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MỞ ĐẦU 
1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 
Để thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển nông 

nghiệp và nông thôn,  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam (Agribank) luôn xác định thị  trường mục tiêu chính 
là nông nghiệp, nông thôn; hộ nông dân là khách hàng chính. Trên 
quan điểm đó, phát triển cho vay hộ sản xuất (HSX) của ngân hàng 
là một vấn đề được sự quan tâm từ cả hai phía: Chủ trương chính 
sách của Đảng, Nhà nước ở tầm vĩ mô và định hướng hoạt động của 
Agribank dưới góc độ quản trị ngân hàng thương mại (NHTM). Đặc 
biệt, trong bối cảnh suy thoái toàn cầu và cạnh tranh giữa các Ngân 
hàng đang diễn ra gay gắt, cho vay HSX cũng là một chiến lược 
nhằm đa dạng hóa đầu tư, phân tán rủi ro, thực tiễn đã cho thấy cho 
vay HSX mang tính ổn định và hiệu quả. 

Trong thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định (Agribank chi nhánh Bình Định) 
là đơn vị chiếm phần lớn thị phần cho vay bán lẻ trên địa bàn. Vì 
vậy, đầu tư tín dụng của Agribank chi nhánh Bình Định đã đóng vai 
trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
trên địa bàn Bình Định. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt 
được, vẫn còn tồn tại những bất cập nhất định. Do đó, cần phải 
nghiên cứu để tìm ra những giải pháp cần thiết và phù hợp nhằm 
nâng cao hơn nữa vai trò của tín dụng ngân hàng đối với phát triển 
kinh tế hộ sản xuất trên địa bàn Bình Định trong những năm tới. 

Với những ý nghĩa trên, tác giả chọn đề tài: “Phát triển cho 
vay hộ sản xuất tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn tỉnh Bình Định” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn 
tốt nghiệp của mình. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hộ sản xuất và  phát triển cho 

vay đối với hộ sản xuất của NHTM. 
- Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển cho vay hộ sản 

xuất tại Agribank chi nhánh Bình Định thời gian qua và xu hướng 
phát triển trong thời gian tới.  

- Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển cho vay hộ 
sản xuất tại Agribank chi nhánh Bình Định. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 
- Đối tượng nghiên cứu  của  đề tài là những vấn đề lý luận phát 

triển cho vay HSX và thực tiễn cho vay HSX tại Agribank chi nhánh 
Bình Định. 

- Phạm vi nghiên cứu:  
+ Về nội dung:  Đi sâu vào nghiên cứu thực trạng  đầu tư vốn đối 

với Hộ sản xuất tại Agribank chi nhánh Bình Định thời gian qua và đưa ra 
giải pháp phát triển cho vay hộ sản xuất trong thời gian tới. 

+ Về thời gian: Các dữ liệu trong giai đoạn từ năm 2009 -
2011 và có liên hệ những năm trước đó. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
 Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn là 

phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, … kết hợp với 
nền tảng lý luận về tài chính – ngân hàng để phân tích, đánh giá và 
đưa ra các nhận định về thực trạng và xu thế phát triển của loại hình 
hộ sản xuất.  

5. Bố cục đề tài 
 Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và các bảng 

biểu, nội dung chính của luận văn được kết cấu theo 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển cho vay đối với hộ sản 



3 

xuất của Ngân hàng thương mại.  
Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay hộ sản xuất tại  

Agribank chi nhánh Bình Định 
Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay hộ sản xuất tại 

Agribank chi nhánh Bình Định. 
6. Tổng quan tài liệu 
Để học tập thêm kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp và 

tránh sự trùng lắp trong nghiên cứu, trước khi viết cuốn luận văn này 
tác giả đã nghiên cứu một số đề tài và bài báo khoa học sau: 

Tác giả Trương Trọng An với đề tài “Tín dụng ngân hàng 
đối với phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình 
Định” công bố năm 2010.   

Tác giả Nguyễn Hoàng Hải với đề tài “Tín dụng ngân hàng 
đối với phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Bình Định” công bố tháng 
6 năm 2012.  

Tác giả Nguyễn Dụ với đề tài “Tín dụng ngân hàng góp phần 
phát triển nông nghiệp nông thôn tại Gia Lai” công bố năm 2007.  

Tác giả Nguyễn Phi Long với đề tài “Mở rộng hoạt động tín 
dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng  nông 
nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng” công bố năm 2010.   

Tác giả Trần Thị Thu Hiền với đề tài “Phát triển cho vay đối 
với hộ sản xuất tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế” công bố 
đầu năm 2012.   

Bài viết "Phát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011-
2020"  Tại chuyên mục nghiên cứu và trao đổi của Tạp chí tài chính  
đăng trên Website WWW.tapchitaichinh.vn ngày 20/7/2012.   
 

http://www.tapchitaichinh.vn
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY 

ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ 
SẢN XUẤT 

1.1.1. Khái niệm cho vay 
Theo Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của 

Thống đốc NHNN Việt Nam, khái niệm cho vay được hiểu như sau: 
"Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao 
cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian 
nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi".  

1.1.2. Phân loại hoạt động cho vay của ngân hàng: Tùy 
vào cách tiếp cận chúng ta có thể chia hoạt động cho vay của ngân 
hàng thành nhiều loại khác nhau : theo thời hạn, theo tính chất luân 
chuyển vốn, theo tính chất TSBĐ, ... 

1.1.3. Đặc điểm cho vay hộ sản xuất của NHTM 
a. Khái niệm hộ sản xuất 
Hộ sản xuất là hộ gia đình tiến hành một hoặc nhiều hoạt 

động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác nhau nhưng trong phạm vi 
gia đình.  Thực tế hiện nay, hầu hết các Ngân hàng thương mại đều 
coi hộ sản xuất là một thành phần khách hàng của ngân hàng, bao 
gồm các ngành nghề sản xuất - kinh doanh ở cả khu vực nông thôn 
lẫn khu vực thành thị. Theo đó, hộ sản xuất được định nghĩa là một 
đơn vị kinh tế tự chủ, dựa trên cơ sở hộ gia đình, tiến hành một hoặc 
một số hoạt động sản xuất – kinh doanh nhất định nhưng chưa đăng 
ký thành lập doanh nghiệp theo các Luật doanh nghiệp hiện hành.  

b.  Đặc điểm hoạt động cho vay của NH đối với HSX 
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* Về  thủ tục pháp lý chỉ cần chủ hộ là đại diện của hộ sản 
xuất đứng tên giao dịch với ngân hàng trên cơ sở ủy quyền của các 
thành viên trong hộ; 

* Quy mô giao dịch của hộ sản xuất với NHTM thường 
không lớn và không thường xuyên, chi phí cho món vay cao; 

* Mục đích vay vốn của hộ sản xuất khá phức tạp;  
* Khả năng tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng 

vào sản xuất và ý thức pháp luật của hộ vay còn hạn chế; 
* HSX thường coi trọng chữ tín trong quan hệ với NH; 
* Phần lớn tài sản bảo đảm của HSX có giá trị thấp và khó 

phát mại, đặc biệt ở địa bàn nông thôn; 
*  Rất khó thu thập thông tin về HSX phục vụ cho công tác 

thẩm định cho vay và xếp loại khách hàng của NHTM. 
1.2. PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA NHTM 

1.2.1. Nội dung phát triển cho vay hộ sản xuất của 
NHTM: Phát triển cho vay HSX là quá trình Ngân hàng tăng quy 
mô cho vay HSX thông qua tăng trưởng dư nợ cho vay, đổi mới và 
đa dạng hóa cơ cấu cho vay phù hợp với những đặc điểm của thị 
trường, đi đôi với việc kiểm soát rủi ro tín dụng hoàn thiện và nâng 
cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay, thỏa mãn nhu cầu của 
khách hàng ngày càng tốt hơn. 

1.2.2. Tiêu chí đánh giá phát triển cho vay HSX của 
NHTM 

a. Nhóm chỉ tiêu đánh giá việc tăng quy mô cho vay 
* Mức tăng trưởng dư nợ cho vay HSX : Để đánh giá mức 

tăng trưởng qua thời gian, thông thường người ta dùng 2 chỉ tiêu: 
mức tăng tuyệt đối và tốc độ tăng. Mức tăng tuyệt đối được tính theo 
02 chỉ tiêu: dư nợ thời điểm và dư nợ bình quân. Tốc độ tăng trưởng 
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dư nợ được đánh giá qua 2 chỉ tiêu: Tốc độ tăng dư nợ và tốc độ phát 
triển dư nợ. 

* Mức tăng trưởng số lượng khách hàng HSX  của Ngân 
hàng:Chỉ tiêu này phản ảnh mức độ tăng trưởng số lượng khách 
hàng HSX có quan hệ vay vốn với ngân hàng qua các thời kỳ.Chỉ 
tiêu này cũng được thể hiện qua 2 chỉ tiêu: mức tăng tuyệt đối và tốc 
độ tăng.  

* Mức tăng dư nợ bình quân trên một khách hàng HSX 
Mức tăng dư nợ bình quân đánh giá việc phát triển cho vay 

HSX của Ngân hàng bằng phương thức phát triển theo chiều sâu.  
Chỉ tiêu này phản ảnh khả năng của ngân hàng trong việc phát triển 
các quan hệ với khách hàng, định hướng cơ cấu khách hàng hợp lý, 
hoàn thiện các chính sách và cơ chế nhằm tối đa hóa quy mô cho vay 
với một lượng khách hàng xác định.  

b. Mức độ tăng trưởng của thị phần cho vay HSX của Ngân 
hàng trên thị trường mục tiêu: Chỉ tiêu thị phần cho vay HSX được 
tính bằng tỷ trọng dư nợ cho vay HSX của ngân hàng trong tổng dư nợ 
cho vay HSX của tất cả các TCTD trên địa bàn theo thời gian. 

c. Mức tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay HSX 
của ngân hàng: Thu nhập từ hoạt động cho vay thể hiện kết quả của 
hoạt động cho vay và cũng là chỉ tiêu phản ảnh tổng hợp quy mô của 
hoạt động này.  

d. Sự phù hợp trong cơ cấu cho vay HSX:  Các tiêu chí này 
đánh giá sự phù hợp của cơ cấu cho vay HSX với nhu cầu vay vốn 
của các HSX trên thị trường mục tiêu và năng lực đáp ứng của NH.  

e. Sự cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ: Đây là tiêu 
chí đánh giá về mặt chất lượng của quá trình phát triển cho vay HSX. 
Tiêu chí này thể hiện ở mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, 
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nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng HSX đối với quá trình 
cung cấp dịch vụ cho vay của ngân hàng trong từng thời kỳ. 

f. Mức độ kiểm soát rủi ro cho vay: Sử dụng các chỉ tiêu 
đánh giá rủi ro cho vay, trong đó chủ yếu là chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu/tổng 
dư nợ, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. 

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay hộ sản xuất 
của NHTM 

a. Nhân tố bên ngoài: Các nhân tố bên ngoài được đề cập ở 
đây là các nhân tố thuộc về  đặc điểm của địa bàn mà Ngân hàng 
hoạt động, cũng có nghĩa là thị trường mục tiêu của Ngân hàng có 
ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển cho vay HSX của từng Ngân 
hàng cụ thể. Theo đó, các nhân tố chủ yếu bao gồm: Điều kiện tự 
nhiên,  Đặc điểm kinh tế - xã hội; Môi trường kinh tế vĩ mô; Cơ chế 
chính sách của Nhà nước; Năng lực và uy tín của khách hàng. 

b. Nhân tố bên trong: Các nhân tố bên trong NHTM có tính 
quyết định đến hoạt động của chính ngân hàng. Có nhiều nhân tố bên 
trong tác động đến hoạt động tín dụng của NHTM, trong đó có các 
nhân tố cơ bản sau: Chiến lược kinh doanh và chính sách tín dụng 
của NHTM; Năng lực tài chính, màng lưới hoạt động và cơ sở vật 
chất kỹ thuật của NHTM; Thông tin tín dụng; Quy trình, thủ tục cho 
vay đối với HSX của NHTM; Năng lực và phẩm chất của CBTD. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Trong chương 1, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý 

luận về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Trọng tâm của 
chương là phân tích về đặc điểm cho vay HSX, nội dung phát triển 
cho vay HSX, chỉ tiêu đánh giá quá trình phát triển cho vay HSX, 
những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển cho vay HSX. 
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Những nội dung được đề cập trong chương 1 sẽ là cơ sở để  
luận văn tiếp tục phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp 
ở các chương sau. 

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI 
HỘ SẢN XUẤT TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 

2.1.  ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH 
BÌNH ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ 
SẢN XUẤT 

2.1.1  Đặc điểm, quá trình hình thành, chức năng nhiệm 
vụ của  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 
Nam (Agribank) 

a. Đặc điểm quá trình hình thành 
Có thể khái quát đặc điểm cơ bản nhất của  Agribank là ngân 

hàng thương mại Nhà nước, hoạt động theo Luật các tổ chức tín 
dụng và mô hình Tổng công ty 90, chịu sự quản lý trực tiếp của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

b. Chức năng, nhiệm vụ của Agribank 
Agribank vừa thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của một 

NHTM vừa thực hiện các mục tiêu quản lý vĩ mô của Nhà nước, là 
Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong 
đầu tư vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.  

2.1.2  Đặc điểm về môi trường kinh doanh trên địa bàn 
ảnh hưởng đến cho vay hộ sản xuất 

a.  Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, lao động và những tác 
động đối với hoạt động cho vay hộ sản xuất trên địa bàn Bình Định 
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Bình Định có vị trí địa lý thuận lợi để khai thác các thế mạnh 
về tiềm năng lao động, đất đai, các nguồn tài nguyên để trở thành 
một trong những tỉnh phát triển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 
Các điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho phát triển kinh tế 
nông nghiệp, nguồn lao động trẻ chiếm tỷ trọng cao (52%) và gần 
80% làm trong các ngành thuộc khu vực nông - lâm – ngư nghiệp.  

b. Về mạng lưới hoạt động của các TCTD trên địa bàn 
Tính đến thời điểm 31/12/2011, trên địa bàn Bình Định có 22 

TCTD, 28 quỹ tín dụng nhân dân với 125 điểm giao dịch, tạo thế 
cạnh tranh gay gắt trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn. 

c. Thị phần về dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn  
Thị phần cho vay của Agribank chi nhánh Bình Định đứng 

thứ hai sau Ngân hàng Đầu tư và phát triển, nhưng có xu hướng giảm 
dần, năm 2010 thị phần cho vay giảm 1,62% so năm 2009 và năm 
2011 giảm 1,91% so năm 2010. Điều này cho thấy sự cạnh tranh gay 
gắt giữa các TCTD trên địa bàn, kể cả địa bàn nông nghiệp, nông 
thôn.     

2.1.3  Khái quát về quá trình hình thành và đặc điểm 
nguồn nhân lực của Agribank chi nhánh Bình Định 

a. Quá trình hình thành và phát triển của Agribank chi 
nhánh Bình Định 

 Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 
tỉnh Bình Định  được thành lập từ tháng 7/1988, là đơn vị thành viên 
của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Chức 
năng chủ yếu là trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân 
hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi 
nhuận theo phân cấp của Agribank. 
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b. Đặc điểm nguồn nhân lực của Agribank chi nhánh Bình 
Định : Hiện Chi nhánh có Hội sở giao dịch và 12 chi nhánh loại III 
với 13 phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh loại III (tổng cộng 26 
điểm giao dịch) được phân bố đều trên toàn tỉnh. Tổng số lao động 
đến 31/12/2011 là 392 người, trong đó CBTD là 154 người, chiếm tỷ 
lệ 39,28% trên tổng số lao động. Cơ sở vật chất, công nghệ được 
trang bị đầy đủ, đến nay toàn bộ các giao dịch đã được thực hiện trên 
hệ thống giao dịch nội bộ IPCAS theo mô hình hiện đại hóa công 
nghệ ngân hàng của Agribank. 

2.1.4. Đặc điểm về  hoạt động của Agribank chi nhánh 
Bình Định 

a. Về nguồn vốn huy động 
 Nguồn vốn của chi nhánh tăng đều qua các năm, tạo điều 

kiện đáp ứng vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. 
Nguồn vốn của toàn chi nhánh đã tăng từ 1.619 tỷ đồng năm 2007 
lên 3.350 tỷ đồng vào cuối 2011, tăng gấp 2,06 lần. Tỷ lệ tăng trưởng 
hằng năm khá cao trên 20%, riêng năm 2009 chỉ đạt 6,76%. Nguồn 
huy động từ dân cư tăng nhanh và ổn định, chiếm tỷ trọng trên 80% 
nguồn huy động.  

b. Về dư nợ 
Dư nợ tăng dần qua các năm, kể cả dư nợ cho vay hộ sản 

xuất (ngoại trừ năm 2011 giảm so năm 2010), tuy nhiên do doanh 
nghiệp cho vay món lớn nên tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay doanh 
nghiệp tăng trưởng nhanh hơn dư nợ cho vay hộ sản xuất, vì vậy tỷ 
trọng dư nợ cho vay hộ sản xuất có xu hướng giảm dần, năm 2007 là 
60,5%, năm 2008 là 54,87% và đến năm 2011 chỉ còn 49,1%. Tỷ lệ 
nợ xấu tại chi nhánh luôn ở trong phạm vi kiểm soát và thấp hơn 
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nhiều so với mức khống chế chung của Ngân hàng nhà nước và của 
Agribank (3%). 

c. Tình hình tài chính 
Tình hình tài chính của chi nhánh luôn giữ mức ổn định, kết 

quả kinh doanh hàng năm đạt mức cao, đời sống của người lao động 
luôn được cải thiện; chi nhánh thực hiện tốt  nghĩa vụ với nhà nước 
và đảm bảo mức giao khoán của ngành. Trong đó, bình quân trên 
90% nguồn thu được tạo lập từ hoạt động tín dụng.  
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ 
SẢN XUẤT TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH. 

2.2.1. Thực trạng triển khai những biện pháp phát triển 
cho vay hộ sản xuất thời gian qua 

a. Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách cho vay hộ sản 
xuất tại Agribank chi nhánh Bình Định trong thời gian qua: Chi 
nhánh đã triển khai cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của 
NHNN Việt Nam và của Agribank. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện các văn bản liên tịch 
để mở rộng kênh chuyển tải vốn cho hộ nông dân. 

b. Biện pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của HSX 
c. Những biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng 
Trên cơ sở quy định cho vay của Agribank ban hành kèm 

theo quyết định số 666/2010/HĐQT-TDHo ngày 15/6/2010, Chi 
nhánh đã cụ thể hóa quy trình kiểm tra trước, trong và sau khi cho 
vay đối với tất cả các đối tượng khách hàng nhằm đảm bảo bất cứ 
một khoản vay nào cũng đều phải đảm bảo đủ điều kiện cho vay, quy 
trình cho vay theo đúng quy định của Agribank. Thực hiện phân loại 
nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng  theo đúng quy định,  phản 
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ánh đúng thực trạng chất lượng tín dụng.  Thực hiện giao chỉ tiêu thu 
hồi nợ xấu tới từng CBTD và có cơ chế thưởng, phạt phù hợp tình 
hình thực tế.  

2.2.2. Phân tích kết quả phát triển cho vay hộ sản xuất tại 
Agribank chi nhánh Bình Định trong thời gian qua (số liệu từ 
năm 2009 – 2011). 

a. Tăng trưởng dư nợ 
Xét về số tuyệt đối thì dư nợ cho vay HSX có tăng trưởng 

qua các năm nhưng chưa ổn định, xét về tỷ trọng dư nợ cho vay HSX 
trong tổng dư nợ thì lại có xu hướng giảm, năm 2009 là 53,4%; năm 
2010 giảm còn 50,9% và năm 2011 chỉ còn 49,12%. Nguyên nhân 
chính, do chi nhánh tham gia đồng tài trợ một số dự án lớn nên mặc 
dù dư nợ cho vay HSX có tăng nhưng mức tăng quá thấp dẫn đến tỷ 
trọng dư nợ cho vay HSX giảm. Đặc biệt năm 2011, tỷ trọng dư nợ 
HSX giảm xuống dưới 50%. Điều này cho thấy, Chi nhánh cần xem 
xét lại quy mô cho vay HSX trong thời gian qua và trong thời gian 
tới cần tập trung cho vay lĩnh vực này nhiều hơn. 

b. Tăng trưởng về số lượng khách hàng HSX qua các năm 
Số lượng khách hàng HSX còn dư nợ tăng trong năm 2010 

nhưng giảm trong năm 2011, đây là xu hướng chung của nền kinh tế 
trong năm 2011. Tuy nhiên dư nợ bình quân trên một khách hàng có 
xu hướng tăng,  năm 2009 là 32 triệu đồng/1 hộ, năm 2010 là 35 
triệu đồng/1 hộ  và năm 2011 là 40 triệu đồng/1 hộ. Điều này phản 
ảnh thực tế là đầu tư của kinh tế hộ đã có những bước đột phá, đáp 
ứng được nhu cầu thực tế của khách hàng, phù hợp với những thay 
đổi của nền kinh tế.      

c. Tăng trưởng về thị phần cho vay HSX của Agribank  chi 
nhánh Bình Định trên địa bàn: Dư nợ cho vay HSX của Agribank 
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Bình Định  luôn chiếm tỷ trọng cao nhất so với các NHTM trên địa 
bàn, bình quân trên 20%. Tuy nhiên thị phần cho vay HSX của 
Agribank Bình Định đã có xu hướng giảm dần từ năm 2010 đến năm 
2011. Thị phần năm 2009 là 28,6%, qua năm 2010 giảm còn 23,86% 
và đến năm 2011 giảm còn 20,16%. Điều này cho thấy chi nhánh cần 
lưu ý và có giải pháp khắc phục.  

 d.  Mức tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay HSX   
Mức tăng trưởng thu nhập từ cho vay HSX năm 2010 tăng so 

với năm 2009 là 34,8% và năm 2011 tăng so năm 2010 là 36,2%.  Điều 
này cho thấy chi nhánh luôn quan tâm đến tỷ trọng thu nợ và lãi đến hạn 
của các khoản vay, tỷ lệ này bình quân hàng năm đạt từ 93% – 98% các 
khoản nợ phải thu. 

e. Mức độ đa dạng hóa trong cơ cấu cho vay HSX : 
* Cơ cấu dư nợ cho vay hộ sản xuất phân theo ngành kinh tế 
Tỷ trọng dư nợ cho vay ngành nông, lâm, thủy sản cao nhất 

chiếm trên 40% tổng dư nợ cho vay HSX tại chi nhánh, cho vay phát 
triển các ngành nghề nông thôn chiếm tỷ trọng hơn 20% tổng dư nợ 
cho vay HSX.  Nhìn chung, cơ cấu cho vay theo ngành phản ảnh 
được tình trạng cơ cấu kinh tế chung của tỉnh Bình Định là kinh tế 
nông nghiệp vẫn là chủ đạo trên địa bàn.  

* Cơ cấu dư nợ cho vay hộ sản xuất phân theo thời hạn vay 
vốn: Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay 
HSX nhưng có xu hướng giảm (năm 2009 là 69,75%, năm 2010 là 
63,77% và năm 2011 là 66,13%) và nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng 
thấp hơn nhưng có xu hướng tăng. 

* Cơ cấu dư nợ cho vay hộ sản xuất theo hình thức bảo đảm 
tiền vay: Tỷ trọng cho vay có tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng lớn 
trong tổng dư nợ cho vay HSX, số liệu cả ba năm cho thấy tỷ trọng 
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cho vay có TSBĐ đều vượt trên 70%. Năm 2009 là 72,4%, năm 2010 
là 72,22% và năm 2011 là 71,4%. 

* Cơ cấu theo hình thức cho vay: Hình thức cho vay trực 
tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong cho vay HSX, hình thức cho vay gián 
tiếp qua tổ hội nông dân, hội phụ nữ giảm dần. Nguyên nhân, do  
mức phí hoa hồng dịch vụ của NHCSXH cao hơn Agribank, do đó 
phần lớn các tổ trưởng chuyển qua làm dịch vụ cho NHCSXH. Bên 
cạnh đó, tâm lý hộ vay  thích vay trực tiếp từ NH hơn vì họ sợ cộng 
đồng trách nhiệm với các hộ vay vốn khác. 

* Cơ cấu dư nợ theo phương thức cho vay: Tỷ trọng dư nợ 
cho vay theo phương thức cho vay từng lần là cao nhất. Cả ba năm 
2009, 2010 và 2011 đều đạt xấp xỉ trên dưới 70%. Tỷ trọng cho vay 
theo hạn mức tín dụng đạt trên 25% và có xu hướng tăng dần là một 
dấu hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của các chi nhánh trong việc đổi 
mới phương thức cho vay đối với khách hàng HSX.  

e. Chất lượng cung ứng dịch vụ cho khách hàng là HSX   
 Qua tiến hành khảo sát ý kiến của khách hàng về chất lượng 

sản phẩm cấp tín dụng dành cho đối tượng là HSX, phần lớn khách 
hàng đều đánh giá cao chất lượng cung ứng sản phẩm dịch vụ của 
Agribank.Mức độ hài lòng cao nhất là  nhân viên Agribank luôn có 
thái độ lịch thiệp, tận tình với khách hàng và có đủ hiểu biết để trả 
lời các câu hỏi của khách hàng, tư vấn một cách đầy đủ, rõ ràng, giải 
đáp thắc mắc của khách hàng một cách thỏa đáng. 

Bên cạnh đó, ở một số khâu chưa được sự hài lòng của 
khách hàng như :một số mẫu hồ sơ, giấy tờ, chứng từ mẫu mã chưa 
được đẹp và giản tiện. Thủ tục cho vay cần đơn giản và thuận tiện 
hơn nữa. Các sản phẩm cho vay đối với HSX chưa đa dạng và linh 
hoạt. Chính sách sản phẩm chưa hấp dẫn. 
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f. Về kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng 
Nợ xấu cho vay HSX chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nợ xấu 

của chi nhánh, (năm 2009 và 2010 dưới 1%, riêng năm 2011 là 
1,08%),  tỷ lệ trích lập DPRR trong cho vay HSX chỉ chiếm trên 
30% số phải trích lập DPRR của chi nhánh. 

2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng cho vay hộ sản xuất 
của  Agribank chi nhánh Bình Định 

a. Những mặt làm được 
- Cho vay HSX của Chi nhánh đã góp phần rất quan trọng 

trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn, tạo 
điều kiện để địa phương, các hộ gia đình chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, làm 
thay đổi hẳn tập tục sản xuất chuyển từ tự sản tự tiêu sang sản xuất 
hàng hóa. Agribank và hộ nông dân thực sự là bạn đồng hành trên 
bước đường xây dựng và phát triển nông thôn mới.  

- Chi nhánh luôn chú trọng đến công tác phát triển cho vay 
hộ sản xuất thông qua việc đầu tư về cơ sở vật chất, công nghệ thông 
tin cũng như về con người, qua đó đã đạt một số kết quả nhất định về 
quy mô tăng trưởng dư nợ cũng như kiểm soát được rủi ro tín dụng 
trong giới hạn cho phép của Agribank. 

 b. Một số hạn chế trong cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh  
- Chi nhánh chưa hoàn toàn chủ động về nguồn vốn cho vay, 

phải sử dụng vốn điều hòa từ Trụ sở chính với mức phí cao hơn lãi 
suất huy động tại địa phương. Chưa có sự chuẩn bị thật đầy đủ để 
xây dựng một chiến lược khách hàng đúng nghĩa. Quy mô tăng 
trưởng tín dụng tại chi nhánh chưa tương xứng với tiềm năng phát 
triển kinh tế trên địa bàn.  Dư nợ cho vay bình quân trên HSX tuy có 
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tăng qua các năm nhưng vẫn còn ở mức thấp so với bình quân chung 
của khu vực miền Trung.  

 - Cơ cấu đầu tư tín dụng chỉ đơn thuần cho vay HSX để sản 
xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Dư nợ  cho vay trong lĩnh vực sản xuất nông, 
lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng lớn so với các ngành khác; Phương thức 
từng lần chiếm tỷ trọng cao. 

-  Phần lớn  CBTD chưa nhạy bén trong khâu tiếp thị,  quảng 
bá hoạt động của Agribank đến khách hàng;  Quy trình cho vay vẫn 
còn một số nội dung bất cập, chưa gọn nhẹ đối với lĩnh vực cho vay 
HSX. Chưa đa dạng hóa các sản phẩm cho vay đến hộ gia đình, cá 
nhân như các NHTM cổ phần. Mức độ độc lập của cán bộ kiểm tra 
chưa thực sự rõ nét, đôi lúc còn ngại va chạm, chưa phát huy hết tính 
chất của việc kiểm tra, kiểm soát và hậu kiểm. 

c. Một số nguyên nhân chủ yếu 
* Những nguyên nhân khách quan 
-  Từ điều kiện kinh tế, xã hội tỉnh Bình Định: 
+ Công tác khuyến nông còn nhiều hạn chế, sự hỗ trợ của 

chính quyền, đoàn thể đối với người sản xuất còn chưa cao. 
+ Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn còn thấp, trình 

độ canh tác của một bộ phận người dân còn hạn chế.  
- Từ phía khách hàng 
+ Tính khả thi của dự án, phương án sản xuất còn thấp. 
+ Quy mô sản xuất của hộ gia đình còn nhỏ lẻ, phân tán.  
+ Sự am hiểu, khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của 

một bộ phận khách hàng đối với ngân hàng chưa nhiều.  
* Những nguyên nhân chủ quan  
- Nhận thức về cạnh tranh và hội nhập của một bộ phận cán 

bộ chưa đầy đủ và rõ ràng, còn mơ hồ, vì thế chưa thực sự chủ động, 



17 

linh hoạt trong công việc. 
- Tình trạng quá tải đối với cán bộ tín dụng trong quản lý 

khách hàng và thực hiện quy trình tín dụng.  
- Chưa có cơ chế thưởng, phạt thoả đáng đối với cán bộ ở 

khu vực nông thôn nên có lúc, có nơi CBTD ngại mở rộng tín dụng 
hoặc giảm sút tính năng động, tích cực trong cho vay HSX. 

-  Sản phẩm, dịch vụ cho HSX còn nghèo nàn, đơn điệu, chủ 
yếu vẫn là các sản phẩm, dịch vụ truyền thống. 

- Công nghệ thông tin còn thiếu đồng bộ, ứng dụng khai 
thác còn hạn chế.   

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trên cơ sở lý luận định hướng của chương 1, chương 2 của 
luận văn đã khái quát môi trường kinh doanh (đặc điểm tự nhiên, xã 
hội, sự cạnh tranh, ...)  có tác động thuận lợi và khó khăn đến phát 
triển cho vay hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Định.  Ngoài ra, luận 
văn đã dựa trên các tiêu chí đánh giá quá trình phát triển cho vay 
HSX đã đề xuất ở chương 1, căn cứ vào các dữ liệu thực tế tại chi 
nhánh để phân tích thực trạng phát triển cho vay hộ sản xuất của 
Agribank chi nhánh Bình Định trong thời gian qua (giai đoạn 2009 – 
2011).  Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế là cơ sở khoa 
học thực tiễn cho hệ thống giải pháp, kiến nghị và đề xuất trong 
chương 3 nhằm phát huy hiệu quả phát triển cho vay hộ sản xuất của 
Agribank Bình Định trong thời gian tới.  
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ SẢN XUẤT 

TẠI  AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY HSX TẠI 
AGRIBANK  

3.1.1 Định hướng, mục tiêu của Agribank đến năm 2020 
Tỷ lệ dư nợ cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

chiếm 70% tổng dư nợ, trong đó dư nợ cho vay HSX chiếm khoảng 
55% và mức dư nợ bình quân/hộ đạt từ 30 –50 triệu đồng theo các 
năm. Số hộ có quan hệ tín dụng với Agribank (trừ nhóm khách hàng 
là hộ nghèo, hộ thuộc diện chính sách) chiếm tỷ trọng 70-75% số hộ 
thuộc nhóm khách hàng còn lại. 

3.1.2. Định hướng mục tiêu của Agribank chi nhánh Bình 
Định: Dư nợ cho vay thông thường tăng bình quân hàng năm từ 
15%-17%năm, trong đó dư nợ cho vay HSX chiếm tỷ trọng tối thiểu 
50%/tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu so tổng dư nợ dưới 3%. Số khách hàng 
là HSX có quan hệ tín dụng với Agribank Bình Định tăng bình quân 
15 – 20 % hàng năm. 
3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HSX TẠI 
AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 

3.2.1 Hoàn thiện chính sách khách hàng và nâng cao chất 
lượng cung ứng dịch vụ cho vay HSX 

(1) Xây dựng chính sách khách hàng, qua đó phân loại được 
khách hàng để có biện pháp chăm sóc cho từng đối tượng khách 
hàng một cách cụ thể; (2) Cần phải có giải pháp để chủ động tiếp cận 
khách hàng HSX, tăng cường vai trò tư vấn, hướng dẫn, gợi mở nhu cầu 
cho khách hàng; (3) Phát huy vai trò tư vấn đối với khách hàng trên 
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nguyên tắc hoạt động tư vấn phải độc lập với các hoạt động khác; (4) 
Bố trí những cán bộ, nhân viên có kiến thức rộng, am hiểu sâu 
nghiệp vụ ngân hàng để làm công tác tiếp thị, maketing và có phân 
công cụ thể theo từng mảng khách hàng; (5) Xây dựng chính sách 
khách hàng vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu, trong đó chú trọng 
thu hút, chăm sóc khách hàng qua đó góp phần xây dựng những sản 
phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng; (6) Thường 
xuyên tổ chức hội nghị khách hàng để cùng lắng nghe ý kiến phản 
hồi từ khách hàng; (7) Tiếp tục hoàn thiện mẫu biểu hồ sơ, chứng từ 
theo hướng cải thiện hình thức và nâng cao độ giản tiện cho khách 
hàng; (8) Phát triển các sản phẩm dịch vụ mới , tăng cường các kỹ 
năng “bán chéo” các sản phẩm cho nhân viên giao dịch.    

3.2.2 Tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới hoạt 
động hiện có, phát triển thêm các tổ cho vay lưu động nhằm 
nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng 
đối với khách hàng 

(1) Ttiếp tục hoàn thiện và nâng cấp mạng lưới hiện có; (2)  
Phát triển Ngân hàng lưu động  nhằm giúp cho hộ sản xuất tiếp cận 
được vốn vay kịp thời; (3) Phối hợp với các hội, đoàn thể tại địa 
phương vận động người dân nên tích cực tham gia vào các tổ 
chức, hội, đoàn thể để nhận sự tư vấn, giúp đỡ phương cách 
làm ăn, biết cách sử dụng vốn vay có hiệu quả.  

3.2.3  Đa dạng hóa hình thức và phương thức cho vay 
(1) NH nên thiết kế các sản phẩm tiện ích hiện đại, đáp ứng 

nhu cầu đa dạng của khách hàng; (2) Triển khai nhiều hình thức cho 
vay phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của khách 
hàng như cho vay thông qua doanh nghiệp nông nghiệp để ký kết 
hợp đồng bao tiêu sản phẩm với hộ vay, cho vay qua tổ chức tài 
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chính nông thôn; (3) Mở rộng hình thức cho vay thông qua tổ, nhóm 
để giảm bớt công việc cho cán bộ tín dụng, gắn trách nhiệm cộng 
đồng của các thành viên vay vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
vay; (4) Phương thức cho vay phải đa dạng, sử dụng nhiều phương 
thức cho vay nhằm hài hòa lợi ích và đáp ứng nhu cầu thiết thực của 
HSX.   

3.2.4  Hoàn thiện chính sách bảo đảm tiền vay theo hướng 
hỗ trợ tăng quy mô cho vay HSX nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn 

(1) Cần đa dạng hóa các hình thức bảo đảm tiền vay sao cho 
vừa thúc đẩy mở rộng quy mô tín dụng vừa bảo đảm được mục tiêu 
kiểm soát rủi ro tín dụng; (2) Mở rộng hình thức cho vay tín chấp 
qua các hội, đoàn thể; (3) Ngoài bảo đảm bằng hình thức thế chấp 
bằng bất động sản, động sản cần tích cực áp dụng các hình thức khác 
như: bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay, bằng tài sản của 
bên thứ ba, ...   

3.2.5 Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro đối với cho 
vay HSX 

a. Triển khai và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng 
ngừa và xử lý rủi ro tín dụng: Công tác kiểm soát rủi ro phải được 
tiến hành ngay từ trước khi cho vay và trong suốt quá trình vay vốn 
cho đến khi thu hồi được toàn bộ nợ vay. Nâng cao chất lượng của 
công tác thẩm định tín dụng; tăng cường hoạt động giám sát sau khi 
giải ngân; áp dụng các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng phù 
hợp với đặc điểm cho vay HSX.  Tiến hành phân loại nợ, trích lập dự 
phòng rủi ro tín dụng cũng như xử lý rủi ro tín dụng theo đúng quy 
định. Áp dụng các biện pháp hữu hiệu để thu hồi các khoản nợ đã xử 
lý rủi ro nhằm giảm tỷ lệ xóa nợ ròng và bù đắp lại các khoản chi phí 
đã trích lập. 
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 b. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận kiểm tra, 

kiểm soát, hậu kiểm: Tăng cường công tác đào tạo để nâng cao trình 
độ đội ngũ kiểm tra viên và hậu kiểm, đảm bảo thông hiểu tất cả các 
nghiệp vụ, không ngại va chạm, có phẩm chất đạo đức tốt. Phương 
thức kiểm tra, kiểm soát cần đa dạng, uyển chuyển linh hoạt nhưng 
khoa học; Cần có chương trình, kế hoạch kiểm tra cụ thể theo từng 
chuyên đề, từng chi nhánh. Tránh trường hợp đợi khi có sai phạm 
hoặc có dấu hiệu sai phạm mới thành lập đoàn kiểm tra, như thế sẽ 
không có tính chất phòng ngừa rủi ro mà là xử lý sai phạm. 

3.2.6 Giải pháp hỗ trợ 
a. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho vay hộ 

sản xuất: Tăng cường công tác đào tào, bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ gắn với đào tạo lại đội ngũ cán bộ có thâm niên công tác 
nhưng đã được đào tạo quá lâu, chưa bắt kịp với công nghệ ngân 
hàng hiện đại. Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, trao đổi 
nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Tăng cường công tác giáo 
dục tư tưởng, bồi dưỡng về chính trị giáo dục nâng cao phẩm chất 
đạo đức, lối sống đối với CBTD. Thực hiện thưởng phạt hợp lý công 
bằng. Cần có chế độ đãi ngộ nhất định về vật chất và tinh thần và đề 
bạt. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu để hạn chế và đi đến xóa bỏ tình 
trạng quá tải đối với cán bộ tín dụng trong quản lý khách hàng. 

b.  Trang bị đầy đủ, đồng bộ các thiết bị tin học, khai thác 
ứng dụng tốt công nghệ ngân hàng trong quản lý cho vay HSX 

 Đối với trang thiết bị phần cứng Agribank chi nhánh Bình 
Định cần có kế hoạch nâng cấp, thay thế cho tương thích công nghệ 
để tạo ra một hệ thống hoạt động đồng bộ. Đối với công nghệ phần 
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mềm, cần nâng cấp kịp thời song song với đào tạo kỹ năng vận hành 
cho cán bộ, nhân viên.  
3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1.  Đối với Chính phủ, các Bộ, ngành 
(1) Tiếp tục sửa đổi Luật đất đai, trong đó chú trọng việc 

giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân và bãi bỏ chính sách 
hạn điền; (2) Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, đồng thời 
xem xét miễn, giảm các loại thuế, phí ở khu vực này; hỗ trợ vốn tín 
dụng cho nông nghiệp, nông dân qua các tổ chức tín dụng có tỷ trọng 
cho vay lĩnh vực này chiếm trên 50% tổng dư nợ; (3) Mở rộng đối 
tượng được vay vốn theo Nghị định 41 không chỉ là các hộ gia đình, 
hộ kinh doanh trên địa bàn “nông thôn”. 

3.3.2. Đối với chính quyền địa phương 
(1) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, chủ trang trại; (2) 
Phối kết hợp các ngành chứcnăng để  hỗ trợ nông dân trong việc xây 
dựng các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh; (3) Quy hoạch phát 
triển kinh tế vùng, ngành nghề, cây con... phhải  mang tính ổn định, 
bền vững; (4) Đđẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ ở nông thôn; (5)  Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị 
trường giúp người nông dân tiêu thụ được sản phẩm. 

3.3.3. Đối với Agribank 
(1) Đề nghị Agribank tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn cho vay 

nông nghiệp, nông thôn từ nguồn tái cấp vốn của NHNN; (2) Có độ 
mở để chi nhánh có thể áp dụng linh hoạt các hình thức bảo đảm tiền 
vay; (3) Chỉ đạo Công ty cổ phần bảo hiểm của Agribank (ABIC) 
điều chỉnh lại mức phí thấp hơn hiện tại, giảm bớt hồ sơ thủ tục, giải 
quyết chế độ bồi thường kịp thời hơn nữa; (4) Đề nghị Agribank kiến 
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nghị với NHNN bỏ quy định Agribank phải duy trì khoản tiền gửi dự 
trữ bắt buộc thường xuyên tại NHCSXH (2% tổng số vốn huy động 
được) để tạo điều kiện về nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp 
nông thôn (5) Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho 
đội ngũ cán bộ viên chức, đặc biệt là cán bộ tín dụng các kỹ năng 
nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh trong thời 
kỳ hội nhập. 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trong chương 3, đề tài đưa ra các nhóm giải pháp ứng với 
từng chủ thể để phát triển cho vay HSX tại Agribank chi nhánh Bình 
Định. Luận văn đã đề ra 5 nhóm giải pháp chính và các giải pháp hỗ 
trợ. Đồng thời đề xuất một số kiến nghị đối với Chính phủ; đối với 
UBND tỉnh Bình Định và đối với Agribank. 
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KẾT LUẬN 

Trong quá trình nghiên cứu thực hiện mục đích của đề tài về 
phát triển cho vay hộ sản xuất tại Agribank chi nhánh  Bình Định,  đề 
tài đã tổng hợp và trình bày các vấn đề về lý luận đối với hoạt động 
cho vay của ngân hàng đối với lĩnh vực hộ sản xuất,  đi sâu vào phân 
tích, đánh giá thực trạng cho vay đối với hộ sản xuất tại Agribank chi 
nhánh Bình Định theo từng tiêu chí, trong đó xoáy sâu vào việc phân 
tích các biện pháp chi nhánh đã thực hiện để cho vay hộ sản xuất 
trong thời gian qua, đồng thời đánh giá thực trạng về thị phần, khả 
năng cạnh tranh của chi nhánh trên địa bàn qua đó làm sáng lên bức 
tranh toàn cảnh về cho vay hộ sản xuất qua các năm tại chi nhánh, 
phân tích những thách thức trong cạnh tranh để làm căn cứ đưa ra 
các giải pháp  nhằm giúp cho công tác cho vay hộ sản xuất tại chi 
nhánh ngày càng phát triển mạnh và bền vững. Đó là nhóm giải pháp 
tạo nên một hệ thống, cần triển khai từng bước và một cách đồng bộ 
nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. 

Với kinh nghiệm của hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực 
tín dụng ngân hàng và kết hợp với sự nỗ lực nghiên cứu cơ sở lý 
luận cũng như thực trạng phát triển cho vay hộ sản xuất tại 
Agribank chi nhánh Bình Định, tác giả hy vọng luận văn có những 
đóng góp thiết thực vào thực tế hoạt động tại chi nhánh, song khó 
tránh khỏi những hạn chế nhất định. Rất mong nhận được những ý 
kiến tham gia của quý thầy, cô và những người quan tâm để luận văn 
được hoàn thiện hơn./. 

 
 


