở rộng quy mô tín dụng XNK là làm tăng dư nợ, tỉ trọng 

cho vay, chiết khấu, bảo lãnh…phục vụ cho hoạt động xuất nhập 
khẩu, gia tăng thị phần tín dụng xuất nhập khẩu. 

Muốn mở rộng quy mô tín dụng, NH cần thu hút được một 
số lượng khách hàng lớn, đồng thời có sự sàng lọc, chọn lựa khách 
hàng nhất định, hay nói cách khác NH cần chú trọng đến chất lượng 
của khách hàng.  
b. Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng XNK 

Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng XNK về cơ bản là làm gia 
tăng chủng loại các sản phẩm tín dụng xuất nhập khẩu đáp ứng ngày 
càng cao nhu cầu đa dạng của khách hàng.  

Để đánh giá mức độ đa dạng hóa cần xem xét biến động cơ 
cấu tín dụng XNK theo các tiêu thức: theo sản phẩm tín dụng cung 
cấp, theo đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng XNK, 
theo kỳ hạn, theo mặt hàng tài trợ… 

c. Nâng cao chất lượng dịch vụ 
Chất lượng dịch vụ là khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ bằng cách cảm nhận các 
dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. 

d. Gia tăng thu nhập từ tín dụng XNK 
Mở rộng tín dụng XNK cũng nhằm đạt đến mục tiêu cuối cùng 

của ngân hàng là tăng thu nhập, kiểm soát tốt những chi phí có thể từ 
tín dụng XNK. Tuy nhiên, tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh của 
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từng thời kỳ nhất định, nhằm nâng cao sức cạnh tranh, chiếm lĩnh thị 
phần, ngân hàng vẫn có thể chấp nhận một mức sinh lợi thấp hơn để 
ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng. 
e. Kiểm soát rủi ro của các khoản cho vay, chiết khấu, bảo lãnh 
xuất nhập khẩu. 

Trong hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu, ngân hàng sẽ đối 
diện với nhiều loại rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi 
suất…tuy nhiên, việc đánh giá định lượng với các loại rủi ro khác 
không cho phép thực hiện với điều kiện số liệu hiện nay nên đề tài 
tập trung đánh giá đối với loại rủi ro chủ yếu là rủi ro tín dụng.  

Việc kiểm soát rủi ro của các khoản tín dụng biểu hiện ở việc 
giảm dư nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ xấu không có khả năng thu hồi, tăng 
thu nhập từ việc mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu …  

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá việc mở rộng tín dụng xuất 
nhập khẩu 
Để đánh giá sự mở rộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu có 

thể dùng hệ thống chỉ tiêu định tính và định lượng. 
a. Tiêu chí đánh giá quy mô tín dụng XNK 
- Dư nợ cho vay, chiết khấu, bảo lãnh và tốc độ tăng 
trưởng dư nợ cho vay, chiết khấu, bảo lãnh phục vụ xuất 
nhập khẩu 
- Tỷ trọng dư nợ tín dụng XNK/ Tổng dư nợ 
- Tăng trưởng về thị phần cho vay, chiết khấu, bảo 
lãnh XNK của ngân hàng trên thị trường mục tiêu 
- Tăng trưởng số lượng khách hàng tín dụng XNK 
(tăng số món cho vay, số hợp đồng bảo lãnh…) 
- Mức tăng trưởng dư nợ XNK bình quân trên một 
khách hàng 
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- Doanh số mở và thanh toán L/C nhập khẩu, tốc độ 
tăng trưởng của doanh số mở và thanh toán L/C nhập khẩu. 
Doanh số thanh toán L/C xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng của 
doanh số thanh toán L/C xuất khẩu  
b. Tiêu chí đánh giá sự đa dạng hóa sản phẩm tín dụng 
XNK 
- Số lượng sản phẩm tín dụng XNK ngân hàng hiện có  
- Số lượng sản phẩm tín dụng XNK tăng bình quân 
mỗi năm  
- Mức độ hoàn thiện của các sản phẩm tín dụng XNK 
- Tỷ trọng dư nợ từng sản phẩm tín dụng XNK 
c. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ 
Chất lượng dịch vụ là một tiêu chí có tính định tính. Để đánh giá 

tiêu chí này, người ta có thể thực hiện bằng phương pháp tự đánh giá của 
Ngân hàng hoặc qua khảo sát khách hàng. 

d. Tiêu chí đánh giá tăng trưởng thu nhập  
Để đánh giá mức tăng trưởng thu nhập, ta có thể sử dụng các 

tiêu chí như: 
- Thu nhập lãi vay XNK 
- Doanh thu các phí dịch vụ kèm theo khi ngân hàng 
cho vay, chiết khấu, bảo lãnh XNK 
- Lợi nhuận từ tín dụng XNK 
- Tỷ trọng lợi nhuận tín dụng XNK/ tổng lợi nhuận 
e. Tiêu chí kiểm soát rủi ro tín dụng 
Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng xuất nhập khẩu có 

thể kể đến:  
- Nợ quá hạn/tổng dư nợ 
- Nợ xấu/ tổng dư nợ 
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- Mức giảm tỉ lệ nợ xấu 
- Mức giảm nợ xóa ròng 
- Xu hướng biến động cơ cấu nhóm nợ 

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác mở rộng tín dụng 
xuất nhập khẩu của NHTM 

a. Nhân tố bên ngoài 
- Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài 
nước 
- Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của 
Nhà nước 
- Nhân tố từ phía doanh nghiệp (năng lực tài chính, 
phương án sản xuất kinh doanh, sự am hiểu về luật trong 
thương mại quốc tế….) 

b. Nhân tố bên trong 
- Năng lực kinh doanh của Ngân hàng 
- Thông tin tín dụng:  
- Mục tiêu, chính sách tín dụng XNK của ngân hàng 
- Năng lực cho vay của Ngân hàng 

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU 

TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA  
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA 
– CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển 
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Ngân hàng Liên doanh Việt 
Nga Chi nhánh Đà Nẵng 
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2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Liên 
doanh Việt Nga Chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua 
a.. Tổng Tài sản 

Tổng tài sản của VRB ĐN tăng qua các năm. Tại thời điểm 
31/12/2011 tổng tài sản của Chi nhánh đạt gần 20 triệu USD, tăng 
trưởng 185% so với thời điểm 31/12/2010 (6,9 triệu USD) và đến 
thời điểm 31/12/2012 tổng tài sản đạt hơn 24 triệu USD, tăng trưởng 
25% so với thời điểm 31/12/2010 (4,8 triệu USD).   
b.  Huy động vốn 

Tình hình huy động vốn của VRB ĐN tại thời điểm 
31/12/2011 đạt:  5,85 triệu USD hoàn thành 59% kế hoạch năm 
2011 (27 triệu USD), tăng trưởng huy động vốn 8,91 triệu USD so 
với 31/12/2010. Huy động vốn tại thời điểm 31/12/2012 đạt: 15,256 
triệu USD hoàn thành 54% kế hoạch năm 2012, giảm 0,5 triệu USD 
so với 31/12/2011. Trong năm 2012 và 09 tháng đầu năm 2013, 
VRB ĐN cố gắng duy trì, chăm sóc khách hàng cũ và phát triển 
khách hàng mới, tăng cường mạnh quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm 
của VRB song kết quả đạt được không cao.  
c.  Dư nợ tín dụng 

Dư nợ tín dụng tăng từ 1.4 triệu USD năm 2010 lên 18.66 
triệu USD năm 2011 (đạt 75% kế hoạch năm 2009) và đạt 27,6 triệu 
USD năm 2012 (thực hiện được 86% kế hoạch năm 2012), tăng 
trưởng tín dụng gần 10 triệu USD so với thời điểm năm 2011. Tuy 
nhiên, đến hết quý III/2013 dư nợ tín dụng của VRB ĐN giảm xuống 
còn 21.65 triệu USD (giảm gần 3 triệu USD so với quý  trước và 
giảm khoảng 3.64 triệu USD so với 31/12/2012). Trong quý III năm 
2013, Chi nhánh không đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng VND. 
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d.  Kết quả dịch vụ và chênh lệch thu chi 
- Thu dịch vụ ròng năm 2011 đạt 33 ngàn USD, hoàn thành 330% kế 
hoạch giao và năm 2012 là 93 ngàn USD hoàn thành 186% kế hoạch 
được giao. 
- Chênh lệch thu chi: Đạt 40 ngàn USD, thực hiện được 20% kế 
hoạch năm 2011. Chênh lệch thu chi năm 2012: Đạt 302 ngàn USD, 
thực hiện gần đạt 101% kế hoạch năm 2012. 
2.2. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 
TRONG THỜI GIAN QUA VÀ TRIỂN VỌNG TRONG THỜI 
GIAN TỚI 

Trong những năm qua, xuất - nhập khẩu của Việt Nam tăng 
trưởng với nhịp độ bình quân khá cao về kim ngạch, đa dạng và 
phong phú về mặt hàng. Thị trường xuất khẩu ngày càng được mở 
rộng. 
* Đánh giá thuận lợi khó khăn 
- Thuận lợi  

Tác động của khủng hoảng kinh tế đối với hàng XK của Việt 
Nam là không quá lớn bởi hàng XK của Việt Nam chủ yếu là hàng 
thiết yếu. Do đó, cầu đối với loại hàng này không co giãn nhiều trong 
tình trạng suy thoái kinh tế.  

Ở trong nước, lãi suất cho vay VND đã liên tục được điều 
chỉnh tiệm cận với nhu cầu của các DN. Trong thời gian qua Chính 
phủ và NHNN liên tục có những giải pháp nhằm kích thích tăng 
trưởng.  
- Khó khăn 

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm gia công và nguyên 
liệu thô nên giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu Việt Nam còn thấp.  
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Khá nhiều các mặt hàng xuất khẩu, kể cả những mặt hàng có 
kim ngạch lớn chưa có thương hiệu riêng, xuất khẩu thường phải 
thông qua đối tác khác, nên giá bán thường thấp hơn sản phẩm cùng 
loại của các nước khác. 

Khủng hoảng kinh tế thế giới làm cho thị trường tiêu thụ của 
hàng hóa XK gặp rất nhiều khó khăn và chưa thể phục hồi trong 
ngắn hạn.  
2.3. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP 
KHẨU TẠI NHLD VIỆT NGA – CN ĐÀ NẴNG 
2.3.1. Thực trạng công tác mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại 
NHLD Việt Nga – CN Đà Nẵng 
Biện pháp mở rộng tín dụng XNK tại VRB Đà Nẵng 
v Công tác quảng bá 

Chi nhánh đã bắt đầu triển khai hoạt động quảng bá tới 
khách hàng XNK,  tuy nhiên, chi phí dành cho hoạt động marketing 
vẫn còn khá thấp, chiến lược marketing chưa cụ thể, rõ ràng… nên 
hiệu quả mang lại không đáng kể.  
v Chính sách giá 

Chi nhánh đã áp dụng chính sách ưu đãi đối với khách hàng 
tín dụng XNK thông qua việc giảm phí dịch vụ kèm theo (dịch vụ 
chuyển tiền quốc tế, phát hành L/C) với các KH có uy tín, tiềm năng 
lớn. Chính sách này được đánh giá là có hiệu quả, tuy nhiên, chỉ có 
một số ít DN được hưởng chính sách này do lượng khách hàng XNK 
của chi nhánh đa phần là DN nhỏ, doanh số phát sinh không nhiều.  
v Các hình thức tài trợ 

Hiện nay VRB – Đà Nẵng tài trợ vốn cho khách hàng thông 
qua các hình thức sau khá đa dạng. Ngoài ra, chi nhánh còn triển 
khai các chương trình nhằm thu hút cũng như hỗ trợ cho khách hàng: 
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Tuy nhiên, các chương trình cho vay XNK đang áp dụng vẫn 
còn khá đơn điệu về chủng loại cũng như phương thức cho vay, vẫn 
chưa tạo ra sự khác biệt, đặc thù nổi trội so với các ngân hàng khác 
trên hệ thống. Bên cạnh đó, do hạn chế về nguồn lực, việc hỗ trợ lãi 
suất trong các chương trình cũng còn hạn chế. 
v Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ 

 VRB Đà Nẵng ra đời khá muộn khi cạnh tranh giữa các ngân 
hàng ngày càng gay gắt nên việc tìm kiếm khách hàng gặp không ít 
khó khăn. Vì vậy, công tác chăm sóc khách hàng luôn được xem là 
nhân tố hàng đầu nhằm duy trì và thu hút khách hàng.  
v Hoàn thiện quy trình tín dụng XNK 

Qui trình tín dụng XNK được VRB ban hành chi tiết tạo điều 
kiện cho cán bộ tín dụng tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng. Mặc dù 
còn một số vấn đề khi áp dụng vào thực tế, nhưng qui trình được 
đánh giá là ít gây phiền hà cho khách hàng cũng như đảm bảo thuận 
tiện cho CBTD khi tư vấn, hướng dẫn thủ tục khi khách hàng có nhu 
cầu. 
v Kiểm soát rủi ro tín dụng XNK  

Để giảm thiểu các rủi ro trong cho vay nói chung và cho vay 
xuất nhập khẩu nói riêng chi nhánh đã tuân thủ chặt chẽ quy trình 
cấp tín dụng do hội sở ban hành. Công tác giải ngân cho vay xuất 
nhập khẩu thường yêu cầu nhiều hồ sơ, chứng từ căn cứ giải ngân 
hơn các nghiệp vụ cho vay thông thường.  

2.3.2. Kết quả mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại 
NHLD Việt Nga – CN Đà Nẵng 
a. Tăng trưởng dư nợ tín dụng XNK  
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v Dư nợ cho vay XNK 
Bảng 2.4. Tình hình dư nợ cho vay tài trợ  xuất nhập khẩu giai đoạn 
2011- 2013 tại VRB Đà Nẵng 
Đơn vị tính: ngàn USD 

2011 2012 2013 Tốc độ tăng/ giảm (%) 

Chỉ tiêu Số 
tiền 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
tiền 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
tiền 

Tỷ 
trọng 
(%) 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2012/ 
2010 

DNXNKBQ 12.802 100 15.608 100 18.829 100 22 21 47 

-Xuất  khẩu 7.364 58 8.357 54 9.932 53 13 19 36 

-Nhập  khẩu 5.438 42 7.250 46 8.849 47 33 22 63 

(Nguồn: Báo cáo tín dụng thường niên VRB CN Đà Nẵng) 
Nhìn chung về dư nợ cho vay xuất nhập khẩu đang đà tăng 

trưởng, tuy nhiên tỷ lệ cho vay xuất khẩu luôn chiếm ưu thế hơn 
trong tổng dư nợ. Cụ thể năm 2011, cho vay xuất nhập khẩu chiếm 
46% trong tổng dư nợ đạt 7.250 ngàn USD, trong đó dư nợ xuất khẩu 
chiếm 54% trên dư nợ XNK (tương ứng với 7.250 ngàn USD), đến 
năm 2013, tỷ trọng dư nợ xuất nhập khẩu trong tổng dư nợ có phần 
giảm sút tuy nhiên cơ cấu dư nợ xuất khẩu và dư nợ nhập khẩu vẫn 
không có biến động lớn.  
v Cơ cấu cho vay XNK phân theo hình thức tài trợ XNK 

Trong tổng dư nợ cho vay XNK thì dư nợ cho vay theo 
phương thức thanh toán bằng L/C chiếm tỷ trọng lớn. Tỷ trọng dư nợ 
cho vay theo L/C qua các năm luôn chiếm trên 90% trong tổng dư nợ 
cho vay XNK trong đó năm 2013 đạt hơn 18.547 ngàn USD, chiếm 
99%, tăng 21% so với năm 2012.  
Bảng 2.5. Cơ cấu dư nợ cho vay XNK phân theo hình thức tài trợ 
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Đơn vị tính: ngàn USD 

2011 2012 2013 (dự tính) 

Chỉ tiêu 
Số tiền 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 
trọng 
(%) 

Dư nợ cho vay XNK 12.802 100 15.608 100 18.829 100 
1. L/C 12.162 95 15.296 98 18.547 99 
- Cho vay thanh toán 
L/C NK 

5.182 40 7.094 45 8.755 47 

- Cho vay tài trợ L/C 
XK 

6.980 55 8.045 52 9.791 52 

2. Nhờ thu 640 5 468 3 282 2 
- Thanh toán nhờ thu 
đến 

256 2 156 1 64 1 

- Tài trợ nhờ thu đi 384 3 311 2 188 1 
(Nguồn: Báo cáo tín dụng thường niên VRB CN Đà Nẵng) 

Trong khi tỷ trọng của dư nợ cho vay XNK theo phương 
thức nhờ thu chiếm tỷ trọng khá nhỏ trung bình khoảng 3%, dư nợ 
cho vay theo phương thức nhờ thu năm 2013 đạt 282 ngàn USD, 
giảm 40% so với năm 2012, chỉ chiếm 2% tổng dư nợ cho vay XNK.  
b. Tăng trưởng số lượng khách hàng 

Số lượng doanh nghiệp xuất nhập khẩu có nhu cầu tài trợ tại 
Chi nhánh không ngừng tăng lên qua các năm nhưng còn khá ít, tính 
đến năm 2013 chỉ có 20 doanh nghiệp XNK, tăng 82% so với năm 
2011. Cuối năm 2013 có 20 doanh nghiệp XK vay vốn tại CN tăng 
117% so với năm 2011, số lượng khách hàng nhập khẩu là 13 khách 
hàng tăng 40% so với năm 2011. 
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c. Mở rộng thị phần tín dụng XNK 
Thị phần tín dụng XNK  của Chi nhánh chiếm tỷ lệ khá thấp 

so với trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Năm 2011, khi số lượng 
ngân hàng trên địa bàn còn chưa phát triển nhiều, thị phần thanh toán 
hàng xuất khẩu chiếm 14,43% trên tổng địa bàn, tuy nhiên trong 2 
năm trở lại đây con số này này đã giảm đáng kể nằm trong khoảng 
4%-5%. Ngược lại, thị phần đối với việc thanh toán nhập khẩu lại 
tăng lên, tuy nhiên cũng chỉ giao động thấp. Năm 2013 thị phần của 
Chi nhánh chỉ có 6,17%.  
d. Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng XNK 

Hiện nay, VRB Đà Nẵng vẫn thực hiện các sản phẩm tín 
dụng XNK đơn giản, truyền thống, các phương thức khác hầu như 
không được chú ý đến. Sản phẩm tín dụng XNK của NH cũng chưa 
thực sự hấp dẫn, dịch vụ kèm của NH chưa thu hút được khách hàng. 
e. Tăng thu nhập từ tín dụng XNK  
Bảng 2.8: Thu nhập từ TD XNK VRB ĐN (2011-2013) 
Đơn vị: NgànUSD 

2011 2012  2013 (dự tính) 
 
Chỉ tiêu 

Số 
tiền 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 
trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 
trọng 
(%) 

Tổng thu nhập 58.762 100 77.437 100 100.358 100 
Thu nhập từ TD 
XNK 

37.363 64 51.707 67 42.280 42 

- Thu từ lãi cho 
vay XNK 

32.262 55 45.888 59 35.588 35 

- Thu phí từ TD 
XNK 

5.101 9 5.819 8 6.692 7 
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(Nguồn: Báo cáo tín dụng thường niên VRB CN Đà Nẵng) 
Trong tổng thu nhập của CN qua các năm, thu nhập từ hoạt 

động tín dụng tài trợ XNK chiếm trung bình khoảng 60%, tuy nhiên 
tỷ lệ này đang có xu hướng giảm so qua các năm. Tỷ lệ đóng góp của 
thu nhập từ hoạt động tín dụng XNK trong tổng thu nhập của CN 
giảm từ 64% năm 2010 xuống còn 42%. Trong thu nhập từ hoạt 
động tín dụng XNK thì thu từ lãi cho vay XNK vẫn chiếm tỷ trọng 
rất lớn, thu phí từ các hoạt động tín dụng XNK chiếm tỷ trọng không 
đáng kể.    
f. Kiểm soát rủi ro tín dụng xuất nhập khẩu  

Dư nợ xấu trong cho vay XNK của chi nhánh khá thấp chỉ 
chiếm dưới 3% dư nợ xấu bình quân của cả chi nhánh.  

Tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay XNK 
còn khá thấp so với các lĩnh vực cho vay khác. 
Bảng 2.9.. Phân tích nợ xấu tín dụng XN 
Đơn vị tính: Ngàn USD 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Tổng dư nợ TD XNK 12.802 15.608 18.829 
Nợ xấu TD XNK 295 352 451 
Nợ xấu TD XNK/ Tổng 
dư nợ TD XNK (%) 

2.3 2.2 2.4 

(Nguồn: Báo cáo tín dụng thường niên của VRB CN Đà Nẵng) 
g. Nâng cao chất lượng dịch vụ 

VRB luôn chú trọng công tác chăm sóc khách hàng và tìm 
kiếm khách hàng tiềm năng.  
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC MỞ RỘNG TÍN 
DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NHLD VIỆT NGA CN ĐÀ 
NẴNG 
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2.4.1. Những kết quả đạt được 
- Quy mô khách hàng được mở rộng qua các năm. Mặc dù, VRB 
chưa thu hút được một số lượng khách hàng lớn nhưng với qui mô 
ngân hàng như hiện tại, đó cũng là điều đáng khích lệ.  
- Hoạt động tín dụng XNK có tốc độ tăng trưởng nhanh qua các năm, 
thể hiện qua tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay XNK.  
- Rủi ro tín dụng XNK đang được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu, 
nợ quá hạn tín dụng XNK trên tổng dư nợ chiếm tỷ trọng nhỏ.  
- Quy trình quy chế tín dụng XNK đang được hoàn thiện tạo điều 
kiện cho chi nhánh trong công tác tiếp thị, hướng dẫn khách hàng 
đồng thời giúp kiểm soát chặt chẽ hơn, hạn chế các sai sót. 
- VRB luôn quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc khách hàng 
XNK. 
2.4.2. Những mặt hạn chế 
- Các sản phẩm tín dụng XNK nhìn chung chưa có những ưu điểm 
nội trội để thu hút khách hàng. Các hình thức tài trợ chưa đa dạng, 
còn đơn giản và ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh 
nghiệp: - Qui mô tín dụng XNK tại chi nhánh còn nhỏ chưa tương 
xứng với tiềm năng thị trường.  
- Chương trình quảng bá còn đơn điệu, chưa thu hút được sự quan 
tâm của khách hàng, chưa tạo ấn tượng cũng như sự khác biệt khi so 
sánh với các Ngân hàng khác. 
- Những điều kiện về tài sản đảm bảo của chi nhánh cũng như việc 
định giá tài sản đảm bảo còn chưa linh hoạt. Chi nhánh chưa thực 
hiện việc định giá lại tài sản đảm bảo theo đúng qui định của hội sở 
dễ dẫn đến rủi ro. 
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- Chi nhánh chưa phát triển được mạng lưới các địa điểm giao dịch 
làm ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường cũng như tiếp cận các 
nhóm khách hàng tiềm năng. 
- Quy trình cấp tín dụng khi vận hành vào thực tế còn nhiều vướng 
mắc.  
2.4.3. Nguyên nhân 
a. Nguyên nhân bên ngoài 
- Tình hình kinh tế khó khăn, DN làm ăn thua lỗ, sản xuất lưu thông 
hàng hóa có biểu hiện trì trệ gây bất lợi cho hoạt động Ngân hàng 
- Hầu hết KH đang sử dụng dịch vụ tín dụng XNK tại CN cũng đồng 
thời quan hệ với nhiều ngân hàng khác trên cùng địa bàn do tâm lý 
KH không muốn tập trung toàn bộ giao dịch của mình về một ngân 
hàng. 
- Ý thức tuân thủ pháp luật và thông lệ quốc tế của nhiều KH còn chưa 
tốt 
b. Nguyên nhân bên trong 
- Do hạn chế về các nguồn lực  
- Chi nhánh vẫn chưa thực sự cạnh tranh được với các ngân hàng 
khác trên địa bàn hoạt động về mức lãi suất.  
- Lực lượng cán bộ tín dụng khá mỏng không đủ tiềm lực để phát 
triển hoạt động tín dụng. 
- CN chưa chủ động xây dựng chương trình marketing cho hoạt động 
tín dụng tài trợ XNK quy mô như những chương trình marketing huy 
động vốn, cho vay tiêu dùng... mà chỉ đơn thuần là phát brochure, 
thư ngõ khá đơn điệu, không gây được sự quan tâm của KH. 
- Công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm ngân hàng đã được thực 
hiện nhưng chưa thực sự mang lại hiệu quả. Nhiều sản phẩm dịch vụ 
và các tiện ích của chúng vẫn chưa được khách hàng biết đến.  
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ MỞ RỘNG TÍN DỤNG 
XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NHLD VIỆT NGA 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT NHẬP 
KHẨU CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA CHI 
NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 
3.1.1. Định hướng, mục tiêu phát triển của Ngân hàng Liên 
doanh Việt Nga Chi nhánh Đà Nẵng từ 2011 – 2015 
3.1.2. Định hướng và mục tiêu của chi nhánh trong hoạt động tín 
dụng xuất nhập khẩu 
3.2. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU 
TẠI NHLD VIỆT NGA –ĐN 
3.2.1. Tăng cường các biện pháp duy trì và thu hút khách hàng 

Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khách hàng: phân 
nhóm để xác định rõ đối tượng khách hàng và có giải pháp phù hợp 
với từng đối tượng. Đối với những khách hàng chiến lược, phải có 
những chính sách chăm sóc đặc biệt. Đối với các doanh nghiệp, CN 
cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở tài khoản tại 
CN, đưa ra các mức phí ưu đãi cho các khách hàng lớn và truyền 
thống, phát triển tốt các dịch vụ đi kèm.  

CN cũng có thể thu hút thêm khách hàng mới thông qua 
nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu thực tế của khách hàng và có chiến lược 
tiếp cận thích hợp.  
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3.2.2. Hợp lý hóa cơ cấu, tiến đến đa dạng hóa các sản phẩm tín 
dụng 
- Đối với nghiệp vụ bảo lãnh, Chi nhánh cần có những chính sách để 
thu hút những khách hàng thực hiện các dự án lớn, vì những khách 
hàng này thường thực hiện bảo lãnh theo chuỗi  
- Đối với các dự án đòi hỏi nguồn vốn lớn, CN nên thực hiện theo 
hình thức cho vay đồng tài trợ. Việc phát triển hoạt động cho vay 
đồng tài trợ sẽ giúp CN thực hiện cho vay các dự án trung và dài hạn, 
cần nguồn vốn lớn đồng thời phân tán được rủi ro với các ngân hàng 
khác. Qua đó vừa giúp CN mở rộng được quy mô lại giúp nâng cao 
hiệu quả của tín dụng XNK. 
- Triển khai nghiệp vụ Factoring và Forfaiting.  
3.2.3. Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt, duy trì một biểu phí 
hợp lý và có tính cạnh tranh 

Chi nhánh có thể tận dụng tối đa quyền hạn giảm lãi suất cho 
vay của giám đốc chi nhánh để thu hút thêm khách hàng, đối với 
những khách hàng lớn có tiềm năng được chi nhánh đánh giá cao thì 
chi nhánh có thể trình về hội sở xin giảm lãi suất cho khách hàng. 

Chi nhánh cần phải tính toán thu nhập tăng thêm dịch vụ 
thanh toán quốc tế và mua bán ngoại tệ để điều chỉnh giãm lãi suất 
cho vay nhưng vẫn đảm bảo lãi suất thực nhận được không thay đổi. 

Có chính sách giảm phí phát hành L/C, chứng thư bảo lãnh... 
cho khách hàng phát sinh nhiều hợp đồng tín dụng tài trợ xuất nhập 
khẩu trong một thời điểm. 

Ngân hàng cần tiến hành phân loại khách hàng phù hợp 
thông qua việc xếp hạng hạng tín nhiệm khách hàng. Theo đó, kết 
quả xếp hạng tín nhiệm khách hàng chính là cơ sở để xác định rủi ro, 
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từ đó đưa ra mức ký quỹ phù hợp, vừa đảm bảo an toàn cho ngân 
hàng, vừa tạo điều kiện cho khách hàng trong giao dịch bảo lãnh.. 
3.2.4. Hoàn thiện quy trình tín dụng XNK 

Việc cải tiến quy trình, thủ tục cho vay để đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng là điều cần thiết trong điều kiện hiện nay. Một số 
điểm cần chỉnh sửa trong quy trình tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 
như sau: 
-  VRB phải có một quy trình tài trợ xuất nhập khẩu gọn nhẹ, 
thuận tiện, nhanh chóng giảm tối thiểu các thủ tục hành chính, đẩy 
nhanh tốc độ làm việc của CBTD để thời gian thực hiện nghiệp vụ 
tài trợ xuất nhập khẩu được rút ngắn. Cung cấp cho Chi nhánh một 
hạn mức phán quyết đối với trường hợp ký quỹ 100% để giảm rủi ro 
nhưng lại thuận lợi cho khách hàng. 
-  Thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình , đặc biệt là 
khâu thẩm định khách hàng sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng 
trong việc tài trợ xuất nhập khẩu.  
3.2.5. Hoàn thiện chất lượng dịch vụ 
 Chi nhánh có thể tổ chức bộ phận tiếp thị và chăm sóc khách 
hàng độc lập nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Nếu cần có thể tổ 
chức không gian riêng để tiếp các khách hàng lớn, giàu tiềm năng và 
có chính sách chăm sóc bài bản nhằm phục vụ nhóm khách hàng này. 
3.2.6. Tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng XNK 
a. Kiểm tra sau giải ngân 
- Tổ chức quá trình kiểm soát cẩn thận và nghiêm túc để đảm bảo 
xem xét và đánh giá được tất cả những đặc tính quan trọng nhất của 
khoản vay  
- Đánh giá sự thay đổi trong tình hình tài chính của người vay 



 22 

- Đánh giá xem liệu khoản vay có còn phù hợp với chính sách hiện 
tại của NH không 
- Kiểm soát và theo dõi thường xuyên những khoản cho vay lớn.  
- Theo dõi thường xuyên những khoản vay có vấn đề.  
- Thực hiện đánh giá lại tài sản đảm bảo theo định kỳ  
b. .Nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng,   
  VRB ĐN  cần  phải  thường  xuyên  tiếp  cận  với  khách  
hàng,  nắm  bắt  các thông tin về khách hàng từ khâu nghiên cứu thị 
trường, nghiên cứu khách hàng chủ yếu đến khâu điều tra, thẩm định 
dự án xin vay, nắm bắt được các thông tin trong quá  trình  sử  dụng  
vốn  vay,  tiêu  thụ  sản  phẩm,  nguồn  trả  nợ,... Có  thể  tiến  hành 
phỏng vấn trực tiếp với khách hàng, điều tra tại nơi hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp,  thông qua các khách hàng của 
doanh nghiệp, cơ quan quản  lý, thuế, phương tiện thông tin đại 
chúng,...   
c. Kiểm soát rủi ro lãi suất và tỷ giá XNK 

Để quản lý rủi ro đối với lãi suất và tỷ giá, có thể Đẩy mạnh 
ứng dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro như:  

- Hợp đồng mua bán kỳ hạn 
- Hợp đồng tương lai 
- Nghiệp vụ SWAP về lãi suất 
- Hợp đồng quyền chọn về lãi suất và tỷ giá 
Để triển khai được các nghiệp vụ này, ngân hàng cần có đủ 

các điều kiện về con người và trang bị kỹ thuật và công nghệ ngân 
hàng; có quy trình phù hợp với các quy chế của ngân hàng Nhà nước 
và thực tiễn kinh doanh của ngân hàng. Quan trọng nhất là đảm bảo 
quản lý chặt chẽ trạng thái hối đoái, hệ thống kiểm tra, kiểm soát 
thông tin.  
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3.2.7. Đẩy mạnh công tác quảng bá 
Chi nhánh cần chủ động xây dựng chương trình marketing 

cho hoạt động tín dụng XNK quy mô như những chương trình 
marketing huy động vốn, cho vay tiêu dùng... Đẩy mạnh tuyên 
truyền, quảng cáo rộng rãi về các sản phẩm dịch vụ xuất nhập khẩu 
trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, 
truyền hình, tạp chí, tập san chuyên ngành, phát tờ rơi, tham gia hội 
chợ...Hợp tác với các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước,hiệp hội 
doanh nghiệp…tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng theo từng nhóm khách hàng tiềm năng, nhằm thu hút 
khách hàng có tình hình tài chính tốt. 
3.2.8. Các giải pháp bổ trợ khác 
a. Đẩy mạnh công tác huy động vốn  
b. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 
c. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 
3.3. KIẾN NGHỊ 
3.3.1. Đối với cơ quan quản lý vĩ mô 
- Hoàn thiện môi trường pháp lý ổn định đồng bộ và nhất quán, ổn 
định môi trường kinh tế vĩ mô 
- Xây dựng chính sách trợ giá và bảo hiểm xuất nhập khẩu  
3.3.2. Đối với NHLD Việt Nga 
- Tăng cường các mối quan hệ đại lý các ngân hàng nước ngoài 
- Để mở rộng hoạt động cho vay XNK đề nghị hội sở Trung ương 
nên có những giải pháp thích hợp nhằm điều hoà vốn trong toàn hệ 
thống một cách có hiệu quả nhất, tập trung vốn cho chi nhánh có 
triển vọng làm ăn có hiệu quả đang cần vốn.  
- Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn các mặt hoạt động nghiệp 
vụ ngân hàng đặc biệt là quy chế miễn giảm lãi và quy chế xử lý nợ 
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rủi ro, các văn bản quy định chi tiết trong lĩnh vực cho vay tài trợ 
XNK.  
- Đề nghị hội sở Trung ương nhanh chóng đổi mới mạng lưới thiết bị 
thông tin đáp ứng kịp thời công việc hiện tại cũng như lâu dài.  
 

KẾT LUẬN 
Sự phát triển theo hướng tích cực của nghiệp vụ tín dụng tài 

trợ xuất khẩu -  một hoạt động cần thiết để đáp ứng được yêu cầu của 
đất nước trong quá trình thực hiện đường lối mở cửa và hội nhập vào 
nền kinh tế thế giới. Tại VRB Đà Nẵng, nghiệp vụ tín dụng tài trợ 
xuất nhập khẩu  là một nghiệp vụ còn mới nên sự phát triển và khởi 
sắc của nó trong thời gian qua còn nhỏ bé so với tầm quan trọng thực 
tế của nó. Do vậy, một trong những mục tiêu, định hướng quan trọng 
của ngành ngân hàng nói chung và Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng 
trong thời gian tới là phải tiếp tục mở rộng nghiệp vụ này, tạo cho nó 
một vị thế vững chắc và phát huy cao độ tính hữu dụng của nó. 

Mở rộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại VRB Chi nhánh 
Đà Nẵng, tuy đã đạt được những kết quả tương đối khả quan song 
vẫn không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc do nhiều nguyên 
nhân khách quan và chủ quan.  

Với tình hình thực tế của VRB Chi nhánh Đà Nẵng và những 
giải pháp, kiến nghị nêu trên, hy vọng rằng trong tương lai, hoạt 
động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Chi nhánh  sẽ ngày càng phát 
triển hơn, có thể cạnh tranh với các ngân hàng bạn. 

Trong quá trình nghiên cứu với khuôn khổ thời gian và kiến 
thức của một luận văn thạc sỹ sẽ khó tránh khỏi những hạn chế và 
thiếu sót. Kính mong quý thầy cô và người đọc góp ý để luận văn có 
điều kiện hoàn thiện hơn. Xin chân thành cám ơn! 


