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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài  

Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu sử dụng vốn cho sản xuất 

kinh doanh ngày càng cao. Trong khi ñó lại có một lượng vốn tạm 

thời nhàn rỗi nằm rải rác trên thị trường, ngân hàng thương mại trở 

thành cầu nối giữa người có vốn dư thừa và người cần vay vốn. Tuy 

nhiên, hiện nay hệ thống ngân hàng ở nước ta phát triển mạnh, dẫn 

ñến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng trong việc thu hút 

ñược nguồn vốn trong xã hội ngày càng cao. Khi ñó, ngân hàng có 

sản phẩm huy ñộng vốn ña dạng, có lãi suất hấp dẫn, chính sách 

chăm sóc khách hàng tốt sẽ huy ñộng ñược nhiều vốn hơn. 

Hiện nay, nền kinh tế nước ta ñang trong tình trạng lạm phát, 

người dân thường ngại gởi tiền vào ngân hàng, họ thường tìm kiếm 

các hình thức ñầu tư khác với kỳ vọng bảo toàn ñược nguồn vốn của 

mình, ñồng thời có khả năng tạo ra một khoản lãi ñó là ñầu tư vào 

bất ñộng sản hay mua vàng ñể cất trữ. Chính ñiều ñó ñã gây khó 

khăn lớn cho hệ thống NHTM trong việc thu hút nguồn vốn phục vụ 

cho hoạt ñộng kinh doanh của mình. Các ngân hàng cũng như các tổ 

chức tài chính cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường vốn với 

các hình thức ña dạng. Trong ñó, NHNo&PTNT Việt Nam nói chung 

và chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng nói riêng cũng không tránh 

khỏi tình hình chung là ngày càng gặp khó khăn hơn trong hoạt ñộng 

huy ñộng vốn. Riêng ñối với chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng, 

ngoài việc chịu ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố cạnh tranh nêu trên 

do hoạt ñộng trên ñịa bàn kinh tế năng ñộng, chính sách ñiều hành 

hoạt ñộng huy ñộng vốn của Chi nhánh còn bị chi phối bởi các qui 
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ñịnh từ phía NHNN và từ phía NHNo&PTNT Việt Nam. Vì vậy việc 

ñưa ra ñược giải pháp ñể vừa tăng trưởng và vừa ñảm bảo hiệu quả 

trong hoạt ñộng huy ñộng vốn là hết sức khó khăn ñối với chi nhánh 

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng trong tình hình cạnh tranh ngày càng 

gay gắt như hiện nay. Đó là lý do tôi chọn ñề tài: “Gi ải pháp tăng 

cườnghuy ñộng vốn của NHNo&PTNT Thành phố Đà Nẵng” làm 

ñề tài luận văn 

2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài  

Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn ñề sau ñây. 

- Hệ thống hóa về mặt lý luận về huy ñộng vốn của NHTM 

- Đánh giá những thành quả, hạn chế yếu kém của chi nhánh 

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng một cách cụ thể, sâu sắc.  

- Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường huy ñộng vốn của 

chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng và làm tài liệu cho những ai 

quan tâm 

3. Phương pháp nghiên cứu 

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của ñề tài  

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn ñề liên quan ñến hoạt ñộng 

huy ñộng vốn bằng tiền ñối với ñối tượng là các doanh ngiệp, các hộ 

kinh doanh, cá nhân.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Nghiên cứu tình hình huy ñộng vốn của chi nhánh 

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng trong 5 năm từ 2007 ñến 2011.  

5. Những ñóng góp của luận văn  

-Nêu rõ các nguy cơ cạnh tranh, yếu tố tác ñộng ñến hoạt ñộng 

của NHTM, và hoạt ñộng dịch vụ huy ñộng vốn của chi nhánh 
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NHNo&PTNT TP Đà Nẵng  trong ñiều kiện hiện nay. 

-Phân tích tình hình hoạt ñộng dịch vụ huy ñộng vốn của chi 

nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng, các yếu tố tác ñộng, thách thức 

và cơ hội phát triển dịch vụ này.  

-Đề xuất một số giải pháp ñể khắc phục ñiểm yếu, tăng 

cường năng lực cạnh tranh trong hoạt ñộng dịch vụ huy ñộng vốn 

của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng  

6. Kết cấu của luận văn. 

Chương 1: Một số lý luận cơ bản về huy ñộng vốn của 

NHTM 

Chương 2: Phân tích thực trạng huy ñộng vốn của chi 

nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng. 

Chương 3: Giải pháp tăng cường huy ñộng vốn của chi 

nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng trong thời gian tới. 
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Chương 1 

MỘT SỐ LÝ LU ẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN  

CỦA NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 

1.1  Một số lý luận cơ bản về huy ñộng vốn của NHTM 

1.1.1 Khái quát huy ñộng vốn 

1.1.2 Những hình thức huy ñộng vốn của ngân hàng thương mại 

1.1.2.1 Huy ñộng từ tài khoản tiền gửi 

� Phân loại theo ñối tượng khách hàng 

• Tiền gửi của các tổ chức kinh tế  

•  Tiền gửi của dân cư 

� Phân loại theo mục ñích huy ñộng 

• Tiền gửi giao dịch 

• Tiền gửi phi giao dịch 

� Phân loại theo kì hạn 

• Tiền gửi không kì hạn 

• Tiền gửi có kì hạn  

� Phân loại theo loại tiền 

• Tiền gửi nội tệ 

• Tiền gửi ngoại tệ 

1.1.2.2 Huy ñộng vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá 

Nguồn vốn này tương ñối ổn ñịnh và sử dụng cho mục ñích 

nào ñó. Ngân hàng sử dụng giấy tờ có giá dưới các hình thức: 

� Phát hành trái phiếu  

� Phát hành kỳ phiếu 

� Phát hành chứng chỉ tiền gửi 

1.1.2.3  Huy ñộng vốn qua các khoản ñi vay  

�Vay ngân hàng Trung ương  
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� Vay của các tổ chức tín dụng khác 

� Vay trên thị trường vốn 

1.1.2.4 Các nguồn khác 

�Tiền ủy thác 

�Tiền trong thanh toán. 

1.1.3 Đặc ñiểm, vai trò huy ñộng vốn của NHTM 

1.1.3.1 Đặc ñiểm 

1.1.3.2 Vai trò hoạt ñộng huy ñộng vốn của NHTM 

� Đối với ngân hàng  

Huy ñộng vốn là một trong những hoạt ñộng cơ bản, không 

thể thiếu của NHTM. Vốn huy ñộng ñược giúp ngân hàng có ñủ 

nguồn vốn kinh doanh, mở rộng thị phần, giữ thế chủ ñộng trong 

kinh doanh và gia tăng lợi nhuận, ñảm bảo khả năng thanh toán, ñáp 

ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng, tôn trọng các cam kết của ngân 

hàng với khách hàng.  

�  Đối với khách hàng gửi tiền 

Đối với các cá nhân, trước hết họ nghĩ ñến việc bảo quản số 

tiền tạm thời nhàn rỗi của họ như thế nào cho an toàn, với mục ñích 

như vậy họ mang tiền ñến ngân hàng ñể gửi. Đối với các doanh 

nghiệp khi tiến hành hoạt ñộng kinh doanh, hầu như tiền của họ ñể 

tại ngân hàng là chủ yếu, họ gửi tiền vào ngân hàng không phải với 

mục ñích tìm kiếm thu nhập mà chủ yếu là ñể sử dụng các dịch vụ 

tiện ích của ngân hàng, nhờ ngân hàng tiến hành thanh toán hộ các 

khoản phải trả và thu hộ các khoản phải thu của khách hàng 

� Đối với nền kinh tế 

Hoạt ñộng huy ñộng vốn của NHTM có vai trò giúp chuyển 

những khoản dự trữ, tiết kiệm thành những khoản ñầu tư, chuyển 
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những khoản vốn nhỏ lẻ, nằm rải rác trong xã hội thành những khoản 

vốn lớn ñáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. 

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng ñến quá trình huy ñộng vốn 

1.2.1 Nhân tố chủ quan 

Đây là nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên trong các 

NHTM, hình thành trong quá trình hoạt ñộng của ngân hàng do các 

nhân tố chủ quan về phía ngân hàng.  

1.2.1.1 Xuất phát từ mục tiêu chiến lược kinh doanh của ngân hàng 

1.2.1.2 Chính sách lãi suất   

1.2.1.3 Năng lực, trình ñộ của lãnh ñạo và ñội ngũ nhân viên ngân 

hàng 

1.2.1.4 Uy tín, thương hiệu và chính sách marketing của ngân hàng 

1.2.1.5 Công nghệ của ngân hàng và mạng lưới giao dịch 

1.2.2 Nhân tố khách quan 

Những nhân tố khách quan thuộc về môi trường bên ngoài ngân 

hàng thương mại, các ngân hàng thương mại chỉ có thể nhận biết và tìm 

cách hạn chế các tác ñộng tiêu cực của chúng mà không thể thay ñổi các 

nhân tố này ñược.  

1.2.2.1 Môi trường chính trị và pháp lý 

1.2.2.2 Môi trường kinh tế - xã hội 

1.2.2.3 Môi trường cạnh tranh giữa các ngân hàng 

1.2.2.4 Những nhân tố về phía khách hàng 

1.3 Các chỉ tiêu ñánh giá kết quả huy ñộng vốn 

1.3.1 Quy mô tăng trưởng của vốn huy ñộng  

Vốn huy ñộng tăng trưởng theo thời gian sẽ ñáp ứng nhu 

cầu tín dụng cũng như hoạt ñộng kinh doanh khác ngày càng tăng 

của ngân hàng. Nếu ngân hàng huy ñộng ñược một lượng vốn ñủ 
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lớn phù hợp với quy mô và nhu cầu của mình, thì khi có một 

lượng tiền lớn bị rút ra cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn ñến hoạt 

ñộng của ngân hàng, ngân hàng sẽ không gặp khó khăn trong vấn 

ñề thanh khoản.  

1.3.2 Chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn huy ñộng 

1.3.2.1 Cơ cấu vốn huy ñộng theo nguồn hình thành  

 

 

 

Chỉ tiêu này cho biết tỷ trọng vốn huy ñộng theo ñối tượng của 

ngân hàng so với tổng vốn huy ñộng hay vốn huy ñộng theo tưng ñối 

tượng chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng vốn huy ñộng. 

1.3.2.2 Cơ cấu vốn huy ñộng theo kì hạn  

 

 

 

Chỉ tiêu này cho biết tỷ trọng vốn huy ñộng theo kì hạn của 

ngân hàng so với tổng vốn huy ñộng hay vốn huy ñộng theo kì hạn 

chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng vốn huy ñộng. 

1.3.2.3 Cơ cấu theo loại tiền : 

 

 

 

 

Chỉ tiêu này cho biết tỷ trọng vốn huy ñộng theo loại tiền của 

ngân hàng so với tổng vốn huy ñộng hay vốn huy ñộng theo loại tiền 

chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng vốn huy ñộng. 

∑ VHĐ nămt 

VHĐ theo loại ti ền i nămt 
Tỷ tr ọng VHĐ theo loại ti ền i nămt = 

∑ VHĐ nămt 

Tỷ tr ọng VHĐ theo kì hạn  i nămt = 
* 100 

VHĐ theo kì hạn i nămt 

∑ VHĐ nămt  

VHĐ theo ñối tượng i nămt Tỷ tr ọng VHĐ theo 
ñối tượng i nămt  *= 
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1.3.3 Chi phí huy ñộng vốn bình quân hợp lý 

Đây là yếu tố quyết ñịnh ñến hiệu quả của hoạt ñộng huy 

ñộng vốn vì nó quyết ñịnh trực tiếp tới phương thức sử dụng vốn và 

ñặc biệt hơn cả là lợi nhuận của ngân hàng. 

Có hai cách tính lãi suất ñầu vào bình quân: 

Tổng số dư nguồn thứ i × Lãi suất huy ñộng của nguồn thứ i Lãi suất 

ñầu vào 

bình quân 

= 
Tổng số dư các nguồn vốn 

Hoặc: 

Lãi suất ñầu vào bình quân  =  Σ (Tỷ trọng loại tiền gửi thứ i 

× Lãi suất loại tiền gửi i )      Với i = 1- n 

1.3.4 Chỉ tiêu ño lường hiệu quả huy ñộng vốn  

Hiệu quả sử dụng vốn = Doanh số cho vay / tổng nguồn 

vốn huy ñộng (%, lần). 

Chỉ số này xác ñịnh hiệu quả sử dụng của một ñồng vốn huy 

ñộng. Nó giúp cho nhà phân tích so sánh khả năng sử dụng vốn của 

ngân hàng với nguồn vốn huy ñộng.  

1.4 Kinh nghiệm huy ñộng vốn của một số nước 
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Chương 2 

PHÂN TÍCH TH ỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN  

CỦA  CHI NHÁNH NHNo&PTNT T HÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

2.1 Giới thi ệu chi nhánh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát tri ển nông thôn thành phố Đà Nẵng   

2.1.1 Quá trình  hình thành và phát triển  

2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 

- Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của chi nhánh ngân hàng 

nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng ñược thực hiện 

theo quyết ñịnh số1377/QĐ/HĐQT-TCCB, ngày 24/12/2007 của Hội 

ñồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam. 

- Hiện nay, chi nhánh TP Đà Nẵng có 34 ñiểm giao dịch: 

- Số lượng cán bộ nhân viên: tổng số cán bộ nhân viên là 350 

người 

2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh 

2.1.3.1 Chức năng của chi nhánh 

� Huy ñộng vốn   

� Cho vay 

� Kinh doanh ngoại hối 

� Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ  

� Kinh doanh các dịch vụ khác của ngân hàng  

2.1.3.2 Nhiệm vụ của chi nhánh 

2.1.4 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của chi nhánh NHNo & 

PTNT TP Đà Nẵng trong 5 năm (2007-2011) 

2.1.4.1 Huy  ñộng vốn  

Huy ñộng vốn là một trong những hoạt ñộng cơ bản của chi 
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nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng. Cùng với uy tín và thương hiệu 

mạnh sẵn có, kết hợp với các biện pháp khuyến mãi hấp dẫn, lãi suất 

linh hoạt hợp lý, vốn huy ñộng tại chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà 

Nẵng qua các năm luôn có sự tăng trưởng, năm sau cao hơn năm 

trước về giá trị tuyệt ñối cũng như tốc ñộ tăng trưởng.  

2.1.4.2 Sử dụng vốn 

Trong  5 năm (2007 – 2011) chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà 

Nẵng có sự tăng trưởng tín dụng vượt bậc. Tính ñến 31/12/2011, dư 

nợ cho vay chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng ñạt 5,084 tỷ ñồng. 

Trong năm 2011, thực hiện chỉ ñạo nâng cao chất lượng tín dụng, chi 

nhánh ñã chỉ ñạo tập trung quản lý tốt các khoản vay, tăng cường thu 

hồi nợ xấu phát sinh và hạn chế tài trợ tín dụng cho các khách hàng 

mới. 

2.1.4.3 Hoạt ñộng liên quan khác 

� Hoạt ñộng thanh toán quốc tế 

�Hoạt ñộng thanh toán thẻ 

�Hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ 

� Hoạt ñộng ngân quỹ 

2.2 Thực trạng huy ñộng vốn của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà 

Nẵng 

2.2.1 Phân tích cơ cấu nguồn vốn huy ñộng 

2.2.1.1 Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng theo kỳ hạn 

Thứ nhất, nguồn vốn huy ñộng không kỳ hạn trong giai 

ñoạn 5 năm  (2007-2011) chiếm tỷ trọng trung bình 24.87 % trong 

tổng vốn huy ñộng, tỷ trọng này có xu hướng giảm nhanh, năm 2007 

chiếm tỷ trọng 27.11%, ñến năm 2011 còn 19.15%.  
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Thứ hai, vốn huy ñộng có kỳ hạn chiếm tỷ trọng trung bình 

75.13 % tổng nguồn vốn huy ñộng. Đây là nguồn vốn cơ bản ñể 

ngân hàng tiến hành kinh doanh và sử dụng cho hoạt ñộng tín dụng. 

Tỷ trọng tiền gửi ngắn hạn trung bình vào khoảng 47.54 % trên 

tổng vốn huy ñộng. Tiền gửi trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn, 

trung bình vào khoảng 27,58% tổng vốn huy ñộng. Đây là nguồn 

vốn cơ bản dùng ñể cho vay trung dài hạn.  

2.2.1.2 Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng giữa tiền gửi VND và ngoại tệ 

Vốn huy ñộng của chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng 

chủ yếu bằng nội tệ. Doanh số huy ñộng vốn bằng VND và ngoại tệ 

qui ñổi VND có xu hướng tăng lên qua từng năm. Ngoại tệ chi nhánh 

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng huy ñộng chủ yếu là USD. 

Xét tốc ñộ tăng trưởng thì huy ñộng vốn bằng VND có mức tăng 

trưởng nhanh hơn (72.36%) so với tốc ñộ tăng trưởng huy ñộng vốn bằng 

USD (27.64%). 

2.2.1.3 Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng của từng khách hàng 

Nguồn vốn huy ñộng của ngân hàng chủ yếu từ khoản tiền gửi 

tiết kiệm dân cư và tiền gửi của TCKT. Tỷ trọng của hai loại tiền gửi 

này chiếm tỷ lệ rất cao chiếm ñến trên 90% tổng nguồn vốn huy 

ñộng của ngân hàng và gia tăng qua các năm. Cụ thể năm 2007 tỷ 

trọng tiền gửi TKDC và TCKT là 86.50% so với tổng vốn huy ñộng,  

năm 2011 là 94.78%. Sở dĩ lượng tiền gửi TKDC và TCKT chiếm tỷ 

trọng lớn như vậy vì ñây là những ñối tượng có lượng tiền nhàn rồi 

khá lớn trong xã hội. Bên cạnh ñó, chi nhánh NHNo&PTNT  TP Đà 

Nẵng có mạng lưới giao dịch lớn nhất TPnên nguồn vốn huy ñộng từ 

TCKT và dân cư chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng vốn huy ñộng. 
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Trong khi ñó, lượng vốn huy ñộng ñược từ các TCTD qua các 

năm ñều với con số thấp, chiếm một tỷ trọng nhỏ bé sấp xỉ 1.4% 

trong tổng vốn huy ñộng.  

Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong 

tổng vốn huy ñộng và qua các năm có xu hướng giảm dần trong tổng 

vốn huy ñộng. 

Huy ñộng vốn với hình thức phát hành giấy tờ có giá của 

chi nhánh có tỷ trọng trung bình 1.3% so với tổng vốn huy 

ñộng 

2.2.2 Phân tích chi phí huy ñộng vốn của ngân hàng 

Tỷ lệ tương quan giữa thu nhập từ lãi và chi phí từ lãi trong 

các năm qua tại chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng có xu hướng 

thu nhập lãi ngày càng tăng so với chi phí về lãi. Điều này cho thấy 

chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng sử dụng ngày càng hiệu quả 

hơn ñồng vốn huy ñộng ñược, khai thác tốt hơn khả năng sinh lời của 

ñồng vốn.  

2.3 Hệ thống kênh huy ñộng vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT TP 

Đà Nẵng 

Kênh huy ñộng truyền thống.  

ATM, EDC/POS 

Mobile Banking 

Internet Banking 

Phone Banking 

Kênh phân phối qua kết nối thanh toán với khách hàng 

2.4 Các công cụ bổ tr ợ thúc ñẩy hoạt ñộng huy ñộng vốn của chi 

nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng 



13  
2.4.1 Chất lượng phục vụ, nhân lực trong hoạt ñộng huy ñộng vốn. 

Giao dịch viên chưa nhiệt tình với khách hàng, thiếu thân 

thiện, chỉ thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của khách hàng, chưa 

hiểu rõ về các sản phẩm huy ñộng vốn, sản phẩm dịch vụ khác, thiếu 

kỹ năng bán hàng, do không tư vấn cho khách hàng, không bán chéo 

sản phẩm dịch vụ. 

Tác phong, kỹ năng làm việc của nhân viên, ñặc biệt là kỹ 

năng giao tiếp, ñàm phán còn bất cập, thiếu chuyên nghiệp, gây ảnh 

hưởng trực tiếp ñến chất lượng công việc nói chung và công tác ñàm 

phán, tiếp thị ñể huy ñộng vốn nói riêng. 

2.4.2 Khảo sát, phân tích, ñánh giá phân ñoạn thị trường, phân 

loạikhách hàng 

Hoạt ñộng này vẫn chưa ñược thực hiện bài bản tại chi 

nhánh chưa phân ñoạn thị trường và phân khúc khách hàng, cán bộ 

chi nhánh chưa tìm hiểu thói quen tiết kiệm và cất giữ tiền của người 

dân... từ ñó có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp nhằm huy 

ñộng tối nguồn vốn. 

2.4.3 Hội nghị khách hàng, chăm sóc khách hàng 

Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng chưa xây dựng tiêu 

chí khách hàng VIP, khách hàng lớn, khách hàng truyền thống, 

khách hàng phổ thông ñể có thể phân loại khách hàng và có chế ñộ 

chăm sóc phù hợp. Chưa xây dựng chương trình quản lý quan hệ 

khách hàng, phân ñiểm cho khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ñể 

có cơ sở thực hiện ưu ñãi cho các ñối tượng khách hàng khác nhau. 

2.4.4 Các chương trình khuyến mãi, quay số dự thưởng, tặng quà 

Hoạt ñộng khuyến mãi cho khách hàng NHNo&PTNT ñược 

tổ chức chủ yếu cho khách hàng gửi tiền vào các dịp lễ tết Nguyên 
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ñán, dịch vụ chuyển tiền kiều hối vào cuối năm. 

Hình thức quảng cáo tại chỗ chưa ñược ñẩy mạnh, do ñó 

chưa khai thác thế mạnh về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, mạng 

lưới rộng lớn, mối quan hệ với ñịa phương trong hoạt ñộng này. 

Hoạt ñộng quảng bá thương hiệu thông qua tài trợ cho các 

hoạt ñộng từ thiện chưa ñược khai thác tối ña.  

2.4.5 Công nghệ thông tin trong hoạt ñộng huy ñộng vốn 

Hệ thống công nghệ thông tin chưa có ñủ các công cụ và dữ 

liệu ñể hỗ trợ tốt nhất cho quản trị hệ thống ngân hàng, còn thiếu hệ 

thống chăm sóc khách hàng và hệ thống quản trị rủi ro toàn diện ñáp 

ứng tiêu chuẩn quốc tế như BASEL II, phục vụ cho hoạt ñộng huy 

ñộng và quản lý vốn. 

2.5 Một số kết luận 

2.5.1 Những kết quả ñạt ñược 

Thứ nhất, sản phẩm huy ñộng vốn của chi nhánh 

NHo&PTNT TP Đà Nẵng ngày càng ña dạng, ñáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của khách hàng và mang ñặc trưng của một chi nhánh thuộc 

ngân hàng lớn nhất tại Vi ệt Nam.  

Thứ hai, cơ cấu vốn huy ñộng của chi nhanh 

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng tập trung chủ yếu vào  huy ñộng vốn 

tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán 

Thứ ba, hệ thống phòng giao dịch ñược bố trí rộng khắp, 

thuận tiện cho việc giao dịch của khách hàng.  

Thứ tư, quy mô huy ñộng vốn ngày càng tăng, năm 2007 

huy ñộng vốn ñạt 3,607 tỷ ñồng, ñến năm 2011 huy ñộng vốn ñạt 

mức 5,124 tỷ ñồng tăng gấp 1,42 lần so với năm 2007.  
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Thứ năm, chi phí huy ñộng vốn ngày càng ñược cải thiện. Tỷ 

lệ chênh lệch giữa chi phí trả lãi tiền gửi, tiền vay với chi phí thu lãi 

tiền gửi, tiền vay ngày càng tăng lên.  

2.5.2 Những tồn tại, hạn chế 

Thứ nhất, nguồn vốn huy ñộng cao, song thị phần sụt giảm 

 Tổng nguồn vốn tăng trưởng qua các năm, song tốc ñộ tăng 

trưởng có xu hướng giảm, thị phần của chi nhánh NHNo&PTNT TP 

Đà Nẵng thu hẹp (năm 2007 ñạt 37.8%, năm 2011 còn 15.24%). 

 Tốc ñộ tăng trưởng nguồn vốn trong năm không ñều , một số 

nguồn vốn biến ñộng bất thường, gây khó khăn cho thanh khoản và 

cân ñối sử dụng 

 Chưa có chiến lược cụ thể tiếp cận các nguồn vốn rẻ  

Thứ hai, cơ cấu nguồn vốn huy ñộng chưa hợp lý 

 Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng theo nhóm khách hàng còn 

nhiều hạn chế 

 Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng theo kỳ hạn chưa phù hợp 

Thiếu chiến lược thu hút nguồn vốn dự án ngân hàng phục 

vụ, dự án ủy thác ñầu tư:  

Thứ ba,về cơ chế chỉ ñạo ñiều hành hoạt ñộng huy ñộng vốn: 

cơ chế ñiều hành về hoạt ñộng huy ñộng vốn và kinh doanh nguồn 

vốn hiện nay mang tính tập trung cao, song còn kém linh hoạt, nặng 

ý chí chủ quan, áp ñặt, thiếu tính liên kết và chưa thực sự gắn với 

ñịnh hướng phát triển kinh tế xã hội, ñặc thù kinh doanh của ñịa 

phương 

Thiếu tính chủ ñộng trong ước lượng chi phí vốn 
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Thứ tư, sản phẩm huy ñộng vốn còn chưa ñáp ứng nhu cầu 

khách hàng, kỹ năng bán chéo sản phẩm yếu, chưa có các gói sản 

phẩm 

Chi nhánh chưa thực sự tích cực trong triển khai SPDV hỗ 

trợ công tác HĐV, cán bộ thực hiện bán sản phẩm chưa chuyên 

nghiệp, thực hiện bán chéo sản phẩm còn yếu, thực hiện ñơn lẻ từng 

sản phẩm theo chức năng của phòng chuyên môn nghiệp vụ 

Thứ năm, kênh huy ñộng vốn mở rộng song chưa khai thác 

huy ñộng vốn hiệu quả 

Hệ thống mạng lưới NHNo&PTNT chưa ñược khai thác hiệu 

quả trong phát triển HĐV, năng lực canh tranh yếu và chưa tương 

xứng với tiềm năng của NHNo&PTNT. 

Kênh phân phối hiện ñại ñã triển khai thêm nhiều kênh phân 

phối mới như qua ATM, EDC/POS, Mobile Banking, Internet 

Banking, gia tăng thêm nhiều tiện ích cho khách hàng ñể phục vụ 

công tác huy ñộng vốn. Tuy nhiên so với các NHTM lớn khác, hệ 

thống kênh phân phối hiện ñại của NHNo&PTNT còn thiếu nhiều 

dịch vụ tiện ích 

Thứ sáu, các chương trình khuyến mãi, quay số dự thưởng, 

tặng quả, quảng cáo, tài trợ, hoạt ñộng xã hội từ thiện 

Hoạt ñộng quảng bá sản phẩm ñược thực hiện thống nhất 

cùng với hệ thống song cả nội dung và hình thức quảng cáo chưa ña 

dạng, tính chuyên nghiệp chưa cao, tần suất, số lượng và thời gian 

quảng cáo ít. 

Thứ bảy, chưa có sự khảo sát, phân tích, ñánh giá phân ñoạn 

thị trường và phân loại khách hàng một cách cụ thể về thị trường 

huy ñộng vốn 
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Thứ tám, hoạt ñộng chăm sóc khách hàng còn chưa chuyên 

nghiệp 

Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng chưa xây dựng tiêu 

chí khách hàng VIP, khách hàng lớn, khách hàng truyền thống ñể 

phân loại khách hàng và có các chế ñộ chăm sóc phù hợp, chưa có 

sản phẩm, dịch vụ chăm sóc vượt trội xứng tầm khách hàng VIP.  

Thứ chín, phong cách giao dịch, chất lượng phục vụ trong 

huy ñộng vốn còn nhiều hạn chế 

Những năm qua, chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng ñã 

chú trọng ñến việc ñào tạo và xây dựng một ñội ngũ cán bộ ñủ phẩm 

chất, ñủ năng lực cho qua trình hội nhập và phát triển. Tuy nhiên so 

với mặt bằng chung của NHTM thì ñội ngũ cán bộ của chi nhánh 

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng còn yếu và thiếu. 

Thứ mười, sử dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ hoạt ñộng 

huy ñộng vốn còn nhiều hạn chế 

Chưa có sự xây dựng thống nhất bộ mã sản phẩm trong toàn 

hệ thống do ñó gây khó khăn trong việc quản lý sản phẩm, thống kê, 

ñánh giá hiệu quả trong triển khai sản phẩm 

2.5.3  Nguyên nhân của những hạn chế 

2.5.3.1 Nguyên nhân chủ quan 

Chính sách lãi suất của NHNo&PTNT chưa thực sự linh hoạt.  

Hình thức huy ñộng vốn chưa phong phú 

Hoạt ñộng marketing chưa ñược chú trọng ñúng mức 

Nhân viên ngân hàng tuy còn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tư 

duy thời kỳ bao cấp. 

Chậm ñổi mới phương thức phục vụ cho khách hàng. 
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 Hệ thống phòng giao dịch chưa ñảm bảo yêu cầu.Cơ sở vật 

chất chưa ñược bố trí khang trang, chưa thu hút ñược khách hàng vì 

nhiều khách hàng có tâm lý nghĩ rằng nếu là ñịa ñiểm do ngân hàng 

thuê thì gởi tiền sau này biết nhận ở ñâu. 

Chưa có bộ phận theo dõi khách hàng lớn. 

2.5.3.2 Nguyên nhân khách quan 

- Lạm phát gia tăng trong những năm gần ñây, ñặc biệt là từ 

cuối năm 2007 ñến nay, gây tâm lý lo sợ ñồng tiền trượt giá nên 

người dân thích cất trữ tài sản dưới dạng ngoại tệ mạnh, vàng và bất 

ñộng sản hơn là gửi tiền vào ngân hàng.  

- Hiện nay người dân Đà Nẵng vẫn có thói quen sử dụng tiền 

mặt trong thanh toán, chưa quen sử dụng các dịch vụ thanh toán của 

ngân hàng.. 

- Sự cạnh tranh giữa các NHTM ngày cang nghiệt ngã  
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Chương 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN  

CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT TP ĐÀ NẴNG  

TRONG TH ỜI GIAN T ỚI 

 

3.1 Định hướng phát triển huy ñộng vốn của Ngân hàng 

No&PTNT TP Đà Nẵng 

3.1.1 Định hướng chung  

3.1.2 Định hướng phát triển huy ñộng vốn của chi nhánh 

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng 

Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng ñã ñịnh hướng phát 

triển huy ñộng vốn của mình trong giai ñoạn tới như sau: 

Xây dựng chiến lược huy ñộng vốn gắn với chiến lược sử 

dụng vốn  

Tiếp tục mở rộng mạng lưới huy ñộng vốn 

Phát triển nguồn nhân lực 

Ứng dụng công nghệ hiện ñại, gia tăng các sản phẩm dịch vụ 

Đa dạng hóa khách hàng 

Đổi mới phong cách làm việc 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh 

3.2 Giải pháp tăng cường huy ñộng vốn của chi nhánh 

NHNo&PTNT TP Đà Nẵng 

3.2.1  Xây dựng chính sách lãi suất huy ñộng hợp lý 

 Cần áp dụng lãi suất hợp lý ñể duy trì cạnh tranh 

Đảm bảo mối quan hệ hợp lý giữa lãi suất ñầu vào và chỉ số 

lạm phát.  

Điều chỉnh mức lãi suất theo các kỳ hạn huy ñộng.  
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Đảm bảo cơ cấu nguồn vốn huy ñộng ñể tăng thêm hiệu quả 

cho hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng.  

3.2.2  Đa dạng hóa các hình thức huy ñộng vốn 

Đa dạng hoá các hình thức HĐV là cung cấp thêm cho khách 

hàng ngày càng nhiều sản phẩm ñể tăng thêm sự lựa chọn cho khách 

hàng. Mỗi sản phẩm mới ñược thực hiện phải ñảm bảo các yếu tố:  

+ Đảm bảo lợi ích và an toàn cho các tổ chức và cá nhân gửi 

tiền vào chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng 

+ Tôn trọng tính tập trung thống nhất của hệ thống. 

+ Đem lại lợi ích tài chính cho ngân hàng. 

+ Đối với mỗi hình thức huy ñộng vốn cần xác ñịnh ñối 

tượng huy ñộng vốn phù hợp cho từng loại sản phẩm.  

3.2.3  Đa dạng hóa khách hàng 

Bên cạnh ña dạng hóa các hình thức huy ñộng vốn, chi nhánh 

cần ña dạng hóa khách hàng bằng cách thực hiện chính sách cho từng 

loại khách hàng. Biện pháp này sẽ giúp cho chi nhánh có cơ cấu hợp 

lý vì mỗi nhóm khách hàng có những ñặc ñiểm riêng về vốn. 

3.2.4 Đơn giản hóa thủ tục giao dịch 

Các ngân hàng hoạt ñộng ña số ñều có dịch vụ huy ñộng vốn 

giống nhau. Sản phẩm mới của một ngân hàng ñưa ra sẽ ñược ngân 

hàng khác triển khai ngay sau ñó. Do vậy, ñể tạo ra sự khác biệt so 

với các NHTM khác, chi nhánh NHNo&PTNT Đà Nẵng ngày càng 

phải hoàn thiện sản phẩm dịch vụ mà mình ñưa ra 

 Quy trình và thời gian giao dịch tại chi nhánh NHNo&PTNT 

Đà Nẵng ñược ñánh giá là tương ñối rườm rà và phức tạp nên cần có 

những cải tiến tích cực hơn nữa trong việc ñơn giản hóa các thủ tục, 

giấy tờ.  
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 Ngoài ra, chi nhánh có thể hướng tới việc chuyên môn hóa 

cho nhân viên lễ tân tại các ñiểm giao dịch 

3.2.5  Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng hiệu quả 

 Khi tiến hành ña dạng hóa các sản phẩm huy ñộng vốn, chi 

nhánh cần phải ñồng thời xây dựng chính sách tiếp cận và chăm sóc 

khách hàng hiệu quả. Bên cạnh quan tâm chăm sóc, duy trì khách 

hàng truyền thống và có chính sách ưu ñãi với khách hàng này ñồng 

thời thu hút tạo niềm tin với khách hàng mới.  

3.2.6  Mở rộng mạng lưới giao dịch và hệ thống ngân hàng tự 

ñộng 

 Chi nhánh NHNo&PTNT Đà Nẵng cần phát triển thêm các 

phòng giao dịch, các ñiểm ñặt máy ATM tại ñịa bàn các quận chưa 

có phòng giao dịch hay tại các tuyến phố tập trung nhiều dân cư hay 

các trung tâm thương mại lớn như Quận Hải châu, Quận Thanh khê. 

Song song với việc mở rộng thêm phòng giao dịch, chi nhánh 

NHNo&PTNT Đà Nẵng cần xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn chất 

lượng ñiểm giao dịch như sảnh chờ giao dịch, cách thức bố trí bàn 

ghế, băng rôn quảng cáo, quầy giao dịch, bố trí không gian bên trong 

khu vực làm việc của quầy giao dịch 

3.2.7  Ứng dụng công nghệ trong huy ñộng vốn, hiện ñại hóa ngân 

hàng 

Một biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác huy ñộng 

vốn là ñổi mới hệ thống máy móc phục vụ hoạt ñộng của chi nhánh 

nhằm tăng năng suất và rút ngắn thời gian thanh toán, nâng cao ñộ 

chính xác, an toàn.  

3.2.8  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Với sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng như hiện nay, 
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việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không chỉ là biện pháp 

trước mắt mà còn là vấn ñề lâu dài, NHNo&PTNT cần quan tâm ñến 

ñội ngũ nhân viên hơn nữa  

3.2.9 Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín và 

thương hiệu ngân hàng 

 Trong công tác huy ñộng vốn, việc quảng cáo nên tập trung 

một số vấn ñề như: hình thức huy ñộng, lãi suất huy ñộng…  

3.2.10 Giải pháp về quản trị rủi ro trong huy ñộng vốn 

  Tăng cường kiểm tra kiểm soát trong công tác huy ñộng vốn 

ñể hạn chế rủi ro  

  Rủi ro lãi suất, ñề ra phương án phòng chống và xử lý rủi ro 

thông qua phân tích sự thay ñổi lãi suất. Xác ñịnh các loại rủi ro lãi 

suất và thiết lập các chính sách và thủ tục ñể quản lý rủi ro lãi suất. 

  Rủi ro ngoại hối, ñảm bảo cân ñối tài sản Nợ và tài sản Có 

ngoại tệ ở mức hợp lý 

  Rủi ro thanh khoản, ñánh giá ñịnh lượng, ñịnh tính thanh 

khoản, xây dựng khung quản lý rủi ro thanh khoản và giám sát rủi ro 

thanh khoản 

3.3 Một số kiến nghị 

3.3.1 Kiến nghị ñối với Chính phủ 

3.3.2 Kiến nghị ñối với Ngân hàng Nhà nước. 

Thứ nhất, NHNN cần có một chính sách tiền tệ ổn ñịnh, ñiều 

hành một cách linh hoạt, kịp thời, chính sách lãi suất phù hợp với 

quy luật cung cầu trên thị trường, vận dụng công cụ thị trường mở 

trong việc kiểm soát cung cầu tiền thay cho công cụ dự trữ bắt buộc.   

Thứ hai, NHNN cần tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh 

giữa các ngân hàng cổ phần và ngân hàng quốc doanh.  
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Thứ ba, NHNN cần kết hợp với Uỷ ban Chứng khoán tạo 

ñiều kiện cho các NHTM phát hành trái phiếu trên TTCK tập trung 

chứ không phải thông qua việc bán lẻ cho khách hàng. 

Thứ tư, NHNN cần quan tâm tới chính sách tỷ giá hơn nữa 

ñể tránh tình trạng mất cân ñối giữa nguồn vốn nội ngoại tệ, hay sự 

mất giá quá cao của ñồng nội tệ so với ñồng ngoại tệ mạnh. 

Thứ năm, cùng với Chính phủ, NHNN cần kiện toàn hệ 

thống pháp lý trong thanh toán không dùng tiền mặt nhằm thúc ñẩy 

hoạt ñộng này ngày càng phát triển, tạo ñiều kiện cho các NHTM thu 

hút ñược nguồn vốn lớn, chi phí thấp trong thanh toán, nhờ ñó mà 

nâng cao ñược hiệu quả huy ñộng vốn. 

3.3.3 Kiến nghị ñối với NHNo&PTNT Việt Nam 

Thứ nhất: có kế hoạch trang bị cho các chi nhánh trong hệ 

thống NHNo&PTNT Việt Nam một mạng lưới ATM với những máy 

móc thiết bị hiện ñại, tính năng sử dụng cao, tổ chức mạng lưới ngân 

hàng ñại lý phục vụ nhu cầu thanh toán nhanh, tiện lợi, an toàn.  

Thứ hai: ñào tạo và ñào tạo lại cán bộ. 

Thứ ba: xây dựng hệ thống công nghệ tin học hiện ñại tiên 

tiến 

Thứ tư: hỗ trợ cho chi nhánh trong việc phát triển hoạt ñộng 

Marketing về kinh phí quảng cáo 

Thứ năm: quan tâm hơn nữa ñến công tác bồi dưỡng và ñãi 

ngộ cán bộ.  
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KẾT LU ẬN 

 

Huy ñộng vốn là một màng quan trọng trong nền kinh tế thị 

trường. Tăng cường huy ñộng vốn ngân hàng là tăng cường về quy 

mô, chất lượng của nguồn vốn. Nền kinh tế Việt Nam ñã và ñang 

thực sự trở thành một nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, vấn 

ñề tăng cường huy ñộng vốn là ñiều cần thiết ñể ñảm bảo cho hoạt 

ñộng ổn ñịnh của ngân hàng cũng như có thể cung cấp ñủ vốn cho 

nền kinh tế. Chính vì thế, yêu cầu ñược ñặt ra cho hệ thống ngân 

hàng là phải ñổi mới liên tục và hoàn thiện cách thức huy ñộng vốn 

ñể có thể huy ñộng ñược nhiều nguồn vốn nhất có thể. 

Là chi nhánh của NHTM hàng ñầu tại Vi ệt Nam, chi nhánh 

NHNo&PTNT Đà Nẵng ñã nắm bắt ñược xu thế ñổi mới l ĩnh vực tài 

chính của ñất nước và ñã có những ñóng góp to lớn trong hoạt ñộng 

tài chính ngân hàng tại ñịa bàn thành phố Đà Nẵng. Chi nhánh ñã 

nhận thấy vai trò quan trọng của nguồn vốn huy ñộng ñối với hoạt 

ñộng của ngân hàng cũng như của nền kinh tế trong ñiều kiện hiện 

nay. Tuy nhiên, công tác huy ñộng vốn còn chưa ñược hoàn thiện, 

chưa ñáp ứng ñược nhu cầu ngày càng ña dạng, phong phú của khách 

hàng. 

Qua luận văn này, tác giả hi vọng những giải pháp ñưa ra sẽ 

ñóng góp một phần nhỏ bé nhằm nâng cao hiệu công tác huy ñộng 

vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nẵng trong thời gian tới. 

 

 


