
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

PHAN VĂN PHƯỚC 

 

 

 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP 

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

– CHI NHÁNH TP. HUẾ 

 

 

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng 

Mã số: 60.34.02.01 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ  

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2016

 



 
Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÂM CHÍ DŨNG 

 

 

Phản biện 1: TS. ĐẶNG TÙNG LÂM 

Phản biện 2: TS. VÕ VĂN LÂM 

 

 

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận 

văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính ngân hàng họp tại Đại học 

Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 10 năm 2016. 

 

 

 

 
 

Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng. 

- Thư viện ĐH Kinh tế Đà Nẵng.  

 ....................................................................................  



1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

NHTM là một tổ chức kinh doanh tiền tệ. Khác với các doanh 

nghiệp khác, NHTM không trực tiếp tham gia vào sản xuất và lưu thông 

hàng hóa nhưng lại góp phần phát triển nền kinh tế thông qua việc cung 

cấp vốn tín dụng. Tín dụng cung ứng vốn đầy đủ và kịp thời tạo điều 

kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành liên 

tục, đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tín dụng 

là hoạt động kinh doanh chủ yếu và đem lại thu nhập cao nhất đối với 

NH. Do đó, với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tối đa nên các NH hiện 

nay càng chú trọng các mối quan hệ tín dụng với các khách hàng doanh 

nghiệp. Dẫn đến môi trường cạnh tranh giữa các NH ở mảng tín dụng 

doanh nghiệp ngày càng quyết liệt hơn. Trước tình hình đó đòi hỏi 

Vietcombank Huế phải có những đánh giá cụ thể về hoạt động tín dụng 

doanh nghiệp của đơn vị hiện nay cũng như đưa ra những chiến lược, 

hành động để cạnh tranh tốt với các NH trên địa bàn. 

Để có thể tìm hiểu sâu hơn các vấn đề trên, tôi đã chọn đề tài “Phân 

tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thƣơng mại cổ 

phần ngoại thƣơng - Chi nhánh thành phố Huế” làm công trình 

nghiên cứu luận văn thạc sỹ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay 

doanh nghiệp  

- Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Huế. 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Huế. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động cho vay 

doanh nghiệp tại NHTM và thực tiễn cho vay doanh nghiệp tại 

Vietcombank Huế. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về nội dung: Tập trung nghiên cứu tình hình cho vay doanh 

nghiệp tại Vietcombank – Chi nhánh thành phố Huế. Để từ đó đề xuất 

một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động này 

tại NH. 

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

thời gian từ 2013 – 2015. 

4. Các câu hỏi nghiên cứu 

- Nội dung hoạt động cho vay doanh nghiệp của NHTM là gì? Tiêu 

chí nào được sử dụng để đánh giá kết quả cho vay doanh nghiệp của 

NHTM? Các nhân tố nào ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh 

nghiệp của NHTM. 

- Kết quả, diễn biến và những khía cạnh chủ yếu khác trong hoạt 

động cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank Huế như thế nào? Những 

ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động 

cho vay doanh nghiệp tại NH này là gì? 

- Cần phải có những giải pháp gì để hoàn thiện hoạt động cho vay 

doanh nghiệp tại Vietcombank Huế? 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp luận: Chủ nghĩa duy vật biện chứng  

- Các phương pháp cụ thể: Kết hợp các phương pháp phân tích, tổng 

hợp; suy diễn và quy nạp; các phương pháp thống kê. Ngoài ra, đề tài 

cũng sử dụng phương pháp Thảo luận, phỏng vấn với một số nhà quản 

lý, nhân viên làm việc lâu năm tại các phòng ban của Vietcombank – 

Huế như: bộ phận Phát triển kinh doanh,  bộ phận Thẩm định, bộ phận 
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Kiểm soát nội bộ, bộ phận Quản lý tín dụng, bộ phận Dịch vụ khách 

hàng. để đúc kết được những thông tin xác thực và trọng yếu. 

6. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội 

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

Chương 1: Cơ sở lý luận về cho vay doanh nghiệp và phân tích tình 

hình cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại 

Chương 2: Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Huế 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Huế 

7. Tổng quan tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 

- Luận văn Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng (2014), “Phát triển cho vay 

doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Nam Đà Nẵng”, 

Đại học Đà Nẵng. 

Luận văn đã nêu được nội dung phát triển cho vay doanh nghiệp tại 

các NHTM, cũng như đưa ra các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc phát triển cho vay doanh nghiệp tại các NHTM, từ đó 

đưa ra các giải pháp cụ thể, nhìn chung luận văn đã cơ bản giải quyết 

được những vấn đề cơ bản lý luận về phát triển cho vay doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, việc phân tích nhu cầu của khách hàng vay và nguồn lực 

của NH với mục đích hài hòa quan hệ giữa NH và doanh nghiệp là điều 

mà cả hai bên rất mong muốn để cung và cầu gặp nhau. 

- Luận văn Thạc sỹ “Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh tại 

Ngân hàng NN & PTNT quận Liên Chiểu – TP.Đà Nẵng” – của tác giả 

Lê Quang Vinh, Đại học Đà Nẵng (2012) đã nêu lên được những lý 

luận cơ bản về cho vay kinh doanh của NHTM, nêu lên được những nội 

dung của việc mở rộng cho vay và tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay 

kinh doanh của NHTM. Dựa vào đó, tác giả đã phân tích thực trạng mở 

rộng cho vay kinh doanh tại Ngân hàng NN & PTNT quận Liên Chiểu – 
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TP Đà Nẵng và đưa ra những giải pháp áp dụng để mở rộng cho vay 

kinh doanh tại NH này. 

- Luận văn “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà 

Nẵng” (Đại học Đà Nẵng - 2013) của tác giả Lê Viết Mười  

Về mặt lý luận, đề tài xây dựng một cơ sở lý luận khá là chi tiết và 

cụ thể về vấn đề kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

của NHTM. 

Về mặt thực tiễn, tác giả phân tích vấn đề kiểm soát rủi ro tín dụng 

tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà 

Nẵng. Những số liệu tác giả phân tích tuy chưa phong phú, nhưng có 

trọng tâm vào những chổ cần thiết đề tập trung làm rõ thực trạng kiểm 

soát rủi ro tín dụng tại đơn vị. Từ đó tác giải triển khai các giải pháp 

mang tính hiện đại và thiết thực nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát rủi 

ro tín dụng tại đơn vị. 

- Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Trương Thuần Mẫn (2012) 

trong đề tài: “Mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hải Vân”. Luận văn đã trình bày chỉ 

tiêu đánh giá mở rộng quy mô cho vay như dư nợ cho vay, tốc độ tăng 

dư nợ, tăng trưởng số lượng khách hàng vay, tăng trưởng thu nhập bình 

quân cho vay, chỉ tiêu liên quan đến kiểm soát rủi ro như tỷ lệ nợ quá 

hạn, tỷ lệ nợ xấu. Dựa trên các chỉ tiêu trong phần cơ sở lý luận, đề tài 

đã thập và phân tích số liệu liên quan đến mở rộng hoạt động cho vay 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Vân.  
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP 

VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA 

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1. CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng 

a. Khái niệm tín dụng 

b. Bản chất tín dụng   

c. Nguyên tắc tín dụng 

- Nguyên tắc hoàn trả.  

- Nguyên tắc thời hạn.  

- Nguyên tắc trả lãi. 

- Nguyên tắc tài sản đảm bảo. 

- Nguyên tắc sử dụng vốn vay đúng mục đích. 

1.1.2. Phân loại tín dụng 

a. Phân loại theo thời hạn vay 

b. Phân loại theo hình thức đảm bảo 

c. Phân loại theo nguồn gốc tín dụng 

d. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn 

e. Dựa vào phương thức cho vay 

f. Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay 

g. Căn cứ vào đối tượng khách hàng  

1.1.3. Hoạt động cho vay doanh nghiệp của NHTM 

1.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA 

NHTM  

a. Mục đích phân tích 

b. Nội dung phân tích 

 Phân tích bối cảnh hoạt động cho vay doanh nghiệp của NH, bao 

gồm: 
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 Phân tích mô hình tổ chức quản lý hoạt động cho vay doanh 

nghiệp:  

 Phân tích kết quả hoạt động cho vay doanh nghiệp 

Phân tích kết quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tập trung vào các 

nội dung sau: 

- Phân tích về tăng trưởng quy mô cho vay doanh nghiệp thể hiện 

qua các chỉ tiêu: dư nợ cho vay doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp 

vay vốn. 

 - Phân tích về cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo: 

+ Hình thức bảo đảm. 

+ Loại tiền tệ cho vay. 

+ Theo ngành nghề doanh nghiệp vay vốn. 

+ Theo kỳ hạn cho vay. 

- Phân tích kết quả tài chính của cho vay doanh nghiệp: phân tích 

tăng trưởng thu nhập cho vay doanh nghiệp. 

- Đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay doanh nghiệp. 

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

nghiệp  

c. Tiêu chí phân tích 

- Các tiêu chí phân tích về tăng trưởng quy mô cho vay doanh 

nghiệp là: dư nợ cho vay doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp vay vốn 

- Các tiêu chí phân tích về cơ cấu cho vay doanh nghiệp là: Dư nợ 

cho vay doanh nghiệp theo hình thức bảo đảm, loại tiền tệ cho vay, theo 

ngành nghề, theo thời hạn vay. 

- Tiêu chí phân tích về kết quả tài chính của cho vay doanh nghiệp: 

tỷ lệ thu nhập từ cho vay doanh nghiệp/tổng thu nhập; tỷ lệ thu nhập từ 

cho vay doanh nghiệp/thu từ hoạt động tín dụng. 

- Các tiêu chí phân tích về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp là: Tỷ lệ nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5, Tỷ lệ nợ xấu, Tỷ lệ 

trích lập DPRR. 
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d. Phương pháp phân tích 

Đối với các nội dung phân tích về kết quả hoạt động cho vay doanh 

nghiệp, phương pháp sử dụng chủ yếu là dựa trên các dữ liệu thứ cấp từ 

các báo cáo của NH vận dụng các phương pháp phân tích thống kê cơ 

bản: số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân, phân tích biến động, so 

sánh với kế hoạch... 

Đối với các nội dung khác, phương pháp phân tích chủ yếu là dựa 

trên các tài liệu, dữ liệu đã được công bố vận dụng các phương pháp so 

sánh, đối chiếu, phân tích logic, khái quát hóa... để rút ra các nhận định 

cần thiết. 

 

TÓM TẮT CHƢƠNG 1 

Chương 1 Luận văn đã đưa ra những vấn đề lý luận cơ bản về tín 

dụng NH, về hoạt động cho vay doanh nghiệp của NHTM, tổng quan về 

doanh nghiệp nói chung. Các lý luận về khái niệm và tiêu chí đánh giá 

kết quả cho vay doanh nghiệp của các NHTM và tác giả cũng đã nêu 

được những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp của 

NHTM, bao gồm: các nhân tố bên trong NHTM, nhân tố doanh nghiệp 

và yếu tố môi trường vĩ mô cũng như chính sách vĩ mô. Ngoài ra, 

chương 1 còn trình bày những hình thức cho vay doanh nghiệp của 

NHTM trong nền kinh tế thị trường. 

Những cơ sở lý luận của Chương 1 là nền tảng để Chương 2 đi vào 

phân tích, đánh giá hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank - 

Chi nhánh thành phố Huế. 
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CHƢƠNG 2 

PHÂN TÍCH TÌNNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI 

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG 

VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HUẾ 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG 

VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HUẾ 

2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 

2.1.2. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt 

Nam – Chi nhánh thành phố Huế 

a. Khái quát về Vietcombank – Chi nhánh thành phố Huế 

b. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank – Chi nhánh 

thành phố Huế 

Bảng 2.1: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Huế 

giai đoạn 2013-2015 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 

1 Huy động vốn 2.981.221 3.110.374 3.442.008 

2 Dƣ nợ cho vay 1.613.761 1.923.949 2.069.358 

3 

Tổng thu nhập 393.497 430.905 453.571 

Thu từ hoạt động tín dụng 374.880 381.352 401.411 

Thu từ các hoạt động dịch vụ 10.490 12.807 13.481 

Lãi từ kinh doanh ngoại hối  4.166 4.899 5.156 

Các khoản thu nhập bất thường 3.961 31.848 33.523 

4 

Tổng chi phí 308.662 343.034 342.857 

Chi trả lãi 207.280 233.125 234.861 

Chi phí huy động vốn 41.973 11.831 15.194 

Chi phí dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 479 569 538 

Chi phí hoạt động khác 58.930 97.509 92.264 

5 Lợi nhuận 84.835 87.871 110.714 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietcombank Huế) 
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2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN 

HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HUẾ 

2.2.1. Bối cảnh của hoạt động cho vay doanh nghiệp tại 

Vietcombank – Chi nhánh thành phố Huế trong thời gian qua 

a. Bối cảnh bên ngoài 

- Tình hình kinh tế xã hội thành phố Huế những năm qua 

- Chính sách về cho vay của Ngân hàng nhà nước 

- Tình hình khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế 

 Số lượng và tình hình tăng trưởng doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố Huế 

Bảng 2.2: Bảng thống kê doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế 

STT CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 

1 Số DN đăng ký mới (DN) 675 692 836 

2 Vốn đăng ký mới (tỷ đồng) 1.297 1.452 1.857 

3 Lũy kế DN đang hoạt động (DN) 4.941 5.213 5.928 

4 Lũy kế vốn đăng ký (tỷ đồng)  23.866 25.180 28.735  

(Nguồn: Sở Kế hoạch và đầu tư TP Huế & Cổng thông tin điện tử TP Huế) 

 Đặc điểm của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế 

b. Bối cảnh bên trong 

- Năng lực hoạt động của ngân hàng 

- Chính sách trong cho vay doanh nghiệp 

- Đội ngũ nguồn nhân lực 

 Được thể hiện thông qua bảng số liệu sau: 

Bảng 2.3: Tình hình lao động tại Vietcombank Huế năm 2013 - 2015 

Đvt: Lao động 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

1.Theo trình độ 

- Sau đại học 2 3 17 

- Đại học 155 162 155 

- Cao đẳng, trung cấp 4 5 4 

- Lao động phổ thông 5 5 5 

2 Theo giới tính 

- Nam 54 59 62 

- Nữ 112 116 119 

Tổng số lao động 166 175 181 

(Nguồn: Phòng hành chính Vietcombank Huế) 

- Cơ sở vật chất, môi trường làm việc 
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2.2.2. Quy trình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP 

Ngoại thƣơng – Chi nhánh thành phố Huế 

Bước 1: Tiếp thị khách hàng, lập đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt 

đề xuất cấp tín dụng 

Bước 2: Thẩm định hồ sơ vay vốn/bảo lãnh của khách hàng và xét 

duyệt hồ sơ vay vốn của khách hàng 

Bước 3: Hoàn tất hồ sơ tín dụng 

Bước 4: Giải ngân/phát hành thư bảo lãnh và lưu trữ hồ sơ 

Bước 5: Thu nợ, lãi, phí, giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn vay và 

điều chỉnh tín dụng, xử lý các phát sinh 

Bước 6: Thanh lý hợp đồng 

2.2.3. Phân tích về các hoạt động NH đã thực hiện nhằm đạt các 

mục tiêu của hoạt động cho vay doanh nghiệp 

a. Mục tiêu cho vay doanh nghiệp mà NH đề ra trong thời gian qua 

- Về quy mô cho vay doanh nghiệp 

- Về kiểm soát rủi ro tín dụng 

b. Phân tích về các hoạt động nhằm đạt mục tiêu   

- Hoạt động phát triển khách hàng 

- Về hoạt động tăng năng lực cạnh tranh  

- Về hoạt động kiểm soát rủi ro 

2.2.4. Phân tích kết quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại 

Vietcombank - Chi nhánh thành phố Huế 

a. Về quy mô cho vay doanh nghiệp 

Bảng 2.4: Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp của Vietcombank – 

Chi nhánh thành phố Huế từ năm 2013-2015 

Đơn vị: triệu đồng, KH 

STT CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 

1 Tổng dư nợ 1.613.761    1.923.949    2.069.358    

2 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 1.262.122    1.454.313    1.544.155    

3 Tỷ lệ dư nợ khách hàng doanh nghiệp 78,21% 75,59% 74,62% 

4 Số lượng khách hàng doanh nghiệp 104 120 124 

5 Dư nợ khách hàng cá nhân   351.639     469.636      525.203    

6 Tỷ lệ khách hàng cá nhân 21,79% 24,41% 25,38% 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh các năm 2013-2015 của 

Vietcombank Huế) 
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- Tổng dƣ nợ: Tổng dư nợ của Vietcombank Huế có xu hướng tăng 

qua các năm. Cụ thể dư nợ năm 2014 đạt 1923,9 tỷ đồng (tăng 310,2 tỷ 

đồng tương ứng với 19% so với năm 2013) và năm 2015 đạt 2069,4 tỷ 

đồng (tăng 145,4 tỷ đồng tương ứng với 8% so với năm 2014.  

- Dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp: Nhìn chung mức dư nợ 

cho vay doanh nghiệp của Vietcombank Huế đều tăng qua các năm. Dư nợ 

doanh nghiệp năm 2014 đạt 1454,3 tỷ đồng, tăng 192,2 tỷ đồng tương ứng 

15% so với năm 2013. Năm 2015 dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 1544,2 

tỷ đồng, tăng 89,8 tỷ đồng tương ứng 6% so với năm 2014.  

- Tốc độ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng doanh nghiệp: Số 

lượng khách hàng doanh nghiệp tăng qua các năm. Cụ thể: năm 2013 là 

104 doanh nghiệp, năm 2014 là 120 doanh nghiệp và đến năm 2015 là 

124 doanh nghiệp. 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 Vietcombank Huế.  

b. Về cơ cấu cho vay doanh nghiệp 

- Cơ cấu về hình thức bảo đảm: 

Bảng 2.5: Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp có TSĐB so với 

tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp giai đoạn 2013 – 2015 

của Vietcombank Huế 

ĐVT: triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 

1 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 1.262.122    1.454.313    1.544.155    

2 
Dư nợ khách hàng doanh nghiệp  

có TSĐB 
1.071.501    1.286.377    1.355.682    

3 
Tỷ lệ dư nợ khách hàng doanh nghiệp 

có TSĐB 
84,90% 88,45% 87,79% 

(Nguồn: Phòng kế toán Vietcombank – Chi nhánh thành phố Huế) 

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

các năm qua, hơn 80% dư nợ cho vay doanh nghiệp được thế chấp tài 
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sản. Cụ thể: năm 2013 dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo là 1071,5 tỷ 

đồng chiếm 84,9% tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp, năm 

2013 là chiếm tỷ lệ 84,9%, năm 2014 là 1286,4 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 

88,45%, năm 2015 là 1355,7 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 87,79%.  

- Cơ cấu về loại tiền tệ cho vay: 

Bảng 2.6: Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp theo loại tiền tệ 

giai đoạn 2013 – 2015 của Vietcombank Huế 

ĐVT: triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 

1 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 1.262.122    1.454.313    1.544.155    

2 
Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 

bằng VNĐ 
814.478    952.093    1.126.730    

3 
Tỷ lệ dư nợ khách hàng 

doanh nghiệp bằng VNĐ 
64,53% 65,47% 72,97% 

4 
Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 

bằng USD (quy đổi VNĐ) 
447.644    502.220    417.425    

5 
Tỷ lệ dư nợ khách hàng 

doanh nghiệp bằng USD 
35,47% 34,53% 27,03% 

(Nguồn: Phòng kế toán Vietcombank Huế) 

 Tỷ lệ cho vay bằng ngoại tệ của Vietcombank Huế ở mức khá 

cao, chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong tổng dư nợ cho vay khách hàng 

doanh nghiệp, nguyên nhân do tình hình sản xuất – kinh doanh trong 

nước thời gian qua gặp khó khăn khiến Vietcombank Huế tập trung đẩy 

mạnh tín dụng xuất khẩu. Nền kinh tế trong nước đang từng bước được 

cải thiện, do đó tỷ trọng cho vay bằng ngoại tệ của Vietcombank Huế 

giai đoạn 2013-2015 có xu hướng giảm dần.     

- Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề: 
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Bảng 2.7: Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp theo ngành nghề 

giai đoạn từ 2013-2015 của Vietcombank Huế 

ĐVT: triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 

1 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 1.262.122    1.454.313    1.544.155    

2 Ngành chế biến, sản xuất 867.575    976.138    1.052.335    

3 Tỷ lệ dư nợ ngành chế biến, sản xuất 68,74% 67,12% 68,15% 

4 Ngành dịch vụ, vận tải 217.755    213.205    210.862    

5 Tỷ lệ dư nợ ngành dịch vụ, vận tải 17,25% 14,66% 13,66% 

6 Ngành thương mại 132.795    224.585    236.785    

7 Tỷ lệ dư nợ ngành thương mại 10,52% 15,44% 15,33% 

8 Ngành xây dựng 43.998    40.385    44.173    

9 Tỷ lệ dư nợ ngành xây dựng 3,49% 2,78% 2,86% 

(Nguồn: Phòng kế toán Vietcombank – Chi nhánh thành phố Huế) 

Cơ cấu cho vay theo ngành nghề những năm qua không có nhiều sự 

thay đổi lớn. Tỷ lệ dư nợ cho vay doanh nghiệp ngành chế biến - sản xuất 

vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, ổn định ở mức 68% qua các năm. Huế là địa 

phương có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào với trữ lượng lớn, do đó 

phần lớn các doanh nghiệp tập trung ở ngành chế biến – sản xuất. Tỷ trọng 

cho vay ngành thương mại có xu hướng tăng, cụ thể từ 10,52% năm 2013 

lên 15,33% năm 2015. 

- Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn: 

Bảng 2.8: Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp theo thời hạn 

giai đoạn từ 2013-2015 của Vietcombank Huế 

ĐVT: triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 

1 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 1.262.122    1.454.313    1.544.155    

2 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp ngắn hạn 821.389    978.026    1.078.283    

3 Tỷ lệ dư nợ khách hàng doanh nghiệp ngắn hạn 65,08% 67,25% 69,83% 

4 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp trung dài hạn 440.733    476.288    465.872    

5 Tỷ lệ dư nợ khách hàng doanh nghiệp trung dài hạn 34,92% 32,75% 30,17% 

(Nguồn: Phòng kế toán Vietcombank – Chi nhánh thành phố Huế) 
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Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp của Vietcombank Huế chủ 

yếu là cho vay ngắn hạn và có xu hướng tăng qua các năm. Cụ thể: năm 

2013 là 821,4 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 65,08%, năm 2014 là 978 tỷ đồng 

chiếm tỷ trọng 67,25%, đến năm 2015 là 1078,3 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 

69,83%. Các khoản vay ngắn hạn này chủ yếu là tài trợ bổ sung vốn 

lưu động cho các phương án kinh doanh ngắn hạn của doanh nghiệp, 

cho vay tài trợ nhập khẩu thanh toán tiền hàng nhập khẩu, hầu hết cho 

vay khoảng 6 tháng.  

c.Về thu nhập 

Bảng 2.9: Cơ cấu thu nhập từ 2013-2015 của Vietcombank Huế 

ĐVT: triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 

1 Tổng thu nhập 393.497    430.905    453.571    

2 Thu từ hoạt động tín dụng 374.880    381.352    401.411    

3 
Trong đó: Thu từ cho vay khách hàng 

doanh nghiệp 
306.258    329.169    341.358    

4 
Tỷ lệ thu từ cho vay khách hàng 

doanh nghiệp /TTN 
77,83% 76,39% 75,26% 

5 
Tỷ lệ thu từ cho vay khách hàng 

doanh nghiệp/TTD 
81,70% 86,32% 85,04% 

6 Thu từ các hoạt động dịch vụ 10.490    12.807    13.481    

7 Lãi từ kinh doanh ngoại hối  4.166    4.899    5.156    

8 Các khoản thu nhập bất thường 3.961    31.848    33.523    

(Nguồn: Phòng kế toán Vietcombank – Chi nhánh thành phố Huế) 

Cho vay là hoạt động đem lại thu nhập chính cho NH nói chung và 

Vietcombank Huế nói riêng. Dư nợ cho vay doanh nghiệp qua các năm 

đều tăng và tỷ lệ thuận với số tiền lãi thu về cho Vietcombank Huế ngày 

càng cao. Thu nhập từ cho vay doanh nghiệp tăng trưởng đều qua các 

năm, cụ thể: năm 2013 đạt 306,3 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 77,83% tổng 

thu nhập), năm 2014 là 329,2 tỷ đồng (tăng 7% so với năm 2013, chiếm 

tỷ trọng 76,39% tổng thu nhập) và năm 2015 là 341,4 tỷ đồng (tăng 5% 

so với 2014, chiếm tỷ trọng 75,26% tổng thu nhập). Qua đó cho ta thấy 
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hoạt động cho vay doanh nghiệp có vị trí quan trọng như thế nào đối với 

tổng thu nhập của Chi nhánh.  

d.Về chất lượng dịch vụ 

Vietcombank Huế ngày càng khẳng định được vị trí vai trò của 

mình trong nền kinh tế địa phương. Điều này được thể hiện thông qua 

việc Vietcombank Huế ngày càng thu hút được số lượng khách hàng 

đông đảo. Vietcombank Huế đã có những chính sách cho vay đúng đắn, 

hiệu quả và thực hiện đúng phương châm lấy hiệu quả của khách hàng 

làm mục tiêu của mình. 

Hàng năm, Vietcombank Huế thường tổ chức hội nghị kết nối giữa 

NH và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế 

   e.Về kiểm soát rủi ro 

Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp theo nhóm nợ từ 

2013-2015 của Vietcombank Huế 

ĐVT: triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 

1 Dư nợ cho vay doanh nghiệp 1.262.122 1.454.313 1.544.155 

2 Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhóm 1 1.106.960 1.423.751 1.527.173 

3 Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhóm 2 68.031 17.558 13.019 

4 Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhóm 3 94 11.555 3.317 

5 Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhóm 4 44 342 372 

6 Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhóm 5 86.994 1.108 274 

7 Dư nợ cho vay doanh nghiệp từ N2-N5 155.163 30.562 16.981 

8 Tỷ lệ nợ doanh nghiệp từ N2-N5 12,29% 2,10% 1,10% 

9 Nợ xấu (khách hàng doanh nghiệp) 87.086 29.523 13.743 

10 Tỷ lệ nợ xấu (khách hàng doanh nghiệp) 6,90% 2,03% 0,89% 

(Nguồn: Phòng kế toán Vietcombank – Chi nhánh thành phố Huế) 

Nợ nhóm 1 có xu hướng tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng rất lớn 

trong tổng dư nợ, đặc biệt lên đến 98% trong các năm 2014 và 2015.  

Dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 đối với doanh nghiệp giảm mạnh 

trong các năm 2013-2015. Cụ thể năm 2013 ở mức 155 tỷ đồng tương 

ứng với 12,3% tổng dư nợ, năm 2014 giảm mạnh xuống còn 30,5 tỷ 
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đồng tương ứng 2,1% tổng dư nợ và đến năm 2015 là 16,9 tỷ đồng 

chiếm 1,1% tổng dư nợ.  

Nợ xấu năm 2013 của Vietcombank Huế khá cao ở mức 87 tỷ đồng, 

chiếm 6,9% tổng dư nợ, năm 2014 là 29,5 tỷ đồng chiếm 2,03% và năm 

2015 là 13,7 tỷ đồng chiếm 0,89%.  

Bảng 2.11: Tỷ lệ trích lập dự phòng từ 2013-2015 của Vietcombank Huế 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 

1 Trích dự phòng rủi ro 99.203 15.270 13.589 

2 Dư nợ doanh nghiệp 1.262.122 1.454.313 1.544.155 

3 Tỷ lệ trích dự phòng 7,86% 1,05% 0,88% 

(Nguồn: Phòng kế toán Vietcombank – Chi nhánh thành phố Huế) 

Năm 2013 nợ xấu của Vietcombank Huế khá lớn nên Chi nhánh đã 

tiến hành trích lập dự phòng rủi ro theo quy định với giá trị là 99 tỷ 

đồng, chiếm tỷ lệ 7,86% tổng dư nợ. Điều này cho thấy trong năm này 

mức độ rủi ro trong cho vay của doanh nghiệp khá cao. Sang năm 2014, 

với đà tăng trưởng mạnh về tình hình thu nợ nên nợ xấu trong năm này 

giảm mạnh đáng kể, dư nợ tập trung chủ yếu ở nhóm 1 và nợ nhóm 2,3 

chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng dư nợ nên đã giảm mức trích lập dự phòng 

rủi ro một cách đáng kể, chỉ còn 15 tỷ đồng tương ứng 1,05% tổng dư 

nợ. Năm 2015 mức trích lập dự phòng tiếp tục giảm xuống còn 13,6 tỷ 

tương ứng 0,88% tổng dư nợ. Việc trích lập dự phòng theo nhóm nợ là 

cần thiết nhằm tạo nguồn để bù đắp rủi ro phát sinh, sau đó tiếp tục thu 

hồi nợ.     

2.3. KẾT LUẬN CHUNG TỪ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO 

VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK HUẾ 

2.3.1.  Những mặt làm đƣợc 

Dư nợ khách hàng tăng qua các năm. 

Quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng được quy định rõ ràng, nhiệm vụ 

quyền hạn của các trưởng phó phòng, ban được quy định cụ thể, bám 

sát với thực tế hoạt động của NH. 
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Chính sách tín dụng của Vietcombank Huế rõ ràng, phù hợp với 

mục tiêu phát triển của NH và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, 

đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn, phù hợp với quy định của pháp 

luật và NHNN.  

Công tác phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro tín dụng 

luôn được chú trọng và triển khai đầy đủ theo quy định của NHNN.  

Cơ cấu tín dụng khách hàng doanh nghiệp đang dần chuyển dịch 

theo hướng tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn và cho vay bằng VNĐ, giảm 

tỷ trọng cho vay trung, dài hạn và cho vay ngoại tệ nhằm giảm áp lực 

rủi ro thanh khoản.  

Công tác bán chéo các sản phẩm, dịch vụ của NH kèm theo hoạt 

động cho vay doanh nghiệp trong thời gian qua được thực hiện khá tốt.  

Vietcombank Huế tích cực triển khai nhiều giải pháp bổ trợ, tháo gỡ 

khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.  

Trong quá trình hoạt động Vietcombank Huế đã khẳng định được 

thương hiệu uy tín trên thị trường tài chính tiền tệ trong và ngoài nước.  

2.3.2. Một số hạn chế 

- Tăng trưởng tín dụng chưa thực sự bền vững.  

- Số lượng doanh nghiệp vay vốn tại Vietcombank Huế tăng đều qua 

các năm nhưng còn ít chưa xứng với tiềm năng của Chi nhánh.  

- Tài sản đảm bảo vẫn được xem là một điều kiện quan trọng trong 

thủ tục cho vay của Vietcombank Huế. Điều này sẽ hạn chế đến khả 

năng vay vốn của một số doanh nghiệp. 

- Việc xử lý các khoản tín dụng có vấn đề. 

- Các sản phẩm tín dụng tuy phong phú, đa dạng nhưng chưa tạo 

được sự khác biệt hoàn toàn so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn, 

còn mang đậm tính truyền thống. Bên cạnh đó, việc triển khai sản phẩm 

mới còn chậm trễ chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, tính linh 

động chưa cao.                   
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2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

a. Nguyên nhân bên trong 

- Số lượng cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định còn ít.  

- Công tác kiểm tra, giám sát các khoản vay sau khi cho khách hàng 

vay vẫn chưa chặt chẽ.  

- Các ngành nghề của các doanh nghiệp đi vay rất đa dạng khiến 

Vietcombank Huế không thể có đầy đủ thông tin cũng như hiểu biết về 

các ngành nghề lĩnh vực mà doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh. 

- Hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu của Vietcombank 

Huế vẫn chưa tốt. 

b. Nguyên nhân bên ngoài  

- Sự biến động của thị trường, thay đổi lãi suất, tỷ giá ảnh hưởng 

của các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực,...  

- Cơ quan chức năng rất dễ dãi trong việc cấp phép, phá sản cũng 

như kiểm tra thuế cũng như các hoạt động của doanh nghiệp điều này 

gây khó khăn rất nhiều cho NH khi cho vay và thu hồi vốn vay.  

- Môi trường pháp lý chưa đồng bộ và chưa hoàn thiện. 

- Do hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đa phần theo 

kiểu gia đình, tự phát nên năng lực kinh doanh của doanh nghiệp còn 

nhiều hạn chế. 

- Tài sản đảm bảo cũng là một vấn đề khó khăn lớn đối với doanh 

nghiệp khi chỉ có một số ít doanh nghiệp dùng chính tài sản của họ để 

đảm bảo tiền vay và có chủ yếu là dùng tài sản đảm bảo từ bên thứ ba, 

phần còn lại lài không có tài sản đảm bảo.  

- Tình hình tài chính của nhiều doanh nghiệp không minh bạch, gây 

khó khăn trong việc thẩm định đánh giá doanh nghiệp.  

- Doanh nghiệp không hiểu về quy chế cho vay NH.  
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Trên cơ sở nhửng nội dung lý luận ở chương 1, nội dung chương 2 

đã phân tích, đánh giá cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương – Chi nhánh thành phố Huế. Tuy nhiên, có thể thấy rằng 

công tác cho vay tại Chi nhánh vẫn còn nhiều bất cập và chưa phát huy 

hết hiệu quả. Từ đó, phân tích đánh giá chung về những kết quả đạt 

được và rút ra những nguyên nhân chưa đạt được trong hoạt động cho 

vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh 

thành phố Huế làm cơ sở đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng 

cao hiệu quả trong cho vay doanh nghiệp trong thời gian tới. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH 

NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN 

NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH HUẾ 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Định hƣớng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP 

Ngoại thƣơng Việt Nam 

3.1.2. Định hƣớng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 

tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh thành 

phố Huế năm 2016 

3.1.3. Kết quả phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại 

Vietcombank Huế  

3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH 

NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG - CHI 

NHÁNH THÀNH PHỐ HUẾ 

3.2.1. Tăng cƣờng công tác tƣ vấn cho các doanh nghiệp vay vốn 

a. Thực hiện hoạt động phi tài chính hỗ trợ doanh nghiệp 

Để hỗ trợ khách hàng vay vốn thì ngoài các hỗ trợ cụ thể về tài 

chính, Vietcombank Huế cần có các hoạt động phi tài chính để hỗ trợ 

doanh nghiệp thông qua các hoạt động: 

- Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua Website hỗ 

trợ, tư vấn cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch kinh doanh, 

quản lý ngân quỹ, hoạt động thanh toán quốc tế, đàm phán hợp đồng 

với đối tác. 

- Tổ chức nhiều khoá đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp về 

quản trị doanh nghiệp, lập phương án, dự án kinh doanh khả thi để vay 

vốn. 

- Hỗ trợ và giới thiệu khách hàng doanh nghiệp tham gia các sự kiện 

hội thảo, hội chợ triển lãm,… nhằm tăng cường năng lực lập dự án, 

phương án kinh doanh cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực thẩm 
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định dự án cho cán bộ tín dụng. 

b. Tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp 

Vietcombank Huế trong quá trình tiếp xúc với khách hàng cần 

chỉ rõ cho doanh nghiệp biết về khía cạnh này thì công ty cần phải làm 

gì, còn yếu kém ở mảng nào. Doanh nghiệp cũng cần tăng cường trao 

đổi trực tiếp với NH để truyền tải cho NH hiểu được chiến lược phát 

triển của mình như thế nào, định hướng phát triển ra sao, năng lực quản 

lý tài chính như thế nào. 

NH như một người bạn đồng hành chứ không chỉ đơn thuần là 

nguồn cung cấp tín dụng. khi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

tốt hơn thì rủi ro về hoạt động tín dụng sẽ giảm xuống, đó là lợi ích mà 

hai bên quan hệ tín dụng cùng đạt được. 

3.2.2. Tăng cƣờng hoạt động Marketing nhằm phát triển khách 

hàng doanh nghiệp, tăng thị trƣờng cho vay   

Marketing là công cụ kết nối hoạt động của NHTM với thị trường. 

Vietcombank Huế cần phải đồng bộ các giải pháp sau để chiến lược 

marketing được thực hiện hiệu quả: 

a. Thực hiện chiến lược marketing hợp lý, đáp ứng tối đa nhu cầu 

doanh nghiệp 

b. Thu thập thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp thông qua 

marketing 

3.2.3. Tuân thủ chặt chẽ quy định phân loại nợ và tăng cƣờng 

xử lý nợ quá hạn 

Nhằm đánh giá, phản ánh đúng tình hình khách hàng để có biện 

pháp xử lý kịp thời thì Vietcombank Huế phải tuân thủ chính xác những 

quy định trong phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro. Chủ động phân 

loại nợ theo tính chất và khả năng thu hồi của khoản vay, có nguy cơ 

gây ra rủi ro tiềm ẩn cho NH. 

Thành lập các tổ công tác xử lý nợ quá hạn, cảnh báo nợ có khả 

năng chuyển nợ quá hạn, nợ xấu để có biện pháp trong công tác quản lý 
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nợ hợp lý hơn trong thời gian tới. Trên cơ sở đó các cán bộ quản lý phải 

lập kế hoạch lộ trình xử lý nợ hàng tháng, quý, năm... 

3.2.4. Chú trọng công tác đảm bảo tiền vay 

Thường xuyên đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo: với tốc độ phát 

triển khoa học như hiện nay, tài sản dễ bị hao mòn nhanh chóng, mà 

phần lớn tài sản đảm bảo của NH là các máy móc thiết bị xây dựng 

thường xuyên ở ngoài trời, cường độ sử dụng cao, do đó, tốc độ hao 

mòn rất nhanh. Đối với các loại tài sản này, cán bộ tín dụng phải thường 

xuyên kiểm tra tài sản hiện trường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh 

như: mất mát, hư hỏng, giảm giá trị, có sự chuyển nhượng người sở 

hữu… 

Yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cho tài sản đảm bảo. 

3.2.5. Nâng cao chất lƣợng thẩm định khách hàng và phƣơng án 

vay vốn 

a. Thẩm định phương án, dự án sản xuất kinh doanh 

b. Tƣ vấn hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện phƣơng án vay vốn 

đầu tƣ 

c. Linh hoạt, hoàn thiện kỹ năng phân tích dự án vay vốn hiệu quả 

3.2.6. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ 

a. Đánh giá năng lực của nhân viên theo từng cấp độ 

b. Bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, đạo đức cho cán bộ tín dụng 

c. Xây dựng lực lượng cán bộ chuyên nghiệp trong toàn hệ thống 

Để nâng cao chất lượng tín dụng thì không chỉ cần nâng cao trình 

độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tín dụng mà cần phải nâng cao trình độ 

cả đội ngũ cán bộ của toàn NH. Vì hoạt động tín dụng có liên quan đến 

rất nhiều khâu của hệ thống. Do đó để hoạt động tín dụng được tiến 

hành một cách trôi chảy và nhanh chóng thì cần phải có một lực lượng 

cán bộ có trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp 

trong toàn NH. Trong kế hoạch đào tạo của NH cần tổ chức các lớp tập 

huấn, đầu tư hợp lý cho việc đào tạo và nâng cao trình độ của cán bộ. 
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3.2.7. Các giải pháp bổ trợ  

a. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 

b. Tăng cường mối quan hệ giữa NH với các tổ chức khác có liên quan 

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 đọng 

của doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính (DATC) 

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

c. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước  

d. Đẩy mạnh tiến độ tái cơ cấu Tổ chức tín dụng 

3.3.2. Với Ngân hàng nhà nƣớc 

3.3.3. Các Bộ, Ngành liên quan 

Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý 

Thứ hai, thiết lập môi trường hoạt động 

Thứ ba, tăng cường quản lý nhà nước về thẩm định giá. 
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KẾT LUẬN 

Từ khi thành lập đến nay, Vietcombank Huế phải chịu sự cạnh 

tranh gay gắt với các NHTM khác trên địa bàn thành phố Huế, 

nhưng Vietcombank Huế vẫn luôn khẳng định được vị trí của mình, 

trở thành một NH hàng đầu trong hệ thống NHTM trên địa bàn. Điều 

đó thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của tập thể nhân viên của Vietcombank 

Huế. Mặc dù hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh ngày 

càng có sự tăng trưởng, nhưng so với tiềm năng cho vay doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố thì Vietcombank Huế vẫn chưa đáp 

ứng đủ. 

Vì vậy, qua đề tài này, tác giả mong muốn đóng góp một phần 

ý kiến nhằm mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại 

Vietcombank Huế, góp phần tăng khả năng cạnh tranh, thúc đẩy hoạt 

động kinh doanh của NH, phần nào giúp NH hoạt động một cách hiệu 

quả hơn. 

Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu, luận văn đã thực 

hiện được các nhiệm vụ sau: 

- Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về cho vay doanh nghiệp của 

NHTM và đi sâu phân tích về hoạt động cho vay doanh nghiệp đối với 

NHTM. 

- Phân tích tình hình hoạt động cho vay doanh nghiệp tại 

Vietcombank Huế cũng như những khó khăn, hạn chế trong hoạt động 

cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh. 

- Đưa ra một số giải pháp cũng như những kiến nghị giúp Huế mở 

rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp. 

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng do năng lực cũng như kinh 

nghiệm nghiên cứu của bản thân còn nhiều hạn chế, luận văn không 

tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, rất mong nhận được sự 

đóng góp của thầy cô cũng như các bạn quan tâm đến đề tài này để tác 

giả có thể hoàn thiện hơn nữa. 
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