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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương 

mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam 

những năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ song 

nó vẫn còn chứa đựng nhiều tồn tại cần được khắc phục. Để hoạt 

động ngân hàng ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, hạn chế thấp nhất 

các rủi ro cho vay, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam cần đặc biệt quan tâm đến 

việc nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân trong thời gian 

tới. Điều này có ý nghĩa bao hàm cả việc nâng cao năng lực hoạt 

động trong quá trình cạnh tranh, hội nhập với khu vực và thế giới. 

Chính từ lý do quan trọng trên, em quyết định nghiên cứu đề 

tài: “Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận phân tích hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại.  

- Phân tích, đánh giá thực trang hoạt động cho vay khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam, chi nhánh Quảng Nam. 

- Đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay 

khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng Thương mại. 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình cho vay khách 
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hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam 3 năm 2013, 2014, 2015. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

Luận văn đi từ lý luận đến thực tiễn dựa trên nền tảng lý luận 

phân tích cho vay khách hàng cá nhân tại NTHM, kế thừa những đề 

tài nghiên cứu có liên quan phân tích tình hình cho vay khách hàng 

cá nhân tại Ngân hàng TMCP BIDV, chi nhánh Quảng Nam. 

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp các 

phương pháp cụ thể như: thống kê, so sánh số tuyệt đối, tương đối 

qua các năm, tổng hợp để phân tích tình hình cho vay khách hàng cá 

nhân tại Ngân hàng TMCP BIDV, chi nhánh Quảng Nam. 

5. Bố cục đề tài 

Luận văn gồm có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động cho vay cá 

nhân của ngân hàng thương mại.  

Chương 2: Phân tích thực trạng  hoạt động cho vay khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân đã được các 

nhà nghiên cứu quan tâm từ rất lâu nhưng vấn đề này luôn luôn cần 

thiết đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế hiện nay. 

- Luận văn của tác giả Phạm Thu Hương (2015), Thực trạng 

cho vay khách hàng cá nhân và giải pháp tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần Á Châu – chi nhánh Hà Nội. 
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- Luận văn của tác giả Huỳnh Nguyễn Đức Huy (2007), Nâng 

cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng 

thương mại cổ phần ngoài quốc doanh – thành phố Hồ Chí Minh. 

- Luận văn của tác giả Nguyễn Hữu Thế (2015),Thực trạng 

hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng 

Công thương khu vực Ba Đình. 

- Luận văn của tác giả Nguyễn Kiều My (2007), Hoạt động 

cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Đông Hòa. 

Từ những giá trị tham khảo từ các tài liệu và các công trình 

nghiên cứu, cùng với thực tế hạn chế trong hoạt động cho vay khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 

chi nhánh Quảng Nam, đây là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng 

giúp học viên thực hiện đề tài: “Phân tích tình hình cho vay khách 

hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam ’’. 

       

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

CÁ NHÂN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG  MẠI 

1.1.1. Khái niệm 

Theo luật các Tổ chức tín dụng: “Ngân hàng thương mại là 

loại hình Ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động Ngân hàng 

và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm 

mục tiêu lợi nhuận”.   

1.1.2 Chức năng 

- Trung gian tín dụng 
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- Trung gian thanh toán 

- Chức năng tạo tiền 

1.1.3 Phân loại NHTM 

- Theo vào hình thức sở hữu có thể phân loại gồm: NHTM nhà 

nước, NHTM cổ phần, NHTM liên doanh, NHTM 100% vốn nước 

ngoài, chi nhánh NHTM nước ngoài tại Việt Nam. 

Theo chiến lược kinh doanh: Ngân hàng bán buôn, Ngân hàng 

bán lẻ, Ngân hàng vừa bán buôn vừa bán lẻ. 

1.1.4. Các hoạt động cơ bản của NHTM 

a. Hoạt động huy động vốn  

b. Hoạt dộng tín dụng 

c. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 

d. Các hoạt động khác 

1.1.5. Hoạt động cho vay của NHTM 

a. Khái niệm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 

Hoạt động cho vay của NHTM được định nghĩa :‘‘Cho vay là 

một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách 

hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định 

theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi’’. 

b. Đặc điểm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 

Các khoản cho vay là một món nợ đối với cá nhân hay doanh 

nghiệp đi vay nhưng lại là một tài sản đối với ngân hàng. So sánh 

với các tài sản khác, khoản mục cho vay có tính thanh khoản kém 

hơn với thông thường chúng không thể chuyển thành tiền mặt trước 

khi các khoản cho vay đó đến hạn thanh toán.  

Thời hạn cho vay linh hoạt (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) đáp 

ứng mọi nhu cầu vay vốn của khách hàng. Phạm vi cho vay được mở 

rộng với mọi ngành, mọi lĩnh vực. 
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c. Phân loại hoạt động cho vay 

�  Theo thời hạn cho vay: Cho vay  ngắn hạn; Cho vay trung 

hạn; Cho vay dài hạn  

� Theo mục đích sử dụng vốn: Cho vay bất động sản; Cho vay 

công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Cho vay nông nghiệp; Cho vay cá 

nhân; Cho các định chế tài chính khác vay; Cho thuê  

� Theo đối tượng cho vay: Tín dụng vốn cố định; Tín dụng 

vốn lưu động   

� Theo hình thức bảo đảm: Cho vay có bảo đảm đối vật (cho 

vay có đảm bảo bằng tài sản); Cho vay có bảo đảm đối nhân (cho 

vay có đảm bảo không bằng tài sản) 

� Theo phương thức hoàn trả: Cho vay trả góp; Cho vay phi 

trả góp; Cho vay hoàn trả theo yêu cầu  

� Theo xuất xứ tín dụng: Cho vay trực tiếp; Cho vay gián tiếp  

� Theo hình thức cho vay: Thấu chi; Cho vay theo hạn mức 

tín dụng; Chiết khấu giấy tờ có giá; Cho vay tiêu dùng cá nhân; Tín 

dụng tuần hoàn; Tín dụng thuê mua; Tín dụng nhà ở; Mua các 

khoản nợ của doanh nghiệp. 

d. Các nguyên tắc cho vay 

� Vốn vay phải có mục đích và sử sụng đúng mục đích đã thỏa 

thuận trong HĐTD 

� Vốn vay phải được hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn 

đã thỏa thuận trong HĐTD 

� Vốn vay phải có đảm bảo 

e. Vai trò của hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại 

 - Hoạt động cho vay góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa 

 - Hoạt động cho vay góp phần điều hòa cung – cầu dịch vụ, 

hàng hóa 
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 - Hoạt động cho vay góp phần điều tiết và phân phối các 

nguồn vốn 

 - Hoạt động cho vay góp phần giúp các thành phần kinh tế mở 

rộng ứng dụng công nghệ mới 

 - Hoạt động cho vay mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng và 

thúc đẩy các hoạt động khác của ngân hàng 

f. Quy trình cho vay của ngân hàng thương mại 

Thông thường hiện nay các ngân hàng thương mại trong quy 

trình cho vay đều có các bước cơ bản sau: 

– Khai thác khách hàng 

– Hướng dẫn khách hàng 

– Điều tra thông tin khách hàng và dự án vay vốn  

– Phân tích tín dụng  

– Ra quyết định cho vay  

– Kiểm tra hoàn chỉnh hồ sơ cho vay và hồ sơ đảm bảo tiền vay 

– Ký kết hợp đồng vay tiền và hợp đồng bảo đảm tiền vay 

 – Rải ngân và kiểm soát trong và sau khi cho vay  

– Kiểm soát quá trình sử dụng tiền vay, thu hồi nợ, cơ cấu lại 

kỳ hạn nợ, gia hạn nợ 

 – Xử lý rủi ro 

 – Thanh lý hợp đồng  

1.2. LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI 

VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NHTM 

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 

của ngân hàng thương mại 

a. Khái niệm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của 

NHTM 

Cho vay khách hàng cá nhân là loại hình cho vay của các NHTM 
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tập trung vào đối tượng khách hàng là những cá nhân, hộ gia đình.   

b. Đặc điểm hoạt động  cho vay khách hàng cá nhân 

- Hình thức vay: chủ yếu là vay theo món. 

- Quy mô và số lượng các khoản vay: thông thường quy mô 

của mỗi khoản vay của KHCN thường nhỏ. 

- Chi phí cho vay: chi phí tính trên mỗi đồng cho vay KHCN 

thường lớn hơn các khoản vay Doanh nghiệp. 

- Rủi ro: Các khoản cho vay KHCN thường có nhiều rủi ro   

- Lãi suất vay: linh động tùy thuộc từng đối tượng khách hàng 

và được điều chỉnh định kỳ theo qui định của ngân hàng. 

- Thời hạn trả nợ: linh hoạt, chủ yếu là các khoản vay ngắn và 

trung hạn. 

1.2.2. Phân loại cho vay cá nhân 

a. Theo thời hạn 

b. Theo hình thức bảo đảm 

c. Theo hình thức cấp tín dụng 

d. Theo mục đích cho vay 

e.  Phân loại theo căn cứ khác  

1.2.3. Vai trò của dịch vụ cho vay cá nhân 

a. Đối với nền kinh tế 

b. Đối với Ngân hàng 

c. Đối với khách hàng 

1.2.4. Sự cần thiết phát triển dịch vụ cho vay cá nhân 

1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ cho 

vay cá nhân 

a. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường kinh tế - xã hội  

b. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường pháp lý 

c. Những nhân tố thuộc về Ngân hàng 
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d. Đối thủ cạnh tranh 

e. Các nhân tố thuộc về phía khách hàng 

1.2.6. Mục tiêu phân tích  

-  Đánh giá được toàn bộ hiện trạng cho vay diễn ra như thế nào. 

-  Nêu lên những nguyên nhân ảnh hưởng đến để từ đó đề xuất 

những giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay. 

1.2.7. Phân tích bối cảnh và mục tiêu cho vay khách hàng 

cá nhân của ngân hàng thương mại 

a. Bối cảnh 

b. Mục tiêu cho vay  

1.2.8. Phân tích công tác tổ chức cho vay khách hàng cá nhân 

- Tìm kiếm khách hàng. 

- Thu nhập hồ sơ. 

- Trình hồ sơ. 

- Soạn hồ sơ công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo. 

- Giải ngân. 

- Kiểm tra sau cho vay. 

1.2.9. Phân tích các hoạt động triển khai cho vay khách 

hàng cá nhân 

- Nghiên cứu thị trường và khách hàng. 

- Đa dạng hóa gói sản phẩm cho vay để cung ứng cho khách hàng. 

- Lãi suất thích hợp. 

- Chất lượng dịch vụ kèm theo. 

- Công tác quảng bá. 

- Kiểm soát rủi ro. 

1.2.10. Phân tích kết quả hoạt động cho vay khách hàng cá 

nhân 

      Để phân tích kết quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân có 
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thể căn cứ vào các tiêu chí sau: 

a. Tỷ lệ nợ xấu cho vay cá nhân 

b.  Biến động trong cơ cấu nhóm nợ  

c. Tỷ lệ trích lập dự phòng  

d. Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

CHƯƠNG 2  

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ 

NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  

VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH QUẢNG NAM 

2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

TẠI NGÂN HÀNG BIDV, CHI NHÁNH QUẢNG NAM 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1.2. Bộ máy quản lý và chức năng,nhiệm vụ 

a. Bộ máy quản lý 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức bộ máy theo 

mô hình trực tuyến tham mưu. 

b. Chức năng, nhiệm vụ  

Nhận tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, bán kỳ phiếu,trái 

phiếu bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ, cho vay ngắn, trung, dài hạn 

bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các cá nhân,doanh nghiệp 

có nhu cầu vay vốn… 

2.1.3. Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và phát triển Việt Nam trong những năm qua 

Doanh thu của chi nhánh không ngừng gia tăng qua các năm. 

Cụ thể năm 2013 doanh thu đạt 34.581 triệu đồng. Năm 2014 doanh 

thu đạt 39.760 triệu đồng, tăng 5.179 triệu đồng tương ứng 15%. Đặc 



10  

biệt năm 2015 doanh thu của chi nhánh đã tăng đột biến và đạt mức 

68.416 triệu đồng, hơn doanh thu năm 2014 là 28.656 triệu đồng, 

tăng 72% so với năm trước. 

Tổng chi phí hoạt động của chi nhánh đều gia tăng qua các 

năm. Năm 2013, chi phí của BIDV chi nhánh Quảng Nam là 20.047 

triệu đồng. Năm 2014 chi phí là 23.151 triệu đồng, tăng 15,5% so với 

năm 2013,cụ thể tăng 3.104 triệu đồng. Năm 2015 chi phí của chi 

nhánh là 42.913 triệu đồng, tăng 19.762 triệu đồng so với năm 2014, 

tương ứng 85,4%. 

Qua tốc độ gia tăng của doanh thu và chi phí, ta thấy tốc độ gia 

tăng của lợi nhuận cũng ngày càng cao. Cụ thể năm 2013 lợi nhuận 

đạt 10.744 triệu đồng. Năm 2014 lợi nhuận đạt 11.955 triệu đồng, 

tăng 1.211 triệu đồng so với năm 2013, tương ứng 11,3%. Năm 2015 

lợi nhuận đạt 18.358 triệu đồng, tăng 6.403 triệu đồng so với năm 

2014, tương ứng 53,6%. 

2.2. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG 

NAM 

2.2.1. Cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh  

Bảng 2.2: Nguồn vốn của chi nhánh  giai đoạn (2013-2015) 

ĐVT: triệu đồng 
Chênh lệch 
2014/2013 

Chênh lệch 
2015/2014 

Chỉ tiêu 2013 2014 2015 
Tuyệt 
đôi 

Tương 
đối (%) 

Tuyệt 
đối 

Tương 
đối(%) 

1.VHĐ 193.103 217.332 422.932 24.229 12,5 205.600 94,6 

2.Vốn 
khác 

150.747 158.323 166.524 7.576          5 8.201 5,2 

3.Tổng 343.850 375.655 589.456 31.805 9,2 213.801 57 

(Nguồn: Phòng kế toán Ngân hàng BIDVchi nhánh Quảng Nam) 
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Thông qua bảng số liệu cho thấy vốn huy động chiếm tỷ lệ lớn 

trong tổng nguồn vốn, đây là vốn chủ yêu để chi nhánh thực hiện các 

hoạt động của mình và nó cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo ra 

lợi nhuận cho ngân hàng.   

2.2.2. Vốn huy động của chi nhánh 

Qua bảng 2.3 cho thấy vốn huy động của BIDV không ngừng 

gia tăng qua các năm. Cụ thể năm 2013, vốn huy động đạt 193.103 

triệu đồng.Năm 2014 vốn huy động đạt 217.332 triệu đồng, tăng 

24.229 triệu đồng so với năm 2013 tương đương 12,5%. Đặc biệt 

năm 2015, vốn huy đông đạt 422.932 triệu đông, tăng 205.600 triệu 

đồng so với năm 2014 tương đương 94,6%.   

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN 

HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI 

NHÁNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013-2015  

2.3.1. Doanh số cho vay của chi nhánh  

���� Doanh số cho vay khách hàng cá nhân 

Doanh số cho vay KH cá nhân  tăng qua các năm. Năm 2013 

doanh số cho vay KH cá nhân đạt 185.351 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 

60,5%). Năm 2014 doanh số cho vay KH cá nhân đạt 207.930 triệu 

đồng (chiếm tỷ trọng 60,9%) tăng 21.591 triệu đồng so với năm 2013, 

tương đương 12,2%. Sang năm 2015 doanh số cho vay KH cá nhân đã 

gia tăng nhanh, đạt 276.851 triệu đồng(chiếm tỷ trọng 55,2%), tăng 

68.921 triệu đồng so với năm 2014,tương đương 33,1%.    

���� Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp 

Năm 2013, doanh số cho vay KH doanh nghiệp đạt 121.184 

triệu đồng (chiếm tỷ trọng 39,5%). Năm 2014 doanh số cho vay KH 

doanh nghiệp đạt 133.700 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 39,1%) tăng 

12.516 triệu đồng so với năm  2013, tương đương 10,3%. Sang năm 
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2015 doanh số cho vay KH doanh nghiệp đã gia tăng nhanh và đạt 

224.896 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 44,8%), tăng 91196 triệu đồng so 

với năm 2014, tương đương 68%.  

2.3.2. Doanh số thu nợ của chi nhánh 

Qua ba năm 2013, 2014, 2015 doanh số thu nợ của khách hàng 

cá nhân luôn gia tăng qua các năm, điều này chứng tỏ công tác thu 

hồi nợ của chi nhánh đạt kết quả tốt. Cụ thể năm 2013 doanh số thu 

hồi nợ KH cá nhân đạt 162.762 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 59%). 

Năm 2014 doanh số thu nợ của KH cá nhân đạt 194,120 triệu đồng 

(chiếm tỷ trọng 60,8%) tăng 31.358 triệu đồng so với năm 2013, 

tương đương 19,3%. Sang năm 2015 doanh số thu nợ KH cá nhân 

đạt 248.028 triệu đồng (chiểm tỷ trọng 68,8%),tăng 53,908 triệu 

đồng so với năm 2014, tương đương 27,8%.   

Đối với KH doanh nghiệp: Trong năm 2013 doanh số thu nợ đạt 

113.055 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 41%). Năm 2014 doanh số thu nợ 

đạt 125.398 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 39,2%), tăng 12.343 triệu đồng 

so với năm 2013,tương đương 10.9%. Tuy nhiên sang năm 2015 

doanh số thu nợ đạt 11.2627 (chiếm tỷ trọng 31,2%) giảm 12.771 triệu 

đồng so với năm 2014, tương đương 10.2%. Nguyên nhân là do tình 

hình kinh doanh không thuận lợ của các doanh nghiệp do giá cả 

nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, dẫn đến khả năng trả nợ chi nhánh 

giảm, vì thế doanh số thu nợ năm 2015 cũng bị ảnh hưởng.  

2.3.3. Dư nợ cho vay của chi nhánh 

Đối với KH là cá nhân: Dư nợ KH cá nhân qua các năm đều 

tăng. Năm 2013 đạt 196.633 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 75,1%). Năm 

2014 dư nợ KH cá nhân đạt 210.414 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 

74,4%), tăng 13.781 triệu đồng so với năm 2013, tương đương 7%. 

Đến năm 2015 dư nợ đạt 240.187 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 56,6%) 
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tăng 29.773 triệu đồng so với năm 2014,tương đương 14,1%. Nhìn 

chung tình hình dư nợ đối với KH cá nhân qua ba năm không có 

nhiều biến động. 

Đối với các doanh nghiệp: Chi nhánh có chính sách tín dụng 

đúng đắn và kịp thời nên dư nợ trong các năm qua tăng tương đối ổn 

định. Cụ thể năm 2013 dư nợ đạt 64.927 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 

24,9%). Năm 2014 dư nợ đạt 72.340 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 

25,6%) tăng 7.413 triệu đồng so với năm 2013, tương đương 11,4%. 

Nhưng sang đến năm 2015 dư nợ tăng đột biến lên đến 184.506 triệu 

đồng (chiếm tỷ trọng 43,4%) tăng 112.166 triệu đồng so với năm 

2014, tương đương 155%.  

2.3.4. Nợ quá hạn của chi nhánh   

Đối với khách hàng cá nhân: Tình hình nợ quá hạn năm 2013 

là 1.886 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 90,2%). Năm 2014 nợ quá hạn là 

1.800 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 90,4%) giảm 86 triệu so với năm 

2013, tương đương 4,6%. Trong năm 2015 nợ quá hạn là 3.2636 

triệu đồng (chiếm tỷ trọng 68%), tăng 1.430 triệu đồng so với năm 

2014, tương đương 79,4%. NQH năm 2015 tập trung chủ yếu ở các 

KH là các thành phần kinh tế tư nhân, những hộ kinh doanh cá thể. 

NQH tồn tại chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan, nhiều hộ cố tình 

không trả nợ vay khi đến hạn gây nhiều khó khăn cho chi nhánh. 

Đối với khách hàng doanh nghiệp: Trong năm 2013,2014 

NQH khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh biến động theo chiều 

hướng tốt. Cụ thể năm 2013, NQH là 204 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 

9,8%). Năm 2014 NQH là 192 triệu đồng(chiếm tỷ trọng 9,6%), 

giảm 12 triệu so với năm 2013,tương đương 5,9%. Tuy nhiên năm 

2015, NQH khách hàng doanh nghiệp gia tăng lên đến 1.518 triệu 

đồng (chiếm tỷ trọng 32%) tăng 1.326 triệu đồng so với năm 2014, 
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tương đương 690%. Nguyên nhân là do có nhiều doanh nghiệp gặp 

khó khăn, một số phải phá sản, giải thể nên không có khả năng trả nợ 

cho chi nhánh. 

2.4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI 

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIÊT NAM 

CHI NHÁNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013-2015 

2.4.1. Phân tích doanh số cho vay đối với khách hàng cá 

nhân 

a. Theo thời hạn tín dụng 

Hoạt động cho vay của BIDV chi nhánh Quảng Nam đều tăng 

trưởng qua các năm. Nguồn vốn tín dụng của chi nhánh được đầu tư  

hầu hết vào KH là cá nhân nhằm hỗ trợ vốn cho các cá nhân bổ sung 

vào vốn kinh doanh để phát triển sản xuất, để cải thiện cuộc sống, 

phát triển kinh tế trong khu vực. 

���� Doanh số cho vay trung-dài hạn  

Trong giai đoan 2013-2015, doanh số cho vay trung-dài hạn 

tăng với tốc độ tương đối chậm. Năm 2013 doanh số cho vay trung 

dài hạn đạt 36.492 triệu đồng  (chiếm tỷ trọng 19,7%).Năm 2014,đạt 

50.232 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 24,2%) tăng 13.740 triệu đồng so 

với năm 2013, tốc độ tăng 37,7%. Năm 2015 doanh số cho vay 

trung-dài hạn đạt 52.880 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 19%) tăng 2.643 

triệu đồng, tốc độ tăng 5,3%.  

Doanh số cho vay trung-dài hạn đều tăng qua các năm, nhưng 

xét về tỷ trọng cho thấy tỷ trọng cho vay trung - dài hạn có nhiều 

biến động và có dấu hiệu giảm trong năm 2015. 

���� Doanh số cho vay ngắn hạn 

Tuy tình hình kinh tế còn trong tình trạng nhiều biến động 

nhưng doanh số cho vay ngắn hạn vẫn tăng với tốc độ nhanh qua 
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từng năm.Năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn đạt 148.859 triệu 

đồng (chiếm tỷ trọng 80,3%). Năm 2014 doanh thu cho vay ngắn hạn 

đạt 157.698 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 75,8%) tăng 8.839 triệu 

đồng,tương đương 5,9%. Năm 2015 doanh số cho vay ngắn hạn đạt 

223.971 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 81%) tăng 66.273 triệu 

đồng,tương đương 42%.  

b. Doanh số cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích sử 

dụng  

Đối với cho vay nông nghiệp: 

Doanh số cho vay khách hàng cá nhân có sự gia tăng mạnh 

.Năm 2013 đạt 125.021 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 67,5%). Năm 

2014 đạt 140.153 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 67,4%) tăng 15.132 

triệu đồng so với năm 2013, tương đương 12,1%. Năm 2015 đạt 

194.210 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 70,1%), tăng 54.057 triệu đồng 

so với năm 2014, tương đương 38,6%. 

Đối với cho vay sản xuất kinh doanh:   

Doanh số cho vay tăng theo các năm.Ở lĩnh vực này Chi nhánh 

cho vay đối với các hộ kinh doanh,mua bán có quy mô vừa và nhỏ, 

với mục đích bổ sung vốn lưu động do thiếu hụt tạm thời trong kinh 

doanh của chi nhánh và có khả năng thu hồi vốn nhanh.Năm 2013 

doanh số cho vay SXKD đạt 35.967 triệu đồng (19,4%). Năm 2014 

doanh số cho vay SXKD đạt 41.054 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 

19,7%), tăng 5.087 triệu đồng so với năm 2013, tương đương 14,1%. 

Năm 2015 doanh số cho vay SXKD đạt 52.610 triệu đồng (chiếm tỷ 

trọng 19%) tăng 11.556 triệu đồng,tương đương 28,1%. 

Đối với cho vay tiêu dùng: 

Đây là loại hình cho vay có mục đích là hỗ trợ cho hỗ gia đình 

mua sắm phương tiện, dụng cụ gia đình, sửa chữa nhà…Nhìn chung 
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doanh số cho vay trong ba năm cũng tăng. Năm 2013, doanh số cho 

vay tiêu dùng đạt 18.319 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 9,9%). Năm 

2014 đạt 20.152 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 9,7%), tăng 1.833 triệu 

đồng so với năm 2013,tương đương 10%. Năm 2015 doanh thu cho 

vay tiêu dùng đạt 22.911 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 8,3%) tăng 2.759 

triệu đồng so với năm 2014, tương đương 13,7%. 

Đối với cho vay khác : 

Các hình thức cho vay khác ở chi nhánh trong thời gian qua có 

doanh số cho vay thấp, dao động từ 6.044 triệu đồng đến 7.120 triệu 

đồng và chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 3% trên tổng doanh số cho vay 

KH cá nhân nên hầu như không có biến động lớn trong ba năm 2013, 

2014, 2015. 

2.4.2. Phân tích doanh số thu nợ khách hàng cá nhân của 

chi nhánh 

a. Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân theo thời hạn 

Doanh số thu nợ ngắn hạn : 

Năm 2013, doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 123.907 triệu đồng 

(chiếm tỷ trọng 76,1%). Năm 2014 doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 

15.133 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 78%) tăng 27.431 triệu đồng so 

với năm 2013,tương đương 22,1%.Năm 2015 doanh số thu nợ ngắn 

hạn đạt 196.794 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 79,3%) tăng 45.456 triệu 

đồng so với năm 2014,tương đương 30%. 

Doanh số thu nợ trung-dài hạn 

Tình hình doanh số thu nợ trung-dài hạn qua ba năm 

2013,2014,2015 cũng đạt những kết quả tích cực. Cụ thể năm 2013 

doanh số thu nợ trung - dài hạn đạt 38.855 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 

23,8%). Năm 2014 doanh số thu nợ trung-dài hạn đạt 42.782 triệu 

đồng (chiểm tỷ trọng 22%), tăng 3.927 triệu đồng so với năm 2013, 
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tương đương 10,1%. Năm 2015 doanh số thu nợ trung-dài hạn đạt 

51.234 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 20,7%), tăng 8.452 triệu so với 

năm 2014, tương đương 19,8%. 

b. Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân của chi nhánh theo 

mục đích tín dụng 

Đối với loại hình cho vay sản xuất nông nghiệp: 

Doanh số thu nợ co sự gia tăng đột biến. Năm 2013 doanh số 

thu nợ đạt 112.157 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 68,9%. Năm 2014 

doanh số thu nợ đạt 134.516 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 69,3%, tăng  

22.359 triệu đồng so với năm 2013, tương đương 19,9%. Năm 2015 

doanh số thu nợ đạt 173.931 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 67,4%, tăng 

39.415 triệu đồng so với năm 2014, tương đương 29,3%. 

Đối với khoản cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh 

Cùng với chiều hướng gia tăng của doanh số cho vay thì doanh 

số thu nợ cũng gia tăng. Năm 2013 doanh số thu nợ SXKD đạt 

29.254 triệu đồng,chiếm tỷ trọng 18%. Năm 2014 doanh số thu nợ 

SXKD đạt 34.946 triệu đồng,chiếm 18%, tăng 5.692 triệu đồng so 

với năm 2013,tương đương 19,5%. Năm 2015 doanh số thu nợ 

SXKD đạt 47030 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 18,2%, tăng 12.084 triệu 

đồng so với năm 2014, tương đương 34,6%. Có sự gia tăng này là do 

trong ba năm 2013, 2014, 2015 các đối tượng cho vay SXKD có thu 

nhập thường xuyên.   

Đối với cho vay tiêu dùng 

Tình hình thu nợ cũng có sự gia tăng cùng hướng với doanh số 

cho vay, tuy nhiên gia tăng với tốc độ tương đối chậm không đều. 

Năm 2013 doanh số thu nợ đạt 16.500 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 

10,1%. Năm 2014 doanh số thu nợ đạt 19.140 triệu đồng, chiếm tỷ 

trọng 9,9%, tăng 2.640 triệu đồng so với năm 2013, tương đương 
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16%. Năm 2015, doanh số thu nợ đạt 2.340 triệu đồng, chiếm tỷ 

trọng 8,2 tăng 1.200 triệu đồng so với năm 2014, tương đương 6,2%. 

2.4.3. Phân tích dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Chi 

nhánh 

a. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh theo 

thời hạn giai đoạn (2013-2015) 

Dư nợ ngắn hạn 

Qua ba năm trong giai đoạn (2013-2015)cho thây dư nợ cho vay 

ngắn hạn tăng với tốc độ khá nhanh. Năm 2013 dư nợ là 145.165 triệu 

đồng, chiếm tỷ trọng 73,8%. Năm 2014 dư nợ là 154.341 triệu đồng, 

chiếm tỷ trọng 73,4%, tăng 9.176 triệu đồng so với năm 2013, tương 

đương 6,3%.Năm 2015 dư nợ là 185.300 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 

77%, tăng 30.959 triệu đồng so với năm 2014, tương đương 20%.   

Dư nợ trung dài hạn 

Tình hình trung - dài hạn năm 2013 đạt 51.468 triệu đồng, 

chiếm tỷ trọng 26,1%. Năm 2014 đạt 56.073 triệu đồng,chiếm tỷ 

trọng 26,6%, tăng 4.605 triệu đồng so với năm 2013, tương đương 

9%. Tuy nhiên sang năm 2015 dư nợ giảm và đạt 54.887 triệu 

đồng, chiếm tỷ trọng 23%, giảm 1.186 triệu so với năm 2014, 

tương đương 2%.   

b. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của chi nhánh theo 

mục đích tín dụng 

Đối với loại hình cho vay SXNN  

Năm 2013 dư nợ đạt 117.400 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 

59,7%. Năm 2014 dư nợ đạt 128.218 triệu đồng,chiếm tỷ trọng 61%, 

tăng 10.818 triệu đồng so với năm 2013, tương đương 9,2%. Năm 

2015 dư nợ đạt 148.672 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 62%,tăng 20.454 

triệu đồng so với năm 2014, tương đương 16%. 
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Đối với loại hình cho vay SXKD 

Tuy dư nợ tương đối cao nhưng gia tăng với tốc độ chậm hơn 

so với cho vay SXNN. Năm 2013 dư nợ đạt 50.238 triệu đồng, chiếm 

tỷ trọng 25.5%. Năm 2014 dư nợ đạt 52.503 triệu đồng, chiếm tỷ 

trọng 25%, tăng 2.265 triệu đồng so với năm 2013, tương đương 

4,5%. Năm 2015 dư nợ đạt 59.970 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 25%, 

tăng 7.467 triệu đồng so với năm 2014, tương đương 14,2% 

Đối với loại hình cho vay tiêu dùng 

Tuy dư nợ có gia tăng nhưng tăng vơi tốc độ chậm. Năm 2013 dư 

nợ đạt 19.720 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 10%. Năm 2014 dư nợ đạt 

20.031, chiếm tỷ trọng 9,5%,tăng 311 triệu đồng so với năm 2013,tương 

đương 1,6%. Năm 2015 dư nợ đạt 21.430 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 

9%, tăng 1.399 triệu đồng so với năm 2014,tương đương 7%. 

Chỉ tiêu dư nợ cho vay đã phản ánh được quy mô hoạt động tín 

dụng của Chi nhánh không ngừng được mở rộng. 

2.4.4. Phân tích Nợ quá hạn khách hàng cá nhân của chi 

nhánh  

a. Nợ quá hạn khách hàng cá nhân của chi nhánh theo thời 

hạn 

      Đối với nợ ngắn hạn: Trong năm 2013 là 1.350 triệu đồng, 

chiếm tỷ trọng 72% trong tổng nợ quá hạn. Năm 2014, nợ quá hạn 

ngắn hạn là 1.260 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 70%), giảm 90 triệu 

đồng so với năm 2013, tương đương 7%. Năm 2015 nợ quá hạn ngắn 

hạn là 2.360 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 73%), tăng 1.100 triệu đồng 

so với năm 2014, tương đương  87,3%. 

      Đối với nợ trung-dài hạn: Năm 2013 nợ quá hạn trung-dài hạn 

là 546 triệu đồng, (chiếm tỷ trọng 28%). Năm 2014 nợ quá hạn 

trung-dài hạn là 550 triệu đồng,(chiếm tỷ trọng 30%), tăng 4 triệu 
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đồng so với năm 2013, tương đương 1%.Năm 2015 nợ quá hạn 

trung-dài hạn là 870 triệu đồng (chiếm tỷ trạng 27%) tăng 320 triệu 

đồng so với năm 2014, tương đương 58%. 

b. Nợ quá hạn khách hàng cá nhân của chi nhánh với mục 

đích tín dụng 

      Tổng NQH năm 2013 của Chi nhánh 1.886 triệu đồng. Sang năm 

sau NQH đã có dấu hiệu giảm nhẹ và còn 1.800 triệu đồng, giảm 86 

triệu đồng, tương đương 4,6%. Tuy nhiên năm 2015 NQH đã tăng 

3.230 triệu đồng, tăng 1.430 triệu đồng so với năm 2014, tương đương 

79%. Nguyên nhân nền kinh tế biến động,do các ngành nghề gặp khó 

khăn, đặc biệt là nông nghiệp điều này dẫn đến NQH năm 2015 tăng 

đột biến. Cụ thể NQH của cho vay nông nghiệp trong năm 2015 là 

1.745 triệu đồng, NQH của SXKD là 740 triệu đồng, NQH của cho 

vay tiêu dùng là 570 triệu đồng và cho vay khác là 175 triệu đồng. 

2.5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN  

Bảng 2.16: Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá tình hình cho vay 

khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển 

Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam giai đoạn (2013-2015) 
Năm 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
2013 2014 2015 

1.Doanh số thu nợ Triệu đồng 162.762 174.120 248.028 
2.Doanh số cho vay Triệu đồng 185.351 207.930 276.851 
3.Tổng dư nợ Triệu đồng 196.633 210.414 240.187 
4.Nợ quá hạn Triệu đồng 1.886 1.800 3.230 
5.Tổng Vốn huy động Triệu đồng 193.103 217.332 422.932 
6.Tổng nguồn vốn Triệu đồng 343.850 375.655 589.456 
7.Hệ số thu nợ (1/2) % 87,8 93,3 89,6 
8.Nợ quá hạn /Tổng dư nợ % 0,96 0,86 1,34 
9.Dư nợ cá nhân/Vốn huy 
động  

% 
102 97 57 
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2.6. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM 

2.6.1. Thuận lợi 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh 

Quảng Nam đã tạo được uy tín và sự tín nhiệm nhất định đối với 

khách hàng, thúc đẩy hoạt động của chi nhánh ngày càng phát triển.  

2.6.2. Khó khăn 

Nguồn thông tin mà Chi nhánh ngân hàng cần để đánh giá, 

phân tích còn thiếu không kịp thời và chất lượng không cao. Vì vậy 

cán bộ tín dụng thường mất nhiều thời gian và công sức để tự đi điều 

tra trong khi chi phí hoạt động này lại không ít.   

Khâu kiểm tra, kiểm soát nội bộ của chi nhánh ngân hàng vẫn 

chưa được thực hiện đúng mức,cán bộ làm công tác thanh tra còn 

thiếu về số lượng, kinh nghiệm thực tế và trình độ chuyên môn. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

CHƯƠNG 3 

 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH 

HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH QUẢNG NAM 

3.1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 

3.1.1. Mục tiêu hoạt động 

Mục tiêu đến năm 2019 của Ngân hàng Đầu tư và phát triên 

Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam là “Phát triển hiệu quả, an toàn, 

bền vững ’’.  

3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân  

� Chiến lược tăng cường năng lực tài chính,phát triển mạng lưới, 
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đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

� Chiến lược về chuẩn hóa mô hình tổ chưc, quản trị điều 

hành và minh bạch hóa tài chính. 

� Chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,cải 

thiện căn bản chất lượng nguồn nhân lực. 

� Chiến lược về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

CỔ PHẨN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI 

NHÁNH QUẢNG NAM 

3.2.1. Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay KHCN 

Hiện nay, trong Chi nhánh chỉ có bộ phận QLKH và bộ  phận  

dịch  vụ  khách hàng. Chi nhánh cần có bộ  phận Marketing, luôn 

nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, lựa chọn thị trường 

mục tiêu, khách hàng mục tiêu, các đối thủ cạnh tranh  để xác định 

các sản phẩm cho vay KHCN phù hợp với Chi nhánh. 

3.2.2. Cơ cấu lại danh mục sản phẩm cho vay một cách 

hợp lý 

Hội sở cần phải có thêm nhiều sản phẩm cũng như chương trình 

khuyến mãi, ưu đãi về  lãi suất. Chi nhánh cần thực hiện  tích cực  các 

chương trình khuyến mãi ưu đãi lãi suất cho vay đối với KHCN để 

SXKD, triển khai các sản phẩm cho vay du học, sản phẩm cho vay tiêu 

dùng khác...  đến với khách hàng. Các khách hàng vay vốn để mua 

BĐS thì ngân hàng cần xem xét kỹ hồ sơ vay vốn, thẩm định khả 

năng trả nợ, nguồn trả nợ cũng như TSĐB để tránh rủi ro. 

3.2.3. Thực hiện chuyên môn hóa quy trình cho vay KHCN 

-  Giám đốc Chi nhánh cần xem xét tổ chức lại quy trình tín 
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dụng đối với KHCN, từng giai đoạn trong quy trình tín dụng phân 

công cụ thể cho từng bộ phận khác nhau đảm trách. 

 -  Các nhân viên ở từng bộ phận phải có trình độ chuyên môn, 

tác phong chuyên nghiệp, hiểu rõ vị trí và yêu cầu công việc. Vì vậy 

các nhân viên cần đi học nghiệp vụ từ trung tâm đào tạo của Hội sở. 

3.2.4. Hoàn thiện phương thức quản trị rủi ro tín dụng 

a. Nhận diện rủi ro 

b. Đo lường rủi ro  

c. Kiểm soát rủi ro 

d. Xử lý rủi ro 

3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

a. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên 

b. Nâng cao kỹ năng giao tiếp của nhân viên 

3.2.6. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo đến 

với khách hàng cá nhân 

- Ngân hàng phải thay đổi cách thức trình bày cũng như danh 

mục các sản phẩm cho vay KHCN trên website chính của Ngân hàng 

sao cho đầy đủ nhất, rõ ràng. 

- Ngân hàng đưa ra những chương trình khuyến mại, những 

chính sách ưu đăi dành cho khách hàng vay   

-  Tham gia các hoạt động xã hội, tài trợ cho các sự kiện  

- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới.  

- Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng cũ của Chi 

nhánh thông qua công tác của bộ phận chăm sóc khách hàng.  

- Các nhân viên cần phải có tác phong chuyên nghiệp, lịch sự. 

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam 

      Ngân hàng cần chủ động có những kế hoạch cụ thể nhằm mở 
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rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân. Cần đầu tư chú 

trọng vào việc nghiên cứu mở rộng các sản phẩm hiện có trên thị 

trường, tìm hiểu các nhu cầu mới của khách hàng để tìm ra các sản 

phẩm nhằm thoả mãn tốt nhất các nhu cầu đó của khách hàng. 

      Ngoài ra chi nhánh cũng nên thường xuyên tổ chức các chương 

trình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ của cán bộ.   

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 

� Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản pháp luật 

� Xây dựng một quy chế riêng về cho vay khách hàng cá nhân 

của NHTM 

� Hiện đại hóa,công nghệ hóa ngân hàng 

� Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng 

� Tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ 

3.3.3. Đối với chính phủ 

Ổn định tình hình kinh  tế vĩ mô,  kiềm chế lạm phát 

 

KẾT LUẬN 

Trên cơ sở vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học và 

phân tích, đánh giá các dữ liệu, luận văn đã hoàn thành một số nội 

dung sau: 

- Hệ thống hoá các vấn đề có liên quan đến cho vay và phân 

tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại 

BIDV chi nhánh Quảng Nam; chỉ ra được những khó khăn và tồn tại 

của chi nhánh ảnh hưởng đến quá trình cho vay khách hàng cá nhân. 

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách 

hàng cá nhân, cùng với định hướng phát triển của BIDV nói chung 

và BIDV chi nhánh Quảng Nam nói riêng, tác giả đã đề xuất một số 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá 

nhân tại BIDV chi nhánh Quảng Nam. 


