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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là 

cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận 

tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Các ngân hàng 

hiện nay đang trong cuôc chạy đua khốc liệt-cạnh tranh về vốn, nguồn 

nhân lực, chất lượng dịch vụ và công nghệ nhằm đảm bảo an toàn 

trong hoạt động, gia tăng năng lực cạnh tranh, gia tăng hiệu quả hoạt 

động, gia tăng thị phần và tối đa hóa lợi nhuận. 

Để duy trì hoạt động và phục vụ cho mục đích kinh doanh, 

ngân hàng cần một lượng vốn rất lớn. Nguồn vốn các ngân hàng huy 

động được xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng nguồn vốn chủ 

yếu và chiếm tỷ trọng lớn vẫn là nguồn tiền gửi từ tổ chức và dân cư. 

Do đó việc nghiên cứu hoạt động huy động tiền gửi tại Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam-Chi nhánh Hải vân là một yêu 

cầu cấp thiêt để giúp cho hoạt động của ngân hàng ngày càng an toàn, 

lớn mạnh và hiệu quả. Đó là lý do tôi chọn đề tài “Huy động tiền gửi 

tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Hải 

vân” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu 3 vấn đề cơ bản sau: 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về huy động tiền gửi tại các ngân 

hàng thương mại. 

- Đánh giá thực trạng huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Hải vân . 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động 

tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam- Chi 

nhánh Hải vân. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Mục tiêu hoạt động huy động tiền gửi tại các ngân hàng 

thương mại là gì? Để thực hiện được các mục tiêu này thì NHTM có 
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thể đề ra những giải pháp nào? Có thể sử dụng những tiêu chí nào để 

đánh giá mục tiêu huy động tiền gửi của NHTM? 

- Hoạt động huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt nam- Chi nhánh Hải vân có những mặt tích cực, tiêu 

cực gì? Do những nguyên nhân nào gây ra? 

- Để hoạt động huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt nam- Chi nhánh Hải vân đáp ứng được các mục tiêu 

đề ra trong giai đoạn hiện nay thì cần phải sử dụng những biện pháp 

nào? 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài: đề tài tập trung nghiên cứu 

những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến huy động tiền gửi tại 

ngân hàng thương mại. 

 Phạm vi nghiên cứu: 

 - Về nội dung nghiên cứu: luận văn nghiên cứu về hoạt động 

huy động tiền gửi của ngân hàng thương mại. 

 - Về không gian: Nghiên cứu thực trạng huy động tiền gửi tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam – Chi nhánh Hải vân 

 - Về thời gian: giai đoạn 2011-2013 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp mô tả - giải thích, đối chiếu – so 

sánh, phân tích – tổng hợp. Ngoài ra, luận văn còn thu thập thêm thông tin 

và số liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu từ các sách tham khảo, tạp chí, 

báo điện tử, các qui định liên quan đến hoạt động huy động tiền gửi tại các 

ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Thứ nhất, hệ thống hóa và khái quát hóa các lý luận cơ bản 

liên quan đến huy động tiền gửi tại ngân hàng thương mại. 

Thứ hai, từ việc phân tích, đánh giá để rút ra những nhận xét, 

kết luận về thực trạng huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư 
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và Phát triển Việt nam- Chi nhánh Hải vân. Nêu ra được hiện trạng và 

những vấn đề cần giải quyết. 

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá hiện trạng đó để đề 

xuất các giải pháp nhằm hổ trợ cho hoạt động huy động tiền gửi tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam- Chi nhánh Hải vân 

được tốt hơn. 

7. Kết cấu đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận thì luận văn gồm có 3 chương. 

Chương 1: Tổng quan về huy động tiền gửi tại các NHTM. 

Chương 2: Thực trạng huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP 

Đầu tư và phát triển Việt nam- chi nhánh Hải vân. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tại 

ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam- Chi nhánh Hải vân. 

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài này, tôi đã tham 

khảo một số luận văn thạc sĩ với các đề tài có liên quan đã được bảo vệ 

tại Đại học Đà nẵng. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI 

TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

 

1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TIỀN GỬI CỦA NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1.1. Khái niệm tiền gửi  

a. Khái niệm về nguồn vốn của NHTM 

Nguồn vốn của NHTM là toàn bộ các nguồn tài chính mà NHTM 

có quyền sử dụng để tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh của 

minh. Nguồn vốn của ngân hàng thể hiện dưới các hình thức như: Vốn 

chủ sở hữu, vốn tiền gửi, vốn đi vay và các nguồn vốn khác. 

b. Khái niện về tiền gửi 

Tiền gửi là một trong những hình thức huy động vốn của 

NHTM. Theo đó, ngân hàng sẽ huy động các nguồn tiền của các tổ 

chức và cá nhân trong nền kinh tế nhằm thực hiện các mục tiêu kinh 

doanh của mình. 

1.1.2. Phân loại tiền gửi  

Có nhiều cách phân loại tiền gửi, ở luận văn này luận văn nêu 

ra một số cách phân laoij tiền gửi như sau: 

a. Phân loại theo kỳ hạn 

Tiền gửi không kỳ hạn: là loại tiền gửi có thời hạn không xác 

định, khách hàng có thể rút ra hoặc gửi vào ở bất kỳ thời điểm nào. 

Tiền gửi không kỳ hạn bao gồm tiền gưit thanh toán và tiền gửi tiết 

kiệm không kỳ hạn.  

Tiền gửi có kỳ hạn: Là loại tiền gửi có thời hạn xác định được 

thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.  

b. Phân loại theo tiền tệ 

Tiền gửi bằng Việt nam đồng: là loại tiền gửi mà theo đó ngân 

hàng sẽ nhận tiền gửi của khách hàng bằng tiền đồng Việt nam. 
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Tiền gửi bằng ngoại tệ: là loại tiền gửi mà theo đó ngân hàng 

sẽ nhận tiền gửi của khách hàng bằng các loại ngoại tệ. 

c. Phân loại theo đối tuợng 

Huy động tiền gửi từ tổ chức: là loại hình huy động tiền gửi từ 

các khách hàng là tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng, định chế tài chính, 

các quỹ và các loại hình tổ chức hợp pháp khác. 

Huy động tiền gửi từ dân cư: Là loại hình huy động tiền gửi từ 

cá nhân trong và ngoài nước. 

d. Phân loại theo mục đích 

- Tiền gửi thanh toán: Tiền gửi thanh toán là loại hình tiền gửi 

không kỳ hạn được sử dụng với mục đích chủ yếu là thực hiện các 

giao dịch thanh toán qua Ngân hàng bằng các phương tiện thanh toán 

như: séc lĩnh tiền mặt, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, chuyển tiền điện 

tử… 

- Tiền gửi tiết kiệm: là khoản tiền của cá nhân được gửi vào 

tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được 

hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và được 

bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.  

- Giấy tờ có giá: Là hình thức huy động vốn bằng việc xác 

nhận nghĩa vụ trả nợ giữa ngân hàng  với các cá nhân hoặc tổ chức sở 

hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn, điều kiện trả lãi và các điều kiện 

khác nhất định. 

1.2. HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.2.1. Mục tiêu huy động tiền gửi của ngân hàng thuơng mại 

Huy động tiền gửi bao giờ cũng là một cấu phần quan trọng 

trong chiến lược kinh doanh chung của ngân hàng. Để thực hiện được 

chiến lược huy động tiền gửi thì ngân hàng có thể lựa chọn một hoặc 

nhiều mục tiêu nhất định để đạt được kết quả phù hợp với chiến lược 

đã đề ra theo từng thời kỳ.  

a. Tăng trưởng quy mô huy động tiền gửi của NHTM 

Việc mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh của ngân hàng là 
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điều mà ngân hàng thương mai nào cũng đặt lên hàng đầu để tồn tại và 

phát triển. Đối với các ngân hàng thương mại tại Việt nam hiện tại hoạt 

động cho vay chiếm tỷ trọng lớn, mà muốn phát triển cho vay thì không 

còn con đường nào khác là phải tăng trưởng quy mô huy động tiền gửi. 

Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh của từng ngân hàng mà thực hiện 

tăng trưởng qui mô huy động tiền gửi dưới các hình thức khác nhau. Đối 

với các ngân hàng thương mại nhỏ hoặc mới thành lập việc tăng trưởng 

quy mô là điều kiện sống còn để đảm bảo trụ vững và gây dựng thương 

hiệu trên thị trường tài chính. Việc tăng trưởng quy mô huy động tiền gửi 

không chỉ phục vụ riêng cho công tác huy động tiền gửi mà còn giúp cho 

ngân hàng có nền khách hàng để có cơ hội cung ứng cho khách hàng các 

dịch vụ tài chính khác. Tăng trưởng quy mô còn giúp cho ngân hàng 

khẳng định được năng lực tài chính và dần dần tiến đến chiếm lĩnh thị 

phần ngày càng lớn.  

b. Mở rộng thị phần huy động tiền gửi 

Hoạt động ngân hàng trong thời gian gần đây phát triễn mạnh 

mẽ, việc ra đời hàng loạt ngân hàng thương mại trong nước cũng như 

sự được phép thành lập của các ngân hàng nước ngoài tại Việt nam. 

Việc phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính ngân hàng đã làm 

cho thị phần của các ngân hàng bị tụt giảm dẩn đến  nguồn huy động 

tiền gửi của các ngân hàng bị giảm sút. Do vậy, việc phát triển và mở 

rộng thị phần huy động tiền gởi để đảm bảo tăng quy mô là một yếu tố 

khách quan mà tất cả các ngân hàng thương mại quan tâm. 

 c. Hợp lý hóa cơ cấu tiền gửi huy động 

 Hợp lý hóa bao gồm cả quá trình đa dạng hóa cơ cấu tiền gửi 

huy động cho phù hợp với chiến lược của mỗi NHTM trong từng thời 

kỳ khác nhau. Tuy nhiên, việc đa dạng hóa cơ cấu tiền gửi huy động 

phải phù hợp với nhu cầu và bối cảnh của thị trường mục tiêu, nhu cầu 

sử dụng vốn của ngân hàng và năng lực nội tại của ngân hàng.  

d. Kiểm soát chi phí trong hoạt động huy động tiền gửi. 

* Tối thiểu hóa chi phí theo từng đối tượng khách hàng: xây 

dựng trên cơ sở tổng hòa lợi ích theo từng đối tượng khách hàng. 
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* Chi phí thấp nhất cho từng kỳ hạn huy động tiền gửi: kỳ hạn 

gửi nào có chi phí thấp thì tập trung tăng trưởng ở kỳ hạn đó. 

* Kiểm soát chi phí phải trả trong huy động tiền gửi theo từng loại 

tiền. Thông thường huy động tiền gửi bằng ngoại tệ thì có mức chi phí lãi 

phải trả thấp hơn nhiều so với huy động tiền gửi bằng đồng Việt nam. 

e. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ huy động tiền gửi của NHTM 

Quá trình tăng quy mô và nâng cao tỷ trọng thị phần huy động 

tiền gửi thông qua việc cung ứng ra trị trường các sản phẩm huy động 

có chất lượng cao cùng với việc kèm theo các dịch vụ trước, trong  và 

sau khi bán sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhưng nằm 

trong giới hạn chi phí kiểm soát được. 

f. Kiểm soát rủi ro trong huy động tiền gửi 

Hoạt động ngân hàng chưa đựng rất nhiều loại rủi ro nói chung, 

trong đó có rủi ro trong huy động tiền gửi. Trong những năm gần đây 

rủi ro trong huy động tiền gửi đã phát sinh một cách nghiêm trọng. Hệ 

thống ngân hàng hiện nay đã có những động thái quan tâm đặc biệt đến 

rủi ro trong huy động tiền gửi nhất là trong giai đoạn mà diển biến về lãi 

suất phức tạp. Do vậy, ngân hàng cần phải đưa ra các giải pháp kiểm 

soát rủi ro trong huy động tiền gửi xoay quanh hai loại rủi ro chính là rủi 

ro thị trường và rủi ro tác nghiệp( rủi ro hoạt động). 

1.2.2. Các phƣơng hƣớng huy động tiền gửi của các ngân hàng 

thƣơng mại 

 Tùy theo mục tiêu khác nhau trong huy động tiền gửi của từng 

thời kỳ mà các ngân hàng xác định các phương hướng huy động tiền 

gửi khác nhau nhằm đáp ứng được chiến lược kinh doanh và đảm bảo 

mang lại lợi nhuận một cách tối ưu nhất.  

 a. Đa dạng hóa sản phẩm huy động tiền gửi 

 Muốn mở rộng và tăng quy mô huy động tiền gửi, các ngân 

hàng thương mại thường phải tung ra thị trường nhiều sản phẩm tiền 

gửi nhằm đáp ứng được các nhu cầu gửi tiền của khách hàng theo từng 

đối tượng và phân khúc thị trường khác nhau. Quan điểm của các ngân 

hàng thương mại hiện nay về sản phẩm là bán những thứ thị trường 
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cần chứ không bán những thứ mà mình có, khi đưa ra nhiều nhiều sản 

phẩm, ngân hàng luôn đứng dưới góc độ là khách hàng để tìm hiểu 

nhu cầu thực sự của khách hàng để từ đó nghiên cứu đưa ra thị trường 

những sản phẩm phù hợp nhằm thu hút được khách hàng. Đa dạng hóa 

sản phẩm huy động tiền gửi còn phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh 

và trình độ công nghệ của ngân hàng. 

 b. Kiểm soát giá trong huy động tiền gửi 

 Để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn trong hoạt động ngân 

hàng thì trong từng giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau thì ngân hàng áp 

dụng chính sách giá trong huy động tiền gửi của từng thời kỳ cũng khác 

nhau đảm bảo việc duy trì nguồn huy động tiền gửi và việc sử dụng nguồn 

vốn này một cách an toàn và hiệu quả. 
 

 c. Sử dụng các kênh phân phối sản phẩm tiền gửi huy động 

 Để chuyển tải những sản phẩm tiền gửi đến với các đối tượng 

khách hàng cần gửi tiền thì các ngân hàng thương mại sử dụng các kênh 

phân phối phù hợp để khách hàng có thể tiếp cận một cách nhanh nhất. 

 d. Xây dựng các chương trình xúc tiến bán hàng 

 Sản phẩm tiền gửi của ngân hàng có thu hút được khách hàng 

nhanh chóng hay không thì ngân hàng phải xây dựng chương trình xúc 

tiến bán hàng dưới các hình thức như quảng bá, khuyến mại… 

 e. Bố trí nhân sự thực hiện công tác huy động tiền gửi hợp lý 

 Sản phẩm tiền gửi cũng như các sản phẩm hàng hóa khác, để 

bán được các sản phẩm thì yếu tố con người có vai trò then chốt trong 

việc thuyết phục khách hàng chấp nhận sư dùng các sản phẩm của 

ngân hàng. Do vậy, việc bố trí nhân sự phù hợp sẽ hổ trợ tốt cho công 

tác huy động tiền gửi của ngân hàng. 

 f. Hệ thống quy trình thực hiện công tác huy động tiền gửi 

Công tác huy động tiền gửi cũng cần phải được quản lý dưới 

hệ thống quy trình nghiệp vụ nhận tiền gửi. Bên cạnh đó, quy trình 

nhận tiền gửi còn là hệ thống giám sát rủi ro và đảm bảo an toàn tài 

sản của khách hàng. Các ngân hàng thương mại thường xuyên nâng 
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cấp, cải tiến hệ thống quy trình tiền gửi ngày càng nhanh, gọn, đảm 

bảo an toàn trong hoạt động. 

 g. Trang bị cơ sở vật chất cho quá trình huy động tiền gửi 

 Có thể nói, thiết bị cơ sở vật chất hiện nay được trang bị một 

cách tốt nhất. Các ngân hàng đang chuẩn hóa dần bộ nhận diện thương 

hiệu của mình kèm theo là trang bị cơ sở vật chất phục vụ giao dịch 

với khách hàng hiện đại tạo tính chuyên nghiệp và thân thiện với 

khách hàng. Hình ảnh cơ sở vật chất tốt đồng nghĩa với việc khách 

hàng tin tưởng và chọn lựa. 

 h. Các biện pháp kiểm soát rủi ro trong huy động tiền gửi. 

 Các ngân hàng ngày càng cải tiến hệ thống quy trình nghiệp vụ 

theo hướng chặt chẻ, đảm bảo tính pháp lý, khoa học và có sự phân cấp 

trách nhiệm ràng giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả. Bên 

cạnh đó việc đào tạo nhân cách đạo đức của con người và tăng cường ứng 

dụng công nghệ để giảm thiểu rủi ro tác nghiệp. Tập trung nhân sự  có 

trình độ cho bộ phận rủi ro từ chi nhánh nhỏ cho đến Trụ sở chính của 

ngân hàng, thường xuyên đào tạo về quản lý rủi ro cho cán bộ. 

1.2.3.Tiêu chí đánh giá kết quả tiền gửi huy động của NHTM 

a. Mức tăng trưởng về quy mô tiền gửi huy động 

Mức độ tăng trưởng quy mô nguồn vốn huy động từ tiền gửi: 

đánh giá sự gia tăng số dư huy động tiền gửi trong từng thời kỳ và 

phát triển số lượng khách hàng qua từng thời kỳ. 

b. Cơ cấu tiền gửi huy động 

- Cơ cấu theo kỳ hạn. 

- Cơ cấu theo đối tượng 

- Cơ cấu theo loại tiền. 

c. Mức tăng trưởng về thị phần tiền gửi huy động 

Tỷ lệ nguồn vốn huy động tiền gửi của ngân hàng so với tổng 

nguồn vốn huy động từ tiền gửi trên từng địa bàn trong từng thời kỳ: tiêu 

chí này phản ánh năng lực cạnh tranh về huy động tiền gửi trên địa bàn. 

d. Mức độ kiểm soát chi phí trong huy động tiền gửi 

Chi phí tiền lãi bình quân phải trả cho khách hàng. 
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e. Cải thiện chất lượng dịch vụ 

- Mức độ hài lòng của khách hàng. 

f. Mức độ kiểm soát rủi ro trong hoạt động huy động tiền gửi 

- Mức độ sử dụng vốn trong tổng nguồn huy động tiền gửi. 

- Giới hạn số lỗi cho phép trong khâu tác nghiệp huy động tiền gửi. 

- Tư cách đạo đức và các mối quan hệ của cán bộ được bố trí 

làm công tác huy động tiền gửi. 

1.2.4. Các nhân tố tác động đến huy động tiền gửi của NHTM 

a. Nhân tố bên trong 

Hoạt động huy động tiền gửi chịu sự tác động của các nhân tố 

bên trong như: lãi suất,quy trình giao dịch trong huy động tiền gửi, 

chính sách khách hàng,thương hiệu và năng lực tài chính của ngân 

hàng, cơ sở vật chất và mạng lưới hoạt động, đội ngũ nhân sự, trình độ 

công nghệ…. 

b. Nhân tố bên ngoài 

Bên cạnh những nhân tố tác động bên trong thì huy động tiền 

gửi còn bị tác động bởi các nhân tố bên ngoài như: năng lực tài chính, 

thu nhập và thói quen không sử dụng tiền mặt của khách hàng,tính 

cạnh tranh của các ngân hàng, chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung 

ương,tình hình chính trị trong nước và Thế giới. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Trong chương 1, đề tài đã đề cập đến cơ sở lý luận cơ bản của 

hoạt động huy động tiền gửi tại các ngân hàng thương mại. Xác định 

mục tiêu của huy động tiền gửi theo từng thời kỳ từ đó nêu lên được 

phương hướng huy động tiền gửi của các ngân hàng thương mại. Đề 

tài còn xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả huy động tiền gửi, đồng 

thời nêu lên những nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi 

tại các ngân hàng thương mại. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI 

 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN 

 VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI VÂN 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU 

TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HẢI VÂN 

2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển 

Việt nam- Chi nhánh Hải Vân. 

BIDV Hải vân được thành lập từ tháng 12/2004 đến nay đã 

được gần 10 năm hoạt động. Là đơn vị thành viên của Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.  

2.1.2. Hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng TMCP Đầu 

tƣ và Phát triển Việt nam- Chi nhánh Hải Vân 

 BIDV Hải Vân thực hiện toàn bộ các chức năng kinh doanh tiền 

tệ, dịch vụ ngân hàng theo luật các tổ chức tín dụng và các quy định của 

ngành. Chức năng cơ bản nhất là huy động vốn và sử dụng vốn. 

2.2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG 

TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH 

HẢI VÂN 

2.2.1. Đặc điểm môi trƣờng kinh doanh tại Ngân hàng TMCP 

Đầu tƣ và Phát triển Việt nam- Chi nhánh Hải Vân 

- Về vị trí địa lý: Đà Nẵng nằm ở vị trí trung độ của đất nước, 

có vị trí trọng yếu cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; là 

đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường biển và 

đường hàng không, cửa ngõ chính ra Biển Đông của các tỉnh miền 

Trung, Tây Nguyên và các nước tiểu vùng Mê Kông. 

- Tổng sản phẩm xã hội (GDP) trên địa bàn năm 2013 đạt 

8,1%, thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 56,3 triệu đồng. 

Tình hình dân cư di chuyển đến thành phố ngày càng nhiều, ước tính 
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dân số Đà nẵng năm 2014 là 1 triệu dân, trong đó 87% dân cư tập 

trung ở khu vực thành thị.  

- Tuy nhiên, mật độ ngân hàng trên địa bàn Thành phố tăng 

nhanh qua các năm gần đây là một trong những khó khăn cho hoạt 

động huy động tiền gửi của chi nhánh trong giai đoạn hiện nay.  

2.2.2. Chiến lƣợc huy động tiền gửi của Ngân hàng TMCP đầu 

tƣ và phát triển Việt nam-Chi nhánh Hải vân giai đoạn 2011-2013 

 - Xác định huy động tiền gửi là công tác trọng tâm số một 

trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh. 

 - Trở thành ngân hàng có quy mô hàng đầu tại khu vực Quận 

Liên chiểu, TP Đà nẵng và tăng dần thị phần huy động tiền gửi tại địa 

bàn thành phố. 

 - Cải thiện cơ cấu tiền gửi theo hướng tăng tỷ trọng huy động 

nguồn vốn giá rẻ. 

 - Tập trung đẩy mạnh huy động tiền gửi từ đối tượng khách 

hàng là dân cư. Bên cạnh đó, thường xuyên bám sát khách hàng là 

TCKT ngoài địa bàn như: Hà nội và TP HCM. 

2.2.3. Những giải pháp huy động tiền gửi mà Ngân hàng 

TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt nam- Chi nhánh Hải Vân đã 

thực hiện 

 Để thực hiện được chiến lược đã được đề ra, trong giai đoạn 

2011-2013, BIDV Hải vân đã thực hiện các giáp pháp sau: 

a. Nâng cao chất lượng dịch vụ huy động tiền gửi 

- Tổ chức các kháo đào tạo cho cán bộ giao dịch trực tiếp với 

khách hàng nắm bắt các đặc tính của sản phẩm huy động tiền gửi và 

kỹ năng giao tiếp với khách hàng.  

- Triển khai công tác thu tiền tại nhà khi có khách hàng yêu 

cầu. Đồng thời dịch vụ thu hộ cho các tổ chức cung ứng dịch vụ như: 

thu hộ tiền điện, thu hộ tiền nước, gạch nợ cước điện thoại, thanh toán 

lương, dịch vụ điều chuyển vốn tự động và cung cấp các tiện ích áp 

dụng trên tài khoản thanh toán như: thanh toán tiền cung ứng dịch vụ 
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thông qua máy ATM, POS, chuyển tiền trực tuyến… 

b. Đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi  

 Trong giai đoạn qua, hầu như trên thị trường xuất hiện những 

sản phẩm tiền gửi nào thì BIDV đều có cả. Triển khai thực hiện nhiều 

loại sản phẩm tại chi nhánh giúp thu hút được nhiều đối tượng khách 

hàng. Tuy nhiên do quá nhiều sản phẩm na ná nhau đã làm cho khách 

hàng khó có sự lựa chọn thích đáng. Đa dạng sản phẩm không nhất 

thiết phải tung ra nhiều sản phẩm mà phải chọn những sản phẩm chủ 

lực và có nhiều sự khác biệt so với các sản phẩm tiền gửi trên thị 

trường mới thu hút được khách hàng. 

 c. Công tác xúc tiến bán hàng. 

 Quá trình bán hàng được chi nhánh thực hiện tốt theo qui trình 

trước, trong và sau khi bán hàng. Trước khi sản phẩm được đưa ra thì 

công việc quáng bá được đề cập trước tiên, trong khi bán hàng thường 

thực hiện các cơ chế khuyến mại nhằm tạo tính hấp dẩn của sản phẩm 

và cuối cùng là sau khi bán hàng có chính sách chăm sóc khách hàng 

phù hợp để tạo sự trung thành và bền vững của khách hàng. Do qua 

trình bán hàng được thực hiện chặt chẽ nên ngày càng tạo được nền 

khách hàng vững chắc và thân thiện.Tuy nhiên việc đưa các sản phẩm 

mới thông thường là vào thời điểm cuối năm, chưa được thực hiện 

thường xuyên trong năm và chưa có sự đánh giá từng dòng sản phẩm. 

d. Công tác giao kế hoạch huy động tiền gửi 

  Công tác giao kế hoạch đến từng cán bộ, từng phòng và lấy 

chỉ tiêu huy động tiền gửi làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ hàng tháng của từng cán bộ, từng phòng để làm căn cứ phân 

bổ tiền lương đến từng cán bộ. Việc giao kế hoạch đến từng cán bộ 

giúp cho tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ trong hoạt động kinh 

doanh chung của chi nhánh ngày được nâng cao. Tuy nhiên việc đánh 

giá kết quả thực hiện của cán bộ chưa thật sự rõ rang đã làm hạn chế 

không nhỏ đến động lực của từng cá nhân. 
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e. Kiểm soát rủi ro trong huy động tiền gửi 

 Song song với việc phát triển hoạt động huy động tiền gửi, 

BIDV Hải vân cũng thường xuyên đưa ra các giải pháp kiểm soát rủi 

ro đối với hoạt động này. 

 Thông qua bộ phận hậu kiểm và và chiết xuất dữ liệu có dấu 

hiệu rủi ro. Bên cạnh đó công tác đào tạo và quán triệt thường xuyên 

bộ qui chuẩn đạo đức và qui tắc ứng xử đã mang lại những tín hiệu 

tích cực trong quản lý rủi ro. Số lỗi tác nghiệp ngày càng giảm, kỹ 

năng mềm trong giao dịch ngày càng được cải thiện, trình độ chuyên 

môn của cán bộ ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình tác 

nghiệp của cán bộ chưa được chuyên nghiệp, khả năng nhận biết rủi ro 

đối với cán bộ giao dịch còn hạn chế. 

2.2.4. Kết quả huy động tiền gửi trong 3 năm 2011-2013 tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt nam- Chi nhánh Hải Vân 

a. Về qui mô huy động tiền gửi 

Bảng 2.1: Quy mô tiền gửi tại BIDV Hải vân giai đoạn 2011-2013 

ĐVT: Tỷ đồng, % 

Loại 

tiền 

gửi 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

SLKH ST SLKH %TT ST %TT SLKH %TT ST %TT 

Không 

kỳ hạn 

35.564 417 43.219 21,5% 477 14,4% 46.495 7,6% 725 52% 

Có kỳ 

hạn 

2.222 693 2.914 31,1% 2.040 194,4% 3.013 3,4% 1.180 -42,2% 

Cộng 37.786 1.110 46.133 22% 2.517 126,8% 49.508 7,3% 1.905 -24,3% 
 

( Nguồn: Phòng KHTH-BIDV Hải Vân) 

- Năm 2012 số lượng khách hàng tăng nhanh so với năm 2011 

với số tăng tuyệt đối là 8.347 khách hàng, chi nhánh đã đẩy nhanh mở 

rộng khách hàng thông qua việc chi lương qua thẻ ATM. Đồng thời, quy 
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mô về số dư tiền gửi ở năm 2012 có sự tăng trưởng đột biến nhờ vào việc 

huy động tiền gửi từ các Tổng công ty lớn ở địa bàn TP Hà nội. 

- Năm 2013: Số lượng khách khàng có tăng nhưng chậm lại đạt 

mức 3.375 khách hàng. Số dư tiền gửi có giảm sút do không huy động tiền 

gửi từ ngoài đia bàn.  

b. Về cơ cấu huy động tiền gửi. 

Bảng 2.2: Cơ cấu huy động tiền gửi theo kỳ hạn giai đoạn 2011-2013 

ĐVT: Tỷ đồng, % 

Kỳ hạn 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

% tăng 

(giảm) 

Số 

tiền 

% tăng 

(giảm) 

Không 

kỳ hạn 

417 37,6% 477 19,0% 725 38,0% 60 14,4% 248 52,0% 

Có kỳ 

hạn 

693 62,4% 2.040 81,0% 1.180 62,0% 1.347 194,4% -860 -42,2% 

Cộng 1.110  2.517  1.905  1.407 126,8% -612 -24,3% 

(Nguồn: Phòng KHTH-BIDV Hải Vân) 

 

- Năm 2012 so với 2011 tuy có tăng trưởng mạnh số lượng 

khách hàng không kỳ hạn nhưng số dư tiền gửi không kỳ hạn tăng 

trưởng không mạnh do 2 yếu tố chính: tài khoản tiền gửi không kỳ hạn 

tập trung chủ yếu vào tìa khoản chi lương nên số dư nhỏ. Lãi suất tiền 

gửi có kỳ hạn cao nên có sự chuyển dịch từ không kỳ hạn sang có kỳ 

hạn nên làm cho cơ cấu về kỳ hạn có sự thay đổi mạnh. 

- Năm 2013: Lãi suất huy động tiền gửi giảm dần nên cơ cấu 

huy động tiền gửi cũng có sự thay đổi theo chiều ngược lại so với năm 

2012. Đồng thời khách hàng huy động tiền gửi có kỳ hạn ngoài địa 

bàn giảm mạnh nên tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn cũng giảm theo. 
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Bảng 2.3 Cơ cấu huy động tiền gửi theo đối tƣợng giai đoạn 2011-2013  

ĐVT: Tỷ đồng, % 

Đối 

tượng 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

% tăng 

(giảm) 

Số 

tiền 

% tăng 

(giảm) 

Tổ 

chức 

615 55% 1,839 73% 1.049 55% 1.224 199% -790 -43% 

Dân 

cư 

495 45% 678 27% 856 45% 183 37% 178 26,3% 

Cộng 1.110 100% 2,517 100% 1.905 100% 1.407 126,8% -612 -24,3% 

(Nguồn: Phòng KHTH-BIDV Hải Vân) 

- Cơ cấu theo đối tượng gửi giữa tổ chức kinh tế và dân cư 

tương đối đồng đều. Tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng 55% còn dân cư 

chiếm tỷ trọng 45% qua các năm. Riêng năm 2012, có sự tăng truởng 

đột biến huy động tiền gửi từ tổ chức kinh tế đã làm cho tỷ trọng 

nghiên về tổ chức kinh tế chiếm tới 73%. 

- Đến năm 2013 thì cơ cấu tiền gửi trở về như cơ cấu của năm 2011. 

c. Về thị phần huy động tiền gửi 

Bảng 2.4: Thị phần huy động tiền gửi trên địa bàn TP Đà nẵng giai 

đoạn 2011-2013 

ĐVT: Tỷ đồng, % 

Ngân 

hàng 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số dư Thị phần Số dư Thị phần Tăng 

giảm) 

Số dư Thị phần Tăng 

giảm) 

NHQD 15.399 39,6% 17.915 36,6% -3,0% 18.313 32,0% -4,6% 

NHCP 22.401 57,6% 28.503 58,3% +0,7% 37.004 64,7% +6,4% 

BIDVHV 1.110 2,8% 2.517 5,1% +2,3% 1.905 3,3% -1,8% 

 38.910 100,0% 48.935 100,0% 0% 57.222 100,0% 0% 

(Nguồn: Phòng KHTH-BIDV Hải Vân) 

- Thị phần của chi nhánh liên tục phát triển từ mức 2,8% ở 

năm 2011 lêm 3,3% vào năm 2013. Trong khi đó thị phần của khối 

ngân hàng thương mại Nhà nước và các ngân hàng TMCP có yếu tố 

Nhà nước chi phối thị phần ngày càng giảm do sự tăng nhanh về số 

lượng của các ngân hàng TMCP và có sự cạnh tranh khốc liệt giữa 
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ngân hàng TMCP nhà nước và các ngân hàng TMCP khác về giá huy 

động tiền gửi.  

d. Về chi phí trả lãi trong huy động tiền gửi 

Tốc độ tăng truởng số bình quân qua các năm cao hơn tốc độ 

tăng trưởng chi phí. Trong đó qui mô số dư tiền gửi của các đối tượng 

là ngang nhau nhưng chi phí trả lãi cho đối tượng khách là dân cư cao 

hơn nhiều so với Tổ chức kinh tế. 

Bảng 2.5. Chi phí huy động tiền gửi 

ĐVT: Tỷ đồng, % 

Đối 

tượng 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012 

Số 

dư 

bình 

quân 

Chi 

phí 

lãi 

Số 

dư 

bình 

quân 

Chi 

phí 

lãi 

Số 

dư 

bình 

quân 

Chi 

phí 

lãi 

%TT 

số dư 

% TT 

CP lãi 

%TT 

số dư 

% TT 

CP lãi 

Tổ 

chức 

387 23,8 602 45,8 732 34,1 55,6% 43,3% 21,6% -25,5% 

Dân 

cư 

406 47,3 540 54,6 731 56,6 33,0% 15,4% 35,4% 3,7% 

Cộng 793 71,1 1.142 100,4 1.463 90,7 44,0% 41,2% 28,1% -9,7% 

(Nguồn: Phòng KHTH-BIDV Hải Vân) 

e. Về thu nhập từ việc bán vốn cho Trụ sở chính 

 Năm 2012 có tốc độ tăng trưởng số dư bình quân thấp hơn tốc 

độ tăng trưởng của thu nhập từ bán vốn cho Trụ sở chính, trong khi đó 

năm 2013 thì có chiều hướng ngược lại. Điều đó cho thấy giá bán vốn 

cho Trụ sở chính năm 2012 cao hơn năm 2013. 

Bảng 2.6. Thu nhập từ huy động tiền gửi 

ĐVT: Tỷ đồng, % 

Đối tượng 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012 

Số 

dư 

bình 

quân 

Thu 

lãi 

FTP 

Số 

tiền  

Thu 

lãi 

FTP 

Số 

dư 

bình 

quân  

Thu 

lãi 

FTP 

Số dư 

bình 

quân 

% tăng 

(giảm) 

Số dư 

bình 

quân 

% tăng 

(giảm) 

Tổ chức 387 32,8 602 65,3 732 82,1 55,6% 99,0% 21,6% 25,7% 

Dân cư 406 54,1 540 67,2 731 69,8 33,0% 24,2% 35,4% 3,7% 

Cộng 793 86,9 1.142 132,5 1.463 151,9 44,0% 52,5% 28,1% 14,6% 

(Nguồn: Phòng KHTH-BIDV Hải Vân) 
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2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI 

TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM- CHI NHÁNH HẢI VÂN 

2.3.1. Kết quả đạt đƣợc 

- Quy mô huy động tiền gửi tăng cả về mặt số lượng khách 

hàng và số dư huy động. 

- Nguồn huy động tiền gửi của chi nhánh đáp ứng thực hiện 

hoàn thành kế hoạch kinh doanh của chi nhánh do Trụ sở chính giao, 

với nền khách hàng ổn định, có hoạt động kinh doanh tốt và thu nhập 

cao. Thu nhập từ tiền bán vốn cho Trụ sở chính ngày càng chiếm tỷ 

trọng cao trong tổng thu nhập của chi nhánh, giúp cho chi nhánh tăng 

trưởng được lợi nhuận. 

- Cơ cấu nguồn vốn huy động từ tiền gửi cân bằng giữa đối 

tượng khách hàng là tổ chức kinh tế và dân cư. 

- Sản phẩm ngày càng đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách 

hàng. 

- Chi phí huy động tiền gửi ngày càng giảm so với sự tăng trưởng 

của quy mô. 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

a. Hạn chế 

Về quy mô: tuy số lượng khách hàng tăng nhanh trong giai 

đoạn 2011-2013 nhưng về mặt chất lượng khách khách hàng chưa 

tương xứng. Khách hàng tăng tập trung chủ yếu và đối tượng khách 

hàng có thu nhập thấp. Chi nhánh chưa xác định được khách hàng mục 

tiêu, chưa tập trung tăng trưởng khách hàng có mức thu nhập cao và 

ổn định. 

Về cơ cấu: Số lượng khách hàng tiền gửi không kỳ hạn chiếm 

tỷ trọng cao nhưng số dư tiền gửi đối với loại kỳ hạn này còn thấp dẩn 

đến hiệu quả của huy động tiền gửi không cao.  

Về thị phần: tuy thị phần có tăng qua các năm, nhưng chiếm tỷ 

trọng nhỏ trên địa bàn. Thị phận ở ở quận trung tâm thành phố còn hạn 
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chế do trụ sở chi nhánh nằm xa trung tâm thành phố làm cho việc tăng 

trưởng thị phần khó khăn do mật độ khách hàng tập trung lớn ở khu 

vực trung tâm. 

Chất lượng dịch vụ huy động tiền gửi chưa có những chuyển 

biến mạnh mẽ để thu hút khách hàng. Chưa triển khai mạnh mẽ các 

dịch vụ huy động tiền gửi có yếu tố công nghệ cao. Dịch vụ tiện ích 

kèm theo các sản phẩm huy động tiền gửi còn chưa đa dạng chưa đáp 

ứng được nhu cầu càng cao của khách hàng trong các hoạt động về 

tiền gửi. 

Chính sách lãi suất chưa thật sự linh hoạt. Là một ngân hàng 

thương mại cổ phần Nhà nước nên việc áp dụng linh hoạt trong chính 

sách lãi suất còn khó khăn. Chưa có cơ chế lãi suất áp dụng riêng theo 

từng đối tượng khách hàng. 

b. Nguyên nhân 

Những ạn chế trong hoạt động huy động tiền gửi của chi 

nhánh trong những năm qua là do các nguyên nhân bên trong như: 

Không gian giao dịch chưa được đầu tư tốt, chính sách lãi suất thiếu 

cạnh tranh, chưa xác định được nền khách hàng mục tiêu…. Bên cạnh 

đó còn do các nguyên nhân bên ngoài như: tình hình kinh tế xã hội, 

hoạt động ngành ngân hàng có nhiều diễn biến phức tạp, thói quen sử 

dụng tiền mặt của người Việt…… 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 Ở chương2, luận văn đề cấp đến thực trạng huy động tiền gửi 

tại BIDV Hải vân trong giai đoạn năm 2011-2013. Trên cơ sở đặc 

điểm môi trường kinh doanh tại địa bàn, BIDV Hải vân đã đưa ra 

chiến lược về hoạt động huy động tiền gửi trong gia đoạn này và thực 

thi những giải pháp cụ thể để mang lại kết quả nhất định trong thời 

gian qua. Tác giả cung đã rút ra những mặt làm được, chưa làm được 

để từ đó tìm ra được những nguyên nhân tác động đến hoạt động huy 

động tiền gửi tại đơn vị. 
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CHƢƠNG 3 

CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI 

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU TƢ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIỆT NAM-CHI NHÁNH HẢI VÂN 

 

3.1. CĂN CỨ PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI BIDV 

HẢI VÂN 

3.1.1. Định hƣớng hoạt động kinh doanh của Hội sở chính 

 Phân đấu đến năm 2015 quy mô vốn chủ sở hữu đạt mức trên 

45.000 tỷ đồng, đảm bỏa hệ số an toàn CAR theo qui định của NHNN 

và hướng đến thông lệ quốc tế. 

 Tổ chức hoạt động kinh doanh theo hướng tăng năng suất, 

chất lượng và hiệu quả, trong đó quyết liệt triệt để tình trạng suy giảm 

chất lượng. 

 Quyết liệt và kiên định thực hiện tái cấu trúc nền khách hàng 

gắn với điều chỉnh chính sách lĩnh vực ngành nghề, sản phẩm dịch vụ 

góp phần cải thiệ chất lượng, hiệu quả hoạt động cũng như định hạng 

tín nhiệm của BIDV. 

 Đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, phấn đấu nắm giữ thị 

phần lớn thứ 2 trên thị trường về dư nợ tín dụng, huy động vốn và dịch vụ 

bán lẻ thông qua các giải pháp tạo nên sự khác biệt trên cơ sở hiểu biết 

nhu cầu và hướng tới khách hàng. 

3.1.2. Định hƣớng hoạt động huy động tiền gửi tại BIDV Hải 

vân trong giai đoạn 2013-2015 

 Quyết liệt thực hiện tái cấu trúc nền khách hàng tại chi nhánh 

theo hướng bền vững và xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu. 

 Trong thời gian đến vẫn xác định huy động tiền gửi là công 

tác trọng tâm, xuyên xuốt số một tại chi nhánh. Trong đó tập trung 

mạnh huy động tiền gửi từ đối tượng khách hàng là cá nhân để tạo nền 

vốn bền vững. 
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 Xây dựng cơ cấu huy động tiền gửi theo hướng tập trung các 

nguồn vốn giá rẻ và tăng thị phần huy động tiền gửi trên địa bàn. 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG 

TIỀN GỬI TẠI BIDV HẢI VÂN. 

 Qua nghiên cứu thực tiễn hoạt động huy động tiền gửi tại 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh hải vân 

luận văn đã rút ra những mặt hạn chế và những nguyên nhân gây ra, 

đồng thời căn cứ vào những định hướng kinh doanh của Trụ sở chính 

cũng như định hướng hoạt động huy động tiền gửi tại chi nhánh tác giả 

của luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hổ trợ cho hoạt động huy 

động tiền gửi tại chi nhánh tốt hơn trong giai đoạn hiện nay. 

3.2.1. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ huy động tiền gửi 

Chất lượng dịch vụ là yếu tố vô hình, khó có thể định lượng 

được nhưng mang lại hiệu quả rất lớn trong hoạt động kinh doanh của 

ngân hàng. Môi trường kinh doanh  ngân hàng hiện nay đang có sự 

cạnh tranh vô cùng khốc liệt, với sự ra đời của rất nhiều ngân hàng 

TMCP trong và ngoài nước làm việc thu hút nguồn vốn trong nền kinh 

tế rất khó khăn. 

 Nâng cao chất lượng dịch vụ chi nhánh cần phải cải tiến quy 

trình nghiệp nhằm rút ngắn thời gian giao dịch nhưng vẫn đảm bảo 

tính pháp lý chặt chẽ. Đồng thời cải tiến không gian giao dịch tốt và 

nâng cao năng lực công nghệ trong phát triển sản phẩm. 

3.2.2. Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý 

Đối tượng khách hàng của ngân hàng rất đa dạng, bao gồm 

nhiều thành phần kinh tế và mọi tầng lớp dân cư với những đặc điểm 

khác nhau về tình hình tài chính, đặc điểm kinh doanh, thu nhập, tâm 

lý, sở thích và đặc biệt là nhu cầu khác nhau khi quyết định gửi vốn tại 

ngân hàng. Không những thế, khách hàng ngày càng khó tính, nhu cầu 

phức tạp và đòi hỏi ngày càng cao. Do vậy, cần có sự phân loại khách 

hàng, nghiên cứu nhu cầu của từng đối tượng để trên cơ sở đó đưa ra 

những chính sách khách hàng hợp lý. 
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Cần xác định đối tượng khách hàng mục tiêu để từ đo xây 

dựng một chính sách khách hàng phù hợp. 

Việc thực hiện chính sách khách hàng phải được thống nhất và 

đồng bộ trong cả một quá trình trước, trong và sau khi cung ứng dịch vụ. 

3.2.3. Xây dựng hệ thống đánh giá nội bộ 

Hiện tại BIDV chưa xây dựng được một hệ thống đánh giá nội 

bộ chuẩn xác. Để tạo động lực cho cán bộ cung như triển khai hiệu quả 

kế hoạch kinh doanh hằng năm cần phải xây dựng hệ thống đánh giá 

nội bộ một cách khoa học và mang tính khả thi cao. Hệ thống đánh giá 

nội bộ phải căn cứ trên kết quả lao động của từng cán bộ và có sự phối 

hợp giưuax các bộ phận liên quan. 

3.2.4. Hợp lý hóa cơ cấu tiền gửi 

Trên cơ sở chiến lược huy động tiền gửi cần phải thay đổi cơ 

cấu tiền gửi theo hướng nền khách hàng bền vững và tối thiểu hóa chi 

phí trả lãi. Đó là việc tăng nền khách hàng dân cư để ổn định nguồn 

tiền gửi. Đồng thời, phát triển mạnh các dịch vụ tiền gửi thành toán 

cho khách hàng tổ chức nhằm huy động được tiền gửi giá rẻ. 

3.2.5. Kiểm soát rủi ro trong hoạt động huy động tiền gửi 

Trong môi trường hoạt động ngân hàng ngày nay, các loại 

hình rủi ro có thể xuất hiện ở bất kỳ mảng nghiệp vụ kinh doanh nào. 

Đứng về góc độ của chi nhánh thì trong hoạt động huy động tiền gửi 

thì xuất hiện hai loại rủi ro chính đó là: rủi ro tác nghiệp và rủi ro thị 

trường. Chi nhánh cần phải xây dựng qui trình nội bộ nhằm quản lý rủi 

ro trong hoạt động huy động tiền gửi. Đào tạo nhân sự cho các khối về 

kỹ năng nhận biết các dấu hiệu rủi ro. Đồng thời việc giám sát các hoạt 

động nghiệp vụ cần phải thường xuyên hơn.  

3.2.6. Công tác nhân sự 

Tập trung bố trí cán bộ phù hợp trong hoạt động huy động tiền 

gửi. Mặt khác cần phải thường xuyên đào tạo cho cán bộ các kỹ năng 

như: bán hàng, đàm phán, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống 

…. 
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3.3. CÁC KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với Trụ sở chính 

Bên cạnh các giải pháp sử dụng trực tiếp tại chi nhánh thì luận 

văn cũng đưa ra những kiến nghị đối với Trụ sở chính về việc đa dạng 

hóa sản phẩm sao cho phù hợp với vùng kinh tế và đối tượng khách 

hàng. Áp dụng chính sách lãi suất phải mang tính cạnh tranh trên thị 

trường. Ngoài ra cân phải đầu tư mạnh cho sự phát triển công nghệ, 

nâng cao thương hiệu và năng lực tài chính. 

3.3.2. Đối với Chính phủ 

Luận văn cũng đau ra những kiến nghị đối với Chính phủ 

trong công tác điều hành ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, 

đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu NHTM và nâng cao vai trò của hoạt động 

bảo hiểm tiền gửi. 

3.3.3. Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 

Áp dụng chính sách tiền tệ linh hoạt nhămg hổ trợ tăng trưởng 

kinh tế, hổ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển kinh doanh. Đồng 

thời tập trung hổ trợ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và 

nâng cao năng lực kiểm tra giám sát hoạt động ngân hàng. 
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KẾT LUẬN 

Với mục đích nghiên cứu của đề tài “ Huy động tiền gửi tại 

Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi 

nhánh Hải Vân”, nội dung luận văn đã hoàn thành các nhiệm vụ sau: 

- Hệ thống hóa những lý luận chung về huy động tiền gửi của 

NHTM  và những phương hướng huy động tiền gửi của các NHTM 

cùng với những nhân tố ảnh hưởng. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng huy động tiền gửi của BIDV Hải 

Vân giai đoạn 2011-2013 về quy mô, cơ cấu, thị phần, chi phí tả lãi và thu 

nhập từ việc bán vốn cho Trụ sở chính để tìm ra được những hạn chế và 

nguyên nhân của nó trong công tác huy động tiền gửi. 

- Trên cơ sở định hướng hoạt động của BIDV cũng như định 

hướng hoạt động huy động tiền gửi tại BIDV Hải Vân, luận văn đã 

đưa các các giải pháp nhằm hỗ trợ cho hoạt động huy động tiền gửi tại 

chi nhánh như sau: 

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ huy động tiền gửi. 

+ Xác định và xây dựng đối tượng khách hàng mục tiêu. 

+ Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý. 

+ Xây dựng hệ thống đánh giá nội bộ. 

+ Hợp lý hóa cơ cấu tiền gửi. 

+ Kiểm soát rủi ro trong hoạt động huy động tiền gửi. 

Với những giải pháp trên, sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động huy 

động tiền gửi tại BIDV Hải Vân nhằm đáp ứng đuợc các mục tiêu về 

huy động tiền gửi trong từng thời kỳ. 

Qua quá trình thực hiện đề tài, mặc dù tác giả đã cố gắng 

nghiên cứu, tìm tòi nhưng không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. 

Tác giả mong muốn nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các 

thầy cô giáo, các bạn đọc để luận văn có điều kiện hoàn thiện thêm.  
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