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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như ngày nay, các 
doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau đang phát triển rất nhanh 
chóng và có nhiều đóng góp ngày càng quan trọng trong sự phát triển 
của Việt Nam. Vai trò của các doanh nghiệp được đánh giá cao thể 
hiện qua sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, ban ngành 
nhà nước có liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển hiện nay 
các doanh nghiệp đang còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Khó 
khăn lớn nhất của các doanh nghiệp là thiếu vốn để mở rộng sản xuất 
kinh doanh, tăng cường sự cạnh tranh. Một nguồn vốn rất quan trọng 
đối với các doanh nghiệp là nguồn vốn vay của ngân hàng, đây là 
nguồn vốn có chi phí rẻ mà các doanh nghiệp còn được nhận khoản 
tiết kiệm về thuế. Tuy nhiên với nhiều lý do khác nhau các doanh 
nghiệp Việt Nam hiện còn gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận để vay 
và sử dụng nguồn vốn vay từ các ngân hàng. 
 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương tại ĐN là 
một chi nhánh trẻ trong hệ thống chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn Công Thương. Hiện nay tỷ lệ cho vay doanh nghiệp tại chi 
nhánh còn thấp so với tỷ lệ chung của hệ thống. Vì vậy việc đẩy 
mạnh cho vay doanh nghiệp là vấn đề đang được quan tâm lớn tại chi 
nhánh. 
     Nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề vốn vay ngân hàng 
đối với các DN hiện nay, cũng như qua tìm hiểu thực tế tình hình của 
hoạt động cho vay tại Ngân hàng Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh 
Đà Nẵng tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài “Phát triển cho vay 
doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương – Chi 
nhánh Đà Nẵng” cho luận văn của mình.  
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2. Mục đích nghiên cứu 
 -  Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về phát triển cho vay 
doanh nghiệp của NHTM. 
 - Thông qua việc tìm hiểu thực tế hoạt động cho vay doanh 
nghiệp và phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài 
Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng, phân tích, đánh giá thực trạng 
hoạt động cho vay doanh nghiệp và phát triển cho vay doanh nghiệp tại 
ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng. 
  - Đề xuất những biện pháp, kiến nghị giúp chi nhánh phát 
triển cho vay doanh nghiệp. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực tiễn phát triển cho vay 
doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi 
nhánh Đà Nẵng.  

- Phạm vi nghiên cứu:  
+ Nội dung: Nghiên cứu hoạt động phát triển cho vay doanh  

nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà 
Nẵng, giai đoạn từ năm 2009-2012. 

+ Không gian: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi 
nhánh Đà Nẵng 

+ Thời gian: Khảo sát tình hình thực tế trong giai đoạn 2009-
2012. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thống kê mô tả, thu thập, xử lý và tổng hợp số 
liệu qua các năm, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động phát 
triển cho vay đối với DN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công 
Thương- Chi nhánh Đà Nẵng. 
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- Phương pháp lịch sử, so sánh, phân tích và diễn giải theo 
không gian, thời gian giữa các NHTM trên cùng địa bàn TP Đà Nẵng 
nhằm đánh giá quá trình phát triển cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài 
Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng so với các NHTM khác trên 
địa bàn. 
5. Kết cấu luận văn: 

Luận văn bao gồm ba chương như sau: 
Chương 1:  Lý luận cơ bản về phát triển cho vay doanh nghiệp 

của Ngân hàng thương mại. 
Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp tại 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng. 
Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Công Thương- Chi nhánh Đà Nẵng. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  
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CHƯƠNG 1 
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH 

NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1 . CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI 

1.1.1 . NHTM với các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản 
 a.  Khái niệm Ngân hàng thương mại 
 Tại Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 định nghĩa: 
Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả 
các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất 
và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng 
thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã. Ngân hàng 
thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt 
động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của 
Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.  
 b.  Các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của NHTM 
        -  Hoạt động huy động vốn 
        - Hoạt động cấp tín dụng 
        - Các hoạt động khác 

• Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 
• Tài trợ thương mại 
• Dịch vụ thẻ 
• Các dịch vụ ngân hàng điện tử. 
1.1.2 . Cho vay Doanh nghiệp của NHTM 

 a. Khái niệm doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp năm 2005 
định nghĩa: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, 
có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định 
của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”. 
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b.  Khái niệm và đặc điểm cho vay doanh nghiệp 
 - Khái niệm: Cho vay doanh nghiệp là một hình thức cấp tín 
dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng là doanh nghiệp 
một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo 
thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 
 - Đặc điểm cho vay DN: 
 + Cho vay doanh nghiệp là hình thức cấp tín dụng tạo ra lợi nhuận 
chiếm tỷ trọng cao trong các hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng. 
 + Cho vay doanh nghiệp là hình thức cấp tín dụng có mức độ 
rủi ro cao. 
 + Cho vay DN thường chịu ảnh hưởng lớn của nền kinh tế vĩ 
mô và các chính sách về tài chính, tiền tệ.  
 + Ngân hàng cho vay thường dựa trên mối quan hệ.  
 + Cho vay doanh nghiệp thường là hình thức cho vay tuân thủ 
nhiều điều kiện về cấp tín dụng như điểm số về xếp hạng tín dụng, 
các chỉ tiêu báo cáo tài chính, các qui định về tài sản bảo đảm 

c.  Phân loại cho vay: Thông thường phân loại như sau: 
-    Theo hình thức cấp tiền vay 

ü Cho vay từng lần. 

ü Cho vay theo hạn mức tín dụng 

ü Cho vay theo dự án đầu tư 

ü Cho vay hợp vốn. 

ü Cho vay trả góp. 

ü Cho vay theo hạn mức tín dụng 

dự phòng. 

ü Cho vay khác:  

• Cho vay bao thanh toán 

• Cho vay theo hạn mức thấu chi. 

- Theo thời hạn cho vay 

ü Cho vay ngắn hạn.  

ü Cho vay trung hạn :  

ü Cho vay dài hạn. 

- Theo chủ thể vay  

ü Cho vay doanh nghiệp lớn  

ü Cho vay DNVVN 

-  Theo hình thức đảm bảo: 

ü Cho vay có tài sản đảm bảo . 

ü Cho vay không có tài sản đảm 

bảo. 
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 d. Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp 
 Theo định nghĩa về rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nhà nước 
tại thông tư số: 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013: “Rủi ro tín 
dụng trong hoạt động ngân hàng là tổn thất có khả năng xảy ra đối 
với nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do 
khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một 
phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết” 
    -   Hậu quả của rủi ro tín dụng: 
         + Đối với bản thân ngân hàng 
 + Đối với nền kinh tế quốc dân 

- Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: 
      + Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 
    + Nguyên nhân từ DN 
    + Nguyên nhân từ ngân hàng cho vay 
1.2 . PHÁT TRIỂN CHO VAY DN CỦA NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI 
 1.2.1. Quan niệm phát triển cho vay DN 
 Phát triển cho vay là quá trình tăng trưởng quy mô cho vay của 
ngân hàng với cơ cấu ngày càng hợp lý song phải đảm bảo mức độ 
an toàn và khả năng sinh lời của ngân hàng do hoạt động cho vay 
mang lại ngày càng cao. 

1.2.2 . Các tiêu chí phản ánh kết quả phát triển cho vay DN 
a.  Tăng trưởng qui mô 

 -  Mức tăng số lượng DN 
  -  Tỷ lệ tăng số lượng DN 
          -  Dư nợ bình quân 
          -  Tốc độ tăng trưởng quy mô dư nợ: 
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 b.  Tăng trưởng thị phần 
 c.  Hợp lý hoá cơ cấu cho vay   

d.  Kiểm soát rủi ro tín dụng 
e. Cải thiện chất lượng dịch vụ cho vay 
f.  Tăng trưởng thu nhập 
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển cho vay DN 
a.  Các nhân tố bên trong: 
- Chiến lược kinh doanh 
- Chính sách tín dụng của ngân hàng đối với DN 
- Khả năng thu thập, xử lý thông tin về các vấn đề liên quan tới DN 
- Qui trình và thủ tục cho vay của ngân hàng đối với DN 
- Năng lực quản lý rủi ro 
-Trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng. 
- Công nghệ ngân hàng, đặc biệt là công nghệ thông tin 
b.  Các nhân tố bên ngoài 
- Các nhân tố thuộc về DN 
- Các nhân tố khác 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP 

TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG –  
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG 
THƯƠNG- CN ĐÀ NẴNG 
 2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển 
 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý 
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 2.1.3.  Hoạt động của Chi nhánh NH TMCP Sài Gòn Công 
Thương- ĐN trong những năm gần đây 
 - Tình hình huy động vốn giai đoạn 2009-2012: 
 - Hoạt động tín dụng giai đoạn 2009-2012: 
 - Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009-2012.  
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 
DN TẠI NH TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG- CN ĐÀ NẴNG 
 2.2.1. Khách hàng DN vay vốn tại chi nhánh 

Bảng 2.4.  Số lượng Doanh nghiệp qua các năm 
                                                                              ĐVT: Doanh nghiệp 

Chỉ tiêu 
Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Tổng số lượng DN 95 101 104 121 
Qui mô DN     
DN lớn 0 0 0 0 

DNVVN 95 101 104 121 

Loại hình sở hữu     

DN quốc doanh 0 0 0 0 

DN ngoài quốc doanh 95 101 104 121 

Trong đó:  Theo Ngành nghề     
Cơ khí, Xây lắp 20 18 15 14 
Thương mại & dịch vụ 72 81 88 106 
Vận tải 3 2 1 1 
Theo loại hình DN     
-Công ty cổ phần 32 29 32 35 
-Công ty TNHH 48 54 56 69 
-DNTN 15 18 16 17 

(Nguồn: Số liệu phòng tín dụng NH TMCP SGCT CN-ĐN ) 
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 * Đặc điểm của các DN vay vốn tại chi nhánh: 
 - Các DN hiện đang vay vốn tại chi nhánh chủ yếu hoạt động 
chủ yếu ở ngành dịch vụ, thương mại. 
 - Các DN phần lớn có năng lực tài chính thấp, có công nghệ 
thiết bị lạc hậu, chủ yếu sử dụng lao động thủ công. 
 - Trình độ chuyên môn, tổ chức quản lý của chủ doanh nghiệp 
còn thấp, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm bản thân. 
 - Doanh nghiệp phát triển còn mang nặng tính tự phát, chưa có 
quy hoạch định hướng, chưa có chiến lược kinh doanh rõ ràng, chưa 
chú trọng  đầu tư nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới. 
 - Các DN tổ chức với cơ cấu gọn nhẹ, đơn giản, chưa có các 
phòng ban chuyên trách. 
 - Nguồn nhân lực làm việc tại các DN thường có tỷ lệ qua đào 
tạo chuyên môn thấp, bản thân DN trên địa bàn chưa có chính sách 
đãi ngộ hay ưu tiên tuyển dụng người có trình độ… 
 - Phần lớn các DN VVN trên địa bàn TP ĐN nói chung và tại 
chi nhánh nói riêng thiếu vốn duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, 
kinh doanh;  các doanh nghiệp này có nhu cầu bức thiết tiếp cận nguồn 
vốn ngân hàng. Tuy nhiên việc vay vốn ngân hàng gặp nhiều khó khăn 
do các qui định về điều kiện vay như các qui định về các chỉ số tài 
chính, về tài sản bảo đảm. Hiện nay tại chi nhánh, các DN đã được vay 
vốn muốn tăng hạn mức tín dụng cũng gặp nhiều khó khăn khi không 
đủ các điều kiện tín dụng theo yêu cầu của ngân hàng.  
 2.2.2. Các biện pháp chi nhánh đã thực hiện để phát triển 
cho vay DN 
 a. Thực hiện chính sách cho vay DN theo hướng đa dạng 
hóa các loại hình DN, trọng tâm là phát triển cho vay DN vừa và 
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nhỏ, DN ngoài quốc doanh. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng đa 
dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực cho vay 
 b. Tổ chức quản lý rủi ro tín dụng 
 c. Hoạt động tiếp thị, truyền thông, quảng cáo nhằm phát 
triển cho vay doanh nghiệp 

d.  Công nghệ thông tin 
 e. Tổ chức khai thác thông tin khách hàng 
  2.2.3. Những kết quả đạt được 
 a. Về tăng trưởng qui mô doanh nghiệp 
 -  Tăng trưởng số lượng DN 

Bảng 2.7. Tình hình tăng trưởng khách hàng DN 
                                                                  ĐVT:Doanh nghiệp 

Chỉ tiêu 
Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Tốc độ 
tăng 

2010/ 
2009 
(%) 

Tốc độ 
tăng 

2011/ 
2010 
(%) 

Tốc độ 
tăng 

2012/ 
2011 
(%) 

Tổng số lượng DN cuối 
mỗi năm 

95 101 104 121 6,32 2,97 16,35 

Diễn biến thay đổi  trong 
năm 

       

+ Số lượng DN tăng thêm 11 15 22 26 36,36 46,67 18,18 
+ Số lượng DN kết thúc 
quan hệ 

5 12 13 9 140 8,33 (30,77) 

(Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương –CN ĐN) 
 Năm 2010, Chi nhánh có 101 DN tăng 6 DN so với năm 2009, 
tỷ lệ tăng trưởng đạt 6,32 %. Đến năm 2011, NH đã đẩy mạnh tiếp thị 
và đã gia tăng được một số lượng khách hàng mới (22 khách hàng), 
tuy nhiên số lượng KH kết thúc giao dịch cũng vẫn còn cao (13 
KH).Năm 2012, với sự điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, chi nhánh đã 
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tích cực tiếp thị và tăng thêm 26 khách hàng, tuy nhiên số khách hàng 
kết thúc quan hệ vẫn cao (9 KH). Như vậy số lượng DN có quan hệ tín 
dụng với NH đã có sự tăng trưởng qua các năm, dù chưa lớn nhưng 
cũng đáng khích lệ trong giai đoạn khó khăn hiện nay. 

- Tăng trưởng dư nợ cho vay DN:  
            Bảng 2.8. Tăng trưởng dư nợ giai đoạn năm 2009-2012 
                                                                                   ĐVT: triệu đồng 

Tăng trưởng (%) 
Chỉ tiêu 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 2010/ 

2009 
2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

Tổng dư nợ 159.601 200.061 235.384 200,980 25,35 17,66 (14,6) 
Dư nợ DN 72.980 62.735 71.736 94.151 (14,04) 14,35 31,2 

(Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương- CNĐN) 
 Mặc dù tình hình nền kinh tế những năm gần đây gặp nhiều 
khó khăn nhưng chi nhánh vẫn phát triển được dư nợ, điều đó chứng 
tỏ sự cố gắng của toàn thể lãnh đạo và nhân viên của chi nhánh đã có 
những kết quả nhất định.  
 b. Mở rộng thị phần cho vay DN 

 
(Nguồn Ngân hàng Nhà nước TP Đà Nẵng) 

Biểu đồ 2.3: Thị phần cho vay đối với DN trên địa bàn TP ĐN tính 
đến thời điểm 31/12/2011 
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 Hiện nay tại chi nhánh toàn bộ dư cho vay DN đều nằm ở khối 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì vậy thị phần cho vay DN tại chi nhánh 
so với các chi nhánh ngân hàng khác được đánh giá ở phạm vi cho 
vay các DNVVN. Nhìn vào biểu đồ trên chúng ta có thể thấy hiện 
nay các NHTM ngoài quốc doanh đang nắm giữ thị phần chủ yếu 
cho vay DNVVN. Ngân hàng TMCP quốc doanh nắm giữ nhiều nhất 
thị phần cho vay DNVVN là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển 
Nông Thôn chiếm 16,51%. Saigonbank- CN Đà Nẵng hiện nay 
chiếm thị phần còn nhỏ (0,63%) trong tổng thị phần cho vay 
DNVVN trên địa bàn TP Đà Nẵng. Năm 2012, nói chung không có 
sự thay đổi lớn về thị phần của các ngân hàng thương mại trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng trong hoạt động cho vay DN, đặc biệt là cho 
vay DNVVN. Thị phần lớn vẫn nằm ở các NHTM ngoài quốc doanh 
(chiếm tới trên dưới 70% tổng dư nợ cho vay DN của NHTM). Thị 
phần cho vay DN của ngân hàng TPCP Sài Gòn công thương chi 
nhánh Đà Nẵng vẫn chỉ đạt ở mức 0,6%.  
 c. Về cơ cấu dư nợ cho vay DN 

- Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế:  Theo chủ trương 
chung của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương trụ sở chính, chi 
nhánh đã định hướng phát triển cho vay loại hình DN ngoài quốc 
doanh, phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế và địa bàn. 

- Cơ cấu dư nợ theo hình thức cho vay: Hiện nay tại chi nhánh 
hình thức cho vay đối với DN chủ yếu là cho vay theo hạn mức 
(chiếm trên 80% dư nợ cho vay DN). Đây là hình thức cho vay phổ 
biến đối với DN, đặc biệt là DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại 
dịch vụ (hiện đang chiếm khoảng 90% dư nợ cho vay tại chi nhánh). 
Như vậy đây là cơ cấu hợp lý, phù hợp với hoạt động cho vay DN 
hiện tại tại chi nhánh. 
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- Cơ cấu dư nợ theo loại hình DN:  
Bảng 2.9. Cơ cấu dư nợ theo loại hình DN 

                                                                                   ĐVT: triệu đồng 
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Chỉ tiêu 
Số tiền 

Tỷ 
trọng 

Số 
tiền 

Tỷ 
trọng 

Số 
tiền 

Tỷ 
trọng 

Số 
tiền 

Tỷ 
trọng 

Dư nợ DN 72.980  100  62.735  100  71.736  100  94.151  100 
-Công ty cổ phần 22.612  30,98  16.801  26,78  24.129  33,64  30.128  32,00  
-Công ty TNHH 43.415  59,49  40.170  64,03  40.720  56,76  54.608  58,00 
-DNTN 6.952  9,53  5.764  9,19  6.887  9,60  9.415  10,00  

(Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương-CNĐN) 
 Nhìn chung, loại hình DN phổ biến nhất tại chi nhánh là Công 
ty TNHH và công ty cổ phần. Tỷ trọng dư nợ thuộc hai loại hình này 
chiếm trên 90% tổng dư nợ cho vay DN toàn chi nhánh và không 
thay đổi nhiều qua các năm. Tỷ trọng cho vay đối với công ty TNHH 
là cao nhất, tỷ trọng cho vay DNTN là thấp nhất ( chỉ chiếm trên 9% 
tổng dư nợ). Cơ cấu như vậy là tương đối hợp lý. Chi nhánh đã đáp 
ứng nhu cầy vay  của các DN thuộc các loại hình hình khác nhau. 

- Cơ cấu dư nợ cho vay DN theo ngành nghề kinh doanh: Cơ 
cấu dư nợ cho vay DN theo ngành nghề kinh doanh hiện nay tại chi 
nhánh vẫn theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng cho vay DN xây 
lắp và đa dạng hóa cho vay tài trợ hoạt động thương mại và dịch vụ. 
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Bảng 2.10. Dư nợ cho vay DN theo ngành nghề kinh doanh 
                                                                                 ĐVT: Triệu đồng 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tốc độ tăng trưởng (%) 
Ngành 
nghề Số 

tiền 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
tiền 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
tiền 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

Dư nợ 
DN 

72.980 100 62.735 100 71.736 100 94.151 100 (14,04) 14,4 31,3 

Cơ khí. 
Xây lắp  

1.500 2,1 50 0,1 200 0,3 17.900 19,1 (96,7) 300 8,9 

Thương 
mại & 
dịch vụ 

62.022 85,0 57.386 91,4 67.867 94,6 72.651 77,1 (7,5) 18,3 7,1 

Vận tải 9.458 12,9 5.299 8,5 3.669 5,1 3.600 3,8 (44,0) (30,7) (1,9) 

(Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương -CNĐN) 
 Tỷ trọng cho vay DN xây lắp và cơ khí tại chi nhánh chiếm tỷ 
trọng thấp (0,1% tổng dư nợ cho vay DN năm 2010, tăng dần qua các 
năm đến năm 2012 chiếm 19% tổng dư nợ cho vay DN. Chiếm tỷ 
trọng lớn nhất trong tổng dư nợ cho vay đối với DN là ngành thương 
mại và dịch vụ, hiện nay đang chiếm gần 80% tổng dư nợ cho vay DN 
toàn chi nhánh. Dư nợ cho vay ngành thương mại, dịch vụ có sự tăng 
trưởng cao năm 2011(đạt 118% năm 2010) và luôn chiếm ưu thế trong 
tổng dư nợ cho vay DN. Tuy nhiên đến năm 2012, tốc độ này có xu 
hướng giảm đi, ngành xay lắp lại tăng cao hơn rất nhiều.Ngành vận tải 
và vận chuyển hành khách khá phát triển trên địa bàn TP ĐN, hiện nay 
tại CN mới chỉ có một khách hàng thuộc lĩnh vực này. 

- Cơ cấu dư nợ cho vay DN theo hình thức đảm bảo: Chi 
nhánh luôn đặt cao vấn đề an toàn vốn vay, toàn bộ các khoản vay tại 
chi nhánh đều được đảm bảo bằng tài sản bảo đảm với tỷ lệ khá an 
toàn. Điều này có thể giúp chi nhánh giảm thiểu được rủi ro nhưng 
lại không mở rộng được nhiều KH do điều kiện vay quá chặt chẽ. 
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Bảng 2.11: Dư nợ cho vay DN theo hình thức đảm bảo 
                                                ĐVT: triệu đồng 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Chỉ tiêu 
Số tiền 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Dư nợ DN 72.980 100 62.735 100 71.736 100 94.151 100 
Dư nợ có TSĐB 72.980 100 62.735 100 71.736 100 94.151 100 
Dư nợ không có 
TSĐB 

- 0 - 0 - 0  00 

(Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương CN ĐN) 
 d. Về kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay DN: 

Bảng 2.12. Nợ xấu tại chi nhánh năm 2009-2012 

Chỉ tiêu 
Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

1- Tổng dư nợ (ĐVT: triệu 
đồng) 

159.601 200.061 235.384 200.980 

2- Nợ xấu (nhóm 3-5) 798 675 550 4.478 
    + Cá nhân 798 675 550 4.478 
    + Doanh nghiệp 0 0 0 0 
3- Tỷ lệ nợ xấu (%) 0,50 0,34 0,23 2,23 

    (Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương CN) 
 Chất lượng tín dụng đối với DN hiện nay tại chi nhánh đang 
được kiểm soát tốt. Tỷ lệ dư nợ có TSĐB là 100%, tỷ lệ nợ quá hạn 
duy trì ở mức thấp so với kế họach đề ra. Tỉ lệ nợ xấu chỉ có ở lĩnh 
vực cho vay cá nhân, cho vay DN chưa phát sinh nợ xấu. 
       Chi nhánh thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo đúng qui định 
của Ngân hàng Nhà nước. 

e. Về chất lượng dịch vụ hoạt độngcho vay DN 
Hàng năm chi nhánh đều tiến hành đo lường sự hài lòng của 

khách hàng vào tháng 4 và tháng 10. Từ các kết quả thăm dò khách 
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hàng, đa số các DN đã hài lòng về các sản phẩm dịch vụ và phong 
cách của nhân viên Saigonbank.Đa số các khách hàng doanh nghiệp 
đánh giá công tác chăm sóc khách hàng của Saigonbank là tốt. Tỷ lệ 
khách sử dụng dịch vụ của Saigonbank cũng tăng lên hàng năm 

f. Về tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay DN: 
Bảng 2.17. Thu nhập từ cho vay DN giai đoạn 2009-2011 

                                                 ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Tổng dư nợ cho vay DN 72.980 62.735 71.736 94.151 
Tổng thu từ lãi cho vay 19.971 26.997 45.612 44.649 
Thu từ lãi cho vay DN 10.947 10.351 17.934 18.083 
Tỷ lệ thu từ lãi cho vay DN/Tổng thu từ 
lãi cho vay (lần) 

0,55 0,38 0,39 0,41 

Tỷ lệ thu từ lãi cho vay DN/Tổng dư nợ 
(lần) 

0,15 0,17 0,25 0,19 

  (Nguồn: Phòng tín dụng NH TMCP Sài Gòn Công Thương- CNĐN) 
  Tỷ lệ lãi vay DN/ tổng lãi vay tăng lên qua các năm chứng tỏ 
hoạt động cho vay DN đã tạo ra lợi nhuận cao và tăng trưởng đều. 
Chi nhánh đã luôn sát cánh bên DN, hỗ trợ DN giải quyết khó khăn. 
2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CHO VAY DN TẠI 
NHTMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG- CN ĐÀ NẴNG 
 2.3.1. Thành công và nguyên nhân 
  a. Thành công 

- Dư nợ cho vay DN có sự tăng trưởng qua các năm dù trong 
giai đoạn rất khó khăn của nền kinh tế.  

- Số lượng DN vay vốn tại chi nhánh tăng trưởng đều qua các 
năm dù với tốc độ chưa cao (3%) nhưng trong giai đoạn hiện nay thì 
đây đã là một thành công đáng khích lệ của chi nhánh. 
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- Phương thức cho vay đối với DN đã được đa dạng hóa phù 
hợp với đặc điểm và điều kiện của đa số DN. 

- Cơ cấu cho vay DN được phân bổ cho các ngành nghề khác 
nhau, theo các thời hạn phù hợp với mục đích cho vay. 

- Chi nhánh đã kiểm soát được rủi ro tín dụng đối với hoạt 
động cho vay DN, tỷ lệ nợ xấu được khống chế không để phát sinh, 
chất lượng hoạt động cho vay DN được đảm bảo. 

- Thu nhâp từ hoạt động cho vay DN tăng trưởng đều qua các 
năm, góp phần quan trọng tạo ra lợi nhuận cho chi nhánh. 

-    Các dịch vụ khác kèm theo hoạt động cho vay DN như 
chuyển tiền, tài trợ thương mại…cũng đã được phát triển, góp phần 
làm đa dạng các nghiệp vụ kinh doanh của chi nhánh. 

b. Nguyên nhân 
-  Nguyên nhân từ phía ngân hàng 
-  Nguyên nhân từ phía Doanh nghiệp 
  -  Nguyên nhân khác 
ü Môi trường pháp lý . 
ü Vị trí địa lý thuận tiện . 
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 
a. Hạn chế 
- Kết quả tăng trưởng dư nợ cho vay DNđạt được tại chi nhánh 

chưa cao. Số lượng khách hàng doanh nghiệp tăng hàng năm còn 
thấp, dư nợ tăng trưởng không ổn định. 

- Thị trường cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên địa 
bàn ngày càng bị chia sẻ, dẫn đến thị phần của Chi nhánh có nguy cơ 
bị thu hẹp lại.  

- Cơ cấu cho vay tại chi nhánh chưa hợp lý 
- Địa bàn hoạt động của chi nhánh còn hạn chế.  
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 - Tại chi nhánh không cho vay không có tài sản bảo đảm, phần 
lớn các tài sản bảo đảm là bất động sản, việc định giá tương đối chặt 
chẽ, thường theo khung giá nhà nước và chỉ theo khung giá thị 
trường tại những vị trí thuận lợi.  
 - Việc kiểm soát rủi ro tại Chi nhánh chưa thực sự được đảm 
bảo, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng.  
 - Về chất lượng dịch vụ cho vay của chi nhánh: Một số khách 
hàng còn đánh giá ở mức trung bình về: thủ tục giấy tờ, thời gian xử 
lý nghiệp vụ, giá cả sản phẩm, dịch vụ 
 b. Nguyên nhân: 
 - Nguyên nhân thuộc về phía Ngân hàng: 

ü Chi nhánh chưa thực hiện được chính sách tín dụng đối với 
DN phù hợp với đặc điểm của địa bàn thành phố Đà Nẵng, việc đẩy 
mạnh nghiên cứu thị trường, tiếp thị tới khách hàng nhưng chưa hiệu 
quả do chưa nắm bắt được nhu cầu của các đối tượng khách hàng 
khác nhau, chưa chú trọng vào việc đa dạng hóa các phương thức 
cho vay.  

ü Việc thực thi chính sách lãi suất và phí suất tín dụng của chi 
nhánh còn cứng nhắc.  

ü Chi nhánh còn bị động trong việc tìm kiếm dự án đầu tư và 
khách hàng.   

ü Hiện nay chi nhánh còn chú trọng cho vay theo các phương 
thức truyền thống 

ü Trong quá trình thẩm định tín dụng, ngân hàng còn quá chú 
trọng vào vấn đề TSĐB. 

ü  Qui trình tín dụng của Ngân hàng còn nhiều khâu phức tạp, 
rườm rà. 

ü Trình độ cán bộ còn hạn chế 
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ü Công nghệ thông tin chưa phát triển. Các thiết bị công nghệ 
hiện đại còn rất ít, chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu trong quá trình 
thực hiện mở rộng cho vay DN. 

-  Nguyên nhân từ phía DN: 
ü Tính minh bạch về tài chính của DN chưa cao. 
ü Các DN trên địa bàn Đà Nẵng hoạt động manh mún, nhỏ lẻ, 

không tập trung khiến cho NH khó tiếp cận với DN. 
ü DN thiếu hiểu biết về các dịch vụ và thủ tục của NH. 
ü Khả năng lập dự án đầu tư còn yếu và thiếu tính thuyết 

phục. 
ü Thiếu tài sản đảm bảo. 
-    Nguyên nhân khác: 
ü Môi trường pháp lý 
ü Môi trường kinh tế 
ü Sự cạnh tranh của các NHTM cổ phần khác trên địa bàn.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 

CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI 

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG-  
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHÁT TRIỂN CHO VAY 
DN TẠI NHTMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH 
ĐÀ NẴNG 
 3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Sài 
Gòn Công Thương đến năm 2015 
 3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển cho vay DN của 
Chi nhánh 
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3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DN TẠI NHTMCP 
SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
 3.2.1. Áp dụng linh hoạt chính sách lãi suất, giảm thiểu các 
loại phí tín dụng… đối với DN 
 Chi nhánh nên áp dụng mức lãi suất linh hoạt theo hướng sau: 
 - Chính sách lãi suất phải linh hoạt theo đối tượng vay vốn: 
 - Đa dạng hoá các loại hình lãi suất để tạo điều kiện phù hợp 
với chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách hàng.  
 Tương tự với cách áp dụng lãi suất, chi nhánh cũng nên đưa ra 
các mức phí linh hoạt để thu hút khách hàng chứ không nhất định chỉ 
tuân theo đúng biểu lãi suất qui định của Hội sở chính. Chi nhánh có 
thể xem xét trình miễn giảm một số loại phí cho các doanh nghiệp là 
khách hàng tốt, khách hàng truyền thống, khách hàng muốn lôi kéo 
về chi nhánh. 
 3.2.2. Hoàn thiện qui trình, thủ tục cho vay. 
 Chi nhánh có thể đề xuất với hội sở chính để cải thiện qui trình 
cho vay sao cho phù hợp với đặc điểm địa bàn mình, tạo điều kiện 
giải quyết nhanh chóng những hồ sơ phải trình lên hội sở chính phê 
duyệt, hoặc nâng mức uỷ quyền phán quyết tín dụng tại chi nhánh 
một cách hợp lý hơn. 
 3.2.3. Đa dạng hóa phương thức cho vay, phương thức 
hoàn trả nợ gốc và lãi, danh mục tài sản bảo đảm, các hình thức 
đảm bảo tiền vay đối với doanh nghiệp. 
 a. Đa dạng hoá phương thức cho vay 
 b. Đa dạng hoá phương thức hoàn trả 
 c. Đa dạng hóa danh mục tài sản đảm bảo 
 d. Đa dạng hóa hình thức đảm bảo tiền vay 
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 3.2.4. Định giá tài sản hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh của 
Ngân hàng; áp dụng tỷ lệ cho vay/TSĐB hợp lý, an toàn hiệu quả 
 3.2.5. Giải pháp tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng đối 
với doanh nghiệp 
 a. Chủ động phân tán rủi ro 
 b. Thực hiện hiệu quả công tác thông tin phòng ngừa rủi ro 
 c. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 
 Trong qui trình cho vay thì công tác thẩm định có ý nghĩa quan 
trọng hơn cả và có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng khoản tín 
dụng. Do vậy để đạt được hiệu qủa cao khi cho vay cần làm tốt công 
tác thẩm định KH và phương án vay vốn nhằm hạn chế đến mức thấp 
nhất những rủi ro cho NH. Để kiểm soát tốt chất lượng thẩm định 
cần có nhiều bộ phận tham gia kiểm soát trong quá trình cho vay, 
giải ngân, thu hồi nợ. 
 d. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra mục đích sử dụng 
vốn vay của KH; theo dõi đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 
của khách hàng; kiểm soát dòng tiền 
 Công tác kiểm tra sử dụng mục đích vay vốn phải đạt được các 
mục tiêu: thường xuyên nắm được tình hình tài chính và sự biến đổi 
trong các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; 
phân định rõ ràng nguồn vốn nào dùng cho sản xuất, nguồn vốn nào 
dùng cho kinh doanh vì hiện nay các doanh nghiệp đang hoạt động 
rất đa dạng, thường kết hợp vừa sản xuất, vừa kinh doanh; nắm rõ 
dòng tiền ra vào của doanh nghiệp để biết được doanh nghiệp có 
thực sự dùng đúng nguồn tiền vay để phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh hay không, đồng thời nắm rõ hoạt động kinh doanh của 
DN có hiệu quả không. 
 e. Tăng cường kiểm tra tài sản đảm bảo và định giá lại TSĐB 
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 f. Hoàn thiện công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng khách 
hàng doanh nghiệp 
 g. Xử lý nợ có vấn đề 
 3.2.6. Tăng cường dịch vụ đi kèm và bán chéo sản phẩm 
đối với DN nhằm tăng thu nhập từ hoạt động cho vay 
 Để tăng thu nhập từ hoạt động cho vay, chi nhánh cần đẩy 
mạnh các dịch vụ đi kèm phục vụ DN như chuyển tiền, tài trợ thương 
mại (mở LC, bảo lãnh…), mua bán ngoại tệ, chi lương qua thẻ cho 
cán bộ công nhân viên của DN…  
 3.2.7. Mở rộng mạng lưới hoạt động và các kênh phân phối 
 3.2.8. Đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại 
 3.2.9.  Phát triển nguồn nhân lực 
 3.2.10. Các giải pháp khác 
 - Tăng cường huy động vốn bằng nhiều hình thức 
 - Chăm sóc và gìn giữ mối quan hệ với những khách hàng có 
sẵn; Chủ động tìm kiếm khách hàng mới. 
 - Tăng cường khảo sát, nghiên cứu,đánh giá thị trường để nâng 
cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng 
          -  Hợp tác với Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thành phố Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện cho DN vay vốn 
 - Tăng cường tiếp xúc với các tổ chức, hiệp hội DN lớn, 
DNVVN. 
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  
 3.3.1. Đối với các DN 
 a. Tăng cường tính lành mạnh, minh bạch về tài chính 
 b. Chủ động tiếp cận và nghiên cứu cơ chế, chính sách của 
Ngân hàng 
 c. Tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ phía Nhà Nước 



23 
 

 d. Nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất và hoạt động 
theo tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường 
 e. Nghiên cứu kỹ việc lập dự án đầu tư 
 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng TM CP Sài Gòn Công 
Thương trụ sở chính 
 - Cần có chính sách cụ thể để áp dụng với đối tượng khách 
hàng là DN và quy định rõ những ưu đãi đối với các loại hình DN. 
 - Luôn cập nhật những nội dung sửa đổi phù hợp với từng thời 
kỳ đối với “Quy trình cho vay DN” 
 - Nên có chế độ định biện phù hợp với các chi nhánh có điều 
kiện và định hướng phát triển cho vay DN. 
 - Cho phép chi nhánh mở rộng mạng lưới hoạt động xuống 
một số trọng điểm khu vực kinh tế quan trọng trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng. 
 - Nhanh chóng kiện toàn bộ máy kiểm tra nội bộ tại các đơn vị 
thành viên 
 3.3.3. Kiến nghị đối với Chính phủ và các bộ ngành liên 
quan 
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KẾT LUẬN 
 

 Việc phát triển cho vay đối với các DN không chỉ tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp có được nguồn vốn để mở rộng cả về qui mô 
lẫn chất lượng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. 
  Qua quá trình tìm hiểu thực trạng phát triển cho vay của Ngân 
hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, chi nhánh Đà Nẵng đối với loại 
hình DN tác giả nhận thấy: Hiện nay mặc dù chi nhánh đã có sự tăng 
trưởng về qui mô và chất lượng dư nợ nhưng sự tăng trưởng vẫn 
chưa cao. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự khó khăn 
của nền kinh tế, không ít ngân hàng TMCP trong nước đang phải 
đứng trước nguy cơ sáp nhập khi không có khả năng trụ vững trước 
cơn lốc nợ xấu và sự cạnh tranh khốc liệt giành thị phần lẫn nhau. 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, chi nhánh Đà Nẵng cần 
phải nhìn rõ những điểm mạnh, điểm yếu của mình, tìm hiểu các đối 
thủ cạnh tranh, nghiên cứu địa bàn hoạt động và luôn chú trọng nâng 
cao công nghệ thông tin…từ đó mới có thể dành được chỗ đứng 
vững chắc trong thị trường tài chính. Qua bản luận văn này, tác giả hi 
vọng sẽ đóng góp được một vài ý kiến trong việc xây dựng chiến 
lược kinh doanh phát triển cho vay DN của chi nhánh trong thời gian 
tới. Do thời gian nghiên cứu và năng lực bản thân còn hạn chế nên đề 
tài này không thể tránh khỏi những thiếu sót và tính toàn diện, rất 
mong nhận được sự thông cảm và góp ý xây dựng thêm của các thầy 
cô giáo và các bạn học viên. 


