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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Thực tiễn phát triển kinh tế Thế giới đã cho thấy hoạt động 

XNK là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong toàn bộ các 
hoạt động kinh tế của nhiều quốc gia. Hoạt động XNK đã góp phần  
đáng kể vào việc tăng thu ngân sách, đặc biệt là thu ngoại tệ, góp phần 
cải thiện cán cân thanh toán, giải quyết công ăn việc làm cho người 
dân, thúc đẩy quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao vị 
thế của đất nước trong nền kinh tế toàn cầu. 

Để có được thành công đó không thể thiếu được vai trò vô cùng 
quan trọng của các NHTM trong việc hỗ trợ XNK mà cụ thể nhất là 
thông qua việc tín dụng về vốn cho doanh nghiệp XNK. Trong những 
năm trở lại đây, sự cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần giữa các ngân hàng 
với nhau ngày càng gay gắt. Hoạt động tín dụng XNK cũng không 
ngoại lệ. Vì vậy để có thể thu hút và giữ được khách hàng của mình các 
ngân hàng phải không ngừng đổi mới, nâng cao khả năng cạnh tranh 
của mình. 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam là một ngân hàng 
có thế mạnh về cho vay các doanh nghiệp XNK, với một nguồn ngoại 
tệ lớn và kinh nghiệm quản lý các rủi ro liên quan đến hoạt động XNK, 
trong đó phải kể đến là rủi ro tỷ giá. Tuy nhiên, rủi ro từ hoạt động cho 
vay XNK vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khá lớn không chỉ do nguyên nhân 
chủ quan từ chính nền kinh tế vĩ mô. Trong khi định hướng của Ngân 
hàng TMCP Công Thương trong thời gian tới vẫn  chú trọng tới tín 
dụng xuất nhập khẩu song yêu cầu đặt ra là hoàn thiện hoạt động tín 
dụng XNK phải đi đôi với việc đảm bảo chất lượng cho vay, hiệu quả 
cao, tăng trưởng bền vững….. 

Nhận thức được điều đó, thời gian qua Ngân hàng TMCP Công 
Thương- Chi nhánh  Đà Nẵng luôn quan tâm đến việc phát triển hoạt 
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động cho vay XNK và bước đầu thu được những thành quả nhất định. 
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được Chi nhánh cũng gặp không 
ít khó khăn, hạn chế. Những khó khăn hạn chế đó xuất phát từ nhiều 
nguyên nhân khác nhau nhưng nó đều ảnh hưởng đến khả năng hoàn 
thiện hoạt động tín dụng XNK và khả năng thu hồi nợ vay. Chính vì lý 
do đó, tôi đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện hoạt động tín dụng Xuất nhập 
khẩu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đà 
Nẵng” là đề tài nghiên cứu. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu 
- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động cho 

vay xuất nhập khẩu của NHTM  
- Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng xuất nhập 

khẩu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng;  
- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tín dụng 

xuất nhập khẩu tại chi nhánh trong thời gian đến. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  
Đối tượng nghiên cứu: luận văn nghiên cứu những vấn đề lý 

luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại 
Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu:  
- Về nội dung: Nghiên cứu hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu. 
- Về thời gian: Lấy số liệu từ năm 2011 đến năm 2013. 
- Về không gian: Việc nghiên cứu thực hiện trong phạm vi hoạt 

động của Ngân hàng TMCP Công thương CN Đà Nẵng, một Ngân 
hàng thương mại lớn và có uy tín tại Đà Nẵng, có doanh số cho vay 
xuất nhập khẩu tương đối lớn. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
- Phương pháp luận: trên cơ sở 2 phương pháp là phương pháp 

duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử nhằm đánh giá vấn 
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đề trên cơ sở khoa học, khách quan, theo trình tự thời gian để đánh giá 
quá trình vận động của vấn đề một cách toàn diện. 

- Phương pháp thống kê: so sánh, phân tích và tổng hợp số liệu 
qua các năm tạo cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng 
xuất nhập khẩu tại NHTMCP Công thương CN Đà Nẵng. 

5. Bố cục đề tài 
Đề tài nghiên cứu được chia thành 3 chương với nội dung cụ 

thể như sau: 
- Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân 

hàng thương mại. 
- Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng  xuất nhập khẩu tại 

NHTMCP Công thương Chi nhánh Đà Nẵng. 
- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất nhập 

khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Đà Nẵng. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU  

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1 . TÍN DỤNG NGÂN HÀNG  

1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 
Tín dụng là một quan hệ ra đời gắn liền với sản xuất và lưu 

thông hàng hóa trong nền kinh tế. Theo Mác thì: “Tín dụng là quá trình 
chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu đến người 
sử dụng sau một thời gian nhất định sẽ thu hồi lại một lượng giá trị lớn 
hơn giá trị ban đầu” được thể hiện qua các nội dung sau: 

- Người cho vay chuyển giao cho người đi vay một lượng giá 
trị nhất định. 

- Người đi vay chỉ nhận được sử dụng tạm thời trong một thời 
gian nhất định, sau khi khoản vay đó hết thời hạn sử dụng theo thỏa thuận, 
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người đi vay phải hoàn trả cho người cho vay phần vốn gốc cộng với 
khoản phí cơ hội mà người cho vay mất khi bỏ lỡ cơ hội đầu tư tốt hơn. 

- Giá trị được hoàn trả thường lớn hơn lúc hai bên ký kết hợp 
đồng tín dụng. 

Khái niệm tín dụng ngân hàng có thể được hiểu khái quát như sau: 
“Tín dụng ngân hàng là một giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó bên 
cấp tín dụng (ngân hàng/ TCTD khác) chuyển giao một tài sản cho bên 
nhận tín dụng (doanh nghiệp, cá nhân hoặc chủ thể khác) sử dụng theo 
nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. 

1.1.2. Đặc điểm tín dụng ngân hàng 
- Trong quan hệ tín dụng, ngân hàng là trung gian tài chính, 

đứng giữa thực hiện nhiệm vụ huy động vốn từ chủ thể có vố nhàn rỗi 
và cho vay các chủ thể khác đang có nhu cầu về vốn 

- Đối tượng cho vay của tín dụng ngân hàng là tiền tệ. Vốn 
được cho vay ở các quy mô khác nhau với thời hạn tín dụng mang tính 
linh hoạt cao gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 

- Tín dụng ngân hàng với các hình thức đa dạng đã hỗ trợ và 
khắc phục nhiều hạn chế của tín dụng thương mại 

1.1.3. Vai trò tín dụng ngân hàng 
-  Tín dụng ngân hàng là cầu nối giữa cung và cầu về vốn trong 

nền kinh tế.  
- Tín dụng ngân hàng là công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy quá 

trình tập trung và điều hòa vốn trong nền kinh tế.  
- Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy quá trình luân chuyển 

hàng hóa, luân chuyển tiền tệ, điều tiết khối lượng tiền trong lưu thong 
và kiểm soát lạm phát.  

- Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện để phát triển nền kinh tế 
với các nước.  

-  
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1.1.4. Phân loại tín dụng ngân hàng 
Ø Căn cứ vào thời hạn cho vay: Tín dụng ngắn hạn; Tín dụng 

trung dài hạn. 
Ø Căn cứ theo đối tượng cho vay: Tín dụng cho doanh nghiệp; 

Tín dụng cho cá nhân; Tín dụng cho các định chế tài chính. 
Ø Căn cứ theo loại tiền: Ngoại tệ; Đồng Việt Nam. 
Ø Căn cứ theo phương thức cấp tín dụng: Cho vay; Chiết khấu; 

Bảo lãnh; Bao thanh toán….. 
1.2. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA 
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.2.1. Tổng quan về tín dụng xuất nhập khẩu 
a. Khái niệm  
Tín dụng xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại là hình 

thức tín dụng thương mại, dưới các hình thức cấp tín dụng như: cho 
vay, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh… mà kỳ hạn gắn liền với thời 
gian thực hiện thương vụ và đối tượng tín dụng là các doanh nghiệp 
XNK trực tiếp hoặc ủy thác. Giá trị tín dụng thường là ở mức vừa và 
lớn. 

Tín dụng nhập khẩu: là việc cấp tín dụng ngắn, trung, dài hạn 
để giúp doanh nghiệp thực hiện việc nhập khẩu cần thiết phục vụ sản 
xuất kinh doanh. Mục đích của tín dụng nhập khẩu là tài trợ vốn cho 
doanh nghiệp nhập nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, máy móc thiết bị, dây 
chuyền sản xuất…. 

Tín dụng xuất khẩu: là việc cấp tín dụng để giúp doanh 
nghiệp thực hiện việc sản xuất, kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu. 
Mục đích của tín dụng xuất khẩu là đẩy mạnh sản xuất trong nước, 
khuyến khích xuất khẩu. Đây là một kênh tái tạo ngoại tệ để phục vụ 
hoạt động nhập khẩu của ngân hàng. 

b. Đặc điểm của tín dụng xuất nhập khẩu 
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- Là hình thức tín dụng mang lại hiệu quả cao cho ngân hàng. 
- Đảm bảo các doanh nghiệp sẽ sử dụng vốn đúng mục đích. 
- Các khoản tín dụng xuất nhập khẩu thường có quy mô vừa và 

lớn, đem lại cho ngân hàng một khoản thu nhập từ lãi vay.  
- Góp phần đa dạng hóa các lĩnh vực cho vay, bảo lãnh của 

ngân hang. 
- Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của đơn vị và khả năng 

trả nợ vay ngân hàng. 
c. Các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu của Ngân hàng 

thương mại 
* Các hình thức tín dụng nhập khẩu: 
+ Cho vay ứng trước cho nhà nhập khẩu 
+ Tài trợ phát hành LC thanh toán hàng nhập khẩu 
+ Cho vay thanh toán bộ chứng từ giao hàng theo phương thức LC 
+ Cho vay thanh toán tiền hàng nhập khẩu theo các phương 

thức thanh toán khác ngoài LC (phương thức nhờ thu, chuyển tiền..) 
+ Chấp nhận hối phiếu 
+ Cho vay ứng trước cho nhà xuất khẩu 
+ Bảo lãnh 
* Các hình thức tín dụng xuất khẩu: Cho vay thông thường;  

Chiết khấu hối phiếu; Chiết khấu bộ chứng từ hàng hóa xuất khẩu; Ứng 
trước tiền thanh toán tiền hàng xuất khẩu; Bao thanh toán 

d. Những rủi ro trong hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của 
NHTM: Rủi ro về chính trị; Rủi ro đối tác; Rủi ro về tiền tệ và tỷ giá; 
Rủi ro trong vận chuyển hàng hóa; Rủi ro thị trường; Rủi ro về thanh 
toán. 

1.2.2. Nội dung của hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu 
Hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu nhằm đạt được các mục tiêu: 
- Mục tiêu về quy mô cho vay xuất nhập khẩu 
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- Mục tiêu về cạnh tranh trong tín dụng xuất nhập khẩu thể hiện 
qua mục tiêu về thị phần cho vay trên địa bàn. 

- Mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tín dụng XNK 
- Mục tiêu về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay xuất nhập 

khẩu 
- Mục tiêu về hiệu quả sinh lời từ hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu 

 Để đạt được các mục tiêu trong hoạt động tín dụng xuất nhập 
khẩu, các hoạt động chủ yếu của ngân hàng bao gồm: 

- Các hoạt động nhằm đạt mục tiêu về dư nợ tín dụng xuất nhập 
khẩu và phát triển thị phần một cách phù hợp với chiến lược kinh doanh 
của NH. 

 - Đa dạng hóa sản phẩm, đối tượng khách hàng nhằm đổi mới 
cơ cấu tín dụng xuất nhập khẩu một cách hợp lý. 
  - Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong tín dụng xuất nhập 
khẩu phù hợp với mục tiêu mà NH đề ra cho từng thời kỳ. 
  - Các hoạt động nhằm gia tăng hiệu quả sinh lời từ hoạt động 
tín dụng xuất nhập khẩu. 

1.2.3. Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động tín dụng xuất nhập 
khẩu  

a. Quy mô tín dụng xuất nhập khẩu 
b. Thị phần tín dụng xuất nhập khẩu của NH trên thị trường 

mục tiêu 
c. Cơ cấu tín dụng xuất nhập khẩu 
d. Chất lượng cung ứng dịch vụ tín dụng xuất nhập khẩu 
e. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong tín dụng xuất nhập 

khẩu 
f. Hiệu quả từ hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của NH 
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN 
DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU 

1.3.1. Nhân tố nội tại ngân hàng 
Đây là những nhân tố bắt nguồn từ bên trong bản thân của ngân 

hàng ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu 
- Mục tiêu và chính sách tín dụng của ngân hàng 
- Chính sách về lãi suất 
- Sự đa dạng của các sản phẩm bổ trợ 
- Trình độ, năng lực và đạo đức của đội ngũ nhân viên ngân hàng 
- Công nghệ ngân hàng  
- Hoạt động phân phối sản phẩm và hoạt động marketing 
1.3.2. Nhân tố bên ngoài 
- Môi trường chính trị, pháp lý 
- Môi trường kinh tế xã hội 
- Môi trường cạnh tranh 
- Năng lực của doanh nghiệp XNK 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU 

TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 
  2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức 

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh cơ bản tại Ngân 
hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Tình hình huy động vốn  
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Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Tại Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng 

    ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2011 Năm 2012 Năm2013 Chênh lệch 

2012/2011 
Chênh lệch 
2013/2012 

Số tiền TT 
(%) Số tiền TT 

% Số tiền TT 
(%) Số tiền TL 

% Số tiền TL 
% 

1. Tiền gửi 
của DN 1.102.407 51,78 1.003.743 45,48 1.053.898 44,16 -98.664 -8,95 50.155 5 
2. Tiền gửi 
của dân cư 1.011.157 47,5 1.186.034 53,74 1.323.979 55,47 174.877 17,29 137.945 11,63 
3. Tiền gửi 
chuyên dùng 15.294 0,72 17.129 0,78 8.850 0,37 1.835 12 -8.279 -48,33 
Tổng 2.128.858 100 2.206.906 100 2.386.727 100 78.048 3,67 179.821 8,15 

(Nguồn: Kết quả hoạt động kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Đà Nẵng) 

Nhìn chung vốn huy động của ngân hàng qua giai đoạn 2011 
- 2013 có xu hướng tăng.  

b. Tình hình cho vay  
Bảng 2.2: Tình hình cho vay Tại Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng 
                                                                                   ĐVT: Triệu đồng                        

Chỉ tiêu 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
Chênh lệch 
2012/2011 

Chênh lệch 
2013/2012 

Số tiền 
TT  
% 

Số tiền 
TT  
% 

Số tiền 
TT  
% 

Số 
tiền 

TL  
% 

Số tiền 
TL  
% 

1. DNBQ 2.060.191 100 2.134.597 100 2.089.274 100 74.406 3,61 -45.323 -2,12 
Ngắn hạn 1.568.365 76,12 1.632.995 76,5 1.443.195 69,08 64.630 4,12 -189.800 11,62 
Trung dài 
hạn 

491.826 23,87 501.602 23,5 646.079 30,92 9.776 1,99 144.477 28,8 

2. DNQH 4.027 100 3.184 100 4.066 100 -843 -20,93 882 27,7 
Dư nợ xấu 1.259 31,26 2450 76,95 3.482 85,63 1.191 94,60 1.032 42,12 
Dư nợ 
nhóm2 

2.768 68,74 734 23,05 584 14,37 -2.034 -73,48 -150 20,43 

Tỷ lệ nợ 
xấu% 

0,06  0,11  0,17      

(Nguồn: Kết quả hoạt động kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Đà Nẵng) 
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Hoạt động cho vay không ngừng được mở rộng, bên cạnh nhiệm 
vụ giữ khách hàng truyền thống, Chi nhánh luôn tìm kiếm cho mình 
những khách hàng tiềm năng mới, dự án mới có hiệu quả để đầu tư. Do 
đó tình hình cho vay của Chi nhánh luôn không ngừng tăng. 

c. Kết quả hoạt động kinh doanh chung  
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng 

Chỉ tiêu 
Năm 2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Chênh lệch Chênh lệch 
2012/2011 2013/2012 

Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỉ lệ % Số tiền Tỉ lệ % 
1. Tổng thu nhập 486.536 618.712 472.544 132.176 27,17 -146.168 -30,93 
2. Chi phí 427.743 572.380 443.014 144.637 33,81 -129.366 -29,2 
3. LNTT 58.793 46.332 29.530 -12.461 -21,19 -16.802 -56,9 

(Nguồn: Kết quả hoạt động kinh doanh VietinBank – Chi nhánh Đà Nẵng) 

Qua bảng trên ta thấy thu nhập của ngân hàng có sự biến động 
qua 3 năm. Năm 2012 NH đạt 618.712 triệu đồng tăng 132.176 triệu 
đồng so năm 2011 tăng với tốc độ 27,17 %, sang năm 2013  thu nhập 
NH là 472.544  triệu đồng giảm  146.168 triệu đồng với tốc độ giảm là 
30,93% so năm 2012.  

Cùng với thu nhập thì Chi phí cũng có những biến động nhất 
định. Năm 2012 là  572.380 triệu đồng tăng 144.637 triệu đồng so năm 
2011 với tốc độ tăng là 33,81%, năm 2013 chi phí giảm còn  443.014 
triệu đồng với tốc độ giảm là 29,2  % so năm 2012 .  
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XNK TẠI NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động tín dụng 
XNK tại Việt Nam thời gian qua 

a. Khó khăn 
Hoạt động XNK đang đối mặt với khó khăn đến từ trong nước và 
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thế giới. Sức tiêu thụ hàng hóa trong nước chưa có sự cải thiện rõ rệt 
thể hiện ở các chỉ số tiêu dùng, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm hoặc 
có mức tăng không đáng kể, hàng tồn kho nhiều...đã tạo sức ép lên tính 
khả thi đối với phương án SXKD, làm cho các DN trong đó có DNNK 
nguyên phụ liệu cho đầu vào SXKD dè dặt, chưa muốn mở rộng đầu tư, 
sản xuất. 

Khủng hoảng kinh tế thế giới làm cho thị trường tiêu thụ của 
hàng hóa XK gặp nhiều khó khăn và chưa thể phục hồi trong thời gian 
ngắn hạn.  

b. Thuận lợi 
- Lãi suất cho vay VND đã liên tục được điều chỉnh tiệm cận với 

nhu cầu của các DN.  
- Trên thế giới, giá hàng hóa thế giới đang có xu hướng giảm, 

đặc biệt là giá các mặt hàng nguyên, nhiên vật liệu chủ chốt như sắt 
thép, xăng dầu. Đây là cơ hội rất tốt để cho các DN chủ động sắp xếp 
lại hoạt động SXKD của mình, đón đầu xu hướng tăng trưởng kinh tế 
trong tương lai không xa. 

- Đây là yếu tố quan trọng kích thích nhu cầu tiêu dùng, tạo cơ 
hội thuận tiện cho các DN Việt Nam đẩy mạnh XK hàng hóa. 

2.2.2. Thực trạng triển khai các hoạt động tín dụng Xuất 
nhập khẩu tại NHTM Công thương VN Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Vietinbank Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp liên quan 
đến các hoạt động chủ yếu sau: 

i) Tập trung mục tiêu tăng dư nợ, tăng thị phần 
ii) Nâng cao năng lực cạnh tranh. 
iii) Tăng hiệu quả sinh lời từ hoạt động cho vay XNK 
iv) Thu thập nguồn thông tin khách hàng 
v)Tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay XNK. 
vi) Về nguồn nhân lực. 
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vii) Chính sách khách hàng 
b. Chương trình tín dụng XNK áp dụng tại NHTM Công 

Thương VN Chi nhánh Đà Nẵng 
4 Đối với tín dụng xuất khẩu tại NHTM Công Thương VN 

Chi nhánh Đà Nẵng 
4 Đối với tín dụng nhập khẩu tại NHTM Công Thương VN 

Chi nhánh Đà Nẵng 
2.2.3. Kết quả hoạt động tín dụng XNK tại NHTM Công 

thương VN Chi nhánh Đà Nẵng 
a. Quy mô tín dụng XNK 
² Dư nợ tín dụng XNK   

Bảng 2.4: Dư nợ cho vay tài trợ XNK tại Ngân hàng Công Thương           
                            Đà Nẵng năm 2011-2013           ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

DNBQ 502.145 100 521.718 100 487.612 100 
XNK       
- XK 120.514 24 150.298 28.81 122.903 25.21 
- NK 381.145 76 371.420 71.19 364.709 74.79 

(Nguồn Vietinbank Đà Nẵng) 
Qua bảng 2.4 cho ta thấy, dư nợ XNK có xu hướng giảm trong 

bối cảnh khó khăn của nền kinh tế Thế giới và trong nước. Cơ cấu tăng 
trưởng dư nợ cho vay xuất khẩu và nhập khẩu được Chi nhánh điều 
chỉnh một cách phù hợp, tuy nhiên tỷ lệ cho vay nhập khẩu luôn chiếm 
ưu thế trong tổng dư nợ.  

b. Thị phần tín dụng XNK của NH Công Thương Đà Nẵng 
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Bảng 2.6: Thị phần tín dụng XNK của Ngân hàng Công Thương Đà 
Nẵng trên thị trường mục tiêu 

Tên NH Dư nợ 31/12/2013 Thị phần (%) 
NH Ngoại thương 2.282.031 25 
NH No&PTNT 910.281 10 
NH Đầu tư ĐN 1.095.375 12 
NH Đầu tư HV 638.969 7 
NH Công Thương ĐN 487.612 4 
NH Công Thương Bắc ĐN 182.563 2 
NH Công Thương NHS 273.844 3 
NH Quân Đội 456.406 5 
NH XNK ĐN 732.781 8 
Các NH khác 2.190.750 24 

Tổng 9.128.125 100 

(Nguồn Vietinbank Đà Nẵng) 
Theo bảng số liệu 2.6 cho ta thấy thị phần tín dụng XNK của Chi 

nhánh Vietinbank Đà Nẵng chiếm 4,00% trên thị trường Đà Nẵng, chiếm 
vị thứ 6. 

c. Thu nhập hoạt động TD XNK 
Bảng 2.7: Thu từ TD XNK của Ngân hàng Công Thương Đà Nẵng  

                                        từ 2011-2013                     ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2011 TT 
(%) 2012 TT 

(%) 2013 TT 
(%) 

Lợi nhuận thực tế  58.793 100 46.332 100 29.530 100 
Thu từ TD XNK  13.356 22,71 16.996 36,68 12.841 43,48 
- Thu từ lãi cho vay XNK  8.856 13,36 11.246 24,27 7.541 25.53 
-Thu phí từ TD XNK  5.500 9,35 5.750 12,41 5.300 17,95 

(Nguồn Vietinbank Đà Nẵng) 
Như vậy hoạt động tín dụng XNK mang lại cho Chi nhánh 

nguồn thu nhập không cao, chứng tỏ hoạt động tín dụng XNK chưa là 
thế mạnh của Chi nhánh. 

d. Cơ cấu tín dụng XNK: Theo loại hình tín dụng; Theo mặt 
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hàng tín dụng; Cơ cấu tín dụng theo hình thức cấp tín dụng; Cơ cấu 
theo kỳ hạn; Cơ cấu theo quy mô; Cơ cấu theo loại hình thức đảm bảo. 

e. Về kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng  
 Bảng 2.17: Thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động XNK tại NH 

Công Thương Đà Nẵng từ 2011-2013 
ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Tổng dư nợ của Công Thương ĐN  2,060,191  2,134,597  2,089,274  
Nợ xấu của Công Thương ĐN  25,259  27,450  33,482  
Nợ xấu TD XNK  4,785  5,229  6,009  
Nợ xấu TD XNK/ tổng dư nợ 
XNK(%)  

0.95  1.00  1.23  

(Nguồn Vietinbank Đà Nẵng) 
Theo bảng số liệu 2.17, đây là chỉ tiêu quan trọng thể hiện chất 

lượng tín dụng, dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay XNK của 
Chi nhánh.  

f. Đánh giá của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ trong 
hoạt động tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 
Nam- Chi nhánh Đà Nẵng 
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN 
DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG 
THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Những kết quả đạt được  
Qua những phân tích ở trên về tình hình hoạt động tín dụng 

XNK có thể thấy những kết quả mà chi nhánh đã đạt được: 
- Là một chi nhánh ngân hàng đa năng, năng động, đã chuyển 

dịch cơ cấu tín dụng từ hoạt động tín dụng truyền thống là cho vay và 
bảo lãnh trong lĩnh vực xây lắp sang các lĩnh vực khác, trong đó có lĩnh 
vực tín dụng XNK.  
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- Quy mô khách hàng cho vay tín dụng XNK phát triển qua các 
năm 

- Thị phần tín dụng XNK của chi nhánh so với các TCTD trên 
địa bàn được duy trì ở mức cao, tạo uy tín lớn với khách hàng 

- Cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho hoạt động TTQT, tín 
dụng thương mại tại Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Đà 
Nẵng tương đối tốt. 

- Chi nhánh tạo được uy tín trong hoạt động TTQT đối với các 
đại lý trên toàn thế giới đã góp phần tạo thương hiệu và hình ảnh của 
Ngân hàng trên toàn thế giới. 

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín dụng xuất nhập 

khẩu tại Chi nhánh vẫn còn những hạn chế: 
- Quy trình cấp tín dụng đã được đổi mới, tuy nhiên việc vận 

hành hệ thống mới này vào thực tế còn nhiều vướng mắc.  
- Dư nợ xấu xuất nhập khẩu tăng lên qua năm 2012,2013. 

Trong khi mục tiêu đề ra của Trung ương cho Chi nhánh trong những 
năm qua là kiểm soát tỷ lệ nợ xấu đối với XNK dưới 0,5%. 

- Việc thu thập thông tin của khách hàng còn nhiều hạn chế. 
- Mặt hàng tín dụng chưa được đa dạng hóa hợp lý, chủ yếu tập 

trung tín dụng vào một nhóm mặt hàng nhất định. 
- Mặc dù quy mô tín dụng XNK của chi nhánh tương đối khá 

và có sự tăng trưởng nhanh chóng, song phần lớn các doanh nghiệp có 
quy mô lớn mới tiếp cận được nguồn vốn của chi nhánh, trong khi còn 
một số lượng lớn các doanh nghiệp quy mô nhỏ rất khó tiếp cận với 
nguồn vốn. 

- Các hình thức tài trợ chưa đa dạng, còn đơn giản. Hoạt động 
tín dụng XNK mới chỉ dừng ở cho vay vốn lưu động, phát hành L/C, 
thanh toán L/C, TTr và nhờ thu, trong đó chủ yếu là cho vay thanh toán 
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L/C, chiết khấu bộ chứng từ L/C. Những hình thức tín dụng XNK khác 
như bao thanh toán, chiết khấu theo hình thức TTr, tài trợ thanh toán 
theo hình thức Trade Card…vẫn chưa được triển khai thực hiện tại chi 
nhánh. 

- Nguồn vốn để cho vay xuất nhập khẩu nhiều lúc chưa đáp ứng 
được yêu cầu cấp bách của doanh nghiệp: ngoài nguồn vốn chi nhánh 
huy động được, Chi nhánh còn phù thuộc vào nguồn vốn huy động từ 
trung ương để cung ứng cho nhu cầu cho vay XNK. 

- Việc thẩm định tài sản đảm bảo chưa linh động cụ thể là thẩm 
định bất động sản dùng để đảm bảo quá thấp so với giá thị trường điều này 
gây ra bất lợi cho khách hàng trong quá trình muốn thiết lập mối quan hệ 
mới với Chi nhánh.          

2.3.3. Nguyên nhân  
* Nguyên nhân bên ngoài: Chính sách của Nhà nước thiếu linh 

hoạt; Môi trường kinh doanh; Từ phía các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 
* Nguyên nhân bên trong: 
Chưa xây dựng được chương trình phát triển tín dụng XNK 

riêng biệt tại chi nhánh. 
Chưa tạo dựng được thương hiệu riêng mình trong lĩnh vực tín 

dụng XNK. 
Hồ sơ thủ tục cấp tín dụng đối với khách hàng chưa thực sự 

đơn giản, gọn nhẹ. 
Điều kiện cấp tín dụng chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa doanh 

nghiệp XNK với doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác.  
Công tác quản lý tài sản đảm bảo gặp nhiều khó khăn. Ảnh 

hưởng đến khả năng trả nợ khoản vay của doanh nghiệp.  
Hệ thống cảnh báo còn nhiều hạn chế. Quá trình thu thập thông 

tin ngành hàng, lĩnh vực đầu tư còn riêng lẻ, chỉ tập trung vào một số 
các ngành, mặt hàng lớn. 
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Công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm ngân hàng đã được 
thực hiện nhưng chưa thực sự mang lại hiệu quả 

Mức phí được quy định chung chung và chưa thực thi chính sách 
phí cho khách hàng mới cũng như khách hàng cũ của ngân hàng.  

Trình độ cán bộ tín dụng chưa đồng đều và thiếu kinh nghiệm 
trong công tác thẩm định khoản vay.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 

CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG  

XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP  
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
3.1.1. Định hướng hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam 
Để phát triển kinh tế không còn con đường nào khác là chúng 

ta phải hội nhập, phù hợp với xu hướng toàn cầu và khu vực. Khi đó 
xuất nhập khẩu có vai trò như một chiếc cầu nối liên kết hoạt động kinh 
tế của các quốc gia và biến nền kinh tế thế giới thành một guồng máy 
hoạt động hiệu quả hơn. 

Đối với Việt Nam, hoạt động xuất nhập khẩu tồn tại từ rất lâu, 
song chưa thật sự có đóng góp đến nền kinh tế. Đến nay hoạt động xuất 
nhập khẩu đóng vai trò to lớn trong nền kinh tế. Ngày 28/12/2011, Thủ 
tướng chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2471/QĐ-TTg về Chiến 
lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 định hướng đến năm 
2030. Cụ thể như sau: 

² Định hướng hoàn thiện xuất khẩu 
+ Định hướng chung 
+ Định hướng phát triển ngành 
+ Định hướng phát triển thị trường 
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² Định hướng hoàn thiện nhập khẩu 
- Chủ động điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa, 

đồng thời phát triển sản xuất nguyên, nhiên liệu phục vụ các ngành hàng 
xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu trong nước và phát triển công nghiệp. 

- Đáp ứng yêu cầu nhập khẩu nhóm hàng máy móc thiết bị và 
công nghệ cao phù hợp với nguồn lực, trình độ sản xuất trong nước và 
tiết kiệm năng lượng, vật tư; định hướng nhập khẩu ổn định cho các 
ngành sản xuất sử dụng các nguyên, nhiên, vật liệu và khai thác, sản xuất 
trong nước kém hiệu quả hoặc có tác động xấu đến môi trường. 

- Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, cải thiện thâm hụt thương 
mại với các thị trường Việt Nam nhập siêu. 

3.1.2. Định hướng phát triển xuất nhập khẩu của Đà Nẵng 
Định hướng chung phát triển XNK được Đà Nẵng hoạch định: 
- Dành ưu tiên cao cho XK để Đà Nẵng trở thành trung tâm XNK 

hàng hóa và dịch vụ hàng đầu của Miền Trung. 
- Phát triển XK phải chú trọng cả hiệu quả kinh doanh xã hội, kết 

hợp đồng bộ giữa mặt hàng, khối lượng và chất lượng. 
- Đẩy mạnh XK trên cơ sở phát huy lợi thế, tiềm năng, nội lực 

của thành phố và tranh thủ tốt các nguồn lực ở bên ngoài. 
- Phát triển XNK theo hướng đa dạng hóa. 
3.1.3. Định hướng tín dụng XNK của Ngân hàng TMCP 

Công thương Chi nhánh Đà Nẵng 
-  Đưa ra định hướng phát triển hoạt động tín dụng XNK sẽ 

phấn đấu tăng trưởng dư nợ bình quân. 
- Tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng XNK giảm xuống 
- Cải thiện cơ cấu và tín dụng XNK, nâng cao tỷ trọng dư nợ tín 

dụng các dự án sản xuất, chế biến hàng XK. 
- Tiếp tục đẩy mạnh thế mạnh truyền thống là các hoạt động tín 

dụng xuất nhập khẩu. 
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- Hoàn thiện và củng cố hệ thống khách hàng mới 
- Kiểm soát chặt chẽ các rủi ro kinh doanh 

 - Chú trọng công tác huy động vốn, thu hút tiền gửi từ khách 
hàng. 

- Đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh ngoại tệ. 
- Đẩy mạnh nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bằng các công cụ phái 

sinh, đặc biệt là nghiệp vụ có kỳ hạn (Forward). 
- Tăng cường công tác quản trị điều hành của Ban giám đốc, phát 

huy tích cực tính năng động sáng tạo trong công việc, tính độc lập tự chủ 
tại các phòng nghiệp vụ thuộc các chi nhánh, phòng giao dịch. 
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT 
NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI 
NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng XNK và hoàn 
thiện các hình thức cấp tín dụng XNK 

Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng XNK đồng nghĩa với việc 
giảm thiểu rủi ro tín dụng. Ngoài ra đa dạng hóa các hình thức tín dụng 
sẽ tạo thuận lợi giúp các doanh nghiệp có thể lựa chọn sản phẩm tín 
dụng phù hợp với tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Đây là giải pháp tốt để thực hiện mục tiêu hoàn thiện hoạt động 
tín dụng XNK. 

3.2.2. Hoàn thiện quy trình tín dụng XNK 
Hoàn  thiện quy trình tín dụng XNK đồng thời cải tiến tổ chức, 

nội dung và quy trình quản lý hoạt động tín dụng XNK, Vietinbank ĐN 
cần tạo điều kiện hơn nữa cho khách hàng đến vay vốn. Bên cạnh đó 
cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát 
hoạt động tín dụng.  
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3.2.3. Phát triển các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động 
tín dụng XNK như Thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ và các 
sản phẩm phái sinh, bảo hiểm hàng hóa XNK….. 

Đối với dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh: 
Đẩy mạnh mở rộng nguồn cung ngoại tệ dồi dào trong đó chú ý đến các 
doanh nghiệp có tỷ lệ vốn nhà nước chi phối vì đây là những doanh 
nghiệp buộc phải kết hối theo quy định tại Thông tư 13/2011/TT-
NHNN; tăng cường tiếp thị khách hàng là dân cư có nguồn ngoại tệ 
nhàn rỗi….; tư vấn cho khách hàng về việc sử dụng các sản phẩm phái 
sinh nhằm hạn chế và phòng ngừa các rủi ro trong hoạt động ngoại 
thương. 

Đối với dịch vụ TTQT: Quan tâm và sẵn sàng tư vấn các vấn đề 
liên quan đến hoạt động ngoại thương, đặc biệt là việc lựa chọn các 
phương thức thanh toán phù hợp với thị trường, tư vấn các vấn đề về 
hợp đồng ngoại thương, đặc biệt là tư vấn cho khách hàng trong việc 
lựa chọn các phương thức thanh toán phù hợp với từng thị trường, 
thanh toán quốc tế là một phần của nghiệp vụ cho vay XNK. 

Để tạo sự khác biệt so với các ngân hàng khác trên địa bàn, bên 
cạnh việc cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế an toàn, chính xác, 
nhanh chóng và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 Vietinbank Đà Nẵng nên tư vấn cho các khách hàng xuất khẩu 
các kỹ năng lập chứng từ sao cho hạn chế đến mức thấp nhất những sai 
sót nhằm tránh rủi ro trong việc bị từ chối thanh toán, qua đó, ngân 
hàng cũng đảm bảo thu hồi được khoản tiền đã cho vay khi khách hàng 
xuất khẩu. 

Phối hợp với các công ty BH cung cấp các dịch vụ BH trong 
hoạt động ngoại thương cho khách hàng nhằm phục vụ khách hàng trọn 
gói với giá cả hợp lý và cạnh tranh đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu 
dịch vụ liên quan đến hoạt động XNK. 
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3.2.4. Thực hiện đa dạng hóa cơ cấu tín dụng XNK theo đối 
tượng khách hàng 

Để hoàn thiện hoạt động cho vay XNK thì VietinBank Đà Nẵng 
nhất thiết phải đa dạng hóa khách hàng có liên quan chặt chẽ đến khả 
năng phòng chống rủi ro tín dụng và nâng cao lợi nhuận. Do đó, không 
chỉ chú trọng cho vay cho các doanh nghiệp lớn, Chi nhánh cần xác 
định đối tượng khách hàng vừa và nhỏ là thị trường lớn để phát triển 
hoạt động cho vay XNK của mình. 

Bên cạnh đó sản phẩm cho vay sản xuất hàng XK theo quy định 
hiện nay tại Chi nhánh thì sản phẩm này chỉ áp dụng đối với doanh 
nghiệp có doanh số XK hàng năm lớn, xếp hạng tín dụng từ A trở lên. 
Trên thực tế số lượng doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện này tương đối 
hạn chế chủ yếu là các doanh nghiệp lớn nên gây khó khăn cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khác trong việc tiếp cận vốn, báo cáo tài 
chính của một số doanh nghiệp không phản ánh đúng thực trạng hoạt 
động của doanh nghiệp. 

Ngoài ra cần đa dạng hóa cơ cấu tài trợ theo: 
- Ngành lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp 
- Loại hình sở hữu của DN 
Khi nắm bắt được đặc điểm các đối tượng khách hàng trên, để 

hoàn thiện hoạt động của mình, Chi nhánh cần: 
- Điều chỉnh chính sách khách hàng linh hoạt, xây dựng hệ thống 

chấm đánh giá khách hàng riêng để có chính sách tài trợ phù hợp. 
-Tiếp cận và phát triển nhóm khách hàng FDI (doanh nghiệp có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài). 
- Phải có những kế hoạch săn đón bằng việc gia tăng lợi ích, ưu 

đãi từ dịch vụ ngân hàng và thực hiện bán chéo sản phẩm. 
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3.2.5. Định giá tài sản phù hợp và áp dụng linh hoạt chính 
sách đảm bảo tiền vay  

Chi nhánh hiện nay chỉ cho vay tối đa là 75% so với giá trị tài 
sản đảm bảo là bất động sản. Nhưng mức giá thẩm định còn khá thấp so 
với giá thị trường (chỉ khoảng 75% giá thị trường) điều này gây ra bất 
lợi cho khách hàng. Chính vì vậy các phòng tín dụng của chi nhánh cần 
phối hợp tốt hơn nữa với phòng thẩm định giá để có thể đưa ra những 
kết quả tối ưu nhất.  

Để có thể chủ động hỗ trợ những khách hàng tốt với tình hình 
tài chính lành mạnh, chiến lược kinh doanh mang tính chất bền vững và 
đồng thời nâng cao sự cạnh tranh của mình với các đối thủ, chi nhánh 
có thể linh hoạt trình hội đồng tín dụng hội sở để xin cấp hạn mức vượt 
tỷ lệ trên tài sản đảm bảo theo quy định hiện hành 

3.2.6. Tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng 
xuất nhập khẩu 

Tỷ lệ dư nợ xấu XNK các năm 2012, 2013 chiếm hơn 0,5% 
vượt mục tiêu đề ra của Trung ương cho chi nhánh là dưới 0,5%. Trước 
tình hình đó, Chi nhánh cần thực hiện các biện pháp sau: 

- Thường xuyên tiến hành dự báo, đánh giá hoạt động XNK, 
môi trường kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước 

- Tăng cường công tác thẩm định tài sản thế chấp theo định kỳ 
đồng thời yêu cầu bổ sung thêm những TSĐB khi giá trị của nó giảm so 
với định giá ban đầu. 

- Tăng cường kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Cần có 
những đợt kiểm tra đột xuất, có trọng điểm để xác định những nguy cơ 
tiềm ẩn để hạn chế những rủi ro. 

- Đẩy mạnh sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro về ngoại 
hối bằng cách áp dụng các sản phẩm phái sinh như phái sinh lãi suất, 
phái sinh tiền tệ, phái sinh hàng hóa với các công cụ tài chính như hợp 
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đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai…. 
3.2.7. Tổ chức và khai thác nguồn thông tin tín dụng trong 

hoạt động tín dụng XNK 
- Tăng cường thu nhập, quản lý thông tin liên quan đến hoạt 

động cho vay XNK. 
- Thu thập các thông tin liên quan đến các ngành, mặt hàng 

quan trọng một cách đầy đủ và thường xuyên từ các tổ chức tài chính 
trên Thế giới, các cơ quan có uy tín. 

- Tìm kiếm nguồn thông tin của khách hàng thông qua ngân 
hàng bạn, mức độ uy tín khách hàng, quan hệ tín dụng những ngân 
hàng khác. Ngân hàng cần phải có các kênh để tìm hiểu thông tin (năng 
lực tài chính kinh doanh, uy tín trong làm ăn) để có cơ sở phục vụ nhu 
cầu tìm hiểu thông tin về đối tác nước ngoài. 

3.2.8. Các giải pháp bổ trợ khác 
a. Hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực 
b. Tăng cường thu hút nguồn vốn ngoại tệ 
c. Hoàn thiện công tác quản trị điều hành 

3.3. KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 
XUẤT NHẬP KHẨU TẠI VIETIN BANK ĐÀ NẴNG 

3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ                                                                                                                              
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
3.3.3. Kiến nghị đối với Vietinbank Việt Nam 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT  LUẬN 
 

Trong xu thế hội nhập quốc tế, hoạt động XNK ngày càng phát 
triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào cán cân thanh toán quốc tế của 
đất nước. Không nằm ngoài xu thế đó, hoạt động ngân hàng của thành 
phố diễn ra rất sôi nổi, đã phát huy tốt vai trò của mình đối với nền kinh 
tế, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vietinbank Đà Nẵng đã 
góp phần không nhỏ vào hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố thông 
qua hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu của mình. Tuy nhiên, cũng 
giống như bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào khác, vẫn có những 
thuận lợi và khó khăn nhất định. 

Dưới góc độ nghiên cứu của đề tài phần nào cho thấy tổng quan 
công tác tín dụng xuất nhập khẩu củaVietinbank Đà Nẵng trong thời 
gian qua. Và bài luận đã đưa ra những giải pháp cá nhân với mong 
muốn góp phần hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu trong 
thời gian tới. 

Tuy có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện đề tài nhưng do 
sự hạn chế nhiều mặt nên đề tài không tránh những thiếu sót nhất định. 
Rất mong nhận được sự đóng góp để hoàn thiện hơn. 


