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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là cuộc khủng lớn nhất 

trên thế giới kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất lịch sử 
của thế giới trong những năm 30 của thế kỷ XX, nó đã gây ra những 
hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế nước Mỹ và lan rộng ra 
toàn cầu làm ảnh hưởng xấu đến toàn bộ hệ thống tài chính và sự 
tăng trưởng kinh tế thế giới. Cả thế giới đang bắt tay vào khắc phục 
hậu quả của cuộc khủng hoảng thì tiếp sau đó là cuộc khủng hoảng 
nợ công Hy Lạp ở châu Âu (tàn dư của cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu). Nó đã và đang tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế đồng 
Euro nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung.   

Việt Nam tuy không nằm trong tiêu điểm của cơn lốc khủng 
hoảng, nhưng những ảnh hưởng và tác động của nó ngày càng được 
cảm nhận rõ rệt ở Việt Nam, thể hiện qua những chỉ số giảm đi cụ 
thể về thương mại, đầu tư, tốc độ phát triển kinh tế và du lịch… Các 
doanh nghiệp trong nước đều gặp khó khăn như không có khả năng 
thanh toán do bị chiếm dụng vốn, không có đơn hàng xuất khẩu, 
nhiều hợp đồng bị hủy bỏ… Trước bối cảnh nền kinh tế như vậy các 
ngân hàng thương mại dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã tạo điều 
kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay vốn, chủ yếu là vốn ngắn hạn 
để duy trì hoạt động sản xuất vượt qua giai đoạn khó khăn. Với ưu 
điểm thuận tiện cho khách hàng sử dụng vốn, hoạt động cho vay theo 
HMTD hiện nay được các ngân hàng thương mại sử dụng phổ biến. 
Do vậy tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn 
mức tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát 
triển Phú Tài” để nghiên cứu và mong muốn góp phần tạo thuận lợi 
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nhiều hơn cho người đi vay sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các 
doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi 
nhánh. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 
 Góp phần hệ thống hóa lý luận về hoạt động cho vay theo 
hạn mức tín dụng của NHTM; 
 Trên cơ sở khảo sát, đánh giá và nghiên cứu thực trạng về 
hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng 
TM CP Đầu tư và Phát triển Phú Tài, luận văn đề xuất các giải pháp 
hoàn thiện và phát triển hơn nữa hoạt động cho vay hạn mức tín dụng 
của Chi nhánh. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

3.1. Đối tượng nghiên cứu:  
Chuyên đề tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn của hoạt 

động cho vay theo HMTD tại BIDV Phú Tài.  
Nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay theo HMTD của 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú 
Tài. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu:  
Nội dung: Hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng 
Không gian: Tại Chi nhánh NH TMCP ĐT&PT Phú Tài. 
Thời gian: Từ năm 2009 đến năm 2012. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Trong quá trình nghiên cứu luận văn chủ yếu sử dụng 

phương pháp thống kê mô tả và phương pháp phân tích tổng hợp.  
- Phương pháp thống kê để thu thập và xử lý thông tin từ các 

nguồn khác nhau từ đó để phân tích, diễn giải.  
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- Phương pháp phân tích tổng hợp để sàng lọc và đúc kết từ 
thực tiễn kết hợp với lý luận để đưa ra giải pháp cho mục đích của 
luận văn. 
5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 
chương:  

Chương 1: Lý luận cơ bản về cho vay theo hạn mức tín dụng 
của Ngân hàng thương mại. 

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay theo hạn mức tín 
dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi 
nhánh Phú Tài. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn 
mức tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Phú Tài. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  
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CHƯƠNG 1 
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN 

DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1. CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  

1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại  
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 (trích từ Luật 
Các Tổ Chức Tín Dụng số 47/2010/QH12). 

Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh tế, hoạt động kinh 
doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, nó cung cấp một số dịch vụ cho 
khách hàng và ngược lại nó nhận tiền gửi của khách hàng với các 
hình thức khác nhau. 

1.1.2. Cho vay của NHTM 
a. Khái niệm cho vay  
Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao 

hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào 
mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với 
nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 

b. Phân loại cho vay 
Phân loại cho vay một cách khoa học, sẽ là tiền đề để giúp 

ngân hàng thiết kế quy trình cho vay thích hợp và nâng cao hiệu quả 
quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng. 

Một số chỉ tiêu dùng để phân loại: theo đối tượng khách hàng, 
theo thời gian khoản vay, theo mức độ tín nhiệm của khách hàng, 
theo tài sản bảo đảm, theo mục đích sử dụng vốn vay, theo phương 
pháp hoàn trả, theo xuất xứ tín dụng… 
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1.2. CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay theo HMTD  
a. Khái niệm 
Cho vay theo hạn mức tín dụng là một phương thức cho vay 

ngắn hạn nhằm bổ sung sự thiếu hụt vốn lưu động tạm thời bằng 
cách cho phép khách hàng sử dụng vốn tối đa bằng hạn mức đã cấp 
trong một thời kỳ nhất định mà ngân hàng và khách hàng đã thỏa 
thuận trong hợp đồng tín dụng, thường theo một chu kỳ kinh doanh 
hoặc một năm tài chính. 

b. Đặc điểm của phương thức cho vay theo HMTD 
Cho vay theo HMTD bổ sung cho vốn lưu động ngắn hạn, áp 

dụng cho các khách hàng uy tín có nhu cầu vay thường xuyên. Thủ 
tục hồ sơ cho vay đơn giản, thời gian xử lý nhanh. Hiện nay đây là 
phương thức cho vay phổ biến nhất và rộng rãi nhất, mang lại hiệu 
quả cao nhất cho các Ngân hàng. 

c. Ưu điểm và nhược điểm của phương thức HMTD 
- Ưu điểm: Đối với khách hàng đơn giản thủ tục vay, tiết 

kiệm được thời gian làm thủ tục hồ sơ vay, chủ động về vốn vay. Về 
phía ngân hàng tiết kiệm được thời gian, giải quyết được nhiều nhu 
cầu của khách hàng hơn, dẫn đến doanh số cho vay lớn và cuối cùng 
mang lại doanh thu đáng kể cho ngân hàng. 

- Nhược điểm: Đối với khách hàng khi có nhu cầu vay vượt 
HMTD sẽ mất nhiều thời gian để chuyển sang phương thức vay khác. 
Về phía ngân hàng không chủ động trong việc cung cấp vốn cho khách 
hàng, chi phí vốn tăng cao do phải mua lại vốn của hội sở chính. 

1.2.2. Hoạt động cho vay theo HMTD 
a. Chính sách cho vay theo HMTD 
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Chính sách cho vay HMTD gồm điều kiện cho vay, đối tượng 
cho vay, thời hạn và lãi suất cho vay. 

b. Tổ chức phân công phân nhiệm 
Với đặc thù riêng của ngành ngân hàng là kinh doanh tiền tệ 

luôn luôn gặp nhiều rủi ro, do vậy cần xác định rõ trách nhiệm của 
từng bộ phận để có thể giao nhiệm vụ đồng thời có thể kiểm soát dễ 
dàng.  

c. Quy trình cho vay HMTD 
Để thống nhất chung trong toàn hệ thống các ngân hàng đều 

đưa ra quy trình cụ thể về cho vay theo HMTD, thông thường các 
Ngân hàng thương mại hiện nay đều áp dụng quy trình cho vay 
HMTD thông qua 10 bước, từ lúc tiếp nhận hồ sơ khách hàng đến lúc 
tất toán khoản vay. 

d. Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay HMTD 
Mục tiêu chính là kiểm soát tính tuân thủ trong quy trình cho 

vay thông qua việc áp dụng, tuân thủ quy định pháp lý, quy chế nội 
bộ của ngân hàng, góp phần bảo đảm tính hợp lý, hiệu lực, hiệu quả 
và an toàn hoạt động tín dụng trong ngân hàng, ngăn ngừa thiếu sót 
trong hệ thống xử lý nghiệp vụ, bảo vệ ngân hàng trước những tổn 
thất tiềm ẩn có thể xảy ra.  

1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả cho vay HMTD  
Có 8 chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động cho vay HMTD, trong 

đó có thể phân thành 3 nhóm chính là nhóm phản ánh quy mô cho vay 
HMTD, nhóm phản ảnh chất lượng cho vay HMTD và cuối cùng là 
nhóm phản ánh kết quả cho vay HMTD. 

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới cho vay HMTD 
Biết được các nhân tố này sẽ giúp ngân hàng nâng cao hơn nữa 

chất lượng hoạt động cho vay theo HMTD nhờ việc phát huy các ảnh 
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hưởng tích cực và hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực.  
a. Nhân tố bên trong ngân hàng 
Là các nhân tố thuộc về ngân hàng, các nhân tố này các ngân 

hàng có thể giải quyết, bao gồm các nhân tố: Chiến lược tín dụng, 
chính sách tín dụng, chất lượng hệ thống thông tin, quy mô và mạng 
lưới hoạt động, công nghệ ngân hàng, trình độ của cán bộ công nhân 
viên. 

b. Nhân tố bên ngoài ngân hàng 
Ngoài những nhân tố bên trong của Ngân hàng đã nêu ở trên 

thì các nhân tố bên ngoài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự 
phát triển của hoạt động cho vay theo HMTD, bao gồm: Môi trường 
kinh tế, môi trường pháp lý, khách hàng, đối thủ cạnh tranh. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC 

TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ TÀI 

2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG 
TMCP ĐT&PT PHÚ TÀI  

2.1.1. Lịch sử hình thành 
a. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tiền thân là 

Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được ký quyết định thành lập theo Nghị 
định 177/TTg ngày 26 tháng 04 năm 1957 của Thủ tướng chính phủ. 
Hiện nay, tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh của Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam là “Joint Stock Commercial Bank for 
Investment and Development of Vietnam”, viết tắt là BIDV. 

b. Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú 
Tài (BIDV Phú Tài) 

Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Phú Tài tiền thân là 
Phòng giao dịch Phú Tài trực thuộc Ngân hàng TMCP ĐT&PT Chi 
nhánh Bình Định, được thành lập từ tháng 4 năm 1996 với tên gọi ban 
đầu là Phòng Giao Dịch Phú Tài. Sau hơn 10 năm hoạt động với những 
bước phát triển nhất định, đến ngày 17 tháng 07 năm 2006 Chi nhánh 
được nâng cấp thành Chi nhánh cấp I trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (nay là Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam).  

2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của chi nhánh  
Số lượng nhân viên của chi nhánh năm 2009 là 140 người, đến 

năm 2012 là 159 người. Các phòng ban được tổ chức thành 5 khối 
gồm: Khối quan hệ khách hàng; Khối quản lý rủi ro; Khối tác 
nghiệp; Khối quản lý nội bộ; Khối trực thuộc. 
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2.1.3. Môi trường kinh doanh  
Đặc điểm của chi nhánh có địa bàn hoạt động rộng và trải dài từ 

thành phố quy nhơn đến các huyện của tỉnh Bình Định, với đặc điểm 
đó thì môi trường kinh doanh của chi nhánh có những thuận lợi và 
khó khăn, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế như hiện nay. 

Thuận lợi chung: Có vị trí địa lý gần với nhiều khu công nghiệp 
và cụm công nghiệp của tỉnh, có số lượng khách hàng quan hệ tín 
dụng lớn, với nhiều ngành nghề tập trung tại khu công nghiệp Phú 
Tài.  

Khó khăn chung: Trên địa bàn hoạt động của chi nhánh có trên 
40 chi nhánh của các ngân hàng thương mại hoạt động, tạo nên sự cạnh 
tranh lớn về lãi suất huy động, cạnh tranh về chất lượng phục vụ…  

2.1.4. Kết quả hoạt động của chi nhánh 
Từ khi được thành lập cho đến nay Chi nhánh đã không ngừng 

phát huy những thế mạnh, luôn coi trọng và xây dựng hình ảnh của 
mình ở địa phương và trên cả nước. Những thành tựu đã đạt được 
như sau: 

Chỉ tiêu Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Tổng tài sản 3.625 4.518 5.820 6.919 
Huy động vốn 1.356 2.414 2.562 2.300 
Tổng dư nợ 3.513 4.335 5.790 6.855 
Nợ xấu 0,68 52,3 181,9 322 
Quỹ dự phòng đã trích 26 67,1 91,6 136,4 
Lợi nhuận trước thuế 95 126 107 3 

Từ năm 2009 đến năm 2011 tình hình hoạt động kinh doanh 
không có biến động nhiều, tuy nhiên đến năm 2012, hoạt động kinh 
doanh của chi nhánh có dấu hiệu đi xuống, do chất lượng tín dụng 
thấp đã làm cho lợi nhuận hoạt động kinh doanh giảm sút, đồng thời 
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làm một số chỉ tiêu chưa hoàn thành. Xếp loại chi nhánh không hoàn 
thành nhiệm vụ được giao. 
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN 
MỨC TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BIDV PHÚ TÀI  

2.2.1. Chính sách cho vay HMTD của BIDV Phú Tài 
Chính sách khách hàng BIDV Phú Tài chỉ cho vay theo 

HMTD đối với khách hàng xếp hạng trên hệ thống nội bộ AAA, AA, 
A. Đây là khách hàng có các chỉ số tài chính và phi tài chính được 
đánh giá là tốt, và xếp nhóm 1 theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN 
của Ngân hàng Nhà nước Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử 
dụng dự phòng để xử lý rủi ro. 

2.2.2. Công tác tổ chức quản lý hoạt động cho vay theo 
HMTD của Chi nhánh 

Phân công phân nhiệm hoạt động cho vay theo HMTD tại 
BIDV Phú Tài hiện nay gồm các bộ phận sau: QHKH, QLRR, 
QTTD, Dịch vụ khách hàng, Kế toán tài chính và Ban giám đốc. 

 Về thẩm quyền phán quyết tại chi nhánh:  
Bảng 2.4. Mức thẩm quyền phán quyết tín dụng Chi nhánh 

      Đơn vị: tỷ đồng 

Các cấp có thẩm quyền 
Phạm vi thẩm 

quyền 
Khách hàng 

Thời hạn 
CV, BL 
(tháng) 

                        Nhóm 
   Các cấp 

 I II III  

Tổng giới hạn 
tín dụng 

90 45 15 Hội đồng tín dụng cơ sở 
(phán quyết dưới hình thức 
phê duyệt rủi ro tín dụng) Trong đó, giới 

hạn dự án 
36 09 06 

tối đa 60 
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QUA THẨM ĐỊNH RỦI RO 
Giám đốc 

(phê duyệt tín dụng) 
Tổng giới hạn 

tín dụng 
63 

31.
5 

10.
5 

tối đa 12 

KHÔNG QUA THẨM ĐỊNH RỦI RO 
Giám đốc 

(phán quyết dưới hình thức 
phê duyệt tín dụng) 

Tổng giới hạn 
tín dụng 

18 09 05 tối đa 12 

Phó Giám đốc 
(phán quyết dưới hình thức 

phê duyệt tín dụng) 

Tổng giới hạn 
tín dụng 

13 06 04 tối đa 12 

Nguồn: Quyết định thẩm quyền phán quyết theo quyết định số 
2202/QĐ-QLRRTD2 ngày 10/07/2012 của Tổng giám đốc BIDV 

2.2.3. Thực hiện cho vay theo HMTD của Chi nhánh 
a) Căn cứ và cách xác định hạn mức tín dụng 
Đề nghị của khách hàng, báo cáo quyết toán của năm trước, 

báo cáo kế toán tại thời điểm gần nhất, kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm, quý, các hợp đồng kinh tế, hợp đồng thi công, kế hoạch, 
phương án sản xuất kinh doanh trong kỳ (thường 1 năm)... 
 Cách xác định hạn mức 

Chi phí sản xuất cần thiết 
trong năm KH Hạn mức 

TD = 
Vòng quay vốn lưu động 

- 

Vốn tự 
có và 

coi như 
tự có 

- 

Các 
khoản 

huy động 
khác 

b) Lựa chọn khách hàng vay vốn theo hạn mức tín dụng 
Đây là công tác, là một khâu quan trọng đòi hỏi người cán bộ 

quan hệ khách hàng phải tìm hiểu kỹ các phương thức cho vay để 
giới thiệu đến khách hàng. Tùy từng phương thức mà khách hàng 
được lựa chọn dịch vụ sẽ khác nhau.  

c) Quy trình cho vay theo HMTD tại BIDV Phú Tài 
Quy trình cho vay gồm 10 bước: từ bước đầu tiên tiếp thị và 
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nhận hồ sơ đến bước cuối cùng là lưu trữ hồ sơ tất toán khoản vay. 
Đây là quy trình được áp dụng cho toàn hệ thống BIDV là dự án tái 
cơ cấu của hệ thống giai đoạn 2, quy trình được xây dựng dựa trên 
quy trình cho vay chung của hệ thống Ngân hàng, và có một số thay 
đổi nhằm tăng cường giám sát để hạn chế rủi ro trong việc cho vay. 

d) Công tác kiểm soát hoạt động cho vay theo HMTD 
Các bộ phận thuộc kiểm soát gồm: Ban QLRRTD thuộc Ngân 

hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam, bộ phận QTTD và bộ phận QLRR 
thuộc chi nhánh. 

2.2.4. Kết quả cho vay theo HMTD tại Chi nhánh 
a) Quy mô cho vay HMTD 
- Số lượng khách hàng: số lượng khách hàng được cấp hạn mức 

tín dụng nhiều nhất là năm 2010 với 226 khách hàng, tăng 52.7% so với 
năm 2009. Đến năm 2011 và 2012 số lượng khách hàng đã giảm tuy 
nhiên thấp, không đáng kể.  

Bảng 2.5: Số lượng khách hàng cho vay theo hạn mức tín dụng 
Tốc độ tăng trưởng (%) 

Chỉ tiêu 
Năm 
2009 

Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 2010/ 

2009 
2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

Công ty CP 23 33 38 40 43,48 15,15 5,26 
Công ty TNHH 77 128 121 119 66,23 -5,47 -1,65 
DNTN 36 61 54 45 69,44 -11,48 -16,67 
Cá nhân 12 4 4 2 -66,67 0 -50 

Tổng Cộng 148 226 217 206 52,7 -3,98 -5,07 
Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng BIDV Phú Tài năm 2009-2012 

-  Dư nợ cho vay HMTD: Qua bảng cơ cấu nợ ngắn hạn của Chi 
nhánh từ năm 2009 đến năm 2012 ta thấy dư nợ hàng năm đều tăng, đặc 
biệt năm 2012 dư nợ ngắn hạn tăng 2.231 tỷ đồng (tăng 77%) so với 
năm 2011, so với các năm khác thì đây là mức tăng cao nhất. 



13 

Bảng 2.6: Dư nợ cho vay theo HMTD của chi nhánh BIDV Phú 
Tài giai đoạn 2009 – 2012 

      ĐVT: tỷ đồng, % 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 
Chỉ tiêu 

Số tiền 
TT 
(%) 

Số 
tiền 

TT 
(%) 

Số tiền 
TT 
(%) 

Số tiền 
TT 
(%) 

Dư nợ cho vay 
ngắn hạn 

2.381 100 2.653 100 2.879 100 5.110 100 

Dư nợ cho vay 
theo HMTD 

1.845 77,49 1.882 70,94 2.423 84,16 3.434 67,20 

Cho vay ngắn hạn 
từng lần 

536 22,51 771 29,06 456 15,84 1.676 32,80 

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của BIDV Phú Tài từ năm 
2009-2012 

b) Chất lượng cho vay HMTD tại Chi nhánh 
Nợ xấu: Nợ xấu chủ yếu thuộc hoạt động cho vay hạn mức 

tín dụng, với tỷ lệ nợ xấu năm 2012 đối với cho vay HMTD là 3.9% 
trong khi đó nợ xấu trên tổng dư nợ cả Chi nhánh là 4.7%. Như vậy 
nợ xấu của Chi nhánh chủ yếu là ngắn hạn mà cụ thể là cho vay theo 
hạn mức tín dụng. 

Bảng 2.11: Nợ xấu cho vay và nợ xấu cho vay theo HMTD. 
      ĐVT: tỷ đồng, % 

Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 
Chỉ tiêu  

Nợ 
xấu 

Tỷ 
lệ 

Nợ 
xấu Tỷ lệ Nợ 

xấu Tỷ lệ Nợ 
xấu Tỷ lệ 

Nợ xấu cho vay 
tại CN 7,4 1% 52 1.2% 182 3.1% 322 4.7% 

Nợ xấu cho vay 
HMTD tại CN 0 0% 45 2.4% 73 3.0% 273 3.9% 

Nguồn: Báo cáo phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro BIDV Phú 
Tài năm 2009-2012 
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Tỷ lệ trích lập dự phòng xử lý rủi ro cụ thể trên dư nợ ngắn 
hạn hạn mức qua 4 năm có sự biến động theo chiều hướng tăng dần. 
Bắt đầu từ năm 2010 nợ xấu có chiều hướng gia tăng mạnh, cụ thể 
năm 2010 cứ 100 đồng cho vay có 1.8 đồng là nợ xấu phải trích dự 
phòng rủi ro, năm 2011 cứ 100 đồng cho vay có 2.6 đồng là nợ xấy 
phải trích lập dự phòng rủi ro, đến năm 2012 tỷ lệ này tăng lên 3.5 
đồng. 
Bảng 2.12: Tỷ lệ trích dự phòng xử lý rủi ro cụ thể/Dư nợ cho vay 

HMTD 
      ĐVT: tỷ đồng, % 

Chỉ tiêu Năm 2009 
Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Số tiền trích lập dự 
phòng rủi ro cụ thể 

0 35 48 122 

Dư nợ tín dụng 
ngắn hạn hạn mức 

1.845 1.882 1.845 3.414 

Tỷ lệ (%) 0 1.83 2.60 3.57 
Nguồn: Báo cáo phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro  

năm 2009-2012 
Chất lượng dịch vụ cho vay HMTD tại Chi nhánh được đánh 

giá tốt, đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng. Hàng năm Chi nhánh 
được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế kiểm tra và cấp chứng nhận đo 
lường chất lượng. Chi nhánh duy trì chất lượng dịch vụ cao có thể tạo 
ra lợi nhuận, giảm chi phí và tăng thị phần 

c) Kết quả tài chính cho vay HMTD 

Kết quả tài chính cho vay HMTD cho thấy hoạt động cho 
vay HMTD mang lại hiệu quả tương đối cao và chiếm tỷ trọng lớn 
trong tổng lãi thu được của cả chi nhánh, cụ thể lãi gộp cho vay 
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HMTD đạt 92 tỷ đồng năm 2010, năm 2011 đạt 112 tỷ đồng tăng 20 
tỷ đồng so với năm 2010, đến năm 2012 lãi gộp là 146 tỷ đồng tăng 
34 tỷ đồng so với năm 2011. 

Bảng 2.13: Kết quả tài chính cho vay HMTD năm 2009 – 2012 
      Đơn vị: tỷ đồng, % 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Chỉ tiêu Số 

tiền 

TT 

(%) 

Số 

tiền 

TT 

(%) 

Số 

tiền 

TT 

(%) 

1-Thu nhập từ lãi cho vay HMTD 225 100 291 100 412 100 

2-Chi phí mua vốn cho vay HMTD 133 59 179 62 266 65 

3-Lãi gộp cho vay HMTD 92 41 112 38 146 35 

4-Dư nợ cho vay HMTDBQ 1863 - 2152 - 2928 - 

5-Lãi suất cho vay HMTDBQ 12,08 - 13,52 - 14,07 - 

6-Lãi suất mua vốn BQ 7,14 - 8,32 - 9,08 - 

7- Lãi suất gộp CVHMTDBQ 4,94 - 5,20 - 4.99 - 

Nguồn: Báo cáo kết quả tổng kết 5 năm của Chi nhánh Phú Tài giai 
đoạn năm 2008 – 2012 

Kết quả kinh doanh của chi nhánh, sau khi trích DPRR lại 
không tương xứng với mức tăng trưởng dư nợ, cụ thể năm 2010 lợi 
nhuận sau khi trích lập DPRR đạt 126 tỷ đồng, năm 2011 lợi nhuận 
sau khi trích DPRR đạt 107 tỷ đồng, giảm 19 tỷ đồng, và đến năm 
2012 lợi nhuận giảm nghiêm trọng chỉ còn 47 tỷ đồng sau khi trích 
lập DPRR, giảm 60 tỷ đồng so với năm 2011. 
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO 
HMTD 

2.3.1. Những thành công đạt được  
- Quy trình cho vay đã thay đổi nhiều qua các lần với mục 

đích hoàn thiện, không ngừng nâng cao chất lượng quản lý và phục 
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vụ khách hàng một cách tốt nhất.  
- Dư nợ cho vay theo HMTD tăng đều qua các năm và chiếm 

tỷ trọng cao trong cho vay ngắn hạn, lợi nhuận mang lại chiếm tỷ 
trọng cao trong tổng lợi nhuận của cả Chi nhánh.  

- Ngân hàng đã và đang hỗ trợ khách hàng về lãi suất vay, 
cho vay đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời đối với các doanh nghiệp gặp 
khó khăn có khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh.  

- Đã xây dựng được mạng lưới rộng khắp trải dài từ thành 
phố Quy nhơn ra đến hết địa phận của Bình Định. 

- Chi nhánh cũng đã đào tạo được đội ngũ cán bộ trẻ đầy 
năng động, có chuyên môn và nhiệt huyết trong công việc.  

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân  
a)  Hạn chế 
- Chưa mở rộng cho vay khách hàng là cá nhân hộ kinh 

doanh. Cơ cấu cho vay ngành nghề của chi nhánh chưa phù hợp, 
chưa phân tán được rủi ro khi tình hình kinh tế có biến động.  

- Các quyết định cho vay chưa thực sự bảo đảm tính khách 
quan, dựa vào cảm tính là nhiều.  

- Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV phụ thuộc 
nhiều vào báo cáo tài chính của khách hàng cung cấp  

- Áp dụng tài sản để đảm bảo nợ vay không có tính thanh 
khoản cao là hàng tồn kho, lô hàng, quyền đòi nợ… gây rủi ro khi 
ngân hàng. 

- Nợ xấu hiện nay của Chi nhánh tương đối lớn so với các 
Chi nhánh khác trong hệ thống  

- Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin chưa tương xứng với 
quy mô phát triển ngày càng cao trong hoạt động cho vay HMTD. 

b) Nguyên nhân 
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- Việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của những 
khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh gia đình còn nhiều khó khăn. 

- Đặc điểm về phát triển kinh tế ngành của địa phương chưa 
đồng đều chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ ngành chế 
biến gỗ xuất khẩu.  

- Cán bộ làm tín dụng đa số trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều. 
- Áp dụng chính sách khách hàng không phù hợp đối tượng 

và không thay đổi kịp thời khi doanh nghiệp gặp khó khăn.  
- Số liệu báo cáo tài chính của khách hàng không phản ánh 

đúng và kịp thời thực tế về tình hình tài chính. 
- Chi nhánh cũng chưa đầu tư đúng mức để đáp ứng tốt nhu 

cầu làm việc của cán bộ 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3  
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO 

HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG 
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ TÀI 

 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 
THEO HMTD TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CHI NHÁNH 
NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT PHÚ TÀI  

3.1.1. Định hướng hoạt động cho vay của Chi nhánh 
- Đối với cá nhân: thúc đẩy các sản phẩm tín dụng hiện có 

như sử dụng các sản phẩm thẻ, tài trợ mua nhà…  
- Đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh: thúc đẩy việc cho vay 

nhằm tài trợ cho các nhóm kinh doanh ổn định, lâu dài trên thị 
trường, phát triển kinh tế hộ đa dạng ngành nghề. 

- Đối với các doanh nghiệp: thúc đẩy việc cấp tín dụng, tài 
trợ các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu. Thực hiện việc cơ 
cấu lại nợ để hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tình 
hình tài chính, và có dấu hiệu hồi phục. 

3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay theo HMTD của Chi 
nhánh 

- Tiếp tục tăng cường quản lý đối với các khoản vay theo 
HMTD, bảo đảm dư nợ và nợ xấu, nợ quá hạn trong tầm kiểm soát 
và phù hợp với các chỉ tiêu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam đề ra. 

- Hoàn thiện công tác thẩm định, thực hiện tốt hoạt động 
quản trị rủi ro, phân tích phương án nhằm giảm thiểu rủi ro.  

- Thường xuyên tổ chức các lớp học đào tạo căn bản cho cán 
bộ mới, đồng thời tổ chức kiểm tra kiến thức hàng tháng, hàng quý 
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đối với cán bộ đang làm công tác Quan hệ khách hàng 
- Chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng bằng cách 

cơ cấu lại nền khách hàng hiện có, cơ cấu lại đối với khách hàng có 
ngành nghề hiện đang phát triển để tham gia tài trợ vốn. 
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 
THEO HMTD TẠI CHI NHÁNH 

3.2.1. Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ 
- Thành lập tổ kiểm tra giám sát việc xếp hạng tín dụng của 

cán bộ tín dụng hàng quý, đặc biệt về điểm phi tài chính, về số lần 
gia hạn nợ, nợ quá hạn… 

- Kiểm tra báo cáo tài chính phải đảm bảo khớp đúng với các 
kỳ, các năm.  

- Xếp hạng tín dụng bằng báo cáo nhanh thay vì báo cáo tài 
chính hàng năm đối với khách hàng có dấu hiệu gia hạn nợ nhiều lần 
trong kỳ. 

3.2.2. Áp dụng chính sách khách hàng phù hợp nâng cao 
hiệu quả trong hoạt động cho vay HMTD 

- Phân nhóm khách hàng theo lợi ích mang lại, xây dựng 
chính sách cụ thể phù hợp về lãi suất, phí các loại  

- Giao phòng kế hoạch tổng hợp giám sát, theo dõi việc áp 
dụng chính sách đảm bảo tính khách quan 

- Quản lý khách hàng phải được thực hiện thường xuyên, 
bám sát vào đặc điểm của từng nhóm khách hàng để có những biện 
pháp điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình cụ thể. 

3.2.3. Xác định và lựa chọn ngành nghề để cho vay HMTD. 
- Cho vay hạn mức tín dụng dựa trên giá trị bộ chứng từ xuất 

khẩu mà không cần thế chấp thêm tài sản đảm bảo. 
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- Khách hàng có quan hệ tiền gửi, chi nhánh thường xuyên 
có chính sách khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất. 

3.2.4. Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản thế chấp 
- Hoàn thiện quy trình thẩm định tài sản thế chấp cụ thể theo 

từng loại tài sản. 
- Hạn chế nhận tài sản thế chấp có tính thanh khoản không 

cao như hàng tồn kho, quyền đòi nợ, quyền khai thác… 
- Hoàn thiện và đưa ra quy định thành phần định giá tài sản 

đảm bảo nợ vay, đảm bảo tính khách quan. 
- Thường xuyên phối hợp giữa các phòng để kiểm tra đánh 

giá lại tài sản đảm bảo. 
3.2.5. Xây dựng bộ phận pháp chế thuộc phòng Quản lý rủi 

ro. 
 Một chi nhánh có nhiều cán bộ trẻ, kinh nghiệm còn hạn chế, 
để đảm bảo hoạt động an toàn cho chi nhánh, hạn chế rủi ro trong 
vấn đề pháp lý. Chúng ta nên đào tạo một số cán bộ có kinh nghiệm 
tham gia các khóa bồi dưỡng ngành luật, hoặc tuyển cán bộ được đào 
tào chuyên ngành luật để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết thuộc 
phòng quản lý rủi ro. 

3.2.6. Hiện đại hóa công nghệ 
 Hiện đại hóa công nghệ tránh cho ngân hàng rơi vào tình trạng 
tụt hậu, kém khả năng cạnh trạnh trong môi trường kinh doanh ngày 
càng khó khăn và khốc liệt như hiện nay. Việc đổi mới và hiện đại 
hóa công nghệ ngân hàng sẽ giúp ngân hàng cập nhật thông tin, xử lý 
công việc hàng ngày nhanh chóng, chính xác, thỏa mãn tốt nhu cầu 
của khách hàng 
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3.2.7. Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát trong cho 
vay HMTD. 
 Thời gian qua nợ xấu vẫn tăng cao, đặc biệt cho vay theo 
HMTD chiếm tỷ trọng cao. Chi nhánh cần có những biện pháp cụ thể 
để nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát quá trình cho vay 
HMTD. 

3.2.8. Kiểm tra các báo cáo định kỳ hàng tháng và báo cáo 
tài chính năm của khách hàng gửi Chi nhánh 
 Đây là yếu tố chủ quan, do đó chi nhánh cần kiểm tra và yêu 
cầu doanh nghiệp lập báo cáo tài chính phải đúng về mặt hình thức, 
đầy đủ về nội dung bao gồm cả phần lưu chuyển tiền tệ và phần 
thuyết minh báo cáo tài chính. 

3.2.9. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên 
trong Chi nhánh 

- Tuyển chọn nhân sự mới hàng năm cần phải được chú trọng 
để chọn những người giỏi, có năng lực thật sự. 

- Thường xuyên tổ chức các lớp học nghiệp vụ thiết thực để 
ứng dụng trong công việc hàng ngày 

- Phân công nhóm cán bộ phụ trách theo từng mảng, từng 
ngành nghề để tạo điều kiện cho cán bộ được đi sâu nghiên cứu tìm 
hiểu về thị trường, sản phẩm. 

- Theo dõi tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ trong chi 
nhánh để có thể sắp xếp bố trí công việc phát huy đúng sở trường. 

3.2.10.  Một số giải pháp khác 
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy có 

liên quan đến lĩnh vực cho vay theo hạn mức tín dụng 
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- Cần phải có các chế tài buộc các tổ chức tín dụng cung cấp 
các thông tin chính xác, có độ tin cậy cao. 

- Hoàn thiện các điều kiện để CIC hoạt động có hiệu quả 
- Khắc phục việc thanh tra, kiểm tra đảm bảo hiệu quả, giám 

sát tốt hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. 
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt 

Nam. 
- Xây dựng mới hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phù hợp 

với nền kinh tế mới. 
- Đưa ra quy định cụ thể về đối tượng khách hàng bắt buộc 

báo cáo tài chính phải kiểm toán độc lập 
- Xây dựng riêng quy trình cho vay theo hình thức hạn mức 

tín dụng. 
- Xây dựng chương trình ứng dụng tìm kiếm thông tin dữ liệu 

của khách hàng, nhóm khách hàng 
- Chú trọng trong công tác đào tạo cán bộ về nghiệp vụ tín 

dụng cho vay, đặc biệt là hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng 
3.3.3. Kiến nghị với các cơ quan ban ngành có liên quan. 
- Hàng năm Ủy ban Nhân dân thành phố, huyện, xã có đánh 

giá cụ thể về sự biến động giá đất thị trường. 
- Cơ quan thuế cần kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp lập báo 

cáo tài chính phải đúng về mặt hình thức, đầy đủ về nội dung 
- Ban quản lý khu công nghiệp và sở tài nguyên môi trường 

cần phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thể hoàn 
thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu 
công trình trên đất của nhà xưởng, nhà kho. 

- Các cơ quan công chứng nhà nước cần tạo điều kiện thuận 
lợi cho khách hàng đi vay thực hiện công chứng giấy tờ liên quan 



23 

- Có dự phối hợp giữa các cơ quan hải quan, thuế, công an, 
ban quản lý khu kinh tế. 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế 
xã hội như mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông, quy 
hoạch xây dựng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 
Trong nền kinh tế hiện nay, doanh nghiệp được ví như là tế 

bào của nền kinh tế, ngân hàng là trung gian tài chính cung cấp tín 
dụng cho các doanh nghiệp có điều kiện phát triển. Nhiều doanh 
nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình có nhu cầu về 
vốn thường xuyên do vậy ngân hàng đã thực hiện cho vay theo hạn 
mức tín dụng. Với phương thức cho vay theo HMTD, doanh nghiệp 
chỉ cần làm thủ tục vay vốn một là có thể rút vốn làm nhiều lần tùy 
thuộc vào tình hình thực tế của mỗi doanh nghiệp. Như vậy doanh 
nghiệp sẽ không phải tốn thời gian như chi phí để vay vốn nhiều lần, 
đồng thời cũng tiết kiệm chi phí cho kiểm tra của ngân hàng. 

Với vị trí nằm tại trung tâm của Khu Công nghiệp Phú Tài, 
với gần 200 doanh nghiệp đang hoạt động, ngành nghề chủ yếu là 
sản xuất chế biến đồ gỗ. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay các doanh 
nghiệp gỗ đang gặp khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế 
giới và nợ công Hy Lạp. Do đó chi nhánh cùng với các ngân hàng 
thương mại khác trên địa bàn sẽ là cầu nối giúp cho các doanh 
nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, và đẩy mạnh nguồn thu xuất 
khẩu cho địa phương. Cùng với các hình thức cho vay khác thì cho 
vay HMTD với những ưu điểm sẵn có sẽ là một công cụ quan trọng 
giúp Chi nhánh gia tăng thị phần tín dụng đồng thời tăng lợi nhuận.    

Nội dung của đề tài tập trung đưa ra thực trạng, ưu điểm, 
nhược điểm và những khó khăn trong việc thực hiện cho vay theo 
hạn mức tín dụng. Từ đó đưa ra giải pháp góp phần nhằm hoàn thiện 
hoạt động cho vay hạn mức tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài. Đồng thời có một số đề 
xuất đối với Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và 
Ngân hàng Nhà nước. 




