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MỞ ĐẦU 

1.  Tính cấp thiết của ñề tài 

Qua hai mươi năm thực hiện ñổi mới với việc chuyển sang nền 

kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện nhất 

quán chính sách kinh tế nhiều thành phần. Các doanh nghiệp Việt 

Nam ñã không ngừng phát triển, số lượng doanh nghiệp tăng lên 

ñáng kể. Các doanh nghiệp ngày càng ñóng góp vào việc thúc ñẩy 

kinh tế tăng trưởng giải quyết việc làm, cải thiện cán cân thanh toán, 

làm cho nền kinh tế hoạt ñộng năng ñộng và hiệu quả hơn. 

Cùng với việc ñổi mới mô hình kinh tế, Việt Nam ñã và ñang 

chủ ñộng hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình hội nhập Việt 

Nam ñiều chỉnh mạnh chính sách theo hướng tự do hóa và mở cửa, 

ñổi mới cơ cấu kinh tế, cải cách kinh tế – xã hội và ñiều ñó tác ñộng 

mạnh ñến nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Qua ñó 

ñã tạo lập ñược môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh 

nghiệp có cơ hội phát triển, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh 

doanh. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng phải ñối diện với nhiều 

khó khăn thách thức do những hạn chế xuất phát từ quy mô nhỏ, 

những yếu kém về năng lực sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh 

tranh và những trở ngại trong môi trường kinh doanh. Các doanh 

nghiệp vốn ñã yếu lại phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước 

ngoài , hàng hóa từ nước ngoài.  

Trong bối cảnh hội nhập do yêu cầu phải ñầu tư, ñổi mới công 

nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh thì vấn ñề vốn ñối với các doanh 

nghiệp càng trở nên bức thiết hơn. Tuy nhiên việc tiếp cận nguồn 

vốn tín dụng ngân hàng vẫn còn hạn chế khó khăn. Quy mô tín dụng 

doanh nghiệp vẫn chiếm một tỷ trọng rất nhỏ so với tổng dư nợ của 
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hệ thống ngân hàng nói chung, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh DakLak nói riêng. Qua thời gian công tác 

tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Tinh DakLak, nhận thức ñược ñiều ñó, ñể khẳng ñịnh ñược vị 

thế của Ngân hàng nông nghiệp trên ñịa bàn, ñề tài “M ở rộng tín 

dụng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Tinh DakLak”  ñược chọn 

làm luận văn tốt nghiệp, nhằm ñưa ra những giải pháp tổng quát ñể 

mở rộng tín dụng doanh nghiệp, ñảm bảo hiệu quả và an toàn vốn 

của ngân hàng. 

2.  Mục ñích nghiên cứu 

   - Hệ thống hóa lý luận về Tín dụng doanh nghiệp và Mở rộng 

TDDN trong hoạt ñộng kinh doanh của các NHTM 

- Nghiên cứu, phân tích, ñánh giá thực trạng hoạt ñộng mở 

rộng tín dụng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Tỉnh ĐakLak thời 

gian từ 2007-2009 

- Đề xuất một số giải pháp mở rộng một cách tích cực và hiệu 

quả hơn hoạt ñộng tín dụng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Tinh 

DakLak 

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Tập trung vào các hoạt ñộng Tín 

dụng ñối với các loại hình Doanh nghiệp khác nhau và ñịnh hướng 

Mở rộng Tín dụng cho Doanh nghiệp theo các hướng:  chủng loại 

sản phẩm Tín dụng, khách hàng tín dụng và ñịa bàn cho vay tín dụng 

của tỉnh Daklak 

-  Phạm vi nghiên cứu:  

+ Hoạt ñộng TDDN của  NHNo&PTNT tỉnh ĐakLak từ 2007 - 

2009. Đề xuất giải pháp Mở rộng TDDN cho giai ñoạn 2010-2015 
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4.  Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 

- Đồng thời kết hợp sử dụng các phương pháp thống kê, so 

sánh, phân tích tổng hợp, nghiên cứu tham khảo  

các tư liệu và chuyên gia. 

5.  Bố cục luận văn 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, nội dung luận văn gồm 3 

chương: 

Chương 1: Tín dụng Doanh nghiệp và Mở rộng TDDN trong 

NHTM 

Chương 2: Thực trạng kinh doanh và mở rộng tín dụng doanh 

nghiệp tại  NHNo&PTNT Tinh DakLak. 

Chương 3: Định hướng và Giải pháp mở rộng hoạt ñộng tín 

dụng doanh nghiệp tại  NHNo&PTNT Tinh DakLak. 
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CHƯƠNG 1:  

TÍN DỤNG DOANH NGHI ỆP VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG 

DOANH NGHI ỆP TRONG NHTM 

1.1 Tín dụng doanh nghiệp trong ngân hàng thương mại 

1.1.1 Khái niệm và ñặc ñiểm TDDN 

a. Khái niệm TDDN 

        Tín dụng doanh nghiệp là hình thức ngân hàng cấp tín 

dụng (bằng các nghiệp vụ như cho vay, chiết khấu, bảo lãnh và các 

nghiệp vụ khác) ñối với ñối tượng khách hàng là các doanh nghiệp 

vay vốn nhằm ñáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và ñầu 

tư của các doanh nghiệp ñó. 

b. Đặc ñiểm của tín dụng doanh nghiệp 

So với hình thức tín dụng cá nhân, TDDN có những ñặc ñiểm 

nổi bật như 

-  Số lượng khách hàng không lớn nhưng giá trị khoản vay lớn 

và có thời gian vay dài. 

- Do ñối tượng khách hàng là doanh nghiệp nên quy mô ña 

dạng, nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 

khác nhau, mục ñích vay khác nhau, yêu cầu vê quy trình, thủ 

tục vay vốn chặt chẽ và phức tạp hơn. 

 - Địa bàn hoạt ñộng tín dụng doanh nghiệp chủ yếu tập trung 

ở những thành phố lớn, các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nông 

nghiệp tập trung như trang trại, nông lâm trường. 

1.1.2 Vai trò của Tín dụng Doanh nghiệp 

 - Thứ nhất: vốn vay từ ngân hàng ñã bù ñắp một phần vốn 

lưu ñộng của doanh nghiệp. 

- Thứ hai: Tín dụng doanh nghiệp tạo ñiều kiện cho doanh 

nghiệp mở rộng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. 
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- Thứ ba:  Tín dụng ngân hàng giúp các doanh nghiệp nâng 

cao chất lượng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của mình. 

          - Thứ tư: Đối với Nhà nước, thông qua hoạt ñộng ngân hàng, 

Nhà nước ñã giám sát mọi hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp. 

1.1.3 Phân loại  tín dụng doanh nghiệp 

1.1.3.1 Phân loại theo thời gian 

  + Tín dụng ngắn hạn  

  + Tín dụng trung hạn  

  + Tín dụng dài hạn (trên 5 năm):   

1.1.3.2 Phân loại theo hình thức Tín dụng 

  + Chiết khấu 

  + Cho vay  

  + Bảo lãnh  

  + Cho thuê   

1.1.3.3 Phân loại theo tài sản ñảm bảo 

 + Tín dụng có tài sản ñảm bảo   

 + Tín dụng không cần tài sản ñảm bảo  

1.1.3.4 Phân loại theo ñối tượng vay. 

+ Theo loại hình doanh nghiệp  

+ Theo lĩnh vực kinh doanh 

+ Theo quy mô doanh nghiệp   

1.2  Mở rộng Tín dụng doanh nghiệp trong NHTM 

1.2.1 Khái niệm và nguyên tắc mở rộng tín dụng 

1.2.1.1 Khái niệm 

Mở rộng tín dụng doanh nghiệp là tăng tỷ trọng tín dụng ñối 

với khách hàng là doanh nghiệp trong tổng tài sản có của Ngân hàng. 

1.2.1.2 Nguyên tắc mở rộng tín dụng 
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- Khách hàng phải cam kết hoàn trả nợ gốc và lãi ñúng với cam 

kết.  

- Khách hàng phải cam kết sử dụng vốn ñúng mục ñích ñã thỏa 

thuận với Ngân hàng  

- Ngân hàng mở rộng tín dụng trên cơ sở phát triển khách hàng 

nhưng hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh. 

1.2.2  Nội dung  mở rộng tín dụng doanh nghiệp 

1.2.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng ñối với doanh nghiệp 

1.2.2.2 Gia tăng số lượng và ñối tượng khách hàng Doanh nghiệp 

1.2.2.3 Mở rộng hoạt ñộng TDDN theo ñịa bàn hoạt ñộng 

1.2.3 Các chỉ tiêu ñánh giá kết quả mở rộng TDDN 

1.2.3.1 Tỷ trọng tín dụng doanh nghiệp trong tổng dư nợ.  

                                       Dư nợ TDDN 

    Tỷ trọng TDDN  =  ------------------------- * 100% 

                                        Tổng dư nợ 

1.2.3.2 Tốc ñộ tăng trưởng dự nợ:  

 

 

                              ( Dư nợ CK – Dư nợ ĐK ) 

Tốc ñộ tăng trưởng   = -------------------------* 100% 

    TDDN                           Dư nợ ñầu kỳ 



 9 

1.2.3.3 Tốc ñộ tăng trưởng khách hàng:  

1.2.3.4 Tỷ lệ nợ xấu:  

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến Mở rộng TDDN  

1.3.1 Nhân tố từ môi trường kinh tế xã hội. 

- Nhân tố kinh tế:  

- Nhân tố xã hội 

-  Nhân tố thuộc về môi trường pháp lý 

1.3.2 Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 

- Nhu cầu vay vốn 

- Tình hình tài chính 

- Khả năng và thiện chí trả nợ của khách hàng. 

1.3.3 Các nhân tố thuộc về ngân hàng 

- Mục tiêu hoạt ñộng của ngân hàng 

                           Số lượng KH cuối kỳ – Số lượng KH ñầu kỳ 

Tốc ñộ tăng trưởng KH = ----------------------------------------- * 100% 

                                                    Số lượng KH ñầu kỳ 

                                     Nợ xấu  TDDN 

    Tỷ  lệ nợ xấu =  ------------------------ * 100%  

                                             Dư nợ TDDN 
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- Năng lực tài chính 

-  Cơ chế tín dụng của ngân hàng 

-  Lãi suất cho vay:  

-  Đội ngũ CBTD 

-  Mạng lưới hoạt ñộng:  
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CHƯƠNG 2:  

THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG 

TÍN DỤNG DOANH NGHI ỆP TẠI  NHNO &PTNT             

TỈNH DAKLAK. 

2.1 Giới thi ệu tổng quan về NHNo&PTNT Tinh DakLak 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của  NHNo&PTNT tỉnh 

DakLak 

Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Daklak ñược thành lập từ năm 

1988, là thành viên của NHNo&PTNT Việt Nam, một ngân hàng 

thương mại quốc doanh hàng ñầu ở Việt Nam, hoạt ñộng chủ yếu 

phục vụ nông nghiệp và nông thôn. Từ ñó ñến nay do yêu cầu và 

chức năng, nhiệm vụ ñược giao trong từng thời kỳ nên tên gọi của 

chi nhánh và bộ máy tổ chức cũng ñược thay ñổi nhiều lần cho phù 

hợp. 

2.1.2 Thị phần của NHNo&PTNT tỉnh DakLak 

2.1.2.1 Các Tổ chức tín dụng hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh DakLak 

2.1.2.2 Doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh DakLak. 

2.1.2.3 Thị phần tín dụng của NHNO&PTNT tỉnh ĐakLak. 

2.1.3 Nguồn nhân lực tại Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh DakLak 

2.1.4 Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của NHNo&PTNT tỉnh 

DakLak 

2.1.4.1 Hoạt ñộng huy ñộng vốn 

    - Về quy mô: Tổng nguồn vốn huy ñộng năm 2009 ñạt 2.654 

tỷ ñồng giảm 14.6% so với năm 2008 do nguyên nhân mặt bằng lãi 

suất, mức khuyến mãi của NHNo thấp hơn so với các NHTM cổ 

phần bên cạnh ñó các ngân hàng có nhiều hình thức huy ñộng hơn.  
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    - Cơ cấu: Tuy tổng nguồn vốn huy ñộng của Chi nhánh giảm 

qua các năm nhưng tỷ trọng nguồn vốn huy ñộng từ dân cư của Chi 

nhánh tăng ñều qua các năm.   

2.1.4.2 Hoạt ñộng tín dụng 

 - Tổng dư nợ của Chi nhánh có xu hướng tăng qua các năm 

mặc dù thị phần của AGRIBANK giảm dần do sự cạnh tranh ngày 

càng gay gắt giữa các TCTD trên ñịa bàn do sự thành lập ngày càng 

nhiều các TCTD. Tổng dư nợ năm 2009 ñạt 6.456 tỷ ñồng tăng 1.9% 

so với năm 2008  và tăng 12.6% so với năm 2007.  

 - Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ năm 2008 chiếm 4% , tăng 

2.56% so vơi năm 2007 do tác ñộng của cuộc suy thái kinh tế toàn 

cầu nhưng ñến năm 2009 tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh giảm xuống còn 

3.2% giảm 0.8% so với năm 2008 

2.2 Thực trạng  mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại Chi nhánh 

NHNo&PTNT Tỉnh DakLak 

2.2.1 Tình hình mở rộng về chủng loại sản phẩm tín dụng 

2.2.1.1 Theo hình thức tín dụng 

Theo các loại hình cấp tín dụng, vốn ñầu tư của Chi nhánh cho 

TDDN tập trung hoàn toàn vào việc cho vay truyền thống chưa thực 

hiện ñược việc mở rộng vào các loại hình tín dụng khác như chiết 

khấu, bảo lãnh hay cho thuê tài chính.  

2.2.1.2 Theo thời hạn tín dụng                     

Dư nợ tín dụng phân theo thời hạn qua các năm cho thấy, dư 

nợ cho vay ngắn hạn ñáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu ñộng sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao so với dư nợ 

trung và dài hạn ( khoảng trên 50%), tuy nhiên ñang có xu hướng 

giảm dần nhưng tốc ñộ giảm chậm 

2.2.1.3 Theo tài sản ñảm bảo 
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Dư nợ có tài sản ñảm bảo chiếm tỷ trọng  trên 80% tổng dư nợ 

TDDN. Năm 2007 chiếm 85%, năm 2008 tăng lên 88% ñến năm 

2009 tỷ trọng này là 90% cho thấy tỷ trọng này là quá cao, trong khi 

tỷ trọng cho vay tín chấp lại giảm dần từ 15% năm 2007, xuống 12% 

năm 2008 và chỉ còn dưới 15%. Nguyên nhân là do Chi nhánh vẫn 

còn chú trọng vào việc cho vay có ñảm bảo bằng tài sản, vẫn coi tài 

sản ñảm bảo là yếu tố quan trọng trong quyết ñịnh cho vay của Chi 

nhánh, chưa có sự tin tưởng giữa ngân hàng và doanh nghiệp. 

2.2.2 Tình hình mở rộng về ñối tượng khách hàng doanh nghiệp 

2.2.2.1 Theo loại hình doanh nghiệp 

a. Theo số lượng loại hình doanh nghiệp 

Theo số liệu cho thấy, năm 2009 Chi nhánh ñã cho vay ñến 

580 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cũng như các lĩnh 

vực kinh doanh khác nhau, so với năm 2007 tăng 80 doanh nghiệp và 

năm 2008 tăng ñược 44 doanh nghiệp, tốc ñộ tăng bình quân khoảng 

8%/năm. 

b. Theo giá trị dự nợ tín dụng 

 Dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhà nước, năm 2008 tăng 19% so 

với năm 2007; năm 2009 tăng 40,4% so với năm 2008. Nguyên nhân 

Chi nhánh tiếp tục giữ vững quan hệ với các khách hàng truyền thống  

 Tỷ trọng TDDN ñối với loại hình Công ty TNHH, Công ty cổ 

phần lại chiếm tỷ trọng tương ñối thấp và  giảm dần qua các năm. 

Nếu như năm 2007 chiếm tỷ trọng 26,8% thì ñến năm 2008 chỉ 

chiếm 25,8% và ñến năm 2009 chỉ chiếm có 20%.  

2.2.2.2 Theo lĩnh vực kinh doanh 

a. Theo số lượng  doanh nghiệp 

Xét về lĩnh vực hoạt ñộng, Chi nhánh chủ yếu tập trung tín 

dụng cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực như  
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Thương mại – du lịch - dịch vụ. Tỷ trọng số doanh nghiệp lĩnh 

vực này thường chiếm trên 53% tổng số doanh nghiệp, tuy nhiên tốc 

ñộ tăng trưởng trung bình không cao khoảng 4%/ năm. Tuy lĩnh vực 

Công nghiệp- xây dựng mặc dù có sự gia tăng ñáng kể về số lượng 

doanh nghiệp( từ 113 doanh nghiệp năm 2007 tăng lên 134 doanh 

nghiệp năm 2009) nhưng vẫn chiếm tỷ trọng 23% tổng số doanh 

nghiệp, với tốc ñộ tăng bình quân khoảng 9%/năm. Trong khi ñó 

ñiểm nổi bật thành công là cho vay lĩnh vực Nông- Lâm- Ngư 

nghiệp, ñây là lĩnh vực truyền thống và thế mạnh của Chi nhánh. Chỉ 

sau 3 năm, số lượng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng ñã tăng từ 100 

doanh nghiệp lên 135 doanh nghiệp( tăng 35%), ñạt tốc ñộ tăng bình 

quân trên 16%/ năm. 

b. Theo giá trị dự nợ tín dụng                                  

Hoạt ñộng tài trợ của nguồn vốn tín dụng của Chi nhánh trên 

ñịa bàn tập trung chủ yếu vào các ngành thương mại, du lịch dịch vụ.  

Tỷ trọng dư nợ TDDN ngành Công nghiệp – Xây dựng tăng 

ñều qua các năm. Với việc Thành phố Buôn Ma Thuột ñược công 

nhận là thành phố loại 1 sẽ góp phần thúc ñẩy các ngành công 

nghiệp, xây dựng phát triển. Đây  là cơ hội cho Chi nhánh ñể mở 

rộng tín dụng trong lĩnh vực này.  

Năm 2007 tỷ trọng dư nợ TDDN ngành nông nghiệp, lâm , 

ngư nghiệp chiếm 25% tổng dư nợ TDDN và  tăng 27% so với năm 

2007 nhưng năm 2009 chỉ chiếm 17,9% tổng dư nợ TDDN, giảm 

28,5% so với năm 2008.  

2.2.2.3 Theo quy mô doanh nghiệp 

Tỷ trọng TDDN ñầu tư vào các doanh nghiệp lớn tăng ñều qua 

các năm.. Trong khi ñó tốc ñộ tăng trưởng tín dụng của doanh nghiệp 

Nhỏ và vừa có sự giảm sút ñáng kể năm 2007 chiếm 74%, ñến năm 
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2009 chỉ còn 64,5% tổng dư nợ. Vì vậy trong thời gian tới chi nhánh 

cần giảm tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp lớn và tăng tỷ trọng cho 

vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2.2.3 Tình hình mở rộng TDDN theo ñịa bàn 

 Dư nợ tín dụng doanh nghiệp trên ñịa bàn Thành phố Buôn 

Ma Thuột tăng ñều qua các năm, nếu như năm 2008 chỉ tăng trưởng 

11% so với năm 2007 thì ñến năm 2009 tăng trưởng tới 30% so với 

năm 2008 chiếm 72% tỷ trọng cho vay TDDN của Chi nhánh. 

 Trong khi ñó tỷ trọng dư nợ TDDN ở các huyện có xu hướng 

giảm dần qua các năm. 
2.3 Đánh giá kết quả mở rộng TDDN ( 2007 – 2009)       

Tỷ trọng dư nợ TDDN tương ñối thấp, trung bình chỉ chiếm 

30% tổng dư nợ.  

Tốc ñộ tăng trưởng dư nợ TDDN tăng dần qua các năm, chứng 

tỏ chi nhánh ñã có những ñịnh hướng ñể phát triển tín dụng doanh 

nghiệp.  

Tỷ lệ nợ xấu này giảm cho ta thấy chất lượng của việc mở rộng 

tín dụng ngày càng ñược chú trọng và quản lý chặt chẽ. 

Tốc ñộ tăng trưởng số lượng khách hàng doanh nghiệp qua các 

năm ñều tăng nhưng mức ñộ tăng chậm. 

2.4 Kết luận chung về những kết quả và hạn chế trong hoạt ñộng 

mở rộng TDDN tại Chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh DakLak. 

2.4.1 Kết quả ñạt ñược 

Đối với Doanh nghiệp 

- Tạo ñiều kiện thuận lợi ñể doanh nghiệp tiếp cận ñược nguồn 

vốn  phát triển sản xuất kinh doanh 

- Dư nợ tín dụng doanh nghiệp của chi nhánh chiếm 17% tổng 

dư nợ tín dụng doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh DakLak.  
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- Thông qua việc ñầu tư vốn dài hạn của Chi nhánh vào các 

công trình thủy ñiền vừa và nhỏ trên ñịa bàn các tỉnh Tây 

nguyên như Buôn Kuop, Seessan 4, Sê rêpôc 3 ñã góp phần 

phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh Tây Nguyên. 

- Nguồn vốn tín dụng ngân hàng ñã góp phần thúc ñẩy doanh 

nghiệp ngày càng phát triển.  

Đối với ngân hàng 

- Mở rộng TDDN tạo ñiều kiện ñể chi nhánh tăng trưởng tín 

dụng có hiệu quả, mở rộng thị phần, phát triển quan hệ giữa 

ngân hàng với khách hàng 

- Hoạt ñộng tín dụng doanh nghiệp góp phần nâng cao lợi nhuận 

ngân hàng, trình ñộ của cán bộ ñược cải thiện theo hướng 

chuyên nghiệp hơn 

2.4.2 Hạn chế 

- Tỷ trọng TDDN có xu hướng tăng nhưng chưa ổn ñịnh, chưa 

tương xứng với nhu cầu và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, 

chất lượng tín dụng chưa cao. 

-  Mức ñộ tăng trưởng khách hàng thấp bình quân chỉ tăng 

8%/năm 

-  Cơ cấu tín dụng phân bổ chưa hợp lý 

- Tín dụng tài trợ cho doanh nghiệp phần lớn cũng chỉ ñủ ñể 

duy trì hoạt ñộng sản xuất, chủ yếu là vốn ngắn hạn, việc vay vốn 

trung và dài hạn  còn gặp nhiều hạn chế. 

-  Tỷ trọng cho vay có ñảm bảo bằng tài sản chiếm 90%, chi 

nhánh chưa mạnh dạn cho vay tín chấp ñối với doanh nghiệp 

-  Tín dụng doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào hình thức cho 

vay truyền thống , chi nhánh chưa mở rộng sang các hình thức khác. 
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- Cơ cấu tín dụng doanh nghiệp chủ yếu tập trung ở ñịa bàn 

Thành phố Buôn Ma Thuột chưa phân bổ về các huyện mặc dù các 

doanh nghiệp thu mua , chế biên nông sản,…chủ yếu tập trung ở các 

huyện. 

2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 

2.4.3.1 Xuất phát từ phía doanh nghiệp 

- Doanh nghiệp không hiểu về cơ chế tín dụng của ngân hàng 

thương mại. 

- Thiếu khả năng ñảm bảo các khoản vay do tài sản giá trị thấp 

- Không ñủ ñiều kiện ñể ñược vay tín chấp. 

- Thiếu năng lực xây dựng dự án và phương án trả nợ vốn vay 

- Phần lớn ñội ngũ lãnh ñạo của doanh nghiệp chưa ñược ñào 

tạo bài bản và chuyên nghiệp 

2.4.3.2 Xuất phát từ phía ngân hàng 

-  Các quy chế, chính sách của  ngân hàng 

- Khó khăn trong công tác huy ñộng vốn.  

- Lãi suất cho vay:  

- Chi nhánh chưa có những giải pháp thiết thực ñể mở rộng tín 

dụng doanh nghiệp. 

- Để ñề phòng rủi ro chi nhánh luôn ñặt mạnh việc yêu cầu về 

ñiều kiện ñảm bảo tiền vay bằng tài sản thế chấp trong khi khả năng 

ñáp ứng của các  doanh nghiệp là rất hạn chế.  

- Trình ñộ năng lực cán bộ tín dụng của Chi nhánh chưa ñồng 

ñều, chưa theo kịp  với sự chuyển biến của môi trường.  

- Từ khi tiếp xúc khách hàng ñến khi giải ngân phải trải qua 

nhiều thủ tục, ñiều kiện giấy tờ phức tạp, tốn nhiều thời gian làm lỡ 

kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thực thi dự án của doanh nghiệp.  
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CHƯƠNG 3: 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG          

TÍN DỤNG DOANH NGHI ỆP TẠI CHI NHÁNH 

NHNO&PTNT TỈNH DAKLAK 

3.1 Các căn cứ ñề xuất giải pháp 

3.1.1 Chiến lược và mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh Daklak 

�  Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân ñạt 12 – 12,5% thời 

kỳ 2011- 2015 , trong ñó Công nghiệp – xây dựng tăng từ 19,5% - 

20%, nông – lâm nghiệp tăng 4,4% - 5%, thương mại – du lịch - dịch 

vụ tăng 16,3% - 17%.   

�  Về cơ cấu kinh tế: Cơ cấu của tỉnh sẽ chuyển dịch dần từ 

nông, lâm – công nghiệp – xây dựng – dịch vụ   sang dịch vụ – công 

nghiệp xây dựng – dịch vụ,với tỷ trọng của 3 khu vực trên trong 

GDP của tỉnh năm 2020 là 40-41%, 34- 35%, 25-26%. 

3.1.2 Định hướng và mục tiêu phát triển hệ thống Doanh nghiệp 

trên ñịa bàn tỉnh DakLak. 

�  Đẩy nhanh tốc ñộ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 

�  Tốc ñộ tăng trưởng doanh nghiệp bình quân 18% mỗi năm; 

�  Tỷ lệ các doanh nghiệp tham gia trực tiếp xuất khẩu ñạt 

khoảng 25% trong tổng số doanh nghiệp 

3.1.3 Chủ trương và ñịnh hướng phát triển tín dụng doanh nghiệp 

của NHNo&PTNT tỉnh DakLak 

- Tập trung ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các 

doanh nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và sử 

dụng nhiều lao ñộng nông thôn; các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiêp,… 

- Nâng tỷ trọng tín dụng doanh nghiệp trong tổng dư nợ lên 30- 

40%, tỷ trọng dư nợ trung, dài hạn chiếm 50- 60% tổng dư nợ tín 
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dụng doanh nghiệp của Chi nhánh. Dư nợ tín dụng doanh nghiệp 

tăng bình quân 14-16%/năm. 

- Cơ cấu tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 

từ 70-80% tổng dư nợ TDDN. 

- Mở rộng tín dụng phải ñi ñôi với nâng cao chất lượng tín 

dụng, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức dưới 3% tổng dư nợ TDDN 

3.2 Đẩy mạnh công tác ñánh giá và  tiếp cận ñối tượng khách 

hàng doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh DakLak 

 Quy trình xây dựng hệ thống xếp hạng khách hàng là doanh 

nghiệp gồm các bước sau: 

1/ Thu thập thông tin về khách hàng và phương án sản xuất 

kinh doanh.  

2/ Xác ñịnh ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp 

3/ Chấm ñiểm quy mô của doanh nghiệp 

4/ Chấm ñiểm các chỉ số tài chính của Doanh nghiệp 

5/ Chấm ñiểm các chỉ tiêu phi tài chính 

6/ Tổng hợp ñiểm và xếp hạng Doanh nghiệp 

7/ Trình phê duyệt và quyết ñịnh cấp tín dụng cho doanh 

nghiệp 

3.3 Một số giải pháp mở rộng TDDN 

3.3.1 Đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ tín dụng 

3.3.1.1 Đa dạng hóa loại hình cho vay và chiết khấu 

a. Cho vay. 

- Cho vay từng lần 

- Cho vay theo hạn mức tín dụng 

- Cho vay theo dự án ñầu tư 
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b. Chiết khấu. 

Trong hoạt ñộng kinh doanh, các doanh nghiệp có thể sở hữu 

các chứng từ có giá như trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty, 

….chưa ñến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp lại nhu cầu ñột 

xuất, doanh nghiệp có thể ñem những chứng từ này ñến ngân hàng 

chiết khấu. Đây là một hình thức cấp tín dụng gián tiếp, giúp doanh 

nghiệp thỏa mãn nhu cầu vốn lưu ñộng không thường xuyên, nhanh, 

dễ dàng góp phần ñẩy nhanh tốc ñộ luân chuyển vốn. 

3.3.1.2 Đẩy mạnh cho thuê tài chính 

Việc cấp tín dụng dưới hình thức cho thuê tài chính giúp 

những doanh nghiệp có nhu cầu ñổi mới máy móc thiết bị, áp dụng 

dụng công nghệ mới ñể ñẩy mạnh sản xuất nhưng không có tài sản 

thế chấp ñể vay vốn ngân hàng.  

Với loại hình này Ngân hàng ñã ña dạng hóa hoạt ñộng TDDN 

lại có những ưu ñiểm như: Đối với bên ñi thuê (doanh nghiệp) nhận 

tài sản( 100% vốn vay) mà không phải thế chấp hoặc chỉ cần ký quỹ 

một số tiền nhỏ tương ñương 5-10% giá trị tài sản. Đối với ngân 

hàng thì hình thức này hạn chế ñược rủi ro vì ñảm bảo vốn vay sử 

dụng ñúng mục ñích, an toàn và hiệu quả. 

3.3.1.3 Tăng cường cho vay tín chấp 

Để tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân 

hàng ñể ñầu tư vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñối với những 

doanh nghiệp có dự án kinh doanh khả thi nhưng không ñủ ñiều kiện 

về tài sản ñảm bảo thế chấp cho chi nhánh. Để ñược vay tín chấp tại 

Chi nhánh các Doanh nghiệp phải thỏa mãn yêu cầu sau: 

  + Là khách hàng truyền thống của NHNo, ñã quan hệ lâu năm, 

vay  nợ trả sòng phẳng uy tín; 
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 + Tình hình tài chính mạnh, tình hình kinh doanh ổn ñịnh, làm 

ăn liên tục có lãi 2 năm gần ñây. 

 + Năng lực cao trong quản trị, triển vọng phát triển lâu dài 

 + Rất vững vàng trước những biến ñổi của môi trường kinh 

doanh 

 +  Có dự án, phương án sản xuất khả thi. 

3.3.1.4 Ưu tiên cho vay trung – dài hạn 

 Trong thời gian qua, hoạt ñộng tài trợ của tín dụng Ngân hàng 

chủ yếu tập trung vào ñầu tư cho vay ngắn hạn ñể bổ sung nguồn vốn 

lưu ñộng. Mở rộng cho vay trung hạn ñối với các dự án ñầu tư mới, 

thiết bị công nghệ nhằm tăng cường năng lực sản xuât cho các doanh 

nghiệp là cần thiết.  

 Để mở rộng cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Chi nhánh 

cần có cơ chế lãi suất linh hoạt, ưu tiên trong cân ñối nguồn vốn, 

giảm vốn tự có trong các dự án tìm kiếm những dự án ñầu tư trọng 

ñiểm của tỉnh. 

3.3.2 Gia tăng số lượng và ñiều chỉnh cơ cấu khách hàng 

3.3.2.1 Theo mối quan hệ với ngân hàng. 

 a/ Đối với khách hàng ñã quan hệ vay vốn tại chi nhánh. 

 Đối với những doanh nghiệp ñã quan hệ vay vốn tại chi nhánh 

cần phải ñơn giản hóa thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt 

vốn vay, có những chính sách ưu ñãi về lãi suất… 

 b/ Đối với khách hàng ñang sử dụng dịch vụ thanh toán tại 

chi nhánh nhưng chưa có nhu cầu vay vốn hoặc ñang vay các 

TCTD khác trên ñịa bàn. 

 Nâng cao sự hiểu biết của khách hàng về hoạt ñộng tín dụng 

doanh nghiệp của chi nhánh thông việc phát hành các tờ rơi, ấn 

phẩm. Đặc biệt là các tờ rơi nói về các thủ tục cần thiết ñể xin vay 
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với các doanh nghiệp. Các tờ rơi này ñược phát cho các doanh 

nghiệp ñang giao dịch thanh toán tại chi nhánh. 

 c/ Đối với khách hàng chưa giao dịch với chi nhánh. 

 Tăng cường hoạt ñộng Marketing về Chi nhánh thông qua 

phương tiện truyền thông ñể tuyên truyền các thông tin về hoạt ñộng 

của chi nhánh và các sản phẩm dịch vụ. 

Trực tiếp tiếp cận khách hàng hoạt ñộng này ñược thực hiện thường 

xuyên, mọi lục mọi nơi. 

3.3.2.2 Theo loại hình doanh nghiệp 

Ưu tiên mở rộng thị trường tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ  

ñặc biệt cần ưu tiên ñối tượng khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân, 

Công ty cổ phần, công ty TNHH là những doanh nghiệp mới thành 

lập, những doanh nghiệp ñã có uy tín trên thị trường, doanh nghiệp 

hoạt ñộng trong lĩnh vực kinh doanh chế biến nông sản, kinh doanh 

cung ứng các dịch vụ nông nghiệp, xây dựng. 

Duy trì và củng cố mối quan hệ với các doanh nghiệp nhà 

nước. 

3.3.3 Mở rộng tín dụng  theo lĩnh vực và ñịa bàn hoạt ñộng. 

3.3.3.1 Mở rộng theo lĩnh vực kinh doanh 

Ưu tiên mở rộng tín dụng ñối với lĩnh vực nông, lâm ngư 

nghiệp. 

Khai thác ñẩy mạnh tín dụng trong lĩnh vực du lịch, xuất khẩu, 

công nghiệp chế biến,.... 
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3.3.3.2 Mở rộng theo ñịa bàn kinh doanh 

Với hệ thống rộng khắp nhưng tỷ trọng dự nợ tín dụng doanh 

nghiệp theo ñịa bàn ở huyện – thị chỉ chiếm khoảng 20%. Trong khi 

ñó với ña phần dân số tập trung ở nông thôn, ñịa bàn các huyện, thị 

rộng lớn, các doanh nghiệp chế biến, thu mua nông sản,… chủ yếu 

tập trung ở các huyện, thị như thị xã KrôngBuk, huyện CưMgar. Do 

ñó cần ñẩy mạnh tín dụng xuống các huyện thị ñể khai thác hết tiềm 

năng trên ñịa bàn. 

3.4 Một số giải pháp hỗ tr ợ mở rộng TDDN. 

3.4.1 Hoàn thiện chính sách khách hàng. 

 Chăm sóc khách hàng có vai trò quan trọng trong chiến lược 

khách hàng của Ngân hàng thương mại, chính sách chăm sóc khách 

hàng hợp lý sẽ lôi cuốn nhiều khách hàng ñến với ngân hàng và giữ 

chân ñược khách hàng cũ sẵn có, góp phần nâng cao uy tín, vị thế 

của Ngân hàng, tạo nên sự khác biệt về sản phẩm của một Ngân 

hàng. Khách hàng luôn mong muốn nhu cầu của mình ñược ñáp ứng 

ñầy ñủ và nhanh chóng nhất và cần ñược các cán bộ ngân hàng tư 

vấn trong kinh doanh cũng như xử lý các vướng mắc trong thủ tục, 

hồ sơ, có như vậy Ngân hàng ngày càng phát triển thềm nhiều khách 

hàng. 

3.4.2 Tăng cường hoạt ñộng Marketing ñối với khách hàng doanh 

nghiệp. 

- Xây dựng và triển khai hoạt ñộng Marketing trong ñó trọng 

tâm là chính sách khách hàng nhằm thu hút và lựa chọn những khách 

hàng kinh doanh có hiệu quả, uy tín trên thị trường ñể ñầu tư mở 

rộng hoạt ñộng tín dụng. 
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- Ngân hàng cần tăng cường quảng bá, tiếp thị về các sản phẩm 

ngân hàng nói chung và sản phẩm tín dụng nói riêng ñến tận các 

doanh nghiệp. 

3.4.3 Nâng cao nhận thức và trình ñộ chuyên môn nhân viên phục 

vụ khách hàng. 
-       Tổ chức thi tuyển một cách công bằng, nghiêm túc, khách quan, tuyển 

chọn những người có năng lực, tâm huyết với nghề, ưu tiên người có năng 

lực. 

-      Nâng cao trình ñộ chuyên môn của cán bộ ngân hàng, ñặc biệt là 

ñội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng bằng cách thường xuyên tổ 

chức ñào tạo, ñào tạo lại và nâng cao theo hướng chuyên sâu. Khuyến 

khích cán bộ ñi nghiên cứu, nâng cao trình ñộ học tập ở trong và ngoài 

nước. 

- Cán bộ nhân viên không chỉ ñược ñào tạo về nghiệp vụ mà cần 

phải ñược ñào tạo về phẩm chất ñạo ñức.  

- Tổ chức các cuộc thi về nghiệp vụ tín dụng ñịnh kỳ. 
  -     Bố trí sắp xếp sử dụng ñội ngũ cán bộ tín dụng phải phù hợp với vị trí 

yêu cầu của từng công việc. Phân rõ trách nhiệm pháp lý của từng vị tri 

công tác ñảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm. 

- Đối với ñội ngũ lãnh ñạo phải thường xuyên nâng cao trình ñộ 

quản lý, khả năng phân tích và ñánh giá các hiện tượng kinh tế 

một cách sắc bén, từ ñó ñể có ñược những quyết ñịnh ñúng ñắn 

trong kinh doanh. 

3.4.4 Một số kiến nghị. 

3.4.4.1. Đối với UBND tỉnh DakLak, NHNN. 

3.4.4.2 Đối với NHNO&PTNT Việt Nam 

3.4.4.3 Đối với các Doanh nghiệp 
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KẾT LU ẬN 

Doanh nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng nền kinh tế thị 

trường hiện nay ñặc biệt khi Việt Nam ñã gia nhập WTO và hội nhập 

ngày càng sâu rộng vào nên kinh tế quốc tế. Vì thế việc mở rộng tín 

dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp là chiến lược của các ngân 

hàng thương mại nói chung và của Ngân hàng nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn nói riêng. Thấy ñược ñiều này AGRIBANK 

ĐAKLAK ñã có nhiều chủ trương mở rộng tín dụng doanh nghiệp. 

Tuy nhiên trong thực tế còn có nhiều hạn chế, bất cập. Vì thế việc 

tìm ra các giải pháp ñể mở rộng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng 

nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ĐakLak là một vấn ñề vô 

cùng cần thiết. Với mong muốn ñưa ra một số giải pháp ñể giải quyết 

vấn ñề trên luận văn ñã hoàn thành nội dung cơ bản sau: 

1.  Khái quát lý luận chung về tín dụng doanh nghiệp và mở 

rộng tín dụng doanh nghiệp trong NHTM 

2.  Trình bày phân tích thực trạng kinh doanh và mở rộng tín 

dụng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp tỉnh DakLak trong 

mấy năm gần ñây, từ ñó nêu ra những kết quả ñạt ñược, những hạn 

chế, nguyên nhân của những hạn chế. 

3.  Mạnh dạn ñề ra những giải pháp nhằm mở rộng TDDN tại 

Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh DakLak, ñồng 

thời ñưa ra một số kiến nghị ñối với UBND tỉnh ĐăkLăk, NHNN, 

NHNo&PTNT Việt Nam, Doanh nghiệp nhằm tạo ñiều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp khi tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng hơn 

nữa. 
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Tuy nhiên việc mở rộng tín dụng doanh nghiệp ñòi hỏi phải có 

hệ thống các giải pháp và các ñiều kiện thực hiện. Do ñó trong luận 

văn này em chỉ mong muốn ñóng góp nhỏ trong tổng thể giải pháp 

mở rộng tín dụng doanh nghiệp. Để giải pháp ñược thực thi hiệu quả 

cần có sự nỗ lực từ bản thân  của các doanh nghiệp, có sự quan tâm 

của các sở ban nghành, ngân hàng. 

 

 


