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MỞ ĐẦU 

 
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu ñề tài 

Trong những năm qua hoạt ñộng của Công ty cho thuê tài chính II ñã 

có những bước tiến ñáng kể góp phần không nhỏ vào các thành tựu kinh 

tế, xã hội mà Đất nước ñã ñạt ñược, tuy nhiên nó cũng còn bộc lộ nhiều 

mặt hạn chế về công nghệ, trình ñộ quản lý, sức cạnh tranh…và ñang 

ñứng trước thách thức gay gắt của yêu cầu ñổi mới, phát triển và hội 

nhập kinh tế quốc tế.  

Dịch vụ cho thuê tài chính ñược triển khai tại thị trường Việt Nam 

trong vòng 13 năm trở lại. Tuy mới, nhưng dịch vụ cho thuê tài chính ñã 

là kênh dẫn vốn hết sức quan trọng cho các DNNVV của Việt Nam. Hiện 

tại, khu vực miền Trung nói chung và khu vực Đà Nẵng nói riêng dịch vụ 

cho thuê tài chính chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của khu vực, 

các DNNVV ít biết ñến dịch vụ cho thuê tài chính.  

     Với các kiến thức học ở Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng và kinh 

nghiệm thực tế, tác giả luận văn mong muốn thúc ñẩy hoạt ñộng cho thuê 

tài chính của Công ty cho thuê tài chính II tại Đà Nẵng phát triển ổn ñịnh 

và bền vững, Công ty cho thuê tài chính II tại Đà Nẵng phát triển và trở 

thành một kênh dẫn vốn quan trọng hỗ trợ cho các DNNVV trong hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh, góp phần trong sự phát triển của thành phố Đà 

Nẵng trong tương lai. Do vậy tác giả ñã chọn ñề tài: "Phát triển dịch vụ 

cho thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính II- Ngân hàng Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam tại Đà Nẵng" làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản 

trị kinh doanh. 
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2. Mục ñích của luận văn: Luận văn nghiên cứu những vấn ñề lý thuyết 

cơ bản về dịch vụ cho thuê trong ñó có dịch vụ cho thuê tài chính và các 

lý luận cơ bản về các yếu tố tạo giá trị cho khách hàng. Đánh giá về thị 

trường và thực trạng hoạt ñộng dịch vụ cho thuê tài chính của Công ty 

CTTC II tại Đà Nẵng nhằm tìm hiểu những nguyên nhân, hạn chế làm 

cản trở sự phát triển của Công ty CTTC II tại Đà Nẵng. Từ ñó ñề xuất 

giải pháp cụ thể ñể hoàn thiện hoạt ñộng cho thuê tài chính của Công ty 

cho thuê tài chính II -Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại            

Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  

    Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu về dịch vụ cho 

thuê, các yếu tố tạo giá trị dành cho khách hàng nhằm mang ñến cho 

khách hàng giá trị cao hơn và tạo lợi thế cạnh tranh. 

    Phạm vi nghiên cứu: Thị trường CTTC tại Đà Nẵng và thực tế hoạt 

ñộng cho thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính II -Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phương pháp duy 

vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích, thống kê, so sánh 

và tổng hợp. Phương pháp ñiều tra khách hàng. 

5. Đóng góp của luận văn:  Hệ thống hoá những vấn ñề lý luận dịch vụ 

cho thuê, về phát triển hoạt ñộng dịch vụ cho thuê tài chính. Đánh giá về 

thị trường và thực trạng hoạt ñộng dịch vụ cho thuê tài chính của Công ty 

cho thuê tài chính II tại Đà Nẵng. Từ ñó ñưa ra những giải pháp nhằm 

hoàn thiện quá trình hoạt ñộng của Công ty cho thuê tài chính II tại Đà 

Nẵng. 
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6. Kết cấu của luận văn: 

    Tên ñề tài "Phát tri ển dịch vụ cho thuê tài chính của Công ty cho 

thuê tài chính II -Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Đà 

Nẵng" 

     Ngoài phần mở ñầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương: 

     Chương 1 : Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ cho thuê tài chính   

     Chương 2 : Thực trạng hoạt ñộng dịch vụ cho thuê tài chính của 

Công ty cho thuê tài chính II tại Đà Nẵng 

     Chương 3 : Giải pháp phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của Công 

ty Cho thuê tài chính II trên ñịa bàn Đà Nẵng. 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ  

CHO THUÊ TÀI CHÍNH 

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt ñộng cho thuê 

Cho thuê (leasing) ra ñời từ rất sớm, khoảng 2000 năm trước công 

nguyên ñã có hoạt ñộng cho thuê về dụng cụ nông nghiệp và công cụ 

cầm tay. Công ty chuyên hoạt ñộng cho thuê ñầu tiên ñược thành lập tại 

Hoa Kỳ vào tháng 05 năm 1952 (United states Leasing corporation)…Từ 

ñó hoạt ñộng cho thuê phát triển rộng rải ở Mỹ và Châu Âu. Ở Châu Á, 

công ty cho thuê ñầu tiên của Nhật ñược thành lập vào năm 1963 (Công 

ty cho thuê Orient). Đầu những năm 70 hoạt ñộng cho thuê tài chính ñã 

bắt ñầu xuất hiện ở Hàn Quốc, Ấn Độ, Inñonesia. Đến cuối những năm 

70 ñầu năm 80 hoạt ñộng cho thuê tài chính ñã phát triển hầu hết ở các 

nước Châu Á. Tại Việt Nam hoạt ñộng cho thuê tài chính có phần muộn 
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hơn, Công ty cho thuê tài chính ñầu tiên ñược thành lập tại Việt Nam là 

công ty cho thuê tài chính quốc tế (VILC) vào tháng 10/1996.  

1.2 Định nghĩa về cho thuê và ñặc ñiểm của cho thuê tài chính 

1.2.1 Định nghĩa về cho thuê: Cho thuê là một giao dịch hợp ñồng giữa 

hai chủ thể. Bên chủ sở hữu tài sản và bên sử dụng tài sản. Trong ñó bên 

chủ sở hữu tài sản (bên cho thuê) chuyển giao tài sản cho bên ñi thuê sử 

dụng trong một thời gian nhất ñịnh và bên sử dụng tài sản phải thanh 

toán tiền thuê cho bên chủ sở hữu tài sản. 

Cho thuê vận hành: Là loại cho thuê có thời hạn ngắn hơn nhiều so 

với ñời sống hữu ích của tài sản, tổng số tiền mà người thuê phải trả cho 

người cho thuê nhỏ hơn nhiều so với giá gốc của tài sản và bên ñi thuê có 

thể hủy bỏ hợp ñồng, bên cho thuê có trách nhiệm bảo trì, ñóng bảo hiểm 

và mọi rủi ro, thiệt hại không phải do người thuê gây ra. 

Cho thuê tài chính: Là loại cho thuê dài hạn, bên thuê không ñược 

huỷ bỏ hợp ñồng. Bên ñi thuê chịu trách nhiệm bảo trì, ñóng bảo hiểm và 

thuế tài sản. 

1.2.2 Đặc ñiểm của cho thuê tài chính: Là loại hình tín dụng có thể tài 

trợ gần 100% nhu cầu vốn cho bên ñi thuê. Bên ñi thuê là người chủ 

ñộng hoàn toàn trong việc tìm kiếm và lựa chọn hoàn toàn các tài sản 

thiết bị mà mình cần sử dụng. Bên thuê ñược quyền chọn mua tài sản 

thiết bị thực theo một mức giá xác ñịnh trước trong hợp ñồng thấp hơn 

giá trị còn lại của tài sản thiết bị ñó.  

1.3  Nội dung và hình thức cho thuê 

1.3.1  Các chủ thể tham gia giao dịch cho thuê 
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1.3.1.1  Những người nhận thuê: Người nào sử dụng thiết bị thì sẽ là 

người ñi thuê, từ các công ty ña quốc gia cho ñến các cá nhân ñều có thể 

là người ñi thuê với việc sử dụng thiết bị cho mục ñích của mình. 

1.3.1.2 Những chủ cho thuê: Những chủ cho thuê dùng vốn của mình 

mua các tài sản, thiết bị ñể xác lập quyền sở hữu của mình ñối với các tài 

sản, thiết bị ñó rồi ñem cho thuê ñể người ñi thuê sử dụng trong một thời 

gian nhất ñịnh. Chủ cho thuê gồm: Các cá nhân, những công ty tín dụng 

cho thuê ñộc lập, những công ty cho thuê môi giới, những công ty tín 

dụng cho thuê, những ngân hàng. 

1.3.2 Đối tượng của các giao dịch cho thuê: Động sản và bất ñộng sản. 

1.3.3 Các hình thức cho thuê tài chính  

1.3.3.1 Cho thuê tài chính hai bên: Trước khi thực hiện nghiệp vụ cho 

thuê, tài sản thuê ñã thuộc quyền sở hữu của bên cho thuê bằng cách mua 

tài sản hoặc tự xây dựng.  

1.3.3.2 Cho thuê tài chính ba bên: Chủ thể tham gia vào giao dịch CTTC 

là bên ñi thuê, bên cho thuê và bên cung cấp tài sản. Bên cho thuê sẽ thực 

hiện việc mua tài sản theo yêu cầu của bên ñi thuê và ñã ñược hai bên 

thoả thuận theo hợp ñồng thuê. 

1.3.3.3 Tái cho thuê: Tái cho thuê hay còn gọi là bán và cho thuê lại là 

một dạng ñặc biệt của phương thức cho thuê có sự tham gia của hai bên. 

1.3.3.4 Cho thuê hợp vốn: Đối với tài sản có giá trị lớn, một bên cho thuê 

không ñủ vốn ñể tài trợ hoặc sợ rủi ro vì tập trung vốn quá lớn vào một 

khách hàng. Trong trường hợp này một hoặc một số bên cho thuê hợp 

vốn với một hoặc nhiều bên cho vay khác ñể cùng tài trợ.  
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1.3.3.5 Cho thuê giáp lưng: Cho thuê giáp lưng là phương thức mà trong 

ñó, thông qua sự ñồng ý của bên cho thuê, bên ñi thuê thứ nhất cho bên 

ñi thuê thứ hai thuê lại tài sản.  

1.3.4 Những rủi ro trong các quyết ñịnh cho thuê: Đối với những người 

cho thuê tài sản ñể ñánh giá các rủi ro liên quan, cần phải biết các rủi ro 

ñó là gì? Như việc giao thiết bị chậm trễ có thể phá hủy các khoản lợi 

nhuận, tình trạng tài chính của người ñi thuê, những thay ñổi về thuế có 

thể làm thay ñổi lợi nhuận… 

1.4  Những vấn ñề cơ bản về phát tri ển dịch vụ cho thuê tài chính: 

Phát triển dịch vụ cho thuê tài chính ñược hiểu ở nhiều khía cạnh khác 

nhau. Nói cách khác, nội hàm của phát triển dịch vụ CTTC cũng rất ña 

dạng, thể hiện ở nhiều nội dung. Có thể hiểu phát triển dịch vụ cho thuê 

tài chính là sự phát triển trên tất cả các yếu tố có liên quan ñến quá trình 

hoạt ñộng kinh doanh, phát triển dịch vụ CTTC nhằm ñem lại lợi ích cho 

doanh nghiệp kinh doanh ngành dịch vụ CTTC và là lợi thế cạnh tranh 

của doanh nghiệp trong ñiều kiện hiện nay. Nội dung phát triển dịch vụ 

CTTC thể hiện ở sự chuyển biến mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong 

ngành, sự ña dạng của các phương thức cho thuê, sự mở rộng thị trường 

và phát triển các yếu tố nguồn lực tạo nên sản phẩm CTTC như cơ sở hạ 

tầng, nguồn nhân lực, công nghệ… 

1.4.1  Giá trị khách hàng 

Theo Philip kotler, giá trị dành cho khách hàng là chênh lệch giữa 

tổng giá trị của khách hàng và tổng chi phí của khách hàng. Tổng giá trị 

của khách hàng là toàn bộ những lợi ích mà khách hàng trông ñợi ở một 

sản phẩm hay dịch vụ nhất ñịnh. Như vậy, giá trị của khách hàng không 
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chỉ là những giá trị hay lợi ích nằm trong bản thân sản phẩm hay dịch vụ 

mà nó phải bảo gồm những giá trị hữu hình và vô hình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Hình 1.1 Các yếu tố quyết ñịnh giá trị dành cho khách hàng 

1.4.2 Sự thỏa mãn giá trị của khách hàng 

Sự thỏa mãn là mức ñộ của trạng thái cảm giác của một người bắt 

nguồn từ việc so sánh kết quả thu ñược từ sản phẩm với những kỳ vọng 

của người ñó. Khách hàng hài lòng hay không hài lòng tùy thuộc vào chỗ 

công hiệu của sản phẩm, dịch vụ có phù hợp với giá trị mà khách hàng 

mong muốn. Những khách hàng hài lòng sẽ trung thành lâu hơn, ít nhạy 

cảm về giá hơn và sẽ tuyên truyền tốt cho công ty. Như vậy, sự thỏa mãn 

khách hàng có ảnh hưởng ñến giá trị khách hàng. Giá trị khách hàng 

ñóng góp cho sự gia tăng thêm sự thỏa mãn khách hàng và ngược lại sự 

thỏa mãn khách hàng là kết quả của giá trị khách hàng ñã nhận ñược. 

Một khách hàng ñã ñược thỏa mãn sẽ có xu hướng gắn bó và mua lại sản 

phẩm hay dịch vụ, và vì vậy tăng thêm lợi nhuận và thị phần của doanh 

Giá tr ị sản phẩm 

Giá tr ị dịch vụ 

Giá tr ị về nhân sự 

Giá tr ị về hình ảnh 

Phí tổn tinh thần  

Giá tiền 

Phí tổn thời gian  

Phí tổn công sức  

Tổng giá trị của 
khách hàng 

Tổng chi phí của 
khách hàng 

Giá tr ị dành 
cho khách hàng 
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nghiệp. Để tạo ra sự thoả mãn của khách hàng, công ty phải quản lý 

chuỗi giá trị của mình cũng như toàn bộ hệ thống cung ứng giá trị theo 

nguyên tắc lấy khách hàng làm trung tâm. Mục tiêu của công ty không 

chỉ dành ñược khách hàng, mà ñiều quan trọng hơn là phải giữ ñược 

khách hàng. 

1.5 Vai trò của dịch vụ cho thuê tài chính 

1.5.1 Thúc ñẩy cải tiến kỹ thuật ñổi mới công nghệ và nâng cao năng 

suất: Thông qua hình thức thuê tài chính các doanh nghiệp sẽ nhận ñược 

các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cần thiết cho hoạt ñộng sản 

xuất kinh doanh của mình. 

1.5.2 Cho thuê tài chính góp phần thu hút vốn ñầu tư: Thông qua hình 

thức cho thuê tài chính có thể thu hút một lượng vốn lớn từ dân cư hoặc 

liên doanh với nước ngoài ñể tạo ra kênh dẫn vốn từ bên ngoài vào cho 

nền kinh tế. Mức ñộ rủi ro trong hoạt ñộng thấp nên có thể khuyếnh 

khích các thành phần kinh tế, cá nhân và nhất là các ñịnh chế tài chính 

ñầu tư vốn ñể kinh doanh lĩnh vực này. 

1.5.3 Cho thuê tài chính góp phần ña dạng hóa dịch vụ ngân hàng: 

Hoạt ñộng cho thuê góp phần ña dạng hóa các phương thức ñầu tư vốn, 

ña dạng hóa các hình thức ñầu tư của các tổ chức tài chính, tín dụng. 

1.6 Khả năng áp dụng tín dụng cho thuê  

1.6.1 Lợi ích ñối với người ñi thuê: Người thuê có thể gia tăng năng lực 

sản xuất trong những ñiều kiện hạn chế về nguồn vốn ñầu tư. Cho thuê 

vận hành không gây ảnh hưởng bất lợi ñối với các hệ số kinh doanh của 

doanh nghiệp. Cho thuê có thể giúp doanh nghiệp ñi thuê không bị ñọng 

vốn trong tài sản cố ñịnh. Cho thuê là phương thức rút ngắn thời gian 

triển khai ñầu tư ñáp ứng kịp thời các cơ hội kinh doanh. Không làm ảnh 
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hưởng ñến hạn mức tín dụng. Tín dụng cho thuê cho phép người thuê 

hoãn thuế. Giúp cho bên thuê tránh ñược rủi ro về tính lạc hậu và lỗi thời 

của tài sản 

1.6.2  Lợi ích ñối với bên cho thuê: Tín dụng cho thuê là hình thức tài 

trợ có mức ñộ an toàn cao. Phương thức kinh doanh cho thuê cho phép 

bên thuê linh hoạt trong kinh doanh 

1.7 Hoạt ñộng cho thuê tài chính ở một số nước trên thế giới 

1.7.1  Hoạt ñộng cho thuê tài chính ở một số nước Châu Á 

1.7.1.1  Tại Philippines: Hoạt ñộng CTTC ñược áp dụng chính thức ở 

Philippines vào năm 1956. Năm 1969 Philippines mới ban hành luật ñiều 

chỉnh hoạt ñộng cho thuê tài chính và tài trợ mới ñược thông qua Luật 

Công ty tài chính. Theo Luật này, các Công ty tài chính ñược phép tham 

gia các hoạt ñộng như cho thuê tài chính, cho vay trực tiếp, chiết khấu 

các khoản phải thu. Đối tượng cho thuê tài chính bao gồm ñộng sản và 

bất ñộng sản. Cuối năm 2008, giá trị danh mục cho thuê toàn ngành ước 

ñạt 16,041 tỷ Pesos. 

1.7.1.2 Tại Hàn Quốc:  Đầu những năm 1972 cùng với sự khuyến khích 

và giám sát của Bộ tài chính. Ngành CTTC ñã ñóng góp rất lớn ñối với 

nền kinh tế Hàn quốc trong việc cung cấp khoản tài trợ vốn thay thế. 

Trong quá trình phát triển kinh tế, CTTC ñã ñóng góp ñáng kể cho ñầu tư 

quốc gia vào thiết bị.  

1.7.2 Bài học kinh nghiệm ñể phát triển hoạt ñộng cho thuê: Sự hỗ trợ 

ñắc lực từ Chính phủ, cơ chế chính sách về lĩnh vực cho thuê tài chính 

ngày càng ñược hoàn thiện và theo thông lệ quốc tế. Các công ty CTTC 

muốn phát triển bền vững cần phải không ngừng hoàn thiện nhằm tăng 

năng lực cạnh tranh. Đa dạng hoá hình thức cho thuê, tài sản thuê… 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CHO THUÊ 

TÀI CHÍNH C ỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II  

TẠI ĐÀ NẴNG 

2.1 Sơ lược thực trạng hoạt ñộng của các DNNVV trên ñịa bàn Đà 

Nẵng 

2.1.1 Tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các DNNVV: Các 

DNNVV của thành phố qua các năm không ngừng tăng về số lượng 

doanh nghiệp, mà còn tăng về quy mô vốn. Vốn ñăng ký bình quân năm 

2005 chỉ ñạt 2,94 tỷ ñồng trên một doanh nghiệp thì ñến cuối năm 2008 

số vốn ñăng ký bình quân của các DNNVV ñã tăng gấp 2,03 lần, ñiều 

này thể hiện thể hiện năng lực tài chính, quy mô hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh, khả năng tích lũy vốn trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh của 

các DNNVV ñược cải thiện ñáng kể. Về số lượng lao ñộng qua các năm 

không có sự biến ñộng nhiều, số lao ñộng bình quân trên một doanh 

nghiệp khoảng từ 19 người ñến 21 người. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

của thành phố chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hoạt ñộng thương mại và 

dịch vụ do lĩnh vực này ít ñòi hỏi vốn lớn,  rủi ro thấp. Chỉ riêng trong 

năm 2007, số DNNVV tập trung vào lĩnh vực này chiếm khoảng 63,16%, 

số doanh nghiệp hoạt ñộng trong ngành sản xuất công nghiệp chiếm 

15,36%, ngành xây dựng chiếm 12,82%, ngành vận tải chiếm 8,65%. 

Đóng góp của các DNNVV cho kinh tế thành phố: Đóng góp 

trong phát triển GDP thành phố hàng năm, từ khoảng 44,98% trong tổng 

mức GDP năm 2006, thì năm 2008 lên ñến 52,72% và vượt tỷ trọng ñóng 

góp của khối kinh tế khu vực nhà nước trong GDP 2008. DNNVV của 

thành phố cũng ñã góp phần trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
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của thành phố theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch 

vụ… 

2.1.2 Hạn chế của các DNNVV trên ñịa bàn thành phố: Quy mô doanh 

nghiệp nhỏ, thiếu vốn, mặt bằng sản xuất kinh doanh, tài sản thế chấp. 

Công nghệ, máy móc thiết bị lạc hậu. Trình ñộ quản lý của các DNNVV 

còn nhiều yếu kém.  

2.2 Thực trạng thị trường cho thuê tài chính trên ñịa bàn Đà Nẵng 

Trong ñiều kiện của các doanh nghiệp Việt Nam thì dịch vụ cho thuê 

tài chính là kênh dẫn vốn rất hữu hiệu ñối với các doanh nghiệp Việt Nam 

nói chung. Hiện tại dịch vụ cho thuê tài chính phát triển ở các thị trường 

phía nam và phía bắc. Tuy nhiên, tại thị trường Đà Nẵng dịch vụ cho thuê 

tài chính khá mờ nhạt. Để có một cái nhìn chung về thị trường cho thuê tài 

chính ñề tài thực hiện cuộc ñiều tra trên quy mô nhỏ với ñối tượng chủ yếu 

là những khách hàng doanh nghiệp (không tiến hành ñiều tra cá nhân).  

Bảng 2.4. Quy mô ñiều tra và kết quả thu hồi 

Quy 
mô 

mẫu 

Số 
câu 
hỏi 

Số lượng 
mẫu thu 

hồi 

Tỷ lệ 
thu hồi 

Số lượng 
mẫu phù 

hợp 

Tỷ lệ hợp lệ 
trên số lượng 
mẫu thu hồi 

500 21 367 73,4% 342 93,2% 

 Ghi chú: Mẫu không hợp lệ là mẫu ñược trả lời với nhiều lựa chọn 

không ñúng với yêu cầu ñược hỏi, ngoài ra còn có nhiều bảng bị bỏ trống 

quá nhiều câu, hoặc thể hiện thái ñộ không ñáng tin cậy trong cách trả lời.  

2.2.1 Thực trạng sử dụng dịch vụ CTTC và các nhân tố ảnh hưởng ñến 

sự phát triển của DV CTTC xét từ phía cầu 

Thực trạng sử dụng dịch vụ CTTC  

  Mức ñộ sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính của doanh nghiệp: Qua 

phân tích ñánh giá về mức ñộ sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính, gần 
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như toàn bộ các doanh nghiệp chưa hề sử dụng dịch vụ này, chỉ có 2.6% 

doanh nghiệp ñã sử dụng duy nhất 1 lần, 5.3% doanh nghiệp sử dụng 

nhiều lần. Như vậy, có thể thấy rằng việc sử dụng dịch vụ này chỉ tập 

trung ở một bộ phận nhỏ các doanh nghiệp. 

 Mức ñộ thông thạo của các doanh nghiệp về dịch vụ cho thuê tài 

chính: Có ñến 35.4% doanh nghiệp thừa nhận rằng họ không hề biết ñến 

dịch vụ cho thuê tài chính. Nhưng bên cạnh ñó cũng có một tỷ lệ khá cao 

các doanh nghiệp biết ñến dịch vụ này ñạt 62.6%, trong ñó, có ñến 42.1% 

doanh nghiệp nhận thấy họ có những hiểu biết nhất ñịnh về dịch vụ. 

 Hầu hết các doanh nghiệp không nhận biết ñược dịch vụ cho thuê tài 

chính sẽ mang lại cho họ những lợi ích gì. Đây là khiếm khuyết của các 

nhà quản lý doanh nghiệp. Cũng có một số biết về lợi ích của dịch vụ cho 

thuê tài chính mang lại hiệu quả cho hoạt ñộng kinh doanh nhưng họ cho 

rằng các ñiều kiện về lãi suất của các công ty CTTC là quá cao không 

phù hợp với ñiều kiện của doanh nghiệp và do dịch vụ CTTC còn mới 

mẽ nên các doanh nghiệp mang tính tham dò, ngại sử dụng.  

      Các nhân tố ảnh hưởng ñến việc vay vốn ñầu tư xét từ phía cầu 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hầu hết có vốn hoạt ñộng kinh 

doanh thấp, lao ñộng ít, thiếu thông tin về thị trường, công nghệ, thông 

tin về chế ñộ, chính sách và các quy ñịnh về pháp luật do vậy chưa thực 

sự nắm bắt ñược các cơ hội kinh doanh, trình ñộ hiểu biết và tuân thủ 

pháp luật chưa cao. Đây là nguyên nhân làm hạn chế các DNNVV xây 

dựng ñược các dự án, phương án ñầu tư hiệu quả cũng như việc tiếp cận 

các dịch vụ cho thuê tài chính. Thói quen của các DNNVV khi có nhu 

cầu vay vốn ñể ñầu tư ñều lựa chọn các ngân hàng ñể vay vốn ñầu tư cho 

dù thủ tục và ñiều kiện vay vốn tại các ngân hàng là hết sức khó khăn và 
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một ñiều nữa là khi thực hiện nghiệp vụ cho thuê tài chính chủ sở hữu tài 

sản ñứng tên công ty CTTC, doanh nghiệp chỉ có quyền sử dụng. Điều 

này trái ngược với thói quen của các doanh nghiệp khi vay vốn ngân 

hàng, chủ sử hữu là các doanh nghiệp. Doanh nghiệp không hiểu rằng 

việc ñứng tên chủ sở hữu của các công ty CTTC chỉ là tạm thời, khi 

doanh nghiệp thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ trả nợ, quyền chủ sở hữu sẽ 

ñược chuyển cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp ñã ñược tư vấn thì họ 

cũng thực sự không hề quan tâm về những gì họ nhận ñược từ các công 

ty cho thuê tài chính, ñiều này thể hiện qua tỷ lệ 14% doanh nghiệp tán 

thành với nhận ñịnh này. 

 2.2.2 Các nhà cung ứng vốn trên ñịa bàn thành phố và hạn chế cơ bản 

của của các công ty CTTC nói chung tại Đà Nẵng xét từ phía cung 

  Thực trạng các công ty CTTC trên ñịa bàn và những hạn chế: 

Trong những năm qua hoạt ñộng cho thuê tài chính ñã góp phần giải 

quyết khó khăn về vốn ñầu tư máy móc, thiết bị vận tải, dây chuyền sản 

xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng dư nợ cho thuê ñến thời 

ñiểm 31/12/2008 là 352 tỷ ñồng, chiếm 2.86% trên tổng dư nợ cho vay 

trung dài hạn. Tuy nhiên, so với tổng thể hoạt ñộng của các tổ chức tài 

chính tín dụng trên ñịa bàn thành phố thì tỷ lệ này quá thấp. 

Những hạn chế cơ bản của của các công ty CTTC nói chung tại Đà 

Nẵng: Thị phần cho thuê tài chính chiếm tỷ lệ nhỏ, hàng hóa thuê tài 

chính không ña dạng chủ yếu là ñầu tư vào thiết bị vận chuyển, các dây 

chuyền thiết bị có hàm lượng công nghệ cao hầu như các công ty CTTC 

không thể tiếp cận do nguồn lực, trình ñộ kỷ năng về công nghệ của CB 

tín dụng còn hạn chế, hình thức tài trợ còn ñơn ñiệu chủ yếu là hình thức 

cho thuê ba bên, chính sách lãi suất quá cao.  
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 Thực trạng các ngân hàng thương mại trên ñịa bàn thành phố: 

Đến thời ñiểm 31/12/2008, trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng có 49 chi 

nhánh TCTD với nhiều loại hình TCTD Nhà nước, Ngân hàng Chính sách, 

Ngân hàng Cổ phần ñô thị, Ngân hàng liên doanh và Công ty tài chính, 

ngoài 49 Chi nhánh TCTD trực thuộc, còn có 144 phòng giao dịch, ñiểm 

giao dịch trải ñều các quận, huyện, xã, phường trong thành phố ñang hoạt 

ñộng. Tổng nguồn vốn huy ñộng của các tổ chức tín dụng trên ñịa bàn ñến 

cuối năm 2008 thực hiện 20.253 tỷ ñồng, tăng 12,68% so với ñầu năm, 

tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ñến cuối năm 2008 thực hiện 

26.994 tỷ ñồng, tăng 22,92% so với ñầu năm. Dư nợ cho vay ngắn hạn ñạt 

14.692 tỷ ñồng, tăng 8,93%, dư nợ tín dụng trung và dài hạn ñạt 12.302 tỷ 

ñồng, tăng 45,19% so với ñầu năm, trong ñó dư nợ cho vay khu vực ngoài 

quốc doanh chiếm 81,8% tương ñương 10.063 tỷ ñồng. 

Điểm hạn chế của các tổ chức tín dụng: Các ngân hàng không 

ngừng tái cấu trúc, trong ñó chỉ tiêu cơ cấu dư nợ trung dài hạn trên tổng 

dư nợ ñược quan tâm. Do vậy, việc các ngân hàng hạn chế cho vay trung 

dài hạn ñể tăng cường tỷ trọng ngắn hạn trên tổng dư nợ. Quá trình hiện 

ñại hóa Ngân hàng, ñòi hỏi các ngân hàng phải có cơ chế kiểm soát chặt 

chẽ hơn, các ñiều kiện vay vốn sẽ khó hơn…Các DNNVV sẽ càng khó 

khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay của các ngân hàng ñể ñầu tư 

trang thiết bị phục vụ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh.   

2.3 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cho thuê tài 

chính II -Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

2.3.1  Quá trình hình thành và phát triển: Giai ñoạn: Năm 2001- 2004: 

Là Chi nhánh trực thuộc Công ty cho thuê tài chính -BIDV. Giai ñoạn: 

2005 ñến nay: Nâng cấp Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính tại TP Hồ 
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Chí Minh thành Công ty cho thuê tài chính II -BIDV với số vốn ñiều lệ là 

150 tỷ ñồng. 

2.3.2  Cơ cấu tổ chức quản lý: Gồm hội ñồng quản trị, ban giám ñốc và 

các khối chức năng 

2.3.3  Cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty cho thuê tài chính II: Cơ 

cấu nguồn nhân lực thể hiện chất lượng nguồn nhân lực của Công ty là 

khá tốt. Với lực lượng lao ñộng trẻ, có trình ñộ và năng ñộng nên sức bật 

trong lao ñộng ñược nâng cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao.  

2.3.4 Kết quả hoạt ñộng kinh doanh tại Công ty cho thuê tài chính II: 

Doanh thu có chiều hướng tăng và tăng mạnh trong các năm 2007, 2008, 

mức tăng bình quân 64.33%/năm. Lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 

125,3%/năm, năm 2008 lợi nhuận sau thuế giảm chỉ ñạt 79% so với năm 

2007. Các chỉ số khai thác tài sản, vốn ngày càng ñược cải thiện thể hiện 

qua các chỉ số ROE, ROA, ROS tăng qua các năm.  

2.3.5 Tốc ñộ tăng trưởng và thị phần cho thuê tài chính 

2.3.5.1 Tốc ñộ tăng trưởng: Hoạt ñộng trong môi trường không mấy 

thuận lợi, tốc ñộ tăng trưởng chung không cao nhưng Công ty vẫn duy trì 

ñược ñà tăng trưởng khá qua các năm 

2.3.5.2 Thị phần cho thuê tài chính của BLCII: Hoạt ñộng trên thị trường 

ñược ñánh giá rất có tiềm năng ñối với hoạt ñộng cho thuê tài chính, song 

Công ty cũng ñang hoạt ñộng tại một trong những môi trường cạnh tranh 

nhất cả nước, với sự tham gia của 13 công ty cho thuê tài chính hoạt 

ñộng. Trong ñiều kiện như vậy, song Công ty vẫn giữ ñược tăng trưởng 

thị phần. Thị phần của Công ty trong năm 2008 xếp thứ 4/13 Công ty, 

chiếm 8,35 % 
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2.4 Thực trạng hoạt ñộng cho thuê tài chính của Chi nhánh Công ty 

cho thuê tài chính II tại Đà Nẵng 

2.4.1 Giới thiệu về Chi nhánh Đà Nẵng: Là ñơn vị hạch toán phụ thuộc 

Công ty cho thuê tài chính II -BIDV, có con dấu riêng và tài khoản riêng, 

ñược tổ chức và hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật, của Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam và của Công ty cho thuê tài chính II. 

2.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh công ty 

Chức năng: Cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Công ty cho khách 

hàng. Xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong giao dịch với khách hàng. 

Nhiệm vụ: Huy ñộng vốn: Chi nhánh trực tiếp huy ñộng vốn theo sự 

chỉ ñạo của Công ty phù hợp với quy ñịnh của Ngân hàng Nhà nước và 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam dưới các hình thức huy ñộng. 

Thực hiện nghiệp vụ cho thuê tài chính 

2.4.3 Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực của Chi nhánh công ty 

Mô hình tổ chức của Chi nhánh gồm: Giám ñốc Chi nhánh và hai 

phòng nghiệp vụ: Phòng kinh doanh và phòng kế toán hành chính. 

Nguồn nhân lực hiện tại của Chi nhánh: 12 người, trong ñó ban giám 

ñốc: 01 người, Phòng kinh doanh 06 người, phòng kế toán hành chính 05 

người. 

2.4.4 Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của Chi nhánh công ty cho thuê 

tài chính II tại Đà Nẵng  

2.4.4.1 Kết quả hoạt ñộng kinh doanh: Trong năm 2008, Chi nhánh cũng 

ñã ñạt và vượt kế hoạch kinh doanh ñược giao, chênh lệch thu chi trước 

trích dự phòng rủi ro năm 2008 chi nhánh ñạt 233 triệu ñồng, toàn bộ dự 

nợ cho thuê của chi nhánh có chất lượng tín dụng tốt (nợ nhóm I). Quý 

II/2009 tốc ñộ tăng trưởng dự nợ cho thuê ñạt 0,57% so với kế hoạch 
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năm 2009, chênh lệch thu chi trước trích DPRR ñạt 540 triệu ñồng, chất 

lượng tín dụng vẫn ñược duy trì. Dự kiến khả năng vẫn ñạt ñược kế 

hoạch ñề ra năm 2009. 

2.4.4.2 Những tồn tại chủ yếu của BLC II tại Đà Nẵng 

* Hoạt ñộng dịch vụ cho thuê tài chính: Loại hình cho thuê tài chính chưa 

ña dạng. Chưa thiết lập ñược mối quan hệ sâu rộng ñến các cơ sở cung 

ứng máy móc, thiết bị…Trình ñộ hiểu biết về lĩnh vực cho thuê tài chính 

của cán bộ công nhân viên không ñồng ñều dẫn ñến chất lượng tư vấn 

dịch vụ không cao. Chính sách lãi suất cho thuê hiện tại còn quá cao và 

cao hơn nhiều so với lãi suất vay ngân hàng 

* Hoạt ñộng hỗ trợ: Cơ cấu tổ chức chưa ñược hoàn thiện, mô hình tổ 

chức của Chi nhánh công ty chưa thực sự là một mô hình tổ chức, quản 

lý rủi ro theo ñúng thông lệ, trong hoạt ñộng nghiệp vụ chưa tách bạch rõ 

03 chức năng: kinh doanh (Front Office), quản lý rủi ro (Middle Office) 

và tác nghiệp (Back Office). Hệ thống thông tin còn nhiều bất cập, phần 

mền IBS hiện tại ñã quá lỗi thời, không ñáp ứng ñược trong quản lý và 

kiểm soát. Cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Công tác Marketing còn 

nhiều bất cập, chưa chú trọng, chưa tận dụng ñược mạng lưới của hệ 

thống BIDV. Văn hóa doanh nghiệp chưa thực sự ñi vào trong mỗi cán 

bộ công nhân viên của chi nhánh. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI CHÍNH C ỦA 

CÔNG TY CTTC II TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG 

3.1 Định hướng phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của Công ty cho 

thuê tài chính II –BIDV t ại Đà Nẵng 

3.1.1 Định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng 

        Ưu tiên phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ, các ngành dịch vụ như 

thương mại, du lịch, tài chính -ngân hàng, bưu chính viễn thông, công 

nghiệp phần mền, giao thông vận tải..Khuyến kích thu hút phát triển 

DNNVV một số ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn, trong ñó các 

DNNVV khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ ñạo theo quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế thành phố giai ñoạn 2010 -2020. Góp phần ñẩy 

nhanh tốc ñộ công nghiệp hoá hiện ñại hóa, ñảm bảo tăng nhanh tỷ trọng 

GTSX, GDP, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách của DNNVV trong 

nền kinh tế thành phố. 

3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của Công ty 

CTTC II –BIDV tại Đà Nẵng: Xây dựng Công ty cho thuê tài chính II -

BIDV trở thành một thương hiệu cho thuê tài chính có uy tín, hoạt ñộng 

hiệu quả trên thị trường cho thuê tài chính Việt Nam và là một trong 

những Công ty cho thuê tài chính hàng ñầu Việt Nam. 

3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của Công ty cho 

thuê tài chính II -BIDV t ại Đà Nẵng 

3.2.1 Hoàn thiện các hoạt ñộng dịch vụ cho thuê tài chính của Công ty 

cho thuê tài chính II -BIDV tại Đà Nẵng 

Để có thể áp dụng các hình thức cho thuê và có một chính sách 

khách hàng hợp lý ñảm bảo lợi ích của khách hàng và lợi ích của Công 
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ty. Trên cơ sở nền tảng khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tiến hành phân nhóm khách hàng, cụ thể như sau: 

 Trên cơ sở mức xếp hạng khách hàng, khách hàng sẽ ñược 

phân thành 4 nhóm: 

 Nhóm 1: Khách hàng ñược xếp loại AAA, AA 

 Nhóm 2: Khách hàng ñược xếp loại A, BBB 

 Nhóm 3: Khách hàng ñược xếp loại BB 

 Nhóm 4: Khách hàng ñược xếp loại B- D 

3.2.1.1 Xây dựng chính sách khách hàng của Công ty cho thuê tài chính 

II tại Đà Nẵng trên cơ sở phân nhóm khách hàng 

3.2.1.2 Xây dựng chiến lược tạo nguồn vốn hoạt ñộng: Với thực trạng về 

nguồn vốn hoạt ñộng của Chi nhánh công ty cho thuê tài chính trên ñịa 

bàn thành phố chủ yếu vay vốn từ ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam do vậy chi phí về vốn là rất cao, ñiều ảnh hưởng rất lớn ñến việc mở 

rộng thị phần và phát triển dịch vụ cho thuê tài chính ñể có thể phát triển 

dịch vụ cho thuê tài chính Chi nhánh công ty cho thuê tài chính cần phải 

xây dựng chiến lược tạo nguồn vốn. 

3.2.1.3 Áp dụng nhiều hình thức cho thuê tài sản: Hoạt ñộng kinh doanh 

hiện tại của Chi nhánh công ty chủ yếu là hình thức cho thuê tài chính ba 

bên. Trong ñiều kiện cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt việc Chi 

nhánh công ty chỉ dừng lại ở một loại hình cho thuê là một ñiều bất lợi 

ñòi hỏi từ phía Chi nhánh công ty cần phải không ngừng ñổi mới và năng 

ñộng bằng cách ña dạng hóa các hình thức cho thuê. Như vậy, ngoài các 

hình thức cho thuê mà Chi nhánh công ty cho thuê ñang thực hiện, Chi 

nhánh công ty cho thuê tài chính II có thể thực hiện thêm các dịch vụ 

khác như: Mua và cho thuê lại, cho thuê giáp lưng… 
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3.2.1.4 Xây dựng và hoàn thiện các quy trình thuê mua: Để có thể thực 

hiện các hình thức cho thuê tài chính nhất thiết cần phải có các quy trình 

cho thuê, tuy nhiên hiện nay các quy trình cho thuê chưa ñược chi nhánh 

công ty cho thuê chú trọng một cách ñúng mức, thể hiện ở chỗ chi nhánh 

công ty cho thuê tài chính chưa xây dựng quy trình thành cẩm nang cho 

cán bộ tín dụng thực hiện do vậy rất khó ñể các cán bộ tín dụng triển khai 

một cách nhanh chóng các hình thức cho thuê. 

3.2.1.5 Nâng cao công tác dịch vụ: Công tác tư vấn cho khách hàng trong 

quá trình ñầu tư là hết sức quan trọng, ñòi hỏi bộ phận quan hệ khách 

hàng phải có kỷ năng, tính chuyên nghiệp và nắm chắc nghiệp vụ, công 

nghệ. Điều này sẽ giúp cho khách hàng trong quyết ñịnh ñầu tư nên chọn 

thiết bị, công nghệ nào ñể kinh doanh và sản xuất phù hợp với ñiều kiện 

kinh tế của doanh nghiệp mà vẫn ñảm bảo tính công nghệ (tránh việc 

khách hàng lựa chọn các thiết bị, công nghệ lạc hậu...). Công tác tư vấn 

ngay từ ban ñầu cho khách hàng là hết sức cần thiết không những có lợi 

cho khách hàng mà về phía Chi nhánh công ty cho thuê tài chính ñược 

hưởng lợi về hoạt ñộng này là rất lớn: Ngay từ ban ñầu ñịnh hướng cho 

khách hàng tránh các công nghệ lạc hậu, hạn chế rủi ro về tín dụng cho 

thuê, ñảm bảo khả năng phát mãi trong trường hợp khách hàng không thể 

khai thác hiệu quả các thiết bị, dây chuyền sản xuất...  

3.2.1.6 Những biện pháp hạn chế rủi ro trong các quyết ñịnh cho thuê 

Tránh tình trạng giao thiết bị chậm, tình trạng tài chính của người ñi 

thuê, ñịnh giá giá trị còn lại của tài sản, phạt trước hạn ñối với việc khách 

hàng muốn kết thúc hợp ñồng thuê sớm, trách nhiệm của Bên ñi thuê ñối 

với trường hợp thiết bị ñi thuê bị hư hỏng, công tác trích lập dự phòng 

thực hiện ñúng quy ñịnh 
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3.2.2 Tăng cường nguồn lực của Công ty cho thuê tài chính II –Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Đà Nẵng 

3.2.2.1 Trang bị cơ sở vật chất  

Trang bị cơ sở vật chất phần cứng: Yếu tố cơ sở hạ tầng là ñiều rất 

quan trọng, cơ sở vật chất tốt sẽ ñem ñến niềm tin của khách hàng trong 

công tác huy ñộng vốn, công tác phát triển dịch vụ cho thuê là nhân tố 

quyết ñịnh ñến năng suất chất lượng dịch vụ. Với cơ sở hạ tầng tốt sẽ 

càng có khả năng làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng và trong ñiều 

kiện cạnh tranh ngày càng cao hiện nay việc có một cơ sở hạ tầng tốt sẽ 

làm tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Trang bị cơ sở vật chất phần mền: Mô hình hiện tại của Chi nhánh 

công ty còn nhiều hạn chế, do vậy, ñộ rủi ro là rất cao do chưa tách các 

khâu tác nghiệp, gồm: Khâu khởi tạo, quản lý rủi ro, tác nghiệp. Yêu cầu 

trong thời gian tới, mô hình mới. 

3.2.2.2 Hiện ñại hóa công nghệ quản lý: Chi nhánh Công ty cần có giải 

pháp về công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sự khác biệt 

so với các ñối thủ. 

3.2.2.3 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự phát triển của Công ty 

CTTC II tại Đà Nẵng.  

3.2.2.4 Giải pháp về ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Trong quá 

trình phát triển, nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng trong quá trình 

hoạt ñộng, có một nguồn nhân lực tốt, ñược ñào tạo chuyên sâu…sẽ giúp 

cho hoạt ñộng của Chi nhánh công ty phát triển và phát triển một cách 

bền vững và là lợi thế cạnh tranh trong ñiều kiện hiện nay.  
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3.2.3 Tăng cường nhận thức và khả năng tiếp cận dịch vụ cho thuê tài 

chính ñối với DNNVV trên ñịa bàn Đà Nẵng 

3.2.3.1 Giải pháp về thị trường: Có bộ phận chuyên nghiên cứu thị 

trường bao gồm những cán bộ có trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ và có 

nhiều kinh nghiệm, kiến thức về marketing và hiểu biết sâu sắc về kinh tế 

thị trường nhằm thu thập và phân tích, xử lý thông tin của thị trường. 

3.2.3.2 Công tác chăm sóc khách hàng: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 

quản lý khách hàng, tổ chức và hoàn thiện bộ máy, quy trình chăm sóc 

khách hàng, thực hiện các chế ñộ ưu ñãi, khuyến mãi ñối với từng loại 

khách hàng, các biện pháp linh hoạt trong việc áp dụng các chính sách lãi 

suất (lãi suất huy ñộng, lãi suất cho thuê). 

3.2.3.3 Tăng cường hoạt ñộng quảng cáo, tiếp thị: Trong cơ chế thị 

trường, ñể thu hút ñược khách hàng Chi nhánh công ty cần phải có và gia 

tăng các hoạt ñộng quảng cáo, tiếp thị có như vậy, khách hàng mới biết 

ñến dịch vụ CTTC của Chi nhánh công ty. 

3.2.3.4 Nâng cao giá trị thương hiệu, hình ảnh và uy tín của Chi nhánh: 

Trong môi trường cạnh tranh và hội nhập thương hiệu, hình ảnh và uy tín 

của Chi nhánh Công ty càng nâng lên là ñiều hết sức quan trọng trong 

hoạt ñộng kinh doanh.  

3.2.4 Kiến nghị 

3.2.4.1 Với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Đề nghị Ngân 

hàng TW bán vốn thấp hơn so với khối Ngân hàng trong toàn hệ thống. 

Tăng cường cấp vốn ñiều lệ bổ sung cho công ty 

3.2.4.2 Với Ngân hàng Nhà nước: Ngân hàng Nhà nước sớm sửa ñổi quy 

ñịnh các tổ chức tín dụng không ñược cấp tín dụng không có bảo ñảm 
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cho các Công ty trực thuộc tổ chức tín dụng với mức tối ña không ñược 

vượt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng.  

3.2.4.3 Với Chính Phủ: Đề nghị quy ñịnh thêm ñối tượng tham gia hoạt 

ñộng cho thuê tài chính gồm: các nhà cung ứng máy móc, thiết bị, các cá 

nhân và các doanh nghiệp khác họ có thể tham gia vào hoạt ñộng cho 

thuê tài chính. Chính phủ nên cho phép các Công ty cho thuê tài chính 

ñược mở rộng hoạt ñộng cho thuê ñối với tài sản là bất ñộng sản. Kiến 

nghị cho phép các Công ty Cho thuê tài chính ñược phép huy ñộng tiền 

gửi dưới một năm. Chính phủ cần có những quy ñịnh hỗ trợ cho các 

Công ty cho thuê tài chính phát huy thế mạnh của các sản phẩm dịch vụ, 

cụ thể: Được khấu trừ thuế giá trị gia tăng một lần ngay khi hoàn ñủ hồ 

sơ hoàn thuê. Đối với hình thức mua và cho thuê lại không ñánh thuê. 

 

KẾT LUẬN 

Dịch vụ cho thuê tài chính có nhiều ưu ñiểm và lợi thế cạnh tranh so 

với các hình thức cấp vốn khác và rất thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất 

là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận nguồn vốn ñể ñầu tư 

máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất…Trong thời kỳ hậu gia nhập 

WTO với sự cạnh tranh khốc liệt của chính các dịch vụ tài chính trong nền 

kinh tế ñòi hỏi Công ty CTTC II tại Đà Nẵng phải nhanh chóng ñổi mới. 

Trong quá trình nghiên cứu luận văn "Phát triển dịch vụ cho thuê tài 

chính của Công ty cho thuê tài chính II- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam tại Đà Nẵng" không tránh khỏi những hạn chế nhất ñịnh, song 

luận văn ñã hoàn thành những nội dung cơ bản sau: 

Hệ thống hóa toàn bộ lý luận về dịch vụ cho thuê, các lý luận về các 

yếu tố tạo giá trị cho khách hàng. Bên cạnh ñó luận văn trình bày một số 
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hoạt ñộng cho thuê tài chính của các nước như: Philippines, Hàn Quốc từ 

ñó rút ra những bài học kinh nghiệm ñể phát triển hoạt ñộng cho thuê tài 

chính.  

Qua ñánh giá thực trạng hoạt ñộng của Chi nhánh về cơ cấu tổ chức, 

cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu nguồn nhân lực, kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

và thực trạng thị trường cho thuê tài chính tại Đà Nẵng. Từ ñó có những 

nhận ñịnh chung về hoạt ñộng và tác giả ñưa ra những tồn tại chủ yếu của 

hoạt ñộng cho thuê tài chính tại Công ty CTTC II Chi nhánh Đà Nẵng 

trong hoạt ñộng dịch vụ và các hoạt ñộng hỗ trợ.  

Trên cơ sở ñó, ñề xuất giải pháp chủ yếu xây dựng chính sách khách 

hàng, ña dạng hóa các phương thức cho thuê và các hình thức huy ñộng 

vốn, về ñầu tư cơ sở vật chất, về nhân sự, về nâng cao năng lực và trình ñộ 

của nhân viên, ñẩy mạnh công tác marketing dịch vụ, chính sách chăm sóc 

khách hàng, hiện ñại hóa công nghệ quản lý cũng như về phát triển thương 

hiệu…Điều này, sẽ cải thiện giá trị cho khách hàng cũng như ngày càng 

nâng cao hơn nữa giá trị cho khách hàng và nhằm tạo ñiều kiện ñể có thể 

hoàn thiện và phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của Công ty CTTC II 

tại Đà Nẵng luận văn ñề xuất Công ty kiến nghị ñối với Ngân hàng Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ trong việc 

hoàn thiện môi trường luật pháp, chính sách cho hoạt ñộng cho thuê tài 

chính nói chung tạo ñiều kiện thuận lợi cho phát triển hoạt ñộng cho thuê 

tài chính, phù hợp theo thông lệ quốc tế. Tất cả các ñề xuất trên ñều có 

một mục tiêu chung là phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng cho thuê 

tài chính của Công ty CTTC II tại Đà Nẵng, góp phần vào sự phát triển 

bền vững trong hoạt ñộng ở hiện tại cũng như trong tương lai. 


