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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hoạt động cho vay doanh nghiệp hầu hết là những khoản vay 

lớn, mang lại nguồn thu nhập cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Việc cạnh tranh giữa các Ngân hàng thương mại, rủi ro xảy ra trong 

hoạt động cho vay doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến hoạt động của 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Gia Lai. Do đó, việc phân tích tình hình cho vay doanh 

nghiệp, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, trên cơ sở 

đó đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp 

là một vấn đề khá quan trọng và cần thiết. Tôi quyết định chọn đề tài 

“Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai” làm 

đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Hệ thống hóa và làm rõ các lý luận cơ bản liên quan đến cho 

vay doanh nghiệp.  

- Phân tích tình hình cho vay DN tại Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai. 

- Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng: Tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai. 

- Phạm vi:  

+ Nội dung: Tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai. 
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+ Không gian: Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai. 

+ Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2015. 

4. Câu hỏi nghiên cứu 

- Tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai như thế nào? 

- Đề xuất giải pháp gì để hoàn thiện hoạt động cho vay doanh 

nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

- Chi nhánh Gia Lai? 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp và so sánh. 

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

- Hệ thống hoá lý luận về hoạt động cho vay doanh nghiệp của 

Ngân hàng thương mại. 

- Phân tích, đánh giá tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 

Gia Lai để từ đó tìm ra nguyên nhân hạn chế. 

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

nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

- Chi nhánh Gia Lai. 

7. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục các hình, tài 

liệu tham khảo, bố cục đề tài gồm 3 chương: 

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

nghiệp tại Ngân hàng thương mại.  

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

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 

Gia Lai. 
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Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay doanh 

nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

- Chi nhánh Gia Lai. 

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY 

DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

 

1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY DOANH 

NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1.1. Tín dụng ngân hàng 

a. Khái niệm 

b. Đặc điểm 

c. Phân loại 

1.1.2. Cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thƣơng mại 

a. Khái niệm 

Cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại là hình thức 

cấp tín dụng, theo đó Ngân hàng thương mại giao hoặc cam kết giao 

cho doanh nghiệp một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định 

trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn 

trả cả gốc và lãi. 

b. Đặc điểm của cho vay doanh nghiệp  

- Đối tượng khách hàng doanh nghiệp rất đa dạng, phong phú. 

- Khách hàng doanh nghiệp có hệ thống thông tin rõ ràng, chặt 

chẽ hơn so với các đối tượng khách hàng khác.  

- Nguồn trả nợ là từ nguồn bán hàng, lợi nhuận, khấu hao và 

các nguồn thu hợp pháp khác. 



4 

- Thủ tục, quy trình cho vay doanh nghiệp phức tạp hơn. 

- Rủi ro xảy ra từ cho vay doanh nghiệp thường gây ra tổn thất 

lớn cho ngân hàng và nền kinh tế. 

c. Vai trò của cho vay doanh nghiệp 

- Đối với nền kinh tế 

+ Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bởi vì nó góp phần tăng lượng 

vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư.  

+ Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao 

động, giúp ổn định xã hội.  

+ Là công cụ điều tiết kinh tế xã hội của Nhà nước.  

- Đối với doanh nghiệp 

+ Đáp ứng kịp thời nhu cầu về số lượng và chất lượng vốn cho 

doanh nghiệp.  

+ Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho DN.  

+ Thương hiệu của doanh nghiệp trên thương trường được 

tăng cường, tăng được uy tín và giúp mở rộng được kinh doanh. 

- Đối với ngân hàng 

+ Đem lại lợi nhuận cho ngân hàng.  

+ Thông qua hoạt động cho vay doanh nghiệp, ngân hàng mở 

rộng được các loại hình dịch vụ khác. 

d. Phân loại cho vay doanh nghiệp 

1.1.3. Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

1.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP 

TẠI NHTM 

1.2.1. Phân tích bối cảnh môi trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt 

động cho vay doanh nghiệp của NHTM  

a. Môi trường bên ngoài 

 Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội  
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 Môi trường pháp luật, chính sách 

 Tình hình thị trường và sự cạnh tranh 

 Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp 

b. Môi trường bên trong 

 Chính sách tín dụng 

 Quy trình tín dụng 

 Nguồn lực tài chính 

 Cơ sở vật chất 

 Nguồn nhân lực  

 Hoạt động marketing 

1.2.2. Phân tích mục tiêu cho vay doanh nghiệp của Ngân 

hàng 

- Tăng trưởng về quy mô, phát triển thị phần cho vay doanh 

nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh: Đây là mục tiêu phổ biến mà 

các NHTM thường mong muốn đạt được. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay doanh nghiệp.  

- Tăng thu nhập cho Ngân hàng thương mại. 

- Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay DN. 

Tuy nhiên, tùy từng thời điểm, tùy từng điều kiện mà mỗi 

ngân hàng xác định cho mình mục tiêu nào là mục tiêu chính và 

trọng tâm để hướng đến.  

1.2.3. Phân tích công tác tổ chức hoạt động cho vay doanh 

nghiệp 

Tuỳ theo đặc điểm tổ chức và quản trị, mỗi ngân hàng có 

chính sách, quy trình tín dụng khác nhau. 

Quy trình cho vay doanh nghiệp gồm 6 bước. 
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1.2.4. Giải pháp mà Ngân hàng đã thực hiện nhằm đạt các 

mục tiêu của cho vay doanh nghiệp  

Trên cơ sở các mục tiêu cụ thể trong cho vay doanh nghiệp mà 

ngân hàng hướng tới, ngân hàng sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp liên 

quan đến:  

 Chính sách phát triển khách hàng doanh nghiệp 

 Chính sách quảng bá, chăm sóc khách hàng  

 Chính sách nguồn nhân lực 

 Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng 

1.2.5. Các tiêu chí đánh giá kết quả của hoạt động cho vay 

doanh nghiệp 

a. Quy mô cho vay doanh nghiệp 

- Dư nợ cho vay doanh nghiệp. 

- Số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn. 

- Dư nợ cho vay bình quân trên một khách hàng doanh nghiệp. 

b. Cơ cấu cho vay doanh nghiệp 

Cơ cấu cho vay doanh nghiệp là tỷ trọng của từng bộ phận dư 

nợ trong tổng thể dư nợ cho vay doanh nghiệp xét theo từng tiêu chí 

phân loại khác nhau. 

c. Thị phần cho vay doanh nghiệp 

Thị phần cho vay doanh nghiệp của ngân hàng là tỷ trọng dư 

nợ cho vay doanh nghiệp của ngân hàng đó so với tổng dư nợ cho 

vay doanh nghiệp của các ngân hàng trên địa bàn. 

d. Chất lượng của dịch vụ cho vay doanh nghiệp 

Có 2 cách đánh giá: 

- Từ bên trong: Ngân hàng tự đánh giá chất lượng của dịch vụ 

cho vay doanh nghiệp.  
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- Từ bên ngoài: Ngân hàng có thể tiến hành khảo sát, điều tra 

thông qua phiếu điều tra, bản câu hỏi,...  

e. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh 

nghiệp 

 Nợ xấu cho vay doanh nghiệp  

 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp 

 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 

g. Thu nhập từ hoạt động cho vay doanh nghiệp 

Thu nhập từ hoạt động cho vay doanh nghiệp là tổng số tiền 

lãi và các khoản phí từ hoạt động cho vay doanh nghiệp của Ngân 

hàng chưa trừ chi phí. 

 



8 

CHƢƠNG  2 

PHÂN  TÍCH  TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA 

LAI  

Trải qua hơn 28 năm xây dựng và phát triển, Agribank Gia Lai 

hiện có 32 đơn vị, bao gồm hội sở là chi nhánh cấp 1, 23 chi nhánh 

cấp 3 và 8 phòng giao dịch, là Chi nhánh ngân hàng có quy mô lớn 

nhất, mạng lưới rộng nhất tại Gia Lai. 

2.1.4. Đánh giá các hoạt động cơ bản tại Agribank Gia Lai 

a. Tình hình huy động vốn  

Hoạt động huy động vốn của Agribank Gia Lai qua các năm 

đều tăng ổn định khá cao, cụ thể huy động vốn năm 2014 tăng 21,2% 

so với năm 2013, năm 2015 tăng 10,7% so với năm 2014.  

b. Tình hình cho vay  

Dư nợ cho vay của Agribank Gia Lai qua các năm đều tăng 

trưởng tốt, năm sau luôn cao hơn năm trước, cụ thể năm 2014 tăng 

13% so với năm 2013, năm 2015 tăng 18,2% so với năm 2014, trong 

đó dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (trên 65%).  

c. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2013 - 2015 

Lợi nhuận trước thuế của Agribank Gia Lai qua các năm đều 

tăng, trong đó năm 2014 chỉ tăng 5,5% so với năm 2013, đến năm 

2015 lợi nhuận tăng mạnh, tăng 36% so với năm 2014.  
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2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP 

TẠI AGRIBANK GIA LAI 

2.2.1. Phân tích bối cảnh môi trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt 

động cho vay doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai 

a. Môi trường bên ngoài 

 Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội 

 Môi trường pháp luật, chính sách 

 Cạnh tranh của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh  

 Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 

b. Môi trường bên trong 

2.2.2. Phân tích mục tiêu của cho vay doanh nghiệp 

- Dư nợ cho vay doanh nghiệp hàng năm chiếm 20% trên tổng 

dư nợ cho vay. 

- Kiểm soát nợ xấu dưới 2% trong năm 2013, 2014 và dưới 

1,3% trong năm 2015. 

- Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, 

chăm sóc khách hàng. 

2.2.3. Phân tích công tác tổ chức hoạt động cho vay doanh 

nghiệp tại Agribank Gia Lai  

Công tác tổ chức hoạt động cho vay doanh nghiệp tại 

Agribank Gia Lai do phòng khách hàng doanh nghiệp đảm nhận, 

giao cho Phó Giám đốc phụ trách.  

Quy trình cho vay tại Agribank Gia Lai được thực hiện qua 10 

bước. 

2.2.4. Giải pháp mà Ngân hàng đã thực hiện nhằm đạt các 

mục tiêu của cho vay doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai 

 Chính sách phát triển khách hàng doanh nghiệp 

- Chủ động mở rộng thị trường ở các huyện có tiềm năng về 
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tăng trưởng tín dụng. Lựa chọn những khách hàng có tiềm lực tài 

chính tốt, phương án kinh doanh có hiệu quả để có chính sách ưu đãi 

hợp lý. 

- Khai thác triệt để các chính sách, chương trình tín dụng ưu 

đãi dành cho doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng doanh nghiệp. 

- Theo dõi nắm bắt thông tin về lãi suất trên địa bàn, cân đối 

lãi suất để tăng năng lực cạnh tranh trên địa bàn. 

- Cung cấp, hỗ trợ nhiều tiện ích ngân hàng kết hợp với dịch 

vụ cho vay doanh nghiệp. 

 Chính sách quảng bá, chăm sóc khách hàng  

- Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng cáo các sản phẩm cho 

vay. Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng cũ. 

- Đổi mới phong cách giao dịch văn minh, lịch sự, nhanh 

chóng trong việc xử lý, giải quyết hồ sơ vay vốn. 

 Chính sách nguồn lực nhân lực 

- Đảm bảo nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn để bố trí ở vị trí tín 

dụng. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng 

giao tiếp, giáo dục đạo đức nghề nghiệp,… 

- Thực hiện giao chỉ tiêu cho vay gắn với chi trả lương kinh 

doanh V2.  

 Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng 

- Tuân thủ pháp luật, thực hiện nghiêm chính sách, quy trình 

tín dụng, đặc biệt là công tác thẩm định tín dụng. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát khách hàng sau khi cho 

vay. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, thu hồi nợ. 

- Tiến hành chấm điểm xếp hạng khách hàng doanh nghiệp; 

kiểm tra, giám sát dữ liệu trên hệ thống IPCAS và kiểm tra thực tế 

đối với các Chi nhánh trực thuộc để phòng ngừa rủi ro. 
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- Xây dựng phương án xử lý nợ xấu, có kế hoạch cụ thể đến 

từng món nợ để xử lý nhanh, có hiệu quả. 

2.2.5. Phân tích kết quả hoạt động cho vay doanh nghiệp 

tại Agribank Gia Lai 

a. Phân tích quy mô cho vay doanh nghiệp  

 Dư nợ cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2015 

Bảng 2.4. Dư nợ cho vay doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai 

Đvt: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Tổng dư nợ  8.758 9.891 11.694 

- Dư nợ cho vay DN  2.398 2.258 2.208 

(Nguồn: Agribank Gia lai) 

Dư nợ cho vay doanh nghiệp năm 2013 đạt 2.398 tỷ đồng, 

giảm 6,2% so với năm 2012, năm 2014 đạt 2.258 tỷ đồng, giảm 

5,8% so với năm 2013, năm 2015 dư nợ cho vay doanh nghiệp chỉ 

đạt 2.208 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cuối năm 2014. Dư nợ cho vay 

doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ cho vay của 

Agribank Gia Lai. 

 Số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn 

Số lượng khách hàng cho vay doanh nghiệp vay vốn tại 

Agribank Gia Lai qua các năm đều giảm, cụ thể: năm 2014 là 260 

khách hàng, năm 2015 là 231 khách hàng. Nhìn chung, số lượng 

khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Agribank Gia Lai quá ít so với 

số lượng doanh nghiệp trên địa bàn. 

 Dư nợ cho vay bình quân trên một khách hàng  

Mức dư nợ bình quân trên một khách hàng doanh nghiệp tăng 

qua các năm, năm 2013 là 8,5 tỷ đồng/khách hàng, năm 2014 là 8,68 

tỷ đồng/khách hàng, năm 2015 là 9,56 tỷ đồng/khách hàng 
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b. Phân tích cơ cấu cho vay doanh nghiệp  

 Theo loại hình doanh nghiệp 

Tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp nhà nước có xu hướng 

ngày càng giảm; trong khi tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh có xu hướng ngày càng tăng từ 76% vào năm 2013 

lên 82% vào năm 2015. 

 Theo ngành kinh tế 

Bảng 2.8. Dư nợ cho vay DN theo ngành kinh tế tại Agribank Gia Lai 

Đvt: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2013 

Năm  

2014 

Năm 

 2015 

Tổng dư nợ  2.398 2.258 2.208 

Trong đó, nông, lâm 

nghiệp, thủy sản 

1.137 1.204 1.360 

Công nghiệp  482 402 283 

Thương mại, dịch vụ 779 652 565 

(Nguồn: Agribank Gia lai) 

Trong cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp theo ngành kinh tế 

thì dư nợ cho vay nông, lâm nghiệp, thủy sản luôn chiếm tỷ trọng 

cao và có xu hướng tăng qua các năm, với mức tăng bình quân là 

54,2%/năm, theo đúng hướng chỉ đạo của Ngành là ưu tiên cho nông 

nghiệp, nông thôn.  

 Theo thời hạn tín dụng  

Dư nợ cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng thấp, trong khi 

dư nợ cho vay trung và dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao và có xu 

hướng giảm qua các năm, cụ thể năm 2013 là 63,8%, năm 2014 là 

62,1%, năm 2015 là 61,9% 
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 Theo hình thức bảo đảm 

Dư nợ cho vay doanh nghiệp có đảm bảo bằng tài sản chiếm tỷ 

trọng cao và tỷ trọng có xu hướng tăng dần qua các năm, cụ thể năm 

2013 chiếm tỷ trọng 96,9%, năm 2014 chiếm 97,2%, năm 2015 

chiếm tỷ trọng 98,1% trong tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp.  

 Theo loại tiền tệ 

Ngân hàng chủ yếu cho vay bằng đồng Việt Nam (trên 98%), 

các loại ngoại tệ khác chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. 

c. Phân tích thị phần cho vay doanh nghiệp  

Thị phần cho vay doanh nghiệp của Chi nhánh chỉ xếp vị trí 

thứ 4, còn khá nhỏ so với một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh như: 

BID Gia Lai, Nam Gia Lai, Vietinbank Gia Lai; thị phần có xu 

hướng ngày càng giảm.  

d. Đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay doanh nghiệp 

Chất lượng dịch vụ đã được quan tâm và có chuyển biến 

nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng 

cao của khách hàng. 

e. Đánh giá kết quả kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay 

doanh nghiệp  

 Đánh giá công tác kiểm soát rủi ro 

 Đánh giá chất lượng tín dụng 

Năm 2013, tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp là 42 tỷ đồng, 

chiếm 1,75% trên tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp, năm 2014 tỷ lệ 

nợ xấu cho vay doanh nghiệp đến 72 tỷ đồng, chiếm 3,19% trên tổng 

dư nợ cho vay doanh nghiệp, năm 2015 nợ xấu cho vay doanh 

nghiệp giảm xuống còn 17 tỷ đồng, chiếm 0,77% trên tổng dư nợ 

cho vay doanh nghiệp. 
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 Đánh giá việc trích lập dự phòng rủi ro 

Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro trong cho vay doanh nghiệp 

qua các năm tương ứng là 1,17%, 1,42%, 1,06%. Tỷ lệ trích lập dự 

phòng rủi ro năm 2014 tăng cao là do nợ xấu tăng lên. 

g. Phân tích thu nhập cho vay doanh nghiệp  

Thu nhập từ hoạt động cho vay doanh nghiệp của Agribank 

Gia Lai chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng thu nhập từ cho vay (dưới 

28%) cũng như trong tổng thu nhập của Agribank Gia Lai (dưới 

26%); có xu hướng giảm dần qua các năm. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH 

NGHIỆP TẠI AGRIBANK GIA LAI  

2.3.1. Kết quả đạt đƣợc 

- Đã xây dựng được hình ảnh, thương hiệu, uy tín đối với 

người dân; được Cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận, giúp đỡ. 

- Có nguồn lực tài chính dồi dào, có nhiều cơ hội mở rộng 

hoạt động tín dụng. 

- Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo ngành kinh tế được phân 

bổ theo đúng hướng chỉ đạo của Ngành là ưu tiên cho nông nghiệp, 

nông thôn. 

- Lãi suất cho vay đã hấp dẫn hơn so với các năm trước, tiềm 

năng mở rộng cho vay doanh nghiệp vẫn còn nhiều. 

- Công tác xử lý nợ xấu trong giai đoạn này được thực hiện 

khá tốt. 

- Đã quan tâm đến công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng. 

2.3.2. Hạn chế  

- Một là, quy mô cho vay doanh nghiệp còn quá nhỏ, dư nợ 

cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng quá thấp trong tổng dư nợ cho 

vay và trên địa bàn, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. 
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- Hai là, số lượng doanh nghiệp tiếp cận vốn của Agribank 

Gia Lai quá ít so với số lượng doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Ba là, quy trình tín dụng còn nhiều hạn chế chưa phù hợp, 

cán bộ tín dụng thực hiện tất cả các bước của quy trình tín dụng là cơ 

hội để cán bộ tín dụng có đạo đức nghề nghiệp kém lợi dụng để trục 

lợi, dễ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, dễ xảy ra rủi ro tín dụng.  

- Bốn là, còn quan tâm quá nhiều đến tài sản thế chấp.  

- Năm là, mặc dù chính sách lãi suất, phí đã giảm so với các 

năm trước nhưng vẫn không cạnh tranh  bằng các ngân hàng khác.  

- Sáu là, trình độ thẩm định của cán bộ tín dụng còn hạn chế; 

tính năng động, sáng tạo, khả năng sử dụng công nghệ của cán bộ 

vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, xu thế hội nhập. 

- Bảy là, Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp vẫn còn cao. 

- Tám là, chưa khai thác hết tính năng và tiện ích của công 

nghệ hiện đại phục vụ công tác tín dụng, công tác thông tin báo cáo. 

- Chín là, hoạt động quảng bá, công tác tiếp cận, chăm sóc 

khách hàng còn yếu kém. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế  

a. Nguyên nhân thuộc về Ngân hàng 

- Đặc thù của Agribank là hướng đến thị trường tín dụng nông 

nghiệp, nông thôn, nên ngành nghề cho vay, đối tượng cho vay 

doanh nghiệp còn đơn điệu; không hấp dẫn. 

- Tại các huyện số lượng doanh nghiệp ít, việc mở rộng cho 

vay doanh nghiệp tại một số huyện rất khó khăn; nhiều cán bộ tín 

dụng mang tâm lý thụ động, gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

- Ngày càng có nhiều ngân hàng tham gia vào thị trường, làm 

cho sự cạnh tranh của ngân hàng ngày càng trở nên quyết liệt. 
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- Quy trình tín dụng còn nhiều vướng mắc chậm được giải 

quyết. Chính sách tín dụng còn nhiều điểm chưa phù hợp. 

- Cán bộ hầu hết là lớn tuổi, hạn chế trong việc tiếp cận công 

nghệ thông tin, tính năng động, sáng tạo còn chưa đáp ứng được yêu 

cầu đổi mới. 

- Hoạt động quảng bá, công tác tiếp cận, chăm sóc khách hàng 

chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. 

b. Nguyên nhân thuộc về doanh nghiệp 

- Tiềm lực tài chính còn yếu, hạn chế về năng lực quản trị điều 

hành, chế độ báo cáo tài chính còn lỏng lẻo, không minh bạch. 

- Nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu về tài sản 

bảo đảm. 

- Việc lập kế hoạch, phương án sản xuất - kinh doanh của một 

số doanh nghiệp chưa thực sự khả thi, thiếu tính thuyết phục. 

- Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sử dụng vốn vay ngân 

hàng, kế hoạch trả nợ chưa phù hợp. 

c. Nguyên nhân từ môi trường kinh tế - xã hội 

- Hệ thống văn băn pháp luật chưa phù hợp, đồng bộ, chậm 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thông lệ quốc tế. 

- Điều kiện để doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ thì khó đáp ứng và khả năng tiếp cận với các nguồn vốn này thì 

khó khăn. 

- Kết quả xếp hạng tín dụng doanh nghiệp do ngân hàng thực 

hiện không phản ánh trung thực và khách quan uy tín tín dụng của 

khách hàng. 

- Do ảnh hưởng kinh tế chung của thế giới nên hoạt động sản 

xuất - kinh doanh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, khả năng tiếp 

cận nguồn vốn ngân hàng bị hạn chế. 



17 

CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH 

NGHIỆP TẠI AGRIBANK GIA LAI 

 

3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 

HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK 

GIA LAI  

3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai 

trong thời gian tới 

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai cụ thể như 

sau: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,4%. 

GDP bình quân đầu người (giá hiện hành) năm 2020 đạt 72,7 triệu 

đồng/người.  

- Tỷ trọng nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ trong cơ cấu 

kinh tế đến năm 2020 là 34,6%, 34,4% và 31%. 

- Tỷ lệ thu ngân sách năm 2020 chiếm khoảng 7,2% GDP. 

- Đến năm 2020 quy mô dân số khoảng 1.532 triệu người, giải 

quyết việc làm hàng năm đạt khoảng 2,5 vạn lao động. 

3.1.2. Những cơ hội, thách thức đối với Agribank Gia Lai  

a. Những cơ hội đối với Agribank Gia Lai 

b. Những thách thức đối với Agribank Gia Lai 

3.1.3. Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay doanh 

nghiệp của Agribank Gia Lai trong thời gian tới 

Định hướng phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp của 

Agribank Gia Lai giai đoạn năm 2016 - 2018 như sau: 

- Dư nợ cho vay tăng trưởng bình quân 14% - 18%/năm, trong 

đó dư nợ cho vay doanh nghiệp chiếm 22%. 
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- Nâng cao chất lượng tín dụng, nỗ lực thu hồi nợ xấu, duy trì 

tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp dưới 1,3% trên tổng dư nợ. 

- Tổ chức điều tra, khảo sát, nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn 

đấu ít nhất 80% khách hàng doanh nghiệp đều được tiếp cận và hỗ 

trợ các chương trình chăm sóc khách hàng. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK GIA LAI  

3.2.1. Vận dụng chính sách tín dụng linh hoạt, phù hợp để 

thu hút khách hàng doanh nghiệp 

 Chính sách lãi suất và phí  

- Xây dựng chính sách lãi suất cho vay doanh nghiệp thật linh 

hoạt. 

- Thu thập thông tin lãi suất của các đối thủ cạnh tranh trên địa 

bàn, xây dựng khung lãi suất cho vay phù hợp với biến động thị 

trường và có tính cạnh tranh với các ngân hàng khác. 

- Tiến hành đánh giá, phân loại khách hàng doanh nghiệp, xếp 

hạng tín dụng doanh nghiệp, từ đó có căn cứ áp dụng chính sách lãi 

suất linh hoạt cho từng đối tượng khách hàng. 

- Có chính sách ưu đãi riêng (về lãi suất, phí, tài sản bảo đảm, 

thời gian giao dịch,…) đối với những khách hàng cũ. 

- Dành một nguồn vốn với lãi suất thấp hơn để thu hút khách 

hàng doanh nghiệp đối với các Chi nhánh loại 3, phòng giao dịch 

còn khó khăn trong cho vay doanh nghiệp. 

 Chính sách tài sản đảm bảo  

- Mạnh dạn cho vay có bảo đảm không bằng tài sản đối với 

các doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh tốt nhưng 

không đáp ứng được điều kiện cần về tài sản thế chấp.  
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- Mở rộng hình thức cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình 

thành từ vốn vay nhằm tháo gỡ những khó khăn về tài chính đối với 

doanh nghiệp lớn muốn thay đổi công nghệ sản xuất hiện đại nhằm 

tạo quy mô lớn hơn. 

 Chính sách tín dụng khác 

- Giao chỉ tiêu phát triển dư nợ cho vay doanh nghiệp cho từng 

bộ phận, từng cá nhân theo tháng, quý, theo đặc điểm của từng Chi 

nhánh. 

- Tiếp tục ưu tiên vốn, tập trung đẩy mạnh cho vay đối với các 

doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các 

sản phẩm có thế mạnh của địa bàn.  

- Xây dựng chính sách đối với đối tượng khách hàng thuộc các 

lĩnh vực khác như xây dựng, thương mại - dịch vụ, xuất - nhập khẩu 

và thanh toán quốc tế để đa dạng hoá các đối tượng khách hàng. 

 - Đối với những dự án lớn vượt khỏi khả năng của Agribank 

Gia Lai, nên cho vay hợp vốn với các NHTM khác trên địa bàn 

nhằm chia sẻ rủi ro, tiết kiệm chi phí đầu tư vốn. 

3.2.2. Bố trí hợp lý hơn quy trình cho vay doanh nghiệp 

hiện đang áp dụng 

- Bố trí hợp lý hơn quy trình cho vay tập trung hiện đang áp 

dụng. 

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định. 

- Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát khách hàng sau khi cho 

vay. 

3.2.3. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, chăm sóc khách 

hàng doanh nghiệp 

- Tổ chức điều tra, khảo sát, xây dựng chiến lược khách hàng 

phù hợp, xây dựng chương trình quảng cáo; tăng cường hơn nữa 
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công tác tiếp thị trực tiếp đến các doanh nghiệp tiềm năng. 

- Đặt quan hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Cục Thuế tỉnh, 

Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh để nhờ phát các tài liệu về sản phẩm 

dịch vụ cho các khách hàng, các nhà đầu tư đến liên hệ công tác; 

nắm danh sách những doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, doanh 

nghiệp mới thành lập để phân công cán bộ kịp thời tiếp cận. 

- Đánh giá, phân nhóm khách hàng doanh nghiệp theo từng 

hạng để từ đó có chính sách chăm sóc khác nhau với từng đối tượng 

khách hàng. 

- Có chế độ khen thưởng đối với những cán bộ có phong cách 

phục vụ tốt, kịp thời chấn chỉnh những cán bộ có thái độ giao tiếp 

chưa tốt. 

- Thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh 

nghiệp. 

3.2.4. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cho vị trí tín 

dụng.  

- Tập trung đào tạo sâu kiến thức về đăng ký kinh doanh, quản 

trị doanh nghiệp,… Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ về cho vay doanh nghiệp, tập huấn kỹ năng 

giao tiếp, tâm lý học, giáo dục về đạo đức nghề nghiệp ghiệp. 

- Tổ chức thi kiểm tra trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 

năng giao tiếp, đối với những cán bộ tín dụng không đạt yêu cầu phải 

thuyên chuyển sang các bộ phận khác. 

- Thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ tín dụng giữa Hội 

sở với các Chi nhánh loại 3, phòng giao dịch nhằm tạo điều kiện cho 

cán bộ mau trưởng thành về nghiệp vụ và kiến thức thực tế. 
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- Có chính sách tiền lương, khen thưởng và chế độ đãi ngộ 

hợp lý đối với cán bộ tín dụng. 

- Có chính sách khuyến khích, động viên nghỉ hưu trước tuổi 

đối với những cán bộ lớn tuổi, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm 

vụ trong tình hình mới. 

3.2.5. Tăng cƣờng kiểm soát rủi ro trong cho vay doanh 

nghiệp 

- Sử dụng một cách có hiệu quả nguồn thông tin từ Trung tâm 

thông tin tín dụng (CIC) của Ngân hàng Nhà nước và các thông tin 

đại chúng. 

- Tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát khách 

hàng trước, trong và sau khi vay vốn. 

- Tuân thủ chặt chẽ quy định về phân loại nợ và trích lập dự 

phòng rủi ro; tăng cường xử lý các khoản nợ quá hạn. 

- Thường xuyên chú trọng đánh giá, phân loại khách hàng, 

phân tích tài chính doanh nghiệp, phân loại nợ, phân tích yếu tố rủi 

ro theo ngành kinh tế, theo thành phần kinh tế. 

- Xây dựng kế hoạch và giải pháp xử lý nợ xấu.  

3.2.6. Các giải pháp bổ trợ 

- Tăng cường huy động các nguồn vốn khác nhau để đảm bảo 

nguồn cung tốt cho ngân hàng. 

- Cần tăng cường hơn nữa sự phối - kết hợp giữa các phòng, 

bộ phận để giới thiệu, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng. 

- Tăng cường khai thác tính năng và tiện ích của công nghệ 

thông tin vào hoạt động tín dụng. 

- Cải tiến phần mềm hỗ trợ soạn thảo hợp đồng nhanh chóng, 

chính xác.  
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- Xây dựng trang web riêng cho Agribank Gia Lai cập nhật 

các thông tin về chính sách tín dụng, quy trình tín dụng,…. 

3.3. KIẾN NGHỊ  

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 

- Hoàn thiện các văn bản pháp lý trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt 

động ngân hàng, đảm bảo các chính sách tiền tệ thống nhất, mang 

tính ổn định lâu dài. 

- Nâng cao năng lực điều hành và giám sát hệ thống NHTM, 

cảnh báo kịp thời những tín hiệu của thị trường. 

- Hoàn thiện, củng cố hoạt động của Trung tâm thông tin tín 

dụng (CIC). 

- Tiếp tục tích cực phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh triển 

khai thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. 

3.3.2. Kiến nghị với Agribank Việt Nam 

- Có chính sách tín dụng phù hợp với đặc điểm riêng của từng 

vùng để Chi nhánh tận dụng được tối đa nguồn lực địa phương. 

- Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực mang tính dài hạn. 

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị trong toàn hệ thống. 

- Hoàn thiện quy trình cho vay doanh nghiệp, quy trình xếp 

hạng tín dụng nội bộ theo hướng linh hoạt, mềm dẻo.  

- Cải thiện hệ thống thủ tục vay vốn theo hướng đơn giản, gọn 

nhẹ, đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của doanh nghiệp. 

- Giao cho các Chi nhánh quyền chủ động trong việc triển khai 

chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. 

3.3.3. Kiến nghị với Cấp ủy, chính quyền địa phƣơng 

- Tạo môi trường kinh doanh thông thoát hơn để thu hút doanh 

nghiệp trong và ngoài nước đầu tư.  
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- Tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, chỉ đạo các ngành có 

liên quan trong việc liên kết với ngân hàng để đơn giản hóa thủ tục 

hành chính và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. 

- Tạo điều kiện thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - 

doanh nghiêp và là cầu nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng.  
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KẾT LUẬN 

 

Với mục đích nghiên cứu của luận văn là tổng hợp lý luận, 

phân tích đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp cụ thể cùng các 

kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại 

Agribank Gia Lai, từ đó, nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh của Agribank Gia Lai trên địa bàn tỉnh, luận văn đã tập trung 

giải quyết một số nội dung như sau:  

Một là, trình bày cơ sở lý luận liên quan đến phân tích tình 

hình cho vay doanh nghiệp. 

Hai là, luận văn đã giới thiệu chung về Agribank Gia Lai, 

phân tích đặc điểm hoạt động cho vay doanh nghiệp và những yếu tố 

ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Agribank Gia 

Lai.  

Ba là, để có cơ sở đưa ra những giải pháp hoàn thiện hoạt 

động cho vay doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai, luận văn đã trình 

bày cơ hội, thách thức, định hướng phát triển, từ đó đưa ra các giải 

pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Agribank 

Gia Lai. 

 


