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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những hoạt động quan 

trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia. Bất cứ quốc gia nào 
muốn phát triển kinh tế thì không chỉ dựa vào sản xuất trong nước 
mà còn phải quan hệ giao dịch với nước ngoài.  

Để có được thành công đó không thể thiếu được vai trò vô 
cùng quan trọng của các ngân hàng thương mại trong việc hỗ trợ 
xuất nhập khẩu mà cụ thể là thông qua việc tài trợ vốn cho các doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu. Đối với các NHTM, cho vay  xuất nhập khẩu 
ngoài việc góp phần làm đa dạng hóa cơ cấu danh mục cho vay, giúp 
phân tán rủi ro còn góp phần gia tăng thu nhập cho các NHTM. Bên 
cạnh nguồn thu từ lãi vay, cho vay XNK còn giúp ngân hàng tăng 
các nguồn thu khác như: từ phí dịch vụ, kinh doanh ngoại hối… đây 
cũng chính là nguồn thu mà các NHTM đang tập trung hướng tới. 

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Đà 
Nẵng là một ngân hàng có thế mạnh về cho vay xuất nhập khẩu cho 
các doanh nghiệp, với một nguồn ngoại tệ dồi dào và kinh nghiệm 
quản lý các rủi ro liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó 
phải kể tới là rủi ro tỷ giá. Tuy nhiên, rủi ro từ hoạt động cho vay 
xuất nhập khẩu vẫn tiềm ẩn khá lớn không chỉ do nguyên nhân chủ 
quan từ phía ngân hàng mà còn do nguyên nhân từ chính nền kinh tế 
vĩ mô. Trong định hướng phát triển của Eximbank Đà Nẵng trong 
thời gian tới vẫn chú trọng cho vay tài trợ xuất nhập khẩu song yêu 
cầu đặt ra là hoàn thiện cho vay đi đôi với việc đảm bảo chất lượng 
cho vay, hiệu quả cao, tăng trưởng bền vững. Chính vì lý do đó mà 
tôi đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác cho vay xuất 
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nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi 
nhánh Đà Nẵng”  làm đề tài nghiên cứu. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu 
 - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động 

cho vay xuất nhập khẩu của NHTM;  
 - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác cho vay xuất nhập 

khẩu tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - CN Đà 
Nẵng;  

 - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cho vay 
xuất nhập khẩu tại chi nhánh trong thời gian đến. 

 Câu hỏi nghiên cứu  
- Sự cần thiết phải hoàn thiện hoạt động cho vay XNK của 

NHTM? Nội dung của hoàn thiện hoạt động cho vay XNK. 
- Các chỉ tiêu và nhân tố ảnh hưởng đến hoàn thiện công tác 

cho vay XNK của NHTM. 
- Thực trạng công tác cho vay XNK tại Eximbank ĐN giai 

đoạn 2011-2013. Có những kết quả gì, hạn chế và nguyên nhân của 
những hạn chế đó. 

- NHTM CP XNK Đà Nẵng cần có những giải pháp gì để 
hoàn thiện hoạt động cho vay XNK trong thời gian đến 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn 

liên quan đến hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Eximbank Đà 
Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu hoàn thiện công tác 
cho vay XNK tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam CN 
Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ năm 2011-2013 và có các giải 
pháp đề xuất cho các năm tiếp theo. 
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 4. Phương pháp nghiên cứu 
 - Phương pháp luận: Trên cơ sở phương pháp duy vật biện 

chứng nhằm đánh giá vấn đề trên cơ sở khoa học, khách quan, theo 
trình tự thời gian để đánh giá quá trình vận động của vấn đề một cách 
toàn diện. 

 - Phương pháp thống kê: so sánh, phân tích và tổng hợp số 
liệu qua các năm tạo cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác 
cho vay xuất nhập khẩu tại Eximbank Đà Nẵng. 

 - Phương pháp so sánh theo thời gian và theo không gian 
giữa các NHTM trên cùng địa bàn nhằm đánh giá quá trình hoàn 
thiện công tác cho vay xuất nhập khẩu tại Eximbank Đà Nẵng so với 
các NHTM khác trên thị trường. 

 5. Bố cục đề tài 
Đề tài nghiên cứu được chia thành 3 chương với nội dung cụ 

thể như sau: 
 Chương 1: Cơ sở lý luận về cho vay xuất nhập khẩu của 

Ngân hàng thương mại. 
Chương 2: Thực trạng công tác cho vay xuất nhập khẩu tại 

Eximbank Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2013. 
 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác cho vay xuất nhập 

khẩu tại Eximbank Đà Nẵng. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng 

dẫn khoa học, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác cho vay xuất 
nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chi 
nhánh Đà Nẵng”  làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Quản 
trị kinh doanh - Chuyên ngành Tài chính ngân hàng. 
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Trong quá trình nghiên cứu tôi đã tham khảo một số luận văn 
sau: 

 [1].  Luận văn thạc sỹ kinh tế của Phạm Công Tuấn (2013)“ 
Giải pháp mở rộng cho vay XNK tại NHTMCP XNK CN Hùng 
Vương, Đà Nẵng”. 

 [2]. Luận văn thạc sỹ kinh tế của Phạm Tùy Loan (2011) “ 
Phát triển tín dụng tài trợ XNK tại ngân hàng TMCP Sài gòn 
Thương tín- Chi nhánh Đà Nẵng”.  

 [3]. Luận văn thạc sỹ kinh tế của Hồ Thị Thanh Trâm (2013) 
“Mở rộng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư và phát triển 
Việt Nam Chi nhánh Bình Định”.  

[4]. Luận văn thạc sỹ kinh tế của Đinh Thị Thảo (2013) “ Mở 
rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng liên doanh Việt Nga- 
CN Đà Nẵng”  

 [5]. Luận văn thạc sỹ kinh tế của Ngô Thị Thục My (2013) “ 
Mở rộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại NHTMCP Công thương 
Việt Nam- CN Đà Nẵng” 

 [6]. Luận văn thạc sỹ kinh tế của Trần Thị Thu Hiền (2013) “ 
Phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại NHTMCP Đầu tư và 
Phát triển- CN Đà Nẵng” 

 [7]. Ngoài ra,  trong quá trình nghiên cứu tôi đã tham khảo 
một số tài liệu như: 

- Các giáo trình giảng dạy tại các trường Đại học Đà Nẵng, 
trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, tạp chí Ngân hàng, tạp 
chí khoa học và đào tạo ngân hàng…… 

- Các chính sách, văn bản hướng dẫn cấp tín dụng XNK của 
ngân hàng Xuất nhập khẩu Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHO VAY 

XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1. CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI 

 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của cho vay XNK của 
NHTM 

a. Khái niệm cho vay xuất nhập khẩu của NHTM 
b. Đặc điểm của cho vay xuất nhập khẩu của NHTM 

 c. Vai trò cho vay xuất nhập khẩu của NHTM 
* Đối với nền kinh tế đất nước 

 * Đối với doanh nghiệp 
 * Đối với ngân hàng 
1.1.2. Phân loại cho vay xuất nhập khẩu 
ØPhân loại cho vay theo mục đích sử dụng vốn và hình 

thức tài trợ 
* Cho vay đối với doanh nghiệp xuất khẩu 
+ Cho vay thông thường 
+ Cho vay trên cơ sở hối phiếu 
+ Chiết khấu bộ chứng từ hàng hóa xuất khẩu 
+ Cho vay ứng trước cho nhà xuất khẩu 
* Cho vay đối với doanh nghiệp nhập khẩu 
+ Cho vay ký quỹ mở thư tín dụng (L/C) 
+ Cho vay ứng trước cho nhà nhập khẩu 
+ Cho vay thanh toán tiền hàng nhập khẩu 
Ø Căn cứ vào thời hạn cho vay 
* Cho vay ngắn hạn 
* Cho vay trung và dài hạn 
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Ø Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay 
* Cho vay có đảm bảo bằng tài sản 
* Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản 
 1.1.3. Rủi ro trong cho vay xuất nhập khẩu của ngân 

hàng thương mại 
a. Rủi ro về chính trị 
b. Rủi ro đối tác 
c. Rủi ro về tiền tệ và tỷ giá 
d. Rủi ro trong vận chuyển hàng hóa 
e. Rủi ro thị trường 
f. Rủi ro về thanh toán 

1.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY XUẤT NHẬP 
KHẨU CỦA NHTM  

1.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện hoạt động cho vay 
XNK của NHTM 

Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu 
đối với nền kinh tế đất nước, mỗi quốc gia đều đưa ra các chính 
sách để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu phát triển. Vì vậy, để thực hiện tốt 
chức năng của mình, các tổ chức được phân công giao nhiệm vụ 
cấp vốn cho các doanh nghiệp cần hiểu rõ được vai trò là công cụ 
của Nhà nước trong hoạt động cho vay xuất nhập khẩu. Vì vậy, 
hoàn thiện hoạt động cho vay xuất nhập khẩu của Nhà nước là 
điều cần thiết để các tổ chức trên thực hiện tốt nhiệm vụ và chức 
năng của mình. 

1.2.2 Nội dung hoàn thiện trong hoạt động cho vay 
XNK của NHTM 

Bất kỳ một tổ chức tín dụng nào khi đi vào hoạt động cũng 



 7  
 
mong muốn đem lại hiệu quả kinh tế cho đất nước. Tuy nhiên 
trong quá trình hoạt động không phải tổ chức nào cũng thực hiện 
tốt vai trò của mình. Vì vậy, bản thân tổ chức hoạt động cho vay 
XNK của nhà nước tự hoàn thiện hoạt động của mình, đồng thời 
cần sự giúp đỡ của Chính phủ và Nhà nước để ngày càng nâng cao 
vai trò và chức năng của mình. 

Hoàn thiện hoạt động cho vay XNK là việc dùng các biện 
pháp, quy định, chính sách để cải thiện, dần dần mang lại sự 
thống nhất, toàn diện trong hoạt động cho vay XNK của NHTM. 

Hoạt động cho vay xuất nhập khẩu chịu sự ảnh hưởng của 
cả những nhân tố bên ngoài lẫn bên trong cơ quan, tổ chức hoạt 
động cho vay xuất nhập khẩu của NHTM. Vì vậy có những vấn đề 
cần thực hiện để hoàn thiện hoạt động cho vay xuất nhập khẩu của 
NHTM như sau: 

a. Quy mô cho vay XNK 
b. Thu nhập từ cho vay XNK 
c. Cơ cấu cho vay XNK 
d. Kiểm soát rủi ro các khoản cho vay 
e. Hoàn thiện chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay XNK 

 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động cho vay XNK 
của NHTM 

a. Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức tăng trưởng của quy mô cho 
vay XNK 

+ Mức tăng số lượng khách hàng  
+ Mức tăng tổng dư nợ cho vay XNK 
+ Mức tăng thị phần cho vay XNK của ngân hàng 
b. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả tài chính cho vay XNK 
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Thu nhập: thu lãi từ cho vay xuất nhập khẩu, thu từ các hoạt 
động khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.Tăng cường cho 
vay XNK thành công còn phản ánh ở mức thu nhập mà hoạt động 
cho vay đó mang lại cho ngân hàng thương mại 

c. Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự thay đổi hợp lý của cơ cấu cho 
vay XNK 

+ Cơ cấu dư nợ cho vay XNK theo thời hạn 
+ Cơ cấu dư nợ cho vay XNK theo ngành 
+ Cơ cấu dư nợ cho vay xuất nhập khẩu theo quy mô doanh 

nghiệp 
+ Cơ cấu dư nợ cho vay XNK theo thành phần kinh tế 
+ Cơ cấu dư nợ cho vay xuất nhập khẩu có tài sản đảm bảo. 
d. Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ rủi ro tín dụng trong cho 

vay XNK 
Tỷ lệ dư nợ xấu XNK=Dư nợ xấu XNK(nhóm 3 đến nhóm 

5)/Tổng dư nợ cho vay XNK.  
e. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ trong cho 

vay xuất nhập khẩu. 
- Thủ tục vay vốn, sự thuận tiện cho khách hàng và nhu cầu 

khách hàng được xử lý một cách chính xác. 
- Thái độ phục vụ và nội dung tư vấn của nhân viên Ngân 

hàng. 
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoàn thiện công tác 

cho vay xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại 

 a. Nhân tố bên ngoài 
- Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội, pháp lý trong và ngoài 

nước 
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- Chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà 
nước 

- Hoạt động XNK của các doanh nghiệp XNK 
b. Các nhân tố bên trong 
- Chính sách tín dụng của ngân hàng 
- Quy trình cho vay XNK 
- Tình hình huy động vốn 
- Kiểm soát nội bộ 
- Trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên tín dụng xuất nhập khẩu 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 Chương 1 của luận văn đã trình bày cơ sở lý luận về công tác 

cho vay XNK của ngân hàng thương mại. Phân tích các nhân tố tác 
động đến hoàn thiện công tác cho vay xuất nhập khẩu.  Sự trình 
bày có căn cứ lý luận ở chương 1 là cơ sở để đi sâu vào phân tích 
thực trạng, kết quả và những hạn chế về hoàn thiện công tác cho vay 
xuất nhập khẩu sẽ được trình bày ở chương 2. 

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU 
TẠI EXIMBANK ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 

2.1. GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU 
VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Eximbank 
Đà Nẵng 

 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Eximbank Đà Nẵng 
 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 
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 a. Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Eximbank Đà 
Nẵng 

  b. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 
 2.1.4. Khái quát hoạt động kinh doanh của Eximbank Đà 

Nẵng 
 a. Tình hình huy động vốn 
 b. Hoạt động cho vay 
 c. Kết quả hoạt động kinh doanh chung 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY XUẤT NHẬP 
KHẨU TẠI EXIMBANK ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011-2013 

2.2.1. Chính sách và sản phẩm cho vay xuất nhập khẩu 
đang áp dụng tại Ngân hàng Eximbank Đà Nẵng 

a. Chính sách cho vay xuất nhập khẩu 
 b. Sản phẩm dành cho cho vay xuất nhập khẩu 

2.2.2. Các biện pháp Eximbank Đà Nẵng đã và đang thực 
thi để tăng cường cho vay XNK 

a. Thực hiện cho vay XNK theo quy trình tín dụng hiện 
hành tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu CN Đà Nẵng 

b. Thực hiện chính sách giá 
c. Thu thập nguồn thông tin khách hàng 
d. Chính sách chăm sóc khách hàng 
e.  Nâng cao tính chuyên nghiệp của nhân viên 
f.  Đáp ứng nguồn ngoại tệ cung ứng cho nhu cầu vay 

XNK 
g. Chi nhánh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ 

 2.2.3. Kết quả công tác cho vay xuất nhập khẩu tại 
Eximbank Đà Nẵng 
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a. Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức tăng trưởng của quy mô cho 
vay XNK 

² Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ cho vay XNK 
Bảng 2.4:  Số lượng khách hàng XNK có quan hệ cho vay XNK 

ĐVT: 1 DN 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 
% tăng giảm 

2012/2011 2013/2012 
Số lượng 51 51 46 0 -9,81 
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng hàng năm của Eximbank ĐN) 

Trong tổng số lượng khách hàng quan hệ cho vay XNK, khách 
hàng xuất khẩu khoảng 30-32 khách hàng và đa số là khách hàng 
hoạt động trong dịch vụ dệt may, nông sản. Số lượng khách hàng có 
quan hệ nhập khẩu 20-21 khách hàng, chủ yếu là nhập khẩu máy 
móc thiết bị và hóa chất. Cơ cấu KH không đa dạng chủ yếu là các 
công ty có quy mô lớn. 

² Dư nợ cho vay XNK 
Bảng 2.5: Dư nợ cho vay và tốc độ cho vay phục vụ XNK tại 

Eximbank Đà Nẵng từ 2011-2013 
    ĐVT: triệu đồng 

Chỉ 
tiêu 

2011 2012 2013 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 
(%) 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 
DNBQ 2.015.500 100 2.044.880 100 2.215.131 100 
XNK 535.139 26,55 689.058 33,69 659.008 29,75 
- XK 345.153 64,50 451.052 65,45 444.210 67,41 
- NK 189.986 35,50 238.006 34,55 214.798 32,59 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng hàng năm của Eximbank ĐN) 
Dư nợ cho vay XK chiếm tỷ lệ lớn và giao động từ 64-68%. 
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Dư nợ cho vay NK chiếm tỷ lệ từ 32-36%, có sự giảm sút qua 
các năm nhưng không đáng kể 

² Thị phần cho vay XNK 
Bảng 2.6: Thị phần cho vay XNK của Ngân hàng Eximbank Đà Nẵng 

      ĐVT: triệu đồng 
Tên NH Dư nợ 31/12/2013 Thị phần (%) 

NH Ngoại thương 905.660 17,28 
NH No&PTNT 556.069 10,61 
NH Đầu tư ĐN 707.368 13,50 
NH Techcombank ĐN 697.982 13,32 
NH Quân đội 752.689 14,36 
NH XNK ĐN 659.008 12,57 
Các NH khác 962.112 18,36 
Tổng 5.240.888 100 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng hàng năm của Eximbank ĐN) 
Thị phần cho vay XNK của Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Đà 

Nẵng chiếm 12,57% trên thị trường Đà Nẵng, chiếm vị thứ 5. 
b. Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả tài chính cho vay XNK 

Bảng 2.7: Thu từ lãi vay XNK của Eximbank Đà Nẵng từ  
2011-2013 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 
Số tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng thu CN 438.919 100 459.104 100 333.032 100 

TN từ cho vay XNK 280.908 64,00 307.599 67,00 199.819 60,00 

- Thu từ lãi cho vay XNK 229.287 52,24 246.794 53,76 138.567 41,61 

- Thu phí từ TD XNK 51.621 11,76 60.805 13,24 61.252 18,39 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng hàng năm của Eximbank ĐN) 
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Hoạt động cho vay XNK mang lại cho chi nhánh nguồn thu 
nhập khá cao, chứng tỏ được tầm quan trọng của hoạt động cho vay 
XNK trong hoạt động kinh doanh chung của chi nhánh. 

c. Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự thay đổi hợp lý của cơ cấu cho 
vay XNK 

² Cơ cấu cho vay XNK phân theo kỳ hạn 
Bảng 2.8: Cơ cấu theo kỳ hạn của Eximbank Đà Nẵng từ 2011-2013 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Dư nợ cho vay XNK 535.139 100 689.058 100 659.008 100 

Trong đó:       

Ngắn hạn 345.021 64,47 399.225 57,93 399.658 59,34 

Trung dài hạn 190.118 35,53 289.833 42,07 259.350 40,66 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng hàng năm của Eximbank ĐN) 
Dư nợ cho vay ngắn hạn trong hoạt động cho vay XNK năm 

2013 của CN đạt gần 399.658 triệu đồng chiếm 59,34%, trong khi dư 
nợ cho vay trung dài hạn đạt 259.350 triệu đồng chiếm 40,66%. 

² Cơ cấu cho vay XK phân theo ngành nghề cho vay. 
Bảng 2.9: Phân theo ngành nghề XK của Eximbank Đà Nẵng từ 

2011-2013 
 ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

DN XK 345.153 100 451.052 100 444.210 100 



 14  
 

Hàng dệt may 213.028 61,72 354.843 78,67 364.963 82,16 

Hàng nông sản 12.874 3,73 23.319 5,17 34.071 7,67 

Đồ gỗ 94.123 27,27 38.069 8,44 9.506 2,14 

Thủy sản 10.769 3,12 13.531 3,00 5.463 1,23 

Khác (than, cát..) 14.359 4,16 21.290 4,72 30.207 6,80 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng hàng năm của Eximbank ĐN) 
Cơ cấu cho vay XK chuyển dịch theo hướng tăng dư nợ cho 

vay đối với các mặt hàng dệt may, nông sản, than, cát và cắt giảm dư 
nợ đối với mặt hàng đồ gỗ, thủy sản. 

² Cơ cấu cho vay NK phân theo ngành nghề 
Bảng 2.10: Phân theo ngành nghề NK của Eximbank Đà Nẵng 

 từ 2011-2013 
ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

DN NK 189.986 100 238.006 100 214.798 100 

Sắt thép 138.234 72,79 148.992 62,60 123.015 57,27 

Máy móc thiết bị 31.860 16,77 23.848 10,02 51.036 23,76 

Hóa chất 9.043 4,76 26.156 10,99 33.293 15,50 

Gỗ 2.185 1,15 2.713 1,14 2.148 1,00 

Khác (than, cát..) 8.664 4,53 36.297 15,25 5.306 2,47 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng hàng năm của Eximbank ĐN) 
Cơ cấu cho vay nhập khẩu dịch chuyển theo xu hướng giảm 

tín dụng nhập khẩu các mặt hàng sắt thép và tăng cho vay nhập khẩu 
các mặt hàng hóa chất, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, gỗ, than, 
cát. 
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² Cơ cấu cho vay XNK phân theo quy mô 
Bảng 2.11: Phân theo quy mô của Eximbank Đà Nẵng từ 2011-2013 

 ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Dư nợ XNK 535.139 100 689.058 100 659.008 100 

Trong đó:       

DN lớn 389.985 72,87 499.225 72,45 468.154 72,53 

DN nhỏ và vừa 145.154 27,13 189.833 27,55 190.854 27,47 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng hàng năm của Eximbank ĐN) 
Cơ cấu cho vay theo quy mô doanh nghiệp của Eximbank Đà 

Nẵng khá chênh lệch theo hướng dư nợ tập trung chủ yếu vào các 
doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm dư nợ nhỏ. 

² Cơ cấu cho vay XNK phân theo thành phần kinh tế 
Bảng 2.12: Dư nợ cho vay XNK theo thành phần kinh tế tại 

Eximbank Đà Nẵng từ 2011-2013 
 ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 

Số tiền 
Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ trọng 

(%) 

Tổng dư nợ XNK 535.139 100 689.058 100 659.008 100 

Dư nợ xuất khẩu 345.153 64,49 451.052 65,46 444.210 67,41 

+ DNNN 23.439 4,38 29.285 4,25 30.051 4,56 

+ HTX 1.391 0,26 1.378 0,20 923 0,14 

+ CP, TNHH 295.439 55,20 396.686 57,56 379.956 57,66 
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+ TN 24.884 4,65 23.703 3,44 21.813 3,31 

+ Liên doanh 0 0 0 0 11.467 1,74 

Dư nợ nhập khẩu 189.986 35,51 238.006 34,54 214.798 32,59 

+ CTCP, TNHH 142.508 26,63 238.006 34,54 143.202 21,73 

+ DNTN 47.478 8,88 0 0 71.568 10,86 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng hàng năm của Eximbank ĐN) 
² Cơ cấu cho vay XNK phân theo tài sản đảm bảo 

Bảng 2.13: Phân theo hình thức đảm bảo của Eximbank Đà Nẵng 
 từ 2011-2013 

 ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2011 2012 2013 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

ĐB bằng TS 426.012 79,61 557.855 80,96 499.781 75,84 

+ BĐS 280.764 52,47 281.103 50,39 318.681 48,36 

+Phương tiện, máy 

móc thiết bị 145.248 27,14 276.752 30,57 181.100 27,48 

ĐB bằng tín chấp 109.127 20,39 131.203 19,04 159.227 24,16 

+Nguồn thu từ XK 88.262 16,49 123.843 17,97 145.344 22,05 

Tổng 535.139 100 689.058 100 659.008 100 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng hàng năm của Eximbank ĐN) 
Tỷ trọng dư nợ cho vay đảm bảo bằng tài sản của Eximbank 

Đà Nẵng có xu hướng giảm dần qua các năm, yếu tố này ảnh hưởng 
không tốt tới mức kiểm soát rủi ro cho vay xuất nhập khẩu của ngân 
hàng. 
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d. Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ rủi ro tín dụng trong cho 
vay XNK. 

Bảng 2.14: Tỷ lệ nợ xấu của Eximbank Đà Nẵng 2011-2013 
       

 ĐVT: triệu đồng 
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Tổng dư nợ cho vay XNK 535.139 689.058 659.008 
Nợ xấu của Eximbank ĐN 7.275 7.898 7.972 
Nợ xấu TD XNK 2.323 3.855 4.299 
Nợ xấu TD XNK/ nợ xấu 
Eximbank ĐN(%) 

31,93 48,81 53,93 

Nợ xấu TD XNK/ tổng DN cho 
vay XNK(%) 

0,43 0,56 0,55 

Nguyên nhân nợ xấu của Chi nhánh tăng là do việc thu thập 
thông tin của khách hàng còn nhiều hạn chế, nhiều doanh nghiệp khi 
đã thân quen với ngân hàng thì ngân hàng không yêu cầu bổ sung 
thêm tài sản đảm bảo khi muốn tăng dư nợ, bên cạnh đó tình hình 
kinh tế trong nước và Thế giới có những biến động xấu ảnh hưởng 
đến hoạt động XNK. 

f. Chỉ tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ trong cho vay XNK 
Để đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay XNK của 

Eximbank Đà Nẵng và tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết 
định lựa chọn ngân hàng để quan hệ cho vay XNK của khách hàng 

² Kết luận về đánh giá của khách hàng đối với dịch vụ cho 
vay XNK tại Eximbank Đà Nẵng. 

Qua cuộc khảo sát, đánh giá của khách hàng đối với hoạt động 
cho vay XNK tại Eximbank Đà Nẵng là ở mức khá, khách hàng có 
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ấn tượng tốt. Một số tiêu chí khách hàng đánh giá không hài lòng: 
thủ tục vay vốn và mức độ giải quyết bộ hồ sơ. Bên cạnh đó, thái độ 
nhân viên lại được khách hàng đánh giá hài lòng, điều này cho thấy 
rằng đội ngũ trẻ tại phòng khách hàng đang cố gắng tạo dựng hình 
ảnh năng động của Eximbank trong lòng khách hàng. 

Khi hỏi về ý định có tiếp tục quan hệ với ngân hàng không thì 
89% sẽ tiếp tục chỉ có 11% là không. Đây là dấu hiệu đáng mừng của 
chi nhánh giữ chân khách hàng cũ cũng như tiếp thị khách hàng mới. 
2.3.  ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO 
VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT 
NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 2.3.1. Những kết quả đạt được  
- Trong các năm qua, Eximbank Đà Nẵng đã bắt đầu làm quen 

vào tạo dựng một lượng khách hàng có quy mô lớn. 
- Hoạt động cho vay XNK có tốc độ tăng trưởng nhanh qua 

các năm, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng cho vay XNK. 
- Hoạt động cho vay XNK của Chi nhánh chủ yếu cho vay các 

doanh nghiệp xuất khẩu, tốc độ cho vay XK tăng bên cạnh đó hoạt 
động cho vay NK cũng có sự tăng trưởng khá ổn định. 

- Thị phần cho vay của Chi nhánh trên địa bàn Đà Nẵng liên 
tục tăng qua các năm. 

- Thu nhập từ hoạt động cho vay XNK luôn chiếm trên 60% 
thu nhập của Chi nhánh. 

- Cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho hoạt động thanh toán 
quốc tế, cho vay XNK tại Eximbank Đà Nẵng tương đối tốt. 

 2.3.2. Những hạn chế  
- Cơ cấu khách hàng có quan hệ cho vay với Eximbank Đà 

Nẵng chưa hợp lý. 
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- Mặt hàng cho vay chưa thật sự đa dạng hóa hợp lý. 
- Nguồn vốn để cho vay xuất nhập khẩu nhiều lúc chưa đáp 

ứng được yêu cầu cấp bách của doanh nghiệp. 
- Đối với những khách hàng giao dịch thường xuyên với 

Eximbank Đà Nẵng, Chi nhánh sẵn sàng cấp tín dụng, song không 
yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản đảm bảo. 

- Việc cho vay XNK liên quan đến 3 mảng chính đó là: tín 
dụng, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ. Tại chi nhánh hiện 
nay, 3 mảng này vẫn còn rời rạc, chưa liên kết chặt chẽ với nhau nên 
vẫn còn gây phiền hà cho khách hàng. 

- Dư nợ xấu xuất nhập khẩu tăng lên qua năm 2012, 2013.  
 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 
 * Nguyên nhân bên ngoài 
 Cơ chế chính sách XNK của nhà nước. 
- Chính sách XNK của Việt Nam trong thời kỳ này bao gồm: 

chính sách mặt hàng, chính sách thị trường, chính sách thuế, chính 
sách tỷ giá, chính sách tự do hóa và bảo hộ mậu dịch. 

- Các văn bản quản lý ngoại hối của Ngân hàng có nhiều điểm 
trong văn bản đã không còn phù hợp với thực tế. 

- Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên giấy phép đăng 
ký kinh doanh có quá nhiều ngành nghề lĩnh vực làm cho ngân hàng 
khó kiểm soát vì vậy dễ dẫn đến rủi ro. 

- Chưa quy định kiểm toán bắt buộc đối với một số DN. 
 Môi trường kinh tế chính trị, xã hội trong và ngoài nước 
- Nền kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ hậu khủng 

hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu. 
- Trước những diễn biến bất lợi làm giá cả tăng cao, tăng nguy 

cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô. 
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 Năng lực và tâm lý của doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
- Tín dụng là cầu nối giữa hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
- Trình độ quản lý. 
- Ý thức tuân thủ pháp luật và thông lệ quốc tế của nhiều 

khách hàng còn chưa tốt. 
-  Tâm lý của khách hàng không muốn tập trung toàn bộ giao 

dịch của mình về một ngân hàng. 
 * Nguyên nhân bên trong: 
- Tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dành cho các 

doanh nghiệp xuất khẩu. 
-   Các sản phẩm hiện tại của Eximbank Đà Nẵng đưa ra khá 

nhiều, tuy nhiên hầu hết là tập trung vào cho vay theo món. 
- Công tác quản lý tài sản đảm bảo gặp nhiều khó khăn.  
- Đối với các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cho vay xuất nhập khẩu 

như: thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ vẫn còn khá hạn chế. 
 - Hệ thống cảnh báo thông tin tín dụng còn nhiều hạn chế. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 Trong chương này, luận văn đã đi sâu phân tích một cách có 

hệ thống, thông qua các chỉ tiêu đã xác định trong chương 1, thực 
trạng về hoạt động cho vay xuất nhập khẩu của Eximbank Đà Nẵng. 
Trước tiên là cái nhìn tổng quan về Eximbank Đà Nẵng 

Tiếp đó, luận văn đi vào phân tích hoạt động cho vay XNK 
của chi nhánh. Tóm lại, qua quá trình phân tích nêu trên, người viết 
có được những nhận định làm cơ sở về thực trạng hoạt động cho vay 
XNK tại Eximbank Đà Nẵng và từ đó đề xuất những giải pháp và 
kiến  nghị cụ thể khắc phục những hạn chế hiện tại, góp phần hoàn 
thiện hoạt động cho vay XNK tại ngân hàng. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY XUẤT 

NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU 
VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1. CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 
3.1.1. Định hướng về hoạt động ngoại thương của Việt 

Nam 
3.1.2. Định hướng phát triển XNK của Đà Nẵng 
3.1.3. Định hướng phát triển cho vay XNK của Eximbank 

Việt Nam và Eximbank Đà Nẵng 
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY XUẤT 
NHẬP KHẨU TẠI EXIMBANK ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Tăng cường công tác thu thập, xử lý và quản lý 
thông tin liên quan đến hoạt động cho vay XNK  

Eximbank Đà Nẵng cần chủ động khai thác các nguồn thông 
tin liên quan đến hoạt động cho vay XNK. Các thông tin tìm kiếm 
phải đảm bảo được những nội dung cơ bản sau: 

-Thông tin liên quan đến các tổ chức tài chính trên thế giới, 
các cơ quan có uy tín đánh giá được mức độ ảnh hưởng đến tình hình 
hoạt động của Ngân hàng nói chung và hoạt động cho vay XNK 
nhằm giảm thiểu rủi ro quốc gia. 

- Thông tin liên quan đến tỷ giá trên thị trường. 
- Cần thiết lập hệ thống thông tin đa dạng từ nhiều nguồn khác 

nhau như thông tin từ các NHTM khác, thông tin từ NHNN, thông 
tin từ tạp chí chuyên ngành, báo đài và các cơ quan hữu quan. 

- Nguồn thông tin về đối tác nước ngoài của khách hàng. 
3.2.2. Cải tiến về quy trình cho vay XNK 
Hiện nay, quy trình cấp tín dụng tại chi nhánh đang diễn ra 



 22  
 
khá chậm chạp, gây mất thời gian cũng như ảnh hưởng đến sự hài 
lòng của khách hàng. Do đó, để đẩy nhanh tốc độ xử lý, hoàn thiện 
hồ sơ cũng nhằm rút ngắn thời gian cũng như phục vụ khách hàng tốt 
hơn thì cần phải có những sự điều chỉnh cho phù hợp. 

3.2.3. Phát triển các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến cho vay 
XNK như thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ. 

Đối với dịch vụ thanh toán quốc tế 
Đối với dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 
3.2.4. Đa dạng hóa khách hàng và các mặt hàng cho vay 
Đa dạng hóa khách hàng theo loại hình doanh nghiệp phải gắn 

liền với đa dạng hóa khách hàng theo ngành nghề kinh doanh. Một 
số mặt hàng như thủy sản, đồ gỗ, sắt thép là những mặt hàng có 
nhiều triển vọng, có hiệu quả kinh tế chắc chắc, thị trường ổn định, 
khả năng cạnh tranh cao nhưng dư nợ của các mặt hàng này tại Chi 
nhánh giảm sút.  

3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực   
Tiếp tục và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn 

cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và khả năng cọ sát với môi trường 
cạnh tranh khốc liệt. 

3.2.6. Nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro trong cho vay 
XNK  

Chi nhánh cần: 
a. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá khách hàng 
b. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa rủi ro 
c. Xử lý nợ có vấn đề 
3.2.7. Hoàn thiện công tác quản trị điều hành 
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh tác phong giao 

dịch của cán bộ nhân viên. Hoàn thiện công tác, lề lối làm việc, văn 
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hóa giao dịch. Thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi nghiệp vụ để 
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ công nhân viên. 

3.2.8. Các giải pháp bổ trợ khác 
 a. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và quảng bá rộng rãi 

các chương trình cho vay XNK 
Eximbank Đà Nẵng cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông 

quảng bá, từ đó có thể giữ chân khách hàng cũ, và tìm kiếm khách 
hàng mới. 

Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, giới thiệu về sản phẩm cho 
các khách hàng để nắm rõ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. 

CN cần chủ động tìm kiếm khách hàng để giới thiệu các sản 
phẩm, dịch vụ của chi nhánh 

b. Tăng cường thu hút nguồn vốn ngoại tệ 
Để có đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu khách hàng, CN cần đẩy 

mạnh công tác huy động vốn. Đặc biệt, cần thu hút nguồn vốn đặc 
biệt là nguồn vốn ngoại tệ và nâng cao chất lượng hoạt động kinh 
doanh ngoại tệ. 
3.3. KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY 
XUẤT NHẬP KHẨU TẠI EXIMBANK ĐÀ NẴNG 

 3.3.1. Đối với Chính phủ                                                                                  
 3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
 3.3.3. Đối với Eximbank Việt Nam 
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KẾT  LUẬN 
 

 Dưới gốc độ nghiên cứu của đề tài phần nào cho thấy tổng 
quan công tác cho vay xuất nhập khẩu của Eximbank Đà Nẵng 
trong thời gian qua. Và bài luận đã đưa ra những giải pháp với 
mong muốn góp phần hoàn thiện công tác cho vay xuất nhập khẩu 
trong thời gian tới. 

 Tuy có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện đề tài 
nhưng do sự hạn chế về thời gian, giới hạn kiến thức của bản thân; 
thêm vào đó hoạt động cho vay XNK của NHTM là một vấn đề 
phức tạp nên kết quả nghiên cứu của luận văn không tránh khỏi 
những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự quan tâm chỉ 
bảo của quý thầy hướng dẫn cũng như các quý thầy cô trong hội 
đồng để luận văn được hoàn thiện hơn trong quá trình nghiên cứu 
của mình. 

 
 

 
 


