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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại chính là 
kênh dẫn vốn quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển 
kinh tế nhằm đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn để hội nhập với nền 
kinh tế trên thế giới. Đối tượng  khách hàng cá nhân, hộ là một bộ 
phận kinh tế rất quan trọng đối với xã hội, đối với ngân hàng, đang 
trở thành một nhân tố quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hoá - 
hiện đại hoá đất nước, có tiềm năng rất lớn để mở rộng thị phần tín 
dụng của mỗi ngân hàng. Trong thời gian qua, Nhà nước đã có nhiều 
giải pháp nhằm hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh 
và thời gian qua thị trường tín dụng cá nhân ở nước ta chứng kiến sự 
cạnh tranh sôi động từ khối các ngân hàng thương mại với nhiều gói 
sản phẩm đa dạng hấp dẫn đối với khách hàng cá nhân, hộ kinh 
doanh cá thể. Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu tín dụng doanh 
nghiệp còn hạn chế, hàng tồn kho ứ đọng trong thời gian dài, doanh 
nghiệp còn ngại vay thì mảng cho vay kinh doanh đối với cá nhân, 
hộ có nhiều tiềm năng lớn, được các ngân hàng quan tâm đẩy mạnh 
tín dụng cá nhân để tiêu vốn dư thừa. Điểm thuận lợi là quy mô thị 
trường với dân số đông, nhiều cơ sở kinh doanh, tuy nhiên, trong 
thời gian qua mảng cho vay kinh doanh cá nhân, hộ tại chi nhánh 
Bình Định còn tồn tại nhiều bất cập, đồng thời tình hình kinh tế vĩ 
mô trong thời gian tới được dự báo là sẽ có nhiều khó khăn cho hoạt 
động tín dụng. Đề tài nghiên cứu những thực trạng và những khó 
khăn đang gặp phải tại chi nhánh Bình Định, từ đó đưa ra hướng giải 
quyết nhằm duy trì sự cạnh tranh và phát triển mảng kinh doanh này.  
Đó là lý do chọn đề tài” Phát triển cho vay kinh doanh đối với cá 
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nhân, hộ tại ngân hàng công thương chi nhánh Bình Định”để thực 
hiện luận văn tốt nghiệp cao học. 
2. Mục tiêu nghiên cứu: Luận văn hệ thống những vấn đề lý luận về 
phát triển cho vay kinh doanh đối với cá nhân, hộ của NHTM. Phân 
tích, đánh giá thực trạng phát triển CVKD đối với cá nhân, hộ tại 
Vietinbank Bình Định. Từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị 
nhằm phát triển CVKD đối với cá nhân, hộ tại Vietinbank Bình Định 
trong thời gian tới. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý 
luận và thực tiễn để phát triển hoạt động cho vay kinh doanh đối với 
cá nhân, hộ tại Vietinbank Bình Định, nghiên cứu các hình thức cho 
vay kinh doanh tại chi nhánh nhằm đưa ra giải pháp phát triển. Về số 
liệu thống kê nghiên cứu trong thời gian từ năm 2010-2012. 
4. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp phân tích, 
diễn giải, thống kê mô tả, phương pháp tổng hợp, so sánh, đồng thời 
sử dụng các bảng biểu, số liệu tại Vietinbank Bình Định để phân 
tích. 
5. Kết cấu luận văn: Luận văn gồm 3 chương 

 Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển cho vay kinh doanh 
đối với cá nhân, hộ của ngân hàng thương mại. 

 Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay kinh doanh đối 
với cá nhân, hộ tại ngân hàng công thương chi nhánh Bình Định. 

 Chương 3:  Giải pháp  phát triển cho vay kinh doanh đối 
với cá nhân, hộ của ngân hàng công thương chi nhánh Bình Định. 
6. Tổng quan tài liệu     
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY  

KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ CỦA NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI 
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ CỦA NHTM 

1.1.1. Tín dụng ngân hàng 
 a. Khái niệm 

Tín dụng ngân hàng là một phạm trù kinh tế hàng hoá. Bản 
chất của tín dụng là quan hệ vay mượn có hoàn trả gốc và lãi sau một 
thời gian nhất định, là quan hệ chuyển nhượng tạm thời quyền sử 
dụng vốn, là quan hệ bình đẳng và hai bên cùng có lợi. Tín dụng 
ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ giữa một bên là ngân 
hàng - tổ chức chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ- với một bên 
là các tổ chức, cá nhân trong xã hội, trong đó ngân hàng vừa là người 
đi vay, vừa là người cho vay.  

b. Phân loại 
-   Theo thời gian sử dụng vốn vay, tín dụng phân thành 3 

loại: Tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn. 
-  Căn cứ  mục đích sử dụng vốn vay,tín dụng chia thành 2 

loại: Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hoá, tín dụng tiêu dùng.  
- Căn cứ vào tính chất đảm bảo của các khoản cho vay, có 

các loại tín dụng sau: Tín dụng có bảo đảm , tín dụng không có bảo 
đảm. 

c. Vai trò của tín dụng ngân hàng 
1.1.2. CVKD đối với khách hàng cá nhân, hộ 

  a. Khái niệm khách hàng cá nhân, hộ  
- Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam trên 18 tuổi có 
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đầy đủ năng lực hành vi, năng lực dân sự, kinh doanh các ngành 
nghề được phép của pháp luật đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho vay 
của ngân hàng. 

- Theo điều 49 NĐ 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 
2010 về đăng ký doanh nghiệp, định nghĩa như sau :”Hộ kinh doanh 
do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc 
một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa 
điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu 
trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh 
doanh”. 

b. Đặc điểm CVKD đối với cá nhân, hộ  
 * Đặc điểm pháp lý của hộ kinh doanh cá thể có những dấu 
hiệu cơ bản sau:  

Chủ hộ kinh doanh có thể là cá nhân hoặc hộ gia đình, phải 
thực hiện kinh doanh tại một địa điểm, đối với hộ kinh doanh buôn 
chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để 
đăng ký kinh doanh, sử dụng không quá 10 lao động, không có tư 
cách pháp nhân, không có con dấu riêng, chịu trách nhiệm vô hạn 
trong hoạt động kinh doanh. 
     * Đặc điểm cho vay kinh doanh đối với cá nhân, hộ 

Đối tượng cho vay: là cá nhân và các hộ gia đình. Họ đi vay 
để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Quy mô khoản vay: nhỏ, số 
lượng hồ sơ vay nhiều nhưng đơn giản. Mục đích vay nhằm phục vụ 
nhu cầu sản xuất kinh doanh nhỏ của cá nhân, hộ gia đình. Rủi ro đối 
với CVKD khách hàng cá nhân, hộ là khó thẩm định phương án vay 
vốn của khách hàng cá nhân, khó kiểm soát được dòng vốn. Lãi suất 
thường cao hơn cho vay đối với doanh nghiệp. Nhu cầu vay thường 
nhạy cảm theo chu kỳ kinh tế, tăng lên khi nền kinh tế mở rộng và 
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giảm xuống khi nền kinh tế suy thoái. Nguồn trả nợ chủ yếu phụ 
thuộc vào nguồn thu nhập của họ.  
 c. Ý nghĩa cho vay kinh doanh đối với cá nhân, hộ 

- Đối với ngân hàng 
- Đối với cá nhân, hộ  
- Đối với sự phát triển của nền kinh tế 

 d. Vai trò cho vay kinh doanh đối với cá nhân, hộ: 
- Đối với ngân hàng 
- Đối với nền kinh tế 

1.2. PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ 
NHÂN, HỘ CỦA NHTM 

1.2.1. Quan điểm phát triển cho vay kinh doanh 
 Phát triển cho vay kinh doanh của  NHTM là một quá trình 
mà NHTM sử dụng các biện pháp như tăng cường sử dụng nguồn lực 
như vốn, hệ thống mạng lưới, công nghệ, nguồn nhân lực …nhằm 
tăng trưởng dư nợ cho vay,  tăng trưởng số lượng khách hàng, nâng 
cao chất lượng phục vụ hoạt động cho vay nhằm tăng thị phần, thu 
nhập từ hoạt động cho vay trên cơ sở kiểm soát rủi ro phù hợp với 
mục tiêu, chiến lược kinh doanh của ngân hàng. 

Phát triển cho vay kinh doanh xác định hai mục tiêu: 
- Tăng trưởng tín dụng 
- Chất lượng tín dụng 

 a. Tăng trưởng tín dụng 
-  Tăng trưởng dư nợ cho vay  
-  Tăng trưởng số lượng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh  

 - Tăng trưởng thị phần cho vay kinh doanh cá nhân, hộ  
 - Tăng trưởng thu nhập trong CVKD KHCN, hộ  

- Hợp lý hóa cơ cấu sản phẩm CVKD cá nhân, hộ 
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 b. Chất lượng tín dụng 
- Nâng cao chất lượng phục vụ trong hoạt động cho vay 
- Nâng cao năng lực quản lý rủi ro trong CVKD đối với cá 

nhân, hộ 
1.2.2. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển cho vay kinh 

doanh đối với cá nhân, hộ của NHTM 
 a. Tăng trưởng dư nợ cho vay 
 b.Tăng trưởng số lượng khách hàng 
 c. Tăng trưởng thu nhập trong CVKD KHCN, hộ 
 d. Nâng cao chất lượng phục vụ trong hoạt động cho vay  
  e. Nâng cao năng lực quản lý rủi ro trong CVKD đối với cá 
nhân, hộ 

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CVKD đối 
với cá nhân, hộ 

a. Nhân tố bên ngoài: Môi trường kinh tế, lạm phát, lãi suất, 
thất nghiệp, môi trường văn hóa xã hội, môi trường pháp lý, đối thủ 
cạnh tranh, nhu cầu vốn của khách hàng, khả năng đáp ứng điều kiện 
vay của khách hàng. 

b. Nhân tố bên trong:  Định hướng phát triển của ngân hàng, 
năng lực phát triển của ngân hàng, chính sách tín dụng, thông tin tín 
dụng, năng lực đội ngũ nhân viên, trình độ khoa học công nghệ và cơ 
sở vật chất, mạng lưới của ngân hàng 
   KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH  

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 
BÌNH ĐỊNH 

2.1.1. Lịch sử hình thành 
2.1.2. Cơ cấu tổ chức 
2.1.3. Kết quả hoạt động của Vietinbank Bình Định 

 a. Tình hình huy động vốn 
Bảng 2.1.Tình hình huy động vốn củaVietinbank Bình Định 

từ năm 2010-2012 
    Đơn vị tính: triệu đồng 

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 
CHỈ 

TIÊU Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 

Huy động 

vốn 
751,653 100 1,048,378 100 1,177,076 100 296,725 39.48 128,698 12.28 

Tiền gửi 

TCKT 
223,249 29.70 269,362 25.69 220,362 18.72 46,113 20.65 -49,000 

-

18.19 

Tiền gửi  

dân cư 
528,404 70.30 779,016 74.31 956,714 81.28 250,612 47.43 177,698 22.81 

(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank Bình Định) 

Từ năm 2010 đến năm 2012 Vietinbank Bình Định vẫn duy 
trì được tốc độ tăng trưởng nguồn vốn ổn định, chú trọng đảm bảo an 
toàn thanh khoản và tuân thủ các quy định của Vietinbank . 

b. Tình hình cho vay, nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu 
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Bảng 2.2. Tình hình cho vay,nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank  
Bình Định từ năm 2010-2012 

   Đơn vị tính: triệu đồng 
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 

CHỈ TIÊU 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

I.Dư nợ 1,590,956 100 1,799,130 100 1,635,170 100 208,174 13.08 -163,960 -9.11 

Ngắn hạn 1,268,676 79.74 1,483,075 82.43 1,331,312 81.42 214,399 16.90 151,763 -10.23 

Trung dài hạn 322,280 20.6 316,055 17.57 303,858 18.58 -6.225 -1.93 -12,197 -3.86 

II.Nợ xấu 10,523 100 14,884 100 34,350 100 4,361 41,44 19,466 130.78 

Ngắn hạn 10,523 100 12,649 84.98 29,895 87.03 2,126 20.20 17,246 136 

Trung dài hạn 0 0 2,235 15.02 4,455 12.97 2,235 100 2,220 99.33 

III.Tỷ lệ nợ xấu 0.66% 0.83% 2.1% 

Ngắn hạn 0.66% 0.70% 1.83% 

Trung dài hạn 0 0.13% 0.27% 

 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank Bình Định) 

 Dư nợ cho vay của chi nhánh tăng qua năm 2011, tuy nhiên 
trong năm 2012 có sự giảm sút rõ rệt. Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 
lớn khoảng 80% tổng dư nợ cho vay. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu cũng 
gia tăng nhanh chóng.  

c. Lợi nhuận 
Bảng 2.3. Kết quả hoạt động của Vietinbank Bình Định từ năm 2010-2012 

     Đơn vị tính: triệu đồng 
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 

CHỈ TIÊU 
Giá trị Giá trị Giá trị (+/-) (%) (+/-) (%) 

Tổng thu nhập 211,280 504,202 428,653 292,922 138.64% -75,549 -14.98% 

Tổng chi phí 187,772 476,348 404,021 288,576 153.68% -72,327 -15.18% 

Lợi nhuận 23,508 27,854 24,632 4,346 18.49% -3,222 -11.57% 

(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2010-2012 của Vietinbank chi nhánh Bình Định) 
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Vieinbank Bình Định đều kinh doanh có lãi trong đó năm 
2011 lợi nhuận tăng cao và có sự sụt giảm nhẹ trong năm 2012.  
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH 
ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VÀ HỘ 

2.2.1. Đặc điểm thị trường tín dụng trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

2.2.2. Đặc điểm khách hàng cá nhân, hộ tại Vietinbank 
Bình Định 

Khách hàng vay tại Vietinbank Bình Định là những khách 
hàng thuộc độ tuổi lao động trở lên, tập trung nhiều nhất đối tượng 
khách hàng từ 35- 50 tuổi và thuộc nhiều thành phần, không phân 
biệt giới tính, có lợi thế là một lượng lớn các hộ tiểu thương buôn 
bán có quan hệ từ lâu đời với chi nhánh. Số lượng khoản vay nhiều, 
nhưng dư nợ món vay thường nhỏ dưới 1 tỷ đồng. Họ thường thích 
vay ngắn hạn 12 tháng vì lãi suất thấp hơn, trả gốc cuối kỳ. 

2.2.3. Thực trạng phát triển hoạt động CVKD cá nhân, 
hộ tại Vietinbank Bình Định 
 a. Thực trạng tăng trưởng dư nợ CVKD cá nhân, hộ tại 
Vietinbank Bình Định 
Bảng 2.4. Tình hình chung về tăng trưởng dư nợ, nợ xấu, tỷ lệ nợ 
xấu CVKD KHCN, hộ tại Vietinbank Bình Định từ năm 2010-2012 

Đơn vị tính: triệu đồng 
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 

Chỉ tiêu 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Dư nợ 1,590,956 100 1,799,130 100 1,635,170 100 113,423 15.63 -22,981 -2.74 

Dư nợ CVKD 

KHCN,hộ 

725,435 45.59 838,858 46.62 815,877 49.89 114,324 15.98 -23,325 -2.81 

Nợ xấu 10,523 100 14,884 100 34,350 100 4,361 41.44 19,466 130.8 
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Nợ xấu CVKD 

KHCN, hộ 

2,130 20.24 4,847 32.57 10,968 31.93 2,717 127 6,121 126 

Tỷ lệ nợ xấu toàn chi 

nhánh 
0.66% 0.83% 2.1% 

Tỷ lệ nợ xấu CVKD 

KHCN, hộ 
0,29% 0,58% 1,34% 

 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank Bình Định) 
 b. Thực trạng tăng trưởng cho vay KHCN theo đối tượng 
khách hàng 
 Bảng 2.5. Tăng trưởng cho vay KHCN theo đối tượng khách hàng 

     Đơn vị tính: triệu đồng 
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 

Chỉ 

Tiêu Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 
Tỷ 

lệ(%) 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Dư nợ CV 

KHCN 
761,477 100 869,524 100 829,126 100 108,047 14.19 -40,398 -4.64 

Kinh 

doanh 
725,435 95.26 838,858 96.47 815,877 98.40 113,423 15.63 -22,981 -2.74 

Tiêu dùng 36,042 4.74 30,666 3.53 13,249 1.6 -5,376 -14.91 -17,417 -56.79 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank Bình Định) 
 c. Thực trạng tăng trưởng CVKD cá nhân, hộ theo thời 
gian 

Bảng 2.6.Tăng trưởng dư nợ CVKD cá nhân, hộ theo thời gian 
     Đơn vị tính : triệu đồng 

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 

Chỉ tiêu 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Dư nợ CVKD cá 

nhân, hộ 
725,435 100 838,858 100 815,877 100 113,423 15.63 -22,981 -2.74 

Ngắn hạn 715,325 98.6 829,649 98.9 806,324 98.83 114,324 15.98 -23,325 -2.81 

Trung dài hạn 10,110 1.4 9,209 1.1 9,553 1.17 -901 -8.91 344 -3.73 
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(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank Bình Định) 
 d. Thực trạng tăng trưởng dư nợ CVKD cá nhân, hộ theo 
ngành 
    Bảng 2.7. Tăng trưởng dư nợ CVKD cá nhân, hộ  theo ngành 

     Đơn vị tính: triệu đồng 
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

 
Chỉ tiêu Số tiền 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ  

trọng 
(%) 

Phân theo ngành 735,435 100 838,858 ` 815,877 100 
Nông lâm nghiệp, 

thủy sản 155,037 21.08 170,095 20.28 160,110 19.62 
Xây dựng 70,345 9.56 70,550 8.41 56,350 6.91 

Công nghiệp 50,585 6.88 65,527 7.81 55,280 6.78 
Thương mại, dịch 

vụ 459,468 62.48 532,686 63.50 544,137 66.69 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank Bình Định) 
 e. Tăng trưởng số lượng khách hàng và dư nợ bình quân 
CVKD KHCN tại chi nhánh 

Bảng 2.8. Tốc độ tăng trưởng khách hàng vay cá nhân, hộ  
từ 2010-2012 

ĐVT: triệu đồng/người 
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Dư nợ CVKD KHCN 725.435 838.858 815.877 

Số lượng khách hàng cá nhân 2,125 2,464 2,297 

Tốc độ tăng trưởng khách hàng vay - 15.95 -6.77 

Dư nợ bình quân CVKD KHCN/số 

khách hàng 
341,38 340,44 355,19 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank Bình Định) 
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 f. Thực trạng tăng trưởng thu nhập trong CVKD KHCN, hộ 
Bảng 2.9. Tăng trưởng thu nhập hoạt động CVKD cá nhân, hộ từ 

2010-2012 
 Đơn vị tính: Triệu đồng, % 

Chỉ tiêu 
Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Tổng thu nhập lãi từ hoạt động 
cho vay 

165,353 412.015 365,645 

Thu nhập lãi từ cho vay kinh 
doanh KHCN, hộ 

70,448 185,406 157,796 

Tốc độ tăng trưởng thu nhập 
lãi từ cho vay kinhdoanh 
KHCN, hộ 

- 163.18 -14.89 

Tỷ trọng 42.6 45 43.16 
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank Bình Định) 

g. Tăng trưởng thị phần 
Bảng 2.10. Thị phần dư nợ CVKD đối với cá nhân,hộ của Vietinbank  

Bình Định trên địa bàn 
Đơn vị tính: triệu đồng 

2011 2012 
Tên ngân hàng 

Dư nợ Thị phần(%) Dư nợ Thị phần)%) 
VietinBank 838.858 8.99 815.877 8,86 
BIDV 883.256 9.46 802.860 8,72 
Vietcombank 1.840.245 19.72 1.815.529 19,73 
Agribank 1.956.877 20,96 1.945.547 21,13 
NH Khác 3.814.479 40,87 3.825.247 41,56 
Tổng 9.333.715 100.00 9.205.060 100.00 

(Nguồn: Ngân Hàng Nhà nước Bình Định) 
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 h. Thực trạng quản lý rủi ro trong cho vay kinh doanh cá 
nhân, hộ 

Tỷ lệ nợ xấu năm 2010:0.29%, 2011:0.58%, 2012:1.34%. 
Công tác quản lý rủi ro tại chi nhánh được triển khai chặt chẽ với sự 
hỗ trợ từ bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ tại chi nhánh kiểm tra hồ 
sơ của các phòng giao dịch,chịu sự giám sát toàn diện của phòng 
kiểm toán nội bộ khu vực miền trung đặt tại Bình Định bao gồm các 
tỉnh:Quãng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.  
  i. Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

2.2.4. Các biện pháp mà NH đã triển khai nhằm phát 
triển cho vay kinh doanh đối với cá nhân, hộ 
  a. Những chương trình khuyến mãi với gói ưu đãi lãi suất 
hấp dẫn dành cho khách hàng: 

Tên chương trình: “Thu sang đón quà vàng”, giá trị gói 2000 
tỷ đồng. 

-Tên chương trình: “ 1000 tỷ ưu đãi khách hàng mới”  
  b. Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
  Chương trình “Thắp sáng ý tưởng” đang ngày càng được 
hưởng ứng của toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm nghiên cứu và 
đề xuất xây dựng các sản phẩm phù hợp với hoạt động kinh doanh 
của KHCN trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh so với 
các NHTM, loại bỏ những sản phẩm không phù hợp với thực tế. 
  c. Nâng cấp hạ tầng cơ sở 
  Trong năm 2013, tất cả những phòng giao dịch không đúng 
theo xếp loại của ngân hàng công thương Việt Nam đều được trang 
bị, sửa sang lại như phòng giao dịch Nguyễn Huệ, Tây Sơn, Vũ Bảo 
và sắp tới định hướng sẽ mua lô đất thay thế phòng giao dịch Đống 
Đa vốn nhỏ và cũ kỹ. Với địa thế quanh khu vực dân cư đông đúc, 
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việc sửa sang lại phòng giao dịch theo đúng chuẩn của ngân hàng 
công thương đề ra sẽ tạo được không gian thoải mái nhất khi khách 
hàng đến giao dịch với ngân hàng. 
          d. Kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay 
 + Xây dựng cam kết về bảo mật thông tin khách hàng với 
mỗi cán bộ nhân viên. 

+ Tất cả món vay có dư nợ từ 1 tỷ đồng trở lên phải trình 
hội sở chính.  
 + Tất cả hồ sơ tín dụng sau khi giải ngân đều được đưa qua 
phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ để kiểm tra về hồ sơ pháp lý món 
vay, cán bộ tín dụng kiểm tra sử dụng vốn vay sau một tuần kể từ 
ngày giải ngân. 
 + Định kỳ vào ngày 5 hàng tháng, bộ phận kiểm tra kiểm 
soát nội bộ sẽ cũng cán bộ nghiệp vụ tại phòng giao dịch mở bì niêm 
phòng tài sản tất cả tài sản đảm bảo của các phòng giao dịch phát 
sinh trong tháng. 
 + Định kỳ hàng tháng, phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ sẽ 
cùng cán bộ tín dụng đi kiểm tra tình hình thực tế bất kỳ món vay 
nào. 

2.2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển 
cho vay kinh doanh đối với cá nhân 

a. Nhóm nhân tố bên ngoài ngân hàng 
Môi trường vĩ mô 
Đối thủ cạnh tranh 
b. Nhóm nhân tố bên trong ngân hàng 

 Chính sách tín dụng 
- Về phân quyền phán quyết 
- Chính sách phí tiền vay 
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Trình độ năng lực đội ngũ nhân viên 
Theo giới tính, theo trình độ, theo độ tuổi 

  Trình độ khoa học công nghệ và cơ sở vật chất 
 Mạng lưới ngân hàng 

2.2.6. Đánh giá chung về tình hình phát triển cho vay 
kinh doanh khách hàng cá nhân, hộ tại Vietinbank Bình Định 
 a. Những kết quả đạt được 

- Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, hộ tăng qua các năm, 
tỷ lệ cho vay cá nhân so với tổng dư nợ chi nhánh tăng qua các năm 
chiếm xấp xỉ 50%.  

- Chất lượng các khoản cho vay cũng được nâng cao. 
-Tăng nguồn thu nhập cho chi nhánh từ hoạt động cho vay 

và việc bán chéo sản phẩm như bảo hiểm cho người vay vốn. 
- Chất lượng phục vụ được nâng cao đáng kể. 

 b. Hạn chế và nguyên nhân 
- Hạn chế : 
+ Thay đổi mô hình tín dụng liên tục 
+ Chính sách phí vay :áp dụng mức phí vay thỏa thuận và 

phí trước hạn là rất cao.  
+ Khó khăn trong xử lý tài sản 
+ Nhân sự thay đổi liên tục 
+ Đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng còn trẻ, kinh nghiệm 

xử lý công việc còn hạn chế. 
+ Tài sản thế chấp được xem trọng hơn hiệu quả của phương 

án vay vốn. 
+ Việc kiểm tra, giám sát khoản vay chưa được tiến hành 

một cách bài bản, thường xuyên và còn mang tính hình thức. 
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 Nguyên nhân: 
+ Nguyên nhân từ môi trường bên ngoài ngân hàng 
+ Các nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn: 
• Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, cố 

tình cung cấp thông tin không chính xác, che giấu thông tin. 
• Thói quen sử dụng tiền mặt để thanh toán trong kinh 

doanh nên việc kiểm soát vòng quay vốn gặp nhiều khó khăn. 
+ Nguyên nhân bên trong ngân hàng 
• Khi giải quyết cho vay luôn xem TSĐB là yếu tố hàng 

đầu là chỗ dựa an toàn mà không xem xét đến các rủi ro khác . 
• Chính sách ưu đãi dành cho từng đối tượng khách hàng 

và công tác quảng bá sản phẩm đến khách hàng chưa thật sự hiệu 
quả. 

• Hiện nay việc thu thập thông tin khách hàng để thẩm 
định vay vốn chủ yếu thông qua sự dò hỏi, sự quen biết và sự phán 
đoán của cán bộ từ những thông tin khách hàng cung cấp. Bên cạnh 
đó, trung tâm CIC Việt Nam chỉ cung cấp thông tin về quan hệ tín 
dụng của đối tượng vay vốn với các tổ chức tín dụng khác, mà không 
cung cấp về tình trạng , uy tín trong quan hệ thương mại, hoặc những 
thông tin ngoài xã hội của đối tượng có thể liên quan đến những vi 
phạm pháp luật như nợ ngoài, cho vay nóng… 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH  
ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ CỦA NGÂN HÀNG CÔNG 

THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 
3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY 
KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ TẠI NGÂN HÀNG 
CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 

3.1.1. Điều kiện phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, 
hộ tại Vietinbank Bình Định 

a. Các điều kiện về kinh tế xã hội 
+ Lạm phát hạ nhiệt, lãi suất cho vay đang hạ dần về mức 

thích hợp, hiện nay lãi suất dao động từ 10%-13%, khả năng còn 
được điều chỉnh giảm. 

+ Môi trường kinh tế xã hội ,chính trị ở nước ta khá ổn định. 
+ Nguồn vốn huy động vẫn tăng cao nhưng đầu ra cho vay 

lại chưa đáp ứng được kỳ vọng. 
+ Xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa cũng là điều kiện 

gia tăng nhu cầu về thương mại quốc tế, tù đó tạo tiền đề cho việc 
phát triển cho vay.   

 b. Điểm mạnh và điểm yếu của Vietinbank Bình Định: 
* Điểm mạnh: 
+ Ngân hàng Vietinbank là ngân hàng có nguồn vốn lớn, uy 

tín, có truyền thống lâu đời. 
+ Vietinbank có lợi thế đó là một lượng lớn  khách hàng cá 

nhân, hộ là các tiểu thương buôn bán có quan hệ lâu năm với ngân 
hàng. 

+ Lãi suất cạnh tranh. 
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* Điểm yếu 
+ Hạn mức phán quyết tín dụng thấp. 
+ Trình hồ sơ vượt hạn mức ra hội sở chính thời gian kéo 

dài. 
+ Áp dụng mức phí tiền vay kém cạnh tranh so với VCB 

Quy Nhơn, AGRIBANK Bình Định. 
+ Phần lớn khách hàng cá nhân vay  tại chi nhánh không sử 

dụng tài khoản trong giao dịch chuyển tiền tại ngân hàng. 
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay kinh 

doanh đối với cá nhân, hộ tại Vietinbank Bình Định 
3.2.  CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH 
DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ TẠI 
VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 

3.2.1. Giải pháp nhằm thu hút khách hàng đến với ngân 
hàng công thương Bình Định 

+ Bám sát những gói ưu đãi lãi suất của ngân hàng công 
thương Việt Nam như” 1000 tỷ ưu đãi khách hàng mới”, “ Thu sang 
đón quà vàng nhằm gia tăng lòng trung thành đối với khách hàng 
truyền thống của ngân hàng. 

+ Đẩy mạnh cho vay các lĩnh vực ưu tiên như phát triển cho 
vay nông nghiệp nông thôn . 

+ Tăng cường tiếp thị sản phẩm cho vay kinh doanh tại chợ, 
cho vay cửa hàng cửa hiệu. 

3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm 
định cho vay KHCN, hộ 

+ Chỉ nên xem tài sản thế chấp là biện pháp cuối cùng để thu 
hồi nợ, cần phải quan tâm đến việc khách hàng có thực sự kinh 
doanh hiệu quả, phương án vay vốn là khả thi.  
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+ Nếu việc định giá gấp từ 5 lần giá trị thị trường theo bảng 
giá của nhà nước, cần phải đưa ra được những căn cứ cho việc định 
giá trên. Đối với những TSĐB có giá trị từ 2 tỷ trở lên nên được chi 
nhánh thuê công ty định giá độc lập ngay ở địa bàn tỉnh, giúp việc 
định giá được chuẩn xác hơn. 

+ Kết quả thẩm định phải đảm bảo kỹ, sâu, sát với thực tế về 
tư cách, năng lực quản trị, tổ chức thực hiện của khách hàng, tình 
hình sản xuất kinh doanh, tài chính, phương án, TSĐB… trong đó 
thẩm định tư cách, uy tín khách hàng là quan trọng nhất.  

+ Xử lý nghiêm đối với những trường hợp cán bộ vi phạm 
đạo đức nghề nghiệp, gây phiền hà cho khách hàng, gây thiệt hại về 
phía ngân hàng. 
 + Quy định thời gian cụ thể khi giải quyết hồ sơ vay từ lúc 
tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đến lúc thực hiện giải ngân. 

3.2.3. Giải pháp để  mở rộng các kênh quảng bá sản 
phẩm 
 +Thông qua tờ rơi giới thiệu các sản phẩm tín dụng của ngân 
hàng đặt tại các khu chợ, khu trung tâm thương mại, khu vực đông 
dân cư buôn bán. 
 + Phối hợp với đài truyền hình địa phương thực hiện các 
chương trình dưới dạng buổi tọa đàm ngắn, hỏi đáp, phóng sự giới 
thiệu về sản phẩm ưu đãi tín dụng. 

3.2.4  Giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng 
+ Chính sách lãi suất: 
- Xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm đối với khách hàng 

nhằm linh hoạt mức lãi suất khác nhau đối với từng đối tượng. 
Những nhóm đối tượng xếp loại A trở lên là những khách hàng làm 
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ăn hiệu quả, có truyền thống làm ăn với ngân hàng sẽ có mức lãi suất 
ưu đãi hơn. 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay trên giá trị TSĐB càng thấp thì lãi suất 
thấp hơn. 

- Khuyến khích những khách hàng chuyển nguồn thu về chi 
nhánh, thực hiện các giao dịch chuyển tiền thông qua tài khoản ngân 
hàng để áp dụng mức lãi suất thấp hơn, hoặc giảm phí chuyển tiền.  

+ Chính sách phí tiền vay: cần giảm phí vay thỏa thuận và 
phí trả nợ trước hạn . 

+ Chính sách chăm sóc khách hàng 
• Định kỳ 3 tháng một lần cán bộ làm nghiệp vụ gửi phiếu 

thăm dò ý kiến khách hàng về những chương trình tín dụng, về thủ 
tục, thời gian giải quyết hồ sơ có những điểm nào chưa thỏa đáng để 
điều chỉnh cho phù hợp. 

•  Có chế độ khen thưởng xứng đạt với những cán bộ có ý 
kiến sáng tạo nhằm cải tiến công việc hiệu quả hơn. 

3.2.5. Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro cho 
vay 

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thực tế khách hàng 
trong trước và sau khi cấp tín dụng đảm bảo vốn vay được sử dụng 
đúng mục đích. 

+ Định kỳ 6 tháng đánh giá lại tài sản đảm bảo, đánh giá tình 
hình tài chính của khách hàng. 

+ Đối với CBTD duy trì liên hệ thường xuyên với khách 
hàng để nắm bắt về tình hình tài chính và các thông tin kiên quan đến 
khách hàng. 

+ Đề nghị khách hàng mua bảo hiểm vật chất cho tài sản đảm 
bảo như những kho hàng có giá trị lớn, có thể kết hợp với bảo ngân 
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giảm mức phí bảo hiểm cho khách hàng theo mức giá cạnh tranh.  
+ Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ tại chi nhánh cùng với 

phòng kiểm toán nội bộ cụm miền trung hỗ trợ về mặt pháp lý và để 
tránh tình trạng cho vay sai mục đích, không đúng quy trình, quy 
định nhằm phát hiện kịp thời lỗi vi phạm tránh gây những hậu quả 
nghiêm trọng 
 * Nhóm giải pháp bổ trợ 

3.2.6. Giải pháp về công nghệ, phát triển hạ tầng cơ sở 
 Với số lượng lớn dữ liệu, khách hàng ngày càng quen với 
việc giao dịch thông qua ngân hàng. Vì thế để có thể cạnh tranh đòi 
hỏi ngân hàng không ngừng nâng cấp về công nghệ về đường truyền 
để đảm bảo thao tác nhanh chóng, chính xác, tăng cường an ninh 
mạng máy tính như cài đặt các chương trình có bản quyền để bảo vệ 
sự thâm nhập từ bên ngoài nhằm đảm bảo sự bí mật tuyệt đối cho 
khách hàng đặc biệt là những dịch vụ qua inter net, điện thoại.. Có kế 
hoạch thường xuyên, kiểm tra bảo trì hệ thống, và đề xuất kiến nghị 
lên hội sở chính nếu gặp những trở ngại, vướng mắc trong vấn đề tác 
nghiệp. 

3.2.7. Giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đội ngũ 
cán bộ tín dụng ngân hàng 

Tổ chức nhân sự: con người luôn là yếu tố quyết định đến sự 
thành bại trong mọi hoạt động kinh doanh nói chung và tất nhiên nó 
cũng không loại trừ khỏi hoạt động của một ngân hàng. Muốn nâng cao 
được hiệu quả trong kinh doanh, chất lượng trong hoạt động tín dụng, 
ngân hàng cần phải có một đội ngũ cán bộ tín dụng giỏi, được đào tạo 
có hệ thống, am hiểu và có kiến thức phong phú về thị trường đặc biệt 
trong lĩnh vực tham gia đầu tư vốn, nắm vững những văn bản pháp luật 
có liên quan đến hoạt động tín dụng. 
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3.2.8. Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách chăm sóc 
khách hàng 

Sự trung thành của khách hàng một phần nhờ chính sách 
chăm sóc khách hàng của ngân hàng áp dụng, nó có thể tạo ra sự 
tăng trưởng trong kinh doanh và tạo sự hấp dẫn với khách hàng mới 
thông qua sự quảng bá và các mối quan hệ của khách hàng. 
3.3. CÁC KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với Chính phủ 
3.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước 
3.3.3. Đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 
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KẾT LUẬN 
 

Tình hình kinh tế trong năm 2012 đến những tháng đầu năm 
2013 được báo hiệu vẫn sẽ khó khăn, tuy mặt bằng lãi suất đã hạ 
thấp một cách đáng kể nhưng tín dụng thì vẫn tăng trưởng âm. Việc 
neo lãi suất cao quá lâu khiến hoạt động cho vay đặc biệt là cho vay 
kinh doanh cá nhân, hộ gặp nhiều khó khăn, khiến họ chỉ vay cầm 
chừng không dám mở rộng sản xuất. Khi mà hiện nay nhiều doanh 
nghiệp liên tục điêu đứng, hàng tồn kho ở mức cao, họ không dám 
vay, và chính ngân hàng khi cho vay cũng sẽ gặp rất nhiều rủi ro. 
Chính vì thế mà thị trường cho vay kinh doanh cá nhân, hộ trong thời 
gian đến vẫn là thị trường đầy tiềm năng. Những yếu tố mang tính 
thuận lợi như lãi suất xu hướng hạ, vốn ngân hàng dồi dào, các gói 
ưu đãi lãi suất liên tục được tung ra sẽ góp phần phát triển mảng cho 
vay này hơn nữa. Việc phát triển cho vay kinh doanh đối với cá 
nhân, hộ góp phần quan trọng tăng lợi nhuận cho ngân hàng, tăng giá 
trị xã hội, tăng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho nền 
kinh tế phát triển bền vững.  

Với mong muốn đóp góp vào sự phát triển cho vay kinh 
doanh đối với cá nhân, hộ tại Vietinbank Bình Định, tác giả tập trung 
nghiên cứu một số nội dung trọng yếu của phát triển CVKD cá nhân, 
hộ để làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau: 

Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về tín dụng ngân 
hàng, nội  
dung về phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ và phân tích một 
số nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, 
hộ. 

Thứ hai, phân tích thực trạng cho vay kinh doanh cá nhân, 
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hộ tại Vietinbank Bình Định, đánh giá những hạn chế tồn tại và 
nguyên nhân của những vấn đề để tạo cơ sở đưa ra những giải pháp 
nhằm phát triển mảng cho vay này hơn nữa. 

Thứ ba, trên cơ sở phân tích những yếu tố thuận lợi, điều 
kiện kinh tế tại tỉnh và những định hướng kinh doanh của ngân hàng 
trong thời gian tới, tác giả đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm 
góp phần phát triển mảng kinh doanh này. 

Phát triển cho vay kinh doanh KHCN, hộ tại Vietinbank 
Bình Định còn gặp những vấn đề tồn tại cần khắc phục mà nguyên 
nhân xuất phát từ phía khách hàng và một số vấn đề nội tại từ ngân 
hàng, bên cạnh đó việc cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng trên địa 
bàn khiến cho Vietinbank Bình Định phải không ngừng cải thiện về 
quy trình tín dụng, về yếu tố con người, về khoa học công nghệ để 
đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Một khó khăn 
mà chi nhánh còn đang gặp phải đó là tỷ lệ nợ xấu gia tăng liên tục 
do sự tăng trưởng nóng tín dụng năm 2011, và việc chạy chỉ tiêu kế 
hoạch quá nóng tại thời điểm này đã làm cho chất lượng tín dụng 
không được đảm bảo, bên cạnh đó việc định giá tài sản đảm bảo ở 
mức cao tại thời điểm thị trường đang lên làm cho việc xử lý tài sản 
để thu hồi nợ gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, trong thời gian sắp tới, 
một mặt chi nhánh cần nhanh chóng có biện pháp xử lý nợ xấu và 
tăng cường công tác quản trị rủi ro nhằm kiểm soát không để nợ xấu 
gia tăng. 

Mặc dù đã rất cố gắng để đạt được kết quả theo mục tiều đề ra 
nhưng do giới hạn trong khuôn khổ và khả năng còn nhiều hạn chế nên 
chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi thiếu sót. Tác giả luận văn rất 
mong nhận được sự góp ý của các thầy cô nhằm đem lại kết quả cao 
hơn cả về lý luận và thực tiễn. 


