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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 
Trong quá trình hội nhập quốc tế ñặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập 

WTO thì nhà nước phải mở cửa thị truờng tài chính tiền tệ ñể các tổ chức 
tài chính vào hoạt ñộng tại Việt Nam 

Trên ñịa bàn tỉnh Đak Lak có rất nhiều ngân hàng thương mại và các 
tổ chức tài chính hoạt ñộng 

Từ hai yếu tố trên ñã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt ñối với ngân hàng 
nông nghiệp và phát triển nông thôn trong hoạt ñộng kinh doanh của 
mình. 

Để chống lại sự cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững bên 
cạnh thực hiện chiến lược chung của Agribank Việt Nam thì Agribank 
Đak Lak phải có chiến lựoc riêng phù hợp với ñịa bàn hoạt ñộng. Nhận 
thức ñược tầm quan trọng của hoạt ñộng xây dựng chiến lược kinh doanh 
ñối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak, tác giả 
ñã lựa chọn ñề tài: “Ho ạch ñịnh chiến lược kinh doanh tại Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak” làm ñề tài luận văn Thạc 
sỹ của mình. 
2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

2.1 Mục tiêu của ñề tài:  
Vận dụng những lý luận cơ bản ñể hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh 

ñến năm 2015 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Đaklak, bước ñầu dự kiến phân bổ nguồn lực và ñề ra các giải pháp thực 
thi trên thực tiễn. 

2.2 Đối tượng nghiên cứu:  
Luận văn ñi sâu phân tích các cơ sở ñể hoạch ñịnh chiến lược kinh 

doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đaklak, trong 
ñó tập trung vào ñánh giá môi trường kinh doanh thực tiễn. 

2.3 Phạm vi nghiên cứu:  
Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt ñộng thực tiễn của Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đaklak trong những năm gần ñây 
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trong tương quan so sánh với hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại 
khác trên cũng ñịa bàn. 
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

- Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa duy 
vật biện chứng kết hợp logic và lịch sử. Phương pháp phân tích tổng hợp, 
các phương pháp khoa học thống kê  

- Luận văn dựa trên nguyên lý chung về hoạch ñịnh chiến lược kinh 
doanh kết hợp phân tích và tổng hợp các nghiên cứu  kinh tế thực tế 
4. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: 

- Hệ thống hoá các lý luận cơ bản về hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh 
- Đánh giá môi trường kinh doanh ñể tìm ra cơ hội, thách thức cũng 

như phân tích các mặt mạnh yếu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Daklak 

- Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Daklak 
5. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN:  

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn 
ñược cấu trúc thành 3 chương. 

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch ñịnh chiến lược cấp ñơn vị kinh 
doanh 

Chương 2: Thực trạng chiến lược kinh doanh tại Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak 

Chương 3: Hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh của Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak ñến năm 2015.   

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 

CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 
1.1. KHÁI NI ỆM CHI ẾN LƯỢC VÀ CHI ẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ 
KINH DOANH  
1.1.1. Khái niệm về chiến lược 

Khái niệm “chiến lược” ñã ñược du nhập vào ñời sống kinh tế và ñã 
ñược sử dụng phổ biến ở cả phạm vi vĩ mô cũng như vi mô. Có khá 
nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm này: 
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Trong phạm vi kinh doanh, chúng ta có thể coi Chiến lược kinh 
doanh là các ñịnh hướng kinh doanh nhằm ñạt mục tiêu ñã ñề ra của 
doanh nghiệp.  
1.1.2. Khái niệm chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh 

Chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh phản ánh niềm tin của doanh 
nghiệp về ñịa ñiểm và cách thức mà nó có thể giành ñược lợi thế cạnh 
tranh so với các ñối thủ cạnh tranh của mình. Điều cốt yếu của chiến lược 
kinh doanh là "lựa chọn thực hiện các hành ñộng một cách tạo sự khác 
biệt hay là thực hiện các hoạt ñộng khác hơn so với ñối thủ”  
1.2. CÁC DẠNG CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH . 
1.2.1. Chiến lược dẫn ñạo chi phí: 

Chiến lược dẫn ñạo chi phí là tổng thể các hành ñộng nhằm cung cấp 
các sản phẩm hay dịch vụ có các ñặc tính ñược khách hàng chấp nhận với 
chi phí thấp nhất trong mối quan hệ với tất cả các ñối thủ cạnh tranh. 

* Các lựa chọn chiến lược: 
Người dẫn ñạo chi phí chọn mức ñộ tạo sự khác biệt sản phẩm thấp.  

Người dẫn ñạo chi phí cũng thường ít ñể ý ñến các phân ñoạn thị trường 
khác nhau và ñịnh vị sản phẩm của mình ñể lôi cuốn các khách hàng bình 
thường.  

* Các ưu ñiểm của chiến lược dẫn ñạo chi phí 
- Đối với các ñối thủ cạnh tranh trong ngành  
- Đối với năng lực thương lượng của nhà cung cấp 
- Đối với năng lực thương lượng của khách hàng   
- Với sự thay thế sản phẩm 
* Các hạn chế của chiến lược dẫn ñạo chi phí 
Đối thủ cạnh tranh ñang tìm cách cung ứng sản phẩm với mức chi 

phí thấp hơn và tấn công người dẫn ñạo chi phí ở chính cuộc chơi của 
mình.  

Khả năng những ñối thủ cạnh tranh bắt chước một cách dễ dàng các 
phương pháp của người dẫn ñạo chi phí  

Chiến lược dẫn ñạo chi phí cũng tiềm ẩn một rủi ro là khi người dẫn 
ñạo chi phí chuyên tâm vào giảm chi phí sản xuất, họ có thể mất ñi sự 
nhìn nhận về những thay ñổi sở thích của khách hàng.  
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1.2.2. Chiến lược tạo sự khác biệt 
Mục tiêu của chiến lược chung tạo sự  khác biệt là ñể ñạt ñược lợi thế 

cạnh tranh của công ty bằng cách tạo ra các sản phẩm (hàng hoá hay dịch 
vụ) mà ñược khách hàng nhận thấy là ñộc ñáo về một vài ñặc tính quan 
trọng. 

* Các lựa chọn chiến lược 
Sự khác biệt hóa cao về sản phẩm là lựa chọn ñể giảnh lợi thế cạnh 

tranh của chiến lược này. Sự khác biệt ñó có thể ñạt ñược bằng ba cách: 
chất lượng, sự cải tiến và ñáp ứng khách hàng.  

* Các ưu ñiểm của chiến lược tạo sự khác biệt 
Sự khác biệt bảo ñảm cho doanh nghiệp chống lại các ñối thủ cạnh 

tranh..  
* Các hạn chế bất lợi của chiến lược tạo sự khác biệt 
Bất lợi của chiến lược tạo khác biệt là nếu các ñối thủ có thể bắt 

chước dễ dàng sản phẩm hay những gì mà người tạo khác biệt làm thì họ 
khó có thể duy trì mức giá tăng thêm.  
1.2.3. Chiến lược tập trung vào các khe hở của thị trường 

Chiến lược này hướng trực tiếp vào phục vụ nhu cầu của nhóm hay 
phân ñoạn khách hàng hạn chế. 

* Các lựa chọn chiến lược 
Đối với các nhóm khách hàng, một doanh nghiệp tập trung chọn một 

khe hở cụ thể ñể cạnh tranh  
* Các ưu ñiểm của chiến lược tập trung vào các khe hở của thị 

trường 
Lợi thế của một doanh nghiệp tập trung xuất phát từ các nguồn gây 

ra sự khác biệt của nó  hiệu quả, chất lượng, sự cải tiến và ñáp ứng khách 
hàng.  

* Các hạn chế bất lợi của chiến lược tập trung vào các khe hở của 
thị trường 

Người tập trung thường có chi phí cao hơn người dẫn ñạo chi phí bởi 
phân ñoạn thị trường hẹp, Đối với nhà cung cấp có sức mạnh, doanh 
nghiệp tập trung thường ở vào thế bất lợi. 
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Các khe hở thị trường của người tập trung cũng có thể ñột ngột biến 
mất do sự thay ñổi công nghệ hay sự thay ñổi sở thích của khách hàng.  
1.3. CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 
CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 
1.3.1. Nhu cầu khách hàng và sự khác biệt hóa sản phẩm 

Nhu cầu khách hàng là những mong muốn, sự cần thiết hay khao 
khát mà có thể sẽ ñược thoả mãn bằng các ñặc tính của sản phẩm hay 
dịch vụ.  
1.3.2. Nhóm khách hàng và phân ñoạn thị trường 

Quyết ñịnh rất căn bản ở mọi doanh nghiệp liên quan ñến chiến lược 
cấp ñơn vị kinh doanh, ñó là quyết ñịnh về thị trường mục tiêu ñể hướng 
sự phục vụ của mình vào ñó.  
1.3.3. Khả năng khác biệt hóa 

Vấn ñề thứ ba trong chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh là quyết ñịnh 
theo ñuổi các khả năng tạo sự khác biệt ñể thoả mãn nhu cầu các khách 
hàng và các nhóm khách hàng.  
1.4 TIẾN TRÌNH HO ẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ 
KINH DOANH 

Thông thường tiến trình hoạch ñịnh chiến lược cấp ñơn vị kinh 
doanh ñược thực hiện theo các bước cơ bản sau: 

- Xác ñịnh sứ mệnh và mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp. 
- Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài (Môi trường bên 

ngoài). 
- Phân tích môi trường kinh doanh bên trong (Môi trường bên 

trong). 
- Lựa chọn các chiến lược. 
- Thực thi các chiến lược. 

1.4.1. Xác ñịnh sứ mệnh và mục tiêu chủ yếu 
Sứ mệnh ñược hiểu là lý do tồn tại, ý nghĩa của sự tồn tại và các hoạt 

ñộng của tổ chức.  
Mục tiêu tức là trạng thái tương lai mà công ty cố gắng thực hiện hay 

là kết quả cuối cùng của các hành ñộng ñược hoạch ñịnh. 
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1.4.2 Phân tích môi trường bên ngoài  
Mục tiêu của phân tích bên ngoài là nhận thức các cơ hội và nguy cơ 

từ môi trường kinh doanh bên ngoài của doanh nghiệp. 
Các kỹ thuật cơ bản ñể phân tích môi trường bên ngoài bao gồm: Rà 

soát (Scanning), Theo dõi (Monitoring), Dự ñoán (Forecasting) và Đánh 
giá (Assessing) 

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về các môi trường cần quan tâm. 
Nhưng quan ñiểm phổ biến cho rằng có hai loại môi trường bên ngoài có 
mối quan hệ qua lại lẫn nhau mà nhà hoạch ñịnh chiếm lược bắt buộc 
phải quan tâm một cách toàn diện, bao gồm môi trường vĩ mô và môi 
trường ngành. 
1.4.3. Phân tích môi trường bên trong  

Việc phân tích môi trường bên trong nhằm tìm ra các ñiểm mạnh, 
ñiểm yếu hiện tại của doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh mà doanh 
nghiệp ñang theo ñuổi. 
1.4.4. Lựa chọn các chiến lược  

Lựa chọn các chiến lược phù hợp trên cơ sở tìm kiếm các nguồn lực, 
khả năng, các năng lực cốt lõi và phát triển nó ñể hoá giải các nguy cơ, 
tận dụng các cơ hội từ môi trường bên ngoài. 

Xác ñịnh ra các phương án chiến lược ứng với các ñiểm mạnh, ñiểm 
yếu, cơ hội và ñe dọa ñã xác ñịnh của doanh nghiệp.  

Sau khi xây dựng xong chiến lược doanh nghiệp sẽ ñánh giá lựa 
nhằm chọn ra phương án tối ưu. Thường là sử dụng phương pháp truyền 
thống cho ñiểm 
1.4.5. Thực thi các chiến lược. 

Khi doanh nghiệp ñã lựa chọn chiến lược ñể ñạt mục ñích của nó, 
chiến lược ñó cần phải ñưa vào thực thi với các giải pháp cụ thể trong 
từng lĩnh vực, từng bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp, trong ñó tập 
trung vào các mảng cơ bản: 

- Thiết kế cấu trúc tổ chức. 
- Thiết kế hệ thống kiểm soát. 
- Tạo sự phù hợp giữa chiến lược, cấu trúc tổ chức và hệ thống kiểm 

soát 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH T ẠI NGÂN HÀNG 

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN DAKLAK 

2.1. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ 
PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN DAKLAK ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC 
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 
2.1.1. Về cơ chế hoạt ñộng: 

- Thuận lợi:  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak 
ñược Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giao 
một số chỉ tiêu chủ yếu  

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thực hiện 
cơ chế ñiều phối vốn nội bộ 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đak Lak ñược tự chủ 
trong việc tuyển dụng lao ñộng, ñược Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ các phần mềm ứng dụng tin học 

- Khó khăn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 
Nam khống chế mức dư nợ tối ña ñối với khách hàng 

Không có quy chế ñiều phối vốn giữa các ngân hàng trên tại tỉnh Đak Lak                     
2.1.2. Đặc ñiểm các nguồn  lực 

- Về nguồn vốn, dư nợ: Tổng nguồn vốn chiếm 44%  và dư nợ 
chiếm 38% so với tất cả các tổ chức tín dụng trên ñịa bàn. 

- Về cơ sở hạ tầng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Daklak có một trụ sở chính và 66 chi nhánh trực thuộc.  

- Về mạng lưới phân phối:  Mạng lưới phân phối ñược trải ñều trên 
toàn tỉnh, 66 chi nhánh trực tiếp phân phối ngoài ra Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak có 22 máy ATM và 60 ñiểm giao 
dịch chấp nhận thẻ (POS). 
2.2.  THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 
TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG 
THÔN ĐAK LAK  
2.2.1. Sứ mệnh mục tiêu 

- Giữ vững vị trí ngân hàng hàng ñầu Daklak. 
- Tăng trưởng nguồn vốn huy ñộng hàng năm từ 20% ñến 25%. 
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- Tăng trưởng dư nợ hàng năm từ 18% ñến 20%. 
2.2.2. Môi trường bên ngoài 
2.2.2.1. Môi trường vĩ mô: 

*  Môi tr ường chính trị pháp luật:  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak chịu tác 

ñộng mạnh mẽ từ chính sách của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước.  
Có thể thấy hàng loạt các chính sách hỗ trợ cụ thể cho kinh tế nông 

nghiệp Nhà nước ban hành như: 
- Chính sách cho vay không có tài sản ñảm bảo với hộ nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. 
- Chính sách hỗ trợ lãi suất ñối với kinh tế hộ và kinh tế trang trại. 
- Chính sách khoanh nợ, xóa nợ ñối với các hộ kinh tế nông nghiệp 

gặp thiên tai, ñịch họa. 
Tuy vậy, cũng có những chính sách của Nhà nước như chính sách 

khống chế trần lãi suất huy ñộng và trần lãi suất cho vay  trên góc ñộ nào 
ñó lại gây ra những khó khăn nhất ñịnh ñối với ngành ngân hàng. 

* Môi trường kinh tế:  
Nhìn chung, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm của tỉnh Daklak luôn 

ñạt mức cao so với tỷ lệ bình quân của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam, 
ñây là một thuận lợi to lớn cho sự phát triển của ngành ngân hàng trên 
ñịa bàn tỉnh. 

Mức lãi suất: 
Trong hai năm 2008 và 2009 lãi suất biến ñộng thất thường 
Tỷ giá hối ñoái: 
Giá mua bán ngoại tệ và biên ñộ về tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước 

công bố thường thấp hơn thị trường tự do dẫn ñến khó huy ñộng và mua 
ngoại tệ 

Tỷ lệ lạm phát 
Khi tỷ lệ lạm phát tăng, các ngân hàng luôn gặp khó khăn trong huy 

ñộng vốn  
      Môi trường công nghệ: 

Đơn cứ như hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (hệ thống 
IPCAS) áp dụng cho toàn bộ các cơ sở của ngân hàng nông nghiệp và 
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phát triển nông thôn Đak Lak. Việc triển khai xong hệ thống này giúp 
cho ngân hàng có ñược lợi thế cạnh tranh mạnh. 

* Môi trường văn hoá xã hội: 
Trên ñịa bàn tỉnh Daklak có nhiều ñối tượng khách hàng ñể phục vụ 

tốt hoạt ñộng kinh doanh trong chiến lược của mình, Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak ñã nghiên cứu các phân ñoạn thị 
trường khác nhau một cách bài bản ñể chọn ñược các phân ñoạn thị 
trường cần ưu tiên cũng như chọn ñược cách thức phục vụ khách hàng tốt 
nhất. 
2.2.2.2. Phân tích môi trường nghành: 

* Năng lực thương lượng với khách hàng ñi vay: 
Năng lực thương lượng với khách hàng ñi vay của các ngân hàng 

hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Daklak chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi các ñặc 
ñiểm thị trường sau: 

- Là tỉnh có nền kinh tế cơ bản dựa trên nông, lâm nghiệp là lĩnh vực 
ñược Nhà nước thường xuyên quan tâm, ưu ñãi 

- Với ña số khách hàng ñi vay trên ñịa bàn là thuộc về các hộ kinh tế 
nông nghiệp 

- Các khách hàng lớn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng lượng khách hàng  
* Năng lực thương lượng ñối với khách hàng cho vay: 
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đak Lak thường 

chiếm ưu thế trong năng lực thương lượng ñối với khách hàng cho vay so 
với hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần bởi hệ thống lớn, phủ rộng 
trên khắp ñịa bàn. 

* Đối thủ cạnh tranh: 
Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng: Thị trường ngân hàng liên tục xuất 

hiện các ñối thủ cạnh tranh tiềm tàng trong các lĩnh vực hẹp của dịch vụ 
ngân hàng như hệ thống tiết kiệm bưu ñiện, các công ty bảo hiểm, các 
công ty tài chính của các doanh nghiệp lớn , …. 

Bên cạnh ñó có sự cạnh tranh của ngân hàng nước ngoài 
Đối thủ cạnh tranh nghành: Trong bối cảnh ngành ngân hàng là 

một trong những ngành kinh tế phát triển mạnh trong thời gian những 
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năm gần ñây, tại ñịa bàn tỉnh Daklak có sự hiện diện của ñầy  ñủ của các 
nhóm ngân hàng thương mại  

* Các sản phẩm thay thế: 
Trong nhóm dịch vụ tài chính ngân hàng, có thể thấy tùy từng thị 

trường và thời ñiểm, luôn có các dịch vụ tài chính mới ñược các ñịnh chế 
tài chính khác nhau tung ra nhằm thay thế các dịch vụ truyền thống của 
ngân hàng. 

* Hi ệu quả: 
Tổng nguồn vốn huy ñộng chiếm 44%, tổng dư nợ chiếm 38% trong 

hệ thống ngân hàng trên ñịa bàn tỉnh Đak Lak  
Chỉ tiêu lợi nhuận ñạt và vượt kế hoạch của ngân hàng cấp trên giao, 

bảo ñảm ñủ lương thưởng cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện tốt chế 
ñộ phúc lợi cho cán bộ công nhân viên. 

* Đánh giá cơ hội thách thức: 
- Cơ hội:  Daklak ñược coi là một tỉnh thủ phủ của vùng Tây nguyên, 

ñược  nhà nước quan tâm ñầu tư phát triển.  
- Thách thức: Sau khi gia nhập WTO Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Daklak phải chịu sự thách thức rất lớn từ ngân hàng 
nước ngoài và chịu sự cạnh tranh rất gay gắt của các ngân hàng trong 
nước 
2.2.3. Phân tích môi trường bên trong của Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Daklak 

* Các nguồn lực của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Daklak: 

-  Năng lực về nhân sự: Tổng số cán bộ công nhân viên của Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak tính ñến 31/12/2009 là 
606 người, trong ñó trình ñộ từ ñại học trở lên chiếm 69,55%. 

-  Năng lực về mạng lưới:   Hiện tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Daklak có một Hội sở chính và 66 Chi nhánh và Phòng 
giao dịch trực thuộc. Mạng lưới các Chi nhánh và Phòng giao dịch trực 
thuộc này có thể nói là ñộc nhất vô nhị trên ñịa bàn tỉnh Daklak.  
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- Nguồn lực về công nghệ thông tin: Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Daklak ñã xây dựng ñược một hệ thống công nghệ 
thông tin hiện ñại và tiên tiến bậc nhất trên ñịa bàn.  

- Nguồn lực về Maketing, bán hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn Daklak có mạng lưới bán hàng rộng khắp trong toàn 
tỉnh Daklak.  

- Nguồn lực tài chính: 
Tổng nguồn huy ñộng vốn chiếm 44% so với toàn hệ thống ngân 

hàng trên ñịa bàn tỉnh Daklak. 
Tổng dư nợ cho vay chiếm 38% so với toàn hệ thống ngân hàng trên 

ñịa bàn tỉnh Daklak.  
Kinh doanh hiệu quả, lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước   
Nợ xấu nhỏ hơn mức cho phép. 
- Nguồn lực nghiên cứu phát tri ển:  Nghiên cứu và phát triển là 

một hoạt ñộng ñược ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đak 
Lak luôn luôn coi trọng. Chỉ tính riêng trong năm 2009, ñã có gần 15 
sáng kiến cải tiến, nâng cao nghiệp vụ ngân hàng ñã ra ñời và ñược ñưa 
vào áp dụng từ chính chất xám của ñội ngũ cán bộ của Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak. 
2.2.4. Lựa chọn chiến lược của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Daklak 

Hiện tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak 
ñang lựa chọn và áp dụng chiến lược dẫn ñạo chi phí. Việc lựa chọn và 
áp dụng chiến lược này ñược coi là phù hợp với môi trường kinh doanh, 
phù hợp với nguồn lực của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Daklak. 

Đối với môi trường kinh doanh: 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak ñầu tư chủ 

yếu cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn  
Đối với các nguồn lực: 
- Mạng lưới: Với 66 Chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc hiện 

có thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak ñược xem 
là Ngân hàng có khoảng cách gần khách hàng nhất.  
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- Thị phần hoạt ñộng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Daklak là ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất, có thể nói là chi phối 
trong toàn ñịa bàn tỉnh Daklak  

- Nguồn lực tài chính: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Daklak luôn duy trì hoạt ñộng kinh doanh có lãi, duy trì số dư tiền 
gửi trong Ngân hàng Nhà nước một cách hợp lý ñảm bảo tính thanh 
khoản cao. 

- Nguồn nhân lực: Với 69% Cán bộ có trình ñộ Đại học và trên Đại 
học, lực lượng cán bộ tín dụng am hiểu có kinh nghiệm phục vụ trong 
lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.  

- Các nguồn danh tiếng: Một thực tế cho thấy rằng hình ảnh, 
thương hiệu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 
Nam nói chung và của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Daklak nói riêng ñã in ñược trong tâm trí khách hàng, ñặc biệt là ñối với 
hàng triệu hộ nông dân Việt Nam  
2.2.5. Thực thi chiến lược:  

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đak Lak ñang thực 
hiện thành công chiến lược dẫn ñạo chi phí. Để thực hiện thành công 
chiến lược Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak ñã tổ 
chức thực hiện các biện pháp cụ thể như sau: 

- Thiết kế cấu trúc chiến lược:  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak có hệ thống 

tổ chức bao gồm Ban giám ñốc, các Phòng chức năng, các chi nhánh và 
Phòng giao dịch trực thuộc trực tiếp kinh doanh.  

- Thiết kế hệ thống kiểm tra kiểm soát: Ngân hàng nông nghiệp và 
phát triển nông thôn Đak Lak có phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ thường 
xuyên kiểm tra hoạt ñộng của chi nhánh, ngoài ra các phòng chuyên ñề 
có trách nhiệm kiểm soát các mảng công việc ñược phân giao như phòng 
kế toán chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra công tác kế 
toán của toàn chi nhánh.  

Những hạn chế của mô hình tổ chức 
- Bố trí công việc ban giám ñốc. Căn cứ quy chế - tổ chức hoạt ñộng 

chi nhánh trong hệ thống NHNo, chức năng - nhiệm vụ của giám ñốc và 
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các phó giám ñốc chỉ quy ñịnh chung chung (giúp việc cho giám ñốc), 
nhưng không quy ñịnh rõ vị trí, nhiệm vụ của các phó giám ñốc. Với 
cách bố trí như vậy, mổi chi nhánh phân công nhiệm vụ các bộ phận mỗi 
kiểu, từ khâu quy hoạch ñến ñào tạo cán bộ không theo tiêu chuẩn nào. 

- Các phòng ban nghiệp vụ chi nhánh. Các phòng chuyên môn tại 
các chi nhánh tổ chức theo nghiệp vụ ngân hàng truyền thống. Mỗi bộ 
phận là những mảng nghiệp vụ tách rời không theo loại hình khách hàng 
và sản phẩm. Một vấn ñề cần quan tâm là từ mô hình quản lý, số lượng 
lao ñộng gián tiếp trong Agribank Đak Lak hiện tại chiếm xấp xỉ 40% 
làm cho giá thành giao dịch cao. 

- Các giải pháp ñã thực hiện: 
+ Giảm, miễn phí chuyển tiền cho các khách hàng lớn có tài khoản 

chính tại Hội sở (Mức phí thấp hơn các Ngân hàng khác). 
+ Hạ lãi suất cho vay thấp hơn các Ngân hàng khác trên ñịa bàn ñối 

với các Doanh nghiệp vay thu mua xuất khẩu cà phê. 
+ Khống chế mức lãi suất cho vay ñối với hộ sản xuất (dẫn ñạo chi 

phí cho vay). 
+ Chủ trì các cuộc họp ñể thống nhất với các Ngân hàng thương mại 

khác về lãi suất tiền gửi. 
 

CHƯƠNG 3 
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH C ỦA 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN 
DAKLAK ĐẾN NĂM 2015 

 
3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH 
DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRI ỂN 
NÔNG THÔN DAKLAK 
3.1.1 Sự thay ñổi của môi trường kinh doanh: 

Môi trường kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn thay 
ñổi. Chúng ta cũng ñã thấy rằng chỉ trong hai năm 2008, 2009 các chính 
sách vĩ mô của Nhà nước thay ñổi liên tục,  
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Ngoài ra, các ñối thủ cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Daklak luôn tìm cách lấn chiếm thị trường. 
3.1.2. Sứ mệnh mục tiêu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Đak Lak 

Sứ mệnh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 
“Ngân hàng của mọi người, mọi nhà”. 

Sự thay ñổi của môi trường kinh doanh dẫn ñến sự thay ñổi về mục 
tiêu cụ thể trong ngắn hạn còn mục tiêu cơ bản không thay ñổi. 

Mục tiêu cụ thể ñược thay ñổi như: 
- Huy ñộng vốn tăng từ 20-25%/năm xuống còn 18-20%/năm. 
- Tăng trưởng dư nợ 18-20%/năm xuống còn 15-18%/năm. 

3.1.3. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
tri ển nông thôn Việt Nam: 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với sứ 
mệnh “Mang phồn thịnh ñến với khách hàng” từ khi thành lập 
(26/3/1988) ñến nay luôn khẳng ñịnh vai trò là Ngân hàng thương mại 
lớn nhất, giữ vai trò chủ ñạo, trụ cột ñối với nền kinh tế ñất nước, ñặc 
biệt ñối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện sứ mệnh quan 
trọng dẫn dắt thị trường. 
3.2 HOẠCH DỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH C ỦA            
NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN 
ĐAK LAK: 
3.2.1. Xác ñịnh sứ mệnh, mục tiêu của Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát tri ển nông thôn Daklak: 

Sứ mệnh: 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak xác ñịnh sứ 

mệnh riêng là: “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak 
là Ngân hàng của mọi người, mọi nhà”. 

Mục tiêu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Daklak:  

- Mục tiêu chung: 
Phấn ñấu giữ vững là ñơn vị số một trong hệ thống ngân hàng,quỹ tín 

dụng. 
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Xây dựng thành một ngân hàng thương mại hiện ñại kinh doanh ña 
năng. 

Về thị trường, thị phần chủ lực là nông nghiệp và nông thôn 
Nâng cao ưu thế chiếm lĩnh thị trường nội thành và các vùng kinh tế 

tập trung, ñặc biệt duy trì vị thế cạnh tranh ở ñịa bàn nông thôn. 
- Mục tiêu cụ thể: 
Tập trung xử lý nợ xấu, nợ có vấn ñề làm trong sạch dư nợ cho vay. 

Tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 5% trên tổng dư nợ. 
Nâng cao năng lực tài chính trở thành một Ngân hàng dẫn ñạo chi 

phí so với các Ngân hàng thương mại khác ở tỉnh Daklak. 
Nguồn vốn tăng hàng năm từ 25% ñến 28%. 
Tổng dư nợ tăng hàng năm từ 20% ñến 25% 
Dư nợ cho vay hộ sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 70% 

trên tổng dư nợ 
3.2.2. Phân tích môi trường bên ngoài 
3.2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô 

Môi tr ường chính trị pháp luật: 
Trong thời gian tới, các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về lĩnh 

vực tam nông sẽ ñi vào cuộc sống .Cơ hội này còn ñặc biệt lớn hơn ñối 
với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak. 

Tuy vậy, cũng có những chính sách của Nhà nước như chính sách 
khống chế trần lãi suất huy ñộng và trần lãi suất cho vay  

Môi tr ường kinh tế:  
- Cơ cấu GDP: Cơ cấu GDP của ngành nông lâm nghiệp và thuỷ sản 

chiếm 57,34 %  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak sẽ có cơ hội 

ñể củng cố thị phần, gia tăng hiệu quả. 
- Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm của tỉnh Daklak luôn ñạt mức 

cao sẽ là một thuận lợi to lớn cho sự phát triển của Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak  

- Lãi suất trong hai năm 2008 và 2009 biến ñộng thất thường gây ra 
khả năng rủi ro lớn cho hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Daklak. 
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- Tỷ giá hối ñoái, giá mua bán ngoại tệ và biên ñộ về tỷ giá của Ngân 
hàng Nhà nước công bố thường thấp hơn thị trường tự do, nên Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak sẽ rất khó mua ngoại 
tệ. Việc huy ñộng ngoại tệ cũng gặp rất nhiều khó khăn  

- Tỷ lệ lạm phát trong những năm qua của Việt Nam luôn ở mức cao 
người gửi tiền sẽ chọn các hình thức khác ñể ñầu tư dẫn tới các ngân 
hàng có thể phải chạy ñưa tăng lãi suất huy ñộng, ñẩy trần lãi suất lên 
mức cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi nhuận. 

Môi tr ường công nghệ: 
 Sự phát triển như vũ bão của công nghệ,  tạo nên lợi thế cạnh tranh 

và lực ñẩy lớn cho thị trường dịch vụ ngân hàng, ñặc biệt là ñối với 
những ngân hàng ñang dẫn ñầu thị trường, có tiềm lực tài chính và công 
nghệ mạnh như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak. 

Môi tr ường văn hoá xã hội: 
Tỉnh Daklak với ñịa bàn rộng lớn, giao thông hiểm trở và dân cư chia 

thành nhiều tầng lớp, nhiều ñối tượng  
3.2.2.2 Phân tích môi trường ngành: 

Đối thủ cạnh tranh: 
Nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần với ưu thế về tính gọn nhẹ, 

năng ñộng của hệ thống với tư duy làm việc hiện ñại và ñội ngũ cán bộ 
trẻ, nhiệt huyệt, nhiều sáng kiến và nhóm các ngân hàng nước ngoài với 
những ưu thế về kỹ năng, kinh nghiệm, công nghệ kinh doanh cũng như 
tiềm lực tài chính hùng hậu sẽ tham gia thị trường trong thời gian tới  

Năng lực thương lượng với khách hàng ñi vay: 
- Daklak là tỉnh có nền kinh tế cơ bản dựa trên nông, lâm nghiệp, một 

số lượng ñông ñảo khách hàng ñi vay là các hộ kinh tế nông, lâm nghiệp 
Điều này tạo nên ưu thế cạnh tranh cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Daklak. 

- Tuy vậy, cũng tồn tại một thực tế là tại Daklak, các khách hàng lớn 
chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng lượng khách hàng nên phân khúc thị 
trường này thường có sự cạnh tranh gay gắt và do ñó, vị thế thương 
lượng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak ñối 
với số khách hàng này sẽ bị hạn chế. 
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Năng lực thương lượng ñối với khách hàng cho vay: 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak ñã có sẵn hệ 

thống lớn, phủ rộng trên khắp ñịa bàn và ñang giữ vai trò chi phối thị 
trường. 

Các sản phẩm thay thế: 
Các sản phẩm thay thế luôn tạo ra các nguy cơ nhất ñịnh ñối với 

ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Daklak nói riêng,  thị trường tài chính ngân hàng chưa ñược 
ñịnh hình rõ nét và còn rất nhiều cơ hội phát triển dành cho các dịch vụ, 
sản phẩm mới.    
3.2.3. Phân tích môi trường bên trong 
3.2.3.1. Phân tích nguồn lực. 

Nguồn lực hữu hình 
- Nguồn lực tài chính: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Daklak luôn kinh doanh có lãi 
- Các nguồn về tổ chức: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Daklak có hệ thống tổ chức chặt chẽ, hợp lý. 
- Các nguồn về vật chất: Mạng lưới hoạt ñộng của Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak ñược bố trí ñến các xã các ñiểm 
ñông dân cư ở trên toàn tỉnh, rất gần với khách hàn, khách hàng giao dịch 
rất thuận tiện. 

 Nguồn lực vô hình: 
- Nhân sự: Đội ngũ cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Daklak có trình ñộ cao, yêu ngành, yêu nghề am hiểu về công 
việc ñược giao. 

- Các nguồn danh tiếng: Hình ảnh, thương hiệu của Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak nói riêng ñã có chỗ ñứng 
vững chắc trong tâm trí khách hàng, ñặc biệt là ñối với hàng triệu hộ 
nông dân Việt Nam và các ñồng nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực nông 
nghiệp nông thôn, ñây là một nguồn lực vô giá. 
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3.2.3.2. Phân tích năng lực cốt lõi:   
- Mạng lưới hoạt ñộng: 
Mạng lưới áp ñảo so với ngân hàng khác là một lợi thế ñáng giá của 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Daklak các ñối thủ 
khác khó bắt chước. 

- Tiềm lực tài chính :   Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Daklak với thị phần chi phối trên thị trường về dư nợ, về huy ñộng 
vốn là một năng lực cốt lõi ñảm bảo cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Daklak khả năng cạnh tranh bền vững. 

- Chất xám kinh nghiệm của ñội ngũ cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Daklak ñối với hoạt ñộng Ngân hàng, trong lĩnh 
vưc Nông nghiệp Nông thôn cũng là một ñiểm mạnh riêng có của Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak so với các ñối thủ 
cạnh tranh khác trên cùng ñịa bàn kinh doanh.  
3.2.4 Lựa chọn chiến lược kinh doanh 

* Đánh gía  các lựa chọn phương án chiến lược: 
Phương án 1:  Chiến lược tạo sự khác biệt: 
- Lợi thế: Phong cách phục vụ, sự am hiểu và kinh nghiệm của cán 

bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak ở thị trường 
là nông nghiệp nông thôn ñã tạo nên phong cách phục vụ khách hàng ở 
thị trường này có tính khác biệt so với ngân hàng khác.  

- Hạn chế: Các sản phẩm rất khó phát triển và duy trì tính ñộc ñáo và 
thường là dễ dàng ñể các ñối thủ cạnh tranh bắt chước. 

Phương án 2:  Chiến lược tập trung vào khe hở thị trường 
- Lợi thế: Nếu lựa chọn thực hiện chiến lược tập trung vào khe hở thị 

trường ñó là lĩnh vực cho vay theo chỉ ñịnh của chính phủ. 
- Hạn chế: Nguồn lực của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Daklak là rất lớn so với các ngân hàng trên ñịa bàn tỉnh 
Daklak ,việc áp dụng chiến lược tập trung vào khe hở thị trường ñối với 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak có những hạn 
chế rất lớn, gây lãng phí nguồn nhân lực và mạng lưới sẵn có.  
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Phương án 3:  Chiến lược dẫn ñạo chi phí. 
Lợi thế:  
- Với mạng lưới rộng nhiều chi nhánh, phòng giao dịch hơn các ñối 

thủ cạnh tranh,  
- Có nguồn huy ñộng và dư nợ lớn hơn nhiều so với ñối thủ cạnh 

tranh,  
- Đối với khách hàng tiền gửi, dịch vụ, khách hàng ñi vay: Với mạng 

lưới rộng khắp, ñiều này rất thuận tiện cho khách hàng, giúp cho khách 
hàng giảm chi phí, thời gian khi giao dịch với ngân hàng nông nghiệp 
Daklak. 

- Với kinh nghiệm và trình ñộ hoạt ñộng cao trong lĩnh vực nông 
nghiệp nông thôn, cán bộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Daklak luôn có ưu thế tác nghiệp nhanh hơn, góp phần làm giảm 
thời gian chờ ñợi và chi phí của khách hàng. 

- Đề tài  muốn nhấn mạnh rằng việc dẫn ñạo chi phí tức là chi phí 
của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak có thể hấp 
dẫn hơn ñối thủ cạnh tranh bởi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn có thể xây dựng và duy trì ñược biểu lãi suất tiền vay, phí dịch 
vụ thấp hơn, lãi suất tiền gửi cao hơn ñối thủ cạnh tranh mà vẫn ñảm bảo 
ñược hiệu quả kinh doanh do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Daklak nắm giữ ñược thị phần chi phối.  

Hạn chế: 
- Việc áp dụng chiến lược dẫn ñạo chi phí có thể gây tổn hại cho 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak nếu các ñối thủ 
cạnh tranh có khả năng cung ứng dịch vụ với mức chi phí thấp hơn. 

- Thị trường còn tiềm ẩn một ñối thủ cạnh tranh tiềm tàng trong thời 
gian trung hạn là khối các ngân hàng nước ngoài. 

- Chiến lược dẫn ñạo chi phí cũng tiềm ẩn một rủi ro là khi Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak chuyên tâm vào giảm 
chi phí, Ngân hàng có thể mất ñi sự nhìn nhận về những thay ñổi sở thích 
của khách hàng và từ ñó, tác ñộng trầm trọng ñến nhu cầu của khách 
hàng. 
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Đánh giá và lựa chọn chiến lược kinh doanh: 
Trong ba phương án ñã phân tích ở trên mỗi phương án ñều có những 

lợi thế và hạn chế, do ñó cần phải chọn ra một phương án phù hợp. 
Đề tài tiến hành ñánh giá lựa chọn phương án tối ưu bằng phương 

pháp cho ñiểm: 
Phương án 3 có ñiểm cao nhất 37 ñiểm so với phương án 1 29,5 ñiểm 

và phương án 2, 25 ñiểm  
Do ñó Đề tài ñề xuất lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak tới năm 2015 là Chiến lược 
Dẫn ñạo chi phí. 
3.2.5. Thực thi chiến lược. 

Để thực thi ñược chiến lược ñã nhằm khai thác tối ña tối ña năng lực 
cốt lõi, hạn chế nguy cơ, tăng vị thế cạnh tranh của Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak tác giả ñưa ra các giải pháp và 
phân bổ nguồn lực ñể phục vụ cho việc thực thi chiến lược dẫn ñạo chi 
phí của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak tới năm 
2015 như sau: 

- Cơ cấu tổ chức quản lý: Mô hình tổ chức quản lý của ngân hàng 
nông nghiệp Đak Lak dự kiến sắp xếp  lại  

Những ưu ñiểm của mô hình mới 
* Phù hợp với mô hình ngân hàng hiện ñại, ñáp ứng nhu cầu hội 

nhập.   
* Ki ểm soát hoạt ñộng chặt chẽ, kiểm soát tuân thủ và tăng khả năng 

phòng ngừa rủi ro.  
* Tối ưu hóa bộ máy. Tránh chồng chéo, rõ người, rõ việc, rõ trách 

nhiệm, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ.  
* Phù hợp với mô hình Công nghệ thông tin, dễ triển khai các hệ 

thống ứng dụng công nghệ thông tin mới.  
* Ổn ñịnh tổ chức, không có sự thay ñổi về nhân sự. 
- Phân bổ nguồn nhân lực: 
Việc phân bổ nguồn nhân lực là rất quan trọng, ưu tiên bố trí cán bộ 

làm trực tiếp chiếm tỷ lệ cao so với cán bộ quản lý và công việc khác. 
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Đối với công tác tổ chức nhân sự: 
Áp dụng bản phân công công việc cho từng loại công việc. Bảng 

phân công công việc phải thể hiện ñược các tiêu chí cơ bản gắn với 
nhiệm vụ trách nhiệm của từng loại cán bộ. 

* Thực hiện khoán chỉ tiêu hàng tháng ñến từng bộ phận và cán bộ. 
* Công tác thi ñua khen thưởng phải công khai, minh bạch rõ ràng. 
* Tổ chức tốt cơ chế giao dịch một cửa nhằm giảm thời gian, ít gây 

phiền hà cho khách hàng. 
* Tổ chức các lớp học cho cán bộ ñể cập nhật kiến thức nâng cao tay 

nghề  
* Tổ chức thi cán bộ giỏi theo từng chuyên ñề ñể tạo phong trào thi 

ñua và ñộng lực cho cán bộ nỗ lực phát huy năng lực bản thân. 
* Có chế ñộ ñãi ngộ phù hợp với ñội ngũ cán bộ có trình ñộ có năng 

suất lao ñộng cao. 
* Thực hiện tốt công tác kiểm tra kiểm soát, thường xuyên giáo dục 

ñạo ñức nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên làm cho cán bộ công 
nhân viên hiểu ñược truyền thống của nghành, có tâm huyết với công 
việc, yêu ngành yêu nghề và làm giảm thiếu rủi ro do cán bộ ngân hàng 
gây ra. 

Đối với mạng lưới Marketing bán hàng: 
* Đầu tư lắp ñặt thêm máy ATM với số lượng ñủ ñảm bảo ưu thế 

vượt trội so với các ñối thủ cạnh tranh. 
* Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đak Lak cần có 

một website ñể quảng hình ảnh thương hiệu,  
* Tại một chi nhánh, phòng giao dịch cần bố trí phòng ñón tiếp 

khách hàng , tại phòng ñón tiếp cần ñẻ các loại ấn phẩm , tờ rơi nói về 
ngân hàng nông nghiệp nông thôn Việt Nam, về ngân hàng nông nghiệp 
và phát triển nông thôn Đak Lak và phải bố trí cán bộ ñón tiếp khách 
hàng, phong cách của cán bộ luôn niềm nở, biết lắng nghe ý kiến của 
khách hàng làm cho khách hàng và cán bộ ngân hàng trở nên thân thiện, 
gần gũi. Khách hàng luôn cảm thấy hài lòng khi ñến với ngân hàng nông 
nghiệp và phát triển nông thôn Đak Lak. 
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* Để tránh tình trạng khách hàng phải chờ ñợi, ñảm bảo công bằng 
ñặc biệt là thời ñiểm mùa vụ rất ñông khách hàng ñến giao dịch cần phải 
tổ chức bốc số giao dịch 

* Tại trụ sở làm việc cũng cần có hộp thư góp ý nhằm tranh thủ ý 
kiến của khách hàng. Ban giám ñốc ngân hàng nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Đak Lak cũng như các chi nhánh càn thiết lập ñường dây 
nóng, hoặc công khai số ñiện thoại di ñộng ñể xử lý kịp thời các tình 
huống gây phiền hà cho khách hàng 

* Tham gia tài trợ và tổ chức các sự kiện ñể quảng bá hình ảnh thương 
hiệu của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đak Lak 

- Đối với công nghệ thông tin: 
Hệ thống công nghệ thông tin trên nền tảng IPCAS của Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak hiện nay tương ñối hiện ñại 
nhưng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak phải tổ 
chức việc khai thác, tận dụng triệt ñể các tính năng, tác dụng của hệ 
thống IPCAS ñể giảm thiểu chi phí cho ngân hàng và khách hàng, tạo vị 
thế cạnh tranh. 

- Nghiên cứu và phát triển: 
* Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak cần tổ 

chức cho cán bộ có năng lực trình ñộ kết hợp mời thêm chuyên gia bên 
ngoài ñịnh kỳ ñánh giá lại các sản phẩm của Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Daklak  

* Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Daklak cũng cần 
liên tục theo dõi, nghiên cứu các thay ñổi của thị trường và ñộng thái, 
chiến lược của các ñối thủ cạnh tranh ñể có thể kịp thời ñưa ra các ñối 
sách, ñiều chỉnh chiến lược cho phù hợp ñể tận dụng ñược các cơ hội, 
giảm thiểu ñược các nguy cơ mà thị trường và ñối thủ cạnh tranh tạo ra. 
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KẾT LUẬN 

Đak Lak ñược coi là thủ phủ của Tây Nguyên là vùng ñất giàu tiềm 
năng phát triển. Vì vậy trên ñịa bàn Đak Lak có ñầy ñủ các ngân hàng 
thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, quỹ tín dụng nhân 
dân hoạt ñộng. Mặt khác trong quá trình hội nhập kinh tế kinh tế quốc tế 
ñặc biệt là khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế 
giới, Chính phủ Việt Nam ñã có cam kết với các tổ chức tài chính quốc tế 
về việc mở cửa thị trường tài chính và ngân hàng của Việt Nam. Trong 
tương lai gần tại Đak Lak sẽ xuất hiện sự hoạt ñộng của các tổ chức ñịnh 
chế tài chính của nước ngoài, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng hiện 
nay ñã gay gắt sẽ còn gay gắt và khốc liệt hơn nữa. Ngân hàng nông 
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nói chung và ngân hàng nông 
nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng không nằm ngoài xu hướng ñó. 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ñã ñược 
UNDP xếp hạng  doanh nghiệp số một Việt Nam và ñứng trong TOP 10 
giải thưởng sao vàng ñất Việt. 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đak Lak là ñơn vị 
thanh viên của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, 
thị phần hoạt ñộng luôn ñứng ñầu so với các ngân hàng thương mại khác 
trên ñịa bàn 

Nhằm giữ vững vị trí và phát triển một cách bền vững ngoài chiến 
lược chung của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 
thì Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đak Lak cần phải xây 
dựng một chiến lược riêng phù hợp với môi truờng kinh doanh 

Với những ý tưởng nội dung nghiên cứu và tìm hiểu có thể nói phạm 
vi nghiên cứu tương ñối lón, ñể hoàn thành ñề tài phải tìm hiểu thu thập 
thông tin và tài liệu ngoài ra phải tìm hiểu các dịch vụ cụ thể của các 
ngân hàng thương mại khác. Đồng thời phải nắm bắt ñược các cơ chế 
chính sách ñối với lĩnh vực ngân hàng nên tác giả luận văn gặp rất nhiều 
khó khăn. 
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Tác giả luận văn ñã cố gắng sắp xếp, phân tích tổng hợp các vấn ñề 
lý thuyết, lý luận về chiến lược, chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh. Các 
dạng chiến lược chiến lựoc cấp ñơn vị kinh doanh, các yếu tố quyết ñịnh 
ñến việc lựa chọn chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh và tiến trình hoạch 
ñịnh chiến lược 

Tiếp ñến tác giả luận văn ñã ñánh giá khái quát thực trạng chiến lược 
kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đak Lak 
ñồng thời tìm hiểu phân tích ñiểm yếu ñiểm mạnh, cơ hội, ñe doạ, năng 
lực cốt lõi ñối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đak 
Lak. Từ ñó làm cơ sở cho việc xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh 
doanh tại AGRIBANK Đak Lak ñến năm 2015 và ñề xuất một số giải 
pháp góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi chiến lược kinh doanh của 
AGRIBANK Đak Lak. 

 


