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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Theo xu hướng phát triền của kinh tế thế giới, các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng có nhiều cơ hội ñể mở rộng và phát 

triển sản xuất kinh doanh. Thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp 

này khi tham gia trên thương trường quốc tế là khả năng cạnh tranh 

chưa ñủ mạnh, quy mô hoạt ñộng còn nhỏ lẻ, chất lượng hàng hóa chưa 

theo kịp tiêu chuẩn quốc tế. Với khả năng tài chính có hạn, các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu cần phải nhờ ñến sự giúp sức của các ngân hàng 

thương mại thông qua các hoạt ñộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu ñể 

khắc phục hạn chế này.  

Bên cạnh ñó, ñối với ngân hàng thì hoạt ñộng tín dụng tài trợ 

xuất nhập khẩu là một trong những hoạt ñộng ñem lại nguồn thu lớn 

nhất thông qua lãi suất và phí cao. 

Hoạt ñộng của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 

Thương Tín - Chi nhánh Đà Nẵng trong những năm gần ñây cũng có 

chú trọng phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Định hướng hoạt 

ñộng ñúng ñắn nhưng quá trình thực hiện chưa sâu sát nên vẫn chưa 

phát triển ñược. Đồng thời, trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng, lĩnh vực 

này còn tiềm năng rất lớn nhưng ngân hàng chưa có sự quan tâm ñúng 

mức, ñánh mất một cơ hội kinh doanh có khả năng ñem lại hiệu quả 

cao.  

2. Mục ñích nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận chung liên quan ñến hoạt 

ñộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại hiện 

nay. 

- Phân tích thực trạng hoạt ñộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 

của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh 

Đà Nẵng trong thời gian qua. 
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- Đề xuất giải pháp ñể phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 

của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh 

Đà Nẵng trong thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu 

•  Là những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên quan ñến hoạt ñộng 

tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. 

- Phạm vi nghiên cứu 

•  Về mặt nội dung 

•  Về mặt không gian 

•  Về mặt thời gian 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử; 

- Phương pháp thực chứng; 

- Phương pháp chuẩn tắc; 

- Các phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, phương 

pháp so sánh… 

5. Kết cấu của ñề tài:  

 Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham thảo và phụ lục, kết 

cấu của ñề tài ñược chia thành 3 chương như sau  

Chương 1: Một số vấn ñề lý luận về phát triển tín dụng tài trợ 

xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại 

Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 

tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh  

Đà Nẵng 

Chương 3: Một số giải pháp phát triển tín dụng tài trợ xuất 

nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - 

Chi nhánh Đà Nẵng.  
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Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN 
TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK TẠI CÁC NHTM 

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRI ỂN TÍN DỤNG 

1.1.1. Một số khái niệm 

a. NHTM  

Theo Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy ñịnh rõ: 

“NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt ñộng chủ yếu và thường 

xuyên là nhận tiền gửi của KH với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số 

tiền ñó ñể cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện 

thanh toán". 

b. Các loại NHTM (Tr 165 - 169, [3]) 

Các NHTM hiện nay ñược phân chia thành nhiều loại dựa vào 

các tiêu chí sau: 

� Dựa vào hình thức sở hữu và góp vốn  

� Dựa vào chiến lược kinh doanh 

� Dựa vào quan hệ tổ chức 

c. Hoạt ñộng của NHTM (Tr 171 - 177, [3]) 

�  Hoạt ñộng huy ñộng vốn 

Là việc các ngân hàng nhận tiền gửi hoặc vay tiền từ các chủ 

thể khác nhau trong nền kinh tế nhằm góp phần mang lại nguồn vốn 

cho ngân hàng thực hiện các hoạt ñộng kinh doanh khác.  

� Hoạt ñộng tín dụng 

Là việc các ngân hàng thỏa thuận ñể KH sử dụng một khoản 

tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có 

hoàn trả bằng các nghiệp vụ sau:  

- Hoạt ñộng cho vay 

- Hoạt ñộng bảo lãnh 

- Phát hành L/C 
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- Hoạt ñộng chiết khấu và các hình thức cấp tín dụng khác. 

� Hoạt ñộng dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 

� Hoạt ñộng khác 

d. Phát triển tín dụng 

Là quá trình phát triển quy mô, hình thức và chất lượng tín 

dụng trên cơ sở kiểm soát ñược rủi ro và ñảm bảo ñược lợi nhuận cho 

các NHTM.  

Như vậy, phát triển tín dụng không chỉ là sự tăng trưởng ñơn 

thuần về lượng mà bao hàm cả sự thay ñổi về chất lượng của hoạt ñộng 

tín dụng và phát triển các loại dịch vụ tín dụng mới. 

1.1.2. Nội dung của phát triển tín dụng  

a. Mở rộng quy mô tín dụng 

Là hình thức phát triển theo chiều rộng của hoạt ñộng tín 

dụng, ñược thể hiện qua các hình thức sau: 

� Tăng số lượng KH sử dụng dịch vụ tín dụng 

Đây chỉ tiêu quan trọng nhất ñể ñánh giá chính xác mức ñộ 

mở rộng quy mô hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng vì tăng số lượng 

KH là bước ñầu tiên của hầu hết các nhà quản lý và các chủ DN phải 

thực hiện ñể phát triển DN của mình. 

Việc tăng số lượng KH giao dịch có thể thực hiện qua: 

+ Tăng số lượng KH mới trên ñịa bàn hoạt ñộng 

+ Mở rộng mạng lưới hoạt ñộng 

+ Đảm bảo giữ vững hệ KH hiện hữu ñang giao dịch 

+ Mở rộng ñối tượng KH: các công ty cổ phần, công ty 

TNHH, các công ty liên doanh, doanh nghiệp tư nhân…. 

� Tăng doanh số giao dịch tín dụng của từng KH 

Trong tình hình các NHTM mới liên tục ra ñời, ñem lại nhiều 

cơ hội cho KH lựa chọn ngân hàng ñể giao dịch. Xu hướng hiện nay 

của các KH là sử dụng các sản phẩm dịch vụ ñồng thời của nhiều ngân 
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hàng trong cùng một thời kỳ mà không tập trung vào một ngân hàng 

nhất ñịnh nào ñó.  

Việc lôi kéo KH tập trung giao dịch tín dụng về một ngân 

hàng sẽ tác ñộng làm tăng doanh số hoạt ñộng tín dụng. Doanh số tăng 

có thể do tăng số lần sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tín dụng của ngân 

hàng hoặc tăng doanh số của mỗi lần giao dịch. Tương tự, dư nợ tín 

dụng cũng là một tiêu chí ñánh giá quy mô hoạt ñộng tín dụng của ngân 

hàng. Như vậy, doanh số giao dịch tín dụng thể hiện tổng giá trị các 

giao dịch tín dụng của KH trong một thời kỳ, còn dư nợ tín dụng thể 

hiện tổng giá trị giao dịch còn lại của KH tại một thời ñiểm.   

b. Tăng chất lượng tín dụng 

Là việc phát triển theo chiều sâu của hoạt ñộng tín dụng, cách 

thức tăng chất lượng tín dụng ñược thể hiện qua việc: 

� Đảm bảo ñược nguyên tắc của hoạt ñộng tín dụng 

Tín dụng ngân hàng phát ra phải phù hợp mục ñích sử dụng 

vốn vay của KH, với các ñiều kiện hợp lý, thủ tục vay vốn ñơn giản. 

Phải xác ñịnh ñược mục ñích ñích thực của khoản cấp tín 

dụng ñể ñánh giá ñược tính hợp pháp, mức ñộ rủi ro, tính khả thi và 

hiệu quả của khoản cấp tín dụng cùng khả năng trả nợ của KH. 

� Tăng cường kiểm soát nợ quá hạn 

Nợ quá hạn là chỉ tiêu quan trọng nhất ñể ñánh giá, ño lường 

chất lượng của hoạt ñộng tín dụng. Vì vậy, tăng chất lượng tín dụng 

phải luôn ñặt công tác khống chế nợ quá hạn phát sinh.  

c. Phát triển dịch vụ tín dụng 

� Gia tăng giá trị các dịch vụ tín dụng hiện hữu 

Việc cải tiến chất lượng các dịch vụ tín dụng hiện hữu ñược 

thể hiện dưới nhiều hình thức và mức ñộ khác nhau, bao gồm cải tiến 

về nội dung, cách thức, quy trình thực hiện... ñể nâng cao chất lượng 

sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.   
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� Phát triển dịch vụ tín dụng mới hoàn toàn 

Quá trình này ñòi hỏi các ngân hàng phải có kết quả nghiên 

cứu thị trường ñúng ñắn theo ñịnh hướng hoạt ñộng của mình và phù 

hợp với xu thế chung của ngành; từ ñó, phân nhóm KH ñể tìm ra cơ 

hội, ý tưởng xây dựng các dịch vụ tín dụng mới.  

1.2. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK TẠI CÁC 

NHTM 

1.2.1. Sự ra ñời và phát triển tín dụng tài trợ XNK (Tr 77,[7]) 

Theo xu hướng phát triển kinh tế thế giới, các nước không 

ngừng phát triển kinh tế ñối ngoại, thu hút sự quan tâm ñặc biệt của các 

DN XNK.  

Tuy nhiên, do khả năng tài chính có giới hạn, các nhà XNK 

nảy sinh nhu cầu ñược tài trợ vốn từ ngân hàng ngày càng tăng.  

1.2.2. Đặc ñiểm của hoạt ñộng XNK và ảnh hưởng của nó ñến 

hoạt ñộng tín dụng ngân hàng 

Với những ñặc thù riêng, hoạt ñộng XNK của các DN luôn 

chứa ñựng nhiều rủi ro và sẽ gặp nhiều khó khăn. Do ñó cần sự tham 

gia của NHTM với vai trò là cầu nối trung gian giữa các DN.  

Hoạt ñộng XNK của DN ngày càng phát triển thì các hình 

thức thanh toán cũng ña dạng và tất yếu dẫn ñến sự ña dạng của các 

hình thức tài chính tài trợ XNK của ngân hàng. 

1.2.3. Ý nghĩa của phát triển tín dụng tài trợ XNK  

a. Tác ñộng trực tiếp ñối với DN (Tr 81, [7]) 

Đáp ứng nhu cầu về vốn kịp thời ñể thực hiện và mở rộng sản 

xuất kinh doanh.  

b. Tác ñộng trực tiếp ñối với NHTM (Tr 80, [7]) 

Là hoạt ñộng mang lại hiệu quả cao do giá trị tài trợ cho từng 

thương vụ lớn, kết hợp bán chéo các sản phẩm ngân hàng. 

c. Tác ñộng gián tiếp ñối với nền kinh tế (Tr 82, [7]) 
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Tạo ñiều kiện cho hàng hóa XNK lưu thông trôi chảy, tạo 

công ăn việc làm cho người lao ñộng, tăng thu thuế của các DN, tăng 

nguồn thu ngân sách, nguồn thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán, 

mở rộng quan hệ ngoại thương với các nước, thúc ñẩy nhanh quá trình 

tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

1.2.4. Các hình thức tín dụng tài trợ XNK  

a. Tài trợ NK (Tr 278 - 280, [4]) 
Là các khoản ngân hàng cho người NK vay với mục ñích là 

thanh toán tiền hàng cho người XK, có 4 hình thức chính: 

•  Tài trợ phát hành và thanh toán L/C cho người NK 

•  Tài trợ thanh toán BCT giao hàng theo phương thức thanh 

toán L/C 

•  Tài trợ thanh toán BCT giao hàng bằng các phương thức 

thanh toán khác ngoài L/C (như phương thức D/A, D/P, TT…) 

•  Cho vay bắt buộc 

b. Tài trợ XK (Tr 280 - 281, [4]) 

Là khoản ngân hàng cho người XK vay với mục ñích bổ sung 

vốn lưu ñộng thực hiện các hợp ñồng ngoại thương ñã ký, giúp DN sản 

xuất kinh doanh liên tục, ñáp ứng nhu cầu vốn ñể chuẩn bị hàng hóa 

XK hoặc không bị hụt vốn trong thời gian chờ tiền thanh toán hàng hóa 

của ñối tác nước ngoài, có 2 hình thức chính: 

•  Tài trợ vốn lưu ñộng trong giai ñoạn chuẩn bị hàng XK 

•  Chiết khấu BCT hàng hóa XK 

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưỏng ñến việc phát triển tín dụng 
tài trợ XNK của các NHTM 

a. Nhóm nhân tố từ phía KH 

- Hoạt ñộng XNK của KH 

- Ý thức của KH khi giao dịch  

- Khả năng tài chính của KH 
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b. Nhóm nhân tố từ phía ngân hàng 

- Cơ chế tín dụng của ngân hàng: gồm cơ chế cho vay, cơ chế 

ñảm bảo tiền vay, cơ chế ñiều hành lãi suất…  

- Chính sách tín dụng của ngân hàng  

- Năng lực về vốn của ngân hàng 

- Sự ña dạng và chất lượng các dịch vụ tín dụng tài trợ XNK 

của ngân hàng 

- Cơ cấu tổ chức của ngân hàng 

- Các nhân tố khác như số lượng, năng lực và trình ñộ chuyên 

môn cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt ñộng, hoạt ñộng marketing của 

ngân hàng, hệ thống công nghệ thông tin, cũng như uy tín của ngân 

hàng. 

c. Nhóm nhân tố từ môi trường kinh tế  

- Sự biến ñộng của lãi suất 

- Sự biến ñộng của tỷ giá hối ñoái 

- Môi tường pháp lý 

- Chính sách kinh tế xã hội, cơ chế quản lý của Nhà nước 

- Mối quan hệ giữa các nước 

1.3. KINH NGHI ỆM VỀ PHÁT TRI ỂN TÍN DỤNG TÀI 
TRỢ XNK CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN TH Ế 
GIỚI 

1.3.1. Kinh nghiệm của Thái Lan 
1.3.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc  
1.3.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc 
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Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN TÍN DỤNG              
TÀI TR Ợ XNK TẠI SACOMBANK ĐÀ NẴNG 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA SACOMBANK ĐÀ NẴNG ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG  

2.1.1. Đặc ñiểm về công tác tổ chức  
a. Lịch sử hình thành và phát triển của Sacombank Đà 

Nẵng 

b. Về chức năng và nhiệm vụ của Sacombank Đà Nẵng 

� Chức năng của Sacombank Đà Nẵng 

� Nhiệm vụ chính của Sacombank Đà Nẵng 

c. Sơ ñồ tổ chức của Sacombank Đà Nẵng 

2.1.2. Đặc ñiểm các nguồn lực của Sacombank Đà Nẵng 

a. Nguồn nhân lực 

Tính ñến cuối tháng 12/2009, số lượng nhân viên của CN là 

116 người, phân bổ cho CN và 06 Phòng giao dịch trực thuộc. 

Lực lượng cán bộ quan hệ KH của Phòng DN và nhân viên tín 

dụng của các Phòng giao dịch khá mỏng, khó ñáp ứng ñược yêu cầu 

phát triển tín dụng của các ñơn vị.  

b. Nguồn lực tài chính 

Qua 07 năm hoạt ñộng, Sacombank Đà Nẵng từng bước 

trưởng thành và tạo dựng ñược một vị thế cạnh tranh ngày càng chắc 

chắn hơn. Các chỉ tiêu tài chính và lợi nhuận ñều ñạt mức khá tốt. 

Tuy nhiên, tình hình huy ñộng vốn có tăng trưởng nhưng 

không ổn ñịnh. Đặc biệt, năm 2007 nguồn vốn huy ñộng tăng ñột biến 

do tăng tiền gửi nhàn rỗi tạm thời của KH DN. 

Dư nợ tăng trưởng tương ñối tốt qua các năm. 

Trung bình từ năm 2007 - 2009, bình quân mỗi năm ñạt 

32.783 triệu ñồng lợi nhuận và xu hướng tiếp tục tăng. 
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Bảng 2.2: Tình hình tài chính của Sacombank Đà Nẵng gần ñây. 

ĐVT: tỷ ñồng 

TT Chỉ tiêu 
Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

K/H 

2010 

1 Nguồn vốn Huy ñộng 1.235 693 1.127 1.425 

2 Dư nợ tín dụng 1.018 1.449 2.141 2.887 

3 Lợi nhuận 19.540 30.181 48.630 54.020 

c. Nguồn lực cơ sở vật chất 

2.2. TÌNH HÌNH XNK C ỦA ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN 

QUA VÀ TRI ỂN VỌNG TRONG THỜI GIAN T ỚI 

2.2.1. Tình hình XNK của Đà Nẵng trong thời gian qua 

2.2.2. Triển vọng của tình hình XNK trên ñịa bàn Đà Nẵng 

thời gian tới 

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK 

TẠI SACOMBANK ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 

2.3.1. Thực trạng quy mô hoạt ñộng tín dụng tài trợ XNK 

a. Số lượng KH sử dụng dịch vụ tín dụng tài trợ XNK 

Nhìn chung, số lượng KH có quan hệ tín dụng tại CN có tăng 

trưởng qua các năm, tỷ trọng lớn ở hệ KH cá nhân, số lượng KH DN ở 

mức rất thấp. 

Đồng thời, số lượng KH XNK có quan hệ tín dụng với CN 

cũng ở mức khiêm tốn, giao ñộng trong khoảng từ 5% - 9% số lượng 

KH DN.  

Trong ñó, số lượng KH sử dụng dịch vụ tín dụng tài trợ NK 

không nhiều, giao ñộng từ 5 - 10 KH và lĩnh vực hoạt ñộng chính là 

kinh doanh sắt thép.  
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Tương tự, ñối với dịch vụ tín dụng tài trợ XK của CN cũng 

chỉ có 3 - 8 KH là DN XK thủy sản giao dịch và chỉ phát sinh những 

nghiệp vụ ñơn giản. 

CN bắt ñầu chú trọng gia tăng số lượng KH DN nhằm giảm 

dư nợ bình quân cấp cho một KH, hạn chế hoạt ñộng tín dụng chỉ tập 

trung vào một nhóm ít KH lớn như hiện nay ñể phân tán rủi ro 

b. Dư nợ tín dụng tài trợ XNK 

- Với số lượng KH DN thấp nhưng dư nợ chiếm tỷ trọng khá 

lớn cho thấy dư nợ bình quân của một KH DN ở mức cao.  

- Trong khi ñó, hoạt ñộng tín dụng tài trợ XNK của CN chưa 

tương xứng với quy mô hoạt ñộng. Dư nợ cho vay và chiết khấu của 

hoạt ñộng này chiếm tỷ trọng rất thấp.  

Cao nhất là năm 2007, dư nợ tài trợ XNK chiếm tỷ trọng 14% 

dư nợ toàn CN. Tuy nhiên, tỷ trọng này giảm dần và ở mức thấp nhất là 

7% (2009). Mặc dù ñây là hoạt ñộng tương ñối an toàn so các loại hình 

cấp tín dụng khác nhưng chưa ñược CN quan tâm phát triển ñúng mức 

và có xu hướng giảm mạnh trong nhiều năm liên tiếp. 

Bảng 2.9: Tình hình dư nợ tín dụng tài trợ XNK 

 của Sacombank Đà Nẵng gần ñây. 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

K/H 

2010 

1 Dư nợ toàn CN          Tỷ ñồng 1.018 1.449 2.141 2.887 

2 Dư nợ tài trợ XNK    Tỷ ñồng 149 173 160 450 

3 Tỷ trọng % 14 12 7 15 

4 Tốc ñộ tăng trưởng % - -25 -19 142% 

� Hoạt ñộng tín dụng tài trợ NK 

Tại CN chỉ phát sinh tài trợ tín dụng ñối với các DN kinh 

doanh NK sắt thép và chủ yếu là thanh toán L/C do CN phát hành.  
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Dư nợ cho vay sắt thép chiếm 90% dư nợ tín dụng tài trợ NK 

của CN. Phụ thuộc vào một ngành hàng này nên CN không chủ ñộng 

ñược tình hình hoạt ñộng và phát triển. Doanh số tăng giảm bất thường, 

không kiểm soát ñược và tiềm ẩn rủi ro. 

Đồng thời, ñây là ngành hàng khá nhạy cảm với sự biến ñộng 

của giá trong nước và quốc tế; ñồng thời tỷ giá, lãi suất vay tăng cao 

cũng là nguyên nhân nhiều DN kinh doanh XNK sắt thép bị thua lỗ 

nặng nề, thậm chí là phá sản trong thời gian khủng hoảng kinh tế       

vừa qua.  

Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ cho vay tài trợ NK   

tại Sacombank Đà Nẵng gần ñây. 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

K/H 

2010 

1 Doanh số phát hành L/C 
Triệu 

USD 
16,1 29,6 17,2 30 

2 Dư nợ tài trợ NK 
Tỷ 

ñồng 
102 142 135 400 

3 
Tỷ trọng dư nợ cho vay 

thanh toán BCT theo L/C 
% 85 87 90 90 

4 
Tỷ trọng dư nợ thanhtoán 

BCT không theo L/C 
% 15 13 10 10 

 

� Hoạt ñộng tín dụng tài trợ XK 

CN cũng chỉ phát sinh tài trợ tín dụng ñối với các DN XK 

thủy sản và thực hiện những nghiệp vụ ñơn giản như cho vay bổ sung 

vốn lưu ñộng thông  thường và chiết khấu BCT hợp lệ. Nghiệp vụ cho 

vay ứng trước chỉ bắt ñầu phát sinh từ năm 2009 nhưng doanh số không 

ñáng kể.  
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Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ tài trợ XK tại Sacombank Đà Nẵng 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

K/H 

2010 

1 Dư nợ tài trợ XK tỷ ñồng 47 31 25 50 

Cho vay thông thường tỷ ñồng 22 11 5 15 
2 

Tỷ trọng % 47 35 20 30 

Chiết khấu BCT tỷ ñồng 25 20 17 25 
3 

Tỷ trọng % 43 65 68 50 

4 Cho vay ứng trước tỷ ñồng 0 0 3 10 

 Tỷ trọng % - - 12 20 

- Tỷ trọng hoạt ñộng tín dụng tài trợ XK và NK của CN 

không cân ñối mà tập trung ở hoạt ñộng tín dụng tài trợ NK, còn hoạt 

ñộng tín dụng tài trợ XK chiếm tỷ trọng rất thấp. Sự mất cân ñối giữa 

XK và NK dẫn ñến việc CN sẽ gặp khó khăn trong việc cân ñối nguồn 

ngoại tệ mua từ KH XK ñể bán cho KH NK.  

2.3.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tài trợ XNK 

Tỷ lệ nợ quá hạn từ năm 2007 ñến dự kiến năm 2010 lần lượt 

là: 0,12%, 0,44%, 0,61% và 0,65%. Tỷ lệ này liên tục tăng qua các năm 

là ñiều ñáng lo ngại mặc dù vẫn còn ở mức an toàn hoạt ñộng so với tỷ 

lệ nợ quá hạn bình quân Hội sở quy ñịnh là dưới 1%.  

Trong khi ñó, hoạt ñộng tín dụng tài trợ XNK ñược xem là 

một trong những hoạt ñộng tín dụng tương ñối an toàn. Với ñặc ñiểm 

tài trợ gắn liền với thương vụ, ngân hàng dễ kiểm soát ñược mục ñích 

sử dụng vốn vay của KH, thời gian tài trợ thường ngắn hạn và ngân 

hàng quản lý quá trình thu hồi vốn vay thông qua nguồn thanh toán 

ñược thực hiện qua ngân hàng.  

Trong thực tế, CN chưa phát sinh nợ xấu trong hoạt ñộng tài 

trợ XNK. Theo báo cáo thống kê thì kể từ khi bắt ñầu hoạt ñộng ñến 
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nay CN chưa bị ngân hàng nước ngoài từ chối thanh toán BCT hàng 

XK hoặc KH mất khả năng thanh toán BCT hàng NK. 

Tuy nhiên, tình hình thanh toán BCT theo L/C trễ hạn vẫn 

thường xuyên xảy ra, ñặc biệt có xu hướng tăng trong năm 2008 và 

2009. Nguyên nhân do trong khoảng thời gian này tỷ giá ngoại tệ, lãi 

suất tiền vay tăng cao nên KH chần chừ trong việc quyết ñịnh thời ñiểm 

chốt giá mua ngoại tệ và nhận nợ ñể thanh toán BCT.  

Kế hoạch năm 2010, CN chủ trương quản lý tình hình thanh 

toán BCT ñúng hạn chặt chẽ hơn ñể ñảm bảo uy tín với ngân hàng nước 

ngoài, tập trung phát triển kinh doanh ngoại hối qua các nghiệp vụ 

Swap, Option... nhằm hạn chế rủi ro về tỷ giá trong kinh doanh. 

2.3.3. Thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng tài trợ XNK 

a. Tài trợ NK 

Nhìn chung, hoạt ñộng tín dụng tài trợ NK của CN khá ñơn 

giản. Chỉ phát sinh cho vay thanh toán BCT ñến hạn theo L/C do chính 

CN phát hành cho KH. Đồng thời, cũng chỉ phát sinh duy nhất có một 

loại L/C trả ngay không hủy ngang. 

Để ñảm bảo cho các khoản vay NH thì KH phải có tài sản thế 

chấp làm ñảm bảo hoặc cầm cố chính lô hàng NK. Vì mặt hàng tài trợ 

của CN chỉ là sắt thép - loại mặt hàng khá nhạy cảm với biến ñộng giá 

cả của thị trường - nên CN cũng hạn chế. Điều này cũng là nguyên 

nhân doanh số của hoạt ñộng này giảm ñáng kể trong những năm gần 

ñây vì các DN kinh doanh sắt thép cần phải có vốn khá lớn; trong khi 

vốn tự có của KH và vốn vay có tài sản thế chấp là không thể ñáp ứng 

ñủ nhu cầu vốn ñể kinh doanh mà phải cần ñến khoản vay của ngân 

hàng  bằng cầm cố chính lô hàng NK.  

Trong khi ñó, Hội sở Sacombank ñã ban hành ña dạng các 

hình thức tài trợ NK, cụ thể như sau: 

+ Phát hành L/C với mức ký quỹ 100% 
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+ Phát hành L/C với mức ký quỹ < 100% và thanh toán bằng 

vốn tự có. 

+ Phát hành L/C và thanh toán bằng vốn vay. 

+ Nhận tái tài trợ L/C từ các Định chế tài chính nước ngoài. 

+ Cho vay thanh toán hàng hóa NK theo các phương thức 

khác ngoài L/C như D/A, D/P, TT…  

b. Tài trợ XK 

- Cho vay bổ sung vốn lưu ñộng trong giai ñoạn chuẩn bị 

hàng XK: CN cho KH vay như những khoản vay bổ sung vốn lưu ñộng 

thông thường. 

- Hình thức chiết khấu bộ BCT XK cũng có phát sinh nhưng 

không ñáng kể. CN có quyền truy ñòi lại nhà XK số tiền ñã chiết khấu, 

lãi chiết khấu và các chi phí khác phát sinh khi không nhận ñược tiền 

thanh toán từ nước ngoài vì bất cứ lý do gì. 

Chi tiết các sản phẩm tài trợ XK hiện hành của NH: 

+ Sản phẩm cho vay VND theo lãi suất USD. 

+ Sản phẩm chiết khấu hối phiếu và BCT hàng hóa theo L/C 

XK. 

+ Sản phẩm chiết khấu BCT nhờ thu XK. 

+ Sản phẩm tài trợ L/C XK. 

+ Sản phẩm tài trợ XK thủy sản. 

+ Sản phẩm tài trợ XK cà phê. 

+ Sản phẩm tài trợ XK ngành gạo. 

+ Sản phẩm tài trợ chế biến XK hạt ñiều. 

2.4. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG TRÊN  

2.4.1. Nguyên nhân chủ quan  

� Do hoạt ñộng marketing 

Từ trước ñến nay CN chưa chủ ñộng xây dựng chương trình 

marketing cho hoạt ñộng tín dụng tài trợ XNK quy mô như những 
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chương trình marketing huy ñộng vốn, cho vay tiêu dùng... mà chỉ ñơn 

thuần là phát broshour, thư ngõ khá ñơn ñiệu, không gây ñược sự quan 

tâm của KH.  

Khả năng tiếp thị KH mới của CNNV còn hạn chế vì lực 

lượng nhân sự mỏng, chưa vững nghiệp vụ, chưa có nhiều kinh nghiệm. 

Công tác truyền thông của CN kém hiệu quả. 

� Do phương thức và thủ tục cho vay 

Phương thức cho vay còn hạn chế, thủ tục cho vay rườm rà 

gây lãng phí thời gian và chi phí cho cả KH và CN ñánh mất cơ hội 

kinh doanh của KH, ảnh hưởng ñến tính chuyên nghiệp và uy tín NH. 

� Số lượng, chất lượng nhân viên chưa ñáp ứng ñược yêu 

cầu 

Với lực lượng cán bộ quan hệ KH DN và nhân viên tín dụng 

khá mỏng không ñủ tiềm lực ñể phát triển hoạt ñộng tín dụng.  

Ngoài ra, sự thiếu hụt nhân sự ở bộ phận thẩm ñịnh và bộ 

phận kiểm soát tín dụng dẫn ñến nhiều khả năng CN sẽ không quản lý 

ñược chất lượng tín dụng. 

CN tiến hành triển khai tái cấu trúc bộ máy chưa triệt ñể, chưa 

phân ñịnh rạch ròi 03 luồng: kinh doanh, hỗ trợ, giám sát. Việc nhân 

viên tín dụng chuyển sang chức danh cán bộ quan hệ KH chưa nghiên 

cứu sâu và quan tâm ñúng mức về các sản phẩm dịch vụ NH, chủ yếu 

chỉ quan tâm ñến sản phẩm tín dụng truyền thống. 

Đặc biệt là quá trình phát triển hoạt ñộng tín dụng tài trợ 

XNK yêu cầu nhân viên phải có nghiệp vụ, sự am hiểu trong hoạt ñộng 

thanh toán quốc tế. Đa số nhân viên của CN chưa ñược ñào tạo bài bản 

về nghiệp vụ này. 

� Do năng lực hoạt ñộng kinh doanh của CN 

Thời gian qua, có rất nhiều ngân hàng trên ñịa bàn thu hút các 

DN XK bằng lãi suất cực thấp (thậm chí bằng 0% ñể thu hút nguồn 
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ngoại tệ). Điều này, CN vẫn chưa thực sự cạnh tranh ñược với các ngân 

hàng khác trên ñịa bàn hoạt ñộng. 

Trong năm 2009, ñã có một số doanh nghiệp XNK lớn ñang 

giao dịch với CN ñã dịch chuyển một phần doanh số hoạt ñộng sang 

NH khác. 

2.4.2. Nguyên nhân khách quan 

� Do tình hình kinh tế trong nước 

Tình trạng DN khó khăn, làm ăn thua lỗ diễn ra khá phổ biến. 

Kinh tế có dấu hiệu suy giảm, sức cầu yếu. Sản xuất lưu thông hàng 

hoá có biểu hiện trì trệ, gây bất lợi cho hoạt ñộng NH.  

� Trình ñộ, tâm lý KH 

Hầu hết KH ñang sử dụng dịch vụ tín dụng tài trợ XNK tại 

CN cũng ñồng thời quan hệ với nhiều ngân hàng khác trên cùng ñịa 

bàn. Tâm lý KH không muốn tập trung toàn bộ giao dịch của mình về 

một ngân hàng vì e ngại ngân hàng không ñáp ứng ñược ñầy ñủ nhu cầu 

của mình.  

Ngoài ra, mặc dù hoạt ñộng lâu năm trong lĩnh vực kinh 

doanh XNK nhưng KH của CN vẫn chưa có trình ñộ chuyên sâu trong 

lĩnh vực này mà chủ yếu hoạt ñộng theo thói quen, chỉ giao dịch với hệ 

KH nước ngoài truyền thống của mình và thực hiện hiện những hợp 

ñồng ngoại thương tương ñối ñơn giản.  

Ý thức tuân thủ pháp luật và thông lệ quốc tế của nhiều KH 

còn chưa tốt. Trong những trường hợp khó khăn về tài chính hoặc có 

biến ñộng bất lợi, nhiều khách hàng cố tình trì hoãn thanh toán bằng 

cách tìm lỗi bất hợp lệ của BCT nhưng không hợp lý. 
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Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN TÍN DỤNG 
TÀI TR Ợ XNK TẠI SACOMBANK ĐÀ NẴNG 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

3.1.1. Căn cứ sự biến ñổi của các yếu tố môi trường kinh tế 

3.1.2. Căn cứ chiến lược phát triển kinh doanh của Hội sở 

a. Mục tiêu chung 

b. Chiến lược phát triển giai ñoạn 2011 - 2015 

c. Định hướng hoạt ñộng trong thời gian tới 

3.1.3. Một số quan ñểm có tính nguyên tắc khi xây dựng giải 

pháp 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN TÍN DỤNG TÀI TRỢ 

XNK 

3.2.1. Mở rộng quy mô tín dụng tài trợ XNK 

a. Xác ñịnh hệ KH mục tiêu 

Hệ KH mục tiêu mà CN cần tiếp cận ngay là các DN vừa và 

nhỏ có hoạt ñộng kinh doanh XNK và có khả năng cạnh tranh lâu dài, 

sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của Sacombank trên ñịa bàn thành phố 

Đà Nẵng. Với số lượng chiếm ưu thế tuyệt ñối, các DN vừa và nhỏ có 

mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt, hầu hết 

các DN này ñều có tiềm lực tài chính yếu, thường xuyên gặp khó khăn 

về vốn ñể phát triển; do ñó, họ rất cần ñến nguồn vốn tín dụng của ngân 

hàng với các dịch vụ ña dạng và linh hoạt. 

b. Phân khúc thị trường 

Việc phân khúc thị trường tạo ñiều kiện cho CN hiểu từng 

nhóm KH cụ thể và có sự ñiều ñiều chỉnh sản phẩm, dịch vụ phù hợp 

ñể thỏa mãn nhu cầu KH. CN cần quan tâm ñến các nhóm KH sau: 

- Các DN vừa và nhỏ mới thành lập. 

- Các DN XNK ở các Khu côg nghiệp, Khu chế xuất. 

- Các DN XNK thủy hải sản, hạt nhựa. 
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- Các DN vừa và nhỏ ñã hoạt ñộng lâu năm nhưng nay mới 

phát sinh hoạt ñộng XNK.  

- Trong hệ KH ñang giao dịch với CN còn nhiều DN có hoạt 

ñộng XNK hoặc cá nhân là chủ các DN có hoạt ñộng XNK nhưng mới 

chỉ giao dịch với CN ở những sản phẩm tiền gửi, dịch vụ chuyển tiền 

c. Giải pháp Marketing 

- Đối với hệ KH mới thành lập: xây dựng và tiếp thị sản phẩm 

dịch vụ trọn gói từ khâu tư vấn, lập hợp ñồng, dịch vụ thanh toán quốc 

tế, hoàn tất thủ tục pháp lý và hỗ trợ tài chính... ñể giới thiệu ñến KH.  

- Đối với hệ KH ñã hoạt ñộng lâu năm nhưng nay mới phát 

sinh hoạt ñộng XNK: quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn tốt. Trong thời 

gian ban ñầu có thể DN không phát sinh nhu cầu tài trợ vốn nhưng 

trong tương lai vẫn cần có sự hỗ trợ tài chính của ngân hàng ñể phát 

triển.  

- Đối với hệ KH cũ, có hoạt ñộng XNK nhưng chưa sử dụng 

các dịch vụ thanh toán quốc tế, tín dụng tài trợ XNK của CN: Đây là hệ 

KH có sự dụng sản phẩm dịch vụ của nhiều ngân hàng trong cùng một 

lúc nên có sự so sánh chất lượng sản phẩm giữa các ngân hàng rất cao. 

CN xây dựng chính sách ưu ñãi riêng ñối với hệ KH này thông qua lãi 

suất, phí dịch vụ, tỷ giá mua bán ngoại tệ, tỷ lệ tài trợ tín dụng trên cơ 

sở tài sản ñảm bảo...   

Cần áp dụng ñồng thời các giải pháp marketing như sau: 

•  Cần xây dựng những chính sách marketing cụ thể. 

•  Tích cực tuyên truyền sâu rộng ñể người dân hiểu và 

tiếp cận với lĩnh vực hoạt ñộng của Sacombank. 

•  Khảo sát, ñánh giá tiềm năng từng thị trường, từng 

nhóm KH, lên kế hoạch tiếp thị trực tiếp, nắm bắt tình hình hoạt ñộng 

của các ñối thủ cạnh tranh ñể vạch ra phương hướng hoạt ñộng 
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•  Công tác marketing phải ñược thâm nhập vào tất cả các 

bộ phận, tất cả các nhân viên, ñặc biệt là các nhân viên trực tiếp giao 

dịch với KH. 

•  CN cần thành lập bộ phận marketing hoạt ñộng một 

cách ñộc lập, nghiêm túc, có kế hoạch.  

d. Cách tiếp cận với KH 

CN có thể tìm kiếm danh sách DN XNK mới thông qua Sở 

Kế hoạch ñầu tư, Cơ quan Hải quan, Cục Thuế, các công ty bảo hiểm, 

phương tiện thông tin báo ñài... trên cơ sở các mối quan hệ của mình ñể 

ñể tìm hiểu nhu cầu của từng ñối tượng KH.  

Tạo mối quan hệ với Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế 

xuất, xây dựng sản phẩm ñặc thù phù hợp với ñặc ñiểm từng khu. 

Lên kế hoạch tiếp thị hàng tuần bằng cách làm việc trực tiếp, 

thông qua phương tiện thông tín báo ñài, thư ngỏ... Công tác tiếp thị 

phải ñược ñặc biệt quan tâm, quán triệt chủ trương ñẩy mạnh khâu tiếp 

thị từ Ban lãnh ñạo ñến từng CBNV. 

e. Chăm sóc KH 

Theo dõi, nắm bắt tình hình tài chính của KH ñể tư vấn kịp 

thời và mời KH sử dụng thêm nhiều dịch vụ. Những trường hợp KH 

ngừng giao dịch, hoặc chuyển một phần giao dịch sang ngân hàng khác, 

CN phải tìm hiểu nguyên nhân ñể có biện pháp thích hợp nhằm khôi 

phục lại và duy trì quan hệ tốt với KH. 

Chú trọng ñến kỹ năng chăm sóc KH, phục vụ tốt, vui vẻ, 

niềm nở và rút ngắn thời gian giao dịch. Cử cán bộ nghiệp vụ giỏi, có 

khả năng giao tiếp tốt ñể giao dịch, chăm sóc KH lớn 

Tặng quà nhân ngày sinh nhật của KH cá nhân, của DN, của 

chủ DN.  

Chú ý giải quyết khiếu nại của KH. Coi khiếu nại của KH là 

tín hiệu ñể ngân hàng không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ. 
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CN cần quyết liệt giữ vững hệ KH hiện hữu.  

Xây dựng ñội ngũ KH thường xuyên, trung thành.  

3.2.2. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng tín dụng tài trợ XNK 

a. Thẩm ñịnh, ñánh giá KH một cách hợp lý 

Trong quá trình thẩm ñịnh trước khi ra quyết ñịnh cấp tín 

dụng tài trợ XNK cho KH, CN cần nắm bắt chi tiết những thông tin liên 

quan ñến KH một cách nhanh chóng, chính xác. Tham khảo nhiều 

nguồn thông tin từ các ngân hàng khác mà KH ñang giao dịch, từ ñối 

tác, từ nhân viên của KH... cũng như thông tin trên thị trường và hệ 

thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, thông tin trên 

internet...  

Chú trọng triển khai và phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng 

tự ñộng ñể ñảm bảo tính khách quan trong quá trình cấp tín dụng, ño 

lường rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng. .  

b. Kiểm soát, ngăn chặn nợ quá hạn phát sinh 

- Việc lựa chọn, sàn lọc KH là tiêu chí ñầu tiên và không nên 

nới lỏng ñiều kiện tín dụng trong giai ñoạn hiên nay.  

- Đa dạng hóa các ngành hàng tài trợ, tránh tập trung vào một 

nhóm hàng hóa.  

- Khâu thẩm ñịnh cho vay ñược tiến hành mang tính thực chất 

hơn.  

- Cần nâng cao trình ñộ phân tích tài chính của nhân viên 

thẩm ñịnh, hạn chế rủi ro do ñạo ñức của các bộ nhân viên và người phê 

duyệt tín dụng: cố tình cho vay vì lợi ích riêng của mình. 

- Phát huy vai trò kiểm soát trước, trong, sau khi cho vay.  

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tự kiểm tra chấn chỉnh, 

tăng cường kiểm tra thực tế, kiểm tra chéo lẫn nhau trong nội bộ CN. 

Công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh thực tế hơn, chuyên sâu hơn, trong ñó 

chú trọng công tác tiền kiểm và kiểm tra ñột xuất. 
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c. Xử lý nợ quá hạn 

CN cần phải xử lý triệt ñể và dứt ñiểm thông qua việc bám sát 

KH, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Tòa án, cơ quan 

Thi hành án... tránh ñể  tồn ñọng lâu ngày và chuyển ñổi sang nhóm nợ 

cao hơn.  

Hiện nay Sacombank cũng ñã thành lập Công ty quản lý Nợ 

và khai thác tài sản. Đối với những món nợ quá hạn lớn, phức tạp, CN 

cần xúc tiến làm việc với KH và Công ty quản lý Nợ và khai thác tài 

sản ñể cấn trừ nợ. Giảm thời gian và nguồn lực xử lý nợ xấu ñể tập 

trung vào kinh doanh. 

3.2.3. Phát triển dịch vụ tín dụng tài trợ XNK  

a. Gia tăng giá trị các dịch vụ tín dụng tài trợ XNK hi ện 

hữu  

CN có thể chấp nhận và mở rộng hoạt ñộng chiết khấu BCT 

bất hợp lệ trên cơ sở KH ñáp ứng ñầy ñủ những quy ñịnh của ngân 

hàng về việc bổ sung theo tài sản thế chấp, uy tín của ñối tác và kinh 

nghiệm quá trình giao dịch trước ñây.  

Đẩy mạnh triển khai những sản phẩm ñặc thù ñược Hội sở 

ban hành nhằm tận dụng tối ña những ưu việt của sản phẩm ñặc thù ñể 

tiếp thị KH như “Cho vay ủy thác gạo”, sản phẩm “Tài trợ XK ñiều”, 

sản phẩm “Tài trợ XK thủy sản”…  

Đồng thời, ñể nâng cao tính an toàn trong hoạt ñộng chiết 

khấu, CN nên yêu cầu KH ñáp ứng  thêm một số ñiều kiện. 

- Trong trường hợp CN không nhận ñược tiền thanh toán từ 

nước ngoài phải tiến hành các biện pháp truy ñòi. 

b. Phát triển các dịch vụ tín dụng tài trợ XNK mới 

Phát triển sản phẩm “XNK trọn gói” từ khâu tư vấn, tài trợ 

vốn, dịch vụ lập BCT, thuê tàu, bảo hiểm… ñem lại tiện ích tối ña cho 

KH. Đặc biệt là sớm triển khai dịch vụ lập BCT hàng hóa XK.  
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Chú trọng phát triển các sản phẩm chiết khấu L/C theo danh 

mục ngân hàng nước ngoài uy tín ñược Sacombank chấp nhận. 

Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng như bao thanh toán nước 

ngoài, tài trợ XNK nhờ thu kèm chứng từ, nhờ thu trơn, L/C chuyển 

nhượng… kèm theo giải pháp bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng như bảo 

hiểm tỷ giá, hỗ trợ lãi xuất, ưu ñãi phí dịch vụ… 

Phát triển hoạt ñộng thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại 

hối tương ứng ñể có các công cụ hỗ trợ cho quá trình phát triển hoạt 

ñộng tín dụng tài trợ XNK.  

Nâng cao năng lực tự nghiên cứu ñể cung ứng những sản 

phẩm mang tiện ích cao và chưa từng có. Để thực hiện ñược giải pháp 

này ñòi hỏi phải có sự ñầu tư ñáng kể về công nghệ, con người. 

3.2.4. Các giải pháp hỗ trợ  

� Tăng cường huy ñộng vốn 

� Phát triển nguồn nhân lực 

� Đổi mới công nghệ 

� Công tác quản lý ñiều hành tại CN 

3.2.5. Kiến nghị với các Cơ quan hữu quan 

� Về lãi suất 

� Về tỷ giá 
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KẾT LUẬN 
 

Trong những năm tới, nhiều dự báo cho rằng cơ cấu hoạt ñộng 

của các NHTM không có sự thay ñổi lớn. Theo ñó, hoạt ñộng tín dụng 

vẫn là hoạt ñộng chủ lực, có tỷ trọng ñóng góp vào lợi nhuận chính cho 

ngân hàng mà không có sự tăng trưởng ñột biến của các hoạt ñộng dịch 

vụ khác. Trong ñó, việc phát triển hoạt ñộng tín dụng tài trợ XNK của 

ngân hàng không chỉ mang lại lợi ích cho hoạt ñộng XNK mà còn mang 

lại lợi ích cho toàn xã hội và ngay cả bản thân NH.  

Dưới góc ñộ nghiên cứu của ñề tài phần nào cho thấy tổng quan 

hoạt ñộng tín dụng tài trợ XNK của Sacombank Đà Nẵng hiện hữu và 

mong rằng những giải pháp của ñề tài sẽ là những góp ý tích cực cho 

Chi nhánh phát triển ñược hoạt ñộng này trong thời gian tới.  

Tuy ñã cố gắng nhiều trong quá trình nghiên cứu thực hiện ñề 

tài nhưng do sự hạn chế về nhiều mặt như thời gian nghiên cứu, tài liệu 

tham khảo, giới hạn kiến thức của bản thân… nên ñề tài không tránh 

khỏi những thiếu sót nhất ñịnh, tôi rất mong nhận ñược sự góp ý của 

những người quan tâm ñể có thể hoàn thiện hơn công trình nghiên cứu 

này. 

Tôi xin chân thành cám ơn ñến Quí Thầy, Cô, ñặc biệt là Giáo 

viên hướng dẫn PGS.TS Võ Xuân Tiến ñã hướng dẫn tận tình, quan 

tâm giúp ñỡ và tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học 

tập, nghiên cứu và hoàn thiện ñề tài này.  

 

 


