
 

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

 

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 

 

 

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI  

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM -  

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng  

Mã số : 60 34 02 01 

 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

 

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2018 



 

Công trình được hoàn thành tại  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN 

 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN NGỌC VŨ 

 

 

 

     Phản biện 1: TS. Hồ Hữu Tiến  

 

     Phản biện 2: TS. Nguyễn Hữu Dũng 

.  

 

 

 

Luận văn  được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng họp tại Trường Đại học Kinh 

tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng  02 năm 2018 

 

 

 

 

 

    Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; 

- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 



1 

MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đang có 

những bước phát triển ổn định. Các hoạt động trao đổi hàng hóa, 

thương mại, dịch vụ không chỉ diễn ra trong phạm vi lãnh thổ mà còn 

vươn ra tầm quốc tế. Trong bối cảnh này, sự cạnh tranh là yếu tố tất 

yếu.  Lĩnh vực cạnh tranh gay gắt nhất chính là tín dụng truyền thống. 

Để giảm rủi ro mà vẫn mang lại hiệu quả lợi nhuận các ngân hàng đã 

và đang phát triển rất nhiều các sản phẩm phi tín dụng và bảo lãnh 

cũng không phải là ngoại lệ. 

 Trong mục tiêu phát triển chung của ngân hàng. Để tối ưu hóa 

hiệu quả khách hàng mang lại cho ngân hàng, thì thu nhập từ hoạt 

động phí ngày càng được đẩy mạnh. Qua những cải tiến về quy trình, 

chất lượng dịch vụ cung cấp của Ngân hàng, dịch vụ bảo lãnh ngân 

hàng trong những năm qua tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt 

Nam nói chung, và chi nhánh Đà Nẵng nói riêng không ngừng phát 

triển về quy mô cung ứng dịch vụ và chất lượng dịch vụ. Để đạt được 

cơ cấu phí tối ưu từ khách hàng thì việc quản lý và phát triển tốt dịch 

vụ bảo lãnh là không thể thiếu. Trên cơ sở nghiên cứu các đề tài 

nghiên cứu khoa học nội bộ cũng như bên ngoài trước nay trên địa 

bàn, tác giả nhận thấy rằng chưa có đề tài nào phân tích về dịch vụ bảo 

lãnh tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Đà 

Nẵng.Vì vậy việc nghiên cứu đề tài về: “Phát triển dịch vụ bảo lãnh 

tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam- Chi nhánh Đà 

Nẵng”  là thật sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay với mong muốn 
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dịch vụ bảo lãnh tại chi nhánh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn 

để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cũng như hướng đến 

được các khách hàng mục tiêu, góp phần tăng nguồn thu trong tổng 

thu dịch vụ phi tín dụng. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Mục tiêu chung: Nghiên cứu lý luận, thực tiễn từ đó đưa ra 

các giải pháp, kiến nghị phù hợp để phát triển dịch vụ bảo lãnh tại 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi Nhánh Đà Nẵng. 

 Mục tiêu cụ thể: từ mục tiêu chung tác giả đưa ra các mục 

tiêu như sau: 

 Tổng hợp hệ thống các cơ sở lý luận về dịch vụ bảo lãnh 

 Phân tích thực trạng hoạt động bảo lãnh tại đơn vị nghiên 

cứu, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong hoạt 

động  bảo lãnh trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 tại đơn vị 

lựa chọn nghiên cứu.  

 Từ những cơ sở lý luận cũng như kết quả nghiên cứu thực 

trạng đã đạt được, tác giả đưa ra các đề xuất giải pháp, khuyến nghị 

nhằm hoàn thiện để phát triển dịch vụ bảo lãnh trong tương lai tại đơn 

vị nghiên cứu. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

  Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận về phát triển 

dịch vụ bảo lãnh và thực tiễn dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng 

TMCP Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng. 

  Phạm vi nghiên cứu:  

 Về nội dung: Đề tài nghiên cứu về dịch vụ bảo lãnh ngân 
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hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Đà 

Nẵng. 

  Về thời gian: Các dữ liệu khảo sát thực trạng chỉ giới hạn 

từ năm 2014 đến năm 2016. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Trong quá trình nghiên cứu luận văn sử dụng các phương 

pháp như: 

  Phương pháp nghiên cứu tài liệu: 

  Phương pháp tổng hợp: 

  Phương pháp thống kê, so sánh:  

 Phương pháp phỏng vấn:  

5. Bố cục của đề tài 

 Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận có kết cấu gồm 3 

chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân 

hàng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. 

Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng 

tại NH TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. 

Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại 

NH TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 . 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH 

TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHTM 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 

1.1.1. Khái niệm về dịch vụ bảo lãnh tại ngân hàng thương mại 

a. Sự ra đời nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng 

b. Khái niệm bảo lãnh ngân hàng 

Bảo lãnh là cam kết bằng văn bản, là hình thức cấp tín dụng 

bằng chữ kí, tại thời điểm tham gia bảo lãnh, ngân hàng không trực 

tiếp xuất vốn mà chỉ dùng khả năng tài chính và uy tín của mình để 

đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đã cam kết từ trước. 

1.1.2. Đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng: 

  Bảo lãnh ngân hàng là mối quan hệ nhiều bên phụ thuộc: 

  Bảo lãnh ngân hàng mang tính độc lập cao:. 

 Bảo lãnh ngân hàng là hoạt động ngoại bảng: 

  Bảo lãnh tiến hành trên cơ sở chứng từ: 

1.1.3. Chức năng của bảo lãnh ngân hàng 

  Công cụ bảo đảm: 

 Công cụ tài trợ: 

1.1.4. Các loại bảo lãnh ngân hàng 

a. Căn cứ vào phương thức phát hành bảo lãnh: 

b. Dựa trên bản chất của bảo lãnh. 

c. Căn cứ vào điều kiện thanh toán 

d. Căn cứ vào mục đích của bảo lãnh: 
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1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

1.2.1. Nội dung phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng: 

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá phát triển DVBL của NHTM 

a. Mức độ tăng trưởng quy mô cung ứng dịch vụ 

 Mức tăng trưởng doanh số bảo lãnh. 

 Mức tăng trưởng số dư bảo lãnh. 

 Mức tăng trưởng số món bảo lãnh. 

b.  Mức tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh 

c. Mức độ gia tăng thị phần 

d.  Nâng cao chất lượng dịch vụ 

e. Cơ cấu cung ứng dịch vụ bảo lãnh của ngân hàng 

f. Kiểm soát rủi ro 

g. Hiệu quả kinh doanh dịch vụ bảo lãnh 

1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển DVBL 

của NHTM 

a. Nhân tố chủ quan 

b. Những nhân tố khách quan 

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

  

 

 

 

 

 



6 

CHƯƠNG 2:  

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO 

LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2014 – 2016 

 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân Hàng 

TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương 

Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng 

2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN 

HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ 

NẴNG GIAI ĐOẠN 2014 – 2016 

 Giai đoạn 2014-2016 là giai đoạn phục hồi sau thời kỳ ảnh 

hưởng khủng hoảng tài chính thế giới, vì vậy các hoạt động dịch vụ tài 

chính của TECHCOMBANK Đà Nẵng dần ổn định và phát triển tạo 

tiền đề tích cực cho hoạt động dịch vụ của những năm tiếp theo. 
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Bảng 2.1. Kết quả kinh doanh tại TECHCOMBANK Đà Nẵng  

từ năm 2014 đến 2016 

     ĐVT: tỷ đồng/% 

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 
Tăng trưởng 

15/14 16/15 

- Huy động vốn 1,126 1,298 1,447 15% 11% 

 Cá nhân 630 734 844 16% 15% 

 Doanh nghiệp 496 564 603 13% 7% 

- Tổng dư nợ 247 335 531 35% 58% 

 Cá nhân 88 144 209 63% 45% 

 Doanh nghiệp 159 191 322 20% 68% 

- Thu dịch vụ ròng 28,98 33,72 47,59 16% 41% 

+ Trong đó: Bảo lãnh 13,61 21,24 26,29 56 24% 

- Lợi nhuận trước thuế 89 110 131 24% 19% 

(Nguồn: Phòng Tài chính - Kê toán TECHCOMBANK Đà Nẵng) 

 Từ bảng 2.1 kết quả kinh doanh của TECHCOMBANK Đà 

Nẵng thể hiện qua 2 nhóm chỉ tiêu: 

 Về chỉ tiêu quy mô 

 Huy động vốn: Từ năm 2014-2016 huy động vốn liên tục tăng 

trưởng với tốc độ khá ấn tượng với tốc độ tăng bình quân trên 10% so 

với các năm liền trước; cụ thể năm 2015 tăng 15%, năm 2016 tăng 

11% trong điều kiện nền kinh tế biến động không ngừng,với mức lãi 

suất tiền gửi khá thấp so với những năm trước, cũng như sự phát triển 

mạnh mẽ của các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn trên thị trường.  

 Tổng dư nợ: Bên cạnh sự tăng trưởng về huy động vốn thì 
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hoạt động tín dụng cũng tăng trưởng nhưng đảm bảo an toàn dưới sự 

điều tiết chung của ngân hàng Nhà nước trong đó năm 2015 tăng 35% 

so với năm 2014, năm 2016 tăng mạnh 58% so với năm 2015 do chỉ 

đạo chung của hệ thống TECHCOMBANK tăng trưởng. Hoạt động sư 

nợ tăng trưởng ở cả hai mảng tín dụng cá nhân và doanh nghiệp.  

 Về chỉ tiêu hiệu quả: Hiệu quả kinh doanh của 

TECHCOMBANK Đà Nẵng qua các năm có sự tăng trưởng đáng kể, 

lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận bình quân đầu người tăng dần. Đặc 

biệt là phí dịch vụ tăng trưởng rất cao, năm 2015 thu phí dịch vụ tăng 

16% so với năm 2014 thì sang năm 2016 tăng trưởng 41% với năm 

2015 trong đó thu phí từ dịch vụ bảo lãnh chiếm đến trên 50% trong 

tổng cơ cấu phí, đây là dịch vụ có thế mạnh của TECHCOMBANK 

Đà Nẵng. 

 Qua tóm tắt kết quả kinh doanh của TECHCOMBANK Đà 

Nẵng, cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh qua 3 năm tăng trưởng 

tốt. Hàng năm, TECHCOMBANK Đà Nẵng đều thực hiện đạt kế 

hoạch kinh doanh được giao và xếp loại hoàn thành, được 

TECHCOMBANK công nhận là một trong những đơn vị đứng đầu 

toàn hệ thống các chi nhánh. 

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 

BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2014 – 2016. 

2.3.1. Văn bản liên quan đến chính sách dịch vụ bảo lãnh 

2.3.2. Chính sách khách hàng và quy trình bảo lãnh tại 

TECHCOMBANK Đà Nẵng 
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a. Chính sách khách hàng  

b. Quy trình bảo lãnh: 

2.3.3. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh  

a. Thực trạng tăng trưởng quy mô dịch vụ bảo lãnh 

 Tăng trưởng doanh số bảo lãnh bình quân qua 3 năm 2014-

2016  

Bảng 2.2. Dư nợ bảo lãnh bình quân của TECHCOMBANK Đà Nẵng 

qua 3 năm 2014-2016  

(Đơn vị tính: Tỷ đồng) 

Loại bảo 

lãnh 

Năm Tăng trưởng 

2014 2015 2016 

2015/2014 2016/2015 

Số 

tuyệt 

đối 

Số 

tương 

đối 

Số 

tuyệt 

đối 

Số 

tương 

đối 

Dự thầu 62 87 109 25 40.32% 22 25.29% 

Bảo hành 78 73 136 -5 -6.41% 63 86.30% 

Thanh toán 25 65 95 40 160.00% 30 46.15% 

THHĐ 437 661 690 224 51.26% 29 4.39% 

Tạm ứng 609 705 845 96 15.76% 140 19.86% 

Khác 76 87 49 11 14.47% -38 -43.68% 

Tổng 1,287 1,678 1,924 391 30.38% 246 14.66% 

(Nguồn:  TECHCOMBANK Đà Nẵng) 

 Qua bảng 2.2 số dư bảo lãnh bình quân 3 năm cho thấy dịch 

vụ bảo lãnh tăng trưởng đều đặn qua các năm trong đó năm 2015 tăng 

30.38% (tương đương 391 tỷ đồng) so với năm 2014, năm 2016 tăng 

14.66% (tương đương tăng 246 tỷ đồng) so với năm 2015. Đây là con 
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số khá cao so với các ngân hàng khác trong cùng hệ thống cũng như 

trên địa bàn Đà Nẵng. 

 Như vậy, qua phân tích cho thấy dịch vụ bảo lãnh tại 

TECHCOMBANK Đà Nẵng tăng trưởng qua các năm với dư nợ tăng 

khá cao.  

- Tăng trưởng số lượng khách hàng bảo lãnh, dư nợ bảo bình 

quân từng đối tượng khách hàng, dư nợ bảo lãnh bình quân trên từng 

khách hàng  

 

 

Biểu đồ 2.2. Doanh số bảo lãnh bình quân theo đối tượng khách hàng 

và sô dư bình quân mỗi khách hàng tại TECHCOMBANK Đà Nẵng 

qua 3 năm 2014-2016 
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 Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng qua 

3 năm có sự gia tăng rõ rệt. Năm 2015 tăng 16% so với năm 2014 

(tương đương tăng 16 khách hàng), năm 2016 so với năm 2015 tăng 

18% (tương đương tăng 22 khách hàng). Trong cơ cấu khách hàng thì 

các công ty TNHH chiếm từ 60%-70% trong tổng số khách hàng tại 

chi nhánh. Ngoài ra, số dư  bảo lãnh bình quân theo đối tượng có sự 

chênh lệch. Xét về dư nợ bảo lãnh bình quân của khách hàng, trong 

năm 2015 tăng 7% so với năm 2014, sang năm 2026 số dư giảm nhẹ 

17%. Điều này cho thấy số dư bảo lãnh bình quân trên một khách hàng 

biến động tăng giảm do sự tăng trưởng về dư nợ và khách hàng chưa 

đồng bộ.  

 Số món bảo lãnh phát hành qua 3 năm 2014-2016  

 

Biểu đồ 2.3. Số món bảo lãnh phát hành tại TECHCOMBANKĐà 

Nẵng qua 3 năm 2014-2016 

 Số món bảo lãnh tăng trưởng liên tục qua 3 năm, trong đó 

năm 2015 tăng 23,48% so với năm 2014 (tương đương tăng 1,670 

món). Sang năm 2016 tăng nhẹ 3.35% so với năm 2015 (tương đương 

tăng 291 món). Như vậy về số món bảo lãnh phát hành trong năm 
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2015 tăng trưởng cao hơn so với năm 2016 điều này cho thấy số món 

bảo lãnh phát hành có sự chững lại. Xét về loại hình bảo lãnh thì số 

món bảo lãnh dự thầu cao nhất chiếm từ 24%-29%, các loại bảo lãnh 

khác phát sinh ít nhất. 

 Qua 3 bảng số liệu (2.2; 2.3; 2.4) thể hiện quy mô bảo lãnh tại 

TECHCOMBANK Đà Nẵng cho thấy bảo lãnh tại TECHCOMBANK 

Đà Nẵng tăng trưởng qua các năm thể hiện ở sự tăng trưởng dư nợ bảo 

lãnh bình quân, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ, dư nợ bảo lãnh 

bình quân trên khách hàng và số món bảo lãnh tăng trưởng liên tục.  

b. Thực trạng tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh 

 Thực trạng tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh   

 

Biểu đồ 2.4. Thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh tại TECHCOMBANK Đà 

Nẵng qua 3 năm 2014-2016 

 Kết quả kinh doanh dịch vụ bảo lãnh qua 3 năm 2014-2016 

cho thấy hoạt động bảo lãnh tại TECHCOMBANK Đà Nẵng là hoạt 

động truyền thống và mang lại lợi nhuận lớn nhất so với các dịch vụ 

khác. Con số này tăng trưởng hàng năm khá cao, năm 2015 tăng 55% 

(tức tăng 7,419 triệu đồng) so với năm 2014, sang năm 2016 tiếp tục 
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tăng 25% (tương đương tăng 5,265 triệu đồng) so với năm 2015.  

- Mức phí bảo lãnh của TECHCOMBANK Đà Nẵng và so 

sánh mức phí với các TCTD trên địa bàn: 

Biểu phí bảo lãnh trên thu thập từ một số ngân hàng thực hiện 

cấp bảo lãnh phổ biến trên địa bàn. Nhìn chung mức phí bảo lãnh trên 

địa bàn khá thấp, trong đó các NHTM Nhà nước thấp hơn so với các 

NHTMCP khác, dẫn đầu là TECHCOMBANK giao động từ 2%-2,3%.  

c. Thực trạng thị phần dịch vụ bảo lãnh 

Thị phần dịch vụ bảo lãnh của các NHTM trên cùng địa bàn là 

một chỉ tiêu đánh giá vị trí về quy mô hoạt động của các ngân hàng với 

nhau trong cùng điều kiện kinh doanh như nhau bao gồm thị phần dư 

nợ bảo lãnh và thị phần khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh. 

Bảng 2.7. Thị phần theo số dư bảo lãnh cuối kỳ từ năm 2014-

2016 của các NHTM trên địa bàn Đà Nẵng 

TCTD 

Thị phần bảo lãnh 2010/2009 2011/2010 

2014 2015 2016 

Số 

tuyệt 

đối 

Số 

tương 

đối 

Số 

tuyệt 

đối 

Số 

tương 

đối 

TECHCOMBANK 11.57 12.8 13.54 1.21 10.46% 0.76 5.95% 

VCB 20.70 22.9 24.6 2.2 10.63% 1.70 7.42% 

Vietinbank 18.70 18.1 17.07 -0.6 -3.21% -1.03 -5.69% 

Agribank 19.30 19.1 19.90 -0.2 -1.04% 0.80 4.19% 

BIDV 17.19 18.43 18.89 1.24 7.21% 0.46 2.50% 

Khác  12.54 8.69 6.00 -3.85 -30.70% -2.69 -30.96% 

Tông cộng 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 Thị phần dịch vụ bảo lãnh tập trung ở các TCTD Nhà nước 
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chiếm từ khoảng 50% và có sự tăng giảm qua các năm. Riêng 

TECHCOMBANK Đà Nẵng chiếm thị phần cao nhất và tăng trưởng 

rất mạnh so với các ngân hàng TMCP không có vốn nhà nước. Năm 

2015, thị phần chiếm 11.57% tăng 10.46% về số tương đối (tức tăng 

1.21% về số tuyệt đối) so với năm 2014. Năm 2016 thị phần tiếp tục 

tăng và đạt 13.54% so với địa bàn tỉnh tăng 5.59% về số tương đối 

(tức tăng 0.46% về số tuyệt đối) so với năm 2015. Đây là con số rất ấn 

tượng, nói lên dịch vụ bảo lãnh của TECHCOMBANK Đà Nẵng phát 

triển khá tốt và tăng trưởng cao qua 3 năm liên tiếp. 

Bảng 2.8. Thị phần theo số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ bảo 

lãnh từ năm 2014-2016 của các NHTM trên địa bàn. 

Đvt: %  

Ngân 

Hàng 

Thị phần bảo lãnh 
Tăng trưởng 

2010/2009 2011/2010 

2014 2015 2016 

Số 

tuyệt 

đối 

Số 

tương 

đối 

Số 

tuyệt 

đối 

Số 

tương 

đối 

TECHCOMBANK 11.57 12.8 13.54 1.23 10.63% 0.74 5.78% 

VCB 22 22.2 22.5 0.2 0.91% 0.3 1.35% 

Vietinbank 17.5 18 20 0.5 2.86% 2 11.11% 

Agribank 16.8 15 13 -1.8 -10.71% -2 -13.33% 

BIDV 18.34 19.76 20.56 1.42 7.74% 0.8 4.05% 

Khác  13.79 12.24 10.4 -1.55 -11.24% -1.84 -15.03% 

Tông cộng 100.00 100.00 100.00     

 Về thị phần khách hàng sử dụng bảo lãnh trên địa bàn cũng 

thuộc về khối các ngân hàng có vốn Nhà Nước. Riêng 

TECHCOMBANK chiếm khoản 11%, 12%, 13% qua 3 năm.  
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d. Thực trạng đa dạng hóa các sản phẩm bảo lãnh 

 Về các hình thức loại bảo lãnh, TECHCOMBANK nói chung 

và chi nhánh nói riêng luôn thường xuyên cập nhập theo quy định mới 

của pháp luật. Trên thực tế, do nhu cầu phát sinh thì có một số loại bảo 

lãnh mới xuất hiện khác với những loại bảo lãnh thường gặp: Bảo lãnh 

quyết toán, Bảo lãnh hoàn trả mặt bằng…  

e. Thực trạng chất lượng dịch vụ bảo lãnh 

 Về thời gian thực hiện và thủ tục bảo lãnh: Hiện nay việc cấp 

bảo lãnh cho khách hàng với thời gian ngắn hơn so với quy định về 

thời gian tác nghiệp của TECHCOMBANK.  

 Về yếu tố con người: Kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng có 

tính cạnh tranh rất cao vì vậy kỹ năng làm việc, thái độ và trách nhiệm 

của cán bộ ngân hàng đòi hỏi rất khắc khe để khách hàng luôn cảm 

thấy “Khách hàng là trên hết”. TECHCOMBANK Đà Nẵng đặc biệt 

quan tâm đến yêu tố phát triển nguồn nhân lực. 

 Về ứng dụng công nghệ quản lý dịch vụ bảo lãnh: Theo định 

hướng chiến lược ngân hàng đang không ngừng cải thiện hệ thống 

công nghệ để kịp thời phục vụ khách hàng. 

f. Thực trạng kiểm soát rủi ro trong dịch vụ bảo lãnh 

 Hoạt động bảo lãnh của TECHCOMBANK Đà Nẵng từ khi 

thành lập đến nay chưa thực hiện trả thay cho khách hàng lần nào và 

chưa xảy ra thiệt hại do cán bộ ngân hàng gây ra. Đây là yếu tố tích 

cực và quan trọng thúc đẩy hoạt động bảo lãnh tại TECHCOMBANK 

Đà Nẵng phát triển an toàn, hiệu quả và kiểm soát rủi ro. 

 Về phía nội bộ ngân hàng, để kiểm soát rủi ro trong hoạt động 
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kinh doanh nói chung và hoạt động bảo lãnh nói riêng 

TECHCOMBANK Đà Nẵng thường xuyên thành lập các tổ kiểm tra 

nội bộ chéo lẫn nhau giữa các bộ phận thực hiện kiểm tra hồ sơ tín 

dụng, bảo lãnh và các hoạt động khác.   

2.4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO 

LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2016. 

2.4.1. Những thành tựu đạt được về phát triển dịch vụ bảo 

lãnh tại TECHCOMBANK Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016 

 Dịch vụ bảo lãnh tăng trưởng hằng năm và luôn đứng đầu địa 

bàn về thị phần liên tiếp qua các năm, bên cạnh đó thu nhập dịch vụ 

bảo lãnh chiếm tỷ trọng cao nhất trong tất cả các dịch vụ tài chính mà 

TECHCOMBANK cung cấp (các dịch vụ thu nhập ngoài lãi).  

 Sản phẩm bảo lãnh của TECHCOMBANK Đà Nẵng không 

ngừng được đổi mới và hoàn thiện cho phù hợp với sự phát triển của 

nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.. 

 Về chất lượng dịch vụ bảo lãnh được khách hàng và người thụ 

hưởng bảo lãnh đánh giá cao, với khẩu hiệu “chia sẽ cơ hội, hợp tác 

thành công”. 

2.4.2. Những hạn chế tồn tại 

 Về nội bộ ngân hàng: 

 Tuy TECHCOMBANK Đà Nẵng áp dụng quy trình và xây 

dựng chính sách trong cấp bảo lãnh rất chặt chẽ nhằm kiểm soát rủi ro, 

nhưng có một số nội dung chưa phù hợp, chẳng hạn:  

 Cơ cấu bảo lãnh của TECHCOMBANK Đà Nẵng chiếm đến 
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70% số dư bảo lãnh trong hoạt động xây lắp vừa thể hiện thế mạnh 

nhưng cũng tiềm an rủi ro vì hoạt động xây lắp có nhiều biến động 

lớn. Do vây, thu nhập từ bảo lãnh chủ yếu từ việc tài trợ cho các doanh 

nghiệp xây lắp nên kết quả kinh doanh của lãnh lãnh phụ thuộc lớn 

vào lĩnh vực XDCB. 

 Một trong những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến sự phát 

triển của hoạt động bảo lãnh đó là yếu tố con người. Bên cạnh lợi thế 

về mặt nhân sự trẻ năng động có trình độ chuyên môn và được đào tạo 

bài bản thì vẫn còn tại một số vấn đề đặt biệt là cán bộ trẻ.. 

 Hiện nay, hoạt động kiểm soát bảo lãnh sau khi phát hành tại 

TECHCOMBANK Đà Nẵng chưa thực sự đúng với bản chất và mục 

đích hạn chế rủi ro cho ngân hàng. Việc thực hiện hoạt động còn mang 

tính chất hình thức.  

 Về các nhân tố bên ngoài: 

 Nhân tố khách hàng: 

 Một số khách hàng chưa thực hiện đúng các cam kết theo hợp 

đồng gốc ban đầu với đơn vị thụ hưởng làm ảnh hưởng đến uy tín của 

ngân hàng. Bên cạnh đó còn một số lượng lớn khách hàng chưa có thói 

quen hoặc chưa có tư tưởng đến ngân hàng giao dịch vì ngại thủ tục 

phức tạp nên không sử dụng dịch vụ bảo lãnh mà tự nộp tiền mặt ký 

cược để thực hiện các cam kết điều này làm giảm khả năng phát triển 

của dịch vụ. 

 Nhân tố đối thủ cạnh tranh: 

 Cạnh tranh không lành mạnh còn tồn tại khá phổ biến trên địa 

bàn dưới hình thức hạ thấp phí, nâng cao lãi suất huy động qua việc 
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“phá rào” theo quy định của NHNN bằng việc sử dụng lãi suất thỏa 

thuận thông qua việc tặng quà hoặc tặng tiền mặt để lôi kéo khách 

hàng về sau đó sẽ cung ứng các dịch vụ liên quan: Tín dụng, bảo lãnh, 

thanh toán. 

 Ngoài ra hiện nay các NH TMCP bất chấp rủi ro để tăng 

trưởng hoạt động tín dụng, bảo lãnh thông qua việc hỗ trợ khách hàng 

trong việc đảo nợ để chuyển sang giao dịch với mình. Đây là điều rất 

nguy hiểm tác động trực tiếp đến việc phát sinh nợ xấu tại các ngân 

hàng. 

 Các nhân tố vĩ mô: 

 Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây cũng chịu sự 

ảnh hưởng chung với nền kinh tế toàn cầu có những thời điểm suy 

thoái sức mua giảm hàng hóa tồn kho cao doanh nghiệp thu hẹp sản 

xuất, có những thời điểm lạm phát tăng cao đẩy chi phí sản xuất tăng 

đột biến doanh nghiệp sản xuất cầm chừng vì lợi nhuận không bù đắp 

chi phí. Điều này làm ảnh hưởng đến việc tăng trưởng dịch vụ bảo 

lãnh trong những năm qua. 

2.4.3. Nguyên nhân tồn tại 

 Về nội bộ ngân hàng: 

+  Quy trình sản phẩm 

+ Nguồn nhân lực 

 Về nhân tố bên ngoài: 

 Nhân tố khách hàng: 

 Nhân tố vĩ mô: 

TÓM TẮT CHƯƠNG 2  
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CHƯƠNG 3:  

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG 

TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

3.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGÂN HÀNG 

3.1.1. Chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ 

Thương Việt Nam 

3.1.2. Mục tiêu phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng 

TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. 

3.2. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN HOẠT 

ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ 

THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG. 

3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao tính cạnh tranh 

a. Cải thiện quy trình, thủ tục bảo lãnh, hoàn thiện chính 

sách khách hàng 

b. Tăng cường quan hệ đối với nhóm khách hàng mục tiêu. 

c. Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng. 

d. Đẩy mạnh đầu tư chuẩn hóa phong cách giao dịch 

e. Phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ bảo lãnh và đa dạng 

khách hàng 

3.2.2. Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro 

a. Nâng cao chất lượng thẩm định bảo lãnh 

b. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra nội, kiểm soát 

khách hang 

3.2.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ 
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a. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

b. Giải pháp về công nghệ quản lý 

3.3. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 

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

thuộc. 

 Thành lập bộ phận chuyên trách hỗ trợ, tư vấn về pháp luật sẽ 

giúp nhân viên tác nghiệp bớt áp lực về công việc và tập trung vào 

nghiệp vụ . 

 Hội sở cần sớm đưa ra các chiến lược về con người, bộ quy 

chuẩn năng lực của đội ngũ chuyên viên khách hàng doanh nghiệp 

cũng như đội ngũ quản lý. 

 Hội sở cần tăng cường quan hệ với Khối các doanh nghiệp 

lớn, để tạo ra hệ sinh thái giữa các doanh nghiệp.  

 Việc đầu tư vào hệ thống công nghệ để có thế đảm bảo hoạt 

động thường xuyên cũng như tăng tốc độ hạch toán sẽ giúp tiết kiệm 

thời gian, đảm bảo được thời gian cam kết cung cấp dịch vụ với khách 

hàng.  

3.3.2. Đối với Chính phủ và ngân hàng Nhà nước 

TÓM TẮT CHƯƠNG 3  
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KẾT LUẬN 

  

Bảo lãnh ngân hàng là một dịch vụ truyền thống của các 

NHTM, nó vừa là dịch vụ có thu phí vừa mang tính chất nghiệp vụ tín 

dụng ngân hàng. Vì vậy, hoạt động bảo lãnh có những đặc thù nhất 

định và cũng chứa đựng trong đó những rủi ro như hoạt động tín dụng, 

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

này để phát triển an toàn và hiệu quả. 

 Phát triển dịch vụ bảo lãnh của NHTM đóng góp về thu nhập 

từ phí, giảm sự phụ thuộc thu nhập từ lãi vay, bên cạnh đó có ý nghĩa 

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

khách hàng. Với mong muốn góp phần vào sự phát triển của hoạt động 

bảo lãnh tại TECHCOMBANK Đà Nẵng, đề tài đã nghiên cứu và giải 

quyết được những vấn đề sau: 

 Hệ thống hóa lý luận về nghiệp vụ bảo lãnh của NHTM, trong 

đó luận văn đã trình bày có chọn lọc cơ sở lý luận chung về bảo lãnh, 

bảo lãnh ngân hàng; quan niệm về phát triển bảo lãnh ngân hàng, các 

chỉ tiêu đánh giá sự phát triển và những nhân tố ảnh hưởng sự phát 

triển hoạt động bảo lãnh. 

 Phản ảnh thực trạng hoạt động bảo lãnh của 

TECHCOMBANK Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2016, qua đó đã 

chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và những nguyên nhân 

của những hạn chế trong hoạt động bảo lãnh tại TECHCOMBANK 

Đà Nẵng trong thời gian qua. Luận văn đã sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu truyền thống như thống kê, so sánh, phân tích, để phản 

ánh, đánh giá khách quan thực trạng hoạt động bảo lãnh tại 
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TECHCOMBANK Đà Nẵng.  

 Từ thực trạng hoạt động bảo lãnh cùng với định hướng hoạt 

động của ngân hàng cũng như những đánh giá của khách hàng về hoạt 

động bảo lãnh tại TECHCOMBANK Đà Nẵng, luận văn đã đề xuất 

một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động bảo lãnh tại 

TECHCOMBANK Đà Nẵng cho những năm tiếp theo. Giải pháp phát 

triển hoạt động bảo lãnh tại TECHCOMBANK Đà Nẵng được xây 

dựng với mục tiêu góp phần tăng trưởng hoạt động này nhưng vẫn 

đảm bảo về chất lượng, tạo nên sự phát triến bền vững, đóng góp vào 

sự phát triến chung của ngân hàng. Luận văn đã đưa ra hệ thống giải 

pháp gồm 3 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp phát triển khách hàng, 

nhóm giải pháp hạn chế rủi ro, nhóm giải pháp bổ trợ. Trong đó, 

những giải pháp quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn như: 

 Mặc dù tác giả đã dành nhiều thời gian đế tìm hiếu và nghiên 

cứu nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, đề tài khó 

tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Tác giả rất mong nhận được 

sự góp ý của Quý thầy cô, bạn bè và những cá nhân, tập thế có quan 

tâm đến lĩnh vực bảo lãnh ngân hàng để đề tài hoàn thiện hơn. 

 

 

 

 

 

 

 



25 




