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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh hiện nay, để phát triển kinh tế bền vững 
Chính phủ phải tạo được các kênh huy động vốn hiệu quả, có khả 
năng đáp ứng cho nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong 
doanh nghiệp, vốn là một trong những yếu tố quyết định tới sự thành 
công trong quá trình hoạt động. Đối với một ngân hàng, một đơn vị 
kinh doanh vốn thì nguồn vốn lại càng quan trọng. Nguồn vốn chủ 
yếu của ngân hàng là huy động từ các tổ chức kinh tế và từ các khách 
hàng cá nhân 

Nền kinh tế hiện nay đang rơi vào khủng hoảng, các hoạt 
động của ngân hàng cũng gặp không ít khó khăn. Trước sự suy giảm 
kinh tế, nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm nhân công, nhiều công ty đã 
phá sản, tâm lý của người dân ngại gửi tiền vào ngân hàng do lãi suất 
giảm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động huy động vốn của 
ngân hàng. Có những lúc nhiều ngân hàng đã rơi vào tình trạng thiếu 
vốn trầm trọng để đáp ứng nhu cầu cấp bách như thanh khoản, yêu 
cầu dự trữ bắt buộc… Thêm vào đó, sự xuất hiện của nhiều ngân 
hàng có vốn đầu tư nước ngoài làm cho thị phần bị chia nhỏ hơn. 
Xuất phát từ những nhận định trên, tôi đã chọn đề tài: “Huy động 
vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Dương 
(OCEANBANK) – chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu luận 
văn tốt nghiệp của mình. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa về mặt lý luận hoạt động huy động vốn từ 
khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. 

- Trên cơ sở những lý luận đó, tập trung nghiên cứu đánh giá 
thực trạng hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân 
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hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng. 
- Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động huy động 

vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi 
nhánh Đà Nẵng. 
3.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động huy động vốn từ khách hàng 
cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu: 
- Không gian: Tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi 

nhánh Đà Nẵng 
- Thời gian: Dữ liệu sử dụng nghiên cứu làm luận văn trong 

thời gian 3 năm từ năm 2011 đến năm 2013. Các giải pháp đề xuất 
có thể thực hiện trong thời gian 5 năm tiếp theo. 

* Câu hỏi nghiên cứu 
a. Thực trạng huy động vốn từ khách hàng cá nhân của Ngân 

hàng TMCP Đại Dương? Những mặt đạt được và hạn chế trong quá 
trình huy động vốn từ khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Đại 
Dương-CN Đà Nẵng?Những nguyên nhân nào ảnh hưởng đến hoạt 
động huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Đại 
Dương? 

b. Một số giải pháp và kiến nghị góp phần giải quyết những 
khó khăn để công tác huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân 
hàng TMCP Đại Dương- CN Đà Nẵng được hoàn thiện hơn? 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phép duy 
vật biện chứng và duy vật lịch sử. Trên cơ sở các tài liệu thu thập 
được, bằng phương pháp thống kê và so sánh giữa các năm, các chỉ 
tiêu, để thấy được những kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt 
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động huy động vốn. Bên cạnh đó, đề tài còn sử dụng phương pháp 
phân tích tổng hợp, đánh giá thực trạng phát triển, rút ra nguyên nhân 
và tìm hướng giải quyết. 

* Đóng góp của luận văn 
Luân văn đã hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hoạt động 

huy động vốn từ khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. 
Đánh giá ưu nhược điểm trong hoạt động huy động vốn từ khách 
hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – chi nhánh Đà Nẵng 
và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động huy 
động vốn từ khách hàng cá  nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – 
Chi nhánh Đà Nẵng. 
5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn từ 

khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại 
Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn từ khách 

hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương 
(Oceanbank)-Chi nhánh tại Đà Nẵng 

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường 
hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương 
mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank)- chi nhánh tại Đà Nẵng 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI 

1.1.1. Khái niệm huy động vốn của NHTM 
Huy động vốn được xem như hoạt động cơ bản và là một 

trong những hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. 

Hoạt động này mang lại nguồn vốn để ngân hàng có thể thực hiện 

các hoạt động khác như cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngân 

hàng của khách hàng.  

Huy động vốn của ngân hàng có thể hiểu đó là những công 

cụ, cách thức và phương pháp, và chương trình cụ thể nhằm thu hút 

sự chú ý của các cá nhân, các tổ chức và từ đó gửi tiền vào ngân 

hàng trên cơ sở hai bên đều có lợi. Huy động vốn luôn được quan 

tâm và chịu sự giám sát chỉ đạo sát sao từ phía lãnh đạo ngân hàng. 

1.1.2. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương 
mại 

a. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế 
b. Huy động vốn từ khách hàng cá nhân 
c. Huy động vốn thông qua việc đi vay 
d. Các hình thức huy động khác 

1.2. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH HÀNG CÁ 
NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

Trong dân chúng luôn tồn tại các khoản tiền nhàn rỗi. Việc 
giữ tiền trong két là không an toàn và tốn kém nhiều chi phí lại 
không thể sinh lãi nên rất nhiều người đã gửi những khoản tiền này 
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vào ngân hàng. Phần lớn nguồn vốn huy động trong ngân hàng là từ 
huy động các khoản tiền gửi nhàn rỗi của khách hàng cá nhân. 

Huy động vốn từ khách hàng cá nhân là điều động tất cả các 
khoản tiền gửi mà dân cư gửi vào ngân hàng hoặc phát hành các loại 
giấy tờ có giá. 

1.2.1. Các hình thức huy động vốn từ khách hàng cá 
nhân 

a. Tiền gửi thanh toán 
b. Tiền gửi tiết kiệm 
c. Phát hành giấy tờ có giá 
1.2.2. Đặc điểm và vai trò của huy động vốn từ khách 

hàng cá nhân 
a. Đặc điểm của huy động vốn từ khách hàng cá nhân 
Nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng cao 

và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. 
Đây là đối tượng phải thực hiện dự trữ bắt buộc theo tỷ lệ 

Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ. 
Nguồn vốn huy động từ dân cư của ngân hàng thương mại có 

đặc điểm chung là tương đối ổn định, có tiềm năng phát triển. 
Ngân hàng thương mại có một danh mục sản phẩm huy động 

vốn từ dân cư đa dạng, phong phú về kỳ hạn tiền gửi, lãi suất, loại 
tiền gửi, bên cạnh những hình thức khuyến mãi, tiếp thị sôi động 
nhằm mục đích thu hút số đông người dân gửi tiền vào ngân hàng. 

Mở rộng quy mô nguồn vốn huy động từ dân cư, thu hút 
khách hàng tiền gửi cá nhân là đối tượng đeo đuổi của các ngân hàng 
thương mại, tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng. 

Đặc điểm cơ bản của tiền gửi dân cư là tiền gửi có kỳ hạn 
càng dài, lãi suất càng cao, tiền gửi không kỳ hạn có lãi suất thấp 
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nhất so với lãi suất các sản phẩm tiền gửi khác, tiền gửi tiết kiệm có 
kỳ hạn. 

b. Vai trò của hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá 
nhân tại ngân hàng thương mại 

Nghiệp vụ huy động vốn từ khách hàng cá nhân có ý nghĩa 
rất quan trọng đối với ngân hàng cũng như đối với khách hàng. 

- Đối với ngân hàng thương mại 
Nghiệp vụ huy động vốn tuy không mạng lại lợi nhuận trực 

tiếp cho ngân hàng nhưng nó là nghiệp vụ rất quan trọng. Không có 
nghiệp vụ huy động vốn xem như không có hoạt động của ngân hàng 
thương mại. Do vậy, muốn kinh doanh có hiệu quả thì ngân hàng cần 
thực hiện tốt hoạt động huy động vốn vì những lý do sau: 

+ Vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh 
doanh. 

Vốn là điểm đầu tiên trong chu kỳ kinh doanh của ngân 
hàng, vì khác với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thông 
thường, hoạt động kinh doanh tiền của ngân hàng có những đặc 
trưng riêng. Vốn không chỉ là phương tiện kinh doanh chính mà còn 
là đối tượng kinh doanh chủ yếu.  

+ Vốn quyết định quy mô tín dụng và các hoạt động khác 
của ngân hàng. 

Trong điều kiện bình thường, đầu vào luôn ảnh hưởng trực 
tiếp tới đầu ra. Đối với ngân hàng vốn là yếu tố đầu vào, còn tín 
dụng, đầu tư… là yếu tố đầu ra.  

+ Vốn quyết định năng lực cạnh tranh. 
Cạnh tranh là một trong những quy luật của nền kinh tế thị 

trường. Cạnh tranh giúp các doanh nghiệp có khả năng tự hoàn thiện 
mình hơn. Với ngân hàng, vốn là yếu tố quyết định năng lực cạnh 
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tranh của ngân hàng. Thực tế đã chứng minh: quy mô vốn, trình độ 
nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật hiện đại là điều kiện tiền đề cho việc 
thu hút nguồn vốn, và nguồn vốn lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
ngân hàng trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần 
kinh tế xét cả về quy mô, khối lượng tín dụng, chủ động về thời gian, 
lãi suất. Kết quả của sự gia tăng trên giúp ngân hàng kinh doanh đa 
năng trên thị trường, phân tán rủi ro, và khi đó, tất yếu trên thị trường 
sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng sẽ tăng lên. 

+ Vốn quyết định năng lực thanh toán và đảm bảo ủy tín của 
ngân hàng trên thương trường. 

Khả năng thanh toán của ngân hàng tỷ lệ thuận với vốn của 
ngân hàng nói chung và vốn của khả dụng của ngân hàng nói riêng. Với 
tiềm năng vốn lớn, ngân hàng có thể hoạt động kinh doanh với quy mô 
ngày càng mở rộng, tiến hành các hoạt động cạnh tranh có hiệu quả 
nhằm vừa giữ chữ tín, vừa nâng cao thanh thế trên thị trường. 

- Đối với khách hàng: 
Nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho khách hàng một kênh 

tiết kiệm và đầu tư nhằm làm cho tiền của họ sinh lời, tạo cơ hội cho 
họ có thể gia tăng tiêu dùng trong tương lai. Mặt khác, nghiệp vụ huy 
động vốn còn cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để cất trữ và 
tích vốn tạm thời nhàn rỗi. Cuối cùng, nghiệp vụ huy động vốn giúp 
khách hàng có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ tín dụng khi khách 
hàng cần vốn cho sản xuất, kinh doanh hoặc cần tiền cho tiêu dùng. 

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn từ 
khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 

Kết quả huy động vốn của ngân hàng thương mại được thể 
hiện ở những tiêu chí sau: 
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a. Phát triển quy mô hoạt động vốn từ khách hàng cá nhân 
của ngân hàng thương mại 

b. Sự đa dạng về các loại sản phẩm của hoạt dộng huy 
động vốn từ khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 

c. Phát triển thị phần trong hoạt động huy động vốn từ 
khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. 

d. Lãi suất và chi phí vốn huy động 
e. Kiểm soát rủi ro trong hoạt động huy động vốn 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY 
ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.3.1. Những nhân tố bên ngoài 
- Môi trường kinh tế 
- Sự thay đổi trong chính sách tài chính - tiền tệ, quy định 

của chính phủ và của NHTW 
- Môi trường văn  
- Môi trường dân cư 
- Sự phát triển của công nghệ ngân hàng  
1.3.2. Những nhân tố bên trong 
- Tính chất sở hữu của ngân hàng 
- Chiến lược kinh doanh của ngân hàng 
- Quy mô vốn chủ sở hữu 
- Cơ sở vật chất kỹ thuật 
- Tài sản vô hình 
- Chiến lược cạnh tranh khách hàng 
- Trình độ, thái độ của nhân viên ngân hàng 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ 

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  CỔ PHẦN 
ĐẠI DƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Sự hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của 
Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đại 
Dương - Chi nhánh Đà Nẵng 

Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) tiền thân là ngân 
hàng thương mại cổ phần Nông thôn Hải Hưng, được thành lập cuối 
năm 1993 với vốn điều lệ là 300 triệu đồng và chỉ đơn giản là nhận 
tiền gửi và cho vay hộ nông dân trên địa bàn nông thôn Hải Dương. 

Sau 14 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải 
Hưng chính thức được chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân 
hàng Cổ phần đô thị theo quyết định 104/QĐ-NHNN ngày 
09/01/2007 của ngân hàng Nhà Nước và được đổi tên thành Ngân 
hàng TMCP Đai Dương (Oceanbank). 

Hiện nay, Oceanbank đang tiếp tục thực hiện quá trình tăng 
vốn để nâng cao nội lực, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu 
thị trường với hội nhập quốc tế. Mạng lưới các đơn vị kinh doanh 
của Oceanbank đã tăng thêm cả về số lượng và chất lượng phục vụ. 
Oceanbank Đà Nẵng chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ 
tháng 03/2007 có trụ sở chính đặt tại 80-82 Hàm Nghi Đà Nẵng. 
Oceanbank Đà Nẵng cùng với hệ thống Oceanbank toàn quốc cung 
cấp và gia tăng tiện ích ngân hàng, góp phần phát triển ngành ngân 
hàng nói riêng và nền kinh tế - xã hội nói chung. 
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Hình 2.1 Logo ngân hàng TMCP Đại Dương Việt Nam 

b. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 
TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng 

2.1.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 
TMCP Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng 

a. Tình hình huy động vốn 
Bảng 2.1. Nguồn vốn của Oceanbank - CN Đà Nẵng (2011 - 2013) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
Năm 

 
Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 
2012/ 
2011 
(±%) 

2013/ 
2012 
(±%) 

Tổng nguồn vốn 960.442 1.081.385 1.182.292 12,59 9,33
1.Vốn chủ sở hữu 173.264 187.404 195.551 8,16 4,35
Tỷ lệ so với tổng nguồn vốn 18,04 17,33 16,54 
2.Vốn huy động 787.178 893.981 986.741 13,57 10,38
Tỷ lệ so với tổng nguồn vốn 81,96 82,67 83,46 
+ Từ dân cư 416.372 501.366 661.449 20,41 31,93
+ Từ các TCKT 324.362 338.976 264.874 4,51 -21,86
+ Từ đối tượng khác 
(TCTD) 

46.444 53.639 60.418 15,49 12,64

(Nguồn: Báo cáo của Oceanbank năm 2011 - 2013) 
Nguồn vốn huy động tại chỗ của Oceanbank ĐN chiếm trên 

80% trong tổng nguồn vốn. Điều này cho thấy công tác huy động vốn 
được NH chú trọng trọng nên hằng năm vốn huy động đều có tốc độ 
tăng trưởng ổn định. Trong những năm trở lại đây, thị trường huy động 
vốn có sự cạnh tranh gay gắt, nhiều NH mới được thành lập, mạng 
lưới NH của các NHTM liên tục được mở rộng, các NHTM thường 
xuyên áp dụng các chương trình khuyến mãi với các phần quà và giải 
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thưởng hấp dẫn cho khách hàng… Với việc đầu tư mạnh về công 
nghệ, mở rộng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch cùng những 
chính sách chăm sóc khách hàng và những cải tiến liên tục về thu hút 
nguồn tiền gửi, Oceanbank ĐN đã từng bước xây dựng hình ảnh và 
khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống NHTM tại Đà Nẵng. 

b. Tình hình hoạt động tín dụng 
Bảng 2.2 Một số chỉ tiêu phản ánh hoạt động tín dụng của 

Oceanbank - CN Đà Nẵng (2011 – 2013) 
Đơn vị: Triệu đồng 

Năm
Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 2012/2011 
(±%) 

2013/2012 
(±%) 

Doanh số cho vay 1.448.264 1.285.083 1.392.259 -11,27 8,34 
Doanh số thu nợ 778.196 938.581 1.546.481 20,61 64,77 
Dư nợ tín dụng 1.029.716 930.400 928.637 -9,64 -0,19 
Nợ xấu 17.917 19.724 15.323 10,09 -22,32 
Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,74 2,12 1,65   

(Nguồn : Báo cáo của Oceanbank năm 2011 - 2013) 
c. Kết quả kinh doanh 

Bảng 2.3 Hoạt động kinh doanh của  Oceanbank - CN Đà Nẵng  
(2011 - 2013) 

Đơn vị: Triệu đồng 
Năm 

Chỉ tiêu 
2011 2012 2013 2012/2011 

(±%) 
2013/2012 

(±%) 
Nguồn vốn huy động 787.178 893.981 986.741 13,57 10,38 
Dư nọ tín dụng 1.029.716 930.400 928.637 -9,64 -0,19 
Nợ xấu 17.917 19.724 15.323 10,09 -22,32 
Tỷ lệ nợ xấu 1,74 2,12 1,65   
Tổng thu nhập 131.807 153.039 167.844 16,108 9,674 
Chi phí 111.637 107.789 102.293 -3,447 -5,099 
LN (chênh lẹch thu chi) 20.170 35.250 65.551 74,765 85,960 

(Nguồn: Báo cáo của Oceanbank năm 2011 - 2013) 
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2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ 
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Chính sách huy động vốn của Ngân hàng TMCP 
Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng 

Để phát huy và nâng cao hiệu quả của công tác huy động 
vốn, trong các năm qua Oceanbank đã đưa ra chính sách huy động 
vốn với nhiều nội dung khác nhau, và đã đạt được những thành quả 
đáng mừng, nó bao gồm các chính sách: 

- Chính sách thu hút khách hàng. 
- Chính sách sản phẩm. 
- Chính sách lãi suất. 
2.2.2. Những biện pháp mà ngân hàng đã triển khai nhằm 

mở rộng huy động vốn từ khách hàng cá nhân trong những năm qua 
Thực hiện cơ cấu lại vốn huy động theo hướng ổn định, tăng 

tỷ trọng tiền gửi dân cư, giảm dần tỷ trọng tiền gửi, tiền vay các tổ 
chức tín dụng. 

Thường xuyên theo dõi biến động nguồn vốn huy động từ 
dân cư, lãi suất tiền gửi của từng địa bàn, điều hành lãi suất của 
NHNN, trụ sở chính, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp 
thời các phòng giao dịch. 

Triển khai các sản phẩm, hình thức huy động vốn từ khách 
hàng cá nhân phù hợp, đảm bảo khả năng cạnh tranh với các tổ chức 
tín dụng khác trên địa bàn. 

Có chính sách khuyến khích, chăm sóc và ưu đãi khách hàng 
dân cư có số dư tiền gửi lớn, có quan hệ lâu năm với ngân hàng (ưu 
đãi về cho vay, lãi suất cho vay, phí, ngoại tệ và dịch vụ khác). 

Phát huy thương hiệu Oceanbank, xây dựng văn hóa tại nơi 



13 

giao dịch; tăng thời gian giao dịch phù hợp đặc điểm, điều kiện từng 
địa bàn, vùng dân cư, khu vực thành thị. 

Về cơ chế khuyến khích, khen thưởng huy động vốn: triển 
khai thực hiện khuyến mại và chi hoa hồng trong hoạt động nhận tiền 
gửi, phát động thi đua … 

2.2.3. Những kết quả đạt được trong hoạt động huy động 
vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - 
Chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian qua (2011-2013) 

a. Phân tích quy mô nguồn vốn huy động từ khách hàng 
cá nhântại Oceanbank ĐN 

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và gữa sự cạnh tranh khốc 
liệt của ngành ngân hàng nhưng Oceanbank đã từng bước khẳn định 
được thương hiệu và vị thế của mình trong hệ thống các ngân hàng tại 
Việt Nam. Đặc biệt hoạt động huy động vốn đã đạt được những thành 
tựu đáng kể và liên tục tăng trưởng trong các năm tiếp theo. 
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Hình 2.3: Quy mô nguồn vốn huy động 
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b. Phân tích cơ cấu nguồn vốn huy động từ khách hàng cá 
nhân 

b1. Cơ cấu huy động vốn từ khách hàng cá nhân theo hình 
thức huy động 

b2. Cơ cấu huy động vốn từ khách hàng cá nhân theo loại tiền 
b3. Cơ cấu huy động vốn từ khách hàng cá nhân theo độ tuổi 

người gửi tiền 
c. Chi phí huy động vốn tại Oceanbank - CN Đà Nẵng 

Bảng 2.8: Chi phí huy động vốn tại Oceanbank - CN Đà Nẵng  
(2011 - 2013) 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 
Năm

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 
(±%) 

2013/2012 
(±%) 

1. Doanh thu 151.648 167.283 179.824 10,31 7,50 
2. Chi phí 128.472 122.458 113.276 -4,68 -7,50 
Chi trả lãi 91.077 85.396 79.595 -6,24 -6,79 
Chi phí hoạt động 18.751 18.581 17.387 -0,90 -6,43 
Chi phí khác 1.842 1.728 1.610 -6,24 -6,79 
Chi phí dự phòng 16.802 16.754 14.684 -0,29 -12,36 
3. Lợi nhuận 23.176 44.825 66.548 93,41 48,46 

(Nguồn : Báo cáo của Oceanbank năm 2011 - 2013) 
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ 
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Thành công trong hoạt động huy động vốn từ 
khách hàng cá nhân tại Oceanbank - Chi nhánh Đà Nẵng 

Với việc huy động vốn hiệu quả, ngân hàng đã tạo được cơ 
sở vững chắc cho hoạt động kinh doanh tiền tệ vì vốn là điều kiện 
tiên quyết cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng đã 
xây dựng được sự đa dạng về các loại hình sản phẩm với những tiện 
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ích khác nhau mà khách hàng có thể sử dụng tạo nên sự hài lòng của 
khách hàng đối với các dịch vụ tại Oceanbank. Khi Oceanbank bắt 
tay vào xây dựng chiến lược bán lẻ, ngân hàng nhận thấy có nhiều 
yếu tố tác động vào việc phát triển chiến lược như về: sản phẩm, giá, 
dịch vụ, tiện ích… Qua quá trình tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, 
ngân hàng quyết định lựa chọn hai yếu tố dịch vụ và tiện ích làm cơ 
sở cho hoạt động bán lẻ. Đây là những giá trị định vị rất khó nhưng 
để đem được dịch vụ đến cho khách hàng và giúp khách hàng cảm 
thấy được chất lượng dịch vụ của ngân hàng thì đây lại là yếu tố 
quan trọng để có được sự tin tưởng và yêu mến của khách hàng. 

Nguồn vốn bằng ngoại tệ đã không ngừng tăng lên trong những 
năm gần đây, đáp ứng được nhu cầu hoạt động kinh doanh của ngân 
hàng có liên quan đến ngoại tệ như mở L/C, thanh toán cho các hoạt 
động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có tài khoản tại ngân hàng. 

Oceanbank cũng đã xây dựng được một chính sách dịch vụ 
khách hàng cá nhân, đặc biệt đối với khách hàng lâu năm và khách 
hàng lớn của Oceanbank cụ thể là vào các dịp lễ lớn hay sinh nhật 
khách hàng, ngân hàng đều gửi tặng đến khách hàng những lời chúc 
tốt đẹp kèm theo tặng phẩm. Thực hiện các chương trình chăm sóc 
khách hàng dài lâu.  

Oceanbank đã triển khai thành công phần mềm Golive áp 
dụng trên toàn hệ thống theo dự án hiện đại hóa ngân hàng nhờ đó 
công tác huy động vốn của ngân hàng đã có nhiều bước phát triển 
mới. Nguồn vốn huy động của Oceanbank trong khoảng thời gian 
này luôn giữ được tốc độ tăng trưởng và ổn định. 

Oceanbank đã xây dựng được hình ảnh của mình trong tâm 
trí khách hàng. Với một đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên 
nghiệp, thái độ phục vụ ân cần đã luôn làm hài lòng các khách hàng 
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đến giao dịch. Qua đó đã xây dựng được uy tín của mình cũng như 
thương hiệu Oceanbank. 

Trong năm qua Oceanbank cũng đã thu hút được nhiều nhân 
sự lãnh đạo cao cấp và cấp trung gian được đào tạo ở nước ngoài, có 
nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng nước ngoài và 
ngân hàng có uy tín khác ở Việt Nam. Các nhân viên mới đều được 
tuyển dụng kỹ lưỡng theo các quy trình tuyển dụng chuẩn, sau khi 
tuyển dụng được tham dự các chương trình đào tạo nghiệp vụ, quy 
trình phục vụ khách hàng và kỹ năng giao tiếp trong thời gian thử việc. 

Ngoài ra, ngân hàng còn thực hiện nhiều hoạt động 
marketing, quảng cáo qua tờ rơi, báo chí… để quảng bá về các dịch 
vụ sản phẩm của ngân hàng mình, các chương trình lấy ý kiến khách 
hàng để hoàn thiện công tác phục vụ cũng được ngân hàng tiến hành 
thường xuyên. 

Tuy vậy, bên cạnh những thành công, Oceanbank vẫn còn 
những hạn chế mà ngân hàng cần khắc phục để đạt được kết quả tốt 
hơn nữa. 

2.3.2. Những mặt còn hạn chế trong hoạt động huy động 
vốn từ khách hàng cá nhân tại Oceanbank - Chi nhánh Đà Nẵng 

- Về hình thức huy động: Các sản phẩm huy động vốn của 
Oceanbank vẫn chỉ dừng lại ở hình thức truyền thống, chưa có được 
sự khác biệt nổi trội so với các NHTM khác. Tính đa dạng và phong 
phú của các hình thức huy động vốn là một nhân tố không thể thiếu 
nhằm huy động vốn. 

Nếu so sánh với các NHTM khác, các sản phẩm huy động 
của Oceanbank ít hơn hẳn cả về số lượng và chủng loại. Ví như chỉ 
tính riêng sản phẩm tiết kiệm, trong khi số lượng sản phẩm tiết kiệm 
của NHTM Techcombank là 11 loại (tiết kiệm thường, tiết kiệm bội 
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thu, tiết kiệm đảm bảo bằng vàng, tiết kiệm theo tuần, tiết kiệm phát 
lộc, tiết kiệm đa năng và các sản phẩm tiết kiệm Bancasuarrance) thì 
tại Oceabank chỉ có 8 loại. Điều này đòi hỏi Oceanbank cần phải 
nghiên cứu và cho ra nhiều sản phẩm tiện ích để thu hút khách hàng. 

- Quy mô vốn huy động của Oceanbank vẫn còn nhỏ so với 
ưu thế và tiềm lực tài chính sẵn có của ngân hàng. Tốc độ phát triển 
nguồn vốn của Oceanbank tuy có tăng trưởng nhưng vẫn chưa đủ 
đáp ứng nhu cầu vay của các tổ chức kinh tế, đặc biệt trong thời gian 
tới khi Việt Nam gia nhập mạnh mẽ vào thị trường quốc tế thì nhu 
cầu vốn cho sản xuất kinh doanh ngày càng tăng. 

- Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ cho công tác huy động vốn 
còn nhiều hạn chế: 

+ Dịch vụ thanh toán: tốc độ xử lý các giao dịch khác hệ 
thống và quốc tế còn chậm, ngân hàng vẫn chưa chú trọng quảng bá, 
giới thiệu dịch vụ chuyển tiền quốc tế đến khách hàng. 

+ Dịch vụ thẻ: Thẻ thanh toán của Oceanbank chỉ thanh toán 
được trong nước và mới chỉ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ 
tiện ích cơ bản, chưa có các dịch vụ gia tăng đặc thù, nổi trội để thu 
hút khách hàng. 

- Hoạt động marketing của ngân hàng chưa thực sự được chú 
trọng. Các chương trình quảng cáo về ngân hàng trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, báo đài chưa phổ biến do đó có một số 
người dân vẫn chưa biết đến sự tồn tại của ngân hàng. Trang web 
ngân hàng cũng chưa được đầu tư đúng mức, chưa có nhiều thông tin 
cũng như các báo cáo về kết quả hoạt động của ngân hàng được đưa 
lên để mọi người tham khảo. Bên cạnh đó định vị về thương hiệu 
ngân hàng cũng là một yếu tố cần được ngân hàng quan tâm hơn nữa. 
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- Cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế. Tình 
trạng nghẽn mạch, rớt mạng trong xử lý giao dịch với khách hàng 
còn xảy ra thường xuyên đặc biệt là vào những lúc cao điểm như các 
ngày đầu tuần hoặc sau các ngày nghỉ lễ…điều này không những làm 
khách hàng không hài lòng mà còn có thể gây ra rủi ro tác nghiệp đối 
với ngân hàng. 

2.3.3. Những nguyên nhân gây ra hạn chế 
a. Nguyên nhân chủ quan 
- Công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới của 

Oceanbank vẫn chưa được phát huy đúng tầm. 
- Kênh phân phối không đa dạng, hiệu quả thấp, phương 

thức giao dịch và cung cấp các dịch vụ chủ yếu vẫn là giao dịch trực 
tiếp tại quầy.  

-  Chính sách chăm sóc khách hàng của Oceanbank chưa 
thực sự phát huy hiệu quả. 

b. Nguyên nhân khách quan 
- Lạm phát gia tăng trong những năm gần đây đã gây tâm lý 

lo sợ đồng tiền trượt giá nên người dân. 
- Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam còn 

chưa phổ biến, người dân chưa có thói quen giao dịch qua ngân 
hàng.  

- Hạ tầng cơ sở thông tin viễn thông nước ta còn kém phát 
triển, thiếu sự đồng bộ kết nối giữa các ngân hàng. 

- Trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều ngân hàng và 
các tổ chức phi ngân hàng có chức năng huy động tiền gửi làm cho 
thị phần của mỗi ngân hàng có nguy cơ bị thu hẹp lại, gây khó khăn 
cho công tác huy động vốn. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 
TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG 

MẠI CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH ĐÀ 
NẴNG 

Căn cứ vào thực lực của mình, những đặc thù trong điều kiện 
kinh tế xã hội và xu thế phát triển của nền kinh tế cũng như yêu cầu 
phát triển của Oceanbank, sau đây là định hướng huy động vốn của 
Oceanbank: 

Một là, mở rộng các hình thức huy động vốn, ngân hàng có 
thể đưa ra các hình thức tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn 
nhưng lại có một số thuộc tính của tiền gửi không kỳ hạn, chủ động 
khai thác những nguồn mới, làm cho ngân hàng ít lệ thuộc vào các 
nguồn, nhóm nguồn tiền gửi hay biến động. 

Hai là, nâng cao chất lượng dịch vụ, thanh toán, cải tiến hiện 
đại hóa trong hệ thống thanh toán theo hướng giảm sự ràng buộc vào 
các giấy tờ, tăng an toàn trong hoạt động thanh toán nhằm củng cố 
lòng tin của khách hàng. 

Ba là, xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý, phù hợp với mục 
tiêu hoạt động và yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, tiết kiệm 
chi phí. Tiếp tục tăng cường tỷ trọng huy động vốn trong dân cư để 
đảm bảo duy trì nguồn vốn ổn định, tích cực huy động các nguồn vốn 
trung và dài hạn để đảm bảo cân đối giữa cơ cấu huy động và cho vay. 

Bốn là, tiến hành phân đoạn thị trường theo những tiêu thức 
khác nhau (như phân loại theo địa bàn, điều kiện kinh doanh vùng, 
tập quán tiêu dùng, mức độ cạnh tranh…) để từ đó xây dựng chiến 
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lược sản phẩm, giá cả, phân phối cho từng phân đoạn thị trường. 
Năm là, thực hiện trả lãi cho các loại tiền gửi và áp dụng hệ 

thống lãi suất mang tính cạnh tranh. Giảm bớt việc vay vốn với chi 
phí cao trên thị trường liên ngân hàng, tạo ra sự chủ động hoàn toàn 
về vốn. 

Sáu là, đẩy mạnh hoạt động marketing và xây dựng chính 
sách khách hàng hợp lý. Đồng thời phát triển mạng lưới rộng khắp 
và nguồn nhân lực năng động, hiệu quả. Việc phát triển mạng lưới 
toàn hệ thống hướng tới mục tiêu là cung cấp dịch vụ tài chính ngân 
hàng toàn diện, trọn gói đảm bảo tăng trưởng quy mô hoạt động gắn 
với nâng cao hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. 
3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 
VỐN TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH ĐÀ 
NẴNG 

3.2.1. Các giải pháp về thị trường 
a. Đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi 
b. Phát triển các dịch vụ đa dạng liên quan đến huy động 

vốn 
c. Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khách hàng 

đặc biệt là khách hàng VIP 
- Mang đến cho khách hàng sự thoải mái và hài lòng khi đến 

giao dịch. 
- Duy trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng.  
- Cần tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp thích hợp nhằm 

khôi phục lại và duy trì quan hệ tốt với khách hàng khi phát hiện khách 
hàng ngừng giao dịch, rút tiền gửi chuyển sang ngân hàng khác . 
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- Mở rộng dịch vụ quỹ lưu động, giao dịch với khách hàng 
lớn tại địa điểm do khách hàng chỉ định như nhà của khách hàng, nơi 
khách hàng thu tiền,…   

- Đặc biệt cần xây dựng chiến lược quan tâm, hỗ trợ khách 
hàng VIP trong mọi hoàn cảnh. Có thể được tiến hành theo một quy 
trình cụ thể như sau: 

+ Thiết lập bộ hồ sơ quà tặng cho khách hàng VIP: Với sự 
hỗ trợ của công cụ hệ thống phần mềm quản trị quan hệ khách hàng 
là nơi lưu trữ đầy đủ các thông tin về khách hàng đại trà cũng như 
khách hàng VIP. .... Đó là cách thức ghi lại dấu ấn, là sợi dây vô hình 
gắn kết ngân hàng và khách hàng VIP trong mối quan hệ là những 
đối tác tin cậy, hiểu biết lẫn nhau. 

Bên cạnh đó chính sách chăm sóc khách hàng VIP phải gắn với 
chiến lược kinh doanh của ngân hàng qua từng thời kỳ. Chẳng hạn hiện 
nay Oceanbank đang hướng đến thị trường bán lẻ thì các chính sách ưu 
đãi khách hàng VIP cần hướng tới việc sử dụng trọn gói sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng như miễn phí sử dụng giao dịch tài chính qua internet, gửi 
tặng các sản phẩm có khả năng ứng dụng những tiện ích ngân hàng một 
cách dễ dàng, thuận tiện, ưu đãi khi phát hành thẻ... 

d.  Đẩy mạnh giải pháp Marketing 
- Xây dựng các chương trình quảng cáo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu của 
Oceanbank, tài trợ cho các chương trình giải trí truyền hình hoặc các 
chương trình chuyên về tài chính ngân hàng.  

- Oceanbank có thể áp dụng hình thức quảng cáo trực tiếp 
bằng tờ rơi.  

- Ngoài ra nắm bắt tâm lý người tiêu dùng bao giờ cũng rất 
quan tâm tới những đợt khuyến mãi để ngân hàng có thể đưa ra nhiều 
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hình thức khuyến mãi khác nhau đem lại lợi ích thiết thực và hấp dẫn 
khách hàng ...  

- Oceanbank nên thường xuyên cung cấp thông tin về khả 
năng tài chính, báo cáo kiểm toán của các ngân hàng qua các phương 
tiện thông tin đại chúng để mọi người có thể tìm hiểu về năng lực tài 
chính và kết quả kinh doanh của ngân hàng.  

3.2.2. Các giải pháp liên quan đến nhân sự, đào tạo 
a. Chú trọng công tác đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ 
b. Xây dựng văn minh giao tiếp khách hàng 
c. Áp dụng phương pháp trả lương dựa trên hiệu quả công 

việc 
3.2.3. Các giải pháp về mạng lưới, cơ cấu tổ chức và phát 

triển công nghệ, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại 
a. Xây dựng và mở rộng mạng lưới chi nhánh 
b. Phát triển công nghệ và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật 

hiện đại 
3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ 
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN  
Công tác huy động vốn, đặc biệt là huy động vốn từ các tổ 

chức kinh tế và khách hàng cá nhân là một khâu quan trọng trong hoạt 
động kinh doanh của NHTM, tạo nguồn lực để ngân hàng mở rộng 
kinh doanh, đầu tư sinh lời. Tuy nhiên khả năng huy động vốn của các 
NHTM hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và gặp nhiều khó khăn do sự 
biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước, tâm lý của khách hàng 
và những nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng... Do đó các 
NHTM  nói chung, NHTM CP Đại Dương(CN Đà Nẵng) nói riêng rất 
cần những biện pháp, chính sách hợp lý để huy động, khai thác hiệu 
quả nguồn vốn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và khách hàng cá nhân 
cũng như cần có sự hỗ trợ và tạo điều kiện đồng bộ, kịp thời từ Chính 
phủ, NHNN Việt Nam và các cơ quan ban ngành có liên quan. 

Vốn trong nền kinh tế là hết sức cần thiết, vốn là cơ sở để 
phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, thiếu vốn nền kinh tế sẽ lâm vào 
trì trệ, suy thoái. Chính vì thế, hoạt động huy động vốn sao cho có 
hiệu quả trong các ngân hàng thương mại nói chung, chi nhánh Ngân 
hàng Đại Dương (CN Đà Nẵng) nói riêng là hết sức cần thiết, qua đó 
sẽ tạo dựng được nguồn vốn dồi dào, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu 
cầu cho sự phát triển của đất nước. Việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện 
và phát triển nghiệp vụ huy động vốn trong hoạt động kinh doanh 
của các NHTM đóng góp một phần to lớn vào việc nâng cao hiệu 
quả kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh. 

Trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế nói chung, các hoạt 
động tài chính nói riêng thì các hoạt động của ngân hàng có rất nhiều 
vấn đề mới cần được nghiên cứu triển khai cho phù hợp với yêu cầu 
thực tiễn và thông lệ quốc tế. Việc nghiên cứu, áp dụng các giải pháp 
về huy động vốn là vấn đề quan trọng và cấp thiết nhằm góp phần 
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nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, đảm bảo an toàn về 
vốn và tạo điều kiện để NHTM Cổ Phần Đại Dương tồn tại và phát 
triển trong môi trường kinh tế thời kỳ mở cửa.Trên cơ sở vận dụng 
các phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu 
bài luận văn này đã hoàn thành được một số nhiệm vụ đặt ra: 

-Hệ thống hóa lý luận về nguồn vốn, công tác huy động vốn 
tại các ngân hàng thương mại và những nhân tố ảnh hưởng. 

- Phân tích thực trạng nguồn vốn huy động từ khách hàng cá 
nhân tại NHTM Cổ Phần Đại Dương về cả số lượng,cơ cấu, giá 
cả..trong mối quan hệ với công tác sử dụng vốn. Từ đó chỉ ra những 
mặt hạn chế và nguyên nhân trong trong công tác huy động vốn của 
NHTM CP Đại Dương, CN Đà Nẵng. 

-Trên cơ sở đó, luận văn đã nêu ra một số giải pháp huy động 
vốn nói chung và huy huy động vốn từ khách hàng cá nhân cho Ngân 
hàng TMCP Oceanbank – chi nhánh Đà Nẵng. Bên cạnh đó, luận văn 
còn đưa ra những kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước và các 
kiến nghị đối với Chính phủ. Các giải pháp này nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác huy động từ khách hàng cá nhân đối với Ngân hàng TMCP 
Oceanbank – chi nhánh Đà Nẵng nói riêng và các NHTM nói chung. 

Hy vọng rằng với những giải pháp cơ bản trên, hoạt động huy 
động vốn từ khách hàng cá nhân của NHTM CP Đại Dương, CN Đà 
Nẵng sẽ được cải thiện về quy mô, cơ cấu, kỳ hạn, phục vụ tốt hơn cho 
công tác sử dụng vốn tại NHTM CP Đại Dương, CN Đà Nẵng. 

Vì thời gian có hạn và kiến thức chưa được đầy đủ, luận văn 
sẽ không tránh khỏi những sai sót , tôi rất mong nhận được sự góp ý 
của Quý Thầy, Cô để luận văn được hoàn thiện hơn. 

 
 


