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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
 Trong những năm qua, với chính sách phát triển tín dụng, 
nhờ có hoạt động ngân hàng mà doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân 
và hộ gia đình trên địa bàn huyện Bắc Trà My có điều kiện mở rộng 
sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy 
nhiên, kết quả đạt được trong việc phát triển tín dụng vẫn chưa tương 
xứng với tiềm năng ngân hàng cũng như nhu cầu của các doanh 
nghiệp, cá nhân trên địa bàn. Vì vậy, cần phải tiến hành nghiên cứu, 
phân tích để từ đó đưa ra những đề xuất giúp cho việc phát triển tín 
dụng tại ngân hàng có hiệu quả. Đó chính là lý do tôi chọn đề tài 
nghiên cứu: “ Phát triển tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Bắc Trà My” 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích giải quyết ba vấn đề cơ bản sau: 

- Làm sáng rõ một số vấn đề cơ bản về cơ sơ lý luận về phát 
triển tín dụng ngân hàng.  

- Phân tích thực trạng phát triển tín dụng tại NHNo&PTNN 
chi nhánh huyện Bắc Trà My. 

- Đưa ra những kiến nghị và đề xuất giải pháp có thể áp dụng 
phát triển tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Bắc Trà My. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: những vấn đề lý luận và thực tiễn liên 

quan đến hoạt động phát triển tín dụng tại NHNo&PTNT BTM. 
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng phát triển tín 

dụng với hai nghiệp vụ chủ yếu là cho vay và bảo lãnh ngân hàng tại 
NHNo&PTNT BTM trong ba năm 2009, 2010 và 2011. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu của đề tài là kết hợp giữa lý thuyết 

đã học với thực tiễn từ công việc của phòng kinh doanh tín dụng. 
Trên cơ sở đó thu thập thông tin, số liệu của ngân hàng và phân tích, 
đánh giá kết quả phát triển tín dụng tại ngân hàng để từ đó đề xuất 
giải pháp giải quyết vấn đề. 

5. Bố cục đề tài 
 Ngoài lời nói đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham 
khảo, nội dung của luận văn gồm ba chương như sau: 

Chương 1:  Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng NHTM. 
Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng tại ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Bắc Trà My. 
Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng tại ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Bắc Trà My. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Để thực hiện đề tài tôi đã đọc, nghiên cứu các tài liệu sau đây: 
[1] Trần Thị Lương Hảo (2012), Mở rộng tín dụng đối với 

doanh nghiệp tại NHNo& PTNT Tỉnh Phú Yên, Luận văn thạc sĩ 
quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng. 

[2] Nguyễn Tiến Nam (2011), Giải pháp mở rộng tín dụng tại 
chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện 
Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, 
Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng. 
 Luận văn “Phát triển tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn chi nhánh huyện Bắc Trà My” trên cơ sở kế 
thừa những luận điểm trong các tài liệu nghiên cứu và hoàn thiện 
những mục còn hạn chế để có một cái nhìn toàn diện về phát triển tín 
dụng trên quy mô ngân hàng huyện. 
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CHƯƠNG 1 
 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA NHTM 

1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 
1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng  

Theo điều 4, Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 
định nghĩa hoạt động cấp tín dụng là: “ Cấp tín dụng 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 tín dụng khác.”  

1.1.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng 
1.1.3. Vai trò của tín dụng 
a. Đối với khách hàng 
b. Đối với ngân hàng 
c. Đối với nền kinh tế 
1.1.4. Phân loại tín dụng ngân hàng 
a. Căn cứ vào thời hạn tín dụng 

 - Cho vay ngắn hạn 
 - Cho vay trung hạn 
 - Cho vay dài hạn 

b. Căn cứ vào đối tượng tín dụng  
 - Cho vay vốn lưu động 
 - Cho vay vốn cố định 

c. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay 
- Cho vay sản xuất và lưu thông hàng hóa: 
- Cho vay tiêu dùng 

d. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 
- Cho vay không bảo đảm 

 - Cho vay có bảo đảm 
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e. Căn cứ vào phương thức cấp tiền vay 
- Tín dụng từng lần 
- Tín dụng hạn mức 

1.2. PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA NHTM  
1.2.1. Quan niệm về phát triển tín dụng của NHTM  
Trong lĩnh vực ngân hàng, phát triển tín dụng không chỉ là sự 

tăng về quy mô tín dụng mà còn thể hiện sự phát triển về thu nhập từ 
hoạt động tín dụng, sự tăng trưởng thị phần tín dụng, sự hợp lý hóa 
về cơ cấu tín dụng và chất lượng tín dụng trong việc kiểm soát rủi ro 
của các khoản cho vay. 

1.2.2. Tiêu chí đánh giá kết quả phát triển TD của NHTM 
a. Tốc độ tăng trưởng dư nợ 
Mức tăng dư nợ tuyệt đối = Dư nợ kỳ sau - dư nợ kỳ trước 

Dư nợ kỳ sau - Dư nợ kỳ trước Tốc độ tăng 
trưởng dư nợ  

= 
Dư nợ kỳ trước 

x100% 

 

Dư nợ kỳ sau 
Tốc độ phát triển dư nợ = 

Dư nợ kỳ trước 
b. Tăng trưởng số lượng khách hàng 

- Tăng trưởng khách hàng doanh nghiệp (KHDN) 

Số lượng KHDN kỳ sau - Số lượng KHDN kỳ trước Tốc độ tăng 

trưởng KHDN 
= 

Số lượng KHDN kỳ trước 
x100% 

 

Số lượng KHDN kỳ sau 
Tốc độ phát triển KHDN = 

Số lượng KHDN  kỳ trước 
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- Tăng trưởng khách hàng hộ và cá nhân (KHHVCN) 

Trong đó: SL KH hộ và CN là số lượng KH hộ và CN 

c. Mức tăng trưởng dư nợ bình quân trên một KH 
- Đối với khách hàng doanh nghiệp 

Tổng dư nợ cấp tín dụng cho KHDN Mức tăng trưởng dư nợ 
bình quân trên một KHDN 

= 
Số lượng KHDN vay vốn 

- Đối với khách hàng hộ và cá nhân 

Tổng dư nợ cấp tín dụng cho KH hộ và CN Mức tăng trưởng dư nợ bình 
quân trên một KH hộ và CN 

= 
Số lượng KH hộ và CN vay vốn 

d. Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cấp tín dụng 
Thu nhập TD kỳ sau –thu nhập TD kỳ trước  Tăng trưởng thu 

nhập từ tín dụng 
= 

Thu nhập TD kỳ trước  
x100% 

e. Tốc độ tăng trưởng thị phần tín dụng  
Dư nợ tín dụng của NH  

Thị phần tín dụng NH = 
Tổng dư nợ của các NH trên TT mục tiêu  

x100% 

f. Cơ cấu tín dụng 
Sự đa dạng về cơ cấu sản phẩm, loại hình cấp tín dụng, 

phương thức cấp tín dụng, cơ cấu khách hàng… 
g. Mức độ kiểm soát rủi ro tín dụng 
- Mức giảm tỷ lệ nợ từ nhóm II đến nhóm V 

SL KH hộ và CN kỳ sau - SL KH hộ và CN kỳ trước Tốc độ tăng 

trưởng KH hộ 

và CN 
= 

Số lượng KH hộ và CN kỳ trước 
x100% 

Số lượng KH hộ và CN kỳ sau 
Tốc độ phát triển KH hộ và CN= 

Số lượng KH hộ và CN kỳ trước 
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- Mức giảm tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ 

- Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng/ tổng dư nợ.  

- Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng/ tổng dư nợ.  

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển tín 
dụng của NHTM 

a. Các nhân tố bên ngoài 
Ø Môi trường kinh tế 
Khi Nhà nước đưa ra các chính sách điều tiết nền kinh tế có 

tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển tín dụng của ngân hàng. 
Ø Môi trường chính trị- xã hội 
Đây là nhân tố quan trọng thúc đẩy hoạt động đầu tư và phát 

triển. Sự ổn định về chính trị- xã hội tạo tiền đề cho các hoạt động 
đầu tư là nhân tố quan trọng trong việc kiểm soát rủi ro của tín dụng 
ngân hàng. 

Ø Môi trường pháp lý 
Những quy định về hoạt động tín dụng là nhân tố thúc đẩy 

hoặc kìm hãm sự phát triển của tín dụng. Khi những quyết định được 
ban hành thì bắt buộc mọi chủ thể tham gia trong quan hệ tín dụng 
đều phải tuân theo. 

Ø Khách hàng 
Khách hàng có tư chất đạo đức tốt, tài chính mạnh, thu nhập cao, 

ổn định, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và có thiện chí trả nợ, hoàn 
thành đầy đủ các khoản tín dụng của ngân hàng khi đến hạn sẽ thúc đẩy 
cho quá trình phát triển tín dụng và ngược lại khách hàng có đạo đức 
kém, tài chính không đảm bảo sẽ gây rủi ro cho ngân hàng. 

Ø Đối thủ cạnh tranh 
Đối thủ cạnh tranh là nhân tố thúc đẩy các ngân hàng phải 
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giảm chi phí trong quá trình phát triển tín dụng đến mức thấp nhất và 
nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở mức cao nhất. 

Ø Những nhân tố thuộc về thị trường mục tiêu của ngân hàng 
- Điều kiện tự nhiên 
- Đặc điểm kinh tế - xã hội 
b. Các nhân tố bên trong 
Ø Nguồn lực tài chính 
Nguồn lực tài chính bao gồm: quy mô vốn điều lệ và khả năng 

huy động vốn của ngân hàng. 
Ø Chất lượng dịch vụ ngân hàng 
Chất lượng dịch vụ ngân hàng phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật, sự đa dạng và tiện dụng của sản phẩm, chất lượng của đội ngũ 
nhân viên ngân hàng. 

Ø Năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức của cán bộ ngân hàng 
- Năng lực điều hành của nhà quản trị 
- Cán bộ tín dụng 
Ø Cơ chế tín dụng  
Hoạt động tín dụng ngân hàng phải luôn chấp hành theo một 

hệ thống các văn bản có tính chất bắt buộc nhằm ràng buộc các hoạt 
động của tín dụng ngân hàng trong khuôn khổ nhất định được gọi là 
cơ chế tín dụng. 

Ø Chính sách khách hàng 
Chính sách khách hàng là các quy định, các chính sách dành 

riêng cho từng đối tượng khách hàng. 
Ø Năng lực tiếp cận thị trường của ngân hàng 
Tiếp cận thị trường là kỹ năng cần thiết trong việc phát triển 

tín dụng, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của ngân hàng để tiếp 
cận thị trường, phát triển khách hàng, chiếm ưu thế trên thị trường 
mục tiêu, dành thị phần ngày một cao hơn. 
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CHƯƠNG 2 
 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI 
NHÁNH HUYỆN BẮC TRÀ MY 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN BTM 

2.1.1. Giới thiệu sơ lược về tình hình kinh tế- xã hội BTM 
a. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 
b. Đặc điểm kinh tế xã hội của huyện Bắc Trà My  
2.1.2. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển 

NHNo&PTNT chi nhánh huyện Bắc Trà My 
a. Quá trình hình thành và phát triển 
b. Mô hình tổ chức, quản lý 
c. Mạng lưới và các hoạt động chính của NHNo&PTNT 
2.1.3. Đặc điểm về nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh 

doanh của chi nhánh 
a. Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT BTM 

Bảng 2.1 : Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT BTM 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 So sánh (%) 

Chỉ tiêu Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

Tổng nguồn vốn 74.392 100 91.407 100 92.583 100 22,87 1,29 

1. TG từ TCKT 36.033 48,44 38.452 42,07 29.794 32,18 6,71 -22,52 

- TG KBNN 19.178 25,78 18.992 20,78 9.935 10,73 -0,97 -47,69 

- TG NHCSXH 25 0,03 115 0,13 98 0,11 360 -14,78 
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- TG TCKT khác 16.830 22,62 19.345 21,16 19.761 21,34 14,94 2,15 

2. TG dân cư 38.539 51,81 52.955 57,93 62.789 67,82 37,41 18,57 

- TG Tiết kiệm 25.305 34,02 33.412 36,55 54.903 59,30 32,04 64,32 

+ Không kỳ hạn 1.264 1,07 938 1,03 402 0,43 -25,79 -57,14 

+ Có kỳ hạn 24.041 32,32 32.474 35,53 54.501 58,87 35,08 67,83 

- TG kỳ phiếu 13.054 17,55 19.543 21,38 7.886 8,52 49,71 -59,65 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh BTM) 

Tình hình huy động vốn trên địa bàn Bắc Trà My được huy 
động chủ yếu là từ tiền gửi của dân cư.  

b. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT chi 
nhánh huyện Bắc Trà My 

Bảng 2.2. : Kết quả hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT BTM 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 So sánh (%) 

Chỉ tiêu Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

1. Tổng thu nhập 8.644 100 9.642 100 16.998 100 11,55 76,29 

- Thu từ hoạt động TD 5.368 62,10 5.271 54,67 8.443 49,67 -1,81 60,18 

- Thu từ lãi thừa vốn 2.529 29,26 3.556 36,88 7.102 41,78 40,61 99,72 

- Thu dịch vụ 290 3,35 333 3,45 350 2,06 14,83 5,11 

- Thu khác 457 5,29 482 5,00 1.103 6,49 5,47 128,84 

2. Tổng chi phí 6.703 100 7.205 100 14.108 100 7,49 95,81 

- Trả lãi tiền gửi 4.247 63,36 4.336 60,18 10.167 72,07 2,10 134,48 
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- Chi lương 1.266 18,89 1.409 19,56 2.094 14,84 11,30 48,62 

- Chi quản lý 520 7,76 605 8,40 744 5,27 16,35 22,98 

- Chi khác 670 10,00 555 7,70 1.113 7,89 
-

17,16 
100,54 

3. Lợi nhuận 1.941  2.437  2.890  25,55 18,59 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh BTM) 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TẠI 
NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN BẮC TRÀ MY 

2.2.1. Những biện pháp ngân hàng đã áp dụng để phát 
triển TD  

Ø Chuyển đổi cơ cấu đầu tư tín dụng 
Ngân hàng đã triển khai hiệu quả Nghị định 41/2010/NĐ-CP 

ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn, ngân hàng chuyển đổi cơ cấu đầu tư tín 
dụng giảm dư nợ cho vay phi nông nghiệp để mở rộng tín dụng nông 
nghiệp, nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay thu mua 
hàng nông, lâm sản.  

Ưu điểm: Ngân hàng đã tiến hành triển khai hiệu quả các chủ 
trương của Chính phủ.  

Nhược điểm: Ngân hàng quá chú trọng đến việc phát triển 
nông nghiệp, nông thôn nên việc bỏ qua các dự án hiệu quả ngoài 
lĩnh vực nông nghiệp. 

Ø Giảm tỷ lệ nợ xấu 
Ngân hàng đã sử dụng các biện pháp tích cực trong công tác 

thu nợ xấu, đặc biệt là nợ quá hạn, nợ khó đòi, nợ đã được xử lý rủi 
ro nên kết quả nợ xấu đã giảm đi đáng kể trong các năm nghiên cứu. 
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Ưu điểm: Ngân hàng đã sử dụng những biện pháp tích cực để 
thu hồi nợ làm tăng nguồn thu cho ngân hàng và nâng cao chất lượng 
tín dụng ngân hàng. 

Nhược điểm: Bên cạnh việc thu hồi được nợ từ các năm trước 
thì tỷ lệ nợ xấu giảm một phần là giảm dư nợ tín dụng. 

Ø Truyền thông, cổ động các chính sách cho vay 
Ngân hàng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức 

chính trị -xã hội, các ban ngành liên quan tại địa phương để đẩy 
mạnh truyền thông trong nhân dân chính sách tín dụng, dịch vụ của 
NHNo&PTNT chi nhánh huyện Bắc Trà My.  

Ưu điểm: Ngân hàng đã chú trọng đến vấn đề truyền thông 
giúp cho dân cư trên địa bàn hiểu các chính sách về cho vay và hỗ 
trợ vay vốn trên địa bàn. 

 Nhược điểm: Công tác truyền thông không chú trọng đến 
các vùng sâu, vùng xa như Trà Nú, Trà Cót…mà chỉ tập trung chủ 
yếu trên địa bàn thị trấn, nơi có trụ sở chi nhánh ngân hàng. 

Ø Đa dạng hoạt động tín dụng 
 Ngân hàng đã thực hiện biện pháp đa dạng hóa hoạt động 

tín dụng nhằm tăng dư nợ tín dụng và đa dạng hóa các sản phẩm 
ngân hàng cung cấp. 

 Ưu điểm: Ngân hàng đã triển khai nghiệp vụ bảo lãnh và 
cho vay theo hạn mức. 

 Nhược điểm: Kết quả thu nhập về hoạt động bảo lãnh còn 
thấp và cho vay theo hạn mức chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư 
nợ cho vay. 

Ø Nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng ngân hàng 
 Ngân hàng đã tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ, cơ chế 

chính sách, pháp luật, phân tích hoạt động tài chính và thẩm định dự 
án nhằm nâng cao nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ ngân hàng. 
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 Ưu điểm: Ngân hàng đã chú trọng đến việc nâng cao trình 
độ chuyên môn lẫn đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ tín dụng. 

 Nhược điểm: Khóa đào tạo không được tổ chức thường 
xuyên và chỉ áp dụng cho những cán bộ đã có những vị trí cao. 

2.2.2. Kết quả phát triển tín dụng tại NHNo&PTNT chi 
nhánh huyện Bắc Trà My 

a. Các chỉ tiêu tăng trưởng quy mô tín dụng 
Ø Tăng trưởng tổng dư nợ tín dụng 

Bảng 2.3. : Dư nợ tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Bắc Trà My 
Đơn vị tính: triệu đồng 

So sánh 

2010/2009 2011/2010 Chỉ tiêu 
Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 
Số tiền % Số tiền % 

Tổng dư nợ 37.939 40.217 39.562 2.278 6,00 -655 -1,63 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh BTM) 
Năm 2010 dư nợ tín dụng chỉ tăng nhẹ 6,00% so với năm 2009 

và đến năm 2011 thì đạt 39.562 triệu đồng, mức dư nợ giảm 1,63% 
so với năm 2010. Trong những năm qua, tổng dư nợ ngân hàng có 
giảm bởi ngân hàng đã thận trọng trong việc giải ngân cho các khoản 
vay trong thời kỳ kinh tế khó khăn hiện nay.  

Ø Tăng trưởng số lượng khách hàng 
Bảng 2.4. : Tăng trưởng khách hàng tại NHNo&PTNT BTM 

Đơn vị tính: khách hàng 
So sánh 

2010/2009 2011/2010 Chỉ tiêu 
Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 
Số tiền % Số tiền % 

Tổng KH 1.519 1.475 1.307 -44 -2,90 -168 -11,39 

KH doanh nghiệp 85 70 72 -15 -17,65 2 2,86 

KH hộ và cá nhân 1.434 1.405 1.235 -29 -2,02 -170 -12,10 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh BTM) 



13 

 Năm 2010, số lượng khách hàng được vay vốn tại ngân 
hàng, giảm 2,09% so với năm 2009; năm 2011, số lượng khách hàng 
được vay vốn tiếp tục giảm mạnh 11,39% so với năm 2010. 

Ø Tăng trưởng dư nợ bình quân/ khách hàng 

Bảng 2.5. :Tăng trưởng dư nợ bình quân/ khách hàng tại 
NHNo&PTNT BTM 

So sánh(%) 
Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 2010/2009 2011/2010 

Dư nợ KHCN Triệu đ 34.594 37.242 35.774 7,65 -3,94 

Dư nợ KHDN Triệu đ 1.519 1.475 1.307 -2,90 -11,39 

 KH cá nhân KH 1.434 1.405 1.235 -2,02 -12,10 

 KH DN KH 85 70 72 -17,65 2,86 

Dư nợ bq KHCN/ 

KHCN 
Triệu đ 24,12 26,51 28,97 9,88 9,28 

Dư nợ bq 

KHDN/ KHDN 
Triệu đ 17,87 21,07 18,15 17,91 -13,85 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh BTM) 

 Trong năm 2010, dư nợ bình quân khách hàng cá nhân và 
khách hàng doanh nghiệp lần lượt tăng 9,91% và 8,01% so với năm 
2009. Đến năm 2011, dư nợ bình quân cho khách hàng doanh nghiệp 
tăng khá mạnh 23,79% trong khi khách hàng cá nhân chỉ tăng 8,37% 
so với năm 2010. 
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Ø Tăng trưởng thu nhập từ tín dụng 

Bảng 2.6. : Tăng trưởng thu nhập từ tín dụng tại NHNo&PTNT BTM 

So sánh(%) 
Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 2010/2009 2011/2010 

Tổng thu nhập Triệu đ 8.644 9.642 16.998 11,55 76,29 

- Thu nhập từ TD Triệu đ 5.368 5.271 8.443 -1,81 60,18 

- Thu từ lãi thừa vốn Triệu đ 2.529 3.556 7.102 40,61 99,72 

- Thu dịch vụ Triệu đ 290 333 350 14,83 5,11 

- Thu khác Triệu đ 457 482 1.103 5,47 128,84 

Tỷ lệ thu nhập từ 

TD/ tổng thu nhập 
% 62,10 54,67 49,67 -7,43 -5 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh BTM) 
 Thu nhập từ hoạt động tín dụng tăng trưởng âm 1,81% trong 
năm 2010 thì bất ngờ tăng lên 60,18% trong năm 2011. Kết quả này 
phản ánh ngân hàng đã kiểm soát các khoản vay khá tốt, ngân hàng 
đã đẩy mạnh công tác thu nợ từ tín dụng trong những năm trước. 

b. Thị phần dư nợ tín dụng 
Bảng 2.7. : Tăng trưởng thị phần dư nợ TD NHNo&PTNT BTM 

Chỉ tiêu Năm 2009 
Năm 
2010 

Năm 2011 

Thị phần của NHNo&PTNT chi nhánh 
huyện Bắc Trà My(%) 

76 87 92 

Mức tăng - 11 5 

(Nguồn: số liệu tham khảo của ngân hàng Nhà nước) 
Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bắc Trà My chiếm một thị 

phần lớn trong dư nợ tín dụng trên địa bàn. 
c. Về mức độ đa dạng hóa trong cơ cấu tín dụng 
Ø Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn 
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Bảng 2.8. : Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn tại NHNo&PTNT BTM 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 So sánh(%) 

Chỉ tiêu Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

2010/2009 2011/2010 

Tổng dư 

nợ 
37.939 100 40.217 100 39.562 100 6,00 -1,63 

Dư nợ 

ngắn hạn 
16.665 43,93 17.140 42,62 15.920 40,24 2,85 -7,12 

Dư nợ 

trung hạn 
19.977 52,66 22.857 56,83 23.617 59,70 14,42 3,33 

Dư nợ 

dài hạn 
1.297 3,42 220 0,55 25 0,06 -83,04 -88,64 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh huyện BTM) 
Nhìn bảng số liệu ta có thể thấy dư nợ trung hạn chiếm tỷ trọng 

chủ yếu trong dư nợ cho vay và tăng đều qua các năm, năm 2010 tăng 
14,42% so với năm 2010 và năm 2011 chỉ tăng nhẹ 3,33%.  

Ø Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh tế 
Bảng 2.9. :  Dư nợ theo ngành nghề kinh tế NHNo&PTNT BTM 

Đơn vị tính: triệu đồng 
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 So sánh (%) 

Chỉ tiêu 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

Nông, lâm nghiệp 17.359 45,76 17.044 42,38 17.062 43,13 -1,81 0,11 

Công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 

Xây dựng 1.445 3,81 1.975 4,91 1.980 5,00 36,68 0,25 

Thương mại dịch vụ 7.382 19,46 7.210 17,93 7.970 20,15 -2,33 10,54 

Tiêu dùng 11.753 30,98 13.988 34,78 12.550 31,72 19,02 
-

10,28 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh huyện BTM) 
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Nhìn vào bảng số liệu cho thấy ngành nghề chủ yếu cho vay 
của ngân hàng là nông, lâm nghiệp, chiếm tỷ trọng hơn 40% qua các 
năm, theo sau là tiêu dùng.  

Ø Cơ cấu dư nợ theo loại hình kinh tế  
Bảng 2.10. : Dư nợ theo loại hình kinh tế tại NHNo&PTNT BTM 

Đơn vị tính: triệu đồng 
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 So sánh (%) 

Chỉ tiêu 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

DN tư nhân 2.326 6,13 2.030 5,05 2.901 7,33 -12,73 42,91 

DN cổ phần 0 0 0 0 0 0 0 0 

TNHH 1.019 2,69 945 2,35 887 2,24 -7,26 -6,14 

Hộ, cá nhân 34.594 91,18 37.242 92,60 35.774 90,43 7,65 -3,94 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh BTM) 
Dư nợ cho vay hộ và cá nhân chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư 

nợ.Theo sau là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp TNHH chiếm 
một tỷ trọng rất nhỏ trong các năm nghiên cứu. 

Ø  Cơ cấu dư nợ theo phương thức cấp tín dụng 
Bảng 2.11: Dư nợ theo theo phương thức cấp tín dụng tại 

NHNo&PTNT BTM 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 
2010/

2009 

2011/

2010 Chỉ tiêu 

Số tiền % Số tiền % Số tiền % % % 

Tổng 39.539 100 40.957 100 40.455 100 3,59 -1,23 

1. Cho vay 37.939 95,95 40.217 98,19 39.562 97,79 6,00 -1,63 

- Từng lần 37.878 95,80 40.072 97,84 39.435 97,48 5,79 -1,59 
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- Hạn mức TD 61 0,15 145 0,35 127 0,31 137,7 -12,41 

- Dự án 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Hình thức 

cấp TD khác 
1.600 4,05 740 1,81 893 2,21 -53,75 20,68 

- Bảo lãnh 1.600 4,05 740 1,81 893 2,21 -53,75 20,68 

- Chiết khấu 0 0 0 0 0 0 0 0 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh BTM) 
 Trong cơ cấu cho vay theo phương thức tín dụng, do đặc thù 
vay vốn của dân cư trên địa bàn  là nhỏ lẻ, phục vụ cho phát triển 
nông nghiệp nên phương thức cho vay từng lần chiếm tỷ trọng lớn 
với tỷ trọng hơn 95% trên tổng dư nợ tín dụng. Trong khi đó, phương 
thức bảo lãnh chiếm chỉ trọng rất nhỏ, dưới 5% trong tổng dư nợ tín 
dụng qua các năm. 

Ø Cơ cấu dư nợ theo tài sản bảo đảm 
Bảng 2.12: Dư nợ theo theo tài sản bảo đảm tại NHNo&PTNT BTM 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 
2010/

2009 

2011/

2010 Chỉ tiêu 

Số tiền % Số tiền % Số tiền % % % 

Tổng 37.939 100 40.217 100 39.562 100 6,00 -1,63 

Có tài sản đảm bảo 10.711 28,23 10.737 26,70 10.379 26,23 0,24 -3,33 

+ Bất động sản 9.681 25,52 9.537 23,71 9.305 23,52 -1,49 -2,43 

+ Động sản 350 0,92 480 1,19 537 1,36 37,14 11,88 

+ Giấy tờ có giá 680 1,79 720 1,79 635 1,61 5,88 -11,81 

+Máy móc thiết bị 0 0 0 0 0 0 0 0 

Không có tài sản 

đảm bảo 
27.228 71,77 29.480 73,30 29.183 73,77 8,27 -1,01 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh BTM) 
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Dư nợ cho vay của ngân hàng chủ yếu là cho vay không có tài 
sản đảm bảo, chiếm 71,77% tổng dư nợ. Những khoản vay có tài sản 
đảm bảo chỉ chiếm 28,23% trong cơ cấu tổng dư nợ. 

d. Đánh giá các mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng 
Bảng 2.13.: Đánh giá mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng tại 

NHNo&PTNT BTM 
Đơn vị tính: triệu đồng 

Chênh lệch 

2010/2009 

Chênh lệch 

2011/2010 Chỉ tiêu 
Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 
Số tiền % Số tiền % 

Nợ từ nhóm II đến 

nhóm V 
486 301 260 -185 -38,07 -41 -13,62 

Nợ xấu 180 201 67 21 11,67 -134 -66,67 

Tỷ lệ xóa nợ ròng/ 

dư nợ 
0 0 0 0 0 0 0 

Tỷ lệ trích lập dự 

phòng/ dư nợ 
0,959 0,49 0,25 -0,469 -48,91 -0,24 -48,98 

Số trích lập dự 

phòng  
364 197 10 -167 -45,88 -187 -94,92 

( Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh BTM) 
 Tỷ lệ nợ xấu cũng giảm qua các năm, đặc biệt giảm mạnh 
66,67% trong năm 2011 và hạ mức dư nợ nợ xấu xuống còn 67 triệu 
đồng. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho chất lượng tín dụng của 
ngân hàng bởi ngân hàng đã kiểm soát rủi ro tín dụng khá tốt.  

2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển tín dụng tại 
NHNo&PTNT chi nhánh huyện Bắc Trà My.  

a. Thành tựu đạt được trong phát triển tín dụng tại 
NHNo&PTNT chi nhánh huyện Bắc Trà My 
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Ø Thu nhập từ hoạt động tín dụng không ngừng tăng qua các 
năm. 

Ø Giảm tỷ lệ nợ xấu 
Ø Ngân hàng đã xây dựng được chính sách lãi suất, phí, thời 

hạn vay vốn…phù hợp với khách hàng, khuyến khích phát triển nền 
kinh tế trên địa bàn 

Ø Cơ cấu cho vay hợp lý 
Ø Dư nợ bình quân trên khách hàng tăng 
Ø Nhân viên tuân thủ theo trình tự tín dụng 
b. Những hạn chế trong phát triển tín dụng tại 

NHNo&PTNT chi nhánh huyện Bắc Trà My 
Ø Dư nợ tín dụng và số lượng khách hàng vẫn chưa được cải 

thiện 
Ø Đội ngũ cán bộ tín dụng thực hiện cho vay còn hạn chế 
Ø Mạng lưới giao dịch chưa được mở rộng 
Ø Số lượng cho vay theo phương án sản xuất kinh doanh còn thấp 
Ø Nguồn thông tin phân tích khách hàng gặp nhiều khó khăn 
Ø Công tác truyền thông của ngân hàng chưa đem lại hiệu quả cao 
Ø Ngân hàng chưa chủ động tìm kiếm khách hàng 
c. Nguyên nhân những hạn chế trong phát triển tín dụng tại 

NHNo&PTNT chi nhánh huyện Bắc Trà My 
Ø Môi trường kinh tế 
Ø Hành lang pháp lý 
Ø Khách hàng 
Ø Nhân tố thuộc về thị trường mục tiêu 
Ø Năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức của cán bộ ngân hàng 
Ø Chất lượng dịch vụ ngân hàng  
Ø Chính sách khách hàng 
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CHƯƠNG 3 

 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT CHI 
NHÁNH HUYỆN BẮC TRÀ MY 

3.1. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN 
DỤNG TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN BẮC TRÀ MY 

3.1.1. Chiến lược phát triển của NHNo&PTNT chi nhánh 
huyện Bắc Trà My 

ØPhương hướng 

ØMục tiêu cụ thể 

3.1.2. Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của 
huyện Bắc Trà My 

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT 
CHI NHÁNH HUYỆN BẮC TRÀ MY 

3.2.1. Tích cực tiếp cận các đối tượng khách hàng, chủ 
động tư vấn, gợi mở nhu cầu về vốn, đồng thời hướng dẫn về các 
chính sách cho vay cho khách hàng 

Với nguồn vốn dồi dào tuy nhiên ngân hàng vẫn chỉ sử dụng 
chưa đến 50% tổng nguồn vốn huy động được. Ngân hàng chưa có 
biện pháp tích cực tiếp cận với những khách hàng tiềm năng, có nhu 
cầu vay vốn thực sự và phương án kinh doanh có hiệu quả. Ngân 
hàng chỉ cho vay vốn những khách hàng tự tìm đến ngân hàng chứ 
không chú trọng phát triển khách hàng. Vì vậy, giải pháp này được 
coi là giải pháp ưu tiên cần phải tiến hành để phát triển tín dụng. 

3.2.2. Phát triển địa điểm giao dịch tại các xã 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, chi nhánh cần phối 
hợp với các cấp ban ngành để mượn trụ sở ủy ban tại các xã để giao 
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dịch vào các ngày ấn định trong tuần.   

3.2.3. Đa dạng hóa phương thức cấp tín dụng 

Bắc Trà My là một huyện miền núi  nên quy mô sản xuất kinh 
doanh còn nhỏ, vì thế đa dạng phương thức cho vay phù hợp với đặc 
điểm, tính chất sản xuất kinh doanh của khách hàng đóng vai trò 
quan trọng. 

3.2.4. Tích cực phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn 
theo chính sách của chính phủ 

Chuyển đổi cơ cấu đầu tư tín dụng giảm dư nợ cho vay phi 
nông nghiệp để phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Ngân hàng 
cần phối hợp chặt chẽ với Hội nông dân, Hội phụ nữ triển khai có hiệu 
quả Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính 
sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.  

3.2.5. Phát triển tín dụng gắn liền với mục tiêu phát triển 
kinh tế của địa phương 

Đầu tư phát triển tín dụng phải dựa trên cơ sở phát triển kinh 
tế của huyện, đây là cơ sở vững chắc để đẩy mạnh phát triển tín 
dụng. Tăng cường phối hợp giữa ngân hàng với đoàn thể và chính 
quyền địa phương, hướng dẫn người dân cách xây dựng dự án vay 
vốn sử dụng đồng vốn hợp lý, đảm bảo quản lý nợ và rủi ro, vốn cho 
vay phải gắn kết với các chương trình phát triển kinh tế của địa 
phương. 

3.2.6. Tăng cường phối hợp với các đoàn thể và chính 
quyền nhằm đảm bảo phát triển tín dụng an toàn  

Chi nhánh cần thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền 
các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội như Hội nông dân, Đoàn thanh 
niên, Hội phụ nữ, với các cơ quan tổ chức nghiên cứu khoa học công 
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nghệ như các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, viện nghiên cứu... 
Phối hợp giữa các doanh nghiệp cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, chế 
biến với các hộ sản xuất, chủ trang trại tạo ra môi trường tín dụng an 
toàn cho khách hàng và ngân hàng. 

3.2.7. Tiến hành thu thập và xử lý nguồn thông tin KH 

Việc thu thập và xử lý nguồn thông tin khách hàng đóng vai 
trò quan trọng trong việc thẩm định các phương án sản xuất và đưa ra 
quyết định đồng ý cho vay vốn. 

3.2.8. Nhóm các giải pháp bổ trợ 

a. Nâng cao trình độ, đạo đức của đội ngũ cán bộ ngân hàng 

Tiếp tục nâng cao trình độ cán bộ tín dụng về chuyên môn 
cũng như các vấn đề về kinh tế, xã hội. Khuyến khích các cán bộ đi 
học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ.  

b. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các khoản vay 

Tăng trưởng công tác kiểm tra kiểm soát các khoản vay bởi 
tăng trưởng dư nợ phải dựa trên cơ sở vững chắc, hiệu quả đảm bảo 
thu hồi được nợ. 

c. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động truyền 
thông, cổ động của ngân hàng 

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội 
các ban, ngành liên quan tại địa phương để đẩy mạnh công tác truyền 
thông chính sách tín dụng, các sản phẩm, dịch vụ của NHNo&PTNT 
chi nhánh huyện Bắc Trà My. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với các cấp chính quyền 
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 Các cấp chính quyền cần tiếp tục cụ thể hóa các chính sách 
tín dụng đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng 
cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, thực hiện chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả. Quan tâm đến các phương án 
phòng trừ dịch bệnh. 

3.3.2. Đối với NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam  

Hỗ trợ mọi mặt cho chi nhánh trong việc tiếp cận thị trường, 
tiếp cận khách hàng lớn trên thị trường mục tiêu cũng như hỗ trợ tiếp 
cận cho vay vốn các dự án đầu tư. 
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KẾT LUẬN 

 Qua quá trình nghiên cứu, luận văn đã đạt được một số kết 
quả nghiên cứu sau đây: 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng NHTM. 

- Phân tích, lý giải các vấn đề liên quan đến phát triển tín dụng 
của NHTM 

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển tín dụng tại 
NHNo&PTNT chi nhánh huyện Bắc Trà My dựa trên tiêu chí đánh 
giá được nêu ở chương 1. Nêu lên những phương pháp ngân hàng đã 
áp dụng để phát triển tín dụng để làm cơ sở phân tích thực trạng. 
Trên kết quả phân tích, đưa ra những thành tựu ngân hàng đã đạt 
được và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Từ đó, tìm ra nguyên 
nhân của những tồn tại, hạn chế. 

- Phân tích các căn cứ đề xuất giải pháp để đưa ra biện pháp từ 
phía NHNo&PTNT chi nhánh huyện Bắc Trà My và đề xuất kiến 
nghị đối với các cấp chính quyền và với NHNo&PTNT chi nhánh 
tỉnh Quảng Nam 

 


