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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Chi nhánh Ngân hàng Chính 

sách xã hội thành phố Đà Nẵng đã tích cực truyền tải nguồn vốn ưu đãi 

của Chính phủ đến từng hộ vay để thực hiện mục tiêu xoá đói giảm 

nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, thu hút lao động và đạt được những kết quả 

nhất định. Song bên cạnh đó, chất lượng hoạt động cho vay hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và mở rộng việc làm vẫn còn những mặt hạn chế nhất 

định xuất phát từ nhiều nguyên nhân như rủi ro tín dụng, nguồn vốn 

cho vay, công tác quản lý vốn vay, khả năng chuyên môn trong công 

tác thẩm định dự án,.. Do vậy, hoàn thiện hoạt động cho vay hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội- 

Chi nhánh thành phố Đà Nẵng là một công việc cấp thiết được đặt ra 

hiện nay. 

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện 

hoạt động cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại 

Ngân hàng Chính sách xã hội- Chi nhánh thành phố Đà Nẵng”.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho 

vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 

- Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay và đề xuất một số khuyến 

nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm tại ngân hàng Chính sách xã hội- Chi nhánh thành 

phố Đà Nẵng. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: lý luận và thực tiễn hoạt động cho vay hỗ 

trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại ngân hàng Chính sách 

xã hội- Chi nhánh thành phố Đà Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu: 
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+ Nội dung: nghiên cứu hoạt động cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy 

trì và mở rộng việc làm thông qua phương thức ủy thác các tổ chức 

chính trị - xã hội và cho vay trực tiếp. 

+ Không gian: hoạt động cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng 

việc làm tại ngân hàng Chính sách xã hội- Chi nhánh thành phố Đà Nẵng. 

+ Thời gian: nghiên cứu trong giai đoạn năm 2011 – 2016. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết: 

- Phương pháp thống kê mô tả 

- Phương pháp so sánh 

5. Bố cục của luận văn 

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay hỗ trợ tạo việc làm, 

duy trì và mở rộng việc làm của  ngân hàng Chính sách xã hội. 

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì 

và mở rộng việc làm tại ngân hàng Chính sách xã hội- Chi nhánh thành 

phố Đà Nẵng. 

Chương 3: Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay 

hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại ngân hàng Chính 

sách xã hội- Chi nhánh thành phố Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Bài báo đăng trên tạp chí ngân hàng  

 Một số luận văn thạc sĩ nghiên cứu trước đây về đề tài liên quan 

đến vấn đề tạo việc làm và hoạt động cho vay giải quyết việc làm 

 Từ những khoảng trống của các nghiên cứu trước, kết hợp với 

những tồn tại thực tiễn trong hoạt động cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy 

trì và mở rộng việc làm trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội là 

cơ sở cho tác giả tiếp tục nghiên cứu, phân tích và đưa ra một số 

khuyến nghị tiếp cận tối ưu nhất để hoàn thiện đề tài “Hoàn thiện hoạt 

động cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Ngân 

hàng Chính sách xã hội- Chi nhánh thành phố Đà Nẵng”. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỖ TRỢ TẠO 

VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM CỦA NGÂN 

HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

1.1. TỔNG QUAN VỀ THẤT NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM 

1.1.1. Thất nghiệp và tác động của thất nghiệp đến sự phát triển 

kinh tế - xã hội 

- Thất nghiệp (trong kinh tế học) là tình trạng người lao động muốn 

có việc làm mà không tìm được việc làm. 

-  Các loại hình thất nghiệp 

+ Phân theo đặc trưng của người thất nghiệp 

+ Phân loại theo lý do thất nghiệp 

+ Phân loại theo nguồn gốc thất nghiệp 

- Tác động của thất nghiệp đến sự phát triển kinh tế - xã hội 

+ Thất nghiệp tác động đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát. 

+ Thất nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người lao động. 

+ Thất nghiệp ảnh hưởng đến trật tự xã hội. 

1.1.2. Việc làm và vai trò của việc làm đến sự phát triển kinh 

tế - xã hội 

a. Khái niệm việc làm 

b. Vai trò của việc làm 

1.1.3. Tạo việc làm và chính sách tạo việc làm 

a. Tạo việc làm 

b. Chính sách tạo việc làm 

1.1.4. Giải quyết việc làm và sự cần thiết của giải quyết việc làm. 

a. Khái niệm giải quyết việc làm 

b. Sự cần thiết của giải quyết việc làm 

1.2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ 

VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH  

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của Ngân hàng chính sách 
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- Ngân hàng chính sách (NHCS) là loại hình ngân hàng đặc biệt 

được thành lập để thực hiện các chương trình tín dụng cho những chương 

trình, mục tiêu kinh tế - xã hội của Nhà nước. Loại ngân hàng này hoạt 

động không vì mục đích lợi nhuận. 

- Đặc điểm của Ngân hàng chính sách 

1.2.2. Khái niệm cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng 

việc làm 

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là hình thức 

cấp tín dụng cho các đối tượng vay vốn để hỗ trợ tạo việc làm nhằm tạo 

việc làm mới và tăng thêm việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất 

nghiệp, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm 

nghèo, tạo việc làm. 

1.2.3. Vai trò hoạt động cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội 

đối với hỗ trợ tạo việc làm 

1.2.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

- Nhân tố bên ngoài 

+ Tình hình phát triển kinh tế -xã hội đất nước 

+ Các chính sách xóa đói giảm nghèo của Chính phủ 

+ Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự phối hợp giữa 

các Sở, ban ngành, Hội đoàn thể 

+ Năng lực, nhận thức của khách hàng 

- Nhân tố bên ngoài 

+ Mạng lưới và bộ máy quản lý tín dụng chính sách xã hội 

+ Trình độ công nghệ và hệ thống thông tin của tổ chức tín dụng 

+ Chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức tín dụng 

+ Chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng 

1.2.5. Các tiêu chí đánh giá hoạt động cho vay hỗ trợ tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng việc làm 

- Nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng 
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- Hiệu quả quản lý vốn vay của chƣơng trình cho vay hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 

+ Dư nợ cho vay 

+ Chất lượng tín dụng. 

* Nợ quá hạn 

* Nợ khoanh 

* Nợ bị chiếm dụng 

+ Chất lượng dịch vụ. 

- Về hiệu quả xã hội 

+ Số lượng lao động tiếp cận được vốn vay 

+ Số lượng hộ có được việc làm 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC 

LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG 

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI 

NHÁNH ĐÀ NẴNG.  

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

sách xã hội- Chi nhánh thành phố Đà Nẵng 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội - 

Chi nhánh thành phố Đà Nẵng 

a. Chức năng 

b. Nhiệm vụ 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi 

nhánh thành phố Đà Nẵng 

a. Theo cấp quản lý 

- Hội sở thành phố 

- Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện (gọi chung là Phòng giao 

dịch cấp quận) 

- Điểm giao dịch tại xã. 

b. Theo chức năng nhiệm vụ. 

- Bộ máy quản trị chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố 

Đà Nẵng. 

Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp. 

- Bộ máy điều hành tác nghiệp. 

* Tại chi nhánh cấp thành phố. 

* Tại Phòng giao dịch cấp huyện. 
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Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng chính sách 

xã hội thành phố Đà Nẵng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Kết quả hoạt động 

a. Nguồn vốn 

- Nguồn vốn cân đối từ Trung ương 

- Nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất 

+ Nguồn vốn huy động từ các tổ chức và cá nhân 

+ Nguồn vốn huy động tiền gửi thông qua Tổ TK&VV 

- Nguồn vốn nhận ủy thác từ ủy ban nhân dân thành phố và các 

quận, huyện. 

b. Sử dụng vốn 
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Bảng 2.1: Diễn biến nguồn vốn và dư nợ giai đoạn 2011 – 2016 

Đơn vị: triệu đồng, % 

STT 
 

Năm 

 2011 

Năm 

 2012 

Năm 

 2013 

Năm 

 2014 

Năm 

 2015 

Năm  2016 

Tổng số 
Tỷ  

trọng 

Tăng (giảm) so năm 2011 

Số 

tuyệt đối 

Số 

tương đối 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

NGUỒN VỐN 803,842 951,799 1,113,518 1,219,725 1,316,454 1,501,607 100.0% 697,765 186.80% 

A NGUỒN VỐN TRUNG ƢƠNG 772,703 907,360 1,055,479 1,129,109 1,217,084 1,321,160 88.0% 548,457 170.98% 

I Nguồn vốn cân đối chuyển từ Trung ương 741,377 863,480 983,151 1,034,826 1,115,975 1,190,771 79.3% 449,394 160.62% 

II 
Nguồn vốn huy động tại địa phương 

được TW cấp bù lãi suất 
31,326 43,880 72,328 94,283 101,109 130,389 8.7% 99,063 416.23% 

1 Huy động của tổ chức, cá nhân 5,782 7,475 7,508 7,470 8,243 12,451 0.8% 6,669 215.34% 

2 
Huy động tiền gửi tiết kiệm thông 

qua Tổ TK&VV 
25,544 36,405 64,820 86,813 92,866 117,938 7.9% 92,394 461.71% 

B NGUỒN VỐN ĐỊA PHƢƠNG 31,139 44,439 58,039 90,616 99,370 180,447 12.0% 149,308 579.49% 

I Nguồn vốn nhận từ ngân sách địa phương 27,539 40,539 53,539 84,916 92,470 170,097 11.3% 142,558 617.66% 

T. đó: Từ ngân sách cấp huyện 3,600 3,900 4,500 5,700 6,900 10,350 0.7% 6,750 287.50% 

SỬ DỤNG VỐN 803,842 951,799 1,113,518 1,219,725 1,316,454 1,501,607 100.0% 697,765 186.80% 

I TỔNG DƢ NỢ 800,888 949,467 1,109,353 1,217,030 1,312,903 1,498,332 99.8% 697,444 187.08% 

1 CV Hộ nghèo 372,017 463,199 425,936 350,336 217,363 198,163 13.2% -173,854 53.27% 

2 CV Hộ cận nghèo 
  

163,611 349,278 567,368 565,240 37.6% 565,240 
 

3 CV Hộ mới thoát nghèo 
    

26,500 183,052 12.2% 183,052 
 

4 CV Học sinh sinh viên 293,270 333,832 345,969 323,557 292,022 264,728 17.6% -28,542 90.27% 

5 CV Giải quyết việc làm 76,709 78,810 87,805 92,086 91,402 113,641 7.6% 36,932 148.15% 

6 Xuất khẩu lao động 540 280 124 114 94 67 0.0% -473 12.41% 

7 CV Nước sạch VSMT 37,457 47,957 52,957 64,646 81,607 93,868 6.3% 56,411 250.60% 

8 CV Hộ GĐ SXKD tại VKK 10,934 10,927 10,927 10,760 7,202 4,438 0.3% -6,496 40.59% 
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9 CV Hộ đồng bào DTTS 1,000 1,000 1,000 50 10 
  

-1,000 
 

10 CV Thương nhân VKK 975 975 965 679 333 40 0.0% -935 4.10% 

11 CV Hộ nghèo XD nhà chống bão 
    

3,089 3,788 0.3% 3,788 
 

12 

CV Hộ gia đình và người nhiễm 

HIV, .. người bán dâm hoàn lương 

QĐ 29/QĐ-TTg 
     

392 0.0% 392 
 

13 CV một số dự án nước ngoài 7,986 7,487 9,464 8,328 6,873 5,206 0.3% -2,780 65.19% 

14 Cho vay khác 
 

5,000 10,595 17,196 19,040 65,709 4.4% 65,709 
 

 
- Cho vay hoàn lương 

    
613 3,737 0.2% 3,737 

 

 
- Cho vay cán bộ công chức 

 
5,000 10,595 17,196 18,427 23,972 1.6% 23,972 

 

 
- Cho vay di dời giải tỏa 

     
38,000 2.5% 38,000 

 
II QUỸ AN TOÀN CHI TRẢ 2,954 2,332 4,165 2,695 3,551 3,275 

 
321 

 
(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng –NHCSXH thành phố Đà Nẵng) 

c. Chất lượng tín dụng 

Bảng 2.2: Diễn biến nợ quá hạn - nợ khoanh và xử lý xóa nợ giai đoạn 2011-2016 

Stt Năm 
Tổng dƣ 

nợ 

Nợ quá hạn Nợ khoanh 
Nợ xấu 

(Nợ khoanh + Nợ quá hạn) Xóa 

nợ Số 

tiền 

Tỷ lệ/tổng 

DN 

Tăng/giảm NQH 

hàng năm 

Số 

tiền 

Tỷ lệ/Tổng 

DN 

Tăng/giảm nợ 

khoanh hàng năm 

Số 

tiền 
Tỷ lệ 

Tăng/giảm nợ 

xấu hàng năm 

1 2011 800,888 27,632 3.45% 6,770 571 0.07% -1,391 28,203 3.52% 5,379 39 

2 2012 949,467 13,297 1.40% -14,335 7 0.00% -564 13,304 1.40% -14,899 164 

3 2013 1,109,353 10,019 0.90% -3,278 136 0.01% 129 10,155 0.92% -3,149 0 

4 2014 1,217,030 4,886 0.40% -5,133 3,282 0.27% 3,146 8,169 0.67% -1,986 1,361 

5 2015 1,312,903 4,493 0.34% -394 2,938 0.22% -344 7,431 0.57% -738 392 

6 2016 1,498,332 4,604 0.31% 112 2,105 0.14% -833 6,709 0.45% -721 2,610 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng –NHCSXH thành phố Đà Nẵng) 
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2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC 

LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG 

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Quy định chung về hoạt động cho vay hỗ trợ việc làm, duy 

trì và mở rộng việc làm 

a. Chính sách cho vay 

- Đối tượng vay vốn 

- Điều kiện vay vốn 

- Mức vay 

- Thời hạn vay vốn 

- Lãi suất vay vốn 

- Thẩm quyền, phê duyệt hồ sơ cho vay 

- Điều kiện bảo đảm tiền vay 

- Thủ tục và quy trình cho vay 

b. Tổ chức triển khai chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, 

duy trì và mở rộng việc làm 

-  Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Việc thực hiện các chương trình lồng ghép với các chương trình tín 

dụng chính sách trên địa bàn 

- Sự tham gia của cấp ủy, chính quyền cấp xã, trưởng thôn đối với 

việc quản lý vốn tín dụng chính sách tại cơ sở 

- Triển khai mô hình tổ chức và phương thức quản lý vốn tín dụng 

chính sách 

- Công tác giải ngân, thu nợ và thu lãi 

- Hiệu quả hoạt động hiện đại hóa tin học đối với các hoạt động 

nghiệp vụ. 

2.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì 

và mở rộng việc làm tại NHCSXH chi nhánh thành phố Đà Nẵng. 

a. Nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng 

Nguồn vốn TW 
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Nguồn vốn địa phương 

Nguồn vốn huy động 

Bảng 2.3:  Nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng 

việc làm năm 2011-2016 

ĐVT: triệu đồng, % 

Năm 
Nguồn vốn Tăng so với năm trƣớc liền kề 

Tổng số TW Địa phƣơng Số tuyệt đối Số tƣơng đối 

Năm 2011 76.712 54.412 22.300 2.142 2,87 

Năm 2012 79.508 49.108 30.400 2.796 3,64 

Năm 2013 88.338 49.838 38.500 8.830 11,11 

Năm 2014 92.918 49.888 43.030 4.580 5,18 

Năm 2015 92.918 49.888 43.030 0 0 

Năm 2016 114.755 99.888 14. 867 21.837 23,50 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng –NHCSXH thành phố Đà Nẵng) 

Bảng 2.4: Huy động thông qua tổ TK&VV và tổ chức cá nhân năm 

2011 – 2016 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Huy động TW cấp bù 

lãi suất 
31.326 43.881 72.328 94.283 101.109 130.389 

- Từ tổ chức cá nhân       

Kế hoạch 5.782 35.782 7.508 7.470 8.243 12.451 

Thực hiện 5.782 7.475 7.508 7.470 8.243 12.451 

Tỷ lệ hoàn thành 100% 21% 100% 100% 100% 100% 

- TGTK thông qua tổ 

TK&VV 
      

Kế hoạch 25.544 43.042 64.820 86. 813 92. 866 117.938 

Thực hiện 25.544 36.405 64.820 86. 813 92. 866 117.938 

Tỷ lệ hoàn thành 100% 84,58% 100% 100% 100% 100% 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng –NHCSXH thành phố Đà Nẵng) 
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b. Hiệu quả quản lý vốn vay của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

Bảng 2.5: Tổng hợp cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm giai đoạn 2011-2016 

Đvt: triệu đồng, người, lượt 

Stt Đơn vị ủy thác 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 2016 

Giá trị 
Tăng so 

với 2011 

1 Doanh số cho vay 28,462 34,542 42,809 41,489 34,279 78,686 50,224 

2 Doanh số thu nợ 15,737 32,720 33,749 34,994 45,663 45,603 29,866 

3 Doanh số xóa nợ 0 0 83 87 35 309 309 

4 Doanh số thu hồi nơ khoanh 0 15 0 29 188 288 288 

5 Doanh số khoanh nợ 15 0 0 567 0 100 85 

6 Tổng dư nợ 76,709 78,810 87,805 92,086 91,402 113,641 36,932 

7 Nợ trong hạn 69,431 76,333 86,314 91,014 90,384 112,932 43,501 

8 Nợ quá hạn 7,263 2,477 1,490 505 480 359 -6,904 

9 Nợ khoanh 15 0 0 567 538 350 335 

10 Số khách hàng dư nợ 3,715 3,905 4,780 5,251 4,692 5,070 1,355 

11 Số lượt khách hang vay vốn 1,422 1,727 2,090 2,084 1,572 2,863 1,441 

12 Số lao động thu hút 1,896 2,303 2,321 2,110 1,607 3,452 1,556 

13 Số dự án cho vay 1,422 1,727 1,784 1,754 1,713 2,130 708 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng –NHCSXH thành phố Đà Nẵng) 
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- Dư nợ cho vay 

Bảng 2.6: Dư nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 

làm giai đoạn 2011-2016 

ĐVT: triệu đồng, % 

Năm 

Dƣ nợ 
Tăng so với năm 

trƣớc liền kề 

Tổng số TW 
Địa 

phƣơng 

Số tuyệt 

đối 

Số tƣơng 

đối (%) 

2011 76.708 54.412 22.296 2.087 2,68 

2012 78.810 48.426 30.384 2.102 2,74 

2013 87.805 49.477 38.328 8.995 11,41 

2014 92.086 49.074 43.012 4.282 4,8 

2015 91.402 48.731 42.671 9.316 -0,7 

2016 113.641 98.238 14.867 22.239 24,33 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng –NHCSXH TP Đà Nẵng) 

* Dư nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

phân theo địa bàn. 

Bảng 2.7:  Báo cáo kết quả chương trình tín dụng theo địa bàn quản lý 

       

Đvt: triệu đồng 

TT Địa bàn 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 2016 

Tổng 

số 

Tăng 

so với 

2011 

1 Quận Thanh khê 8.011 7.230 6.796 11.419 11.566 19.353 11.342 

2 PGD quận Hải Châu 12.414 11.388 11.158 6.935 6.555 14.677 2.263 

3 PGD quận Liên Chiểu 12.187 10.998 12.285 12.817 13.306 11.985 -202 

4 PGD quận Sơn Trà 11.160 10.696 10.778 10.628 9.491 16.254 5.094 

5 PGD q.Ngũ Hành Sơn 11.737 10.108 10.223 9.163 8.405 14.510 2.773 

6 PGD huyện Hòa Vang 11.402 17.942 24.398 11.903 12.725 15.680 4.278 

7 PGD quận Cẩm Lệ 9.797 10.448 12.168 29.222 29.354 21.182 11.385 

TỔNG CỘNG 76.708 78.810 87.806 92.086 91.402 113.641 36.933 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng –NHCSXH TP Đà Nẵng) 

* Dư nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

theo đối tượng thụ hưởng. 
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Bảng 2.8. Báo cáo kết quả cho vay theo đối tượng thụ hưởng 

      
đvt: triệu đồng 

STT 
Đối tƣợng thụ 

hƣởng 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 2016 

Tổng 

số 

So với 

2011 

1 Hộ nghèo 129 132 147 154 58 15 -113 

2 Hộ cận nghèo 83 86 95 100 40 30 -53 

3 

Hộ khó khăn 

đột xuất về tài 

chính 

385 395 441 462 357 60 -325 

5 
Người khuyết 

tật 
161 165 184 193 461 438 277 

6 

Người điều trị 

nghiện bằng 

thuốc thay thế 

22 23 26 27 0 0 -22 

7 
Người lao động 

bị thu hổi đất 
16.534 16.988 18.927 19.849 17.683 4.933 

-

11.601 

8 Đối tượng khác 58.194 59.771 66.567 62.221 63.853 98.110 39.917 

9 Hộ kinh doanh 1.200 1.250 1.420 9.080 8.950 10.054 8.854 

Tổng số 76.708 78.810 87.806 92.086 91.402 113.641 36.933 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng –NHCSXH TP Đà Nẵng) 

* Dư nợ tín dụng qua phương thức cho vay 

Cho vay qua phương thức ủy thác: 
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Bảng 2.9: Bảng tổng hợp nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội 2011-2016 

Đơn vị tính:triệu đồng, %, người 

       
 

Đơn vị ủy thác 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 2016 

Tổng dƣ 

nợ 

Tỷ 

trọng 

Tăng 

so với 

2011 

Nợ 

quá 

hạn 

Tỷ lệ 

NQH 

Số 

khách 

hàng 

còn dƣ 

nợ 

I Ủy thác 75.509 77.560 86.385 83.006 82.452 103.587 91,15 28.078 359 0,35 5.018 

1 Hội Phụ nữ 32.643 33.529 37.344 35.883 35.644 44.781 39,41 12.138 130 0,29 2.120 

2 Hội Nông dân 16.446 16.893 18.815 18.079 17.958 22.561 19,85 6.115 80 0,35 1.300 

3 Hội CCB 14.566 14.961 16.664 16.012 15.905 19.982 17,58 5.416 75 0,38 862 

4 Đoàn Thanh niên 11.855 12.177 13.562 13.032 12.945 16.263 14,31 4.408 74 0,46 736 

II Trực tiếp 1.200 1.250 1.420 9.080 8.950 10.054 8,85 8.854 0 0 52 

Tổng cộng 76.709 78.810 87.805 92.086 91.402 113.641 100 36.932 359 0,32 5.070 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng –NHCSXH thành phố Đà Nẵng) 

Cho vay trực tiếp 

- Chất lượng tín dụng 

Bảng 2.10: Phân loại nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm giai đoạn 2011-2016 
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Đvt: triệu đồng, % 

Stt Năm 
Tổng dƣ 

nợ 

Tổng dƣ nợ phân theo 

tính chất nợ 
Tổng dƣ nợ phân theo thời hạn 

Nợ 

chiếm 

dụng 

xâm 

tiêu 

Nợ trong 

hạn 

Nợ 

quá 

hạn 

Tỷ lệ 

NQH 

Nợ 

khoanh 

Tỷ lệ 

Nk 

Ngắn 

hạn 

Tỷ 

trọng 

nợ NH 

Trung 

hạn 

Tỷ 

trọng 

nợ TH 

Dài 

hạn 

1 
Năm 

2011 
76.708 69.430 7.263 9,47 15 0,02 12.732 17 63.976 83 0 20 

2 
Năm 

2012 
78.810 76.333 2.477 3,14 0 0,00 17.328 22 61.482 78 0 15 

3 
Năm 

2013 
87.806 86.316 1.490 1,70 0 0,00 30.873 35 56.933 65 0 9 

4 
Năm 

2014 
92.086 91.013 506 0,55 567 0,62 39.639 43 52.448 57 0 0 

5 
Năm 

2015 
91.402 90.384 480 0,53 538 0,59 32.446 35 58.956 65 0 0 

6 
Năm 

2016 
113.641 112.932 359 0,32 350 0,31 12.525 11 101.117 89 0 0 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng –NHCSXH tp Đà Nẵng) 

- Chất lượng dịch vụ 
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c. Về hiệu quả xã hội 

- Số lượt hộ gia đình được vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ 

tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 

Bảng 2.11: Số lượt khách hàng vay vốn 

ĐVT: hộ, người 

TT Quận, huyện 

Số khách hàng 

còn dƣ nợ 

31/12/2016 

Số lƣợt khách hàng 

vay vốn qua các năm 2011-

2016 

1 Hải Châu 979 1.279 

2 Thanh Khê 543 1.947 

3 Liên Chiểu 444 1.576 

4 Sơn Trà 888 1.575 

5 Ngũ Hành Sơn 457 1.330 

6 Hòa Vang 603 1.029 

7 Cẩm Lệ 1.156 3.029 

 
Toàn TP 5.070 11.758 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng –NHCSXH TP Đà Nẵng) 

- Số lao động được tạo việc làm và duy trì, mở rộng việc làm từ 

vay vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh 

Bảng 2.12: Số lao động thu hút thêm 

ĐVT: hộ, người 

TT Quận, huyện 
Số lao động thu hút thêm qua các năm 

Tổng số 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Hải Châu 1.557 364 206 280 270 250 874 

2 Thanh Khê 2.244 351 218 215 210 158 405 

3 Liên Chiểu 1.673 185 293 320 319 296 260 

4 Sơn Trà 1.861 274 220 226 196 138 807 

5 Ngũ Hành Sơn 1.407 231 149 270 250 204 303 

6 Hòa Vang 1.171 290 184 180 139 129 249 

7 Cẩm Lệ 3.777 202 1033 830 726 432 554 

 
Toàn TP 13.689 1.896 2.303 2.321 2.110 1.607 3.452 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng –NHCSXH TP Đà Nẵng) 
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2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC 

LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG 

CHÍNH SÁCH XÃ HỘI- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Kết quả đạt đƣợc 

- Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 

làm đến 31/12/2016, tổng  dư nợ đạt 113.641 triệu đồng, chiếm 7,6% 

tổng dư nợ với gần 5.070 khách hàng còn dư nợ; doanh số cho vay 

chương trình từ năm 2011-2016  đạt 260.267 triệu đồng với gần 11.758 

lượt khách hàng được vay vốn, dư nợ tăng trưởng bình quân qua các 

năm hơn 13%; chương trình đã giúp cho 11.758 khách hàng vay vốn, 

giải quyết cho 13.689 lao động có việc làm, bình quân hằng năm giải 

quyết việc làm cho 2.282 lao động, góp phần đạt kết quả của thành phố 

về  giải quyết việc làm cho 161.486 lao động, bình quân hằng năm giải 

quyết việc làm cho 32.300 lao động của bàn thành phố; tỷ lệ thất nghiệp 

có xu hướng giảm, đến năm 2016 tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn 3,8%, đây là 

con số đã giảm nhiều so với mức 4,23% của năm 2011; góp phần tăng 

thu nhập, mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề, thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo việc 

làm… 

- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã góp 

phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa ở nông thôn  

- Cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ Quốc gia về việc 

làm đã tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp tại địa 

phương trong suốt quá trình quản lý cho vay vốn.  

- Trong những năm qua chi nhánh đã tổ chức thực hiện tốt công tác 

giải ngân, thu nợ, thu lãi, huy động vốn tại NHCSXH nơi cho vay và tại 

các Điểm giao dịch tại xã . 

- Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác chính là cầu nối giữa 

Nhà nước và nhân dân thông qua việc tổ chức thành lập và chỉ đạo hoạt 

động của các tổ TK&VV tại cơ sở. 
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- Hiệu quả của cho vay đã khẳng định phương thức quản lý và mô 

hình tổ chức quản trị, điều hành, tác nghiệp của NHCSXH là hoàn toàn 

phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta. 

- NHCSXH với mạng lưới Chi nhánh, Phòng giao dịch rộng khắp 

toàn quốc và hệ  thống Điểm giao dịch xuống tận các xã/phường, mạng 

lưới Tổ TK&VV thành lập tại các thôn. 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

a. Hạn chế 

- Nguồn vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm còn hạn chế 

- Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín 

dụng chính sách 

- UBND thành phố, quận, huyện chỉ đạo chưa kịp thời các Sở 

ngành, các cơ quan liên quan. 

- Công tác phối hợp giữa các hoạt động khuyến nông, khuyên lâm, 

khuyến ngư,… chưa được gắn kết. 

- Công tác phối hợp giữa Hội đoàn thể và ngân hàng để củng cố, 

nâng cao chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động Tổ TK&VV ở một 

vài nơi còn chưa tốt, chưa có hiệu quả tích cực. 

- Đội ngũ cán bộ qua các năm không tăng, lực lượng cán bộ mỏng. 

- Chất lượng sinh hoạt Tổ TK&VV vẫn chưa đảm bảo. 

- Khách hành vay vốn đa số có hoàn cảnh khó khăn, hơn nữa một số 

khách hành vẫn với thái độ trông chờ ỷ lại của người đi vay. 

b. Nguyên nhân của những hạn chế: 

- Nguồn lực của Nhà nước có hạn. 

- Một số chính quyền địa phương do chưa xác định được tạo việc 

làm là nhiệm vụ ưu tiên 

- Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác củng cố, 

nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. 
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- Thiếu cơ chế chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của các 

ngành, các cấp trong việc phối hợp, lồng ghép các chương trình, dự  án, 

... 

- Một vài nơi, công tác phối hợp giữa Hội đoàn thể và NHCSXH 

chưa chặt chẽ, chưa thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác. Hội 

đoàn thể và tổ TK&VV chưa thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ. 

- Chưa có đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ tham gia thẩm định 

dự án. 

- Ban quản lý Tổ TK&VV hoạt động chưa đều tay, năng lực còn hạn 

chế. 

- Hộ vay còn ỷ lại vào chính sách của Nhà nước nhận thức hộ vay 

còn hạn chế. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 



21 

CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG 

CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG 

VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI- CHI 

NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 

3.1.1. Định hƣớng về tạo việc làm cho ngƣời lao động trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020. (Kế hoạch chƣơng trình “có 

việc làm” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 – 2020) 

a) Định hướng chung 

Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình “có việc làm” trên địa 

bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. 

b) Mục tiêu tổng quát 

Tạo nhiều việc làm bền vững, chất lượng và có thu nhập cao; giảm thất 

nghiệp, chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động theo hướng phát triển dịch vụ 

và công nghiệp công nghệ cao, giảm dần các ngành nghề không đòi hỏi 

cao về chuyên môn kỹ thuật; nâng cao khả năng cạnh tranh của lao động 

thành phố trên thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế. 

c) Mục tiêu cụ thể 

Giải quyết việc làm cho 160.000 - 165.000 lao động, bình quân mỗi 

năm giải quyết việc làm cho 33.000 lao động. Phấn đấu đến năm 2020 

hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%, tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm bình 

quân 4 - 5%/năm. 

d) Các giải pháp thực hiện 

3.1.2. Định hƣớng của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 

trong hoạt động cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng 

việc làm giai đoạn 2016-2020 

a) Định hướng chung 

b) Mục tiêu tổng quát 

Hoạt động tín cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 

làm phát triển theo hướng ổn định, bền vững; bảo đảm thực hiện tốt tín 
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dụng chính sách xã hội và tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền 

vững, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an 

sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. 

c) Mục tiêu cụ thể 

+ Hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và 

đủ điều kiện đều được vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, 

duy trì và mở rộng việc làm và tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung cấp. 

+ Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 10%. 

+ Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%/tổng dư nợ. 

+ Nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung hàng năm tăng bình 

quân trên 20%. 

+ Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ hiện đại vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của 

NHCSXH. 

+ Phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách 

với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, 

khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư,… 

d) Giải pháp thực hiện 

3.1.3. Định hƣớng hoạt động cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì 

và mở rộng việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 

a) Định hướng chung 

b) Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu tổng quát là phát triển cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì 

và mở rộng việc làm theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để 

thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước; gắn liền chính 

sách tạo việc làm, duy trì ổn định việc làm, giảm thất nghiệp, góp phần 

thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. 

c) Mục tiêu cụ thể 
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-  100% hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều 

kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp. 

- Dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm tối thiểu 10%. Tăng trưởng 

nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước. 

- Tỷ lệ nợ xấu (bao gồm nợ quá hạn và nợ khoanh) đạt dưới 

0,5%/tổng dư nợ. 

-  Dư nợ vốn ngân sách địa phương tăng trưởng bình quân hàng năm 

tối thiểu 20%. Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3%/tổng dư nợ. 

- Chấp hành đúng quy trình nghiệp vụ. Đa dạng hóa các sản phẩm, 

dịch vụ. Cán bộ viên chức có việc làm ổn định, có chế độ lương, 

thưởng, phúc lợi phù hợp. 

-  Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát và phân tích, cảnh báo rủi 

ro hoàn chỉnh, phát huy hiệu lực và hiệu quả hoạt động. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp, lồng ghép với hoạt động hỗ trợ kỹ 

thuật, chuyển giao công nghệ..., nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, 

bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

d) Giải pháp thực hiện 

3.2. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG 

CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG 

VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI- CHI 

NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Đối với Chính phủ 

3.2.2. Đối với các Bộ ngành 

3.2.3. Đối với HĐND, UBND, cấp ủy, chính quyền địa phƣơng 

và các sở ngành liên quan. 

3.2.4. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội 

3.2.5. Đối với NHCSXH Việt Nam 

3.2.6. Đối với NHCSXH Chi nhánh Đà Nẵng 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

Mục đích chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm là nhằm tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho 

người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm. 

Nhận thức được vấn đề này, trong thời gian qua toàn thể cán bộ Chi 

nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng, các Sở ban ngành và địa phương 

đã có nhiều cố gắng nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện chương trình 

cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo chủ 

trương của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng nhu cầu vay vốn và lòng 

mong mỏi của hầu hết các đối tượng chính sách trên địa bàn. Song, 

trong quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế chưa khắc phục được, 

luận văn cũng đã khái quát cơ sở lý luận, tình hình thực hiện và từ đó 

đưa ra đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện chương trình cho vay hỗ trợ 

tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại chi nhánh. Với tinh thần 

hết sức nổ lực, trách nhiệm và tâm huyết của mình, tôi mong rằng đề tài 

sẽ góp một phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động cho vay hỗ trợ tạo 

việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Chi nhánh trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 

Một lần nữa tôi thành thật chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng 

dẫn tận tình của thầy giáo Hoàng Dương Việt Anh để tôi hoàn thành 

luận văn tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên, dưới góc độ nhìn nhận và 

đánh giá của một học viên, quá trình phân tích và đánh giá không tránh 

khỏi sai sót. Vậy kính mong các thầy cô thông cảm và góp ý kiến để 

luận văn của tôi được hoàn chỉnh hơn và mang tính thực tiễn cao hơn. 

 

Khoa Quản lý chuyên ngành đã kiểm tra và xác nhận: 

Tóm tắt luận văn được trình bày theo đúng quy định về hình thức và đã 

được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng 

 


