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MỞ ĐẦU 
1.Tính cấp thiết của ñề tài  

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, tín dụng (TD) nói 

chung và TD của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn (NHNo&PTNT) nói riêng ñóng vai trò hết sức quan trọng. 

Tốc ñộ tăng trưởng và phát triển kinh tế ñất nước phụ thuộc vào 

khả năng huy ñộng và sử dụng vốn ñầu tư cho toàn xã hội. 

Không những vậy, trong các ngân hàng thương mại (NHTM), TD 

là một hoạt ñộng kinh doanh ñem lại lợi nhuân lớn nhất. Để ñạt 

ñược mục tiêu ñề ra, trong chiến lược kinh doanh, ñòi hỏi mỗi 

ngân hàng phải mở rộng qui mô tín dụng, nang cao chất lượng tín 

dụng, mở rộng ñịa bàn hoạt ñộng. 

Thời gian qua, NHNo&PTNT Phước Sơn ñã có nhiều cố 

gắng mở rộng tín dụng. Tuy nhiên hoạt ñộng này vần còn nhiều 

hạn chế: dư nợ cho vay còn thấp, ñầu tư TD chủ yếu tập trung ở 

thị trấn Khâm Đức và một vài xã vùng thấp. Với các xã vùng cao,  

chỉ cho vay tiêu dùng thông qua tín chấp bằng lương; vì thế vốn 

vẫn chưa ñến ñược những người cần vốn, chưa ñáp ứng tốt nhu 

cầu vốn vay cho khách hàng, chưa phát huy tốt những tiềm năng 

hiện có tại ñịa phương . Trên ñịa bàn vẫn còn tình trạng cho vay 

nặng lãi. Vì lẽ ñó, việc tìm ra giải pháp ñể mở rộng cho vay tại 

chi nhánh là việc làm hết sức cần thiết. Đó là lí do tác giả chọn ñề 

tài: “Gi ải pháp mở rộng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng 
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nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phước Sơn, tỉnh 

Quảng Nam”.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn ñề lí luận liên quan ñến TD và mở 

rộng TD trong các NHTM. 

- Phân tích thực trạng mở rộng TD những năm qua tại chi 

nhánh NHNo&PTNT huyện Phước Sơn. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng TD tại 

NHNo&PTNT huyện Phước Sơn thời gian tới. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

      * Đối tượng nghiên cứu  

  Nghiên cứu những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan 

ñến hoạt ñộng TD tại NHNo&PTNT huyện Phước Sơn.  

 * Phạm vi nghiên cứu  

 - Nội dung: luận văn chỉ nghiên cứu một số nội dung về  

mở rộng TD tại NHNo&PTNT. 

 - Về mặt không gian: ñề tài chỉ nghiên cứu các nội dung 

trên tại NHNo&PTNT huyện Phước Sơn. 

-Về thời gian: các giải pháp ñề xuất trong luận văn có ý 

nghĩa trong những năm trước mắt. 

 4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện ñề tài, luận văn sử dụng các phương pháp: 
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+ Phương pháp phân tích thực chứng; Phương pháp phân 

tích chuẩn tắc; PP phân tích, tổng hợp, so sánh, ñiều tra, chuyên 

gia; Các phương pháp khác... 

5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu ,mục lục, kết luận và danh mục tài liệu 

tham khảo,  ñề tài ñược chuyển tải thành các chương sau: 

- Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về tín dụng và mở 

rộng tín dụng trong NHTM 

- Chương 2: Thực trạng mở rộng TD tại NHNo & PTNT 

huyện Phước Sơn những năm qua  

- Chương 3: Một số giải pháp mở rộng tín dụng tại 

NHNo& PTNT huyện Phước Sơn thời gian tới. 

                                            

 

 

 

 

 

                                       CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ MỞ 

RỘNG TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

1.1 .TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG 
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        1.1.1.Tín dụng và mở rộng tín dụng 

a. Tín dụng  

Tín dụng (TD)là quan hệ chuyển nhượng tạm thời một 

lượng giá trị ( dưới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật) từ chủ  thể sở 

hữu sang chủ thể sử dụng ñể sau một thời gian nhất ñịnh thu 

hồivề một lượng giá trị lớn hơn ban ñầu. 

b . Mở rộng tín dụng  

Mở rộng TD ngân hàng là sự tăng lên về quy mô TD tại 

NH trên cơ sở kiểm soát ñược rủi ro và có khả năng sinh lời, phù 

hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của ngân hàng trong 

từng thời kỳ. 

         Việc mở rộng cho vay của NH ñược thể hiện ở tăng tổng dư 

nợ cho vay của  khách hàng, tăng số lượng khách hàng và mức 

dư nợ cho vay bình quân trên mỗi khách hàng. Bên cạnh ñó, phải 

kiểm soát ñược rủi ro, và ñạt ñược hiệu quả kỳ vọng. 

1.1.2. Đặc ñiểm của Ngân hàng nông nghiệp & PTNT ảnh 

hưởng ñến việc mở rộng tín dụng 

- NHNo& PTNT có mạng lưới rộng khắp trên cả nước 

(chân rết) từ ñồng bằng, nông thôn, thành thị ñến tận các khu vực 

vùng sâu, vùng xa... với 4.200 chi nhánh. 

- Đối tượng vay chủ yếu là phần lớn là lĩnh vực nông 

nghiệp nông thôn. 

- Món vay nhiều, và nhỏ lẻ 

1.1.3.  Ý nghĩa của việc mở rộng tín dụng 
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- Cho vay nhằm phát huy vai trò tích cực góp phần thúc 

ñẩy quá trình tái sản xuất xã hội, tạo ñiều kiện cho nền kinh tế 

phát triển.  

- Nếu hoạt ñộng cho vay bị hạn chế, nền kinh tế sẽ phát 

triển hết sức chậm chạp và kém hiệu quả do quá trình sản xuất, 

lưu thông hàng hóa thường xuyên bị gián ñoạn, quy mô sản xuất 

không có ñiều kiện ñể mở rộng do không có cầu nối giữa tiết 

kiệm và ñầu tư.   

- Trong nghiệp vụ của các NHTM, nghiệp vụ cho vay 

luôn chiếm một tỷ lệ lớn nhất, mang lại lợi nhuận cao nhất.  

- Nguồn thu chủ yếu của các NHTM vẫn từ hoạt ñộng cho 

vay.  

1.2. NỘI DUNG CỦA M Ở RỘNG TÍN DỤNG                             

Như ñã biết, mở rộng TD của NH là tăng qui mô, xét cho 

cùng là tăng tổng dư nợ cho vay của khách hàng, tăng số lượng 

khách hàng vay và mức dư nợ bình quân trên mỗi khách hàng. 

Không những vậy mà còn kiểm soát ñược rủi ro và ñạt ñược hiệu 

quả kỳ vọng.  

1.2.1. Mở rộng quy mô cho vay 

Khi ñánh giá mở rộng TD của NHTM, là nói ñến chỉ tiêu dư nợ, 

dư nợ của NH ñược xem xét theo thời gian: dư nợ ngắn hạn, 

trung hạn và dài hạn, dư nợ theo thành phần kinh tế, dư nợ theo 

các loại hình doanh nghiệp. dư nợ càng  cao chứng tỏ NH mở 

rộng hoạt ñộng TD càng lớn, tuy nhiên nếu dư nợ tăng quá nhanh 
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thì sẽ gây áp lực về  huy ñộng vốn và ñặt ra vấn ñề  về chất lượng 

TD. Thông qua chỉ tiêu dư nợ ñược thể hiện dư nợ của NH chiếm 

tỉ trọng bao nhiêu trong tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế ở 

cùng thời kỳ, thời ñiểm. 

a .Dư nợ cho vay 

- Dư nợ cho vay là số tiền mà NH ñã giải ngân cho khách hàng 

nhưng chưa thu lại ñược, bao gồm: 

- Dư nợ thời ñiểm: ñược phản ánh  tại từng thời ñiểm (cuối tháng, 

cuối năm). 

- Dư nợ bình quân: phản ánh qui mô trong một thời kỳ ( năm). 

         b.Tốc ñộ tăng  dư nợ  

 Tốc ñộ tăng dư nợ là số tiền khách hàng còn nợ ngân hàng tại một 

thời ñiểm nhất ñịnh so với dư nợ kỳ trước, cho thấy lượng tiền mà 

ngân hàng chưa thu hồi ñược. Tốc ñộ tăng trưởng dư nợ cho vay 

qua các năm ñược xác ñịnh qua công thức sau:  

 

Dư nợ kỳ sau - dư nợ kỳ 

trước Tốc ñộ tăng dư nợ cho vay = 

Dư nợ kỳ trước 

b. Tăng số lượng khách hàng vay 

       .Số lượng khách hàng vay tăng là một trong những chỉ tiêu 

quan trọng trong việc ñánh giá mức ñộ hoạt ñộng cho vay, nó thể 

hiện số lượng khách hàng tiếp cận ñược nguồn vốn vay của ngân 

hàng, số lượng khách hàng ñến với ngân hàng ngày càng tăng 
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chứng tỏ hoạt ñộng của ngân hàng ngày càng ñược mở rộng, uy 

tín của ngân hàng ngày càng ñược nâng cao và chứng tỏ ngân 

hàng nâng cao chất lượng phục vụ.   

  Tăng số lượng khách hàng vay, phải phát triển thị 

trường về khách hàng: theo quan ñiểm kinh doanh hiện ñại là 

nhằm vào nhu cầu của khách hàng.   

c. Tăng dư nợ bình quân trên một khách hàng 

       Tăng dư nợ bình quân trên một khách hàng có nghĩa là tăng 

mức dư nợ từng khách hàng, ở từng thời ñiểm khác nhau, vào 

những thời ñiểm có lúc dư nợ kỳ này so với kỳ trước tăng, nhưng 

dư nợ bình quân trên một khách hàng lại giảm, ngược lại có 

những thời ñiểm tuy dư nợ giảm nhưng dư nợ bình quân trên một 

khách hàng  kỳ này lại tăng so với kỳ trước. 

d. Tăng trưởng thu nhập bình quân cho vay 

 - Tỷ lệ thu nhập lãi ròng trên tổng thu nhập 

Tổng thu lãi ròng Tỷ lệ thu nhập lãi ròng trên tổng thu 

nhập 
= 

Tổng thu nhập 

 - Tốc ñộ tăng trưởng thu lãi cho vay 

Thu lãi cho vay kỳ sau – thu lãi cho 

vay kỳ trước 

Tốc ñộ tăng 

trưởng thu lãi cho 

vay 

= 

Thu lãi cho vay kỳ trước 

   Chỉ tiêu này ñánh giá mức tăng trưởng thu lãi cho vay 

qua các thời kỳ. 

e. Kiểm soát rủi ro 
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- Nợ quá hạn : là những khoản nợ  quá hạn mà khách hàng không 

trả nợ ñúng hạn theo cam kết trong hợp ñồng tín dụng ñã ký kết 

giữa ngân hàng với khách hàng ( Cả gốc và lãi . 

- Nợ xấu: nợ xấu là những khoản nợ quá hạn mà khách hàng 

không trả nợ ñúng hạn (cả gốc và lãi) theo cam kết trong hợp 

ñồng TD. nợ xấu ñược thể hiện bằng các công thức sau: 

        Dư nợ quá hạn 
Tỷ lệ nợ quá hạn = 

Tổng dư nợ cho vay 

  

Dư nợ xấu( nhóm 

3+4+5) Tỷ lệ nợ xấu = 

Tổng dư nợ cho vay 

Tỷ lệ nợ quá hạn,  nợ xấu phản ánh chất lượng và hiệu quả TD 

ngân hàng. Tỷ lệ này  càng cao chứng tỏ chất lượng và hiệu quả  

TD kém. 

1.2.2. Mở rộng mạng lưới cho vay 

Mở rộng mạng lưới có nghĩa là ngoài trụ sở chính mở 

thêm các chi nhánh cấp tỉnh, thành phố, thị xã, quận, huyện. Hiện 

tại NHNo&PTNT Việt Nam có 4200 chi nhánh trên cả nước, từ 

nông thôn ñến thành thị, ñều có các chi nhánh; Tuy nhiên, ngoài 

mặt thuận lợi và chiếm ưu thể cũng còn những hạn chế mạng lưới 

rộng, ñầu tư hiện ñại hóa công nghệ thông tin ngành chi phí cao, 

hạn chế về năng lực, chất lượng phục vụ. 
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Đối với các chi nhánh ngân hàng cấp 3 (ngân hàng quận, 

huyện) ngoài trụ sở giao dịch trung tâm ñóng tại thị trấn, tuỳ theo 

chiến lược kinh doanh của chi nhánh từng thời kỳ, và khả năng 

về tài chính - nguồn nhân lực của mình  ñể mở rộng mạng lưới 

cho vay. Mở rộng mạng lưới cho vay là mở thêm các phòng giao 

dịch liên thôn, liên xã, các ñiểm cho vay - thu nợ và huy ñộng 

vốn,  mở rộng mạng lưới cho vay có tác ñộng trực tiếp ñến khả 

năng hoạt ñộng của ngân hàng ñó, nhằm ñáp ứng nhu cầu cho 

vay vốn và các nghiệp vụ của NH.  

1.2.3. Tăng thêm dịch vụ cho vay mới 

 Mở rộng dịch vụ cho vay có nghĩa là tăng thêm các sản 

phẩm dịch vụ cho vay . 

Mở rộng dịch vụ là tiến hành cung cấp nhiều dạng dịch vụ 

mới nhằm thoả mãn nhu cầu, thị hiếu muôn màu muôn vẻ của thị 

trường, ñặc biệt là sản phẩm dịch vụ mới có chất lượng cao, phát 

triển các sản phẩm tín dụng, ña dạng hóa hơn các sản phẩm tín dụng 

mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, mở rộng thêm các hình thức 

cho vay như chiết khấu thương phiếu, trái phiếu, chiết khấu bộ 

chứng từ xuất khẩu; ñối với hoạt ñộng bảo lãnh, cần mở rộng hình 

thức bảo lãnh như: bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh 

thực hiện hợp ñồng, bảo lãnh vay vốn...  

Việc mở rộng dịch vụ cho vay giúp ngân hàng có thêm 

nhiều sản phẩm dịch vụ ñể phục vụ cho nhu cầu ña dạng của 
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khách hàng, tạo ñiều kiện cho khách hàng lựa chọn hình thức phù 

hợp với mục ñích sản xuất kinh doanh của mình. 

1.2.4. Mở rộng phương thức cho vay 

 Mở rộng phương thức cho vay có nghĩa là mở thêm, 

tăng thêm nhiều phương thức cho vay khác; Trên cơ sở nhu cầu 

sử dụng vốn vay của từng khoản vay của khách hàng và khả năng 

kiểm tra, giám sát của ngân hàng, ngân hàng nơi cho vay thỏa 

thuận với khách hàng vay về việc lựa chọn các phương thức cho 

vay cụ thể: cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho 

vay theo dự án ñầu tư, cho vay ñồng tài trợ, cho vay trả góp, cho 

vay theo hạn mức tín dụng dự phòng, cho vay thông qua nghiệp 

vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu 

chi, phương thức cho vay khác. 

  Mở rộng phương thức cho vay giúp cho các NHTM cung 

cấp thêm nhiều sản phẩm ñến với khách hàng, khách hàng có cơ 

hội hơn trong việc lựa chọn các phương thức vay phù hợp với 

nhu cầu sử dụng vốn của mình. 

1.2.5. Mở rộng ñiều kiện cho vay, cơ chế bảo ñảm tiền vay 

            Mở rộng ñiều kiện cho vay là mở rộng những ñiều kiện 

ñối với khách hàng vay vốn; bằng những cơ chế chính sách  như 

tài sản bảo ñảm tiền vay, ñối tượng khách hàng vay không phải 

thực hiện biện pháp bảo ñảm tiền vay, theo ñánh giá mức ñộ tín 

nhiệm từng khách hàng ñể có cơ chế chính sách ưu ñãi về lãi 

suất, biện pháp áp dụng bảo ñảm tiền vay phù hợp; như cho vay 
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không phải bảo ñảm bằng tài sản, và không phải bảo ñảm một 

phần bằng tài sản. Mở rộng ñiều kiện  cho vay sẽ tạo cho khách 

hàng vay ñược tiếp cận vốn ngân hàng thuận tiện, nhất là cơ chế 

về ñảm  bảo tiền vay, lãi suất vay và các chính sách ñãi ngộ ñối 

với khách hàng truyền thống, có khả năng tài chính tốt, vay trả 

thường xuyên, có uy tín và số tiền vay lớn.  

1.3.  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC MỞ RỘNG 

TÍN D ỤNG CỦA NHTM 

1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về Ngân hàng 

- Năng lực ñiều hành của nhà quản trị 

- Cơ chế tín dụng 

 - Năng lực và phẩm chất, ñạo ñức của nhân viên Ngân hàng 

- Hệ thống thông tin khách hàng 

- Chính sách chăm sóc khách hàng 

1.3.2.  Nhóm nhân tố bên ngoài 

-  Nhân tố kinh tế- xã hội 

  - Nhân tố pháp lý 

-  Nhân tố khách hàng  

1.4. MỘT SỐ BÀI H ỌC KINH NGHI ỆM V Ề MỞ RỘNG 

TÍN D ỤNG Ở CÁC NƯỚC 

                                        CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG VIỆC MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI 

NHNo & PTNT HUY ỆN PHƯỚC SƠN 
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2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA NHNo&PTNT HUY ỆN PHƯỚC SƠN 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN VI ỆC MỞ RỘNG TÍN DỤNG 

2.1.1. Đặc ñiểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phước 

Sơn ảnh hưởng ñến việc mở rộng tín dụng tại NHNo & PTNT 

huyện Phước Sơn 

- Đặc ñiểm về ñiều kiện tự nhiên    

- Đặc ñiểm về kinh tế - xã hội 

2.1.2. Đặc ñiểm về công tác tổ chức 

 Quá trình thành lập và phát triển của chi nhánh NHNo & 

PTNT huyện Phước Sơn 

 NHNo&PTNT huyện Phước Sơn là ñơn vị trực thuộc 

NHNo&PTNT Quảng Nam.  

2.1.3. Đặc ñiểm các nguồn lực của NHNo&PTNT huyện 

Phước Sơn 

2.2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI 

NHNo&PTNT HUY ỆN PHƯỚC SƠN 

2.2.1. Thực trạng về mở rộng qui mô cho vay 

a .Thực trạng dư nợ 

       Nguồn thu nhập chính của chi nhánh là thu lãi từ cho vay ; 

chính vậy, trong những năm qua chi nhánh rất quan tâm ñến công 

tăng dư nợ, dư nợ ñược thể hiện qua bảng sau:    

                                     Bảng 2.2. Dư nợ cho vay 

                                                                  Đơn vị tính: Triệu ñồng 
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Chỉ tiêu 2008 2009 2010 

1. Tổng dư nợ 

cho vay 

11.002 20.439 28.025 

2. Tăng (+), giảm 

(-)  

+874 +9.437 +7.586 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2008 – 2010 của NHNo &PTNT 

Phước Sơn) 

Dư nợ cho vay qua các năm ñều tăng:  năm 2008 tăng 

874 triệu ñồng so với năm 2007, năm 2009 tăng 9.437 triệu ñồng 

so với năm 2008, năm 2010 tăng 7.586 triệu ñồng so với năm 

2009. Dư nợ cho vay của chi nhánh còn  quá thấp, như vậy rất 

khó khăn cho chi nhánh về tài chính. Dư nợ chưa thực sự bền 

vững, trong những năm qua dư nợ tăng ñột biến, mức ñộ tăng dư 

nợ như vậy do  ñầu tư cho vay một số doanh nghiệp .      

 

b. Thực trạng tốc ñộ tăng trưởng dư nợ 

          Như phân tích thực trạng dư nợ bảng 2.2 ở trên , cũng thấy 

ñược dư nợ của chi nhánh  qua các năm còn quá thấp,chưa phát 

huy ñược lợi thế sẵn có của ñơn vị như năng lực tài chính cũng 

như nguồn nhân lực nên dư nợ thấp. Tuy nhiên tốc ñộ tăng 

trưởng dư nợ rất nhanh , thể hiện qua bảng số liệu sau: 

                        Bảng 2.3.  Tốc ñộ tăng dư nợ cho vay  
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Chỉ tiêu 2008 2009 2010 

1.Tổng dư nợ cho vay( 

Triệu ñồng) 

11.002 20.439 28.025 

2. Tốc ñộ tăng trưởng ( 

% )  

+6,3 +85,77 +37,12 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2008 – 2010 của NHNo &PTNT 

Phước Sơn 

        Qua  số liệu trên thấy ñược tốc ñộ tăng trưởng dư nợ  qua 

các năm của chi nhánh quá nhanh, tăng ñột biến, nhất là năm 

2009 tăng trưởng lên tới 85,77% so với năm  2008; Năm 2010 

tốc ñộ tăng trưởng dư nợ  tăng 37,12% so với năm 2009. Sở dĩ 

tốc ñộ tăng trưởng cao ñột biến như vậy là do những năm về 

trước rủi ro TD cao, nên chi nhánh quá thận trọng trong ñầu tư 

TD những năm tiếp theo ñã nâng cao chất lượng TD.  

c. Thực trạng mở rộng số lượng khách hàng vay vốn 

       Để mở rộng quy mô cho vay, trong những năm qua chi 

nhánh ñã chú trọng ñến mở rộng cho vay ñến các ñối tượng 

khách hàng, tăng số lượng khách hàng; Chính vậy số lượng 

khách hàng vay vốn qua các năm ñều tăng, thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 2.7. Số lượng khách hàng vay vốn tại NHNo&PTNT huyện 

Phước Sơn  

                                                      Đơn vị tính : Người 
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Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 

1.Số lượng khách hàng vay  dư nợ 382 487 

2. Tăng , giảm ( +, - ) so với năm trước + 8 + 105 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh 2008-2010 của 

NHNo & PTNT Phước Sơn) 

d. Thực trạng dư nợ bình quân trên một khách hàng 

          Như phân tích  thực trạng dư nợ của chi nhánh ở trên,  dư 

nợ tăng ñều qua các năm, có tốc ñộ  tăng trưởng dư nợ nhanh: 

năm 2009 tốc ñộ tăng trưởng dư nợ là 85,77% so với năm 2008;  

năm 2010 tốc ñộ  tăng trưởng dư nợ  là 37,12%  so với năm 

2009. Chứng tỏ chi nhánh ñã chú trọng ñến công tác tăng trưởng 

dư nợ; Để tăng dược dư nợ ngoài việc tăng số lượng khách hàng 

vay, cần nâng cao khả năng thẩm ñịnh ñể ñánh giá chính xác tài 

chính và nhu cầu vốn vay của khách hàng, qua ñó tăng mức cho 

vay ñối với một khách hàng sẽ tăng dư nợ bình quân trên một 

khách hàng; Để ñánh giá ñược mức ñộ tăng dư nợ bình quân trên 

một khách hàng, ta nghiên cứu qua bảng số liệu sau:   

e. Tăng trưởng thu nhập bình quân cho vay 

Đây là chỉ tiêu ñánh giá khả năng sinh lời của hoạt ñộng NH, chỉ 

tiêu này phản ánh tỷ trọng của thu nhập lãi suất ròng trên tổng 
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thu nhập. Chỉ tiêu này tăng phản ánh thu nhập từ hoạt ñộng TD 

có xu hướng tăng.  

f. Thực trạng kiểm soát rủi ro 

 Mở rộng tín dụng phải ñi ñôi với kiểm soát ñược rủi ro 

TD, vấn ñề này luôn ñược chi nhánh quan tâm, vì mở rộng TD 

không kiểm soát ñược  ñể nợ quá hạn - nợ xấu cao sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp ñến tài chính của ñơn vị. Những năm qua nợ quá hạn và 

nợ xấu luôn ñược chi nhánh kiểm soát chặt chẽ, nợ xấu thấp, 

ñược thể  hiện qua  số liệu như  sau: 

Bảng 2.10. Thực trạng nợ xấu ,nợ quá hạn 

Chỉ tiêu 2008 2009 2010 

1.Tổng dư nợ cho 

vay( trñ)  

Trong ñó: - nợ xấu 

                 -Nợquá 

hạn 

11.002 

41 

609 

20.439 

169 

641 

28.025 

89 

701 

2. Tỷ lệ nợ xấu/ 

Tổng dư nợ cho 

vay (%)  

 

0,37 0,82 0,32 

 

(Nguồn: Báo cáo tín dụng của NH No &PTNT Phước Sơn) 

2.2.2.Thực trạng về mở rộng mạng lưới cho vay  
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Mạng lưới của chi nhánh còn quá mỏng, chỉ có 01 trụ sở chính 

ñóng tại trung tâm thị trấn, các xã không có ñiểm cho vay và thu 

nợ , ñịa bàn thì rộng lớn , dân cư thưa thớt.  

2.2.3. Thực trạng về mở rộng dịch vụ cho vay  

Tuy những năm qua, từ năm 2008-2010 dịch vụ cho vay 

của NHNo & PTNT huyện Phước Sơn chủ yếu tập trung các sản 

phẩm truyền thống như cho vay hộ sản xuất, vay tiêu dùng… 

chưa ñáp ứng mục ñích vay vốn ña dạng  của khách hàng : cho 

vay kinh tế trang trại còn quá hạn chế chỉ có 01 món, cho vay 

mua xe nông cụ, cho vay ñi xuất khẩu lao ñộng ,  bảo lãnh, cho 

vay trả góp, cho vay qua ñêm,  cho vay theo hạn mức thấu chi, 

cho vay mua xe tải phục vụ sản xuất kinh doanh, xe du lịch theo 

các văn bản ñã ñược NHNo&PTNT ký kết thoả thuận hợp tác… 

hầu như nhiều năm không phát sinh các dịch vụ này, các phương 

thức cho vay cò ñơn ñiệu chưa ña dạng, riêng cho vay theo hạn 

mức thấu chi chỉ mới phát sinh tháng 10/2009, bước ñầu áp dụng 

cho cán bộ công nhân viên chức của chi nhánh. Để mở rộng TD 

chi nhánh phải chú trọng mở thêm các dịch vụ, ña dạng hóa các 

sản phẩm ñể phục vụ ñến mọi ñối tượng khách hàng. 

2.2.4.  Thực trạng về phương thức cho vay 

Có nhiều phương thức cho vay như: cho vay từng lần, cho vay  

theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án ñầu tư, cho vay ñồng 

tài  trợ, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức TD dự phòng, cho 

vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ TD, cho vay 
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theo hạn mức thấu chi, phương thức cho vay khác. Tuy nhiên, 

trong thời gian qua tại chi nhánh áp dụng phương thức cho vay 

từng lần, còn phương thức cho vay theo hạn mức thấu chi còn rất 

hạn chế.  Năm 2008 dư nợ phương thức cho vay theo hạn mức tín 

dụng là 5.580 triệu ñồng/ tổng dư nợ, số món còn dư nợ 10/382 

món; năm 2009 dư nợ cho vay hạn mức TD 8.560 triệu 

ñồng/tổng dư nợ, số món còn dư nợ chỉ 10/487 món, còn cho vay 

theo hạn mức thấu chi  mới áp dụng từ tháng 10/2009, dư nợ 201 

triệu ñồng, gồm 11 món; năm 2010 dư nợ  cho vay hạn mức TD 

là 9.346 triệu ñồng, gồm 12/643 món. Các  phương thức cho vay 

khác hầu như chưa áp dụng. Điều này chứng tỏ chi nhánh chưa 

chú trọng ñến các phương thức cho vay. 

2.2.5.Thực trạng mở rộng ñiều kiện cho vay  

Để ñánh giá thực trạng này ta nghiên cứu qua số liệu qua 

bảng sau:  

      Bảng 2.12. Khách hàng vay vốn không phải bảo ñảm bằng tài 

sản 

                                                               

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
N¨m 

2008 
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I. Tổng dư nợ  

     -   Dư nợ có ñảm bảo bằng tài sản 

- Dư nợ không ñảm bảo  

Trong ñó : 

Mức vay không ñảm bảo 

+ Từ 10trñ - dưới 50trñ 

+ Từ 50trñ - dưới 500trñ 

+ Từ 500trñ trở lên 

 

Tri ệu ñồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.002 

7.382 

 

3.620 

 

 

1.720 

400 

1.500 

 

II. T ổng số món còn dư nợ        

- Cho vay có ñảm bảo bằng tài sản 

- Cho  vay không ñảm bảo 

 

Khách hàng 

 

382 

314 

 

68 

( Nguồn : Báo cáo tín dụng năm 2008-20010 của 

NHNo&PTNT Phước Sơn) 

2.2.6.Thực trạng về mở rộng thị tr ường cho vay 

Ta xem xét qua bảng sau bảng  sau: 

Bảng 2.13. Thực trạng thị phần cho vay của NHNo&PTNT 

huyệnPhước Sơn từ năm 2008 - 2010 



 22 

                 ( Nguồn : Niên gián thống kê huyện phước Sơn) 

Năm 2008  thị  phần cho vay của chi nhánh chỉ chiếm 

15,78% trên tổng dư nợ cho vay toàn huyện; năm 2009 dư nợ cho 

vay chiếm 21,08% trên tổng dư nợ cho vay toàn huyện; năm 

2010 dư nợ cho vay chiếm 22,14% trên tổng dư nợ cho vay toàn 

huyện. Nguyên nhân giảm thị phần cho vay như về  mạng lưới, 

về lãi suất cho vay…  

2.2.7. Thực trạng nguồn vốn huy ñộng 

Chưa ña dạng và phong phú, không huy ñộng tiết kiệm có  kỳ 

hạn ngắn như tuần, 1tháng và 2 tháng, chính sách ưu ñãi về lãi 

suất và khuyến mãi, quà tặng, cho khách hàng duy trì tiền gửi có 

số dư cao, những món lớn. Chính vậy, nguồn vốn huy ñộng của 

chi nhánh còn ở mức khiêm tốn;  

Năm 2008 là 60.440  triệu ñồng; Năm 2009 là 67.772 triệu 

ñồng, tăng 7.332 triệu ñồng so với năm 2008, tăng trưởng 

12,13%; Năm 2010 số dư là 68.469 triệu ñồng, tăng 697 triệu 

2008 2009 

Chỉ tiêu Dư nợ (triệu 

ñồng) 

Thị phần  

( %) 

Dư nợ (triệu 

ñồng) 
Thị phần (%)

NHNo&PTNT    huyện 

Phước Sơn 
11.002 15,78 20.439 21,08 

NH Chính sách xã hội 58.723 84,22 76.620 78,94 

Tổng cộng  69.725 100 97.059 100 
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ñồng so với năm 2009, tăng trưởng 1,02%. Tuy nhiên, nguồn vốn 

huy ñộng tăng  trưởng còn  thấp so với tăng trưởng dư nợ là chưa 

phù hợp, sẽ khó khăn cho chi nhánh trong vấn ñề mở rộng TD. 

.2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA TH ỰC TRẠNG MỞ RỘNG 

TÍN D ỤNG TẠI NHNo&PTNT HUY ỆN PHƯỚC SƠN  

2.3.1. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 

- Hoạt ñộng marketing và quảng cáo còn hạn chế 

- Mạng lưới kinh doanh còn quá mỏng 

- Phương thức cho vay còn ñơn ñiệu 

- Cơ chế lãi suất còn sơ cứng, thiếu linh hoạt 

- Cơ chế bảo ñảm tiền vay còn cứng nhắc 

- Thời gian thẩm ñịnh cho vay còn chậm 

- Mối quan hệ giữa NHNo & PTNT huyện Phước Sơn với các cơ 

quan ban ngành tại ñịa phương còn hạn chế 

2.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng 

- Phần lớn khách hàng  không lập và xây dựng các phương 

án- dự án sản xuất kinh doanh khả thi ñể vay vốn NH.  

- Nhiều khách hàng vay là hộ kinh doanh không thể bổ 

sung ñược hoá ñơn chứng từ ñể chứng minh mục ñích sử dụng 

vốn vay của mình. 

- Một số doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu 

hạn không ñáp ứng ñược các yêu cầu của NH như: báo cáo tài 

chính, các hợp ñồng cung ứng và tiêu thụ sản phẩm …  

2.3.3. Môi trường kinh tế- xã hội và chính sách 
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                                      CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM M Ở RỘNG 

TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT 

HUYỆN PHƯỚC SƠN 

3.1. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP M Ở RỘNG TÍN 

DỤNG TẠI NHNo &PTNT HUY ỆN PHƯỚC SƠN 

3.1.1. Chiến lược phát triển của Ngân hàng nông nghiệp & 

PTNT t ỉnh Quảng Nam 

- Hiện tại, và những năm ñến xác ñịnh: Thị trường khu 

vực nông nghiệp, nông thôn là thị trường quan trọng, chủ yếu; 

Hộ gia ñình, cá nhân là khách hàng truyền thống, cơ bản lâu dài, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa là khách hàng tiềm năng.  

- Mở rộng TD phải ñi ñôi với hiệu quả và nâng cao chất 

lượng TD. 

- Mở rộng TD phải gắn kết với việc ñẩy mạnh huy ñộng 

vốn từ dân cư , từ nền kinh tế  

3.1.2. Quan ñiểm ñịnh hướng mở rộng  tín dụng của Ngân 

hàng nông nghiệp & PTNT huy ện Phước Sơn  những năm 

tiếp theo 

- Tăng trưởng TD phải ñi ñôi với nâng cao chất lượng TD, 

ñảm bảo an toàn vốn, hạn chế mức thấp nhất rủi ro TD 
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- Về hướng ñầu tư TD: Củng cố mối quan hệ với các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất nông- lâm nghiệp, hộ sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ… hiện có.  

- Phát triển từng bước các sản phẩm dịch vụ NH trên nền 

tảng công nghệ thông tin phù hợp, tiến ñến triển khai áp dụng 

ñầy ñủ các sản phẩm dịch vụ NH. 

3.1.3. Căn cứ vào nhu cầu phát tri ển kinh tế- xã hội của 

huyện Phước Sơn 

- Tín dụng phải góp phần thục hiện tốt các nhiệm vụ kinh 

tế, chính trị, xã hội của ñịa phương. 

3.1.4. Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc khi mở rộng tín 

dụng 

- Mở rộng TD phải ñi ñôi với tăng cường nguồn vốn huy 

ñộng, huy ñộng vốn ổn ñịnh mới ñáp ứng ñược vốn cho vay. 

 - Mở rộng TD phải tuân thủ ñúng các văn bản quy ñịnh 

của ngành và pháp luật nhà nước. 

- Mở rộng TD phải gắn liền với nâng cao chất lượng TD, 

giảm thiểu rủi ro trong hoạt ñộng TD. 

- Mở rộng TD phải gắn liền với hiệu quả. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.2.1. Giải pháp  mở rộng qui mô cho vay  

a. Tăng dư nợ 

- Mở rộng ñối tượng khách hàng vay vốn không bảo ñảm  

bằng tài sản. 
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- Khảo sát, ñiều tra nhu cầu vay vốn của từng khách hàng 

ñể ñáp ứng vốn kịp thời nhanh chóng. 

- Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, công tác truyền 

thông, cổ ñộng.  

b. Tốc ñộ tăng trưởng dư nợ 

- Nâng cao hiệu quả huy ñộng vốn, trong ñó chú trọng duy trì và 

tăng trưởng nguồn vốn từ dân cư và các tổ chức kinh tế; bởi vì 

NHNo&PTNT Việt Nam ñã áp dụng quả lý hạn mức dư nợ trên 

IPCAS; Theo ñó, có tăng trưởng ñược nguồn vốn ổn ñịnh mới 

ñược tăng trưởng dư  nợ, nguồn vốn huy ñộng giảm thì dư nợ 

cũng giảm tương ứng. 

- Mở rộng cho vay ñến các ñối tượng khách hàng như: kinh tế 

trang trại, chovay qua hạn mức thấu chi, cho vay ñối với người ñi 

lao ñộng có thời hạn ở nước ngoài, áp dụng các loại bảo lãnh.  

c. Phân loại khách hàng ñể cho vay ñúng ñối tượng 

  Như ñã biết, với mỗi loại ñối tượng khách hàng có 

những ñặc thù riêng, nếu không xác ñịnh cụ thể, ngân hàng dễ rơi 

vào tình trạng chủ quan duy ý chí trong việc cho vay. Do vậy cần 

phải: 

 - Đối với ñối tượng sản xuất mang tính thời vụ, ngân 

hàng cần dự báo nhu cầu vốn ở thời kì cao nhất ñể có cơ chế ñảm 

bảo. 

 - Đối với các dự án lớn, ngoài nhu cầu về vốn thì còn có 

nhu cầu về tư vấn kĩ thuật. Do ñó, ngân hàng cần chủ ñộng phối 
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hợp với các tổ chức chuyên sâu về kĩ thuật ñể vừa triển khai hoạt 

ñộng cho vay vừa giám sát việc sử dụng vốn.  

c. Mở rộng số lượng khách hàng vay vốn 

- Tăng cường cán bộ ñi cơ sở, qua ñó, tìm hiểu thu nhập và nhu 

cầu vốn vay của từng khách hàng, ñối tượng ñầu tư, ñể ñáp ứng 

vốn kịp thời. 

       - Giao chỉ tiêu tăng số lượng khách hàng vay ñến từng CBTD, 

nhất   là những ñối tượng khách hàng quan hệ vay lần ñầu. 

       - Chủ ñộng tiếp cận với khách hàng, tư vấn cho khách hàng sử 

dụng các dịch vụ NH, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục vay vốn … 

d. Tăng dư nợ bình quân trên một khách hàng vay vốn 

- Tăng mức vay vốn không phải ñảm bảo bằng tài sản ñối với 

những khách hàng truyền thống, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, 

có ñạo ñức và vay trả ñúng hạn; có vậy dư nợ mới tăng bền vững. 

-Tiếp tục triển khai Nghị ñịnh số 30a/2008/NQ-CP ngày 

27/12/2008 của Chính Phủ, về một số chính sách hỗ trợ ñối với 

61 huyện nghèo của cả. 

e. Kiểm soát rủi ro tín dụng 

- Một là, phải làm tốt công tác phân loại khách hàng. 

- Hai là, nâng cao chất lượng hoạt ñộng phòng ngừa rủi ro, bao 

gồm tăng cường chất lượng hoạt ñộng của trung tâm thông tin 

TD, thực hiện nghiêm túc quy ñịnh về ñảm bảo nợ vay, ñăng ký 

giao dịch bảo ñảm, chấn chỉnh lại hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát 

nội bộ. 
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3.2.2. Giải pháp mở rộng mạng lưới cho vay 

- Bố trí ñội ngũ cán bộ ñủ mạnh ñể phục vụ cho vay tới các xã 

vùng cao xa trung tâm. 

- Thành lập tổ cho vay lưu ñộng  

- Niêm yết lịch cho vay, thu nợ tại các xã. 

- Xây dựng ñội ngũ cộng tác viên Ngân hàng. Tổ chức tốt mối 

quan hệ với các tổ chức chính trị tại các ñịa phương. 

3.2.3. Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng 

Triển khai có hiệu quả sản phẩm TD như: 

- Dịch vụ bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực 

hiện hợp ñồng…  

- Phát triển mạnh sản phẩm dịch vụ cho vay thông qua nghiệp vụ 

phát hành và sử dụng thẻ TD, cho vay theo hạn mức thấu chi… 

- Triển khai cho vay xuất khẩu lao ñộng, cho vay vốn ñối với 

người ñi lao ñộng ở nước ngoài, cho vay mua nhà ñể ở và sửa 

chữa nâng cấp nhà, cho vay theo nghị quyết liên tịch 2308 của 

hội Nông dân Việt Nam với NHNo&PTNT Việt Nam. 

3.2.4. Giải pháp mở rộng phương thức cho vay 

 Như ñã phân tích, Quế sơn là huyện miền núi, ñịa bàn 

hoạt ñộng phân tán, các món vay nhỏ lẻ, nhiều ñối tượng vay do 

vậy cần phải có phương thức cho vay thích hợp. Có thể nêu lên 

một vài phương thức sau: 

- Kết hợp cho vay theo mùa vụ với cho vay lưu vụ trong sản xuất 

nông nghiệp. Muốn vậy phải:  
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 + Xác ñịnh thời hạn cho vay linh hoạt theo ñúng yêu cầu của sản 

xuất ở từng vùng; 

 + Xác ñịnh chu kì của quá trình sản xuất từ khi bắt ñầu ñến khi 

kết thúc quá trình ñó; 

 +Nên áp dụng phương thức cho vay lưu vụ ñối với các ñối tượng 

trồng các loại cây ngắn ngày có nhu cầu. 

- Mở rộng cho vay theo dự án 

 + Cho vay thông qua các dự án khác nhau của các ñối tượng có 

dự án về cây trồng, vật nuôi, dự án xây dựng hay các dự án khác. 

 + Muốn vậy phải nâng cao năng lực thẩm ñịnh dự án cũng như 

trình ñộ hiểu biết của cán bộ tín dụng về các lĩnh vực khác nhau. 

 - Mở rộng số lượng khách hàng vay theo phương thức hạn mức 

TD 

- Tổ chức, thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc trả lương qua thẻ 

cho các cơ quan, ñơn vị  ñóng trên ñịa bàn; qua ñó cho vay theo 

hạn mức thấu chi, tạo nhiều tiện ích cho khách hàng, ñược vậy dư 

nợ cho vay sẽ tăng.  

3.2.5. Mở rộng ñiều kiện cho vay - vận dụng linh hoạt các 

hình thức  bảo ñảm tiền vay 

- Để mở rộng TD, chi nhánh cần mở rộng diện hộ vay không phải 

thế chấp bằng tài sản.  

- Triển khai tốt Nghị ñịnh số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2004 

của Chính Phủ về việc cơ chế chính sách TD phục vụ phát triển 
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nông nghiệp, nông thôn. Theo ñó, khách hàng vay ñến 50 triệu 

ñồng không phải bảo ñảm thế chấp. 

3.2.6. Giải pháp mở rộng thị tr ường cho vay 

- Hoạt ñộng có hiệu quả hơn tổ cho vay  và thu nợ sẵn có. 

- Ký kết, thoả thuận hợp tác với các  ñoàn thể, chính trị xã hội ñể 

cho vay thông qua tổ vay vốn, giảm bớt áp lực cho CBTD,  giảm 

ñược thời gian ñi lại và tốn kém chi phí. 

- Mở các ñiểm thu nợ - cho vay tại các xã: niêm yết ngày tháng 

cụ thể, làm ñượ vậy sẽ giảm việc ñi lại của khách hàng , tạo ñiều 

kiện tốt nhất cho khách hàng tiếp cận ñược các dịch vụ 

NHNo&PTNT. 

3.2.7. Giải pháp huy ñộng vốn 

a. Huy ñộng vốn từ dân cư 

* M ột là, ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt 

ñộng huy ñộng vốn của chi nhánh bằng nhiều hình thức sinh 

ñộng và hiệu quả. 

- Phát hành tờ rơi, niêm yết công khai các dịch vụ tại các 

ñiểm tập trung dân cư  như chợ - bến xe - các xã xa trụ sở giao 

dịch. 

- Phối kết hợp với các ñoàn thể tại ñịa phương tổ chức các 

buổi họp dân ở các vùng sâu, vùng xa, giúp người dân hiểu biết 

các loại tiền gửi và các dịch vụ NH. 

* Hai là , vận dụng triệt ñể và linh hoạt các thể thức, hình thức 

huy ñộng vốn. 
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- Chú trọng các thể thức tiết kiệm ñược nhiều người quan 

tâm như: Tiết kiệm bậc thang, các hình thức huy ñộng qua kênh 

trái phiếu, dài hạn, chứng chỉ tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước… 

- Nghiên cứu tình hình thực tế tại ñịa phương ñể áp dụng 

tiết kiệm tuần, hai tuần, ba tuần, tháng, và tiết kiệm thông minh 

(tái tục thời hạn) có nghĩa là, tiết kiệm tới hạn khách hàng không 

cần ñến NH mà NH tự ñộng tính lãi và chuyển tiếp sang kỳ hạn 

mới với lãi suất tương ứng từng thời hạn tại thời ñiểm huy ñộng. 

Tiết kiệm này ñã ñược nhiều NH tại Đà Nẵng thực hiện, nhưng 

tại chi nhánh chưa có. 

* Ba là, mở rộng nâng cao năng lực hoạt ñộng của mạng lưới huy 

ñộng. Linh hoạt trong việc bố trí sắp xếp cán bộ, kết hợp với cơ 

chế giao khoán chỉ tiêu cho tập thể và cá nhân cán bộ viên chức. 

- Triển khai các ñiểm giao dịch, ñiểm huy ñộng vốn cố 

ñịnh tại một số ñiểm tập trung ñông dân cư, xa trụ sở làm việc 

của chi  nhánh. 

- Có chính sách ưu ñãi về lãi suất và quà tặng cho khách 

hàng mới và khách hàng có số dư tiền gửi lớn duy trì tại NH; Tuy 

nhiên, phải nằm trong khuôn khổ lãi suất huy ñộng NH cấp trên 

quy ñịnh. 

- Tổ chức chi trả hoặc thu tiền tiết kiệm tại nhà ñối với 

khách hàng  có món tiền lớn gửi tại NH. 

b. Huy ñộng vốn từ các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội 

trên ñịa bàn 
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Để huy ñộng ñược nguồn vốn này, ngoài các giải pháp ñẩy 

mạnh quảng cáo tuyên truyền, ñảm bảo nguyên tắc bảo mật cần 

phải xây dựng mối quan hệ với khách hàng truyền thống mà phải 

tích cực xây dựng mối quan hệ tốt ñẹp với các ñối tác mới, tổ 

chức thăm viếng và quà tặng cho một số tổ chức có số tiền gửi 

lớn, thường xuyên gửi tại chi nhánh vào các dịp lễ tết. Đồng thời 

cần ñáp ứng các yêu cầu thanh toán và các tiện ích cho khách 

hàng. 

c. Huy ñộng vốn từ thu tiền ñiện - thu ngân sách theo 

thoả thuận hợp tác giữa Ngân hàng với Kho Bạc và Điện Lực 

Quảng Nam 

3.2.8. Nhóm giải pháp bổ tr ợ 

- Tăng cường hoạt ñộng marketing và truyền thông. 

 + Chi nhánh cần tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị; 

 + Định kì tổ chức hội nghị khách hàng; 

 + Bố trí cán bộ có khả năng giao tiếp, ứng xữ tốt tiếp xúc với 

khách hàng; 

 + Thông tin cho khách hàng các chính sách về ưu ñãi lãi suất và 

cơ chế vay vốn không thế chấp... 

- Xây dựng cơ chế lãi suất linh hoạt phù hợp với từng ñối tượng 

khách hàng. 

- Giải pháp về nguồn nhân lực - cơ sở về vật chất 

 Để nâng cao trình ñộ nguồn nhân lực cần lưu ý: 
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 + Tổ chức thường xuyên các lớp ñào tạo ngắn ngày, ñặc 

biệt khi ñưa ra các loại sản phẩm mới.  

 + Chấn chỉnh và hoàn thiện việc tuyển chọn, tuyển 

dụng. Nên xây dựng qui trình tuyển chọn rõ ràng. Khi tuyển chọn 

nên có sự tham gia của cán bộ chuyên môn. Ngoiaf ra, do ñặc thù 

của ngành nên phải chú ý hình thức khi tuyển chọn. 

 + Phải có chế ñộ ñãi ngộ công bằng và chính sách ñề bạt 

hợp lí. 

 + Bố trí cán bộ phải phù hợp voiws chuyên môn. 

- Giải pháp về công nghệ thông tin 

- Xây dựng mối quan hệ các cấp chính quyền ñịa phương và các 

tổ chức chính trị -xã hội 

3.3. MỘT SỐ KI ẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với các cấp chính quyền 

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Quảng Nam 

        KẾT LU ẬN 

Từ những vấn ñề lí luận và thực tiễn ñã phân tích trong luận 

văn cho thấy mở rộng hoạt ñộng tín dụng là yêu cầu tất yếu của 

các ngân hàng thương mại. Mặc dầu ñã có nhiều tiến bộ song cần 

nhận thấy rằng công tác này cần ñược chú ý hơn nữa tại chi 

nhánh NHNo&PTNT huyện Phước Sơn.   

- Rất cần thiết phải xây dựng hàng loạt các mối quan hệ 

giữa Chi nhánh với các tổ chức ñoàn thể và chính quyền ñịa 
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phương ñể gia tăng kết quả của quá trình tập trung nguồn vốn 

cũng như  sử dụng và bảo toàn nguồn vốn. 

- Tổ chức tốt các mối quan hệ giữa khách hàng và chi 

nhánh, tăng cường hiểu biết lẫn nhau ñể người vay dễ tiếp cận 

hơn với ngân hàng và ngược lại. 

- Bản thân Chi nhánh nên cố gắng thực hiện tốt các giải 

pháp ñã nêu ñể vừa mở rộng qui mô, phương thúc hoạt ñộng vừa 

hạn chế rủi ro nhằm nâng cao kết quả và hiệu quả công tác tín 

dụng. 

TD là ñề tài rộng, trong khuôn khổ xác ñịnh, luận văn chỉ 

nghiên cứu trong phạm vi hẹp là mở rộng TD tại chi nhánh 

NHNo&PTNT huyện Phước Sơn. Với thời gian nghiên cứu ít và 

còn những hạn chế nhất ñịnh của bản thân, không tránh khỏi 

những thiếu sót, với tinh thần cầu thị, học hỏi, tác giả tha thiết 

mong ñược tiếp thu những ý kiến góp ý của các nhà khoa học, 

các thầy cô và những ai quan tâm ñến những vấn ñề của ñề tài, ñể 

luận văn ñược hoàn thiện hơn./. 

 

 


