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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nền kinh tế mở đòi hỏi các doanh nghiệp phải hết sức nỗ lực 

trong sản xuất kinh doanh để có thể chiến thắng trong cạnh tranh, 

đáp ứng cho yêu cầu tồn tại và phát triển. Các doanh nghiệp cần phải 

có một năng lực tài chính mạnh để có thể đáp ứng những nhu cầu cần 

thiết của mình trong quá trình sản xuất. Việc tăng cường năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, giúp các doanh nghiệp bắt 

kịp với trình độ sản xuất, công nghệ trên thế giới, sử dụng có hiệu 

quả nguồn nhân lực dồi dào trong nước… là những mục tiêu hàng 

đầu mà Nhà nước ta đã đề ra ngay từ những ngày đầu hội nhập. Nhận 

thức được tầm quan trọng của các doanh nghiệp đối với nền kinh tế 

đất nước cũng như xuất phát từ những khó khăn của doanh nghiệp 

trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, đề tài: “ Hoàn thiện 

hoạt động marketing cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông 

Nghiệp và Phát triển Nông Thôn - Chi nhánh Hòa Khánh Đăk 

Lăk” được lựa chọn để nghiên cứu cho luận văn nhằm đưa ra một 

cách toàn diện hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp trong một 

giai đoạn nghiên cứu.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về hoạt động marketing 

cho vay đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng. 

- Phân tích thực trạng hoạt động marketing cho vay doanh 

nghiệp tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn - Chi 

nhánh Hòa Khánh.  

- Đề xuất những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing cho 

vay doanh nghiệp tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Hòa Khánh.  
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3. Các câu hỏi nghiên cứu 

- Hoạt động marketing cho vay doanh nghiệp là gì ?  

Đặc điểm và vai trò của loại hình này? 

- Tình hình doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Buôn Ma 

Thuột ? 

- Tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng như thế nào? 

- Các giải pháp nào để hoàn thiện hoạt động marketing cho 

vay doanh nghiệp? 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu:  

Toàn bộ các vấn đề liên quan việc hoạt động marketing cho 

vay doanh nghiệp tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Hòa Khánh. 

Phạm vi nghiên cứu:  

Luận văn đề cập đến hoạt động marketing cho vay đối với 

doanh nghiệp tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Hòa Khánh giai đoạn từ 

năm 2012 đến năm 2014 và đề xuất hướng hoàn thiện hoạt động 

marketing cho vay đến năm 2015 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, phân tích, 

so sánh và đặc biệt là sử dụng lý luận, nghiên cứu các chính sách 

marketing, quản trị trong ngân hàng để rút ra kết luận và những đề 

xuất chủ yếu. 

6. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương 

chính như sau: 

Chương 1: Những lý luận cơ bản về hoạt động marketing cho 

vay doanh nghiệp. 
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Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing cho vay doanh 

nghiệp tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Hòa Khánh. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing cho vay 

doanh nghiệp tại NHNo&PTNT - Chi nhánh Hòa Khánh. 

 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Để thực hiện được những nghiên cứu trên, trong những điều 

kiện hạn hẹp có được, tác giả luận văn đã tích cực tìm hiểu, tham 

khảo các công trình, luận văn khoa học của những người đã thực 

hiện trước. 

Ngoài những vấn đề lý thuyết căn bản giúp người đọc có cái 

nhìn tổng quan về tín dụng ngân hàng, tác giả đã đưa thêm vào hai 

vấn đề khá mới mẻ mà hầu như chưa có cuốn sách nào đề cấp tới đó 

là: Thẩm định tín dụng và xếp hạng tín dụng. 

- Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 

năm 2009, PGS.TS Lê Văn Tề 

Tác giả đã đề cập từ những vấn đề cơ bản nhất về tín dụng, 

khái niệm, tài sản đảm bảo, phân tích tín dụng,… 

- Marketing ngân hàng, Nhà xuất bản thống kê Thành phố 

Hồ chí Minh, năm 2008, TS Trịnh Quốc Trung 

Tác giả đã cung cấp cái nhìn tổng quan về marketing ngân 

hàng cũng như thông tin tham khảo về: hoạch định chiến lược, 

nghiên cứu phân đoạn thị trường, quản lý, phát triển, định giá và 

phân phối sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. 

Những giá trị tham khảo được từ các công trình nghiên cứu 

trên, cùng với thực tế cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông 

Nghiệp và Phát triển Nông Thôn - Chi nhánh Hòa Khánh là những 

cở sở quan trọng giúp tôi thực hiện đề tài “ Hoàn thiện hoạt động 

marketing cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông Nghiệp và 
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Phát triển Nông Thôn - Chi nhánh Hòa Khánh Đăk Lăk”, phân 

tích được thực trạng hoàn thiện hoạt động marketing cho vay doanh 

nghiệp, từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing 

cho vay doanh nghiệp đồng thời hạn chế rủi ro thấp thấp nhất khi mở 

rộng cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh. 

 

CHƢƠNG 1 

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN HOÀN THIỆN HOẠT ÐỘNG 

MARKETING CHO VAY DOANH NGHIỆP 

1.1. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING, TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN 

HÀNG  

1.1.1. Khái niệm marketing ngân hàng 

Marketing là quá trình tổ chức lực lượng bán hàng nhằm bán 

được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình 

quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn 

nhu cầu của thị trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu 

thị trường để thỏa mãn nó. [14] 

1.1.2. Vai trò của marketing trong nền kinh tế 

Marketing là một bộ môn khoa học nghiên cứu về các hoạt 

động kinh doanh có liên quan trực tiếp đến dòng chuyển vận của 

hàng hoá - dịch vụ từ nơi sản xuất  tới người tiêu dùng, nhằm tìm ra 

các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ, duy trì và phát triển thị trường. 

Marketing còn áp dụng trong nhiều lĩnh vực xã hội.    

1.1.3. Khái niệm tín dụng ngân hàng 

Tín dụng là một phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ kinh 

tế mà trong đó mỗi cá nhân hay tổ chức nhường quyền sử dụng 

(chuyển nhượng) một khối lượng giá trị hoặc hiện vật cho một cá 

http://caia.vn/tag/nghien-cuu-thi-truong/
http://caia.vn/tag/nghien-cuu-thi-truong/
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nhân hay tổ chức khác với những ràng buộc nhất định về: Số tiền 

hoàn trả (gốc và lãi), thời gian hoàn trả, lãi suất, cách thức vay 

mượn và thu hồi... [4] 

Tín dụng ngân hàng mang bản chất chung của quan hệ tín 

dụng. Đó là quan hệ tin cậy lẫn nhau trong việc vay và cho vay giữa 

các ngân hàng, các TCTD với các pháp nhân và cá nhân, được thực 

hiện theo nguyên tắc hoàn trả và có lãi.[4] 

1.1.4. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 

 Tài sản giao dịch trong quan hệ tín dụng ngân hàng bao 

gồm hai hình thức là cho vay (bằng tiền) và cho thuê (bất động sản 

và động sản).  

 Giá trị hoàn trả thông thường phải lớn hơn giá trị lúc cho 

vay, hay nói cách khác là người đi vay phải trả thêm phần lãi ngoài 

vốn gốc. 

1.1.5. Vai trò của tín dụng ngân hàng 

a. Đối với nền kinh tế 

TDNH góp phần thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội 

TDNH là kênh chuyển tải tác động của Nhà nước đến các 

mục tiêu vĩ mô. 

TDNH là công cụ thực hiện các chính sách xã hội. 

b. Đối với NHTM 

+ Hoạt động tín dụng giúp ngân hàng ngày càng mở rộng quan 

hệ với khách hàng. 

+ Hoạt động tín dụng của ngân hàng càng phát triển, ngân 

hàng càng tạo được vị thế của mình trên thị trường. 

+ Hoạt động tín dụng là một hoạt động truyền thống đem lại 

lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng.  
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c. Đối với khách hàng 

- TDNH đáp ứng nhu cầu về vốn của các chủ thể kinh tế trong 

xã hội. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được 

diễn ra liên tục đảm bảo cho quá trình cung ứng sản phẩm. 

- TDNH góp phần phát huy tối đa nội lực và thúc đẩy việc 

hạch toán kinh doanh của các doanh nghiệp, sử dụng vốn có hiệu quả 

hơn và khai thác triệt để được các tiềm năng kinh doanh. 

- TDNH đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu nhờ đáp 

ứng nhu cầu vốn cho tiêu dùng của các cá nhân trong xã hội. 

1.1.6. Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp 

a. Khái niệm doanh nghiệp 

Doanh nghiệp Nhà nƣớc. 

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

b. Vai trò của doanh nghiệp đối với nền kinh tế 

Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là 

bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Doanh 

nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định đến chuyển dịch các cơ cấu 

lớn của nền kinh tế quốc dân như: Cơ cấu nhiều thành phần kinh tế, 

cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu kinh tế giữa các vùng, địa phương. 

1.2. CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING DỊCH VỤ 

1.2.1. Chính sách về sản phẩm (Product) 

- Quyết định về dịch vụ cung ứng cho thị trường. 

- Quyết định phát triển mới dịch vụ. 

- Quyết định đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ. 

1.2.2. Chính sách về giá (price) 

Chính sách giá dựa trên các yếu tố: 

- Mức độ rủi ro 
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- Thời gian vay và mức vay  

- Mức vay lớn sẽ được ưu đãi giảm lãi suất. 

- Mức độ uy tín 

1.2.3. Chính sách về phân phối (Place) 

 - Kênh phân phối truyền thống 

- Kênh phân phối hiện đại 

- Các máy ATM  

- Dịch vụ Ngân hàng điện thoại (Mobilebanking)  

- Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking)  

1.2.4. Chính sách khuyến mại – khuyếch trƣơng. 

(Promotion) 

Một hỗn hợp khuyến mại – khuyếch trương có thể bao gồm 

các hoạt động như: 

- Quảng cáo 

- Bán hàng cá nhân 

- Hoạt động khuyến mãi 

- Marketing trực tiếp 

- Hoạt động tài trợ 

1.2.5. Chính sách về con ngƣời (Person) 

- Tìm kiếm và tuyển dụng 

- Đào tạo 

- Trả lương, đánh giá và khen thưởng phúc lợi 

1.2.6.  Chính sách về cơ sở vật chất (Physical Evidence) 

Các thành phần của minh chứng vật chất của dịch vụ có thể là: 

-  Phương tiện bên ngoài. 

-  Thiết kế bên ngoài. 

-  Các chỉ dẫn. 

-  Bãi đậu xe. 
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1.2.7.  Chính sách về quy trình dịch vụ (Process) 

Mức độ của việc đặt ra đối với chính sách quy trình: 

-  Bảo đảm dịch vụ được cung ứng nhanh, hiệu quả nhất với 

chi phí thấp nhất có thể. 

- Huấn luyện nhân viên và cho phép cá nhân chịu trách nhiệm 

về các bước trong quy trình thực hiện dịch vụ. 

1.2.8. Các tiêu chí đánh giá hoàn thiện hoạt động 

marketing cho vay doanh nghiệp 

a. Tăng trưởng quy mô cho vay 

b. Đa dạng hóa sản phẩm và hoàn thiện cơ cấu dư nợ 

c. Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp 

d. Tăng trưởng thu nhập từ cho vay doanh nghiệp 

e. Kết quả kiểm soát rủi ro 

1.2.9. Các nhân tố ảnh hƣởng đến thực trạng hoàn thiện 

hoạt động marketing cho vay doanh nghiệp 

Nhóm nhân tố khách quan: 

 Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:  

 Môi trường kinh tế:  

 Môi trường chính trị- xã hội:  

Nhóm nhân tố chủ quan:  

Đối với các NHTM 

 Chính sách cho vay của ngân hàng: 

 Nguồn vốn của ngân hàng: 

 Trình độ của đội ngũ cán bộ: 

 Cơ sở vật chất, trang thiết bị của NHTM: 

Đối với các doanh nghiệp: 

 Trình độ của những người lãnh đạo doanh nghiệp: 

 Uy tín của doanh nghiệp: 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Trong chương này, luận văn đã hệ thống những vấn đề cơ bản 

về tín dụng ngân hàng, các hoạt động cho vay của doanh nghiệp đối 

với ngân hàng thương mại. Đưa ra những tiêu chí đánh giá hoàn 

thiện hoạt động marketing cho vay doanh nghiệp và những nhân tố 

ảnh hưởng đến thực trang hoàn thiện của hoạt động  marketing cho 

vay doanh nghiệp.  

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG 

MARKETING CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN 

HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – 

CHI NHÁNH HÕA KHÁNH ĐĂK  LĂK 

GIAI ÐOẠN 2012 – 2014 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH 

HÒA KHÁNH  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng 

Nông Nghiệp Và Phát triển Nông Thôn – Chi Nhánh Hòa Khánh 

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ngân 

hàng Nông Nghiệp Và Phát triển Nông Thôn – Chi Nhánh Hòa 

Khánh 

2.1.3. Khái quát hoạt động kinh doanh và kết quả kinh 

doanh của Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát triển Nông Thôn – 

Chi Nhánh Hòa Khánh  

a. Hoạt động huy động vốn 

Đến hết năm 2014 tổng số dư huy động vốn trên địa bàn Tỉnh 

Đăk Lăk đạt hơn 12.400 tỷ đồng, riêng huy động vốn của 

NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh đạt 11% tương đương 1.300 tỷ 
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đồng đứng thứ ba về công tác huy động vốn trên địa bàn. Luôn nằm 

trong 3 ngân hàng có huy động cao nhất trên địa bàn đứng sau 

NHNo&PTNT Tỉnh Đăk Lăk và Ngân hàng Đầu tư Tỉnh Đăk Lăk 

tính đến hết năm 2014, tổng dư nợ toàn tỉnh đạt hơn 27.000 tỷ đồng. 

NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh luôn có gắng hoàn thành tốt kế 

hoạch dư nợ của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn 

Việt Nam đề ra đồng thời cố gắng duy trì mức dư nợ đạt 17%/tổng 

dư nợ cùng kỳ. Lợi nhuận của  năm 2014 đạt 85 tỷ đồng tương 

đương tăng 60% so với năm 2013, mức tăng này là khá cao chủ yếu 

mức tập trung từ thu vào hoạt động cho vay đạt 704 tỷ đồng chiếm 

92% tổng thu nhập của chi nhánh năm 2014.  

b. Hoạt động cho vay 

+ Thực trạng tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp  

Bảng 2.1. Dư nợ cho vay doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Chi 

nhánh Hòa Khánh 

    ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

Tổng dư nợ 3.434 3.980 4.616 

Tổng dư nợ cho vay DN 1.740 2.416 2.929 

Tỷ lệ tăng trưởng  38.85% 21.23% 

(Nguồn: NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh) 

Đến cuối năm 2014 dư nợ của chi nhánh đạt 4.616 tỷ đồng 

tăng 16% so cuối 2013 và 34% so với 2012. Về dư nợ cho vay doanh 

nghiệp của NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh tăng đều qua các 

năm thể hiện năm 2013 so với 2012 là mức tăng 38.85%, qua 2013 

tình hình kinh tế khó khăn nhưng mức cho vay doanh nghiệp vẫn đạt 

2.929 tỷ đồng tương đương tăng 21.23% so với năm 2013. Tốc độ 

tăng trưởng cho vay doanh nghiệp duy trì ở mức cao và khá ổn định 

duy trì hàng năm trên 20%, đạt bình quân từ 500 tỷ đến 600 tỷ đồng.  
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+ Thực trạng tăng trưởng số doanh nghiệp vay vốn 

Bảng 2.2. Số doanh nghiệp vay vốn tại NHNo&PTNT Chi 

nhánh Hòa Khánh          

                                                                             ĐVT: Tỷ đồng 

 

CHỈ TIÊU 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Số lượng Số lượng Số lượng 

- Tổng số DN vay vốn 179 203 227 

+ Tỷ lệ tăng DN vay vốn  13.41% 11.82% 

Doanh nghiệp nhà nước 8 6 5 

+ Tỷ lệ tăng DNNN  -25.00% -16.67% 

DN ngoài quốc doanh 171 197 222 

+ Tỷ lệ tăng DNNQD  15.20% 12.69% 

 (Nguồn: NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh) 

Trái ngược với DNNN, khối DNNQD ngày càng chiếm tỷ lệ 

cao trong số lượng khách hàng tại chi nhánh thể hiện năm 2012 là 

171 DN thì đến năm 2014 số lượng này là 222 DN. Qua đó thể hiện 

DNNQD ngày càng hoạt động có hiệu quả nên trong quan hệ vay 

vốn, ngân hàng ngày càng tiếp cận nhiều với đối tượng này hơn thể 

hiện số lượng DNNQD tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh 

chiếm đến 97.8% số lượng khách hàng DN tương đương tăng hơn 

10%/năm.  

+ Thực trạng tăng trưởng mức dư nợ bình quân của doanh 

nghiệp 
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Bảng: 2.3. Dư nợ bình quân của doanh nghiệp tại 

NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh 

ĐVT: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

- Số lượng DN 179 203 227 

- Dư nợ cho vay DN 1.740 2.416 2.929 

- Mức dư nợ bình quân khách hàng 9.72 11.90 12.90 

- Tỷ lệ tăng trưởng mức dư nợ bình quân  22.4% 8.4% 

(Nguồn: NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh) 

Qua đó, ta thấy tốc độ tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân của 

chi nhánh là khá ổn định và cho vay khách hàng dư nợ cao xu hướng 

ngày càng tăng, đáp ứng đầy đủ nguồn vốn trong hoạt động sản suất 

kinh doanh. 

+ Thực trạng cơ cấu hóa theo phương thức cho vay 

+ Thực trạng cơ cấu dư nợ theo thời hạn tín dụng  

+ Thực trạng cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế 

+ Thực trạng cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế 
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Bảng 2.4. Dư nợ cho vay DN theo ngành kinh tế tại 

NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh 

ĐVT: Tỷ đồng 

 

Chỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tỷ lệ 

2013/2012 

(%) 

Tỷ lệ 

2014/2013 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

lệ(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

lệ(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

lệ(%) 

Tổng dư 

nợ 
1740 100 2416 100 2929 100 39 21 

Nông 

lâm 

nghiệp 

5 0.29 15 0.62 53 1.81 200 253 

CN khai 

thác mỏ 

 

34 

 

1.95 

 

56 

 

2.32 

 

64 

 

2.19 

 

65 
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CN chế 

biến 
120 6.90 169 7.00 258 8.81 41 53 

SXPP 

điện 

nước 

974 55.98 1126 46.61 1070 36.53 16 -5 

Xây 

dựng 
179 10.29 268 11.09 249 8.50 50 -7 

Bất động 

sản 
205 11.78 350 14.49 561 19.15 71 60 

Thương 

nghiệp 
198 11.38 396 16.39 629 21.47 100 59 

 

Khác 
25 1.44 36 1.49 45 1.54 44 25 

(Nguồn: Agribank Chi nhánh Hòa Khánh) 
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 Trong cơ cấu cho vay của Agribank Chi nhánh Hòa Khánh 

đến thời điểm 2014 thì cho vay sản xuất và phân phối điện, thương 

nghiệp và bất động sản chiếm dư nợ cao nhất 2.260 tỷ đồng tương 

đương 77.6% trên tổng dư nợ cho vay DN. Nhưng mức tăng trưởng 

nhanh so với cùng kỳ trong năm 2014 là của ngành nông lâm nghiệp 

và công nghiệp chế biến (tương đương tăng 200% và 53%).  

+ Thực trạng cơ cấu dư nợ theo hình thức bảo đảm 

+ Thực trạng chất lượng dịch vụ vay vốn doanh nghiệp 

+ Thực trạng thu nhập từ hoạt động cho vay đối với doanh 

nghiệp 

Bảng 2.5. Thu nhập từ cho vay doanh nghiệp tại 

NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh  

   ĐVT: Tỷ đồng 

 

Chỉ tiêu 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2014/2013 
Năm 2013/2012 

Số tiền Số tiền Số tiền Mức tăng 
Tỷ 

lệ(%) 

Mức 

tăng 

Tỷ 

lệ(%) 

Thu nhập 

từ cho vay 

DN 

25 33 54 8 75.76 21 61.11 

Tổng thu 

nhập 
43 53 85 10 81.13 32 62.35 

Thu nhập 

từ cho vay 

DN/tổng 

thu nhập 

58.14% 62.26% 63.53%     

(Nguồn: NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh) 
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Qua bảng trên ta thấy thu nhập ròng từ cho vay doanh nghiệp 

của chi nhánh tăng đều qua các năm, nếu như năm 2012 thu nhập 

ròng từ cho vay doanh nghiệp chỉ đạt 25 tỷ đồng tương đương với 

58,14% tổng thu nhập của chi nhánh thì cuối năm 2014 còn đạt 54 tỷ 

đồng và tương đương 63,53% tổng thu nhập của chi nhánh, qua đó ta 

thấy hoạt động cho vay doanh nghiệp có vị trí quan trọng như thế 

nào đối với tổng thu nhập của chi nhánh. Điều đó cho thấy số lượng 

cũng như chất lượng khách hàng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa 

Khánh là khá tốt, để từ đó chi nhánh mạnh dạn mở rộng hơn nữa đối 

với hoạt động cho vay doanh nghiệp của mình.  

+ Thực trạng kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp 

+ Thực trạng nợ xấu và thu hồi nợ xấu của NHNo&PTNT 

Chi nhánh Hòa Khánh  

+ Thực trạng trích lập dự phòng 

+ Thực trạng xóa nợ ròng 

c. Các hoạt động khác 

+ Về dịch vụ thanh toán, bảo lãnh 

+ Hoạt động thẻ ATM 

+ Hoạt động đầu tư. 

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG 

MARKETING CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NHNO & 

PTNT CHI NHÁNH HÒA KHÁNH 

2.2.1. Chính sách về sản phẩm (Product) 

- Cho vay có TSĐB  

- Cho vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà xưởng  

2.2.2. Chính sách về giá (Price) 

Vận dụng chính sách giá linh hoạt.  

Mức giảm lãi suất. 
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2.2.3. Chính sách về phân phối (Place) 

- Kênh phân phối trực tiếp. 

- Kênh phân phối gián tiếp. 

2.2.4. Chính sách khuyến mại - khuyếch trƣơng 

(Promotion) 

* Hoạt động quảng cáo: 

* Hoạt động khuyến mại sản phẩm, dịch vụ: 

* Hoạt động tài trợ: 

2.2.5. Chính sách về con ngƣời (Person) 

Đội ngũ nhân lực tại NHNo&PTNT Tỉnh  Đăk Lăk có tuổi đời 

bình quân rất trẻ, đây là một lợi thế rất lớn của NHNo&PTNT Tỉnh  

Đăk Lăk vì có sự năng động sáng tạo, nhưng bên cạnh đó cũng có 

những hạn chế nhất định vì ngân hàng là một ngành kinh doanh có 

tính đặc thù cao, đòi hỏi một đội ngũ nhân sự có chuyên môn sâu và 

nhiều năm kinh nghiệm.  

2.2.6. Chính sách về cơ sở vật chất (Physical Evidence) 

Các điểm giao dịch của NHNo&PTNT Tỉnh  Đăk Lăk tại tỉnh 

Đăk Lăk còn chưa được hấp dẫn đối với khách hàng, diện tích còn 

nhỏ so với quy mô hoạt động. Tuy nhiên, tất cả đếu được trang bị các 

thiết bị an ninh chất lượng cao như hệ thống camera, hệ thống báo 

động, báo chống đột nhập, chống cháy ...  

2.2.7. Chính sách về quy trình dịch vụ (Process) 

Quy trình được tiến hành theo các bước sau đây: 

Bước 1: Cán bộ bán hàng được phân công tiếp nhận và hướng 

dẫn khách hàng về các điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn. 

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn. 

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý: Cán bộ bán hàng kiểm tra tính hợp lệ 

của các giấy tờ liên quan do khách hàng cung cấp. 
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- Kiểm tra hồ sơ vay vốn và hồ sơ đảm bảo tiền vay. 

- Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay. 

- Kiểm tra tính hợp pháp của mục đích vay vốn. 

 => sau khi kiểm tra sơ bộ về khả năng chấp nhận nhu cầu vay 

vốn của doanh nghiệp, cán bộ tín dụng phải trả lời khách hàng về 

tình trạng hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu phải 

báo cáo các cấp CBQL để chốt lần cuối và trả lời với khách hàng. 

Bước 3: Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về DN và 

phương án vay vốn.  

 Bước 4: Phân tích thẩm định các điều kiện vay vốn liên quan: 

sau khi cán bộ bán hàng thực hiện thu thập đầy đủ thông tin cần thiết 

phục vụ nhu cầu vay vốn của DN, bộ hồ sơ sẽ được chuyển sang bộ 

phận thẩm định để tiến hành thẩm định khoản vay 

- Phân tích thẩm định các điều kiện vay vốn của DN. 

- Phân tích thẩm định mục đích sử dụng vốn vay. 

- Phân tích, thẩm định tài sản đảm bảo. 

 => Nếu khoản vay vượt mức phán quyết thì chuyển lên cấp 

phê duyệt cao hơn (Giám đốc Khối Khách hàng DN /Tổng giám 

đốc). Mức phán quyết được quy định cho từng thời kỳ nhất định. Đối 

với các khoản vay được xác định đạt yêu cầu, bộ phận Thẩm định sẽ 

thực hiện lập báo cáo thẩm định trình Giám đốc chi nhánh phê duyệt. 

Bước 5: Bộ hồ sơ được phê duyệt báo cáo thẩm định sẽ được 

chuyển qua bộ phận Hỗ trợ nghiệp vụ: BP Hỗ trợ nghiệp vụ có trách 

nhiệm kiểm soát khâu cuối cùng về tính tuân thủ của bề mặt hồ sơ và 

tiến hành soạn thảo hồ sơ tín dụng, thực hiện ký kết hợp đồng tín 

dụng/hợp đồng thế chấp/giao nhận giấy tờ/giao nhận tài sản đảm 

bảo… Thực hiện giải ngân cho khách hàng 

Bước 6: Định kỳ kiểm soát sau giải ngân (tình hình tài chính 
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của DN, mục đích sử dụng vốn của khách hàng có đúng đề xuất, hiện 

trạng của tài sản hình thành sau giải ngân …).  

Bước 7: Thực hiện nhắc nợ, thu nợ lãi gốc theo quy định trong 

hợp đồng. 

Bước 8: Khi hợp đồng tín dụng hết hạn hoặc DN có nhu cầu tất 

toán khoản vay trước kỳ hạn. CBNV bán hàng có trách nhiệm làm đề 

xuất gửi BP  

Hỗ trợ nghiệp vụ thực hiện các thủ tục có liên quan (thực hiện 

thu nợ, xuất TSĐB, giao khách hàng phiếu đề nghị giải chấp đối với 

TSĐB là đất đai nhà cửa..)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1. Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT 

Chi nhánh Hòa Khánh 

Doanh nghiệp 

vay vốn 

Cán bộ  

bán hàng 

 

Kiểm tra hồ sơ vay 

vốn, các đièu kiện 

vay vốn 

Thẩm định phương 

án vay vốn 

Giám đốc chi nhánh 

phê duyệt 

 

Trung tâm Thẩm 

định Hội sở 

 

Giám đốc 

Khối/TGĐ 

Vượt hạn mức 

BP Hỗ trợ nghiệp vụ 

 

Đồng ý giải ngân 

Phán quyết 
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2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN HOẠT 

ĐỘNG MARKETING CHO VAY DOANH NGHIỆP  

2.3.1. Kết quả đạt đƣợc trong quá trình mở rộng cho vay 

doanh nghiệp 

 Về hoạt động cho vay đến năm 2014 tổng dư nợ đạt 4.616 tỷ 

đồng duy trì mức tăng trưởng 15% đến 16% kể từ năm 2012. Trong 

đó cho vay doanh nghiệp năm 2014 đạt 2.929 tỷ đồng tương đương 

63.5% tổng dư nợ, với tăng trưởng dư nợ doanh nghiệp hàng năm đạt 

trên 20%. Số lượng doanh nghiệp vay vốn tại NHNo&PTNT Chi 

nhánh Hòa Khánh luôn tăng ở mức cao cả về chất và lượng. Số 

lượng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng mới hàng năm luôn đạt trên 

12%, trong đó DNNQD chiếm tỷ lệ ngày càng cao với mức dư nợ 

hàng năm cho vay luôn đạt trên 30% so với cùng kỳ năm trước. 

Cùng với đó, dư nợ bình quân cho vay mỗi doanh nghiệp của 

NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh đến năm 2014 đã đạt trên 12 tỷ 

đồng. 

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

a. Những hạn chế 

 Thứ nhất: Dư nợ cho vay doanh nghiệp tuy tăng trưởng qua 

các năm nhưng dư nợ chưa có tính ổn định.  

Thứ hai: Tại chi nhánh hình thức cho vay đối với doanh nghiệp 

chưa phong phú.  

Thứ ba: Chi nhánh nên tăng cường tìm kiếm thêm khách hàng 

trong ngành xây dựng, nông lâm nghiệp... và đồng thời tại trợ thêm 

các doanh nghiệp hiện có khi có nhu cầu tăng tưởng dư nợ tín dụng.  

Thứ tư: Dư nợ bình quân trên một doanh nghiệp cao nhưng 

vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. 

Thứ năm: Xu thế cho vay không có đảm bảo bằng tài sản ngày 
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càng gia tăng làm gia tăng rủi ro mất vốn khi nợ xấu xảy ra.  

Thứ sáu: Chưa thực sự chăm sóc khách hàng hiện tại chu đáo 

cũng như quan tâm phát triển khách hàng mới. 

b. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân về phía ngân hàng: 

Cùng với đó chính sách lãi suất cho vay chưa linh hoạt. 

Các quy định và quy trình cho vay còn nhiều hạn chế chưa phù 

hợp nên không tạo được sự thuận tiện với khách hàng.  

- Nguyên nhân từ phía khách hàng: 

 Khách hàng còn hạn chế về năng lực quản lý, kinh nghiệm 

kinh doanh,  

Phương án kinh doanh chưa thật sự khả thi khi đến vay vốn 

ngân hàng mà nhu cầu vốn lại lớn.  

Đối thủ cạnh tranh của ngân hàng cũng làm ảnh hưởng đến 

việc thu hút khách hàng của ngân hàng.  

- Nguyên nhân từ môi trường kinh tế: 

Môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, bất ổn. 

Hệ thống văn bản, pháp luật liên quan đến người đi vay và 

hoạt động cho vay chưa chặt chẽ.  

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Chương 2 luận văn phản ảnh thực trạng về hoàn thiện hoạt 

động marketing cho vay tại ngân hàng, đánh giá chung về thực trạng 

hoàn thiện hoạt động marketing cho vay rồi từ đó rút ra những nhận 

xét, đánh giá những mặt được và chưa được trong hoạt động cho vay 

doanh nghiệp tại chi nhánh.  
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG 

MARKETING CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN – CHI NHÁNH HÒA KHÁNH 
 

3.1. ÐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC MỤC TIÊU PHẤN 

ÐẤU CỤ THỂ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH HÒA KHÁNH 

3.1.1. Định hƣớng phát triển của của Ngân hàng Nông 

Nghiệp Và Phát triển Nông Thôn – Chi Nhánh Hòa Khánh 

Về khách hàng: Tăng cường củng cố, phát triển khách hàng 

truyền thống trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và đầu tư phát triển. 

Về công tác cho vay  

Mở rộng mạng lưới cho vay 

Thực hiện đề án đổi mới Ngân hàng  

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực  

Quảng bá hình ảnh Ngân hàng 

3.1.2. Định hƣớng của Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát 

triển Nông Thôn – Chi Nhánh Hòa Khánh trong việc mở rộng 

hoạt động cho vay doanh nghiệp 

+ Tiếp tục giữ vững mối quan hệ với các doanh nghiệp truyền 

thống có uy tín với ngân hàng để tăng thêm dư nợ. 

+ Tăng cường tiếp thị đối với các khách hàng mới để mở rộng 

quan hệ với những doanh nghiệp mới làm ăn có hiệu quả và có uy tín 

trên thị trường. 

+ Việc mở rộng cho vay phải luôn đi kèm với việc nâng cao 

chất lượng của khoản vay. 
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3.2. HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING 

TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN – CHI NHÁNH HÒA KHÁNH  

3.2.1. Hoàn thiện chính sách về sản phẩm (product) 

a. Hoàn thiện danh mục sản phẩm 

b. Gia tăng thêm tiện ích cho sản phẩm 

3.2.2. Hoàn thiện chính sách về giá (Price) 

- Trước khi quyết định mức giá cho vay trong khung hạn mức 

điều chỉnh về giá cho phép tại chi nhánh nên tham khảo giá tại một 

số tổ chức tín dụng khác trên địa bàn để có thể đưa ra mức giá cạnh 

tranh và phù hợp với mình. 

- Áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất cho khách hàng truyền 

thống, khách hàng có uy tín.  

3.2.3. Hoàn thiện chính sách về phân phối (Place) 

Việc mở rộng mạng lưới hoạt động đòi hỏi ngân hàng phải có 

một lượng vốn đủ lớn do đó mở rộng cần phải dựa trên những nghiên 

cứu rõ ràng và chính xác đồng thời phải dựa trên tình hình thực tế 

của ngân hàng để đảm bảo đạt được hiệu quả cao trong quá trình 

hoạt động.  

3.2.4. Hoàn thiện chính sách khuyến mại - khuyếch trƣơng 

(Promotion) 

Tích cực chủ động trong việc tìm  hiểu khách hàng doanh 

nghiệp 

3.2.5. Hoàn thiện chính sách về con ngƣời (Person) 

Nâng cao chất lượng nhân viên, đào tạo nghiệp vụ cũng như 

phẩm chất đạo đức của cán bộ nhân viên. 
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3.2.6. Hoàn thiện chính sách về cơ sở vật chất (Physical 

Evidence) 

Cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị cần được sửa chữa, tân 

trang lại cho hiện đại đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

3.2.7. Hoàn thiện chính sách về quy trình dịch vụ (Process) 

Quy trình cho vay: 

Việc thực hiện đúng quy trình cho vay đã quy định là cần thiết 

đảm bảo sự an toàn cho khoản vay, thủ tục phải đơn giản, nhanh 

chóng để giảm bớt thời gian chờ đợi cho khách hàng.  

Đa dạng hoá hình thức cho vay 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nƣớc và các cơ quan hữu quan 

Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. 

Tăng cường công tác quản lí đối với doanh nghiệp 

Hoàn thiện môi trường pháp lí cho hoạt động tín dụng 

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 

3.3.3. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

 Với thực trạng còn tồn tại trong chương 2, chương 3 tác giả 

đưa ra những giải pháp để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, từ đó 

hoàn thiện hơn nữa hoạt động  marketing cho vay doanh nghiệp tại 

chi nhánh. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị với nhà nước, Ngân 

hàng nhà nước, doanh nghiệp nhằm hổ trợ tối đa cho hoạt động mở 

rộng cho vay doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh. 
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KẾT LUẬN 
 

Với đề tài “Hoàn thiện hoạt động marketing cho vay doanh 

nghiệp tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn – Chi 

nhánh Hòa Khánh Đăk Lăk” đã đưa ra một số giải pháp nhằm giải 

quyết những khó khăn hiện tại, phát triển hơn nữa hoạt động cho vay 

đối với DN của ngân hàng, góp phần tăng lợi nhuận, nâng cao năng 

lực cạnh tranh và thế mạnh của ngân hàng trên thị trường. Hi vọng 

đề tài sẽ được ngân hàng xem xét và đóng góp một phần nhỏ bé 

trong việc mở rộng cho vay DN tại ngân hàng, nhằm đáp ứng mọi 

yêu cầu của khách hàng. 

 


