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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cho vay tiêu dùng là một nghiệp vụ khá phổ biến ở các quốc 
gia, nhất là ở các nước phát triển. Ở Việt Nam, dịch vụ này mới được 
các ngân hàng thương mại chú ý khoảng hơn chục năm trở lại đây. 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi 
nhánh Bình Định (BIDV Bình Định) là một trong những NHTM lớn 
với bề dày 36 năm phục vụ đất nước và địa phương. Theo Nghị 
quyết 1235/NQ-HĐQT ngày 21/12/2009 của HĐQT BIDV, từ năm 
2010 BIDV phải đưa hoạt động bán lẻ trở thành hoạt động cốt lõi, 
mà CVTD là một trong những dịch vụ chủ chốt. Tuy nhiên đến năm 
2012, hoạt động CVTD của BIDV Bình Định vẫn chưa đạt mục tiêu 
đã đề ra, mà một trong những nguyên nhân là việc tổ chức phát triển 
dịch vụ CVTD chưa tốt. Trong khi đó, Nghị quyết số 155/NQ-
HĐQT ngày 31/01/2003 của HĐQT BIDV tiếp tục xác định trong 
giai đoạn 2013-2015: “hoạt động ngân hàng bán lẻ phải gia tăng cả 
về quy mô, hiệu quả và chất lượng”, trong đó, cho vay bán lẻ (chủ 
yếu là CVTD) cần tăng trưởng bình quân 35%/năm. 

Với ý nghĩa thực tiễn đó, tác giả chọn “Phát triển cho vay 
tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 
chi nhánh  Bình Định” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa lý luận cơ bản về cho vay tiêu dùng và phát 
triển dịch vụ cho vay tiêu dùng trong các ngân hàng thương mại 

- Nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng 
của BIDV Bình Định giai đoạn 2010-2012. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ cho vay tiêu 
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dùng tại BIDV Bình Định giai đoạn 2013-2015. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay tiêu 
dùng và phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Bình Định trong thời gian 3 năm 2010 – 2012 và 
định hướng đến năm 2015. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

- Dựa trên quan điểm duy vật lịch sử và duy vật biện chứng, 
kết hợp các phương pháp khác như: thống kê, so sánh, phân tích, … 

- Tham khảo tài liệu có liên quan từ các số liệu báo cáo 
thống kê, báo cáo hoạt động của các tổ chức kinh tế, xã hội có liên 
quan, sách tham khảo và các bài viết chuyên khảo trên các tạp chí. 
5. Bố cục đề tài 

Ngoài mở đầu và kết luận, nội dung luận văn có 3 chương: 
- Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ cho 

vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. 
- Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng 

của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Định. 
- Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Định. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

- “Quản trị marketing định hướng giá trị” của PGS.TS Lê 
Thế Giới, TS. Nguyễn Xuân Lãn, Ths.Võ Quang Trí, Ths. Đinh Thị 
Lệ Trâm, Ths. Phạm Ngọc Ái (Nhà xuất bản Tài chính, 2011). 

- “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại” của Võ Thị Thúy Anh, 
ThS. Lê Phương Dung (Nhà xuất bản tài chính, 2008) 

- “Marketing ngân hàng” của TS. Trịnh Quốc Trung, ( Nhà 



 
3 
 

xuất bản Lao động xã hội 2011)  
- “Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại chi nhánh 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà 
Nẵng” của tác giả Đỗ Thị Thùy Trang - Đại học Đà Nẵng – 2011.  

-  “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Vietcombank Quảng 
Nam” của tác giả Phạm Doãn Quốc - Đại học Đà Nẵng – 2011. 

- “Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng 
thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng - Chi nhánh Bình Định” 
của tác giả Trương Thanh Hiền – Đại học Đà Nẵng – 2012. 

-  Tài liệu của NNHH Bình Định, BIDV, BIDV Bình Định. 
 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ  

CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 
 

2.1.  DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm Dịch vụ cho vay tiêu dùng 

của NHTM 
a. Khái niệm dịch vụ cho vay tiêu dùng 
CVTD là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi 

tiêu của người tiêu dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình. Đây là 
một nguồn tài chính quan trọng giúp người tiêu dùng có thể trang trải 
các nhu cầu trong cuộc sống như nhà ở, phương tiện, đồ dùng gia 
đình,  giáo dục, y tế và du lịch… 

b. Đặc điểm của dịch vụ cho vay tiêu dùng 
- Nguồn trả nợ ổn định, thường xuyên.  
- Giá trị của các khoản vay nhỏ, số lượng các khoản vay lớn. 
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- Lãi suất CVTD cao hơn lãi suất cho vay thương mại. 
- Nhu cầu của khách hàng phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế.  
- Nhu cầu của khách hàng ít co giãn với lãi suất.  
- Thu nhập và trình độ có quan hệ tới nhu cầu vay. 
- Chất lượng thông tin tài chính của khách hàng không cao.  
- Nguồn trả nợ của người đi vay có thể biến động lớn 
- Tư cách khách hàng liên quan đến sự hoàn trả khoản vay.  
1.1.2. Vai trò của Dịch vụ cho vay tiêu dùng của NHTM 
a.  Đối với ngân hàng 
b.  Đối với người tiêu dùng 
c.  Đối với nền kinh tế 
1.1.3. Phân loại Dịch vụ cho vay tiêu dùng của NHTM 
a. Căn cứ vào mục đích vay 
- Cho vay cư trú và cho vay phi cư trú 
b. Căn cứ vào phương thức hoàn trả 
- Cho vay trả góp, cho vay phi trả góp, cho vay tuần hoàn, 

cho vay thẻ tín dụng 
c. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ 
- Cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp 
1.1.4. Phát triển dịch vụ Cho vay tiêu dùng của NHTM 
Là sự tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ CVTD và gia 

tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ này trên tổng thu nhập của ngân 
hàng, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ bảo đảm đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng trên cơ sở kiểm soát 
rủi ro, gia tăng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng từng thời kỳ. 
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1.2. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 
CVTD TRONG NHTM 

1.2.1. Nghiên cứu và đánh giá nhu cầu khách hàng đối 
với dịch vụ CVTD 

a.  Nhu cầu của khách hàng 
- Đo lường nhu cầu thị trường hiện tại: phương pháp ước 

lượng, phương pháp chỉ số đa yếu tố thị trường, chỉ số đơn giản.  
- Dự đoán nhu cầu thị trường tương lai: phương pháp điều 

tra khách hàng; tổng hợp ý kiến của lực lượng bán; sử dụng ý kiến 
nhà chuyên môn; … 

b.  Khả năng và điều kiện sử dụng 
Phụ thuộc số lượng, tỷ lệ người lao động, trình độ dân trí, 

thói quen tiêu dùng, khung pháp lý của nhà nước, nhà cung cấp hàng 
tiêu dùng, công chứng, cơ quan giao dịch đảm bảo,.. 

1.2.2. Phân tích chiến lược, nguồn lực và mục tiêu phát 
triển dịch vụ cho vay tiêu dùng của NHTM 

a.  Chiến lược và mục tiêu phát triển dịch vụ cho vay tiêu 
dùng của NHTM 

b.  Nguồn lực 
- Nguồn nhân lực 
- Cơ sở vật chất, mạng lưới 
- Kinh phí 

1.2.3. Xác định thị trường mục tiêu 

a.  Phân đoạn thị trường 

Phân đoạn thị trường là phân chia khách hàng của một thị 
trường/sản phẩm vào các nhóm mà các thành viên của mỗi nhóm có 
đáp ứng tương tự nhau đối với một chiến lược định vị.  
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- Biến số phân đoạn thị trường 
- Quá trình phân đoạn thị trường 

b.  Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Thị trường mục tiêu là bộ phận thị trường hấp dẫn nhất mà ở 
đó các ngân hàng có khả năng đáp ứng nhu cầu và ước muốn của 
khách hàng hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh. 

1.2.4. Thiết kế chính sách phát triển dịch vụ cho vay tiêu 
dùng của ngân hàng thương mại 

a.  Phát triển về dòng dịch vụ cho vay tiêu dùng 

- Chiều rộng danh mục  
- Chiều sâu danh mục 
- Mức độ hài hòa của danh mục 

b.  Phát triển về chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng 

Chất lượng dịch vụ là phương tiện để đạt lợi thế cạnh tranh 
và được đánh giá thông qua sự đánh giá và hài lòng của khách hàng  

c.  Phát triển về thương hiệu 

Phát triển thương hiệu nhằm tạo ra giá trị thương hiệu cao, 
một sức mạnh cạnh tranh chiến lược quí giá nhất trong kinh doanh. 

d.  Phát triển về sản phẩm mới 

Gồm sản phẩm dịch vụ mới hoàn toàn, loại dịch vụ mới, bổ 
sung loại dịch vụ hiện có, dịch vụ cải tiến, dịch vụ được định vị lại 
và dịch vụ giảm chi phí. 

1.2.5. Chính sách hỗ trợ triển khai 
a.  Kinh phí 
b.  Mô hình tổ chức, nguồn nhân lực, quản trị điều hành 
c. Công tác quảng cáo, khuyến mại 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Trong chương 1, đề tài tổng hợp và trình bày tổng quan lý 

luận về dịch vụ và dịch vụ cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương 
mại, bao gồm cấu tạo, đặc điểm, vai trò của dịch vụ và hệ thống cung 
cấp dịch vụ. Đề tài đã trình bày quan điểm, nội dung về phát triển 
dịch vụ cho vay tiêu dùng, tiến trình phát triển dịch vụ cho vay tiêu 
dùng trong ngân hàng thương mại, bao gồm việc nghiên cứu môi 
trường, xác định mục tiêu và yêu cầu phát triển, xác định thị trường 
mục tiêu và định vị, thiết kế chính sách, tổ chức triển khai. Những 
vấn đề trên làm cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề 
tài trong các chương tiếp sau. 

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU 
DÙNG TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010-2012 

 
2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BIDV BÌNH ĐỊNH 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 
Ngày 30/03/1977 Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết tỉnh 

Nghĩa Bình - tiền thân của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triển tỉnh Bình Định hiện nay - ra đời, trực thuộc Ngân hàng Kiến 
thiết Việt Nam, theo Quyết định số 580 ngày 15/11/1976 của Bộ Tài 
chính.  

Ngày 26/11/1990 Thống đốc NHNN Việt Nam có Quyết 
định số 105/NH-QĐ quyết định chuyển các Chi nhánh Ngân hàng 
Đầu tư và Xây dựng khu vực, các tỉnh, thành phố, đặc khu, công 
trình trọng điểm thành các Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát 
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triển tỉnh, thành phố, đặc khu, công trình trọng điểm thuộc Ngân 
hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Bình Định được thành lập là đơn vị chi nhánh trực thuộc Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 

2.1.2. Mô hình tổ chức, mạng lưới 
Bộ máy tổ chức của BIDV Bình Định gồm Ban giám đốc, 05 

khối với 19 phòng trực thuộc, 158 CNCBV. 
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ 
a. Chức năng 
b. Nhiệm vụ 
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2010-2012 
a. Những kết quả chính 
Bảng 2.1. Kết quả kinh doanh BIDV Bình Định 2010-2012 

Đvt: Tỷ đồng, % 
Stt Chỉ tiêu 2010 2011 2012 

1 Tổng tài sản  4.415 5.333 5.870 

2 Huy động vốn  2.429 3.193 4.808 

3 Tổng Dư nợ  4.296 5.024 5.778 

4 Lợi nhuận trước thuế 110 131 162 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Bình Định) 
Bên cạnh quy mô liên tục tăng trưởng; BIDV Bình Định có 

chất lượng nợ tốt, dự phòng rủi ro được trích đầy đủ; lợi nhuận trước 
thuế năm sau cao hơn năm trước. 

b. Đánh giá cụ thể đối với một số hoạt động quan trọng 

- Tổng tài sản, Nguồn vốn huy động, Dư nợ, Lợi nhuận 
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2.2. VAY TIÊU DÙNG CỦA BIDV BÌNH ĐỊNH 

2.2.1. Tình hình cạnh tranh trong CVTD trên địa bàn 
tỉnh Bình Định  

a. Về quy mô và tăng trưởng dư nợ CVTD 

Bình Định có 26 NHTM với tổng dư nợ CVTD các  năm 
2010-2012 lần lượt là 2.560 tỷ - 3.125 tỷ - 3.234 tỷ, tăng 12,8%/năm. 

b. Về hệ thống sản phẩm và các tiện ích 

Nhiều NHTM có danh mục dịch vụ vượt trội, như CTG với 
23 sản phẩm, ACB với 20 sản phẩm, nhiều tiện ích như đăng ký vay 
qua điện thoại của các ngân hàng ACB, Sacombank, vay vốn online 
của ACB, Techcombank,…  Xu thế hợp tác cho vay để phát triển các 
sản phẩm CVTD như mua nhà, mua ô tô đang được các NH đẩy 
mạnh, như: cho vay mua ô tô Trường Hải của Vietinbank, BIDV; 
cho vay mua nhà Dự án Ecopark, Indochina của VCB; cho vay mua 
nhà Dự án Xanh Villas, Phú Mỹ Hưng của BIDV. 

c.  Chính sách lãi suất, hạn mức, điều kiện vay vốn 

Dịch vụ CVTD của BIDV Bình Định tương đối cạnh tranh 
về mức cho vay, lãi suất và điều kiện vay vốn.  

d. Về hoạt động truyền thông quảng bá 
Nhiều NHTM cổ phần có hoạt động truyền thông rất hiệu 

quả trong khi BIDV Bình Định còn mờ nhạt. 

2.2.2. Tình hình dịch vụ cho vay của BIDV Bình Định 

Các năm 2010-2012, dư nợ của BIDV Bình Định đạt lần lượt 
là 4.296 tỷ - 5.024 tỷ - 5.778 tỷ, tăng bình quân 15,97%/năm. 
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2.2.3. Kết quả phát triển dịch vụ CVTD của BIDV Bình 
Định giai đoạn 2010-2012 

- Dư nợ CVTD các năm 2010-2012 lần lượt là 217,6 tỷ - 
265,6 tỷ - 359 tỷ, chiếm tỷ trọng trung bình 5,5% tổng dư nợ. Thị 
phần CVTD  tăng từ 8,5% năm 2010 lên 11,1% năm 2012. Tỷ lệ nợ 
quá hạn thấp (dưới 0,1%). Chất lượng dịch vụ CVTD được cải thiện  
2.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU 
DÙNG CỦA BIDV BÌNH ĐỊNH 

2.3.1. Về công tác nghiên cứu đánh giá nhu cầu khách 
hàng đối với dịch vụ CVTD của BIDV Bình Định 

BIDV Bình Định chưa đánh giá nhu cầu khách hàng đối với 
dịch vụ CVTD. BIDV Bình Định chỉ lập kế hoạch CVTD dựa trên 
kết quả thực hiện năm trước và định hướng của Hội sở chính. 

2.3.2. Chiến lược, mục tiêu và nguồn lực của BIDV Bình 
Định trong phát triển dịch vụ CVTD giai đoạn 2010-2012 

a.  Chiến lược, mục tiêu 
- Chiến lược: cung cấp sản phẩm đa dạng, chuẩn hóa, đáp 

ứng nhu cầu của khách hàng, thiết kế sản phẩm tín dụng phù hợp với 
từng phân khúc khách hàng.  

- Mục tiêu: tăng dư nợ CVTD bình quân 32%/năm, đến năm 
2012 đạt 400 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu <1% trong tổng dư nợ CVTD. 

b.  Nguồn lực 
BIDV Bình Định có đầy đủ điều kiện về nguồn lực (nguồn 

nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính) để phát triển CVTD. 
2.3.3. Về thị trường mục tiêu của BIDV Bình Định 
a.  Công tác phân đoạn thị trường 
- Phân đoạn 1: CBCNV nhận lương qua tài khoản tại BIDV.  
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- Phân đoạn 2: Doanh nhân, người có thu nhập cao.  
- Phân đoạn 3: Khách hàng khác. 

Bảng 2.9. Biến số phân đoạn thị trường CVTD của BIDV Bình Định 
giai đoạn 2010-2012 

Phân đoạn Tình huống sử 

dụng 

Sở thích và nhu 

cầu 

Hành vi mua 

hàng 

PĐ1:CBCNV Thường xuyên Thu nhập ổn định, 

yêu cầu vừa phải 

Vay nhiều lần 

Mức vay thấp  

PĐ2:Doanh nhân, 

người thu nhập cao 

Đột xuất Thu nhập cao, yêu 

cầu cao 

Vay ít lần 

Mức vay cao  

PĐ3:Khác Đột xuất  Hay so sánh về giá Khó xác định 

 
Bảng 2.10. Phân đoạn thị trường CVTD của BIDV Bình Định  

giai đoạn 2010-2012 
Đvt: Người, % 

Tăng trưởng Stt Phân đoạn 2010 2011 2012 
2011 2012 

1 Phân đoạn 1 19.798 20.672 21.994 4 6 
2 Phân đoạn 2 662 798 996 21 25 
3 Phân đoạn 3 30.438 39.357 47.136 29 20 

 Cộng 50.898 60.827 70.126 20 15 
 (Nguồn: Báo cáo hoạt động bán lẻ BIDV Bình Định ) 

b. Thị trường mục tiêu hiện tại 
BIDV Bình Định đã lựa chọn phục vụ toàn bộ thị trường. 

Tuy nhiên, có quan tâm hơn đến phân đoạn 1. 
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2.3.4. Triển khai chính sách phát triển dịch vụ CVTD của 
BIDV Bình Định giai đoạn 2010-2012 

a. Phát triển dòng sản phẩm CVTD 
Danh mục 8 loại dịch vụ cho vay tiêu dùng 
- Cho vay nhà ở 
- Cho vay mua xe  
- Cho vay du học 
- Cho vay tiêu dùng có đảm bảo bằng bất động sản 
- Cho vay cầm cố giấy tờ có giá 
- Cho vay tín chấp CBCNV 
- Cho vay thấu chi 
- Cho vay qua thẻ tín dụng 

Bảng 2.12: Dư nợ CVTD của BIDV Bình Định 2010-2012 
Đvt: Tỷ đồng, % 

2010 2011 2012 

Stt Tên sản phẩm 
Giá trị Giá 

trị 

Tăng 
so với 
2010 

Giá 
trị 

Tăng 
so với 
2011 

1 Cho vay CBCNV  23,9 19,7 -17,6 19 -3,6 
2 Cho vay thấu chi 8,9 9,7 9,0 11 13,4 
3 Cho vay cầm cố  39,4 52,8 34,0 120 127,3 

4 
Cho vay tiêu dùng 
đảm bảo BĐS 106,5 149,1 40,0 171 14,7 

5 Cho vay nhà ở 30,6 26,5 -13,4 29 9,4 
6 Cho vay mua xe 7,4 6,4 -13,5 7 9,4 
7 Cho vay qua thẻ  0,9 1,4 55,6 2 42,9 
8 Cho vay du học 0 0   0   
  CỘNG 217,6 265,6 22,1 359 35,2 

 (Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng BIDV Bình Định  
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Biểu đồ 2.4. Phát triển dòng dịch vụ CVTD của BIDV Bình Định 

Tổng dư nợ CVTD tăng bình quân 28,7%/năm. Các dịch vụ 
đạt mức tăng trưởng cao là: Cho vay cầm cố GTCG tăng qua các 
năm 2010-2012 lần lượt 455% – 34% - 127%; CVTD có đảm bảo 
bằng BĐS tăng lần lượt 214% – 40% - 15%, CVTD qua thẻ tăng 
50% – 56% – 43%. Các dịch vụ tăng thấp hoặc giảm là: cho vay nhà 
ở với 31% - (13%) – 9% , mua xe (13%) – (14%) – 9%, du học 
không có dư nợ cuối năm.  

b. Phát triển về chất lượng dịch vụ CVTD 
- Thực hiện mục tiêu chất lượng theo ISO 9000-2008  
- Chăm sóc khách hàng: tư vấn, hỗ trợ, thông tin, tặng quà  
- Quy trình nghiệp vụ, thủ tục thống nhất toàn hệ thống.  
- Áp dụng chính sách về lãi suất, tài sản đảm bảo, hạn mức 

vay, thời gian vay, bán chéo sản phẩm: bảo hiểm, thanh toán, thẻ,… 
- Đo lường sự hài lòng của khách hàng: năm 2012 có 76% 

khách hàng đánh giá cao, 16% trung bình và 8% phàn nàn  
c. Phát triển về thương hiệu 
- Cơ sở vật chất và mạng lưới khang trang 
- Đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp  
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- Đầu tư hệ thống các bảng hiệu quảng cáo. In các bộ ấn 
phẩm tiếp thị, poster quảng cáo, slogan “sẵn sàng ngay khi bạn cần” 
(cho vay thấu chi), “an cư lạc nghiệp” (cho vay mua nhà), “Hãy để 
BIDV giúp bạn sở hữu chiếc xe mơ ước” (cho vay mua xe), … 

- Hoạt động an sinh xã hội: tặng nhà ở cho người nghèo, xây 
dựng trường học, chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,…  

d. Phát triển sản phẩm mới 
Không có sản phẩm mới trong giai đoạn này. 
2.3.5. Chính sách hỗ trợ phát triển CVTD tại BIDV Bình 

Định giai đoạn 2010-2012 
a. Tổ chức mạng lưới, nhân sự, điều hành 
- Trụ sở chi nhánh (phòng Quan hệ khách hàng cá nhân) và 6 

phòng giao dịch 
- Chỉ có 8 cán bộ làm công tác quan hệ khách hàng cá nhân 
- Điều hành thông qua hệ thống giao chỉ tiêu theo định kỳ 

hàng năm, quý. 
b. Công tác quảng cáo, khuyến mãi 
- Quảng cáo thường xuyên, quảng cáo theo đợt: còn hạn chế 
- Khuyến mãi: ít 

2.4.  ĐÁNH GIÁ CHUNG 
2.4.1. Thành công 
- Hoàn thành tương đối mục tiêu phát triển dịch vụ CVTD 
- Doanh số cho vay, quy mô, thị phần tăng qua các năm.  
- Chất lượng nợ tốt 
- Chất lượng dịch vụ CVTD được cải thiện  
- Giúp BIDV Bình Định đa dạng hóa danh mục dịch vụ, mở 

rộng thương hiệu, nâng cao uy tín và thị phần trên địa bàn. 
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2.4.2. Hạn chế 
a.  Về phân đoạn thị trường 
Chưa phù hợp 
b.  Quy mô, tăng trưởng, tỷ trọng 
Tỷ trọng dư nợ CVTD chỉ đạt 5,5%, lợi nhuận chỉ chiếm 

4,6% tổng lợi nhuận của BIDV Bình Định. 
c.  Về phát triển danh mục dịch vụ,  
Mức độ phát triển các sản phẩm chưa đồng đều. Chưa có 

chương trình triển khai sản phẩm hấp dẫn. 
d.  Về phát triển chất lượng dịch vụ 
Chất lượng dịch vụ còn nhiều hạn chế.  
e.  Về phát triển thương hiệu trong cho vay tiêu dùng 
BIDV chưa được nhắc đến như là một ngân hàng mạnh về 

lĩnh vực cho vay cá nhân.  
2.4.3. Nguyên nhân 
a.  Nguyên nhân khách quan 
- Khó khăn của nền kinh tế, lãi suất cao, tình trạng vỡ nợ 
- Cạnh tranh trên địa bàn, vùng trú đóng hẹp  
- Nhu cầu vay tiêu dùng thấp, đối tượng cho vay ít. 
b.  Nguyên nhân chủ quan 
- Quan điểm và nhận thức chưa rõ ràng, vẫn nặng về cho vay 

bán buôn các doanh nghiệp, dự án lớn, chưa quan tâm nhiều đến 
khách hàng cá nhân. 

- Chưa đầu tư cho nghiên cứu thị trường 
- Chưa quan tâm phân đoạn thị trường và thị trường mục tiêu  
- Chưa quan tâm phát triển sản phẩm và nâng cao chất 

lượng, chưa thực hiện tốt hoạt động phát triển thương hiệu CVTD 
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- Về chính sách hỗ trợ chưa tốt 
- Quảng cáo, tiếp thị chưa tốt  

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Tiến trình phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng tại BIDV 
Bình Định đã làm tốt một số bước như xác định được mục tiêu, 
nhiệm vụ, nguồn lực. Tuy nhiên, BIDV Bình Định đã bỏ qua, hoặc 
làm chưa tốt một số bước. Trong thiết kế chính sách, việc lựa chọn 
thị trường mục tiêu và định vị khá mờ nhạt. Thiết kế danh mục sản 
phẩm chưa bắt đầu từ nghiên cứu nhu cầu thị trường. Trong tổ chức 
triển khai, công tác quảng cáo, tiếp thị, phát triển khách hàng chưa 
bài bản, còn mang tính thụ động. Từ đó dẫn đến kết quả phát triển 
dịch vụ cho vay tiêu dùng chưa đạt so với mục tiêu đã đề ra. 

 
CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHO VAY 
TIÊU DÙNG TẠI BIDV BÌNH ĐỊNH  

GIAI ĐOẠN 2013-2015 
3.1. DỰ BÁO MÔI TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG VAY TIÊU 
DÙNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 

3.1.1. Dự báo môi trường ngành  
- Xu hướng phát triển và cạnh tranh sẽ mạnh mẽ hơn trong 

thị trường bán lẻ trong đó có cho vay tiêu dùng.  
- Cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt, đặc biệt là cạnh tranh về 

sản phẩm – dịch vụ, về giá phí và về chất lượng phục vụ khách hàng. 
- Chính phủ, NHNN sẽ có những động thái tích cực nhằm 

tháo gỡ những khó khăn cho thị trường bất động sản 
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3.1.2. Dự báo về nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ 
vay tiêu dùng giai đoạn 2013-2015 

- Kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng, , 
nhu cầu vay tiêu dùng trong giai đoạn 2013-2015 sẽ tăng. Theo 
chuyên gia phân tích của Moody’s, tốc độ tăng trưởng của thị trường 
tín dụng bán lẻ Việt Nam có thể đạt 30-40% mỗi năm. 
3.2. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NGUỒN LỰC CỦA BIDV 
BÌNH ĐỊNH TRONG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG 
GIAI ĐOẠN 2013 – 2015  

3.2.1. Định hướng chiến lược phát triển của BIDV Bình 
Định giai đoạn 2013 -2015 

Nắm giữ thị phần lớn thứ hai trên thị trường, tập trung khách 
hàng mục tiêu là người có thu nhập cao và trung bình khá trở lên. 

3.2.2. Mục tiêu phát triển cho vay tiêu dùng giai đoạn 
2013- 2015 

Dư nợ CVTD đến 2015 đạt 850 tỷ, tăng bình quân 30%/năm, 
tỷ lệ nợ xấu 0,5%/tổng dư nợ CVTD. 

3.2.3. Nguồn lực của BIDV Bình Định trong phát triển 
dịch vụ cho vay tiêu dùng tại BIDV Bình Định 

- Mô hình tổ chức: đã chuẩn hóa theo mô hình của Dự án hỗ 
trợ kỹ thuật giai đoạn II (TA2). Với mô hình này, khách hàng cá 
nhân vay vốn sẽ được phục vụ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. 

- Nguồn nhân lực: có khả năng đáp ứng tốt. 
- Mạng lưới: đã được sắp xếp phù hợp. 
- Sản phẩm, quy trình: cơ bản, nhưng chưa phong phú. 
- Nguồn tài chính: đủ năng lực tài chính.  
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3.3. XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 
3.3.1. Phân đoạn thị trường 
BIDV Bình Định có thể sử dụng thông tin từ các phân hệ 

quản lý CIF, Phân hệ tiền gửi, tiền vay để phân đoạn khách hàng 
Dự kiến mỗi năm sẽ tăng 10.000 khách hàng, trong đó phân 

đoạn CBCNV, Doanh nhân, Người có thu nhập cao sẽ đạt tỷ lệ tăng 
trưởng gấp đôi so với giai đoạn 2010 – 2012 do đây là thị trường 
mục tiêu của BIDV Bình Định giai đoạn này. Phân đoạn thị trường: 

- Phân đoạn 1: CBCNV nhận lương qua tài khoản BIDV. 
Dự kiến đến 2015 là 30.000 khách hàng. Có thu nhập ổn định, lòng 
trung thành cao. Số lần vay cao nhưng mức vay thấp (20 – 50 triệu). 

- Phân đoạn 2: Lãnh đạo, có thu nhập cao, trình độ cao. Yêu 
cầu cao về chất lượng phục vụ. Mức vay cao (1 đến 3 tỷ),  số lần vay 
thấp. Số lượng dự kiến đến 2015 là 2.000 người. 

- Phân đoạn 3: Có thu nhập cao, giàu có. Có yêu cầu cao về 
chất lượng phục vụ, Mức vay cao (1 đến 3 tỷ), có tài sản đảm bảo, số 
lần vay thấp. Số lượng dự kiến đến 2015 là 4.000 người 

- Phân đoạn 4: Học sinh sinh viên, chưa có thu nhập. Mức 
vay thấp (5 – 10 triệu). Số lượng dự kiến đến 2015 là 20.000 người. 

- Phân đoạn 5: Khách hàng khác. Thu nhập, mức vay đa 
dạng, khó xác định. Số lượng dự kiến đến 2015 là 44.000 người. 

3.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 
BIDV Bình Định chọn các phân đoạn thị trường 1, 2 và 3 

làm thị trường mục tiêu trong giai đoạn 2013 – 2015 vì: 
- Là thị trường mục tiêu chung theo định hướng của BIDV 
- Là thị trường có tiềm năng, có khả năng phát triển nhanh, 

có thể khai thác thêm nhiều dịch vụ ngân hàng khác ngoài CVTD. 
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Bảng 3.3. Dự kiến dư nợ CVTD của BIDV Bình Định theo phân 
đoạn khách hàng trong giai đoạn 2013 – 2015 

Đvt: tỷ đồng, % 
2013 2014 2015 

Phân đoạn 
Giá trị Giá trị % tăng 

/2013 
Giá 
trị 

% tăng 
/2014 

PĐ1 66 86 30,0 112 30,0 

PĐ2 68 108 60,0 162 50,0 
PĐ3 94 168 80,0 269 60,0 
PĐ4 10 12 20,0 20 66,7 
PĐ5 263 276 4,9 287 4,1 
Tổng cộng 500 650 30,0 850 30,8 

Như vậy, tỷ trọng dư nợ CVTD từ thị trường mục tiêu sẽ 
tăng dần, năm 2013 đạt 45,5% trong tổng dư nợ CVTD của BIDV 
Bình Định, đến 2014 tăng lên 55,8% và đến 2015 sẽ ở mức 63,9%. 
3.4. TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ CVTD 

3.4.1. Mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ 
- Kéo dài những loại dịch vụ hiện có: cho vay mua nhà xã 

hội, nhà dự án (2013), cho vay cán bộ quản lý (2013), cho vay qua 
thẻ Master (2013), JCB (2014), American (2015), cho vay giáo dục 
(2014) 

- Bổ sung thêm mặt hàng mới: cho vay nhu cầu y tế (2015) 
- Kết hợp các dịch vụ liên quan thành “gói dịch vụ” phù hợp 

với từng phân đoạn khách hàng. 
- Triển khai các chương trình ưu đãi: mua xe, nhà xã hội… 
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Bảng 3.5. Kế hoạch phát triển dư nợ theo dòng dịch vụ CVTD BIDV 
Bình Định giai đoạn 2013-2015 

Đvt: Tỷ đồng, % 
2013 2014 2015 

St
t 

Tên sản phẩm Giá 
trị 

% 
tăng 

/2012 

Giá 
trị 

% 
tăng 

/2013 

Giá 
trị 

% 
tăng  

/2014 

1 Cho vay CBCNV  56 194,7 71 26,8 92 29,6 
2 Cho vay thấu chi 17 49,9 25 47,1 50 100,0 
3 Cho vay cầm cố  118 2,8 129 9,3 140 8,5 
4 CVTD đảm bảoBĐS 231 25,3 312 35,1 350 12,2 
5 Cho vay nhà ở 50 72,4 78 56,0 164 110,3 
6 Cho vay mua xe 15 114,3 16 6,7 24 50,0 
7 Cho vay qua thẻ  5 150,0 8 60,0 16 100,0 
8 Cho vay giáo dục 5 - 7 40,0 9 28,6 
9 Cho vay y tế 3 - 4 33,3 5 25,0 
  CỘNG 500 39,0 650 30 850 30,8 

Dư nợ CVTD của BIDV Bình Định sẽ tăng bình quân 
33,3%/năm và đến cuối năm 2015 sẽ đạt mục tiêu định hướng là 850 
tỷ đồng.  

Các dịch vụ được BIDV định hướng gồm: cho vay mua nhà, 
mua xe, cho vay thấu chi, cho vay qua thẻ tín dụng sẽ đạt tỷ lệ tăng 
trưởng cao. 

3.4.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng 
a. Xây dựng và áp dụng chính sách khách hàng CVTD  
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Bảng 3.6. Chính sách CVTD của BIDV Bình Định 2013-2015 

Phân 
đoạn/Chính 

sách 

PĐ1: CBCNV 
nhận lương qua 

tài khoản 

PĐ2, 3: Lãnh 
đạo, doanh 

nhân, người giàu 

PĐ4, 5: Học 
sinh sinh viên, 

khác 
Chính sách 
giá 

- Thống nhất - Linh hoạt  - Linh hoạt  

Chính sách 
về TSĐB 

- Tín chấp theo 
hạn mức. Vượt 
hạn mức phải có 
TSĐB 

- Tín chấp theo 
hạn mức. Vượt 
hạn mức phải có 
TSĐB 

- Có TSĐB 

Chính sách 
bán chéo 

- Bảo hiểm, thẻ, 
ebanking, thanh 
toán hóa đơn 

- Tiền gửi, tư 
vấn tài chính, 
Bảo hiểm, thẻ, 
ebanking,.. 

- Tiền gửi, 
thẻ, ebanking. 

Chính sách 
chăm sóc 

- Khách hàng 
phổ thông 

- Khách hàng 
quan trọng 

- Khách hàng 
quan trọng 

b. Công bố và thực hiện mục tiêu chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9000-2008 với các các cam kết cụ thể về: thời gian xử 
lý khoản vay, tỷ lệ các sai sót cho phép 

- Giảm dần tỷ lệ phàn nàn của khách hàng, đến 2015 không 
còn ý kiến phàn nàn về chất lượng dịch vụ CVTD. 

c. Quy trình nghiệp vụ, thủ tục 
- Cải cách hệ thống văn bản 
- Áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ  
d. Quảng cáo, tiếp thị, phát triển khách hàng 
- Cán bộ chuyên trách làm marketing 
- Đa dạng hóa các hình thức quảng cáo, tiếp thị.  
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3.4.3. Mở rộng thương hiệu trong dịch vụ CVTD 
- Dịch vụ phải thực sự có chất lượng, thì mọi hoạt động tiếp 

thị, quảng cáo mới thuyết phục được khách hàng lâu dài.  
- Có chuyên gia giỏi về marketing 
- Sáng tạo slogan  

3.5.  TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ VÀ ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI 
3.5.1. Kinh phí 
- Thực hiện theo quy định của BIDV 
3.5.2. Tổ chức mạng lưới, nhân sự, điều hành 
- Chuyển đổi mô hình các PGD hiện có sang mô hình PGD 

bán lẻ chuẩn, tổ chức lại phòng Quan hệ khách hàng cá nhân  
- Nguồn nhân lực tăng 5% - 10% mỗi năm, đến năm 2015 

đạt 99 người, thường xuyên đào tạo nâng cao năng lực. 
- Mạng lưới: Mở rộng mạng lưới ATM, POS, phát triển các 

phương thức và kênh phân phối mới (internet, điện thoại,…) 
3.6.  MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN 
LÝ CÁC CẤP  

3.6.1. Kiến nghị với BIDV 
a.  Về mô hình tổ chức cấp tín dụng bán lẻ 
- Bổ sung và đào tạo nhân sự cho phòng QHKHCN 
- Nâng cao năng lực quản lý chi nhánh, quản lý sản phẩm, 

gắn kết quả phát triển CVTD của chi nhánh với kết quả Hội sở chính. 
b.  Về cơ chế, chính sách điều hành hoạt động CVTD 
- Ổn định chính sách điều hành, giao kế hoạch phù hợp 
c. Về cải cách quy định, quy trình TDBL 
d. Về cơ chế động lực đối với hoạt động tín dụng bán lẻ 
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- Có cơ chế khen thưởng doanh số, gia tăng dư nợ đối với 
cán bộ quan hệ khách hàng cá nhân 

e. Về phát triển danh mục sản phẩm 
- Đầu tư cho công tác phát triển sản phẩm 
- Triển khai các chương trình đẩy mạnh CVTD theo sản 

phẩm, gói sản phẩm (ôtô, du học, tiêu dùng…) 
f. Về công nghệ hỗ trợ bán và quản lý sản phẩm 
- Đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ hỗ trợ quản lý  
g. Về marketing sản phẩm 
- Thực hiện trên góc độ là dịch vụ của toàn hệ thống.  
3.6.2. Kiến nghị với NHNN Việt Nam.  
- Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương qua tài khoản  
- Điều hành lãi suất linh hoạt  
- Tháo gỡ vướng mắc về pháp lý 
- Hướng dẫn, tạo điều kiện thực hiện chương trình tín dụng 

30.000 tỷ cho vay nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp 
- Nâng cao trách nhiệm quản lý và cung cấp thông tin 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 Chương 3 đã trình bày về định hướng, mục tiêu cùng những 
giải pháp xác định thị trường mục tiêu, triển khai chính sách phát 
triển, tăng cường hỗ trợ cùng những điều kiện triển khai mà BIDV 
Bình Định cần thực hiện để phát triển CVTD trong giai đoạn 2013-
2015. Chương này cũng nêu lên những đề xuất, kiến nghị đối với các 
cơ quan quản lý như NHNN Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam như một trong những điều kiện cần thiết đế phát 
triển CVTD tại BIDV Bình Định. 
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KẾT LUẬN 
 Luận văn đã thực hiện những nội dung cơ bản sau:  
 - Tổng hợp lý thuyết về CVTD và tiến trình phát triển CVTD 
của NHTM, gồm các bước: Nghiên cứu nhu cầu khách hàng; Chiến 
lược, nguồn lực và mục tiêu của ngân hàng; Xác định thị trường mục 
tiêu; Thiết kế chính sách phát triển; các chính sách hỗ trợ triển khai. 
 - Trình bày thực trạng công tác phát triển CVTD tại BIDV 
Bình Định giai đoạn 2010 - 2012. Thực tế cho thấy tiến trình phát 
triển CVTD tại BIDV Bình Định đã làm tốt một số bước như xác 
định mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực. Tuy nhiên, BIDV Bình Định 
làm chưa tốt một số bước. Lựa chọn thị trường mục tiêu mờ nhạt. 
Thiết kế danh mục sản phẩm chưa bắt đầu từ nghiên cứu nhu cầu thị 
trường. Quảng cáo, tiếp thị, phát triển khách hàng chưa bài bản. Do 
vậy kết quả phát triển CVTD chưa đạt mục tiêu đã đề ra. Luận văn 
cũng trình bày về thành công, hạn chế và nguyên nhân của nó. 

- Đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ CVTD tại BIDV 
Bình Định giai đoạn 2013 – 2015 và trình bày một số đề xuất với 
NHNN Việt Nam, BIDV để BIDV Bình Định có thể làm tốt công tác 
phát triển CVTD trong giai đoạn này. 
 Như vậy, luận văn “Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình 
Định” đã được tác giả cố gắng nghiên cứu từ lý thuyết đến thực 
trạng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ CVTD tại BIDV Bình 
Định. Mặc dù tác giả đã cố gắng nghiên cứu, song khó tránh khỏi 
những hạn chế nhất định. Do vậy, tác giả mong nhận được ý kiến của 
các thầy cô và những người quan tâm để có thể tiếp tục hoàn thiện đề 
tài nghiên cứu. 


