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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Với sự phát triển nhanh của thị trường tài chính xuyên quốc 

gia, đã có rất nhiều loại tài sản có lợi tức ổn định và thanh khoản cao 

được mở ra, thì vấn đề khó khăn không còn là đầu tư vào đâu mà trở 

thành là làm thế nào để có đủ vốn cho đầu tư trong môi trường cạnh 

tranh đầy kịch tính trong hệ thống ngân hàng thương mại. 

Ở Viêt Nam hiện nay, vốn đang trở thành một vấn đề cấp thiết 

cho quá trình tăng trưởng nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên để huy 

động được khối lượng vốn lớn từ nền kinh tế trong nước là một thách 

thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với hệ thống 

NHTM nói riêng. 

Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng là một trong 

các Ngân hàng chiếm thị phần tương đối lớn trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. Tuy nhiên, với hơn 54 tổ chức tín dụng trên địa bàn, tình 

hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, hoạt động huy động vốn của Chi 

nhánh đang phải đối mặt với không ít khó khăn, tốc độ tăng trưởng 

bị chậm lại và thị phần có dấu hiệu bị giảm sút. Do vậy, cần có sự 

nghiên cứu khoa học, toàn diện, cụ thể và sâu sắc để tìm giải pháp 

đảm bảo cho Chi nhánh có thể thu hút được nguồn vốn trong dân cư, 

giữ vững và phát triển thị phần của mình trên địa bàn, đảm bảo hiệu 

quả kinh doanh và thực hiện được kế hoạch giao. Đây là vấn đề hết 

sức cấp thiết, đáp ứng đòi hỏi thiết thực của thực tiễn, vừa mang tính 

thời sự trong kinh doanh của Ngân hàng hiện nay.  

Xuất phát từ những lý do kể trên, vấn đề “Huy động vốn tại 

Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng” được học viên 

chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh 

của mình. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Làm rõ lý luận cơ bản về hoạt động huy động vốn của Ngân 

hàng Thương mại. 

- Phân tích thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Việt 

Á - Chi nhánh Đà Nẵng. 

 - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động 

vốn của Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Câu hỏi 1: Vốn của Ngân hàng thương mại là gì? Thế nào là 

huy động vốn của Ngân hàng thương mại? Các hình thức huy động 

vốn của Ngân hàng thương mại? 

 - Câu hỏi 2: Huy động vốn của Ngân hàng thương mại gồm 

những nội dung gì? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến huy động vốn 

của Ngân hàng thương mại? 

 - Câu hỏi 3: Thực trạng huy động vốn của Ngân hàng TMCP 

Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng ra sao? 

- Câu hỏi 4: Giải pháp nào để huy động vốn tại Ngân hàng 

TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

+ Đối tượng nghiên cứu:  Hoạt động huy động vốn của Ngân 

hàng thương mại 

+ Phạm vi nghiên cứu:  

      - Về không gian: Tại Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi 

nhánh Đà Nẵng 

      - Về thời gian: Tập trung phân tích các số liệu về tình 

hình hoạt động và tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP 

Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012, 

các giải pháp đề xuất đến 2015. 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng các phương 

pháp sau để giải quyết vấn đề nêu ra:  

 - Phương pháp thống kê thu thập số liệu thứ cấp từ các tài liệu 

có liên quan: bảng cân đối chi tiết và báo cáo tài chính các năm 2010, 

2011, 2012. 

 - Phương pháp so sánh: để xem xét tốc độ tăng trưởng của các 

chỉ tiêu qua các năm.  

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên cơ sở các số liệu 

thống kê phân tích thực trạng huy động vốn của ngân hàng cho đề 

xuất giải pháp.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Hệ thống hóa, phân tích những lý luận cơ bản về huy động 

vốn của Ngân hàng thương mại. 

- Đánh giá, phân tích thực trạng huy động vốn, các ưu nhược 

điểm trong huy động vốn của Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh 

Đà Nẵng. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt 

động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á  Đà Nẵng. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Khi tham khảo các tài liệu, tôi nhận thấy các luận văn cơ bản 

đã giải quyết được một số vấn đề sau: 

 + Mặc dù trình bày cơ sở lý luận theo các cách khác nhau 

nhưng các đề tài đều hệ thống hóa những lý luận cơ bản liên quan 

đến huy động vốn của NHTM.  

+ Phân tích thực trạng về quy mô và cơ cấu vốn huy động tại 

các NHTM, rút ra các nguyên nhân và hạn chế trong huy động vốn.  

+ Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả của huy 

động vốn. 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN 

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1 TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

       1.1.1 Vốn của Ngân hàng thương mại: 

       a. Khái niệm về vốn của Ngân hàng thương mại 

Vốn của Ngân hàng thương mại là những giá trị tiền tệ do 

bản thân ngân hàng thương mại tạo lập hoặc huy động được dùng để 

cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. 

       b. Cơ cấu vốn của Ngân hàng thương mại 

- Vốn chủ sở hữu 

- Vốn huy động 

- Vốn tiếp nhận 

- Vốn ủy thác đầu tư 

       1.1.2 Huy động vốn của Ngân hàng thương mại: 

       a. Khái niệm: 

Huy động vốn là việc tăng quy mô nguồn tiền gửi huy động 

một cách ổn định và bền vững với cơ cấu huy động, chi phí huy động 

hợp lý từ việc khai thác lượng tiền tạm thời nhàn rỗi của các tổ chức 

và cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau để hình thành nên nguồn 

vốn hoạt động của ngân hàng. 

       b. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại 

* Huy động vốn từ tiền gửi: 

- Huy động vốn từ tiền gửi thanh toán 

- Huy động vốn từ tiền gửi có kỳ hạn 

- Huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm 

Có hai hình thức tiền gửi tiết kiệm, đó là: 
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      + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 

      + Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 

     * Huy động vốn từ giấy tờ có giá: 

c. Nguyên tắc và yêu cầu đối với huy động vốn của Ngân 

hàng thương mại 

* Nguyên tắc huy động vốn: 

Nguyên tắc thứ nhất: Việc huy động vốn phải trên cơ sở nhu 

cầu cho vay.  

Nguyên tắc thứ hai: Ngân hàng nhận tiền gửi của khách hàng 

phải có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ, đúng hạn cả vốn lẫi lãi theo 

thoã thuận trước giữa Ngân hàng và khách hàng. 

Nguyên tắc thứ ba: Ngân hàng không được phát hành trái 

phiếu mà việc phát hành trái phiếu đó tạo cho các chủ sở hữu giành 

được quyền quản lý trực tiếp và gián tiếp đối với Ngân hàng. 

* Các yêu cầu đối với công tác huy động vốn: 

Một là: Tìm kiếm nguồn vốn rẻ 

Hai là: Tạo ra nguồn vốn ổn định và cơ cấu phù hợp. 

Ba là: Xây dựng qui mô và sự tăng trưởng nguồn vốn ổn định. 

Bốn là: Điều hành tốt nguồn vốn phục vụ kinh doanh. 

d. Vai trò của huy động vốn đối với Ngân hàng thương mại 

1.2 NỘI DUNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

1.2.1 Xác định mục tiêu huy động vốn của Ngân hàng 

thương mại: 

Huy động vốn là việc các ngân hàng gia tăng nguồn vốn huy 

động đi cùng với việc hợp lý hóa cơ cấu vốn huy động và kiểm soát 

tốt chi phí huy động phù hợp với các mục tiêu hoạt động và chiến 

lược kinh doanh của ngân hàng trong từng thời kỳ. Bao gồm các mục 
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tiêu sau: 

+ Tạo lập và giữ vững sự ổn định của nguồn vốn huy động, 

đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh tiền tệ. Đây là mục 

tiêu quan trọng nhất và là mục tiêu có tính cạnh tranh nhất trong toàn 

bộ hoạt động ngân hàng.  

+ Hình thành cơ cấu nguồn vốn huy động một cách hợp lý để 

không ngừng mở rộng quy mô hoạt động.  

+ Kiểm soát chi phí huy động vốn phù hợp với mục tiêu về kế 

hoạch lợi nhuận của ngân hàng. 

+ Đảm bảo duy trì khả năng thanh khoản và nâng cao hiệu quả 

kinh doanh của ngân hàng. 

 1.2.2 Xây dựng các chính sách huy động vốn của Ngân 

hàng thương mại: 

 a. Chính sách sản phẩm 

Chính sách sản phẩm phải thỏa mãn các yêu cầu đa dạng về 

chủng loại, đảm bảo chất lượng và phát triển sản phẩm mới. 

* Theo chủng loại sản phẩm:  

- Sản phẩm cốt lõi:     

    + Tiền gửi thanh toán: Đây là loại tiền gửi không kỳ hạn 

trước hết được sử dụng cho mục đích thanh toán không dùng tiền 

mặt mà người gửi được sử dụng một cách chủ động và linh hoạt. 

    + Tiền gửi có kỳ hạn: Đây là loại sản phẩm dành cho các 

TCKT có tiền gửi tạm thời nhàn rỗi. Để thu hút được lượng tiền này 

thì đòi hỏi ngân hàng phải đưa ra các sản phẩm có tính chất đặc thù 

riêng cho từng phân khúc doanh nghiệp. 

    + Tiền gửi tiết kiệm: Hiện nay, việc thu hút nguồn tiền gửi 

từ dân cư là nghiệp vụ rất quan trọng của NHTM vì đây là nguồn vốn 

có tính ổn định khá cao, cho phép ngân hàng chủ động trong việc sử 
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dụng vốn để kinh doanh. 

- Sản phẩm giá trị gia tăng: 

Các sản phẩm ngân hàng khác như thẻ ghi nợ, thẻ ghi có, tín 

dụng bán lẻ, chi lương qua tài khoản … cũng góp phần hỗ trợ cho 

việc huy động vốn. 

* Chất lượng sản phẩm, dịch vụ: 

Ngoài sự đa dạng về sản phẩm và dịch vụ thì ngân hàng cũng 

cần chú ý đến chất lượng của sản phẩm, dịch vụ. Chất lượng phải 

đáp ứng được sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, giá cả hợp lý, 

quy trình giao dịch thật chuyên nghiệp và nhanh chóng. 

* Phát triển sản phẩm mới: 

Chính sách sản phẩm cần phải làm thường xuyên, liên tục. 

Thực hiện theo dõi đánh giá từng sản phẩm để qua đó đẩy mạnh các 

sản phẩm đạt hiệu quả cao, thay đổi, chỉnh sửa các sản phẩm chưa 

phù hợp và loại trừ các sản phẩm không phù hợp, tìm kiếm các sản 

phẩm mới cho phù hợp với nhu cầu thị trường. 

Các sản phẩm mang yếu tố bất ngờ, mới lạ hay mang tính địa 

phương, sự kiện sẽ góp phần làm nên sự thành công của sản phẩm 

huy động vốn. 

b. Chính sách về lãi suất 

Lãi suất được hiểu là giá cả của quyền được sử dụng vốn vay 

trong một thời gian nhất định mà người sử dụng trả cho người sở hữu 

nó. Như vậy lãi suất liên quan trực tiếp tới các nguồn tiền mà ngân 

hàng huy động. 

c. Chính sách về phát triển mạng lưới giao dịch 

Để đạt được kết quả tốt trong huy động vốn, hệ thống mạng 

lưới đóng vai trò quan trọng. Hệ thống mạng lưới của Ngân hàng 

thương mại bao gồm mạng lưới truyền thống và mạng lưới hiện đại. 
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d. Chính sách khách hàng 

+ Thiết lập hệ thống thu thập quản lý và xử lý thông tin 

khách hàng: Thông tin khách hàng cần được thu thập và xử lý hỗ trợ 

cho công tác phân loại đánh giá khách hàng 

+ Xây dựng hệ thống các tiêu chí để đánh giá, phân loại 

khách hàng 

 + Thực hiện việc chăm sóc khách hàng: Việc chăm sóc 

khách hàng phải được thực hiện thường xuyên thông qua các chương 

trình chăm sóc định kỳ và đột xuất phù hợp với từng đối tượng. 

e. Chính sách về quy trình và bằng chứng vật chất 

Cơ sở vật chất của Ngân hàng góp phần tạo dựng hình ảnh 

trong mắt khách hàng. Ngân hàng nào có trụ sở khang trang, hiện 

đại, giữ các vị trí đắc địa sẽ tạo được ấn tượng mạnh đối với khách 

hàng. 

Quy trình nghiệp vụ là một trong những yếu tố quan trọng góp 

phần nâng cao chất luợng dịch vụ của ngân hàng.  

f. Chính sách về nhân sự 

Các ngân hàng cần phải chú trọng đến việc sử dụng và đào tạo 

nâng cao trình độ nghiệp vụ của các cán bộ ngân hàng của mình cho 

phù hợp với những yêu cầu ngày càng cao của môi trường cạnh 

tranh. 

g. Chính sách truyền thông cổ động 

Chính sách truyền thông cổ động của Ngân hàng giữ một vai 

trò rất quan trọng. Chính sách truyền thông thiết lập sự rõ ràng, sự 

tinh vi và giúp khách hàng nhận thức đầy đủ hơn giá trị dịch vụ. 

1.2.3 Đánh giá kết quả hoạt động huy động vốn 

a. Mức tăng trưởng về quy mô huy động vốn 

Để xem xét mức tăng trưởng của nguồn vốn huy động của 
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NHTM, người ta sử dụng công thức sau: 

 

  Tốc độ tăng trưởng   =                                                           x 100% 

  

b. Cơ cấu vốn huy động 

Cơ cấu vốn huy động là tỷ trọng mỗi nguồn vốn / tổng nguồn 

vốn huy động tại mỗi NHTM tùy theo từng tiêu thức phân loại nguồn 

vốn nhất định.  

Trong phân tích cơ cấu huy động các loại các loại cơ cấu sau 

thường được chú ý 

- Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn 

- Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền 

- Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng khách hàng 

c. Mức tăng trưởng về thị phần huy động vốn trên địa bàn 

Thị phần huy động vốn là tỷ trọng của huy động vốn của một 

NHTM /Tổng huy động vốn của các NHTM trên địa bàn. 

d. Kiểm soát chi phí huy động vốn 

Chi phí huy động vốn của các NHTM bao gồm chi phí trả lãi 

(trả lãi tiền gửi huy động và lãi tiền vay) và các khoản chi phí phi lãi 

mà ngân hàng phải bỏ ra để huy động vốn. 

Để kiểm soát được chi phí huy động vốn của NHTM có hiệu 

quả hay không, ngân hàng căn cứ vào lãi suất hiệu quả của mỗi 

nguồn tiền NEC (Net effective cost). 

NEC = Lãi thực phải trả khách hàng / Gốc thực ngân hàng sử dụng 

NEC càng nhỏ thì chi phí huy động vốn của ngân hàng càng thấp. 

NEC phụ thuộc vào cách trả gốc và lãi. Cách trả lãi khác nhau 

thì NEC khác nhau. 

Nếu trả gốc và lãi luôn một lần thì NEC = i (lãi suất danh nghĩa) 

Số dư kỳ báo cáo - Số dư kỳ gốc  
 Số dư kỳ gốc 
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Nếu trả lãi trước NEC = i / 1 – i 

Nếu trả lãi n lần trong kỳ, NEC = (1 + i/n)n –1 

1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN CỦA 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.3.1 Nhân tố khách quan 

a. Ý thức tiết kiệm của dân cư 

b. Nhân tố môi trường pháp lý 

c. Nhân tố môi trường cạnh tranh 

d. Chính sách lãi suất của NHNN 

e. Chu kỳ phát triển kinh tế 

 f. Môi trường dân cư  

1.3.2 Nhân tố chủ quan 

a. Chiến lược kinh doanh của ngân hàng 

b. Uy tín của Ngân hàng 

c. Chính sách Marketing 

d. Chất lượng về dịch vụ 

e. Chất lượng nguồn nhân lực 

 

KẾT LUẬN CHUƠNG 1 

Hoạt động huy động vốn có vai trò vô cùng quan trọng, nó 

quyết định sự tồn tại và vị thế của ngân hàng trên thị trường, và quan 

trọng nhất là thu hút được nguồn vốn từ dân cư và các TCKT để 

phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Do đó huy động vốn 

phải tạo lập và giữ vững sự ổn định, hình thành cơ cấu một cách hợp 

lý, kiểm soát chi phí, duy trì khả năng thanh khoản. Bên cạnh đó phải 

xây dựng các chính sách huy động vốn thật hợp lý để không ngừng 

gia tăng nguồn vốn huy động của ngân hàng. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 

2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý của VAB Đà Nẵng 

 2.1.3 Các nguồn lực kinh doanh của VAB Đà Nẵng 

- Nguồn nhân lực: Đến cuối năm 2012 số lượng CBNV toàn 

chi nhánh là 110 người. Trong đó: Trình độ Thạc sĩ là 5 người chiếm 

tỷ lệ 4,55%, Đại học 80 người chiếm tỷ lệ 72,73%, Cao đẳng 15 

người chiếm tỷ lệ 13,64%, trung cấp 7 chiếm tỷ lệ 6,36%, dưới trung 

cấp 3 người chiếm tỷ lệ 2,73%. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật: Nhìn chung cơ sở vật chất kỹ thuật 

của VAB Đà Nẵng được trang bị, đầu tư đầy đủ và hiện đại. 

- Vốn kinh doanh: Đến cuối năm 2012 tổng lượng vốn huy 

động được của VAB Đà Nẵng là 913 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 470 

tỷ đồng. 

2.1.4 Kết quả hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á – 

Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2012 

Cùng với sự phát triển của hệ thống ngân hàng nói chung và 

Ngân hàng TMCP Việt Á nói riêng, trong những năm qua Ngân hàng 

TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng đã đạt được những kết quả đáng 

ghi nhận thông qua các hoạt động chủ yếu như sau: 

a. Về huy động vốn 

Qua bảng số liệu 2.1 cho thấy tổng vốn huy động tăng đều qua 

các năm. Năm 2011 tăng 10,99 % so với năm 2010, năm 2012 tăng 

10,27 % so với năm 2011. 
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Bảng 2.1: Huy động vốn của VAB Đà Nẵng (2010-2012) 

                   Đvt: tỷ đồng 

Năm 

2010 
Năm 2011 Năm 2012 

Chỉ tiêu 

 
Số tiền Số tiền 

Tăng 

trưởng 

(%) 

Số tiền 

Tăng 

trưởng 

(%) 

1.TG từ TCKT 205 245 19,51 256 4,49 

Tỷ trọng (%) 27,48 29,59  28,04  

2. TG từ dân cư 541 583 7,76 657 12,69 

Tỷ trọng (%) 72,52 70,41 %  71,96  

Tổng nguồn 

vốn huy động 
746 828 10,99 913 10,27 

     Nguồn: Báo cáo quyết toán VAB Đà Nẵng từ 2010 – 2012 

b. Hoạt động tín dụng 

Dư nợ tín dụng của VAB Đà Nẵng có đã sự tăng trưởng đáng 

kể của năm 2011 so với năm 2010 với mức tăng là 10,41 % . Tuy 

nhiên đến năm 2012 chịu tác động chung của thị trường tài chính 

Việt Nam cũng như chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN, hoạt 

động cho vay của VAB Đà Nẵng đã bị sụt giảm. Cụ thể năm 2012 

giảm so với năm 2011 là 24,92 %. 

c. Kết quả kinh doanh 

Tổng thu nhập thực hiện năm 2010 đạt 141 tỷ đồng, trong đó 

chủ yếu là thu lãi vay 105 tỷ đồng chiếm 74,47% tổng thu nhập, lợi 

nhuận trước thuế đạt 26 tỷ đồng. Năm 2011 thu nhập tăng 36,17% so 

với năm 2010, lợi nhuận đạt 27 tỷ đồng. Năm 2012 thu nhập tăng 

10,42% so với năm 2011, lợi nhuận đạt 22 tỷ đồng.  
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Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của VAB Đà Nẵng 2010-2012                                    

Năm 
2010 

Năm 2011 Năm 2012 
Chỉ tiêu 

 Số tiền 
(tỷ đồng) 

Số tiền 
(tỷ đồng) 

Tốc độ 
tăng (%) 

Số tiền 
(tỷ đồng) 

Tốc độ 
tăng (%) 

1.Tổng thu nhập 141 192 36,17 212 10,42 
- Thu lãi cho vay 105 121 15,24 126 4,3 

- Thu lãi TG 33 68 106,06 81 19,12 

-Thu khác 3 3 0 5 66,67 

2. Tổng chi phí 115 165 43,48 190 15,15 
- Trả lãi TG 81 115 41,98 129 12,17 

- Trả lãi tiền vay 0 0 0 0 0 

- Chi khác 34 50 47,06 61 22 

LN trước thuế 26 27 3,85 22 -18,52 

     Nguồn: Báo cáo quyết toán VAB Đà Nẵng từ 2010 – 2012 

2.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG 

TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 2.2.1 Tình hình xác định mục tiêu huy động vốn: 

Trên cơ sở kế hoạch huy động vốn được Hội sở chính giao chỉ 

tiêu cụ thể cho từng đối tượng huy động (Tổ chức kinh tế, dân cư) 

cho các Chi nhánh. Từ đó VAB Đà Nẵng xác định được các mục tiêu 

chính của huy động vốn: 

- Tập trung cải thiện cơ cấu vốn huy động theo hướng phát 

triển bền vững, tăng  tỷ trọng vốn huy động trung dài hạn/ tổng 

nguồn vốn.  

- Chú trọng công tác phát triển các dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 

nhằm gia tăng tiện ích cho người tiêu dùng, qua đó thu hút thêm 

khách hàng gửi tiền 
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- Chú trọng thu hút khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh 

toán để thu hút được nguồn vốn giá rẻ. 

- Tổng nguồn vốn huy động đến cuối năm 2013 đạt 1.096 

nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng huy động vốn 20 %. 

- Tăng tỷ trọng huy động vốn trung, dài hạn trên tổng nguồn 

vốn lên 18%. 

2.2.2 Tình hình triển khai các chính sách huy động vốn 

a. Chính sách sản phẩm 

Dựa trên danh mục sản phẩm ban hành của Hội Sở, chi nhánh 

tiến hành triển khai các chính sách huy động này để tăng nguồn vốn 

huy động tại đơn vị. Các sản phẩm huy động truyền thống thường 

được triển khai như: tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi thanh 

toán, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãnh lãi cuối kỳ, lãnh lãi hàng 

tháng, lãnh lãi hàng quỹ, lãnh lãi 6 tháng. 

Bên cạnh đó, hằng năm nhân dịp các ngày lễ lớn Hội sở chính 

đưa ra các chương trình, sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm đặc 

biệt như: Tiết kiệm dự thưởng trúng xe Camry, Tiết kiệm quay số 

trúng liền, Tiết kiệm nhận thẻ cào mua hàng 

b. Chính sách lãi suất 

VAB áp dụng biểu lãi suất huy động thống nhất trên toàn hệ 

thống do Hội sở ban hành và công bố từng thời kỳ. Biểu lãi suất bao 

gồm lãi suất tiền VNĐ, USD và ngoại tệ khác được VAB điều chỉnh 

căn cứ vào tình hình thực tế khách hàng và diễn biến lãi suất thị 

trường, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo tuân thủ các quy định về lãi suất 

của NHNN Việt Nam 

c. Chính sách về phát triển mạng lưới giao dịch 

* Mạng lưới truyền thống 

Tính đến nay, Chi nhánh đã có bảy phòng giao dịch trực thuộc. 
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Cả Chi nhánh chính và các phòng giao dịch trực thuộc hoạt động 

ngày càng có hiệu quả, và tự khẳng định được sự lớn mạnh của mình 

cũng như khả năng tự chủ về tài chính trong hoạt động kinh doanh. 

* Mạng lưới hiện đại 

Hiện Chi nhánh đã có được 8 máy ATM, 68 máy POS, các 

dịch vụ Internet banking và SMS banking, home banking ngày một 

hoàn thiện hơn. Đây là những yếu tố góp phần gia tăng thêm số 

lượng khách hàng. 

d. Chính sách chăm sóc khách hàng 

Hiện nay, tại VAB Đà Nẵng chính sách chăm sóc khách hàng 

được phân chia làm 3 giai đoạn sau: 

- Chăm sóc khách hàng trước giao dịch 

- Chăm sóc khách hàng trong giao dịch 

- Chăm sóc khách hàng sau giao dịch 

e. Chính sách về quy trình và bằng chứng vật chất 

Quy trình nghiệp vụ của VAB Đà Nẵng đã được cải tiến hơn 

trước nhất là về quy trình mở sổ tiết kiệm và đăng ký mở tài khoản 

cá nhân. Nếu trước đây mở sổ tiết kiệm cho khách hàng phải qua 

nhiều giai đoạn phức tạp, thì nay chỉ qua ba bước: 

- Bước 1: Giai dịch viên nhập thông tin về khách hàng, số tiền 

gửi và kỳ hạn gửi 

- Bước 2: Thủ quỹ thu tiền và xác nhận việc đã thu tiền đủ 

- Bước 3: Kiểm soát viên kiểm tra thông tin lần cuối xem đã 

khớp đúng với những gì khách hàng đã ghi. Sau khi kiểm tra tính 

đúng đắn thì tiến hành giao sổ tiết kiệm cho khách hàng. 

Được sự đầu tư của Hội sở về việc chỉnh trang lại tất cả các cơ 

sở kinh doanh của chi nhánh, nên nhìn chung các trụ sở của VAB Đà 

Nẵng được đầu tư bề thế, hiện đại, chiếm giữ các vị trí thuận tiện đã 
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tạo được ấn tượng với khách hàng. Nhờ đó giúp cho công tác huy 

động vốn của chi nhánh đạt được kết quả khả quan. 

f. Chính sách về nhân sự 

Hiện nay số lượng CBNV toàn chi nhánh là 110 người. Trong 

đó: Trình độ Thạc sĩ là 5 người chiếm tỷ lệ 4,55%, Đại học 80 người 

chiếm tỷ lệ 72,73%, Cao đẳng 15 người chiếm tỷ lệ 13,64%, trung 

cấp 7 chiếm tỷ lệ 6,36%, dưới trung cấp 3 người chiếm tỷ lệ 2,73%.  

g. Chính sách truyền thông, cổ động 

Các hoạt động quảng bá của VAB hiện nay chưa mạnh, các 

chương trình quảng bá sản phẩm chủ yếu qua hình thức treo băng 

rôn, tờ rơi vẫn chưa thực sự thu hút được khách hàng. So với các 

Ngân hàng khác, việc xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại 

chúng VAB vẫn còn rất hạn chế. 

2.2.3 Đánh giá kết quả huy động vốn 

Tại VAB Đà Nẵng thực hiện việc đánh giá kết quả huy động 

vốn thông qua các tiêu chí về quy mô huy động vốn, cơ cấu huy 

động và chỉ tiêu về kế hoạch được Hội sở giao. 

- Về quy mô huy động vốn 

- Về cơ cấu huy động vốn 

- Về chỉ tiêu kế họach 

2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN 

TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.3.1 Những kết quả đạt được 

- Qua các năm, VAB Đà Nẵng đều đạt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt 

là đối với hoạt động huy động vốn. Quy mô vốn tiền gửi tăng dần 

qua các năm.  

- Các hình thức huy động ngày một đa dạng hơn, các sản phẩm 

huy động đã thu hút, hấp dẫn đối với khách hàng hơn về loại tiền, 
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loại kỳ hạn, lãi suất và phương thức trả lãi.  

2.3.2 Những hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động huy động vốn 

của VAB Đà Nẵng còn nhiều hạn chế cần khắc phục để có thể tăng 

trưởng nguồn vốn huy động theo các định hướng hoạt động của 

mình. 

- Về triển khai chính sách sản phẩm: 

Các sản phẩm huy động vốn của VAB nói chung và của chi 

nhánh Đà Nẵng nói riêng vẫn chỉ dừng lại ở hình thức truyền thống, 

chưa có sản phẩm thiết kế riêng biệt cho từng đối tượng khách hàng 

khác nhau. Bên cạnh đó trong danh mục sản phẩm của Hội Sở ban 

hành chi nhánh vẫn chưa triển khai hết như: sản phẩm “tiền gửi tiết 

kiệm 45+, “vững bước tương lai, an tâm tích lũy”. 

- Về chính sách chăm sóc khách hàng 

Chính sách chăm sóc của ngân hàng còn đơn điệu, sự vụ, chưa 

đưa ra chính sách phân biệt cho từng phân khúc khách hàng làm cho 

công tác huy động tiền gửi tiết kiệm chưa thật sự hiệu quả. 

 - Mạng lưới giao dịch: chưa thực sự đa dạng, phương thức 

giao dịch và cung ứng các dịch vụ chủ yếu vẫn là “giao dịch tại 

quầy” 

- Chính sách về quy trình và bằng chứng vật chất: Diện mạo 

và cơ sở vật chất tại trụ sở chính và các phòng giao dịch của chi 

nhánh chưa thực sự tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng từ cái nhìn 

đầu tiên. 

- Chính sách truyền thông, cổ động:  Công tác truyền thông 

sản phẩm tại Chi nhánh chủ yếu là trực tiếp tại các điểm giao dịch 

với khách hàng.  

 



18 
 

 
 

2.3.3 Nguyên nhân của hạn chế 

a. Nguyên nhân khách quan 

- Cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng diễn ra rất mạnh 

mẽ, các NHTM đua nhau mở rộng thị phần bằng việc đa dạng hóa 

các sản phẩm kèm với chính sách Marketing hấp dẫn. 

- Chính sách huy động vốn còn phụ thuộc nhiều vào điều hành 

chung của Hội sở chính. 

b.Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác giao tiếp khách hàng vẫn chưa được đào tạo bài 

bản.  

- Chiến lược huy động vốn tại VAB Đà Nẵng tuy đã được 

triển khai nhưng chưa thực sự triệt để và quán triệt đến từng cán bộ 

công nhân viên của chi nhánh. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2, giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát 

triển của NH TMCP Việt Á và của Chi nhánh Đà Nẵng. Đồng thời, 

đề tài đã giới thiệu về hoạt động huy động vốn của VAB Đà Nẵng. 

Thông qua phần phân tích, đánh giá kết quả thực hiện dựa trên các 

tiêu chí về huy động vốn, luận văn nêu khái quát việc thực hiện các 

chính sách huy động vốn, nêu những thuận lợi khó khăn, những hạn 

chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đồng thời nói lên thực 

trạng các mặt hoạt động trong công tác huy động vốn… để từ đó đưa 

ra những giải pháp thiết thực cho việc nâng cao năng lực huy động 

vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư tại Ngân hàng TMCP Việt Á - 

Chi nhánh Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN 

HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1 NHỮNG CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1 Phân tích môi trường kinh doanh 

a. Phân tích môi trường vĩ mô 

* Môi trường kinh tế: Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được tốc 

độ tăng trưởng khá nhưng còn nhiều diễn biến phức tạp không có lợi 

cho hoạt động của ngân hàng. 

 * Môi trường pháp lý: Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các 

tổ chức tín dụng năm 2010, Quyết định 457/2005 quy định về các tỷ 

lệ an toàn trong hoạt động của Ngân hàng, các thông tư về việc ban 

hành trần lãi suất huy động, cho vay,…có tác động nhất định đến 

hoạt động của ngân hàng. 

* Môi trường cạnh tranh: Với hơn 54 TCTD trên địa bàn TP 

Đà Nẵng nên có sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng với nhau. 

b. Phân tích môi trường vi mô 

* Chính sách Marketing: Việc triển khai công tác Marketing 

tại ngân hàng vẫn phụ thuộc nhiều vào Hội sở chính và chưa quy cũ.  

* Về nhân sự: Trình độ chuyên môn và tinh thần làm việc của 

đội ngũ nhân viên chưa đồng đều. Một số nhân viên chưa nhiệt tình 

trong công tác giao dịch với khách hàng. 

* Cơ sở vật chất: Việc cho ra mắt các quầy giao dịch áp dụng 

mô hình chuẩn mới cũng khẳng định tiêu chí cung cấp chất lượng 

dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng.  

* Chất lượng dịch vụ: Trong năm 2011, VAB triển khai dự 

án “Nâng cao chất lượng dịch vụ toàn diện - Service 100+” là 

chương trình đào tạo/hỗ trợ toàn diện về chất lượng dịch vụ tại VAB 
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nhằm xây dựng hình ảnh mới về con người VAB chuyên nghiệp hơn, 

năng động hơn, thân thiện hơn. 

3.1.2 Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Á 

đến năm 2015 

a. Mở rộng và đa dạng hóa hoạt động 

Mục tiêu của Ngân hàng Việt Á là lọt vào tốp 15 ngân hàng 

mạnh nhất Việt Nam đến năm 2015. 

b. Tái cơ cấu mô hình tổ chức kinh doanh 

Trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã thông 

qua về việc tái cơ cấu mô hình kinh doanh theo khối. 

c. Hoàn thiện dự án công nghệ thông tin 

Khai thác một cách có hiệu quả những ưu việt của hệ thống 

Corebanking, đầu tư tiếp các Module về quản trị, tài chính và nhân 

sự,… 

3.1.3 Định hướng huy động vốn của VAB Đà Nẵng đến 

năm 2015 

- Xây dựng chính sách khách hàng, cải tiến chất lượng phục vụ 

và chăm sóc khách hàng tiền gửi hiện có. Tích cực tìm kiếm và tiếp 

cận khách hàng mới. 

- Tăng cường công tác quảng cáo và tiếp thị đối với các sản 

phẩm huy động vốn mới.  

3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 

VỐN TẠI VAB ĐÀ NẴNG 

3.2.1 Xác định mục tiêu huy động vốn đến năm 2015 

- Tiếp tục cải thiện cơ cấu vốn huy động theo hướng phát triển 

bền vững, tăng tỷ trọng vốn huy động trung dài hạn/ tổng nguồn vốn.  

- Mở rộng quy mô huy động vốn trên cơ sở đa dạng hóa khách 

hàng 
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- Nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến hệ thống thanh toán, 

gia tăng tiện ích cho người tiêu dùng, qua đó thu hút thêm khách 

hàng gửi tiền. 

- Tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân tăng 22% năm 

- Đến cuối năm 2015 tổng vốn huy động của VAB Đà Nẵng 

đạt mức 1.658 tỷ đồng. Trong đó tiền gửi không kỳ hạn chiếm 9%. 

- Tăng tỷ trọng vốn huy động trung và dài hạn lên 20% trên 

tổng nguồn vốn huy động. 

3.2.2 Hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng 

a. Phân loại khách hàng 

Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá khác nhau để có thể 

phân chia khách hàng thành từng nhóm đặc trưng như sau: 

- Khách hàng nhóm A 

- Khách hàng nhóm B 

- Khách hàng nhóm C 

b. Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng theo từng 

nhóm: 

* Nhóm khách hàng hiện tại 

+ Đối với khách hàng nhóm A 

- Xây dựng danh mục sản phẩm phù hợp, bố trí cán bộ quan hệ 

được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên môn sâu, có khả năng tư 

vấn khách hàng, quan hệ giao tiếp tốt và thực hiện chăm sóc thường 

xuyên. 

+ Đối với khách hàng nhóm B 

 - Sản phẩm tiếp thị đến khách hàng là các sản phẩm mang 

tính đầu tư như: sản phẩm tiền gửi dự thưởng, thẻ cào,… 

+ Đối với khách hàng nhóm C 
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 - Áp dụng mức giá chung, không thực hiện đàm phán lãi suất 

với khách hàng. 

* Đối với khách hàng tiềm năng 

- Dựa trên các thông tin thu thập được, cử cán bộ tiếp cận trực 

tiếp hoặc thông qua điện thoại, email để giới thiệu các sản phẩm của 

VAB. 

3.2.3 Triển khai các sản phẩm mới: 

a. Bổ sung sản phẩm huy động tiết kiệm rút gốc từng lần: 

b. Triển khai sản phảm tiền gửi tiết kiệm hưu trí :  

c. Triển khai sản phẩm tiết kiệm vững bước tương lai, an 

tâm tích lũy 

d. Triển khai sản phẩm tiết kiệm 45+ 

3.2.4 Chính sách về phát triển mạng lưới 

a. Mạng lưới truyền thống 

Theo kế hoạch phát triển mạng lưới giao dịch của VAB Hội 

Sở thì VAB Đà Nẵng sẽ đưa vào hoạt động thêm 3 Phòng giao dịch 

mới, đưa tổng số phòng giao dịch của chi nhánh lên 10 phòng giao 

dịch đến năm 2015. 

b. Mạng lưới hiện đại 

3.2.5 Tăng cường hoạt động quảng cáo về ngân hàng 

- Mở rộng quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

đặc biệt là các áp phích, pano trên đường phố, điểm dừng xe buýt,… 

vì phương tiện này chi phí thấp mà hiệu quả. 

3.2.6 Các giải pháp liên quan đến nhân sự, đào tạo 

a. Chú trọng công tác đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ 

- Đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kinh doanh cơ bản cho 

nguồn cán bộ hiện có, chú trọng việc đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng 

quản lý. 
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 b. Xây dựng văn minh giao tiếp khách hàng 

- Quy định về trang phục đối với cán bộ: yêu cầu phải có trang 

phục thống nhất và bảng tên 

- Quy định trong giao tiếp, phục vụ khách hàng theo  tiêu 

chuẩn “5C”. 

c. Áp dụng phương pháp trả lương dựa trên hiệu suất lao 

động 

 3.2.7 Chính sách về quy trình và bằng chứng vật chất 

a. Đơn giản hóa thủ tục gửi tiền: 

Trong quy trình mở sổ tiết kiệm nên thống nhất lưu thông tin 

và chữ kỹ mẫu của khách hàng theo CIF (thông tin khách hàng). 

b. Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật: 

VAB cần phải có sự thống nhất về mẫu mã trang trí bên ngoài 

ngân hàng, làm sao tất cả các cơ sở kinh doanh phải giống nhau. Để 

dễ dàng cho việc nhận diện thương hiệu, tạo ra một sự chuyên nghiệp 

trong kinh doanh. 

3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ 

       3.3.1 Đối với Chính Phủ 

       3.3.2 Đối với NHNN 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở lý luận đã nêu ở chương 1 và phần phần tích đánh 

giá thực trạng trong Chương 2. Chương 3 đã đưa ra được các giải 

pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại VAB Đà Nẵng. Các 

giải pháp này được đưa ra dựa trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, trong 

quá trình làm việc tại VAB Đà Nẵng vì vậy hy vọng phần nào sẽ giải 

quyết được những vướng mắc, khó khăn trong công tác huy động 

vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng. 
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KẾT LUẬN 

 

Trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế nói chung, các hoạt 

động tài chính nói riêng thì các hoạt động của các ngân hàng có rất 

nhiều vấn đề mới cần được nghiên cứu và triển khai cho phù hợp với 

yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế. Việc nghiên cứu, áp dụng các 

giải pháp về huy động vốn là vấn đề quan trọng và cấp thiết nhằm 

góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, đảm bảo an 

toàn về vốn và tạo điều kiện để VAB Đà Nẵng tồn tại và phát triển 

trong môi trường kinh tế thời kỳ mở cửa. Trên cơ sở vận dụng các 

phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu bài 

luận văn này đã hoàn thành được một số nhiệm vụ đặt ra: 

- Hệ thống hóa lý luận về nguồn vốn, công tác huy động vốn 

tại các NHTM và những nhân tố ảnh hưởng. 

- Phân tích thực trạng nguồn vốn huy động của VAB Đà Nẵng. 

Từ đó chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong công tác huy động 

vốn. 

- Trên cơ sở các yêu cầu và định hướng huy động vốn của 

VAB Hội Sở và chi nhánh Đà Nẵng, luận văn đưa ra các giải pháp cơ 

bản để hoàn thiện hoạt động huy động vốn tại VAB Đà Nẵng. 

Hy vọng rằng với những giải pháp cơ bản trên, hoạt động huy 

động vốn của VAB Đà Nẵng sẽ được cải thiện về quy mô, cơ cấu, kỳ 

hạn, phục vụ tốt hơn cho công tác sử dụng vốn tại VAB Đà Nẵng. 

Vì thời gian có hạn và kiến thức chưa được đầy đủ, luận văn sẽ 

không tránh khỏi những sai sót, tôi rất mong nhận được sự góp ý của 

Quý Thầy, Cô để luận văn được hoàn thiện hơn. 


