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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, dịch vụ phi tín dụng ngày càng chiếm vị trí quan
trọng trong hoạt động của các ngân hàng trên thế giới. Trong điều kiện
nền kinh tế mở, tự do hóa thương mại và tự do hóa tài chính, nhu cầu
về các dịch vụ phi tín dụng sẽ ngày càng gia tăng, mang lại nguồn
doanh thu cao, chắc chắn và ít rủi ro hơn hoạt động tín dụng.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam cũng không
đứng ngoài xu hướng đó. Trong điều kiện hiện nay khi mà môi trường
cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt trên nhiều phương
tiện thì việc chú trọng phát triển bài bản các dịch vụ phi tín dụng của
mình nhằm đa dạng hóa được các dịch vụ, giữ vững thị phần và đạt
kết quả cao trong hoạt động kinh doanh là vấn đề cần thiết đối với các
NHTM Việt Nam.
Nằm trong xu thế trên, trong những năm gần đây, ngân hàng
Đầu tư và phát triển Chi nhánh Đà Nẵng (BIDV Đà Nẵng) dần chú
trọng phát triển dịch vụ phi tín dụng. Tuy nhiên, việc phát triển dịch
vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp còn mang tính thụ
động, chưa khai thác được những sản phẩm mới, chất lượng dịch vụ
còn chưa thõa mãn nhu cầu của khách hàng. Chính vì vậy, tôi chọn đề
tài: “Phát triển các dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Đà Nẵng” làm
đề tài luận văn tốt nghiệp cao học.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Tổng hợp lý luận về dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng
thương mại đối với khách hàng doanh nghiệp.
- Phân tích thực trạng phát triển các dịch vụ phi tín dụng đối với
khách hàng doanh nghiệp BIDV CN Đà Nẵng .
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- Đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng đối với
khách hàng doanh nghiệp tại BIDV CN Đà Nẵng .
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
a. Đối tượng nghiên cứu
Các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ phi tín dụng
đối với khách hàng doanh nghiệp tại BIDV Đà Nẵng
b. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu phát triển các dịch vụ phi tín dụng
hiện có đối với khách hàng doanh nghiệp tại BIDV CN Đà Nẵng. Các
phân tích, đánh giá và kết luận liên quan được đưa ra trên cơ sở đánh
giá số liệu trong thời gian từ năm 2011 đến 2013.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp chung (lý luận): phương pháp biện chứng lôgic,
phương pháp phân tích thống kê và tổng hợp phân tích…
- Phương pháp cụ thể: phương pháp nghiên cứu tài liệu, điều tra
bảng câu hỏi…
- Phân tích các nguồn tài liệu như: các báo cáo trong ngành
ngân hàng, báo cáo tài chính của BIDV Đà Nẵng, các tài liệu nội bộ
khác, các nguồn sách báo, tạp chí.
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ
lục, Luận văn được chia thành 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về việc phát triển DVPTD tại NHTM
trong nền kinh tế thị trường
Chương 2: Thực trạng phát triển các DVPTD đối với KHDN tại
BIDV Đà Nẵng
Chương 3: Giải pháp phát triển các DVPTD tại BIDV Đà Nẵng
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
PHI TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm
Dịch vụ phi tín dụng (DVPTD) đối với khách hàng doanh nghiệp
là các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp và
mang lại nguồn thu cho ngân hàng ngoài nguồn thu từ dịch vụ tín dụng
thể hiện qua các tài khoản phí như dịch vụ tài khoản thanh toán, dịch vụ
ngân quỹ, dịch vụ bảo lãnh thu phí, dịch vụ tư vấn, dịch vụ ủy thác, dịch
vụ kinh doanh ngoại tệ…
1.1.2. Đặc điểm
DVPTD đối với khách hàng doanh nghiệp thõa mãn các đặc
điểm sau:
- Không làm phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến việc cấp và
thu hồi tín dụng.
- Là dịch vụ phi tín dụng được khách hàng doanh nghiệp trực tiếp
sử dụng.
- Thúc đẩy sự phát triển dịch vụ khác hoặc tăng cạnh tranh
thông qua việc thu phí, chênh lệch giá, hoa hồng…
- Các dịch vụ phi tín dụng của các NHTM có tính hỗ trợ cao và
liên kết chặt chẽ với nhau.
- Phụ thuộc vào môi trường kinh doanh và công nghệ.
1.1.3. Các dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiệp của NHTM hiện đại
a. Các dịch vụ phi tín dụng truyền thống
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* Dịch vụ thanh toán
+ Dịch vụ thanh toán trong nước
+ Dịch vụ thanh toán quốc tế
* Dịch vụ ngân quỹ
* Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
* Các dịch vụ phi tín dụng truyền thống khác như: dịch vụ ủy
thác, dịch vụ bảo quản vật có giá.
b. Dịch vụ phi tín dụng hiện đại
* Dịch vụ ngân hàng điện tử
* Dịch vụ tư vấn tài chính
* Dịch vụ môi giới và đầu tư chứng khoán
* Dịch vụ bảo hiểm
* Dịch vụ bảo lãnh
* Dịch vụ quản lý tiền mặt
1.1.4. Rủi ro trong hoạt động dịch vụ phi tín dụng đối với
khách hàng doanh nghiệp
Đối với lĩnh vực DVPTD đối với KHDN thì bản thân nó đã loại
trừ được các rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh
khoản. Rủi ro hoạt động là nội dung được ghi nhận chiếm phần lớn
trong tổng thể đối với DVPTD.
1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH
HÀNG DOANH NGHIỆP
1.2.1 Khái niệm
Phát triển dịch vụ phi tín dụng dành cho KHDN được hiểu là
việc không ngừng mở rộng cả về quy mô và gia tăng chất lượng các
sản phẩm này, nhằm thõa mãn nhu cầu của khách hàng để tăng lợi
nhuận từ việc cung cấp các sản phẩm này. Sự phát triển được phân
tích trên 2 khuynh hướng:
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- Khuynh hướng thứ nhất: Phát triển dịch vụ phi tín dụng là sự gia
tăng quy mô số lượng các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng dành cho KHDN.
- Khuynh hướng thứ hai: Phát triển dịch vụ phi tín dụng có
nghĩa là phát triển theo chiều sâu đồng nghĩa với việc nâng cao chất
lượng dịch vụ.
1.2.2. Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ phi tín dụng đối với KHDN
a. Đối với ngân hàng:
- Đem lại lợi nhuận cao cho các ngân hàng do chi phí thấp
- Không đòi hỏi các ngân hàng sử dụng nhiều nguồn vốn
- Hạn chế rủi ro vì tương đối an toàn và rủi ro thấp
- Giúp các ngân hàng quan tâm việc tuyển chọn và đào tạo lại cán bộ
- Quảng bá thương hiệu và khảo sát nhu cầu thị trường
- Phù hợp với xu thế phát triển của ngành ngân hàng
- Đẩy mạnh sự hợp tác cùng phát triển của các ngân hàng
b. Đối với nền kinh tế
- Đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ ngân hàng đang ngày một
tăng cao
- Yêu cầu hiện đại hóa hoạt động ngân hàng đáp ứng yêu cầu
xây dựng, phát triển nền kinh tế hiện đại
1.2.3. Các tiêu chí phản ánh sự phát triển dịch vụ phi tín
dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
Kết quả của việc nâng cao doanh thu từ các sản phẩm ngoài tín
dụng được đánh giá thông qua các chỉ tiêu định lượng và định tính.
Về định tính, đó chính là việc các NH không ngừng đưa ra các
sản phẩm dịch vụ tiện ích nhằm thỏa mãn nhu cầu của KH.
Về định lượng, đó chính là việc tăng trưởng tốc độ doanh thu,
lợi nhuân từ các sản phẩm này.
a. Chỉ tiêu định tính
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Đây là chỉ tiêu phản ánh sự phát triển các sản phẩm dịch vụ
theo chiều sâu. Chỉ tiêu này được xác định thông qua những cải tiến
về chất lượng dịch vụ của NH.
Theo Parasuraman (1991) chất lượng DVNH thể hiện ở 5 yếu tố:
+ Phương tiện hữu hình
+ Tin cậy
+ Đáp ứng
+ Năng lực phục vụ
+ Cảm thông
b. Chỉ tiêu định lượng
- Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ phi tín dụng đối với
KHDN của NHTM
Số lượng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng càng nhiều thì năng lực
cạnh tranh càng cao hay nói cách khác có thể đánh giá khả năng phát
triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng của một NHTM qua số lượng danh
mục sản phẩm dịch vụ phi tín dụng hoặc chủng loại trong mỗi danh
mục sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mà NHTM đó cung cấp.
- Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ
Sự gia tăng về số lượng KHDN sử dụng sản phẩm dịch vụ phi
tín dụng. Điều này chứng tỏ dịch vụ đó đã đáp ứng được nhu cầu của
khách hàng, thích ứng được với thị trường và làm tăng doanh thu từ
sản phẩm này.
- Doanh thu dịch vụ phi tín dụng của KHDN
Chỉ tiêu so sánh tốc độ phát triển doanh thu từ các sản phầm phi
tín dụng đối với KHDN năm nay so với năm trước.
Tốc độ tăng
DTDVPTD
KHDN

DTDVPTDKHDN kỳ này- DTDVPTDKHDN kỳ trước
=

DT DVPTD KHDN kỳ trước
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Chỉ tiêu đánh giá tỷ trọng DT từ sản phẩm phi tín dụng của
từng loại trên tổng DT sản phẩm phi tín dụng qua các năm
Tỷ trọng DT 1 DVPTD
KHDN

=

DT DVPTD KHDN đó
Tổng DTDVPTD KHDN

Tỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của một
ngân hàng thương mại
Tỷ trọng DTDVPTD KHDN

=

DT DVPTD KHDN
Tổng thu nhập của NH

- Quy mô và thị phần dịch vụ phi tín dụng của NHTM
Phản ánh sự xâm nhập của dịch vụ phi tín dụng của KHDN tại
ngân hàng thương mại trên thị trường. Quy mô và thị phần càng lớn
thể hiện sự phát triển dịch vụ phi tín dụng của KHDN càng cao và
ngược lại.
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ
phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của NHTM
a. Các nhân tố khách quan
* Nhu cầu của khách hàng
* Sự gia tăng cạnh tranh và hợp tác
* Sự quản lý của Chính phủ và sự điều tiết của Ngân hàng nhà nước
b. Những nhân tố chủ quan
* Chiến lược kinh doanh của mỗi ngân hàng trong từng thời kỳ
* Tiềm lực về tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ
* Nguồn nhân lực
* Kênh phân phối
* Chính sách khách hàng
* Giá (hay phí) sản phẩm dịch vụ phi tín dụng

8
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ
PHI TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BIDV ĐÀ NẰNG
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ngày 15/11/1976 Ngân hàng Kiến thiết Quảng Nam – Đà Nẵng
được thành lập. Qua nhiều lần đổi tên từ Ngân hàng Kiến thiết Quảng
Nam – Đà Nẵng thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Quảng Nam –
Đà Nẵng và , Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Nam – Đà Nẵng,
ngày 01/01/1997 thì mang tên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Đà
Nẵng. Ngày 01/05/2012 chuyển đổi mô hình hoạt động sang NHTM
cổ phần.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
Mạng lưới hoạt động và cơ cấu tổ chức của BIDV Đà Nẵng
được thể hiện qua sơ đồ sau:
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GIÁM
ĐỐC

CÁC PHÓ
GIÁM ĐỐC

KHỐI QUẢN
LÝ KHÁCH
HÀNG

CÁC HỘI
ĐỒNG TƯ
VẤN

KHỐI QUẢN

KHỐI TÁC

KHỐI QUẢN

KHỐI TRỰC

LÝ RỦI RO

NGHIỆP

LÝ NỘI BỘ

THUỘC

PHÒNG QUẢN

PHÒNG
KHÁCH

TRỊ TÍN DỤNG

PHÒNG KH
TỔNG HỢP

PGD ĐIỆN
BIÊN PHỦ

HÀNG DN 1

PHÒNG
QUẢN LÝ
PHÒNG
KHÁCH
HÀNG DN 2

PHÒNG
KHÁCH
HÀNG CÁ
NHÂN

PGD HẢI

PHÒNG GIAO
DỊCH KHÁCH
HÀNG DN

CHÂU

PGD CẨM LỆ

RỦI RO
PHÒNG GIAO
DỊCH KHÁCH
HÀNG CÁ
NHÂN
PHÒNG GIAO
DỊCH KHÁCH
HÀNG 3

PHÒNG TÀI
CHÍNH-KẾ
TOÁN

PGD SƠN
PHÒNG TỔ
CHỨC-NHÂN
SỰ

TRÀ

PGD NGŨ
HÀNH SƠN

VĂN PHÒNG
PHÒNG QL VÀ
DV KHO QUỸ

PGD XUÂN

HÀ
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2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Đà Nẵng năm
2011-2013
a. Kết quả hoạt động trên từng mặt nghiệp vụ
* Hoạt động huy động vốn vốn
Về quy mô có sự tăng trưởng khá giai đoạn 2011-2013. Số dư
huy động vốn cuối kỳ trong năm 2012 so với năm 2011 tăng 234 tỷ
đồng, và năm 2013 so với năm 2012 là 366 tỷ đồng, tương đương với
tốc độ phát triển là 8,41% và 12,14%.
Về cơ cấu nguồn vốn huy động, huy động vốn khách hàng bán
lẻ chiếm tỷ trọng thường xuyên trên 50% trong tổng huy động vốn của
chi nhánh.
b. Hoạt động tín dụng
Do thực hiện các chính sách hạn chế tăng trưởng nóng, đảm bảo
an toàn tín dụng, tổng dư nợ tín dụng năm 2013 giảm 5.76% so với
năm 2012, giảm 1.71% so với năm 2011. Tỷ trọng cho vay cho đối
tượng doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng khá cao tại chi nhánh.
c. Hoạt động dịch vụ
Tổng mức thu dịch vụ năm 2013 đạt 20,6 tỷ đồng, trong đó dịch
vụ thanh toán trong nước, dịch vụ bảo lãnh và phí tín dụng chiếm tỷ
trọng lớn trong tổng phí dịch vụ. So với các năm trước thu dịch vụ
năm 2013 có tăng trưởng nhưng không đáng kể đạt 0,49%.
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b. Kết quả hoạt động
Huy động vốn, dịch vụ trong 3 năm có sự tăng trưởng, tuy
nhiên hoạt động tín dụng năm 2013 lại có sự sụt giảm nhẹ về quy
mô, nhưng về mặc chất lượng vẫn được duy trì ở mức lý tưởng, nợ
xấu duy trì dưới 1%. Điều này làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động của Chi nhánh 2013, mức lợi nhuận năm 2013 (100,55 tỷ đồng)
có sụt giảm nhẹ so với năm 2012 (102,59 tỷ đồng). Kết quả này là do
khó khăn chung của nền kinh tế cũng như sự cạnh tranh gay gắt
trong ngành NH.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV ĐÀ
NẴNG
2.2.1. Các biện pháp BIDV Đà Nẵng đã triển khai để phát
triển dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp trong
thời gian qua
a. Phát triển dịch vụ mới
Với đặc thù là chi nhánh hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào
HSC từ công nghệ, quy trình…nên thời gian qua chi nhánh không
nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, tất cả đều do HSC phát triển
và chi nhánh thực hiện triển khai.
b. Thực hiện triển khai sản phẩm
- Phòng nguồn vốn: cài đặt tham số sản phẩm, mức phí.
- Bộ phận Điện toán: tiếp nhận công nghệ và cài đặt chương
trình..
- Phòng khách hàng doanh nghiệp: đầu mối giới thiệu sản
phẩm, quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tổ chức.
- Phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp: thực hiện tác
nghiệp sản phẩm trực tiếp với khách hàng.
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c. Mở rộng quy mô dịch vụ
BIDV Đà Nẵng đã thực hiện một số biện pháp sau:
- Ban lãnh đạo giao kế hoạch về các chỉ số kinh doanh đến
phòng ban có liên quan. Từng phòng sẽ phân giao cụ thể đến từng
nhân viên và định kỳ hằng quý đánh giá kết quả thực hiện.
- Đa dạng các kênh phân phối, bao gồm: kênh phân phối “hữu
hình” (là các chi nhánh, quầy giao dịch, quỹ tiết kiệm có mặt ở khắp
64 tỉnh thành) và các kênh phân phối “vô hình” (mạng lưới Ngân hàng
điện tử)
- Đa dạng các hình thức quảng bá sản phẩm đến các khách
hàng tiềm năng, chú trọng công tác truyền thông nội như: thi tìm hiểu
sản phẩm, thi tìm hiểu trực tuyến qua mạng nội bộ… nhằm nâng cao
trình độ cho nhân viên.
- Phát triển các sản phẩm liên kết với doanh nghiệp.
d. Nâng cao chất lượng dịch vụ
- Tăng cường công tác đào tạo nhân sự:
- Nâng cao chất lượng phục vụ của giao dịch viên
- Chính sách chăm sóc khách hàng:
2.2.2. Phân tích kết quả phát triển dịch vụ phi tín dụng đối
với KHDN năm 2011-2013
a. Đánh giá về mặt định lượng
* Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ phi tín dụng đối với
KHDN của NHTM
BIDV Đà Nẵng bên cạnh việc tích cực đẩy mạnh các sản phẩm
hiệu quả như bảo lãnh truyền thống, thanh toán lương tự động, đầu tư
tiền gửi tự động, chi nhánh còn tăng cường triển khai các sản phẩm
DVPTD mới chứa đựng hàm lượng công nghệ cao cho KHDN như
dịch vụ Bussines Online, quản lý dòng tiền, thu thuế XNK điện tử, thu
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NSNN qua tài khoản chuyên thu/chuyển đi liên hàng…Vì thế mà danh
mục sản phẩm DVPTD cho KHDN tại BIDV Đà Nẵng tương đối
phong phú, đa dạng nhiều sản phẩm phù hợp đáp ứng nhu cầu của đối
tượng KHDN và có nhiều tiện ích.
Bảng 2.4: Danh mục sản phẩm DVPTD đối với KHDN
tại BIDV Đà Nẵng
STT

Danh mục sản phẩm

STT

Tiền gửi

I

Danh mục sản phẩm
Dịch vụ NH điện tử

Thanh toán trong nước

+ BSMS

+ Tiền gửi đặc thù
+ Tiền gửi có kỳ hạn thông
thường
+ Tiền gửi có kỳ hạn thông
thường

+ Directbanking
III

+ Bussines Online
+ Dịch vụ thẻ
+ Quản lý dòng tiền

Thanh toán

II

Dịch vụ khác

+ Thanh toán trong nước

+ Kinh doanh ngoại tệ

+ Thanh toán quốc tế

- Nhờ thu

+ Dịch vụ ngân quỹ
+ Dịch vụ ngân hàng bảo
hiểm
+ Thu ngân sách nhà nước

- TT L/C

+ Dịch vụ thu chi hộ

- Bão lãnh

IV

- Chuyển tiền quốc tế

* Doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng của KHDN
► Dịch vụ thanh toán : là dịch vụ mang lại nguồn thu phí lớn
và chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu từ DVPTD của ngân hàng.
Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011-2013 tỷ trọng thu dịch vụ thanh toán
có xu hướng giảm nhẹ.
Đối với dịch vụ thanh toán trong nước: tỷ trọng thu dịch vụ
thanh toán trong nước trong tổng nguồn thu DVPTD của KHDN có xu
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hướng giảm nhẹ từ 27,95% năm 2011, xuống còn 26,74% năm 2012
và đến năm 2013 còn 24,32%. Mặc dù doanh số chuyển tiền qua các
kênh thanh toán tăng đều qua các năm.
Đối với dịch vụ thanh toán quốc tế: trong 2 năm 2011-2012 có
sự giảm sút về doanh số. Năm 2011 đạt 1.346.405 triệu đồng, đến năm
2012 chỉ đạt 1.259.775 triệu đồng. Nhưng sang năm 2013, doanh số
TTQT của chi nhánh lại tăng mạnh đạt 1.313.278 triệu đồng, tăng
tương đương với 7,5%. Sự gia tăng này là do doanh số thanh toán xuất
khẩu năm 2013 tăng mạnh, trong khi đó doanh số thanh toán nhập
khẩu cũng tăng nhưng với lượng vừa phải.
► Dịch vụ ngân hàng điện tử
Thời gian qua sản phẩm này đã phát triển mạnh tại BIDV Đà
Nẵng. Năm 2012 và 2013 số lượng KHDN sử dụng dịch vụ tăng
mạnh, kéo theo doanh số chuyển tiền và thu nhập từ phí sử dụng dịch
vụ cũng tăng tương ứng đặc biệt là trong năm 2013 so với năm 2012
tăng 72,8% .
► Kinh doanh ngoại tệ & DV phái sinh
Trong những năm gần đây hoạt động này đã có những bước tiến
vượt bậc. Lợi nhuận và tỷ trọng thu dịch vụ hoạt động kinh doanh
ngoại tệ trên tổng thu dịch vụ lần lượt là năm 2011 1.170,80 triệu
đồng và 7,7%, năm 2012 999,51 triệu VND và 4,2% và năm 2013
1.190,00 triệu VND và 7,3%.
► Dịch vụ ngân quỹ
Hoạt động ngân quỹ của Chi nhánh Đà Nẵng cũng có quy mô và
vai trò tương đối lớn với doanh số thu chi năm 2013 đạt 17.243 tỷ
đồng, 1.333,7 triệu USD và 76,1 triệu EUR và bình quân hàng ngày
đạt 167 tỷ đồng quy đổi.
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b. Đánh giá về mặt chất lượng
Để đánh giá về chất lượng dịch vụ phi tín dụng đối với KHDN tại
BIDV Đà Nẵng, tác giả tiến hành khảo sát thực trạng thông qua phương
pháp điều tra chọn mẫu và ứng dụng phần mềm SPSS để nghiên cứu thực
trạng.
* Mẫu nghiên cứu
+ Phương pháp điều tra: điều tra ngẫu nhiên các KHDN có sử
dụng DVPTD tại BIDV Đà Nẵng. Khách tự điền vào bảng câu hỏi.
+ Thang đo chất lượng dich vụ phi tín dụng gồm: 27 biến quan
sát.
+ Nghiên cứu này sử dụng 200 bảng câu hỏi. Mẫu thu về được
193 phiếu với tỷ lệ phản hồi là 95%, trong đó có 189 phiếu hợp lệ.
* Kết quả nghiên cứu
+ Thành phần Tin cậy: bao gồm 5 biến quan sát (TC1, TC2,
TC3, TC4, TC5), điểm trung bình chung là 4.148
Kết quả cũng cho thấy ngân hàng cần quan tâm hơn đến việc đáp
ứng dịch vụ phi tín dụng đúng thời gian đã hứa với khách hàng, giúp
khách hàng chủ động về thời gian để tránh ảnh hưởng đến việc kinh
doanh của họ.
+ Thành phần Đáp ứng: bao gồm 5 biến quan sát (DA1, DA2,
DA3, DA4, DA5). Điểm trung bình chung là 4.437.
Kết quả cho thấy khách hàng đánh giá cao sự nhiệt tình và biết
lắng nghe của giao dịch viên. Tuy nhiên thỉnh thoảng nhân viên vẫn
còn viện lý do bận việc để né tránh việc hỗ trợ khách hàng khi họ yêu
cầu. Việc này cần khắc phục cùng với các yếu tố trên để đáp ứng
khách hàng tốt hơn.
+ Thành phần Năng lực phục vụ: Có 5 yếu là NL1, NL2,
NL3, NL4 và NL5 có điểm trung bình chung là 4.160.
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Các điểm trung bình của 5 yếu tố này cũng gần như tương
đương nhau cho thấy khách hàng đánh giá năng lực phục vụ của nhân
viên tại BIDV Đà Nẵng chỉ ở mức trung bình, vấn đề này cũng cần có
biện pháp nâng cao nâng lực chuyên môn và kỹ năng thuyết phục
khách hàng.
+ Thành phần Phương tiện hữu hình và sự cảm thông: được
đánh giá bởi 8 biến là PT1, PT2, PT3, PT4, CT1, CT2, CT3, CT4 với
điểm trung bình là 4.287.
Kết quả: khách hàng đánh giá khá cao sự đồng cảm và cơ sở vật
chất tại ngân hàng. Về cơ sở vật chất ngân hàng đáp ứng khá tốt tuy
nhiên cần chú ý hơn về cách trang trí và bố trí tại khu vực giao dịch
cho chuyên nghiệp hơn.
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
PHI TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHDN CỦA BIDV ĐÀ NẴNG GIAI
ĐOẠN 2011-2013
2.3.1. Những kết quả đạt được
- Một số sản phẩm có nhiều tiện ích ưu việt hơn. Các sản phẩm
dịch vụ phi tín dụng cho KHDN ngày càng được tăng cường thêm tiện
ích và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, đồng thời các dịch vụ phi
tín dụng mới đã và đang được nghiên cứu triển khai nhằm đáp ứng tốt
nhất nhu cầu của khách hàng.
- Các dịch vụ phi tín dụng dành cho KHDN đã được triển khai tại
chi nhánh, nhìn chung đều tăng trưởng cả về doanh số, số lượng khách
hàng và doanh thu.
- Lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng so với tổng thu nhập tăng
trưởng ổn định hằng năm đã góp phần không nhỏ vào tổng thu nhập
hoạt động của BIDV Đà Nẵng.
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- BIDV Đà Nẵng đã mở rộng phát triển được các kênh phân
phối điện tử cho sản phẩm PTD như: BSMS, Bussines online.
- Quy trình cung ứng sản phẩm DVPTD đến KHDN nhanh
chóng và chính xác.
2.3.2. Hạn chế
a. Về công tác quản trị điều hành
- Các cơ chế, chính sách còn thiếu đồng bộ.
- Hệ thống báo cáo phục vụ cho công tác quản trị điều hành còn
thiếu.
- Chính sách phát triển tại chi nhánh còn phụ thuộc nhiều vào
chủ trương, chính sách của HSC.
b. Về danh mục sản phẩm DVPTD đối với KHDN và công tác
phát triển sản phẩm mới
- Các dịch vụ truyền thống vẫn chiếm chủ yếu
- Việc triển khai các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mới chỉ đảm
bảo không thiếu hụt sản phẩm so với các NHTM khác; chưa mạnh dạn
nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm các sản phẩm mới.
- Các dịch vụ phi tín dụng của BIDV Đà Nẵng vẫn chưa phát
triển mạnh bằng các dịch vụ truyền thống như huy động vốn, cho vay.
- Các dịch vụ như thông tin, tư vấn, quản lý và đầu tư vốn cho
khách hàng, dịch vụ ủy thác…chưa được triển khai.
- Phương thức giao dịch và cung cấp các dịch vụ đến khách
hàng chủ yếu vẫn là giao dịch trực tiếp tại quầy.
- Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ đơn điệu,chủ yếu vẫn là phương
thức giao ngay.
c. Về chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc KH
- Đối với đội ngũ nhân viên cung ứng dịch vụ: đôi khi còn chưa
linh hoạt; quy trình nghiệp vụ còn nặng về đảm bảo an toàn cho ngân
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hàng chưa thực sự thuận lợi cho khách hàng; năng lực, khả năng tư
vấn của nhân viên hiện tại vẫn còn thấp.
- Đối với công tác chăm sóc khách hàng: còn thiếu bộ phận
thiết kế sản phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ; thiếu bộ
phận chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng; chưa xây dựng
được một chiến lược khách hàng hiệu quả.
e. Về công tác quảng cáo truyền thông hỗ trợ hoạt động phát
triển DVPTD: Chưa có chiến lược Marketing rõ ràng cụ thể, Các
kênh quảng cáo truyền thông không lan tỏa và hiệu quả.
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên
a. Nguyên nhân khách quan: môi trường pháp lý còn nhiều
điểm bất cập; năng lực điều hành chính sách tiền tệ và lãi suất của
NHNN còn hạn chế; nền kinh tế sử dụng tiền mặt là chủ yếu; cạnh
tranh gay gắt trong cung cấp dịch vụ ngân hàng.
b. Nguyên nhân chủ quan: phụ thuộc hoàn toàn vào TW, sự
phân quyền cho chi nhánh hạn chế; chi nhánh chưa xây dựng được
một kế hoạch phát triển riêng cho phát triển DVPTD; công tác đào tạo
cán bộ còn nhiều bất cập; hoạt động marketing chưa chuyên nghiệp;
phân loại, đánh giá, thu thập các thông tin về khách hàng doanh nghiệp
chưa tốt; chính sách khách hàng chứa nhất quán.
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CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG ĐỐI
VỚI KHDN TẠI BIDV CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH
VỤ PHI TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH
NGHIỆP TẠI BIDV ĐÀ NẴNG
3.1.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của BIDV
3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng đối với
khách hàng doanh nghiệp tại BIDV CN Đà Nẵng
Là một thành viên của BIDV, BIDV Đà Nẵng luôn tuân thủ
đường lối phát triển chung của BIDV, đồng thời phát huy thế mạnh và
tính sáng tạo, đẩy mạnh phát triển dịch vụ cung cấp tới khách hàng.
BIDV Đà Nẵng xác định phát triển dịch vụ đặc biệt các dịch vụ phi tín
dụng là trọng tâm chiến lược, trở thành lợi thế cạnh tranh giúp BIDV
Đà Nẵng phát triển bền vững trong tương lai.
3.2. CÁC GIÁI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV ĐÀ
NẴNG
3.2.1. Giải pháp phát triển về danh mục
a. Đa dạng hóa và hoàn thiện sản phẩm dịch vụ hiện có
- Đơn giản hóa các quy trình cung cấp dịch vụ.
- Phát triển dịch vụ ngân hàng tận nơi.
- Phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến.
b. Phát triển dịch vụ mới
- Một số sản phẩm trọn gói đang được BIDV Đà Nẵng quan
tâm phát triển.
- Các sản phẩm như dịch vụ quản lý đầu tư, dịch vụ tư vấn
thuế cho đối tượng KHDN, dịch vụ ủy thác, dịch vụ cung cấp thông
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tin tài chính ngân hàng…cũng cần được triển khai trong thời gian tới.
c. Thâm nhập vào thị trường và thu hút khách hàng
- Thực hiện các chương trình quảng cáo các sản phẩm của ngân
hàng dành cho KHDN.
- Tổ chức các chương trình khuyến mãi trực tiếp cho khách
hàng sử dụng dịch vụ.
d. Nâng tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng trong tổng
lợi nhuận kế hoạch của ngân hàng
- Xây dựng một tỷ trọng lợi nhuận hợp lý trong tổng lợi nhuận
của ngân hàng và thường xuyên kiểm soát tỷ trọng hợp lý này.
- Sử dụng phần mềm theo dõi doanh số và lợi nhuận theo loại hình
dịch vụ tín dụng và phi tín dụng theo nhóm đối tượng KHDN cụ thể.
- Xây dựng tiêu chí phân bổ các chi phí hoạt động cho các dịch
vụ phi tín dụng để tính toán chính xác mức độ đóng góp của các dịch
vụ phi tín dụng.
e. Mở rộng thị trường và chăm sóc khách hàng
- Phát triển mạng lưới ngân hàng.
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá khách hàng.
- Cung cấp các dịch vụ trọn gói, thực hiện các chính sách ưu đãi
về phí dịch vụ, cung cách phục vụ…đối với khách hàng cũ.
- Tiếp cận, tư vấn cho khách hàng mới các loại dịch vụ thanh
toán phù hợp nhất và ưu đãi về chính sách phí trong giai đoạn đầu.
- Thường xuyên trao đổi thông tin với khách hàng.
3.2.2. Giải pháp về cơ cấu
a. Biện pháp đối với dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
- Đối với dịch vụ thanh toán:
+ Thanh toán trong nước: Phát triển đa dạng các sản phẩm, tập
trung đẩy mạnh các sản phẩm mang lại hiệu quả cao; nâng cao chất
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lượng dịch vụ thông qua cải tiến quy trình nghiệp vụ theo hướng tăng
khả năng tự động hóa.
+ Thanh toán quốc tế: Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ mới, các
dịch vụ trọn gói trong thanh toán quốc tế cho các khách hàng bán
buôn, chẳng hạn: Sản phẩm kết hợp tín dụng – thanh toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ.
- Đối với dịch vụ ngân quỹ: thiết lập mối quan hệ với các doanh
nghiệp lớn, có nguồn thu lớn và ổn định để thực hiện các nghiệp vụ
thu/chi hộ.
b. Biện pháp đối với dịch vụ ngân hàng điện tử: tiếp tục đầu tư
và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để đưa các tiện ích của các
dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng; quản trị và phòng ngừa rủi
ro cũng cần được chú trọng.
c. Biện pháp đối với dịch vụ bảo lãnh: Đa dạng hóa hoạt động;
xây dựng mức phí hợp lý; Xem xét hạn mức bảo lãnh linh hoạt; đơn
giản hóa thủ tục; kết hợp bảo lãnh với các nghiệp vụ khác; tăng trưởng
các hình thức bảo lãnh có mức độ rủi ro thấp.
d. Biện pháp đối với dịch vụ kinh doanh ngoại tệ: lập ra nhóm
chuyên phụ trách tư vấn các nghiệp vụ phái sinh; thường xuyên cập
nhật tỷ giá của các ngân hàng khác để tăng khả năng cạnh tranh về tỷ
giá; mở rộng mua bán nhiều loại ngoại tệ chứ không chỉ chú trọng vào
USD như hiện nay.
3.2.3. Giải pháp về chất lượng
a. Giải pháp gia tăng “Khả năng đáp ứng”: tăng khả năng giải
quyết vấn đề nhanh chóng, xử lý hiệu quả các khiếu nại, sẵn sàng giúp
đỡ doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng
b. Giải pháp gia tăng “Phương tiện hữu hình và sự cảm
thông”: cần tạo ấn tượng trong mắt khách hàng giao dịch về trụ sở,
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đồng phục…; thường xuyên trao đổi thông tin với khách hàng; chủ
động thông báo và hỏi ý kiến khách hàng trước khi cung cấp dịch vụ
khi ngân hàng có thay đổi mức giá và phí…
c. Giải pháp gia tăng “Năng lực phục vụ”: nâng cao năng lực
phục vụ nhận thông qua sự phục vụ chuyên nghiệp, kiến thức chuyên
môn giỏi, phong thái lịch thiệp và khả năng giao tiếp tốt.
d. Giải pháp gia tăng “Sự tin cậy”: thực hiện dịch vụ phi tín
dụng chính xác, không có sai sót ngay từ lần đầu và cung cấp đúng
thời điểm mà ngân hàng đã cam kết.
3.2.4. Các biện pháp tổng thể phát triển dịch vụ phi tín dụng
a. Nâng cao năng chất lượng nguồn nhân lực
- Tuyển dụng nguồn nhân lực
- Đào tạo và đào tạo lại nhân viên
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
- Quản lý và đãi ngộ nguồn nhân lực
b. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
c. Thực hiện tốt chính sách khách hàng
- Triển khai dịch vụ tư vấn khách hàng, hỗ trợ chăm sóc KH
- Đặt bàn hướng dẫn, quầy chờ hoặc phòng tư vấn
- Ứng dụng nhiều hình thức khác nhau để tăng cường mối quan
hệ gắn bó với khách hàng
d. Đa dạng hóa hình thức giao dịch và các kênh phân phối
dịch vụ phi tín dụng
- Kênh phân phối truyền thống: thành lập thêm Phòng giao
dịch; từng bước chuẩn hóa các phòng giao dịch.
- Kênh phân phối hiện đại
e. Xây dựng chiến lược Marketing
Nâng cao khả năng và kiến thức marketing cho đội ngũ nhân

23
viên, tham gia các hoạt động quảng cáo, xã hội.
3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1. Đối với Nhà nước: cần có chính sách khuyến khích và
hỗ trợ các NHTM đổi mới công nghệ; hoàn thiện, bổ sung các chính
sách thúc đẩy phát triển dịch vụ ngoài tín dụng của các NHTM.
3.3.2. Đối với Chính phủ
- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách kinh tế xã hội nhằm tạo ra
một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định.
- Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý.
3.3.3. Đối với Hội sở chính
- Tiến hành nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại các chi
nhánh.
- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai cải tiến, nâng cao chất lượng
của các sản phẩm dịch vụ hiện có.
- Tăng cường công tác khuyếch trương, quảng bá các sản phẩm
dịch vụ mới qua các phương tiện thông tin và truyền thông, đẩy mạnh
công tác chăm sóc khách hàng và chế độ chăm sóc khách hàng sau
bán hàng.
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KẾT LUẬN
Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, khó khăn
và thử thách càng nhiều hơn, nhưng công tác phát triển dịch vụ phi tín
dụng đối với khách hàng doanh nghiệp của BIDV Đà Nẵng có nhiều
chuyển biến tích cực, góp phần đưa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu của Việt
Nam trong tương lai. Tuy nhiên sự phát triển dịch vụ phi tín dụng tại
BIDV Đà Nẵng mới chỉ là bước đầu, còn nhiều hạn chế, chưa tương
xứng với tiềm năng, chưa có giải pháp phát triển phù hợp.
Với mong muốn BIDV Đà Nẵng sẽ đa dạng hoá được nhiều
loại hình dịch vụ trên cơ sở phát triển dịch vụ phi tín dụng, thông qua
luận văn “ Phát triển dịch vụ phi tín dụng đối với khách hàng doanh
nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Đà Nẵng”, học
viên đã nghiên cứu một cách khoa học, có hệ thống và trình bày được
một số nội dung cụ thể sau:
Thứ nhất, hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ phi
tín dụng và phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM.
Thứ hai, phân tích thực trạng cung ứng dịch vụ phi tín dụng của
BIDV Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 một cách khách quan, trung thực
từ đó rút ra những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại cũng
như nguyên nhân của những hạn chế đó.
Thứ ba, trên cơ sở định hướng phát triển của Ngân hàng Đầu tư
và Phát triển Việt Nam, định hướng phát triển của BIDV Đà Nẵng,
luận văn đã đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại
BIDV Đà Nẵng.
Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu luận văn học viên cũng
không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong hội đồng khoa học và
bạn đọc quan tâm đến vấn đề này đóng góp ý kiến để luận văn có điều
kiện hoàn thiện cả về mặt lý luận và thực tiễn.

