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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trước ñây, cũng như trong giai ñoạn hiện nay một số NHTM chỉ 

chú ý một số loại hình cho vay ñơn thuần dựa trên phương pháp tiếp 

cận phân tích tín dụng truyền thống cho từng khoản vay riêng lẻ, chứ 

không hoặc chưa thực sự quan tâm ñến việc xây dựng và hoàn thiện 

toàn bộ danh mục cho vay trong hệ thống ngân hàng như ñối với các 

danh mục ñầu tư tài chính khác, ví dụ như : danh mục ñầu tư cổ phiếu, 

trái phiếu, danh mục cho vay bản lẻ.....NHNT_ĐN cũng nằm trong 

tình trạng chung ñó, việc xây dựng và hoàn thiện danh mục cho vay 

của NHNT_ĐN trong những năm qua vẫn chưa tương xứng với yêu 

cầu thực tế ñặt ra, chính sách cho vay hiện thời còn chứa ñựng nhiều 

tồn tại, cụ thể là quá chú trọng vào một số ít khách hàng lớn, truyền 

thống dễ dẫn ñến phát sinh rủi ro tín dụng tập trung, tiềm ẩn rủi ro thị 

trường trong lĩnh vực hoạt ñộng kinh doanh của nhóm nhỏ khách 

hàng tiền vay này ñối với NHNT_ĐN; phương pháp tiếp cận thị 

trường còn hạn chế, thiếu sự ña dạng hóa trong lựa chọn khách hàng 

tiền vay nhằm phân tán rủi ro tín dụng cho toàn bộ danh mục cho 

vay; chưa thực sự quan tâm ñến công tác xây dựng, ñánh giá tính 

hiệu quả của toàn bộ danh mục cho vay theo từng tiêu chí phân loại 

cụ thể, ñể từ ñó ñề ra những chính sách tín dụng phù hợp hơn như lựa 

chọn cơ cấu cho vay, tỷ trọng cho vay, loại hình cho vay, sản phẩm 

cho vay, ñối tượng cho vay, kỳ hạn cho vay và quy mô cho vay phù 

hợp hơn và tập hợp thành một danh mục cho vay tối ưu hơn, mang 

lại hiệu quả kinh doanh cao hơn và tăng thị phần tín dụng của 

NHNT_ĐN trên ñịa bàn thành phố. 
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Xuất phát từ tính thực tế tất yếu khách quan là cần thiết phải 

xây dựng và hoàn thiện danh mục cho vay của các NHTM nói chung 

và từ những thực tế tồn tại trong công tác tín dụng của NHNT_ĐN 

nói riêng trong những năm qua. Chính vì vậy, với ñề tài “ Hoàn thiện 

danh mục cho vay tại Ngân hàng VCB Đà Nẵng” ñã ñược chọn làm 

ñối tượng nghiên cứu trong luận văn này. 

2.  Mục ñích nghiên cứu 

- Hệ thống hoá những vấn ñề cơ bản về danh mục cho vay và 

hoàn thiện danh mục cho vay trong hoạt ñộng kinh doanh của ngân 

hàng thương mại. 

- Đánh giá thực trạng danh mục cho vay của NHNT_ĐN trong 

giai ñoạn từ năm 2006 ñến 2009, từ ñó rút ra những kết quả ñạt ñược, 

những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những tồn tại trong 

công tác tín dụng hiện nay. 

- Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện danh mục cho vay tại 

NHNT_ĐN trong thời gian tới. 

3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng danh mục cho vay tại 

NHNT_ĐN trong giai ñoạn từ năm 2006 ñến 2009.  

4.  Các phương pháp nghiên cứu 

 Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng kết hợp với 

phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích. 

 Phương pháp thu thập, xử lý số liệu trên các chương trình máy tính.  

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

 Hệ thống hóa việc xây dựng và hoàn thiện danh mục cho vay của 

NHNT_ĐN. 

 Phân tích và ñánh giá thực trạng cho vay tại NHNT_ĐN trong một 
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giai ñoạn nhất ñịnh. 

 Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện danh mục cho vay tại 

NHNT_ĐN trong thời gian tới. 

6.  Kết cấu của Luận văn 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luân văn bao gồm 3 chương 

 Chương 1 - Cơ sở lý luận về danh mục cho vay của ngân 

hàng thương mại. 

 Chương  2 - Thực trạng danh mục cho vay tại Ngân hàng VCB 

Đà Nẵng trong giai ñoạn từ năm 2006 ñến 2009.  

 Chương 3 -  Giải pháp hoàn thiện danh mục cho vay tại Ngân 

VCB Đà Nẵng. 

CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ DANH M ỤC CHO VAY 

CỦA NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 

1.1  Tổng quan về hoạt ñộng cho vay của ngân hàng thương mại 

Theo luật các Tổ chức tín dụng do Quốc hội khóa X thông qua 

vào ngày 12 tháng 12 năm 1997, ñịnh nghĩa: "Tổ chức tín dụng là 

loại hình doanh nghiệp ñược thành lập theo quy ñịnh của luật này và 

các quy ñịnh khác của pháp luật ñể thực hiện kinh doanh tiền tệ, làm 

dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi ñể 

cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”. 

1.1.1  Khái niệm hoạt ñộng cho vay 

1.1.1.1  Khái niệm hoạt động cho vay 

Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo ñó ngân hàng giao 

cho khách hàng một khoản tiền ñể sử dụng vào mục ñích và thời hạn 

nhất ñịnh theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. 
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1.1.1.2  Phân loại cho vay  

-  Căn cứ thời hạn cho vay. 

- Căn cứ vào mục ñích cho vay. 

- Căn cứ vào mức ñộ tín nhiệm của khách hàng vay. 

- Căn cứ vào phương thức cho vay. 

 - Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay. 

- Căn cứ vào quan hệ giữa ngân hàng với người vay. 

1.1.2 Vai trò của hoạt ñộng cho vay 

1.1.2.1 Đối với nền kinh tế 

- Tín dụng ngân hàng góp phần ñiều chỉnh cơ cấu kinh tế. 

- Kích thích tính năng ñộng linh hoạt của các doanh nghiệp. 

- Tín dụng ngân hàng giúp tăng nhanh vòng quay của vốn, 

giảm lượng tiền mặt trong lưu thông. 

- Tín dụng ngân hàng góp phần thúc ñẩy quá trình mở rộng 

quan hệ giao lưu kinh tế quốc tế. 

- Điều hoà vốn, thúc ñẩy sản xuất và lưu thông hàng hoá. 

1.1.2.2   Đối với bản thân NHTM 

- Là nghiệp vụ mang lại nguồn thu lớn nhất và chủ yếu cho 

ngân hàng. 

- Là hoạt ñộng mang lại nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng.  

1.1.3  Nguyên tắc của cho vay 

- Sử dụng vốn vay ñúng mục ñích. 

- Hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay ñúng thời hạn ñã thoả thuận. 

1.2  Danh mục cho vay của ngân hàng thương mại 
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1.2.1  Khái niệm danh mục cho vay 

Danh mục cho vay: là tổng thể các khoản cho vay riêng biệt, 

rất ña dạng của ngân hàng hợp thành cơ cấu cho vay của ngân hàng 

xét theo các tiêu thức nhất ñịnh. 

1.2.2 Cơ cấu danh mục cho vay 

 Danh mục cho vay nằm trong danh mục tín dụng. Đây là khoản 

mục rất quan trọng vì nó thu hút khoảng 60 - 75% tổng tài sản có của 

ngân hàng, mang lại khoảng 1/2 ñến 2/3 tổng thu nhập cho ngân hàng 

và là khoản mục chứa ñựng rất nhiều rủi ro.   

1.2.3 Các nguyên tắc xây dựng danh mục cho vay 

- Thiết lập một chính sách cho vay bằng văn bản. 

- Kiểm soát và ñiều chỉnh danh mục cho vay.  

1.2.4 Hệ thống phân loại danh mục cho vay  

Việc phân loại bao gồm sắp xếp từng khoản cho vay ñơn lẻ 

theo những tiêu chí nhất ñịnh, ví dụ như: phân theo ngành kinh tế, 

khu vực ñịa lý, hay loại hình sản phẩm cho vay, chủ thể kinh doanh, 

ñơn vị tiền tệ, loại hình bảo ñảm, quy mô cho vay, kỳ hạn cho vay.... 

1.2.5 Các phương pháp tiếp cận trong hoạt ñộng quản lý danh 

mục cho vay 

1.2.5.1 Khái niệm quản lý danh mục cho vay 

  Là một quá trình bao gồm các hoạt ñộng như: thiết lập danh 

mục cho vay, tổ chức thực hiện; kiểm soát quy mô, cơ cấu danh mục 

cho vay; tái xét và ñiều chỉnh danh mục sau tái xét nhằm ñảm bảo gia 

tăng tối ña lợi nhuận ở các mức ñộ rủi ro có thể chấp nhận ñược.  

1.2.5.2 Mục tiêu của quản lý danh mục cho vay  

 Quản lý tốt một danh mục cho vay ñồng nghĩa với việc quản lý tốt 

rủi ro tín dụng. 
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1.2.5.3 Hiệu quả của quản lý danh mục cho vay 

Hạn chế ñược rủi ro ñến mức thấp nhất, ñồng thời mang lại cho 

ngân hàng một khoản thu nhập vững chắc.  

1.2.5.4   Nội dung của quản lý danh mục cho vay 

    a   Thiết lập danh mục cho vay 

 - Căn cứ vào xu hướng của nền kinh tế. 

 - Đặc ñiểm thị trường nơi ngân hàng hoạt ñộng. 

 - Quy mô ngân hàng. 

 - Mục tiêu của ngân hàng. 

 - Trình ñộ, kỹ năng, kinh nghiệm của  ñội ngũ nhân viên. 

 - Cơ cấu cho vay của một ngân hàng còn phụ thuộc vào tương quan 

giữa thu nhập dự tính từ các khoản cho vay mang lại. 

 b   Thiết lập danh mục cho vay hiệu quả 
 Một danh mục cho vay ñược xem là hiệu quả khi mà xét trên tổng 

thể danh mục ñó, lợi nhuận mang lại cho ngân hàng là tối ña nhưng ñồng 

thời rủi ro phải ở mức thấp nhất, có thể kiểm soát ñược. 

 c   Giám sát theo dõi danh mục cho vay  
 Giám sát danh mục cho vay ñối với từng lĩnh vực, sản phẩm và cơ 

cấu ñã ñược thống nhất. 

 d  Tái xét danh mục cho vay và ñánh giá tổng thể danh mục cho vay 

 Nhận ñịnh khả năng hoàn trả nợ vay, cũng như chất lượng tài sản ñã 

thế chấp và khả năng của doanh nghiệp ñi vay, sớm phát hiện những thiếu 

sót trong quy trình cho vay, những khoản cho vay có vấn ñề. 

 e  Điều chỉnh quy mô và cơ cấu danh mục cho vay sau tái xét 

 Đối với cơ cấu danh mục cho vay, chủ yếu ngân hàng sẽ ñiều chỉnh 

theo hướng giảm tỷ trọng cho vay ñối với các loại hình cho vay mà tỷ lệ rủi 

ro trong loại hình ñó ñược ñánh giá là cao. 
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 Còn ñối với quy mô danh mục cho vay, ngân hàng sẽ ñiều chỉnh dựa 

trên tổng tài sản, tổng số tiền gửi, tổng vốn tự có hiện tại của ngân hàng. 

1.2.6  Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý danh mục cho vay 

 1.2.6.1 Những nhân tố bên trong ngân hàng 

+ Khả năng huy ñộng vốn. 

+ Nhu cầu sử dụng vốn của nền kinh tế.  

+ Chính sách về giá cả (lãi suất, phí). 

+ Chính sách phân phối. 

+ Năng lực ngân hàng.  

+ Ý chí của nhà quản trị ngân hàng.  

1.2.6.2  Nhân tố bên ngoài ngân hàng 

- Môi trường kinh tế.  

- Môi trường chính trị - xã hội. 

- Môi trường công nghệ.  

- Môi trường pháp lý.  

- Địa bàn hoạt ñộng.   

- Khách hàng. 

- Đối thủ cạnh tranh. 

1.2.7 Vai trò quản lý danh mục cho vay 

- Quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một ngân hàng 

thương mại nào. 

- Là ñòi hỏi bức thiết ñối với sự phát triển của nền kinh tế xã hội. 

- Nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng. 

- Tăng cường ñộ an toàn, ổn ñịnh trong kinh doanh ngân hàng. 

1.2.8 Nguyên tắc của công tác quản lý danh mục cho vay 

- Thường xuyên cân nhắc chi phí – lợi ích. 

- Các chiến lược cho vay phù hợp với các nguồn lực. 
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- Phân cấp quyết ñịnh quản lý danh mục cho vay phù hợp. 

- Kết hợp quản lý danh mục cho vay với toàn bộ các quyết ñịnh 

quản trị khác. 

CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG DANH M ỤC CHO VAY T ẠI 

NGÂN HÀNG VCB ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 

2006 - 2009 

2.1 Tổng quan về NHNT_ĐN 

2.1.1 Giới thiệu về hoạt ñộng của NHNT_ĐN 

2.1.1.1 Sự ra đời và phát triển 

- Quyết ñịnh số 31/QĐ ngày 30/4/1975 thành lập Chi nhánh Ngân 

hàng Ngoại thương trực thuộc Ngân hàng Khu Trung Trung bộ.  

- Quyết ñịnh số 520/QĐ-NHNN.TCCB-ĐT ngày 05/06/2008 ñổi tên 

thành Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng. 

2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ  

a  Chức năng 

Kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ của một ngân hàng 

thương mại. 

 b Nhiệm vụ 

 Hướng dẫn thực hiện các chế ñộ, thể lệ thuộc phạm vi của 

NHNT_VN. 

2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành  

Gồm : 1 Giám ñốc và 3 Phó giám ñốc 

Trụ sở chính tại 140 - 142 Lê Lợi – thành phố Đà nẵng, có 11 

phòng ban, 01 tổ và có 7 phòng giao dịch trực thuộc. 

2.1.1.4   Môi trường kinh doanh 

 a  Môi trường bên ngoài 
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- Điều kiện kinh tế xã hội của ñịa phương. 

- Điều kiện thị trường - khách hàng. 

- Đối thủ cạnh tranh. 

b  Môi trường bên trong 

+ Công nghệ tin học. 

+ Công tác quản trị ñiều hành. 

+ Nguồn nhân lực. 

+ Mạng lưới hoạt ñộng. 

+ Tình hình tài chính. 

2.1.2 Đánh giá hoạt ñộng kinh doanh của NHNT_ĐN trong giai 

ñoạn từ năm 2006 – 2009 

2.1.2.1  Thuận lợi 

- Kinh tế Việt Nam ñã và ñang từng bước vượt qua thời kỳ khó khăn.   

- NHNN tiếp tục ñiều hành tỷ giá và lãi suất theo hướng thận 

trọng nhưng linh hoạt nhằm ổn ñịnh thị trường tiền tệ. 

2.1.2.2  Khó khăn 

- Khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục có những ảnh 

hưởng xấu ñến nền kinh tế Việt Nam. 

- Hoạt ñộng xuất khẩu suy giảm.  

- Kế hoạch dư nợ tín dụng của NHNT_VN giao năm 2009 thay 

ñổi nhiều lần. 

- Sự ra ñời của hàng loạt NHTM cổ phần mới trên ñịa bàn.  

2.1.2.3 Kết quả kinh doanh 

- Tình hình huy ñộng vốn 

Nguồn vốn huy ñộng của NHNT_ĐN tăng ñều qua các năm từ 

2006 ñến 2009, trong ñó nguồn vốn vay NHNT_VN dần giảm 

xuống. Điều này, khẳng ñịnh một bước tiến trong công tác huy ñộng 
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vốn của chi nhánh, tăng dần thị phần huy ñộng vốn trên ñịa bàn và 

tăng khả năng tự chủ về nguồn vốn kinh doanh tại chỗ. 

- Tình hình sử dụng vốn 

Đối với hoạt ñộng cho vay của NHNT_ĐN trong giai ñoạn từ 

năm 2006 ñến 2009 nhìn chung ñều tăng trưởng qua các năm, năm 

sau tăng hơn năm trước, nhưng mức ñộ tăng là chưa lớn, có tính ổn 

ñịnh cao, chưa thực sự bức phá trong việc mở rộng hoạt ñộng cho 

vay trên ñịa bàn thành phố. 

- Kết quả kinh doanh  

2006 2007 2008 2009 
Năm 

Chỉ tiêu 
Số  

tiền 

Số  

tiền 

(+), (-) 

(%) 

Số  

tiền 

(+), (-) 

(%) 

Số  

tiền 

(+), (-) 

(%) 

1. Tổng thu nhập 154.033 198.776 + 29,05 328.526 + 65,27 264.791 - 19,40 

2. Chi phí 150.645 145.956 - 3,11 222.463 + 52,42 148.425 - 33,28 

3. Chênh lệch thu chi 3.388 52.820 + 1459 106.063 100,80 116.366 + 9,71 

Nhìn chung, hoạt ñộng kinh doanh của chi nhánh ñều có lãi 

qua các năm, tốc ñộ tăng trưởng lợi nhuận khá tốt, cụ thể: năm 2009 

NHNT_ĐN ñạt mức lợi nhuận 116,4 tỷ ñồng tăng khá mạnh so với 

năm 2006 chỉ ñạt mức lợi nhuận là 3,4 tỷ ñồng.  

2.2 Thực trạng danh mục cho vay tại Ngân hàng VCB Đà Nẵng 

2.2.1 Xây dựng danh mục cho vay 

2.2.1.1 Định hướng chính sách tín dụng trong giai ñoạn từ năm 

2006 – 2009 

Định hướng chính sách tín dụng trong 04 năm qua của 

NHNT_ĐN là duy trì và củng cố khối khách hàng tiền vay là doanh 

nghiệp nhà nước trước ñây, ñã có quan hệ tín dụng lâu năm với ngân 

hàng, nay tiếp tục hoạt ñộng theo cơ chế mới là các công ty cổ phần, 
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trong ñó nhà nước nắm cổ phần chi phối hoặc công ty ñại chúng, nhà 

nước không nắm giữ cổ phần chi phối.  

2.2.1.2 Xây dựng danh mục cho vay tổng quát 

Nhìn chung, công tác xây dựng danh mục cho vay chủ yếu tại 

NHNT_ĐN trong những năm qua chỉ dựa trên những khách hàng tiền 

vay sẵn có, ñã có mối quan hệ tín dụng lâu năm với chi nhánh, ña phần 

là các DNNN và các công ty cổ phần vẫn còn vốn nhà nước nắm giữ ở 

tỷ lệ cao từ 30% trở lên, hầu hết các doanh nghiệp hoạt ñộng trong nhiều 

lĩnh vực kinh doanh khác nhau từ sản xuất may mặc, hàng nhựa, cao su, 

sắt thép, chế biến gỗ, hàng thủy hải sản xuất khẩu, dược phẩm y tế cho 

ñến các doanh nghiệp thương mại bán buôn các mặt hàng như: gạo xuất 

khẩu, phân bón, hạt nhựa, hạt ñiều, café, sắn lát, xe ôtô tải hạng nặng, xe 

ôtô du lịch...Đặc biệt, gần ñây NHNT_ĐN ñã mở rộng cho vay sang lĩnh 

vực du lịch, nghỉ dưỡng theo ñịnh hướng phát triển tăng cơ cấu kinh tế 

của thành phố Đà Nẵng. 

2.2.2 Thực trạng danh mục cho vay 

2.2.2.1  Phân tích cơ cấu danh mục cho vay 

a Tình hình dư nợ vay và thị phần của NHNT_ĐN so với các 

NHTM trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 

Trong năm 2009 mặc dù dư nợ cho vay của chi nhánh ñạt mức 

tăng cao nhất là 1.940 tỷ ñồng so với năm 2006 là 1.764 tỷ ñồng. Tuy 

nhiên, với mức tăng dư nợ của chi nhánh trong giai ñoạn từ năm 

2006 ñến 2009 vẫn còn thấp khá xa so với mức tăng của thị trường, 

cụ thể: năm 2007 chi nhánh tăng 6,57% trong khi thị trường tăng 

52,97%, năm 2008 chi nhánh giảm -1,87% thì thị trường lại tăng 

22,92%, năm 2009 chi nhánh tăng 5,14% thì thị trường tăng 30,92%. 

Như vậy, có thể thấy quy mô tín dụng của NHNT_ĐN trong 

giai ñoạn này mặc dù có tăng nhưng còn thấp so với mặt bằng chung 
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của thị trường tín dụng tại thành phố Đà nẵng, ñiều này ñược thể hiện 

qua thị phần tín dụng của chi nhánh liên tục giảm qua các năm, cụ 

thể: năm 2006 chiếm thị phần 12,29% toàn thị trường, năm 2007 

giảm còn 8,56%, năm 2008 tiếp tục giảm thêm còn 6,84% và ñến 

năm 2009 chỉ còn chiếm 5,49% thị phần tín dụng trên ñịa bàn. 

b  Phân tích cơ cấu danh mục cho vay theo ngành kinh tế 

Xét về cơ cấu lĩnh vực ñầu tư, nhìn chung dư nợ cho vay qua 

các năm của NHNT_ĐN chia ñều ở hai lĩnh vực chính là sản xuất 

kinh doanh – công nghiệp chế biến chiếm bình quân 48% tổng dư nợ 

vay, lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 47% tổng dư nợ và 

tiếp ñến là lĩnh vực khác chiếm 5% tổng dư nợ. Tuy nhiên, xét về tỷ 

lệ nợ xấu cho từng lĩnh vực kinh tế cụ thể, thì lĩnh vực thương mại – 

dịch vụ lại cao hơn so với lĩnh vực công nghiệp chế biến. 

c   Phân tích cơ cấu danh mục cho vay theo loại hình doanh nghiệp 

Xét về cơ cấu cho vay theo loại hình doanh nghiệp, nhìn chung 

dư nợ cho vay qua các năm của NHNT_ĐN phân bổ ña dạng hơn ñối 

với từng loại hình doanh nghiệp vay vốn khác nhau, cụ thể: trong 

giai ñoạn từ năm 2006 – 2009, tỷ trọng dư nợ ñầu tư vào khối doanh 

nghiệp nhà nước chiếm bình quân 57%/tổng dư nợ vay, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chiếm tỷ trọng 22%/tổng dư nợ, tiếp 

ñến là doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài FDI chiếm 13%/tổng 

dư nợ và 8%/tổng dư nợ còn lại dành cho các loại hình doanh nghiệp 

tư nhân, cá nhân và hộ gia ñình.  

d  Cơ cấu danh mục cho vay theo quy mô doanh nghiệp 

Dư nợ cho vay ñối với DNNVV có xu hướng tăng qua các năm 

từ 539 tỷ ñồng năm 2006 chiếm 30,55%, ñến cuối năm 2009 là 1.049 

tỷ ñồng chiếm 54,07%/tổng dư nợ chi nhánh, cụ thể: nhóm khách 

hàng DNNVV chiếm tỷ lệ dư nợ bình quân trong giai ñoạn từ năm 
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2006 ñến 2009 là 34%/tổng dư nợ, khối doanh nghiệp khác, trong ñó 

từ năm 2007 ñến 2008 chi nhánh cho vay ñối với doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài FDI với quy mô lớn trong lĩnh vực du lịch 

nghỉ dưỡng và một nhóm nhỏ 04 khách hàng doanh nghiệp có quy 

mô lớn chiếm tỷ lệ dư nợ bình quân 58%/tổng dư nợ vay của chi 

nhánh, còn lại 8%/tổng dư nợ thuộc về nhóm khách hàng cá nhân và 

hộ gia ñình có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. 

Xét về tỷ lệ nợ xấu thì quy mô DNNVV vẫn chiếm tỷ lệ nợ xấu 

cao hơn so với quy mô doanh nghiệp lớn và quy mô nhỏ và siêu nhỏ, 

cá nhân, hộ gia ñình, cụ thể: trong giai ñoạn từ năm 2006 – 2009, tỷ 

lệ nợ xấu bình quân khối DNNVV chiếm 1,57%, trong khi ñó khối 

doanh nghiệp có quy mô lớn chiếm 1,24% và khối quy mô nhỏ và 

siêu nhỏ là cá nhân và hộ gia ñình là 0%. 

e  Phân tích cơ cấu danh mục cho vay theo kỳ hạn  

Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn của NHNT_ĐN bình quân trong 

giai ñoạn từ năm 2006 ñến 2009 duy trì khá ổn ñịnh ở mức tỷ lệ 65% 

cho vay ngắn hạn và 35% cho vay trung và dài hạn. 

Xét về tỷ lệ nợ xấu thì cho vay ngắn hạn vẫn cao hơn so với 

cho vay trung dài hạn, cụ thể: tỷ lệ nợ xấu bình quân trong giai ñoạn 

này ñối với cho vay ngắn hạn là 2,55%/tổng dư nợ, còn cho vay 

trung dài hạn chỉ chiếm 0,26%/tổng dư nợ. 

f   Phân tích cơ cấu danh mục cho vay theo hình thức bảo ñảm 
Dư nợ cho vay có tài sản bảo ñảm cuối năm 2009 chiếm 92% 

tổng dư nợ vay, tăng nhẹ 5% so với năm 2008, dư nợ cho vay không 

có tài sản bảo ñảm chiếm 8%, giảm 65% so với năm 2008, giảm 67% 

so với năm 2006.  

Xét về tỷ lệ nợ xấu thì trong giai ñoạn từ năm 2006 ñến 2009, 

tỷ lệ nợ xấu bình quân ñối với loại hình cho vay có tài sản bảo ñảm là 
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0,50%/tổng dư nợ cho vay, trong khi ñó tỷ lệ cho vay không có tài 

sản bảo ñảm lại khá cao 2,31%/tổng dư nợ.   

g Phân tích cơ cấu dư nợ theo phương thức cho vay 

Xét về phương thức cho vay, dư nợ cho vay theo từng lần vẫn 

chiếm tỷ trọng cao, mức bình quân trong giai ñoạn từ năm 2006 ñến 

2009 là 57%/tổng dư nợ, cao hơn so với cho vay hạn mức chỉ chiếm 

8%/tổng dư nợ và cho vay ñầu tư dự án chiếm 35%/tổng dư nợ. 

Còn xét về tỷ lệ nợ xấu thì cho vay theo phương thức từng lần 

vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn so với cho vay theo hạn mức, cụ thể: tỷ lệ nợ 

xấu bình quân của NHNT_ĐN trong giai ñoạn từ năm 2006 ñến 2009 

ñối với phương thức cho vay theo từng lần là 1,61%/tổng dư nợ cao 

hơn so với phương thức cho vay theo hạn mức chỉ chiếm 1,20%/tổng 

dư nợ và ñầu tư dự án là 0%. 

2.2.2.2 Chất lượng tín dụng và hiệu quả cho vay theo hệ thống phân 

loại danh mục cho vay 

 a  Chất lượng tín dụng tại NHNT_ĐN trong giai ñoạn từ năm 

2006 - 2009  

Tỷ lệ nợ xấu qua các năm 2006 là 2,32%, năm 2007 là 8,08%, 

năm 2008 là 0,86% và năm 2009 là 0%, tương ứng tỷ lệ nợ xấu bình 

quân trong giai ñoạn này là 2,81%/năm. Trong giai ñoạn này, thì nợ 

có khả năng mất vốn – nợ nhóm 5 cũng khá cao, tổng lũy kế giá trị 

qua các năm phát sinh 44 tỷ ñồng, chiếm 21%/tổng dư nợ xấu, ñiều 

này gây ảnh hưởng trực tiếp ñến lợi nhuận hoạt ñộng kinh doanh của 

chi nhánh. 

Với tỷ lệ nợ xấu như trên, cho thấy chất lượng tín dụng của chi 

nhánh trong giai ñoạn từ năm 2006 ñến 2009 vẫn còn nhiều tồn tại 

nhất ñịnh, ñặc biệt chính sách quản trị rủi ro tín dụng còn nhiều bất 

cập, chưa thực hiện thường xuyên, mà biểu hiện rõ nhất là tình trạng 
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tập trung tín dụng rất lớn vào một nhóm nhỏ khách hàng DNNN và 

khối DNNN sau khi chuyển ñổi sang hoạt ñộng theo mô hình công ty 

cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, có quan hệ tín dụng với chi 

nhánh trong nhiều năm qua. 

b  Phân tích hiệu quả cho vay theo từng loại cơ cấu 

Với tỷ suất sinh lời/vốn cho vay bình quân trong giai ñoạn từ 

năm 2006 ñến 2009 duy trì ở mức 4%/năm, cho thấy sự ổn ñịnh 

trong hiệu quả cho vay của chi nhánh. Tuy nhiên, thì hiệu quả cho 

vay ñối với NHTM là một chỉ tiêu ñược ñánh giá trên quan ñiểm lợi 

ích của cả ba ñối tượng: lợi ích của NHTM, khách hàng vay vốn và 

nền kinh tế xã hội, mà trong ñó NHNT_ĐN ngoài chức năng kinh 

doanh ra còn mang một phần trách nhiệm nhà nước trong lĩnh vực tài 

chính – tín dụng là cần phải hỗ trợ vốn có giá cả cạnh tranh ñể tạo 

ñiều kiện cho doanh nghiệp phát triển. 

2.2.3 Đánh giá chung về danh mục cho vay tại NHNT_ĐN  

- Quy mô dư nợ của NHNT_ĐN duy trì ở mức ổn ñịnh, ñạt 

bình quân 1.797 tỷ ñồng/năm.  

- Danh mục cho vay quá tập trung vào nhóm ñối tượng khách 

hàng doanh nghiệp lớn. 

- Cơ cấu danh mục cho vay thiếu sự ña dạng về ñối tượng 

khách hàng, ngành nghề kinh tế. 

- Rủi ro danh mục cho vay chủ yếu vẫn là DNNN lớn và công 

ty cổ phần có vốn nhà nước chiếm tỷ lệ cao. 

- NHNT_ĐN chỉ tập trung cho vay vào ngành thương mại – du 

lịch và ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản và nông lâm sản. 

- Dư nợ tín dụng trung và dài hạn có xu hướng tăng dần, còn 

dư nợ ngắn hạn có xu hướng giảm dần trong thời gian qua.  
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2.2.4 Thực trạng quản trị danh mục cho vay tại NHNT_ĐN 

2.2.4.1 Vấn ñề xây dựng danh mục cho vay 

Ngân hàng chưa thể ñịnh ra những tiêu chuẩn phù hợp ñể lựa 

chọn, xây dựng một danh mục cho vay hiệu quả.  

2.2.4.2  Giám sát theo dõi danh mục cho vay 

Ngân hàng không có nhiều lựa chọn về khách hàng vay vốn 

cho nên cơ cấu danh mục cho vay của ngân hàng cũng biến ñộng 

thường xuyên và nhiều khi xảy ra tình trạng mất cân ñối. 

2.2.4.3  Tái xét danh mục cho vay, ñánh giá tổng thể danh mục cho 

vay và ñiều chỉnh cơ cấu danh mục sau tái xét 

Việc ñiều chỉnh quy mô cơ cấu danh mục cho vay vẫn chưa 

ñược ngân hàng thực hiện.  
CHƯƠNG 3 – GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN DANH M ỤC CHO 

VAY T ẠI NGÂN HÀNG VCB ĐÀ NẴNG 

3.1  Quan ñiểm cho vay tại Ngân hàng VCB Đà Nẵng 

3.1.1  Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà 

Nẵng trong 05 năm tới 2011 – 2015 

  Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những 

trung tâm kinh tế - văn hoá lớn của miền Trung và cả nước. 

3.1.2 Định hướng phát triển kinh doanh của NHNT_ĐN trong 05 

năm tới 2011 – 2015  

3.1.2.1 Chiến lược phát triển của NHNT_VN trong những năm tới 

 a  Tầm nhìn, mục tiêu và phương châm phát triển 

- Tầm nhìn: trở thành một trong 70 ñịnh chế tài chính hàng ñầu 

Châu Á vào năm 2015 - 2020. 

- Mục tiêu: mô thức hoạt ñộng của tập ñoàn tài chính ngân 

hàng ña năng. 
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- Phương châm:  

+ Đối với ngân hàng: An toàn - Hiệu quả - Tăng trưởng. 

+ Đối với khách hàng: ñem ñến khách hàng sự an toàn tiền gửi, 

phục vụ nhanh chóng với giá rẻ.  

b   Chiến lược chung 

- Xây dựng một mô hình tổ chức khoa học. 

- Xây dựng hệ thống công nghệ ngân hàng hiện ñại, tiên tiến. 

- Xây dựng ñội ngũ cán bộ kinh doanh giỏi.  

3.1.2.2 Định hướng xây dựng danh mục cho vay của NHNT_ĐN 

trong 5 năm tới 2011 - 2015 

- Mức tăng trưởng huy ñộng vốn bình quân hàng năm từ 20% - 

25%, ñến năm 2015 tổng huy ñộng vốn tại chỗ ñạt khoảng 4.500 tỷ 

ñồng. 

- Mức tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm từ 20% - 22%, 

ñến năm 2015 tổng dư nợ ñạt khoảng 4.000 tỷ ñồng. 

- Nợ xấu dưới 3% so với tổng dư nợ. 

a  Định hướng ngành hàng mục tiêu 

- Ngành xây dựng cơ bản, xây dựng hạ tầng. 

- Ngành thương mại, du lịch, dịch vụ, bưu chính viễn thông, giao 

thông vận tải, bất ñộng sản, kinh doanh chế biến thuỷ sản xuất khẩu. 

- Các ngành hàng sản xuất công nghiệp, cụ thể: sản xuất và truyền 

tải ñiện năng, sản xuất và lắp ráp máy tính, thiết bị ñiện, ñiện tử. 

b  Định hướng khách hàng mục tiêu 

- Hộ sản xuất, cá thể, dân doanh trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 

vay sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. 

- Tất cả các loại hình DNNVV có năng lực tài chính và sức cạnh 

tranh ổn ñịnh, có phân bổ sản phẩm, dịch vụ ña dạng, có tài sản bảo ñảm. 
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- Doanh nghiệp lớn thuộc tổng công ty, doanh nghiệp có vốn ñầu tư 

trực tiếp từ nước ngoài FDI có năng lực tài chính và sức cạnh tranh tốt. 

c  Giới hạn cho vay theo ngành hàng và khách hàng 

Định hướng cho vay theo ngành hàng, miền khách hàng mục tiêu 

nêu trên mới chỉ nói ñến ñịa chỉ ñầu tư, còn mức cơ cấu ñầu tư là bao 

nhiêu cũng cần phải lượng hóa trong chiến lược quản trị rủi ro tín dụng 

tại chi nhánh. Vì vậy, ñề tài ñã giới hạn cho vay theo ngành, miền khách 

hàng mục tiêu tại NHNT_ĐN qua việc phân tích thực trạng cho vay và 

rủi ro cho vay theo ngành, loại hình doanh nghiệp ñể làm cơ sở ñịnh 

hướng danh mục ngành hàng và miền khách hàng mục tiêu. 

d   Nâng cao chất lượng quản trị danh mục cho vay 

- Tiếp tục ưu tiên mở rộng ñối tượng khách hàng hộ sản xuất, cá 

thể, SMEs và FDI. 

- Có biện pháp giảm ñầu tư ñối với DNNN ñịa phương, doanh 

nghiệp kinh doanh thương mại ñơn thuần (không gắn với sản xuất), nhất là 

ñối với các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng có cảnh báo hạn chế. 

- Tăng tỷ lệ cho vay bảo ñảm bằng tài sản. 

- Giảm thiểu nợ xấu bằng nhiều biện pháp. 

e  Phân loại khoản vay 

Phân loại khoản vay là phương pháp quan trọng ñể quản lý nợ có 

vấn ñề; ñồng thời giúp cho ngân hàng dể dàng quản lý ñược danh mục 

cho vay của mình. 

3.2 Giải pháp hoàn thiện quản tr ị danh mục cho vay tại 

NHNT_ĐN 

3.2.1 Hoàn thiện công việc thiết lập danh mục cho vay ña dạng hoá 
Cần thiết lập một danh mục cho vay ña dạng theo nhiều tiêu chí như cho 
vay theo ngành; theo lĩnh vực thương mại, sản xuất; theo ñịa lý; theo quy 
mô; nhằm mục ñích giảm thiểu rủi ro mang tính ñặc thù. 
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3.2.2 Hoàn thiện công việc giám sát danh mục cho vay nhằm gia 

tăng quy mô và thay ñổi cơ cấu danh mục cho vay 

Việc kiểm soát quy mô danh mục cho vay cần xem xét trên 

mối tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro mà quy mô ñó mang lại. 

3.2.3 Hoàn thiện công việc tái xét danh mục cho vay và ñánh giá 

tổng thể danh mục cho vay 

Cần phải thường xuyên kiểm tra ñiều kiện tài chính và khả 

năng hoàn trả của khách hàng vay, ñể từ ñó kịp thời phát hiện những 

thiếu sót có khả năng làm suy giảm chất lượng tín dụng cho vay. 

3.2.4 Hoàn thiện công việc ñiều chỉnh quy mô và cơ cấu danh mục 

cho vay sau tái xét 

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, ñánh giá lại các khoản vay 

có vấn ñề trong danh mục cho vay ñể ñiều chỉnh, cơ cấu lại danh 

mục cho vay cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại 

ñịa phương.  

3.2.4.1 Đa dạng hóa danh mục cho vay theo từng tiêu thức khác nhau 

a Đa dạng hóa danh mục cho vay theo ngành kinh tế 

Cần phải thực hiện ña dạng hóa danh mục cho vay theo hướng 

tăng tỷ trọng ñầu tư vốn tín dụng cho ngành sản xuất – chế biến hàng 

xuất khẩu, vì trên thực tế ñây là ngành sản xuất có giá trị gia tăng tốt 

và ổn ñịnh cả về nguồn cung ứng ñầu vào trong nước và thị trường 

khách hàng xuất khẩu truyền thống ở nước ngoài. 

Đồng thời, NHNT_ĐN cần phải giảm tỷ trọng cho vay ñối với 

các doanh nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại – 

dịch vụ theo hướng thận trọng, có lựa chọn ñối tượng doanh nghiệp 

kinh doanh kém hiệu quả, rủi ro tín dụng tiềm ẩn phát sinh lớn, ñặc 

biệt là các doanh nghiệp kinh doanh thương mại những mặt hàng 

nhập khẩu, có tính nhạy cảm cao với giá cả thị trường nước ngoài 
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như : sắt, thép, phân bón, hạt nhựa và những doanh nghiệp có quy 

mô tín dụng tập trung lớn qua nhiều năm. 

b Đa dạng hóa danh mục cho vay theo loại hình doanh nghiệp 

 Chi nhánh cần tăng tỷ trọng cho vay ñối với nhóm khách hàng 

doanh nghiệp có vốn ñầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI, mở rộng 

cho vay ñối tượng doanh nghiệp liên doanh vì ñây là những doanh 

nghiệp có trình ñộ quản lý tốt, có chiến lược kinh doanh rõ ràng, 

chuyên nghiệp, có chiều sâu và mang tính bền vững, còn riêng ñối 

với các DNNVV, khách hàng vay tiêu dùng cá nhân, hộ gia ñình và 

doanh nghiệp tư nhân ñều là nhóm khách hàng có ñộ an toàn về tài 

sản bảo ñảm nợ vay khá cao nên rủi ro mất vốn là khá thấp. 

c  Đa dạng hóa danh mục cho vay theo quy mô doanh nghiệp 

 NHNT_ĐN cần mạnh dạn tăng tỷ trọng cho vay ñối với các 

doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài FDI, các doanh nghiệp liên 

doanh và các DNNVV là tư nhân hóa 100% vốn bên ngoài, có quy 

mô vốn lớn, có trình ñộ quản lý tốt và ñặc biệt là có thị phần ổn ñịnh 

trong lĩnh vực kinh doanh với mức tăng bình quân ñạt 5 – 10%/năm, 

giảm tỷ trọng cho vay ñối với DNNN có quy mô vừa và nhỏ ở tỷ lệ 

tương ứng nhằm dành nguồn vốn tín dụng ñể mở rộng cho vay ñối 

với các ñối tượng khách hàng có quy mô vừa và nhỏ, ñặc biệt tăng 

cường cho vay bán lẻ ñối với cá nhân, hộ gia ñình và các doanh 

nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, tiến tới chiếm tỷ lệ 

10%/tổng danh mục cho vay theo quy mô doanh nghiệp tại 

NHNT_ĐN 

d  Đa dạng hóa danh mục cho vay theo kỳ hạn cho vay 

 Chi nhánh cần tăng cường cho vay ñối với các kỳ hạn trung và dài 

hạn ñối với các dự án ñầu tư ñược ñánh giá tốt về mặt tài chính và thị 

trường tiêu thụ, tăng cho vay tiêu dùng, mua nhà, sửa chữa nhà, mua ôtô 
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mới, ñầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất – kinh doanh, phục 

vụ ñời sống có bảo ñảm bằng tài sản 100%, phấn ñấu tăng tỷ trọng cho 

vay trung dài hạn trong chiến lược phát triển dư nợ tín dụng của 

NHNT_ĐN ñến năm 2015, trong danh mục cho vay theo kỳ hạn ñạt mức 

bình quân từ 5%/năm, tương ứng tỷ lệ bình quân cơ cấu cho vay trung dài 

hạn sau khi ñiều chỉnh ñạt ở mức từ 40 - 45%. 

Song song với chính sách tăng cường mở rộng cho vay trung 

dài hạn, NHNT_ĐN cần lựa chọn giảm kỳ hạn cho vay ngắn hạn 

xuống ở mức hợp lý, ñặc biệt ñối với những doanh nghiệp kinh 

doanh các mặt hàng có tính nhạy cảm với xu hướng giá cả thế giới, 

nguồn cung phụ thuộc nhiều vào các nhà xuất khẩu nước ngoài như : 

sắt, thép, hạt nhựa, phân bón các loại...ở mức bình quân từ 5 – 

10%/năm/tổng danh mục cho vay.  

e  Đa dạng hóa danh mục cho vay theo hình thức bảo ñảm 

Chi nhánh cần có lộ trình giảm dần qua các năm tỷ trọng cho 

vay ñối với hình thức không có tài sản bảo ñảm, phấn ñầu ñến năm 

2015 tỷ trọng này chỉ chiếm trong danh mục cho vay khoảng từ 5 – 

10%. cần tăng cường cho vay có bảo ñảm 100% bằng tài sản ñối với 

khách hàng doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp liên doanh, cho vay tiêu 

dùng cá nhân, hộ gia ñình phục vụ ñời sống, cho vay ñầu tư dự án, 

mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất – kinh doanh ñối với các 

DNNVV là các công ty tư nhân 100% vốn góp từ bên ngoài. 

Đồng thời, chi nhánh cần thực hiện giảm cho vay không có bảo 

ñảm bằng tài sản hoặc bảo ñảm một phần bằng tài sản ñối với các 

DNNN, DNNVV có yếu tố nhà nước, làm ăn kém hiệu quả, ñịnh 

hướng kinh doanh chưa rõ ràng, ngành hàng có xu hướng bị ñào thải 

theo thị trường và ñặc biệt là tài sản bảo ñảm chưa hoàn chỉnh về mặt 

  24 

pháp lý sẽ chứa ñựng nhiều rủi ro mất vốn hơn cho chi nhánh trong 

quá trình xử lý nợ vay khi có tranh chấp xảy ra. 

f  Đa dạng hóa danh mục cho vay theo phương thức cho vay 

Chi nhánh cần ñiều chỉnh tăng tỷ trọng cho vay theo phương thức 

hạn mức lên từ 15 – 20%/tổng danh mục cho vay của chi nhánh ñối với 

các doanh nghiệp sản xuất – chế biến hàng xuất khẩu, có uy tín, hoạt ñộng 

kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng 

hóa làm nguyên liệu ñầu vào sản xuất trong nước chưa thay thế ñược như 

: bột mỳ, cám mỳ và một số mặt hàng thiết yếu khác, tập trung vào những 

doanh nghiệp có quy trình sản xuất và quản lý tốt, mặt hàng có thế mạnh, 

có thị trường tiêu thụ ổn ñịnh.  

3.2.4.2 Kết hợp ña dạng hóa danh mục cho vay theo từng tiêu thức 

khác nhau thành một danh mục cho vay hiệu quả 

- Tăng cường cho vay ñối với ngành sản xuất - chế biến hàng 

xuất khẩu với tỷ trọng ngày càng cao hơn. 

- Tập trung phát triển cho vay có tài sản bảo ñảm 100%, ñặc 

biệt chú trọng cho vay theo kỳ hạn trung và dài hạn, cho vay ñầu tư 

dự án ñổi mới trang thiết bị. 

3.3 Kiến nghị 

3.3.1 Kiến nghị với chính phủ và chính quyền các cấp 

* Đối với chính phủ 

+ Tiếp tục hoàn thiện và ñảm bảo tính ổn ñịnh khung pháp lý. 

* Đối với thành phố Đà Nẵng 

 + Tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp, ñặc biệt là DNNVV. 

 + Tạo ñiều kiện thuận lợi trong quá trình xử lí nợ vay trong 

khâu thi hành án. 

3.3.2 Kiến nghị ñối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam 
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- Cần xây dụng các văn bản, quy ñịnh liên quan ñến quy chế 

cho vay ngày càng linh hoạt hơn. 

- Cần tích luỹ và tập trung vốn cho việc phát triển công nghệ hiện ñại. 

- Thành lập Phòng Quản lý rủi ro của Miền trung nhằm giải 

quyết kịp thời các khoản vay vượt hạn mức phán quyết của chi nhánh 

..... 

3.3.3  Kiến nghị ñối với ngân hàng Nhà nước 

- Kịp thời có văn bản hướng dẫn ñể các NHTM thực hiện Luật 

các Tổ chức tín dụng ñã có hiệu lực thi hành vào ñầu năm 2011. 

- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin tín dụng. 

- Duy trì và ñiều chỉnh lãi suất tiền gửi ổn ñịnh. 

- Cần có chỉ ñạo chặt chẽ các NHTM trên ñịa bàn ưu tiên vốn 

ñầu tư cho DNNVV.  
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KẾT LUẬN 

Với mục ñích nghiên cứu thực trạng danh mục cho vay tại 

Ngân hàng VCB Đà Nẵng trong giai ñoạn từ năm 2006 ñến 2009, 

trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu, luận văn ñã hoàn 

thành một số nội dung sau: 

* Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng, khái quát 

chung về danh mục cho vay, xây dựng và quản lý một danh mục cho 

vay hiệu quả thông qua việc ñánh giá, nhận ñịnh và ñưa ra giải pháp 

hoàn thiện danh mục cho vay tại chi nhánh. 

* Phân tích thực trạng hoạt ñộng cho vay ñối với nhóm khách 

hàng hiện có của chi nhánh trong giai ñoạn từ năm 2006 - 2009, ñể từ 

ñó rút ra ñược những khó khăn, vướng mắc, cũng như nguyên nhân 

tồn tại trong cơ cấu danh mục cho vay mà chi nhánh ñang gặp phải. 

* Trên cơ sở ñó, luận văn ñã ñưa ra một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện hơn nữa danh mục cho vay hiện có. Đồng thời, mạnh dạn 

ñề xuất kiến nghị với các cấp thẩm quyền trong việc hỗ trợ chi nhánh 

xây dựng và hoàn thiện danh mục cho vay tối ưu. 

Tuy nhiên, việc xây dựng, quản lý danh mục cho vay và các 

giải pháp hoàn thiện danh mục cho vay tối ưu nhất tại chi nhánh là 

một vấn ñề lớn, ñòi hỏi nỗ lực nghiên cứu một cách khoa học, có tính 

chất thường xuyên. Theo ñó, trong quá trình nghiên cứu luận văn 

cũng không thể tránh khỏi những sai sót mang tính chủ quan, rất 

mong nhận ñược những ý kiến ñóng góp nhằm giúp cho tác giả hoàn 

thiện hơn nữa trong công tác nghiên cứu của mình. 

Tác giả xin chân thành cảm ơn ñến Quí Thầy, Cô ñã tạo ñiều 

kiện hướng dẫn, quan tâm giúp ñỡ trong quá trình học tập và nghiên 

cứu. Đặc biệt là giáo viên hướng dẫn khoa học cho luận văn lần này 

là PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ ñã tận tình chỉ dẫn trong suốt thời gian 

thực hiện và hoàn thành luận văn này.    


