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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đối với ngân hàng, bảo lãnh là một trong các dịch vụ mà ngân 

hàng cung cấp cho nền kinh tế. Bảo lãnh đem lại lợi ích trực tiếp cho 

ngân hàng đó là phí bảo lãnh. Phí bảo lãnh đóng góp vào lợi nhuận 

ngân hàng một khoản không nhỏ, chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng phí 

dịch vụ của các ngân hàng hiện nay. Nhất là trong bối cảnh nguồn thu 

từ hoạt động cho vay truyền thống ngày càng thu hẹp trong bối cảnh 

kinh tế suy thoái và sức ép cạnh tranh. Không chỉ đóng góp vào lợi 

nhuận, bảo lãnh còn làm đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, giúp ngân 

hàng giảm thiểu rủi ro mất vốn. 

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển một cách nhanh chóng, thì 

nghiệp vụ bảo lãnh vẫn chưa thật sự đáp ứng được một chất lượng 

tương ứng. Bằng chứng là thời gian gần đây rất nhiều vụ việc tranh 

chấp liên quan đến bảo lãnh đã được đưa ra tòa, đặc biệt là trong hệ 

thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã 

xảy ra rất nhiều vụ việc gây thất thoát tài chính, ảnh hưởng đến uy tín 

của Ngân hàng cũng như khách hàng.  

Xuất phát từ nhu cầu của nền kinh tế và xuất phát từ việc nhận 

thấy sự cần thiết hoàn thiện hoạt động bảo lãnh của Chi nhánh ngân 

hàng Nông nghiệp&PTNT Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, tôi đã lựa 

chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng” 

để làm luận văn thạc sỹ với mục tiêu hạn chế được rủi ro, nâng cao 

chất lượng bảo lãnh tại chi nhánh và giúp cho hoạt động bảo lãnh ngày 

càng phát triển bền vững. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những lý luận về hoạt động bảo lãnh của ngân 

hàng thương mại. 
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- Nghiên cứu thực tế, đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tại 

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận 

Thanh Khê TP Đà Nẵng. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bảo lãnh 

tại tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Quận Thanh Khê TP Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu là hoạt động bảo lãnh trong nước tại tại 

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận 

Thanh Khê TP Đà Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Nội dung: Giới hạn trong nội dung hoạt động bảo lãnh trong 

nước tại Agribank Thanh Khê. 

+ Không gian: Tại Agribank Thanh Khê 

+ Thời gian: Căn cứ vào dữ liệu từ năm 2012 đến 2014. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn đi từ nền tảng lý luận về hoạt động bảo lãnh và kế 

thừa các đề tài nghiên cứu khác, vận dụng đánh giá thực trạng hoạt 

động bảo lãnh tại Agribank Thanh Khê. Bên cạnh đó, luận văn còn sử 

dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như:  thống kê, so sánh, phân 

tích, tổng hợp, quy nạp và tham chiếu các tài liệu liên quan; sử dụng 

phương pháp khảo sát thực tiễn để trình bày thông qua hệ thống bảng 

biểu, sơ đồ để minh chứng cho những luận giải của mình. 

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

- Các kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần hệ thống hóa lý 

luận về hoạt động bảo lãnh ngân hàng. 

- Luận văn là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà quản trị 

và những ai quan tâm đến nội dung nghiên cứu của đề tài luận văn. 
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6. Bố cục đề tài 

Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và 

mục lục, gồm có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng 

thương mại 

Chương 2: Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Thanh Khê, Đà Nẵng. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại Chi 

nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Thanh 

Khê, Thành phố Đà Nẵng. 

7. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu. 
 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH  

CỦA NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH 

CỦA NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại 

Theo Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của NHTM, Ngân hàng thương mại là ngân hàng được 

thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh 

khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của Luật Các tổ 

chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật.  

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng 

a. Khái niệm bảo lãnh ngân hàng 

Bảo lãnh ngân hàng là một dạng nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, 

xuất hiện vào những năm 60 của thế kỷ 20 trong thị trường nội địa 

nước Mỹ và đến những năm 70 bắt đầu được sử dụng trong các giao 

dịch thương mại quốc tế. Kể từ đó đến nay vị trí bảo lãnh ngân hàng 

ngày càng được củng cố một cách chắc chắn ở trong nước và quốc tế.  
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 Xét theo khía cạnh học thuật, bảo lãnh ngân hàng là một hình 

thức “Tín dụng chữ ký - Signature Credit”, là hoạt động không dùng 

đến vốn của ngân hàng 

Trong thương mại quốc tế, bảo lãnh ngân hàng được xem như 

một loại hình tài trợ ngoại thương, nhằm chống đỡ những tổn thất của 

người thụ hưởng bảo lãnh do sự vi phạm nghĩa vụ của bên đối tác liên 

quan (Võ Thị Thúy Anh,2009) 

Hiện tại thông tư số 28/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam Quy định về bảo lãnh ngân hàng, khái niệm bảo lãnh 

ngân hàng như sau: 

“Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo 

lãnh cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa 

vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không 

thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên 

nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên 

bảo lãnh theo thỏa thuậnthực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa 

vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên được bảo lãnh phải nhận nợ 

và hoàn trả cho bên bảo lãnh theo thỏa thuận. 

b. Một số đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng 

- Bảo lãnh ngân hàng là mối quan hệ đa phương với nhiều chủ 

thể tham gia.  

- Bảo lãnh ngân hàng là một cam kết mang tính chất bảo đảm 

gián tiếp. 

- Bảo lãnh ngân hàng mang tính độc lập.  

- Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng 

bảo lãnh số tiền đã trả thay.  

- Cam kết bảo lãnh ngân hàng phải được lập bằng văn bản.  
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1.1.3. Các bên tham gia bảo lãnh và mối quan hệ giữa các 

bên trong bảo lãnh ngân hàng. 

a. Các bên tham gia trong bảo lãnh ngân hàng 

- Bên bảo lãnh (ngân hàng bảo lãnh): là NHTM phát hành cam 

kết bảo lãnh.  

- Bên được bảo lãnh: là khách hàng được ngân hàng bảo lãnh.  

- Bên nhận bảo lãnh (bên thụ hưởng): là cá nhân, tổ chức trong 

và ngoài nước có quyền thụ hưởng bảo lãnh của ngân hàng. 

Ngoài ra, còn có thể có các bên liên quan khác. 

b. Mối quan hệ giữa các bên trong bảo lãnh ngân hàng 

- Quan hệ giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh 

- Quan hệ giữa bên được bảo lãnh với ngân hàng bảo lãnh 

- Quan hệ giữa ngân hàng bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh 

1.1.4. Phân loại bảo lãnh ngân hàng 

- Phân loại theo bản chất của bảo lãnh 

- Phân loại theo phương thức phát hành bảo lãnh 

- Phân loại theo mục đích bảo  

1.1.5. Chức năng, vai trò của bảo lãnh ngân hàng 

a. Chức năng của bảo lãnh ngân hàng 

- Bảo lãnh được sử dụng như một công cụ để bảo đảm.  

- Bảo lãnh được sử dụng như một công cụ tài trợ.  

- Bảo lãnh được sử dụng như một công cụ đôn đốc hoàn thành 

hợp đồng. 

b. Vai trò của bảo lãnh ngân hàng 

- Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh 

- Đối với ngân hàng phát hành bảo lãnh 

- Đối với nền kinh tế 
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1.1.6. Rủi ro trong bảo lãnh ngân hàng 

- Đối với ngân hàng bảo lãnh 

- Đối với bên được bảo lãnh 

- Đối với bên nhận bảo lãnh 

1.2. HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG TH ƯƠNG 

MẠI 

1.2.1. Công tác hoạch định hoạt động bảo lãnh 

Là việc xác định mục tiêu phải đạt được trong từng khoảng thời 

gian nhất định.  

1.2.2. Tổ chức thực hiện hoạt động bảo lãnh 

Là chức năng nhằm thiết kế các cơ cấu của ngân hàng. Trong 

chức năng này nhà quản trị sẽ phải thực hiện các công việc sau: 

Nghiên cứu lại các công việc cần phải làm để đạt được mục tiêu.  

Trong thực tế, việc tổ chức thực hiện cụ thể như sau: 

- Thiết lập một chính sách bằng văn bản. 

- Thiết lập quy trình 

1.2.3. Công tác lãnh đạo 

Là quá trình mà nhà quản trị tác động lên hành vi của các đối 

tượng bị quản trị một cách có chủ đích, có định hướng, làm sao cho họ 

tự nguyện nhiệt tình phấn đấu để đạt được mục tiêu đã xác định. 

Lãnh đạo bao gồm việc đưa ra các quyết định có tính nguyên 

tắc mà mọi người phải tuân theo và tổ chức thực hiện các quyết định 

đó, nhưng đồng thời nó phải tạo điều kiện cho mọi cá nhân phát huy 

được khả năng của mình trong hành vi tập thể. 

1.2.4. Hoạt động kiểm tra 

Chức năng kiểm tra được thể hiện qua sự theo dõi của nhà quản 

trị về kết quả công việc của cán bộ nhân viên. Sự theo dõi này sẽ cung 

cấp cho nhà quản trị những thông tin cần thiết nhằm điều chỉnh các 

quyết định của mình cho phù hợp với thực tế, hoặc phát huy các quyết 
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định đang có tác động tích cực, chuẩn bị cho các quyết định trong 

tương lai.  

1.3. CÁC TIÊU CHÍ PHẢN ẢNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO 

LÃNH NHTM  

1.3.1. Các chỉ tiêu về quy mô và thu nhập 

- Số dư bảo lãnh bình quân 

- Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh 

- Số món bảo lãnh phát hành 

- Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh 

- Mức phí dịch vụ bảo lãnh và so sánh mức phí với các NHTM 

khác trên địa bàn 

1.3.2. Thị phần số dư bảo lãnh so với các NHTM khác trên 

địa bàn 

1.3.3. Tính đa dạng của các sản phẩm dịch vụ bảo lãnh  

1.3.4. Chất lượng dịch vụ bảo lãnh  

- Quy trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh 

- Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý 

- Kỹ năng làm việc, thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng 

1.3.5. Rủi ro trong hoạt động bảo lãnh 

- Dư nợ bảo lãnh quá hạn 

- Tổn thất từ các rủi ro  

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG BẢO 

LÃNH NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 

1.4.1. Những nhân tố môi trường vĩ mô 

1.4.2. Những nhân tố thuộc về khách hàng 

1.4.3. Đối thủ cạnh tranh 

1.4.4. Những nhân tố thuộc về nội bộ ngân hàng thương mại 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 

Nội dung chính của Chương 1 bao gồm các vấn đề: Những vấn 

đề chung về nghiệp vụ bảo lãnh của NHTM như khái niệm, đặc điểm, 

các loại bảo lãnh, các dạng rủi ro trong bảo lãnh; Hoạt động bảo lãnh 

của Ngân hàng thương mại, các chỉ tiêu kết quả, các nhân tố ảnh 

hưởng đến hoạt động bảo lãnh Ngân hàng thương mại. 

Tóm lại, những nghiên cứu mang tính lý luận được trình bày ở 

Chương 1 là cơ sở để luận văn đánh giá đúng mức thực trạng hoạt 

động bảo lãnh tại Agribank Thanh Khê được trình bày ở Chương 2. 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH T ẠI AGRIBANK 

THANH KHÊ 
 

2.1. TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK THANH KHÊ  

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh  

-  Tình hình huy động vốn 

Huy động vốn tương ứng từ 2012 đến 2014 là 833 tỷ đồng – 

975 tỷ đồng -1.134 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân là trên 16%, cụ 

thể năm 2013 tăng 17%, năm 2014 tăng 16,4%. Đạt kế hoạch đề ra. 

-  Tình hình cho vay 

Dư nợ tương ứng từ 2012 đến 2014 là 588 tỷ đồng – 618 tỷ 

đồng -495 tỷ đồng. Năm 2013 tăng trưởng 5,1%, năm 2014 giảm 

19,9% do thực hiện chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng, chi nhánh 

đã chỉ đạo tập trung quản lý tốt các khoản vay, tăng cường thu hồi nợ 

xấu phát sinh, dư nợ giảm chủ yếu tập trung ở đối tượng doanh  

nghiệp. Kế hoạch là tăng trưởng dư nợ như năm 2014 đã không đạt. 
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-  Kết quả hoạt động kinh doanh 

Chi nhánh luôn đạt chênh lệch thu - chi dương qua các năm mặc 

dù không đạt kê hoạch. Hoạt động cho vay vẫn là chính, hoạt động 

dịch vụ có tăng trưởng qua các năm nhưng vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong 

tổng thu nhập (đến năm 2014 chiếm hơn 20% trong tổng thu nhập).  

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH T ẠI AGRIBANK 

THANH KHÊ 

2.2.1. Cơ sở pháp lý trong nước cho hoạt động bảo lãnh 

Hoạt động bảo lãnh tại Agribank Thanh Khê được điều chỉnh 

bởi các quy định trong Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật các 

TCTD và được cụ thể hóa trong thông tư quy định bảo lãnh ngân 

hàng. 

- Bộ luật Dân sự 

Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/6/2005. 

- Luật Thương mại 

Luật Thương mại ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2006. 

- Luật các Tổ chức tín dụng: 

Luật các TCTD số 47/2010/QH12 có hiệu lực từ ngày 

01/01/2011. 

- Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng 

Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng số 28/2012/TT-

NHNN ngày 03/10/2012, có hiệu lực từ ngày 02/12/2012. 

Hiện nay, văn bản đang áp dụng là Quy định bảo lãnh ngân 

hàng trong hệ thống Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 

376/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 07/5/2013, có hiệu lực ngày 20/5/2013.  

2.2.2. Công tác hoạch định 

- Nghiên cứu và dự báo thị trường  

Ban lãnh đạo Agribank Thanh Khê cũng như các cán bộ tác 
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nghiệp cũng theo dõi và có những hiểu biết nhất định về môi trường, 

thị trường ,về sự cạnh tranh, về sản phẩm, mức phí, về điểm mạnh và 

điểm yếu của mình so với các đối thủ cạnh tranh khác. 

Tuy nhiên việc nghiên cứu và dự báo vẫn mang tính cá nhân, 

thời điểm, chưa có sự tổ chức nghiên cứu một cách thường xuyên. 

- Đặt ra mục tiêu  

Mặc dù Agribank Thanh Khê luôn có kế hoạch về doanh số bảo 

lãnh, phí bảo lãnh, số lượng khách hàng cần phát triển, đối tượng khách 

hàng cần tập trung thu hút cho từng năm, chia ra từng quý để thực hiện. 

Bên cạnh đó cũng đặt ra mục tiêu cải thiện trình độ nguồn nhân lực, 

phong cách giao dịch, kỹ năng và khả năng chăm sóc khách hàng.  

Tuy nhiên, vẫn chưa phân chỉ tiêu đến từng phòng ban, 

từng cán bộ (gọi là giao khoán) cũng như không tổ chức họp 

định kỳ đánh giá kết quả, để có sự so sánh giữa các phòng ban, 

giữa các cán bộ, để có sự cạnh tranh, so sánh. 

 2.2.3. Công tác tổ chức triển khai hoạt động bảo lãnh tại 

Agribank Thanh Khê 

a. Chính sách cấp bảo lãnh của Agribank Thanh Khê 

Hiện nay Agribank Thanh Khê đang áp dụng chính sách cấp 

bảo lãnh theo quyết định số 376/QĐ-H ĐTV-KHDN. Bao gồm các nội 

dung chính như đã nêu của cuốn lớn luận văn. 

Đây là chính sách chung của Agribank Việt Nam, là một chính 

sách tương đối mở so với quy định trước đây. Agribank Thanh Khê 

cũng đã có những chỉ đạo cho sát với thực tế của chi nhánh. Tuy nhiên 

sự chỉ đạo này là tùy sự tham mưu, đề đạt của từng cán bộ chứ chưa 

có một chính sách nhất quán bằng văn bản cho cả chi nhánh, tạo sự 

chủ động cho cán bộ tác nghiệp. 

c. Quy trình cấp bảo lãnh 
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Quy trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh tại Agribank Thanh Khê 

thể hiện qua sơ đồ như sau: 
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Cũng từ đó, công tác thẩm định còn mang tính hình thức, rập khuôn, cơ sở 

thẩm định chưa chắc chắn. 

2.2.4. Công tác kiểm tra, ki ểm soát 

Công tác kiểm soát hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh được thực 

hiện qua các khâu như sau: 

- Trước khi cấp bảo lãnh. 

- Sau khi cấp bảo lãnh. 

Nhìn chung công tác kiểm tra kiểm soát của Agribank Thanh 

Khê theo đúng quy định, tuy nhiên vẫn mang tính hình thức, chưa thể 

hiện sự sâu sát thực tế khách hàng của cán bộ tín dụng cũng như của 

ban lãnh đạo. 

2.2.5. Hoạt động quảng bá, thu hút và chăm sóc khách hàng 

Việc thu hút khách hàng bảo lãnh đã được chi nhánh triển khai 

qua việc giới thiệu, in tờ rơi. Tuy nhiên vẫn chưa phải là hoạt động 

thường xuyên của chi nhánh. Agribank Thanh Khê cũng chăm sóc 

khách hàng thông qua hoạt động thăm hỏi ngày lễ tết, hiếu hỉ, sinh 

nhật. Tuy nhiên chỉ mới dừng lại ở đó mà chưa có sự hoạch định, 

chính sách cụ thể chuyên nghiệp cho hoạt động này. 

2.2.6. Công tác lãnh đạo 

Agribank Thanh Khê chưa có chính sách giao khoán, chế độ  

thưởng phạt đối với cán bộ để có sự động viên, khuyến khích, tạo sự 

cạnh tranh để làm việc năng suất hơn.  

Về chế độ đãi ngộ, riêng Agribank Thanh Khê cũng đã có sự quan 

tâm mỗi dịp lễ, hiếu hỉ, kịp thời khen thưởng động viên con em người lao 

động có kết quả học tập giỏi… Tuy nhiên vấn đề về tạo điều kiện cho 

công nhân viên trẻ có nhà cửa ổn định vẫn chưa được quan tâm. 

2.2.7. Kết quả hoạt động bảo lãnh tại Agribank Thanh Khê 

trong giai đoạn 2012 – 2014 
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a. Về quy mô và thu nhập 

• Doanh số bảo lãnh: 

Doanh số bảo lãnh từ năm 2013 đến 2014 tương ứng là 28 tỷ 

đồng, 44 tỷ đồng, 53 tỷ đồng. Có sự tăng trưởng mạnh, 2013 tăng 

57%, 2014 21%. Năm 2014 không đạt kế hoạch đề ra 

• Số dư bảo lãnh bình quân: 

Số dư bảo lãnh bình quân từ năm 2012 đến 2014 tương ứng 

12,3 tỷ đồng, 16,6 tỷ đồng, 29,4 tỷ đồng. Trong đó bảo lãnh bảo đảm 

chất lượng là tăng trưởng mạnh nhất. Số dư bảo lãnh ngắn hạn chiếm 

tỷ lệ cao. Số dư bảo lãnh có ký quỹ 100% chiếm tỷ trọng thấp nhưng 

có xu hướng tăng lên. Số dư bảo lãnh bình quân của công ty TNHH, 

CTCP chiếm tỷ trọng cao nhất.  

• Số món bảo lãnh phát hành: 

Số món bảo lãnh phát hành tăng qua các năm, năm 2012 là 151 

món, năm 2013 là 182 món tăng 20,5% so với 2012, năm 2014 là 225 

tăng 23,6% so với 2013. Đạt kế hoạch đề ra. 

• Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh: 

Thu nhập từ bảo lãnh tuy có sự tăng trưởng nhưng tỷ lệ thu phí 

bảo lãnh trong tổng thu nhập của chi nhánh vẫn thấp, đến năm 2014 

đạt tỷ lệ 0,9%. Không đạt so với kế hoạch đề ra. 

•  Mức phí dịch vụ bảo lãnh và so sánh mức phí dịch vụ bảo 

lãnh với các NHTM khác trên địa bàn Đà Nẵng 

Biểu phí tại chi nhánh còn có sự cứng nhắc, giảm tính cạnh 

tranh, chi nhánh chưa thực sự mạnh dạn tự chủ thoát ra ngoài khuôn 

mẫu để khuyến khích phát triển dịch vụ bảo lãnh thông qua chính sách 

giá cả.  
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b. Về thị phần số dư bảo lãnh so với các NHTM khác trên           

địa bàn 

Tỷ trọng số dư bảo lãnh bình quân so với tổng số dư bảo lãnh 

bình quân của NHTM trên địa bàn còn thấp nhưng có sự tăng trưởng qua 

các năm, cụ thể năm 2013 chiếm 1,5%, năm 2013 chiếm 1,6% và đến 

2014 đạt 2,6%.  

c. Về tính đa dạng của các sản phẩm dịch vụ bảo lãnh  

Các sản phẩm của chi nhánh có thể coi là các sản phẩm “truyền 

thống”, chưa có một sản phẩm nào có đặc tính khác, ngay cả đối với 

sản phẩm “truyền thống” cũng chưa phát triển thêm tiện ích hay làm 

mới sản phẩm để có thể thu hút khách hàng. 

d. Về chất lượng dịch vụ bảo lãnh  

•  Quy trình thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh 

Cũng giống như quy trình tín dụng chung của Agribank, CBTD 

là người phải thực hiện công việc “đa dạng” nhất. Điều này dẫn đến sự 

quá tải cho CBTD. 

 Ngoài ra, quy trình bảo lãnh còn chưa tách bạch giữa bảo lãnh 

không có ký quỹ 100% và bảo lãnh có ký quỹ <100% giá trị.  

•  Kỹ năng làm việc, thái độ phục vụ 

Hiện nay, Agriank đã ban hành Cẩm nang văn hóa Agribank, 

ban hành Quy định về tiêu chuẩn, phong cách giao dịch của giao dịch 

viên theo Quyết định số 2705/QĐ-HĐTV-TTTr ngày 21/11/2012. Tuy 

nhiên chưa có hoạt động tích cực nào nhằm phổ biến, kiểm tra việc 

thực hiện cũng như đánh giá chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.  

•  Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý 

Đối với nghiệp vụ bảo lãnh được hỗ trợ thực hiện trên 

module Trade Finance - Tài trợ thương mại (TF) của phần mềm 

tên IPCAS. Do chương trình IPCAS vẫn đang trong giai đoạn 

từng bước hoàn thiện, do đó đối với nghiệp vụ bảo lãnh vẫn còn 



 15

một số thao tác khá thủ công, nhất là trong việc xuất dữ liệu để 

lập báo cáo định kỳ hay báo cáo theo nhu cầu quản lý tại             

chi nhánh. 

e. Đánh giá rủi ro trong hoạt động bảo lãnh 
Cho đến nay tại chi nhánh chưa xảy ra trường hợp phải trả thay 

trong nghiệp vụ bảo lãnh. Tại Agribank Thanh Khê chưa xảy ra các 

dạng rủi ro liên quan như lừa đảo, giả mạo. 

2.3. ĐÁNH GIÁ TH ỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH T ẠI 

AGRIBANK THANH KHÊ 

2.3.1. Kết quả đạt được 

- Hoạt động bảo lãnh có sự tăng trưởng qua các năm.  

- Nền tảng khách hàng tại chi nhánh khá ổn định và tăng lên qua 

các năm. Phần lớn là các khách hàng truyền thống. 

- Thu nhập từ phí dịch vụ bảo lãnh cũng tăng qua các năm, 

đóng góp ngày càng nhiều vào doanh thu của ngân hàng.  

- Ứng dụng IPCAS được đánh giá là Hệ thống thanh toán và kế 

toán khách hàng hiện đại nhất hiện nay.  

- Đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ tín dụng được trẻ 

hoá, ngày càng năng động hơn. 

- Từ việc chất lượng hoạt động bảo lãnh luôn được quan tâm, có 

định hướng Agribank Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã phát hành 

những cam kết bảo lãnh đảm bảo tính chặt chẽ, chuẩn xác, góp phần 

hạn chế rủi ro. 

- Hơn nữa, bảo lãnh ngân hàng còn góp phần sử dụng hiệu quả 

hơn các nguồn lực của chi nhánh.  

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

a. Những hạn chế 

- Thứ nhất: Về chính sách cấp bảo lãnh vẫn thiếu tính linh hoạt, 

thuận tiện và hợp lý. Cụ thể: 
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Các sản phẩm bảo lãnh chỉ gói gọn trong các sản phẩm cơ bản, 

truyền thống. 

Biểu phí còn chưa linh hoạt, chưa có tính cạnh tranh. Gần như 

đồng nhất về giá, về thứ tự ưu tiên cho tất cả các khách hàng. 

Quy trình bảo lãnh còn rườm rà đối với khách hàng bảo lãnh 

bằng ký quỹ 100%, bảo lãnh hoàn tạm ứng, khách hàng cầm cố bằng 

sổ tiền gửi mở tại chi nhánh. 

Chưa chú trọng đến việc tiếp thị, tìm kiếm khách hàng bên 

ngoài. Đối tượng là khách hàng cá nhân có nhu cầu về sản phẩm bảo 

lãnh chưa được đẩy mạnh tiếp cận.  

- Thứ hai: Việc thực hiện cấp bảo lãnh chưa thực sự chuyên 

nghiệp, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.  

- Thứ ba: Công tác thẩm định còn mang tính hình thức và tồn 

tại một số hạn chế như việc định giá tài sản đảm bảo, việc xác định 

mức ký quỹ chưa có cơ sở chắc chắn, chủ yếu là do chủ quan nhận 

định của cán bộ thẩm định. 

- Thứ tư: Vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong tương lai. Do bảo 

lãnh không ký quỹ chiếm tỷ trọng lớn, tập trung ở những khách hàng 

có dư nợ lớn do đặc thù khách hàng truyền thống trong quan hệ tín 

dụng và chủ yếu thực hiện bảo đảm cho khoản bảo lãnh bằng TSBĐ 

hoặc tín chấp cho hạn mức tín dụng được cấp.  

Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn rủi ro đạo đức. Thư bảo lãnh ngân 

hàng không giao trực tiếp đến bên nhận bảo lãnh mà giao cho khách 

hàng được bảo lãnh và việc giao nhận này không có giấy tờ chứng 

minh việc giao nhận. 

- Thứ năm: Hoạt động thu hút và chăm sóc khách hàng còn mờ 

nhạt, mang tính hình thức, chưa có các chương trình cụ thể và          

định kỳ.  

- Thứ sáu: Các chế độ cho người lao động cần quan tâm hơn 
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nữa, nhất là đối với đội ngũ nhân viên trẻ đông đảo, trình độ cao 

nhưng cuộc sống gia đình chưa ổn định. Bên cạnh đó, nhu cầu học, 

nâng cao trình độ là rất cao vẫn chưa được quan tâm đúng mức. 

- Thư bảy: Agribank ứng dụng công nghệ hiện đại và ngày 

càng cung ứng thêm nhiều tiện ích trung gian qua mạng cho khách 

hàng, điều này đòi hỏi trình độ cao của nguồn nhân lực công nghệ. 

Tuy nhiên tại Agrbank Thanh Khê chỉ có một cán bột tin học nhưng 

còn kiêm nhiệm nhiều công việc. 

b. Nguyên nhân của những hạn chế 

● Về nội bộ ngân hàng 

- Hiện tại Agribank áp dụng quy trình bảo lãnh dựa trên quy 

trình tín dụng chung.  

- Cán bộ tín dụng tại chi nhánh đảm nhiệm luôn nghiệp vụ này. 

- Cũng do điều kiện về con người mà chi nhánh cũng chưa có 

bộ phận chăm sóc khách hàng riêng. 

- Theo quy định hiện tại của Agribank về hạn chế hoạt động bảo 

lãnh tại các chi nhánh loại III như Agribank Q.Thanh Khê không được 

thực hiện bảo lãnh vay vốn, xác nhận bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng trên 

cơ sở bảo lãnh đối ứng của các tổ chức khác. 

- Agribank đã có bộ phận phụ trách hỗ trợ về pháp lý cho các 

chi nhánh, tuy nhiên chỉ là một cá nhân kiêm nhiệm nên còn nhiều  

hạn chế.  

- Việc tập trung vào nhóm khách hàng truyền thống lâu năm 

trong quan hệ tín dụng dẫn đến chi nhánh chưa thấy sự cần thiết phải 

xây dựng chính sách phí phù hợp cũng như chưa chú trọng đúng mức 

đến chính sách Marketing để tiếp thị, thu hút khách hàng 

- Nhân viên mới chưa được đào tạo lại một cách bài bản sau khi 

được tuyển dụng, chủ yếu tự học hỏi, đúc kết kinh nghiệm qua thực tế 

theo kiểu người trước truyền lại cho người sau.  
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- Thông tin bất cân xứng ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thẩm 

định. Việc thu thập thông tin khách hàng phần lớn phụ thuộc nhiều 

vào khả năng nắm bắt thông tin tín dụng NHNN (CIC).  

Và thông tin còn bất cân xứng trong chính nội bộ chi nhánh, bởi 

người làm sau chỉ tự đúc kết kinh nghiệm, không có khóa học bài bản 

nào, những vấp váp trong quá trình làm không được lưu lại, không có 

sự tuyên truyền cho tất cả cán bộ mà ai vấp nấy biết. Các thông tin 

trên báo chí chưa được phổ biến, truyền tải đến anh em kịp thời để 

làm bài học kinh nghiệm. 

- Trước áp lực cạnh tranh nên các cán bộ tác nghiệp cố gắng giữ 

khách hàng, chiều lòng khách hàng, mà không biết tạo lập thói quen 

cho khách hàng là một vấn đề rất quan trọng để tạo nên tính chuyên 

nghiệp trong việc tác nghiệp.  

● Về các nguyên nhân bên ngoài 

- Các nguyên nhân từ phía khách hàng: 

+ Khách hàng có nhiều điều kiện để so sánh về giá dịch vụ và 

chất lượng phục vụ để lựa chọn NHTM. 

+ Tâm lý chung của khách hàng vẫn e ngại các thủ tục khi sử 

dụng dịch vụ bảo lãnh tại ngân hàng.  

- Các nguyên nhân từ đối thủ cạnh tranh: 

+ Số lượng các TCTD trên địa bàn nhiều. 

+ Các NHTMCP nhỏ, ít được biết đến bất chấp các rủi ro để 

tăng trưởng nóng, tìm cách lôi kéo khách hàng.  

- Các nguyên nhân từ môi trường vĩ mô: 

+ Nền kinh tế Việt Nam những năm gần đây có nhiều bất ổn 

khiến cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khó khăn,  hệ 

thống ngân hàng phải đang từng bước cơ cấu, giải quyết các khoản nợ 

xấu lớn. Trong khi nhiều chính sách và cơ chế quản lý của Chính phủ 

còn trong quá trình sửa đổi và điều chỉnh. 
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+ Hiện nay nước ta chưa có luật riêng về hoạt động bảo lãnh 

ngân hàng.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2 của luận văn đã phác thảo toàn cảnh về thực trạng 

hoạt động bảo lãnh tại Agribank Thanh Khê. Cùng với đó, trong 

chương này, tác giả đã chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế 

hoạt động bảo lãnh tại tại Agribank Thanh Khê trong đó chia thành hai 

nhóm nguyên nhân chính: nguyên nhân từ nội bộ ngân hàng và 

nguyên nhân từ bên ngoài.  

Những nguyên nhân đã được xác định bên trên là cơ sở để tác 

giả đưa ra một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động bảo lãnh 

hoạt động bảo lãnh tại Agribank Thanh Khê trong chương 3.  
 

 

CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH 

TẠI AGRIBANK THANH KHÊ  
 

3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Thẩm quyền quyết định cấp bảo lãnh Agribank được 

phép 

Thẩm quyền quyết định phát hành các loại bảo lãnh của Giám 

đốc Agribank Thanh Khê thực hiện theo quy định hiện hành về thẩm 

quyền quyết định cấp tín dụng trong hệ thống Agribank (Quyết định 

số 31/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 14/01/2014). 

3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh 

Lành mạnh tài chính ngân hàng. Từng bước phát triển đa dạng 

các dịch vụ ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Nâng cao 

năng suất và chất lượng lao động. Nâng cao chất lượng công tác kiểm 

tra kiểm soát nội bộ. Xây dựng chiến lược thực hiện tốt công tác tiếp 
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thị nhằm quảng bá thương hiệu Agribank Quận Thanh Khê, TP.          

Đà Nẵng.  

3.1.3. Định hướng hoạt động bảo lãnh 

Thực hiện tăng trưởng hoạt động bảo lãnh đi đôi với việc nâng 

cao chất lượng bảo lãnh để đảm bảo phát triển bền vững. Nâng cao uy 

tín của hoạt động bảo lãnh của ngân hàng trên thị trường; Phát triển 

hơn nữa sản phẩm bảo lãnh, đặc biệt là các sản phẩm bảo lãnh dành 

cho khách hàng cá nhân, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng; 

Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ bảo lãnh; Nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng cả về trình độ nghiệp vụ và phẩm 

chất đạo đức.  

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH T ẠI 

AGRIBANK THANH KHÊ 

3.2.1. Thực hiện chính sách cấp bảo lãnh đa dạng, linh hoạt và 

hấp dẫn 

- Đơn giản quy trình, thủ tục đối với bảo lãnh ký quỹ 100%, bảo 

lãnh hoàn tạm ứng, bảo lãnh bằng cầm cố sổ tiền gửi mở tại chi 

nhánh, bảo lãnh cho khách hàng là cá nhân. 

- Đa dạng sản phẩm bảo lãnh: Phát triển sản phẩm bảo lãnh mới 

trên cơ sở hoàn thiện các sản phẩm bảo lãnh hiện có về nội dung và 

hình thức. 

-  Đa dạng đối tượng khách hàng 

- Áp dụng chính sách giá năng động 

3.2.2. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện cấp         

bảo lãnh 

- Giảm khối lượng công việc cho cán bộ tác nghiệp  

- Tạo thói quen cho khách hàng 

- Thay đổi cách tư vấn, hướng dẫn 

- Hoàn thiện phong cách giao dịch 
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- Đặc biệt chi nhánh cần xây dựng các chính sách bằng văn bản 

cụ thể. Điều này giúp cho cán bộ tự tin tiếp thị, tư vấn và đưa ra quyết 

định xử lý các yêu cầu của khách hàng nhanh chóng, tránh tình trạng 

mỗi yêu cầu của khách hàng là mỗi lần xin ý kiến lãnh đạo. 

3.2.3 Nâng cao hiệu quả và tính thực tiễn trong công tác thẩm 

định. 

- Xây dựng tiêu chí định giá tài sản cụ thể phù hợp với thực tế thay 

đổi liên tục. 

- Xây dựng căn cứ yêu cầu tỷ lệ ký quỹ hợp lý, nhất quán. 

- Tạo môi trường thông tin đa dạng, đầy đủ hơn cho cán bộ 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn các văn bản nghiệp vụ liên 

quan đến hoạt động tín dụng, bao lãnh đối với toàn thể CBTD, không 

chờ đơn vị cấp trên mà tự chi nhánh tổ chức. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành như cơ 

quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư…  cũng như các ngân hàng bạn. 

3.2.4. Tăng cường kiểm sóat và hạn chế rủi ro trong hoạt động 

bảo lãnh 

-  Hoàn thiện quy trình cấp thư bảo lãnh 

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nội bộ và kiểm tra 

khách hàng 

3.2.5. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động thu hút và chăm sóc 

khách hàng. 

- Đẩy mạnh chính sách khuyếch trương 

- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng một cách thường 

xuyên và có kế hoạch, theo dõi đối với cả khách hàng hiện có và 

khách hàng tiềm năng. 

Tóm lại, Agribank Thanh Khê phải phân đoạn được thị trường 

mục tiêu của mình, tránh việc chạy đua cạnh tranh khách hàng một 

cách thiếu định hướng.  
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3.2.6. Bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

● Về khen thưởng, đãi ngộ 

Thực hiện chính sách lương, chế độ thưởng phạt. Phải khen 

thưởng kịp thời cho những cá nhân có thành tích làm việc tốt để tạo 

động lực cho họ trong công việc.  

● Về đào tạo 

Cần đẩy mạnh đào tạo theo chuyên đề. Agribank Thanh Khê 

cần tự tổ chức nhiều hơn các khóa bồi dưỡng chuyên đề chuyên sâu về 

nghiệp vụ bảo lãnh; Xây dựng và triển khai các khóa đào tạo lại; 

Khuyến khích cán bộ không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để trau dồi 

kiến thức, năng lực tác nghiệp.  

● Về bố trí nhân sự 

Cân nhắc khi bố trí nhân sự để phát huy được thế mạnh và hạn 

chế được nhược điểm của mỗi cán bộ .Chi nhánh nên kết hợp kinh 

nghiệm của những cán bộ lâu năm với sức sáng tạo của các nhân        

viên trẻ. 

3.2.7. Giải pháp về công nghệ 

Cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, 

đảm bảo khả năng xử lý các tình huống, sự cố xảy ra với máy móc, 

chương trình giao dịch. 

- Bảo đảm an toàn thông tin: Việc an toàn và ổn định có ý nghĩa 

quyết định cho việc quảng bá, thu hút và duy trì khách hàng. Trên cơ 

sở đó tăng cường khả năng cạnh tranh với các NHTM tại địa bàn. 

3.3. MỘT SỐ KI ẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị đối với Agribank Vi ệt Nam  

+ Nâng cao tính tự chủ nhiều hơn nữa cho các chi nhánh trực 

thuộc về quyền quyết định cấp bảo lãnh . 

+ Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. 
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+ Ngoài ra, Agribank cần sớm thành lập bộ phận chuyên trách 

hỗ trợ về Luật pháp trong hoạt động bảo lãnh.  

+ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin, tạo tiền đề 

cho sự phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh và các kênh phân phối 

sản phẩm.  

3.3.2. Kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước  

+ Chính phủ và NHNN cần hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

+ Chính phủ cũng cần có chính sách hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp đang gặp khó khăn trong giai đoạn hiện nay. 

+ NHNN cần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của trung tâm thông 

tin tín dụng (CIC). 

+ Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Agribank 

Thanh Khê chương 3 đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt 

động bảo lãnh tại chi nhánh. Nội dung chính của Chương 3 gồm: 

1. Cơ sở đề xuất giải pháp. 

2. Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại                  

Thanh Khê. 

3. Một số kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN, Ngân hàng 

Nông nghiêp và Phát triển nông thôn Việt Nam để thực thi có hiệu quả 

các giải pháp đã đề xuất. 
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KẾT LUẬN 

 

Bảo lãnh ngân hàng vừa là dịch vụ có thu phí vừa là một trong 

những nghiệp vụ tín dụng ngân hàng. Đây là hoạt động có những đặc 

thù nhất định bên cạnh những đóng góp về thu nhập từ phí, về đa dạng 

hóa sản phẩm và góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của khách 

hàng, đòi hỏi NHTM phải có sự quan tâm toàn diện khi phát triển hoạt 

động này.  

Với mong muốn góp phần vào sự hoàn thiện của hoạt động bảo 

lãnh tại Agribank Thanh Khê, đề tài đã giải quyết được những vấn đề 

sau:  

1. Hệ thống hóa lý luận về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng tại các 

NHTM 

2. Phản ảnh thực trạng hoạt động bảo lãnh của Agribank Thanh 

Khê từ năm 2012 đến năm 2014, qua đó đã chỉ ra những kết quả đạt 

được, những hạn chế và những nguyên nhân của những hạn chế. 

3. Luận văn đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị, đề xuất 

nhằm hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại Agribank Thanh Khê cho 

những năm tiếp theo.  

Với những kết quả đạt được của luận văn, hy vọng góp phần 

vào việc phát triển hoạt động bảo lãnh tại Agribank Thanh Khê trong 

thời gian tới. 

Và để giúp tôi hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành 

cảm ơn sự hướng dẫn của Thầy giáo hướng dẫn khoa học: PGS.TS. 

Lê Văn Huy, cùng với sự giúp đỡ của Ban giám đốc chi nhánh và 

các anh chị Trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Agribank 

Thanh Khê, nơi tôi công tác và nghiên cứu.  


