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MỞ ðẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng ñổi mới, cùng với việc tham 

gia vào các tổ chức  WTO và mới ñây nhất là việc tham gia  hiệp 

ñịnh xuyên Thái Bình Dương TTP ñã mở ra nhiều cơ hội cho nền 

kinh tế nước ta. Nền kinh tế sẽ có những bước chuyển mình, tăng 

trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Trong xu thế hội nhập, ngành ngân hàng 

với vai trò huyết mạch của nền kinh tế ñã không ngừng ñổi mới ñể 

hoàn thiện quy mô, sản phẩm dịch vụ,… ñể ñảm bảo sự hoạt ñộng 

thông suốt lành mạnh và hiệu quả là tiền ñề ñể các nguồn lực tài 

chính luân chuyển, phân bổ và sử dụng hiệu quả, kích thích tăng 

trưởng  kinh tế một cách bền vững.   

Hoạt ñộng ngân hàng có ñặc thù luôn gắn với nhiều loại rủi ro, 

trong ñó rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng ngân hàng thường có phản 

ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng khó kiểm soát. Ở Việt nam, 

thực hiện chủ trương của Nhà nước về tái cơ cấu lại hệ thống ngân 

hàng,nhiều biện pháp nhằm ổn ñịnh và phát triển các hoạt ñộng tiền 

tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng ñược thực hiện  trong ñó có hoạt 

ñộng tín dụng. Hoạt ñộng tín dụng là một hoạt ñộng cơ bản của ngân 

hàng thương mại và tạo ra lợi nhuận chủ yếu cho các ngân hàng 

trong giai ñoạn hiện nay. Khách hàng vay vốn của Ngân Hàng 

Thương Mại bao gồm Doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và các 

khách hàng cá nhân.Khách hàng Doanh nghiệp với những khoản cho 

vay lớn, chi phí thấp hơn, nhưng nếu ñể xẩy ra rủi ro, nợ xấu, mất 

vốn thì gây ra những tổn thất lớn cho các Ngân Hàng Thương Mại. 

Do vậy việc phân tích hoạt ñộng cho vay Doanh nghiệp nhằm nhận 

diện những vấn ñề ñặt ra và tìm kiếm những giải pháp hoàn thiện 

hoạt ñộng này là một ñòi hỏi có tính bức thiết ñối với các Ngân Hàng 
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Thương Mại, nhất là trước bối cảnh nhiều khoản cho vay Doanh 

nghiệp ñang gặp phải những vấn ñề lớn. 

Bản thân tôi ñang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (Agribank) Kon Tum với vị trí nhân viên Tín dụng. 

Qua thực tế kinh nghiệm công tác cũng như với các kiến thức ñã 

ñược học tôi muốn làm một ñề tài về tín dụng Doanh nghiệp tại ngân 

hàng mình ñang công tác vừa ñể củng cố các kiến thức ñã học vừa ñể 

bổ sung tích lũy kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình làm việc 

sau này, vì những lý do ñó nên tôi chọn ñề tài “PHÂN TÍCH TÌNH 

HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH TỈNH 

KON TUM”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hoạt ñộng cho vay Doanh 

nghiệp. 

- Phân tích tình hình cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Kon Tum, làm rõ 

các khó khăn còn tồn tại trong hoạt ñộng cho vay doanh nghiệp tại 

ngân hàng. 

- Qua kết quả phân tích sẽ ñề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt 

ñộng cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn - Chi nhánh Kon Tum.  

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- ðối tượng: Nghiên cứu những cơ sở lý luận về hoạt ñộng cho 

vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại và hoạt ñộng cho vay 

Doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - 

Chi nhánh Kon Tum. 

- Phạm vi nghiên cứu:  
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+ Nội dung: Tập trung nghiên cứu tình hình cho vay Doanh 

nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi 

nhánh Kon Tum, làm rõ các khó khăn tồn tại từ ñó ñề xuất một số 

giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt ñộng này tại 

Ngân hàng. 

+ Thời gian: Chỉ giới hạn nghiên cứu thực trạng trong khoảng 

thời gian từ 2013 - 2015 và ñịnh hướng phát triển cho vay Doanh 

nghiệp trong những năm tới. 

4. Các câu hỏi nghiên cứu 

-  Các cơ sở lý luận về hoạt ñộng cho vay Doanh nghiệp tại 

Ngân hàng Thương Mại ? Các nội dung, tiêu chí ñể phân tích ñánh 

giá hoạt ñộng cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương Mại? 

- Những ưu ñiểm, hạn chế và nguyên nhân (cả chủ quan lẫn 

khách quan) của những hạn chế trong hoạt ñộng cho vay Doanh 

nghiệp tại ngân hàng này là gì? 

- Các giải pháp gì ñể hoàn thiện hoạt ñộng cho vay Doanh 

nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi 

nhánh Kon Tum 

5. Phương pháp nghiên cứu  

- Các phương pháp nghiên cứu cụ thể ñược sử dụng bao gồm: 

Kết hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu - thống kê, suy 

diễn – quy nạp.  

6. Kết cấu của luận văn 

- Ngoài phần mở ñầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

nội dung chính của luận văn ñược kết cấu thành 3 chương; bao gồm: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích cho vay Doanh nghiệp 

trong Ngân hàng Thương Mại. 

Chương 2: Phân tích hoạt ñộng cho vay Doanh nghiệp tại 
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Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Kon 

Tum.  

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chất lượng hoạt ñộng 

cho vay Doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn - Chi nhánh Kon Tum.  

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƯƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHO VAY DOANH 

NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1. LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY 

DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ðỘNG CỦA NGÂN HÀNG. 

1.1.1. Lý luận về tín dụng ngân hàng  

a. Ngân hàng Thương Mại và chức năng nhiệm vụ 

- Khái niệm về Ngân hàng Thương mại 

- Chức năng của Ngân hàng Thương mại 

b. Tổng quan về tín dụng ngân hàng 

- Khái niệm tín dụng : 

- Bản chất của tín dụng 

-Nguyên tắc tín dụng : 

c. Chức năng của tín dụng 

- Chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên 

tắc có hoàn trả 

- Chức năng tiết kiệm tiền mặt 

- Chức năng giám ñốc các hoạt ñộng của nền kinh tế 
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1.1.2. Hoạt ñộng cho vay ñối với khách hàng doanh nghiệp 

của Ngân hàng Thương mại 

a. Khái niệm Doanh nghiệp  

b. Khái niệm cho vay và mở rộng cho vay Doanh nghiệp của 

Ngân hàng Thương Mại  

“Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo ñó tổ chức tín 

dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền ñể sử dụng vào 

mục ñích và thời gian nhất ñịnh theo thỏa thuận với nguyên tắc có 

hoàn trả cả gốc lẫn lãi”. 

c. ðặc ñiểm cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương 

mại  

d. Các loại hình cho vay Doanh nghiệp 

* Căn cứ vào thời hạn cho vay 

- Cho vay ngắn hạn 

- Cho vay trung và dài hạn 

* Căn cứ vào mức ñộ tín nhiệm ñối với khách hàng cho vay 

- Cho vay có tài sản ñảm bảo 

- Cho vay không có tài sản ñảm bảo 

* Căn cứ vào mục ñích sử dụng vốn 

- Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh 

- Cho vay tiêu dùng 

* Phân loại theo nguồn gốc tín dụng 

- Cho vay trực tiếp 

- Cho vay gián tiếp 

* Căn cứ phương thức cho vay 

- Cho vay từng lần 

- Cho vay theo hạn mức tín dụng 

- Cho vay theo dự án ñầu tư 



6 

- Cho vay hợp vốn 

- Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín 

dụng 

- Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng 

- Cho vay theo hạn mức thấu chi 

- Bảo lãnh ngân hàng 

* Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay 

- Cho vay hoàn trả một lần 

- Cho vay trả góp 

*  Căn cứ vào ñối tượng khách hàng 

- Cho vay cá nhân 

- Cho vay doanh nghiệp 

e. Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

Rủi ro tín dụng trong cho vay là những rủi ro do khách hàng 

vay không thực hiện ñúng các ñiều khoản của hợp ñồng tín dụng, cụ 

thể là khách hàng chậm thời hạn trả nợ, trả nợ không ñầy ñủ hoặc 

không trả nợ khi ñến hạn các khoản gốc và lãi vay, gây ra những tổn 

thất về tài chính và khó khăn trong hoạt ñộng kinh doanh của ngân 

hàng. 

1.2. NỘI DUNG TIÊU CHÍ PHÂN TÍCH HOẠT ðỘNG CHO 

VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.2.1. Khái niệm và mục tiêu phân tích hoạt ñộng cho vay 

doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại. 

Phân tích hoạt ñộng cho vay doanh nghiệp là các hoạt ñộng 

nhằm ñánh giá thực trạng về công tác cho vay doanh nghiệp trên cơ 

sở phân tích các chỉ tiêu về quy mô dư nợ, thị phần cho vay, cơ cấu 

cho vay, tỷ lệ nợ xấu 
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1.2.2. Nội dung phân tích hoạt ñộng cho vay doanh nghiệp 

của Ngân hàng thương mại. 

- Phát triển phải ñi ñôi với kiểm soát rủi ro tín dụng 

- Có chính sách lãi suất linh hoạt 

- Chú trọng công tác rà soát, ñánh giá, xây dựng danh mục 

khách hàng mục tiêu 

- Hoạt ñộng tuyên truyền quảng cáo 

- Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

1.2.3. Tiêu chí phân tích hoạt ñộng cho vay doanh nghiệp 

của Ngân hàng thương mại. 

- Phân tích về tăng trưởng quy mô cho vay Doanh nghiệp 

- Phân tích về sự thay ñổi trong  thị phần cho vay DN 

-  Phân tích về tăng trưởng thu nhập cho vay Doanh nghiệp 

-  ðánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay DN 

-  Phân tích kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

Doanh nghiệp 

1.3. CÁC TIÊU  CHÍ  ðÁNH  GIÁ  KẾT  QUẢ  CHO  VAY  

DOANH  NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.3.1. Tiêu chí phản ánh quy mô cho vay doanh nghiệp  

a. Quy mô dư nợ cho vay doanh nghiệp 

b. Tốc ñộ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp 

c. Số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn 

1.3.2. Thị phần cho vay doanh nghiệp của ngân hàng 

1.3.3. Cơ cấu cho vay doanh nghiệp  

a. Cơ cấu cho vay theo thời hạn 

b. Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế 
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c. Cơ cấu cho vay theo khu vực ñịa lý 

d. Cơ cấu cho vay theo ñối tượng khách hàng 

e. Cơ cấu cho vay theo loại tiền tệ 

f. Cơ cấu cho vay theo lĩnh vực ñầu tư 

1.3.4. Thu nhập từ cho vay doanh nghiệp 

1.3.5. Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay doanh nghiệp 

1.3.6. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp 

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN HOẠT ðỘNG CHO 

VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.4.1. Các nhân tố bên trong thuộc về NHTM 

- Chiến lược kinh doanh của một ngân hàng 

- Chính sách tín dụng 

- Tình hình huy ñộng vốn 

- Chất lượng thông tin 

- Con người 

- Hoạt ñộng marketing 

- Trình ñộ hiện ñại hoá công nghệ ngân hàng  

- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt ñộng tín dụng 

1.4.2. Nhân tố thuộc về Doanh nghiệp 

- Năng lực quản lý và ñạo ñức kinh doanh của chủ Doanh 

nghiệp 

- Dự án kinh doanh - ñầu tư khả thi 

- Tình hình tài chính của Doanh nghiệp và chất lượng cáo tài 

chính DN. 

1.4.3. Nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô 

- Sự ổn ñịnh của kinh tế vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô 

- Sự ổn ñịnh chính trị và mô trường pháp lý 
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CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH HOẠT ðỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 

2.1 . TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 

2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển 

nông thôn - Chi Nhánh Tỉnh Kon Tum 

a. Sự ra ñời và phát triển: 

b. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Kon Tum . 

2.1.2.  Kết quả kinh hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Kon Tum 

a. Hoạt ñộng huy ñộng vốn 



10 

Bảng 2.1. Tình hình huy ñộng vốn tại Agribank - Chi nhánh Kon Tum. 

ðVT: Tỷ ñồng, % 

Năm 
Tăng trưởng 

 (%) 

2013 2014 2015 Chỉ tiêu 

Số  

tiền 

Tỷ  

trọng 

Số  

tiền 

Tỷ  

trọng 

Số  

tiền 

Tỷ  

trọng 

Năm  

14/13 

Năm 

 15/14 

- Theo ñối 

tượng 
2,840  3,224  3,723  13.5% 15.4% 

+ Tiền gửi 

dân cư 
2,328 82% 2,640 81.9% 3,180 85.4% 13.4% 20.4% 

+ Tiền gửi 

các tổ chức 
512 18% 584 18.1% 543 14.6% 14% -7% 

- Theo kỳ 

hạn 
2,840  3,224  3,723  13.5% 15.4% 

+ Không kỳ 

hạn 
512 18% 679 21% 744.8 20% 32.6% 1% 

+ Có kỳ hạn 

dưới 12 

tháng 

1,687 59.4% 1,723 53.4% 1,745 46.8% 2.1% 1.3% 

+ Có kỳ hạn 

12 - <24 

tháng 

641 22.6% 822 25.6% 1232 33.2% 28.2% 49.9% 

+ Có kỳ hạn 

24 tháng trở 

lên 

- 0% -  - 0%   

Tổng nguồn 

vốn huy 

ñộng 

2,840  3,224  3,723  13.5% 15.4% 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2013-2015) 
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b. Hoạt ñộng cho vay 

Bảng 2.2. Tình hình cho vay tại Agribank - Chi nhánh Kon Tum. 

ðVT: Tỷ ñồng; % 

Năm 
Tăng 

trưởng (%) 

2013 2014 2015 
CHỈ TIÊU 

Số 

tiền 

Tỷ  

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ  

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ  

trọng 

(%) 

Năm 

2014/ 

2013 

Năm 

2015/ 

2014 

 - Theo thời gian 4,889   5,503.1   6,359.1   12.5 15.5 

 + Ngắn hạn 2,498 51.1 2,793 50.7 3,205.6 50.4 13.0 3.0 

 + Trung – dài hạn 2391 48.9 2,710.1 49.3 3,153.5 49.6 28.0 35.0 

 - Theo ngành kinh tế 4,889   5,503.1   6,359.1   12.5 15.5 

 + Nông nghiệp, lâm 

nghiệp 2,509 51.3 2,882 52.4 3,359 52.8 14.9 16.5 

 + Thủy ñiện 507 10.4 306.1 5.6 202 3.2 -40.0 -34.0 

 + Xây dựng 487 10.0 390 7.0 415 6.5 -20.0 6.4 

 + Thương mại, dịch 

vụ 1,082 22.1 1,324 24.0 1,757 27.6 22.4 32.7 

 + Ngành khác 304 6.2 501 11.0 626.1 9.9 64.8 25.0 

 - Theo thành phần 

kinh tế 4,889   5,503.1   6,359.1   12.5 15.5 

 + Cá nhân, hộ gia 

ñình 2,129 43.5 2,465.9 44.8 3,205.4 50.4 15.8 30.0 

 + DNNN 284 5.8 325.8 5.9 279.9 4.4 14.7 -14.0 

 + Doanh nghiệp tư 

nhân 2,476 50.7 2,711.4 49.3 2,873.8 45.2 9.5 6.0 

Tổng dư nợ 4,889   5,503.1   6,359.1   12.5 15.5 

   (Nguồn: Báo cáo tổng kết 2013-2015) 
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c. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh 

Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh tại Agribank - Chi nhánh Kon Tum. 

ðVT: Tỷ ñồng; % 

Năm 
Tăng trưởng 

(%) 

2013 2014 2015 Chỉ tiêu 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Năm 

2014/ 

2013 

Năm 

2015/ 

2014 

 1. Tổng thu nhập 630  700  775  11.1% 10.7% 

   Thu lãi tiền gửi 5 0.8% 4 0.6% 5 0.6% -4% 25% 

   Thu lãi cho vay 606 96% 668 95.4% 732 94.4% 10.2% 9.6% 

   Thu ngoài lãi 19 3.2% 28 4% 39 5% 47% 39% 

 2. Tổng chi phí 531  592  655  11.5% 10.6% 

Trả lãi tiền gửi 285 54% 324 54.7% 374 57% 13.7% 15.4% 

Trả lãi tiền vay 214 40% 225 38% 213 32.5% 5.1% -5.3% 

Trả lãi phát hành 

giấy tờ có giá 

5 1% 8 1.3% 13 2% 60% 62.5% 

   Chi ngoài lãi 27 5% 35 6% 55 8.5% 29.6% 57.1% 

 3. Lợi nhuận 99  108  120  9.1% 11.1% 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2013-2015) 

2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP 

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN - CHI NHÁNH KON TUM 

2.2.1. Bối cảnh của hoạt ñộng cho vay Doanh nghiệp tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh 

Kon Tum 

a. Bối cảnh bên ngoài 
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- Tình hình kinh tế Kon Tum những năm vừa qua. 

- Chính sách về cho vay của Ngân hàng nhà nước 

- Mức ñộ cạnh tranh trên ñịa bàn 

- ðặc ñiểm của khách hàng doanh nghiệp trên ñịa bàn: 

+ Chất lượng doanh nghiệp thấp 

+ Máy móc, thiết bị doanh nghiệp lạc hậu 

+ Yếu kém về thương hiệu. 

b. Bối cảnh bên trong 

- Năng lực hoạt ñộng của ngân hàng 

- Chính sách trong cho vay doanh nghiệp 

- ðội ngũ nhân lực  

- Cơ sở vật chất, môi trường làm việc. 

2.2.2. Mô hình tổ chức quản lý hoạt ñộng cho vay Doanh 

nghiệp 

- Bước 1:  Thẩm ñịnh, phê duyệt cho vay 

- Bước 2:  Ký kết văn kiện hợp ñồng và giải ngân vốn vay  

- Bước 3:  Kiểm tra, giám sát sau khi cho vay 

- Bước 4:  Theo dõi, thu hồi nợ    

- Bước 5: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phân loại nợ, thu hồi 

trước hạn và chuyển nợ quá hạn  

- Bước 6: Thanh lý hợp ñồng, quản lý, lưu trữ hồ sơ cho vay  

2.2.3. Phân tích về các hoạt ñộng Ngân hàng ñã thực hiện 

nhằm ñạt các mục tiêu của hoạt ñộng cho vay Doanh nghiệp 

a. Mục tiêu cho vay Doanh nghiệp mà Ngân hàng ñề ra 

trong thời gian tới 

Dư nợ tín dụng bình quân năm 2015 ñạt 6,539 tỷ ñồng tăng 

1,036 tỷ ñồng so với năm trước. Agribank – chi nhánh Kon Tum 

phấn ñấu dư nợ năm 2016 ñạt 7,043 tỷ ñồng, tăng 10.6 %. 
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b. Phân tích về các hoạt ñộng nhằm ñạt mục tiêu 

� Hoạt ñộng phát triển khách hàng 

Agribank - Chi nhánh Kon Tum cũng ñẩy mạnh công tác 

Marketing, tăng cường quảng bá thương hiệu, tiếp thị khai thác và 

chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị ñối thoại Doanh nghiệp về 

các chuyên ñề tiếp cận vốn tín dụng … 

� Về hoạt ñộng tăng năng lực cạnh tranh và giành thị phần 

Agribank- Chi nhánh Kon Tum thường xuyên tổ chức các ñợt 

tập huấn nghiệp vụ tín dụng, bán chéo sản phẩm ngân hàng, tìm hiểu 

về pháp luật, ñổi mới phong cách giao dịch văn minh, lịch sự, nhiệt 

tình, nhanh chóng trong việc xử lý hồ sơ vay ñể giữ ñược khách hàng 

truyền thống, mở rộng khách hàng mới. 

� Về hoạt ñộng kiểm soát rủi ro 

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

của khách hàng trước trong và sau cho vay, kiểm tra tình hình tài 

chính của doanh nghiệp ñịnh kỳ, ñột xuất, kiểm tra hiện trạng tài sản 

ñảm bảo... 

2.2.4. Phân tích kết quả hoạt ñộng cho vay Doanh nghiệp 

tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh 

Kon Tum 

a. Về quy mô cho vay Doanh nghiệp của Agribank- Chi 

nhánh Kon Tum 
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Bảng 2.6. Quy mô cho vay Doanh nghiệp của Agribank –  

Chi nhánh Kon Tum 

Chỉ tiêu 
Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Dư nợ cho vay doanh nghiệp 2,760 3,037.2 3,153.7 

Khách hàng Doanh nghiệp 475 534 694 

(Nguồn: Phòng kế hoạch Tổng hợp Agribank – Chi nhánh Kon Tum) 

Tuy có tăng nhưng tỷ lệ tăng trưởng là chưa cao và mức tăng 

trưởng số lượng doanh nghiệp là chưa xứng với kỳ vọng của Chi 

nhánh.  

b.Thị phần cho vay khách hàng doanh nghiệp của Agribank 

trên ñịa bàn tỉnh  Kon Tum 

Bảng 2.7. Thị phần cho vay khách hàng doanh nghiệp của Agribank – 

Chi nhánh Kon Tum trên ñịa bàn tỉnh  Kon Tum 

                                ðVT : tỷ ñồng 

dư nợ 

Ngân hàng 12/ 

2013 

Tỷ 

trọng 

12/ 

2014 

Tỷ 

trọng 

12/ 

2015 

Tỷ 

trọng 

Agribank Kon Tum 2,760 47% 3,037 46% 3,153 44.4% 

Toàn ñịa bàn 5,872  6,602  7,100  

(Nguồn : Phòng kế hoạch tổng hợp – Agribank  Kon Tum) 

c. Về cơ cấu cho vay Doanh nghiệp 

+ Cơ cấu về phương thức cho vay  

Những năm qua các ñối tượng khách hàng Doanh nghiệp chủ 

yếu vay theo hạn mức tín dụng  

+ Cơ cấu về hình thức bảo ñảm 

Cho vay thế chấp tài sản ñảm bảo chiếm một tỷ trong rất lớn 

trong các năm vừa qua hơn 80% dư nợ cho vay Doanh nghiệp  
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+ Cơ cấu về loại tiền tệ cho vay 

Chủ yếu cho vay bằng Việt Nam ðồng. 

+ Cơ  cấu dư  nợ cho vay theo ngành nghề 

Bảng 2.8. Cơ  cấu dư  nợ cho vay theo ngành nghề của Agribank – Chi 

nhánh Kon Tum 

ðVT : Tỷ ñồng 

Nông, lâm 

nghiệp 

Thủy ñiện, xây  

dựng 

Thương mại, 

dịch vụ, ngành 

nghề khác Năm 

Tổng dư 

nợ cho 

vay 

doanh 

nghiệp 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số  

tiền 

Tỷ 

 trọng 
Số tiền 

Tỷ 

 trọng 

2013 2,760 1,149 41.63% 994 36.01% 617 22.36% 

2014 3,037 1,382 45.51% 696.1 22.92% 959 31.57% 

2015 3,153 1,582 50.17% 617 19.57% 954 30.26% 

(Nguồn : Phòng kế hoạch tổng hợp – Agribank  Kon Tum) 

+ Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn 

Bảng 2.9. Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn của Agribank  

Chi nhánh Kon Tum 

                                                                          ðVT : Tỷ ñồng 

Dư nợ ngắn hạn DN 
Dư nợ trung, dài hạn 

DN 
Năm 

Tổng dư 

nợ 
Giá trị 

Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 

(%) 

2013 2,760 1,132 41.01% 1,628 58.99% 

2014 3,037 1,107 36.45% 1,930 63.55% 

2015 3,153 1,097 34.79% 2,056 65.21% 

(Nguồn : Phòng kế hoạch tổng hợp – Agribank  Kon Tum) 
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d. Về chất lượng dịch vụ 

Bảng 2.10.  ðánh giá chất lượng dịch vụ của Agribank  

Chi nhánh Kon Tum 

Năm Chỉ tiêu chất  

lượng dịch vụ 2013 2014 2015 

Tốt 37.50% 41.90% 43.10% 

Hài lòng 45.60% 47.20% 49.50% 

Không hài lòng 16.90% 10.90% 7.40% 

 

e. Chất lượng cho vay doanh nghiệp qua các tiêu chí tài 

chính  

Bảng 2.11. Chất lượng cho vay doanh nghiệp các năm qua. 

                                               ðVT : Tỷ ñồng , % 

Năm 
Stt Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 

1 Dư nợ cho vay DN 2,760 3037 3153 

2 Nợ xấu cho vay DN 15.6 21.3 45.2 

3 Dự phòng rủi ro 52.34 73.6 96.6 

4 
Tỷ lệ Nợ xấu/ Dư nợ cho vay 

DN (%) 0.57% 0.70% 1.43% 

5 
Tỷ lệ DPRR/Dư nợ cho vay 

DN (%) 1.90% 2.42% 3.06% 

(Nguồn : Phòng kế hoạch tổng hợp – Agribank  Kon Tum) 
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2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH 

NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN – CHI NHÁNH KON TUM 

2.3.1. Những mặt làm ñược 

Dư nợ khách hàng tăng qua các năm, trong ñó chủ yếu là ñối 

tượng khách hàng doanh nghiệp góp phần mở rộng về quy mô cho 

vay. 

Thay ñổi cơ cấu dư nợ theo ñúng hướng tích cực, hướng mục 

tiêu cho vay theo ñúng ñịnh hướng phát triển kinh tế xã hội của ñịa 

phương. 

Ngành có dư nợ vay chiếm tỷ trọng cao là ngành nông – lâm 

nghiệp, dư nợ trung bình trong ba năm là 45.77 %, kế ñến là ngành 

thương mại dịch vụ là 28.06% tổng dư nợ vay doanh nghiệp. 

Nhìn chung, việc phát triển cho vay doanh nghiệp góp phần 

vào việc tăng dư nợ nhưng vẫn ñảm bảo kiểm soát rủi ro ở mức khá 

tốt; ña dạng hoá khách hàng, phân tán rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt 

ñộng của ngân hàng. 

2.3.2. Một số hạn chế 

Số lượng doanh nghiệp vay vốn tại chi nhánh tăng ñều qua các 

năm nhưng còn ít chưa xứng với tiềm năng của chi nhánh cũng như 

số lượng doanh nghiệp hiện có trên ñịa bàn tỉnh. 

Tỷ trọng cho vay có tài sản ñảm bảo cao trong tổng dư nợ cho 

vay doanh nghiệp trên 95%.  

Doanh nghiệp trên ñịa bàn ña phần là các doanh nghiệp có quy 

mô nhỏ và vừa vì vậy báo cáo tài chính chưa minh bạch. 

Trong cơ cấu dư nợ cho vay của Agribank Kon Tum thì cho 

vay doanh nghiệp vẫn khá thấp chỉ vào khoảng 49.6%.  
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2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế này 

* Về phía môi trường bên ngoài 

Môi trường kinh tế vĩ mô diễn biến phức tạp, lãi suất cao, 

Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, hàng ứ ñọng 

Trong hoàn cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, nhiều Doanh 

nghiệp mới ñược thành lập, sức ép tăng trưởng tín dụng cao, nhưng 

số lượng, giá trị tài sản bảo ñảm lại hạn chế, vì vậy làm cho các 

Ngân hàng thương mại hạn thấp dần ñiều kiện bảo ñảm tài sản. 

* Về phía Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum  

Hoạt ñộng Marketing còn chưa hiệu quả,ñặc biệt hoạt ñộng 

marketing về hoạch ñịnh chiến lược khách hàng, phân khúc thị 

trường, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm… trong lĩnh vực 

tín dụng hầu như không có. 

Quy trình tín dụng hiện tại và từ trước ñến nay của Agribank - 

Chi nhánh Kon Tum chỉ ñơn thuần là quy trình thực hiện các trình tự 

ñể cấp tín dụng cho khách hàng. 

Công tác thẩm ñịnh và dự báo vẫn chưa ñạt ñược hiệu quả tại 

Agribank - Chi nhánh Kon Tum, nợ xấu vẫn xuất hiện và có xu 

hướng tăng dần 

  * Về phía doanh nghiệp vay vốn 

- Năng lực quản trị tài chính vẫn còn yếu. 

- Tài sản ñảm bảo cũng là một vấn ñề khó khăn lớn ñối với 

doanh nghiệp . 

- Năng lực tài chính yếu kém và thiếu vốn luôn luôn là vấn ñề 

nan giải cho doanh nghiệp. 

- Phần lớn các doanh nghiệp trên ñịa bàn Kon Tum vẫn chưa 

tạo ñược thương hiệu và uy tín  hoạt ñộng còn manh mún, chụp giật . 
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CHƯƠNG 3 

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ðỘNG CHO VAY 

DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM. 

3.1. CĂN CỨ ðỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

3.1.1. ðịnh hướng hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam  

3.1.2. ðịnh hướng và mục tiêu mở rộng tín dụng Doanh 

nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi 

nhánh Kon Tum ñến năm 2020  

a. ðịnh hướng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp 

của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh 

Kon Tum  

Tập trung nguồn lực, ra soát, bám sát hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh của khách hàng Doanh nghiệp . 

ðẩy nhanh tiến ñộ, nâng cao chất lượng thẩm ñịnh và giải 

quyết hồ sơ, nắm vững quy trình nghiệp vụ. 

Tiếp tục cơ cấu lại dư nợ theo hướng mở rộng cho vay ñối với 

các Doanh nghiệp trên cơ sở tăng trưởng cho vay một cách có chọn 

lọc. 

Thực hiện chính sách khách hàng theo tiêu chuẩn cho vay, nới 

lỏng dần các ñiều kiện về tài sản ñảm bảo. 
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Bảng 3.1 Mục tiêu cụ thể của chi nhánh Kon Tum trong năm 2016  

                                                                 ðơn vị tính : Tỷ ñồng , %  

Chỉ tiêu 2015 2016 (+) (-) Tỷ lệ (%) 

Tổng nguồn vốn huy ñộng 3,723 4,142 419 11.25% 

 Tiền gửi dân cư 3,180 3,557 377 11.86% 

Tiền gửi các tổ chức 543 585 42 7.73% 

Tổng dư nợ 6,359 7,043 684 10.76% 

 Tỷ trọng cho vay doanh nghiệp 49.60% 50.40% - - 

 Nợ xấu (%) 1.43% <1% - - 

(Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp – Agribank  Kon Tum) 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP ðỂ HOÀN THIỆN HOẠT ðỘNG CHO VAY 

DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH KON TUM 

Căn cứ trên những ñịnh hướng chi nhánh ñã ñề ra về tăng 

trưởng cho vay khách hàng doanh nghiệp, ñồng thời khắc phục 

những hạn chế còn tồn tại, do ñó tại Chi nhánh xác ñịnh mục tiêu 

chính trong cho vay doanh nghiệp thời gian tới là tăng trưởng cho 

vay doanh nghiệp ñồng thời kiểm soát ñược rủi ro trong cho vay ở 

mức an toàn. 

3.2.1. Các giải pháp ñể mở rộng quy mô cho vay doanh 

nghiệp trên ñịa bàn  

a. Làm tốt hoạt ñộng marketing, nghiên cứu thị trường ñể 

nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng 

Cần tuyển dụng nhân sự ñúng và giỏi chuyên ngành marketing 

ñể xây dựng các kế hoạch marketing bài bản. Các kế hoạch marketing 

ñề ra cần bám sát với bộ phận hoạch ñịnh chiến lược của ngân hàng ñể 

cụ thể, thiết thực tránh dàn trải không hiệu quả. 
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Tăng cường hình ảnh của ngân hàng qua việc tài trợ , hội thảo, 

xúc tiến thương mại… 

ðối với ñối tượng khách hàng doanh nghiệp , chi nhánh nên 

phân loại thị trường theo tiêu chí quy mô , ngành nghề kinh tế , hình 

thức sở hữu …ñể dễ quản lý  

b. Xây dựng chính sách lãi suất phù hợp với doanh nghiệp  

Ngân hàng cần phân loại khách hàng ñể có chính sách lãi suất 

phù hợp, tạo sự khác biệt trong lãi suất nhằm thu hút cách doanh 

nghiệp vay vốn tại ngân hàng. 

c. ða dạng hóa sản phẩm cho vay, ña dạng hóa hình thức 

ñảm bảo 

Hiện tại trong cơ cấu cho vay của chi nhánh thì cho vay ngắn 

hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn do có thời gian thu hồi vốn nhanh , mức 

ñộ an toàn cao hơn. Tuy nhiên với các doanh nghiệp thiên về sản 

suất thì nhu cầu vốn trung dài hạn là rất lớn , chi nhánh cần có sự 

chuẩn bị nguồn vốn và ñẩy mạnh hoạt ñộng cho vay trung và dài hạn 

nhằm ñáp ứng nhu cầu vốn về ñổi mới công nghệ , ñầu tư tài sản cố 

ñịnh , hạn chế tối ña trường hợp vay vốn ngắn hạn ñể ñầu tư dài hạn 

gây rủi ro cho cả doanh nghiệp và ngân hàng. 

d. Thực hiện tốt việc chăm sóc, phục vụ khách hàng 

Chính sách khách hàng ñược xây dựng dựa trên việc nghiên 

cứu khách hàng, xác ñịnh rõ nhu cầu của khách hàng trong hiện tại, 

tương lai cũng như những kỳ vọng của khách hàng vào ngân hàng ñể 

từ ñó ña dạng hóa sản phẩm, tối ña hóa lợi ích cho khách hàng. ðồng 

thời nâng cao nhận thức ,thái ñộ phục vụ cũng như nghiệp vụ của 

nhân viên ñể ñem lại sự hài lòng cho khách hàng. 
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3.2.2. Các giải pháp ñể ñám bảo hoạt ñộng cho vay doanh 

nghiệp phát triển bền vững 

a. Nâng cao trình ñộ nhân sự và không ngừng rèn luyện ñạo 

ñức nghề nghiệp của ñội ngũ nhân viên 

Lựa chọn những cán bộ có năng lực, có trình ñộ chuyên môn 

và ñạo ñức . 

Thường xuyên tổ chức các cuộc thi kiểm tra nghiệp vụ và kỹ 

năng giao tiếp với khách hàng 

b. Làm tốt công tác thẩm ñịnh hồ sơ, dự án  

Phải ñảm bảo nguyên tắc là kiểm tra trước, trong và sau khi 

cho vay một cách chi tiết về tình hình sử dụng vốn vay ñể tránh tình 

trạng sử dụng vốn sai mục ñích dẫn ñến mất khả năng thanh toán.  

c.  Tăng cường việc quản lý rủi ro và kiểm tra kiểm soát  

Công tác quản lý rủi ro và tăng cường kiểm tra kiểm soát nội 

bộ ñối với ngân hàng là công tác cần thiết và quan trọng. Việc kiểm 

soát và quản trị rủi ro tốt giúp ngân hàng giảm thiểu ñược những rủi 

ro khách quan lẫn chủ quan. 

d. Tuân thủ chặt chẽ quy ñịnh phân loại nợ và tăng cường 

xử lý các khoản nợ quá hạn 

Cần chủ ñộng trong việc xử lý nợ quá hạn, tránh tình trạng ñể 

khoản nợ quá hạn rồi mới tiến hành xử lý. 

3.2.3. Các giải pháp bổ trợ giúp hỗ trợ phát triển cho vay 

doanh nghiệp  

a. Tăng cường nguồn vốn huy ñộng ñể có nguồn lực ñể phát 

triển cho vay Doanh nghiệp 

Việc tăng cường huy ñộng vốn giúp cho Chi nhánh có nguồn 

vốn chủ ñộng trong cho vay ñể ñáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng 

và thường nguồn vốn huy ñộng có chi phí vốn rẻ, ổn ñịnh hơn so với 
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nguồn vốn vay của Ngân hàng cấp trên.  

ðẩy mạnh, phát triển các tài khoản cá nhân và thanh toán qua 

ngân hàng. ðây là nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn, với chi phí rẻ 

Sớm triển khai các sản phẩm huy ñộng mới do Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, cụ thể như: 

-  Tiền gửi tiết kiệm có lãi suất thả nổi 

-  ðầu tư tự ñộng  

-  Phát triển, mở rộng việc nhận và chi tiền gửi tại gia  

- Thành lập tổ huy ñộng vốn lưu ñộng, chuyên ñi ñến các khu 

vực giải tỏa ñền bù. 

b. Hiện ñại hóa công nghệ ngân hàng 

Áp dụng công nghệ hiện ñại là xu thế tất yếu trong hoạt ñộng 

kinh doanh ngân hàng.Từng bước nghiên cứu xây dựng  các chương 

trình ñịnh giá tài sản bảo ñảm trên hệ thống máy tính.  

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Với Chính phủ 

a. Tăng cường vai trò của Công ty mua bán nợ và tài sản tồn 

ñọng của Doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính (DATC) 

b. Về cơ chế pháp lý trong việc xử lý tài sản ñảm bảo 

c. ðẩy nhanh tiến ñộ sắp xếp lại Doanh nghiệp nhà nước 

d. ðẩy mạnh tiến ñộ tái cơ cấu Tổ chức tín dụng. 

3.3.2. Với Ngân hàng Nhà nước 

3.3.3. Với ðịa phương 

ðối với vấn ñề mũi nhọn phát triển và xây dựng thương hiệu 

tôi có một số ñề xuất với ñịa phương như sau : 

- Tập trung vào lĩnh vực thủ công mỹ nghệ  

- Lĩnh vực nông nghiệp  

- Lĩnh vực thảo dược  


