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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nguồn vốn tín dụng đầu tư là nguồn lực quan trọng đối với 

việc đầu tư phát triển cho kinh tế - xã hội của một quốc gia để phát 

triển. Thông qua nguồn vốn tín dụng đầu tư, Nhà nước nói chung và 

các địa phương nói riêng khuyến khích các ngành, lĩnh vực phát triển 

và tăng trưởng bền vững theo định hướng chiến lược đã hoạch định. 

Nhu cầu về nguồn vốn trung, dài hạn cho đầu tư phát triển hạ tầng đô 

thị của thành phố Đà Nẵng là rất lớn. Quỹ Đầu tư phát triển thành 

phố Đà Nẵng được thành lập với mục tiêu tập trung nguồn lực đầu tư 

vào kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư cho 

phát triển cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng tăng theo định hướng chiến 

lược hoạt động của thành phố. 

Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động và phát triển của Quỹ Đầu 

tư phát triển thành phố Đà Nẵng đồng thời khái quát các tài liệu đã 

nghiên cứu về hoạt động của Quỹ, còn một số vấn đề đặt ra trong 

hoạt động cho vay đầu tư. Những khó khăn trên chưa được nghiên 

cứu một cách đầy đủ và sâu sát để tìm ra các giải phápkhắc phục, hạn 

chế. Do đó, việc nghiên cứu hoàn thiện công tác cho vay đầu tư tại 

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là một việc cấp thiết và 

góp phần giúp cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng ngày 

một phát triển hơn. Vì vậy tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác cho 

vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng” để 

nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa lý luận về cho vay đầu tư tại Quỹ ĐTPTĐP. 

- Đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng trong cho vay đầu tư 

đang thực hiện tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để rút ra 

những kết quả, những hạn chế và nguyên nhân.  
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- Nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện công 

tác cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà nẵng trong 

thời gian đến. 

3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu, 

+ Các lý luận liên quan công tác cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư 

phát triển. 

+ Thực tiễn công tác cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển 

thành phố Đà Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Nội dung: Quỹ Đầu tư phát triển hoạt động trên nhiều mảng 

khác nhau, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về mảng cho vay đầu tư. 

+ Không gian: thực hiện nghiên cứu tại Quỹ Đầu tư phát triển 

thành phố Đà Nẵng 

+ Thời gian: dữ liệu nghiên cứu thu thập trong giai đoạn 2011-2016. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp cụ thể sau: 

- Thứ nhất, sử dụng phương pháp khảo cứu tài liệu 

- Thứ hai,phương pháp điều tra, thu thập số liệu 

- Thứ ba, sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh 

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

Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận công tác cho vay đầu tư 

tại Quỹ ĐTPTĐP. 

Đề tài giúp đánh giá thực trạng công tác cho vay đầu tư tại 

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã đạt được những thành 

công, còn những hạn chế. Trên cơ sở đó, đề ra những khuyến nghị 

giúp cho công tác cho vay đầu tư được hoàn thiện hơn nữa, góp phần 

vào sự phát triển của Quỹ, giúp Quỹ trở thành công cụ tài chính hữu 

hiệu của địa phương. 
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6. Bố cục của luận văn 

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác cho vay đầu tư tại Quỹ 

Đầu tư phát triển địa phương 

Chương 2: Thực trạng công tác cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư 

phát triển thành phố Đà Nẵng 

Chương 3: Những khuyến nghịnhằm hoàn thiện công tác cho 

vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu 

Nhìn chung, qua hệ thống hóa các công trình nghiên cứu thì 

nhận thấy các nghiên cứu về Quỹ Đầu tư phát triển địa phương hầu 

hết nghiên cứu chung về mô hình hoạt động của Quỹ, tình hình huy 

động vốn hoặc hoạt động chung về cho vay mà chưa đi sâu nghiên 

cứu về mảng cho vay đầu tư – một trong các hoạt động chính của 

Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; một vài nghiên cứu có phân tích 

hoạt động cho vay đầu tư nhưng không gian nghiên cứu là ở các địa 

phương khác nên sẽ có các sự khác biệt trong điều hành của từng địa 

phương; chưa có công trình nghiên cứu về việc hoàn thiện công tác 

cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. 

Xuất phát từ các nội dung chưa hoàn thiện trên, việc nghiên 

cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cho 

vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là cần thiết 

nên tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác cho vay đầu tư tại Quỹ 

Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng”. 

  



4 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI 

QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƢƠNG 

 

1.1. HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐỊA 

PHƢƠNG 

1.1.1. Vai trò và đặc điểm của Quỹ Đầu tƣ phát triển địa phƣơng 

a. Khái niệm Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 

b.Vai trò của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 

 à một công cụ tài chính và đầu tư củaU  ban nhân 

dân U ND  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

* Đa dạng hóa các phương thức huy động vốn ph  hợp với nhu 

cầu về đầu tư phát triển của địa phương 

* Hoạt động sử dụng vốn đa dạng của Quỹ thực hiện thông qua 

nhiều hình thức như:Đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư, hợp vốn đầu tư; 

tham gia góp vốn thành lập công ty, … 

*  Sử dụng vốn có hiệu quả 

c. Đặc điểm cơ bản của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 

Quỹ là định chế tài chính của địa phương mà nhiệm vụ chủ yếu 

là công cụ tài chính của địa phươngđể hỗ trợ hoạt động đầu tư phát 

triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố.  

1.1.2. Hoạt động của Quỹ Đầu tƣ phát triển địa phƣơng 

- Huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

- Đầu tư, bao gồm đầu tư trực tiếp vào các dự án; cho vay đầu 

tư; góp vốn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phát 

triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.  

- Ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ; nhận ủy thác quản lý 
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nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư, thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư, 

phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn cho 

ngân sách địa phương theo ủy quyền củaU ND cấp tỉnh, thành phố. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doU ND cấp địa phương giao 

để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

1.2. CÔNG TÁC CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI QUỸĐẦU TƢ PHÁT 

TRIỂN ĐỊA PHƢƠNG 

1.2.1. Phân loại và đặc điểm cho vay đầu tƣ tại Quỹ Đầu tƣ 

phát triển địa phƣơng 

a. Khái niệm cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 

Cho vay đầu tư là một hình thức tín dụng đầu tư của Nhà nước 

nhằm hỗ trợ cho những dự án đầu tư phát triển của các thành phần 

kinh tế thuộc một số ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn của 

Nhà nước và các v ng khó khăn cần khuyến khích đầu tư, theo chiến 

lược phát triển kinh tế hàng năm. 

Cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển là phương thức cho 

vay đầu tư trung và dài hạn đối với các dự án đầu tư thuộc đối tượng 

cho vay đầu tư tại Quỹ.   

b. Phân loại cho vay đầu tư 

- Căn cứ thời gian cho vay 

- Căn cứ nguồn vốn cho vay đầu tư 

- Căn cứ theo lĩnh vực đầu tư 

c. Đặc điểm cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 

- Tập trung cho vay các dự án được Nhà nước khuyến khích và  

thuộcdanh mục doUBND địa phương ban hành hàng năm hoặc từng 

thời kỳ. 

- Khách hàng vay vốn tại Quỹ là các doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế. 
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- Mục đích cho vay: chỉ tài trợ chi phí xây dựng  nguyên vật 

liệu, máy móc, nhân công , mua sắm máy móc thiết bị. 

- Thời hạn cho vay: trung và dài hạn 

-  ãi suất cho vay:  ãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển 

được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình 

quân của các nguồn vốn huy động. 

1.2.2. Mục tiêu công tác cho vay đầu tƣ 

-  Góp phần đẩy mạnh công tác đầu tư vào các công trình trọng 

điểm của thành phố. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ của Quỹ ĐTPTPĐP. 

- Trong quá trình cho vay phải kiểm soát được rủi ro tín dụng, 

đảm bảo t  lệ nợ xấu ở mức an toàn cho phép, nâng cao các chỉ tiêu 

an toàn vốn. 

1.2.3. Công tác tổ chức cho vay đầu tƣ 

- Quỹ ĐTPTĐP hoạt động theo mô hình hoạt động độc lập. Tổ 

chức bộ máy của Quỹ gồm Hội đồng quản lý  HĐQ  ,  an kiểm 

soát,  ộ máy điều hành và các phòng ban chức năng.  

- Các phòng ban chức năng là bộ phận trực thuộc thực hiện tất 

cả các nội dung liên quan đến công tác cho vay đầu tư theo các quy 

trình, quy định cụ thể.   

- Thẩm quyền phê duyệt cho vay đầu tư được phân cấp phê 

duyệt theo từng mức tại Quỹ và tại U ND của địa phương. 

1.2.4. Nội dung các hoạt động cho vay đầu tƣ 

a. Phát triển thị trường để tìm kiếm khách hàng phù hợp 

        Mở rộng và phát triển thị trường, mới duy trì được mối quan hệ gắn 

bó với khách hàng, củng cố và tạo dựng uy tín của Quỹ đối với với 

khách hàng. 

b. Kế hoạch cung ứng sản phẩm  

- Đa dạng hóa sản phẩm 
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- Lãi suất cho vay 

- Phân phối sản phẩm 

c. Bảo đảm chất lượng dịch vụ 

- Quy trình cho vay 

- Thực hiện quy trình cho vay 

- Cơ sở vật chất 

d. Kiểm soát rủi ro 

- Thực hiện đúng quy định về bảo đảm tiền vay. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nguyên tắc 

và thủ tục cho vay; tăng cường công tác đào tạo cán bộ để đáp ứng 

các yêu cầu mới. 

- Thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung và chỉnh sửa các quy chế, 

quy trình nghiệp vụ tín dụng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.  

- Thực hiện các quy định về kiểm soát rủi ro và an toàn hoạt động. 

1.2.5. Các tiêu chí đánh giá kết quả cho vay đầu tƣ của 

Quỹ Đầu tƣ phát triển địa phƣơng 

a. Tăng trưởng quy mô cho vay  

- T  lệ hoàn thành kế hoạch cho vay của Quỹ  

- Tăng trưởng về số lượng khách hàng vay  

- Tăng trưởng dư nợ cho vay bình quân trên một khách hàng  

Dư nợ cho vay 

bình quân một 

khách hàng 

= 
Dư nợ cho vay 

 

Số lượng khách hàng vay 

b. Tính hợp lý của cơ cấu cho vay 

Quỹ ĐTPTĐP là công cụ tài chính của địa phương, hoạt động cho 

vay theo dự án đầu tư tại Quỹ nhằm hỗ trợ các dự án mang tính chất ph  

hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  
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c. Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay 

Là chất lượng cung cấp dịch vụ cho vay của Quỹ như khả năng 

giải quyết hồ sơ cho vay nhanh hay chậm, thái độ, phong cách phục vụ 

của đội ngũ nhân viên,...tiêu chí này phản ánh thái độ và sự hài lòng 

của khách hàng đối với quá trình cung cấp dịch vụ cho vay của Quỹ.  

d. Kiểm soát rủi ro tín dụng 

- Mức giảm nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu 

 + Mức giảm tỷ lệ nợ xấu 

 Mức giảm t  lệ nợ xấu là chênh lệch giữa t  lệ nợ xấu kỳ này 

với t  lệ nợ xấu kỳ trước. 

Mức giảm t  lệ  

nợ xấu 
= 

T  lệ 

 nợ xấu kỳ t 
-  

T  lệ  

nợ xấu kỳ  t-1) 

Mức giảm t  lệ nợ xấu là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá 

hiệu quả công tác kiểm soát rủi ro tín dụng của Quỹ ĐTPTĐP.   

- Biến động trong cơ cấu nhóm nợ 

 iến động trong cơ cấu nhóm nợ là sự thay đổi t  trọng của 

từng nhóm nợ trong tổng dư nợ cho vay của Quỹ ĐTPTĐP.  

- Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 

Chỉ tiêu này càng lớn thể hiện danh mục cho vay đầu tư tại 

Quỹ có càng nhiều rủi ro tiềm ẩn. 

Mức giảm t  lệ  

dự phòng rủi ro 

cho vay 

= 

T  lệ dự phòng  

rủi ro cho vay 

 kỳ t 

- 

T  lệ dự phòng 

rủi ro cho vay kỳ 

(t-1) 

- Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng so với tổng dƣ nợ cho vay 

Mức giảm t  lệ xóa nợ ròng là chênh lệch giữa t  lệ xóa nợ 

ròng kỳ này so với kỳ trước. 

Mức giảm t   

lệ xóa nợ ròng 
= 

T  lệ xóa nợ 

 ròng kỳ t 
-  

T  lệ xóa nợ ròng 

 kỳ  t-1) 
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1.2.6. Nhân tố ảnh hƣởng đến công tác cho vay đầu tƣ tại 

Quỹ Đầu tƣ phát triển địa phƣơng 

a. Nhân tố bên trong 

- Chính sách tín dụng    

- Khả năng nguồn vốn cho vay  

- Đội ngũ cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định    

- Hệ thống thông tin tín dụng    

b. Nhân tố bên ngoài 

- Nhân tố kinh tế - xã hội      

- Nhân tố pháp lý    

- Khách hàng     

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

Trong chương 1 tác giả đã hệ thống hóa được các vấn đề cơ 

bản vềcông tác cho vay đầu tư của Quỹ ĐTPTĐP.Trọng tâm của 

chương 1 là nêu bật được đặc th  của Quỹ đầu tư phát triển trong 

hoạt độngcho vay đầu tư, nội dung về công tác cho vay đầu tư và các 

nhân tố ảnh hương, các chỉ tiêu đánh giá hoạt độngcho vay đầu tư tại 

Quỹ ĐTPTĐP. 

Từ đó, tác giả sẽ có cơ sở để trình bày cụ thể hơn về thực trạng 

hoạt động cho vay đầu tư và đề xuất các giải pháp đề nhằm hoàn 

thiện công tác cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà 

Nẵng. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI  

QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Quỹ 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức 

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Quỹ Đầu tƣ 

phát triển thành phố Đà Nẵng trong 5 năm (2011-2016) 

a. Kết quả hoạt động huy động vốn 

Từ 2011 đến 2016, tổng nguồn vốn huy động của Quỹ không 

ngừng tăng mạnh với tốc độ tăng trưởng trung bình 141%, trong đó 

tăng mạnh nhất là năm 2012 với tốc độ tăng 594% do huy động thêm 

được nguồn vốn AFD với số tiền 133,7 t  đồng. Tính đến 

31/12/2016,Quỹ đã huy động được 534 t  đồng, chiếm 36% vốn hoạt 

động của Quỹ, trong đó vốn huy động W  là 216 t  đồng và vốn huy 

động AFD là 318 t  đồng.   

b. Kết quả hoạt động đầu tư 

Hoạt động cho vay 

Từ khi thành lập đến nay, hoạt động cho vay đầu tư là hoạt 

động chính tạo ra doanh thu cho Quỹ.  Từ năm 2011 đến năm 2016, 

Quỹ đã thực hiện cho vay đầu tư 87 dự án với số tiền cho vay là 

1.153.038 triệu đồng, riêng trong năm 2016, Quỹ thực hiện cho vay 

50 dự án với tổng giá trị phê duyệt cho vay là 375.000 triệu đồng.  

+ Cho vay từ nguồn vốn ngân sách ủy thác 

Với nguồn vốn được U ND ủy thác hơn 120 t  đồng, từ năm 

2008 đến 2015, Quỹ đã sử dụng quay vòng một cách linh hoạt và đã 
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giải quyết cho 121 lượt doanh nghiệp vay vốn hỗ trợ sản xuất, xuất 

khẩu và bình ổn giá với tổng số vốn cho vay là hơn 367.000 triệu 

đồng. 

Hoạt động đầu tƣ trực tiếp và góp vốn thành lập doanh 

nghiệp 

Với quy mô nguồn vốn và nhân lực có hạn, đến cuối năm 2015 

Quỹ vẫn chưa có dự án đầu tư trực tiếp nào được triển khai. Đối với 

hoạt động góp vốn, Quỹ thực hiện đầu tư góp vốn vào 06 doanh 

nghiệp với tổng số vốn góp là 83,6 t  đồng, bao gồm 04 doanh 

nghiệp do U ND thành phố chuyển giao cho Quỹ từ năm 2008 và 

thành lập mới 02 doanh nghiệp. 

 Hoạt động đầu tƣ khác 

c. Hoạt động nhận ủy thác 

 Nhận ủy thác nghiệp vụ của Quỹ Bảo lãnh tín dụng 

doanh  

d. Kết quả tài chính  

Nguồn vốn hoạt động 

Quy mô vốn hoạt động của Quỹ tăng nhanh qua các năm, từ 

236 t  đồng năm 2008 tăng lên 362 t  đồng năm 2011 và 1.459 t  

đồng vào cuối năm 2016  gấp hơn 6 lần so với năm 2008 , trong đó 

vốn chủ sở hữu đạt 925 t  đồng  - chiếm 63% tổng vốn hoạt động. 

Như vậy, nguồn vốn của Quỹ đã được bảo toàn và phát triển qua các 

năm. 

Kết quả hoạt động kinh doanh 

 Nhìn chung công tác quản lý tài chính tại Quỹ được thực hiện 

nghiêm túc, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về chế độ kế 

toán cũng như quy chế quản lý tài chính của Quỹ. Đến nay hoạt động 

tài chính của Quỹ chưa xảy ra sai sót, sai phạm nghiêm trọng nào. 
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2.2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI QUỸ 

ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Chính sách cho vay đầu tƣ tại Quỹ Đầu tƣ phát triển 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2016 

a. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

b. Điều kiện cho vay 

c. Thời hạn cho vay, thời hạn ân hạn 

d. Lãi suất cho vay 

e. Giới hạn cho vay, mức cho vay và thẩm quyền quyết định 

cho vay  

f. Bảo đảm tiền vay 

g. Phí liên quan đến hoạt động cho vay 

k. Hồ sơ vay vốn 

2.2.2. Công tác triển khai cho vay đầu tƣ 

a. Tổ chức cho vay 

Tổ chức cho vay đầu tư tại Quỹ được thực hiện bởi các phòng 

nghiệp vụ: Kế hoạch & Nghiên cứu phát triển , Thẩm định, Tín dụng, 

Tài chính – Kế toán. 

b. Thủ tục cho vay 

Ngoài việc tuân thủ theo quy định của Quỹ về hồ sơ, thủ tục 

vay vốn đã được Quỹ công khai, niêm yết trên trang thông tin điện tử 

của Quỹ thì nếu sử dụng vốn của nhà tài trợ thì phải tuân thủ theo các 

quy định của nhà tài trợ. 

c. Quy trình cho vay đầu tư tại Quỹ 

 Tiếp nhận hồ sơ  

 Thẩm định và lập Tờ trình xin phê duyệt vốn vay 

 Kiểm soát trước vay 

 Ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân vốn vay 
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 Thu nợ, lãi vay 

 Kiểm tra, giám sát nợ vay 

 Xử lý nợ, lãi quá hạn 

 Tất toán khoản vay 

d. Phát triển thị trường để tìm kiếm khách hàng 

Do đặc th  hoạt động, Quỹ thường xuyên kết nối, liên hệ với các 

Sở, ngành tại thành phố, đặc biệt là Sở Kế hoạch và Đầu tư để nắm bắt 

các dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép hoạt động để xúc tiến 

và hỗ trợ nhu cầu cấp thiết về vốn cho các chủ đầu tư. 

e. Kế hoạch cung ứng sản phẩm 

- Đa dạng hóa sản phẩm: linh hoạt một số nội dung trong quy 

trình cho vay tại Quỹ: mức cho vay tối đa, hình thức bảo đảm tiền 

vay linh hoạt ,... 

-  ãi suất cho vay: Quỹ thường xuyên tham mưu và trình 

HĐQ  Quỹ, U ND thành phố xem xét giảm lãi suất cho vay tối 

thiểu tại Quỹ.   

- Kênh phân phối: Thường xuyên tích cực làm việc với Hiệp 

hội doanh và các Sở, ngành liên quan để phổ biến, hướng dẫn thủ tục 

cho vay đầu tư tại Quỹ. 

f. Chất lượng dịch vụ được bảo đảm 

- Thường xuyên thực hiện rà soát, sửa đổi các quy chế, quy 

trình nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, theo 

hướng tinh giản các thủ tục. 

- Thực hiện khảo sát bằng thư tay, thư điện tử các khách hàng 

cũ cũng như khách hàng mới.   

- Cơ sở vật chất:  

g. Kiểm soát rủi ro 

- Thực hiện đúng quy định về bảo đảm tiền vay. 
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- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Hợp đồng tín dụng. 

- Hạn chế giới hạn cho vay đối với một khách hàng vay vốn 

- Thực hiện các quy định về phân loại nợ và trích lập dự 

phòng. 

2.2.3. Kết quả cho vay đầu tƣ tại Quỹ Đầu tƣ phát triển 

thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2011-2016 

a. Tăng trưởng quy mô cho vay 

 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cho vay của Quỹ 

Bảng 2.3. Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu cho vay đầu tư tại Quỹ  

từ năm 2011 – 2016 

Đvt: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Số tiền phê duyệt cho 

vay theo kế hoạch 
200.000 250.000 300.000 370.000 300.000 350.000 

2 
Số tiền phê duyệt cho 

vay theo thực tế 
484.120 452.000 185.124 350.230 284.000 370.000 

3 
T  lệ hoàn thành chỉ 

tiêu (%) 
242 181 62 95 95 106 

(Nguồn: Báo cáo thường niên của Quỹ giai đoạn 2011 – 2016) 

Trong năm 2011, 2012, dư nợ cho vay thực tế đạt 242%, 181% 

kế hoạch được giao, do trong thời gian mới thành lập nên Quỹ được 

U ND giao các dự án để triển khai. Với sự nỗ lực của Quỹ, năm 

2016 thì Quỹ đã vượt mức chỉ tiêu được giao. 

 Tăng trưởng về số lượng khách hàng vay 

Số lượngkhách hàng tăng trưởng khá tốt, năm sau cao hơn năm 

trước. Tốc độ tăng trưởng phê duyệt các dự án cho vay của Quỹ tăng 

đều qua các năm. 

 Tăng trưởng dư nợ cho vay bình quân/số khách hàng 

C ng với sự tăng trưởng của dư nợ cho vay và số khách hàng 
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vay thì chỉ tiêu dư nợ cho vay bình quân/số khách hàng cũng tăng 

trưởng theo.   

b. Tính hợp lý của cơ cấu cho vay 

Đến 2016, thì Quỹ hầu như đa dạng hóa lĩnh vực cho vay ở 

nhiều ngành nghề và tăng trưởng mạnh nhất ở lĩnh vực giáo dục và 

cấp điện, do U ND thành phố giao cho vay các trường Tiểu học để 

đảm bảo 02 buổi/ngày và các dự án điện, nâng cấp trạm biến áp để 

phục vụ cho Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại thành phố vào 

cuối năm 2017. 

 

Biểu đồ 2.4: Dư nợ cho vay theo lĩnh vực hoạt độngcủa Quỹ 

giai đoạn 2011 – 2016 

c. Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay 

- Quy trình cho vay:  Quỹ luôn cải tiến quy trình cho vay sao 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nhà ở, khu dân cư Y tế 

Giáo dục Môi trường 

Cấp điện Cấp thoát nước 

Hạ tầng giao thông, KCN Khác
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cho ph  hợp với thực tế và ban hành kịp thời để áp dụng đối với 

khách hàng. 

- Thực hiện quy trình cho vay: tích cực hướng dẫn hồ sơ cho 

khách hàng, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 

trao đổi, liên lạc, cung cấp hồ sơ. 

- Cơ sở vật chất: đã xây dựng cơ sở làm việc khang trang, rộng 

rãi hơn để phục vụ tốt hơn như cầu ngày càng cao của khách hàng. 

d. Kiểm soát rủi ro tín dụng 

 Tình hình nợ xấu trong cho vay đầu tư 

- Về nợ quá hạn trong cho vay đầu tư 

T  lệ nợ quá hạn trong cho vay đầu tư năm 2012, 2103 cao 

hơn t  lệ nợ quá hạn cho vay chung của Quỹ, tuy nhiên từ năm 2014 

đến 2016 lại giảm, do từ năm 2014, Quỹ triển khai thêm hoạt động 

cho vay ngắn hạn theo chỉ đạo của U ND thành phố để hỗ trợ doanh 

nghiệp nên t  lệ nợ quá hạn cho vay ngắn hạn chiếm t  trọng cao 

hơn. Nợ quá hạn có xu hướng giảm từ năm 2014 trở đi.  

Bảng 2.5. Tình hình nợ xấu trong cho vay đầu tư tại Quỹ 

giai đoạn 2011 – 2016 

ĐVT: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Dư nợ cho vay 130.090 322.364 421.342 486.247 352.628 629.117 

 
Cho vay đầu tư 119.090 315.364 365.242 387.613 347.552 615.240 

2 Nợ quá hạn - 54.022 15.000 5.833 5.943 14.759 

 
T  lệ % - 16,76 3,56 1,20 1,69 2,35 

 
Cho vay đầu tư - 54.022 15.000 4.533 3.854 1.852 

 
T  lệ % - 17,13 4,11 1,17 1,11 0,30 

3 Nợ xấu - - 43.217 48.146 5.443 12.907 

 

Nợ xấu cho vay 

đầu tư 
- - 43.217 48.146 3.854 - 
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TT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

4 T  lệ nợ xấu - - 10,26 9,90 1,54 2,05 

 

T  lệ nợ xấu 

cho vay đầu tư 
- - 11,83 12,42 1,11 - 

6 
Mức trích dự 

phòng rủi ro 
976 4.182 13.607 8.329 8.144 3.908 

 

T  lệ trích 

DPRR 
0,75 1,30 3,23 1,71 2,31 0,62 

 

Trích DPRR 

cho vay đầu tư 
893 4.129 13.187 7.524 6.736 - 

 

T  lệ trích 

DPRR cho vay 

đầu tư 

0,75 1,31 3,61 1,94 1,94 - 

(Nguồn: tổng hợp báo cáo thường niên của Quỹ giai đoạn 2010 – 2014) 

- Về nợ xấu trong cho vay đầu tư 

Nợ xấu cho vay đầu tư của Quỹ bắt đầu xuất hiện từ năm 2013 

đến 2015. Với nhiều nỗ lực thì năm 2015, nợ xấu của Quỹ đã giảm một 

cách đáng kể và năm 2016 thì không có nợ xấu.Đây là một cố gắng rất 

lớn của Quỹ trong công tác thu hồi, kiểm soát chặt chẽ vốn vay.  

- Về t  lệ trích lập dự phòng rủi ro: 

 Mức giảm t  lệ dự phòng rủi ro cho vay của Quỹ cũng giảm từ 

năm 2011 đến năm 2013 và tăng nhẹ vào năm 2014 nhờ Quỹ đã có 

biện pháp thu hồi nợ đối với khách hàng.  

 Biến động trong cơ cấu nhóm nợ 

 Năm 2011 chỉ có nợ nhóm 1, năm 2012 xuất hiện nợ nhóm 2, 

đến 2013 t  trọng nợ nhóm 4 lại tăng lên, xuất hiện nợ xấu. Đến năm 

2015 thì xuất hiện nợ nhóm 5 nhưng đã được thu hồi và năm 2016 

chỉ còn nợ nhóm 1. 
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Tỷ lệ xóa nợ ròng so với tổng dư nợ cho vay 

Kể từ khi thành lập đến nay, Quỹ chưa để xảy ra trường hợp 

xóa nợ vay nào, điều đó chứng tỏ hiệu quả hoạt động cho vay của 

Quỹ, công tác thẩm định dự án và kiểm tra, kiểm soát trong giai đoạn 

giải ngân khá kỹ, tránh để xảy ra tình trạng không thu hồi được nợ.   

TT Chỉ tiêu 
2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1 
Mức giảm t  lệ dư nợ cho vay từ nhóm 

2 đến nhóm 5 
28,00 (5,00) (1,00) (20,89) (1,11) 

2 Mức giảm t  lệ nợ xấu 0 11,83 0,59 (11,31) (1,11) 

3 Mức giảm t  lệ xóa nợ ròng 0 0 0 0 0 

4 Mức giảm t  lệ dự phòng rủi ro cho vay 0,56 2,30 (1,67) (0,00) (1,94) 

 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHO VAY ĐẦU TƢ 

CỦA QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Đánh giá kết quả đạt đƣợc 

- Hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ tăng trưởng mạnh về quy 

mô, trong đó, dư nợ cho vay đầu tư tăngnhanh. 
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- Việc đa dạng hóa cơ cấu dư nợ cho vay đầu tư phân bổ ở 

nhiều ngành kinh tế làm tăng quy mô cho vay đầu tư tại Quỹ lên một 

cách đáng kể. 

- Góp phần đầu tư vào các công trình trọng điểm của thành phố. 

- Uy tín của Quỹ ngày càng được khẳng định. 

- Nguồn vốn được bảo toàn, phát triển, ổn định qua các năm. 

- Công tác kiểm soát rủi ro tín dụng an toàn, hiệu quả.  

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

a. Những vấn đề hạn chế 

-Quy mô và phạm vi hoạt động của Quỹ còn khá hẹp so với 

nhu cầu vốn đầu tư  phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. 

- Cơ chế quản lý điều hành còn thiên về quản lý hành chính, 

cán bộ chưa phát huy hết năng lực. 

- Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động việc chấp hành các 

quy định về cho vay, quản lý rủi ro chưa được chặt chẽ. 

-Chất lượng các một số dự án hiện nay của Quỹ đang thực hiện 

cho vay chưa cao. 

-Chất lượng đội ngũ nhân viên của Quỹ chưa đồng đều, thiếu 

sâu sát về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của khách hàng.  

b. Nguyên nhân 

 Nguyên nhân chủ quan 

-  Hoạt động vừa mang tính chất phục vụ mục tiêu chính sách 

của thành phố, không vì mục tiêu lợi nhuận vừa phải đảm bảo có thu 

nhập b  đắp cho hoạt động kinh doanh của Quỹ. 

-Hệ thống thông tin tín dụng chưa đầy đủ.  

-Ý thức trách nhiệm và trình độ cán bộ còn nhiều hạn chế. 

Nguyên ngân khách quan 

- Nền kinh tế có nhiều biến động, có tác động xấu đến gần như 

toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt đối với ngành xây dựng.  
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- Môi trường pháp lý chưa đồng bộ, thiếu ổn định và chưa 

thuận lợi cho hoạt động cho vay đầu tư tại Quỹ. 

- Chất lượng hồ sơ vay vốn của khách hàng chưa thật sự tốt. 

không đạt yêu cầu để thẩm định dự án. 

- Quỹ ĐTPTĐP có hoạt động cho vay nhưng lại không có hệ 

thống thanh toán như ở các ngân hàng.  

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

Phần đầu của chương tác giả đã giới thiệu khái quát về hoạt 

động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó khái 

quát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Quỹ đầu tư phát 

triển Đà Nẵng từ khi thành lập đến nay để có cái nhìn rõ hơn về mô 

hình hoạt động của một tổ chức tài chính Nhà nước ở địa phương. 

 Đề tài đã đi sâu phân tích thực trạng hoạt động của Quỹ nói 

chung và thực trạng công tác cho vay đầu tư tại Quỹ nói riêng, nêu ra 

các nội dung và tiêu chí đánh giá công tác cho vay đầu tư tại Quỹ. 

 ên cạnh những kết quả đạt được trong công tác cho vay đầu tư tại 

Quỹ ĐTPT thành phố Đà Nẵng, đề tài đã rút ra một số hạn chế. Đồng 

thời, nghiên cứu phân tích tìm ra nguyên nhân là bước quan trọng đề 

ra các giải pháp khắc phục trong công tác cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu 

tư phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến. 
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CHƢƠNG 3 

NHỮNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

3.1. CĂN CỨ ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU 

TƢ TẠI QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 

3.1.1. Kết quả phân tích thực trạng hoạt động cho vay đầu 

tƣ tại Quỹ Đầu tƣ phát triển thành phố Đà Nẵng 

3.1.2. Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 

đến năm 2020 

3.1.3. Định hƣớng phát triển của Quỹ Đầu tƣ phát triển 

thành phố đến năm 2020 

a. Mục tiêu phát triển chung 

b. Định hướng phát triển 

3.1.4. Định hƣớng, mục tiêu hoạt động cho vay đầu tƣ tại 

Quỹ Đầu tƣ phát triển thành phố Đà Nẵng 

3.2. NHỮNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG 

TÁC CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Hoạch định chiến lƣợc phát triển cho vay phù hợp 

- Định hướng đối tượng khách hàng 

- Giới hạn cho vay 

- Điều kiện vay vốn 

3.2.2. Nâng cao chất lƣợng thẩm định hồ sơ vay vốn 

Hồ sơ vay vốn là tài liệu đầu tiên cung cấp thông tin về dự án 

của khách hàng, thông qua đó, Quỹ sẽ biết được quy mô dự án, thời 

gian xây dựng, thời gian dự án bắt đầu đi vào hoạt động, chi phí, thu 
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nhập, lợi nhuận mà dự án đem lại và các thông tin cụ thể khác.Việc 

nắm chắc tình hình thực tế của khách hàng là hết sức cần thiết, nó sẽ 

giúp Quỹ đưa ra những quyết định hợp lý khi xem xét có nên cấp tín 

dụng cho dự án đó hay không. 

3.2.3. Sử dụng công cụ lãi suất cho vay một cách linh hoạt 

 ãi suất của khoản vay là nguồn thu của Quỹ Đầu tư phát triển 

thành phố Đà Nẵng nhưng lại là chi phí của khách hàng. Do đó, giữa 

khách hàng và Quy Đầu tư phát triển luôn có mong muốn trái chiều 

nhau về lãi suất. Nên  việc cân nhắc về mặt lãi suất sao cho ph  hợp với 

cả hai bên và với tình hình chung của thị trường là điều hết sức cần thiết.  

3.2.4. Thực hiện cho vay theo đúng quy trình nhƣng phải 

đơn giản hóa, rút gọn thủ tục hồ sơ 

- Tuân thủ đúng theo quy định cụ thể danh mục hồ sơ cho vay 

đầu tư tại Quỹ đã được tinh gọn, thống nhất trình tự và rút ngắn thời 

gian xét duyệt cho vay. 

-  an hành quy trình thẩm định giá trị tài sản thế chấp tại Quỹ. 

- Đẩy mạnh việc tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu chính sách cho 

vay tại Quỹ thông qua trang thông tin điện tử. 

3.2.5. Tăng cƣờng công tác kiểm tra và giám sát các khoản 

vay chặt chẽ 

- Thực hiện nguyên tắc chỉ giải ngân vốn vay cho bên thứ ba. 

- Tăng cường hoạt động kiểm tra định kỳ tình hình tài chính 

của khách hàng và tiến độ thực hiện dự án. 

- Kiểm tra dòng tiền của dự án; định kỳ 6 tháng Quỹ thực hiện 

định giá lại TS Đ. 

- Tăng cường vai trò của  an kiểm soát. 

3.2.6. Quản lý nợ có vấn đề và tăng cƣờng công tác thu hồi vốn 

Quỹ cần áp dụng các biện pháp xử lý thu hồi nợ linh hoạt, ph  
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hợp với từng đối tượng khách hàng để thu hồi một cách nhanh nhất 

nguồn vốn cho vay. 

3.2.7. Mở rộng khách hàng, phân tán rủi ro 

- Thường xuyên củng cố quan hệ với các khách hàng. 

- Thường xuyên xúc tiến, tìm kiếm các khách hàng ở nhiều 

lĩnh vực phát triển khác. 

- Tăng cường quảng bá hình ảnh của Quỹ. 

3.3. NHỮNG KHUYẾN NGHỊ KHÁC 

3.3.1. Khuyến nghị đối với Chính phủ và Bộ Tài chính 

3.3.2. Khuyến nghị đối với UBND thành phố Đà Nẵng 
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KẾT LUẬN 

 

Hoạt động cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố 

Đà Nẵng đã hỗ trợ các doanh nghiệp có nguồn vốn trung dài hạn với 

lãi suất ưu đãi để thực hiện các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần vào sự phát triển cơ sở hạ 

tầng kinh tế - xã hội của thành phố. 

Trên cơ sở sử dụng tài liệu tham khảo và nguồn số liệu thực tế 

của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và phương pháp nghiên 

cứu thích hợp, đề tài đã hoàn thành được những nội dung chủ yếu sau: 

Một là,hệ thống lại cơ sở lý luận chung về công tác cho vay 

đầu tư tại Quỹ ĐTPTĐP; 

Hai là, đánh giá thực trạng trong công tác cho vay đầu tư tại 

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2016, từ đó 

rút ra những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, tìm ra nguyên 

nhân hạn chế trong công tác cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển 

thành phố Đà Nẵng.  

Ba là, đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hơn công tác cho 

vay tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, đồng thời kiến 

nghị đề xuất với Nhà nước,các cơ quan quản lý, địa phương và lãnh 

đạo cơ quan nhằm giúp cho công tác cho vay đầu tư tại Quỹ Đầu tư 

phát triển thành phố Đà Nẵng ngày một hoàn thiện và phát triển, 

nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian sắp tới. 

Đề tài được tập trung nghiên cứu xuất phát từ tầm quan trọng 

của công tác cho vay đầu tư đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng kinh 

tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, do thời gian nghiên 

cứu, tìm hiểu còn hạn hẹp, cũng như hạn chế về kinh nghiệm thực tế, 

luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong Quý Thầy Cô 

chỉ dẫn và đóng góp thêm để luận văn được hoàn chỉnh hơn./. 
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