
 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 
 

ĐẶNG NGỌC VIỆT 
 
 
 

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG 
CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG  

 
 
 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng 
Mã số: 60.34.20 

 
 
 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 
 
 
 

Đà Nẵng - Năm 2013 



 
 

Công trình được hoàn thành tại 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÂM CHÍ DŨNG 
 
 
 
 
 

Phản biện 1: PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh  

 
Phản biện 2: TS. Nguyễn Trường Giang  

 
 

 
 
           Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận 
văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học 
Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 03 năm 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Có thể tìm hiểu luận văn tại: 
Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 
Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 



1  
 

MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Tín dụng là một hoạt động nội bảng hiện đang mang lại thu 

nhập chủ yếu cho các ngân hàng Việt Nam. Cho vay cũng là một 
hoạt động thu hút các nguồn lực chủ yếu của ngân hàng. Hoạt động 
cho vay cũng là biểu hiện tập trung nhất của sự đánh đổi giữa rủi ro 
và sinh lời trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. 

Ở các nước phát triển, hoạt động ngân hàng đang có xu hướng 
tăng tỷ trọng thu nhập từ các dịch vụ ngoại bảng. Tuy nhiên, ở Việt 
Nam trong một thời gian không ngắn nữa, hoạt động cho vay vẫn 
còn là một hoạt động chủ yếu của các NHTM. Mở rộng quy mô cho 
vay vẫn là con đường chủ yếu để các ngân hàng gia tăng thu nhập, 
khả năng sinh lời, đáp ứng các mục tiêu cạnh tranh trên thị trường. 
Mặt khác, trong bối cảnh hiện nay, một ngân hàng đa năng khi tổ 
chức kinh doanh các hoạt động phi truyền thống như: kinh doanh 
chứng khoán, kinh doanh bất động sản...đòi hỏi phải tổ chức các 
công ty con. Hệ quả là, tại các chi nhánh, hoạt động cho vay trước 
sau vẫn là hoạt động chủ yếu của Ngân hàng.        

Là một trong những Chi nhánh lớn của hệ thống Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương 
Đà Nẵng nằm trên địa bàn đang trong tiến trình đô thị hoá mạnh mẽ, 
có tốc độ tăng trưởng cao, các cơ quan,  doanh nghiệp liên tiếp được 
thành lập, dân cư tập trung ngày một đông, các nhu cầu về đời sống 
không ngừng gia tăng nên đây là điều kiện thuận lợi để Ngân hàng 
mở rộng đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy bước đầu đã mang lại kết quả 
đáng kích lệ nhưng hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng vẫn 
chưa được triển khai một cách có hiệu quả cũng như chưa tương 
xứng với tiềm năng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. 
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Với lý do trên “Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay 
khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 
Nam – Chi nhánh Đà Nẵng ” đã được lựa chọn làm đề tài nghiên 
cứu chuyên đề tốt nghiệp.  

2. Mục đích nghiên cứu 
- Hệ thống hóa, tổng hợp và phân tích cơ sở lý luận về mở 

rộng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. 
- Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay cá nhân, tiến 

hành thu thập ý kiến khách hàng cá nhân vay vốn tại VCB ĐN. 
- Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng cho vay KHCN tại 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về mở rộng 

cho vay khách hàng cá nhân tại VCB ĐN. 
- Phạm vi nghiên cứu: Đối tượng khách hàng cá nhân và hộ 

kinh doanh vay vốn theo các sản phẩm cho vay cá nhân hiện có và 
tiếp tục áp dụng trong thời gian đến. Về thực trạng, luận văn nghiên 
cứu giới hạn về thực tế hoạt động cho vay cá nhân tại VCB ĐN trong 
thời gian đoạn từ năm 2009 - 2011. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Luận văn dựa trên cơ sở vận dụng phương pháp luận duy vật 

biện chứng kết hợp với các phương pháp cụ thể như: 
Phương pháp phân tích và tổng hơp, Phương pháp logic và 

lịch sử, Phương pháp suy luận diễn dịch và quy nạp, Phương pháp 
thống kê, tổng hợp, Phương pháp điều tra, khảo sát. 

5. Bố cục đề tài 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY 

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN   
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG 
CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT 
NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG  

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH 
HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Để có thông tin cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu luận 

văn, tác giả đã tiến hành thu thập thông tin, tìm hiểu các luận văn 
thạc sĩ có nội dung tương tự đã được công nhận để tiến hành nghiên 
cứu nhằm tìm ra nền tảng cho quá trình hoàn thành luận văn. 

Luận văn của tác giả Phạm Tường Huy (2009) trong đề tài 
“Mở rộng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương 
Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng”.  

Luận văn của tác giả Nguyễn Trần Khôi An (2010) trong đề 
tài “Mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân tại Ngân hàng 
Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Quảng 
Nam”. 

Luận văn của tác giả Trần Vĩnh An trong đề tài “Mở rộng cho 
vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 
thương Đà Nẵng ”. 

Luận văn của tác giả Ngô Thanh Tuấn (2011) trong đề tài 
“Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ 
phẩn Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng”. 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY                                                  

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 
1.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG  

1.1.1. Khái niệm và bản chất của tín dụng 
Tín dụng là một quan hệ kinh tế giữa người cho vay và người 

đi vay, là sự chuyển nhượng quyền sử dụng một lượng giá trị hay 
hiện vật theo những điều kiện mà hai bên thoả thuận. 

Từ khái niệm Tín dụng cho thấy bản chất tín dụng thể hiện qua 
các đặc trưng chủ yếu sau: 

- Quan hệ tín dụng là giao dịch chỉ chuyển dịch quyền sử dụng 
tài sản. Thông thường tín dụng chủ yếu là cho vay bằng tiền. 

- Quan hệ tín dụng là quan hệ kinh tế dựa trên nguyên tắc hoàn 
trả cả vốn lẫn lãi.  

- Quan hệ tín dụng là quan hệ dựa trên niềm tin vào khả năng 
hoàn trả của người đi vay.  

1.1.2. Các nguyên tắc cơ bản của TD  
a. Vốn vay phải có mục đích, đảm bảo sử dụng đúng mục 

đích và có hiệu quả  
Để đảm bảo nguyên tắc hoàn trả và đảm bảo cho nền kinh tế 

phát triển cân đối, thì khi cho vay, cần phải biết người vay sử dụng 
vào mục đích gì, có khả năng thu hồi nợ hay không. 

b. Vốn vay phải hoàn trả đầy đủ, đúng hạn cả vốn và lãi 
Nguyên tắc này thể hiện đầy đủ bản chất của TD là sự hoàn trả 

trọn vẹn, đầy đủ về mặt giá trị và có thêm lợi tức. 
c. Cho vay có bảo đảm 
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1.1.3. Tín dụng ngân hàng 
a. Khái niệm tín dụng ngân hàng 
Luật các TCTD số 47/2010/QH12), định nghĩa hoạt động cấp 

TD là “việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền 
hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có 
hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao 
thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp TD khác”. 

b. Phân loại tín dụng ngân hàng  
c. Vai trò của tín dụng ngân hàng  
Ø Đối với bản thân NHTM 
Ø Đối với nền kinh tế 

1.2. CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN  
1.2.1. Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 
Là quan hệ kinh tế mà trong đó NH chuyển cho các cá nhân 

quyền sử dụng một khoản tiền với những điều kiện nhất định được 
thoả thuận trong hợp đồng nhằm phục vụ mục đích của khách hàng. 

1.2.2. Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 
a. Về mục tiêu 
Phục vụ đời sống, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. 
b. Về qui mô món vay 
Các khoản vay của cá nhân thường nhỏ hơn rất nhiều so với 

các khoản vay của doanh nghiệp. 
c. Đối tượng cho vay thường đa dạng 
d. Về chi phí quản lý 
Quy mô món vay nhỏ và số lượng KHCN nhiều nên kéo theo 

các chi phí liên quan đến cho vay thường cao hơn so với KH tổ chức.  
e. Về rủi ro và tài sản bảo đảm khoản vay 
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Cho vay KHCN có mức độ rủi ro lớn và được coi là tài sản rủi 
ro nhất trong danh mục tài sản của NH nên hầu hết các NH khi cho 
vay KHCN đều yêu cầu khách hàng thế chấp, cầm cố tài sản bảo. 

f. Lãi suất cho vay cao  
Lãi suất cho vay KHCN thường cao hơn lãi suất các khoản 

cho vay khác của NHTM. 
1.2.3. Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 
a. Căn cứ vào phương thức hoàn trả  

 Cho vay từng lần, Cho vay theo hạn mức, Cho vay thấu chi, 
Cho vay theo thẻ tín dung, Cho vay trả góp.  

b. Căn cứ vào mục đích đi vay  
Cho vay phục vụ  kinh doanh, Cho vay phục vụ đời sống.  
c. Căn cứ vào hình thức bảo đảm tiền vay 

 Cho vay có tài sản bảo đảm, Cho vay bao đảm không bằng tài sản 
1.2.4. Lợi ích cho vay khách hàng cá nhân  
a. Đối với khách hàng cá nhân  
Nhờ cho vay cá nhân họ được hưởng các tiện ích trước khi 

tích lũy đủ tiền và đặc biệt quan trọng hơn nó rất cần thiết cho những 
trường hợp khi các nhân tố có các chi tiêu có tính cấp bách, như nhu 
cầu chi tiêu cho giáo dục và y tế.  

b. Đối với ngân hàng 
Cho vay cá nhân giúp tăng khả năng cạnh tranh của NH với 

các NH và các TCTD, thu hút được đối tượng KH mới. Cho vay cá 
nhân cũng là công cụ marketing rất hiệu quả, nhiều người sẽ biết tới 
ngân hàng hơn. Cho vay cá nhân tạo điều kiện mở rộng và đa dạng 
hóa kinh doanh từ đó nâng cao thu nhập và phân tán rủi ro. 

c. Đối với nền kinh tế 
Cho vay cá nhân góp phần khơi thông luồng chuyển dịch hàng 
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hóa. Ngân hàng cho KHCN vay vốn đã tạo ra khả năng thanh toán 
cho họ trước khi họ tích lũy đủ số tiền cần thiết. Khách hàng có tiền 
sẽ tìm đến doanh nghiệp mua hàng và doanh nghiệp sẽ tiêu thụ được 
hàng hóa, sau đó mới có khả năng thanh toán nợ cho NH. Khi đã tiêu 
thụ được hàng hóa, doanh nghiệp sẽ mở rộng sản xuất.  
1.3. MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.3.1. Nội dung mở rộng cho vay KHCN của NHTM 
Mở rộng cho vay KHCN của NHTM là quá trình NH tăng qui 

mô cho vay, bảo đảm sự phù hợp về cơ cấu cho vay, qua đó tăng thu 
nhập từ hoạt động cho vay trên cơ sở kiểm soát mức rủi ro và đảm 
bảo mức độ sinh lời phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh 
của ngân hàng trong từng thời kỳ.  

Phương thức để đạt mục tiêu mở rộng cho vay 
- Mở rộng hoạt động tín dụng theo chiều rộng: là việc NH 

thực hiện xâm nhập vào thị trường mới, thị trường mà KH chưa biết 
đến sản phẩm của NH mình.  

- Mở rộng hoạt động tín dụng theo chiều sâu: là việc ngân 
hàng khai thác tốt hơn thị trường hiện có của mình.  

1.3.2. Tiêu chí đánh giá kết quả mở rộng cho vay KHCN 
của NHTM 

a. Tăng trưởng quy mô cho vay KHCN: Có thể đánh giá 
tăng trưởng quy mô qua các chỉ tiêu sau  

(i) Mức tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 
Mức tăng tuyệt đối được tính bằng hiệu số giữa mức dư nợ 

cho vay kỳ báo cáo với dư nợ kỳ gốc. 
Mức tăng dư nợ  = Dư nợ kỳ báo cáo – Dư nợ kỳ gốc  
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Tốc độ tăng được tính bằng thương số giữa mức tăng tuyệt đối 
dư nợ với dư nợ kỳ gốc.  

Tốc độ tăng dư nợ = 
Mức tăng dư nợ
Dư nợ kỳ gốc   

Tốc độ phát triển dư nợ được tính theo công thức: 

Tốc độ phát triển dư nợ = 
Dư nợ kỳ báo cáo

Dư nợ kỳ gốc   

(ii). Mức tăng trưởng số lượng KHCN của ngân hàng 
(iii)  Mức tăng trưởng dư nợ bình quân trên một KHCN 
Dư nợ bình quân của một khách hàng hộ và cá nhân = Tổng 

dư nợ cho vay đối với khách hàng hộ và cá nhân/ Số khách hàng hộ 
và cá nhân. 

b. Mức độ tăng trưởng của thị phần cho vay của ngân hàng 
trên thị trường mục tiêu 

Thị phần cho vay của NH = Dư nợ cho vay của NH/Tổng dư 
nợ của các NH trên TT mục tiêu.  

c. Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN của 
ngân hàng 

Chỉ tiêu này thể hiện qua tốc độ tăng của thu nhập từ hoạt 
động cho vay qua thời gian.  

d. Cơ cấu cho vay  
Cơ cấu cho vay bao gồm cơ cấu sản phẩm, loại hình cho vay, 

phương thức cho vay, cơ cấu khách hàng...  Đa dạng hóa cơ cấu vừa 
là phương thức để hạn chế rủi ro cho vay, vừa là giải pháp để mở 
rộng cho vay đồng thời cũng phản ánh quá trình mở rộng cho vay.  

e. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng 
Đề tài đánh giá kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng qua các chỉ 

tiêu: tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ và Tỷ lệ trích lập dự phòng/tổng dư nợ 
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1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay KHCN 
tại NHTM    

a. Nhóm nhân tố bên ngoài ngân hàng 
Ø Những nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô 
Bối cảnh kinh tế vĩ mô, sự ổn định về chính trị - xã hội, hành 

lang pháp lý. 
Ø Những nhân tố thuộc về đặc điểm của thị trường mục tiêu 

của NH  
Các nhân tố bên ngoài nói ở đây đề cập đến các đặc điểm của 

địa bàn mà NH hoạt động, cũng có nghĩa là thị trường mục tiêu của 
NH, có ảnh hưởng lớn đến quá trình mở rộng TD của một NH cụ thể. 

b. Nhân tố bên trong 
Ø Các nguồn lực của ngân hàng: Nguồn lực tài chính, Cơ sở 

vật chất, mạng lưới của ngân hàng, Nguồn nhân lực,... 
Ø Năng lực quản trị tín dụng của ngân hàng 
Ø Năng lực tiếp cận thị trường của ngân hàng 
Ø Chất lượng và tính đa dạng của các sản phẩm cho vay cá nhân 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI  

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM                                       
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI 
THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY KHCN 

2.1.1. Đặc điểm chung về quá trình hình thành; chức năng, 
nhiệm vụ của VCB ĐN 

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, 
ngày 02/06/2008, Chi nhánh đã chính thức đổi tên thành Ngân hàng 
TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng cùng với cả 
hệ thống NHNT VN hoạt động theo mô hình cổ phần theo Quyết 
định số 520/QĐ-NHNN.TCCB-ĐT ngày 05/06/2008. 

Là một NHTM cổ phần nhà nước, Chi nhánh cũng như các 
NH khác có chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng, các dịch vụ của 
một NHTM và các nhiệm vụ theo qui định của VCB TW. 

2.1.2. Đặc điểm về nguồn lực của Ngân hàng TMCP Ngoại 
Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Về nguồn vốn hoạt động 
Tổng nguồn vốn huy động cuối năm 2008 là 1.628.369 tr.đ và 

tăng trưởng liên tục trong các năm, năm 2009 tăng 27% so với năm 
2008; năm 2010 tăng 36,47% so với năm 2009; năm 2011 tăng 
6,12% so với năm 2010. 

b. Về cơ sở vật chất, mạng lưới 
Trụ sở chính VCB ĐN đặt tại 140 Lê Lợi – TPĐN và 07 

phòng giao dịch nằm trên các quận tại TPĐN 
 c. Về nguồn nhân lực   
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Tính đến cuối năm 2011 tổng nguồn nhân lực của VCB ĐN là 
186 người, trong đó, trình độ đại học và cao học là 166 người.  

d. Về thẩm quyền phán quyết 
Trong hoạt động kinh doanh VCB ĐN chịu sự quản lý trực 

tiếp VCB TW.  
2.1.3. Đặc điểm về cơ cấu sản phẩm, thu nhập 

Bảng 2.3. Cơ cấu thu nhập của VCB ĐN (năm 2011) 

Khoản mục thu nhập Số tiền 
(tr.đ) 

Tỷ trọng 
(%) 

1. Tổng thu dịch vụ ngoài tín dụng 
Trong đó: 

- Thu dịch vụ ngân hàng 
- Thu HĐKD ngoại tệ  
- Thu phí khác 

2. Thu lãi tiền gửi 
3. Thu lãi cho vay  

51.365 
 

27.320 
21.251 
 2.794 
57.225 
347.301 

11,27 
 
 
 
 

12,55 
76,18 

(Nguồn:Báo cáo tổng kết HĐKD năm 2011 của VCB ĐN) 
Bảng trên cho thấy thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm tỷ 

trọng đáng kể trong kinh doanh, tuy nhiên, với một thành phố đang 
trên con đường phát triển thì nhu cầu về vốn là không ngừng gia 
tăng, do vậy, mở rộng TD vẫn còn tiềm năng cho Chi nhánh nhưng 
cũng đòi hỏi phát triển các dịch vụ phi TD. 
2.2.THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KHCN TẠI VCB ĐN 

2.2.1. Tổng quan về cho vay KHCN tại VCB ĐN 
a. Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân  
b. Các sản phẩm cho vay chính đối với KHCN tại VCB ĐN 

c.Tình hình chung cho vay KHCN trong toàn bộ hoạt động TD 
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Bảng 2.4. Các chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động cho vay của Ngân hàng  

Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

1. Tổng dư nợ 
- Dư nợ doanh nghiệp 
- Dư nợ KHCN 

Tr.đ 
 
 

1.939.538 
1.792.895 

146.643 

2.195.073 
1.955.201 

239.872 

2.960.473 
2.683.688 

276.785 
2. Sô lượng KH 
- KH doanh nghiệp 
- KH cá nhân  

KH 
 

1.667 
105 

1.562 

1.960 
136 

1.824 

1.936 
189 

1.747 
3. Thu lãi cho vay Tr.đ 180.565   206.068 347.301 
4.Dư nợ bình 
quân/CBCNV  

Trđ/người 10.484 12.061 15.917 

5. Lãi suất đầu ra 
bình quân 

%/tháng 0,9 1,23 1,42 

6. Lãi suất đầu vào 
bình quân 

%/tháng 0,56 0,79 0,81 

7.Chênh lệch lãi suất %/tháng 0,34 0,44 0,61 
8. Nợ xấu  
Trong đó, nợ xấu 
KHCN 

Tr.đ 75.230 
16 

88.900 
247 

52.512 
419 

9. Tỷ lệ nợ xấu % 3,88 4,05 1,77 
10.Tỷ lệ dư nợ 
KHCN/tổng dư nợ 

% 7,56 10,93 9,35 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD các năm 2009;2010;2011 của VCB ĐN) 

Bảng trên cho thấy một cái nhìn tổng quan về tình hình TD 
của NH về quy mô TD, khả năng sinh lời  và rủi ro TD.  
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2.2.2. Thực trạng mở rộng cho vay KHCN tại VCB ĐN  
a. Các biện  pháp VCB Đà Nẵng đã thực hiện nhằm mở 

rộng cho vay khách hàng cá nhân trong thời gian qua  
b. Đánh giá kết quả quá trình mở rộng cho vay KHCN 
Theo số liệu gốc được thể hiện tại Bảng 2.4. ta có thể phân 

tích được kết quả về tốc độ tăng trưởng của một số chỉ tiêu như sau: 
Ø Tăng trưởng quy mô cho vay khách hàng cá nhân 

Bảng 2.5. Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng quy mô cho vay KHCN 
So sánh 

2010/2009 
So sánh 

2011/2010 
Chỉ tiêu Đơn vị 

tính Tăng, 
giảm 
(+/-) 

Tốc độ 
tăng/giả
m (%) 

Tăng, 
giảm 
(+/-) 

Tốc độ 
tăng/giả
m (%) 

Tăng trưởng 
tổng dư nợ 

Tr.đ 93.229 63,58 36.914 15,39 

Tăng trưởng 
số lượng KH KH 262 16,77 -77 -4,22 

Tăng trưởng 
dư nợ bình 
quân/KH 

Tr.đ/K
H 38 40,08 27 20,47 

(Nguồn: Tính toán từ Báo cáo tổng kết HĐKD năm 2009, 
2010, 2011 của VCB ĐN) 

Qua bảng trên cho thấy, tốc độ tăng trưởng dư nợ KHCN trong 
thời gian qua là khá tốt. Số lượng KH của năm 2011 thì giảm so với 
năm 2010.Tăng trưởng dư nợ bình quân/KH trong thời gian qua tăng 
liên tục. Qua đây cho thấy, NH đã mở rộng cho vay trên KH cũng 
như việc cho vay trên một KH có dư nợ cao hơn. 

Ø Mức độ tăng trưởng thị phần cho vay của NH trên thị 
trường mục tiêu 



14  
 

Bảng 2.6. Dư nợ và tỷ lệ dư nợ KHCN của VCB ĐN trên địa bàn 
TPĐN 

Chỉ tiêu 
Đơn 
vị 

tính 

Năm 
2009 Năm 2010 Năm 2011 

Dư nợ tại VCB ĐN Tr.đ 146.643 239.872 276.786 

Tổng dư nợ các 
TCTD trên địa bàn Tr.đ 8.164.471 10.494.109 13.435.236 

Tỷ trọng dư nợ của 
VCB/Tổng dư nợ % 1,76 2,23 2,02 

(Nguồn: Số liệu của NH Nhà nước thành phố Đà Nẵng) 
Tỷ lệ cao nhất thời gian qua NH đạt được chỉ ở mức 2,23%. 
Ø Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN của NH 

Bảng 2.7. Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng thu nhập từ hoạt động 
cho vay KHCN 

So sánh 
2010/2009 

So sánh 
2011/2010 

Chỉ tiêu 
Đơn 
vị 

tính 
Tăng, 
giảm 
(+/-) 

Tốc độ 
tăng/giả
m (%) 

Tăng, 
giảm 
(+/-) 

Tốc độ 
tăng/giả
m (%) 

Tăng trưởng thu 
nhập từ cho vay Tr.đ 8.867 64,95 9.952 44,19 

(Nguồn: Tính toán từ Báo cáo tổng kết HĐKD năm 2009, 
2010, 2011 của VCB ĐN) 

Ø Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân 



15  
 

  + Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn  
  + Cơ cấu dư nợ theo loại hình khách hàng 

+ Cơ cấu dư nợ theo hình thức bảo đảm tiền vay 
+ Cơ cấu dư nợ theo sản phẩm cho vay  
Bảng 2.11. Cơ cấu dư nợ theo sản phẩm cho vay 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 
Chỉ tiêu Dư nợ 

(tr.đ) 
Tỷ lệ 

%  
Dư nợ 
(tr.đ) 

Tỷ lệ 
%  

Dư nợ 
(tr.đ) 

Tỷ lệ 
%  

+Cho vay 
GTCG 7.639 5,21 15.391 6,42 8.943 3,23 

+Cho vay 
mua ôtô 2.341 1,60 2.759 1,15 2.532 0,91 

+Cho vay 
mua nhà 
dự án 

- 0 6.730 2,81 18.241 6,59 

+Cho vay 
du học 86 0,06 308 0,13 380 0,14 

+Kinh 
doanh tài 
lộc 

- 0 2.070 0,86 7.361 2,66 

+Cho vay 
CB CNV 21.336 14,55 24.586 10,25 17.687 6,39 

+Cho vay 
tiêu dùng  115.241 78,59 188.028 78,39 221.642 80,08 

Cộng 146.643 100 239.872 100 276.786 100 
(Nguồn:Báo cáo tổng kết HĐKD năm 2009,2010,2011 của 

VCB ĐN)   
Qua bảng 2.11 cho thấy, dư nợ cho vay KHCN theo bộ sản 

phẩm chưa được phát triển mạnh. Cho vay tiêu dùng (không theo bộ 
sản phẩm), đây là những khoản cho vay phục vụ cho nhu cầu tiêu 
dùng như xây nhà, mua đất, sửa nhà, ….. chiếm tỷ trọng đáng kể 
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trong dư nợ cho vay. Qua đây cho thấy, việc triển khai cho vay theo 
sản phẩm còn hạn chế. 

Ø Về mục tiêu kiểm soát rủi ro cho vay khách hàng cá nhân 
Bảng 2.12. Thực trạng rủi ro cho vay KHCN qua các năm 2009 - 2011 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

1. Nợ xấu cho vay KHCN Tr.đ 16 247 419 

2.Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ KHCN % 0,01 0,10 0,15 

3.Tỷ lệ trích lập dự phòng/tổng dư 
nợ KHCN 

% 0,01 0,09 0,09 

(Nguồn:Theo báo cáo trích lập dự phòng rủi ro năm 2009,2010,2011 
của VCB ĐN)   

c. Khảo sát, điều tra về dịch vụ cho vay của NH đối với 
KHCN  

Ø Mẫu khảo sát  
Ø Phương pháp khảo sát  
Ø Nội dung khảo sát 
Thu thập ý kiến của KH về quá trình vay vốn tại NH, trong đó, 

chú trọng vào các lĩnh vực chính có tác động trực tiếp đến vay vốn.  
Ø Kết quả khảo sát 
+ Kênh thông tin tiếp cận vay vốn của khách hàng  
+  Nhân tố quyết định khách hàng vay vốn tại Ngân hàng.  
Qua khảo sát cho thấy lãi suất là nhân tố ảnh hưởng lớn đến 

việc khách hàng vay vốn tại VCB ĐN.  
+ Những vấn đề vướng mắc của KH khi vay vốn ngân hàng 
Vướng mắc chiếm tỷ trọng cao nhất khi KH đến vay vốn tại 

NH là về tài sản đảm bảo và khả năng thu nhập của KH.    
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+ Chính sách lãi suất cho vay 
Kết quả khảo sát cho thấy, khách hàng cho rằng lãi suất cho 

vay của NH là thấp hơn so với các NH khác trên địa bàn. Đây là một 
thế mạnh đáng kể của NH để triển khai việc mở rộng cho vay. 

+ Về tình hình chăm sóc khách hàng sau khi vay vốn  
Qua khảo sát cho thấy, sau khi vay vốn NH hầu như không có 

dịch vụ chăm sóc KH. 
+ Chính sách định giá tài sản đảm bảo 
Khách hàng cho rằng việc định giá tài sản thế chấp của NH là 

thấp hơn so với thị trường.  
+ Hồ sơ, thủ tục vay vốn của Ngân hàng 
Kết quả thu thập cho thấy, ngân hàng chưa thật sự linh hoạt 

trong việc giải quyết hồ sơ vay vốn. 
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO 
VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN  

2.3.1. Thành tựu 
- Dư nợ cho vay, số lượng KH và thu nhập từ cho vay KHCN 

đạt được kết quả đáng khích lệ, chất lượng tín dụng được kiểm soát. 
- VCB ĐN nhận được danh hiệu đơn vị có kết quả bán lẻ tốt 

nhất, trong đó, tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN đạt được điểm cao. 
- Đã gợi mở cho KHCN là VCB ĐN không chỉ là NH chú 

trọng đến hoạt động cho vay bán buôn mà còn rất quan tâm đến hoạt 
động cho vay cá nhân. 

- Công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho vay KHCN đã 
đạt được những thành công nhất định.  

-  Lãi suất cho vay của NH có tính cạnh tranh so với các Ngân 
hàng khác trên địa bàn. 
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2.3.2. Hạn chế 
- Tỷ lệ dư nợ cho vay KHCN tại VCB ĐN ở mức khá thấp. 
- Đa dạng hóa sản phẩm cho vay chưa đạt được kết quả tốt.  
-  Ngân hàng chưa liên kết được với các đối tác để triển khai 

hoạt động cho vay có hiệu quả.  
- Chính sách thưởng phạt chưa được áp dụng, nên chưa tạo 

động lực cho cán bộ cho vay thực hiện tốt khả năng phát triển KH. 
- Việc phân cho vay theo sản phẩm chưa được thực hiện. 
- Công tác chăm sóc KH vay chưa được chú trọng đúng mức.   
- Chính sách định giá tài sản đảm bảo đối với bất động sản 

chưa được linh hoạt, giá trị định giá tài sản của khách hàng còn khá 
thấp so với giá giao dịch trên thị trường. 

- Hồ sơ thủ tục vay vốn còn rườm rà gây khó khăn cho khách 
hàng trong quá trình cung cấp, trong khi, thị trường hoạt động kinh 
doanh đang có sự cạnh tranh khốc liệt từ các TCTD khác.  

2.3.3. Nguyên nhân 
+ Nguyên nhân ảnh hưởng của môi trường kinh tế - xã hội.  
+ Nguyên nhân từ phía khách hàng.  
+ Sự cạnh tranh của các ngân hàng.    
+ Nguyên nhân từ phía ngân hàng.  
Đánh giá chung về thực trạng cho vay KHCN tại VCB ĐN 
Nhìn chung, quy mô cho vay liên tục tăng nhưng chất lượng 

các khoản cho vay được  đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu thấp. Nhìn chung, 
hoạt động cho vay KHCN có sự chuyển biến khá tốt trong giai đoạn 
2009 – 2011, tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ cho vay cá nhân/tổng dư nợ còn 
khá thấp. Do vậy, tiềm năng về mở rộng cho vay KHCN còn nhiều. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG 
TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN CỦA 
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI 
NHÁNH ĐÀ NẴNG   
 3.1.1. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động cho vay 
KHCN tại VCB ĐN   

a. Thuận lợi 
b. Khó khăn 

 3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh của VCB ĐN 
a. Định hướng chung trong hoạt động kinh doanh 
b. Định hướng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 
- Vừa phát triển bán buôn vừa đẩy mạnh bán lẻ, tiếp tục mở 

rộng mạng lưới hoạt động trên địa bàn.  
- Thực hiện nghiên cứu kỹ thị trường để hiểu cặn kẽ hơn về 

nhu cầu, mong muốn của khách hàng, có chiến lược cạnh tranh phát 
triển đúng hướng, tiết kiệm chi phí. 

- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phục vụ khách 
hàng hài lòng hơn nữa khi đến giao dịch với Vietcombank. 

- Mở rộng cho vay KHCN theo sản phẩm chuẩn đã ban hành 
đặc biệt là sản phẩm cho vay mua ôtô. 

- Thực hiện bán chéo các sản phẩm đối với KHCN. 
- Tiếp tục giao chỉ tiêu dư nợ cho vay cá nhân đến từng Phòng. 
- Chủ động và tích cực tìm đến khách hàng. Phối hợp với 

Phòng Khách hàng kết hợp tiếp thị sản phẩm bán lẻ đến các nhân 
viên làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. 
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- Bên cạnh đó thì việc khai thác khách hàng cũ sử dụng kết 
hợp hay trọn gói sản phẩm dịch vụ của ngân hàng cũng rất cần thiết.  

- Tiếp tục thực hiện chủ trương “Người Vietcombank hiểu và 
sử dụng sản phẩm, dịch vụ Vietcombank”, giới thiệu và vận động 
người thân cùng sử dụng sản phẩm dịch vụ của VCB. 

- Chú trọng phát triển và thu hút thêm khách hàng sử dụng các 
dịch vụ mới phi tín dụng, nâng dần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động 
phi tín dụng vào kết quả kinh doanh chung của Chi nhánh. 
3.2. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ 
NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT 
NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG  

3.2.1. Phân loại nhóm khách hàng mục tiêu  
* Nhóm khách hàng hiện tại : Đây là nhóm khách hàng mà 

Ngân hàng có thể nắm bắt thông tin một cách tương đối chính xác về 
họ vì các khách hàng này đang làm trong các đơn vị có quan hệ tín 
nhiệm và trả lương qua tài khoản tại Ngân hàng.  

* Nhóm khách hàng lâu dài : Đó là đoạn thị trường được cấu 
thành bởi những người có mức thu nhập trung bình, ổn định và chưa 
thanh toán lương qua tài khoản tại Ngân hàng. Ngân hàng cần có 
chiến lược thu hút lượng khách hàng này mở tài khoản tiền gửi cá 
nhân để trả lương hoặc thu nhập từ hoạt động kinh doanh.  

3.2.2. Phát triển mạng lưới kênh phân phối sản phẩm, dịch 
vụ cho vay  

Xây dựng đội ngũ bán hàng trực tiếp: Đội ngũ này phải chủ 
động tiếp cận khách hàng tại nơi làm việc, tại nhà và thực hiện trao 
đổi trực tiếp với họ để bán sản phẩm.  

Kết hợp giữa kênh phân phối truyền thống với các phương tiện 
phân phối hiện đại  
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3.2.3. Điều chỉnh chính sách cho vay hộ kinh doanh và cải 
thiện quy trình, thủ tục cho vay khách hàng cá nhân  

Tình hình cho vay hộ kinh doanh chưa được linh hoạt, Ngân 
hàng quá chú trọng đến việc cung cấp hóa đơn chứng từ, trong khi 
việc theo dõi hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh thì chưa 
thực hiện tốt. Do đó, ngân hàng cần giảm bớt việc cung cấp hóa đơn 
chứng từ để quá trình tiếp cận khách hàng được thuận lợi hơn và nên 
tăng cường giám sát sau khi vay vốn.  

3.2.4. Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng cá nhân 
và các đơn vị hợp tác kinh doanh bán lẻ    

a. Đối với chăm sóc khách hàng 
* Khách hàng tiềm năng 
 Tuỳ theo kết quả phân định thị trường mục tiêu, Chi nhánh 

xây dựng chương trình tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ, tổ 
chức hội nghị, hội thảo để giới thiệu sản phẩm… 

Chi nhánh thường xuyên theo dõi biến động về KH, tìm hiểu 
nguyên nhân, lý do KH chấm dứt sử dụng sản phẩm dịch vụ,  khuyến 
khích KH tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. 

* Khách hàng hiện tại 
Chi nhánh cần quan tâm chăm sóc các KH hiện có nhằm tạo 

quan hệ tốt với các KH để kích thích, gia tăng nhu cầu, giữ vững và 
phát triển các sản phẩm dịch vụ tín dụng mới đối với KH. 

b. Đối với các đơn vị hợp tác kinh doanh bán lẻ 
- Chăm sóc Ban lãnh đạo các đơn vị hợp tác nhân các ngày lễ, 

sinh nhật, tết... 
- Tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt giữa NH và các đơn vị 

kinh doanh bán lẻ. 
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-  Tạo các chính sách ưu đãi đối với các Đơn vị và cán bộ nhân 
viên của đơn vị hợp tác khi có sử dụng sản phẩm dịch vụ của NH. 

 3.2.5. Thực hiện bán chéo và đa dạng hóa sản phẩm cho 
vay 

3.2.6. Xây dựng và giữ mức giá cho vay cạnh tranh 
Nhân tố quyết định khách hàng vay vốn tại VCB Đà Nẵng là 

do lãi suất có tính cạnh tranh. Do đó, việc xây dựng một mức giá về 
cho vay hợp lý có một ý nghĩa quan trọng đến hoạt động kinh doanh, 
với kết quả thu được từ khảo sát, khách hàng vay vốn tại Ngân hàng 
chủ yếu là do lãi suất thấp nên để mở rộng cho vay khách hàng cá 
nhân Ngân hàng tiếp tục ban hành mức lãi suất cho vay cạnh tranh.  

3.2.7. Áp dụng hệ thống chấm điểm khách hàng cá nhân  
Việc sử dụng hệ thống tính điểm rất đơn giản, Ngân hàng chỉ 

cần in mẫu đơn sẵn trên đó có đầy đủ các câu hỏi, khi KH đến vay 
chỉ cần điền đầy đủ những câu hỏi đó rồi nộp cho cán bộ tín dụng, 
cán bộ tín dụng căn cứ vào những thông tin do KH điền vào để đối 
chiếu với thang điểm đã xây dựng để tính điểm cho KH.  

3.2.8. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ và đẩy mạnh 
chính sách giao tiếp, khuyếch trương 

- Hoàn thiện phong cách giao tiếp với khách hàng: 
Với phương châm hoạt động của hầu hết các NHTM là 

“hướng tới khách hàng”, việc hoàn thiện chính sách giao tiếp với 
khách hàng sẽ giúp một phần đáng kể vào việc làm hài lòng, thỏa 
mãn nhu cầu của khách hàng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Ngân hàng. 

- Đẩy mạnh chính sách khuyếch trương:  
Hiện nay vẫn còn có nhiều khách hàng kể cả TCKT cũng như 

cá nhân nghĩ rằng việc quan hệ tín dụng với ngân hàng là khó khăn, 
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thủ tục rườm rà và mất nhiều thời gian,… Vì thế, VCB ĐN cần đẩy  
mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo để khách hàng nắm bắt chủ 
trương, chính sách, và các dịch vụ của ngân hàng. Có thể tuyên 
truyền, quảng cáo qua các kênh. 

3.2.9. Kiểm soát rủi ro trong cho vay 
Tăng cường kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. 
Hoàn thiện hoạt động kiểm tra và định giá lại tài sản đảm bảo 

hàng năm. 
Tiếp tục duy trì Tổ xử lý nợ tại Chi nhánh. 
Kết hợp với các cơ quan thẩm quyền trong việc xử lý tài sản 

bảo đảm khoản vay.  
3.2.10. Các giải pháp bổ trợ 
a. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng 
b. Xây dựng thương hiệu 
c. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 

3.3. KIẾN NGHỊ 
3.3.1. Đối với Chính phủ, các bộ ngành, Ngân  hàng Nhà 

nước và Thành phố Đà Nẵng 
a. Đối với Chính phủ, các bộ ngành 
b. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 
c. Đối với thành phố Đà Nẵng 
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 
  
Qua quá trình nỗ lực nghiên cứu, Luận văn đã đạt được một số 

kết quả nghiên cứu chủ yếu sau đây: 
- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng ngân 

hàng 
- Phân tích, lý giải các vấn đề liên quan đến mở rộng cho vay 

khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại (nội dung mở rộng 
cho vay khách hàng cá nhân; tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay 
khách hàng cá nhân ngân hàng; các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng 
cho vay khách hàng cá nhân) 

- Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay khách hàng 
cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh 
Đà Nẵng dựa trên các tiêu chí đánh giá quá trình mở rộng cho vay 
khách hàng cá nhân đã được nêu ở chương 1.  

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình mở rộng cho 
vay khách hàng cá nhân của ngân hàng trong thời gian qua.   

- Phân tích các căn cứ  và đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng 
cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 
Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. Luận văn đã đề xuất 9 giải pháp 
chính và các giải pháp bổ trợ. 

- Luận văn cũng đề xuất các kiến nghị với các cơ quan chính 
quyền các cấp; kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 
Việt Nam. Các kiến nghị này nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc 
triển khai thực hiện các giải pháp đã đề xuất. 

 
  


