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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm qua hoạt động ngân hàng phụ thuộc rất lớn 

vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên trong bối cảnh 

kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, 

kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế 

và suy thoái kinh tế thế giới, cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Chính 

vì thế hoạt động của các doanh nghiệp cũng gặp nhều khó khăn, việc 

cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, 

trở ngại và rủi ro nhiều hơn. Trong khi đó, đời sống của người dân 

ngày một nâng cao, nhu cầu cuộc sống cũng ngày càng đa dạng hơn 

ngoài những nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc thì còn có những nhu cầu 

như vui chơi, giải trí, du lịch,… Đây là những nhu cầu thực tiễn và sẽ 

được giải quyết qua kênh cho vay tiêu dùng của ngân hàng. 

Nhận thấy tiềm năng phát triển của hoạt động cho vay tiêu 

dùng, trong thời gian qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức triển khai và phát triển 

hoạt động cho vay tiêu dùng. Để đánh giá những thành tựu và hiệu quả 

đã đạt được trong công tác cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn trong 

thời gian qua, cũng như rút ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc 

phục để hoàn thiện hơn công tác cho vay tiêu dùng tại chi nhánh tôi 

chọn đề tài “Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn – 

Thành phố Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sỹ của 

mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích cho vay tiêu dùng 

của Ngân hàng thương mại. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng tại 
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Agribank chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Qua đó rút ra 

những kết quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong hoạt động 

cho vay tiêu dùng. 

- Đề xuất các khuyến nghị phù hợp để hoàn thiện cho vay 

tiêu dùng tại Agribank chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng trong 

thời gian đến. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Nội dung phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng và tiêu chí 

phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng là gì? 

- Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của Agribank chi 

nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng thời gian qua như thế nào? 

Những mặt thành công và những vấn đề còn hạn chế trong quá trình 

triển khai cho vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh Quận Ngũ Hành 

Sơn Đà Nẵng? 

- Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng thì Agribank chi 

nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng cần tiến hành những giải pháp 

nào? 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận về phân tích 

cho vay tiêu dùng của NHTM và phân tích thực tiễn cho vay tiêu 

dùng trong tại Agribank chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Về nội dung: Tập trung phân tích hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Agribank chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. 

- Về thời gian: Các dữ liệu phân tích, đánh giá thực trạng cho 

vay tiêu dùng trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016. 

- Về không gian: Tại Agribank chi nhánh Quận Ngũ Hành 

Sơn Đà Nẵng. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở hiểu biết lý thuyết về cho vay tiêu dùng và kinh 
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nghiệm thực tế tại Agribank chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà 

Nẵng, trong quá trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp các 

phương pháp cụ thể như: thống kê, so sánh, tổng hợp để phân tích, 

đánh giá tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank chi 

nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. 

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

- Hệ thống hóa các khái niệm, nội dung, các phương pháp để 

phân tích kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM. 

- Trên cơ sở lý luận đã xây dựng cũng như thực tiễn hoạt 

động cho vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn 

Đà Nẵng, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho 

vay tiêu dùng tại Agribank chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. 

7. Kết cấu của Luận văn: Luận văn gồm có 3 chương 

Chương 1: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân 

hàng thương mại. 

Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng 

tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Quận 

Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. 

Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh 

Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. 

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƢƠNG 1 

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA 

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1. CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG 

MẠI 

1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng   

Cho vay tiêu dùng là một hình thức cho vay, qua đó Ngân 
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hàng chuyển cho người đi vay (cá nhân hay hộ gia đình) quyền sử 

dụng một lượng giá trị (tiền) trong một khoảng thời gian nhất định, 

với những thoả thuận mà hai bên đã ký kết (về số tiền cấp; thời gian 

cấp; lãi suất phải trả …) nhằm giúp cho người đi vay đáp ứng những 

nhu cầu tiêu dùng trong đời sống hằng ngày trước khi họ có khả năng 

chi trả, tạo điều kiện cho họ có thể hưởng một cuộc sống cao hơn.  

1.1.2. Đặc điểm và vai trò của cho vay tiêu dùng 

a. Đặc điểm 

Thứ nhất, quy mô khoản vay nhỏ nhưng số lượng vay lớn 

Thứ hai, cho vay tiêu dùng có chi phí lớn nhất trong danh 

mục sản phẩm tín dụng của ngân hàng 

Thứ ba, các khoản cho vay tiêu dùng có mức lãi suất cho vay 

chưa linh hoạt 

Thứ tư, cho vay tiêu dùng có mức độ rủi ro cao 

Thứ năm, cho vay tiêu dùng có khả năng sinh lời cao 

b. Vai trò 

- Đối với khách hàng: Cho vay tiêu dùng đã giúp người tiêu 

dùng kết hợp các nhu cầu tiêu dùng ở hiện tại và khả năng thanh toán 

ở tương lai, thoả mãn được nhu cầu, được hưởng các tiện ích trước 

khi tích luỹ đủ tiền cần thiết.  

- Đối với Ngân hàng: Cho vay tiêu dùng giúp mở rộng 

quan hệ với khách hàng, từ đó làm tăng khả năng huy động các loại 

tiền gửi cho Ngân hàng. 

- Đối với nhà sản xuất: Với sự xuất hiện của cho vay tiêu 

dùng, khách hàng có thể dễ dàng, nhanh chóng thanh toán cho nhà 

sản xuất, nhờ đó nhà sản xuất có thể tiêu thụ sản phẩm nhanh 

chóng, tăng vòng quay vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như 

mở rộng thị phần, từ đó tăng lợi nhuận.  

- Đối với nền kinh tế: cho vay tiêu dùng không chỉ làm 

thỏa mãn nhu cầu thiết yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
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người tiêu dùng mà việc cho vay này còn thúc đẩy sản xuất, tạo 

công ăn việc làm, tăng khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất 

kinh doanh. 

1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng 

a. Căn cứ vào mục đích cho vay 

- Cho vay tiêu dùng cư trú 

- Cho vay tiêu dùng không cư trú 

Một số loại hình cho vay tiêu dùng không cư trú như sau: 

 + Cho vay mua phương tiện đi lại 

+ Cho vay du học 

+ Cho vay hỗ trợ tiêu dùng khác 

b. Căn cứ vào thời hạn cho vay 

- Cho vay ngắn hạn 

- Cho vay trung hạn 

- Cho vay dài hạn 

c.  Phân loại theo phương thức hoàn trả 

- Cho vay tiêu dùng trả góp 

- Cho vay tiêu dùng phi trả góp 

- Cho vay tiêu dùng tuần hoàn 

d.  Phân loại theo nguồn gốc của khoản nợ 

- Cho vay tiêu dùng gián tiếp 

- Cho vay tiêu dùng trực tiếp 

e. Căn cứ vào tài sản bảo đảm 

Căn cứ vào hình thức bảo đảm, cho vay tiêu dùng được phân 

thành 2 loại là cho có vay có bảo đảm bằng tài sản và cho vay không 

có bảo đảm bằng tài sản. 

1.1.4. Rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng 

Cho vay tiêu dùng là hoạt động cho vay chứa đựng nhiều rủi 

ro trong danh mục các sản phẩm cho vay của NHTM và TCTD khác. 

Rủi ro trong cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng xảy ra 
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khi ngân hàng cho khách hàng vay mà không thu được gốc và lãi vay 

đúng hạn hoặc chỉ thu được một phần gốc và lãi hoặc không thu được 

cả gốc và lãi cho khoản vay.  

Nguyên nhân của tình trạng này cụ thể như sau: 

+ Các nhân tố khách quan như hạn hán, mất mùa, sự suy 

thoái của nền kinh tế dẫn đến khả năng mất việc cao,…là những nguy 

cơ ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả của khách hàng ngân hàng sẽ 

gặp khó khăn trong thu hồi nợ. Đây là rủi ro khó lường trước, khác 

với món vay kinh doanh ta có thể hạn chế được thông qua nâng cao 

chất lượng thẩm định dự án. 

+ Nguyên nhân chủ quan bao gồm: 

Nguyên nhân xuất phát từ phía khách hàng: Với từng đối 

tượng khách hàng khác nhau sẽ có những nguyên nhân, mục đích 

khác nhau dẫn đến việc chậm trả nợ cho ngân hàng như: người vay 

sử dung vốn sai mục đích; tình hình tài chính yếu kém và thiếu minh 

bạch; vay vốn nhiều từ các TCTD khác nhau, có ý đồ lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản;…  

Nguyên nhân đến từ phía ngân hàng: những nguyên nhân 

dẫn rủi ro đến từ phía ngân hàng như chính sách cho vay không hợp 

lý, quy trình, điều kiện cho vay của ngân hàng còn nhiều sơ hở dẫn 

tới khách hàng có thể trục lợi chiếm đoạt khoản vay.  

1.1.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu 

dùng của Ngân hàng Thƣơng mại 

Từ phía ngân hàng  

Thứ nhất, định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng 

Thứ hai, lãi suất cho vay 

Thứ ba, quy trình, thủ tục CVTD 

Thứ tư, chất lượng cán bộ tín dụng 

Thứ năm, trình độ khoa học công nghệ và khả năng quản lý 

 



7 

Từ phía khách hàng  

Thứ nhất, năng lực tài chính của khách hàng 

Thứ hai, nhu cầu, thói quen và đạo đức khách hàng 

Nhân tố ngoài ngân hàng  

- Môi trường kinh tế xã hội 

- Môi trường pháp lý 

- Tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng 

1.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA 

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.2.1. Mục tiêu của phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng 

Phân tích hoạt động CVTD là một công việc quan trọng giúp 

ngân hàng đánh giá được tình hình CVTD  thực tế tại đơn vị mình, 

xem xét mức độ thực hiện các mục tiêu đã đề ra, rút ra những tồn tại, 

nguyên nhân khách quan và chủ quan từ đó đưa ra các biện pháp khắc 

phục để hoàn thiện, phát triển hoạt động CVTD tại đơn vị.   

Kết quả phân tích hoạt động CVTD và định hướng trong hoạt 

động cho vay của ngân hàng là những căn cứ quan trọng để NH có thể 

hoạch định chiến lược phát triển và lựa chọn chính sách tín dụng tối 

ưu cho hoạt động kinh doanh của mình.  

1.2.2. Nội dung phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng  

Phân tích tình hình CVTD của NHTM là công việc khá phức 

tạp, có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá hoạt động CVTD. Nội dung 

cơ bản của phân tích tình hình cho vay tiêu dùng của ngân hàng 

thương mại bao gồm: 

a. Phân tích bối cảnh và mục tiêu hoạt động cho vay tiêu 

dùng của Ngân hàng thương mại 

b. Phân tích công tác tổ chức cho vay tiêu dùng 

c. Phân tích các hoạt động triển khai cho vay tiêu dùng 

d. Phân tích kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 
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CHƢƠNG 2 

 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU 

DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN ĐÀ NẴNG 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

ĐÀ NẴNG 

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

Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quận Ngũ Hành 

Sơn Đà Nẵng 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 

2.1.4. Tình hình hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 

a. Tình hình huy động vốn  

Bảng 2.1. Nguồn vốn huy động từ 2014-2016 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

I.Tổng nguồn vốn 916.503   1.069.849   1.388.534   

1. Phân theo loại 

hình kinh tế 
916.503 100,00 1.069.849 100,00 1.388.534 100,00 

Tiền gởi dân cư 805.502 87,89 981.601 91,75 1.280.506 92,22 

Tiền gởi TCKT 109.900 11,99 85.881 8,03 106.677 7,68 

Tiền gởi TCTD 1.101 0,12 2.367 0,22 1.351 0,10 

2. Phân theo 

 thời gian 
916.503 100,00 1.069.850 100,00 1.388.534 100,00 

Không kỳ hạn 67.478 7,36 86.977 8,13 102.369 7,37 

Kỳ hạn dưới 12 tháng 755.275 82,41 777.507 72,67 1.010.798 72,80 

Kỳ hạn từ  

12 đến 24 tháng 
92.437 10,09 202.506 18,93 269.631 19,42 

Kỳ hạn trên 24 tháng 1.313 0,14 2.860 0,27 5.736 0,41 

(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank CN Quận Ngũ 

Hành Sơn giai đoạn 2014-2016 ) 
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Nhìn chung trong thời gian qua, nhờ sự quan quan tâm sâu sát 

của ban lãnh đạo cùng sự cố gắng nỗ lực hết mình của đội ngũ CBCNV 

chi nhánh, Agribank CN Quận Ngũ Hành Sơn đã gặt hái được những kết 

quả đáng ghi nhận trong công tác huy động nguồn vốn. 

b. Tình hình cấp tín dụng 

Cùng với nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cấp tín dụng 

cũng đóng vai trò hết sự quan trọng đối với hoạt động ngân hàng, đặc 

biệt là hoạt động cho vay. Hoạt động này là nguồn đem lại thu nhập 

chính cho các ngân hàng, trong đó có Agribank CN Ngũ Hành Sơn. 

Bảng 2.2. Dư nợ tín dụng từ 2014-2016 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

A. Tổng dƣ nợ 289.131   351.175   481.776   

1. Phân theo thời gian 289.131 100,0 351.175 100,0 481.776 100,00 

Ngắn hạn 154.251 53,35 172.034 48,99 211.663 43,93 

Trung hạn 91.877 31,78 88.099 25,09 83.395 17,31 

Dài hạn 43.003 14,87 91.042 25,92 186.718 38,76 

2. Phân theo thành 

phần kinh tế 
289.131 100,00 351.174 100,00 481.776 100,00 

DNTN 2.850 0,99 3.546 1,01 3.949 0,82 

Công ty TNHH 112.874 39,04 96.202 27,39 127.946 26,56 

Công ty cổ phần 51.889 17,95 105.697 30,10 175.700 36,47 

HTX 400 0,14 200 0,06 610 0,13 

Cá nhân- hộ gia đình 121.118 41,89 145.529 41,44 173.571 36,03 

B. Tỷ lệ nợ xấu 0,71% 0,51% 0,56% 

( Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank CN Quận Ngũ 

Hành Sơn giai đoạn 2014-2016 ) 

Sau khoảng thời gian tăng trường tín dụng thấp chỉ đạt mức 

dưới 12% từ năm 2011 – 2013, hoạt động tín dụng của chi nhánh 

trong 3 năm 2014 - 2016 đã có những dấu hiệu tích cực. Năm 2014, 
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tổng dư nợ tín dụng đạt 289.131 triệu đồng, năm 2015 tăng 62.044 

triệu đồng so với năm 2014 đạt tốc độ tăng trưởng 21,46%, năm 2016 

tăng 130.601 triệu đồng so với 2015 tăng trưởng đạt mức 37,19% so 

với năm 2015. Nguyên nhân xuất phát từ sự lạc quan của nền kinh tế 

Việt Nam, từ những khó khăn vĩ mô đến những khó khăn của các 

doanh nghiệp và hộ gia đình. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

đã tiếp tục hoạt động , mở rộng quy mô, các cá nhân, hộ gia đình lạc 

quan nhờ những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, không con dè dặt 

trong chi tiêu, điều này kích thích sản xuất phát triển. Do đó đã ảnh 

hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng tại Agribank CN Quận Ngũ 

Hành Sơn. 

c. Kết quả kinh doanh 

Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh từ 2014-2016 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2015/2014 

Năm 

2016/2015 

1. Thu nhập 81.766 85.070 105.323 3.304 20.253 

Thu từ tín dụng 69.339 71.711 88.124 2.372 16.413 

Thu ngoài tín dụng 12.427 13.359 17.199 932 3.840 

2. Chi phí 58.828 67.600 74.010 8.772 6.410 

Chi trả lãi 41.370 49.613 54.264 8.243 4.651 

Chi phí nhân viên 4.647 4.686 5.489 39 803 

Chi phí quản lý 3.609 3.722 4.032 113 310 

Chi khác 9.202 9.579 10.225 377 646 

3. Chênh lệch thu-chi 22.938 17.470 31.313 -5.468 13.843 

( Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank CN Quận Ngũ 

Hành Sơn giai đoạn 2014-2016 ) 

Nhìn chung, thu nhập của chi nhánh từ năm 2014 đến năm 

2016 đều tăng, cụ thể năm 2015, tổng thu nhập của Chi nhánh đạt 

85.070 triệu đồng, tăng 3.304 triệu đồng, tương ứng 4% so với năm 

2014; năm 2016 tăng 20.253 triệu đồng tương ứng tăng 23,8% so với 
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năm 2015. Để có được kết quả tăng trưởng cao như năm 2016, chi 

nhánh đã thực hiện các biện pháp nhằm cắt giảm các chi phí không 

cần thiết, thực hành tiết kiệm trong mỗi CBCNV cũng như nỗ lực 

phấn đấu tăng trưởng tín dụng và tăng thu dịch vụ,… 

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Phân tích bối cảnh và mục tiêu 

a. Phân tích bối cảnh của hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Quận 

Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng  

 Bối cảnh kinh tế vĩ mô: 

+ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 

6,68% so với năm 2014 cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-

2014, cho thấy nền kinh tế năm 2015 phục hồi rõ nét. Tuy nhiên GDP 

năm 2016 ước tính chỉ tăng 6,21% so với năm 2015. Mức tăng 

trưởng năm 2016 thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không 

đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế 

giới không thuận, giá cả và thương mại toàn cầu giảm, trong nước 

gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp 

thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công, khẳng định tính 

đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp được Chính 

phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương 

cùng thực hiện. 

+ Cả năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt mức 

kỷ lục với 110,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 16,2% so với năm 2015; 

tổng vốn đăng ký là 891,1 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1% (nếu tính cả 

1.629,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp 

đang hoạt động thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh 
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tế trong năm 2016 là 2.520,9 nghìn tỷ đồng); số vốn đăng ký bình quân 

một doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 27,5% 

so với năm 2015. Trong năm nay còn có 26.689 doanh nghiệp quay trở 

lại hoạt động, tăng 24,1% so với năm trước, nâng tổng số doanh 

nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 

năm 2016 lên gần 136,8 nghìn doanh nghiệp.  

+ Chủ trương của Chính phủ và NHNN trong việc thực hiện 

chính sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng.  

  CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 

2014. mức tăng CPI bình quân năm 2015 so với bình quân năm 2014 

đều là mức thấp nhất trong 14 năm trở lại đây và thấp hơn nhiều so với 

mục tiêu CPI tăng 5%CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình 

quân năm 2015. Mức tăng CPI bình quân năm 2016 so với bình quân 

năm 2015 tăng cao hơn so với năm trước đồng thời vẫn nằm trong giới 

hạn mục tiêu 5% mà Quốc hội đề ra.  

 + Lạm phát cơ bản bình quân năm 2016 tăng 1,83% so với 

bình quân năm 2015. 

b. Phân tích mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Quận Ngũ Hành 

Sơn Đà Nẵng 

- Về dư nợ cho vay tiêu dùng: 

Kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh từng năm đặt ra mục 

tiêu phấn đấu về dư nợ cho vay tiêu dùng như sau: Năm 2014: 37 tỷ; 

Năm 2015: 55 tỷ; Năm 2016: 75 tỷ. 

- Về chất lượng tín dụng: Mục tiêu phấn đấu của Chi nhánh 

về tỷ lệ nợ xấu là: qua ba năm 2014, 2015, 2016 là dưới 0,5% 

- Về thị phần: Phấn đấu đạt thị phần cho vay tiêu dùng trên 

địa bàn đến năm 2016 là trên 35%. 

- Về cơ cấu: Tăng tỷ trọng cho vay trung - dài hạn 

- Về thu nhập: Phấn đấu mức tăng thu nhập lãi từ cho vay 
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tiêu dùng bình quân/năm đạt 20% so với năm trước. 

Nhìn chung, với dư nợ CVTD năm 2013 là 32,8 tỷ đồng, tỷ 

lệ nợ xấu là 0,6%, thị phần chi nhánh là 29% thì kế hoạch dư nợ, tỷ lệ 

nợ xấu và thị phần CVTD của chi nhánh là khả thi  

2.2.2. Phân tích công tác tổ chức cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Quận 

Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 

- Tổ chức bộ máy và con người: Trên thực tế tại chi nhánh 

hiện có 8 nhân viên Tín dụng trực tiếp thực hiện công tác tín dụng, số 

lượng này còn quá ít so với địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn.  

- Các quy định: Hiện tại, trình tự thủ tục cấp tín dụng đối với 

các khoản vay nói chung và vay tiêu dùng nói riêng tại Agribank chi 

nhánh quận Ngũ Hành Sơn được thực hiện theo Quyết định số 

66/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 22/01/2014 về việc ban hành quy định 

cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Quyết định số 836/QĐ-NHNo-

HSX ngày 07/08/2014.  

2.2.3. Phân tích thực trạng triển khai cho vay tiêu dùng 

tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh 

Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 

Để triển khai tốt hoạt động CVTD, trong thời gian qua tại chi 

nhánh đã triển khai các biện pháp để phát triển cụ thể như sau: 

- Hoạt động nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng 

- Chính sách sản phẩm 

- Chính sách cung ứng sản phẩm  

- Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng  

- Biện pháp để kiểm soát rủi ro  

2.2.4. Thực trạng kết quả cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quận Ngũ 

Hành Sơn Đà Nẵng 



14 

a. Phân tích quy mô hoạt động cho vay tiêu dùng 

Bảng 2.4. Dư nợ cho vay tiêu dùng 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng dư nợ 289.131 100 351.175 100 481.776 100 

Trong đó: Cho 

vay tiêu dùng 
63.802 22,07 91.856 26,16 112.278 23,31 

( Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank CN Quận Ngũ 

Hành Sơn giai đoạn 2014-2016 ) 

b. Phân tích về cơ cấu CVTD 

- Dư nợ CVTD theo mục đích vay vốn 

Bảng 2.6. Dư nợ CVTD theo mục đích vay vốn 

ĐVT: Triệu đồng 

Phân theo mục đích sử 

dụng vốn 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Nhu cầu tiêu dùng khác 2.988,12 4,68 3.234,98 3,52 7.265,00 6,47 

Học tập, du lịch, chữa 

bệnh 
65 0,10 2.000,00 2,18 3.072,00 2,74 

Mua nhà ở, đất ở 13.966,88 21,89 22.098,57 24,06 38.723,00 34,49 

Mua sắm vật dụng sinh 

hoạt 
677,4 1,06 3.122,26 3,40 3.283,00 2,92 

Mua, sửa chữa phương 

tiện phục vụ đi lại 
4.304,78 6,75 5.312,39 5,78 9.360,00 8,34 

Sửa chữa, xây mới nhà 40.931,99 64,15 54.813,09 59,67 49.021,00 43,66 

Thấu chi 842,24 1,32 1.265,56 1,38 1.536,00 1,37 

Thẻ tín dụng 25,9 0,04 9,12 0,01 18 0,02 

Tổng cộng 63.802 100,00 91.856 100,00 112.278 100,00 

( Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank CN Quận Ngũ 

Hành Sơn giai đoạn 2014-2016 )  
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- Dư nợ CVTD theo thời hạn vay vốn 

Bảng 2.7. Dư nợ CVTD theo thời hạn vay vốn 

ĐVT: Triệu đồng 

Phân theo kỳ hạn Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Ngắn hạn  3.329   8.194   14.699  

Trung, dài hạn  60.473   83.662   97.579  

Tổng cộng  63.802   91.856   112.278  

( Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank CN Quận 

Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2014-2016 )  

- Dư nợ CVTD theo hình thức bảo đảm 

Bảng 2.8. Dư nợ CVTD theo hình thức bảo đảm 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng dư nợ CVTD 63.802 100,00 91.856 100,00 112.278 100 

Trong đó: - Có TSBĐ 47.719 74,79 71.184 77,50 88.277 78,62 

- Không có TSBĐ 16.083 25,21 20.672 22,50 24.001 21,38 

( Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank CN Quận 

Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2014-2016 ) 

c. Phân tích về thị phần hoạt động cho vay tiêu dùng 

Bảng 2.9. Thị phần CVTD 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Dƣ nợ 

Thị 

phần 

(%) 

Dƣ nợ 

Thị 

phần 

(%) 

Dƣ nợ 

Thị 

phần 

(%) 

Tổng dư nợ CVTD các NHTM 

trên địa bàn 
185.091 100 225.635 100 267.828 100 

Trong đó: Agribank Ngũ Hành 

Sơn 
63.802 34,47 91.856 40,71 112.278 41,92 

(Nguồn: Báo cáo của NHNN Thành phố Đà Nẵng từ 2014-2016) 
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d. Phân tích chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng 

Qua phần phân tích kết quả khảo sát, có thể thấy trong thời 

gian qua, cả phía khách hàng lẫn CBNV ngân hàng đều có những 

đánh giá phản hồi khá tích cực về chất lượng dịch vụ CVTD mà 

Agribank CN Quận Ngũ Hành Sơn đang cung cấp.  

e. Phân tích về công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

hoạt động cho vay tiêu dùng 

Để đảm bảo chất lượng trong hoạt động CVTD, chi nhánh đã 

chỉ đạo nhiều biện pháp thực hiện nhằm giảm nợ xấu xảy ra. Đối với 

cho vay có thế chấp bằng tài sản yêu cầu CBTD phải thẩm định kỹ 

TSBĐ, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng một cách chi tiết, rõ 

ràng và có cơ sở. Bên cạnh đó giới thiệu khách hàng sử dụng dịch vụ 

SMS nhắc nợ vay để khách hàng chủ động trong việc trả gốc và lãi 

theo phân kỳ hạn nợ.  

f. Phân tích mức độ tăng trưởng thu nhập hoạt động cho 

vay tiêu dùng 

Bảng 2.11. Tăng trưởng thu nhập CVTD 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Tốc độ tăng 

trƣởng 

2015/2014 

Tốc độ tăng 

trƣởng 

2016/2015 

Tổng thu nhập 69.340 71.711 88.124 3,42% 22,89% 

   - CVTD 14.353 18.788 24.058 30,90% 28,05% 

     Tỷ trọng 20,70% 26,20% 27,30% 
  

   - Cho vay khác 54.987 52.923 64.066 -3,75% 21,06% 

     Tỷ trọng 79,30% 73,80% 72,70% 
  

( Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD của Agribank CN Quận 

Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2014-2016 ) 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC VỀ CHO VAY 

TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG No&PTNT QUẬN NGŨ 

HÀNH SƠN 

2.3.1. Kết quả đạt đƣợc 
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Thứ nhất, Từ một Ngân hàng nhỏ được tách ra với nguồn 

vốn ban đầu gần 1 tỷ đồng, dư nợ 2,6 tỷ đồng. Đến nay nguồn vốn tại 

chi nhánh đã lên đến 1.388 tỷ đồng, dư nợ 481 tỷ đồng. Trong đó, dư 

nợ CVTD tăng trưởng đều qua các năm, đến năm 2016 dư nợ CVTD 

đạt được 112 tỷ đồng.  

Thứ hai, hoạt động cho vay tiêu dùng của Agribank CN quận 

Ngũ Hành Sơn không chỉ hỗ trợ người dân, CBCNV trên địa bàn ổn 

định cuộc sống bằng những sản phẩm cho vay mua nhà ở và đất ở, 

sửa chữa, xây dựng nhà ở chi nhánh còn thực hiện đa dạng các sản 

phẩm cho vay tiêu dùng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Thứ ba, chi nhánh còn tích cực thực hiện bán chéo sản phẩm 

nhằm gia tăng thêm thu nhập cho chi nhánh như phát triển một số sản 

phẩm: Bảo an tín dụng, mở tài khoản, SMS banking, SMS nhắc nợ 

vay, chuyển tiền, gởi tiết kiệm,... 

Thứ tư, công tác kiểm soát rủi ro cũng được Ngân hàng quan 

tâm đúng mức.  

Thứ năm, quy trình cho vay nói chung và CVTD nói riêng 

được thực hiện đúng quy định. 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

a. Hạn chế 

Thứ nhất, cho vay tiêu dùng tuy có tăng trưởng nhưng với 

nhịp độ chậm. T 

Thứ hai, công tác nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm 

khách hàng mới chưa được quan tâm đúng mức.  

Thứ ba, công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm, chăm sóc 

khách hàng trong cho vay tiêu dùng còn chậm chạp, chưa thực sự 

hiệu quả còn mang tính hình thức.  

Thứ tư, tiến độ giải quyết hồ sơ đôi lúc chưa kịp thời 

Thứ năm, mức phán quyết của các PGD còn thấp 

Thứ sáu, chưa chú trọng đến sự kết hợp với các đơn vị khác 



18 

để tăng doanh số cho vay. 

Thứ bảy, hệ thống công nghệ thông tin chưa được tốt.  

b. Nguyên nhân   

Thứ nhất, sự cạnh trạnh của các Ngân hàng và các công ty tài 

chính trên địa bàn khá gay gắt.  

 Thứ hai, tâm lý e ngại của người tiêu dung 

Thứ ba, lực lượng cán bộ còn quá ít và mỏng làm ảnh hưởng 

đến công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường cũng như quảng bá sản 

phẩm mới cũng như giải quyết hồ sơ và quản lý khoản vay.  

Thứ tư, chính sách kiểm soát tín dụng hạn chế rủi ro, nợ xấu 

quá chặt chẽ dẫn đến khó tăng trưởng tín dụng.  

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

CHƢƠNG 3 

KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY  

TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH  

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN ĐÀ NẴNG 

3.1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ HOÀN 

THIỆN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN 

NGŨ HÀNH SƠN ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Bối cảnh thị trƣờng 

a. Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam và Quận Ngũ Hành 

Sơn 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô có những chuyển biến 

tích cực, tình hình kinh tế của Quận Ngũ Hành Sơn cũng có nhiều 

phát triển vượt bậc trên nhiều phương diện. Thu nhập bình quân đầu 

người năm 2016 là 1.300.000 đồng, đạt trên 172% kế hoạch thành 

phố và 110,8% kế hoạch quận. Chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. 

http://note-insight.f5daa897-b9ee-d97a-38b1-3cf0c5daba13/
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Hoạt động sản xuất đạt được nhiều thành công. Du lịch đang ngày 

càng phát triển ngang tầm với tiềm năng hiện có, ngành công nghiệp 

xây dựng có tốc độ tăng trưởng cao, tăng khả năng cạnh tranh, nâng 

cao chất lượng, dịch vụ 

b. Tình hình cạnh tranh của các Ngân hàng trên địa bàn Quận 

Trên địa bàn gồm có 9 Ngân hàng thương mại. Trong số 9 

NHTM trên địa bàn thì NHTM quốc doanh chiếm số lượng áp đảo. 

Ngân hàng Đông Á chi nhánh Ngũ Hành Sơn là ngân hàng có ưu thế 

dịch vụ thẻ ATM, nên rất thuận lợi cho việc tiếp cận các đơn vị 

chuyển lương và CVTD. Ngân hàng Việt Á, PV Com bank, 

Oeanbank là các ngân hàng mà người dân ít biết đến nên việc phát 

triển CVTD đối với các Ngân hàng này chưa nhiều. Ngân hàng chính 

sách xã hội thực hiện cho vay đối với các đối tượng là gia đình nghèo 

với mục đích kinh doanh, tiêu dùng còn các gia đình cận nghèo phục 

vụ cho sản xuất, kinh doanh không thực hiện CVTD. 

Ngoài ra trên địa bàn còn có sự hoạt động của các Công ty tài 

chính Fecredit, HD Sai son,…. Mà địa điểm giao dịch của các Công 

ty tài chính là tại các siêu thị điện tử lớn như Fpt shop và Thế giới di 

động,…. 

3.1.2. Định hƣớng hoạt động và mục tiêu phát triển tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi 

nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 

a. Định hướng phát triển 

Nhằm phát triển CVTD một cách bền vững, đáp ứng được 

nhu cầu vay vốn trung, dài hạn của khách hàng và hạn chế đến mức 

thấp nhất việc trả phí điều vốn thì ngân hàng phải cân đối được 

nguồn vốn trung, dài hạn và dư nự cho vay trung, dài hạn.  

Tập trung cho vay tiêu dùng đến các hộ gia đình và cá nhân 

có nhu cầu trên địa bàn Quận, đặc biệt chú trọng đến các khách hàng 

cá nhân, hộ gia đình tại các khu dân cư giải tỏa, chưa ổn định nhà ở  
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có nhu cầu vay vốn xây dựng nhà ở. 

Về thời hạn cho vay, căn cứ vào nguồn thu nhập ổn định thực 

tế của khách hàng để thực hiện cho vay với thời gian hợp lý, đảm bảo 

khả năng trả nợ hạn chế thời gian cho vay truyền thống từ 1 đến 3 năm. 

Để đa dạng hóa sản phẩm thì ngoài cho vay tiêu dùng với 

mục đích là mua, sửa chữa nhà ở, cần tiếp cận đối và phát triển cho 

vay đối với những khách hàng có nhu cầu khác để đa dạng mục đích 

vay vốn như: Cho vay du học, chữa bệnh,... 

Ngoài ra nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên 

đặc biệt là cán bộ làm công tác tín dụng, vì trình độ cán bộ tín dụng 

được nâng cao thì chất lượng tín dụng tốt, tỷ lệ nợ xấu thấp, hạn chế 

rủi ro cho ngân hàng. 

b. Mục tiêu phát triển 

Bảng 3.1. Mục tiêu CVTD 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 

Dư nợ CVTD Triệu đồng 137.784 172.230 

Tốc độ tăng trưởng % 25 25 

Số lượng KH CVTD KH 1.115 1.282 

Tốc độ tăng trưởng % 15 15 

Tỷ lệ nợ xấu % < 1 < 1 

3.2. KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHO VAY TIÊU DÙNG 

TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN CHI NHÁNH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu thị 

trƣờng và nhu cầu khách hàng 

Để hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển hơn nữa, chính cần 

xác định được nhóm các đối tượng khách hàng mục tiêu để từ đó có 

những định hướng triển khai phù hợp và hiệu quả. 

Nhóm đối tượng khách hàng của cho vay tiêu dùng có thể 

chia thành những nhóm khách hàng sau: Nhóm khách hàng có thu 
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nhập cao; Nhóm khách hàng có thu nhập trung bình;…Như vậy, với 

việc triển khai nghiên cứu thị trường thường xuyên, Chi nhánh sẽ 

có thông tin nghiên cứu chuyên sâu, chính xác để có các quyết định 

và phương án kinh doanh ngày càng tối ưu hơn. 

3.2.2. Đa dạng hóa các sản phẩm, áp dụng các chƣơng 

trình lãi suất linh hoạt, thu phí trả nợ trƣớc hạn 

Về lãi suất cho vay, Chi nhánh cần đưa ra nhiều gói lãi suất khác 

nhau cho khách hàng lựa chọn. Mức lãi suất tham chiếu để điều chỉnh lãi 

suất vay khi đến hạn cần được công bố công khai tại quầy giao dịch hoặc 

trên website của Ngân hàng để tạo sự tin tưởng cho khách hàng.  

Định kỳ hàng tuần, hàng tháng chi nhánh phân công các cán bộ 

đi điều tra lãi suất cho vay tiêu dùng của các Ngân hàng đối thủ cạnh 

tranh và tìm hiểu về các chương trình khuyến mãi sản phẩm cho vay 

tiêu dùng mới đang được các ngân hàng đối thủ triển khai.  

Bên cạnh đó, cập nhật thường xuyên các chương trình, 

chính sách khuyến mại của NHTM khác đang áp dụng đối với 

khách hàng nhằm chủ động đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách 

sản phẩm dịch vụ của Agrbank. 

3.2.3. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho vay tiêu dùng 

- Hoàn thiện quy trình cho vay 

+  Có phiếu liệt kê những hồ sơ vay vốn cần cung cấp cho 

từng loại hình cho vay tránh trường hợp khách hàng phải đi lại nhiều 

lần gây mất thời gian, phiền hà cho khách hàng. 

+ Thành lập bộ phận tiếp đón khách hàng, hướng dẫn giao 

dịch bố trí quầy nhân viên hướng dẫn khách hàng tại cửa ra vào.  

+ Thường xuyên đánh giá sự hài lòng của khách hàng qua 

hòm thư góp ý, phiếu thăm dò ý kiến. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ:  

+ Nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng suất lao động của 

nhân viên thông qua công tác đào tạo.  
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+ Thường xuyên tổ chức các buổi học cập nhật các cơ chế tín 

dụng, chính sách pháp luật mới cho cán bộ tín dụng, cùng nhau trao 

dồi nghiệp vụ thẩm định dự án, phân tích hoạt động kinh doanh.... 

+ Thực hiện đúng quy đinh luân chuyển cán bộ theo quy định 

5 năm/lần và nhất là cán bộ tín dụng. 

+ Trong thời gian đến chi nhánh cần triển khai mạnh công tác 

chuẩn mực của cán  bộ, đạo đức, trách nhiệm của viên chức Agribank 

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc khách hàng 

Chính sách chăm sóc khách hàng cần hướng đến mục tiêu gia 

tăng giá trị và tạo dựng lòng trung thành của khách hàng. Qua phân 

tích có thể thấy Chi nhánh chưa thực sự quan tâm, chú trọng nhiều 

đến công tác chăm sóc, nhiều khách hàng sau một thời gian quan hệ 

tín dụng với chi nhánh đã tất toán khoản vay để chuyển sang ngân 

hàng cạnh tranh, điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho chi nhánh 

trong việc đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng cũ và thu hút 

khách hàng mới đối với dịch vụ CVTD tại Chi nhánh.  

Bên đó, chi nhánh cần xây dựng một chương trình quản lý 

thông tin khách hàng để kịp thời cập nhật tình hình khách hàng và có 

những biện pháp quan tâm khách hàng chăm sóc khách hàng hiệu 

quả hơn. 

3.2.4. Hoàn thiện chính sách quảng bá và tổ chức kênh 

phân phối 

Đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại, tiếp tục triển khai đồng bộ 

“Nhận diện thương hiệu”. 

Thực hiện đa dạng hóa kênh cung cấp thông tin đến khách 

hàng như thông qua báo chí, đài phát thanh của Quận Ngũ Hành Sơn; 

email, tin nhắn điện thoại chủ động đến khách hàng. 

Đẩy mạnh liên kết hơn nữa với các đối tác như các sàn giao 

dịch bất động sản, các trung tâm du học, các trường đại học...thông 

qua các chương trình hợp tác toàn diện. 
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3.2.5. Tăng cƣờng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 

- Chấn chỉnh công tác thẩm định CVTD của cán bộ tín 

dụng, đặc biệt là chú trọng trong khâu thẩm định tư cách người vay 

và khai thác thông tin từ phỏng vấn trực tiếp khách hàng, thông tin từ 

bên ngoài như hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè của người vay, thông 

tin từ CIC nhằm nâng cao độ tin cậy của thông tin. 

- Thực hiện liên kết với Công ty bảo hiểm Ngân hàng Nông 

nghiệp cung cấp các sản phẩm bảo an tín dụng cho tất cả các sản 

phẩm cho vay tiêu dùng. 

- Kiểm soát Chất lượng thẩm định tín dụng  

3.2.6. Đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại 

 Trước hết, với một nguồn ngân sách có hạn chi nhánh cần 

đầu tư, trang thiết bị máy móc hiện đại cho đội ngũ cán bộ trực tiếp 

giao dịch với khách hàng, nâng cấp các phần mềm hỗ trợ nhằm rút 

ngắn thời gian xử lý công việc, tạo tiện ích cho khách hàng trong 

giao dịch, tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng tính 

chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng. Ưu tiên 

kinh phí cho việc triển khai đồng bộ trang thiết bị hiện đại, giúp ngân 

hàng trong việc quản lý dữ liệu tập trung, các dữ liệu về khách hàng 

sẽ được cập nhật và xử lý kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho ngân 

hàng trong công tác quản lý, phân loại và chăm sóc khách hàng. 

3.2.7. Tăng cƣờng công tác huy động vốn, đặc biệt là vốn 

trung dài hạn. 

Hiện nay, Agribank CN Quận Ngũ Hành Sơn đang gặp khó 

khăn trong cân đối kỳ hạn vốn huy động. Chi nhánh thừa vốn ngắn 

hạn, thiếu vốn trung dài hạn trong khi hoạt động CVTD hiện tại ở 

Chi nhánh tập trung vào cho vay trung dài hạn đối với sản phẩm cho 

vay xây dựng, sủa chữa nhà ở và mua nhà, đất ở. bện cạnh đó, việc 

thây đổi quy đinh về trả phí điều vốn cũng là điều đáng lo ngại ngại 

của Chi nhánh hiên nay. Vì vậy, trong thời gian tới ngân hàng cần đa 
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dạng hóa sản phẩm huy động vốn để thu hút nguồn vốn dài hạn đảm 

bảo nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt động CVTD 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị đối với Agribank   

3.3.2. Kiến nghị đối với UBND thành phố Đà Nẵng và 

UBND Q. Ngũ Hành Sơn 

KẾT LUẬN 

Hoạt động cho vay tiêu dùng của các NHTM không chỉ giúp 

các cá nhân - hộ gia đình giải quyết được những nhu cầu thiết yếu 

mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, kích thích sản xuất 

kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từ đó hỗ trợ Nhà nước 

trong việc đạt được các mục tiêu an sinh xã hội như xóa đói, giảm 

nghèo, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, giảm tệ nạn xã hội, 

cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bên cạnh 

đó, CVTD cũng mang lại cho các NHTM nguồn lợi nhuận không nhỏ, 

giúp ngân hàng nâng cao được chất lượng sản phẩm dịch vụ, đa dạng 

hóa danh mục đầu tư, nâng cao lợi nhuận. Trong quá trình nghiên cứu, 

luận văn đã đạt được một số kết quả nhất định như sau: 

Thứ nhất là hiểu rõ hơn về những vấn đề cơ bản của hoạt 

động CVTD, phân tích một cách có hệ thống cơ sở lý luận về hoạt 

động CVTD. 

Thứ hai thông qua phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh 

của Agribank CN Quận Ngũ Hành Sơn nói chung và hoạt động 

CVTD nói riêng tại Agribank CN Quận Ngũ Hành Sơn, nhận thấy 

được nhiều kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại cần 

khắc phục trong hoạt động CVTD của chi nhánh. 

Thứ ba là trên cơ sở đó, luận văn đã đề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện hoạt động CVTD tại Agribank CN Quận Ngũ Hành 

Sơn trong thời gian đến. 

Xin chân thành cảm ơn . 




