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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trong những năm trở lại ñây, nền kinh tế Việt Nam ñã có 

những thay ñổi mạnh mẽ, ñời sống người dân tăng lên làm cơ sở cho 

rất nhiều các dịch vụ tài chính mới ra ñời và phát triển. Tăng cường 

các dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực ngân hàng ñang là xu hướng tất yếu 

của sự phát triển. ðến nay hầu hết các ngân hàng thương mại ñều ñã 

triển khai dịch vụ này với nhiều hình thức và cách thức khác nhau. 

Mặc dù có ñiều kiện phát triển nhanh ở Việt Nam, thị trường tín 

dụng vẫn chưa có ñịnh hướng phát triển phù hợp và ñược khai thác 

triệt ñể. Số lượng các ngân hàng phát triển dịch vụ cho vay khách 

hàng là hộ kinh doanh tăng lên nhanh chóng nhưng ñiều ñó không 

ñồng nghĩa với việc dịch vụ này ñược ña dạng hóa và cải thiện lớn về 

chất lượng phục vụ. Các ngân hàng quá tập trung vào ñịa bàn các 

thành phố lớn và vào một số dịch vụ cho vay truyền thống, dẫn ñến 

hệ quả là cạnh tranh giữa các ngân hàng cực kỳ gay gắt, chi phí ngân 

hàng tăng cao, nhiều mảng thị trường nhỏ còn bị bỏ ngỏ trong khi 

các khoản cho vay hộ kinh doanh truyền thống ñã bộc lộ rõ những 

yếu tố rủi ro tín dụng. 

Không nằm ngoài xu hướng trên, ngân hàng TMCP ðầu tư và 

Phát triển Việt Nam – Chi nhánh ðông ðăklăk là một trong những 

ngân hàng thương mại cổ phần phát triển mạnh hoạt ñộng cho vay 

khách hàng là hộ kinh doanh trên khu vực ðông ðăklăk. Mặc dù 

luôn ñược ñánh giá là ngân hàng có chất lượng phục vụ ổn ñịnh, 

chuyên nghiệp, có nhiều loại hình dịch vụ ña dạng, BIDV – ðông 

ðăklăk cũng phải ñối mặt với những khó khăn mà các ngân hàng 

khác cũng gặp phải như trên. 

Với mục ñích giúp BIDV – ðông ðăklăk nắm bắt nhu cầu 
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khách hàng, xác ñịnh ñược vị thế của mình trong tương quan cạnh 

tranh trên thị trường, hoàn thiện các công cụ marketing trong kinh 

doanh dịch vụ, tôi ñã chọn lựa ñề tài “Giải pháp marketing trong cho 

vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP ðầu tư và Phát triển Việt 

Nam – Chi nhánh ðông ðăklăk ” ñể thực hiện luận văn cao học. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn ñề cơ bản về hoạt ñộng marketing 

cho vay ñối với hộ kinh doanh tại Ngân hàng. 

- Phân tích thực trạng hoạt ñộng marketing cho vay hộ kinh 

doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần ðầu tư và phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk. 

- ðề xuất những giải pháp hoàn thiện hoạt ñộng marketing 

cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần ðầu tư và 

phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

ðối tượng nghiên cứu: 

Toàn bộ các vấn ñề liên quan việc hoạt ñộng marketing cho 

vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần ðầu tư và phát 

triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk. 

Phạm vi nghiên cứu: 

Luận văn ñề cập ñến hoạt ñộng marketing cho vay ñối với hộ 

kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần ðầu tư và phát triển 

Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk giai ñoạn từ năm 2013 ñến 

năm 2015 và ñề xuất hướng hoàn thiện hoạt ñộng marketing cho vay. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

ðề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, phân tích, 

so sánh và ñặc biệt là sử dụng lý luận, nghiên cứu các chính sách 

marketing, quản trị trong ngân hàng ñể rút ra kết luận và những ñề 
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xuất chủ yếu. 

5. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 

ðề tài sẽ cung cấp một số giải pháp giúp Ngân hàng thương 

mại cổ phần ðầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk 

Lắk có thể hoàn thiện hơn nữa chính sách marketing tại ñơn vị mình, 

góp phần nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tại ñơn vị. 

6. Bố cục ñề tài 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn gồm ba chương  

chính như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing trong cho vay hộ kinh 

doanh tại ngân hàng thương mại 

Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng marketing cho vay hộ kinh 

doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần ðầu tư và phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk. 

Chương 3: Giải pháp marketing cho vay hộ kinh doanh tại 

Ngân hàng thương mại cổ phần ðầu tư và phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh ðông ðắk Lắk. 

Cùng với thực tế cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng thương 

mại cổ phần ðầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk 

Lắk là những  cở sở quan trọng giúp tôi thực hiện ñề tài “Giải pháp 

marketing trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần ðầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk 

Lắk”, phân tích ñược thực trạng hoàn thiện hoạt ñộng marketing cho 

vay hộ kinh doanh, từ ñó ñưa ra những giải pháp hoàn thiện hoạt 

ñộng marketing cho vay hộ kinh doanh ñồng thời hạn chế rủi ro thấp 

thấp nhất khi mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Chi nhánh. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

ðể có thông tin cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu luận 
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văn, tác giả ñã tiến hành thu thập một số thông tin, tham khảo nhiều 

nguồn tài liệu có liên quan khác nhau, tìm hiểu các luận văn thạc sĩ 

có nội dung tương tự ñã ñược công nhận ñể tiến hành nghiên cứu 

nhằm tìm ra nền tảng cho quá trình hoàn thành luận văn.  

ðể có ñược kiến thức nền tảng và hình thành nên phần cơ sở lý 

luận của ñề tài, tác giả ñã tổng hợp, ñúc kết và kế thừa từ một số 

nguồn tài liệu, sách tham khảo ñược biên soạn mới nhất về marketing 

ngân hàng, vốn là các giáo trình ñã ñược giảng dạy tại trường ñại học 

kinh tế ðà Nẵng, cùng các sách chuyên ngành của một số học giả 

nước ngoài. Cụ thể: “Giáo trình Quản trị Marketing – ðịnh hướng 

giá trị của Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn…. NXB lao ñộng xã hội; 

Nghiên cứu Marketing – Lý thuyết và ứng dụng của Lê Thế Giới, 

NXB Thống kê (2006); Quản trị Marketing của PhilipoKtle, NXB 

Lao ñộng xã hội (2008). 

ðể thực hiện nghiên cứu thực trạng về chính sách marketing 

tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ñầu tư và phát triển Việt Nam – 

Chi nhánh ðông ðăklăk, tôi nghiên cứu, phân tích số liệu hoạt ñộng 

kinh doanh của ngân hàng nói chung và trong hoạt ñộng marketing 

nói riêng, các báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh của BIDV – 

ðông ðăklăk từ các năm 2013 – 2015. Sử dụng phương pháp tổng 

hợp ñể phân tích, so sánh và ñánh giá các số liệu từ ñó ñưa ra các 

nhận xét làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện hoạt ñộng 

marketing tại ngân hàng. 

Các thông tin cần thu thập bao gồm: thông tin về hoạt ñộng 

kinh doanh, tình hình tài chính của Ngân hàng Thương mại cổ phần 

ñầu tư và phát triển Việt Nam, thông tin về thực trạng marketing tại 

Ngân hàng Thương mại cổ phần ñầu tư và phát triển Việt Nam – Chi 

nhánh ðông ðăklăk ñã và ñang hoạt ñộng.  
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- ðề tài “ Giải pháp Marketing trong cho vay ñối với hộ gia 

ñình tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

quận Liên Chiểu, Thành phố ðà Nẵng”, tác giả Mai Thị Xuân Thành, 

ñại học ðà Nẵng, thực hiện năm 2013.  

+ Trong chương 1, tác giả ñã hệ thống hoá các vấn ñề lý luận 

cơ bản về Marketing trong hoạt ñộng ngân hàng.  

+ Trong chương 2, Luận văn ñã trình bày một cách tổng quát 

về tình hình hoạt ñộng kinh doanh của Agribank chi nhánh Liên 

Chiểu. Phân tích thực trạng hoạt ñộng Marketing trong cho vay hộ 

gia ñình. Qua ñó, tác giả ñưa ra những hạn chế và nguyên nhân khi 

thực hiện chính sách marketing trong cho vay hộ gia ñình cần khắc 

phục. 

+ Trong chương 3, tác giả ñã ñưa ra các giải pháp marketing 

trong cho vay ñối với hộ gia ñình. 

Bên cạnh những vấn ñề ñã giải quyết ñược, ñề tài vẫn còn 

những tồn tại như: tác giả chưa trình bày ñược thực trạng mục tiêu 

marketing, phân ñoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu của 

chi nhánh. Việc phân phân ñoạn thị trường, xác ñịnh thị trường mục 

tiêu cũng là căn cứ ñể ñưa ra những giải pháp cho thị trường mục 

tiêu.  

Từ những giá trị tham khảo của các tài liệu, công trình nghiên 

cứu cùng với thực tế công tác marketing tại BIDV – ðông ðăklăk là 

những cơ sở lý luận và thực tiễn giúp tác giả ñi sâu và làm rõ thực 

trạng hoạt ñộng marketing trong cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh 

và ñưa ra giải pháp mà ngân hàng cần thực hiện ñể hoàn thiện hoạt 

ñộng marketing tại Ngân hàng BIDV – ðông ðăklăk. 
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CHƯƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG CHO VAY 

HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1. NHỮNG VẤN ðỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY HỘ KINH  

DOANH 

1.1.1. Khái niệm về Hộ kinh doanh 

Theo ñiều 49 Nghị ñịnh số 43/2010 ngày15/4/2010 của chính 

phủ về ñăng ký kinh doanh ñịnh nghĩa: Hộ kinh doanh do một cá 

nhân là công dân Việt Nam hoặcmột nhóm người hoặc một hộ gia 

ñình làm chủ, chỉ ñược ñăng kýkinh doanh tại một ñịa ñiểm, sử dụng 

không quá mười lao ñộng,không có con dấu và chịu trách nhiệm 

bằng toàn bộ tài sản của mìnhñối với hoạt ñộng kinh doanh.Vai trò 

của marketing trong nền kinh tế 

1.1.2. Khái niệm về cho vay Hộ kinh doanh 

Cho vay Hộ kinh doanh là một hình thức Ngân hàng tài trợ cho 

các khách hàng là hộ kinh doanh. ðó là quan hệ kinh tế mà trong ñó 

Ngân hàng chuyển cho Hộ kinh doanh quyền sử dụng một khoản vốn 

với những ñiều kiện nhất ñịnh ñược thỏa thuận trong hợp ñồng nhắm 

phục vụ mục ñích khách hàng. 

1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MARKETING DỊCH VỤ NGÂN 

HÀNG 

1.2.1. Khái niệm về marketing dịch vụ ngân hàng 

a. Marketing 

Hoạt ñộng marketing ra ñời và tồn tại từ lúc loài người biết 

ñến hoạt ñộng trao ñổi. Sẽ không có marketing nếu không tồn tại quá 

trình trao ñổi. Theo Philip Kotler (1988), “Marketing là những hoạt 

ñộng của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu thông qua quá trình 

trao ñổi” và “Nền tảng xã hội của marketing là thỏa mãn nhu cầu 
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của con người”.Như vậy, Marketing ñặt con người vào những nhu 

cầu, mong muốn của họ ở vị trí trung tâm ñể mà ñáp ứng, thỏa mãn. 

Marketing ra ñời từ thực tiễn hoạt ñộng trao ñổi trong ñời sống và 

phát triển cùng với quá trình phát triển hoạt ñộng này của loài người. 

Marketing là hoạt ñộng của mọi cá nhân, mọi tổ chức thực 

hiện nhằm ñạt ñược mục tiêu hay ñể thỏa mãn mong muốn của mình 

bất kể họ hành ñộng có vì mục tiêu kinh doanh hay không. Năm 

1996, Philip Kotler và Gary Amtrong phát biểu rằng: “Marketing là 

một quá trình quản lý và là một quá trình xã  hội nhờ ñó các cá nhân 

và tổ chức có ñược ñiều mà họ cần và mong muốn thông qua việc tạo 

ra và trao ñổi những sản phẩm có giá trị với người khác”. 

b. Marketing dịch vụ 

c. Marketing dịch vụ ngân hàng 

d. Marketing cho vay hộ kinh doanh 

1.2.2. Vai trò của marketing ñối với ngân hàng 

1.2.3. ðặc ñiểm sản phẩm dịch vụ NHTM và ảnh hưởng 

ñến hoạt ñộng Marketing 

a. ðặc ñiểm sản phẩm dịch vụ NHTM 

b. Ảnh hưởng của ñặc ñiểm sản phẩm dịch vụ NHTM ñến 

hoạt ñộng marketing 

1.3. TIẾN TRÌNH MARKETING TRONG HOẠT ðỘNG CHO 

VAY HỘ KINH DOANH 

1.3.1. Nghiên cứu môi trường Marketing 

a. Môi trường vĩ mô 

b. Môi trường vi mô 

1.3.2. Xác ñịnh mục tiêu marketing 

Mục tiêu marketing là kết quả kinh doanh kỳ vọng ñạt ñược 

trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Tiêu chí cho các mục tiêu Marketing 
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cần cụ thể, lượng hóa, khả thi, thực tế và xác ñịnh thời gian thực 

hiện. Mục tiêu của Marketing ñược xác ñịnh trên cơ sở của mục tiêu 

chiến lược toàn doanh nghiệp. Trong khi các mục tiêu chiến lược 

doanh nghiệp bao trùm các vấn ñề như lợi nhuận, tăng trưởng, doanh 

số và thị phần và thực hiện trong một thời kỳ dài hạn, các mục tiêu 

marketing mô tả các phản ứng marketing ñáp lại các nhu cầu của các 

thị trường mục tiêu thông qua các thành phần cụ thể của marketing 

hỗn hợp. Các mục tiêu của marketing sẽ cụ thể hóa và chi tiết hóa 

mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. 

1.3.3. Phân ñoạn thị trường 

1.3.4. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

1.3.5. ðịnh vị sản phẩm, dịch vụ 

1.3.6. Thiết kế các chính sách Marketing trong cho vay Hộ 

kinh doanh 

a. Sản phẩm dịch vụ (Product) 

b. Giá dịch vụ (Price) 

c. Phân phối (Place) 

d. Xúc tiến (Promotion) 

e. Con người trong dịch vụ (People) 

f. Chính sách cơ sở vật chất 

1.3.7. Kiểm tra ñánh giá hoạt ñộng Marketing 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương 1 ñã trình bày tổng quan về hoạt ñộng marketing Ngân 

hàng, trong ñó có giới thiệu thế nào là marketing ngân hàng, ñặc ñiểm, 

bản chất và vai trò của marketing ngân hàng, ñồng thời giới thiệu một 

cách khoái quát hoạt ñộng cho vay ñối với HKD và tác ñộng của 

marketing ñến hoạt ñộng cho vay HKD. Sau ñó phân tích cơ hội thị 

trường ảnh hưởng ñến việc áp dụng hoạt ñộng marketing ñể ñưa ra các 

chính sách marketing phù hợp ñối với dịch vụ cho vay hộ kinh doanh 

tại Ngân hàng. Từ ñó làm tiền ñề ñể phân tích thực trạng trong hoạt 

ñộng marketing cho vay ñối với hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP 

ðầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh ðông ðăklăk. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG MARKETING CHO VAY HỘ 

KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ðÔNG 

ðĂK LĂK 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH 

ðÔNG ðĂKLĂK 

2.1.1. Ngân hàng thương mại cổ phần ðầu tư và Phát triển 

Việt Nam 

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng 

Thương mại cổ phần ñầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh 

ðông ðăklăk 

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ngân 

hàng Thương mại cổ phần ñầu tư và phát triển Việt Nam – Chi 

nhánh ðông ðăklăk 

2.1.4. Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng 

Thương mại cổ phần ñầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh 

ðông ðăklăk 

a. Tình hình huy ñộng vốn 
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Bảng 2.1. Tình hình huy ñộng vốn và cơ cấu huy ñộng từ năm 

2013 ñến năm 2015 

(ðơn vị: Triệu ñồng) 

2013 2014 2015 
Chỉ tiêu 

Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 

TG không kỳ 

hạn 
66.000 13,97% 72.000 13,84% 78.000 13,51% 

TG có kỳ hạn 406.300 86,03% 448.200 86,16% 499.400 86,49% 

TG có kỳ hạn 

≤12 tháng 
377.100 79,84% 415.200 79,82% 454.300 78,68% 

TG có kỳ hạn 

>12 tháng 
29.200 6,18% 33.000 6,34% 45.100 7,81% 

TỔNG HUY 

ðỘNG VỐN 
472.300 100% 520.200 100% 577.400 100% 

Tiền gửi  

cá nhân 
402.200 85,16% 446.000 85,74% 512.400 88,74% 

Tiền gửi 

 tổ chức 
70.100 14,84% 74.200 14,26% 65.000 11,26% 

 (Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp BIDV ðông ðắk Lắk) 
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b. Tình hình sử dụng vốn tại BIDV ðông ðắk Lắk 
Bảng 2.3. Tình hình dư nợ cho vay và cơ cấu dư nợ từ năm 2013 

ñến năm 2015 

(ðơn vị: Triệu ñồng) 

2013 2014 2015 
CHỈ TIÊU 

Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 

Tổng dư nợ 858.700 100% 992.800 100% 1.302.200 100% 

Dư nợ tín dụng 

bình quân 
758.300 88,31% 856.500 86,27% 1.140.000 87,54% 

Theo ñối tượng vay vốn 

-Doanh nghiệp 340.600 39,66% 384.300 38,71% 481.600 36,98% 

- Cá nhân 518.100 60,34% 608.500 61,29% 820.600 63,02% 

Theo nhóm nợ 

- Nhóm I 848.000 98,75% 971.100 97,81% 1.285.500 98,72% 

- Nhóm II 7.800 0,91% 13.900 1,40% 11.900 0,91% 

+ Cá nhân 200 0,02% 1.000 0,10% 4.000 0,31% 

+Doanh nghiệp 7.600 0,89% 12.900 1,30% 7.900 0,61% 

- Nhóm III 200 0,02% 3.600 0,36% 2.200 0,17% 

+ Cá nhân 200 0,02% 1.100 0,11% 1.200 0,09% 

+Doanh nghiệp - 0,00% 2.500 0,25% 1.000 0,08% 

- Nhóm IV 800 0,09% 1.200 0,12% 800 0,06% 

+ Cá nhân 800 0,09% 1.200 0,12% 80 0,01% 

+Doanh nghiệp - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

- Nhóm V 1.900 0,22% 3.000 0,30% 1.800 0,14% 

+ Cá nhân 200 0,02% 3.000 0,30% 400 0,03% 

+Doanh nghiệp 1.700 0,20% - 0,00% 1.400 0,11% 

Theo kỳ hạn vay vốn 

- Ngắn hạn 677.900 78,94% 796.200 80,20% 1.048.800 80,54% 

-Trung dài hạn 180.800 21,06% 196.600 19,80% 253.400 19,46% 

(Nguồn: Phòng Quản trị tín dụng BIDV ðông ðắk Lắk) 
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c. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh tại BIDV ðông ðắk Lắk.  

Kết quả kinh doanh là mục tiêu cuối cùng mà mỗi ngân hàng ñều 

quan tâm dưới ñây là bảng diễn biến kết quả kinh doanh qua các năm 

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG MARKETING TRONG 

CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI BIDV – ðÔNG ðĂKLĂK 

2.2.1. Phân tích môi trường marketing 

a. Phân tích môi trường vĩ mô 

b. Phân tích môi trường vi mô 

2.2.2. Mục tiêu Marketing cho vay Hộ kinh doanh của 

BIDV – ðông ðăklăk 

Chiến lược của BIDV giai ñoạn 2011-2015 và tầm nhìn ñến 

2020 là phấn ñấu trở thành 1 trong 20 Ngân hàng hiện ñại có chất 

lượng, hiệu quả và uy tín hàng ñầu trong khu vực ðông Nam Á vào 

năm 2020. Trong ñó chú trọng ñến 03 khâu ñột phá chiến lược là: 

- Hoàn thiện mô hình tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, các quy 

trình nghiệp vụ, quy chế quản trị ñiều hành, phân cấp ủy quyền và 

phối hợp giữa các ñơn vị hướng ñến sản phẩm và khách hàng theo 

thông lệ quốc tế tốt nhất. 

- Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên sử 

dụng và phát triển ñội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế làm lực 

lượng nòng cốt phát triển ổn ñịnh và bền vững. 

- Nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ trong hoạt 

ñộng kinh doanh ngân hàng tạo khâu ñột phá giải phóng sức lao 

ñộng, tăng tính lan tỏa của khoa học công nghệ tới mọi hoạt ñộng 

kinh doanh của BIDV. 

Riêng BIDV – ðông ðăklăk xác ñịnh mục tiêu hoạt ñộng 

marketing  cho vay hộ kinh doanh như sau: 

- Dư nợ cho vay Hộ kinh doanh ñạt 230.000 triệu ñồng, nâng 
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số lượng khách hàng vay lên 1.100 khách hàng vào cuối năm 2016. 

- Cập nhật kịp thời dịch vụ sản phẩm mới thông qua các băng 

rôn, áp phích, tờ rơi... 

- 100% cán bộ nhân viên chi nhánh thực hiện ñúng nội quy, 

quy ñịnh văn hóa doanh nghiệp BIDV. 

2.2.3. Phân ñoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu 

Thị trường ở huyện Eakar rất ña dạng với nhiều nhóm khách 

hàng có những ñặc ñiểm khác nhau. Tuy nhiên, chi nhánh chưa chú 

trọng ñến việc phân ñoạn thị trường. Việc phân ñoạn thị trường rất 

chung chung và bó buộc vào các tiêu chí sau: Khách hàng của dịch 

vụ cho vay HKD hoạt ñộng kinh doanh trong lĩnh vực nào, quy mô 

hoạt ñộng của các HKD, doanh thu của hoạt ñộng kinh doanh…Quá 

trình phân ñoạn thị trường chưa khái quát ñược ñặc ñiểm hành vi cụ 

thể của các khách hành khác nhau. Thị trường mục tiêu dàn trải 

không có sự chọn lọc, phân loại thành từng nhóm khách hàng mục 

tiêu riêng biệt. Mức ñộ chiếm lĩnh thị trường là rất nhỏ 

2.2.4. Các chính sách marketing của hoạt ñộng cho vay Hộ 

kinh doanh tại BIDV – ðông ðăklăk 

a. Chính sách sản phẩm 

Bảng 2.7. Cơ cấu sản phẩm cho vay HKD giai ñoạn 2013-2015 

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015  

STT 

 

Chỉ tiêu Số tiền 

(triệu ñộng) 

Số tiền 

(triệu ñộng) 

Số tiền 

(triệu ñộng) 

1 Cho mua ô tô kinh doanh vận tải 62.290 69.355 79.681 

2 Cho vay nông nghiệp 48.994 59.173 72.472 

3 Cho vay tiểu thương chợ 20.208 25.938 27.264 

4 Cho vay mở cửa hàng 6.166 7.078 8.125 

5 Các loại khác 4.190 6.242 8.445 

Tổng cộng 141.848 167.786 195.978 

(Nguồn: Phòng Quản trị tín dụng BIDV ðông ðắk Lắk) 
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b.Chính sách giá 

Lãi suất vay vốn hiện nay của BIDV ñang áp dụng cho vay ñối 

với hộ kinh doanh ngắn hạn là 7%/năm, dài  hạn là 9%/năm. So với 

các Ngân hàng TMCP lớn trên ñịa bàn thì với mức lãi suất này của 

Chi nhánh là trung bình. So với mặt bằng lãi suất của các Ngân hàng 

như Vietcombank thì mức lãi suất này còn khá cao. Ngân hàng này 

ñang áp dụng lãi suất  6 – 7.5%/năm. Do ñó, lãi suất còn thiếu tính 

cạnh tranh so với ñối thủ này, kết quả là ñã có một lượng khách hàng 

khá lớn chảy về ngân hàng nói trên 

c. Chính sách phân phối 

Kênh phân phối dịch vụ của BIDV- ðông ðăklăk gồm 2 hệ 

thống: 

• Kênh phân phối trực tiếp: 

• Kênh phân phối gián tiếp 

d.Chính sách xúc tiến 

e. Chính sách ñào tạo, phát triển 

f. Chính sách quy trình dịch vụ 

Quá trình dịch vụ phục vụ hoạt ñộng cho vay Hộ kinh doanh 

tại BIDV – ðông ðăklăk luôn gắn liền với quy trình cho vay khách 

hàng cá nhân. Quy trình cho vay  ñược bắt ñầu từ khi cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ khách hàng vay vốn và kết thúc khi khách hàng trả hết 

nợ, thanh lý hợp ñộng tín dụng 

Quy trình cho vay hộ kinh doanh tại BIDV – ðông ðăklăk 

gồm có 10 bước: 

Bước 1: Cán bộ QHKH hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 

ñề nghịcấp tín dụng của khách hàng. 

- Cán bộ QHKH hướng dẫn khách hàng cung cấp các hồ sơ 

pháp lý, hồ sơ vay vốn, hồ sơ tài sản thế chấp tài sản, hoàn thiện hồ 
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sơ ñề nghị cho vay của khách hàng 

- Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra ñối chiếu và kiểm tra tính trung 

thực hợp pháp, hợp lệ do khách hàng cung cấp, ñối chiếu với các 

nguồn thông tin thu thập ñược. 

Bước 2: Thẩm ñịnh, lập tờ trình thẩm ñịnh và quyết ñịnh khoản 

tín dụng, dự thảo hợp ñồng tín dụng và hợp ñồng thế chấp tài sản: 

- ðối với khách hàng cũ: ðánh giá tình hình vay vốn của 

khách hàng kỳ trước và việc chấp hành các ñiều kiện cho vay kỳ 

trước của khách hàng như: tình hình vay vốn, tình hình tài sản bảo 

ñảm và các ñiều kiện kèm theo của Ngân hàng. 

- ðối với khách hàngmới: 

+ Thẩm ñịnh năng lực pháp lý của khách hàng, tình hình 

SXKD, tình hình tài chính, phương án vay vốn, tài sản thế chấp của 

khách hàng. 

+ Dự kiến các lợi ích khách hàng mang lại cũng như các rủi ro 

có thểgây ra cho ngân hàng. 

+ Kết luận thẩm ñịnh và ñề xuất cho vay ñối với khách hàng 

+ Lập tờ trình thẩm ñịnh và quyết ñịnh cho vay  

Bước 3: Xét duyệt cấp tín dụng 

- Trường hợp mức cho vay thuộc thẩm quyền của BIDV – 

ðông ðăklăk: 

+ Trưởng phòng Giao dịch quyết ñịnh việc ñồng ý cho vay hay 

không ñồng ý cho vay nếu thuộc mức phán quyết tại phòng Giao dịch 

+ Giám ñốc/Phó Giám ñốc quyết ñịnh cho vay ñối với trường 

hợp món vay vượt mức phán quyết của Phòng Giao dịch/khách hàng 

và thuộc thẩm quyền của Chi nhánh. 

- Trường hợp, vượt thẩm quyền của Chi nhánh thì do BIDV 

quyết ñịnh. 
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- Bước4:Thông báo cho khách hàng 

Sau khi có kết quả cho vay của cấp có thẩm quyền, Cán bộ 

QHKH lập thông báo bằng văn bản cho khách hàng về kết quả thẩm 

ñịnh. ðồng thời, cập nhật dữ liệu hồ sơ vay vốn của khách hàng vào 

chương trình quản lý tín dụng. 

Bước 5: Ký kết hợp ñồng, thực hiện công chứng, ñăng ký giao 

dịch bảo ñảm tài sản thế chấp 

Bước 6: Thực hiện thủ tục giao nhận tài sản bảo ñảm và nhập 

kho hồ sơ tài sản bảo ñảm, nhập, kiểm soát phê duyệt dữ liệu về 

khách hàng, tài sản bảo ñảm và khoản tín dụng vào hệ thống quản lý 

tín dụng và chương trình quản lý tài sản bảo ñảm. 

Bước 7: Thực hiện giải ngân khoản vay 

Cán bộ QHKH kiểm tra các hồ sơ chứng minh mục ñích sử 

dụng vốn do khách hàng cung cấp. 

Trường hợp, khách hàng chưa cung cấp ñủ các hồ sơ cần thiết 

thì cán bộ QHKH hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết ñể thực 

hiện giải ngân. 

Trường hợp, khách hàng cung cấp ñủ hồ sơ giải ngân theo quy 

ñịnh, cán bộ QHKH hướng dẫn khách hàng ký vào hồ sơ nhận nợ và 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khoản nhận nợ của khách hàng. 

Bước 8: Kiểm tra, giám sát khoản vay 

Phòng khách hàng/giao dịch thực hiện kiểm tra, giám sát việc 

sử dụng vốn vay của khách hàng, tình hình hoạt ñộng SXKD, tình 

hình tài sản bảo ñảm ñể có những ứng xử tín dụng kịp thời. 

Bước 9: Thu nợ gốc, lãi và xử lý các phát sinh liên quan ñến 

hồ sơ vay vốn 07 ngày làm việc trước khi ñến hạn nợ, cán bộ QHKH 

thông báo cho khách hàng về việc ñến hạn nợ ñể khách hàng thu xếp 

nguồn tiền thanh toán nợ ñến hạn. 
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ðến hạn trả nợ, căn cứ vào các thỏa thuận trong Hợp ñồng tín 

dụng, Giao dịch viên thực hiện thu nợ theo quy trình và phương pháp 

hạch toán kế toán cho vay. 

Bước 10: Thanh lý hợp ñồng tín dụng, giải chấp tài sản bảo ñảm 

Khi khách hàng trả hết toàn bộ nợ gốc, lãi, phí và các nghĩa vụ 

có liên quan khác theo cam kết giữa Ngân hàng và khách hàng. Nếu 

khách hàng không có nhu cầu tiếp tục vay vốn tại BIDV – ðông 

ðăklăk thì Ngân hàng và khách hàng tiến hàng thanh lý Hợp ñồng tín 

dụng. ðồng thời, Ngân hàng thực hiện việc xuất kho tài sản bảo ñảm 

ñể hoàn trả lại cho khách hàng làm thủ tục giải chấp tài sản ñã thế 

chấp tại các cơ quan ñăng ký giao dịch bảo ñảm có liên quan. 

g. Chính sách cơ sở vật chất 

2.2.5. Kiểm tra hoạt ñộng Marketing 

2.3 .ðÁNH GIÁ CHUNG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO 

VAY HỘ KINH DOANH TẠI BIDV – ðÔNG ðĂKLĂK 

2.3.1. Những thành tựu ñạt ñược 

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2 ñã phân tích thực trạng hoạt ñộng marketing trong 

cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP ðầu tư và phát triển 

Việt Nam chi nhánh ñông ðăklăk và ñánh giá về những chính sách 

marketing mà chi nhánh ñang triển khai và hoạt ñộng, ñánh giá 

những thành tựu, hạn chế và những nguyên nhân còn tồn tại ảnh 

hưởng ñến hoạt ñộng marketing trong cho vay hộ kinh doanh tại 

Ngân hàng TMCP ðầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh ñông 

ðăklăk. Qua ñó làm cơ sở ñể ñưa ra những giải pháp marketing trong 

hoạt ñộng cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh ở chương 3 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ðỘNG MARKETING TRONG 

CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH ðÔNG ðĂKLĂK 

 

3.1. CƠ SỞ ðỂ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT 

ðỘNG MARKETING TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH 

TẠI BIDV – ðÔNG ðĂKLĂK 

3.1.1. Môi trường hoạt ñộng 

3.1.2. Mục tiêu marketing trong cho vay Hộ kinh doanh 

của BIDV – ðông ðăklăk 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOÀN THIỆN HOẠT ðỘNG 

MARKETING TRONG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI 

BIDV – ðÔNG ðĂKLĂK 

3.2.1. ðẩy mạnh hoạt ñộng nghiên cứu marketing 

Chi nhánh cũng nên ñầu tư thích ñáng cho hoạt ñộng nghiên 

cứu thị trường vì thông qua hoạt ñộng này có thể hiểu ñược khách 

hàng của mình mà qua ñó còn cung cấp thông tin khách hàng còn 

chưa hiểu hết về sản  phẩm, về ngân hàng ñồng thời thể hiện sự quan 

tâm của ngân hàng ñến khách hàng, thể hiện hoạt ñộng của mình là 

nhằm thoả mãn tối ña nhu cầu và mong muốn của khách hàng và thể 

hiện giá trị cốt lõi của mình là coi khách hàng là trung tâm. 

3.2.2. Phân ñoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu 

và ñịnh vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu 

a. Phân ñoạn thị trường 

Mục ñích của việc phân ñoạn thị trường là ñể ngân hàng có cơ 

hội tốt nhất phục vụ các phân ñoạn nhất ñịnh, nói gọn là thị trường 

muc tiêu. Ngân hàng sẽ tiến hành ñịnh vị sản phẩm , thiết lập các 
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chính sách marketing thích hợp cho các ñoạn thị trường mục tiêu. 

Phân ñoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường thành 

từng nhóm có những nhu cầu tương tự nhau, quan ñiểm như nhau và 

ứng xử như nhau ñối với những sản phẩm cung ứng nhất ñịnh. Bước 

ñầu tiên trong quá trình phân ñoạn thị trường là phải xác ñịnh ñược 

các tiêu thức phân ñoạn. Căn cứ vào ñặc ñiểm hành vi và danh mục 

sản phẩm mà BIDV – ðông ðăklăk ñang triển khai, có thể tiến hành 

phân ñoạn như sau: 

 Trước hết phân ñoạn thị trường theo mục ñích vay vốn. Theo 

tiêu thức này có thể chia khách hàng vay vốn ñầu tư kinh doanh vào 

các lĩnh vực khác nhau như mua ô tô kinh doanh vận tải, ñầu tư nông 

nghiệp, kinh doanh nông sản,… 

Sau khi ñánh giá các ñoạn thị trường theo mục ñích vay, tiếp 

tục phân ñoạn theo quy mô hoạt ñộng kinh doanh của khách hàng 

b. Xác ñịnh nhóm khách hàng mục tiêu 

c. ðặc ñiểm hành vi của nhóm khách hàng mục tiêu 

d. ðịnh vị sản phẩm trên thị trường 

3.2.3. Chính sách marketing trong cho vay hộ kinh doanh 

a. chính sách sản phẩm 

Việc phát triển sản phẩm – dịch vụ cho vay HKD ñược thực 

hiện trên cơ sở ña dạng hóa danh mục sản phẩm – dịch vụ, ñồng thời 

cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm- dịch vụ. 

ðể thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng, ña dạng hóa danh 

mục sản phẩm – dịch vụ tín dụng một cách hiệu quả, BIDV – ðông 

ðăklăk cần quan tâm những ñiểm chính sau: 

- Hoàn thiện và chuẩn hóa các sản phẩm tín dụng hiện có của 

ngân hàng. ðây là một trong những nội dung cơ bản và rất quan 

trọng trong chiến lược sản phẩm của ngân hàng. Một sản phẩm ñược 
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coi là có hiệu quả nếu nó ñảm bảo ñược tính ña dạng ñể ñáp ứng nhu 

cầu, có sức cạnh tranh và có khả năng sinh lời. Cụ thể: ðể sản phẩm 

cho vay HKD ñến với khách hàng nhanh nhất thì chi nhánh cần tăng 

cường marketing cho sản phẩm, thường xuyên giới thiệu với những 

khách hàng ñến giao dịch thêm về sản phẩm này. ðặc biệt trong tình 

hình lạm phát hiện nay, việc kinh doanh của khách hàng khá là khó 

khăn nên chi nhánh cần có chính sách hỗ trợ về lãi suất, ñể trước tiên 

giữ những khách hàng truyền thống. ðồng thời tăng mức cho vay tối 

ña từ 60%-70% lên 80% nhu cầu vốn ñể tăng cạnh tranh với các 

ngân hàng khác. 

- Nghiên cứu và xây dựng những sản phẩm tín dụng ñặc thù 

phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Cụ thể: ñể khai thác ñược 

thị trườngcác hộ kinh doanh ở các làng nghề, chi nhánh có thể tiếp 

cận với hiệp hội làng nghề truyền thống của Tỉnh ðăklăk ñể triển 

khai gói sản phẩm cho vay ưuñãi ñối với các hộ kinh doanh làng 

nghề như trồng nấm rơm trên ñịa bàn xã Ea Ô, làng nghề làm bánh 

tráng tại xã Eakmut,…. ðặc thù của làng nghề là có kinh nghiệm lâu 

năm, ñầu vào, ñầu ra ổn ñịnh.  

- ðiều kiện cho vay cần thông thoáng hơn nhằm khuyến khích 

các khách hàng có thu nhập bình bình có thể vay vốn, như mức thu 

nhập yêu cầu thấp hơn, ngoài ra cần có các chỉ tiêu khác ñánh giá 

khả năng trả nợ của khách hàng chứ không nên chỉ chú trọng ñến các 

chỉ tiêu mang tính hình thức. 

- Phương thức trả nợ cần linh hoạt hơn nữañó là cho phép 

khách hàng có thể trả lãi hàng tháng hoặc hàng quý tuỳ theo khả 

năng của khách hàng chứ không chỉ trả lãi hàngt hang như hiện nay. 

Nên cung cấp các dịch vụ phụ thêm nhằm gia tăng giá trị cho 

khách hàng,như mỗi khi ñến hạn trả tiền nên gửi email trước một 
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tuần hoặc nhắn tin qua ñiện thoại di ñộng ñể nhắc nhở khách hàng vì 

khách hàng có thể quên do nhiều lý do khác nhau. 

b. Chính sách giá 

Chi nhánh nên xây dựng chính sách lãi suất phù hợp. ðối với 

khách hàng ñây là mối quan tâm hàng ñầu và là một tiêu chí ñể các 

ngân hàng cạnh tranh nhau thu hút khách hàng. Tâm lý chung của 

khách hàng là nếu lãi suất của ngân hàng quá cao thì sẽ chuyển sang 

ngân hàng có lãi suất thấp hơn. Do ñó, ngân hàng phải xây dựng 

chính sách lãi suất hợp lý sao cho vừa ñảm bảo cạnh tranh với ngân 

hàng khác, vừa phải ñảm bảo nguồn thu cho ngân hàng. 

Chi nhánh vẫn sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược lãi suất cạnh 

tranh tuy nhiên cần có biện pháp ñể giảm thiểu sự lo ngại tình hình 

lãi suất biến ñộng trên thị trường của phần ñông khách hàng. Ngân 

hàng có thể nghiên cứu trước tình hình thị trường tài chính ñể ñưa ra 

mức lãi suất cố ñịnh trong một sốnăm ñầu của từng giai ñoạn nhằm 

giải quyêt vấn ñề tâm lý của khách hàng về lãi suất khi sử dụng dịch 

vụ. Bên cạnh ñó có thể có tầm nhìn dài hạn về những biến ñộng của 

thị trường ñể có thể ñưa ra một mức lãi suất ổn ñịnh trong một 

khoảng thời gian nhất ñịnh. 

c. Chính sách phân phối 

d. Chính sách giao tiếp, khuếch trương 

e. Chính sách con người 

f. Chính sách về quy trình 

g. Chính sách cơ sở vật chất 

3.2.4. Kiểm tra việc thực hiện hoạt ñộng Marketing 

Xây dựng bộ phận chuyên trách riêng về Marketing và kết hợp 

thường xuyên với bộ phận tín dụng nhằm thu thập các thông tin phản 

hồi về sản phẩm bởi vì chính các nhân viên tín dụng là người thường 
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xuyên, trực tiếp tiếp xúc với các khách hàng nên họ nắm rất rõ thông 

tin về khách hàng. 

Thường xuyên phân tích, ñánh giá khả năng tuân thủ hoạt ñộng 

marketing của chi nhánh; kiểm tra về tiến ñộ thực hiện nội dung so 

với kế hoạch. 

Quản lý, giám sát nhân viên chấp hành nội quy và quy ñịnh mà 

phòng marketing ñề ra. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

Trên cơ sở lý luận ở chương 1 và thực trạng marketing cho 

vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP ðầu tư và phát triển Việt 

Nam chi nhánh ðông ðăklăk trong chương 2, luận văn ñã ñề xuất 

một số giải pháp cơ bản ñể phát triển hoạt ñộng cho vay hộ kinh 

doanh tại Chi nhánh trong tương lai.Từ việc giải pháp cho việc tìm 

kiếm ñoạn thị trường, lựa chọn ñoạn thị trường mục tiêu, từ ñó ñưa 

ra từng nhóm giải pháp cụ thể, cách thức triển khai cho dịch vụ thanh 

toán này  
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KẾT LUẬN 

Từ phân tích thực tiễn cho thấy, marketing có vai trò vô cùng 

quan trọng ñối với hoạt ñộng kinh doanh của các Ngân hàng. ðiều ñó 

ñòi hỏi các Ngân hàng phải nhanh chóng thay ñổi quan ñiểm của 

mình về công việc kinh doanh, thị trường và khách hàng. Nhất là 

trong môi trường kinh doanh với sự biến ñổi nhanh chóng của tiến bộ 

khoa học công nghệ, những chính sách mới, mức ñộ cạnh tranh và 

yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết, thực trạng hoạt ñộng 

ngân hàng và chính sách marketing tại BIDV – ðông ðăklăk, tôi ñã 

hoàn thành luận văn Thạc sĩ Kinh tế với ñề tài “Giải pháp marketing 

trong cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần ðầu 

tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh ðông ðắk Lắk”. Với sự nổ lực 

hết mình trong nghiên cứu cộng với sự giúp ñỡ tận tình của PGS - TS 

Lê Văn Huy, những nội dung và yêu cầu nghiên cứu ñã ñược thực 

hiện ñầy ñủ trong luận văn. 

Qua nghiên cứu tình hình hoạt ñộng kinh doanh, xây dựng và 

thực hiện chiến lược marketing tại BIDV – ðông ðăklăk cần thiết 

phải thay ñổi căn bản phong cách kinh doanh truyền thống sang kinh 

doanh theo triết lý Marketing. 

Hoàn thiện các chính sách marketing phù hợp là một vấn ñề 

rộng và phức tạp ñòi hỏi nhiều thời gian, công sức và có sự am hiểu 

về lĩnh vực marketing. Vì vậy, với thời gian và khả năng còn hạn 

chế, các kết quả nghiên cứu còn nhiều ñiều phải bổ sung hoàn thiện. 

Tác giả mong nhận ñược sự ñóng góp ý kiến của Quý thầy cô và bạn 

ñọc ñể bài viết ñược hoàn thiện hơn. 
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