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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sau nhiều năm có mặt tại địa bàn, Navibank Đà Nẵng đã 

không ngừng đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ nhằm thu hút 

thị phần và khẳng định thương hiệu. Trong đó có dịch vụ cho vay và 

phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng góp một phần không nhỏ 

vào thành công của chi nhánh trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, 

để phát triển tốt hơn phương thức cho vay này trong thời gian đến đòi 

hỏi NH cần có những nổ lực nhằm hoàn thiện hơn hoạt động cho vay 

này, để có thể vừa mở rộng về mặt qui mô cho vay, vừa kiểm soát tốt 

chất lượng tín dụng, tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận cho NH. 

Xuất phát từ thực tế và mong muốn hoàn thiện hoạt động cho 

vay này tại NH mà tôi đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện hoạt động cho vay 

theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt, 

chi nhánh Đà Nẵng” để làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn tốt 

nghiệp Thạc sĩ. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về cho vay HMTD 

của NHTM 

- Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay HMTD tại NH TMCP 

Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay HMTD 

tại NH TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Lý luận về hoạt động cho vay theo 

HMTD và thực tiễn về hoạt động cho vay theo HMTD tại NH TMCP 

Nam Việt –Chi nhánh Đà Nẵng 
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- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay theo HMTD tại NH 

TMCP Nam Việt –Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2011 đến 

2013 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh và 

phân tích tổng hợp cùng với các phương pháp nghiên cứu kinh tế 

khác để tìm hiểu về thực trạng hoạt động cho vay theo HMTD tại NH 

TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng. Từ đó đưa ra kiến nghị một 

số giải pháp để hoàn thiện nghiệp vụ cho vay này. 

5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận Luận văn gồm có 3 chương 

chính: 

Chương 1: Lý luận cơ bản về hoạt động 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 Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn 

mức tín dụng tại NH TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu: 

Để thực hiện đề tài “ Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức 

tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà 

Nẵng” học viên đã tham khảo và tìm hiểu một số tài liệu sau: 

Phan Thị Anh Thu (2013), “Giải pháp mở rộng cho vay theo 

HMTD tại NH TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Gia Lai”, Luận 

văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. 

Nguyễn Tô Vỹ (2014), “Hoàn thiện hoạt động cho vay theo 

hạn mức tín dụng tại chi nhánh NH TMCP Đầu tư và phát triển Phú 

Tài”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng 
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Trần Công Tuấn (2012), “Phát triển hoạt động cho vay theo 

hạn mức tín dụng tại chi nhánh NH nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Quận Sơn Trà-TP Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh, Đại học Đà Nẵng. 

Võ Duy Bình (2012), “Giải pháp mở rộng tín dụng DN nhỏ và 

vừa tại chi nhánh NH nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

DAKLAK”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. 

 

CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN 

MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

 

1.1. CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG CỦA NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1.1. Khái niệm, hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 

a. Khái niệm ngân hàng thương mại 

b. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại  

1.1.2. Cho vay của ngân hàng thƣơng mại 

a. Khái niệm cho vay  

b. Các phương thức cho vay của ngân hàng thương mại: 

1.1.3 Cho vay theo hạn mức tín dụng của ngân hàng 

thƣơng mại 

a. Khái niệm cho vay theo hạn mức tín dụng 

Cho vay theo HMTD là phương thức cho vay để đáp ứng toàn 

bộ hoặc một phần nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt của KH theo 

HMTD  đã cam kết. Theo đó, NH và KH xác định và thoả thuận một 

HMTD duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong đó, 

HMTD là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời 
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gian nhất định mà NH và KH đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng 

b. Đặc điểm cho vay theo hạn mức tín dụng 

- Là hình thức cho vay ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động 

- KH phải có tín nhiệm cao đối với NH, nhu cầu vay vốn 

thường xuyên  

- Xác định HMTD trên cơ sở phân tích toàn diện các mặt hoạt 

động của KH và KH chủ động sử dụng tiền vay trong hạn mức 

- Kỳ hạn nợ có thể được xác định chung cho tất cả các khoản 

nợ hoặc xác định riêng cho từng lần giải ngân 

- Ngoài chi phí lãi thường có các chi phí phi lãi 

- KH chỉ cần ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức 1 lần thì KH 

có thể được giải ngân, trả nợ không giới hạn số lần 

c. Phân loại cho vay theo hạn mức tín dụng 

- Theo đối tượng KH 

- Theo hình thức đảm bảo 

- Theo ngành nghề kinh doanh  

- Theo thành phần kinh tế 

1.2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG 

CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.2.1. Nội dung của hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng 

a. Mục tiêu 

Mục tiêu là để việc phát triển hoạt động cho vay HMTD vừa 

an toàn, vừa hiệu quả. 

b. Những phương hướng cơ bản của hoạt động cho vay theo 

hạn mức tín dụng 

Là việc hoạch định chính sách cho vay theo HMTD, tổ chức 

bộ máy quản lý, các giải pháp marketing, các biện pháp để kiểm soát 

rủi ro trong hoạt động cho vay theo HMTD. 
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1.2.2. Các tiêu chí phản ánh kết quả của cho vay hạn mức 

tín dụng 

a. Qui mô cho vay theo hạn mức tín dụng 

- Số lượng KH trong cho vay theo HMTD 

- Dư nợ cho vay theo HMTD.  

b. Cơ cấu dư nợ cho vay hạn mức tín dụng 

Cơ cấu dư nợ cho vay HMTD được đánh giá qua tỷ lệ dư nợ 

cho vay HMTD bình quân phân theo từng ngành nghề, từng thành 

phần kinh tế  

c. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hạn mức tín dụng 

Để đánh giá rủi ro tín dụng các NHTM thường sử dụng một số 

chỉ tiêu như: tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro trong cho vay 

HMTD 

d. Chất lượng dịch vụ trong cho vay hạn mức tín dụng 

Chất lượng dịch vụ trong cho vay HMTD phản ánh mức độ hài 

lòng của KH đối với dịch vụ cho vay theo hạn mức tín dụng của NH.  

e. Kết quả tài chính cho vay hạn mức tín dụng 

NH có thể sử dụng tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay HMTD 

để đánh giá kết quả tài chính của hoạt động cho vay theo HMTD. 

1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay theo 

hạn mức tín dụng 

a. Các nhân tố bên trong 

- Qui mô của NH 

- Chính sách tín dụng của NH trong từng thời kỳ 

- Qui mô, chất lượng nguồn nhân lực 

- Cơ sở vật chất, mạng lưới, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

b. Các nhân tố bên ngoài 

- Môi trường kinh tế 
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- Môi trường pháp lý 

- Các nhân tố thuộc về KH:  

- Mức độ cạnh tranh 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO HẠN MỨC 

TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT  

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT – CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển của ngân hàng TMCP 

Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, quản lý 

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP 

Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Tình hình huy động vốn 

Tổng vốn huy động của Navibank Đà Nẵng có xu hướng giảm 

nhẹ qua các năm. Trong cơ cấu huy động vốn thì chủ yếu tập trung 

vào đối tượng dân cư và kỳ hạn gửi chủ yếu dưới 1 năm 

b. Tình hình cho vay 

Tình hình cho vay tại chi nhánh suy giảm qua các năm. Năm 

2012 giảm 5,48% so với 2011 và năm 2013 giảm 25% so với 2012.  

Trong cơ cấu tín dụng, dư nợ của tổ chức kinh tế chiếm đa số, 

bình quân 80% tổng dư nợ. Chi nhánh cho vay chủ yếu là VNĐ. Tỷ 

lệ cho vay giữa ngắn hạn và trung dài hạn là 50-50 qua các năm. 

Nợ xấu của chi nhánh ở mức thấp, năm 2011 là 0,34%, năm 

2012 chiếm 0,64% và năm 2013 chiếm 0,56% tổng dư nợ.  
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c. Kết quả hoạt tài chính 

Năm 2011, lợi nhuận chi nhánh đạt được là 11,9 tỷ đồng, năm 

2012 đạt được 12,8 tỷ, tăng 7,8% so với năm 2011. Lợi nhuận chi 

nhánh năm 2013 giảm sút nghiêm trọng, đạt 4,5 tỷ đồng giảm 64,5% 

so với năm 2012. Lợi nhuận năm 2013 giảm sâu do dư nợ giảm mạnh 

dẫn đến thu lãi từ hoạt động tín dụng giảm, thêm vào đó lãi suất điều 

hòa vốn mà hội sở trả cho chi nhánh cũng giảm thấp. 

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HẠN MỨC TÍN 

DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT–CHI NHÁNH 

ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Tình hình thị trƣờng, khách hàng vay hiện tại  

a. Tình hình thị trường 

b. Đối thủ cạnh tranh  

c. Khách hàng vay hạn mức tín dụng hiện tại 

2.2.2. Hoạt động cho vay hạn mức tín dụng tại ngân hàng 

TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Hoạch định chính sách cho vay hạn mức tín dụng tại 

Navibank Đà Nẵng 

* Đối tượng KH:  là các cá nhân sản xuất kinh doanh và DN 

* Điều kiện vay 

* Các ngành nghề Navibank Đà Nẵng hạn chế cho vay, không 

cho vay 

* Mức vay: 

- Đối với cá nhân, hộ gia đình: tối đa không quá 3 tỷ đồng.  

- Đối với DN: mức vay tùy thuộc vào nhu cầu của KH  

* Phương pháp xác định HMTD của chi nhánh:  

Hạn mức vốn lưu động Navibank tài trợ = (Nhu cầu vốn lưu 

động – Vốn lưu động ròng – Vốn do các TCTD khác tài trợ (nếu có)) 
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* Lãi suất và chi phí ngoài lãi: 

- Căn cứ vào xếp hạng tín dụng nội bộ đối với từng đối tượng KH 

và loại đảm bảo tiền vay để định lãi suất vay đối với từng KH cụ thể.  

- Cơ chế thay đổi lãi suất: Lãi suất sẽ thay đổi theo định kỳ 3 

tháng 1 lần.  

- Chi phí ngoài lãi: hoàn toàn miễn các khoản chi phí ngoài lãi  

* Thời hạn tín dụng và kỳ hạn nợ:  

- Thời hạn cấp hạn mức tối đa là 12 tháng đối với DN và 36 

tháng đối với cá nhân.Thời hạn mối khế ước tối đa là 12 tháng đối 

với DN và 9 tháng đối với cá nhân 

- Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ 

- Thời gian ân hạn: không ân hạn gốc và lãi. 

* Đồng tiền cho vay và thu nợ: VNĐ và USD 

* Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất, nhà ở, nhà xưởng, máy 

móc thiết bị, hàng tồn kho, chứng khoán…..Tuy nhiên, chi nhánh chủ  

yếu nhận tài sản đảm bảo là bất động sản, máy móc thiết bị.  

* Qui trình cho vay theo HMTD: gồm 11 bước như sau: 

- Bước 1: Tiếp thị KH vay vốn 

- Bước 2: Tiếp nhận nhu cầu vay vốn và hướng dẫn KH thủ tục 

vay vốn 

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ tín dụng:  

- Bước 4: Phê duyệt tín dụng:  

- Bước 5: Hoàn thiện các hồ sơ trước khi giải ngân 

- Bước 6: Lập và chuyển hồ sơ giải ngân 

- Bước 7: Theo dõi, kiểm tra sau khi cho vay 

- Bước 8: Thu nợ gốc, lãi và phí của khoản vay 

- Bước 9: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ 

- Bước 10: Xử lý các khoản nợ có vấn đề 
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- Bước 11: Thanh lý Hợp đồng tín dụng 

b. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động cho vay hạn 

mức tín dụng tại Navibank Đà Nẵng 

Về cơ bản thì cơ cấu tổ chức hoạt động cho vay HMTD của chi 

nhánh được tổ chức thành 4 khối cơ bản: QHKH, Phân tích tín dụng, 

Quyết định tín dụng và Dịch vụ KH.  

c. Hoạt động marketing trong cho vay hạn mức tín dụng tại 

Navibank Đà Nẵng 

- Công tác nghiên cứu thị trường: công tác này chưa được quan 

tâm đúng mức tại chi nhánh.  

- Thị trường mục tiêu: các hộ kinh doanh cá thể, các DN nhỏ 

và vừa hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thi công công trình.  

- Marketing hỗn hợp trong cho vay theo HMTD tại chi nhánh 

+ Lãi suất cho vay: lãi suất cho vay của Navibank còn khá cao. 

+ Kênh Phân phối: Navibank Đà Nẵng hiện đang sử dụng kênh 

phân phối truyền thống là tiếp cận giao dịch trực tiếp.  

+ Xúc tiến, cổ động, truyền thông, chăm sóc KH: chủ yếu là 

treo băng rôn, áp phích và đặt tờ giới thiệu sản phẩm tại các địa điểm 

giao dịch của chi nhánh và các đối tác liên kết với chi nhánh.  

Chi nhánh cũng tham gia vào các chương trình hội chợ, triển 

lãm, các hội thảo DN tổ chức trên địa bàn. Công tác chăm sóc KH 

vay chưa được thực hiện thường xuyên.  

+ Qui trình cho vay (Promotion): Chi nhánh áp dụng qui trình 

cho vay do Hội sở ban hành cho toàn hệ thống. 

+ Con người cho hoạt động marketing(People): các CV QHKH 

và các cấp quản lý vừa thực hiện công việc chuyên môn vừa là người 

triển khai công tác marketing 

+ Cơ sở vật chất(Physical Ev9dence) : Navibank Đà Nẵng có 7 

điểm giao dịch bao gồm 6 PGD và 1 chi, văn phòng làm việc rộng 
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rãi, thoáng mát, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại…. 

d. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hạn mức tín dụng 

tại Navibank Đà Nẵng 

- Việc kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay được các CV 

QHKH thực hiện. Tuy nhiên, việc kiểm tra sau khi cho vay của CV 

QHKH chưa tốt, chất lượng các báo cáo kiểm tra chưa cao.  

- Ngoài ra, việc kiểm tra giám sát hoạt động cho vay theo 

HMTD còn được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất bởi Phòng kiểm 

soát nội bộ trực thuộc Tổng giám đốc và Ban kiểm soát thuộc Hội 

đồng quản trị.  

2.2.3. Kết quả hoạt động cho vay hạn mức tín dụng tại 

ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Qui mô cho vay theo hạn mức tín dụng 

Bảng 2.4: Số lượng khách hàng vay theo hạn mức tín dụng tại 

Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 

Đơn vị tính: khách 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
Tốc độ tăng 

trƣởng (%) 

Số  

KH 

TT 

(%) 

Số  

KH 

TT 

(%) 

Số  

KH 

TT 

(%) 

Năm 

12/11 

Năm  

13/12 

Tổng số KH vay 

CN 399 100 329 100 213 100 -17,5 -35,3 

  Trong đó CN 

vay theo HMTD 132 33 139 42 104 49 5,3 -25,2 

Tổng số KH vay 

là DN 113 100 112 100 88 100 -21,4  

  Trong đó DN 

vay theo HMTD 78 69 81 72 67 76 3,8 -17,3 

(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ  2011-2013) 
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Tỷ trọng KH cá nhân cũng như DN vay theo HMTD chiếm tỷ lệ 

khá cao trong tổng số KH vay vốn tại chi nhánh và tỷ lệ này có xu 

hướng tăng qua các năm. Về số lượng KH thì năm 2012 tăng nhẹ so 

với năm 2011 cả về KH cá nhân cũng như DN. Nhưng năm 2013 thì 

số lượng KH vay có xu hướng giảm nhiều. 

Bảng 2.5: Dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng tại Navibank Đà 

Nẵng giai đoạn 2011-2013 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Tốc độ tăng 

trƣởng 

Năm 

12/11 

Năm 

13/12 

Số  

tiền 

TT 

(%) 

Số 

tiền 

TT 

(%) 

Số 

tiền 

TT 

(%) 

Số  

tiền 
% 

Số 

tiền 
% 

Tổng dƣ nợ 413 100 390 100 292 100 -23 -6 -98 -25 

  Cho vay ngắn 

hạn 200 48 190 49 149 51 -10 -5 -41 -22 

    Trong đó vay 

theo hạn mức 173 42 174 45 130 44 2 1 -45 -26 

(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ  

2011-2013) 

Qua bảng 2.5 cho thấy sự giảm sút dư nợ cho vay theo HMTD. 

Dư nợ cho vay HMTD giữ ổn định qua 2 năm 2011 và 2012, tuy 

nhiên năm 2013 có sự suy giảm mạnh. So với 2012 thì dư nợ HMTD 

giảm 45 tỷ đồng với mức giảm 25,7% 

Sở dĩ có sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng KH cũng như dư 

nợ vay theo HMTD năm 2013 là do lãi suất cho vay của Navibank 
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còn duy trì khá cao cũng như sự khó khăn chung của nền kinh tế làm 

các cá nhân và DN thu hẹp sản xuất kinh doanh. 

b. Cơ cấu dư nợ trong cho vay theo hạn mức tín dụng 

Bảng 2.6: Dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng phân theo thành 

phần kinh tế tại Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Tốc độ tăng trƣởng 

Năm 

12/11 

Năm 

13/12 

Số  

tiền 

TT 

(%) 

Số  

tiền 

TT 

(%) 

Số  

tiền 

TT 

(%) 

Số 

tiền 
% 

Số  

tiền 
% 

Tổng dƣ nợ vay 

HMTD 173 100 174 100 130 100 2 1 -45 -26 

Trong đó                     

 - Công ty cổ phần 92 53 95 55 83 64 3 4 -12 -13 

 - Công ty TNHH 51 30 49 28 29 23 -2 -3 -20 -41 

 - DN tư nhân 15 9 15 8 8 6 0 -3 -7 -46 

 - Cá nhân sản 

xuất kinh doanh 15 8 15 9 10 8 1 5 -6 -36 

(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ  2011-2013) 

Dư nợ cho vay HMTD phân bổ tập trung vào nhóm công ty cổ 

phần và công ty TNHH. Đối với DN tư nhân, cá nhân sản xuất kinh 

doanh thì còn hạn chế, chưa mở rộng. Nguyên nhân  chủ yếu là đối 

tượng này việc quản lý dòng tiền cũng như thẩm định là rất khó. Do 

đó chi nhánh đã không chú trọng vào đối tượng này trong cho vay 

theo HMTD trong khi tiềm năng của thị trường đối với đối tượng này 

là khá lớn. 
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Bảng 2.7: Dư nợ cho vay theo hạn mức tín dụng  phân theo ngành 

kinh tế tại Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 

 Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Tốc độ tăng 

trƣởng 

Năm 

12/11 

Năm 

13/12 

Số  

tiền 

TT 

(%) 

Số  

tiền 

TT 

(%) 

Số  

tiền 

TT 

(%) 

Số 

tiền 
% 

Số  

tiền 
% 

Tổng dƣ nợ vay theo 

HMTD 173 100 174 100 130 100 2 1,1 -45 -26 

Trong đó                     

   - Nông nghiệp-Lâm 

nghiệp-Thủy sản 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

   - Xây dựng 82 48 88 50 70 54 5 6,3 -17 -20 

   - Công nghiệp chế biến, 

chế tạo 41 23 42 24 28 22 1 3,4 -14 -33 

   - Bán buôn, bán lẻ, sửa 

chữa ôtô, môtô, xe máy 

và xe có động cơ khác 50 29 45 26 31 24 -5 -9,6 -13 -30 

Các ngành khác 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ 2011-2013) 

Nhìn chung cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế mà chi nhánh đang 

cho vay HMTD là chưa được hợp lý do còn tập trung quá nhiều vào 

ngành xây dựng, và công nghiệp chế biến, chế tạo.  

c. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hạn mức tín dụng 
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Bảng 2.8 Nợ xấu cho vay theo hạn mức tín dụng tại Navibank Đà 

Nẵng giai đoạn 2011-2013 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Tốc độ tăng trƣởng 

Năm 

12/11 

Năm 

13/12 

Số  

tiền 

TT 

(%) 

Số 

tiền 

TT 

(%) 

Số  

tiền 

TT 

(%) 

Số  

tiền 
% 

Số  

tiền 
% 

Dƣ nợ xấu 1,4 100 2,5 100 1,6 100 1,1 78 -0,9 -35 

 Trong đó vay 

HMTD 0,2 17 0,2 7,6 0,1 4,6 0,0 -20 -0,1 -60 

Tỷ lệ NX/Tổng 

DN 0,34% 0,64% 0,56% 0,30% -0,08% 

Tỷ lệ NX vay 

HMTD/DN vay 

HMTD 0,14% 0,11% 0,06% -0,03% -0,05% 

(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ  2011-2013) 

Việc kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay theo HMTD rất được 

chi nhánh quan tâm. Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay HMTD rất thấp. 

Toàn bộ nợ xấu đều được đảm bảo bằng bất động sản. 
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Bảng 2.10 Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro trong  cho vay HMTD tại 

Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm  

2011 

Năm  

2012 

Năm  

2013 

Tốc độ tăng trƣởng 

Năm 

12/11 
Năm 13/12 

Số  

tiền 
% 

Số  

tiền 
% 

Dư nợ cho vay 

HMTD 173 174 130 1,84 1,1 -44,74 -25,7 

Dự phòng xử lý rủi 

ro TD cho vay 

HMTD 1,29 1,31 0,97 0,01 1,1 -0,34 -25,7 

Trong đó:                

    - Dự phòng cụ thể 0 0 0 0 0 0 0 

    - Dự phòng chung 1,29 1,31 0,97 0,01 1,1 -0,34 -25,7 

Tỷ lệ dự phòng xử 

lý rủi ro trong cho 

vay HMTD 0,75 0,75 0,75 0 0 0 0 

(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ 2011-2013) 

Tỷ lệ trích lập dự phòng xử lý rủi ro tín dụng trong cho vay 

HMTD luôn duy trì ở mức thấp qua các năm và chỉ bằng tỷ lệ trích 

lập dự phòng chung 0,75% theo qui định.  

d. Chất lượng dịch vụ trong hoạt động cho vay hạn mức tín 

dụng 

Chất lượng dịch vụ được KH đánh giá rất cao, đảm bảo sự hài 

lòng khi KH giao dịch nhờ áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng 

dịch vụ. 
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e. Kết quả tài chính trong cho vay hạn mức tín dụng:  

Bảng 2.11 Thu nhập từ hoạt động cho vay theo HMTD tại 

Navibank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số  

tiền 

TT 

(%) 

Số  

tiền 

TT 

(%) 

Số  

tiền 

TT 

(%) 

Tổng thu từ lãi từ cho vay 89,5 100 67,7 100 44,9 100 

Trong đó thu lãi cho vay theo 

HMTD 36,6 40,7 29,7 43,9 19,6 43,3 

(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh từ  2011-2013) 

Nhìn chung, thu lãi trong hoạt động cho vay theo HMTD luôn 

chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu lãi cho vay toàn chi nhánh. 

Bình quân qua các năm đều trên 40% tổng thu lãi cho vay. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HẠN 

MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT–CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Thành công 

- Đối tượng áp dụng trong cho vay theo HMTD đa dạng bao 

gồm cả cá nhân và DN, hoạt động trong nhiều ngành nghề.  

- Phương pháp xác định hạn mức hợp lý và phù hợp  

- Cơ chế điều chỉnh lãi suất phù hợp, hạn chế rủi ro về lãi suất.  

- Qui trình cho vay khá chặt chẽ  

- Mạng lưới kênh phân phối khá thuận lợi  

- Cơ sở vật chất tốt, mạng lưới hạ tầng công nghệ đảm bảo.  

- Việc kiểm tra sau cho vay của Bộ phận kiểm soát nội bộ và 

Ban kiểm toán khá chặt chẽ và đầy đủ.  
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- Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HMTD tốt, 

chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro thấp.  

- Với đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn 

tương đối tốt, khả năng giao tiếp tốt,….  

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

a. Hạn chế 

- Chưa mở rộng cho vay KH là cá nhân hộ kinh doanh.  

- Quá chú trọng vào tài sản đảm bảo là bất động sản, hạn chế 

trong việc tiếp cận các KH có tài sản thế chấp khác.  

- Mức độ phân công, chuyên môn hóa trong cơ cấu tổ chức bộ 

máy quản lý cho vay HMTD chưa cao. 

- Công tác nghiên cứu thị trường chưa được chú trọng dẫn đến 

việc xác định được thị trường mục tiêu còn mang tính chủ quan. 

- Lãi suất cho vay còn khá cao so với các NH khác. 

- Công tác xúc tiến truyền thông mới chỉ dừng lại ở mức độ 

treo băng rôn. Việc chăm sóc khách KH tiền vay chưa được quan 

tâm. 

- Khối lượng công việc mà CV QHKH trong qui trình khá 

nhiều, việc thực hiện đầy đủ qui trình mất nhiều thời gian. 

- Chất lượng thẩm định còn chưa cao  

- CV QHKH vừa làm nghiệp vụ vừa làm công tác marketing 

nên hiệu quả marketing cho vay HMTD tại chi nhánh chưa cao. 

- Qui mô cho vay ngày càng giảm sút cả về dư nợ lẫn số KH 

- Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế chưa hợp lý 

- Chất lượng công tác kiểm soát nội bộ còn hạn chế. 

- Việc kiểm soát tín dụng của hội sở đã hạn chế sự tăng trưởng 

tín dụng của chi nhánh 

- Thương hiệu Navibank chưa lớn 
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b. Nguyên nhân 

* Các nguyên nhân bên trong: 

- Nhân viên còn non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa am 

hiểu thực tiễn, kiến thức xã hội, thị trường còn hạn chế.  

- Cấp phê duyệt cho vay của chi nhánh quá chú trọng vào việc 

nhận tài sản đảm bảo trong cho vay HMTD là bất động sản.  

- Qui mô chi nhánh chưa lớn, nhân sự không đủ để có thể lập 

các bộ phận chuyên trách  

- Thiếu kinh phí để tổ chức nghiên cứu thị trường một cách 

chuyên nghiệp, cũng như thực hiện các chiến dịch quảng cáo  

- Chưa thực hiện việc lập và quản lý danh mục KH dẫn đến 

việc cho vay tập trung vào một ngành, một nhóm ngành 

- Đội ngũ làm công tác kiểm soát nội bộ còn khá trẻ, chưa trải 

qua kinh doanh thực tế. 

* Các nguyên nhân bên ngoài: 

- Chất lượng các nguồn thông tin mà khách cung cấp chưa đảm 

bảo tính chính xác, phần lớn phụ thuộc vào chủ quan của KH  

- Các báo cáo tài chính của DN có tính trung thực và minh 

bạch không cao do chưa có qui định buộc phải kiểm toán độc lập 

- Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh còn bất cập và thiếu cơ 

sở do đa số KH là cá nhân và DN nhỏ nên khả năng quản lý chưa cao 

- KH vay gặp khó khăn trong kinh doanh. Bên cạnh đó, lãi suất 

của Navibank khá cao đã hạn chế việc mở rộng hoạt động cho vay 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HẠN 

MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Định hƣớng trong hoạt động cho vay của chi nhánh 

trong thời gian đến 

- Chú trọng KH các nhân với các sản phẩm thiên về tiêu dùng 

và sản xuất kinh doanh nhỏ  

- Phát triển KH là DN nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực 

thương mại và công nghiệp, xuất nhập khẩu.  

- Chỉ cho vay đối với các KH có tài sản đảm bảo đầy đủ và sẽ 

ưu tiên nhận tài sản là bất động sản.  

- Phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu thấp 

3.1.2. Định hƣớng hoạt động cho vay theo hạn mức tín 

dụng của chi nhánh thời gian đến 

- Tăng cường quản lý đối với các khoản vay HMTD, bảo đảm 

nợ xấu trong tầm kiểm soát  

- Hoàn thiện công tác thẩm định, thực hiện tốt hoạt động quản 

trị rủi ro, phân tích phương án nhằm giảm thiểu rủi ro cho vay 

- Tổ chức đào tạo tại chỗ nguồn nhân sự, đặc biệt là đội ngũ 

CV QHKH để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

THEO HẠN MỨC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM 

VIỆT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Nghiên cứu, xác định khách hàng tiềm năng và triển 

khai tiếp thị khách hàng trong hoạt động cho vay hạn mức tín dụng 

- Nghiên cứu thị trường, xây dựng chính sách KH phù hợp. 
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- Tăng cường hơn nữa công tác cổ động truyền thông. 

 + Quảng cáo chương trình cho vay HMTD trên các phương 

tiện thông tin đại chúng như: truyền hình, báo địa phương 

 + Chủ động tham gia vào các Hiệp hội, các chương trình hội 

chợ….được tổ chức trên địa bàn. 

 + Ngoài ra, chi nhánh nên quan tâm hơn đến công tác chăm 

sóc KH vay nói chung, vay theo HMTD nói riêng.  

3.2.2. Tổ chức đào tạo lực lƣợng bán hàng, thẩm định tín 

dụng 

- Đánh giá lại toàn bộ đội ngũ CV QHKH, sàn lọc để bố trí lại 

nhân sự phù hợp với khả năng, trình độ, tư cách đạo đức.  

- Đào tạo bài bản CV QHKH về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

đàm phán hiệu quả, kỹ năng thẩm định hồ sơ, kỹ năng viết tờ trình 

thẩm định, kỹ năng thẩm định tài sản đảm bảo … 

- Mời một số chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan đến 

hoạt động NH tiến hành đào tạo cho các CV QHKH, như: pháp luật 

đất đai, giao dịch đảm bảo, kỹ năng phân biệt giấy tờ thật giả…. 

- Tạo điều kiện để các cán bộ nhân viên được tự học thêm bằng 

cách tạo điều kiện về mặt thời gian, hỗ trợ thêm kinh phí… 

- Có cơ chế khen thưởng và chế tài xử lý cho CV QHKH 

3.2.3. Vận dụng chính sách khách hàng trong cho vay hạn mức 

tín dụng phù hợp với đặc thù khách hàng trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng 

- Vận dụng linh hoạt chính sách cho vay của hội sở để có thể 

phát triển hoạt động cho vay này phù hợp với khách hàng trên địa 

bàn. 

- Xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá để phân nhóm KH. Từ đó 

xây dựng các chính sách cụ thể phù hợp với từng nhóm KH 

- Bên cạnh đó, cần có xây dựng một cơ chế dành cho các đối 
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tượng KH mới đủ sức cạnh tranh với các NH khác.  

- Chủ động nắm bắt các ngành nghề ưu tiên phát triển của 

thành phố để từ đó tiếp cận các KH tốt, có tiềm năng để cho vay.  

3.2.4. Rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính 

trong hoạt động cho vay hạn mức tín dụng tại chi nhánh 

- Bỏ qua công đoạn lập và gửi thư xác nhận, bỏ công tác lập 

báo cáo tiếp thị trong bước 1 của qui trình cho vay.  

- Thực hiện song song bước 2 và 3 không nhất thiết phải đợi có 

đầy đủ hồ sơ mới tiến hành thẩm định.   

- Đẩy nhanh tốc độ phê duyệt hồ sơ tại Hội sở đối với các hồ 

sơ phải trình vào hội sở. 

- Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với các cơ quan luật pháp 

để hỗ trợ cho việc xử lý nợ được nhanh chóng và thuận lợi. 

3.2.5. Cải tiến công tác thẩm định tài sản đảm bảo nhằm 

nâng cao chất lƣợng định giá và giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng 

- Thành lập một bộ phận thẩm định tài sản đảm bảo độc lập 

- Định kỳ nên tổ chức đánh giá lại tài sản đảm bảo.  

- Xây dựng phương pháp định giá tài sản. 

3.2.6. Hoàn thiện công tác đánh giá xếp hạng tín dụng nội bộ 

- Điều chỉnh trọng số các chỉ tiêu có thể định lượng được cao 

hơn so với các chỉ tiêu định tính  

- Xây dựng và xin hội sở cho ban hành hệ thống xếp hạng 

riêng trên nền tảng hệ thống xếp hạng toàn hệ thống, trong đó cập 

nhật một số ngành nghề mà địa phương có thế mạnh. 

- Tổ chức đánh giá xếp hạng tín dụng định kỳ và đánh giá xếp 

hạng lại khi phát hiện các vấn đề có thể ảnh hưởng xấu đến KH vay. 

3.2.7. Cải tiến công tác tổ chức bộ máy quản lý hoạt động 

cho vay hạn mức tín dụng 

- Cần cải tiến tổ chức bộ máy quản lý hoạt động cho vay theo 
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HMTD thành các bộ phận tách biệt nhau: 

- Bộ phận QHKH: với chức năng chính là đầu mối thiết lập, 

duy trì và mở rộng mối quan hệ toàn diện với KH.  

- Bộ phận thẩm định tín dụng: với chức năng thẩm định độc lập.  

- Bộ phận định giá độc lập: với chức năng định giá tài sản độc lập 

- Bộ phận quản lý tín dụng: với chức năng hỗ trợ cho công tác 

kinh doanh, thực hiện việc lập hợp đồng, công chứng, giải ngân, … 

3.2.8. Tăng cƣờng công tác giám sát sau khi cho vay 

- Nghiêm túc thay đổi lại nhận thức về tầm quan trọng của việc 

kiểm soát sau cho vay đối với CV QHKH  

- Việc kiểm tra phải được tổ chức thường xuyên định kỳ hoặc 

đột xuất khi cần thiết. Vấn đề này cả Ban giám đốc cũng nên tham gia.  

- Quan tâm đến việc kiểm tra các cam kết tín dụng đi kèm, đặc 

biệt là việc giám sát dòng tiền của KH vay 

3.2.9. Giải pháp khác 

- Áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý thông tin các 

KH vay theo HMTD. Xây dựng phần mềm xếp hạng tín dụng. 

- Mạnh dạn nhận các tài sản đảm bảo không phải là bất động 

sản như hàng tồn kho, máy móc thiết bị, nhà xưởng….. 

- Đẩy mạnh cho vay theo HMTD đối với KH cá nhân  

3.3 KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với Chính phủ 

- Hoàn thiện môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động cho vay 

- Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đối với DN 

3.3.2. Đối với ngân hàng Nhà nƣớc 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin tín 

dụng NH nhà nước (CIC) 

- Nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra của NH nhà nước.  
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3.3.3. Đối với ngân hàng TMCP Nam Việt 

- Xây dựng lại hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. 

- Tăng cường huy động vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay.  

- Mở rộng quyền cho các chi nhánh có chất lượng tín dụng tốt 

- Tăng cường đào tạo kỹ năng bán chéo sản phẩm cho đội ngũ 

bán hàng, tăng cường đào tạo công tác thẩm định  

- Xây dựng qui trình phối hợp làm việc giữa các phòng ban 

Hội sở 

- Xây dựng kho dữ liệu KH toàn hệ thống,  chỉ số bình quân 

ngành để hổ trợ tốt hơn cho các chi nhánh trong quá trình tác nghiệp.  
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KẾT LUẬN 

Cho vay theo HMTD là một phương thức cho vay khá bổ biến 

hiện nay tại các NH bởi những ưu điểm mà nó mang lại cho cả KH 

lẫn NH. Chỉ cần làm thủ tục vay vốn một lần KH có thể trả nợ và rút 

vốn vay nhiều lần trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng hạn 

mức tùy thuộc vào nhu cầu vốn của KH tại từng thời điểm. Điều này 

sẽ giúp cho KH tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí không phải 

làm thủ tục nhiều lần. Ngoài ra, NH cũng giảm được thời gian cũng 

như chi phí khi phải tiến hành hướng dẫn, thu thập thông tin, kiểm tra 

và thẩm định nhiều lần. 

Navibank Đà Nẵng nằm trên địa bàn trọng điểm của Khu vực 

Miền Trung-Tây Nguyên do vậy tiềm năng thị trường khá lớn song 

cũng gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt, bởi hầu hết các NH có mặt tại 

Việt Nam đều đã có mặt tại địa bàn này. Cùng với các phương thức 

cho vay khác, cho vay theo HMTD cũng đã góp phần vào thành công 

chung của Navibank Đà Nẵng trong suốt thời gian qua. 

Luận văn đã tập trung vào việc đánh giá toàn bộ hoạt động cho 

vay theo HMTD tại NH TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng. Đưa 

ra những thành công, hạn chế trong hoạt động cho vay này tại chi 

nhánh. Từ đó đưa ra các giải pháp và một số kiến nghị để hoàn thiện 

hoạt động cho vay này tại chi nhánh. Với mục tiêu có thể phát triển 

tốt hơn nữa phương thức cho vay này trong tương lai, giúp chi nhánh 

tăng trưởng dư nợ tốt hơn, chiếm lĩnh thị phần nhiều hơn song vẫn 

đảm bảo được chất lượng tín dụng nói chung, chất lượng trong hoạt 

động cho vay theo HMTD nói riêng. 
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