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MỞ ĐẦU 
 
1. Lý do chọn đề tài 
Trong các hoạt động ngân hàng, bảo lãnh ngân hàng được 

biết đến từ lâu và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Tại Việt Nam, 
những năm gần đây, dịch vụ này được các ngân hàng thương mại 
(NHTM) rất quan tâm và đẩy mạnh, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 
càng gia tăng theo sự phát triển chung của nền kinh tế và xu hướng 
hội nhập kinh tế toàn cầu. 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt  Nam – Chi nhánh 
Quy Nhơn (VCB Quy Nhơn)  có  nhiều thế  mạnh  trong  hoạt  động 
bảo lãnh. Tuy nhiên, để có thể phát triển hoạt động này tương xứng 
với tiềm năng sẵn có, VCB Quy Nhơn còn rất nhiều việc phải làm. 

Là một cán bộ công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn nhiều năm, với mong muốn hoạt 
động bảo lãnh tại đây ngày càng được phát triển hơn, đáp ứng nhu 
cầu đa dạng của khách hàng nhất là trong giai đoạn hội nhập hiện 
nay, tôi quyết định chọn đề tài: “Phát triển hoạt động bảo lãnh tại 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy 
Nhơn” cho luận văn cao học của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 
- Làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động bảo lãnh ngân hàng. 
- Nghiên cứu và đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tại 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn. 
- Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển hoạt động bảo 

lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy 
Nhơn.  
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng: Hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn từ năm 2009 đến 
2011. 

- Phạm vi nghiên cứu:  
+ Về mặt nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu một số nội 

dung về phát triển hoạt động bảo lãnh. 
+ Về không gian: Đề tài chỉ nghiên cứu nội dung trên tại 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn. 
+ Thời gian:  Nghiên cứu thực trạng từ năm 2009 đến 2011 

và có giải pháp định hướng đến 2015. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên đề tài sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu sau: 
- Sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học như phương 

pháp thống kê, phương pháp suy luận logic.  
- Các phương pháp so sánh, phân tích, điều tra, chuyên khảo 

và các phương pháp khác… 
5. Kết cấu đề tài 
Nghiên cứu về đề tài Phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn nội 
dung chuyên đề gồm 03 chương chính :   

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển bảo lãnh ngân hàng 
Chương 2: Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn. 
Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 

1.1. TỔNG QUAN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển bảo lãnh ngân hàng 
Tại Việt Nam hoạt động bảo lãnh ngân hàng được thực hiện 

từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, trong giai đoạn chuyển tiếp 
sang nền kinh tế thị trường. Đến những năm 90, khi nền kinh tế bắt 
đầu mở cửa để hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, hoạt 
động ngân hàng trở nên đa dạng và bảo lãnh ngân hàng được phát 
triển như một tất yếu khách quan. Từ khi Việt Nam trở thành thành 
viên của WTO, cơ hội hợp tác và mở rộng thương mại quốc tế ngày 
càng nhiều; cùng với đó, nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính – 
ngân hàng ngày càng gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 
ngân hàng nói chung và bảo lãnh ngân hàng nói riêng phát triển. 

1.1.2. Khái niệm bảo lãnh ngân hàng 
Theo Quyết định số: 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì khái niệm bảo lãnh được xác 
định: 

Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của TCTD 
(Bên bảo lãnh) với bên có quyền (Bên nhận bảo lãnh) về việc thực 
hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (Bên được bảo lãnh) khi 
khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã 
cam kết với Bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn 
trả cho TCTD số tiền đã nhận trả thay. 

1.1.3. Mối quan hệ giữa các bên trong bảo lãnh ngân hàng 
Quan hệ giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh: 

Trong mối quan hệ này, bên được bảo lãnh có nghĩa vụ bắt buộc phải 
thực hiện cam kết đối với bên nhận bảo lãnh. 
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Quan hệ giữa bên được bảo lãnh và NHTM bảo lãnh: Bên 
được bảo lãnh có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân hàng số tiền đã trả thay 
khi ngân hàng phải thanh toán cho bên nhận bảo lãnh theo cam kết 
bảo lãnh. 

Quan hệ giữa NHTM bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh: Ngân 
hàng bảo lãnh có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận bảo lãnh khi 
bên được bảo lãnh vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận 
bảo lãnh. 

1.1.4. Phân loại bảo lãnh ngân hàng 
Căn cứ vào các tiêu thức khác nhau có thể phân chia bảo 

lãnh ngân hàng thành nhiều loại khác nhau. Dưới đây đề cập một số 
cách phân loại sau: 

a. Phân loại bảo lãnh căn cứ vào phương thức phát hành 
bảo lãnh 

Bảo lãnh trực tiếp là loại bảo lãnh, trong đó, NHTM chịu 
trách nhiệm phát hành bảo lãnh trực tiếp theo yêu cầu của bên được 
bảo lãnh. 

Bảo lãnh gián tiếp là loại bảo lãnh, trong đó, bên được bảo 
lãnh yêu cầu NHTM phục vụ mình (gọi là ngân hàng Chỉ thị) đề nghị 
ngân hàng thứ hai (gọi là ngân hàng Phát hành) phát hành cam kết 
bảo lãnh và chuyển cho bên nhận bảo lãnh. 

Đồng bảo lãnh: Trong trường hợp này, một ngân hàng đứng 
ra đóng vai trò đại diện phát hành bảo lãnh nhưng có sự tham gia của 
nhiều ngân hàng đồng minh khác. 

b. Phân loại dựa trên mục đích bảo lãnh  
Theo điều 5 Quyết định số: 26/2006/QĐ-NHNN ngày 

26/6/2006 của Ngân hàng Nhà nước, bảo lãnh có các loại sau: 
ü Bảo lãnh vay vốn 



5 

ü Bảo lãnh thanh toán 
ü Bảo lãnh dự thầu 
ü Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
ü Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm 
ü Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước 
ü Bảo lãnh đối ứng 
ü Xác nhận bảo lãnh 

1.1.5. Chức năng và vai trò của bảo lãnh ngân hàng 
a. Chức năng của bảo lãnh ngân hàng 
ü Chức năng hạn chế rủi ro do thông tin bất đối xứng 
ü Chức năng là công cụ bảo đảm 
ü Chức năng là công cụ tài trợ 
ü Chức năng là công cụ đôn đốc việc thực hiện nghĩa 

vụ 
b. Vai trò của bảo lãnh ngân hàng 
ü Vai trò đối với nền kinh tế 
ü Vai trò đối với ngân hàng bảo lãnh 
ü Vai trò đối với khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh 

1.2. PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 
1.2.1. Nội dung phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng 
Để thực hiện việc phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng 

có hiệu quả đòi hỏi ngân hàng phải có những phương án, định hướng 
cụ thể, mỗi ngân hàng có những phương án, chính sách khác nhau 
nhưng nhìn chung các ngân hàng đều thực hiện các nội dung sau: 

Mở rộng quy mô bảo lãnh: Tăng trưởng số dư bảo lãnh, tăng 
trưởng số lượng khách hàng bảo lãnh hay số lượng hợp đồng bảo 
lãnh, tăng trưởng dư nợ bảo lãnh bình quân trên một khách hàng hay 
bình quân trên hợp đồng cấp bảo lãnh. 
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Đa dạng hóa loại hình bảo lãnh: Đa dạng hóa các hình thức, 
phương thức bảo lãnh, phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo lãnh: Nâng cao chất lượng 
phục vụ khách hàng, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng.   

Kiểm soát rủi ro bảo lãnh: Nâng cao chất lượng thẩm định 
cấp bảo lãnh, tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra, hạn chế tối đa 
các rủi ro có thể sẩy ra. 

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động bảo lãnh 
Trên cơ sở những cơ sở lý thuyết đã được nêu cùng với nội 

dung phát triển bảo lãnh trên ta có các tiêu chí đánh giá phát triển 
hoạt động bảo lãnh ngân hàng sau: 

a. Tăng trưởng quy mô bảo lãnh 
+ Tăng trưởng số dư bảo lãnh 
Số dư bảo lãnh là tổng giá trị các khoản bảo lãnh của ngân 

hàng tại một thời điểm nhất định. Sự gia tăng hoặc sụt giảm của tiêu 
chí này cho thấy sự gia tăng hoặc sụt giảm của hoạt động bảo lãnh 
ngân hàng so với thời điểm so sánh. 

+ Tăng trưởng số lượng khách bảo lãnh hay số lượng hợp 
đồng cấp bảo lãnh 

Thể hiện số lượng khách hàng, số lượng hợp đồng cấp bảo 
lãnh không ngừng được tăng lên theo thời gian. 

+ Tăng trưởng dư nợ bảo lãnh bình quân trên một khách 
hàng hay bình quân trên hợp động cấp bảo lãnh 

Tăng dư nợ bình quân trên một khách hàng hay trên hợp 
đồng cấp bảo lãnh có nghĩa là tăng mức dư nợ bảo lãnh từng khách 
hàng hay trên hợp đồng cấp bảo lãnh, ở từng thời điểm khác nhau, 
vào những thời điểm có lúc dư nợ kỳ này so với kỳ trước tăng, nhưng 
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dư nợ bình quân trên một khách hàng hay trên hợp đồng lại giảm và 
ngược lại 

b. Đa dạng hóa loại hình bảo lãnh 
Danh mục bảo lãnh cung cấp cho khách hàng phản ánh mức 

độ đa dạng về sản phẩm bảo lãnh này. Việc đa dạng hóa sản phẩm 
bảo lãnh đi đôi với việc đa dạng hóa phương thức bảo lãnh sẽ giúp 
cho ngân hàng có cái nhìn tổng quan về nhu cầu của khách hàng 
cho từng loại bảo lãnh từ đó ngân hàng sẽ có những phương án, 
chính sách cụ thể, hợp lý về cơ cấu sản phẩm. 

c. Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động bảo lãnh 
Doanh thu của hoạt động bảo lãnh là một trong các tiêu chí 

quan trọng trong doanh thu hoạt động dịch vụ ngoài lãi vay của ngân 
hàng. Nguồn thu này đến từ phí mà bên được bảo lãnh phải trả cho 
NHTM khi sử dụng dịch vụ này. Bên cạnh việc phản ánh tình hình 
hoạt động bảo lãnh, tiêu chí này còn phản ánh chính sách phí của 
ngân hàng. 

d. Kiểm soát rủi ro bảo lãnh 
+ Dư nợ bảo lãnh quá hạn 

Dư nợ bảo lãnh quá hạn 
Tỷ bảo lãnh quá hạn (%) = 

Dư nợ bảo lãnh 
x  100% 

+  Nợ xấu bảo lãnh 
Nợ xấu bảo lãnh 

(nhóm 3,4,5) 
Tỷ nợ xấu bảo lãnh  

(%) 
(nhóm 3,4,5) 

 
= 

Dư nợ bảo lãnh 
x 100% 

+ Tỷ lệ xoá nợ ròng: 

Tỷ lệ xoá nợ ròng = 
Xóa nợ ròng 
Tổng dư nợ 

x   100% 
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1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động 
bảo lãnh ngân hàng 

a. Nhân tố bên trong 
ü Chính sách, chủ trương của Ngân hàng 
ü Nghiệp vụ, quy trình bảo lãnh 
ü  Công nghệ 
ü  Một số yếu tố nội tại khác của ngân hàng (Con 

người, Uy tín Ngân hàng, Quy mô vốn Ngân 
hàng,..) 

b. Nhân tố bên ngoài 
ü  Môi trường kinh tế - xã hội 
ü  Hành lang pháp lý 
ü  Đối thủ cạnh tranh 
ü  Khách hàng 

 
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 

Trong chương 1, luận văn đã trình bày tổng quan về bảo 
lãnh ngân hàng và hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại NHTM. Bên 
cạnh các khái niệm cơ bản, chương này cũng đề cập đến các nhân 
tố có ảnh hưởng lớn đến hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại NHTM, 
một số tiêu chí để đánh giá hoạt động này, cơ sở pháp lý liên quan. 
Những nội dung đề cập tại chương 1 là cơ sở nhận thức có tính nền 
tảng  cho những chương tiếp. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI  

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – 
CHI NHÁNH QUY NHƠN 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ VCB QUY NHƠN  
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 
2.1.2. Mô hình tổ chức 
ü Sơ đồ tổ chức VCB Quy Nhơn 
ü Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 

2.1.3. Phân tích hoạt động kinh doanh 
Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của VCB Quy Nhơn 

Đơn vị: Triệu đồng 

Năm 
CHỈ TIÊU 

2009 2010 2011 

1. Tổng thu nhập 247.735 389.367 689.119 

    - Thu lãi cho vay 196.033 267.191 388.604 

    - Thu lãi tiền gửi 157 119 184 

    - Thu dịch vụ ngân hàng 6.268 5.737 5.075 

    - Thu hoạt động kinh doanh ngoại tệ 6.389 18.057 32.686 

   - Thu nhập nội bảng ngân hàng 33.322 75.469 254.497 

   - Thu khác 5.566 22.794 8.073 

2. Tổng chi phí 216.779 333.301 563.914 

   - Trả lãi tiền gửi 43.542 64.664 81.985 

   - Trả lãi tiền vay 137.397 205.219 386.943 
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Năm 
CHỈ TIÊU 

2009 2010 2011 

   - Chi kinh doanh ngoại tệ  4.540 8.767 21.021 

   - Chi về tài sản 5.592 5.793 5.770 

   - Chi hoạt động tài chính 0 0 38.851 

   - Chi phí khác (bao gồm chi dự 
phòng) 25.708 48.858 29.344 

3. Chênh lệch thu chi 30.956 56.066 125.205 

(Nguồn: Số liệu thống kê qua các năm của VCB Quy Nhơn) 
2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG 
BẢO LÃNH TẠI VCB QUY NHƠN  

2.2.1. Cơ sở pháp lý, phương pháp quản lý khi thực hiện 
hoạt động bảo lãnh tại VCB Quy Nhơn 

a. Cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo lãnh ngân hàng: 
ü Bộ luật Dân sự 
ü Luật thương mại 
ü Luật các TCTD 
ü Quy chế Bảo lãnh ngân hàng 
ü Quy định của Vietcombank 

b. Đối tượng được ngân hàng bảo lãnh 
Khách hàng được VCB Quy Nhơn bảo lãnh bao gồm: 
ü Doanh nghiệp nhà nước 
ü Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh (Công ty 

TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân,…) 
ü Các tổ chức tín dụng hoạt động theo luật các tổ chức 

tín dụng 



11 

ü Cá nhân, hộ gia đình. 
c. Phương pháp quản lý hoạt động bảo lãnh tại VCB 

Quy Nhơn 
Trên cơ sở hướng dẫn của Vietcombank Việt Nam tại Quyết 

định số 285/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 15/8/2008, các bước thực hiện 
về bảo lãnh ngân hàng, gồm: 

ü Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; 
ü Bước 2: Phát hành bảo lãnh; 
ü Bước 3: Xử lý sau khi phát hành cam kết bảo lãnh;  

2.2.2. Thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh tại VCB 
Quy Nhơn qua các năm 2009 - 2011 

Từ cơ sở lý luận tại chương I và số liệu thực tế qua các năm 
sẽ đánh giá thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh tại VCB Quy 
Nhơn qua các tiêu chí dưới đây:  

a. Thực trạng tăng trưởng quy mô bảo lãnh: 
+ Tăng trưởng số dư bảo lãnh: 
Hoạt động bảo lãnh của VCB Quy Nhơn những năm gần đây 

có sự giảm sút và tốc độ giảm ngày càng tăng. Tuy nhiên, thị phần 
bảo lãnh trên địa bàn tỉnh Bình Định của VCB Quy Nhơn trong thời 
gian vừa qua vẫn giữ vững ở mức ổn định khoảng 16% và xếp vị trị 
thứ 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhưng so với dư nợ vay hoạt động 
bảo lãnh vẫn còn khiêm tốn, hoạt động bảo lãnh chỉ dừng lại trong 
nước mặc dù Ngân hàng được phép thực hiện bảo lãnh mà bên nhận 
bảo lãnh ngoài nước. 

+ Tăng trưởng số lượng khách hàng bảo lãnh hay số lượng 
hợp đồng cấp bảo lãnh. 

Số lượng khách hàng ngày một tăng tuy nhiên không đáng 
kể cụ thể năm 2010 tăng 4 khách hàng so với năm 2009 và năm 2011 
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tăng 3 khách hàng đối với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số lượng 
hợp đồng cấp bảo lãnh giảm mạnh. Điều này cho thấy nhu cầu của 
khách hàng giảm đây cũng là tình hình chung do ảnh hưởng khó 
khăn của nền kinh tế trong nước. 

Trong tình trạng dư nợ bảo lãnh giảm, số hợp đồng giảm, thì 
số lượng khách hàng tăng là một tín hiệu khả quan, cho thấy kế 
hoạch maketing của VCB Quy Nhơn bước đầu đạt hiệu quả. 

+ Tăng trưởng dư nợ bảo lãnh bình quân trên một khách 
hàng hay bình quân trên hợp đồng cấp bảo lãnh 

Tỷ lệ dư nợ bình quân trên mỗi khách hàng mỗi năm đều có 
xu hướng giảm dần, số lượng khách hàng thực hiện bảo lãnh tại VCB 
Quy Nhơn ngày càng tăng, nhu cầu bảo lãnh tăng nhưng giá trị bảo 
lãnh bình quân giảm. Cho thấy VCB Quy Nhơn bên cạnh việc giữ 
chân khách hàng cũ, đã phát triển được khách hàng mới sử dụng sản 
phẩm bảo lãnh.  

b. Thực trạng đa dạng hóa loại hình bảo lãnh: 
+ Đa dạng hóa sản phẩm bảo lãnh theo cơ cấu dư nợ: 
Bảo lãnh thanh toán chiếm tỷ trọng cao nhất, bảo lãnh khác 

chiểm tỷ trọng thấp nhất, giá trị thực hiện trên mỗi món của bảo 
lãnh thanh toán cũng lớn nhất, bình quân 1,54 tỷ đồng/ món đây 
chủ yếu là những khoản bảo lãnh cho những khách hàng kinh 
doanh trong lĩnh vực thương mại, giá trị thực hiện trên mỗi món 
của bảo lãnh dự thầu thấp nhất, bình quân 0,1 tỷ đồng/ món. Bảo 
lãnh thanh toán chủ yếu tập trung tại những khách hàng truyền 
thống có tình hình tài chính lành mạnh như: Công ty cổ phần 
Petec Bình Định, Công ty TNHH MTV Vật tư Tổng Hợp Phú Yên 
điều này thuận lợi trong việc quản lý nhưng cũng hạn chế khả 
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năng mở rộng tìm kiếm và phát triển khách hàng đồng thời tập 
trung rủi ro tại một số khách hàng lớn này. 

+ Đa dạng hóa sản phẩm bảo lãnh theo cơ cấu hợp đồng:  
Trên thực tế việc bảo lãnh tại VCB Quy Nhơn chủ yếu là bảo 

lãnh cho các khách hàng thực hiện xây dựng. Tuy có chịu ảnh hưởng 
của nền kinh tế nhưng việc phát triển các loại bảo lãnh như: bảo lãnh 
dự thầu, bảo lãnh bảo hành (ít mang lại rủi ro) của VCB Quy Nhơn 
đã có chiều hướng tích cực, số lượng khách hàng tăng, giá trị thực 
hiện bình quân trên mỗi hợp đồng cấp bảo lãnh có xu hướng giảm 
qua từng năm điều này đồng nghĩa với việc giảm rủi ro trên từng món 
bảo lãnh, hạn chế dần việc “để nhiều trứng trong cùng một giỏ” 

+ Đa dạng hóa sản phẩm bảo lãnh theo đối tượng khách hàng: 
Thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành 

phần của Đảng và Nhà nước, từ nhiều năm qua VCB Quy Nhơn 
đã thực hiện chính sách đa dạng hóa khách hàng, không phân 
biệt loại hình  doanh nghiệp và thành phần kinh tế. Nhưng nhìn 
chung đối tượng khách hàng là DNTN và cá nhân thực hiện bảo 
lãnh tại VCB Quy Nhơn còn thấp điều này cho thấy Ngân hàng 
chưa chú trọng phát triển hoạt động bảo lãnh đối với đối tượng 
khách hàng này. 

+ Đa dạng hóa sản phẩm bảo lãnh theo thời gian bảo lãnh: 
Việc cấp bảo lãnh cũng tương tự như việc cấp tín dụng vay 

vốn và được phân chia theo thời gian, bảo lãnh ngắn hạn và bảo lãnh 
trung dài hạn. Bảo lãnh trung dài hạn hỗ trợ đầu tư và thực hiện 
các dự án trung dài hạn, đặc biệt là dự án cải tạo hệ thống cơ sở hạ 
tầng hay mở rộng quy mô sản xuất doanh nghiệp. Dư nợ bảo lãnh 
trung dài hạn có xu hướng tăng trưởng, năm 2009 chiếm tỷ trọng 
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8,9% đến năm 2011 là 13,2% nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong 
toàn doanh số bảo lãnh. 

+ Đa dạng hóa sản phẩm bảo lãnh theo hình thức bảo đảm: 
Dư nợ bảo lãnh có bảo đảm chiểm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng 

dư nợ bảo lãnh, bảo lãnh không có bảo đảm chiếm tỷ trọng lớn trong 
hoạt động bảo lãnh của VCB Quy Nhơn, năm 2011 chiếm 99,3% và 
đạt 38,9 tỷ đồng.  

Mức ký quỹ của mỗi bảo lãnh dựa trên mức độ uy tín, khả 
năng tài chính, giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng cũng như giá 
trị của khoản cấp bảo lãnh ngân hàng sẽ linh hoạt trong việc áp dụng.  

Năm 2011 bảo lãnh không có ký quỹ chiếm tỷ trọng ít nhất 
(7%) và bảo lãnh có ký quỹ từ 5 – 10% chiếm tỷ trọng cao nhất 
(54%). Tuy nhiên,  mức ký quỹ càng cao thì ngân hàng càng hạn chế 
rủi ro nhưng sự hài lòng của khách hàng sẽ ít hơn. 

c. Thực trạng tăng trưởng thu nhập từ hoạt động bảo lãnh: 
Hiệu quả sau cùng của nghiệp vụ bảo lãnh thể hiện qua tổng 

số phí bảo lãnh thu được. Thu phí bảo lãnh hàng năm có giảm so với 
năm trước, việc giảm này do doanh số bảo lãnh qua các năm giảm. 
Trong năm 2011, bảo lãnh thanh toán đem lại khoản thu cao nhất 
(chiếm 40,6%), tiếp đến là bảo lãnh thực hiện hợp đồng (chiếm 
31,3%) và bảo lãnh khác (chiếm 23,8%). 

Việc áp dụng phí bảo lãnh của hệ thống Vietcombank trên cả 
nước gây ra những bất cập do mặt bằng phát triển kinh tế từng khu 
vực không giống nhau, chưa có một biểu phí ưu đãi cho khách hàng 
xếp hạn tín dụng cao, khách hàng truyền thống lâu năm.  

d. Thực trạng kiểm soát rủi ro bảo lãnh 
Dư nợ bảo lãnh quá hạn và nợ xấu là một trong những tiêu 

chí đánh giá chất lượng của hoạt động bảo lãnh. VCB Quy Nhơn rất 
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quan tâm đến việc kiểm soát chỉ tiêu này. 
Dư nợ bảo lãnh quá hạn của VCB Quy Nhơn trong giai 

đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 bằng 0, chưa xảy ra trường hợp 
phải trả thay, nhận nợ bắt buộc trong bảo lãnh. Điều này cũng 
cho thấy chất lượng hoạt động bảo lãnh của VCB Quy Nhơn 
được kiểm soát khá tốt.  
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO 
LÃNH TẠI VCB QUY NHƠN  

2.3.1. Kết quả đạt được 
Để đảm bảo vấn đề kiểm soát và quản lý rủi ro trong bối 

cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu Vietcombank nói 
chung và VCB Quy Nhơn nói riêng chủ động giảm hoạt động tín 
dụng trong đó có hoạt động bảo lãnh. Tuy nhiên, hoạt động bảo 
lãnh vẫn chiếm tỷ trọng tương đối ổn định trong toàn tỉnh Bình 
Định. 

Loại bảo lãnh bảo ít mang rủi ro của VCB Quy Nhơn đã 
có chiều hướng tích cực, số lượng cấp bảo lãnh tăng trong khi 
giá trị thực hiện trên mỗi món bảo lãnh có xu hướng giảm qua 
từng năm điều này đồng nghĩa với việc giảm rủi ro trên từng 
món bảo lãnh. 

Hoạt động bảo lãnh cũng đã góp một phần không nhỏ vào 
nguồn thu dịch vụ của chi nhánh. 

 VCB Quy Nhơn bên cạnh việc giữ chân khách hàng cũ, 
đã phát triển được khách hàng mới sử dụng sản phẩm bảo lãnh. 

Hoạt động bảo lãnh góp phần huy động được một nguồn vốn 
đầy tiềm năng từ hoạt động ký quỹ bảo lãnh.  

Trong  giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011, hoạt động bảo 
lãnh chưa xảy ra trường hợp phải trả thay, nhận nợ bắt buộc nào. 



16 

Điều này cũng cho thấy chất lượng hoạt động bảo lãnh của VCB Quy 
Nhơn được kiểm soát khá tốt. 

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân: 
a. Hạn chế 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động bảo lãnh tại 

VCB Quy Nhơn còn chưa được đáp ứng tốt so với khả năng của 
mình với những hạn chế cụ thể:  

Thứ nhất: Chưa chú trọng trong việc phát triển hoạt động 
bảo lãnh;  

+ So với dư nợ cho vay thì dư nợ bảo lãnh chiếm tỷ trọng 
thấp đồng thời dư nợ cho vay tăng hàng năm trong khi dư nợ bảo 
lãnh có xu hướng giảm. 

+ Kế hoạch hoạt động kinh doanh hàng năm của VCB Quy 
Nhơn không đề cập đến chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ bảo lãnh. 

+ Cán bộ khách hàng chưa chủ động tư vấn khách hàng về 
lợi ích của sản phẩm bảo lãnh. 

+ Chủ trương, chính sách của VCB Quy Nhơn hiện tại chưa 
coi trọng việc phát triển hoạt động bảo lãnh. 

Thứ hai: Hạn chế trong việc thực hiện đa dạng hóa loại hình 
bảo lãnh; 

+ Số dư bảo lãnh của VCB Quy nhơn chỉ thể hiện bên nhận 
bảo lãnh là tổ chức, cá nhân trong nước. 

+ DNTN, cá nhân và DNNN có tỷ trọng về dư nợ bảo lãnh 
cũng như doanh số bảo lãnh rất thấp. 

+ Việc phát triển bảo lãnh trung dài hạn còn hạn chế. 
+ Bảo lãnh có giá trị lớn tập trung chủ yếu ở nhóm khách 

hàng truyền thống. 
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Thứ ba: Hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến tính cạnh tranh của 
hoạt động bảo lãnh; 

+ Đối với khách hàng tăng ký quỹ thì sự hài lòng của khách 
hàng sẽ ít hơn. 

+ Chính sách phí chưa thật sự linh hoạt, chưa có một biểu 
phí ưu đãi cho khách hàng ưu tiên. 

+ Hoạt động Marketing của ngân hàng chưa được đầu tư 
đúng mức. 

Thứ tư: Hạn chế ảnh hưởng đến việc kiểm soát rủi ro bảo 
lãnh; 

+ Chưa có bộ phận chuyên về luật hỗ trợ bảo lãnh trong công 
tác phòng ngừa rủi ro. 

+ Công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ nhân viên chưa 
thật sự được quan tâm và đầu tư đúng mức. 

+ Vấn đề phục vụ khách hàng chưa đáp ứng được yêu cầu 
cạnh tranh của thời cuộc. 

b. Nguyên nhân 
Nguyên nhân chủ quan: Ngân hàng chưa có sự quan tâm 

đúng mức đến hoạt động bảo lãnh, chưa có những giải pháp 
thúc đẩy hoạt động bảo lãnh phát triển. 

Nguyên nhân khách quan: Môi trường pháp lí chưa hoàn 
chỉnh và đồng bộ, môi trường kinh tế chưa ổn định. 

Nhân tố từ phía khách hàng: DNTN, cá nhân còn e ngại các 
điều kiện và thủ tục bảo lãnh của ngân hàng 

Ngoài những nguyên nhân trên còn có những nguyên nhân 
khách quan chung như: cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Chính 
phủ thắt chặc tín dụng, hạn chế đầu tư công đặc biệt là đầu tư vào 
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lĩnh vực bất động sản trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến sự phát triển trong hoạt động bảo lãnh.  

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2 của luận văn đã phân tích thực trạng hoạt động 
bảo lãnh tại VCB Quy Nhơn 03 năm gần nhất. Luận văn đã phân tích 
hoạt động bảo lãnh theo các tiêu chí tăng trưởng quy mô bảo lãnh; đa 
dạng hóa loại hình bảo lãnh (như theo cơ cấu dư nợ, cơ cấu hợp 
đồng, cơ cấu khách hàng, hình thức bảo đảm); kiểm soát rủi ro bảo 
lãnh và thu nhập từ hoạt động bảo lãnh, đồng thời đưa ra được những 
đánh giá về kết quả đạt được cũng như các hạn chế cần khắc phục 
trong việc phát triển hoạt động bảo lãnh tại VCB Quy Nhơn trong 
thời gian qua. Cụ thể những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động bảo 
lãnh là: 

- Sản phẩm bảo lãnh chưa đa dạng. 
- Chưa đa dạng hóa đối tượng đầu tư. 
- Mức phí bảo lãnh chưa thật sự linh hoạt. 
- Mức ký quỹ chưa phù hợp. 
Những hạn chế đã được xác định bên trên là cơ sở để tác giả 

đưa ra một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động bảo lãnh hoạt 
động bảo lãnh tại VCB Quy Nhơn trong chương 3. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH  

TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 
– CHI NHÁNH QUY NHƠN 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH 
TẠI VCB QUY NHƠN   

Thực hiện tăng trưởng doanh số và dư nợ bảo lãnh trong 
nước và nước ngoài nhằm đảm bảo không những giữ vững mà còn 
mở rộng thị phần, đồng thời đạt mục tiêu quan trọng là lợi nhuận và 
an toàn.  

Về phương thức kinh doanh và tiếp thị để phát triển nghiệp 
vụ bảo lãnh: chuyển từ thụ động sang chủ động. 

Về định hướng với mục tiêu chung của VCB Quy Nhơn 
trong việc phát triển các nghiệp vụ ngân hàng, đó là “An toàn – Hiệu 
quả - Tăng trưởng”. 
3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI 
VCB QUY NHƠN 

3.2.1 Các giải pháp nhằm tăng tính cạnh tranh của hoạt 
động bảo lãnh 

ü Chính sách về phí linh hoạt:  
Cần có một chính sách phí hợp lý, linh hoạt cho từng chi 

nhánh để thuận lợi trong việc áp dụng chính sách phí tạo thuận lợi 
trong cạnh tranh về hoạt động bảo lãnh.  

ü Mức ký quỹ hợp lý:  
VCB Quy Nhơn cần phải linh hoạt trong việc ký quỹ đối với 

từng đối tượng khách hàng (dựa trên cơ sơ kết quả xếp hạng tín dụng 
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khách hàng được thực hiện hàng quý, năm), vừa bảo đảm an toàn 
vừa thu hút khách hàng, làm sao cho phù hợp và có lợi ích cả hai. 

Ngoài ra từ năm 2010, VCB Quy Nhơn có hệ thống xếp 
hạng tín dụng cho khách hàng được thực hiện hàng quý, theo kết quả 
xếp hạng có thể đề xuất mức ký quỹ cho khách hàng như sau: 

 

HẠNG ĐỐI TƯỢNG 
MỨC KỸ QUỸ ĐỀ 

XUẤT 
A+ đến AAA Ưu tiên cấp tín dụng 0% 

A <5% 
BBB 
BB+ 5%-10% 

BB 
B+ 

Có thể cấp tín dụng 

>10% 

D đến B Nợ xấu, nợ có vấn đề 
Theo giá trị tài sản 

bảo đảm 
Tuy nhiên, tùy vào mức độ rủi ro của từng trường hợp, từng 

loại bảo lãnh mà VCB Quy Nhơn có thể xem xét điều chỉnh mức ký 
quỹ phù hợp. 

ü Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ bảo lãnh, phương thức 
bảo lãnh 

Cần nâng cao chất lượng dịch vụ những sản phẩm truyền 
thống, nghiên cứu khai thác các sản phẩm hiện có, chú trọng phát triển 
các sản phẩm mới như thông báo bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh, bảo 
lãnh khách hàng thụ hưởng ngoài nước. 

Kết hợp với các NHTM khác có uy tín trên địa bàn để đồng 
bảo lãnh đối với những nhu cầu lớn của khách hàng, vừa đáp ứng 
được nhu cầu khách hàng vừa phân tán rủi ro. 
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ü Đẩy mạnh bán chéo sản phẩm: 
Thông qua việc bán chéo sản phẩm, nó giúp cho Chi nhánh 

giảm chi phí, thời gian tìm kiếm khách hàng mới, qua đó có thể đạt 
được lợi nhuận tổng thể cho dù có sản phẩm dịch vụ chấp nhận bị 
thiệt thòi hơn; giúp xây dựng, củng cố và duy trì mối quan hệ tốt đẹp 
với khách hàng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thẩm định. 

ü  Mở rộng đối tượng khách hàng - Xây dựng chính sách 
thu hút đối tượng khách hàng cá nhân 

Để mở rộng hoạt động bảo lãnh, VCB Quy Nhơn cần đa 
dạng hoá đối tượng khách hàng. VCB Quy Nhơn cần tập trung 
hướng tới các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhất là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa và cá nhân. Bên cạnh đó cũng không thể bỏ qua 
các thành phần kinh tế khác. 

Phạm vi bảo lãnh của VCB Quy Nhơn chủ yếu trong lĩnh 
vực xây dựng và thương mại trong khi các lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản còn nhiều triển vọng 
phát triển. 

3.2.2. Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro của sản phẩm 
bảo lãnh 

ü Quản trị rủi ro 
Cần có sự phân loại bảo lãnh theo hình thức bảo đảm một 

cách cụ thể hơn để có cách thức quản lý rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín 
dụng được tốt hơn trên cơ sở xây dựng quy trình bảo lãnh tương ứng 
từng loại. 

ü Thành lập bộ phận/phòng chuyên tư vấn về luật 
Bộ phận này ra đời sẽ giúp nhân viên bảo lãnh toàn tâm toàn 

ý làm nghiệp vụ, bên cạnh đó khách hàng sẽ được tư vấn tốt hơn 
trước khi chính thức yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh. Đồng 
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thời khi có các chuyên gia về luật xem xét ngay từ đầu thì chắc chắn 
sẽ nhanh chóng cho khách hàng và an toàn ngân hàng.  

ü Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 
Nhằm đảm bảo các khâu nghiệp vụ được tiến hành đúng theo 

luật pháp, đúng theo quy định của ngân hàng nói chung và VCB Quy 
Nhơn nói riêng. Phát hiện kịp thời các sai phạm để có biện pháp giải 
quyết đúng đắn, phát hiện ngay những bất hợp lý trong từng khâu để 
có những điều chỉnh cho phù hợp. 

3.2.3 Các giải pháp bổ trợ 
ü Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt và hợp lý;  
ü Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng; 
ü Đẩy mạnh Chính sách Marketing; 
ü Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp; 
ü Thực hiện tốt Văn hóa Vietcombank; 
ü Nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị và 

công nghệ ngân hàng;  
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  
  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở những nguyên nhân dẫn đến các hạn chế trong 
thực tiễn hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại VCB Quy Nhơn và 
định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh của VCB Quy Nhơn, 
chương 3 của luận văn đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị 
nhằm góp phần phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại VCB 
Quy Nhơn trong giai đoạn hiện nay. Các giải pháp và kiến nghị 
được chia thành hai phần: 
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Ø Phần giải pháp đối với VCB Quy Nhơn nhằm giải quyết 
các nguyên nhân bên trong của ngân hàng, đồng thời thực hiện định 
hướng phát triển của ngân hàng. Cụ thể, luận văn đã đưa ra 3 nhóm 
giải pháp: 

- Các giải pháp nhằm tăng tính cạnh tranh của hoạt động 
bảo lãnh bao gồm: đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ bảo lãnh, phương 
thức bảo lãnh; xây dựng chính sách thu hút khách hàng cá nhân; bán 
chéo sản phẩm, … 

- Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro của hoạt động bảo lãnh 
ngân hàng bao gồm: quản trị rủi ro; tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, … 

- Các giải pháp bổ trợ liên quan đến yếu tố nhân lực, văn 
hóa Vietcombank; hiện đại hóa trang thiết bị, … 

Ø Phần đề xuất các kiến nghị với các cấp quản lý nhằm 
khắc phục những bất lợi từ bên ngoài, từ đó tạo được những tác 
động tổng hòa để góp phần thúc đẩy hoạt động bảo lãnh ngày 
càng phát triển. 

Để hoạt động bảo lãnh tại VCB Quy Nhơn ngày càng phát 
triển, các giải pháp trên đây cần được thực hiện một cách đồng bộ. 
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các 
cơ quan hữu quan thông qua các biện pháp cụ thể nêu trên sẽ giúp 
VCB Quy Nhơn phát triển hơn nữa hoạt động kinh doanh nói chung 
và hoạt động bảo lãnh nói riêng. 
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KẾT LUẬN 

Với mong muốn góp phần vào sự phát triển của hoạt động 
bảo lãnh ngân hàng tại VCB Quy Nhơn, tác giả đã hệ thống hóa lý 
luận về phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng, phân tích và đánh 
giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng này để từ đó đưa ra 
một số giải pháp có thể thực hiện được trong thời gian tới. 

Trong các giải pháp được đưa ra, có những giải pháp VCB 
Quy Nhơn có thể triển khai ngay, có những giải pháp mang tính đề 
xuất, cần được nghiên cứu sâu hơn để đề ra chiến lược cụ thể. Bên 
cạnh đó, luận văn cũng đưa ra các gợi ý về các chính sách, kiến nghị 
đến các cấp, các cơ quan hữu quan trong việc tạo điều kiện thuận lợi 
để hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động bảo lãnh tại VCB 
Quy Nhơn nói chung ngày càng phát triển. 

Các giải pháp và kiến nghị được đề xuất trong luận văn 
cần được thực hiện đồng bộ để tạo được lực đẩy tổng hòa giúp 
VCB Quy Nhơn có thể phát triển hơn nữa hoạt động bảo lãnh 
trong thời gian tới. 

Do gặp nhiều hạn chế về tài liệu tham khảo và khó khăn 
trong việc tìm kiếm số liệu phục vụ cho việc thực hiện luận văn cũng 
như hạn chế trong kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, tác giả rất 
mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và người đọc để luận văn 
được hoàn thiện hơn. 


