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MỞ ĐẦU   
1. Lý do chọn ñề tài 

 Trong các nền kinh tế cũng như trong quá trình hoạt ñộng sản suất, 
vai trò của các tổ chức ngân hàng bao giờ cũng quan trọng, nó là nơi cung 
cấp nguồn vốn cho nền sản xuất.  

 Hoạt ñộng ngân hàng rất phong phú và ña dạng, tuy nhiên chỉ 
thông qua hoạt ñộng tín dụng mà ngân hàng thực hiện ñược chức năng, 
nhiệm vụ và vai trò của người cung cấp vốn cho các tổ chức, doanh 
nghiệp.  

 Nhận thức ñược vấn ñề ñó, nên trong thời gian vừa qua 
NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông ñã có những hoạt ñộng thiết thực mà ñặc 
biệt là ñối với DNNVV như: Tăng cường huy ñộng vốn, ñẩy mạnh hoạt 
ñộng cho vay, tăng cường thực hiện các chính sách ñối với khách hàng  
tiền vay nhằm làm cho khách hàng sử dụng vốn vay từ ngân hàng ngày 
càng có hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, việc ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng của NHNo&PTNT 
tỉnh Đăk Nông chưa ñáp ứng yêu cầu của xã hội, số lượng khách hàng có 
tăng lên nhưng chậm, qui mô giao dịch tăng không ñáng kể, phương thức 
cho vay vẫn còn cứng nhắc, dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng chưa 
ñược hoàn thiện. 

Vì vậy, việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm ñẩy mạnh hoạt 
ñộng tín dụng của ngân hàng ñối với DNNVV tại NHNo&PTNT tỉnh Đăk 
Nông là một yêu cầu bức thiết, ñó là lý do vì sao tôi chọn ñề tài: “Đẩy 
mạnh hoạt ñộng tín dụng ngân hàng ñối với các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk 
Nông” làm hướng nghiên cứu cho luận  văn. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hoá những vấn ñề lý luận về hoạt ñộng ngân hàng nói 
chung và tín dụng nói riêng.  

- Phân tích thực trạng hoạt ñộng tín dụng của NHNo&PTNT tỉnh 
Đăk Nông ñối với DNNVV trong thời gian qua. 

- Đề xuất giải pháp ñể ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng tại 
NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông ñối với DNNVV trong thời gian tới. 
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu   

- Đối tượng nghiên cứu 
Lý luận và thực tiễn liên quan ñến hoạt ñộng tín dụng tại 

NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông ñối với DNNVV. 
- Phạm vi nghiên cứu 
+ Phạm vi về mặt nội dung : Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu một 

số vấn ñề cơ bản ñể ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV mà chủ 
yếu là cho vay. 

+ Không gian: Luận văn chỉ nghiên cứu việc ñẩy mạnh hoạt ñộng 
tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông. 
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+ Thời gian: Các giải pháp ñưa ra trong luận văn chỉ có ý nghĩa từ 
nay ñến năm 2015. 
4.  Phương pháp nghiên cứu  

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu nói trên, ñề tài sử dụng các 
phương pháp sau: Phương pháp Duy vật biện chứng, Duy vật lịch sử, các 
phương pháp phân tích kinh tế, các phương pháp thống kê và các phương 
pháp khác. 
5. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn 
ñược chuyển tải thành các chương như sau: 

- Chương 1. Một số vấn ñề lý luận về tín dụng và hoạt ñộng tín 
dụng của ngân hàng.  

- Chương 2. Thực trạng hoạt ñộng tín dụng tại NHNo&PTNT tỉnh 
Đăk Nông ñối với DNNV. 

- Chương 3. Một số giải pháp ñể ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng tại 
NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông ñối với DNNVV. 

 
CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 
CỦA NGÂN HÀNG  

1.1. Một số vấn ñề liên quan 
1.1.1. Một số khái niệm 

- Ngân hàng, là loại hình  tổ chức tín dụng ñược thực hiện toàn bộ 
hoạt ñộng ngân hàng và hoạt ñộng kinh doanh khác có liên quan. 

- Ngân hàng thương mại, là tổ chức tín dụng ñược thực hiện toàn bộ 
hoạt ñộng ngân hàng và các hoạt ñộng khác có liên quan.Vay tiền của 
người gửi và cho các công ty và cá nhân vay lại. 

- Chức năng của Ngân hàng thương mại 
NHTM có các chức năng sau: 

+ Chức năng làm trung gian tài chính. 
+ Chức năng tạo phương tiện thanh toán.  
+ Chức năng trung gian thanh toán. 
- Các hoạt ñộng của ngân hàng thương mại 
Hoạt ñộng ngân hàng là hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân 

hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này ñể 
cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. Hoạt ñộng cơ bản của 
NHTM bao gồm: 

+  Hoạt ñộng tín dụng 
Hoạt ñộng tín dụng ngân hàng là việc các NHTM thực hiện nhận 

tiền gửi từ các cá nhân, tổ chức  dưới nhiều hình thức ñồng thời thực hiện 
cho vay ñối với các cá nhân và tổ chức cần vay và thực hiện các hình thức 
khác như bảo lãnh, chiết khấu và cho thuê tài chính.   

Hoạt ñộng tín dụng của NHTM bao gồm :  
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* Huy ñộng, NHTM nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ 
chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có 
kỳ hạn và các loại tiền gửi khác. 

* V ề hoạt ñộng cho vay, NHTM ñược cho các tổ chức, cá nhân vay 
vốn dưới hình thức cho vay. 

* V ề hoạt ñộng bảo lãnh, NHTM ñược bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh 
toán, bảo lãnh thực hiện hợp ñồng, bảo lãnh dự thầu và các hình thức bảo 
lãnh ngân hàng khác theo quy ñịnh của NHNN. 

* Đồng thời, NHTM ñược chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và 
các giấy tờ có giá ngắn hạn khác. NHTM ñược hoạt ñộng cho thuê tài 
chính nhưng phải thành lập công ty cho thuê tài chính. 

+ Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ. 
+ Các hoạt ñộng khác.  

1.1.2. Đặc ñiểm của DNNVV và vừa và ảnh hưởng của nó ñến hoạt 
ñộng tín dụng ngân hàng 

- Khái niệm DNNVV 
Theo Nghị ñịnh 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc trợ giúp phát triển DNNVV, Chính phủ ñưa ra ñịnh 
nghĩa về DNNVV cụ thể như sau: 

DN  siêu 
nhỏ 

Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Khu vực 
Số lao 
ñộng 

Tổng 
nguồn 
vốn 

Số lao 
ñộng 

Tổng 
nguồn vốn 

Số lao 
ñộng 

I. Nông, lâm nghiệp 
và thủy sản  

10 người 
trở xuống 

20 tỷ ñồng 
trở xuống 

Từ trên 10 
người ñến 
200 người 

Từ trên 20 
tỷ ñồng ñến 
100 tỷ ñồng 

Từ trên 200 
người ñến 
300 người 

II. Công nghiệp về 
xây dựng 

10 người 
trở xuống 

20 tỷ ñồng 
trở xuống 

Từ trên 10 
người ñến 
200 người 

Từ trên 20 
tỷ ñồng ñến 
100 tỷ ñồng 

Từ trên 200 
người ñến 
300 người 

III. Thương mại và 
dịch vụ 

10 người 
trở xuống 

10 tỷ ñồng 
trở xuống 

Từ trên 10 
người ñến 
50 người 

Từ trên 10 
tỷ ñồng ñến 
50 tỷ ñồng 

Từ trên 50 
người ñến 
100 người 

- Đặc ñiểm của DNNVV  
+ DNNVV có quy mô hoạt ñộng sản xuất kinh doanh nhỏ, linh hoạt, 

mềm mại, năng ñộng.    
+ Quản lý ñiều hành sản xuất kinh doanh yếu kém, thiếu tính 

chuyên nghiệp, thiếu minh bạch. 
+ Sức cạnh tranh của DNNVV còn thấp. 
- Ảnh hưởng của DNNVV ñến hoạt ñộng tín dụng ngân hàng.  
+ Số lượng DNNVV ngày càng nhiều là một thị trường tìm năng về 

huy ñộng và các dịch vụ thanh toán và dịch vụ  khác ñối với ngân hàng. 
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+ Nhiều DNNVV thiếu vốn SXKD và rất cần ñến nguồn vốn vay từ 
ngân hàng.  

+ Nhiều DNNVV có tài sản ñảm bảo có giá trị thấp, uy tín chưa cao 
trong khi lại có doanh số kinh doanh hàng năm lớn vì vậy rất cần ñến sự 
bảo lãnh của ngân hàng. 
1.2. Nội dung ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng thương mại  
1.2.1. Huy ñộng vốn 

Huy ñộng vốn ñược hiểu là việc ngân hàng sử dụng các biện pháp 
nghiệp vụ ñể làm gia tăng về số lượng vốn huy ñộng cho ngân hàng dưới 
các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi 
khác. 

NHTM muốn gia tăng nguồn vốn huy ñộng của mình thông qua các 
hình thức như: 

- Tăng cường phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ 
có giá khác ñể huy ñộng vốn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

 - Tăng vốn vay từ các TCTD khác hoạt ñộng tại Vi ệt Nam và của 
TCTD nước ngoài. 

- Tăng vay vốn ngắn hạn của NHNN. 
- Vay ngân hàng cấp trên và các hình thức huy ñộng khác. 

1.2.2. Gia tăng số lượng khách hàng    
 Gia tăng số lượng khách hàng có nghĩa là tìm mọi cách ñể số lượng 

khách hàng ñến với, giao dịch với, quan hệ với ngân hàng ngày càng nhiều 
hơn. Muốn vậy cần phải: 

- Tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích khách hàng là 
DNNVV. 

- Xác ñịnh ñâu là khách hàng mục tiêu. 
- Đưa ra giải pháp về markerting như: Xây dựng dịch vụ chăm sóc 

khách hàng, tạo sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các bộ phận chuyên môn, 
tăng chế ñộ khuyến mãi, phát triển sản phẩm mới, ñáp ứng nhu cầu “ñược 
bảo hộ” của khách hàng, ñơn giản hóa thủ tục, sắp xếp lại mạng lưới các 
ñiểm giao dịch, cơ sở vật chất tiện nghi. 

- Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng như: Cung cấp các dịch vụ 
tiện ích cho khách hàng, giải quyết những khiếu nại kịp thời cho khách 
hàng, tổ chức hội nghị khách hàng, ñơn giản hóa thủ tục, tạo phong cách 
giao dịch với khách hàng. 
1.2.3. Tăng qui mô cho vay trên một dự án hay phương án SXKD 

- Tăng qui mô cho vay, nghĩa là tăng mức cho vay bình quân trên 
một dự án hoặc phương án SXKD.  

- Việc ngân hàng tăng mức cho vay ñối với một dự án hay phương 
án SXKD không có nghĩa là làm gia tăng khả năng rủi ro mà là do các 
DNNVV thiếu các thông tin cần thiết ñể lập dự án, phương án SXKD hoặc 
chưa tìm hiểu hết các qui ñịnh của ngân hàng, các sản phẩm của ngân hàng 
cho nên dẫn ñến ngân hàng không thể ñáp ứng ñầy ñủ nhu cầu vay vốn  



7 
 

 

của khách hàng trong khi khách hàng ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện cho 
vay của ngân hàng. 

Để tăng mức cho vay ngân hàng thực hiện:  
+ Tư vấn, hướng dẫn khách hàng lập dự án, phương án SXKD sao 

cho có hiệu quả và tận dụng hết nguồn lực của doanh nghiệp. 
+ Tư vấn cho khác hàng về sản phẩm dịch vụ mới của ngân hàng ñể 

khách hàng tìm kiếm những sản phẩm tối ưu nhất cho khách hàng. 
1.2.4. Mở rộng ñiều kiện cho vay và thời hạn cho vay   

 Mở rộng ñiều kiện cho vay và thời hạn cho vay ở ñây ñược hiểu là 
các ngân hàng luôn cải tiến thủ tục và qui trình cho vay sao cho ngày càng 
thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất mà ngân hàng vẫn ñạt 
ñược mục tiêu của mình.  

Trong thực tế hiện nay, ñiều kiện cho vay và thời hạn cho vay ñược 
các Ngân hàng cụ thể hóa như sau: 

 - Điều kiện cho vay là những tiêu chí mà khách hàng vay phải ñáp 
ứng ñủ, phù hợp với Pháp luật Việt Nam và những qui ñịnh của Ngân 
hàng. Ngân hàng xem xét và quyết ñịnh cho vay khi khách hàng có ñủ các 
ñiều kiện sau: 

+ Năng lực pháp luật và năng lực hành vi theo qui ñịnh của pháp 
luật hiện hành.  

+ Mục ñích sử dụng vốn vay hợp pháp.  
+ Có khả năng tài chính ñảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. 
+ Có dự án ñầu tư, phương án SXKD khả thi và có hiệu quả, phù 

hợp với qui ñịnh của pháp luật.  
+ Thực hiện các qui ñịnh về bảo ñảm tiền vay theo qui ñịnh của 

Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Vam.  
- Thời hạn cho vay là khoảng thời gian ñược tính từ khi khách hàng 

bắt ñầu nhận vốn vay cho ñến thời ñiểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay ñã 
ñược thỏa thuận trong hợp ñồng tín dụng giữa ngân hàng và khách 
hàng.Thời gian phụ thuộc vào thời gian thực hiện dự án, phương án sản 
xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.  

- Lãi suất cho vay là giá cả của quyền sử dụng một ñơn vị vốn vay 
trong một ñơn vị thời gian. Lãi suất tín dụng ngân hàng là lãi suất mà 
người ñi vay phải trả cho ngân hàng khi vay vốn từ ngân hàng. Lãi suất 
cho vay gồm có các loại: 

+ Lãi suất cố ñịnh: là mức lãi suất ñược xác ñịnh tại thời ñiểm cho 
vay và ñược áp dụng trong suốt quá trình cho vay, không thay ñổi theo sự 
biến ñộng của lãi suất thị trường. 

+ Lãi suất thả nổi: là lãi suất ñược ñiều chỉnh theo sự biến ñộng của 
lãi suất thị trường, ngân hàng thoả thuận với khách hàng về việc ñiều chỉnh 
lãi suất cho vay theo ñịnh kỳ. 

Căn cứ vào những qui ñịnh nêu trên mà doanh nghiệp lựa chọn cho 
mình một mức lãi suất thích hợp phù hợp với ñiều kiện của doanh nghiệp.  
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1.2.5. Phát triển phương thức cho vay   
- Phát triển phương thức cho vay là việc ngân hàng ñưa ra áp dụng 

các phương thức mà trước ñây chưa từng có hay chưa từng áp dụng hoặc ít 
áp dụng. 

- Vì sao phải phát triển phương thức cho vay? Vì trên thực tế hiện 
nay có rất nhiều dạng DNNVV mà mỗi dạng lại có những phương án, dự 
án SXKD khác nhau. Muốn ñể ñẩy mạnh hoạt ñộng cho vay thì một trong 
những cách thức mà ngân hàng sử dụng là phát triển các phương thức cho 
vay ñể ngày càng ñáp ứng ñầy ñủ tính ña dạng của DNNVV.  

- Ngân hàng thực hiện cho vay theo các phương thức sau:  Cho vay 
từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án ñầu tư,  cho 
vay hợp vốn,  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 và các phương thức cho vay khác mà pháp luật 
không cấm.  
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc ñẩy mạnh tín dụng ñối với  DNNVV 

- Tình hình Kinh tế - Xã hội 
- Môi trường pháp lý 
- Các nhân tố thuộc về DNVVN 

1.4. Ý nghĩa của việc ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng ñối với 
DNNVV 
 Vi ệc ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV có một số ý 
nghĩa sau:  

- Đối với ngân hàng 
+ Mở rộng qui mô cho vay, mở rộng thị trường và thị phần, gia 

tăng sức cạnh tranh với các ngân hàng khác trên ñịa bàn. 
+ Cơ cấu lại dư nợ cho vay theo hướng phong phú và ña dạng 

hơn. 
+ Gia tăng các sản phẩm dịch vụ mới và các dịch vụ ñã có.  
- Đối với DNNVV 
+ Tiếp cận dễ dàng hơn từ nguồn vốn vay ngân hàng. 
+ Mở rông hoạt ñộng SXKD, ñầu tư tài sản, công nghệ. 
+ Xây dựng lòng tin, tạo mối quan hệ với ngân hàng trong quan hệ 

vay vốn. 
- Đối với Nhà nước và Xã hội 
+ Thực hiện mục tiêu hỗ trợ và phát triển DNNVV. 
+ Tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ góp phần tăng trưởng kinh 

tế. 
+ Tạo ra nhiều việc làm, giải quyết thất nghiệp. 
+ Tăng tổng sản phẩm quốc nội và tăng doanh thu thuế. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT  

TỈNH ĐĂK NÔNG ĐỐI VỚI DNNVV 
 

2.1. Tình hình cơ bản của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông 
ảnh hưởng ñến hoạt ñộng tín dụng 
2.1.1. Đặc ñiểm về công tác tổ chức 

- Lịch sử hình thành và phát triển. 
Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông ñược thành lập theo Quyết 

ñịnh số 33/QĐ/HĐQT-TCCB, ngày 01/3/2004 của Hội ñồng quản trị 
NHNo&PTNT Việt Nam. 

- Chức năng, nhiệm vụ. 
+ Chức Năng của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông gồm: 

Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt ñộng 
kinh doanh khác có liên quan, tổ chức ñiều hành kinh doanh, kiểm tra, 
kiểm soát nội bộ, thực hiện các nhiệm vụ khác.  

+ Nhiệm vụ  của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông gồm: Huy 
ñộng vốn, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và các loại cho vay khác 
và các hoạt ñông kinh doanh khác.  

- Bộ máy tổ chức 
Hiện nay cơ cấu tổ chức của bộ máy tại NHNo&PTNT Đăk Nông 

theo mô hình tổ chức như sau : 
Mô hình tổ chức và phân công lao ñộng 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

GIÁM ĐỐC 

PGĐ PHỤ 
TRÁCH K Ế 

TOÁN 

PGĐ PHỤ 
TRÁCH KINH 

DOANH 

P. Kinh 
doanh 

 

Các chi nhánh 
cấp huyện 

 

Các phòng 
giao dịch 

 

P. Hành 
chính 

nhân sự 
 

Phòng 
ñiện 
toán 

P. Kiểm 
tra, 

kiểm 
soát 

P. Dịch vụ 
& 

Marketin
g 

P. Kế 
toán và 
ngân 
quỹ 

Các phòng giao 
dịch cấp huyện 

 

Hình 2.1. Tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nông nghiệp và 
 Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông 
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Với mô hình tổ chức nêu trên thì có một số nhược ñiểm như: 
+ Làm cho khách hàng qua nhiều cửa, tốn kém nhiều thủ tục giấy tờ, 

thời gian ñi lại. 
+ Việc thực hiện trọn gói ñối với khách hàng gặp nhiều trở ngại. 
+ Vướng với cơ chế ñiều hành một cửa trong giao dịch trên hệ thống 

IPCAS (phần mềm giao dịch của NHNo&PTNT Việt Nam). 
2.1.2. Đặc ñiểm nguồn lực của NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông 

- Nguồn nhân lực 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 2.2. Tình hình lao ñộng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển                
nông thôn tỉnh Đăk Nông 

Từ trên biểu ñồ 2.2 ta thấy hầu hết CBCNV NHNo&PTNT là cán 
bộ trẻ mới vào ngành, có trình ñộ nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. 
 - Cơ sở vật chất 
 - Nguồn lực tài chính 

- Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông 
Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông ñã có nhiều cố gắng trong 

công tác nguồn vốn, ñã tạo lập ñược một phần vốn quan trọng ñể ñáp ứng 
nhu cầu cho vay phát triển kinh tế ñịa phương. Nguồn vốn huy ñộng trong 
dân cư là nguồn vốn có tính chất ổn ñịnh lâu dài và chiếm tỷ trọng khá lớn 
ñiều này ñược thể hiện tại bảng 2.4.  
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Bảng 2.4. Tổng hợp tình hình dư nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
tri ển nông thôn tỉnh Đăk Nông 

Số lượng  
(tûñồng) So sánh (%) Chỉ tiêu 

2007 2008 2009 08/07 09/08 

Tăng
BQ 

1. Doanh số cho vay 1.842 1.799 2.320 97,6 128,9 112,2 

2. Doanh số thu nợ 1.515 1.469 1.702 96,9 115,8 106,0 

3. Tổng dư nợ 1.005 1.335 1.953 132,8 146,3 139.4 

4. Nợ quá hạn 21 51 54    

 - Tỷ lệ nợ quá hạn (%) 2,14 3,75 2,77    

5. D− nî b×nh qu©n/ c¸n bé 6,7 7,4 10,06    

6. D− nî b×nh qu©n/ CBTD 27,2 31,0 39,8    
Nguồn: Báo cáo hoạt ñộng kinh doanh NHNo & PTNT Đăk Nông 
 
Nhìn chung, qui mô hoạt ñộng kinh doanh của NHNo&PTNT Đăk 

Nông ngày càng lớn hơn, dư nợ tăng lên. Tổng dư nợ tăng bình quân hàng 
năm là 39,45, ñây là mức tăng dư nợ rất cao do NHNo&PTNT Đăk Nông 
là một chi nhánh mới thành lập tại một tỉnh mới tách cho nên một mặt do 
nguồn vốn huy ñộng tại chỗ tăng cao, mặt khác ñược NHNo&PTNT Việt 
Nam ưu tiên vốn cho các dự án phát triển nông nghiệp và nông thôn ñể 
ñáp ứng nhu cầu vay vốn cho người dân chăm sóc cà phê. 
2.2. Tình hình phát triển của DNNVV tại Đăk Nông và ảnh hưởng của 
nó ñến hoạt ñộng tín dụng 

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần và triển 
khai Luật Doanh nghiệp, DNNVV tỉnh Đắk Nông ñang phát triển nhanh 
chóng. Các DNNVV giữ vị trí ngày càng quan trọng, ñóng góp ñáng kể 
vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Nông, ñiều này ñược thể hiện 
trong bảng 2.5. 

Bảng 2.5. Tình hình phát triển DNNVV tại tỉnh Đăk Nông qua các năm 
Số lượng DNNVV So sánh (%) Chỉ tiêu 

2007 2008 2009 08/07 09/08 
Tăng
BQ 

1. Tổng số DNNVV  569 763 962 134,1 126,1 130,0 

2. Trong ñó:       

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản   58 65 71 112,1 109,2 110,1 

- Công nghiệp và xây dựng   213 297 394 139,4 132,6 136,0 

- Thương mại và dịch vụ   356 401 497 112,6 123,9 118,2 
Nguồn: Báo cáo thống kê của Sở kế hoạch ñầu tư tỉnh Đăk Nông 
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Nhìn chung, Đăk Nông có tổng số DNNVV là không nhiều mà chủ 
yếu trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ và lĩnh vực công nghiệp - xây 
dựng. Tuy nhiên tốc ñộng tăng số lượng DNNVV tại ñịa bàn tỉnh Đăk 
Nông là rất lớn, chứng tỏ trong một tương lai gần các DNNVV sẽ phát 
triển mạnh mẽ cả về số lượng và qui mô SXKD, ñiều này cũng có nghĩa 
với một ñội ngũ DNNVV mới thành lập như vậy là rất cần một số lượng 
lớn vốn ñể ñầu tư cho SXKD và dịch vụ mà chủ yếu là dựa vào nguồn vốn 
từ các Ngân hàng thương mại trên ñịa bàn. 
2.3. Thực trạng hoạt ñộng tín dụng tại NHNo&PTNT t ỉnh Đăk Nông 
ñối với DNNVV 
2.3.1. Thực trạng về tăng cường huy ñộng vốn 

Trong hoạt ñộng tín dụng của NHNo&PTNT thì huy ñộng vốn là 
một trong những nghiệp vụ hết sức quan trọng vì có nguồn thì mới cho 
vay, ñiều này ñược thể hiện trong bảng 2.6. 

 
Bảng 2.6. Tổng hợp tình hình số dư huy ñộng ñến 31/12 của Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông qua các năm 
 

Số lượng (tỷ ñồng) So sánh (%) Chỉ tiêu 
2007 2008 2009 08/07 09/08 

Tăng 
BQ 

I. K ết quả huy ñộng vốn 
chung   668,139 799,413 886,635 119,4 

110,9 
115,2 

     - Không kỳ hạn   332,861 359,586 418,699 108,0 116,4 112,2 
     - Có kỳ hạn dưới hoặc bằng 
12 tháng   279,821 437,275 466,545 156,3 

 
106,7 129,1 

    - Trên 12 tháng  55,457 2,552 1,391 4,6 54,5 15,8 
II. K ết quả huy ñộng vốn từ 
DNNVV 65,356 50,343 79,467 77,0 

 
157,8 110,3 

     - Không kỳ hạn   62,094 46,836 72,993 75,4 155,8 108,4 
     - Có kỳ hạn dước hoặc bằng 
12 tháng   2,262 3,507 6,474 155,0 

 
184,6 169,2 

     - Trên 12 tháng  1,000 0 0    
Nguồn: báo cáo kết quả hoạt ñộng tín dung qua các năm của NHNo&PTNT                     

tỉnh Đăk Nông 
Nhìn chung thực trạng tăng trưởng nguồn vốn tại NHNo&PTNT 

tỉnh Đăk Nông là chưa cao chưa ñáp ứng với nhu cầu cho vay tại chi 
nhánh mà chủ yếu là sử dụng từ nguồn vốn ñiều tiết từ NHNo&PTNT Việt 
Nam, mà nguồn ñiều tiết này thường có lãi suất cao hơn từ nguồn huy 
ñộng tại ñịa phương, ñồng thời với cách quản lý vốn hiện nay của 
NHNo&PTNT Việt Nam thì khó có thể ñảm bảo nguồn trả nợ ñúng hạn, 
mà vi phạm thì bị phạt với lãi suất cao làm ảnh hưởng ñến kết quả kinh 
doanh của chi nhánh.   
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2.3.2. Thực trạng về sự gia tăng số lượng khách hàng 
Đăk Nông là tỉnh Tây Nguyên phần lớn là hộ nông dân trồng cà 

phê, NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông cho vay chủ yếu là hộ nông dân. Điều 
này ñược thể hiện qua bảng số liệu 2.7 và bảng số liệu 2.8: 

Bảng 2.7. Tổng hợp số lượng khách hàng còn dư nợ ñến 31/12  qua các năm 
Số lượng (kh¸ch hµng) So sánh (%) Chỉ tiêu 
2007 2008 2009 08/07 09/08 

1. Tổng số khách hàng    12.562 14.831 19.324 118 130,2 
2. Trong ñó:         
Khách hàng là DNNVV   68 80 99 117,6 123,7 
3. % trong tổng số khách hàng   0,54 0,54 0,51   

Nguồn: báo cáo kết quả hoạt ñộng tín dungDNNVV qua các năm của NHNo&PTNT 
tỉnh Đăk Nông 

Bảng 2.8. Tình hình khách hàng DNNVV có quan hệ với NHNo&PTNT t ỉnh 
Đăk Nông còn dư nợ ñến 31/12  qua các năm 

Số lượng (tûñồng) So sánh (%) Chỉ tiêu 
2007 2008 2009 08/07 09/08 

1. Tổng số DNNVV tại Đăk Nông    569 763 962 134,1 126,1 

2. DNNVV có quan hê với chi nhánh    68 80 99 117,6 123,7 

3. % trong tổng số DNNVV  (%) 11,9 10,5 10,3   
Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt ñộng tín dụng qua các năm của NHNo&PTNT tỉnhĐăk 

Nông và báo cáo thống kê của Sở kế hoạch và Đầu tư Đăk Nông 
 
Tóm lại, với số lượng khách hàng là DNNVV của NHNo&PTNT 

tỉnh Đăk Nông là quá thấp, chưa tương xứng với số lượng DNNVV ñóng 
trên ñịa bàn, ñiều này chứng tỏ có nhiều vấn ñề tồn tại trong qui trình, cơ 
chế và các chính sách Marketing và tổ chức quản lý và ñiều hành tại 
NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông cho nên không thể mở rộng ñược số lượng 
khách hàng DNNVV. 
2.3.3. Thực trạng về tăng quy mô cho vay ñối với DNNVV 

DNNVV tại Đăk Nông hầu hết là các doanh nghiệp mới thành lập 
chủ yếu là các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ thiếu vốn ñể mở rông qui mô 
SXKD, cho nên NHNo&PTNT tỉnh Đắk Nông chủ yếu là ñầu tư vốn cho 
những dư án, phương án SXKD tương ñối có qui mô nhỏ, ñiều này ñược 
thể hiện trong bảng 2.11: 

Bảng 2.11. Tình hình qui mô cho vay bình quân qua các năm 
Số lượng (tỷ ñồng) So sánh (%) Chỉ tiêu 

2007 2008 2009 08/07 09/08 
Tăng 
BQ 

1. Tổng số khách hàng là doanh 
nghiệp của NHNo&PTNT tỉnh 
Đăk Nông     

77 91 112 
 

 

 
2. Qui mô cho vay bình quân 
của Doanh nghiệp   

2,300 2,500 2,850 108,7 114 111,3 
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Số lượng (tỷ ñồng) So sánh (%) Chỉ tiêu 
2007 2008 2009 08/07 09/08 

Tăng 
BQ 

3. Tổng số khách hàng là 
DNNVV cho vay  73 87 

 
107  

 
 

4. Qui mô cho vay bình quân 
của DNNVV    

2,020 2,150 2,300 106,4 107 106,7 

5. % so với mức bình quân 
chung  87,8 86 

80,7 
 

 
 

Nguồn: báo cáo kết quả hoạt ñộng tín dung qua các năm của NHNo&PTNT                 
tỉnh Đăk Nông 

 
Bảng 2.13. Tổng hợp quy mô bình quân cho vay DNNVV của 

NHNo&PTNT t ỉnh Đăk Nông phân theo ngành nghề SXKD qua các năm 
Số lượng (tỷ ñồng) So sánh (%) Chỉ tiêu 

2007 2008 2009 08/07 09/08 
Tăng 
BQ 

 Quy mô cho vay B/Q trên một 
dự án  của DNNVV  2,020 2,150 2,300 106,4 107,0 106,7 
 Trong ñó:       
  1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản   1,200 1,400 1,500 115,3 106,3 110,7 
  2.Công nghiệp và xây dựng   2,520 2,400 2,700 96,1 111,0 103,3 
  3.Thương mại và dịch vụ   1,760 1,930 2,000 109,5 102,6 106,0 

Nguồn: báo cáo kết quả hoạt ñộng tín dungDNNVV  qua các năm của NHNo&PTNT 
tỉnh Đăk Nông 

 Tóm lại, qua phân tích số liệu nêu trên nhận thấy, do ảnh hưởng 
của lạm phát và khủng hoảng kinh tế làm tác ñộng ñến mức tăng qui mô 
cho vay tại các ngân hàng nói chung và NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông nói 
riêng, nhưng xét về tổng thể thì qui mô cho vay tại NHNo&PTNT tỉnh 
Đăk Nông là còn rất thấp chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của 
DNNVV tại Đắk Nông. NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông cần nghiên cứu ñể 
nâng cao qui mô cho vay trên một dự án hay phương án SXKD của các 
DNNVV ñể có thể ñáp ứng ñủ vốn cho các DNNVV trên ñịa bàn. 
2.3.4. Thực trạng về thời hạn cho vay 

Việc nghiên cứu thực trạng về thời gian cho vay tại NHNo&PTNT 
tỉnh Đăk Nông cho ta thấy cơ cấu các loại nguồn vốn mà NHNo&PTNT 
tỉnh Đăk Nông ñầu tư cho DNNVV, nhu cầu vay vốn ngắn, trung và dài 
hạn của các DNNVV trên ñịa bàn Đăk Nông có ñược ñáp ứng hay không, 
ñiều này thể hiện trên bảng số liệu 2.15: 
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Bảng 2.15. Tổng hợp dư nợ cho vay DNNVV ñến 31/12 theo thời gian cho 
vay qua các năm. 

Số lượng (tỷ ñồng) So sánh (%) Chỉ tiêu 
2007 2008 2009 08/07 09/08 

Tăng 
BQ 

 Dư nợ cho vay DNNVV 
    Trong ñó: 

    
115,655 

  
152,777 

   
194,787 

 
132.1 127,5 129,8 

- Cho vay ngắn hạn   41,635 65,694  75,966 157,8 115,6 135,1 
- Cho vay trung hạn   61,297  70,277  89,602 114,6 127,5 120,9 
- Cho vay dài hạn    12,723 16,806 29,219 132,1 173,8 151,5 

Nguồn: báo cáo kết quả hoạt ñộng tín dung qua các năm của NHNo&PTNT  
tỉnh Đăk Nông 

Tóm lại, trong những năm vừa qua, với mục ñích mở rộng thị phần, 
tăng trưởng tín dụng, phát triển dịch vụ NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông ñã 
thực hiện chủ trương mở rộng tín dụng ñối với DNNVV, nâng cao uy tín 
và khả năng cạnh tranh của bản thân NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông. Tuy 
nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn ñề sau: 

- Cơ cấu tín dụng chưa hợp lý: Dư nợ cho vay dài hạn rất thấp nên 
không thúc ñẩy phát triển các DNNVV trong ngành có các dư án ñầu tư dài 
hạn như: Trồng cây công nghiệp, ñầu tư cơ sở hạ tầng, tài sản cố ñịnh.... 

- Dư nợ tín dụng chưa xứng với tiềm năng: Dư nợ tín dụng của 
DNNVV trên tổng dư nợ chiếm một tỷ lệ rất thấp khoảng 10%. 
2.3.5. Thực trạng về ñiều kiện cho vay 

NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông với nhiều lợi thế so sánh: qui mô 
nguồn vốn lớn, mạng lưới hoạt ñộng rộng khắp trên ñịa bàn toàn tỉnh, có 
ñược mối quan hệ truyền thống với khách hàng, ... ñang có ñiều kiện ñể 
khẳng ñịnh, giữ vị trí là ngân hàng hàng ñầu tại tỉnh Đăk Nông, là một 
kênh cung cấp nguồn vốn tín dụng và dịch vụ thanh toán chủ yếu cho lĩnh 
vực nông nghiệp và nông thôn nói chung, cho DNNVV nói riêng. Tuy 
nhiên, do CBTD mới chưa có nhiều kinh nghiệm trong thẩm ñịnh dư án, 
việc phân loại khách hàng tương ñối ñơn giản và chưa linh hoạt trong cơ 
chế ñảm bảo tiền vay dẫn ñến tỷ lệ khách hàng là DNNVV bị từ chối cho 
vay quá lớn, ñược thể hiện trong bảng số liệu 2.17: 

Bảng 2.17. Thống kê  tỷ lệ khách hàng  DNNVV từ chối cho vay trong tổng số 
khách hàng ñặc vấn ñề vay 

Số lượng (DNNVV) So sánh (%) 
Chỉ tiêu 

2007 2008 2009 08/07 09/08 
Tăng 
BQ 

1. Tổng số DNNVV tại Đăk Nông 
ñến chi nhánh ñặc vấn ñề xin vay    152 213 253 

 
140,1 118,8 129,0 

2. Tổng Số khách hàng DNNVV từ 
chối cho vay   72 123 120 

 
170,8 97,6 129,1 

3. % trong tổng số khách hàng  ñặc 
vấn ñề xin vay   47,3 57,7 47,4 

 
   

Nguồn: Tổng hợp sổ theo dõi cho vay Doanh nghiệp  của phòng Kế hoạch, Kinh 
doanh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông qua các năm. 
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Bảng 2.18.  Bảng thống kê  khách hàng  DNNVV từ chối cho vay theo ñiều 
kiện cho vay qua các năm 

                                                                          Số lượng: số DNNVV; tỷ lệ: % 

2007 2008 2009 
Chỉ tiêu Số 

lượng  
Tỷ 

tr ọng  
Số 

lượng  
Tỷ 

tr ọng  
Số 

lượng  
Tỷ 

tr ọng  
Tổng số khách hàng DNNVV bị từ 
chối cho vay   72 100 123 100 120 100 

1. Do không ñủ ñiều kiện pháp lý   12 16,6 11 8,9 13 10,8 

2. Do mục ñích SDVV không ñúng  2 2,7 15 12,2 16 13,3 
3.Do không có khả năng tài chính ñể 
trả nợ   

7 9,7 15 12,2 8 6,7 

4. Do DA, phương án SXKD không 
khả thi  

19 12,5 35 28,5 37 30,8 

5.Tài sản ñảm bảo tiền vay không ñủ  32 44,4 47 38,2 46 38,3 
Nguồn: Tổng hợp sổ theo dõi cho vay Doanh nghiệp  của phòng Kế hoạch, 

Kinh doanh NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông qua các năm 
 Tóm lại, tỷ lệ từ chối cho vay DNNVV tại NHNo&PTNT tỉnh Đắk 

Nông là khá cao mà nguyên nhân chính xuất phát từ : 
- DNNVV thiếu kinh nghiệm lập dự án hay phương án SXKD của 

các DNNVV. 
- Qui ñịnh của NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông còn chưa phù hợp với 

ñiều kiện của DNNVV mà ñặc biệt là tài sản ñảm bảo tiền vay. 
- Nhu cầu vốn của các DNNVV vượt xa khả năng ñáp ứng của 

NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông. 
2.3.6. Thực trạng về phương thức cho vay 

Hiện nay NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông thực hiện cho vay dựa trên 
Quyết ñịnh số: 72/2001/QĐ-NHNN, ngày 31 tháng 03 năm 2002 của Chủ 
tịch Hội ñồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam. Tuy nhiên những qui 
ñịnh của quyết ñịnh này còn rất nhiều hạn chế như không có qui ñịnh cho 
vay qua thẻ tín dụng, … dẫn ñến rất nhiều hạn chế khi cho vay. Để có thể 
thấy rõ vấn ñề này ta có bảng số liệu 2.21 sau ñây:  
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Bảng 2.21. Bảng phân tích cho vay DNNVV theo phương thức cho vay 
qua các năm 

Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 

Chỉ tiêu 

Sè 
l−îng 
(Tû 

®ång) 

Tỷ 
tr ọng 
(%) 

Số 
lượng 
(Tỷ 
ñồng) 

Tỷ 
tr ọng 
(%) 

  Số 
lượng 
(Tỷ 
ñồng) 

Tỷ 
tr ọng 
(%) 

Doanh số cho vay DNNVV  
145 100 184,7 100 234,3 100 

1. Cho vay(CV) từng lần  89,1 61,5 114,6 62,1 132,2 56,5 

2. Cho vay theo hạn mức  20,6 14,2 29,2 15,8 42,1 18,0 

3. Cho vay theo dự án ñầu tư  35,3 24,3 39,9 21,6 56 23,9 

4. Cho vay hợp vốn 0 0 0 0 0 0 

5. Cho vay trả góp  0 0 0 0 0 0 

6. CV hạn mức tín dụng dự 
phòng 

0 0 0 0 0 0 

7. Cho vay qua nghiệp vụ 
phát hành thẻ tín dụng 

0 0 1 0,5 2 0,8 

8.CV theo hạn mức thấu chi 0 0 0 0 2 0,8 

9- Cho vay khác 0 0 0 0 0 0 

Nguồn: Báo cáo thống kê  hoạt ñộng tín dung DNNVV qua các năm của 
NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông 

Từ bảng số liệu nhận thấy, do ñiều kiện ñặc thù của các DNNVV tại 
Đăk Nông mà dẫn ñến tập trung chủ yếu vào một phương thức cho vay. 
Tuy nhiên việc NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông tập trung vào cho vay một 
vài phương thức là chưa ña dạng hóa các phương thức cho vay làm hạn 
chế tính phong phú và ña dạng của các DNNVV, cũng như làm hạn chế 
ñến nhu cầu vốn vay của một số DNNVV. Để ñẩy mạnh cho vay ñối với 
DNNVV thì NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông cần nghiên cứu và khai thác tất 
cả các phương thức cho vay sao cho phù hợp với nhu cầu của từng 
DNNVV trên ñịa bàn. 
2.3.7. Thực trạng về kết quả cho vay DNNVV 
2.4. Nguyên nhân của thực trạng hoạt ñộng tín dụng trong thời gian 
qua 
2.4.1. Về phía ngân hàng 

-Việc thực hiện quy trình cho vay còn nhiều thiếu sót, còn mang 
tính thủ tục, giấy tờ chứ chưa thực sự dựa trên thực tế nhu cầu của các 
DNNVV. 
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- Hệ thống thông tin về khách hàng còn thiếu, chất lượng thông tin 
cung cấp chưa cao, thiếu tính cập nhật. 

- Đội ngũ cán bộ của NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông còn non trẻ, 
kinh nghiệm chưa có.  

- Hoạt ñộng marketing tại NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông còn yếu 
kém, chưa có những chính sách lôi cuốn và thu hút khách hàng vay vốn là 
DNNVV mà chỉ chú trọng vào khách hàng tiền gửi. 

- Việc phân cấp quản lý theo hướng chuyên môn hoá cho vay theo 
ngành hoặc theo thành phần kinh tế ở NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông chưa 
ñược thực hiện. 

- Những kế hoạch, chiến lược cho vay của NHNo&PTNT tỉnh Đăk 
Nông ñược xây dựng không phù hợp nhu cầu vay vốn của DNNVV. 

- Áp dụng quá ít các phương thức cho vay ñối với DNNVV. 
2.4.2. Về phía khách hàng 

- Nguồn vốn chủ sở hữu nhỏ, sự mất cân ñối trong cơ cấu vốn cũng 
như năng lực tài chính hạn chế thì khó có cơ sở ñảm bảo vay ñược vốn của 
ngân hàng. 

- Cơ chế hạch toán, kế toán, kiểm toán, lập báo cáo tài chính chưa 
ñúng chuẩn mực chế ñộ kế toán, còn thiếu minh bạch. 

- Quá trình lập phương án vay vốn còn sơ sài, thiếu căn cứ, tính khả 
thi và hiệu quả thấp nên không thuyết phục ñược ngân hàng cho vay vốn. 

- Một vấn ñề gây khó khăn không chỉ ngân hàng mà còn cả 
DNNVV, ñó là tài sản bảo ñảm cùng với thủ tục cầm cố, thế chấp tài sản 
bảo ñảm. 
2.4.3. Về phía Nhà nước 

- Cơ quan chức năng không thể kiểm soát ñược hết hoạt ñộng của 
tất cả các DNNVV. Điều này tạo ra khe hở cho các DNNVV làm ăn phi 
pháp, lừa ñảo chiếm dụng vốn của ngân hàng. 

- Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách trong hoạt ñộng tín 
dụng ngân hàng cũng như hoạt ñộng của DNNVV thiếu sự ñồng bộ và 
hướng dẫn cụ thể chi tiết.  

 
CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV  
3.1. Cơ sở ñể xây dựng giải pháp 
3.1.1. Xu hướng phát triển DNNVV trên ñịa bàn Đăk Nông 

- Đăk Nông sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng ñể thu hút ñầu tư.  
- Đầu tư phát triển công nghiệp gắn kết chặt chẽ với sản xuất và tiêu thụ. 

Khuyến khích ñầu tư, thu hút tối ña các dự án ñầu tư . 
- Xúc tiến ñầu tư nước ngoài, kêu gọi ñầu tư từ các nhà ñầu tư ở các thành 

phố lớn trong nước . 
3.1.2. Căn cứ chiến lược kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam  
 - Về khách hàng: Ưu tiên khách hàng DNNVV có ñủ ñiều kiện 
quan hệ tín dụng.  
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- Mở rộng hoạt ñộng cho vay ñối với các DNNVV với mức tăng 
bình quân hàng năm là 15% – 16, tỷ lệ nợ xấu dưới 4% và ñến 2015 thì 
phải có quan hệ tín dụng với khoảng 200 ngàn DNNVV (chiếm 30% 
doanh nghiệp của cả nước).  

- Cung cấp ñầy ñủ các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng DNNVV. 
3.1.3. Định hướng tín dụng ñối với DNNVV của NHNo&PTNT tỉnh Đắk 
Nông 

- Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển khách hàng mới ñể mở 
rộng cho vay ñối với các DNNVV.  

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt ñộng tín dụng nhằm phát 
hiện tồn tại thiếu sót ñể khắc phục kịp thời, nâng cao chất lượng tín 
dụng. 

- Thường xuyên tổ chức học tập nghiệp vụ, nâng cao trình ñộ cán 
bộ, thực hiện tốt chương trình giao dịch IPCAS. 

3.1.4.  Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc khi xây dựng giải pháp 
-  Đẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV phải ñi ñôi với việc ñẩy 

mạnh công tác huy ñông vốn. 
-  Đẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng phải gắng liền với việc củng cố và nâng 

cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng. 
-  Đẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV phải tính ñến yếu tố bền 

vững.  
-  Đẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV phải hướng ñến việc 

thực hiện các. mục tiêu kinh tế- chính trị của tỉnh. 
-  Đẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV phải tuân thủ những ñịnh 

hướng, chế ñộ, qui ñịnh của ngành , của pháp luật. 
- Đẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng ñối với DNNVV phải gắn liền với việc 

cung ứng các dịch vụ tiền gửi, thanh toán, ngân quỹ, thẻ. 
3.2. Các giải pháp cụ thể 
3.2.1. Các giải pháp tăng trưởng nguồn vốn 
  Để thực hiện việc ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng ñối với  DNNVV, 
NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông cần thực hiện ñồng bộ các giải pháp nhằm 
tăng cường huy ñộng tối ña các nguồn vốn, mà cụ thể là thực hiện các giải 
pháp sau: 
  - Tăng cường huy ñộng vốn tại ñịa phương   

Để có thể khai thác hết tiềm năng này một cách có hiệu quả, 
NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông cần thực hiện ñồng loạt các giải pháp sau: 

+ Chú trọng ñến công tác huy ñộng vốn bằng hình thức tổ chức bộ 
phận chuyên trách trong công tác huy ñộng. 

+ Mở rộng ñối tượng và ñịa bàn huy ñộng vốn. Hiện nay vẫn còn 
một số bộ phận trong dân, nhất là những người ở cách xa trụ sở ngân hàng, 
họ vẫn còn giữ tiền, vàng trong nhà do thói quen hay do ở cách xa ngân 
hàng.  
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+ Đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi, ngoài các sản phẩm ñã có 
NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông cần có những sản phẩm tiền gửi mới.  

+ Hiện ñại hóa công nghệ ngân hàng ñể tạo ñiều kiện thu hút nhiều 
khách hàng mở tài khoản.  

+ Tăng cường công tác quảng bá tiếp thị qua nhiều hình thức ñể 
người dân hiểu rõ về mạng lưới NHNo&PTNT. 

- Đẩy mạnh huy ñộng nguồn vốn từ bên ngoài tỉnh 
+ Tìm kiếm nguồn vốn tài trợ hoặc ủy thác ñầu tư của chính phủ, tổ 

chức quốc tế thông qua các dự án do ñịa phương xây dựng.  
+ Tranh thủ nguồn vốn ñiều hòa trong hệ thống NHNo&PTNT Việt 

Nam.  
3.2.2. Gia tăng số lượng khách hàng 
  - Phân loại khách hàng mới theo các nhóm 

+ Nhóm khách hàng tiền gửi 
+ Nhóm khách hàng tiền vay  
+ Nhóm khách hàng thanh toán và dịch vụ. 

- Hoàn thiện các chính sách Marketing  
 + Phát triển sản phẩm dịch vụ mới 
 + Đơn giản hóa thủ tục 
 + Sắp xếp lại mạng lưới các ñiểm giao dịch, những huyện chưa mở 

thì mở, mở tại những ñịa ñiểm thuận tiện cho khách hàng dễ giao dịch 
 + Đầu tư cơ sở vật chất tiện nghi 
 + Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng. 

3.2.3. Tăng  quy mô cho vay bình quân trên một dự án hay phương án 
SXKD 

Tăng  quy mô cho vay ở ñây không có nghĩa là Ngân hàng gia tăng 
hạn mức cho vay mà bất chấp có hiệu quả hay ñảm bảo khả năng trả nợ 
hay không. Tăng qui mô cho vay ở ñây ñược hiểu là NHNo&PTNT tỉnh 
Đăk Nông thực hiện các trợ gúp dịch vụ tư vấn cho khách hàng ñể khai 
thác hết khả năng hiện có của DNNVV trong quá trình lập dự án vay vốn, 
các giải pháp tăng qui mô cho vay: 

- Tư vấn thủ tục vay vốn cho DNNVV 
NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông cần tổ chức cán bộ tư vấn cho 

DNNVV về thủ tục vay vốn theo các trình tự có thể như sau: 
+ NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông thành lập tổ tư vấn khách hàng tại 

các chi nhánh có thể giao cho bộ phận Dịch vụ và Marketing. 
+ Khi khách hàng có nhu cầu thì tổ tư vấn thực hiện tư vấn cho 

khách hàng về thủ tục qui ñịnh cho vay của ngân hàng, tư vấn cho khách 
hàng nên làm gì và làm như thế nào,... 

- Tư vấn dự án ñầu tư cho khách hàng DNNVV 
NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông cần tổ chức tư vấn cho DNNVV về 

dự án vay vốn theo các nguyên tắc: 
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+ Phù hợp với qui ñịnh của NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông. 
+ Phù hợp với mục ñính kinh doanh của DNNVV. 
+ SXKD  cái gì, ngành nghề nào ñể ñem lại hiệu quả cao. 

3.2.4. Hoàn thiện cơ chế tín dụng, chính sách và công cụ tín dụng  
- Phân loại và ñánh giá khách hàng DNNVV 
+ Phân loại khách hàng DNNVV. 
+ Đánh giá khách hàng DNNVV. 

-  Xây dựng quy trình thẩm ñịnh cho vay hợp lý  
+ Bộ phận quan hệ khách hàng. 
+ Bộ phận thẩm ñịnh và phê duyệt khoản vay.  
+ Cần chuẩn hóa phương pháp phân tích tín dụng theo hướng cho 

ñiểm tín dụng ñể xếp loại khách hàng hoặc sử dụng phương pháp các hệ 
thống chuyên gia. 

- Hoàn thiện cơ chế bảo ñảm tiền vay 
+ Hạn chế tính chủ quan trong quyết ñịnh chọn lựa, ñặc biệc kiên 

quyết xử lý ñối với những hành vi thông ñồng với khách hàng gây thiệt hai 
cho ngân hàng. 

+ Tính toán ñầy ñủ, ñồng bộ và cân nhắc chính xác các yếu tố.  
+ Quyết ñịnh lựa chọn ñúng ñắn biện pháp bảo ñảm tiền vay cho 

từng khoản vay cụ thể. 
- Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng  
+ Một mô hình tổ chức quản trị rủi ro thống nhất với sự tham gia 

của Hội ñồng quản trị, các ủy ban, Ban lãnh ñạo Ngân hàng. 
+ Cơ chế báo cáo ñộc lập với cơ cấu tổ chức kinh doanh. 
+ Các chính sách, qui trình thủ tục và hệ thống hạn mức thống nhất 

giúp ngân hàng xác ñịnh, ño lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng 
phát sinh trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh một cách hiệu quả nhất. 

+ Xác ñịnh rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận và cá 
nhân trong công tác quản trị rủi ro tín dụng. 
3.2.5. Đa dạng hóa và vận dụng linh hoạt các phương thức cho vay ñối 
với DNNVV 

Thực tế tại NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông chỉ tập trung cho vay 
DNNVV theo phương thức chủ yếu ñó là cho vay từng lần. Đều nay dẫn 
ñến những hạn chế về mặc khai thác hết nhu cầu của khách hàng. Để thực 
hiện ña dạng hóa theo nhiều phương thức có thể nêu ra một vài phương 
thức cho vay sau: 

- Mở rộng cho vay theo dự án, phương án SXKD 
+ Ngân hàng phải ñào tạo bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ làm công tác 

tín dụng có khả năng thẩm ñịnh dự án. 
+ Có trình ñộ hiểu biết về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và 

dịch vụ. 
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+ Việc cho vay theo dự án phải ñảm bảo ñúng qui trình và phải 
ñược thẩm ñịnh kỹ.  

- Mở rộng cho vay hạn mức tín dụng 
NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông áp dụng phương thức cho vay theo 

hạn mức là hợp lý nhất, trách phiền hà cho DNNVV trong việc làm thủ tục 
vay vốn liên tục. 
Quy trình cho vay theo phương thức hạn mức tín dụng ñối với DNNVV  
như sau: 

+ Ngân hàng phối hợp với chính quyền sở tại xây dựng biểu ñịnh 
mức chi phí sản xuất phù hợp với ñiều kiện cụ thể của từng ñịa phương. 

+ Thực hiện việc bảo ñảm tiền vay trong một thời gian nhất ñịnh 
thường là 5 năm nếu DNNVV không có sự thay ñổi hạn mức tín dụng. Khi 
có sự thay ñổi hạn mức tín dụng theo hướng tăng lên thì ngân hàng và 
DNNVV ti ến hành thẩm ñịnh lại dự án, phương án SXKD và các tài sản 
ñảm bảo tiền vay. 

+ Trường hợp DNNVV có nhu cầu vay không có tài sản ñảm bảo 
thì ngân hàng xem xét hạn mức cho vay tùy thuộc vào khả năng trả nợ và 
mức ñộ uy tín của DNNVV. 

+ Trường hợp DNNVV có nhu cầu vay trên mức tối ña không có tài 
sản ñảm bảo  thì ngoài việc cho vay theo hạn mức tín dụng, ngân hàng có 
thể thực hiện thêm phương thức cho vay từng lần và áp dụng biện pháp 
bảo ñảm tiền vay ñối với phần vay trên mức tối ña không có tài sản ñảm 
bảo. 

- Mở rộng phương thức cho vay thấu chi   
Với công nghệ hiện ñại của NHNo&PTNT Việt Nam thì 

NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông cho vay theo hạn mức thấu chi theo trình tự 
như sau: 

+  Tìm kiếm và tiếp xúc khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh 
toán cho DNNVV ñể thuận tiện trong việc huy ñộng tiền gửi của 
NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông và thuận tiện trong việc thanh toán của 
DNNVV. 

+ Căn cứ vào nhu cầu thanh toán của khách hàng và khả năng trả nợ 
của DNNVV mà ngân hàng cho một mức thấu chi nhất ñịnh.  

+ Khi không còn tiền ñể thanh toán cho khách hàng  của DNNVV 
thì tự ñộng ngân hàng sẽ cho vay thấu chi ñể thanh toán kịp thời cho khách 
hàng của DNNVV. 

+ Khi DNNVV có tiền gửi vào tài khoản tiền gửi thanh toán của 
DNNVV thì NHNo&PTNT tỉnh Đăk Nông tự ñộng trừ vào số tiền ñã thấu 
chi của DNNVV.  
3.2.6. Phát triển nguồn nhân lực 
Trong công tác phát triển nguồn nhân lực cần chú ý toàn diện các mặt: 

- Khâu tuyển dụng.  
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- Công tác ñào tạo sau khi tuyển dụng và trong khi làm việc. 
        - Xây dựng cơ chế trả lương hợp lý. 
         - Xây dựng cơ chế ñãi ngộ ngoài lương, thưởng thoả ñáng cho người 
lao ñộng. 

- Sử dụng, phân công công việc hợp lý.  
3.2.7. Hoàn thiện ñổi mới công nghệ 

- Đầu tư ñổi mới trang thiết bị giao dịch làm tăng tốc ñộ xử lý công 
việc. 

- Nâng cấp hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin tại Hội sở 
chính (mạng thanh toán ñiện tử, máy ATM, ñường truyền leadline) ñể 
hạn chế các sự cố kỹ thuật gây gián ñoạn dịch vụ. 

- Tập trung ñầu tư mới, nâng cấp trang thiết bị công nghệ phục vụ 
cho việc triển khai hàng loạt các sản phẩm dịch vụ mới.  

- Đầu tư vấn ñề bảo mật. 
3.3. Một số kiến nghị 
 - Với cơ quan quản lý Nhà nước 
  + Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý mà cụ thể là hệ thống 
pháp.  
            + Tăng cường ñào tạo nguồn nhân lực có trình ñộ tay nghề, trình 
ñộ quản lý cho các DNNVV. Đặt trong bối cảnh toàn cầu hoá, ñây là một 
nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Thị trường biến ñộng thường xuyên, các 
DNNVV nếu không có ñội ngũ lãnh ñạo có kiến thức và kinh nghiệm thì 
rất dễ bị tác ñộng theo hướng tiêu cực.   
 + Tăng cường sự phối hợp quản lý của nhà nước theo cả chiều dọc 
và chiều ngang . 
 + Đẩy mạnh việc thành lập và hoạt ñộng của Quỹ bảo lãnh tín dụng 
cho DNNVV.  
 - Ki ến nghị với Ngân hàng Nhà nước 

  + Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục rà soát lại các cơ chế, quy ñịnh 
hiện hành về hoạt ñộng của Ngân hàng  

  + Ngân hàng nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng 
tín dụng tại Ngân hàng  
    + Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng  
    + Ngân hàng nhà nước cần có biện pháp tăng cường hoạt ñộng liên 

ngân hàng. 
 - Ki ến nghị với NHNNo&PTNT Vi ệt Nam 
   + Tổ chức lại bộ máy tổ chức và ñiều hành  

  + Xây dựng lại quy chế trả lương, thưởng  
  + Xây dựng lại cơ chế ñiều hành vốn 
  + Phát triển công nghệ (cứng, mềm) ñể khai thác các sản phẩm dịch 

vụ mới.  
 



24 
 

 

 
KẾT LUẬN 

 
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở nước ta là một lựa 

chọn ñúng ñắn trên con ñường công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước. 
Tuy nhiên các DNNVV thường xuyên gặp khó khăn về vốn ñể kinh doanh. 
Vì vậy, vốn vay ngân hàng có vai trò hết sức quan trọng ñối với sự tồn tại 
và phát triển của các DNNVV.  

Trong những năm gần ñây, sự phát triển của các DNNVV ñã thể 
hiện vai trò tích cực và hứa hẹn nhiều tiềm năng. Để tạo ra cơ hội cho các 
doanh nghiệp này phát triển thì phải giải quyết ñược vấn ñề thiếu vốn. 
Đứng trước tình hình ñó việc ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng ngân hàng ñối 
với các DNNVV tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Đăk Nông ñạt ñược kết quả và ñược các DNNVV ñón nhận ñã trở thành 
vấn ñề cấp thiết không chỉ ñối với ngành ngân hàng, DNNVV nói riêng mà 
cho cả xã hội.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


